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

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

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

هى أظل هٌاﻋقذكم ﻋلٔ هﻌنﻓح هﻌلّهاخ الٌالهح لاخ
الصلح ،ﻗقهًا الهالؼﻅاخ الهِهح لـطّاخ الذشﻐٗل لاخ
الصلح ّﻏٗنُا هى الهٌاثل هى ـالل االشاناخ ّالﻌالهاخ
الهـذلﻔح ﻓٖ الٌٗانج ُّلا القلٗلُ .لٍ اإلنشاقاخ ذًتِكم
لذؼلٗن هى الهـاطن الهؼذهلح الذٖ ٗهكى اى ذضن تكم أّ
تالنكاب.

●الﻓذاخ الٌالهح  -هلصّﻗح ﻋلٔ الٌٗانج.
ُلٍ الكلهاخ ذﻌًٖ:
ذؼلٗناخ هﻌلّهاخ ُاهح ذؼلنكم هى اؼذهال اصاتح ـطٗنج أّ ههٗذح.
ذًتِٗاخ

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

هالؼﻅاخ هﻌلّهاخ اضاﻓٗح لاخ طاتﻊ ﻋام ّلى ذإقٕ الٔ اصاتاخ.
●ال ذًطتﻕ تﻌض الﻔﻘناخ ﻓٖ ُلا القلٗل ﻋلﯽ ظهٗﻊ الًهالضّ .ﻋًق ّصﻑ هﻌقج اـذٗانٗحٗ ،ذم ّضﻊ ﻋالهح "*" ـلﻑ ًص
الﻌًّاى.
● ها لم ًٗص ﻋلٔ ـالﻑ للﻙ ،اذظاُاخ الٌٗانج ﻓٖ ُلا القلٗل (األهام ،الـلﻑ ،الٌٗان ،الٗهٗى) ذـضﻊ الذظاٍ الٌﻔن.
● ذظِو طناواخ الٌلٌلح ُلٍ تهﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ّظِاو هﻔذاغ اإلشﻌال الذﻘلٗقٕ ،ها لم ٗذم ذؼقٗق ـالﻑ للﻙ ،ﻓبى
االٌم الهّؼق ُّ هﻔذاغ اإلشﻌال.

تطتٗﻌح الؼال ،ﻓبًَ لٗي ّاﻗﻌٗا ّال ههكًا اقناض ظهٗﻊ
الهـاطن الذٖ ذنذتط تﻌهلٗاخ ذشﻐٗل الٌٗانج ّصٗاًذِا .لللﻙ
ًٗتﻐٖ أى ذﻌذهق ﻋلٖ ذﻘنٗنكم ًﻔٌكم.
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III

 .1احتٌاطات السالمة الهامة

♦ 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
الٌنﻋح الﻌالٗح ظقا ُٖ ّاؼقج هى األٌتاب النثٌٗٗح لؼّاقز الهنّنّ ،كلها واقخ
الٌنﻋح كلها واقخ الهـاطن .لللﻙ ٗنظٔ اـذٗان ٌنﻋح الﻘٗاقج الهًاٌتح ّاٙهًح ّﻓ ًﻘا لﻅنّﻑ
الطنٗﻕ الﻔﻌلٗح.
♦ الصٌانة الدورٌة
اًﻔظان اإلطاناخ أّ األﻋطال الهٗكاًٗكٗح ﻗق ذكّى ـطنج ظقا .لذﻘلٗص اؼذهالٗح ذلﻙ
الهشكالخ ،ذؼﻘﻕ هى ضﻐط ّاؼّال اإلطاناخ هى ّﻗخ ألـنّ ،صٗاًح الٌٗانج تشكل قّنٕ
ّﻓﻘا لقلٗل الـقهح.

 .1احتٌاطات السالمة الهامة
♦ تأكد من ارتداء حزام األمان بشكل صحٌح
ﻓٖ ؼالح ؼقّز اصطقام ،ؼوام األهاى ُّ أﻓضل ظِاو ؼهاٗحٗ .ذم اٌذـقام الٌّاقج
الِّاثٗح لهٌاﻋقج ؼوام األهاى ﻓﻘطّ ،لٗي ذؼل هؼل ؼوام األهاى ،لللﻙ ؼذٔ الا كاًخ
الٌٗانج هوّقج تالٌّاقج الِّاثٗح ،ذؤكق هى أى الٌاثﻕ النكاب قاثها ً ٗنذقّٗا ؼوام األهاى تشكل
صؼٗػ.
♦ ال تترك األطفال داخل السٌارة بدون مراقبة
ال ذذنﻙ األطﻔال ﻓٖ ٌٗانج تقّى هناﻗتحّ ،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.
تاإلضاﻓح الٔ للﻙ ،اﻋذهاقا ﻋلٔ قنظح ؼنانج التٗثحٗ ،هكى الّصّل الٔ قنظاخ الؼنانج
الﻘصّٓ قاـل الٌٗانج ،هها ٗإقٕ الٔ اإلصاتح أّ الّﻓاج.
♦ حماٌة كل األطفال
ٗظب اال ٗنكب األطﻔال أﻗل هى  12ﻋام تالهﻘﻌق األهاهًّٖٗ ،تﻐٖ اؼكام ظلٌِّم تشكل
صؼٗػ تالهﻘاﻋق الـلﻔٗحٗ .ظب اٌذـقام هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال لألطﻔال النضﻊ ّاألطﻔال
الصﻐانّٗ ،ظب اٌذـقام هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال ّأؼوهح األهاى شالشٗح الًﻘاط لألطﻔال األكتن
ٌ ًًا.
♦ إٌالء االهتمام لخطر الوسادة الهوائٌة
ٗهكى للٌّاثق الِّاثٗح ؼهاٗح األنّاغّ .لكى ،ﻗق ٗإقٕ ذؼنٗن الٌّاثق الِّاثٗح الٖ
ؼقّز اصاتاخ ـطٗنج أّ ههٗذح للنكاب الﻘنٗتٗى هًِا أّ الهشتذٗى تشكل ﻏٗن صؼٗػ.
ذﻌذتن الٌّاثق الِّاثٗح األكشن ذﻌنضًا 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 ﻓﻘطٌٗ ،ﻘلل هى الﻘقنج ﻋلٔ االٌذظاتحٌّّ ،ﻑ
ٗصتػ ّﻗخ االٌذظاتح لألشـاص تﻌق شنب الكؼّل أطّل ،لللﻙ ُٗهًﻊ هى الﻘٗاقج تﻌق شنب
الكؼّل.
♦ تابع لوائح سالمة الطرٌق والتزم باآلداب أثناء القٌادة.
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 .1احتٌاطات السالمة الهامة

مسجل تشخٌص الخدمة

مسجل بٌانات الحوادث

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

الٌٗانج ذظِو تاألظِوج الهذﻌلﻘح تهٌظل تٗاًاخ الؼّاقز الذٖ ٗهكى ذٌظٗل تٗاًاخ
الٌٗانج ﻓٖ تﻌض االصطقاهاخ (هشل ًﻔؿ الٌّاثق الِّاثٗح أّ االصطقام هﻊ الﻌّاثﻕ) ،ذٌاﻋق
ُلٍ التٗاًاخ ﻋلٔ ﻓِم ؼالح االصطقام ّاإلصاتح تشكل أﻓضلُ .لٍ التٗاًاخ ذكّى ههلّكح
لصاؼب الٌٗانجّ ،الا لوم األهنٗ ،ؼﻕ لشنكح تٗﻊ ٌٗانج ذشّاًشٖ الهؼقّقج أّ الهّوﻉ
الهﻌذهق الؼصّل ﻋلٔ تٗاًاخ هٌظل تٗاًاخ الؼّاقزّ ،لكى ذٌذـقم ﻓٖ الذشـٗص الﻔًٖ
ّالتؼز ّالذطّٗن للٌٗانج ﻓﻘط.

ُلٍ التٗاًاخ ذكّى ههلّكح لصاؼب الٌٗانجّ ،الا لوم األهنٗ ،ؼﻕ لشنكح تٗﻊ ٌٗانج
ذشّاًشٖ الهؼقّقج أّ الهّوﻉ الهﻌذهق الؼصّل ﻋلٔ تٗاًاخ هٌظل ذشـٗص الـقهحّ ،لكى
ذٌذـقم ﻓٖ الذشـٗص الﻔًٖ ّالتؼز ّالذطّٗن للٌٗانج ﻓﻘط.
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 .2فهرس الصورة

 .2فهرس الصورة
 2.1خارج السٌارة
 .1هظهّﻋح الهصاتٗػ األهاهٗح:
 ﻗم تذشﻐٗل الضّء => اًﻅن الصﻔؼح 83 اٌذتقل اللهتاخ => اًﻅن الصﻔؼح 279 هّاصﻔاخ لهتاخ هظهّﻋح الهصاتٗػ األهاهٗح => اًﻅنالصﻔؼح 303
.2اٌذتقال شﻔنج ههٌؼح الوظاض األهاهٖ => اًﻅن الصﻔؼح
270
 .3هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح => اًﻅن الصﻔؼح 99
 هصتاغ اشانج الذّظَٗ الظاًتٖ => اًﻅن الصﻔؼح 83هّاصﻔاخ هصتاغ اشانج الذّظَٗ الظاًتٖ => اًﻅن الصﻔؼح
303
 .4نﻑ األهذﻌح => اًﻅن الصﻔؼح 124
 .5القـّل تقّى هﻔذاغ * => اًﻅن الصﻔؼح 65
 ﻓذؼح ﻗﻔل التاب => اًﻅن الصﻔؼح 61 .6الﻌظالخ => اًﻅن الصﻔؼح 285
 .7هصتاغ الضتاب األهاهٖ * => اًﻅن الصﻔؼح 88
 هّاصﻔاخ هصاتٗػ الضتاب األهاهٗح => اًﻅن الصﻔؼح 303 .8الظن األهاهٖ => اًﻅن الصﻔؼح 321
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 .1ضّء الكتػ الهنذﻔﻊ
 هّاصﻔاخ هصتاغ اشانج الﻔناهل الهنذﻔﻊ => اًﻅن الصﻔؼح303
 .2اٌرثكل شﻔهج ههٌؼح الوظاض الفلﻓٖ => اًﻅن الﺼﻔؽح
271
 .3هظهّﻋح الهصاتٗػ الـلﻔٗح:
 هّاصﻔاخ لهتاخ هظهّﻋح الهصاتٗػ الـلﻔٗح => اًﻅنالصﻔؼح 303
 .4ﻏطاء ـواى الّﻗّق => اًﻅن الصﻔؼح 262
 .5هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ => اًﻅن الصﻔؼح88
 هّاصﻔاخ هصاتٗػ الضتاب الـلﻔٗح => اًﻅن الصﻔؼح 303 .6الظن الـلﻔٖ => اًﻅن الصﻔؼح 321
 .7ضّء لّؼح الذنـٗص
 هّاصﻔاخ هصتاغ لّؼح الذنـٗص => اًﻅن الصﻔؼح 303 اٌذتقل لهتح هصتاغ لّؼح الذنـٗص => اًﻅن الصﻔؼح 282 .8ون ﻓذػ التاب الـلﻔٖ => اًﻅن الصﻔؼح 68
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هﻘصّنج الهؼنﻙ األهاهٗح
 .1ـواى ٌاثل الذتنٗق => اًﻅن الصﻔؼح 268
 .2ﻏطاء هنشػ => اًﻅن الصﻔؼح 266
 .3ـواى ٌاثل الﻔناهل => اًﻅن الصﻔؼح 272
 .4التطانٗح => اًﻅن الصﻔؼح 275
 .5صًقّﻕ األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح => اًﻅن
الصﻔؼح 310
 .6هﻘٗاي الوٗخ => اًﻅن الصﻔؼح 265
 .7ـواى ذـوٗى ٌاثل ﻍ=>اًﻅن الصﻔؼح 270
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 2.2داخل السٌارة
ّ .1اﻗٖ الشهي => اًﻅن الصﻔؼح 103
 .2اضاءج الٌﻘﻑ األهاهٖ => اًﻅن الصﻔؼح 90
 ون ﻓذؼح الٌﻘﻑ الكِنتاثٗح => اًﻅن الصﻔؼح 77 ون الٌذاثن الكِنتاثٗح * => اًﻅن الصﻔؼح 78 صًقّﻕ الًﻅاناخ => اًﻅن الصﻔؼح 112 .3هنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح => اًﻅن الصﻔؼح 98
 .4الٌّاقج الِّاثٗح للناكب األهاهٖ => اًﻅن الصﻔؼح 21
 .5قّاٌح الّﻗّق
 .6قّاٌح الهكاتػ
 .7هﻘتض ﻓذؼح ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح => اًﻅن الصﻔؼح 74
 هﻘتض ﻓذػ ﻏطاء ـواى الّﻗّق => اًﻅن الصﻔؼح 262 .8ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح تظاًب الٌاثﻕ => اًﻅن الصﻔؼح 75
 ون الﻘﻔل الهنكوٕ => اًﻅن الصﻔؼح 60 ون ضتط هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح => اًﻅن الصﻔؼح99
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 .1ﻗﻔل التاب ّالهﻘتض القاـلٖ => اًﻅن الصﻔؼح 60
 .2ون لاكنج الهﻘﻌق /هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح* => اًﻅن
لصﻔؼح 108
 .3هـنض الِّاء لهكٗﻑ الِّاء => اًﻅن الصﻔؼح 140
 .4ﻋظلح الﻘٗاقج => اًﻅن الصﻔؼح 37
 ون ﻋظلح الﻘٗاقج => اًﻅن الصﻔؼح 38 ٌّاقج ُّاثٗح أهاهٗح للٌاثﻕ => اًﻅن الصﻔؼح 20 .5هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج * => اًﻅن الصﻔؼح 163
ً .6ﻅام الصّخ => اًﻅن الصﻔؼح 141
 .7ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح الـاصح تالنكاب => اًﻅن الصﻔؼح
76
 .8هﻘتض ﻓذػ ﻋلتح الﻘﻔاواخ => اًﻅن الصﻔؼح 113
 .9هﻘتي الطاﻗح => اًﻅن الصﻔؼح 116
 ّصلح  >= USBاًﻅن الصﻔؼح 114 .10لّؼح الذؼكم ﻋلٖ ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء => اًﻅن الصﻔؼح
127
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 .1هﻔذاغ هظهّﻋح األضّاء => اًﻅن الصﻔؼح 83
 .2ؼظنج الذـوٗى الٌﻔلٗح لكاتًٗح الﻘٗاقج => اًﻅن الصﻔؼح
111
 صًقّﻕ األظِوج الكِنتاثٗح للّؼح الﻌقاقاخ => اًﻅنالصﻔؼح 310
 .3لّؼح الﻌقاقاخ => اًﻅن الصﻔؼح 39
 الهإشن => اًﻅن الصﻔؼح 50.4

هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح => اًﻅن الصﻔؼح 93

 .5هظهّﻋح الهﻔاذٗػ ﻋلٔ الٌٗان هى لّؼح الﻌقاقاخ:
 هﻘتض الضتط الٗقّٕ النذﻔاﻉ الهصتاغ االهاهٖ => اًﻅنالصﻔؼح 87
 ون اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل  /اإلٗﻘاﻑ اللكٖ*=> اًﻅنالصﻔؼح 194
 ون ًﻅام الهٌاﻋقج ﻋلٔ ُتّط الذالل => اًﻅن الصﻔؼح 192 ون ًﻅام الّﻗّﻑ التاًّناهٖ* => اًﻅن الصﻔؼح 241 – 5ون اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام الشتاخ اإللكذنًّٖ => اًﻅن
الصﻔؼح 186
 ون ًﻅام الهٌاﻋقج ﻋلٔ النكى * => اًﻅن الصﻔؼح 235 -ون ﻓذػ التاب الـلﻔٖ * => اًﻅن الصﻔؼح 69
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 .1ون الذؼكم ﻓٖ ًﻅام الصّخ => اًﻅن الصﻔؼح 141
 .2ون ًﻅام الﻔناهل اإللكذنًّٗح * => اًﻅن الصﻔؼح 177
 .3هﻘتض ّضﻊ الﻘٗاقج => اًﻅن الصﻔؼح 170
 .4لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الذلﻘاثٖ* => اًﻅن الصﻔؼح 169
 .5زر ﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻣﻘﻌد * =< اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ107
 .6زر ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻣﻘﻌد * =< اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ106
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 .1ون ًﻅام الﻔناهل اإللكذنًّٗح * => اًﻅن الصﻔؼح 177
 .2ون الذؼكم ﻓٖ ًﻅام الصّخ => اًﻅن الصﻔؼح 141
 .3لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ* => اًﻅن الصﻔؼح 173
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 .3ارشادات السالمة
ذؤكق هى الذؼﻘﻕ هها ٗلٖ ﻗتل الﻘٗاقج:
ذؼلٗناخ
ﻋًق ذنﮐٗب لّؼح الﻘقم للٌاثﻕٗ ،نظﯽ هناﻋاج
االؼذٗاطاخ الذالٗحّ ،تـالﻑ للﻙ ،ﻗق ذًولﻕ لّؼح الﻘقم
للٌاثﻕ أشًاء الﻘٗاقج ،هها ﻗق ٗﻌّﻕ ؼنﮐح القّاٌح ّٗذٌتب ﻓٖ
ّﻗّﻉ ؼاقز.
ال ذٌذـقم ٌّاقذٖ الﻘقم أّ ٌّاثق الﻘقم هﻌا.
•
• ال ذضﻊ ٌّاقج الﻘقم هﻘلّتًا أّ تاذظاٍ ﻏٗن صؼٗػ.
ذًتِٗاخ
● ال ذشذخ لًُﻙ تالﻌّاهل الـانظٗح.
● ال ذﻘم تﻘٗاقج الٌٗانج ﻋًًها ذكّى ﻗشنج اإلٌذظاتح ّنق الﻔﻌل
الـاصح تكم ضﻌٗﻔحّ .األقّٗح ّالكؼّل ّالهـقناخ
ّﻏٗنُا ٌّﻑ ذﻘلل هى ﻗقنج اإلٌذظاتح ّنق الﻔﻌل
الـاصح تكم.
● الذوام صانها تلّاثػ الهنّن.

 ذؤكق هى أى كل أضّاء الٌٗانج ذﻌهل تشكل صؼٗػ. ذؤكق هى اى هٌذّٓ الّﻗّق كاﻓٖ ذؤكق هى أى هٌذّٓ الهتنق كاﻓٖ ذؤكق هى اى هٌذّٓ ٌاثل الهكاتػ كاﻓٖ ذؤكق هى اى هٌذّٓ ٌاثل ذًﻅٗﻑ الوظاض األهاهٖ كاﻓٖ -ذؤكق هى أى ضﻐط االطاناخ طتٗﻌٖ.

 3.1القٌادة األمنة
 3.1.1التعلٌمات العامة
ٗؼذّٕ ُلا الﻔصل ﻋلٔ هﻌلّهاخ ُاهح ًّصاثػ
ّاﻗذناؼاخ ّذؼلٗناخٗ .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 اى ظهتﻊ الًّاﻓل ًﻅٗﻔح ّٗهكى هى ـاللِا النإٗحالّاضؼح للـانض.
 ذؤكق هى ﻋقم ّظّق إ اظٌام ٗهكى اى ذﻌٗﻕ القّاٌاخ ﻗم تضتط الهﻘﻌق األهاهّٖ ،ظِاو ذشتٗخ النأي ّالهناٗاتشكل صؼٗػ.
 ؼهاٗح الطﻔل تهﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال الهًاٌب ّانذقاء ؼواماألهاى.
 انتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ .ذؤكق هى أى النكاب ﻗاهّاتﻌهل الشٖء ًﻔٌَ.
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هّﻗﻑ الظلّي الصؼٗػ للناكب
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 الﻘٗاقجًّٗ ،تﻐٖ ّضﻊ ﻗقهٗكم
ﻋلٔ االنضٗح قاثهًا ،اال ﻓﻘق ذذٌتب ﻓٖ ؼقّز اصاتح
ﻋًق ؼقّز ﻓنهلح طانثح أّ ؼّاقز.
● أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقجٗ ،ظب ﻋلٗكم الؼﻔاﻅ ﻋلٔ هّﻗﻑ
الظلّي الصؼٗػ ّانذقاء ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ
لذظًب االصاتح الًاظهح ﻋى ﻓنهلح الطّانة أّ
الؼّاقز.

لضهاى ٌالهح النكاب ّالؼق هى هـاطن الؼّاقز،
ٗظب ﻋلٔ النكاب الﻘٗام تها ٗلٖ:
 ﻗم تاٌذﻘاهح ظٌهﻙ ّضتط هًٌق النأي تشكل صؼٗػ>= .اًﻅن الصﻔؼح 104
 ٗظب ﻋلٔ الناكب األهاهٖ ضتط الهٌاﻓح تٗى الهﻘﻌق ّلّؼحالﻌقاقاخ لذّﻓٗن ؼهاٗح أكشن ﻓاﻋلٗح ﻋًقها ٗذم ذشﻐٗل
الٌّاقج الِّاثٗح.
 ٗظب ﻋلٔ الناكب األهاهٖ ضتط الهﻘﻌق هنج أـنٓ الٔالّضﻊ الصؼٗػ تؼٗز ٗذًاٌب الظوء الـلﻔٖ ذهاهًا هﻊ
ﻅِن الهﻘﻌق.
 نتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ => اًﻅن الصﻔؼح 17 ٗظب ّضﻊ الﻘقهٗى ﻋلٔ األنض. ﻋًق ؼهل الطﻔلٗ ،ظب اٌذـقام هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔاللؼهاٗح الطﻔل كها ُّ هطلّب => اًﻅن الصﻔؼح .28
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 3.1.2مواضع الجلوس الصحٌحة
ّضﻊ الظلّي الصؼٗػ للٌاثﻕ
ّضﻌٗح الﻘٗاقج الصؼٗؼح لِا ذؤشٗن هتاشن ﻋلٔ ٌالهح
الﻘٗاقج ّذﻌب الٌاثﻕ .ﻗتل الﻘٗاقجٗ ،ظب ﻋلٔ الٌاثﻕ الﻘٗام تها
ٗلٖ:
 ﻗم تاٌذﻘاهح ظٌهﻙ ّضتط الهﻘﻌق الٔ الّضﻊ الصؼٗػتؼٗز ٗذًاٌب الظوء الـلﻔٖ ذهاهًا هﻊ هًٌق ﻅِن
الهﻘﻌق.
 ﻗم تضتط هّضﻊ هﻘﻌق الٌاثﻕ .ﻗم تشًٖ ٌاﻗكم ﻗلٗأل ،تؼٗزٗهكًكم الضﻐط ﻋلٔ قّاٌح التًوٗى ّالﻔناهل.
 اضتط هًٌق النأي تشكل صؼٗػ >= .اًﻅن الصﻔؼح104
 نتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ => اًﻅن الصﻔؼح 17 ضتط هّضﻊ ﻋظلح الﻘٗاقج => اًﻅن الصﻔؼح 37ذؼلٗناخ
أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقجٗ ،ظب ﻋلٔ الٌاثﻕ ﻋقم ضتط الهﻘﻌق
ّهًٌق النأي ّﻋظلح الﻘٗاقجّ ،اال ﻓﻘق ذكّى الٌٗانج ـانض
الٌٗطنج ّذذٌتب ﻓٖ ّﻗّﻉ ؼاقز.

 .3ارشادات السالمة

ﻋّاﻗب ﻋقم انذقاء ؼوام األهاى

ﻋًق اصطقام الٌٗانجٌٗ ،اﻋق ؼوام األهاى ًﻅام الٌالهح
اٙـن للٌٗانج ﻋلٔ اهذصاص الطاﻗح الًاذظح ﻋى االصطقام
ﻓٖ ًﻔي الّﻗخ ،هها ٗﻘلل هى الضنن اللٕ ﻗق ٗﻌاًٖ هًَ
الٌاثﻕ ّالنكاب.

 3.2أحزمة األمان
 3.2.1لماذا ٌجب ارتداء أحزمة االمان
الؼهاٗح الذٖ ذّﻓنُا أؼوهح األهاى

ذؼلٗناخ
الٌّاثق الِّاثٗح لٌٗخ تقٗال ألؼوهح األهاى .تﻐض
الًﻅن ﻋها الا كاًخ الٌٗانج هوّقج تٌّاثق ُّاثٗح أّ ال ،هى
الضنّنٕ الذؤكق قاثها هى انذقاء ؼوام األهاى هى ﻗتل
الٌاثﻕ ّالنكاب تشكل صؼٗػ.

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

OMA10-0261

ﻋًق اصطقام الٌٗانجٗ ،هكى النذقاء ؼوام األهاى تشكل
صؼٗػ ذشتٗخ النكاب ﻓٖ الّضﻊ الهًاٌبّ ،ذﻘلٗل هى
الﻘصّن اللاذٖ للؼنكح الٔ األهام للٌاثﻕ ّالنكاب ّهًﻊ
نهٖ الٌاثﻕ ّالنكاب الٖ األهامّ ،كها ّٗﻓن أﻓضل الؼهاٗح
للٌاثﻕ ّالنكاب تالٌّاثق الِّاثٗح لذﻘلٗل الضنن اللٕ ذلؼﻘَ.
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 .3ارشادات السالمة

OMA10-0020
OMA10-0021

ٗظب ﻋلٔ الناكب الـلﻔٖ أٗضًا انذقاء ؼوام األهاى تشكل
صؼٗػّ ،اال ٌٗذم النهٖ الٔ األهام ﻋًق ؼقّز الؼاقز.
الناكب ﻓٖ الهﻘﻌق الـلﻔٖ اللٕ لم ٗﻘم تشق ؼوام األهاى ٗهكى
اى ٗصاب تظنّغ ّٗﻌنض النكاب االـنٗى للـطن.
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ؼذٔ ﻓٖ الٌنﻋاخ الهًـﻔضح ،ﻓبى الﻘّٓ الهإشنج ﻋلٔ الظٌم
ﻓٖ ؼاتز الذصاقم ذكّى كتٗنج ّال ٗهكى للناكب الذؼكم
تًﻔٌَ تّاٌطح ٗقٌَٗٗ .ذم قﻓﻊ النكاب اللٗى لم ٗنتطّا أؼوهح
االهاى الٔ األهام ّٗصاتّى ظناء انذطام الظٌم هﻊ االشٗاء
الهّظّقج ﻋلٔ هذى الٌٗانج.

 .3ارشادات السالمة

.3

 :هإشن ؼوام األهاى للهﻘﻌق الـلﻔٖ *

ذشٗن اضاءج الهإشن األتٗض لؼوام األهاى للهﻘﻌق
الـلﻔٖ الٔ أى ذم انذقاء ؼوام األهاىّ ،ذشٗن اضاءج الهإشن
األؼهن الٔ ﻋقم انذقاء ؼوام األهاى أّ ـلل ﻓٖ ًﻅام ؼوام
األهاى .ﻋًقها ٗنذقٕ ؼوام األهاى تشكل صؼٗػٌٗ ،ﻅل
ٗضٖء الهإشن تاللّى األؼهنّ ،ﻗق ٗكّى ظِاو ؼوام األهاى
ﻏٗن صالؼاٗ ،نظٔ االًذﻘال الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.
ٗذم اطﻔاء هإشن ؼوام األهاى للهﻘﻌق الـلﻔٖ تﻌق 35
شاًٗحّ ،ﻓٖ الؼاالخ الذالٗحٗ ،ذم ﻋنض الهإشن هنج أـنٓ:
 النكاب ﻓٖ الهﻘﻌق الـلﻔٖ ال ٗنذقّى أؼوهح األهاى ﻋًق تقءذشﻐٗل الهؼنﻙ.
 ﻋهلٗح ﻓذػ ّاﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ،ال ٗنذقٕ النكابالـلﻔّٗى أؼوهح األهاى.
ٗ -نذقٕ الناكب الـلﻔٖ أّ ٗﻔذػ ؼوام األهاى.

ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONذذّﻓن
هﻌلّهاخ اإلًلان الذالٗح:
 ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج أﻗل هى  20كمٌ /اﻋح ،الا كاىالٌاثﻕ أّ الناكب األهاهٖ ال ٗنذقٗاى ؼوام األهاى،
ﻓٌّﻑ ّٗهض الهإشن الهﻘاتل ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ لهقج
شّاى شم ذتﻘٖ االضاءج قاثها.
6
ٍ
 ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج ≥ 20كم ٌ /اﻋح ،الا كاىالٌاثﻕ أّ الناكب األهاهٖ ال ٗنذقٗاى ؼوام األهاى،
ﻓٌّﻑ ّٗهض الهإشن الهﻘاتل ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ لهقج
 20شاًٗحّ ،شم ذتﻘٖ االضاءج قاثهاّٗ ،كّى هصؼّتًا
تذًتَٗ هٌهّﻉ هٌذهن.
ذًتِٗاخ
الا ﻅلخ هﻌلّهاخ الذًتَٗ الهلكّنج أﻋالٍ ذﻅِن تﻌق
ذشتٗخ ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ ،ﻓﻘق ٗكّى ظِاو ؼوام
األهاى ﻏٗن صالؼاٗ ،نظٔ االًذﻘال الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.

 3.2.2حزام األمان
هإشن ؼوام االهاى
.1

 :هإشن ؼوام األهاى لهﻘﻌق الٌاثﻕ.

.2

 :هإشن ؼوام األهاى لهﻘﻌق الناكب األهاهٖ.

ﻋًقها ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONالا لم
ٗﻘم الٌاثﻕ أّ الناكب األهاهٖ تانذقاء ؼوام االهاى للهﻘﻌق،
ٌٗضٖء الهإشن الهًاﻅن ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ ّٗﮐّى لَ نٌالح
ذًتَٗ.
ذًتِٗاخ
ﻗتل الﻘٗاقجٗ ،نظٔ الذؼﻘﻕ هها الا كاى ًُاﻙ إٔ أشٗاء
شﻘٗلح ﻋلٔ هﻘﻌق الناكب األهاهٖ ،لذظًب الًﻅام ﻋى طنٗﻕ
الـطؤ الذﻔكٗن ﻓٖ ّظّق ناكب ٗظلي ّاصقان اًلان كالب.
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ضبط ارتفاع حزام الكتف

 الذؼنٗﻙ لألﻋلٔ :اهٌﻙ القلٗل للذؼنٗﻙ ألﻋلٔ لضتط ؼوامالكذﻑ الٔ االنذﻔاﻉ الهًاٌب.
 الذؼنٗﻙ لألٌﻔل :اضﻐط ﻋلٔ القلٗل إللﻐاء ﻗﻔل الهﻔذاغ ①ّﻗم تذؼنٗكَ ألٌﻔلّ ،ﻗم تضتط ؼوام الكذﻑ الٔ
االنذﻔاﻉ الهًاٌب.
 تﻌق اكذهال الضتط ،ذؼﻘﻕ هى أى القلٗل ٗكّى هإهًا تشكلآهى.

16

 ﻓٖ ؼالح الذصاقمٌٗ ،ذؼنﻙ ظٌم الٌاثﻕ لالهام ﻓٗذم ذًشٗطاظواء الشق الهٌتﻕ لؼوام األهاى ،لٗضﻔٖ ﻗّج ذشتٗخ
ﻋلٔ الظٌم ﻓٖ ًطاﻕ هﻌٗى ،لؼهاٗح الٌاثﻕ هى
اإلصاتح؛ ّﻓٖ ًﻔي الّﻗخٌٗ ،ذم ذًشٗط اظواء الشق
الهٌتﻕ لؼوام الهﻘﻌق هﻊ الٌّاقج الِّاثٗح لذﻘقٗم اﻗصٔ
ؼهاٗح.
هالؼﻅاخ
• ﻋًق ذﻔﻌٗل ظِاو الشق الهٌتﻕ لؼوام األهاى ،ذًتﻌز ﮐهٗح
صﻐٗنج هى القـاى ﻏٗن الـطٗن ًّٗتﻌز صّخُّّ ،
أهن طتٗﻌٖ.
• تﻌق االصطقام ،لى ٌٗذهن اٌذـقام ظِاو الشق الهٌتﻕ
لؼوام األهاى تﻌق ذﻔﻌٗلٌٌَّٗ ،ذهن هإشن ًﻅام
الذشتٗخ اإلضاﻓٖ ( )SRSﻓٖ االضاءجّٗ ،نظٔ
االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
الٌذتقالَ.

جهاز الشد المسبق لحزام األمان

OMA10-0057

ٗ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 الذشﻐٗلٗ ،ذمذشﻐٗل ظِاو الشق الهٌتﻕ لؼوام األهاى تّاٌطح ّؼقج
الذؼكم اإللكذنًٌّّٖٗ ،ﻘّم ظِاو الشق الهٌتﻕ لؼوام
األهاى تالٌؼب ّالشق تٌنﻋح تّاٌطح الؼوام الهًٌّض.

 .3ارشادات السالمة

ٌجب على المراة الحامل ارتداء حزام االمان بشكل

ارخاء حزام األمان

ارتداء حزام األمان

OMA10-0059
OMA10-0058

كٗﻔٗح اٌذـقام ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ للًٌاء الؼّاهل.
 ضتط هًٌق النأي الـاص تالهﻘﻌى األهاهٖ تشكل صؼٗػ تبؼكام لّؼح الهوالض ،شم اٌؼب ؼوام األهاى ﻋلٔ كذﻔٗكمتتطءّٗ ،ظب اى ذشق ظوء الصقن ﻋًق الًٔ هٌذّٓ
ههكى ّلٗي ﻋلٔ التطى.
 ﻗم تبقناض لّؼح الهوالض ﻓٖ هشتﻙ للهﻘﻌق الهًاٌب ّقﻓﻌِاألٌﻔل ؼذٔ ذٌهﻊ صّخ ًﻘن.
 اٌؼب ؼوام الكذﻑ ؼذٔ ذصل تالذّاوٕ هﻊ الظوء الﻌلّٕهى الظٌم ،شم ٗنتط الؼوام ّذؤكق هى اًَ هﻘﻔل ﻋلٔ
لّؼح هوالض االهاى.

 اضﻐط ﻋلٔ الون األؼهن الهّظّق ﻋلٔ الهشتﻙ ٌّّﻑٗﻅِن لٌاى الﻘﻔل ذلﻘاثًٗا.
 -اهٌﻙ ؼوام األهاى ّﻗم تٌؼتَ تتطء.

 ﻗم تالؼﻔاﻅ ﻋلٔ هّﻗﻑ الظلّي الصؼٗػ >= .اًﻅنالصﻔؼح 12
 اٌؼب ؼوام األهاى تتطء ّتشكل هذٌاّّ ،اقـل لٌاى الﻘﻔلﻓٖ الهشتﻙ الهﻘاتل ؼذٔ ذٌهﻊ صّخ الذشتٗﻙ.
 اٌؼب لٌاى الﻘﻔل لؼوام األهاى للذؤكق هى الذﻘاط هوالضالﻘﻔل لؼوام األهاى تشكل صؼٗػ.
هالؼﻅاخ
ٗذم انذقاء ظهٗﻊ أؼوهح األهاى تًﻔي الطنٗﻘحّ ،ذﻘﻊ ﻋلٔ
ﻋاذﻕ الٌاثﻕ هٌإّلٗح ذلكٗن النكاب اٙـنٗى تانذقاء ؼوام
األهاى تشكل صؼٗػ.
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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 ﻓﻘطّ ،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،
ّال ذﻘم تبقـال الهوالض ﻓٖ الهشتﻙ ﻋلٔ الظاًب اٙـن.
• ال ذﻔﻙ ؼوام األهاى ﻗتل ذّﻗﻑ الٌٗانج كلٗا.
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 3.3نظام الوسادة الهوائٌة
اﻋذهاقا ﻋلٔ الذكّٗى الهـذلﻑً ،ﻅام الذشتٗخ اإلضاﻓٖ
ٗكّى لقَٗ هّﻗﻊ الذشﻐٗل الذالٖ:
 .1الٌّاقج الِّاثٗح للناكب االهاهٖ
 .2الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح األهاهٗح *.
 .3الٌّاثق الِّاثٗح الٌذانٗح الظاًتٗح *.
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الهإشن الضّثٖ لًﻅام الؼهاٗح الهٌاﻋق ()SRS

الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للهﻘﻌق األهاهٖ
ذؼلٗناخ
• ال ذؼاّل اصالغ أّ ضتط أّ ذﻌقٗل الٌّاقج الِّاثٗح.
• ال ٗهكى اٌذـقام الٌّاقج الِّاثٗح اال هنج ّاؼقجّ ،الا كاًخ
ًاظهح ﻋى ؼاقز ،ﻓٗظب االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
تٌٗانج ذشّاًشٖ الٌذتقالِا.
• الا كاًخ ًُاﻙ هشكلح ﻓٖ ًﻅام الذشتٗخ االضاﻓٖٗ ،نظٔ
االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص
ّاالصالغّ .اال ،ﻓبى ًﻅام ّؼقج الذؼكم ﻗق ال ٗﻌهل ﻋلٔ تشن
الٌّاثق الِّاثٗح أّ ﻗق ٗذم ًشنُا تشكل ﻏٗن طتٗﻌٖ أشًاء
الذصاتم.
ٗذم ذنكٗب الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للٌاثﻕ قاـل ﻋظلح
الﻘٗاقج (هﻅللح ﻓٖ الـطّط الهً ّﻘطح)"SRS AIRBAG"ّ ،
ُٖ ﻋالهح الٌّاقج الِّاثٗح.
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تﻌق ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ٗ ، "ONضٖء
الهإشن لتضﻊ شّاىّٗ ،طﻔت تﻌق االًذِاء هى االـذتان
اللاذٖ للًﻅام.
ٗشٗن الهإشن

الٔ ﻓشل الًﻅام ﻓٖ الؼاالخ الذالٗح:

 .1تﻌق ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ " ،"ONال ٗضٖء
الهإشن.
 .2تﻌق ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "  ،"ONلى ٗطﻔت
تﻌق االًذِاء هى االـذتان اللاذٖ للًﻅام.
 3.تﻌق ذشﻐٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الﯽ ّضﻊ "ٗ ،"ONطﻔت
الهإشن شم اضاءذَ.
 .4أشًاء ٌٗن الٌٗانجٌٗ ،ضٖء الهصتاغ الهإشن أّ ّٗهض.
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ﻓٖ الؼاالخ الذالٗح لى ٗذم ًشن ًﻅام الٌّاقج الِّاثٗح
االهاهٗح:
ٗ -كّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ "." OFF

ﻓٖ ؼالح ؼقّز اصطقام أهاهٖ ـطٗن ،الا ذم الّصّل
الٔ ؼالح الذشﻐٗلٗ ،ﻘّم الًﻅام تذشﻐٗل الٌّاقج الِّاثٗح
األهاهٗح للًﻔؿ تٌنﻋح ،هها ٌٗاﻋق ؼوام األهاى ﻋلٖ ذّﻓٗن
ؼهاٗح اضاﻓٗح لللٌاثﻕ ّالناكب األهاهٖ.

 -االصطقام األهاهٖ الطﻔٗﻑ.

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

 -االصطقام الـلﻔٖ.

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

 االصطقام الظاًتٖ. الذﻘلب الظاًتٖ. الﻅنّﻑ الـاصح األـنٓ.هالؼﻅاخ
"ذصاقم طﻔٗﻑ" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذﻘٗٗهِا هى
ﻗتل ّؼقج الذؼكم ﻋلٔ الٌٗانجّ ،لى ذإشن ﻋلٔ الٌٗانج.

ذؼلٗناخ
ال ذﻌلﻕ أّ ذضﻊ إٔ شٖء قٗكّنٕ ﻋلٔ ٌطػ لّؼح
أظِوج الﻘٗاي ،اال ٌﻘّط ُلٍ األشٗاء ّذﻘلب األشٗاء
ّهنّنُا قاـل هﻘصّنج الٌٗانج أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج أّ ًﻔؿ
الٌّاقج الِّاثٗحٗ ،إشن ﻋلٔ ﻗٗاقج الٌاثﻕ ّاصاتح ٌاثﻕ
ّنكاب الٌٗانج. .

ٗذم ذنكٗب الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للناكب األهاهٖ
قاـل لّؼح أظِوج الﻘٗاي (هﻅللح ﻓٖ الـطّط الهًﻘطح)،
ّ" ُٖ "SRS AIRBAGﻋالهح الٌّاقج الِّاثٗح.
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ﻗق ال ٗذم ذؼﻔٗو الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح للهﻘﻌق االهاهٖ ﻓٖ
الؼاالخ الذالٗح:
ٗ -كّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ "." OFF

ﻓٖ ؼالح ؼقّز اصطقام ظاًتٖ ـطٗن ،الا ذم الّصّل
الٔ ؼالح الذشﻐٗلٗ ،ﻘّم الًﻅام تذشﻐٗل الٌّاقج الِّاثٗح
الظاًتٗح للًﻔؿ تٌنﻋح ،هها ٌٗاﻋق ؼوام األهاى ﻋلٖ ذّﻓٗن
ؼهاٗح اضاﻓٗح لللٌاثﻕ ّالناكب األهاهٖ.

 -االصطقام األهاهٖ تًٌتح .%100

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

 -االصطقام الـلﻔٖ.

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

 االصطقام الظاًتٖ الطﻔٗﻑ. الﻅنّﻑ الـاصح األـنٓ.ذًتِٗاخ
"ذصاقم طﻔٗﻑ" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذﻘٗٗهِا هى
ﻗتل ّؼقج الذؼكم ﻋلٔ الٌٗانجّ ،لى ذإشن ﻋلٔ الٌٗانج.
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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
الناكب األهاهٖ (هﻅللح ﻓٖ الـط الهًﻘط)"AIRBAG"ّ ،
ُٖ ﻋالهح الٌّاقج الِّاثٗح.
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الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح *
هالؼﻅاخ
ﻋًق ًﻔؿ الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗحٗ ،ذم ذّلٗق
كهٗح صﻐٗنج هى القـاى ﻏٗن الضان ُّٖ ،ﻅاُنج طتٗﻌٗح.
ﻗق ال ٗذم ذًشٗط ًﻅام الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح الٌذاثنٗح ﻓٔ
الﻅنّﻑ الذالٗح:
 ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ " ." OFF االصطقام األهاهٖ تًٌتح .%100 االصطقام الظاًتٖ الطﻔٗﻑ. االصطقام الـلﻔٖ. الﻅنّﻑ الـاصح األـنٓ.هالؼﻅاخ
"ذصاقم طﻔٗﻑ" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذﻘٗٗهِا هى
ﻗتل ّؼقج الذؼكم ﻋلٔ الٌٗانجّ ،لى ذإشن ﻋلٔ الٌٗانج.

OMA10-0034

ٗذم ذنكٗب الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح قاـل الظاًتٗى
األٌٗن ّاألٗهى هى الٌﻘﻑ (هﻅللح ﻓٖ الـطط الهًﻘط)،
ّ" ُٖ "CURTAIN AIRBAGﻋالهح الٌّاقج الِّاثٗح.
ﻓٖ ؼالح ؼقّز اصطقام ظاًتٖ ـطٗن ،الا ذم الّصّل الٔ
ؼالح الذشﻐٗلٗ ،ﻘّم الًﻅام تذشﻐٗل الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح
الظاًتٗح للًﻔؿ تٌنﻋح ،هها ٌٗاﻋق ؼوام األهاى ﻋلٖ ذّﻓٗن
ؼهاٗح اضاﻓٗح لللٌاثﻕ ّالنكاب.

ذؼلٗناخ
• اذتﻊ الذؼلٗناخ الهّظّقج ﻋلٔ ظاًب التاب ّال ذذكت ﻋلٔ
ظاًب التاب الهظِو تٌّاقج ُّاثٗح ظاًتٗح أشًاء ﻋهلٗح
الﻘٗاقج.
• ال ذﻐطٖ الٌّاقج الِّاثٗح الظاًتٗح تﻐطاء هﻘﻌق أّ أٗح
ﻋًاصن أـنٓ لهًﻊ أى ال ذﻌهل الٌّاقج الِّاثٗح
الظاًتٗح أشًاء الؼاقز

ﻗق ٗذم ذًشٗط ًﻅام الٌّاقج الِّاثٗح ﻓٖ هّاضﻊ أـنٓ ﻋًق
ّﻗّﻉ تﻌض أًّاﻉ الذصاقهاخ.
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 3.3.1األوضاع التً قد تنفخ الوسادة الهوائٌة فٌها

OMA10-0064

–

24

ٗصطقم نأي الٌٗانج تاألنض ﻋًق ُتّط الهًؼقناخ
الؼاقج.

OMA10-0063

–

ٗصطقم الًذّءاخ ﻋلٖ ظاًب الطنٗﻕ ّأؼظان
النصٗﻑ الؿ.

OMA10-0062

–

ٗصطقم نأي الٌٗانج تألنض ﻋًق ﻋتّن األـاقٗق
الﻌهٗﻘح.
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 3.3.2األوضاع التً قد ال تنفخ الوسادة الهوائٌة فٌها

OMA10-0067

-

الذصاقم الـلﻔٖ للٌٗانج

OMA10-0066

-

OMA10-0065

اصطقام الٌٗانج تلٗل شاؼًح كتٗنج.
-

اصطقام الٌٗانج تِٗكل ـنٌاًٖ ،قﻋاهح ،شظنج ،أّ
ﻏٗنُا هى الﻌًاصن الطّلٗح.
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OMA10-0069

-

26

اصطقام وّاٗا الٌٗانج تالؼاثط أّ تٌٗانج اـنٓ.

OMA10-0068

-

اًﻘالب الٌٗانج ظاًتٗا.
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 3.4الركوب األمن لألطفال
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،
ّﻗق ذٌتب اصاتح ﻓٖ ؼالح ّﻗّﻉ ؼاقز.
• ﻋًقها ٗؼقز اصطقام أّ ﻓنهلح طّانة ،ال ٗصاب الطﻔل
تٌِّلح ﻋى طنٗﻕ ضنب ظٌم صلب قاـل الٌٗانج.

ذؼلٗناخ
• ال ذٌذـقم ًﻅام ذشتٗخ الطﻔل الهّظَ الٖ الـلﻑ ﻋلﯽ
الهﻘاﻋق الهؼهٗح تّاٌطح الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح!
• 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
الظاًتٗح للهﻘﻌق األهاهٖ * ّالٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح
* ذكّى شقٗقج الـطّنج ﻋًق الًﻔؿّ ،ﻗق ذإقٕ ﻗّج الصقهح
الـاصح تِا الٖ اصاتح ـطٗنج أّ ؼذٔ الهّخ لألطﻔال.
• ال ذٌهػ لألطﻔال تالّﻗّﻑ أّ النكّﻉ ﻋلٔ الهﻘﻌق.
• ال ذٍوػ لألﻃﻔال ترﺸﻐ٘ﻞ األظِىج الرٖ ﻗك ذﻘتض أًﻔٍِن
(هصﻞ الًْاﻓم الكِنتاثٗحّ ،ﻓذؼح الٌﻘﻑ ّالؿ)

 3.4.1تعلٌمات عامة
الا ذم ّضﻊ الطﻔل ﻓٖ الهﻘﻌق األهاهٖ ،ذشﻐٗل الٌّاقج
الِّاثٗح ٌٗذٌتب ﻓٖ اصاتح الطﻔل ،لللﻙ ٗظب ّضﻊ الطﻔل
ﻓٖ الهﻘﻌق الـلﻔٖ ًّٗتﻐٖ اـذٗان هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال
لؼهاٗح الطﻔل ّﻓ ًﻘا 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.
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 3.4.2مقعد السالمة لألطفال
ذصًٗﻑ كنٌٖ األطﻔال (ﻗاتل للهناظﻌح ﻓﻘط):
 .aهظهّﻋح  0/0هى هﻘاﻋق الٌالهح لألطﻔال
 هًاٌتح للنضﻊ اللٗى ٗﻘل ّوًِم ﻋى  13كظم. .bهظهّﻋح  Iهى هﻘاﻋق الٌالهح لألطﻔال:
 هًاٌتح لألطﻔال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  9كظم –  18كظم..cهظهّﻋح  IIهى هﻘاﻋق الٌالهح لألطﻔال:
 هًاٌتح لألطﻔال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  15كظم –  25كظم..dهظهّﻋح  IIIهى هﻘاﻋق الٌالهح لألطﻔال:
 -هًاٌتح لألطﻔال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  22كظم –  36كظم.
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 3.4.3معلومات مقعد السالمة لألطفال
هﻌلّهاخ ﻋى هذطاتﻘح الهّاﻗﻑ الهـذلﻔح لًﻅم ؼهاٗح الطﻔل
هظهّﻋح الظّقج
الهظهّﻋح  10< : 0كظم
الهظهّﻋح  13< : 0+كظم
الهظهّﻋح  18-9: Iكظم
الهظهّﻋح 25-15 :IIكظم
الهظهّﻋح 36-22 :IIIكظم

هﻘﻌق النكاب األهاهٖ
X
X
X
X
X

هّﻗﻊ الذشتٗخ
الهﻘﻌق الظاًتٖ الـلﻔٖ
U
U
U/UF
UF
UF

الهﻘﻌق األٌّط الـلﻔٖ
X
X
X
X
X

هالؼﻅح :هﻌًٔ األؼنﻑ الهّظّقج ﻓٖ الظقّل ُٖ:
 =Uالٌهاغ تاٌذـقام الًّﻉ "الﻌام" لهﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال تِلٍ الهظهّﻋح الًّﻋٗح.
 =UFالٌهاغ تاٌذـقام الًّﻉ "الﻌام" لهﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال الهّاظِح للّظَ تِلٍ الهظهّﻋح الًّﻋٗح.
 =Xال ٗهٌػ تاٌذـقام هﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال.
تﻌض هﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال ذؼقق ذصًٗﻑ الؼظمًٗ .تﻐٖ الذؼﻘﻕ هى قنظح الؼظم ّﻓ ًﻘا لذﻌلٗهاخ الشنكح الصاًﻌح ّالذﻐلٗﻑ ّﻋالهاخ هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال .لذﻌلٗهاخ الذشتٗخ الصؼٗػٗ ،نظٖ
النظّﻉ الٖ ذﻌلٗهاخ االٌذـقام لهﻘﻌق الٌالهح للطﻔل.
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ًISOFIXﻘاط ذشتٗخ هﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال ISOFIX
هظهّﻋح الّوى

ﻓثح الؼظم

ّؼقج الذشتٗخ

ٌنٗن النضﻊ الهؼهّل
الهظهّﻋح  10< : 0كظم

F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A
-

ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
-

الهظهّﻋح  13< : 0+كظم

الهظهّﻋح  18-9 :Iكظم
الهظهّﻋح  25-15 :IIكظم
الهظهّﻋح  36-22 :IIIكظم

هﻘﻌق الناكب األهاهٖ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

هّﻗﻊ الذشتٗخ
الهﻘﻌق الظاًتٖ الـلﻔٖ
X
X
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IUF
IL
IUF
-

الهﻘﻌق األٌّط الـلﻔٖ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

هالؼﻅح :هﻌًٔ األؼنﻑ الهّظّقج ﻓٖ الظقّل ُٖ:
 - IUFالًّﻉ الﻌام لهﻘاﻋق ٌالهح األطﻔال " ISOFIXتهّاظِح الّظَ الٖ األهام " ّالذشتٗخ تاٌذـقام شناثط شق ﻋلّٗح.
ًّ - ILﻉ ـاص ـاص هى اًﻅهح ذﻘٗٗق األطﻔال  ، ISOFIXﻗق ٗكّى للﻙ الهٌذـقم للهنكتاخ الـاصح ،أّ الذﻘٗٗق ،أّ شتَ الﻌام
 - Xﻏٗن ﻗاتل لالٌذـقام.
تﻌض هﻘاﻋق الٌالهح للطﻔل ذؼقق ذصًٗﻑ الؼظمًٗ .تﻐٖ الذؼﻘﻕ هى قنظح الؼظم ّﻓ ًﻘا لذﻌلٗهاخ الشنكح الصاًﻌح ّالذﻐلٗﻑ ّﻋالهاخ هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال .لذﻌلٗهاخ الذشتٗخ الصؼٗػٗ ،نظٖ
النظّﻉ الٖ ذﻌلٗهاخ االٌذـقام لهﻘﻌق الٌالهح للطﻔل.
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ذنكٗب هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل تاٌذـقام ؼوام األهاى شالشٖ
الًﻘاط

 .3قﻓﻊ اللٌاى الهؼقب ألٌﻔل ٗذم ذهنٗن ؼوام الكذﻑ ﻋتن
الشﻕ ﻋلٖ ظاًب هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل.
 .1ضﻊ هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال ﻓٖ الهﻘﻌق الـلﻔٖ.
ٗ .2ذم ذهنٗن ؼوام األهاى ﻋتن هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل ّﻓﻘا
لذﻌلٗهاخ الشنكح الهصًﻌح لهﻘﻌق الٌالهح للطﻔل،
ّاقـال لٌاى الﻘﻔل ﻓٖ الهوالض تالكاهل ؼذٖ ٌهاﻉ
صّخ ًﻘنج.

 3.4.4الذنكٗب الصؼٗػ لهﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال
ًٗﻘٌههﻘﻌح الٌالهح لألطﻔال الٔ شالز أًّاﻉ ُّٖ
الذشتٗخ ﻋى طنٗﻕ ؼوام األهاى شالشٖ الًﻘاط ّالذشتٗخ ﻋى
طنٗﻕ ًﻅام ّ ISOFIXالذشتٗخ ﻋى طنٗﻕ ًﻅام ،LATCH
اى الذشتٗخ ﻋى طنٗﻕ ؼوام األهاى شالشٖ الًﻘاط ُّ ذشقٗق
ّذشتٗخ هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل تاٌذـقام ؼوام األهاى شالشٖ
الًﻘاط الـاص تالٌٗانج ،كها ُّ هتٗى ﻓٖ هؼذّٕ "ذصًٗﻑ
هﻘاﻋق الٌالهح للطﻔل" أﻋالٍ؛ ّالذشتٗخ ﻋى طنٗﻕ ًﻅام
ّ ISOFIXالذشتٗخ ﻋى طنٗﻕ ًﻅام  ُّ LATCHذشقٗق
ّذشتٗخ هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل تاٌذـقام ظِاو الذشتٗخ لَ ًّﻘطح
الذشتٗخ الهؼظّوج هٌﻘال قاـل الٌٗانج.
هالؼﻅاخ
الطنٗﻘح الهّضؼح ًُا ُٖ ﻓﻘط ًّﻉ هﻌٗى هى طنﻕ
ذنكٗب هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل ُّٖ لإلشانج ﻓﻘط .ﻓٖ ﻋهلٗح
ذنكٗب هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل ﻓﻌلٗا ،ذؤكق هى النظّﻉ الٖ
ذﻌلٗهاخ االٌذـقام لهﻘﻌق الٌالهح للطﻔلّ ،ذنكٗب هﻘﻌق
الٌالهح للطﻔل تشكل صؼٗػ ّﻓﻘا لذﻌلٗهاخ الذنكٗب الـاصح
تالشنكح الهصًﻌح.
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 .6ﻗم تِو هﻘﻌق ٌالهح الطﻔل لالهام ّالـلﻑ ،الٌٗان ّالٗهٗى
للذؤكق هى اًَ هشتخ تبؼكام.
 .7ذؤكق هى ﻗﻔل كل أؼوهح االهاى ﻏٗن الهٌذـقهح ّالذٖ ذﻘﻌق
ﻓٖ هذًؤّل الطﻔل.
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 .5ضﻊ ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ ّاقﻓﻊ اللٌاى ألﻋلٔ .ذؤكق
هى اى ؼوام األهاى لٗي هلﻔّﻓا .أشًاء قﻓﻊ اللٌاى
ألﻋلٔ ،اٌؼب الظوء الﻌلّٕ للكذﻑ تؼوام األهاى
ألﻋلٔ تؼٗز ال ٗصتػ ؼوام االهاى هنـٗا.

 .4ذهٌﻙ تؼوام الكذﻑ تالﻘنب هى الهوالض ٌّؼتَ ألﻋلٖ
ؼذٖ أى ؼوام الـصن ﻏٗن ﻓضﻔاض .ﻓٖ ُلا الّﻗخ،
ٗذم ّضﻊ الّوى اللاذٖ ﻋلٖ هﻘﻌق الٌالهح للطﻔل ّقﻓﻌَ
ﻓٖ هﻘﻌق الٌٗانج.

 .3ارشادات السالمة

ذنكٗب ًﻅام  ISOFIXأّ ًﻅام LATCH
ٌّاثل ذنكٗب كل هى ًﻅام ًّ ISOFIXﻅام
 LATCHهذشاتِحً ،ﻅام  LATCHلقَٗ ًﻘطح ذقﻋٗم
اضاﻓٗح ﻋى ًﻅام ّ ،ISOFIXلكى ٗهكى الذﻐٗٗن تٗى
ًﻘطحالذقﻋٗم الٌﻔلٗح لكال الًﻅاهٗى .كال هى الهﻘﻌقٗى الظاًتٗٗى
ﻓٖ الصﻑ الـلﻔٖ هى ُلٍ الٌٗانج هظِوٗى تًﻅام
 .LATCHللاٗ ،هكى ذنكٗب كال هى ًﻅاهٖ ّ LATCH
 ISOFIXلهﻘاﻋق األطﻔال.
ذؼلٗناخ
هالؼﻅاخ
ٗذم اـﻔاء ًﻘطح الذشتٗخ الٌﻔلٗح ① هى الهﻘﻌق الـلﻔٖ ﻓٖ
الﻔظّج تٗى هًٌق الﻅِن ٌّّاقج الهﻘﻌق ،اﻓذػ الﻔظّج
لهشاُقذِا؛ ّذﻘﻊ ًﻘطح الذشتٗخ الﻌلٗا ② ﻓٖ هإـنج هًٌق
ﻅِن الهﻘﻌق.

أشًاء الﻘٗاقجٗ ،ظب ّضﻊ الطﻔل ﻓٖ هﻘﻌق ذشتٗخ األطﻔال
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
الذشتٗخّ ،اال ﻓبًَ ﻗق ٗﻌنض ؼٗاج الطﻔل للـطن ﻋًق
ّﻗّﻉ الؼاقز.

الا لم ٗطى تهﻘﻌق ؼهاٗح الطﻔل ٌّاثل لذشتٗخ ؼوام
األهاى ،ﻗم تذنكٗب هشتﻙ ﻗﻔل تؼوام االهاى.
 ﻋًق اكذهل الـطّاخ  ،2ّ 1اٌؼب ظوء الكذﻑ لؼواماالهاى لالﻋلٔ تؼٗز ال ٗصتػ ظوء القّناى تؼوام األهاى
هنـٗا.
 اهٌﻙ ؼوام األهاى تبؼكام تالﻘنب هى لّغ الﻘﻔل .اهٌﻙ كالهى 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 األهكاىّ ،ﻗم تبقـال لّغ
الﻘﻔل ﻓٖ الهشتﻙً .ﻔل الـطّاخ .7ّ 6
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ذﻌلٗهاخ ذنكٗب ًﻅام  LATCHلهﻘﻌق الطﻔل تشكل
نثٌٖٗ كها ٗلٖ:

2

 .2انﻓﻊ هًٌق النأي ألﻋلﯽ هّضﻊ ،شم ﻗم تهن ؼوام الذشتٗخ
ﻋتن ﻋهّق هًٌق النأي ّاؼﮐم ـطاﻑ الؼوام لنتط
ًﻘطح الذشتٗخ الﻌلٗا ②ّ ،ﻗم الذؤﮐق هى ﻋقم ذشٍّ ؼوام
الذشتٗخ.
 .3ﻗم تشق شنٗط االؼكام .ﻗم تِو هﻘﻌق ٌالهح الطﻔل لألهام
ّالـلﻑ ،الٌٗان ّالٗهٗى للذؤكق هى اًَ هشتخ تاؼكام.
 .4ذؤكق هى ﻗﻔل كل أؼوهح االهاى ﻏٗن الهٌذـقهح ّالذٖ ذﻘﻌق
ﻓٖ هذًؤّل الطﻔل.
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ضﻊ هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال ﻋلٔ الهﻘﻌقّ ،اتؼز ﻋى
ًﻘطح الذشتٗخ الٌﻔلٗح ①ّ ،أقـل ﻓذؼح القلٗل الٌﻔلٗح
هﻘﻌق الٌالهح لألطﻔال تاذظاٍ الٌِم ﻓٖ ًﻘطح الذشتٗخ
الٌﻔلٗح ① ﻓٖ ﻓظّج ٌّاقج الهﻘﻌق ؼذٔ ٗذم ٌهاﻉ
صّخ االشذتاﻙ.

 .3ارشادات السالمة

ذؼلٗناخ
• ﻏاو أّل أكٌٗق الكنتّى ٗكّى ٌاهاّ ،اٌذًشاﻕ ﻋقق كتٗن
هى الﻐاو ٗإقٕ الٔ ﻓﻘقاى الّﻋٖ ؼذٔ الهّخ.
• ٗذناكم أّل أكٌٗق الكنتّى تٌنﻋح ﻓٖ األهاكى الضٗﻘح
(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 هﻔذّؼً اٗ ،ظب أى ذﻐاقن الهٌاؼح الهؼصّنج ﻋلٔ
الﻔّن.

ﻋًقها ذﻘّق الٌٗانج ﻓٖ ؼالح ﻓذػ التاب الـلﻔٖٗ ،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:
 .1اـذن ّضﻌٗح قّناى الِّاء الـانظٗح.
 .2ذؼقٗق الّضﻊ
 .3ﻗم تذﻌٗٗى ٌنﻋح الهنّؼح ﻋلٔ الؼق األﻗصٔ.
الا ظلٌخ ﻓٖ الٌٗانج ّالهؼنﻙ ٗﻌهل ،ﻗم تذشﻐٗل ًﻅام
ذكٗٗﻑ الِّاء تًﻔي الطنٗﻘح.

 3.5غازات العوادم الخطٌرة
أّل أكٌٗق الكنتّى
ٗؼذّٕ ﻏاو الﻌاقم الهًتﻌز هى الهؼنﻙ ﻋلٔ أّل
أكٌٗق الكنتّى الٌامّٗ ،نظٔ اٌذـقام الٌٗانج تشكل صؼٗػ
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
طتٗﻌًٗا:
 ضّضاء ﻏٗن طتٗﻌٗح ذؤذٖ هى ًﻅام الﻌّاقم -ﻗق ٗكّى ًُاﻙ ـلل أّ ذلﻑ تًﻅام الﻌّاقم.
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 3.6ملصقات األمان
ٗ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 ﻗناءذِاٗ ،نظٔ
االًذﻘال الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
لالٌذتقال.
هالؼﻅاخ
الا كاى الهّﻗﻊ أّ الكهٗح ﻓٖ الهلصﻕ هـذلﻔاٗ ،نظٔ أى
ذٌّق الٌٗانج الﻔﻌلٗح.
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 .4نظام التشغٌل والمعدات
ذؼلٗناخ
• ًٗتﻐٖ اهٌاﻙ ٗقٕ الٌاثﻕ قاثهًا الؼلﻘح الـانظٗح لﻌظلح
الﻘٗاقج (هّﻗﻑ ٌاﻋح ٌّ 9اﻋح ّٗ ،)3ظب الذؤكق هى أى
ٗهكى نإٗح لّؼح الﻌقاقاخ ّظهٗﻊ الهإشناخ.
• تﻌك ضثﻂ ﻋظلح الﻘٗاقجٗ ،عة قﻓﻊ هﻘثﺾ الﻘﻔﻞ ① لﻘﻔﻞ
ﻋظلح الﻘٗاقج لوٌﻊ ؼنكح ﻋظلح الﻘٗاقج ذلﻘاثً٘ا أشٌاء ذﺸﻐ٘ﻞ
الٍ٘انج.
• ٗهكى ضتط ﻋظلح الﻘٗاقج ﻋًقها ذكّى الٌٗانج ﻓٖ ؼالح
الذّﻗﻑ ﻓﻘط لذظًب الؼّاقز الهنّنٗح.
• تﻌك الﻀثﻂٗ ،عة أى ذْاظَ ﻋعلح الرْظَ٘ صكنكمّ ،ال ذﻘن
ترْظَ٘ ﻋظلح الﻘٗاقج الٔ ّظِكمّ ،اال الٌْاقج الِْاث٘ح
األهاه٘ح للٍاثﻖ لي ذْﻓه ؼواٗح ﻓﻌالح.

 4.1مقصورة القٌادة
 4.1.1عجلة القٌادة
ضتط هّضﻊ ﻋظلح الﻘٗاقج

اقﻓﻊ هﻘتض الﻘﻔل ① ألٌﻔل اللﻐاء ﻗﻔل ﻋظلح الﻘٗاقج.
 ﻗم تذؼنٗﻙ ﻋظلح الﻘٗاقج ألﻋلٔ ّألٌﻔل ّاألهام ّالـلﻑتؼٗز ذكّى ﻋظلح الﻘٗاقج ﻓٖ هّاظِح صقنكم؛ ذؤكق هى
اهكاًٗح نإٗح لّؼح الﻌقاقاخ ّكاﻓح الهإشناخ.
 اقﻓﻊ هﻘتض الﻘﻔل ① الٔ أﻋلٔ لﻘﻔل ﻋظلح الﻘٗاقج. ﻗم تذؼنٗﻙ ﻋظلح الﻘٗاقج الٔ اﻋلٔ ّاٌﻔل ّالٔ االذظاُاخاألهاهٖ ّالـلﻔٖ ،لذاكٗق ذؤهٗى ﻋظلح الﻘٗاقج تبؼكام.

 اضتط هﻘﻌق الٌاثﻕ ﻋلٔ الّضﻊ الصؼٗػ للذؤكق هى أىالهٌاﻓح تٗى ﻋظلح الﻘٗاقج ّصقن الٌاثﻕ ال ذﻘل ﻋى 25
ٌم.
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 ون هشتخ الٌنﻋح:● ون الذؼكم ﻓٖ هشتخ الٌنﻋح * => اًﻅن الصﻔؼح 199

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

ون ﻋظلح الﻘٗاقج

 ون الذؼكم ﻓٖ شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ :• ون ▼ ▲ OK
( )1ﻓٖ ّاظِح هﻌلّهاخ الﻘٗاقج ،اضﻐط ﻋلٖ الون لﻔذنج
طّٗلح إلﻋاقج ضتط التٗاًاخ ﻓٖ لاكنج هﻌلّهاخ الﻘٗاقج
الؼالٗح؛ ّؼنكَ ألﻋلٔ /ألٌﻔل لذتقٗل هﻌلّهاخ الﻘٗاقج.
( )2ﻓٖ ّاظِح اﻋقاق الﻘاثهح ،ؼنكَ ألﻋلٔ  /ألٌﻔل لذؼقٗق
الهإشن أّ ضتط الﻘٗهح؛ اضﻐط ﻋلَٗ لﻔذنج ﻗصٗنج الـذٗان
ـٗان الﻘاثهح الؼالٖ.
( )3ﻓٖ ّاظِح هﻌلّهاخ الصّخ ّالذنﻓَٗ* ،ؼنكَ ألﻋلٔ /
ألٌﻔل تالذتقٗل الٖ أﻏًٗح ٌاتﻘح /أﻏًٗح ذالٗح أّ صﻔؼح الٌاتﻘح/
صﻔؼح ذالٗح.
( )4ﻓٖ ّاظِح هﻌلْهاخ الرٌثَ٘ ،اضﻐﻂ ﻋلَٗ لﻔذنج ﻗصٗنج
لرؤك٘ك هﻌلْهاخ الفﻄؤ ،شن ﻗن الﻌْقج الٔ الْاظِح الهثٍ٘٘ح
الٍاتﻘح تﻌق الذؤكٗقّ ،ؼنكَ ألﻋلٔ  /ألٌﻔﻞ لذتقٗل هﻌلْهاخ
الرٌثَ٘
• ون أّ  :اضﻐط ﻋلَٗ لﻔذنج ﻗصٗنج لذتقٗل ّاظِح
هﻌلّهاخ شاشح الﻌنض.

38

 .1ون الذؼكم ﻓٖ ًﻅام الصّخ => اًﻅن الصﻔؼح 143
 .2ون التّﻕ :اضﻐط ﻋلٔ الون ٌّ ،ﻑ التّﻕ ٗصقن
صّخ صﻔٗنّ ،تﻌق االﻓناض ﻋًٌَٗ ،ذّﻗﻑ التّﻕ ﻋى
الذصﻔٗن.
ال ذضﻐط ﻋلٔ الون
الٔ ذلﻑ التّﻕ تٌِّلح.

ذؼلٗناخ
لﻔذنج طّٗلحّ ،اال ﻓبًَ ٌٗإقٕ

 .4نظام التشغٌل والمعدات

4.1.2

لوحة العدادات
لّؼح الﻌقاقاخ تـ 3.5تّصاخ*
 .1هﻘٗاي ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ
 .2ﻋقق الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج
 .3شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ
ّ .4ضﻊ الﻘٗاقج *
 .5هظهّﻉ الكٗلّهذناخ
 .6ﻋقاق الٌنﻋح
 .7ﻋقاق الّﻗّق
 .8ﻋنض الّضﻊ *
 .9ﻋقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق
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لّؼح الﻌقاقاخ تؤتﻌاق  7تّصح *
 .1هﻘٗاي ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ
 .2ﻋقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق
 .3شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ
 .4ﻋقاق الّﻗّق
 .5ﻋقاق الٌنﻋح
 .6هظهّﻉ الكٗلّهذناخ
ّ .7ضﻊ الﻘٗاقج
 .8ﻋنض الّضﻊ
 .9ﻋقق الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج
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لّؼح الﻌقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح (هّضّﻉ كالٌٗكٖ)*
 .1هﻘٗاي ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ
 .2ﻋنض الّضﻊ
 .3شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ
 .4ﻋقاق الٌنﻋح
 .5ﻋقاق الّﻗّق
 .6هظهّﻉ الكٗلّهذناخ
 .7ﻋقق الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج
 .8ﻋقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق
ّ .9ضﻊ الﻘٗاقج
هالؼﻅاخ
ﻋًق ذتقٗل ّضﻊ الﻘٗاقجٗ ،ﻘّم هﻘٗاي هظهّﻋح الكنٌٗذال
الٌاثل تذؼّٗل األلّاى ّﻓ ًﻘا ألٌالٗب الﻘٗاقج الهـذلﻔح.
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لّؼح الﻌقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح (هّضّﻉ ذكًّلّظٖ) *
 .1هﻘٗاي ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ
 .2شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ
 .3ﻋقاق الٌنﻋح
 .4ﻋقاق الّﻗّق
 .5هظهّﻉ الكٗلّهذناخ
ّ .6ضﻊ الﻘٗاقج
 .7ﻋنض الّضﻊ
 .8ﻋقق الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج
 .9ﻋقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق
هالؼﻅاخ
ﻋًق ذتقٗل ّضﻊ الﻘٗاقجٗ ،ﻘّم هﻘٗاي هظهّﻋح الكنٌٗذال
الٌاثل تذؼّٗل األلّاى ّﻓ ًﻘا ألٌالٗب الﻘٗاقج الهـذلﻔح.
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 ٗﻌنض ّضﻊ الﻘٗاقج الهٌذـقهح ؼالٗا للٌٗانج ّﻓﻘا لإلشانجالهٌذلهح.
عداد المسافة المقطوعة فً الرحلة الحالٌة
 ًطاﻕ الﻌنض  0كم ~  9999.9كم .ﻋًقها ذكّى الهٌاﻓحالﻘصٗنج أكتن هى  9999.9كمٗ ،ذم هٌػ الكٗلّهذناخ
الﻘصٗنج ،شم ذٌذهن ﻓٖ ذناكم الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج.
 ٗهكى هٌػ الكٗلّهذناخ الﻘصٗنج هى ـالل الهظهّﻉالﻔنﻋٖ للهٌاﻓح الهﻘطّﻋح ﻓٖ اﻋقاقاخ ﻗاثهح لّؼح
الﻌقاقاخ.
عداد إجمالً المسافة
الًطاﻕ  0كم الٔ  999999كم.عداد سرعة السٌر
ٌٗذـقم هﻘٗاي الٌنﻋح لإلشانج الٔ ٌنﻋح الٌٗانج الؼالٗح
تّؼقج كمٌ /اﻋح.
ذًتِٗاخ
لﻘٗاقج الٌالهحٗ ،نظٔ هناﻋاج ﻗّاﻋق الهنّن تقﻗح ّﻋقم
الذظاّو تؼنٗح.

هًـﻔضح ّذشٗن " "Hالٔ قنظح ؼنانج هنذﻔﻌح.
 تﻌق تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء هﻘٗاي قنظح ؼنانج الهاءﻋقق الشتكاخ الهﻘاتلح ّﻓ ًﻘا لقنظاخ ؼنانج هـذلﻔح،
ّٗضٖء ﻋاقج الٔ الٌّط؛ ّﻋًقها ٗكّى هﻘٗاي قنظح
ؼنانج الهاء هضاءًا تالكاهل ،ﻓبًَ ٗشٗن الٔ أى ذكّى
قنظح ؼنانج ٌاثل ذتنٗق الهؼنﻙ الؼالٗح هنذﻔﻌح
للﻐاٗح.
عداد الوقود
ٗذم اٌذـقام هﻘٗاي الّﻗّق لإلشانج الٔ الكهٗح الؼالٗح
هى الّﻗّق الهذتﻘٖ ﻓٖ ـواى الّﻗّق للٌٗانج.
 ًطاﻕ االشانج  ،E ~ Fؼٗز ٗشٗن " "Eالٔ أى ـواىالّﻗّق ٗكّى ﻓانﻏاّٗ ،شٗن " "Fالٔ أى ـواى الّﻗّق
ٗكّى ههذلثاّٗ ،ضٖء ﻋقق الشتكاخ الهﻘاتلح ّﻓ ًﻘا لكهٗح
الّﻗّق الهذتﻘٗح ﻓٖ ـواى الّﻗّق.
 ﻋًقها ال ٗكّى ًُاﻙ شتكح أّ ذضٖء الشتكح األّلٔ ﻓﻘط،ﻓبًَ ٗشٗن الٔ أى الّﻗّق ﻓٖ ـواى الّﻗّق ذكّى ﻏٗن
كاﻓٗحّّٗ ،هض هإشن لّؼح الﻌقاقاخ تاللّى األصﻔن
ّٗصاؼتَ هﻌلّهاخ اًلان لذلكٗنكم تبضاﻓح الّﻗّق.
معلومات ذراع ناقل الحركة *

مقٌاس سرعة دوران المحرك
ٗذم اٌذـقام هﻘٗاي ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ لإلشانج الٔ
ٌنﻋح قّناى الهؼنﻙ الؼالٗح تّؼقج x 1000قّنج /قﻗٗﻘح.
هالؼﻅاخ
 8000 ~ 6000قّنج /قﻗٗﻘح ُٖ هًطﻘح الذؼهٗل
الﻌالٗح للهؼنﻙّ ،ال ذصل الٔ الٌنﻋح ﻓٖ ُلٍ الهًطﻘحّ ،اال
ٌّﻑ ٗذلﻑ الهؼنﻙ تٌِّلح.
شاشة العرض للعدادات المركبة
ذرﻀوي هﻌلْهاخ الﺸاشح ها ٗلٖ :هﻌلْهاخ الﻘ٘اقج =>
اًﻅن الصﻔؼح  ،44هﻌلْهاخ اﻋقاق الﻘاثوح => اًﻅن
الصﻔؼح  ،45هﻌلْهاخ الهالؼح * => اًﻅن الﺼﻔؽح ،47
هﻌلْهاخ الﺼْخ ّالرهﻓَ٘ * => اًﻅن الصﻔؼح ،49
هﻌلْهاخ الرٌثَ٘ => اًﻅن الﺼﻔؽح .46
ذًتِٗاخ
الا كاى ﻋنض ﻓٖ شاشح لّؼح الﻌقاقاخ ﻏٗن طتٗﻌٗا،
ٗنظٔ الذّﻗﻑ ﻓّناً ألٌتاب ذذﻌلﻕ تالٌالهحّ ،اذصل تالهّوﻉ
الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.
عداد درجة حرارة سائل التبرٌد

 ٗﻌنض هﻌلّهاخ الّضﻊ الؼالٗح هشل D ّ N ّ R ّPّها الٔ للﻙ ّﻓﻘا لإلشانج الهٌذلهح.

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

هﻌلّهاخ ّضﻊ الﻘٗاقج *

ً -طاﻕ االشانج  ،C ~ Hؼٗز ٗشٗن " "Cالٔ قنظح ؼنانج
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معلومات السٌر
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "" ،ONاضﻐط
ﻋلٔ ون ◄ أّ ون► الهّظّق ﻋلٔ الظاًب األٗهى هى ﻋظلح
الﻘٗاقج للذتقٗل الٔ ّاظِح هﻌلّهاخ الﻘٗاقجّ ،شم ؼنﻙ ون OK
ألﻋلٔ  /أٌﻔل لذتقٗل ّاظِح هﻌلّهاخ الﻌنض.
هالؼﻅاخ
• هﻌلّهاخ الﻘٗاقج ال ذﻌنض تٗاًاخ صالؼح ﻋًقها ال ٗذم ذلﻘٖ
هﻌلّهاخ صالؼح.
• ٗوﻜي هٍػ ت٘اًاخ ّاظِح االًلان ﻃْٗلح األظﻞ تالﻀﻐﻂ لﻔذنج
طّٗلح ﻋلٔ ىنOK .
• الشكل ٗﻌذتن لّؼح الﻌقاقاخ تـ 7تّصاخ كالهشالّ ،ذﻌهل
لّؼاخ الﻌقاقاخ األـنٓ تشكل هشاتَ.
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إعدادات القائمة
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONذكّى ٌنﻋح
الٌٗانج صﻔن ،اضﻐط ﻋلٔ ون ◄ أّ ون ►ﻋلٔ الظاًب
األٗهى هى ﻋظلح الﻘٗاقج للذتقٗل الٔ ّاظِح اﻋقاق الﻘاثهح .ؼنﻙ
ون  OKألﻋلٖ /أٌﻔل لذؼقٗق الهإشنّ ،اضﻐط ﻋلٖ ون OK
لقـّل الﻘاثهح الذالٗح ّاضﻐط ﻋلٔ ون  OKلذؼقٗق أّ ذؤكٗق أّ
الﻐاء.
هالؼﻅاخ
• الشكل ٗﻌذتن لّؼح الﻌقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح كالهشالّ ،ذﻌهل
لّؼاخ الﻌقاقاخ األـنٓ تشكل هشاتَ.
• الا ﻗهخ تذشﻐٗل اﻋقاق الﻘاثهح ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج
لٌٗخ الصﻔنٌٗ ،ﻌنض هﻌلّهاخ اإلًلان "ًصاثػ الﻘٗاقج
اٙهًح :ال ٗهكى اإلﻋقاق اال ﻓٖ ؼالح ّﻗّﻑ الٌٗانج".
ّالا كاى ّﻗخ ﻋنض هﻌلّهاخ اإلًلان أكشن هى 5
شّاى ،لّؼح الﻌقاقاخ ذذؼّل الٖ هﻌلّهاخ الﻘٗاقج ذلﻘاثٗا.

45

 .4نظام التشغٌل والمعدات

هﻌلّهاخ الِاذﻑ *

 ﻋًقها ٗكّى ًُاﻙ ﻋقق هﻌلّهاخ االًلان ،اضﻐط ﻋلٔ ون◄ ،►/للذؼّل الٔ ّاظِح هﻌلّهاخ اإلًلانّ ،ؼنﻙ
ون  OKألﻋلٖ /أٌﻔل لﻌنض هﻌلّهاخ اإلًلان
الٌاتﻘح /الذالٗح.

هﻌلّهاخ اإلًلان

 الا كاًخ الٌٗانج ﻓٖ ؼالح ظٗقج ،ﻓٖ ؼالح ﻋقم ّظّقهﻌلّهاخ اإلًلانّ ،اظِح هﻌلّهاخ اإلًلان ٌّﻑ ذﻅِن
"ال هﻌلّهاخ".

 تﻌق اذصال ًﻅام الصّخ تِاذﻑ تلّذّز ،ﻓٖ ؼالح ّظّقهكالهح ،ذﻌنض ّاظِح هﻌلّهاخ الِاذﻑ :هﻌلّهاخ
هكالهح ّانقج ،هﻌلّهاخ هكالهح ،هﻌلّهاخ هكالهح
صاقنج ،هﻌلّهاخ اًذِاء الهكالهح ّهﻌلّهاخ هكالهح لم
ٗنق ﻋلِٗا.
هالؼﻅاخ
الشكل ٗﻌذتن لّؼح الﻌقاقاخ تـ 7تّصاخ كالهشال،
انظﻊ الٖ لّؼح الﻌقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح.
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هﻌلّهاخ اإلًلان ذﻌنض الّضﻊ الؼالٖ للٌٗانج تشكل
الًص أّ الصّنجّٗ ،ظب ﻋلٔ الٌاثﻕ اٗالء قاثها االًذتاٍ الٔ
ها الا كاى ًُاﻙ هﻌلّهاخ اإلًلان.
 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ، "ONﻓٖ ؼالحؼقّز شلّل ،لّؼح الﻌقاقاخ ذﻌنض هﻌلّهاخ اإلًلان
تاألّلّٗحّ ،اضﻐط ﻋلٔ ون  OKلذؤكٗق هﻌلّهاخ
االًلانّٗ ،ﻌّق الٖ الّاظِح الٌاتﻘح تﻌق الذؤكٗق .ﻓٖ ؼالح
ﻋكم الﻘٗام تإ ﻋول٘ح لوكج  5شْاىٗ ،رن ﻋهض نٌالح
االًلان ههج أـهٓ.
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معلومات المالحة *
لوحة العدادات بأبعاد  7بوصة *

 ﻋًقها ًﻅام الصّخ ٗﻘّم تذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الهالؼحٗ ،ذمﻋنض هﻌلّهاخ الهالؼح الهﻘاتلح ّﻓﻘا لؼالح ّﻅٗﻔح
الهالؼح ًﻅام الصّخ.
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ، "ONاضﻐط
ﻋلٖ ون ◄ ►/للذتقٗل الٔ ّاظِح هﻌلّهاخ الهالؼٗح.
 ﻋًقها ًﻅام الهالؼح لٌٗخ هﻔذّؼح ،ال ذّظق هِهحالهالؼحّ ،اظِح هﻌلّهاخ الهالؼح ٌذﻌنض هﻌلّهاخ
التّصلح اإللكذنًّٗح.
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لوحة العدادات البلورٌة السائلة *
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ، "ONاضﻐط
ﻋلٖ ون ◄ ►/للذتقٗل الٔ ّاظِح هﻌلّهاخ الهالؼٗح.
 ﻋًقها ًﻅام الصّخ ٗﻘّم تذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الهالؼحٗ ،ذم ﻋنضهﻌلّهاخ الهالؼح الهﻘاتلح ّﻓﻘا لؼالح ّﻅٗﻔح الهالؼح ًﻅام
الصّخ.
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معلومات الصوت والترفٌه *
هالؼﻅاخ
• الشكل ٗﻌذتن لّؼح الﻌقاقاخ تـ 7تّصاخ كالهشال ،انظﻊ
الٖ لّؼح الﻌقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح.
• ﻋًقها ٌٗذـقم ًﻅام الصّخ ّﻅٗﻔح ذّاصل الِاذﻑ
الهؼهّل هى ـالل ّ ،CarLifeاظِح هﻌلّهاخ
الصّخ ّالذنﻓَٗ ذﻌنض ؼالح ذّصٗل ّ ،CarLifeال
ذﻌنض ّاظِح ّﻅٗﻔح الذنﻓَٗ الهﻘاتلح لـ.CarLife
• ﻋًق اٌذـقام ّ B-CALL / E-CALLاظِح هﻌلّهاخ
الصّخ ّالذنﻓَٗ ذﻌنض ؼالح .B-CALL/E-CALL

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

 ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ" ،"ONاضﻐط ﻋلٖ ون◄أّ► للذتقٗل الٔ ّاظِح الصّخ ّالذنﻓَٗ .ﻋًقها ال
ٗذم ذشﻐٗل ًﻅام الصّخ ّالذنﻓٌَّٗ ،ﻑ ّاظِح
هﻌلّهاخ ًﻅام الصّخ ّالذنﻓَٗ ذﻌنض ًصٗؼح "ًﻅام
الذنﻓَٗ ّالصّخ لٗي هﻔذّؼا".
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 4.1.3المؤشرات
النﻗم

50

االٌم

اللّى

األٗﻘًّح

1

اللهتح الذؼلٗنٗح لشؼى الًﻅام

األؼهن

2

اللهتح الذؼلٗنٗح الـذالل الهّذّن

األصﻔن

3

اللهتح الذؼلٗنٗح الًـﻔاض ضﻐط وٗخ الهاكًٗح

األؼهن

4

اللهتح الذؼلٗنٗح الـذالل ًﻅام الﻌاقم

األصﻔن

5

هإشن الذّظَٗ الٖ الٌٗنٓ ّذؼلٗن الـطن

األـضن

الّﻅاثﻑ
ﻋًقها ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONال ٗتقأ ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء هإشن الذًتَٗ؛ ّتﻌق
تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء هإشن الذًتَٗ.
 تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،الا كاى ضّء الذؼلٗن ّٗهض ،ﻓبًَ ٗشٗن الٔ ـطؤ ﻓٖ الهّلق ّلم ٗﻌق ٗشؼىالتطانٗح.
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONال ٗتقأ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،الا لم ٗكى ًُاﻙ ـطؤ،
ٗضٖء الهإشن لهقج تضﻊ شّاىّٗ ،طﻔت تﻌق االًذِاء هى االـذتان اللاذٖ للًﻅام.
 تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،الا كاى ضّء الهإشن ّٗهض ،ﻓبًَ ٗشٗن الٔ ـلل ﻓٖ ًﻅام الﻌاقم.ﻋًقها ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONال ٗتقأ ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء هإشن الذًتَٗ؛ ّتﻌق
تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء هإشن الذًتَٗ.
 تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،الا كاى الهإشن ٗلهﻊ ،ﻓِلا ٗقل ﻋلٔ اى ضﻐط وٗخ الهؼنﻙ هًـﻔض.ﻋًقها ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONال ٗتقأ ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ضٖء الهإشن؛ ّتﻌق تقء
ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،طﻔت الهإشن.
 تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،الا ذم ذشﻐٗل ضّء الهإشن ،ﻓبًَ ٗشٗن الٔ ـلل ﻓٖ ًﻅام الﻌاتم.ﻋًقها ّٗهض هإشن الذّظَٗ الٔ الٌٗان تهﻔنقٍ ،ﻓِلا ٗﻌًٖ أى هإشن الذّظَٗ الٔ الٌٗان للٌٗانج ﻗق
ذم ذشﻐٗلَ - .ﻋًقها ٗذم الضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ ضّء ذؼلٗن الـطنٌ ،ذضٗت اشاناخ االذظاُاخ
الٌٗنٓ /الٗهًٔ هﻌا هﻊ اضّاء اشاناخ اإلًﻌطاﻑ الـانظٗح.
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النﻗم

االٌم
اللهتح الذؼلٗنٗح النذﻔاﻉ قنظح ؼنانج ٌاثل
الذتنٗق
الهإشن الضّثٖ لًﻅام الؼهاٗح الهٌاﻋق ()SRS

األؼهن

8

اللهتح الذؼلٗنٗح الًـﻔاض هٌذّٓ الّﻗّق

األصﻔن

9

هإشن الذّظَٗ الٖ الٗهٗى ّذؼلٗن الـطن

األـضن

10

لهتح االشانج لًﻅام االﻗﻔال ضق الٌنﻗح

األؼهن

11

هإشن ؼالح ًﻅام الﻔناهل االلكذنًّٗح ()EPB

12

هإشن اـذالل ﻅام الﻔناهل االلكذنًّٗح()EPB

13

لهتح اإلشانج للﻔنهلح الٗقّٗح ًّﻅام الﻔنهلح

6
7

األٗﻘًّح

اللّى
األؼهن

األؼهن
األـضن
األصﻔن
األصﻔن
األؼهن

الّﻅاثﻑ
 ﻋًقها ّٗهض الهإشن ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ اى قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق هنذﻔﻌح.ذشٗن اضاءج الهإشن األؼهن الٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام الذشتٗخ االضاﻓٖ.
 الا كاى الهإشن األصﻐن ّٗهضٗ ،ﻌًٖ للﻙ ّظّق الﻘلٗل هى الّﻗّق ﻓٖ الـواى. ٗضٖء هصتاغ هإشن اصﻔن لٗشٗن الٔ ـلل هؼذهل تهضـح الّﻗّق.ﻋًقها ّٗهض هإشن الذّظَٗ الٔ الٗهٗى تهﻔنقٍ ،ﻓِلا ٗﻌًٖ أى هإشن الذّظَٗ الٔ الٗهٗى للٌٗانج ﻗق
ذم ذشﻐٗلَ - .ﻋًقها ٗذم الضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ ضّء ذؼلٗن الـطنٌ ،ذضٗت اشاناخ االذظاُاخ
الٌٗنٓ /الٗهًٔ هﻌا هﻊ اضّاء اشاناخ اإلًﻌطاﻑ الـانظٗح.
 ﻋًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ ذﻔﻌٗل ّضﻊ ًﻅام هاًﻊ الؼنكح أّ ذﻔﻌٗلًﻅام هًﻊ الٌنﻗح
 ﻋًقها ٗضٗت الهإشن (اؼهن) ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ ذطتٗﻕ ًﻅام الﻔناهل االلكذنًّٗح( EPB). ﻋًقها ّٗهض الهإشن (اؼهن) ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ ذطتٗﻕ ًﻅام الﻔناهل االلكذنًّٗح( )EPBتشكلظوثٖ أّ ﻓشلَ.
ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٔ ذﻔﻌٗل الّﻗّﻑ الذلﻘاثٖ.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ أى ٗكّى ًﻅام هكاتػ الّﻗّﻑ اإللٗكذنًّٖ هﻌٗتا.
ٗشٗن ﻓالَ الهإشن األصﻔن الٔ أى ٗكّى ًﻅام هكاتػ الّﻗّﻑ اإللٗكذنًّٖ ﻓٖ ّضﻊ الـقهح.
ذشٗن اضاءج الهإشن األؼهن الٔ أى ٗكّى هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل هًـﻔضا للﻐاٗح أّ أى ٗكّى ًﻅام
الذّوٗﻊ اإللكذنًّٖ لﻘّج الهكاتػ ( )EBDهﻌٗتا.
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النﻗم

االٌم
الهإشن الضّثٖ لهٌاﻋقج اٌذﻘنان الٌٗانج
()ESP
لهتح االشانج ESP OFF
لهتح االشانج ABS

األصﻔن
األصﻔن

17

لهتح االشانج الـذالل هتقل الٌنﻋاخ

األصﻔن

18

لهتح االشانج TPMS

األصﻔن

19

لهتح االشانج EPS

20

لهتح اإلشانج للكنّو

األصﻔن
األتٗض
األـضن

21

لهتح ذؼلٗنٗح لنتط ؼوام األهاى للناكب االهاهٖ

األؼهن

22

اللهتح الذؼلٗنٗح لنتط ؼوام اهاى الٌاثﻕ

األؼهن

23

لهتح االشانج الـذالل ًﻅام الذشﻐٗل ّاالطﻔاء*

24

لهتح اإلشانج لذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل ّاالطﻔاء*

14
15
16

52

األٗﻘًّح

اللّى
األصﻔن

األتٗض
األصﻔن
األـضن

الّﻅاثﻑ
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام الشتاخ اإللكذنًّٖ (.)ESP
ٗشٗن ﻓالَ الهإشن أصﻔن الٔ أى ًﻅام الشتاخ اإللكذنًّٖ (ٗ )ESPﻌهل.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام الشتاخ اإللكذنًّٖ (.)ESP
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام هًﻊ اًﻐالﻕ الهكاتػ (.)ABS
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام صًقّﻕ ًﻘل الؼنكح.
ٗشٗن ﻓالَ الهإشن األصﻔن الٔ أى ذكّى قنظح ؼنانج وٗخ ًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٗح هنذﻔﻌح.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ أى ٗكّى ًﻅام هناﻗتح ضﻐط الِّاء ﻓٖ اإلطاناخ ()TPMS
هﻌٗتا.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام الذّظَٗ الهﻌوو (.)EPS
 ﻋًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األتٗض ﻓبى للﻙ ٗشٗن الٔ اى هشتخ الٌنﻋح ﻓٖ ّضﻊ اإلٌذﻌقاق، ّٗهض تاللّى األـضن ﻓبى للﻙ ٗشٗن الٔ اًَ ذم ذﻔﻌٗلَ.ذشٗن اضاءج هإشن الذؼلٗن تاللّى األؼهن الٔ ﻋقم انذقاء ؼوام أهاى الهﻘﻌق األهاهٖ تشكل ظٗق أّ
ّظّق ـلل ﻓٖ الًﻅام.
 ﻋًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ ﻋقم انذقاء ؼوام االهاى الـاص تالٌاثﻕ أّٗقل ﻋلٔ ّظّق ـطؤ ﻓٖ ًﻅام ؼوام االهاى.
ﻋًقها ذكّى ﻅنّﻑ الذشﻐتلٔ/االٗﻘاﻑ ﻏٗن هّاذٗح هإﻗذاٌّ ،ﻑ ّٗهض الهإشن تاللّى االتٗض.
الا اصتػ ضّء الهإشن اصﻔن ،ﻓِلا ٗقل ﻋلٔ ّظّق ﻋطل ﻓٖ ًﻅام الذشﻐٗل ّاإلٗﻘاﻑ.
ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٔ ذًشٗط ًﻅام الذشﻐٗل-االٗﻘاﻑ.
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االٌم
لهتح االشانج للًّن التﻌٗق الهقٓ

اللّى
األونﻕ

النﻗم
25

األٗﻘًّح

26

لهتح االشانج لهصتاغ الهّﻗﻊ

األـضن

27
28

لهتح االشانج لهصتاغ الضتاب الـلﻔٖ
لهتح االشانج لهصتاغ الضتاب االهإ

29

األصﻔن
األـضن
األتٗض

هإشن ؼوام األهاى للهﻘﻌق الـلﻔٖ *

30

هإشن ًﻅام الهٌاﻋقج ﻋلٔ ُتّط الذالل ()DAC

األؼهن
األصﻔن

الّﻅاثﻑ
ذشٗن اضاءج الهإشن األونﻕ الٔ أى ذكّى الهصاتٗػ الهنذﻔﻌح ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل.
ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٖ أى ٗكّى هصتاغ الهّﻗﻊ ّهصتاغ لّؼح الﻌقاقاخ ّهصتاغ لّؼح
الذنـٗص ّهصاتٗػ الظّء ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ أى ٗكّى هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل.
ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن أى ٗكّى هصتاغ الضتاب األهاهٖ ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل.
ذشٗن اضاءج الهإشن األتٗض الٔ أى ذم نتط ؼوام األهاى الهﻘاتل للهﻘﻌق الـلﻔٖ.
ذشٗن اضاءج الهإشن األؼهن الٔ أى لم ٗنتط ؼوام األهاى الهﻘاتل للهﻘﻌق الـلﻔٖ أّ أى ّٗظق ـطؤ
ﻓٖ ًﻅام ؼوام األهاى.
ذشٗن اضاءج الهإشن األصﻔن الٔ أى ذم ذﻔﻌٗل ًﻅام الهٌاﻋقج ﻋلٔ ُتّط الذالل.

هالؼﻅح :ﻋًق اضاءج هصتاغ الهإشن ّهصتاغ الذؼلٗن ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ تﻌق تقء ذشﻐٗل الٌٗانج أّ أشًاء الﻘٗاقج ،ﻓِلا ٗشٗن الٔ اى الًﻅام أّ الّﻅٗﻐح لاخ الصلح ﻗق ذﻌهل أّ ؼقّز ﻋطلٗ .ظب
ﻋلٗﻙ ﻗناءج ّﻓِم هﻌًٔ كل هإشن ّضّء ذؼلٗن تالذﻔصٗلّ .الا كاى ًُاﻙ إٔ ـطؤٗ ،نظٔ اللُاب الٔ أّ االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاإلصالغ.
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 .4.2تشغٌل المحرك وإٌقاف تشغٌلها

ﻋهلٗاخ االونان

.1

 :ون الﻘﻔل

.2

 :ون الﻐاء الﻘﻔل

.3

 :ون الﻐاء ﻗﻔل التاب الـلﻔٖ

.4

 :ون تقء ذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ *

.5

:ون اًلان ضق الٌنﻗح *

ذًتِٗاخ
ٗؼذّٕ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق ﻋلٔ القاثنج اإللكذنًّٗح
الذٖ ذﻌهل ﻋلٖ ذًشٗط ًﻅام هًﻊ الؼنكحّ .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.
● ًٗتﻐٖ ذعٌة اٌﻘاط هﻔراغ الرؽﻜن ﻋي تﻌك هي األهاكى
الوهذﻔﻌح أّ ضﻐط األٗشاء الصﻘ٘لح ﻋلِٗا.
• ًٗتﻐٖ ذعٌة لوً هﻔراغ الرؽﻜن ﻋي تﻌك تالٍْاثﻞّ .ﻓٖ
ؼالح ذنطٗتَ ،اهٍؽَ ﻋلٔ الﻔْن.

 4.2.1مفتاح التحكم عن بعد الذكً
هّقٗالخ الٌٗانج الهظِوج تهﻔذاغ تقء ذشﻐٗل تلهٌح
ّاؼقج * ذظِو تهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ (هﻊ الهﻔذاغ
الهٗكاًٗكٖ للطّانة => اًﻅن الصﻔؼح ّ )59تانكّق
الهﻔذاغ؛ ّهّقٗالخ الٌٗانج الهظِوج تهﻔذاغ اإلشﻌال الذﻘلٗقٕ
* ذظِو تهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق الﻌام (هﻊ الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ
=> اًﻅن الصﻔؼح ّ )59تانكّق الهﻔذاغ .الا كًخ تؼاظح
الٔ اﻋاقج ذـصٗص الهﻔذاغ أّ ﻓﻘقاى تانكّق الهﻔذاغٗ ،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 أّكهتّٗذن هؼهّل أّ ُاذﻑ هؼهّل أّ هنٌل اشانج
الٌلكٖ.
ٗ -لوً الﻜاثي الوﻌكًٖ أّ ٗﻐﻄٖ هﻔراغ الرؽﻜن ﻋي تﻌك.
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 .1ذشﻐٗل الون
هالؼﻅاخ
• اضﻐط ﻋلٔ الون لهقجج  2شاًٗحٗ ،ﻘّم تاﻏالﻕ الًاﻓلج ﻋلٖ
ظاًب الٌاثﻕ ذلﻘاثٗا لتﻌض هّقٗالخ الٌٗاناخّٗ ،ﻘّم
تاﻏالﻕ أنتﻊ ًّاﻓل ذلﻘاثٗا ذلﻘاثٗا لتﻌض هّقٗالخ
الٌٗاناخّٗ ،نظٖ أى ٌّٗق الذكّٗى الﻔﻌلٖ للٌٗانج.
• ٗهكى اﻋقاق الﻔذػ أّ االﻏالﻕ هى ـالل ًﻅام الصّخ "
اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الذؼكم ﻋلٖ
الًّاﻓل ّﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋى تﻌق".
• ﻋًق ﻗﻔل التاب ،ذّهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ هنج ّاؼقج؛
ّٗصقن صّخ التّﻕ هنج ّاؼقجّٗ ،هكى اﻋقاق ذشﻐٗل
ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل صّخ التّﻕ هى ـالل ًﻅام الصّخ
"االﻋقاق ← الصّخ ← ذلكٗن صّخ الﻐاء الﻘﻔل
ّالﻘﻔل".

 اضﻐط ﻋلٔ الون هنج ّاؼقج ﻓٖ الهقٓ الﻔﻌالٌٗ ،ذم ﻗﻔلظهٗﻊ األتّاب؛ ّاضﻐط ﻋلٔ الون لهقج  2شاًٗحٗ ،ﻘّم
تبﻏالﻕ الًاﻓلج * ذلﻘاثٗاّ .اضﻐط ﻋلٔ الون لهقج 3
شّاىٗ ،ﻘّم تبﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثٗا .ﻗم تذؼنٗن ُلا
الون أشًاء اﻏالﻕ الًاﻓلج أّ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثٗا،
ٌّذذّﻗﻑ ﻋهلٗح اإلﻏالﻕ.
 اضﻐط تاٌذهنان ﻋلٔ الون هنذٗى ـالل  0.5شاًٗحٗ ،هكىذؼﻘٗﻕ ّﻅٗﻔح التؼز ﻋى الٌٗانجّّٗ ،هض هصتاغ
اشانج الذّظَٗ  3هناخ تٌنﻋح.

هالؼﻅاخ
• الهٌاﻓح الﻘٗاٌٗح للذؼكم ﻋى تﻌق ُٖ ؼّالٖ  15هذنا
ّأطّل الهٌاﻓح ُٖ ؼّالٖ  50هذنا.
• ال ٕﻌهل ون الهﻔذاغ ﻋى تﻌق ﻋًقها ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال
ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ ""ON
• الا ّظق أى ذكّى ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل أّ الﻘﻔل لهﻔذاغ الذؼكم
ﻋى تﻌق ﻏٗن صالؼح ،ﻓؼاّل الضﻐط ﻋلٔ الون
الهّظّق ﻋلٔ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق  3هناخ ﻓٖ ّﻗخ
ﻗصٗن الٌذﻌاقج ّﻅٗﻔذَ.
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 .3ذشﻐٗل الون
 ﻓٖ الًطاﻕ الصالػ ،اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ الون لهقجشاًٗذٗى لﻔذػ تاب الﻐطاء الـلﻔٖ.
 للهّقٗالخ الهظِوج تالتاب الـلﻔٖ اللٕ ٗﻌهل كِنتاثٗا،اضﻐط ﻋلَٗ لﻔذنج طّٗلح لﻔذػ أّ اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ
كِنتاثٗاّ .ﻋًق ﻋهل التاب الـلﻔٖ اللٕ ٗﻌهل
كِنتاثٗا ،اضﻐط ﻋلَٗ لﻔذنج ﻗصٗنج للّﻗﻔح.

 .2ذشﻐٗل الون
هالؼﻅاخ
• ٗهكى اﻋقاق الﻔذػ أّ االﻏالﻕ ﻋى تﻌق هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ←
الذؼكم ﻋلٖ الًّاﻓل ّﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋى تﻌق".
• ٗهكى اﻋقاق ضﻐط ون هى ـالل ًﻅام الصّخ " اﻋقاق
الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الذؼكم ﻋلٖ الﻐاء
الﻘﻔل ﻋى تﻌق" اللﻐاء ﻗﻔل ظهٗﻊ األتّاب أّ التاب
األهاهٖ األٌٗن ﻓﻘط.

 .4ذشﻐٗل الون *
 ﻓٖ الًطاﻕ الصالػ ،اضﻐط ﻋلٖ الون لهنج ّاؼقج،ّاضﻐط ﻋلٔ الون لﻔذنج طّٗلح ﻓٖ  2شاًٗح ،ؼذٔ ّٗهض
هصتاغ اشانج الذّظَٗ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخ ٗهكى الذؼكم ﻋلٖ تقء
ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋى تﻌق.
 ﻓٖ ؼالح الذؼكم ﻋلٖ تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋى تﻌق ،اضﻐطشّاى إلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ
تاالٌذهنان ﻋلٔ الون لهقج 3
ٍ
ﻋى تﻌق.
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ذًتِٗاخ
تﻌق الﻐاء ﻗﻔل التاب تالضﻐط ﻋلٔ الون  ،الا لم ٗذم
ﻓذػ التاب ﻓٖ ﻏضّى  30شاًٗحٌٗ ،ﻘّم الًﻅام تبﻋاقج ﻗﻔل
التاب.

 اضﻐط ﻋلٔ الون هنج ّاؼقج ﻓٖ الهقٓ الﻔﻌالٌٗ ،ذم الﻐاءﻗﻔل ظهٗﻊ األتّاب؛ ّاضﻐط ﻋلٔ الون لهقج  2شاًٗحٗ ،ﻘّم
تﻔذػ الًاﻓلج * ذلﻘاثٗاّ .اضﻐط ﻋلٔ الون لهقج  3شّاىٗ ،ﻘّم
تﻔذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثٗا .ﻗم تذؼنٗن ُلا الون أشًاء ﻓذػ
الًاﻓلج أّ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثٗاٌّ ،ذذّﻗﻑ ﻋهلٗح الﻔذػ
هالؼﻅاخ
• اضﻐط ﻋلٔ الون لهقجج  2شاًٗحٗ ،ﻘّم تﻔذػ الًاﻓلج ﻋلٖ
ظاًب الٌاثﻕ ذلﻘاثٗا لتﻌض هّقٗالخ الٌٗاناخّٗ ،ﻘّم
تﻔذػ أنتﻊ ًّاﻓل ذلﻘاثٗا ذلﻘاثٗا لتﻌض هّقٗالخ
الٌٗاناخّٗ ،نظٖ أى ٌّٗق الذكّٗى الﻔﻌلٖ للٌٗانج.
• ﻋًق الﻐاء ﻗﻔل التاب ،ذّهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ هنذٗى؛
ّٗصقن صّخ التّﻕ هنذٗىّٗ ،هكى اﻋقاق ذشﻐٗل
ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل صّخ التّﻕ هى ـالل ًﻅام الصّخ
"االﻋقاق ← الصّخ ← ذلكٗن صّخ الﻐاء الﻘﻔل
ّالﻘﻔل".
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اٌذتقال التطانٗح

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

ﻋًق الضﻐط ﻋلٔ الون ﻓٖ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق كل
هنجّٗ ،هض الهإشن ﻋلٖ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق هنج ّاؼقج.
ّ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 ذﻘنٗتاّ .ﻋًق الؼاظح الٖ اٌذتقال
التطانٗحًّ ،صٖ تاللُاب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
تٌٗانج ذشّاًشٖ لالٌذتقال.

ٗ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.

ذًتِٗاخ
● ٗظب اٌذـقام تطانٗح هى ًﻔي الﻔّلطٗح ّاالتﻌاق ﻋًق
اٌذتقال التطانٗح الﻔانﻏح.
● ﻗك ٗئقٕ اٌرفكام تﻄانٗح ﻏ٘ه صؽ٘ؽح الٔ ذلﻒ هﻔراغ
الرؽﻜن ﻋي تﻌك.
• ﻋًق الذـلص قاثهًا هى التطانٗاخ الذٖ ًﻔقخ طاﻗذِاًٗ ،تﻐٖ
االلذوام تالﻘّاًٗى ّاللّاثػ التٗثٗح لاخ الصلح.

ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "OFFاضﻐط ﻋلٔ
الون ّالون لٖ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق لهقج  2شاًٗح
للذتقٗل تٗى "االضاءج ﻓﻘط" ّ"االضاءج ّالتّﻕ هﻌا"ّ .تﻌق
الذتقٗلّٗ ،هض هصتاغ اشانج الذّظَٗ  3هناخ (لإلًلان
اإللكذنًّٖ ضق الٌنﻗح ﻓﻘط)

هالؼﻅاخ
• ﻗتل الذؼكم ﻋلٖ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋى تﻌقٗ ،نظٖ
الذؤكٗق هى أى ذكّى الٌٗانج ﻓٖ ؼالح هإهًحّ ،الا لم
ذذهكى هى ذؤكٗق ها الا كاًخ الٌٗانج ﻓٖ ؼالح هإهًح،
اضﻐط ﻋلٔ الون هنج ّاؼقج ،شم اضﻐط ﻋلٔ الون
لﻔذنج طّٗلح ﻗتل أى ٗذهكى هى اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
• ﻋًق تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋى تﻌقٗ ،نظٖ الؼﻔاﻅ ﻋلٔ قاـل
الًطاﻕ الﻔﻌال ،اال ﻗق ٗإقٕ ﻓشل تقء الذشﻐٗل تٌتب
ذشﻐٗل الﻐاء الﻘﻔل.
• الؼق األﻗصٔ هى ّﻗخ الؼﻔاﻅ ﻋلٖ تقء الذشﻐٗل االﻓذناضٖ
ُّ  5قﻗاثﻕّ ،الا كًخ تؼاظح الٔ ذﻐٗٗن الّﻗخ ،اًذﻘل
الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للذﻐٗٗن
 .5ذشﻐٗل الون

*

شّاى الًذاض صّخ
 اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ الون لهقج 3ٍ
اًلان ضق الٌنﻗح ،التّﻕ ًٗذط الصّخ ّّٗهض
هصتاغ اشانج الذّظَٗ لهقج  30شاًٗح؛ اضﻐط ﻋلٔ
إلٗﻘاﻑ
الون لﻔذنج ﻗصٗنج أّ اضﻐط ﻋلٖ ون
ذشﻐٗل صّخ اًلان ضق الٌنﻗح.
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خطوات استبدال البطارٌة

 ﻗم تبوالح تطانٗح هﻔذاغ ظِاو الذؼكم ﻋى تﻌق ②.ﻗم تبﻋاقج ذنكٗب الهﻔذاغ اللكٖ ؼٌب الذنذٗب الﻌكٌٖ.

اٌذـقم هﻔ ًكا هصﻐنً ا ﻋلٖ شكل ① لﻔذػ ﻏالﻑ هﻔذاغالذؼكم ﻋى تﻌق ﻓٖ هّضﻊ -الٌِم.

 هﻔذاغ الهّقٗالخ الهظِوج تهﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌحّاؼقج* - :اقن الهﻔذاغ تاذظاٍ الٌِم  Aشم ﻗم تاولح
الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ تاذظاٍ الٌِم .B
 هﻔذاغ الهّقٗالخ الهظِوج تهﻔذاغ اإلشﻌال الذﻘلٗقٕ* :اضﻐطﻋلٔ الون  -الٌِم  -إلـناض الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ.
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الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ االؼذٗاطٖ*

الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ *

 4.2.2المفتاح المٌكانٌكً
الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ للطّانة *

A

B

OMA10-0133

 ٗﻘّم الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ االؼذٗاطٖ ﻗﻔل ظهٗﻊ األتّاب أّالﻐاء ﻗﻔل تاب الٌاثﻕّ ،كها ٗهكى تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

OMA10-0132

 اضﻐط ﻋلٔ الون تاذظاٍ الٌِمٌّّ ،ﻑ ًٗتشﻕ الهﻔذاغالهٗكاًٗكٖ ذلﻘاثًٗاّٗ ،هكى ﻗﻔل ظهٗﻊ األتّاب أّ الﻐاء
ﻗﻔل تاب الٌاثﻕّ ،كها ٗهكى تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

OMA10-0137

 ﻗم تقّناى الهﻔذاغ تاذظاٍ الٌِم ّ ،Aكها اٌؼب الهﻔذاغالهٗكاًٗكٖ للطّانة تاذظاٍ الٌِم ٗ ،Bهكى ﻗﻔل ظهٗﻊ
األتّاب أّ الﻐاء ﻗﻔل تاب الٌاثﻕّ ،ال ٗهكى تقء ذشﻐٗل
الهؼنﻙ.
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هﻘتض ﻗﻘل تاب الٌٗانج القاـلٖ

هﻔذاغ الﻘﻔل الهنكوٕ

هالؼﻅاخ
• ٗهﮐى لهوالض التاب ﻗﻔل أّ الﻐاء ﻗﻔل التاب الهًاﻅن ﻓﻘط.
• الا كاى هوالض التاب الـلﻔٖ ﻓٖ ؼالح الﻐاء الﻘﻔل ،ﻋًقها ال
ٗهكى الهﻘتض قاـل الٌٗانج ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ،ﻗق ألى ذم
ذﻔﻌٗل ﻗﻔل الٌالهح لألطﻔال => اًﻅن الصﻔؼح ّ ،61ﻓٖ
ُلا الّﻗخ ًٗتﻐٖ ﻓذػ التاب الـلﻔٖ هى ـانض الٌٗانج؛ ال
ذٌذـقم الﻘّج الهﻔنطح لٌؼب الهﻘتض قاـل الٌٗانج
لذظًب الضنن.
ذًتِٗاخ
ﻋًق ﻗﻔل هوالض التاب ،ال ذٌذـقم الﻘّج الهﻔنطح لٌؼب
الهﻘتض قاـل الٌٗانج

ٗؼذّٕ كل تاب ﻋلٔ ﻗﻔل التاب ① ّالهﻘتض قاـل
الٌٗانج②.
 ﻋًقها ٗذم قﻓﻊ هوالض التاب ①الٔ القاـل ﻋلٔ طّل اذظاٍالٌِم ٗ ، A-ذم ﻗﻔل التاب الهﻘاتل.
 ﻋًق ٌؼب هوالض التاب ①ﻋلٖ طّل اذظاٍ الٌِم –،Bٗهكى ﻓذػ التاب الهﻘاتل؛ ّشم ٌؼب الهﻘتض قاـل
الٌٗانج ②ﻋلٖ طّل اذظاٍ الٌِم  -Bلﻔذػ التاب
الهﻘاتل.
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 4.2.3نظام قفل الباب

ون ﻗﻔل التاب الهنكوٕ ① ٗهكى ﻗﻔل ّالﻐاء ﻗﻔل التاب
قاـل الٌٗانج:
 ﻗﻔل التاب :اضﻐط ﻋلٔ ًِاٗح① لﻘﻔل ظهٗﻊ األتّاب.

ون ﻗﻔل التاب الهنكوٕ

 الﻐاء ﻗﻔل التاب :اضﻐط ﻋلٔ ًِاٗحالهنكوٕ ② اللﻐاء ﻗﻔل ظهٗﻊ األتّاب.

ون ﻗﻔل التاب

 .4نظام التشغٌل والمعدات

ﻓذؼح الﻘﻔل ﻓٖ تاب الٌٗانج

ﻗﻔل ٌالهح الطﻔل
اٌذـقام ﻗﻔل الٌالهح لألطﻔال ٗكى هًﻊ ﻓذػ ﻏٗن هﻘصّق
للتاب الـلﻔٖ هى ﻗتل األطﻔال الذﻘلٗل هى ـطن ؼّاقز
الٌٗانج.

ذؼلٗناخ
لؼهاٗح ّؼقج ﻗﻔل التاب ،ﻗم تﻔذؼَ أّ ﻗﻔلَ تاٌذهنان
6هناخ ضهى ﻓذنج ﻗصٗنج هى الوهىّ ،ؼقج الذؼكم تظٌم
الٌٗانج ٌّﻑ ذﻌهل ﻋلٔ ذﻔﻌٗل ّضﻊ ؼهاٗح ّؼقج ﻗﻔل التب
(ﻓٖ ُلا الّﻗخ ،ﻗم تبلﻐاء ذؤهٗى التاب 1هنج اـنٓ) .شم
ّاصل الذشﻐٗل ّالﻌهلٗاخ تﻌق 5شّاًٖ.

 اـنض الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ * >= .اًﻅن الصﻔؼح 59 ﻗم تبتـال هﻔذاغ الطّانة الهٗكاًٗكٖ تﻔذؼح الﻘﻔل ﻓٖ تابالٌاثﻕ.
 الذشﻐٗل :ﻗم تذؼّٗل هﻔذاغ ﻗﻔل الٌالهح لألطﻔال ① هىلذشﻐٗل هﻔذاغ ﻗﻔل الٌالهح
هّﻗﻑ الٖ هّﻗﻑ
لألطﻔال.
 اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل :ﻗم تذؼّٗل هﻔذاغ ﻗﻔل الٌالهح لألطﻔال ①الٖ هّﻗﻑ الٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هﻔذاغ ﻗﻔل
هى هّﻗﻑ
الٌالهح لألطﻔال.

 ﻗم تذقّٗن الهﻔذاغ ﻓٖ ﻋكي ﻋﻘانب الٌاﻋح لﻘﻔل كلاألتّاب.
 ﻗم تذقّٗن الهﻔذاغ ﻓٖ اذظاٍ ﻋﻘانب الٌاﻋح إللﻐاء ﻗﻔل تابالٌاثﻕ ﻓﻘط.
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ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل ذلﻘاثٗا ﻋًق الذصاقم

ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل الذلﻘاثٖ

ﻋًق ؼقّز اصطقام الٌٗانج ،ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ
اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "ONذﻔٖ الشنّطٗ ،هكى الﻐاء ﻗﻔل
أنتﻌح األتّابّ .تﻌق الﻐاء الﻘﻔل ألّل هنج  3شّاى ،شم ٗﻘّم
تالﻐاء ﻗﻔل أنتﻌح األتّاب هﻌا.

تﻌق ّﻗّﻑ الٌٗانج ،ﻋًقها ٗكّى التاب ﻓٖ ؼالح هﻐلﻘح
ّٗﻘّم تذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٖ ّضﻊ " ،"OFFأنتﻌح
األتّاب ٗﻘّم تالﻐاء ﻗﻔلِا ذلﻘاثٗا.
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هالؼﻅاخ
• ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الﻐاء
الﻘﻔل الذلﻘاثٖ".

هالؼﻅاخ
ﻋًقها ٗكّى ﻗﻔل الٌالهح لألطﻔال ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل ،ال
ٗهكى ﻓذػ التاب الـلﻔٖ تّاٌطح الهﻘتض قاـل الٌٗانجّ ،ﻓٖ
ُلا الّﻗخ ًٗتﻐٖ ﻓذػ التاب الـلﻔٖ هى ـانض الٌٗانج؛ ّال
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
الطّانة ،ال ٗهكى لألطﻔال أّ األشـاص لّٕ اإلﻋاﻗح
تؤًﻔٌِم هﻐاقنج الٌٗانج لؼهاٗح ٌالهذِمّ .ﻋًق ؼقّز ؼاقز،
األتّاب الهﻘﻔّلح ٌذوٗق تالذؤكٗق صﻌّتح اًﻘال األشـاص قاـل
الٌٗانج.
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الغاء القفل /القفل النشط الذكً *

االﻗﻔال اللكٖ

 ﻋًقها ٗذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الﻘﻔل الًشط اللكٖ ّٗكّى هﻔذاغتقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ﻓٖ ّضﻊ " ،"OFFتﻌق
اﻏالﻕ ظهٗﻊ األتّابٗ ،ذنﻙ الهٌذـقم الٌٗانج هﻊ ؼهل
هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكّٖٗ ،تﻘٖ ﻓٖ ؼقّق  2هذن
تﻌٗقا ﻋى الٌٗانج ألكشن هى قﻗٗﻘذٗى أّ ٗذنﻙ الٌٗانج
تهٌاﻓح أكشن هى هذنٗىٗ ،ذم ﻗﻔل األتّاب ذلﻘاثًٗا.

هالؼﻅاخ
• ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ←
الﻐاء الﻘﻔل الًشط اللكٖ".
• تﻌق الﻐاء الﻘﻔل الًشط اللكٖ تًظاغّٗ ،هض هصتاغ اشانج
الذّظَٗ هنذٗى ًّٗذط صّخ التّﻕ هنذٗى.
• ﻋًق ّﻗّﻑ الٌٗانج ألكشن هى  7أٗام ،هى الؼق هى اٌذِالﻙ
الطاﻗح للٌٗانجٌٗ ،ﻘّم تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل
الًشط اللكّٖ .ﻓٖ ُلا الّﻗخًٗ ،تﻐٖ الﻐاء الﻘﻔل تهﻔذاغ
الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ أّ اٌذﻘناء هﻘتض التابٌّّ .ﻑ
ٗذم اٌذﻌاقج ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل الًشط اللكٖ تﻌق تقء
ذشﻐٗل الٌٗانج.

اوالح الﻘﻔل اّذّهاذٗكٗا

 ﻋًقها ٗذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الﻐاء الﻘﻔل الًشط اللكٖٗ ،هكىللهٌذـقم ٗؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ ﻓٖ ؼقّق
 1هذن تﻌٗقا ﻋى الٌٗانجٗ ،هكى الﻐاء ﻗﻔل الٌٗانج
ذلﻘاثٗا.

 الا تﻘٗخ ﻓٖ ؼقّق  2هذن تﻌٗقا ﻋى الٌٗانج ألكشن هىقﻗٗﻘذٗىٌٗ ،ﻘّم الًﻅام تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الﻘﻔل الًشط
اللكٖ تشكل هإﻗخ ّّﻅٗﻔح ﻓذػ التاب الـلﻔٖ لكٗا
ألﻏناض ذّﻓٗن الطاﻗح؛ ّتﻌق التﻘاء لهقج أكشن هى 4
قﻗاثﻕٌٗ ،ﻘّم الًﻅام تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅاثﻑ الﻐاء الﻘﻔل
الًشط اللكٖ
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ًّٗتﻐٖ هالؼﻅح أى ّﻅٗﻔح الﻘﻔل الًشط اللكٖ ال ذﻌهل ﻋًق
ؼقّز إٔ هها ٗلٖ:
 ٗكّى هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ﻓٖ ّضﻊ ""ACCأّ ّضﻊ "." ON.
 ّٗظق هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ قاـل الٌٗانج. لم ٗذم اكذشاﻑ إٔ هﻔذاغ ذؼكم ﻋى تﻌق لكٖ ضهى ﻓٖؼقّق  2هذن تﻌٗقا ﻋى الٌٗانج.
 لم ٗﻐلﻕ إٔ تاب (ّلٗي تها ﻓٖ للﻙ تاب ـلﻔٖ أّ الﻐطاءاألهاهٖ) .
 نهٖ الهﻔذاغ اللكٖ ﻋتن ًاﻓلج الٌٗانج. -هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ ٗكّى ﻗنٗتا ظ ًقا هى الٌٗانج.
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هالؼﻅاخ
• هﻊ ذًشٗط ـاصٗح الﻘﻔل اللكٖ الًشﻌل الا ّصلخ للٌٗانج
هظققا ـالل  3شّاًٌٖٗ ،ﻌذﻘق الًﻅام اًﻙ ذذؼﻘﻕ هى
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.
• ﻋًقها ذكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّٗ "OFFﻔذػ التاب
الـلﻔٖ ّٗكّى هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ قاـل
الٌٗانج ،الا كاى لم ٗذم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ﻓٖ ﻏضّى
 10قﻗٗﻘح ،الٌٗانج ذﻘّم تذًﻔٗل ﻋهلٗح الﻘﻔل ذلﻘاثٗاًّٗ ،ذط
صاﻓنج لذلكٗن أى لم ٗﻘّم تاﻏالﻕ التاب الـلﻔّٖ .ﻓٖ
ُلا الّﻗخ ،الا ذم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ،الٌٗانج ذﻘّم
تذًﻔٗل ﻋهلٗح الﻐاء الﻘﻔل لذظًب ﻗﻔل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى
تﻌق اللكٖ قاـل الٌٗانج.

ّّﻅٗﻔح هصتاغ الذنؼٗب اللكٖ هﻌًا هإﻗ ًذاٗ .ؼذاض الهٌذـقم
الٔ ﻓذػ إٔ هى األتّاب هنج أـنّٓ ،ال ٗهكى ذًشٗط ّﻅٗﻔح
الﻘﻔل الًشط اللكٖ هنج أـنٓ اال تﻌق اﻏالﻗِا.
•
•
•
•
•

هالؼﻅاخ
ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ
←الﻘﻔل الًشط اللكٖ".
تﻌق الﻘﻔل الًشط اللكٖ تًظاغّٗ ،هض هصتاغ اشانج
الذّظَٗ هنج ّاؼقج ًّٗذط صّخ التّﻕ هنج ّاؼقج.
الا ذم اتﻘاإٍ ﻓٖ ؼقّق  2هذن تﻌٗقا ﻋى الٌٗانجٌٌٗ ،ذهن
هإشن هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تُﻌق اللكٖ ﻓٖ الﻔالَ ؼذٔ ٗذم
ﻗﻔل التاب.
الا لن ٗرن اﻏالﻕ الثاب الفلﻔٖ ،تﻌق الﻘﻔﻞ الٌﺸﻂ المكٖ
تًظاغًٗ ،ذط ذٌثَ٘ صْذٖ ّضْثٖ.
الا لم ٗذم اﻏالﻕ إٔ تاب ،لّؼح الﻌقاقاخ ذلكن أى لم ٗذم
اﻏالﻕ التاب الهﻘاتل.
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دخول بدون مفتاح *
ذًتِٗاخ
• تﻌق ﻗﻔل أتّاب الٌٗانج تاٌذـقام ّﻅٗﻔح قـّل الٌٗانج تقّى
هﻔذاغٌّ ،ﻑ ٌٗذﻐنﻕ  5شّاى ﻗتل اى ٗذم ذًشٗط ّﻅٗﻔح
قـّل الٌٗانج تقّى هﻔذاغ لﻔذػ األتّاب.
• الا كاى ٗلهي الٗق هًطﻘح الﻐاء الﻘﻔل ّهًطﻘح الﻘﻔل هﻌا،
ﻓٌٗذم اﻋطاء األّلّٗح إللﻐاء الﻘﻔلًّّ ،صٔ تﻌقم لهي
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،
هى الههكى الﻐاء ﻗﻔل تاب الٌٗانج.

ذًتِٗاخ
• ّﻅٗﻔح الﻘﻔل الًشط اللكٖ ال ٗهكى اﻏالﻕ الًاﻓلج ذلﻘاثٗا.
ّﻋًق هﻐاقنج الٌٗانجًٗ ،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.

 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ﻓّٖضﻊ" ،"OFFالا كاى الهٌذـقم ٗؼهل هﻔذاغ الذؼكم
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" ،"OFFالا 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.
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 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ﻓٖ ّضﻊ" ،"OFFالا كاى الهٌذـقم ٗؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى
تﻌق اللكٖ لذﻘذنب هى التاب الـلﻔٖ ،اضﻐط ﻋلٔ ون
ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ① اللﻐاء الﻘﻔل ّﻓذػ التاب الـلﻔٖ.
 الا كاًخ الٌٗانج ﻏٗن هﻘﻔلح ّشاتذح ،ﻓلى ذؼذاض الٔ ؼهلهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ هﻌﻙّٗ ،هكى ﻓذػ التاب
الـلﻔٖ ﻋى طنٗﻕ الضﻐط الهتاشن ﻋلٔ ون ﻓذػ التاب
الـلﻔٖ ① أّ الﻐاء الﻘﻔلّ ،تاإلضاﻓح الٔ للﻙٗ ،هكى
أٗضا ﻓذػ التاب الـلﻔٖ * ذلﻘاثًٗا >= .اًﻅن الصﻔؼح
71
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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 التابّٗ ،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
األهاهٖ للٌٗانج ،ﻗق ٗإقٕ الٖ أٗضا أى ال ٗهكى للًﻅام
ﻗﻔل /الﻐاء ﻗﻔل األتّاب.
• الا كاى هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ ﻗنٗتا ظقا هى التاب
ّالوظاض الوظاظٖ ،ﻗق ٗإقٕ الٖ أى الًﻅام الٗذﻌهل
تشكل صؼٗػّ .الا كاًخ هٌاﻓح الﻌهل لظِاو االنٌال
لظِاو الذؼكم ﻋى تﻌق ذذﻐٗن ،ﻗق ذًـﻔض طاﻗح
التطانٗح.
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 4.2.4باب السٌارة
هالؼﻅاخ
● الا كاًخ ﻗّج اﻏالﻕ التاب ـﻔٗﻔح ظ ًقا ،ﻓﻘق ال ٗكّى التاب
هﻐل ًﻘا ظقاّٗ ،ؼذاض الٔ ﻓذػ التاب إلﻏالﻗَ هنج أـنٓ.
● ٌٗﻅِن ذًتَٗ ﻋلٔ شاشح لّؼح الﻌقاقاخ الا كاى ًُاﻙ تاب
ﻏٗن هﻐلﻕ تبؼكام؛ ﻋًقها ذذظؤّو ٌنﻋح الٌٗانج  5كم/
يٌ ،ذٌهﻌصّخ صﻔٗن ذًتَٗ.

ذؼلٗناخ
● ﻗتل الﻘٗاقجٗ ،ظب الذؤكق هى اﻗﻔال ظهٗﻊ االتّابٗ .هكى اى
ذًﻔذػ األتّاب الهﻐلﻘح ﻓظاج أشًاء ؼنكح الٌٗانج ،هها ﻗق
ٗذٌتب ﻓٖ اإلصاتاخ أّ الؼّاقز.
● ٗظب ﻓذػ التاب أّ ﻏلﻘَ ﻋًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح.
● لذظًب ﻗنص األصاتﻊٗ ،ظب اتﻌاق الٗقٗى ﻋى ؼاﻓح التاب
ﻋًقها ٗذم اﻏالﻕ التاب.

 ﻋًقها ذكّى قاـل الٌٗانج ،اهٌﻙ هًٌق اللناﻉ ّاٌؼتَقاـل الٌٗانج.
 اقﻓﻊ التاب هتاشنج هى الـانض.ذًتِٗاخ
ﻋًق ﻓذػ التابٗ ،ظب االًذتاٍ الٔ ها الا كاًخ ًُاﻙ
هنكتاخ أـنٓ أّ هشاج ـانض الٌٗانج لذظًب الؼّاقز
الًاظهح ﻋى االصطقام ﻋًق ﻓذػ التاب.

67

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 4.2.5الباب الخلفً
اﻓذػ التاب الـلﻔٖ

ذًتِٗاخ
الا كاًخ الٌٗانج ﻓٖ ؼالح الﻐاء الﻘﻔل ّشاتذح ،ﻓلٗي هى
الضنّنٕ ؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تُﻌق اللكٖ ّ.اضﻐط ﻋلٔ
ون ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ① هتاشن ًج لﻔذػ التاب الـلﻔٖ.

 .1اٌذـقام هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق :ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ
اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"OFFﻓٖ الًطاﻕ الﻔﻌال ،اضﻐط ﻋلٔ
لهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق لهقج شاًٗذٗى ذﻘنٗتًا لﻔذػ التاب
ون
الـلﻔٖ.

 .2اٌذـقام ّﻅٗﻔح القـّل تقّى الهﻔذاغ* :اؼهل هﻔذاغ
الذؼﮐم ﻋى تﻌق اللكٖ هﻌكم ،شم اضﻐط ﻋلﯽ ون ﻓذػ التاب
الـلﻔٖ ① إللﻐاء ﻗﻔل التاب الـلﻔٖ ﻓٖ ؼقّق ؼّالٖ  1هذن
تﻌٗقا ﻋى التاب الـلﻔٖ.
 ﻋًقها ٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح التاب الـلﻔٖ * الكِنتاثٗح أّأى التاب الـلﻔٖ ًﻔٌَ ال ٗظِو تّﻅٗﻔح كِنتاثٗحٗ ،ظب
ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ٗقًّٗا.
 ﻋًقها ٗكّى التاب الـلﻔٖ هوّ ًقا تّﻅٗﻔح كِنتاثٗح ّٗذمذشﻐٗل الّﻅٗﻔح الكِنتاثٗحٌٗ ،ذم ﻓذػ التاب الـلﻔٖ
كِنتاثًٗا الٔ أﻋلٔ هّضﻊ .أشًاء الﻌهلٗح الكِنتاثٗح،
اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لٗذّﻗﻑ التاب الـلﻔٖ.

68

 ﻋًقها ٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح التاب الـلﻔٖ * الكِنتاثٗح أّأى التاب الـلﻔٖ ًﻔٌَ ال ٗظِو تّﻅٗﻔح كِنتاثٗحٗ ،ظب
ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ٗقًّٗا.
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اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لٗذّﻗﻑ التاب الـلﻔٖ.
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شروط الفتح التلقائً

المفتاح الرئٌسً للباب الخلفً الكهربائً *

 ذﻌهل ّﻅٗﻔح الﻔذػ الكِنتاثٖ ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانجأﻗل هى  3كمٌ /اﻋح.
شروط اإلغالق التلقائً
 ال ذـضﻊ ّﻅٗﻔح اإلﻏالﻕ الكِنتاثٖ لٌنﻋح الٌٗانج. ٗذم ذﻌطٗل ّﻅٗﻔح االﻏالﻕ الكِنتاثٖ ﻋًقها ال ٗذم ذؼنٗنﻗﻔل 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
الكِنتاثٖ ال ٗوال ال ٗﻌهل تشكل صؼٗػ ﻓٖ ّضﻊ ""،ON
ٗنظٔ اللُاب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
للﻔؼص ّاالصالغ.

الهﻔذاغ النثٌٖٗ للتاب الـلﻔٖ الكِنتاثٖ ّٗظق ﻓٖ
صًقّﻕ الﻘﻔاواخّٗ ،ﻔذػ صًقّﻕ الﻘﻔاواخ:
 أقن الهﻔذاغ النثٌٖٗ ① الٔ ّضﻊ " "ONلذشﻐٗل الّﻅٗﻔحالكِنتاثٗح للتاب الـلﻔٖ.
 أقن الهﻔذاغ النثٌٖٗ ① الٔ ّضﻊ " "OFFالٗﻘاﻑ ذشﻐٗلالّﻅٗﻔح الكِنتاثٗح للتاب الـلﻔٖ.

 .3ون لّؼح أظِوج الﻘٗاي * :اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ ون
التاب الـلﻔٖ ﻋلٖ لّؼح الﻌقاقاخ ألكشن هى  1.5شاًٗح،
ٌّٗذم ﻓذػ التاب الـلﻔٖ كِنتاثٗا الٔ أﻋلٔ هّضﻊ .أشًاء
الﻌهلٗح الكِنتاثٗح ،اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لٗذّﻗﻑ التاب
الـلﻔٖ.
هالؼﻅاخ
ﻋًق ﻓذػ التاب الـلﻔٖ كِنتاثٗا ً هى ؼالح شاتذحّٗ ،هض
هصتاغ اشانج الذّظَٗ ًّٗذط صّخ الظني .أشًاء ﻋهلٗح
الﻔذػ الكِنتاثًٖٗ ،ذط صّخ الظني.
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 .2نصق الﻌّاثﻕ

الوظٌفة المضادة للقرصة للباب الخلفً الكهربائً *

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

 .1شنٗط هﻘاّهح االﻋذصان
ذﻅل ُلٍ الـاصٗح ﻓﻌالح أشًاء اﻏالﻕ تاب ُاذشتاﻙ ذلﻘاثٗا:

 أشًاء ﻋهلٗح اإلﻏالﻕ الكِنتاثٖٗ ،ذم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖﻋًق الذشﻐٗلّٗ ،ذم ﻓذؼَ كِنتاثٗا ً ﻓٖ الهّضﻊ ﻗتل
اإلﻏالﻕ الكِنتاثٖ.

 ﻋًق الذشﻐٗلٗ ،ذّﻗﻑ التاب الـلﻔٖ ﻋى اإلﻏالﻕ ّٗذم ﻓذؼَكِنتاثٗا ً ﻓٖ الهّضﻊ ﻗتل اإلﻏالﻕ الكِنتاثٖ.

 ﻋًق ذؼﻔٗو الـاصٗح أشًاء ﻓذػ تاب ُاذشتاﻙ ذلﻘاثٗا،ٌٗذّﻗﻑ تاب ُاذشتاﻙ ﻋى الﻔذػّ ،ﻏلﻕ ﻗلٗال شم ٗذّﻗﻑ
ﻋى الؼنكح.

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

هالؼﻅاخ
ٗصقن صّخ الظني صﻔٗنً ا  3هناخ ﻋًق ذشﻐٗل
الّﻅٗﻔح الهضاقج للﻘنصح.
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اعداد ارتفاع الباب الخلفً الكهربائً *
ٗهكى اﻋقاق انذﻔاﻉ التاب الـلﻔٖ الكِنتاثٖ ﻋًق ﻓذؼَ
ألكشن هى ًصﻑ االنذﻔاﻉ.
اﻋقاق انذﻔاﻉ الﻔذػ
ذّﻗﻑ تﻌق ﻓذػ التاب الـلﻔٖ الٔ ّضﻊ االنذﻔاﻉ اللٕ
ذنﻏب ﻓٖ اﻋقاقٍّ ،اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ ون اﻏالﻕ التاب
الـلﻔٖ ألكشن هى شاًٗذٗىّ ،تﻌق الٌهاﻉ الٖ ذلكٗن الظني،
ٗﻘّم تبﻋقاق االنذﻔاﻉ ًاظؼً ا.
الﻐاء ذﻌٗٗى االنذﻔاﻉ
ﻗم تﻔذػ تاب ُاذشتاﻙ ٗقّٗا ﻓّﻕ الهٌذّٓ الهﻌٗى،
ٌٗلﻐٖ للﻙ اﻋقاق االنذﻔاﻉ.
هالؼﻅاخ
• ﻋًقها ٗﮐّى اﻋقاق اإلنذﻔاﻉ ًاظؼًاٌٗ ،صقن الظني
صاﻓذٗى هنذٗى.
• ٗصقن الظني صﻔٗنا ّاؼقا ﻋًق الﻐاء اﻋقاق االنذﻔاﻉ.
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ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ذلﻘاثٗا *
هالؼﻅاخ
• ﻋًق ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ذلﻘاثٗا ،لذلكٗنكمٗ ،صقن التّﻕ
صّخ الصﻔانجّ ،ذّهض أضّاء الﻔناهل الهنذﻔﻌح
أنتﻊ هناخّ ،تًٗها ّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ
هنذٗى.
• ﻋًق هﻐاقنج هًطﻘح االٌذشﻌان للتاب الـلﻔٖ أّ الضﻐط ﻋلٔ
لهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق لﻔذنج ﻗصٗنج ـالل
ون
ﻓالَ أضّاء الﻔناهل الهنذﻔﻌحٗ ،هكى ذّﻗﻑ الّﻅٗﻔح
هإﻗذاّ ،لكى التاب الـلﻔٖ ال ٗﻔذػ .تهظنق ذّﻗﻑ
للهﻔذاغ ﻋى
الّﻅٗﻔح هى ـالل الضﻐط ﻋلٔ ون
تﻌق اللكٖ لﻔذنج ﻗصٗنجًٗ ،تﻐٖ ﻓذػ ّاﻏالﻕ إٔ تاب
أهاهٖ إلﻋاقج ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح االٌذشﻌان للتاب الـلﻔٖ.
• ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ
←ذشﻐٗل االٌذشﻌان للتاب الـلﻔٖ".

وظٌفة الحماٌة
الؼهاٗح هى الﻘنصح الهٌذهنج
 أشًاء ﻋهلٗح االﻏالﻕ هنذٗىٗ ،ذم ذشﻐٗل الّﻅٗﻔح الهضاقجللﻘنصح شالز هناخ هذذالٗحّٗ ،ذم ذﻌطٗل الّﻅٗﻔح
الكِنتاثٗحّ ،ال ٗهكى اٌذﻌاقج الّﻅٗﻔح الكِنتاثٗح تﻌق
اإلﻏالﻕ الكاهل ٗقّٗا.
الؼهاٗح الؼنانٗح

 ﻋًقها ٗكّى ون هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج ﻓّٖضﻊ"ّٗ "OFFﻘّم تاﻏالﻕ أنتﻌح األتّاب ّالتاب
الـلﻔٖ ،الهٌذـقم ٗؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ
ﻗنٗتا هى هًطﻘح االٌذشﻌان للتاب الـلﻔٖ ﻓٖ ؼقّق 0.5
هذنا ،الا كاى ٗتﻘٖ شاتذا أّ ؼنﻙ الٖ الـلﻑ تالـطّج،
ٗﻔذػ التاب الـلﻔٖ ذلﻘاثًٗا تﻌق  3.2شاًٗح.

 تﻌق ﻋهل الهؼنﻙ تاٌذهنان لﻔذنج هى الوهى ،ﻋًقها ذكّىقنظح ؼنانج الهؼنﻙ هنذﻔﻌح للﻐاٗحٗ ،قـل الهؼنﻙ
الؼهاٗح الؼنانٗح ّالّﻅٗﻔح الكِنتاثٗح ذكّى ﻏٗن
صالؼحّ ،ال ٗهكى االٌذﻌاقج اال تﻌق تﻌض الّﻗخ.
حالة الفشل الكهربائً
 ﻓٖ ؼالح ﻓصل كاتل التطانٗح أشًاء ﻋقم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖذهاهًاٌٗ ،ذم ﻓﻘقاى هّضﻊ التاب الـلﻔٌّٖٗ ،ذم ذﻌطٗل
الّﻅٗﻔح الكِنتاثٗحٌّ ،ذﻌّق الّﻅٗﻔح الكِنتاثٗح الٔ
الّضﻊ الطتٗﻌٖ تﻌق اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ٗقًّٗا تالكاهل.
 ال ٌٗذظٗب لطلب اشانج الﻔذػ أّ االﻏالﻕ الكِنتاثٖ للتابالـلﻔٖ أشًاء ﻋهلٗح االشﻌال.
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اغالق باب هاتشباك

فتح باب هاتشباك فً حالة الطوارئ

أﻏلﻕ ٗقًّٗا

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

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

 .1اﻓذػ ﻏطاء التاب الـلﻔٖ ①.

 ﻗم تبﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ تالﻘنب هى ﻏطاء الهصق الـلﻔّٖهى شم اضﻐط ﻋلَٗ تبؼكام تكلذا ٗقٗﻙ.

 .2أقـﻞ الوﻔراغ الو٘ﻜاً٘ﻜٖ ② ﻓٖ أـقّق آل٘ح الﻐاء الﻘﻔل،
ّشن أقن الوﻔراغ الو٘ﻜاً٘ﻜٖ ّاﻓذػ التاب الـلﻔٖ.
هالؼﻅاخ
الا كًخ ﻏٗن ﻗاقن ﻋلٔ ﻓذػ التاب الـلﻔٖ تشكل ﻋاظل،
ٗنظٔ اللُاب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
للﻔؼص ّاالصالغ.
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ذًتِٗاخ
• ﻋًق ﻏٌل الٌٗانج ،ذؤكق هى هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ
ـانض هًطﻘح االٌذشﻌان للتاب الـلﻔّٖ ،اال الا ّﻗﻑ
نظل ﻏٌٗل الٌٗانج ﻓٖ ؼقّق هًطﻘح االٌذشﻌان للتاب
الـلﻔٖ ،ﻗق ٗإقٕ الٖ ﻓذػ التاب الـلﻔًّٖ .صٖ تبٗﻘاﻑ
ذشﻐٗل ُلٍ الّﻅٗﻔح ﻋًق ﻏٌل الٌٗانج.
• ﻋًق ؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ اللذﻘاط شٖء تالﻘنب
هى التاب الـلﻔٖٗ ،نظٔ االًذتاٍ الٔ أى التاب الـلﻔٖ ﻗق
ٗﻔذػ.
• ﻗتل اٌذـقام االٌذشﻌان الذلﻘاثٖ لﻔذػ التاب الـلﻔٖ ،ذؤﮐق هى
ﻋقم ّظّق إٔ شـص أّ ﻋﻘتح ﻓٖ ًطاﻕ ﻓذػ التاب
الـلﻔٖ.
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اٗﻘاﻑ كِنتاثٖ *
ذًتِٗاخ
●ذؼﻘﻕ قاثها هى اﻏالﻕ تاب ُاذشتاﻙ تبؼكام .هالم ﻓﻘق
ذذﻌنض إلصاتﻙ ـطٗنج أّ ههٗذح ﻓٖ ؼل ّﻗّﻉ ؼاتز.
● ﻗتل اﻏالﻕ تاب ُاذشتاﻙٗ ،نظٔ الذؼﻘﻕ هى ﻋقم ّظّق
أشـاص أّ ؼّٗاًاخ تقاـل ﻏطاء ُاذشتاﻙ.
• تﻌق اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖٗ ،ظب ﻋلٗﻙ الذؤكق هى ﻗﻔلَ لهًﻊ
ﻓذؼِا ﻓظؤج أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج.

هالؼﻅاخ
• ﻋًق اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ الﮐِنتاثٖ ﮐِنتٗاً هى الشاتخ،
ّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ.
• ﻋًق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل التاب الـلﻔٖ الﮐِنتاثٖٗ ،صقن الظني
الصّخ.
● ٌٗﻅِن ذًتَٗ ﻋلٔ شاشح لّؼح الﻌقاقاخ الا كاى ًُاﻙ تاب
ُاذشتاﻙ ﻏٗن هﻐلﻕ تبؼكام؛ ﻋًقها ذذظؤّو ٌنﻋح
الٌٗانج  5كم /يٌ ،ذٌهﻊ صّخ صﻔٗن ذًتَٗ

 اضﻐط ﻋلﯽ ون اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ①ٌّٗ ،ذم ذـﻔٗضالتاب الـلﻔٖ الﮐِنتاثٖ ذلﻘاثًٗا ؼذﯽ ٗﻐلﻕ الٌؼب .أشًاء
ﻋهلٗح اإلﻏالﻕ ،اضﻐط ﻋلٔ الون هنج أـنٓ ٌّٗذّﻗﻑ
التاب الـلﻔٖ الكِنتاثٗح.
 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"OFFﻓٖ الًطاﻕلهﻔذاغ الذؼكم
الﻔﻌال ،اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ ون
ﻋى تﻌق اللكٖ لهقج شاًٗذٗى ذﻘنٗتًاٌّ ،ﻑ ًٗـﻔض التاب
الـلﻔٖ ذلﻘاثًٗا ؼذٔ ٗذم اﻏالﻕ الﻘﻔل .أشًاء ﻋهلٗح
اإلﻏالﻕ ،الا ذم الضﻐط ﻋلٔ الون هنج أـنٌٓٗ ،ذّﻗﻑ
التاب الـلﻔٖ الكِنتاثٗح.
 اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ ون التاب الـلﻔٖ لّؼح أظِوجلهقج  1.5شاًٗح ذﻘنٗتًاًّٗ ،ـﻔض التاب
الﻘٗاي
الـلﻔٖ الكِنتاثٗح ذلﻘاثًٗا ؼذٔ ٗذم اﻏالﻕ الﻘﻔل .أشًاء
ﻋهلٗح اإلﻏالﻕ ،الا ذم الضﻐط ﻋلٔ الون هنج أـنٓ،
ٌٗذّﻗﻑ التاب الـلﻔٖ الكِنتاثٗح.
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أغلق غطاء الكابٌنة األمامٌة

 4.2.6غطاء الكابٌنة األمامٌة

 ﻗم تذـﻔٗض االنذﻔاﻉ الٔ الهصق ّاضﻐط ألٌﻔل ﻋلٔالظوء األهاهٖ هى ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح تالٗقٗى
إلؼكام ﻗﻔلَ.

 -اﻓذػ ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح.

هالؼﻅاخ
● ذشؼٗم األظواء الهذؼنكح تشكل صؼٗػ ٙلٗح ﻗﻔل ﻏطاء
الكاتًٗح األهاهٗحٌٗ ،اﻋق ﻋلٖ ﻓذػ أّ اﻏالﻕ ﻏطاء
الكاتًٗح األهاهٗح.
● الا لن ٗرن ﻏلﻖ ﻏﻄاء الﻜاتٌ٘ح األهاه٘ح ،ﻓٍْﻑ شاشح
الﻌنض للّؼح الﻌقاقاخ ذﻌنض هﻌلّهاخ الذلكٗن.
ّﻋٌكها ذرعاّو الٍهﻋح  5كنٌ /اﻋحٌ٘ ،صقن صّخ
الظني.
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 اقﻓﻊ آلٗح الﻘﻔل ② تاذظاٍ الٌِم  -إللﻐاء ﻗﻔل ﻏطاء الكاتًٗحاألهاهٗح ذهاهًا.
 اﻓذػ ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح الٖ األﻋلٖ ٌّّﻑ ٗقﻋمﻗضٗب القﻋم ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح ذلﻘاثًٗا الٔ الهّضﻊ
الهذطنﻑ.

 اٌؼب هﻘتض ﻓذػ ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح ①ٌّّ ،ﻑ ٗﻘّمتالﻐاء ﻗﻔل ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح ّٗنذق ﻗلٗال.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 انﻓﻊ ون ① تلطﻑ ،ذﻐلﻕ الًاﻓلج الكِنتاثٗح ؼذٔ ٗذمذؼنٗن الهﻔذاغ أّ الًّاﻓل الكِنتاثٗح ذصل الٔ أﻋلٔ
الهّﻗﻑ.

زر النافذة الكهربائٌة (جانب السائق)

ٗهكى ذشﻐٗل الًاﻓلج الكِنتاثٗح ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ
اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ ""ON؛ ّٗهكى ذشﻐٗلِا ﻓٖ ﻏضّى 40
شاًٗح تﻌق ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال هى ّضﻊ " "ONالٔ ّضﻊ
" "ACCأّ "ّ ."OFFﻋًق ﻓذػ التاب ﻓٖ ﻏضّى 40
شاًٗح ،ال ٗهكى ذشﻐٗل الًاﻓلج الكِنتاثٗح تاٌذهنان.

 اٌؼب الون ① تﻘّجٌّّ ،ﻑ ذنذﻔﻊ الًاﻓلج الكِنتاثٗحذلﻘاثًٗا الٔ أﻋلٔ هّضﻊ.
 اضﻐط ﻋلٔ ون ① تلطﻑ ،ذﻔذػ الًاﻓلج الكِنتاثٗح ؼذٔٗذم ذؼنٗن الون أّ ـﻔضخ الٔ أقًٔ الهّﻗﻑ.

ذًتِٗاخ
• أﻏلﻕ ظهٗﻊ الًّاﻓل ﻋًق هﻐاقنج الٌٗانج.
• كى ؼلنً ا ﻋًق اﻏالﻕ الًاﻓلجّ ،ﻋقم ّضﻊ ٗقٗكم ﻋلٔ ؼاﻓح
الًاﻓلجّ ،اال ﻓٌذكّى ًُاﻙ هـاطنج تالﻘنص.

 اضﻐط ﻋلٔ الون ① تﻘّجٌّّ ،ﻑ ذًـﻔض الًاﻓلجالكِنتاثٗح ذلﻘاثٗا الٔ أقًٔ هّضﻊ.
هالؼﻅاخ
ﻓٖ ﻋهلٗح النﻓﻊ ّالٌﻘّط الذلﻘاثٖ ،الا كًخ ذنٗق ﻓٖ
ذّﻗﻑ الًاﻓلج الكِنتاثٗحٗ ،هكًكم الضﻐط ﻋلٔ الون ①/
ٌؼتِا لذّﻗﻔِا.
 طنﻕ ذشﻐٗل األونان ②ّ③ ّ④ ُٖ ًﻔي طنٗﻕ ذشﻐٗلالون ①ّٗ ،هكى ذشﻐٗل الًاﻓلج الهﻘاتلح للتاب ﻓﻘط.

 4.2.7النوافذ الكهربائٌة

 .1ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح االهاهٗح الٌٗنٓ
 .2ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح االهاهٗح الٗهًٔ
 .3ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح الـلﻔٗح الٌٗنٓ
 .4ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح الـلﻔٗح الٗهًٔ
 .5ون ذؤهٗى ًّاﻓل النكاب
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ذِٗثح ّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنصح

زر النافذة الكهربائٌة لجانب الراكب

الا ّظقخ أى ّﻅٗﻔح النﻓﻊ تالون الّاؼق للًاﻓلج
الكِنتاثٗح ال ذﻌهل ّذكّى ّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنص ﻏٗن
صالؼح ،أّ ٗذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنصح ﻋقج هناخ ﻓٖ
ّﻗخ ﻗصٗنٗ ،ذم اتطال ؼالح الذِٗثح ذلﻘاثًٗاًّٗ ،تﻐٖ اﻋاقج
ذِٗثح الﻌهلٗح.

 اضﻐط ﻋلٔ ون ﻗﻔل الًاﻓلج للناكب ⑤ّٗ ،ضٖء هإشنالونّ ،ال ٗهكى لون الًاﻓلج الكِنتاثٗح الهّظّق ﻓٖ
الناكب ذشﻐٗل الًاﻓلج الهﻘاتلح تﻔﻌالٗح .إللﻐاء الﻘﻔل،
اضﻐط ﻋلٔ الون هنج أـنٓ ّٗطﻔت هإشن الون.

 1.انﻓﻊ ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح الٖ األﻋلّٖ ،ذنﻓﻊ الًاﻓلج
ذقنٗظٗا ؼذﯽ ٗذم اﻏالﻕ الًاﻓلج ذهاهًا.
 .2تﻌق اﻏالﻕ الًاﻓلج ذهاها ،انﻓﻊ ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح
تاٌذهنان لهقج  2الٔ  3شّاى الٌذكهال الذِٗثح.
ذؼلٗناخ
أشًاء ﻋهلٗح الذِٗثحٗ ،ذم ذﻌطٗل ّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنص،
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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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 ﻗنصحٗ ،نظٔ أى ذٌّق
الٌٗانج الﻔﻌلٗح.

 انظﻊ الٔ طنﻕ اٌذـقام ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح تظاًبالٌاثﻕ لهﻌنﻓح طنﻕ اٌذـقام ون الًاﻓلج الكِنتاثٗح
تظاًب الناكب ①.
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ﻓذؼح الٌﻘﻑ الﻌاقٗح *

 4.2.8فتحة السقف الكهربائٌة
ٗهكى ذشﻐٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ الكِنتاثٗح ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ
اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ٗ ."ONهكى ذشﻐٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ
الكِنتاثٗح تﻌق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال هى " "ONالٔ
" "ACCأّ " "OFFﻓٖ ﻏضّى  40شاًٗح ،الا ﻗهخ تﻔذػ
إ تاب ـالل ُلٍ  40شاًٗحٗ ،ﻘّم تذّﻗﻑ الّﻅٗﻔح ذلﻘاثٗاّ ،ال
ٗهكى االٌذهنان ﻓٖ ذشﻐٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ الكِنتاثٗح.

 الا أنقخ ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻗلٗالً ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ① للـلﻑ لﻔذنج ﻗصٗنجٌّّ ،ﻑ ذذّﻗﻑ ﻓذؼح الٌﻘﻑ
ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.
 الا أنقخ اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻗلٗالً ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ① لألهام لﻔذنج ﻗصٗنجٌّّ ،ﻑ ذذّﻗﻑ ﻓذؼح الٌﻘﻑ
ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.

 الﻔذػ الذلﻘاثٖ :ﻋًق ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ أﻓﻘٗاٗ ،ﻔذػ ّاﻗٖالشهي هﻊ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثٗا.

هالؼﻅاخ
الا كاى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "OFFكاى لم ٗذم
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.

 الﻔذػ الٗقّٕ :اقﻓﻊ ّاﻗٖ الشهي الٖ الـلﻑ لﻔذؼَ. اإلﻏالﻕ الٗقّٕ :تﻌق اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ،اقﻓﻊ ّاﻗٖالشهي الٔ األهام إلﻏالﻗَ.

ذًتِٗاخ
ٗنظٖ اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ظٗقاّ ،اال ّٗظق ـطن قـّل
الهاء الٖ الٌٗانج ﻋًقها ذهطن.
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ﻓذؼح الٌﻘﻑ التاًّناهٗح *

 الا أنقخ ﻓٖ ﻓذػ ّاﻗٖ الشهي الكِنتاثٗح ﻗلٗالً ،ﻓاضﻐطﻋلٔ الهﻔذاغ ① لﻔذنج ﻗصٗنجٌّ ،ذذّﻗﻑ الهﻅلح
الكِنتٗح ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.
 الا أنقخ اﻏالﻕ ّاﻗٖ الشهي الكِنتاثٖ ﻗلٗالً ،ﻓاضﻐطﻋلٔ الهﻔذاغ ② لﻔذنج ﻗصٗنجٌّ ،ذذّﻗﻑ الهﻅلح
الكِنتٗح ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.
 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخ ًّٗذﻘل هﻅلحالشهي الكِنتاثٗح ذلﻘاثًٗا الٔ الؼالح الهﻔذّؼح تالكاهل.
 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ② لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخ ّذذؼنﻙهﻅلح الشهي الكِنتاثٗح ذلﻘاثًٗا الٔ الؼالح الهﻐلﻘح
تالكاهل.
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 ﻋًق اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ تالكاهل ،اﻓذػ ّاﻗٖ الشهي ٗقًّٗاّاضﻐط ﻋلٔ ّضﻊ لهﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① الٖ
األﻋلٌّّٖ ،ﻑ ذهٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ للـانض .الﻏالﻗِا،
اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① لألهام.

 اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① للـلﻑ لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخّذذؼنﻙ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا الٔ الؼالح الهﻔذّؼح
تالكاهل.
 اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① لألهام لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخّذذؼنﻙ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا الٔ الؼالح الهﻐلﻘح تالكاهل.
هالؼﻅاخ
ﻋًق ذشﻐٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا أّ اﻏالﻗِا ذلﻘاثًٗا ،الا
قﻓﻊ ﻋلٔ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① هنج أـنٌٓ ،ذذّﻗﻑ ﻓذؼح
الٌﻘﻑ ﻋى الؼنكح ّذتﻘٖ ﻓٖ الّضﻊ الؼالٖ.
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هالؼﻅاخ
• ﻋًق ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑٌ ،ذﻔذػ هﻅلح الشهي الكِنتاثٗح ذلﻘاثًٗا
هﻊ ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ.
• ﻋٌك اﻏالﻕ هﻅلح الﺸوً الﻜِهتاثٗحٌْ ،ﻑ ٗرن اﻏالﻕ ﻓذؼح
الٍﻘﻒ ذلﻘاث٘اً هﻊ اﻏالﻕ هﻅلح الﺸوً الﻜِهتاثٖج.
• أشًاء ﻋهلٗح الﻔذػ الذلﻘاثٖ أّ اإلﻏالﻕ الذلﻘاثٖ لهﻅلح الشهي
الكِنتاثٗح ،اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① أّ الهﻔذاغ ② هنج
أـنٓ ٌّذذّﻗﻑ هﻅلح الشهي الكِنتاثٗح ﻓٖ الّضﻊ
الؼالٖ.

 اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① للـلﻑ لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخّذؼنﻙ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا الٔ ّضﻌٗح الناؼح؛ ّاقﻓﻊ
هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ  1هنج أـنٓ شم ذﻔذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ
الٔ ّضﻊ الﻔذػ الكاهل.
 اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① لألهام لﻔذنج هﻌًٗح هى الّﻗخّذذؼنﻙ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا الٔ الؼالح الهﻐلﻘح تالكاهل.
هالؼﻅاخ
• ﻋًق ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا أّ اﻏالﻗِا ذلﻘاثًٗا ،اقﻓﻊ هﻔذاغ
ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① هنج أـنٓ شم ٗذّﻗﻑ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋًق
الهّضﻊ الؼالٖ.
• ذم ضتط ّضﻊ الناؼح لذّاوى ضظٗط النٗاغ الًاذط ﻋى
ﻓذؼح الٌﻘﻑ أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج.

 الا أنقخ ﻓذػ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻗلٗالً ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ① للـلﻑ لﻔذنج ﻗصٗنجٌّّ ،ﻑ ذذّﻗﻑ ﻓذؼح الٌﻘﻑ
ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.
 الا أنقخ اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻗلٗالً ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ① لألهام لﻔذنج ﻗصٗنجٌّّ ،ﻑ ذذّﻗﻑ ﻓذؼح الٌﻘﻑ
ﻋى الؼنكح تﻌق الؼنكح لهٌاﻓح ﻗصٗنج.
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الوظٌفة المضادة للقرص المرفقة مع فتحة السقف

•
•
•
•

ذؼلٗناخ
ال ذوٌﻊ ّﻇ٘ﻔح هكاﻓؼح الﻘنصح لﻔذؼح الٍﻘﻒ ﻗنص أش٘اء
نﻗ٘ﻘح أّ صﻐ٘هج.
كى ؼلنً ا ﻋًق اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑًّٗ ،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.
ال ذؽاّل ذﻔﻌٗل ّﻇ٘ﻔح هكاﻓؼح الﻘهص تال٘ك أّ ظىء هي
ظٍوكمّ ،اال ﻓوي الوؽروﻞ ظكا أى ٗرن ﻗنصَ.

ذؼذّٕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋلٔ ّﻅٗﻔح هضاقج لاللذصاﻕ ﻋًق
اﻏالﻗِا ّاﻏالﻗِا هى ؼالح هاثلح  ،ؼٗز ذهًﻊ ّﻅٗﻔح الذؼاهل
ُلٍ الﻌًاصن الكتٗنج هى اإلهٌاﻙ تِا ﻋًق اﻏالﻕ ﻓذؼح
الٌﻘﻑ:
 ﻋًقها ذكّى ﻓذؼح الٌﻘﻑ قاـل هًطﻘح االًوالﻕ ،الا ذمذشﻐٗل الّﻅٗﻔح الهضاقج للﻘنص ،ﻓبى ﻓذؼح الٌﻘﻑ
ذذؼنﻙ ﻋلٔ هٌاﻓح هﻌًٗح ﻋلٔ طّل اذظاٍ الﻔذػ
ّذذّﻗﻑ ﻋى الؼنكح.
 ﻋًقها ذكّى ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻓٖ هًطﻘح االهالح ،الا ذم ذشﻐٗلّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنصح ،ﻓبى ﻓذؼح الٌﻘﻑ ٌذذؼنﻙ
للـانض الٔ أﻗصٔ ّضﻊ لإلهالح.
ذًتِٗاخ
ال ذﻘم تذشﻐٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋًقها ذكّى قنظح الؼنانج
أﻗل هى  20قنظح هثّٗح ذؼخ الصﻔنّ ،ﻓٖ هشل ُلٍ التٗثح،
ﻗق ال ٗذم ذًشٗط ّﻅٗﻔح هكاﻓؼح الﻘنصح ﻓٖ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ،هها
ٗإقٕ الٔ ّﻗّﻉ ؼاقزّ ،ﻗق ذذٌتب قنظح الؼنانج الهًـﻔضح
أٗضًا ﻓٖ ؼقّز تﻌض الذلﻑ للهؼنﻙ.
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 ﻋًقها ٗكّى ﻓذؼح الٌﻘﻑ هﻐلﻘح ذهاهًا ،اضﻐط ﻋلٔ هّﻗﻊلهﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① ألﻋلٌّّٔ ،ﻑ ذهٗل ﻓذؼح
الٌﻘﻑ للـانض .لالﻏالﻕ ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ①
لألهام.
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ﻓذؼح الٌﻘﻑ التاًّناهٗح *

التهٌئة الٌدوٌة والتعلم الذاتً لفتحة الستف
ﻓذؼح الٌﻘﻑ الﻌاقٗح *

ذًتِٗاخ
الا ﻓشل ًﻅام ﻓذؼح الٌﻘﻑ الكِنتاثٗحٗ ،نظٔ اللُاب
الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص
ّاالصالغ ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههكى.

 ﻓٖ ؼالح اﻏالﻕ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ،اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ①لألهام ألكشن هى  11شّاىّ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخ ذتقأ ﻓذؼح
الٌﻘﻑ ﻓٖ الذِٗثح.
 اقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① لألهام تاٌذهنانٌّ ،ذذّﻗﻑﻓذؼح الٌﻘﻑ تﻌق اظناء ﻋهلٗح "النﻓﻊ ← الﻔذػ
←اإلﻏالﻕ"ّ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخ ذﻘّم تاالًذِاء هى الذﻌلم
اللاذٗح.

 ﻓٖ ؼالح اهالح ﻓذؼح الٌﻘﻑ ،اضﻐط ﻋلٖ هّﻗﻊ لهﻔذاغﻓذؼح الٌﻘﻑ ① تاٌذهنان لهقج ال ٗﻘل ﻋى  11شّاى،
لتقء ذِٗثح ﻓذؼح الٌﻘﻑ.
 اضﻐط ﻋلٖ هّﻗﻊ لهﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① ألﻋلٖ (أّاقﻓﻊ هﻔذاغ ﻓذؼح الٌﻘﻑ ① تاٌذهنان الٔ األهام)،
ّذًﻔٗل ﻓذؼح الٌﻘﻑ ﻋهلٗح "االﻏالﻕ← االًوالﻕ للﻔذػ
←االﻏالﻕ الكاهل"ّ ،شم ٗذم اٗﻘاﻑ الﻌهلٗحّ ،ﻓٖ ُلا
الّﻗخ ذﻘّم تاالًذِاء هى الذﻌلم اللاذٗح.
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هكاﻓؼح للٌنﻗح للهؼنﻙ:
ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ"ّ "OFFﻗق ذم نﻓﻊ
ًﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح ّٗكّى الهﻔذاغ الﻘاًًّٖ قاـل الٌٗانج،
ٗﻘّم تذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٖ ّضﻊ "ّ ،"ONالا اظذاو
ًﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح للهؼنﻙ الهصاقﻗح ،الًﻅام ٌٗﻘّم تنﻓﻊ
هكاﻓؼح الٌنﻗح للهؼنﻙ.
الا كاى ال ًﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح للهؼنﻙ ٗظذاو
الهصاقﻗح ،ال ٗهكى تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙّٗ ،ﻘّم أٗضا تذشﻐٗل
اًلان ضق الٌنﻗح.
ذﻌلٗهاخ صٗاًح هكاﻓؼح الٌنﻗح لظٌم الٌٗانج
ال ٗؼذاض الٖ الصٗاًح أشًاء االٌذـقام الﻌاقّٕ .ﻋًق ؼقّز
إٔ هشكلحٗ ،نظٔ االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.
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تشغٌل وظٌفة مكافحة السرقة لجسم السٌارة
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ االشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّ "OFFذكّى
الٌٗانج ﻓٖ الؼالح األهًح ،اٌذـقم الهﻔذاغ ﻏٗن الﻘاًًّٖ أّ
اﻓذػ التاب تﻘّجٌّٗ ،ﻘّم تذشﻐٗل ًﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح،
ّظني هكاﻓؼح الٌنﻗح ٗصقن صّذاّّٗ ،هض هصتاغ
اشانج الذّظَٗ لهقج ؼّالٖ  30شاًٗح.
هالؼﻅاخ
اضﻐط ﻋلٖ ون ظِاو الذؼكم ﻋى تﻌق أّ ﻗم تذؼّٗل
هﻔذاغ االشﻌال الٖ ّضﻊ " " ONﻓٖ ؼالح ﻋقم ذشﻐٗل
االًلان أّ ﻓٖ ﻋهلٗح االًلانّٗ ،هكى نﻓﻊ اًلان ضق الٌنﻗح،
ّذقـل الٌٗانج الٖ ؼالح الﻐاء هكاﻓؼح الٌنﻗحّ .ﻓٖ قّنج
اإلًلانٗ ،هكى ذشﻐٗل االًلان لذصٗل الٖ أكشن هى  10هناخ.

 4.2.9العملٌات األساسٌة لنظام منع السرقة علً جسم
السٌارة
نظام منع السرقة على جسم السٌارة  -إلغاء القفل
ﻋًقها أى ٗكّى هﻔذاغ االشﻌال ﻓٖ ّضﻊ ""OFF
ّذكّى الٌٗانج ﻓٖ ؼالح اهًح ،اؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق
اللكٖ الﻗذنب هى التابّ ،اقـل الٗق ﻓٖ الظاًب القاـلٖ
لهﻘتض التاب األهاهٖ (هًطﻘح الﻐاء الﻘﻔل) للؼز الﻔﻌلٖ * أّ
ﻗم تالذؼكم ﻋى تﻌق ﻋلٖ الﻐاء الﻘﻔلً ،ﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح
ٌٗهػ اللﻐاء ﻗﻔل التاب ّّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ
هنذٗى.
ًﻅام هًﻊ الٌنﻗح ﻋلٖ ظٌم الٌٗانج – الﻘﻔل
ﻋًقها أى ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ ""OFF
ّذكّى أنتﻌح األتّاب ّﻏطاء الكاتًٗح االهاهٗح ّالتاب الـلﻔٖ
ﻓٖ ؼالح هﻐلﻘح ،اؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكّٖ ،ﻗم
تهﻐاقنج الٌٗانجّ ،اضﻐط ﻋلٖ أـقّق هﻘتض التاب األهاهٖ
(هًطﻘح اإلﻏالﻕ) للؼز الﻔﻌلٖ * أّ ﻗم تالذؼكم ﻋى تﻌق ﻋلٖ
الﻘﻔلّ ،شم ٗﻘّم تاﻏالﻕ الٌٗانجّّٗ ،هض هصتاغ اشانج
الذّظَٗ هنج ّاؼقجّ ،ذقـل الٌٗانج ؼالح أهًح.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 4.3االضواء ومجال الرؤٌة

لهتح اإلشانج للذّظَٗ
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 للهصتاغّ ،ذكّى
ههاشلح لﻅاُنج الذكشٗﻑ ﻋلٔ الًاﻓلج القاـلٗح ﻓٖ ﻋهلٗح الهطن،
لى ٗإشن للﻙ ﻋلٔ ؼٗاج ـقهح الهصتاغٗ .هكى ذشﻐٗل هصتاغ
الضتاب للهٌاﻋقج ﻋلٖ اوالح الضتاب؛ ّالا كاى ًُاﻙ الكشٗن
هى ﻗطناخ الهاء أّ قـّل الهاء ﻓٖ الهصتاغٗ ،نظٔ اللُاب
الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص
ّاالصالغ.
 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONؼنﻙ هﻔذاغهظهّﻋح الهﻔاذٗػ ألﻋلٖ أّ أٌﻔل الٔ هّضﻊ الؼق ①،
ّﻗم تذشﻐٗل هصتاغ اشانج الذّظَٗ للٗهٗى أّ الٌٗان،
الهﻘاتل ﻋلٔ لّؼح
أّ
ٌّّٗهض الهإشن
الﻌقاقاخ.

 4.3.1اإلضاءة خارج السٌارة
الهﻔذاغ الهظهﻊ لألضّاء

 .1هﻔذاغ الضّء
 .2هﻔذاغ هصتاغ الضتاب

هصتاغ اشانج ذﻐٗٗن الؼانج
 ﻋًق ذﻐٗٗن الؼانج أّ الذظاّو ،ؼنﻙ هﻔذاغ هظهّﻋحالهﻔاذٗػ ألﻋلٖ أّ أٌﻔل الٔ هّضﻊ ② ،شم ؼننٍ
ّأﻋقٍ الٖ الهّضﻊ األصلّّٖٗ ،هض هصتاغ اشانج
الذّظَٗ أّ الهﻘاتل ﻋلٔ الظاًب ّالهإشن الهﻘاتل
ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ  3هناخ.
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الضّء الذلﻘاثٖ *AUTO

هﻔذاغ الضّء

 أقن هﻔذاغ الضّء الٔ ّضﻊ  AUTOلذشﻐٗل الضّءالذلﻘاثٖ.
هالؼﻅاخ
• ذﻔﻌٗل اإلضاءج الذلﻘاثٗح ًٌﻘّم الٌٗانج ذلﻘاثٗا تذشﻐٗل أّ
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ضّء الهصاتٗػ ؼٌب اإلضاءج الهؼٗطح.
ﻋًقها ٗذم ذـﻔٗض ٌطّﻉ الضّء الهؼٗط للٌٗانج تشكل
ذقنٗظٖٗ ،ذم ذشﻐٗل ضّء الهّﻗﻊ ّالهصاتٗػ
الهًـﻔضح ﻓٖ ًﻔي الّﻗخ؛ ﻋًقها ٗذم وٗاقج ٌطّﻉ
الضّء الهؼٗط للٌٗانج تشكل ذقنٗظٖٗ ،ذم اٗﻘاﻑ
ذشﻐٗل ضّء الهّﻗﻊ ّالهصاتٗػ الهًـﻔضح ﻓٖ ًﻔي
الّﻗخ.
• ٗهكى ضتطَ ﻋتن ًﻅام الصّخ “اﻋقاق الٌٗانج ← الذؼكم
ﻓٖ اإلضاءج ← ؼٌاٌٗح الضّء الذلﻘاثٖ".

ذًتِٗاخ
الا ﻓشل هصتاغ اشانج ذّظَٗ هﻌٗى للٌٗانجٌٗ ،ذم
هضاﻋﻔح ذنقق ﻓالَ الهإشن أّ الهﻘاتل أّ الهإشن ﻓٖ
لّؼح الﻌقاقاخ.
ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONأقن هﻔذاغ
الهصتاغ ① للذؼكم ﻓٖ ذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل AUTO
(الضّء األّذّهاذٗكٖ) * ّ (ضّء الهّﻗﻊ)( ،الهصاتٗػ
الهًـﻔضح).
ﻋًقها ٗذم ذشﻐٗل هﻔذاغ الضّء الٔ ّضﻊ "ٗ ،“OFFذم
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ظهٗﻊ األضّاء.
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م تذؼّٗل لناﻉ ذشﻐٗل هظهّﻋح الهصاتٗػ الٖ األﻋلٖ
أّ األٌﻔل الٖ ّضﻊ ② ّؼاﻓﻅ ﻋلٖ ُلا الهّﻗﻑ،
ﻓذّهض هصاتٗػ اشانج الذّظَٗ الهﻘاتلح ّهإشن أّ
هإشن الهﻘاتالى ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخّ ،شم ﻗم تاالﻓناض
ﻋى لناﻉ الذشﻐٗل ّﻗم تاﻋاقذَ الٖ الهّﻗﻑ األصلٖ،
ّتﻌق ٗذّﻗﻑ ﻋى الﻔالَ.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

ضّء الهّﻗﻊ

هصتاغ الذشﻐٗل الًِانٕ

ّذشﻐٗل هصتاغ
 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ اإلضاءج الٔ الّضﻊالهّﻗﻊّ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخ ،ذضٖء اضاءج الهّﻗﻊ ّاضاءج
لّؼح الﻌقاقاخ ّهصتاغ لّؼح الذنـٗص ّها الٔ للﻙ
الهﻘاتل ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ.
ّٗضٖء الهإشن

 ﻋًق تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ّﻋقم ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻊٗ ،ذمذشﻐٗل االضاءج الًِانٗح ذلﻘاثًٗا؛ ٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
االضاءج الًِانٗح ذلﻘاثًٗا تﻌق ذشﻐٗل هصاتٗػ الهّﻗﻊ أّ
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

هالؼﻅاخ
الا ًٌٖ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻊ ،ﻋًق ذتقٗل هﻔذاغ
اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ٌٗ ،"OFFذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ
الهّﻗﻊ ذلﻘاثًٗا ﻓٖ الؼالذٗى الذالٗذٗى لذّﻓٗن طاﻗح التطانٗح:
• ٗرن ﻘﻔﻞ األهى تٌعاغ ّٗرن اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻊ
هثاشه ًج.
• ال ذﻘﻔل األهىٗ ،ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻊ تﻌق 15
قﻗٗﻘح.

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

ذًتِٗاخ
• الا ﻋنض ظِاو ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ "ـطؤ ظِاو
االٌذشﻌانٗ ،نظٔ الذؼكم ﻓٖ الضّء ٗقًّٗا" ،ألٌتاب
ذذﻌلﻕ تالٌالهحٌٗ ،تﻘٖ الًﻅام ﻋلٔ ذشﻐٗل الهصاتٗػ
الهًـﻔضحّ .ﻓٖ ُلا الّﻗخٗ ،ظب الذؼكم ﻓٖ الضّء
ٗقًّٗا ّاللُاب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.
• ال ٗهكى ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح ذشﻐٗل األضّاء الذلﻘاثٖ ﻓٖ الطﻘي
الﻐاثم أّ الضتاتٖ تشكل كتٗن .ﻋًقُا ﻗم تذشﻐٗل
األضّاء ٗقّٗا.
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الضّء الهًـﻔض
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 تاٌذهنانٌّّ ،ﻑ ٗضٖء
الهﻘاتل ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ.
الهإشن

 أقن هﻔذاغ الضّء الٔ الهّﻗﻊالهًـﻔضح.

لذشﻐٗل الهصاتٗػ

الضّء الهنذﻔﻊ
 أقن هﻔذاغ الضّء الٔ الهّﻗﻊالهًـﻔضح.

لذشﻐٗل الهصاتٗػ

 اقﻓﻊ هﻔذاغ هظهّﻋح الهصاتٗػ لألهام الٔ ّضﻊ الؼقلذشﻐٗل االضاءج الهنذﻔﻌحّٗ ،ضٖء الهإشن الهﻘاتل
ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ.
 اٌؼب هﻔذاغ هظهّﻋح الهصاتٗػ للـلﻑ الٔ الّضﻊاألصلٖ الٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهصاتٗػ الهنذﻔﻌح.
ّهضاى الضّء الهنذﻔﻊ
 اٌؼب هﻔذاغ هظهّﻋح الهصاتٗػ للـلﻑ الٔ ّضﻊ الؼقلذشﻐٗل الهصاتٗػ الهنذﻔﻌح ّالهصاتٗػ الهًـﻔضح.
 تﻌق ذؼنٗن الٗقٗ ،ﻌّق هﻔذاغ هظهّﻋح الهصاتٗػ ذلﻘاثًٗا الٔالهّضﻊ األصلٖ إلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهصاتٗػ الهنذﻔﻌح
ّالهصاتٗػ الهًـﻔضح.
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ذؼلٗناخ
ﻋًق الﻘٗاقج لٗالً أّ ذؼخ النإٗح الضﻌٗﻔح ،ال ذﻔذػ
هصتاغ الهّﻗﻊ ﻓﻘط ،ألى ُلا ﻗق ٌٗتب ؼاقشح.
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ّﻅٗﻔح ذؤـٗن اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهصاتٗػ األهاهٗح ﻗتالح (ٗناﻓﻘًٖ
للهًول)
ﻓٖ ﻏضّى  10قﻗاثﻕ تﻌق ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ
ّضﻊ " ،"OFFالا ذم ذقّٗن هﻔذاغ الضّء هى ّضﻊ OFF
الٔ الّضﻊ اٙـن ـالل شاًٗذٗى شم ذقّٗنٍ هنج أـنٓ الٔ
ّضﻊ ٗ ،OFFذم ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح ذؤـٗن اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهصتاغ
األهاهٌّٖ .ﻑ ذضٖء الهصاتٗػ الهًـﻔضح لهقج  30شاًٗح،
الا ذم ﻓذػ إٔ تاب (تها ﻓٖ للﻙ أنتﻌح أتّاب ،ﻓذؼح أهاهٗح ّ
التاب الـلﻔٖ) ﻓٖ ﻏضّى  30شاًٗحٌٗ ،ذم اﻋاقج ضتطَ
ٌّٗضٖء الهصاتٗػ الهًـﻔضح لهقج  80شاًٗحّ ،الا كاى ٗﻘّم
تاﻏالﻕ ظهٗﻊ األتّاب ـالل  80شاًٗحٌٗ ،ذم اﻋاقج الذّﻗٗخ،
ٌّٗضٖء الهصاتٗػ الهًـﻔضح لهقج  30شاًٗح.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ذشﻐٗلَ أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ هى ـالل ًﻅام الصّخ
"اﻋقاق الٌٗانج ← الذؼكم ﻓٖ اإلضاءج ←ٗناﻓﻘًٖ للهًول".

ذؼلٗن ﻋقم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻊ

ذﻌقٗل انذﻔاﻉ الهصتاغ األهاهٖ ٗقّٗا

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

ﻗم تبقانج الهﻘتض ① لضتط هٌاﻓح الهصاتٗػ األهاهٗح
ٗقًّٗا (الهصاتٗػ الهًـﻔضح) ّّﻓ ًﻘا لذﻐٗن هّﻗﻑ الٌٗانج
الًاذظح ﻋى أؼّال ذؼهٗل النكاب ّاألهذﻌحّ ،أّضاﻉ الضتط
ذشهل ّضﻊ ّ 1ضﻊ ّّ 1ضﻊ ّّ 2ضﻊ .3
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ضّء ذؼًٗن الـطن

 ﻋًقها ٗذؼّل هﻔذاغ هصتاغ الضتاب الٔ ّضﻊ "،"OFFٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ظهٗﻊ هصاتٗػ الضتاب.

هﻔذاغ هصاتٗػ الضتاب

هالؼﻅاخ
ﻋًق ذشﻐٗل هصتاغ الضتاب األهاهٖ /هصتاغ الضتاب
الـلﻔٖ ،الا ذم ذقّٗن هﻔذاغ الضّء الٖ ّضﻊ "ٗ ،"OFFذم
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ الضتاب األهاهٖ /هصتاغ الضتاب
الـلﻔّٖ ،شم ﻗم تذقّٗن هﻔذاغ الضّء الٖ الهّضﻊ
لذشﻐٗل هصاتٗػ الضتاب األهاهٗحّٗ ،ﻘّم تاﻋاقج ذشﻐٗل هﻔذاغ
هصتاغ الضتاب ② لذشﻐٗل هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ.

ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ إٔ ّضﻊ ،اضﻐط ﻋلٖ
الهﻔذاغ ّ ،ذضٖء االضاءج الـلﻔٗح الؼهناء للهﻔذاغّٗ ،ﻘّم
تذشﻐٗل أضّاء الذؼلٗن هى الـطن .اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ هنج
اـنٌّٓ ،ﻑ ذًطﻔت اضّاء ذؼًٗن الـطن.
ﻋًق ذشﻐٗل ضّء الذؼلٗن هى الـطن ،ذّهض ظهٗﻊ
هصاتٗػ اشانج الذّظَٗ ّالهإشن ّ ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخ
ﻓٖ ّﻗخ ّاؼق.
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ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّٗ "ONكّى
هصتاغ الهّﻗﻊ ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل ،أقن هﻔذاغ هصتاغ
الضتاب ② لذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل (هصتاغ الضتاب
األهاهٖ) (هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ).
 ﻗم تذقّٗن هﻔذاغ هصتاغ الضتاب ② الٔ الّضﻊ ،ّٗضٖء هصتاغ الضتاب األهاهٖ.
 ﻗم تذقّٗن هﻔذاغ هصتاغ الضتاب ② هى الهّضﻊ الﯽالهّضﻊ  ،شم ؼننٍ للﻌّقج الٖ الهّضﻊ ّٗ ،ضٖء
هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ .كنن ُلٍ الﻌهلٗح للذتقٗل تٗى
ّضﻊ اضاءج هصتاغ الضتاب األهاهٗح ﻓﻘط ّّضﻊ
اضاءج هصتاغ الضتاب األهاهٖ /هصتاغ الضتاب
الـلﻔٖ.
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لهتح الذنؼٗب اللكٖ*
 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ّٗ "OFFﻘّمتاﻏالﻕ ّﻗﻔل ظهٗﻊ األتّابٗ ،ؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى
تﻌق اللكٖ ﻓٖ ؼقّق  3أهذان تﻌٗقا ﻋى الٌٗانج،
ّٗضٖء هصتاغ الٌﻘﻑ ّهصتاغ الظّ ذلﻘاثٗاّ .تﻌق
 25شاًٗح ،ﻋًقها لم ٗﻔذػ التاب اّ ٗؼهل هﻔذاغ الذؼكم
ﻋى تﻌق اللكٖ ّٗﻐاقن الٌٗانج ،ذًطﻔت الهصاتٗػ ذلﻘاثًٗا.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ذشﻐٗلَ أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ هى ـالل ًﻅام الصّخ
"اﻋقاق الٌٗانج ← الذؼكم ﻓٖ اإلضاءج ← ضّء الذنؼٗب
اللكٖ".
ذًتِٗاخ
الا لم ٗذم تقء ذشﻐٗل هؼنﻙ الٌٗانج لهقج أكشن هى 7
أٗامٗ ،ﻘّم تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ضّء الذنؼٗب اللكّٖ .تﻌق تقء
ذشﻐٗل هؼنﻙ الٌٗانجٗ ،ﻘّم تاﻋاقج ذشﻐٗل ضّء الذنؼٗب
اللكٖ.

اضاءج اـناض الٌٗانج
 ﻓٖ الًطاﻕ الﻔﻌال ،اضﻐط ﻋلٔ ون الﻐاء الﻘﻔل ﻋلٔهﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌقٗ ،ضٖء هصتاغ الهّﻗﻊ للهٌاﻋقج
ﻋلٖ اإلضاءج لهقج  25شاًٗح ؼذٔ ٌٗهػ لكم تقناٗح
أؼّال ﻋﻘتح تالﻘنب هى الٌٗانج .اضﻐط ﻋلٔ ون الﻔذػ
الهّظّق ﻋلٔ الهﻔذاغ اللكٖ هنج اـنٓ لظﻌل اضّاء
الهّضﻊ ذضٗت لهقج  25شاًٗح اـنٓ .تﻌق ذؼّٗل هﻔذاغ
اإلشﻌال الٔ ّضﻊ " "ONتﻌق صﻌّق الٌٗانجٗ ،طﻔت
هصتاغ الهّﻗﻑ .ضّء التؼز ﻋى الٌٗانج
 اضﻐط ﻋلٔ ون الﻘﻔل الهّظّق ﻋلٔ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌقهنذٗى ﻓٖ ﻏضّى  0.5شاًٗحٌّٗ ،ضٖء هصتاغ
الهّﻗﻊ لهقج  8شّاىٌّّٗ ،هض هصتاغ اشانج الذّظَٗ
 3هناخ لهٌاﻋقذكم ﻋلٔ ذؼقٗق الهّﻗﻊ الهؼقق للٌٗانج.

ﻓٖ ؼالح ذالٗحًٗ ،تﻐٖ ذشﻐٗل ضّء الذؼلٗن هى الـطن
الًذتاٍ اٙـنٗى ﻋلٔ الطنٗﻕ ّالؼق هى هـاطن الؼّاقز:
 ﻋًقها ذﻔشل الٌٗانج. ﻋًقها ٗذم ؼﻅن ؼنكح الهنّنّ ،ذكّى الٌٗانج ﻓٖ ًِاٗحذقﻓﻕ الؼنكح.
 ﻋًق ٌؼب ٌٗانج أـنٓ أّ ٌؼتِا.هالؼﻅاخ
● اضّاء ذؼًٗن الـطن ٌذٌذِلﻙ طاﻗح التطانٗح .ﻗم تبٗﻘاﻑ
ذشﻐٗلِا الا كاى الّضﻊ ٌٗهػ تللﻙ.
ً
● ًٗتﻐٖ االلذوام الصانم تاللّاثػ لاخ الصلح قاثها ﻋًق
اٌذـقام هصاتٗػ الذؼلٗن هى الـطن.
● ﻓٖ ؼالح ؼلّز ـلل ألضّاء ذؼًٗن الـطن ﻓٖ ؼاالخ
الطّانةٗ ،هكى اذـال ٌّاثل ذؼًٗن اـنٓ شنٗطح اى
ذذّاﻓﻕ هﻊ ﻗّاﻋق الهنّن الهطتﻘح.
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ضّء الٌﻘﻑ

ّﻅٗﻔح ذؤـٗن اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل األضّاء القاـلٗح

 4.3.2اإلضاءة داخل السٌارة

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

ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل الذلﻘاثٖ ألضّاء الٌﻘﻑ

 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ٗ ،"OFFذم ﻓذػإٔ تابّٗ ،ضٖء هصتاغ الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗاّٗ ،طﻔت تﻌق
اﻏالﻕ التاب ؼّالٖ  30شاًٗح.
 ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ "ٗ ،"OFFذم ﻓذػ األتّابﻋى تﻌقّٗ ،ضٖء هصتاغ الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗاّٗ ،طﻔت تﻌق
ؼّالٖ  30شاًٗح.
 ﻋًقها ٗكّى ضّء الٌﻘﻑ هطﻔؤً ،اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ①(اكذثاب الهﻔذاغ) الضاءج ظهٗﻊ هصاتٗػ الٌﻘﻑ.
ّاضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① (انذقاق الهﻔذاغ) الطﻔاء ظهٗﻊ
هصاتٗػ الٌﻘﻑ.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ٗكّى هصتاغ الٌﻘﻑ ﻏٗن هضاء تالهﻔذاغ ①،
ٗكّى الضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① ﻏٗن صالؼا.
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 ﻋًق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال هى ّضﻊ " "ONالٖ ّضﻊ"ّٗ ،"OFFضٖء هصتاغ الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗاّٗ ،طﻔت تﻌق
ؼّالٖ  30شاًٗح.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ذكّى ظهٗﻊ األتّاب هﻐلﻘح ،ـالل اضاءج
هصاتٗػ الٌﻘﻑ هى " "ONـالل الشنّط الهلكّنج أﻋالٍ،
ٌذطﻔت هصاتٗػ الٌﻘﻑ ذلﻘاثًٗا ﻋًق الﻘﻔل ﻋى تﻌق أّ ذؼّٗل
هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "."ON

 اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① (اكذثاب الهﻔذاغ) الٗﻘاﻑ ذشﻐٗلّﻅٗﻔح الذشﻐٗل الذلﻘاثٖ لهصتاغ االضاءج ﻋلٖ الٌﻘﻑ.
ّاضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① (انذقاق الهﻔذاغ) لذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل الذلﻘاثٖ لهصتاغ االضاءج ﻋلٖ الٌﻘﻑ.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

ضّء الٌﻘﻑ الـلﻔٖ

االصقان الهًاٌب لﻔذؼح الٌﻘﻑ الﻌاقٗح

االصقان الهًاٌب لﻔذؼح الٌﻘﻑ التاًّناهٗح

االصقان الهًاٌب لﻔذؼح الٌﻘﻑ التاًّناهٗح

 ﻋًقها ٗكّى ضّء الٌﻘﻑ الـلﻔٖ هطﻔؤً ،اضﻐط ﻋلٖالهﻔذاغ ① الضاءج ظهٗﻊ هصاتٗػ الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب
الهﻘاتلّ .اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① الطﻔاء هصاتٗػ
الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب الهﻘاتل.
ذًتِٗاخ
ﻋًقها ٗكّى هصتاغ الٌﻘﻑ الـلﻔٖ ﻏٗن هضاء تالهﻔذاغ
①ٗ ،كّى الضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① ﻏٗن صالؼا.

 ﻋًقها ٗكّى ضّء الٌﻘﻑ األهاهٖ هطﻔؤً ،اضﻐط ﻋلٖالهﻔذاغ ② (اكذثاب الهﻔذاغ) الضاءج ظهٗﻊ هصاتٗػ
الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب الهﻘاتلّ .اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ②
(انذقاق الهﻔذاغ) الطﻔاء هصاتٗػ الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب
الهﻘاتل.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ٗكّى هصتاغ الٌﻘﻑ األهاهٖ ﻏٗن هضاء
تالهﻔذاغ ②ٗ ،كّى الضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ② ﻏٗن صالؼا.

 ﻋًقها ٗكّى هصتاغ الٌﻘﻑ األهاهٖ هطﻔؤًٗ ،ضٖء هصتاغالٌﻘﻑ األهاهٖ اللٕ ٗلهي الظاًب الهﻘاتل لَّٗ ،طﻔؤ
ضّء الٌﻘﻑ األهاهٖ اللٕ ٗلهي الظاًب الهﻘاتل لَ
هنج أـنٓ.
هالؼﻅاخ
• ٗظب أى ٗكّى هّضﻊ اللهي تالﻘنب هى هًطﻘح الهنكو
ّأى ﻗطن اللهي أكتن هى  12هلم.
• ﻋًقها هصتاغ الٌﻘﻑ ﻏٗن هضاء ﻋى طنٗﻕ اللهي ،ﻓبى
اللهي ٗكّى ﻏٗن صالؼا.
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ضوء مرآة الغرور *
 ٌٗضٖء هصتاغ هنآج الﻐنّن ذلﻘاثًٗا ﻋًق ﻓذػ ﻏطاء هنآجالﻐنّن.
 ٌٗطﻔت هصتاغ هنآج الﻐنّن ذلﻘاثًٗا ﻋًق اﻏالﻕ ﻏطاء هنآجالﻐنّن.
مصباح المناخ
 ٌٗضٖء هصتاغ الهًاؾ ذلﻘاثًٗا ﻋًق ذشﻐٗل هصتاغ الهّﻗﻑ. ًٗطﻔت هصتاغ الهًاؾ ذلﻘاثًٗا ﻋًق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغالهّﻗﻑ.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ذشﻐٗلَ أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ هى ـالل ًﻅام الصّخ
"اﻋقاق الٌٗانج ← الذؼكم ﻓٖ اإلضاءج ← هﻔذاغ هصتاغ
الظّ".

ضوء علبة القفازات
 اﻓذػ ﻋلتح الﻘﻔاواخٌّّ ،ﻑ ٗضٖء ضّء ﻋلتح الﻘﻔاواخذلﻘاثًٗا.
 اﻏلﻕ ﻋلتح الﻘﻔاواخٌّّ ،ﻑ ًٗطﻔت ضّء ﻋلتح الﻘﻔاواخذلﻘاثٗا.
ضوء صندوق السٌارة (صندوق االمتعة)
 اﻓذػ التاب الـلﻔّٖٗ ،ضٖء ضّء الصًقّﻕ ذلﻘاثٗا. ﻋًق اﻏالﻕ تاب ُاذشتاﻙًٌٗ ،طﻔت هصتاغ الصًقّﻕذلﻘاثٗا.
مصباح تحذٌر فتح الباب *
 ﻋًقها ٗذم ﻓذػ التابٌّ ،ﻑ ٗضٖء هصتاغ ذؼلٗن ﻓذػالتاب ذلﻘاثٗاً.
 -ﻋًق اﻏالﻕ التابًٌٗ ،طﻔت هصتاغ ذؼًٗن التاب ذلﻘاثٗا.
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االصقان الهًاٌب لﻔذؼح الٌﻘﻑ الﻌاقٗح

 ﻋًقها ٗكّى ضّء الٌﻘﻑ الـلﻔٖ هطﻔؤً ،اضﻐط ﻋلٖالهﻔذاغ ① الضاءج ظهٗﻊ هصاتٗػ الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب
الهﻘاتلّ .اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① الطﻔاء هصاتٗػ
الٌﻘﻑ ﻓٖ الظاًب الهﻘاتل.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ٗكّى هصتاغ الٌﻘﻑ الـلﻔٖ ﻏٗن هضاء تالهﻔذاغ
①ٗ ،كّى الضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① ﻏٗن صالؼا.
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ذًتِٗاخ
ﻋًقها ذﻌهل الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ الهذﻘطﻊ /الهٌػ
التطٖء /الهٌػ الٌنٗﻊ ،الا ذم ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ
""ٌٗ ،Rذم ﻋهل الههٌؼح الـلﻔٗح ّالههٌؼح األهاهٗح هﻌا.
 : MISTالؼنكح الهٌذهنج
 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٔ هّضﻊ الؼق MIST①ّ ،ذٌذهن الههٌؼح األهاهٗح ﻓٖ الذشﻐٗل تاٌذهنان.

ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ ""ٗ ،ONهكى
ذشﻐٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح:

4.3.3

مفتاح مجموعة الممسحة

 :MIST .1الهٌػ الهٌذهن
 :OFF .2ﻗم تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ههٌؼح الوظاض األهاهٖ.
 :AUTO .3ذشﻐٗل الههٌؼح ذلﻘاثٖ*
  :INTالهٌػ الهذﻘطﻊ *  :LO.4الهٌػ التطٗت :HI .5الهٌػ الٌنٗﻊ
 .6ذشﻐٗل ًﻅام الٌاؼاخ األهاهٗح

 ؼنن هﻔذاغ هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح إلﻋاقذَ ذلﻘاثًٗا الﯽّضﻊ ②ّ ،OFFذذّﻗﻑ الههٌؼح األهاهٗح ﻋى الهٌػ.

 .7هﻘتض الضتط:

 : OFFاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الههٌؼح

 -ضتط ؼٌاٌٗح الهٌػ الذلﻘاثٖ (* )AUTO

 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٔ هّضﻊ الؼق OFF②ّ ،ذذّﻗﻑ الههٌؼح األهاهٗح ﻋى الهٌػ.

 ضتط الهٌػ الهذﻘطﻊ (* )INT.8

 :ذشﻐٗل ًﻅام الههٌؼاخ الـلﻔٗح

 :OFF .9اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ﻏٌل أّ هٌػ الوظاض الـلﻔٖ
 :ON .10الهٌػ تﻌق الذشﻐٗل
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 : AUTOههٌؼح ذلﻘاثٗح *
ذًتِٗاخ
• ﻋٌك ذٌﻈ٘ﻒ الٌٗانج ّﻓٖ ؼالح ﻄﻘً الﻐثان ّالﻄﻘً ﻏ٘ه
الوهٗػًّ ،صٖ تبٗﻘاﻑ ذﺸﻐ٘ﻞ الههٌؼح األّذْهاذ٘ﻜ٘ح
لرعٌة الفكَ ﻏ٘ه الورﻌوك للوٍػ أّ اإلصاتح
الﺸفﺼ٘ح.
• الههٌؼح الرلﻘاث٘ح ُٖ ّﻇ٘ﻔح هٍاﻋكجّٗ ،عة أى ٗﻘْم
الٍاثﻖ ترﺸﻐ٘ﻞ الههٌؼح ٗكّٗاً ﻋٌك الﻀهّنج ؼٍة
ؼالح الﻘٗاقج لﻀواى الﻘ٘اقج اٙهٌح.
 أقن الهﻔذاغ  7ألﻋلٔ  /ألٌﻔل لضتط ؼٌاٌٗح الههٌؼح.•  :Aذؼٌٗى ؼٌاٌٗح الههٌؼح.
•  :Bذﻘلٗل ؼٌاٌٗح الههٌؼح.
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 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٔ ّضﻊ الؼق AUTO③ لذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الهٌػ األّذّهاذٗكٖ ،ؼٗز ٗﻘّم
ًﻅام الههٌؼح تضتط ٌنﻋح الهٌػ ّﻓ ًﻘا لٌﻘّط
األهطان الؼالٖ ٌّنﻋح الٌٗانج ﻓٖ الّﻗخ الؼﻘٗﻘٖ.
• ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ
←الهٌػ الذلﻘاثٖ" .ﻋًقها ٗكّى ﻓٖ ؼالح اٗﻘاﻑ
الذشﻐٗلّ ،ﻅٗﻔح الههٌؼح ﻓٖ ّضﻊ  AUTOذﻌاقل
ّﻅٗﻔح ّضﻊ .INT
ذًتِٗاخ
• ﻋًقها شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ ذﻌنض "ﻓشل
الهٌذشﻌنّٗ ،نظﯽ الذؼﮐم ٗقّٗاً ﻓٖ الههٌؼح"،
ٌذؼاﻓﻅ الههٌؼح ﻋلﯽ الهٌػ التطٖء هى أظل
الٌالهح .ﻓٖ ُلا الّﻗخٗ ،هكى الذؼكم ﻓٖ الههٌؼح
ٗقّٗا ّﻓﻘا للؼالح الﻔﻌلٗحّ ،الُب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب للﻔؼص
ّاالصالغ.
• ﻗتل اٌذـقام الهٌػ الذلﻘاثٖ ﻓٖ ﻓصل الشذاء ،ﻗم تالذؼﻘﻕ
هها الا كاى ٗﻘّم تذظهٗق شﻔنج الههٌؼح.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 : LOالهٌػ التطٗت
 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٔ ّضﻊ الؼق④لﻘٗام الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ تٌنﻋح تطٗت.

 :INTالهٌػ الهذﻘطﻊ *
 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الﯽ ّضﻊ الؼق INT③ّ ،ذﻘّم الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ الذلﻘاثٖ ﻓٖ ﻓذنج
هﻌًٗح.

LO

 :HIالهٌػ الٌنٗﻊ
-

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

ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٔ ّضﻊ الؼق HI
⑤ لﻘٗام الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ تٌنﻋح ٌنٗﻌح.

 أقن الهﻔذاغ ⑦ ألﻋلٔ  /ألٌﻔل لضتط ٌنﻋح الهٌػالهذﻘطﻊ.
•  :Aوٗاقج ٌنﻋح الهٌػ الهذﻘطﻊ.
•  :Bذﻘلٗل ٌنﻋح الهٌػ الهذﻘطﻊ.
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صٗاًح الهاٌؼح األهاهٗح

ذشﻐٗل ًﻅام الههٌؼاخ الـلﻔٗح

ذشﻐٗل ًﻅام الههٌؼاخ األهاهٗح

شّاى هى ذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ
 ﻓٖ ﻏضّى 10ٍ
"ٗ ،"0FFﻘّم تذؼّٗل لناﻉ ذشﻐٗل هﻔذاغ هظهّﻋح
الههٌؼح الٔ ّضﻊ الهٌػ الهٌذهن ّ MISTتﻌق للﻙ
ٌنﻋاى ها ٗﻌّق الٔ هّضﻌَّ ،ذذؼنﻙ الههٌؼح
األهاهٗح الٔ أﻋلٔ هّضﻊ ّشم ذذّﻗﻑ.

 ﻋًقها ٗذم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ،أقن هﻘتض الههٌؼحألﻋلٖ /أٌﻔل الٖ ّضﻊ الؼق ⑧ ّ ،ذتقأ الﻐٌالح
الـلﻔٗح ﻓٖ نَ الهاء ّذهٌػ الههٌؼح الـلﻔٗح الهاء ﻓٖ
ّﻗخ الؼﻕّ .تﻌق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الﻐٌالح الـلﻔٗح ،الﻐٌالح
الـلﻔٗح ذﻘّم تالذّﻗﻑ ﻋى الهٌػًّٗ ،ذﻅن لهقج  6شّاى
ﻗتل الهٌػ هنج أـنٓ.

 اٌؼب هﻔذاغ الههٌؼح للـلﻑ الٔ ّضﻊ الؼق ⑥ّ ،ذتقأالﻐٌالح األهاهٗح ﻓٖ نَ الهاء ّذهٌػ الههٌؼح
األهاهٗح الهاء ﻓٖ ّﻗخ الؼﻕ.

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

 :ONذشﻐٗل الههٌؼح الـلﻔٗح
 ﻋًقها ٗذم اﻏالﻕ التاب الـلﻔٖ ،أقن هﻘتض الههٌؼح الـلﻔٗحالٖ ّضﻊ الؼق ⑩ ،الههٌؼح الـلﻔٗح ذتقأ ذشﻐٗل
الهٌػ.
 :OFFاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ﻏٌالح الوظاض الـلﻔٖ أّ الههٌؼح
الـلﻔٗح
 أقن هﻘتض الههٌؼح الـلﻔٗح الٖ ّضﻊ ⑨ OFFالٗﻘاﻑذشﻐٗل ًﻅام ﻏٌل الوظاض الـلﻔٖ أّ ذّﻗﻑ الههٌؼح
الـلﻔٗح ﻋى الهٌػ.
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4.3.4

الزجاج األمامً
الوظاض االهاهٖ للٌٗانج
اـضن ،هﻌوّل ،هﻐلﻑ ّهضاقج لالًوالﻕ ّٗﻘلل تشكل ﻓﻌال هى
قنظح اإلصاتح ﻓٖ ؼالح ّﻗّﻉ ؼاقز.
ذؼلٗناخ
● ؼاﻓﻅ قاثهًا ﻋلٔ ًﻅاﻓح ٌطػ الوظاض.
● ٗنظٔ لصﻕ الّشاثﻕ الالوهح ّﻓﻘا لﻘّاﻋق الهنّن الهؼلٗح .ال
ذﻘم تبلصاﻕ الهلصﻘاخ الﻐٗن ضنّنٗح أّ الصاﻕ هﻘاالخ
ﻋلٔ الوظاض األهاهٖ .ألًِا ًﻘّم تبﻋاﻗح نإٗح الٌاثﻕ،
ّٗهكى اى ذإقٕ الٔ الؼّاقز.
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 4.3.5مراٌا الرؤٌة الخلفٌة
هنآج النإٗح القاـلٗح
الا لم ذذهكى هى هشاُقج الّضﻊ ّناء ٌٗانذكم تّضّغ
تّاٌطح هنآج النإٗح الـلﻔٗح ٗشكل ـطنا ﻋلٔ الﻘٗاقج!
هنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح الهضاقج للُّط الذلﻘاثٗح *

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

98

 ﻋًقها هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ"ٗ ،" ONذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔحالؼهاٗح الذلﻘاثٗح هى الُّط ذلﻘاثًٗا ّٗضٖء هإشن
الهﻔذاغّ .اضﻐط ﻋلٖ الهﻔذاغ ① الٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح
الؼهاٗح الذلﻘاثٗح هى الُّطّٗ ،طﻔت هإشن الهﻔذاغ.
اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① هنج أـنٓ ّأﻋق ذشﻐٗلَ.

ٗ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
الـلﻔٗح ،تؼٗز ٗكّى الهًﻅن الـلﻔٖ ﻓٖ أﻓضل ؼالح هناﻗتح.
هالؼﻅاخ
ﻓٖ ؼالح اًـﻔاض قنظح الؼنانج ﻓٖ الٌٗانج ،ﻓاى هنأج
النإٗح الـلﻔٗح الهضاقج لالًتِان ﻗق ذٌذﻐنﻕ ّﻗذا أطّل
لالٌذظاتح ألشﻌح الضّء الهكشﻑ.
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الضتط الكِنتاثٖ

هنأج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح

هنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح الهضاقج للُّط الٗقّٗح *

ذؼلٗناخ
ٗهكى لهنآج النإٗح الـلﻔٗح الهًؼًٗح (الهؼقتح ّالكنّٗح)
ذكتٗن هظال النإٗحّ ،لكى صّنج الكاثى الهًﻌكٌح أصﻐن
ّأتﻌق هى الكاثى الؼﻘٗﻘٖ ،لللﻙّ .ﻋًق ذﻐٗٗن الؼاناخ ،ال
ذؼكم ﻋلٔ هٌاﻓح الٌٗانج الـلﻔٗح ؼٌب صّنج الكاثى الذٖ
ذﻌكٌِاّ ،اال ﻓﻘق ٗإقٕ الٖ ؼاقز تٌتب الـطؤ ﻓٖ الؼكم.

 اضﻐط ﻋلٔ ًِاٗح " "Lأّ " "Rهى ون الذؼقٗق ① لذؼقٗقهنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح الٌٗنٓ أّ الٗهًٔ.
 اضﻐط ﻋلٔ ون الضتط ② لضتط هنآج النإٗح الـلﻔٗحالـانظٗح الهؼققج الٖ واّٗح النإٗح الـلﻔٗح الهًاٌتح.
 تﻌق ضتط هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗحٗ ،ذم اٌذﻌاقج ونالذؼقٗق ① الٔ الؼالح الهٌطؼح.

هالؼﻅاخ
الا ﻓشلخ ّﻅٗﻔح هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗحٗ ،نظٔ
اللُاب الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص
ّاالصالغ.

ٗ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 نظّﻋًا الٔ واّٗح النإٗحالـلﻔٗح الﻌاقٗح.
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الطٖ الذلﻘاثٖ *
ذًتِٗاخ
• ٗذم طٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح تّاٌطح الهؼنﻙ،
ّال ذﻘم تطّٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ٗقًّٗا.
• ﻓٖ ؼالح الطّانة ؼٗز ذؼذاض الٔ طِٗا ٗقًّٗا ،تﻌق الطٖ،
ٗنظٔ اٌذﻌاقذِا ٗقًّٗاّ .ال ذٌذـقم ون الطٖ لهنآج
النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح لالٌذﻌاقج .أشًاء االٌذﻌاقج،
ٌّﻑ ذٌهﻊ صّخ "طﻕ" اشانج الٔ اى الهناٗا
الـانظٗح ﻋاقخ الٔ هّضﻊ الﻘﻔل.
• كى ؼلنً ا ﻋًق ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح طٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح
الـانظٗح كِنتاثًٗا لهًﻊ أصاتﻌكم تهنآج النإٗح الـلﻔٗح
ّﻗاﻋقذِا.

الطٖ الكِنتاثٖ *

الا ذم ذؤهٗى الٌٗانج هى الـانض ،ﻓاى الهناٗا الـانظٗحٌّﻑ ذطّٓ ذلﻘاثٗا
 تهظنق ﻓذػ ﻗﻔل الٌٗانج ّﻓذػ تاب الٌاثﻕ ،ﻓاى الهناٗاالـانظٗح ذًشن ذلﻘاثٗا.
هالؼﻅاخ
• ٗهكى اﻋقاق الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل هى ـالل ًﻅام
الصّخ " اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ←طٖ هنآج
النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح كِنتاثًٗا".
 اضﻐط ﻋلٔ ون الطٖ  3لطٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗحالـانظٗح كِنتاثًٗا.
 اضﻐط ﻋلٔ ون الطٖ  3هنج أـنٓ لذٌّﻊ هنآج النإٗحالـلﻔٗح الـانظٗح كِنتاثٗا.
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ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ذلﻘاثٗا
لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ

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

ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ
الـلﻑ *

 ّﻇ٘ﻔح "ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ذلﻘاثٗا لألٌﻔلﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ" لًﻅام الﺼْخ ذكّى ﻓٖ ؼالح
الذشﻐٗل.

 ﻗم تذشﻐٗل هﻔذاغ االشﻌال الٔ "ّ ،"ONأقـل ًﻅامالصّخ "اﻋقاق الٌٗانج ← الِٗكل اللكٖ"ّ ،ﻗم تذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح "ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ذلﻘاثٗا
لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ".

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

 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ّ ،"ONﻗم تقّيقّاٌح الﻔناهل ّذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ "."R
 ٗذم ًﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح ﻋلٔ ظاًتٖ الٌٗانج ذلﻘاثًٗا الٔالهّضﻊ الهـوى ﻓٖ ًﻔي الّﻗخ.
هالؼﻅاخ
• الا ذظاّو ّﻗخ ّضﻊ لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ الؼنكح
شّاى ،أّ ذظاّوخ ٌنﻋح الٌٗانج 10
الٖ الـلﻑ 10
ٍ
كم ٌ /اﻋح ،أّ كاى ٗﻘّم تاٌذﻌاقج ون االـذٗان الٖ
الّضﻊ الهٌطػ ،ﻓٌذﻌّق هنآج النإٗح الـلﻔٗح ذلﻘاثًٗا الٔ
الّضﻊ الٌاتﻕ.
• ذرؤشه ّﻅٗﻔح ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ٗقّٗا
لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ تاـر٘ان " "Lأّ ""،R
ّال ذرؤشه ّﻅٗﻔح ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح
ذلﻘاثٗا لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ تاـر٘ان " "Lأّ
"."R

 اًﻘن ﻋلٔ ون "اﻋقاق" ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗحلألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ لضتط هنآج النإٗح
الـلﻔٗح ﻋلٔ ظاًتٖ الٌٗانج الٔ الّضﻊ الهًاٌب
للؼنكح الٖ الـلﻑّ ،تﻌق اكذهال الضتط ،اًﻘن ﻓّﻕ ون
"ّٗ ،"OKذم 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
 ّﻇ٘ﻔح "ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ٗقّٗا لألٌﻔلﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ" لًﻅام الﺼْخ ذكّى ﻓٖ ؼالح
الذشﻐٗل.

ّ .1ضﻊ ذشﻐٗل ذـوٗى هّﻗﻊ هنآج النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق الذﻘلب
لألٌﻔل ٗقّٗا:
 ﻗم تذشﻐٗل هﻔذاغ االشﻌال الٔ "ّ ،"ONأقـل ًﻅامالصّخ "اﻋقاق الٌٗانج ← الِٗكل اللكٖ"ّ ،ﻗم تذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح "ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ٗقّٗا
لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ".
 ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل ّﻗم تذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكحالٖ". "R
 ﻗم تضتط هنآج النإٗح الـلﻔٗح الظاًتٗح الظاًتٗح الهﻘاتلحللهّضﻊ الهًاٌب للؼنكح الٖ الـلﻑّ ،تﻌق اكذهال
الضتط ،ﻗم تذؼنٗن قّاٌح الﻔناهل ّٗذم ذـوٗى الهّضﻊ
كهّضﻊ ذﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح لألٌﻔل ﻋًق الؼنكح
الٖ الـلﻑ.

 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ّ ،"ONﻗم تقّيقّاٌح الﻔناهل ّذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ "."R
 اـذن هنآج النإٗح الـلﻔٗح الظاًتٗح " "Lأّ ""R ٌّﻑ ذًﻘلب هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح الٔ الهّضﻊالهـوى.
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ّﻅٗﻔح اوالح الضتاب *
ذًتِٗاخ
• تﻌك اٗﻘاﻑ ذﺸﻐ٘ﻞ ّﻇ٘ﻔح اوالح الضتاب ذلﻘاثً٘ا ،الا كٌد ال
ذىال تؽاظح الٔ اوالح الﻀثاب أّ الﺼﻘ٘ﻊ ،ﻓاضﻐﻂ /
ٌؼب ون .
● ال ذﻘم تذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الضتاب لﻔذنج طّٗلحُ .لا ﻗق
ٌٗتب انذﻔاﻉ قنظح الؼنانج أّ اذالﻑ الٌـاى.
● لذّﻓٗن الطاﻗح ،ﻗم تالضﻐط ﻋلٔ الون إلٗﻘاﻑ ّﻅٗﻔح اوالح
الضتاب /اوالح الصﻘٗﻊ ﻋًقها ال ذكّى ضنّنٗح.

ّهإشن الونّٗ ،ذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح
 اضﻐط \ ٌظب ونالذٌـٗى إلوالح الضتاب أّ الصﻘٗﻊ ﻋلٔ هنآج النإٗح
الـلﻔٗح الـانظٗح ّالوظاض الـلﻔٖ.
 تﻌق  15قﻗٗﻘح ذﻘنٗتًاٗ ،ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الّﻅٗﻔح ذلﻘاثًٗا ،أّأشًاء ﻋهلٗح الﻌهل ،اضﻐط ﻋلٔ الون ألﻋلٖ/أٌﻔل هنج
أـنٓ ،شم أّﻗﻑ ذشﻐٗل الّﻅٗﻔح ٗقًّٗا؛ ّتﻌق اٗﻘاﻑ
ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذٌـٗىٗ ،طﻔت هإشن الون.
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 4.3.6واقً الشمس
هالؼﻅاخ
ٌٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هصتاغ هنآج الﻐنّن* ذلﻘاثًٗا ﻋًقها
ٗﮐّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "OFFأّ ٗذم ﻗﻔل الٌٗانج
لتضﻊ قﻗاثﻕ.

 ٗهكى ذًوٗل ؼاظب الشهي الـاص تالٌاثﻕ أّ تالناكباألهاهٖ الٔ أٌﻔلٗ ،هكى ٌؼب ؼاهل كل ؼاظب
للؼهاٗح هى أشﻌح الشهي الﻘاقهح هى الًّاﻓل الظاًتٗح ﻓٖ
اذظاج الٌِم C.

 ٗهكى ٌؼب ؼاظب الشهي لظِح الٌاثﻕ ّالناكب األهاهٖﻓٖ اذظاٍ الٌِم  Aلهًﻊ قـّل أشﻌح الشهي الﻘاقهح هى
الًّاﻓل األهاهٗح.
 الٌذـقام هنأج الهكٗاض اٌؼب ؼاظب الشهي ألٌﻔل ،شماﻓذػ ﻏطاء هنآج الهكٗاض ﻓٖ اذظاٍ الٌِم ٌٗ .Bضٗت
هصتاغ هنآج الهكٗاض ذلﻘاثٗا.
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 4.4المقاعد ومقصورات التخزٌن

ضٗط هًٌق النأي األهاهٖ
ذؼلٗناخ
للؼق هى ـطن اإلصاتح ّالّﻓاج ﻓٖ ؼل ّﻗّﻉ ؼاقز،
ذؤكق هى هناﻋاج ها ٗلٖ:
• ال ذﻘم تضتط هًٌق النأي أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج.
• ٗظب ذشتٗخ هٌاًق النأي قاثهًا 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.

 اإلٌﻘاط :اضﻐط تاالٌذهنان ﻋلٔ ون الﻘﻔل ① ّاضﻐطﻋلٔ 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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 4.4.1مسند الرأس

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) ّﻓ ًﻘا لؼظهِم.
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ضتط هًٌق الـصن لهﻘﻌق الٌاثﻕ *

الهﻘﻌق الكِنتاثٖ *

 4.4.2المقاعد األمامٌة
هالؼﻅاخ
ﻋًق ﻗٗاي ﻋهﻕ ٌّاقج الهﻘﻌقًٗ ،تﻐٖ ذﻌقٗل الهﻘﻌق
لهّﻗﻑ ٌّط ﻗضتاى االًوالﻕّٗ ،ﻘّم تضتط هًٌق الﻅِن
للهﻘﻌق ّضﻊ االٌذـقام الطتٗﻌٖ ( 25قنظح).

 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ﻋلٖ طّل -الٌِم ① - ،-الٌِم ② ،- الٌِم ③  - ،-الٌِم ④ –للذؼنٗﻙ لألﻋلٖ ّاألٌﻔلّاألهام ّالـلﻑ.

ضتط الهﻘﻌق لألهام  -للـلﻑ
اقﻓﻊ الهﻔذاغ ﻓٖ اذظاٍ – الٌِم  ① -أّ –الٌِم ② -لذﻌقٗل الهﻘﻌق لالًوالﻕ الٖ األهام أّ الـلﻑ .نﻓﻊ
ّاٌﻘاط الهﻘﻌق (هﻘﻌق الٌاثﻕ) *:
اﻓذػ الهﻔذاغ ﻓٖ اذظاٍ – الٌِم  ③ -أّ –الٌِم –④لذﻌقٗل الهﻘﻌق الٖ األﻋلٖ أّ األٌﻔل .ضتط هًٌق الﻅِن
لألهام – للـلﻑ

ذؼلٗناخ
• ال ذﻀﻊ أش٘اء ذؽد الوﻘاﻋك األهاه٘ح ،ؼ٘س ﻗك ٗرن اؼرعاو
الﻌٌاصه ت٘ي الوﻘﻌك ّالﻘﻀثاى ،هوا ٗوٌﻊ الوﻘﻌك هي
الﻘﻔﻞ.
• لضتط الهﻘﻌق ،ذؼذاض الٔ االًؼناﻑ ﻓٖ ّضﻌٗح الظلّي
الصؼٗؼحّ .لللﻙًٗ ،تﻐٖ اى ٗذم ذﻌقٗل الهﻘﻌق ﻋًقها
ذكّى الٌٗانج ﻓٖ ؼالح شاتذحّ .اال ،ﻓهى الٌِل الذﻌنض
إلصاتاخ.
• تﻌق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"OFFذﻅل ألٗح
ضتط الهﻘﻌق الكِنتاثٖ * ذﻌهلّ ،ال ذذنﻙ الطﻔل ّؼقٍ
ﻓٖ الٌٗانج لهًﻌَ هى ذشﻐٗل الهﻘﻌق الكِنتاثٖ تشكل
ﻏٗن ﻗصق هها ٗإقٕ الٖ ّﻗّﻉ ؼاقز.

اﻓذػ الهﻔذاغ ﻓٖ اذظاٍ – الٌِم  ⑤ -أّ –الٌِم –⑥لذﻌقٗل هًٌق الﻅِن للهﻘﻌق الٖ األهام أّ الـلﻑ.
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ًﻅام ذقﻓثح الهﻘﻌق ٗؼذّٕ شالز ّﻅاثﻑ هـذلﻔح هطاتﻘح
لشالشح هٌذّٗاخ هى قنظاخ الؼنانج الهـذلﻔح ﻋلٔ ٌطػ
الهﻘﻌق ،هشال  :الهٌذّٓ  3لقنظاخ الؼنانج الﻌالٗح ،الهٌذّٓ
 2لقنظاخ الؼنانج الهذٌّطحّ ،الهٌذّٓ  1لقنظاخ
الؼنانج الهًـﻔضح .اضﻐط ﻋلٔ الون هنج ّؼقج لذﻐٗٗن
الّضﻊ هنج ّاؼقج تقّنج ،0 ← 1 ← 2 ← 3 ← 0
ّﻋقق هإشناخ الون ٌٗﻐٗن.

ذقﻓثح الهﻘﻌق *

الهﻘﻌق الٗقّٕ *

الا ﻗهخ تالضﻐط ﻋلٔ ون الذٌـٗى  /الذِّٗح ﻋلٖ
الظاًب الهﻘاتل ﻓٖ ﻋهلٗح الذٌـٗى الذلﻘاثٖٗ ،ـنض هى
الذٌـٗى ذلﻘاثٗاّٗ ،ﻘّم تذﻐٗٗن الّضﻊ ﻋلٖ أٌاي ّضﻊ
الذٌـٗى الؼالٖ.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ذشﻐٗلَ أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ هى ـالل ًﻅام الصّخ
اﻋقاقاخ "اﻋقاق الٌٗانج ← اﻋقاق الهﻘﻌق ← الذِّٗح
ّالذٌـٗى الذلﻘاثٖ".

 -ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "."ON

ضتط الهﻘﻌق لألهام  -للـلﻑ

 اضﻐط ﻋلٔ الون  /الون لﻔذنج ﻗصٗنجٌّٗ ،ضٖءهإشن الون ٌّٗتقأ الهﻘﻌق الهّظّق ﻋلٔ الظاًب الهﻘاتل
تالذٌـٗى.

 اٌؼب الهﻘتض ﻓٖ اذظاٍ – الٌِم① الٔ األهام أّ الـلﻑ.لذﻌقٗل تﻌق االﻓناض ﻋى هﻘتض الضتط ،ؼنﻙ الهﻘﻌق
للـلﻑ ّلألهام ﻗلٗالً ؼذٔ ٗصتػ ﻗﻔل الهﻘﻌق آه ًًا.

 اضﻐط ﻋلٔ الون  /الون لﻔذنج طّٗلح لهقج  1.5شاًٗحإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذٌـٗى هتاشنج ّاًطﻔؤ هإشن
الون.

ضتط هًٌق الﻅِن لألهام – للـلﻑ
 اٌؼب هﻘتض الضتط ﻓٖ اذظاٍ – الٌِمّ ،② -ﻗم تضنﻓﻊ ّاٌﻘاط الهﻘﻌق (هﻘﻌق الٌاثﻕ) *:
اﻓذػ الهﻔذاغ ﻓٖ اذظاٍ – الٌِم  ③ -أّ –الٌِم –④لذﻌقٗل الهﻘﻌق الٖ األﻋلٖ أّ األٌﻔل.

106

 .4نظام التشغٌل والمعدات

شقج ذِّٗح الهﻘاﻋق هﻘٌهح الٔ شالشح هٌذّٗاخ ،الهٌذّٓ
 ُّ 3االكشن شقج ّالهٌذّٓ  ُّ 1االﻗل شقج .اضﻐط هنج
ّاؼقج لذﻐٗٗن الﻐٗان هنج ّاؼقج .اضﻐط ﻋلٔ الون هنج ّؼقج
لذﻐٗٗن الّضﻊ هنج ّاؼقج تقّنج ← 1 ← 2 ← 3 ← 0
ّ ،0ﻋقق هإشناخ الون ٌٗﻐٗن.

ذِّٗح الهﻘﻌق

الا ﻗهخ تالضﻐط ﻋلٔ ون الذٌـٗى  /الذِّٗح ﻋلٖ
الظاًب الهﻘاتل ﻓٖ ﻋهلٗح الذِّٗح الذلﻘاثٗحٗ ،ـنض هى الذِّٗح
ذلﻘاثٗاّٗ ،ﻘّم تذﻐٗٗن الّضﻊ ﻋلٖ أٌاي ّضﻊ الذِّٗح
الؼالٖ.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ذشﻐٗلَ أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ هى ـالل ًﻅام الصّخ
اﻋقاقاخ "اﻋقاق الٌٗانج ← اﻋقاق الهﻘﻌق ← الذِّٗح
ّالذٌـٗى الذلﻘاثٖ".

 ﻗم تذتقٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "."ON اضﻐط ﻋلٖ الون  /الون لﻔذنج ﻗصٗنجّ ،هإشن الونٗضٖءّ ،ذتقأ ذِّٗح الهﻘﻌق ﻓٖ الظاًب الهﻘاتل.

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 الهﻘﻌقّ ،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
الؼنانج الهنذﻔﻌحًٗ ،تﻐٖ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ذٌـٗى الهﻘﻌق
ّاللُاب الٖ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
للﻔؼص ّاالصالغ.

 اضﻐط ﻋلٔ الون  /الون لﻔذنج طّٗلح لهقج  1.5شاًٗحإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذِّٗح هتاشنج ّاًطﻔؤ هإشن
الون.
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 .2االٌذـناض الﻌاقٕ

ؼﻔﻅ واّٗح اإلهالح الٔ الّناء

ًﻅام لاكنج الهﻘﻌق  /هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح

 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ االشﻌال ﻓٖ ّضﻊ"ّٗ "ONكّى لناﻉًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ ﻏٗن "" ،Pاضﻐط ﻋلٔ إٔ هى
أونان الهّﻗﻑ ّٗ ،3/2/1هكى اٌذـناض هﻌلّهاخ
الهّﻗﻑ الهﻘاتلح .ذم ذؼنٗن ون الهّضﻊ أشًاء ﻋهلٗح
االٌذنقاقٌٗ ،ذم ﻗطﻊ ﻋهلٗح االٌذنقاق ﻋلٔ الﻔّن.

 .1اضتط هّﻗﻑ الهﻘﻌق ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح.

هﻔذاغ لاكنج الهﻘﻌق

هالؼﻅاخ
ـالل ﻋهلٗح االٌذـناض ،الا ذم الضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ
ضتط الهﻘﻌق هنج أـنٌٓٗ ،ذم ذّﻗﻑ ﻋهلٗح االٌذـناض ﻓّنا؛
ّـالل ﻋهلٗح االٌذـناض الﻌاقٗح ،الا كاى ذم الضﻐط ﻋلٖ
هﻔذاغ ضتط الهﻘﻌق أّ هﻔذاغ لاكنج الهﻘﻌقٌّ ،ﻑ ٗذم ذّﻗﻑ
ﻋهلٗح االٌذـناض ﻋلٔ الﻔّن.

 .2اضﻐط ﻋلٔ ون SET
 .3ؼنن ون ّ ،SETلضﻐط ﻋلٖ ون الهّﻗﻑ  3/2/1ﻓٖ
ﻏضّى  3شّاىّ ،لّؼح الﻌقاقاخ ذصقن صّخ "قٕ"،
ّللﻙ ٗﻌًٖ أى ٗﻘّم تؼﻔﻅ هّﻗﻑ الهﻘﻌق ّهنآج النإٗح
الـلﻔٗح الـانظٗح تًظاغ.
اٌذـناض الهّﻗﻑ ﻓٖ اللاكنج
 .1االٌذنقاق الٌنٗﻊ
 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "OFFأّّضﻊ"" ، ACCاضﻐط ﻋلٖ ون الهّﻗﻑ  3/2/1لﻔذنج
ﻗصٗنجٗ ،هكى اٌذـناض هﻌلّهاخ الهّﻗﻑ الهﻘاتل.

 .1ون SET
 .2ون هّﻗﻑ 1
 .3ون هّﻗﻑ 2
 .4ون هّﻗﻑ 3
ذًتِٗاخ
الهﻘﻌق ٗشٗن الٔ هﻘﻌق الٌاثﻕّ ،الهﻘاﻋق األـنٓ ال
ٗكّى لِا ّﻅٗﻔح لاكنج.
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ذشـٗص الهﻔذاغ اللكٖ
هالؼﻅاخ
الا كاًخ ذشﻐل ّﻅٗﻔح الذﻌنﻑ ﻋلٖ الهﻔذاغ اللكٖ
ّّﻅٗﻔح الذنؼٗب للهﻘﻌق هﻌا ،ﻋًقها ٗﻘّم تذؼّٗل هﻔذاغ
اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ّٗ "OFFﻘّم تﻔذػ تاب الٌاثﻕ ،ذذؼنﻙ
الهﻘﻌق للـلﻑ الٖ هّﻗﻑ الذنؼٗب ذلﻘاثٗاّ .ﻋًق الﻘﻔل
تاٌذـقام الهﻔذاغّ ،ؼقج اللاكنج ذلكن هّﻗﻑ الهﻘﻌق ﻗتل
الؼنكح الٖ الـلﻑّ ،لٗي هّﻗﻑ الذنؼٗب .ﻋًق الﻐاء الﻘﻔل
تالهﻔذاغٌٗ ،ﻅل الهّﻗﻑ األهاهٖ ّالهّﻗﻑ الـلﻔٖ للهﻘﻌق ﻓٖ
هّﻗﻑ الذنؼٗبٌّّ ،ﻑ ذًذﻘل االذظاُاخ األـنٓ ّهنآج
النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح الٔ الهّﻗﻑ الهنذتط تالهﻔذاغ ؼذٔ
ٗقـل الٌاثﻕ الٔ الٌٗانج ّٗؼّل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ
"ٌّٗ ،"ONذؼنﻙ الهﻘﻌق لألهام هى هّﻗﻑ الذنؼٗب الٔ
الهّﻗﻑ الهؼﻔّﻅ الهنذتط تالهﻔذاغ.

ٗهكى ذشﻐٗل ُلٍ الّﻅٗﻔح أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلِا هى ـالل
ًﻅام الصّخ "اﻋقاق الٌٗانج ← اﻋقاق الهﻘﻌق ← ذؼقٗق
الهﻔذاغ اللكٖ"ّ ،ﻋًق اﻋقاق ُلٍ الّﻅٗﻔح ﻓٖ ؼالح الذشﻐٗل:
 ﻋًق هﻐاقنج الٌٗانج هﻊ ؼهل الهﻔذاغ اللكٖ ّﻗﻔل الٌٗانج،ٗﻘّم تؼﻔﻅ هّﻗﻑ الهﻘﻌق ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح الـلﻔٖ
الهٌذـقم ﻋًق هﻐاقنج الٌٗانجّٗ ،نذتط تالهﻔذاغ
الهٌذـقم ؼالٗا.
 ﻋًق اٌذـقام الهﻔذاغ اللكٖ هنج أـنٓ إللﻐاء ﻗﻔل الٌٗانج،ٗذم ضتط الهﻘﻌق ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح ذلﻘاثًٗا
الٔ الهّﻗﻑ اللٕ ذم ؼﻔﻅَ تها ٗذﻌلﻕ تالهﻔذاغ.
هالؼﻅاخ
الهّﻗﻑ الهنذتط تالهﻔذاغ ّالهكاى اللٕ ذم ؼﻔﻅَ ﻓٖ
اللاكنج ُها هٌذﻘالى ﻋى تﻌضِها.

ذنؼٗب الهﻘﻌق
ٗهكى ذشﻐٗل ُلٍ الّﻅٗﻔح أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلِا هى ـالل
ًﻅام الصّخ "اﻋقاق الٌٗانج ← اﻋقاق الهﻘﻌق ← ّﻅٗﻔح
ذنؼٗب الهﻘﻌق"ّ ،ﻋًق اﻋقاق ُلٍ الّﻅٗﻔح ﻓٖ ؼالح الذشﻐٗل:
 ﻋًق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ّ "OFFﻓذػ تابالٌاثﻕ ،الهﻘﻌق ٗذؼنﻙ للـلﻑ الٖ هّﻗﻑ الذنؼٗب
ذلﻘاثٗا.
 ﻋًق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٔ ّضﻊ "ٗ ،"ONﻌّق الهﻘﻌقذلﻘاثًٗا الٔ هّضﻌَ األصلٖ.
ذًتِٗاخ
الا ذؼنﻙ الهﻘﻌق الٖ هّﻗﻑ الذنؼٗب ّذم ذﻐٗٗن هّﻗﻑ
الهﻘﻌق ٗقّٗا ،تﻌق ذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٖ ّضﻊ " "ONﻓٖ
الهنج الﻘاقهح ،الهﻘﻌق ال ٗﻌهل.
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هًٌق اللناﻉ الهنكوٕ الـلﻔٖ

 4.4.3المقاعد الخلفٌة
طٖ هًٌق ﻅِن الصﻑ الـلﻔٖ ألٌﻔل

 اذﻘلب لألهام الٌذـقام هًٌق اللناﻉ الهنكوٕ.هالؼﻅاخ
ال ٗظلي ﻋلٖ هًٌق اللناﻉ الهنكوّٕ .الا كاى
الهطلّب اٌذـقام الهﻘﻌق األٌّط ﻓٖ الصﻑ الـلﻔٖ للظلّي
ﻋلَٗ ،ﻓٗظب اٌذﻌاقج هًٌق اللناﻉ الهنكوٕ الٔ هًٌق الﻅِن.

 االٌﻘاط :انﻓﻊ الهﻘتض ① ألﻋلٔ ،شم اذﻘلب الهﻘﻌق الـلﻔٖلألهام الٔ هّﻗﻑ الؼقّ ،ؼنن الهﻘتض.
 االٌذﻌاقج :اقﻓﻊ هًٌق ﻅِن الهﻘﻌق الـلﻔٖ الٔ الـلﻑهتاشنج ؼذٔ ٗذم ﻗﻔل هًٌق الﻅِن.
هالؼﻅاخ
ٗهكى ضتط واّٗح هًٌق الﻅِن ﻓٖ الهﻘﻌق الـلﻔٖ هى
ـالل نﻓﻊ الهﻘتض ① ألﻋلٖ.
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صًقّﻕ الذـوٗى ﻋلٖ لّؼح أظِوج الﻘٗاي

هﻘصّقج الذـوٗى الذٖ ذﻘﻊ اٌﻔل لّؼح ﻗهنج الﻘٗاقج

 ﻋًقها ٗذم ﻓذػ ﻏطاء صًقّﻕ الذـوٗى ذلﻘاثًٗاٗ ،هكى ّضﻊﻋًاصن صﻐٗنج ﻓَٗ.

 اﻓذػ ؼظنج الذـوٗى ذؼخ لّؼح الؼهاٗح ﻓٖ كاتًٗح الﻘٗاقجﻋلٖ طّل االذظاٍ ؼٗز ٗهكى ّضﻊ أشٗاء صﻐٗنج ﻓِٗا.

هالؼﻅاخ
الهّقٗالخ الهظِوج تّﻅٗﻔح الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ
الهؼهّل *ٗ ،ذم اٌذـقام ُلٍ الهًطﻘح كهًطﻘح الشؼى
الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّلّٗ ،ظب اٗﻘاﻑ ّﻅٗﻔح الشؼى
الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل ﻗتل ّضﻊ ﻋًاصن ﻓَٗ.

 اقﻓﻊ ؼظنج الذـوٗى الٖ الهّضﻊ األصلٖ ؼذٖ ذٌهﻊصّخ "كا قا" لالﻏالﻕ.

 4.4.4صنادٌق التخزٌن
ﻏّن الذـوٗى ﻓٖ لّؼح الؼاﻓح القاـلٗح لتب الٌٗانج

 ٗهكى ّضﻊ ﻋًاصن هشل وظاظاخ الهشنّتاخ ّكذٗتاخالـناثط ّها الٔ للﻙ.
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ؼاهل األكّاب

هﻘصّنج الًﻅاناخ

 اضﻐط ﻋلٔ ﻋلتح الًﻅاناخٌّ ،ذﻔذػ ﻋلتح الًﻅاناخ تتطء،ّٗهكى تّضﻊ ﻋًاصن صﻐٗنج هشل الًﻅاناخ الشهٌٗح
ﻓِٗا.
 اقﻓﻊ ﻋلتح الًﻅاناخ الٖ الهّضﻊ األصلٖ ؼذٔ ذٌهﻊصّخ "كا قا" إلﻏالﻕ ﻋلتح الًﻅاناخ.
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 ؼاهل األكّاب ﻓٖ الصﻑ الـلﻔٖ :اذﻘلب هًٌق اللناﻉالهنكوٕ الٔ األهامّ ،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.

 ؼاهل األكّاب ﻓٖ الصﻑ األهاهٖٗ :هكى ّضﻊ وظاظحالهشنّتاخ تﻌق الضﻐط ﻋلٔ ﻏطاء ؼاهل األكّاب ﻓٖ
الصﻑ األهاهٖ لﻔذؼَ ذلﻘاثًٗا.
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صًقّﻕ الذـوٗى ـلﻑ هًٌق اللناﻉ الهنكوٕ للهﻘﻌق األهاهٖ

 اٌؼب الهﻘتض لﻔذػ ؼظنج الذـوٗى ّّضﻊ أشٗاء صﻐٗنجﻓِٗا.
 اقﻓﻊ ؼظنج الذـوٗى الـلﻔٗح ؼذٔ ذٌهﻊ صّخ "كا قا"،ّٗهكى اﻏالﻕ ؼظنج الذـوٗى الـلﻔٗح.

صًقّﻕ هًٌق اللناﻉ تٗى الهﻘاﻋق األهاهٗح

 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ ① ّٗذم ﻓذػ ﻏطاء هًٌق اللناﻉالهنكوٕ ﻓٖ الصﻑ األهاهٖ لذـوٗى ﻋًاصن هشل
الهؼﻔﻅح ﻓَٗ.

صًقّﻕ الﻘﻔاواخ ﻋلٔ ظاًب الناكب األهاهٖ

 اٌؼب الهﻘتض لﻔذػ صًقّﻕ الﻘﻔاواخّٗ ،هكى ّضﻊﻋًاصن هشل ؼﻘٗتح الهلﻑ ﻓَٗ.
 اقﻓﻊ صًقّﻕ الﻘﻔاواخ الٖ الهّضﻊ األصلٖ ؼذٔ ذٌهﻊصّخ "كا قا" إلﻏالﻕ صًقّﻕ الﻘﻔاواخ.
ذؼلٗناخ
أشًاء ﻋهلٗح ﻗٗاقج الٌٗانجٗ ،ظب اﻏالﻕ صًقّﻕ
الﻘﻔاواخّ ،اال ﻓﻘق ذطٗن الﻌًاصن الهّظّقج ﻓٖ ﻋلتح
الﻘﻔاواخ ،هها ٗإقٕ الٖ االصاتح أشًاء ﻋهلٗح الكتػ أّ ؼاقز
الطّانة.

113

 .4نظام التشغٌل والمعدات

الٌذنج الﻌاكٌح

 الا كاى ؼاقز ٌٗانج أّ ﻋطل آـن ٗذطلب ّﻗّﻑ الٌٗانج،ﻗم تبوالح الٌذنج الﻌاكٌح هى ﻋلتح الﻘﻔاواخ.

ّاظِح USB

ؼﻘٗتح الذـوٗى ﻋلٖ هًٌق ﻅِن الهﻘﻌق األهاهٖ

 ٗهكى اٌذـقام ّاظِح  USBتﻌق الضﻐط ﻋلٔ ﻏطاء ؼظنجالذـوٗى ّﻓذؼَ ذلﻘاثًٗا.

 اٌؼب ؼظنج الذـوٗى لّضﻊ الكذب ّالهﻅالخ الﻘاتلح للطّٖﻏٗنُا هى الﻌًاصن ﻓِٗا.

هالؼﻅاخ
ذظِو هنآج النإٗح الـلﻔٗح لتﻌض الهّقٗالخ تّاظِح
.*USB
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ًاﻓلج الهٗكنّّٗﻑ
•

•

هالؼﻅاخ
ﻋًق الذﻌاهل هﻊ ؼّاقز الٌٗانجًٗ ،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
ذـوٗى الٌذنج الﻌاكٌح ﻓٖ ﻋلتح الﻘﻔاواخّ .الا لوم
األهن ،ﻗم تذًﻅٗﻔَ ّﻓﻘا لﻌالهح الطّﻕ للؼﻔاﻅ ﻋلٔ أقاء
ﻋاكي.

 -انذقاء ٌذنج ﻋاكٌح.

 ٗذم اﻋقاق ًاﻓلج الهٗكنّّٗﻑ ﻋلٔ الظاًب األٗهى هى الوظاضاألهاهٖ لهنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح.
هالؼﻅاخ
ٗهكى اٌذـقام ًاﻓلج الهٗكنّّٗﻑ لذنكٗب تطاﻗح الـصم
.ETC
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ّاظِح شؼى  USBـلﻑ صًقّﻕ هًٌق اللناﻉ الهنكوٕ

هﻘتي صًقّﻕ األهذﻌح

 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ "،"ONاﻓذػ ؼظنج الذـوٗى الـلﻔٗح ّﻗم تذّصٗلَ تظِاو الشؼى
الٌذـقاهَ

 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ "،"ONٗذم ذّصٗل ﻏطاء الهﻘتي الكِنتاثٖ تظِاو الشؼى
الٌذـقاهَ.

 4.4.5مقبس الطاقة
هﻘتي الطاﻗح األهاهٖ
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 ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " "ACCأّ "،"ONاضﻐط ﻋلٔ ﻏطاء ؼظنج الذـوٗى لﻔذؼَ ذلﻘاثًٗاّ ،شم
اﻓذػ ﻏطاء الهﻘتي الكِنتاثٖ األهاهٖ ّﻗم تذّصٗل
ظِاو الشؼى لالٌذـقام.
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ذؼلٗناخ
االٌذـقام ﻏٗن الٌلٗم للهﻘتي الكِنتاثٖ ﻗق ٗإقٕ الٖ
ؼقّﻕ الؼنٗﻕّٗ ،ظب ﻋقم اٌذـقاهَ هى ﻗتل األطﻔال.
ذًتِٗاخ
• هى أظل ذظًب ذلﻑ الًﻅام الﮐِنتاثٖ للٌٗانج ،ال ذّصل
ظِاو الشؼى تالهﻘتي الكِنتاثٖ.
• اٌذـقم األظِوج الكِنتاثٗح الذٖ ذذّاﻓﻕ هﻊ هّاصﻔاخ
الذّاﻓﻕ الكِنّهﻐًاطٌٖٗ الّطًٗح ﻓﻘط.
• ﻋًق ذشﻐٗل هﻔذاغ اإلشﻌال أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ ،اﻓصل ظِاو
الشؼى الهذصل تالهﻘتي الﮐِنتاثٖ لذظًب ذلﻑ الظِاو
الهوّق تالطاﻗح تٌتب ذﻘلتاخ الظِق.
• ال ذٍرفكم أظِىج هىّقج تالﻄاﻗح لاخ الﻘّج الكتٗنج.
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ؼالح النهو
النهو اللّى
األتٗض
األـضن
األـضن

هﻔذاغ شؼى الِّاذﻑ الالٌلكٖ
ؼالح
االٌذﻌقاق
ظانٕ
الشؼى
هشؼًّح
تالكاهل

ﻓشل
األؼهن
الشؼى

ذًتِٗاخ
—
اًﻘن ﻋلٔ النهو لﻌنض "الِاذﻑ
الهؼهّل ﻗٗق الشؼى"
اًﻘن ﻋلٔ النهو لﻌنض "الِاذﻑ
الهؼهّل هشؼّى تالكاهل"
اًﻘن ﻋلٔ النهو لﻌنض هﻌلّهاخ
الـطؤ لاخ الصلحّ ،ناظﻊ "ـطؤ
الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل"

ًﻅام الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل ٗؼﻘﻕ الشؼى
الالٌلكٖ هى ـالل الؼز الكِنّهﻐًاطٌٖٗ تقّى الؼاظح الٔ
ذّصٗل الِاذﻑ الهؼهّل تكاتل الذّصٗل.

ﻋًقها ٗكّى هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONأقـل
ًﻅام الصّخ "اﻋقاق الٌٗانج ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ←
الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل":
 اضﻐط ﻋلٖ الهًولﻕ ① لذشﻐٗل ًﻅام الشؼى الالٌلكٖللِاذﻑ الهؼهّل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ.
هالؼﻅاخ
تﻌق ذشﻐٗل ًﻅام الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل،
ٌٗذم ﻋنض النهو ﻓٖ هّضﻊ الّاظِح ②ٌّّ ،ﻑ ذذﻐٗن
ؼالح النهو ّﻓ ًﻘا الٌذـقام ًﻅام الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ
الهؼهّل.
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ذًتِٗاخ
ال ذًطتﻕ ّﻅٗﻔح الشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼهّل ﻋلٖ
ظهٗﻊ الِّاذﻑ الهؼهّلح ،تل ذًطتﻕ ﻓﻘط ﻋلٖ الِّاذﻑ
الهؼهّلح الذٖ اظذاوخ هصاقﻗح ”ّ ،“Qiالشنكح لى ذذؼهل
إٔ هٌإّلٗح ّأضنان ﻓٖ إٔ ؼّاقز ًاظهح ﻋى اٌذـقام
الِّاذﻑ الهؼهّلح ّأظِوج االٌذﻘتال للشؼى الذٖ لم ذظذاو
تهصاقﻗح ”.“Qi
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ـلل تالشؼى الالٌلكٖ للِاذﻑ الهؼِّل
ذًتِٗاخ
• ال ذضﻊ إٔ شٖء تٗى الِاذﻑ الهؼهّل ّ لّؼح الشؼى أشًاء
ﻋهلٗح الشؼىٗ .هكى أى ذذٌتب الﻌًاصن ﻏٗن الهﻌقًٗح
ﻓٖ اًـﻔاض ﻓٖ أقاء الشؼى .ﻗق ذذلﻑ ﻋًاصن هشل
التطاﻗاخ الههﻐًطح أّ تطاﻗاخ النﻗاثﻕ .ﻗق ٗذم ذٌـٗى
األظٌام الهﻌقًٗح الﻐنٗتح هشل الهﻔاذٗػ ّالًﻘّق الهﻌقًٗح،
هها ٗشكل ـطنً ا ﻋلٔ ٌالهح الﻘٗاقج.
• هى أظل ّضﻊ أظٌام هﻌقًٗح ﻏنٗتح ﻓٖ صًقّﻕ الذـوٗى
األهاهٖٗ ،نظٔ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الشؼى الالٌلكٖ
هى ـالل ﻗاثهح شاشح الذؼكم الهنكوٗح لذظًب اًوالﻕ
الهﻌاقى الٖ هًطﻘح الشؼى أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقجُّّ ،
ـطن ﻋلٔ الٌالهح.
• الا كاى الِاذﻑ الهؼهّل هشؼّ ًًا الٌلكٗاً ،ﻓٖ ؼالح ّظّق
إٔ هاقج هﻌقًٗح ﻏنٗتح تٗى الِاذﻑ الهؼهّل ّالٌّاقج
الهطاطٗح ،ال ذﻘم تبوالح الكاثى الﻐنٗب ٗقّٗا ً ﻋلٔ الﻔّن
لذظًب ؼنّﻕ اإلصتﻊ ،ﻓﻘم تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الًﻅام ﻓّنً ا،
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.

هالؼﻅاخ
• ٗهكى شؼى ُاذﻑ هؼهّل ّاؼق ﻓﻘط ﻓٖ كل هنج.
• هى أظل الذؤكق هى أى الِاذﻑ الهؼهّل ٗكّى هشؼًّا
تطنٗﻘح صؼٗؼحٗ ،نظٔ الذؤكق هى هؼالاج هنكو
الِاذﻑ الهؼهّل لشﻌان  Qiﻓٖ صًقّﻕ الذـوٗى
األهاهٖ.
• تالًٌتح لهّقٗالخ ٗ ،ATإقٕ ﻓذػ التاب الٔ ﻗطﻊ ّﻅٗﻔح
الشؼى ّالذؤكق هى اﻏالﻕ ظهٗﻊ األتّاب ﻋًق الشؼى.
• أشًاء ٌٗن الٌٗانج ﻋلٔ طنﻕ ّﻋنج ،ﻗق ًٗﻘطﻊ الشؼى
الالٌلكٖ للِﻌﻑ شم ٌٗذؤًﻑُّ .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.
• ﻗق ٗذّﻗﻑ شؼى الِاذﻑ الهؼهّل ﻋًقها ذكّى قنظح
الؼنانج هنذﻔﻌح ظ ًقا ٌٌّٗذهن الشؼى ﻋًق اًـﻔاض
قنظح الؼنانج.

هؼذّٓ الًصاثػ
هشِق ﻏٗن طتٗﻌٖ
قنظح الؼنانج القاـلٗح لّؼقج قنظح الؼنانج هنذﻔﻌح ظ ًقا،
ُٗنظٔ اوالح الِاذﻑ الهؼهّل
الشؼى الالٌلكٖ هنذﻔﻌح
ً
ّاﻋاقج الهؼاّلح الؼﻘا.
ذّظق كاثًاخ ﻏنٗتح هﻌقًٗح ذّظق كاثًاخ ﻏنٗتح هﻌقًٗح،
ٗنظٔ اـناض الِاذﻑ
ﻓٖ هًطﻘح الشؼى لّؼقج
الهؼهّل ﻗتل ّضﻌَ
الشؼى الالٌلكٖ
الظِق الكِنتاثٖ لّؼقج الشؼى الظِق الكِنتاثٖ ﻏٗن طتٗﻌٖ،
ٗنظٔ اـناض الِاذﻑ
الالٌلكٖ هًـﻔض ظ ًقا أّ
الهؼهّل ّاﻋاقج الهؼاّلح
هنذﻔﻊ ظ ًقا
الؼ ًﻘا.
الطاﻗح ﻏٗن طتٗﻌٗحٗ ،نظٔ
طاﻗح الشؼى الهطلّتح ﻓٖ
اـناض الِاذﻑ الهؼهّل
ًِاٗح الهٌذلم ذكّى كتٗنج
ّاﻋاقج الهؼاّلح الؼﻘاً
ظ ًقا ،أّ أى طاﻗح االنٌال
لّؼقج الشؼى الالٌلكٖ ذكّى
كتٗنج ظ ًقا
ذم ﻗطﻊ االذصال تالشؼى،
ؼالح الهٌذلم ﻏٗن طتٗﻌٗح
ّٗنظٔ اـناض الِاذﻑ
الهؼهّل ّاﻋاقج الهؼاّلح
الؼ ًﻘا
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•
•
•
•
•
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ذؼلٗناخ
ﻋًقها ال ٗكّى الٌاثﻕ قاـل الٌٗانجٗ ،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.
ال ذﻀﻊ أش٘اء شﻘ٘لح ﻓٖ هٌﻄﻘح الﺸؽي لرعٌة ؼكّز ذلﻒ
ﻓٖ ًﻈام الﺸؽي الالٌلﻜٖ الفاص تالِاذﻒ الهؼهّل.
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
االٌذـقام ﻏٗن الٌلٗم (هشل لﻔاثﻑ الشؼى الالٌلكٖ
الـانظٖ ّالؿ)ّ .الا ﻗهخ تذﻔكٗﻙ اّ ذﻌقٗل الهًذط ﻓٖ
إٔ ّﻗخ هضٌٔٗ ،ذم اًِاء ـقهح الضهاى.
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هلؼﻘاخ صًقّﻕ األهذﻌح

ٌﻌح الصًقّﻕ

الٌظاقج

 اذﻘلب الهﻘﻌق الـلﻔٖ للـلﻑ لوٗاقج ؼظم صًقّﻕ األهذﻌح.ذًتِٗاخ
ذاكق هى اى ؼاّٗاخ الٌّاثل ﻓٖ الصًقّﻕ هؼكهح
الﻐلﻕ لهًﻊ الذٌنب .ؼاّل أال ذضﻌَ ﻋلٔ هًٌق الﻅِن للهﻘﻌق
لهًﻊ الذٌنب الٌاثل ّذنطٗب الهﻘﻌق.

 -انﻓﻊ الهﻘتض ألﻋلٔ ّانﻓﻊ الٌظاقج.

 4.4.7صندوق السٌارة
هى أظل ضهاى االٌذﻘنان الﻌهّقٕ لذشﻐٗل الٌٗانج
كلِا ،ﻋًق ذؼهٗل األهذﻌحًٗ ،تﻐٖ ّضﻊ األهذﻌح تشكل هذٌاّ
ﻗقن اإلهكاىّٗ ،ظب ّضﻊ األشٗاء الشﻘٗلح ﻋلٔ الّاظِح
األهاهٗح هى صًقّﻕ األهذﻌح.
ذؼلٗناخ
• ﻋًق ؼهل األشٗاء الشﻘٗلح ،هنكو الشﻘل للٌٗانج ٗذﻐٗنّ .الا
كاى األشٗاء الشﻘٗلح ﻓٖ صًقّﻕ األهذﻌح ذًولﻕ ﻓظؤج،
ٌٗإقٕ الٔ ذﻐٗٗن ﻓٖ االٌذﻘنان الﻌهّقٕ لذشﻐٗل
الٌٗانج.
• ٗعة ذصث٘د الﻌٌاصه الوْظْقج ﻓٖ صًقّﻕ األهذﻌحّ ،اال
ﻓﻘك ذطٗن الﻌًاصن الٔ األهام ،هها ٗإقٕ الٖ اصاتح
الٌاثﻕ ّالنكاب قاـل الٍ٘انج.
• ال ذضﻊ التضاثﻊ الـطنج الﻘاتلح لالشذﻌال ّاالًﻔظان ّالﻘاتلح
للَِ ﻓٖ صًقّﻕ األهذﻌح!
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األقّاخ الهلؼﻘح /االطاناخ االؼذٗاطٗح

ﻋالهح ذؼلٗن هشلشح

 -انﻓﻊ الهﻘتض ألﻋلٔ ّانﻓﻊ الٌظاقج.

 -انﻓﻊ الهﻘتض ألﻋلٔ ّانﻓﻊ الٌظاقج.

 ذّظق األقّاخ الهلؼﻘح ّاإلطاناخ االؼذٗاطٗح ﻓٖ صًقّﻕالٌٗانج.

 ًُاﻙ ﻋالهح ذؼلٗن هشلشح ① ﻓٖ صًقّﻕ الذـوٗى لصًقّﻕاألهذﻌح.
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 أول الـطاﻑ ① هى الٌظاق ّﻗم تذﻌلٗﻘَ ﻋلٔ الؼاﻓحالﻌلّٗح لصًقّﻕ األهذﻌح.
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اٌذـقام الهﻅلح

ٌذاثنالصًقّﻕ
ذﻔكٗﻙ الهﻅلح

ذؼلٗناخ
ٗؼﻅن ّضﻊ األشٗاء ﻋلٔ الهﻅلحّ ،اال الهﻅلح ﻗق
ذصتػ هﻘلّﻓاخ ـطٗنج أشًاء ﻋهلٗح الكتػ ﻓٖ ؼاالخ
الطّانة.

 اٌؼب الهﻅلح لذؤهٗى الهﻅلح الٔ األـاقٗق ﻋلٔ ظاًتٖ ظٌمالٌٗانج.

 -اٌؼب ًِاٗذٖ الهﻅلح ﻋلٖ طّل اذظاٍ الٌِم لذﻔكٗﻙ الهﻅلح.
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4.4.8

رف األمتعة

ذؼلٗناخ
ٗؼﻅن ّضﻊ األشٗاء ﻋلٔ نﻑ األهذﻌح!

نﻑ األهذﻌح الهوّق ﻓٖ ُلٍ الٌٗانج ُّ ﻗطﻌح وـنﻓٗح،
ّال ٗهكى ّضﻊ الﻌًاصن ﻋلَٗ هتاشنج.
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ﻗتل ذشتٗخ إٔ هنﻓﻕ ٗ ،ظب االًذتاٍ الٔ:
 .1ذاكق هى اى الهلؼﻕ لى ٗﻌهل ﻋلٔ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل االضّاء
اّ ٗإشن ﻋلٔ ٌٗن الﻌهل الﻌاقٕ اّ اقاء الٌٗانج.
 .2ﻓٖ الٌٗاناخ لاخ الٌذاثن الِّاثٗح الظاًتٗح الهقهظح ،ال
ذﻘم تذنكٗب الهلؼﻘاخ ﻋلٔ أﻋهقج ّ Bﻋتن ًّاﻓل
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
الّطًٗحّ ،ﻗق ذإقٕ الٖ اًتﻌاز ناثؼح ﻏنٗتح ،هها ذإشن ﻋلٔ
ًّﻋٗح الِّاء قاـل الٌٗانجًّّ ،صٖ تاـذٗان الهلؼﻘاخ
االـذٗانٗح الههذاوج األصلٗح لضهاى تٗثح الﻘٗاقج الهنٗؼح.

 4.4.9المرفقات والتعدٌالت
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 االذظاُٗىّ ،اًﻅهح الصّخ هًـﻔضح
الطاﻗحٗ ،ظب اال ذذقاـل هﻊ اًﻅهح ذؼكم كهتّٗذن الٌٗانج،
هشل ذقـل ﻓٖ ًﻅام الﻔناهل الهاًﻊ لالًﻐالﻕ (.)ABS

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
اذالﻑ الهلصﻘاخًٗ .تﻐٖ الؼﻔاﻅ ﻋلٖ ُلٍ الذٌهٗاخ
ّ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 للٌٗانجٗ ،نظٔ النظّﻉ الٔ
الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ ﻗتل ذنكٗب
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.
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ذﻌقٗل ٌٗانذكم
ذؼلٗناخ
• ﻗق ذضﻌﻑ الذﻌقٗالخ ﻋلﯽ هﻘقهح الٌٗانج ّالكاتًٗح األهاهٗح
أقاء ؼهاٗح الهشاج للٌٗانج ّذًذِﻙ لّاثػ الﻘٗاقج ﻋلﯽ
الطنٗﻕ.

•

•

•

•
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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
الهصقﻗح هى ﻗتل شنكح  GACتﻌق اظناء الﻔؼص
ﻋلِٗا هى ﻗتل الشنكح ّـصّصا ﻓٖ ظّاًب الﻘقنج
ﻋلٔ الذكٗﻑّ ،الهّشّﻗٗح ّالٌالهح.
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.
ٌّﻑ الذشﻐٗل أّ الذﻌقٗل ﻏٗن الالثﻕ للٌٗانج (ذﻌقٗل
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.

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
(ّ )ABSاألًﻅهح األـنٓ.

-

ﻗق ٗإقٕ ذﻌقٗل ﻋظلح الﻘٗاقج ّهٗواخ األهاى األـنٓ
الٔ ﻋطل الًﻅام.
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 4.5نظام تكٌٌف الهواء
هالؼﻅاخ
• ﻋًق ذشﻐٗل هكٗﻑ الِّاءٌٗ ،كّى ًُاﻙ هاء ًاوﻑ ذؼخ
الٌٗانجٌّٗ ،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
الوظاض األهاهٖ ٗكّى ٌلٌاّ ،ال ذﻘم تاًٌقاق هقـل
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 كاهالّ ،لكى تﻌق
الذﻌنض ألشﻌح الشهي ،ﻋًق انذﻔاﻉ قنظح الؼنانج
قاـل الٌٗانجٗ ،ظب ﻓذػ الًّاﻓل لﻔذنج ّظٗوج للٌهاغ
لالًذشان الؼنانج قاـل الٌٗانجّ ،شم اٌذـقم ذكٗٗﻑ
الِّاء للذتنٗق.

ذؼلٗناخ
الِّاء الﻌكن قاـل الٌٗانج ٌّﻑ ٗظﻌل الٌاثﻕ ﻋنضا
لإلنُاﻕ ًّﻘص الطاﻗح ّاالُذهام ّاالًذتاٍ تٌِّلح ،هها ٗإقٕ
الٖ الؼّاقز ّاإلصاتاخ ؼذٖ الّﻓاجًّٗ ،تﻐٖ اٌذـقام ّضﻊ
ذقّٗن الِّاء ّﻓﻘا ً 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.

 4.5.1تعلٌمات عامة
ٗﻘّم هنشػ هكٗﻑ الِّاء تذصﻔٗح ؼتّب اللﻘاغ ّالﻐتان
الهﻘقهح هى الـانض ﻓٖ هقـل الِّاء لًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
ٗظب ذًﻅٗﻑ هنشػ ذكٗٗﻑ الِّاء ّاٌذتقالَ تاًذﻅام
ّﻓ ًﻘا ألؼكام "ظقّل الصٗاًح القّنٗح" ﻓٖ قلٗل الضهاى.
الا كاًخ الٌٗانج ذٌاﻓن ﻏالتًا ﻓٖ هًاطﻕ لاخ ظّقج
ُّاء هًـﻔضح ،ﻓٗظب ذﻘصٗن قّنج اٌذتقال هنشػ هكٗﻑ
الِّاء .الا لم ٗكى ذقﻓﻕ الِّاء هى هـنض الِّاء لهكٗﻑ
الِّاء ٌلًٌا كالهﻌذاق ،ﻓﻘق ٗنظﻊ للﻙ الٔ اإلﻓناط ﻓٖ
االوقؼام ﻓٖ ﻓلذن ذكٗٗﻑ الِّاءّٗ ،ظب ذًﻅٗﻑ ﻓلذن هكٗﻑ
الِّاء أّ اٌذتقالَ ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههكى.
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4.5.2

نظام تكٌٌف الهواء األوتوماتٌكً *
.1

ون الذؼكم تقنظح الؼنانج(الظاًب األٌٗن)

 .2ون A/C
 .3ون الّضﻊ الذلﻘاثٖ AUTO
.4

ون ضتط ٌنﻋح الِّاء

.5

ون هًﻔل الِّاء

.6
.7

ون ذقّٗن الِّاء الـانظٖ /القاـلٖ
ون اوالح الصﻘٗﻊ ّالضتاب للوظاض االهاهٖ

 .8ون اوالح الصﻘٗﻊ /اوالح الضتاب للوظاض الـلﻔٖ ّالهنأج
الـانظٗح
.9
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ون A/C

ضتط قنظح الؼنانج

اضﻐط ﻋلٔ الون  A/Cألﻋلٔ  /ألٌﻔلٌّّ ،ﻑ
ٗضٖء هإشن الونٌّٗ ،ﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح الذتنٗق .ﻋًق ذشﻐٗل ّضﻊ الذتنٗق:

لوٗاقج /ذـﻔٗض قنظح الؼنانج
 اضﻐط ٌ /ؼب ونتـ  1.5قنظح هثّٗح لكل ـطّج.

-

ٗهشل الؼاظح للذتنٗق  /اوالح النطّتحّ ،لكى الضاﻏط ﻗق
ال ٗﻌهل.

 الا كاًخ قنظح الؼنانج ـانض الٌٗانج أﻗل هى  1قنظحهثّٗح ،ﻓٌّﻑ ٗضٖء هإشن الونّ ،لكى ﻗق ال ٗﻌهل
الضاﻏط.
اضﻐط ﻋلٔ الون  A/Cهنج أـنٓ ألﻋلٖ /أٌﻔل،
ًّٗطﻔت هإشن الونّٗ ،ﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح الذتنٗق.

هالؼﻅاخ
ٗهكى أٗضًا الذؼكم ﻓٖ ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ﻋى طنٗﻕ
ذتقٗل ّاظِح الﻌنض لًﻅام الصّخ الٔ ّاظِح الذؼكم ﻓٖ
ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.

 ٗذم ﻋنض ﻗٗهح ذﻌقٗل قنظح الؼنانج ﻋلٔ شاشح ﻋنضالصّخّ ،قنظح الؼنانج ذكّى ﻗاتلح للذﻌقٗل هى 18.5
قنظح هثّٗح الٔ  31.5قنظح هثّٗح .ﻋًقها ذكّى
قنظح الؼنانج الهؼققج أﻗل هى  18.5قنظح هثّٗح،
قنظح الؼنانج ذﻅِن  LO؛ ّﻋًقها ذكّى قنظح
الؼنانج الهؼققج أﻋلٔ هى  31.5قنظح هثّٗح ،قنظح
الؼنانج ذﻅِن .HI
ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاًٖ ،ﻋًق اقـال ٌٗ ،LO/HIذهن ﻋهل
الًﻅام ﻓٖ الؼق االﻗصٔ.
ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثٖ ،هى أظل الؼصّل ﻋلٔ أﻓضل
قنظح الؼنانج قاـل الٌٗانج ،قنظح الؼنانج الهّصٔ تِا
ُٖ  25.1قنظح هثّٗحّٗ ،هكى ضتط قنظح الؼنانج الا لوم
األهن.
هالؼﻅذى
ٗذم ﻋنض ﻗٗهح قنظح الؼنانج الذٖ ذم ذؼقٗقُا ﻋلٖ
الشاشح ّال ٗذم ﻋنض ﻗٗهح قنظح الؼنانج الؼالٗح قاـل
الٌٗانج.
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اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ذكٗٗﻑ الِّاء

ضتط ٌنﻋح الِّاء

الّضﻊ الذلﻘاثٖ

ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الِّاء للهًﻔاؾ أﻗل هى قنظح ،1
ّاضﻐط ﻋلٔ الون إلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء،
ٌّنﻋح الِّاء ُٖ صﻔن.

ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثًٖ ،ﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ٗذؼكم ذلﻘاثٗا
ﻋلٖ ٌنﻋح الِّاءّ ،ذشﻐٗل ون ذظﻌل ؼالح الًﻅام ٗذؼّل
هى الّضﻊ الذلﻘاثٖ الٔ الّضﻊ الٗقّٕ.

تﻌق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاءٗ ،هكى ذشﻐٗل
ّالون ّالون * تشكل ﻓﻌال تقال هى ذشﻐٗل
الون
ال ٗﻌهلّ ،ﻗم تذشﻐٗل ون
ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاءّ .الون
لذشﻐٗل ًﻅام
ّالون
ّ AUTOون ّ A/Cالون
ذكٗٗﻑ الِّاء.

ﻋًق ضتط ٌنﻋح الِّاء تذشﻐٗل الون  ،قنظاخ
ٌنﻋح الِّاء ذًﻘٌم الٖ  7-1قنظحٌّ ،ﻑ شاشح الﻌنض
ذﻅِن قنظح ٌنﻋح الِّاء الهًاٌتح:

اضﻐط ﻋلٖ الون  AUTOألﻋلٖ /أٌﻔلًّٗ ،طﻔت
هإشن الونًّ ،ﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ٗﻘّم تتقء ذشﻐٗل الّضﻊ
الذلﻘاثّٖٗ ،ﻘّم تالذؼكم ﻓٖ الﻌًاصن الذالٗح ذلﻘاثٗا ّﻓﻘا لﻘٗهح
هؼققج:

هالؼﻅاخ
ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الِّاء أكتن هى قنظح  ،1اضﻐط
ﻋلٔ الون لﻔذنج طّٗلح إلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
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 اضﻐط ٌ/ؼبّاؼقج.

لوٗاقج  /ذـﻔٗض ٌنﻋح الِّاء تقنظح

ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثٌٖ ،نﻋح الِّاء كظوء هى هًطﻕ
الذؼكم الذلﻘاثٖ ،ال ذﻘذصن ﻋلٔ الضتط تـ 7قنظاخ ﻓٖ
الّضﻊ الٗقّّٕ ،لكى ذﻌنض  7قنظاخ ﻓﻘط ﻋلٔ شاشح
الﻌنض ،لللﻙ شاشح الﻌنض ذﻌنض أﻗنب ٌنﻋح الِّاء،
ّهى أظل ذؼﻘٗﻕ ّصّل قنظح الؼنانج قاـل الٌٗانج الٔ
قنظح الؼنانج الهؼققجٗ ،ذم ضتط ٌنﻋح الِّاء ذلﻘاثًٗا.

 قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض. كهٗح الِّاء ﻓٖ هـنض الِّاء. ّضﻊ الِّاء الهـنض. ّضﻊ قّناى الِّاء. ؼالح ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء ()A/C ؼالح الﻌهل لظِاو الذًﻘٗح تاألًّٗى *.ﻋًق ذشﻐٗل الون أّ الون ٗ ،طﻔت هإشن الون
ّٗ ،AUTOـنض هى الّضﻊ الذلﻘاثٖ لًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
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قّناى الِّاء

اوالح صﻘٗﻊ الوظاض األهاهٖ
هالؼﻅاخ
ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثٌٖٗ ،ذـقم الًﻅام ّضﻊ القّناى
القاـلٖ لذؼٌٗى ذؤشٗن الذتنٗق.

لذتقٗل قّناى الِّاء تٗى القّناى
اضﻐط /اٌؼب الون
القاـلٖ ّالـانظٖ الذلﻘاثٖ ّالقّناى القاـلٖ ّالقّناى
الـانظٖ.

 -انذﻔاﻉ قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض.

القّناى الـانظٖ

القّناى القاـلٖ ّالـانظٖ الذلﻘاثٖ

 -ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء ()A/C

.ﻋًقها ذًطﻔت ظهٗﻊ هإشناخ
 اضﻐط /اٌؼب الوناألونانٗ ،ذم ذشﻐٗل القّناى الِّاثٖ لقـّل ّضﻊ
القّناى الـانظٖ.

 اضﻐط /اٌؼب الون  ،ﻋًقها ٗكّى هإشن الون األٌٗنﻗٗق الذشﻐٗلٗ ،قـل قّناى الِّاء ﻓٖ ّضﻊ الذؼكم
الذلﻘاثٖ ﻓٖ القّناى القاـلٖ ّالـانظٖ الذلﻘاثٖ.

ﻋًقها ذكّى ًّﻋٗح الِّاء الـانظٖ ظٗقجٌّٗ ،هػ ُلا
الّضﻊ للِّاء ـانض الٌٗانج تقـّل الٌٗانج ّالؼﻔاﻅ ﻋلٔ
الِّاء الًﻘٖ قاـل الٌٗانج.

ﻓٖ ُلا الّضﻊ ،ذذؼكم ذلﻘاثٗا ﻓٖ ّضﻊ اقـال الِّاء
ّﻓﻘا لؼالح ًّﻋٗح الِّاء ـانض الٌٗانجّ ،ﻋًقها ذكّى ًّﻋٗح
الِّاء ـانض الٌٗانج ٌٗثحٗ ،ذؼكم ﻋلٖ ّضﻊ اقـال الِّاء
الٖ القّناى القاـلّٖ .ﻋًقها ًّﻋٗح الِّاء ـانض الٌٗانج
ذكّى ظٗقجٗ ،ذؼكم ﻋلٖ ّضﻊ اقـال الِّاء الٖ القّناى
الـانظٖ.

اضﻐط ٌ/ؼب الون ٌّّ ،ﻑ ٗضٖء هإشن الون،
ٌّٗذم ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الًاﻓلج األهاهٗحٌّّ ،ﻑ
ٗﻘّم الًﻅام ذلﻘاثًٗا تبظناء اإلﻋقاقاخ الذالٗح:

 ّضﻊ الِّاء الهـنض ُّ ّضﻊ الًﻔؿ الٖ الّظَ. ّضﻊ قّناى الِّاء ُّ ّضﻊ القّناى الـانظٖ.هنج أـنّٕٗ ،طﻔت هإشن
اضﻐط /اٌؼب الون
الونّٗ ،ﻘّم تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻔٗﻊ ﻓٖ الوظاض
األهاهّٖ ،الﻌّقج الٔ الؼالح ﻗتل ﻋهلٗح اوالح الصﻘٗﻊ ،أّ
اضﻐط ﻋلٖ ون AUTOألﻋلٖ /أٌﻔل لقـّل الّضﻊ
الذلﻘاثّٖٗ ،هكى أٗضا اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ
الوظاض األهاهٖ.

ذًتِٗاخ
● اﻋاقج ذقّٗن الِّاء لﻔذناخ طّٗلح ذٌتب ذناكم شاًٖ اكٌٗق
الكنتّى قاـل الٌٗانجُّ ،لا ال ٌٗاﻋق ﻋلٔ اتﻘاء ٗﻘﻅح
الٌاثﻕ ﻓٖ الؼال الطتٗﻌٖ.
● اٌذـقام ّضﻊ قّنج الِّاء القاـلٖ ﻓٖ الطﻘي التانق اّ
الههطن ٌٗتب ذناكم الضتاب ﻋلٔ الًّاﻓل هها ٗإشن
ﻋلٔ نإٗح الٌاثﻕ.

القّنج القاـلٗح
ّ ،ذقـل قّناى الِّاء ﻓٖ ّضﻊ
 اضﻐط /اٌؼب الونالقّناى القاـلٖ ﻋًقها ٗكّى هإشن الون األٗهى ﻓٖ
ّ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.
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الّضﻊ شًاثٖ الهًاطﻕ*

اوالح صﻘٗﻊ الوظاض الـلﻔٖ
ّٗ ،ضٖء هإشن الونّٗ ،ﻘّم
اضﻐط /اٌؼب الون
تذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض الـلﻔّٖٗ ،ﻘّم
تذٌـٗى الوظاض الـلﻔٖ ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح
كِنتاثٗا *.

ﻗم تذشﻐٗل أونان الذؼكم ﻓٖ لّؼح ذكٗٗﻑ الِّاء أّ
هًطﻘح ﻋنض هكٗﻑ الِّاء ﻓٖ شاشح الﻌنض لًﻅام
الصّخٗ ،ذم ذؼّٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء الٔ ّاظِح الذؼكم
ﻋلٖ ًﻅام هكٗﻑ الِّاءّ ،اًﻘن ﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ ،DUAL
ّٗطﻔت الون الّﻅٗﻔّٖ ،اضﻐط ﻋلٖ ون ضتط قنظح
الؼنانج (الظاًب األٗهى) ألﻋلٖ /أٌﻔلًّ ،ﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء
ٗقـل الٖ ّضﻊ الذؼكم هوقّض الهًطﻘح.
ﻓٖ ّضﻊ الذؼكم هوقّض الهًطﻘحٗ ،ذم الذؼكم ًﻔٌَ ﻓٖ
قنظح الؼنانج ﻓٖ الهًاطﻕ الٗهًٔ ّالٌٗانٗح:
 هﻔذاغ الذؼكم تقنظح الؼنانج (األٌٗن) ٗضتط قنظحالؼنانج ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ.
 ون ضتط قنظح الؼنانج (الظاًب األٗهى) ٗذؼكم ﻓٖ قنظحؼنانج هًطﻘح ظاًب الناكب األهاهٖ.
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أشًاء ﻋهلٗح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض الـلﻔٗح ،اضﻐط /اٌؼب
هنج أـنّٓٗ ،طﻔت هإشن الونّٗ ،ﻘّم تبٗﻘاﻑ
الو ن
ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض الـلﻔٖ .الا ال ذﻘّم
تبٗﻘاﻓَ تٗق ،ﻓبى هوٗل صﻘٗﻊ الًاﻓلج الـلﻔٗح ٌٗذّﻗﻑ ذلﻘاثٗا تﻌق
 15قﻗٗﻘح هى الﻌهل الهٌذهن.
هالؼﻅاخ
قّى ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،اٌذﻌهال ّﻅٗﻔح اوالح صﻘٗﻊ
الوظاض الـلﻔٖ لﻔذنج طّٗلح ﻗق ٌٗتب اًـﻔاض ﻓٖ طاﻗح
التطانٗح ،هها ٌٗتب ﻓشل ﻓٖ ذشﻐٗل الٌٗانج.

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 الصﻘٗﻊًّ ،صٔ تذﻌٗٗى قنظح
الؼنانج تالﻘنب هى قنظح الؼنانج الـانظٗح.
• ﻋًق اٌذـقام ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ ؼالح أكشنقنظح
الؼنانج الهؼٗطح هى  1قنظح هثّٗح ،الا ﻗهخ ٗقّٗا
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء ( ،)A/Cﻗق
ذٌتب الضتاب ﻓٖ الوظاض األهاهٖ ،هها ٗإشن ﻋلٔ
نإٗح الﻘٗاقج ،هها ﻗق ٗإقٕ الٔ ّﻗّﻉ الؼّاقز
الهنّنٗح.
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ﻓٖ الّضﻊ االذّهاذٗكّٖ ،ضﻊ هـنض الِّاء ٗكّى
ظوء هى ّضﻊ الذؼكم الذلﻘاثٖٗ .ذم اـذٗان ّضﻊ هـنض
الِّاء أّذّهاذٗكٗا تّاٌطح ًﻅام الذكٗٗﻑ .الﻌاهل األٌاٌٖ
اللٕ لَ ذؤشٗن ﻋلٔ ّضﻊ هـنض الِّاء ُّ قنظح ؼنانج
الهًﻔل .ﻋًتها ذكّى قنظح ؼنانج الهًﻔل ﻋالٗح ،ﻓاى ذقﻓﻕ
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.

ّضﻊ هـنض الِّاء
ﻗم تذشﻐٗل الون للذتاقل الٖ ّضﻊ اـناض الِّاء
ٗقّٗاّ .ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثًٖ ،ﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ٗذؼكم ذلﻘاثٗا
ﻓٖ ّضﻊ اـناض الِّاءّ .ﻋًق ذشﻐٗل الون  ،الًﻅام ٗذؼّل
هى الّضﻊ الذلﻘاثٖ الٔ الّضﻊ الٗقّٕ.
ﻋًق الذؼقٗق الٗقّٕ ،اضﻐط ٌ/ؼب
أّضاﻉ اـناض الِّاء الذالٗح:

للذتاقل تٗى

–

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
الِّاء هى هـنض الِّاء الوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض
األهاهٖ ّهـنض الِّاء ﻓٖ ﻓضاء الﻘقم ّ.

اًﻘن ﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ ّٗ ،DUALطﻔت الون
الّﻅٗﻔّٖ ،هكٗﻑ الِّاء ٗـنض هى ّضﻊ الذؼكم هوقّض
الهًطﻘحّٗ ،قـل ّضﻊ الذؼكم أؼاقٕ الهًطﻘحّٗ ،ذؼكم ﻋلٔ
قنظح الؼنانج ﻓٖ الهًاطﻕ األهاهٗح الظاًتٗح:
 ون ضتط قنظح الؼنانج (الظاًب األٌٗن) ٗذؼكم ﻓٖ قنظحؼنانج هًطﻘح الٌٗانج كلِا.
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هٌذشﻌن ضّء الشهي

ّﻅٗﻔح هناﻗتح ظّقج الِّاء
ﻋًق ذشﻐٗل الّضﻊ الذلﻘاثٖٗ ،ذم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح هناﻗتح
ظّقج الِّاء لهناﻗتح ظّقج الِّاء ﻓٖ الّﻗخ الؼﻘٗﻘٖ أشًاء
ذشﻐٗل الٌٗانج .ﻋًقها الٌٗانج ذٌٗن ﻓٖ هًاطﻕ الذلّز أكشن
ﻗذاهح ،هشل اوقؼام الهنّن ّقـّل الًﻔﻕً ،ﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء
ٗﻘّم تذؼّٗل ّضﻊ القّناى هى القّناى الـانظٖ الٖ
القّناى القاـلٖ لذظًب قـّل الِّاء الهذلّز الٖ الٌٗانج،
ﻓٖ الّﻗخ ًﻔٌَ ،تﻌق أى ٗصتػ الِّاء الـانظٖ ًﻘٗاً ،ﻅام
ذكٗٗﻑ الِّاء ٗﻘّم تذؼّٗل ّضﻊ القّناى هى القّناى
القاـلٖ الٖ القّناى الـانظٖ إلقـال الِّاء الًﻘٖ ّوٗاقج
ًٌتح األكٌظٗى قاـل الٌٗانج.

ﻓٖ الّضﻊ الذلﻘاثٖٗ ،هكى لًﻅام الذؼكم ﻓٖ ذكٗٗﻑ
الِّاء اكذشاﻑ قنظح الؼنانج قاـل ّـانض الٌٗانج ّضّء
الشهي هى ـالل ظِاو اٌذشﻌان أشﻌح الشهيّ ،اؼنص
ﻋلٔ ﻋقم ذﻐطٗح هٌذشﻌن ضّء الشهي.
ذًتِٗاخ
ًﻅنا الـذالﻑ تٗثح الهًاطﻕ ّﻅنّﻑ الٌٗانج ،ﻗق ٗذم
ﻋنض قنظح الؼنانج الهؼٗطح هـذلﻔح ﻋى الﻘٗهح الﻔﻌلٗح

ظِاو ذًﻘٗح الِّاء تذكًّلّظٗا األًّٗاخ الٌالتح

ذشﻐٗل ظِاو ذًﻘٗح الِّاء تذكًّلّظٗا األًّٗاخ الٌالتح
ٗهكى اًذاض األًّٗاخ الٌالتحّ ،الذؼلل الﻔﻌال للﻔّنهالقِٗاٗق
ّ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 كتٗنٗ ،ذم ذشﻐٗل
ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء الٔ ّاظِح الصّخ ًﻅام الذؼكم ،اًﻘن
ﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ اضاءج هصتاغ ّﻅٗﻔّٖٗ ،ذم ذشﻐٗل
الِّاء ًﻅام ذكٗٗﻑ ّضﻊ األًّٗٗح.
شم اًﻘن ﻋلٔ الون الًاﻋمّٗ ،ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ضّء
الون اللّٗىّٗ ،ﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تبٗﻘاﻑ ظِاو ذًﻘٗح
الِّاء األًّٖٗ الٌالب.
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4.5.3

نظام تكٌٌف الهواء الٌدوي *
.1

ون ضتط قنظح الؼنانج

 .2ون A/C
.3
.4

ون ضتط ٌنﻋح الِّاء

 .5ون OFF
.6

ون ذقّٗن الِّاء الـانظٖ /القاـلٖ

.7

ون اوالح الصﻘٗﻊ ّالضتاب للوظاض االهاهٖ

.8

ون اوالح الصﻘٗﻊ ّالضتاب للوظاض الـلﻔٖ ّهنآج النإٗح
الـلﻔٗح الـانظٗح

.9

ون هًﻔل الِّاء
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ون A/C

ضتط قنظح الؼنانج

اضﻐط ﻋلٔ الون  A/Cألﻋلٔ  /ألٌﻔلٌّّ ،ﻑ
ٗضٖء هإشن الونٌّٗ ،ﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح الذتنٗق .ﻋًق ذشﻐٗل ّضﻊ الذتنٗق:

لوٗاقج /ذـﻔٗض قنظح الؼنانج
 اضﻐط ٌ /ؼب ونتـ  1.5قنظح هثّٗح لكل ـطّج.

 ٗهشل الؼاظح للذتنٗق  /اوالح النطّتحّ ،لكى الضاﻏط ﻗق الٗﻌهل.
 الا كاًخ قنظح الؼنانج ـانض الٌٗانج أﻗل هى  1قنظحهثّٗح ،ﻓٌّﻑ ٗضٖء هإشن الونّ ،لكى ﻗق ال ٗﻌهل
الضاﻏط.
اضﻐط /اٌؼب الون  A/Cهنج أـنٓ ًّٗ ،طﻔت هإشن
الونّٗ ،ﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق.
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 ٗذم ﻋنض ﻗٗهح ذﻌقٗل قنظح الؼنانج ﻋلٔ شاشح ﻋنضالصّخّ ،قنظح الؼنانج ذكّى ﻗاتلح للذﻌقٗل هى 18.5
قنظح هثّٗح الٔ  31.5قنظح هثّٗح .ﻋًقها ذكّى
قنظح الؼنانج الهؼققج أﻗل هى  18.5قنظح هثّٗح،
قنظح الؼنانج ذﻅِن  LO؛ ّﻋًقها ذكّى قنظح
الؼنانج الهؼققج أﻋلٔ هى  31.5قنظح هثّٗح ،قنظح
الؼنانج ذﻅِن .HI
هالؼﻅاخ
ٗذم ﻋنض ﻗٗهح قنظح الؼنانج الذٖ ذم ذؼقٗقُا ﻋلٖ
الشاشح ّال ٗذم ﻋنض ﻗٗهح قنظح الؼنانج الؼالٗح قاـل
الٌٗانج.

هالؼﻅاخ
ٗهكى أٗضًا الذؼكم ﻓٖ ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ﻋى طنٗﻕ
ذتقٗل ّاظِح الﻌنض لًﻅام الصّخ الٔ ّاظِح الذؼكم ﻓٖ
ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
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قّناى الِّاء

ضتط ٌنﻋح الِّاء

ّضﻌٗح الذتنٗق الﻘصّٓ

القّنج القاـلٗح

لضتط ٌنﻋح الِّاءّ ،قنظاخ
ﻗم تذشﻐٗل الون
ٌنﻋح الِّاء ذًﻘٌم  7 ~ 1قنظاخّ ،شاشح الﻌنض
ٌذﻌنض قنظاخ ٌنﻋح الِّاء الهﻘاتلح:

ٌّٗ ،ضٖء هإشن الون،
اضﻐط /اٌؼب الون
ٌّٗﻘّم ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء تقـّل ّضﻊ أﻗصٔ الذتنٗق،
ٌّٗﻘّم الًﻅام ذلﻘاثًٗا تبظناء اإلﻋقاقاخ الذالٗح:

ﻋًقها ذكّى ًّﻋٗح الِّاء ـانض الٌٗانج ٌٗثح ،اٌذـقم
ُلا الّضﻊ لهًﻊ قـّل الِّاء الـانظٖ قاـل الٌٗانج ،تؼٗز
ٗشكل الِّاء قاـل الٌٗانج القّناى القاـلٖ.
 اضﻐط /اٌؼب الون ٌّّ ،ﻑ ٗضٖء هإشن الونّقّناى الِّاء ٌّﻑ ٗقـل ﻓٖ ّضﻊ القّناى القاـلٖ.
القّناى الـانظٖ
ﻋًقها ذكّى ًّﻋٗح الِّاء الـانظٖ ظٗقجٌّٗ ،هػ ُلا
الّضﻊ للِّاء ـانض الٌٗانج تقـّل الٌٗانج ّالؼﻔاﻅ ﻋلٔ
الِّاء الًﻘٖ قاـل الٌٗانج.
ٌّّ ،ﻑ ٗطﻔت هإشن الون
 اضﻐط /اٌؼب الونّقّناى الِّاء ٌّﻑ ٗقـل ﻓٖ ّضﻊ القّناى
الـانظٖ.

 اضﻐط ٌ/ؼبّاؼقج.

لوٗاقج  /ذـﻔٗض ٌنﻋح الِّاء تقنظح

اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ذكٗٗﻑ الِّاء
اضﻐط ﻋلٔ ون  OFFأﻋلٔ  /أٌﻔل إلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
تﻌق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاءٗ ،هكى ذشﻐٗل
تشكل ﻓﻌال تقّى ذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ
ّالون
الون
ال ٗﻌهلّ .ﻗم تذشﻐٗل ون ّ A/Cالون
الِّاء؛ ّالون
لذشﻐٗل ًﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء.
ّالون

 ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء()A/C قنظح الؼنانج الهؼققج ُٖ LO. ّضﻊ هـنض الِّاء ُّ ّضﻊ ًﻔؿ الّظَ. ّضﻊ قّناى الِّاء ُّ ّضﻊ القّناى القاـلٖ. هـنض الِّاء لقَٗ الؼق األﻗصٖ هى ٌنﻋح الِّاء.ّٗ ،طﻔت هإشن الون،
شم اضﻐط  /اٌؼب الون
ًّﻅام ذكٗٗﻑ الِّاء ٗـنض ّضﻊ الؼق األﻗصٔ هى الذتنٗق،
ّٗﻌّق الٔ الؼالح ﻗتل ﻋهلٗح الذتنٗق الﻘصّٓ.
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اوالح صﻘٗﻊ الوظاض األهاهٖ
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 الصﻘٗﻊًّ ،صٔ تذﻌٗٗى قنظح
الؼنانج تالﻘنب هى قنظح الؼنانج الـانظٗح.
• ﻋًق اٌذـقام ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ ؼالح أكشنقنظح
الؼنانج الهؼٗطح هى  1قنظح هثّٗح ،الا ﻗهخ ٗقّٗا
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء ( ،)A/Cﻗق
ذٌتب الضتاب ﻓٖ الوظاض األهاهٖ ،هها ٗإشن ﻋلٔ
نإٗح الﻘٗاقج ،هها ﻗق ٗإقٕ الٔ ّﻗّﻉ الؼّاقز
الهنّنٗح.
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اضﻐط ٌH/ؼب الون ٌّّ ،ﻑ ٗضٖء هإشن الون،
ٌّٗذم ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الًاﻓلج األهاهٗحٌّّ ،ﻑ
ٗﻘّم الًﻅام ذلﻘاثًٗا تبظناء اإلﻋقاقاخ الذالٗح:
 انذﻔاﻉ قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض. ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء()A/C ّضﻊ الِّاء الهـنض ُّ ّضﻊ الًﻔؿ الٖ الّظَ. ّضﻊ قّناى الِّاء ُّ ّضﻊ القّناى الـانظٖ.شن اضﻐط /اٌؼب الون ّٗ ،طﻔت هإشن الونّٗ ،رن اٗﻘاﻑ
ذﺸﻐ٘ﻞ ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض األهاهّٖٗ ،ﻌّق الٖ
الؽالح ﻗثﻞ اظهاء اوالح الصﻘٗﻊ.

ذًتِٗاخ
● اﻋاقج ذقّٗن الِّاء لﻔذناخ طّٗلح ذٌتب ذناكم شاًٖ اكٌٗق
الكنتّى قاـل الٌٗانجُّ ،لا ال ٌٗاﻋق ﻋلٔ اتﻘاء ٗﻘﻅح
الٌاثﻕ ﻓٖ الؼال الطتٗﻌٖ.
● اٌذـقام ّضﻊ قّنج الِّاء القاـلٖ ﻓٖ الطﻘي التانق اّ
الههطن ٌٗتب ذناكم الضتاب ﻋلٔ الًّاﻓل هها ٗإشن
ﻋلٔ نإٗح الٌاثﻕ.
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اوالح صﻘٗﻊ الوظاض الـلﻔٖ

ّضﻊ هـنض الِّاء
اضﻐط  /اٌؼب الون
الِّاء الذالٗح:

للذتقٗل تٗى أّضاﻉ هـنض

–

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
الِّاء هى هـنض الِّاء الوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض
األهاهٖ ّهـنض الِّاء ﻓٖ ﻓضاء الﻘقم ّ.

اضﻐط /اٌؼب الون ّٗ ،ضٖء هإشن الونٗ ،ذم
ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض األهاهّٖٗ ،ذم ذٌـٗى
الوظاض األهاهٖ.
أشًاء ﻋهلٗح اوالح الصﻘٗﻊ ﻓٖ الوظاض الـلﻔٗح ،اضﻐط
/اٌؼب الون ّٗ ،طﻔت هإشن الونّٗ ،ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
ّﻅٗﻔح اوالح الصﻘٗﻎ ﻓٖ الوظاض الـلﻔٖ .الا ال ذﻘّم تبٗﻘاﻓَ
تٗق ،ﻓبى هوٗل صﻘٗﻊ الًاﻓلج الـلﻔٗح ٌٗذّﻗﻑ ذلﻘاثٗا تﻌق 15
قﻗٗﻘح هى الﻌهل الهٌذهن.
هالؼﻅاخ
قّى ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،اٌذﻌهال ّﻅٗﻔح اوالح صﻘٗﻊ
الوظاض الـلﻔٖ لﻔذنج طّٗلح ﻗق ٌٗتب اًـﻔاض ﻓٖ طاﻗح
التطانٗح ،هها ٌٗتب ﻓشل ﻓٖ ذشﻐٗل الٌٗانج.
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هـنض الِّاء ﻓٖ الصﻑ الـلﻔٖ

الهًاﻓل الهنكوٗح ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ

 ذتقٗل الهوالض ① لضتط ؼظم الِّاء هى صﻐٗن الٔ كتٗنّضتط اذظاٍ الِّاء.

 -ؼنﻙ الهوالض ① لضتط اذظاٍ الِّاء.

 4.5.4مخرج الهواء لمكٌف الهواء
الهًاﻓل ﻋلٔ ظاًب لّؼح الﻌقاقاخ

 أقن الهﻘتض ② لضتط ؼظم الِّاء أّ اﻏالﻕ هـنضالِّاء.
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 ؼنﻙ الهوالض ① لضتط اذظاٍ الِّاء. أقن الهﻘتض ② لضتط ؼظم الِّاء أّ اﻏالﻕ هـنضالِّاء.
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 4.6نظام الصوت
 4.6.1لوحة التحكم
طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ
 .1ون ذؼّٗل هصقن الصّخ
 اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لﻔذنج ﻗصٗنج تاٌذهنان للذتقٗلFM :←AM
 ← USBهٌّٗﻘٔ تلّذّز ← FM
-

الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لى ٗذؼّل ذلﻘاثًٗا الٔ
هٌّٗﻘٔCarLife؛ الا كًخ ذﻘّم ؼالًٗا تذشﻐٗل هٌّٗﻘٔ
 ، CarLifeﻓبى الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون ٌٗذؼّل الٔ
ّضﻊ الناقّٗ.

 .2هﻘتض ضتط هٌذّٓ الصّخ
 أقن هﻘتض ضتط هٌذّٓ الصّخ لضتط هٌذّٓ الصّخ. .3ون الطاﻗح  /ون اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الشاشح
 ﻋًقها ذكّى الطاﻗح ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل ،ؼنﻙ ُلا الون لألهامإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الشاشح ّلكى هصقن الصّخ ال ٗوال
ٗﻌهل؛ ّﻗم تبﻋاقج ذؼنٗﻙ الون لألهام الﻋاقج ذشﻐٗل
الشاشح.
 ﻋًقها ذكّى الطاﻗح ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل ،ؼنﻙ ُلا الونللـلﻑ ،لﻌنض شاشح الذّﻗﻑ االؼذٗاطٗح ﻓٖ الشاشحّ ،ال
ٗﻌهل هصقن الصّخ ،شم أﻋق ذؼنٗﻙ للـلﻑ إلﻋاقج
ذشﻐٗل هصقن الصّخ.
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 .4ون اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الشاشح

 .4ون الّاظِح النثٌٗٗح

 ﻓٖ ؼالح الذشﻐٗل ،اضﻐط ﻗصٗنً ا ﻋلٔ ُلا الون إلٗﻘاﻑذشﻐٗل الشاشح ّلكى هصقن الصّخ ها ٗوال ٗﻌهل؛
اضﻐط ﻗصٗنا ﻋلٔ ُلا الون هنج أـنٓ لذشﻐٗل
الشاشح هنج أـنٓ.

 ﻓٖ ّاظِح الٌّاثط األـنٓ ،اضﻐط لﻔذنج ﻗصٗنج ﻋلٔ ُلاالون للﻌّقج الٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضﻊ التطاﻗح.

 .5ون ذؼّٗل هصقن الصّخ
–

ٗذم الضﻐط ﻗصٗنا تاٌذهنان ﻋلٖ ُلا الون للذؼّٗل:
 ← USB←AM ←FMهٌّٗﻘٖ تلّذّز ← .FM

 الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لى ٗذؼّل ذلﻘاثًٗا الٔ هٌّٗﻘٔCarLife؛ الا كًخ ذﻘّم ؼالًٗا تذشﻐٗل هٌّٗﻘٔ
 ،CarLifeﻓبى الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون ٌٗذؼّل الٔ
ّضﻊ الناقّٗ.
هالؼﻅاخ
ﻗق ذـذلﻑ ّاظِح أّ ّﻅٗﻔح ًﻅام الصّخ الهّصّﻑ
ﻓٖ قلٗل الهٌذـقم ّﻓ ًﻘا لذكّٗى الٌٗانجُ ،لا القلٗل ٗكّى
لإلشانج ﻓﻘطّٗ ،نظٔ أى ذٌّق الٌٗانج الﻔﻌلٗح.
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طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ
 .1ون الطاﻗح
 ﻓٖ ؼالح الذشﻐٗل ،اضﻐط ﻗصٗنً ا ﻋلٔ ُلا الون لﻌنضشاشح الذّﻗﻑ االؼذٗاطٗح ﻓٖ الشاشحّ ،ال ٗﻌهل هصقن
الصّخ ،شم اضﻐط ﻋلٖ الون هنج أـنٕ إلﻋاقج ذشﻐٗل
هصقن الصّخ.
 .2ون الّاظِح النثٌٗٗح
 ﻓٖ ّاظِاخ أـنٓ ،اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لﻔذنج ﻗصٗنجللﻌّقج الٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضﻊ التطاﻗح.
 .3هﻘتض ضتط هٌذّٓ الصّخ
 -أقن هﻘتض ضتط هٌذّٓ الصّخ لضتط هٌذّٓ الصّخ.

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 4.6.2زر التحكم فً عجلة القٌادة
 .1الون◄
– ﻓٖ ّضﻊ الناقّٗ ،ذﻘّم الهؼطح اإللاﻋٗح تالتؼز ذلﻘاثٗا الٖ
الذنققاخ الهًـﻔضح ّذﻘﻑ ﻋى التؼز الذلﻘاثٖ ﻋًق لﻘاء
الهؼطاخ اإللاﻋٗح الصالؼح ّذتقأ ذشﻐٗلِا؛
– ٗذم ذؼّٗل الهٌان لألﻋلٖ ﻋًق ذشﻐٗل هصقن الٌّاثط.
 .2ون ذتقٗل هصقن الصّخ /ون ضتط هٌذّٓ الصّخ
– ٗذم الضﻐط ﻗصٗنا تاٌذهنان ﻋلٖ ُلا الون للذؼّٗلFM :
←  ← USB ← AMهٌّٗﻘٖ تلّذّز ← .FM
 الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لى ٗذؼّل ذلﻘاثًٗا الٔ هٌّٗﻘٔCarLife؛ الا كًخ ذﻘّم ؼالًٗا تذشﻐٗل هٌّٗﻘٔ
 ،CarLifeﻓبى الضﻐط ﻋلٔ ُلا الون ٌٗذؼّل الٔ ّضﻊ
الناقّٗ.
 -ؼنﻙ ُلا الون ألﻋلٔ /أٌﻔل لضتط هٌذّٓ الصّخ.
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 ﻋٌك ﻋكم ّظْق هﻜالوح ّانقج ﻓٖ ًﻈام هﻜالواخ التلّذّزّلن ٗرن ذْص٘ﻞ التلّذّز ،اضﻐﻂ ﻋلٔ ُما الىن
للكـْل الٔ ّاظِح اﻋكاق التلّذّز.
 .6ون اًِاء الهكالهح
– ٗهكى الضﻐط ﻋلٖ ُلا الون للنﻓض ﻋًقها ٗكّى ًُاﻙ
هكالهح ّانقج ﻓٖ ًﻅام هكالهح تلّذّز.
– ٗهكى الضﻐط ﻋلٖ ُلا الون إلًِاء الهكالهح الؼالٗح ﻓٖ
ﻋهلٗح الهكالهح.
 .7ون الصّخ*
 اضﻐط لﻔذنج ﻗصٗنج ﻋلٔ ُلا الون لتقء أّ اًِاء الصّخالهؼلٖ.
 ﻗم تذّصٗل الِاذﻑ الهؼهّل تالهضٗﻑّ ،تﻌق تقء ّﻅٗﻔح ،CarLifeاضﻐط ﻋلٔ ُلا الون لتقء ذشﻐٗل أّ اًذِاء
صّخ .CarLife

 .3ون ►
– ﻓٖ ّضﻊ الناقّٗ ،ذﻘّم الهؼطح اإللاﻋٗح تالتؼز ذلﻘاثٗا الٖ
الذنققاخ الﻌالٗح ّذﻘﻑ ﻋى التؼز الذلﻘاثٖ ﻋًق لﻘاء
الهؼطاخ اإللاﻋٗح الصالؼح ّذتقأ ذشﻐٗلِا؛
– ٗذم ذؼّٗل الهٌان لألٌﻔل ﻋًق ذشﻐٗل هصقن الٌّاثط.
 .4ون كذم الصّخ
 اضﻐط لﻔرهج ﻗصٗنج ﻋلٔ ُلا الون لكذم صّخ هصقنالٌّاثط.
 تﻌق كذم الصّخ ،اضﻐط ﻋلٔ الون هنج أـنٕ إللﻐاء كذمالصّخ.
 .5ون النق ﻋلٖ الهكالهح
– ٗهكى الضﻐط ﻋلٖ الون للنق ﻋًقها ٗكّى ًُاﻙ هكالهح
ّانقج ﻓٖ ًﻅام هكالهح تلّذّز.
 ﻓٖ ؼالح ﻋقم ّظّق هكالهح ّانقج ﻓٖ ًﻅام هكالهاخالتلّذّز ،اضﻐط ﻋلٔ ُلا الون للقـّل الٔ ّاظِح
االذصال ﻋتن التلّذّز.
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 4.6.3العملٌات األساسٌة
الّاظِح النثٌٗٗح للتطاﻗح
 ﻗم تذهنٗن الصﻔؼح للٌٗان ّللٗهٗى لذتقٗل ّضﻊ التطاﻗح.ا

ا

 اًﻘن ﻓّﻕ كل تطاﻗح لقـّل ّاظِح الّﻅٗﻔح الهﻘاتلح؛ اًﻘن ﻓّﻕالهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ ﻋلٔ كل تطاﻗح لذشﻐٗل الّﻅٗﻔح الهﻘاتلح.
 ؼنﻙ اإلتِام ّالٌتاتح تشكل هاثل ﻓٖ الشاشح الٖ ٌّط الشاشحلقـّل ّضﻊ الذؼنٗن ،اضﻐط ﻋلٖ التطاﻗح لﻔذنج طّٗلح
ّاٌؼتِا لذؼنٗن ذٌلٌل التطاﻗح.
ّضﻊ الون
 ﻗم تذهنٗن الصﻔؼح للٌٗان ّللٗهٗى لذتقٗل ّضﻊ الون. اًﻘن ﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ للّﻅٗﻔح الهﻘاتل لقـّل ّاظِحالّﻅٗﻔح الهﻘاتلح.
هالؼﻅاخ
الّاظِح النثٌٗٗح ذﻌذتن ذكًّٗا ّاؼقا ﻓﻘط كالهشال،
ّتالًٌتح الٖ الّﻅاثﻑ ّالّاظِح الهؼققجٗ ،نظٖ أى ٌّٗق
الذكّٗى الﻔﻌلٖ للٌٗانج.
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ذّاصل الِاذﻑ الهؼهّل CarLife

طنٗﻘح الؼصّل ﻋلٔ الذطتٗﻕ

 لم ٗذم ذنكٗب  CarLife APPﻓٖ الِاذﻑ الهؼهّل ،اًﻘنﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ " "CarLifeﻓٖ ّاظِح ّضﻊ
التطاﻗح تﻌق ذّصٗل الِاذﻑ الهؼهّل تالهضٗﻑ تكاتل
التٗاًاخ .USB
 ﻋًقها ذﻌنض شاشح الﻌنض كها ُّ هتٗى ﻓٖ الّاظِح،اهٌػ نهو االٌذظاتح الٌنٗﻌح لذؼهٗل  APPأّ ﻗتل
ذّصٗل الِاذﻑ الهؼهّل تالظِاو الهشتخ ﻋلٖ الٌٗانج
تاٌذـقام ًٗ ،CarLifeتﻐٖ ذنكٗب ذطتٗﻕ CarLife
ﻓٖ هؼطح الِاذﻑ الهؼهّل أّال.
هالؼﻅاخ
لهﻌنﻓح الهوٗق ،اًﻘن ﻓّﻕ "ﻋنض الهٌاﻋقج".
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هالؼﻅاخ
• تﻌق ذنﻗٗح ًﻅام الِاذﻑ الهؼهّل أّ ًﻅام الذشﻐٗل
(النّتّخ ،ISO) /ﻗق ذكّى ّﻅاثﻑ  CarLifeﻏٗن
هذّﻓنج أّ ال ٗهكى اٌذـقام تﻌض الّﻅاثﻑ ّﻏٗنُا
هى الشنّط الذٖ ﻗق ذًشؤّ ،ذًذهٖ الٔ أى ذﻐٗن
تنّذّكّالخ الذﻔاﻋل األصلٗح تﻌق ذنﻗٗح ًﻅام الِاذﻑ
الهؼهّل أّ ًﻅام الذشﻐٗل أّ ذظاّو اإلصقان الهقﻋّم
هى ﻗتل  CarLifeهها ذإشن ﻋلٔ اٌذـقام ّﻅٗﻔح
ذّصٗل الِاذﻑ الهؼهّل .CarLife
• ًﻅنً ا الـذالﻑ ذّاﻓﻕ اصقان ًﻅام الِاذﻑ الهؼهّل ،ﻗق ال
ذذهكى الِّاذﻑ الهؼهّلح الهوّقج تذّاصل الِاذﻑ
الهؼهّل هى ذؼﻘٗﻕ الذّاصل الطتٗﻌٖ هﻊ الًﻅام الهشتخ
ﻋلٖ الٌٗانجّ .للؼصّل ﻋلٔ الذﻔاصٗلٗ ،نظٔ
اٌذشانج هّوﻉ الِاذﻑ الهؼهّل الـاص تكم.

ٗ CarLifeهكى ذؼﻘٗﻕ هشانكح الًﻅام الهنكب ﻋلٖ
الٌٗانج هكالهاخ الِاذﻑ الهؼهّل ّالهالؼح ّالهٌّٗﻘٔ.
هالؼﻅاخ
• ً ُّ CarLifeﻅام ذّاصل الِاذﻑ الهؼهّل الهطّن هى
ﻗتل تاٗقّّٗ ،قﻋم ﻓﻘط ُّاذﻑ هؼهّلح تًﻅام أًقنّٗق
تاإلصقان ّ 4.0أﻋلٔ ًّﻅام أتل ّ 8.0أﻋلّٖ ،أؼقز
ﻗاثهح الِّاذﻑ الهؼهّلح الهقﻋّهح ذﻌنض ﻓٖ الهّﻗﻊ
النٌهٖ لشنكح تاٗقٌّٗ ،ذم ذؼقٗز ّاظِح CarLife
هﻊ ذؼقٗز اصقان الذطتٗﻕّ .للؼصّل ﻋلٖ ّاظِح
هؼققجٗ ،نظٔ أى ٌّٗق اإلصقان الهٌذـقم الﻔﻌلٖ.
• ﻋًق ؼقّز شلّل ذّاصل الِاذﻑ الهؼهّل ،CarLife
ًّصٖ تاﻋاقج الذّصٗلّ ،كها ًّصٖ تالذؼﻘﻕ هها الا
كاى كاتل الذّصٗل ظٗقاّ ،ﻓٖ ؼالح ذلﻔًَّ ،صٖ
تاٌذتقالَ تكاتل الذّصٗل األصلٖ.
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ـقهح الهكاﻓؤج *

الصّخ*
تﻌق تقء ذشﻐٗل ّﻋهل ًﻅام الصّخ تشكل طتٗﻌٖ،
األهن الصّذٖ ﻏٗن االٌذٗﻘاﻅ ٗؼذاض الٖ اٌذٗﻘاﻅ هؼنﻙ
الصّخ ﻗتل اصقان األهنّٗ ،هكى ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح الصّخ هى
ـالل الطنﻕ الذالٗح:
 اضﻐط ﻋلﯽ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "الصّخ" الهّظّق ﻋلﯽّاظِح ّضﻊ الون للقـّل الﯽ ّضﻊ الصّخ.

 ﻗم تذٌظٗل القـّل الٔ الصﻔؼح النثٌٗٗح للّﻅٗﻔحّ ،ذّﻓنالصﻔؼح النثٌٗٗح أنتﻊ التّاتاخ الّﻅٗﻔٗح" :ؼظو
األهاى ،اًﻘال الطنٗﻕٌ ،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.

 ﻓٖ ّاظِح هقـل ذٌظٗل القـّل الٔ الذطتٗﻕ ،ﻗم تهلء نﻗمالِاذﻑ الهؼهّل ّﻓ ًﻘا للهطالتح للؼصّل ﻋلٔ نهو
الذؼﻘﻕ ّهلثَّ ،اًﻘن ﻋلٔ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ"هّاﻓﻕ"
إلكهال ﻋهلٗح هصاقﻗح ذٌظٗل القـّل.
هالؼﻅاخ
ّﻗخ صالؼٗح نهو الذؼﻘﻕ ُّ قﻗٗﻘح ّاؼقجٌّّ ،ﻑ
ٗكّى نهو الذؼﻘﻕ اللٕ ذم الؼصّل ﻋلَٗ ﻏٗن صالؼا تﻌق
قﻗٗﻘح ّاؼقجّٗ ،ؼذاض الٖ اﻋاقج الؼصّل ﻋلٔ نهو الذؼﻘﻕ.

 اضﻐط ﻋلٔ الونّضﻊ الصّخ.

األٌٗن ﻋلٔ ﻋظلح الﻘٗاقج للقـّل الٔ

 هى ـالل ًطﻕ كلهاخ االٌذٗﻘاﻅ الصّذٖ :كلهح االٌذٗﻘاﻅاالﻓذناضٗح ُٖ "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 الـانظٗحّ ،تالًٌتح الٖ ذؤشٗن االٌذـقام الهؼقق،
ذٌّق تٗثح االٌذـقام للٌٗانج.
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4.6.4

الرادٌو
ٗقـل ّاظِح ذشﻐٗل الناقّٗ ﻋى طنٗﻕ ذالٖ:
 اًﻘن ﻓّﻕ تطاﻗح "الناقّٗ" ﻓٖ ّضﻊ التطاﻗح للقـّل الٔ ّضﻊالناقّٗ؛
 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "الناقّٗ" ﻓٖ ّضﻊ األونان *للقـّل الٔ ّضﻊ الناقّٗ.
 اضﻐط ﻋلٔ ون ذتقٗل هصقن الصّخ ﻓٖ لّؼح الذؼكمتاٌذهنان للذتقٗل الٔ ذشﻐٗل الناقّٗ.
 اضﻐط ﻋلٔ الون  MODEﻋلٔ الظاًب األٌٗن هى ﻋظلحالﻘٗاقج تشكل هٌذهن للذتقٗل الٔ ذشﻐٗل الناقّٗ.
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ًهّلض االٌذﻘتال لًﻅام الصّخ للٌٗانج AM/FM

 AMاى الهّظاخ الهذال ذهن ﻋتن الﻐالﻑ األًّٖٗ
ّلكًَ ّٗلق االًﻌناض ،ﻋًقها ذصل الهّظح الكِنتاثٗح الٖ
الظتال ّالهتاًٖ ،ذكّى هٌاﻓح االًذﻘال لِا أتﻌق هى  ،FMهى
الهنظػ ظقا أى ٗذم اٌذﻘتال اشاناخ هى االشًٗى هى هؼطاخ
الاﻋٗح .AM

ٗكّى الناقّٗ تﻌٗق ظ ًقا ﻋى هؼطح التز ،للا ذكّى
اإلشانج ضﻌٗﻔح ظ ًقا ّ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
أّ ذؼقز ﻅاُنج الذقاـل هﻊ الضّضاء.

ﻗًاج الهّظاخ الﻘصٗنج للﻐاٗح لـٌّ FMﻑ ذﻌتن هتاشنج
الﻐالﻑ األًّٖٗ ّلى ذًﻌكيّ ،لكى ٌّﻑ ذؼقز ﻅاُنج
االًﻌكاي ﻋًق لﻘاء الؼّاظو هشل الظتال ّالهتاًٖ الﻌالٗح الؿ.
ذكّى هٌاﻓح اًذﻘال  FMﻋاقج ؼّالٖ  50~40كم ،ﻋًق
اطالﻕ اإلشاناخ شالشٗح األتﻌاقٌّ ،ﻑ ذكّى هٌاﻓح االًذﻘال
أﻗصن.
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4.6.5

تشغٌل USB
ٗهكى قـّل ّضﻊ ذشﻐٗل USBهى ـالل الطنﻕ الذالٗح:
 اًﻘن ﻓّﻕ تطاﻗح "الهٌّٗﻘٔ" ﻓٖ ّضﻊ التطاﻗح للقـّل الّٖضﻊ ذشﻐٗل USB؛
 اضﻐط ﻋلٔ ون ذتقٗل هصقن الصّخ ﻋلٔ لّؼح الذؼكمتاٌذهنان للذتقٗل الٔ ّضﻊ ذشﻐٗل.USB
 اضﻐط لﻔذنج ﻗصٗنج ﻋلٔ ون  MODEﻋلٔ الظاًب األٌٗنهى ﻋظلح الﻘٗاقج للذؼّٗل الٔ ّضﻊ ذشﻐٗل .USB
 اضﻐط ﻋلٔ الهﻔاذٗػ الّﻅٗﻔٗح "الهٌّٗﻘٖ*" ّ"الصّنج"ّالﻔٗقّٗ" ﻋلٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضﻊ الون للذتقٗل الٔ
ّضﻊ ذشﻐٗل.USB
هالؼﻅاخ
• تﻌق ذّصٗل ظِاو  USBتًظاغٌٗ ،ﻅِن ذلكٗن لقﻋم اـذٗان
هٌّٗﻘﯽ ّ USBالصّن ّالﻔٗقّٗ.
• الا كاًخ الٌٗانج هىّقج تْﻇ٘ﻔح  ،iPodﻓ٘وﻜي أى ذﺸ٘ه
ّﻇ٘ﻔح  iPodالٔ ﻃهٗﻘح ذﺸﻐ٘ﻞ .USB
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 4.6.6وظٌفة البلوتوث
أقـل ّضﻊ تلّذّز
أقـل ّضﻊ تلّذّز تالطنﻕ الذالٗح:
لم ٗنتط ظِاو تلّذّز
اضﻐط ﻋآ "الظِاو الظقٗق "إلﻋقاق التلّذّز ﻗتل النتط

الظِاو الظقٗق

اًﻘن ﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ " "+ﻋلٖ الظاًب األٗهى هى
ﻗاثهح األظِوج لذشﻐٗل نإٗح التلّذّز.

 ﻓٖ ؼالح ﻋقم ذّصٗل إٔ ظِاو تلّذّز ،الًﻅام ٗلكنكمتذّصٗل الظِاو الظقٗق.

 اًﻘن ﻋلٔ تطاﻗح "الِاذﻑ الهؼهّل تالتلّذّز" ﻓٖ ّاظِحّضﻊ التطاﻗح للقـّل ﻓٖ ّضﻊ تلّذّز.
 ﻓٖ ّضﻊ ﻋقم الهكالهح ،اضﻐط لﻔذنج ﻗصٗنج ﻋلٔ ونﻋلٖ الظاًب األٌٗن هى ﻋظلح الﻘٗاقج للقـّل الٔ ّضﻊ
تلّذّز.
 اًﻘن ﻋلٔ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "الِاذﻑ" ﻓٖ الّاظِح النثٌٗٗحلّضﻊ الون للقـّل الٔ ّضﻊ التلّذّز.

للقـّل الٔ ّاظِح اﻋقاق تلّذّزّ ،ال
 اًﻘن ﻓّﻕ ونٗهكى اٌذـقاهَ اال تﻌق اإلﻋقاق ّذّصٗل ّﻅٗﻔح
تلّذّز.
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 أقـل الّاظِح تﻌق ذّصٗل ظِاو تلّذّزّٗ ،هكى الًﻘن ﻓّﻕالصّخ ّقﻓذن الِاذﻑ ّاالذصال الِاذﻔٖ للقـّل الٔ
الّاظِح الهﻘاتلح.

 ﻗاثهح األظِوج ذﻌنض اٌم ظِاو التلّذّز اللٕ ذم اﻗناًَتًظاغّ .تﻌق ذّصٗل الظِاو تًظاغٗ ،ﻌنض أى ذم
الذّصٗل.

 اتؼز ﻋى اٌم الظِاو هى الِّاذﻑ الهؼهّلحّ ،تﻌق الًﻘنﻓّﻕ اٌم الظِاوٗ ،ﻘّم تتقء االﻗذناىّ ،الًﻅام ًٗتشﻕ
هنتﻊ الذؤكٗق تﻌق اٌذالم طلب االﻗذناى (نهو PIN
ٗؼقق ها الا كًخ تؼاظح للقـّل تٌتب ًهالض هـذلﻔح
الِّاذﻑ الهؼهّلح).
 اًﻘن ﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "هّاﻓﻕ" لتقء االﻗذناىّ ،اًﻘنﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "الﻐاء" الًذِاء االﻗذناىّ .تﻌق
ًظاغ الذّصٗلٌ ،ذﻅِن ﻓٖ ﻗاثهح األظِوج.

152

 .4نظام التشغٌل والمعدات

 4.6.7إعدادات النظام
اًﻘن ﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "اإلﻋقاق" ﻋلٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضﻊ الون للقـّل الٔ ّاظِح اﻋقاق الًﻅام :اًﻘن ﻓّﻕ الـٗان لذؼقٗقٍ ،شم اًﻘن ﻓّﻕ شنٗط الذهنٗن
الذشﻐٗلّ ،ﻗم تٌؼب شنٗط الذﻘقم.
هظهّﻋح االﻋقاق
الﻌام

الصّخ

الّﻅاثﻑ
اللﻐح*

الّصﻑ
ذﻐٗٗن لﻐح الﻌنض

الّﻗخ ّالذانٗؿ

اﻋقاق الّﻗخ ّالذانٗؿ

لذﻌٗٗى الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ

اإلﻋقاقاخ االـذٗانٗح
الصًٗٗح /االًظلٗوٗح
ًﻅام ٌ 24اﻋح  /اﻋقاق * ّ /ﻗخ ّذواهى ًﻅام ذؼقٗق
الهّاﻗﻊ الﻌالهٖ *

اﻋقاق ّﻅٗﻔح ذّصٗل الًﻅام  CarLifeأّ  iPodتؤّلّٗح ﻋًق ذّصٗل
CarLife/iPod
أّلّٗح االذصال تِاذﻑ هؼهّل*
الِاذﻑ الهؼهّل
اضتط هٌذّٕ صّخ الناقّٗ ّهٌّٗﻘٔ ّ USBهٌّٗﻘٔ التلّذّز
/
ؼظم صّخ الٌّاثط الهذﻌققج *
ّهٌّٗﻘٖ ﻓٖ هذظن الذطتٗﻘاخ
الذﻌنﻑ ﻋلٔ الصّخ  /هٌذّٕ
/
ضتط هٌذّٓ صّخ الذﻌنﻑ ﻋلٖ الصّخُ /اذﻑ التلّذّز
صّخ الِاذﻑ الهؼهّل *
/
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
ؼقق صّخ الذشﻐٗل ،ﻋًق ذؼقٗق الهـصصٗ ،هكًﻙ ضتط الذنتٗل
كالٌٗكٖ  /شﻌتٖ  /الظاو  /نّﻙ  /اﻓذناضٖ  /هـصص
ّتاي ٗقًّٗا
ذؤشٗن الصّخ الهﻌٗى هٌتﻘا
الصّخ الهًـﻔض
ﻋًق ذؼقٗق الصّخ شالشٖ األتﻌاق الٖ ؼالح الٌاثﻕ أّ ؼالح ظهٗﻊ
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
هضـم صّخ اﻓذناضٖ
النكابٗ ،هكى اﻋقاق هضـم صّخ اﻓذناضٖ
اﻋاقج االﻋقاقاخ
اضتط هّضﻊ هظال الصّخ ﻋى طنٗﻕ اللهي
ؼﻘل الصّخ
هٌذّٕ الصّخ ﻋًق ذشﻐٗل
ﻏٗن هذﻐٗن /الذكٗﻑ
اضتط هٌذّٓ الصّخ ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل
الظِاو
ً
ٗهكى اﻋقاق ذﻐٗٗن ؼظم الصّخ ّﻓﻘا لوٗاقج أّ ذـﻔٗض ٌنﻋح
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل  /هًـﻔض  /هذٌّط  /هنذﻔﻊ
ذﻐٗن الصّخ هﻊ ٌنﻋح الٌٗانج
الٌٗانج.
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل /ؼقٗز /نظﻌٗح
اضتط صّخ الون ﻓٖ شاشح اللهي
ًﻐهح ضﻐط الون
ؼظم صّخ الٌّاثط ﻋًق الؼنكح
ﻏٗن هذﻐٗن /كذم الصّخ
ؼقق هٌذّٕ الصّخ لًﻅام الصّخ ﻋًق الؼنكح الٖ الـلﻑ
الٖ الـلﻑ
ذلكٗن الصﻔانج ﻋًق الﻐاء ّاﻏالﻕ
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
ّٗظق ذلكٗن ﻓٖ الٌٗانج ﻋًق اﻋقاق الﻘﻔل ّالﻐاء الﻘﻔل
الﻘﻔل
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هظهّﻋح االﻋقاق
الﻌنض

التلّذّز

الّﻅاثﻑ
ٌطّﻉ الشاشح
ّضﻊ الٌطّﻉ
ّﻗخ تﻘاء ّاظِح ذكٗٗﻑ الِّاء
الذّصٗل الذلﻘاثٖ
النق الذلﻘاثٖ*
هواهًح قلٗل الِّاذﻑ ذلﻘاثًٗا *
ﻗاثهح األظِوج
اٌذٗﻘاﻅ صّذٖ

الصّخ*

الشتكح *

اﻋقاق كلهح االٌذٗﻘاﻅ
اﻋقاق صّخ الذلكٗن
اﻋقاقاخ التز الصّذٖ
الشتكح الهؼهّلح *
ًﻘطح ٌاـًح شـصٗح *
* WIFI

اٌذﻌاقج اﻋقاقاخ الهصًﻊ
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/

الّصﻑ
ضتط ٌطّﻉ الشاشح
اﻋقاق ّضﻊ الٌطّﻉ
اﻋقاق الّﻗخ اللٕ ٌذتﻘٔ ﻓَٗ ّاظِح ذكٗٗﻑ الِّاء تﻌق ﻋقم الذشﻐٗل
ﻗم تاﻋقاق ها الا كًخ ذنٗق االذصال ذلﻘاثًٗا
ﻗم تاﻋقاق ها الا كاى ذﻘّم تاإلظاتح ذلﻘاثٗا
ﻗم تاﻋقاق ها الا كاى ٌٗذم هواهًح قﻓذن الِّاذﻑ ذلﻘاثًٗا
اضاﻓح ظِاو الٔ ﻗاثهح األظِوج
ﻗم تاﻋقاق ّﻅٗﻔح االٌذٗﻘاﻅ الصّذٖ ،ﻗل "هنؼتا ،شٗاّ ذشٖ" .اذصل
كلهح االٌذٗﻘاﻅ
اقـل كلهاخ االٌذٗﻘاﻅ ّكلهاخ الذلكٗن الهﻔضلح تشكل هـصص
اقـل كلهاخ الذلكٗن الهﻔضلح تشكل هـصص
اـذن ّضﻊ صّخ التز الهـذلﻑ
ذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الشتكح الهؼهّلح
ذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻘطح ٌاـًح شـصٗح
ﻋًقها ذكّى ًﻘطح ٌاـًح شـصٗح (اى ّظقخ) ﻓٖ ؼالح "اٗﻘاﻑ
الذشﻐٗل" ٗهكى ذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل WIFI
اٌذﻌاقج هظهّﻋح اإلﻋقاقاخ الهلكّنج أﻋالٍ الٔ اإلﻋقاقاخ
االﻓذناضٗح.

اإلﻋقاقاخ االـذٗانٗح
/
ًِان  /لٗلح  /الذلﻘاثٖ
شّاى 15 /شاًٗح 30 /شاًٗح
شّاى5 /
3
ٍ
ٍ
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
/
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
/
/
/
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
/
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 4.6.8إعدادات السٌارة
اًﻘن ﻓّﻕ الهﻔذاغ الّﻅٗﻔٖ "اﻋقاق الٌٗانج" ﻋلٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضﻊ الون للقـّل الٔ ّاظِح اﻋقاق الًﻅامّ .ﻓٖ الّاظِح ،اًﻘن ﻓّﻕ الـٗان لذؼقٗقّ ،اًﻘن ﻓّﻕ شنٗط الذهنٗن
الذشﻐٗل أّ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗلّ ،اٌؼب شنٗط الذﻘقم لضتطَ.
هظهّﻋح االﻋقاق
اﻋقاق الهﻘﻌق *

الهٌاﻋقج ﻋلٖ الﻘٗاقج

ظٌم الٌٗانج اللكٖ

الّﻅاثﻑ
الذٌـٗى ّالذَِّٗ الذلﻘاثٗح*
ذشـٗص الهﻔذاغ اللكٖ*
ًهط الذنؼٗب للكنٌٖ*
ذؼلٗن الٌنﻋح اٙهًح (كمٌ /اﻋح)
الهٌاﻋقج ﻓٖ الكتػ الًشط*
هٌاﻓح ذؼلٗن االصطقام األهاهٖ *
ًهط الذّظَٗ
ّضﻊ هٌاﻋقج الؼانج *
االﻗﻔال اللكٖ*
اوالح الﻘﻔل اّذّهاذٗكٗا*
الﻐاء الﻘﻔل تالذؼكم ﻋى تﻌق
الﻐاء الﻘﻔل الذلﻘاثٖ
ﻓذػ التاب الـلﻔٖ ﻋى طنٗﻕ
الهٌذشﻌن*
طٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح
ذلﻘاثٗا
ذﻌقٗل واّٗح هنآج النإٗح الـلﻔٗح
الـانظٗح ذلﻘاثٗا*
ذﻌقٗل هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح
ٗقّٗا*

الّصﻑ
/
/
/
ًصاثػ اﻋقاق الٌنﻋح اٙهًح
/
اﻋقاق ذؼقٗق الهٌاﻓح
اﻋقاق ﻗّج ذّظَٗ ﻋظلح الﻘٗاقج
ذؼقٗق ّضﻊ هٌاﻋقج الؼانج
/
/
اﻋقاق ظِاو الذؼكم ﻋى تﻌق اللﻐاء ﻗﻔل التاب
/

اإلﻋقاقاخ االـذٗانٗح
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الًطاﻕ200 ~ 0 :
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
ﻗنٗب  /هًذصﻑ  /تﻌٗق
الناؼح  /الهﻌٗان  /النٗاضح
هٌاﻋقج الذّظَٗ  /الذؼلٗن  /الذّظَٗ ّالذؼلٗن
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
ظهٗﻊ األتّاب /التاب األهاهٖ األٌٗن ﻓﻘط
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

الﻋقاق
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هظهّﻋح االﻋقاق

ظٌم الٌٗانج اللكٖ

الذؼكم ﻓٖ الضّء

اﻋقاقاخ ذكٗٗﻑ الِّاء
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الّﻅاثﻑ
الذؼكم ﻋى تﻌق ﻓٖ الًّاﻓل ًّاﻓلج
الٌﻘﻑ
ّﻅٗﻔح ههٌؼح ذلﻘاثٗح *
صٗاًح الهاٌؼح األهاهٗح
شؼى الكِنتاء الالٌلكٖ للِاذﻑ
الهؼهّل*
قﻗح الؼٌاٌٗح للًّن االّذّهاذٗكٖ
لهتح الهًاؾ

الّصﻑ

اإلﻋقاقاخ االـذٗانٗح

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/
/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

ذؼقٗق ؼٌاٌٗح الضّء الذلﻘاثٖ
/

ذتﻌٖ الٖ الهًول

ذؼقٗق ٗناﻓﻘًٖ للهًول هى ـالل ّضﻊ اإلضاءج
/
/
/

هًـﻔض  /هذٌّط  /ﻋالٗح
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل  /الهصاتٗػ الهًـﻔضح  /الهصاتٗػ الهًـﻔضح
 +هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل
الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

هصتاغ الذشﻐٗل الًِانٕ
الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ*
لهتح الذنؼٗب اللكٖ*
الذؼكم اللكٖ ﻓٖ الذقاّل القاـلٖ
ّالـانظٖ
هًؼًٖ الناؼح لذكٗٗﻑ الِّاء
هٌذشﻌن ظّقج الِّاء
اﻋقاق ؼظم الِّاء الذلﻘاثٖ

/

الذشﻐٗل /اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل

ؼقق ّضﻊ هًؼًٔ ناؼح ذكٗٗﻑ الِّاء
ذؼقٗق ّضﻊ هٌذشﻌن ًّﻋٗح الِّاء
ذؼقٗق ّضﻊ ؼظم الِّاء الذلﻘاثٖ

اوالح الضتاب ذلﻘاثٗا

ذؼقٗق ّضﻊ اوالح الضتاب الذلﻘاثٖ

لًٗح  /ﻋاقٕ ٌ /نٗﻊ
ؼٌاٌٗح هًـﻔضح  /ؼٌاٌٗح هذٌّطح  /ؼٌاٌٗح ﻋالٗح
هًـﻔض  /هذٌّط  /ﻋالٗح
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل  /ؼٌاٌٗح هًـﻔضح  /ؼٌاٌٗح هذٌّط /
ؼٌاٌٗح ﻋالٗح

الذؼكم ﻓٖ ذكٗٗﻑ الِّاء

اًﻘن ﻋلٔ ون ﻓٖ شنٗط الؼالح للقـّل الٔ ّاظِح الذؼكم
ﻓٖ ذكٗٗﻑ الِّاء:

/
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 .4ال ٗهكى ذذتﻊ تقﻗح هّﻗﻊ الٌٗانج تٌتب ؼقّز الشلّل
لألﻗهان الصًاﻋٗح  GPSأّ ذﻌنض هّظاخ الناقّٗ
للذقاـل الـانظٖ أّ هّظاخ الناقّٗ ﻓٖ هًطﻘح ها
هؼقّقج الؿ.
 .5ذٌﻔن الٌٗانج ﻓٖ ها تٗى الهتاًٖ الﻌالٗح ّاألًﻔاﻕ ّذؼخ
األنض ّﻏٗنُا هى الهًاطﻕ الذٖ ال ٗهكى لألﻗهان
الصًاﻋٗح  GPSأى ذﻘّم تذؼقٗق الهّﻗﻊ لِا.
 .6ﻋًقها ذؼقز ؼاالخ إلصالغ أّ ذﻐٗٗن أّ ذﻌطل الًﻅام
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.

ﻗتل االٌذـقام ألّل هنج ،ذؤكق هى ﻗناءج هؼذّٗاخ
"اذﻔاﻗٗح الـقهح" ّ"هنكو الهٌاﻋقج" تﻌًاٗحّ ،ذﻌنّ ﻑ ﻋلٔ
طنٗﻘح اٌذـقام ًﻅام ذشّاًشٖ اللكٗح ّاللّاثػ لاخ الصلح.
الا كاى لقٗﻙ إٔ أٌثلحٗ ،نظٔ االذصال تالهّوﻉ
الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ أّ االذصال تالـط الٌاـى
للـقهح.400-813-6666 :
ذًتِٗاخ ُاهح
ٌّﻑ ذكّى ـقهاخ ذناهتشٖ اللكٖ هؼقّقج ﻓٖ إٔ
هى الﻅنّﻑ الذالٗح:
 .1شنكح لالذصاالخ ﻗق أًِٗخ أّ أنظؤخ ذﻘقٗم ـقهاخ
االذصاالخ الهذؼنكح أّ كاًخ ﻓٖ هًطﻘح ضﻌٗﻔح
اإلشانج ؼٗز ال ذذّﻓن ـقهاخ االذصاالخ.
ٗ .2ذم اصالغ أّ ذﻌقٗل تالًﻔي الهؼطاخ الًِاثٗح
لـ Trumpchiاللكٖ الذٖ ذظهﻊ هﻊ الهﻌقاخ
اإللكذنًّٗح الشاهلح للٌٗانج.
ٗ .3ذم ﻗطﻊ الكِنتاء للهؼطاخ الًِاثٗح الًاظهح ﻋى الكّانز
الطتٗﻌٗح ّاالصطقام الشقٗق الؿ ،أّ ﻋقم اهكاى ذّنٗق
الكِنتاء تٌتب ذٌنب تطانٗح الٌٗانج.

 4.7تشواشنً الذكً *
 4.7.1التعلٌمات العامة
ذناهتشٖ اللكٖ ُّ ًﻅام ـقهح الٌٗانج اللكٖ الهظِو
تٌلٌلح .Trumpchi GAC
ذناهتشٖ اللكٗح ٌٗذـقم أؼقز ظٗل هى األًﻅهح
االلكذنًّٗح لهنكتاخ النكاب لشنكح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ،
ّهﻊ ظِاو  T-BOXالهطّن هٌذﻘال ّشتكح االذصاالخ
الهذًﻘلحٗ ،ﻘّم تاٌذٗناقُا الٖ هًصح  TSPالهًِٗحّ .اﻋذهاقا
ﻋلٔ ًﻅام ذؼقٗق الهّاﻗﻊ الﻔضاثٗح الﻌالهٗح ،ذﻘقم ـقهح األهى
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
الٌٗانج اللكٗح ﻋالٗح الظّقج لكم تكل اـالص لـلﻕّٗ ،ظلب
ذظنتح ﻗٗاقج لكٗح ّآهًح ّههذﻌح لكم.
ِٗقﻑ ُلا الﻘٌم لذﻘقٗم هﻌلّهاخ ًﻅام Trumpchi
اللكٖ تؼٗز ٗهكًﻙ ﻓِم تٌنﻋح طنﻕ االٌذـقام ّالذشﻐٗل
لاخ الصلح .لهوٗق هى الهﻌلّهاخٗ ،نظٖ ﻗناءج شتكح الـقهح
اللاذٗح لصاؼب الٌٗانج أّ "هنكو الهٌاﻋقج" ﻓٖ APP
للِاذﻑ لـ  Trumpchiاللكٖ.
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ـقهح االذصال
•

•
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ذًتِٗاخ
ذّﻓن ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح ـقهاخ الذؼكم ﻋى تﻌق
ّاالٌذﻌالم ﻋى تﻌق ّاألهى ّالٌالهح ّالـقهاخ
ألـنّٓٗ ،هكًكم ذؼﻘٗﻕ الذؼكم ﻋى تﻌق ﻋلٖ الٌٗانج
ﻓٖ إٔ ّﻗخ ّﻓٖ إٔ هكاى لذؼٌٗى ناؼح الٌٗانجً .ﻅنا
لذكالٗﻑ االذصاالخ الذٖ ًٗطّٕ ﻋلِٗا ظِاو ذناتط
الٌٗانج ،الا لم ٗذم اٌذـقاهَ لﻔذناخ طّٗلح ،ﻗق ٗكّى
ًُاﻙ ـطن الﻐاء النﻗم لتطاﻗح  SIMهى ﻗتل الهشﻐل.
ّٗصٖ تﻔذػ الؼٌاب ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههكى تﻌق شناء
الٌٗانج لذظنتح ؼٗاج الذناتط تٗى الًاي ّالٌٗانج
الهنٗؼح الذٖ ذظلب لﻙ ـقهح  Trumpchiاللكٖ.
ظِاو ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح الهنكب ﻓٖ الٌٗانج ٗظِو
تهٗوج االذصال تتطاﻗح  SIMالهذكاهلح قاـلَّ .الا ذم
الﻐاء تطاﻗح  SIMهى شنكح االذصاالخ ،لى ٗذم
ذﻔﻌٗلِا هنج أـنٓ.

ﻓٖ ﻋهلٗح اٌذـقاهﻙ ـقهح ذشّاًشٖ اللكٌّٖ ،ﻑ
ذٌذـقم ـقهح االذصاالخ .ـالل ﻓذنج الـتنج ،ذﻘقم ـقهاخ
الهكاذب الـلﻔٗح الذالٗح:
 ذﻌطٖ ؼوهح االذصاالخ الهﻘقهح هى ذشاًٗا هّتاٗل الٖالٌٗانج الهظِو تًﻅام الـقهح الـلﻔٗحّ .للؼصّل ﻋلٔ
ذﻔاصٗل الؼوهحٗ ،نظٔ االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لالٌذشانج.
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ًﻅام الصّخ * AVNT

ًﻅام صّخ * AVN

 .1اًﻘن ﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ ذشّاًشٖ اللكٗح ﻓٖ ّاظِح ّضﻊ
التطاﻗح للقـّل الٔ ّاظِح هٌاﻋق الذّاصل اللكٖ.

 .1اًﻘن ﻓّﻕ الون الّﻅٗﻔٖ ذشّاًشٖ اللكٖ ﻓٖ ّضﻊ الون،
ًّٗتشﻕ نهو االٌذظاتح الٌنٗﻌح لصﻔؼح الذٌظٗل.

 .2اًﻘن ﻋلٔ الؼٌاب ّالؼوهحّ ،اهٌػ نهو االٌذظاتح
الٌنٗﻌح ّﻗم تذؼهٗل ذطتٗﻕ الِاذﻑ الهؼهّل "ذشّاًشٖ
اللكٖ"ّ ،ﻗم تذٌظٗل الؼٌاب.

ٗ .2هكى للهٌذـقم ذؼهٗل ذطتٗﻕ ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح
الهﻘاتل الصقان الًﻅام هى ـالل هٌػ نهو شًاثٖ
األتﻌاق ﻋلٔ الشاشح تاٌذـقام الِاذﻑ الهؼهّل.

 4.7.2تحمٌل  APPللهاتف المحمول
ذؼهٗل ّذنكٗب  APPللِاذﻑ

الﻌّ

 .3تﻌق اكذهال الذؼهٗل ،اًﻘن ﻓّﻕ ون "اﻓذػ" ،اذتﻊ الذﻌلٗهاخ
إلكهال الذٌظٗل.
 .4تﻌق اكهال الهٌذـقم الذٌظٗل ،لى ٗذم ﻋنض نهو
ذشّاًشٖ اللكٗح ﻓٖ ّضﻊ الون.

تهذصﻔؼكم:
الناتط
ﻋًّاى
اﻓذػ
.1
“http://trumpchi.gacmotor.timasync.
”com/selfservice-portal/
ٗ .2ذم الًﻘن ﻋلٖ ون [ذؼهٗل] ﻋلٖ صﻔؼح الّٗب ﻓٖ ًﻅام
الِاذﻑ الهﻘاتل ،أّ هٌػ نهو شًاثٖ األتﻌاق للِاذﻑ،
ّذؼهٗل  APPللِاذﻑ هى اصقان الًﻅام الهﻘاتل.
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 .2ون  :SOSاضﻐط ﻋلٗؿ لﻔذنج طّٗلح ( 3شّاى)ّ ،اذصل
تـقهح اإلًﻘال ﻓٖ الطّانة ّ ، ECALLاذصل تِاذﻑ
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.

ون االذصال ﻓٖ ؼاالخ الطّانة

ذشهل ّﻅٗﻔح اإلًﻘال ﻓٖ ؼاالخ الطّانة طلب
الهٌاﻋقج الذلﻘاثٖ تﻌق االصطقام ّاإلًﻘال ﻋلٔ الطنﻕّ ،طلب
الهٌاﻋقج الٗقّٕ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة .الطلب الذلﻘاثٖ لإلًﻘال
ُّ ّﻅٗﻔح هشﻐلح ذلﻘاثٗا هى ﻗتل  Trumpchiاللكٖ ﻓٖ
تﻌض الؼاالخ ،أها اإلًﻘال ﻋلٖ الطنٗﻕ ّالطلب الٗقّٕ
لإلًﻘال ﻓٖ ؼاالخ الطّانة ﻓِها ّﻅاثﻑ ذشﻐٗلِا ٗقّٗا ﻋى
طنٗﻕ الضﻐط ﻋلٖ ون االذصال ﻓٖ ؼاالخ الطّانة ٗقّٗا.

هالؼﻅاخ
ذذم كذاتح نﻗم ُاذﻑ اإلًﻘال ﻓٖ الطّانة ّنﻗم ُاذﻑ
اإلًﻘال ﻓٖ الطنٗﻕ ﻋًقها ذﻐاقن الٌٗانج الهصًﻊ ّال ٗهكى
ذﻐٗٗنُا.
 .1ون  :LINKاضﻐط ﻋلَٗ لﻔذنج طّٗلح ( 3شّاى)ّ ،اذصل
تـقهح اإلًﻘال ﻓٖ الطنٗﻕ ّ ،BCALLاذصل تِاذﻑ
اإلًﻘال ﻓٖ الطنٗﻕ (كذب ُلا النﻗم ﻋًقها ذﻐاقن الٌٗانج
الهصًﻊ ،ال ٗهكى ذﻐٗٗنٍ) .تﻌق طلب االذصالٗ ،ذصل
هنكو االذصال تالهالﻙ لذنذٗب أﻗنب الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ ﻓٖ هًطﻘح ٌٗانج الهالﻙ
لذّﻓٗن الـقهح.

160

 4.7.3اإلنقاذ فً حاالت الطوارئ

ٗهكى لكل هى طلب الهٌاﻋقج الذلﻘاثٖ ّالهٌاﻋقج الٗقّٗح
ﻓٖ ؼاالخ الطّانة االذصال تهنكو اإلًﻘال ﻓٖ شنكح
ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ.
 طلب الهٌاﻋقج الذلﻘاثٗح :الا ذﻌنضخ الٌٗانج لؼاقزاصطقام ﻋانض ،ﻓٌّﻑ ذًﻔظن الٌّاقج الِّاثٗح،
ٌّٗتقأ ذشّاًشٖ اللكٗح ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح طلب الهٌاﻋقج
الذلﻘاثٖ تﻌق االصطقام ّٗذصل ذلﻘاثًٗا تهنكو اإلًﻘال ﻓٖ
شنكح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ.
 طلب الهٌاﻋقج الٗقّٕ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة :ﻋًقها ال ذﻌهلّﻅٗﻔح طلب الهٌاﻋقج الذلﻘاثٖ ،اضﻐط ٗقًّٗا ﻋلٔ ون
االذصال ﻓٖ ؼالح الطّانة لذًشٗط ّﻅٗﻔح طلب
الهٌاﻋقج الٗقّٕ ﻓٖ ؼالح الطّانة ّاالذصال تهنكو
اإلًﻘال ﻓٖ شنكح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ.
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 4.7.4قائمة الوظائف
ٗهكًﻙ الؼصّل ﻋلٖ ـقهح  Trumpchiاللكٖ هى ـالل الضﻐط ﻋلٖ ون االذصال ﻓٖ ؼاالخ الطّانة قاـل الٌٗانج أّ اٌذـقام  APPللِاذﻑ أّ ذٌظٗل القـّل لهّﻗﻊ الـقهح اللاذٗح
لصاؼب الٌٗانج.
أٌلّب اٌذـقام الـقهح
الﻔثح

ـقهح
اإلًﻘال ﻓٖ
ؼاالخ
الطّانة

اٌم الـقهح
الطلب الذلﻘاثٖ لإلًﻘال ﻋًق ؼقّز
االصطقام
الهٌاﻋقج الٌنٗﻌح ضق الطّانة
الطلب الٗقّٕ لإلًﻘال ﻓٖ ؼاالخ
الطّانة
ذؼقٗق هّﻗﻊ الٌٗانج

اﻏالﻕ الﻘﻔل /الﻐاء الﻘﻔل ﻋى تﻌق
ذشﻐٗل الصﻔانج ﻋى تﻌق
الذؼكم ﻓٖ
ﻋى
الٌٗانج
الّهضاى ﻋى تﻌق
تﻌق
تقء الذشﻐٗل ﻋى تﻌق /اٗﻘاﻑ
1
الذشﻐٗل ﻋى تﻌق *
ذشﻐٗل/اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ذكٗٗﻑ
1
الِّاء*

هﻘقهح ﻋى الـقهح
الا ذﻌنضخ الٌٗانج لؼاقز اصطقام ﻋانض ،ﻓٌّﻑ ذًﻔظن الٌّاقج الِّاثٗحٌّٗ ،تقأ
ذشّاًشٖ اللكٗح ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح طلب الهٌاﻋقج الذلﻘاثٖ تﻌق االصطقام ّٗذصل ذلﻘاثًٗا
تهنكو اإلًﻘال ﻓٖ شنكح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ.
الا كاًخ ًُاﻙ هشكلح ﻓٖ الٌٗانجٗ ،هكًكم اٌذـقام ون " "LINKلطلب ـقهح اإلًﻘال
ﻓٖ الطنﻕ هى الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ ﻓّنا.
ﻓٖ ؼالح الطّانةٗ ،هكًكﻙ االذصال تهنكو اإلًﻘال ﻓٖ شنكح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ هى
ـالل ون "."SOS
ﻋًقها ذكّى الٌٗانج هﻔﻘّقجٗ ،هكًﻙ ذؼقٗق هّﻗﻊ الٌٗانج هى ـالل APPللِاذﻑ
 Trumpchiاللكٖ.
ٗهكًكم ﻗﻔل أّ الﻐاء ﻗﻔل التاب ﻋى طنٗﻕ  APPذناهتشٖ اللكٗح ﻓٖ الِاذﻑ الهؼهّل.
ٗهكًﻙ الذؼكم ﻓٖ الصﻔانج للٌٗانج هى ـالل  APPللِاذﻑ  Trumpchiاللكٖ.
ٗهكًﻙ الذؼكم ﻓٖ الّهضاى للٌٗانج هى ـالل APPللِاذﻑ  Trumpchiاللكٖ.
ٗهكًكﻙ ذشﻐٗل الٌٗانج أّ اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلِا تاٌذـقام ذطتٗﻕ ذشّاًشٖ اللكٗح للِاذﻑ
الهؼهّل.
ٗهكًكم الذؼكم ﻋلٖ ذكٗٗﻑ الِّاء ﻋى طنٗﻕ  APPذناهتشٖ اللكٗح ﻓٖ الِاذﻑ
الهؼهّل ،تها ﻓٖ للﻙ قنظح الؼنانج ٌّنﻋح الِّاء ّّضﻊ القّناى القاـلٖ.

الهّﻗﻊ

APP

الون

طنٗﻘح اإلﻋالم
النٌالح
الهّﻗﻊ APP
الﻘصٗنج

الذلﻘاثٖ

○

○
○

○

○

○
○

○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○
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أٌلّب اٌذـقام الـقهح
الﻔثح

اٌم الـقهح

هﻘقهح ﻋى الـقهح

ٗهكًﻙ اٌذﻌالم ؼالح الٌٗانج ﻓٖ الّﻗخ الؼﻘٗﻘٖ هى ـالل  APPللِاذﻑ  Trumpchiاللكٖ،
اٌذﻌالم ؼالح
2
تها ﻓٖ
الٌٗانج*
ٗ 2هكًﻙ ذشـٗص ؼالح الٌٗانج ﻓٖ الّﻗخ الؼﻘٗﻘٖ لذلكٗن الهٌذـقم ﻋًق ؼقّز الشلّل هى
الذشـٗص اللاذٖ*
ـالل APPللِاذﻑ  Trumpchiاللكٖ.
ـقهح نﻋاٗح
الٌٗانج
هؼطح االٌذشﻌان اللكٖ ذشّاشًٖ اللكٗح ﻓٖ الٌٗانج ذﻘّم تنصق ؼالح الٌٗانج ﻓٖ الّﻗخ
الؼﻘٗﻘّٖ .ﻋًق ؼقّز ؼالح ﻏٗن طتٗﻌٗحٗ ،ﻘّم تًﻘل الهﻌلّهاخ لاخ الصلح ذلﻘاثٗاّ .هّﻅﻑ
الذؼلٗن ﻋى االـذالل
ـقهح الﻌهالء للشنكح ٗذصل تكم للﻘٗام تﻔؼص ّاصالغ الٌٗانج ﻓٖ الهّوﻉ ّﻓﻘا لهﻌلّهاخ
الؼالح ﻏٗن الطتٗﻌٗح.
ﻋًقها ٗذم ذؼنٗﻙ هّﻗﻑ الٌٗانج تشكل ﻏٗن ﻗاًًّٖ هشل ؼالح الٌؼب ﻓٖ ؼالح اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
الهؼنﻙٌٗ ،نٌل هنكو ـقهح ذشّاًشٖ اللكٗح هﻌلّهاخ ًصٗح إلتالﻏكم تؤى الٌٗانج الـاصح
الذًتَٗ ﻋى ضق الٌنﻗح
ـقهح
تكم ٗذم ًﻘلِا تشكل ﻏٗن ﻗاًًّٖ.
الٌالهح ّالؼنكح ﻏٗن الطتٗﻌٗح
اًلان القـّل ﻏٗن الﻌاقٕ :ﻋًق ذﻌنض الٌٗانج للقـّل ﻏٗن الﻌاقٕ ﻋًق ﻗﻔل التاب ﻓٖ ؼالح
للٌٗانج
ّاألهى
الﻘﻔلٌٗ ،نٌل هنكو ـقهح ذشّاًشٖ اللكٗح هﻌلّهاخ ًصٗح إلتالﻏكم تؤى الٌٗانج الـاصح تكم
ٗذم قـّل الٌٗانج الـاصح تكم تشكل ﻏٗن ﻗاًًّٖ.
* :1ال ٗهكى ذًﻔٗلٍ اال ﻓٖ الٌٗانج الهظِوج تًﻅام الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج (ّ )PEPSﻓٖ ؼالح ذؼصًِٗا.
* :2ال ٗهكى ذًﻔٗلٍ اال ﻓٖ ؼالح ذؼصٗى الٌٗانج.
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الهّﻗﻊ

APP

الون

طنٗﻘح اإلﻋالم
النٌالح
الهّﻗﻊ APP
الﻘصٗنج

○

○

○

○

○

○

○

○

الذلﻘاثٖ

الذلﻘاثٖ

○

○

○

 .5دلٌل القٌادة

 .5دلٌل القٌادة
هالؼﻅاخ
• الا كاى هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل ﻓٖ ّضﻊ الذشﻐٗل "،"ON
ﻋًقها كاى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ ﻓٖ ّضﻊ
ﻏٗن ّضﻊ "ّ "Pلم ٗذم قّي قّاٌح الﻔناهل ،اضﻐط
ﻋلٔ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل ّﻗم تذؼّٗل هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل
هى ّضﻊ " "ONالٔ ّضﻊ "ّ ."ACCالا اٌذهن
الضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل ،ﻓٌٗذم ذتقٗل ذنذٗب
"ّ "ON ← ACC ← ONلى ٗﻌّق الٔ ّضﻊ
" ."OFFالا كاى هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل ﻓٖ ّضﻊ
" ،"ACCﻋًقها ٗذم ذتقٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح
األّذّهاذٗكٖ هى ّضﻊ أـن ﻏٗن ّضﻊ " "Pالٔ ّضﻊ
"ٗ ،"Pهكى الﻌّقج ذلﻘاثٗا الٖ ّضﻊ " "OFFتقّى
الضﻐط ﻋلٖ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل.
• ﻋًقها ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ ﻓٖ ّضﻊ
"ّٗ "Pذم ذتقٗل هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل هى ّضﻊ ""OFF
الٔ ّضﻊ "ّٗ "ACCﻅل ﻓٖ ّضﻊ " "ACCلهقج
ٌاﻋح ّاؼقجٌٗ ،قـل ّضﻊ ذّﻓٗن الطاﻗح ذلﻘاثًٗا ّٗﻌّق
الٔ ّضﻊ "."OFF

ﻋًقها ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ ﻓٖ ّضﻊ
"ّٗ "Pﻘّم تقّي قّاٌح الﻔناهلٗ ،ذؼّل هإشن هﻔذاغ
الذشﻐٗل الٔ اللّى األـضنّ ،اضﻐط ﻋلٖ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل
لتقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

 5.1بدء التشغٌل والقٌادة
 5.1.1مفتاح اإلشعال
هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل تلهٌح ّاؼقج *

ﻋًقها ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ ﻓٖ ّضﻊ
"ّ "Pال ٗﻘّم تقّي قّاٌح الﻔناهل ،اضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ
الذشﻐٗل للذتقٗل تٗى "." OFF ←ACC ← ON←OFF
  :OFFذًطﻔت لهتح االشانج ّٗﻐلﻕ هﻔذاغ الذشﻐٗل ٗ :ACCكّى هإشن الهﻔذاغ تاللّى التنذﻘالّٖٗ ،ﻘّمتذّصٗل القّاثن الكِنتاثٗح للهلؼﻘاخ هشل هﻘتي الطاﻗح
تًظاغ.
 ٗ :ONكّى هئشه الوﻔراغ تاللْى الثهذﻘالٖٗ ،رن ذشﻐٗلاإلضاءج الفلﻔ٘ح للّؼح الﻌقاقاخ ّٗﻘّم تذّصٗل القّاثن
الكِنتاثٗح للهلؼﻘاخ هشل هﻘتي الطاﻗح تًظاغ.

ال ٗهكى ذشﻐٗل هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل (ون ENGINE
 ) START STOPاال ﻋًق اكذشاﻑ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تُﻌق
اللكٖ ﻓٖ الٌٗانج.
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  :ONإشن لّؼح الﻌقاقاخ ٗضٖءّٗ ،ذم ذّصٗل ظهٗﻊقّاثن األظِوج الكِنتاثٗحّ .تﻌق تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ،
هﻔذاغ االشﻌال ٗذؼّل الٖ ُلا الّضﻊ.

هﻔذاغ اإلشﻌال الذﻘلٗقٕ *

ّضﻊ Limphome

 ٗ :STARTذم اٌذـقام ُلا الّضﻊ لتقء ذشﻐٗل الهؼنﻙﻓﻘط.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ال ٗهكى قّناى ﻓﻙ هى ّضﻊ " "LOCKالٔ
ّضﻊ " ،"ACCﻗم تقّناى ﻋظلح الﻘٗاقج ﻗلٗالً ّﻓﻙ آلٗح ﻗﻔل
ﻋظلح الﻘٗاقج ؼذٔ ٗهكى قّناى الهﻔذاغ للذتقٗل الٖ ّضﻊ
اإلشﻌال.
هﻔذاغ اإلشﻌال ٗؼذّٕ ﻋلٔ  4أّضاﻋا:
  :)OFF(LOCKﻓٖ ُلا الّضﻊ ،ال ٗذم ذّصٗل القاثنجالكِنتاثٗح؛ ّال ٗهكى اوالح الهﻔذاغ اال ﻓٖ ُلا الّضﻊ.
  :ACCﻓٖ ُلا الّضﻊٗ ،ذم ذّصٗل القّاثن الكِنتاثٗحللهلؼﻘاخ هشل هﻘتي الطاﻗح.

164

ﻋًقها ذلكن شاشح ﻋنض لّؼح الﻌقاقاخ "لم ٗذم
اكذشاﻑ إٔ هﻔذاغ" ألى كاًخ طاﻗح هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق
اللكٖ هًـﻔضح ظ ًقا ،ﻓؼاّل ّضﻊ هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تُﻌق
اللكٖ أﻓﻘًٗا ﻓٖ هكاى لّ ﻋالهح الهﻔذاغ ﻓٖ الظوء األٌﻔل
لؼاهل األكّاب األهاهّٖ ،شم اضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل
للذتقٗل الٔ " "ACCأّ "ّ ،"ONشم ﻗم تقّي قّاٌح
الﻔناهل هنج أـنٓٗ ،ذؼّل هإشن تقء الذشﻐٗل الٔ اللّى
األـضنّ ،اضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل هنج أـنٓ لتقء
ذشﻐٗل الهؼنﻙ .طنٗﻘح تقء الذشﻐٗل ُلٍ ُٖ تقء الذشﻐٗل
ﻓٖ ؼاالخ الطّانة الهإﻗخٗ ،نظٖ اٌذتقال تطانٗح هﻔذاغ
الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههﻙ
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طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ
•

•

هالؼﻅاخ
الا كاى ٗﻘّم تتقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻓٖ ؼالح تانقجًٗ ،تﻐٖ
ذشﻐٗل الهؼنﻙ ـاهال للذٌـٗى الهٌتﻕ ﻗتل الﻘٗاقج .ﻓٖ
الّﻗخ ًﻔٌَ ،ألى ﻗضٗب قﻓﻊ الصهام ال ٗهكى الّصّل
الٖ ضﻐط الﻌهل الطتٗﻌٖ اال تﻌق تضﻊ شّاى ،ﻗق ذًذط
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
الشذاء ،ؼاّل ذتقٗل هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل الٔ ّضﻊ
"ّ "ACCالذؤكق هى أى ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ
ّضﻊ " "Pأّ ّضﻊ "ّ ،"Nاضﻐط لﻔذنج طّٗلح ﻋلٔ
هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل لهقج 15شاًٗح لتقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ
تشكل الواهٖ.

ًهالض الهنكتاخ الهظِوج تهﻔذاغ االشﻌال
– ٗذم اقـال الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ ﻓٖ هﻔذاغ اإلشﻌال.
 ذؤكق هى أى ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ " "Pأّّضﻊ "."N
 ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل. أقن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ الٔ ّضﻊ "ّ ،"STARTاتقأذشﻐٗل الهؼنﻙ ّؼنن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ.
ًهالض الهنكتاخ الهظِوج تهﻔذاغ تقء الذشﻐٗل

 5.1.2تشغٌل المحرك
طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ
 ٗذم اقـال الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ ﻓٖ هﻔذاغ اإلشﻌال.اـذن ّضﻌٗح الؼٗاق.
 أقن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ الٔ ّضﻊ "ّ ،"STARTاتقأذشﻐٗل الهؼنﻙ ّؼنن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ.
هالؼﻅاخ
لضهاى الٌالهحًّ ،صٖ تقّي قّاٌح الﻘاتض ّقّاٌح
الﻔناهل ﻓٖ ًﻔي الّﻗخ ﻋًق تقء ذشﻐٗل الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل
الؼنكح الٗقّٗح.

 ذؼهل هﻔذاغ الذؼكم ﻋى تﻌق اللكٖ لقـّل الٌٗانج. ذؤكق هى أى ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ " "Pأّّضﻊ ""N
 ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل ّذؤكق هى أى هإشن هﻔذاغ تقءالذشﻐٗل ٗكّى أـضن.
 -اضﻐط ﻋلٔ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل لتقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
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ذؼلٗناخ
• ال ذتقأ ذشﻐٗل الهؼنﻙ لﻔذنج طّٗلح ﻓٖ الهًاطﻕ ٌٗثح
الذِّٗح أّ الﻐنﻑ الهﻐلﻘح .تٌتب ﻋاقم الهؼنﻙ ٗؼذّٕ
ﻋلٖ الﻐاواخ الضانجٌٗ ،إقٕ الٖ ﻏٗتّٗح أّ ؼذٖ
الهّخ هى االـذًاﻕ للًاي.
• ال ذذنﻙ الٌٗانج ﻓٖ ؼالح ﻏٗن هناﻗب أشًاء ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
• ال ذﻘم تذنكٗب ظِاو هٌاﻋقج تقء الذشﻐٗل لتقء ذشﻐٗل
الهؼنﻙّ ،اال ﻓﻘق ٗذٌتب ﻓٖ ذشﻐٗل الهؼنﻙ تٌنﻋح
ﻋالٗح أّ ؼاقز االًﻔظان.
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ذًتِٗاخ
• ّﻗخ تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ٗكّى أكشن هى  15شاًٗحّ ،الا
ﻓشل ﻓٖ تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،اًذﻅن ؼّالٖ  30شاًٗح،
ّؼاّل هنج أـنٓ.
• ال ذﻘم تقّي قّاٌح الّﻗّق تﻌق تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ تؼٗز
ٗﻘّم تذشﻐٗل الهؼنﻙ تٌنﻋح ﻋالٗح أّ الذشﻐٗل تالؼهّلح
الواثقجّ ،اال ﻓٌّﻑ ٗذضنن الهؼنﻙ تٌِّلح.
• الا كاًخ ًﻘصخ طاﻗح التطانٗحّ ،ال ٗهكى تقء ذشﻐٗل
الهؼنﻙٗ ،هكى هؼاّلح تقء ذشﻐٗل الهؼنﻙ هى ـالل
الذّصٗل تالٌٗانج األـنٕ تالكاتالخ >= .اًﻅن
الصﻔؼح 319
• ٗؼﻅن ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋى طنٗﻕ القﻓﻊ أّ الٌؼب.
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ذًتِٗاخ
• أشًاء ﻋهلٗح ﻗٗاقج الٌٗانج ،اضﻐط لﻔذنج طّٗلح ﻋلﯽ هﻔذاغ
تقء الذشﻐٗل أّ اضﻐط ﻋلﯽ هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل شالز
هناخ تاٌذهنانٌّٗ ،ذؼّل هﻔذاغ تقء الذشﻐٗل هى
ّضﻊ " "ONالﯽ ّضﻊ " "ACCإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل
الهؼنﻙ ّذؼﻘٗﻕ اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل ﻓٖ ؼالح الطّانة .ال
ٗهكى اﻋاقج ذشﻐٗل الهؼنﻙ هى ظقٗق اال تﻌق اٗﻘاﻑ
ذشﻐٗلَ ﻓٖ ؼالح الطّانة لتضﻊ شّاى.
• ﻓٖ ﻋهلٗح ﻗٗاقج الٌٗانج ،تﻌق اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا أّ
اٗﻘاﻑ ذشﻐٗلَ ﻓٖ ؼاالخ الطّانةٗ ،هكى اﻋاقج ذشﻐٗل
الهؼنﻙ هى ظقٗق تهظنق ّضﻊ لناﻉ الًﻘل لًاﻗل
الؼنكح ﻓٖ ذني ―ّ ‖Nالضﻐط ﻋلٖ هﻔذاغ الذشﻐٗل
هنج أـنٕ.

طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ

 5.1.3إٌقاف تشغٌل المحرك

 -أّﻗﻑ الٌٗانج ّﻗم تذطتٗﻕ ﻓناهل االًذﻅان.

طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ

– ٗذم ذﻌشٗﻕ لناﻉ الًﻘل ﻓٖ ذني ―.‖P

 -أّﻗﻑ الٌٗانج ّﻗم تذطتٗﻕ ﻓناهل االًذﻅان.

– ٗذم ذقّٗن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ لذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٖ
ذني ― ‖LOCKإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙًٗ( .طتﻕ ﻋلٔ
الهّقٗالخ لاخ هﻔذاغ اإلشﻌال الذﻘلٗقٕ)

– ٗذم ذﻌشٗﻕ لناﻉ الًﻘل ﻓٖ ذني هؼاٗق.
– ٗذم ذقّٗن الهﻔذاغ الهٗكاًٗكٖ لذؼّٗل هﻔذاغ اإلشﻌال الٖ
ذني ― ‖LOCKإلٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

 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.
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ذًتِٗاخ ﻋًق اٗﻘاﻑ الٌٗانج
ذؼلٗناخ
• ﻋًق هﻐاقنج الٌٗانجٗ ،ظب اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙّ ،ذطتٗﻕ
ﻓناهل االًذﻅانّ ،ؼهل هﻔذاغ الٌٗانج هﻌكم.
• ال ذتﻘٖ شـص ها قاـل الٌٗانجّ ،اال الٌٗانج الهﻐلﻘح ذإقٕ
الٖ اـذًاﻕ ّﻓاج الشـص تٌِّلح.
• ال ذﻘم تّﻗّﻑ الٌٗانج تالﻘنب هى الهّاق الﻘاتلح لالشذﻌال
ّاالًﻔظان.

ﻋًق اٗﻘاﻑ الٌٗانجًٗ ،تﻐٖ ذﻌشٗﻕ لناﻉ الًﻘل ﻓٖ ذني
” “Pأّ ذني هؼاٗق هﻊ اٗالء االُذهام تها ٗلٖ:
 ﻗم تبٗالء االُذهام الذظاٍ الٌٗانج ،ال ذظﻌل الﻌاقم ٗنَ الٔالًتاخ ،اال ٗإقٕ الٖ ذلﻑ الؼوام األـضن.
 ﻗم تّﻗّﻑ الٌٗانج ﻋلٖ الطنٗﻕ الهٌذﻘٗم الٔ أﻗصٔ ؼقههكىًّٗ ،تﻐٖ ذظًب ّﻗّﻑ الٌٗانج ﻋلٖ هًؼقن ؼاق.
 ﻋًق ّﻗّﻑ الٌٗانج ﻋلٖ الهًؼقن ،تﻐض الًﻅن ﻋى الﻘٗاقجالٖ األﻋلٖ أّ األٌﻔلًٗ ،تﻐٖ ذؼّٗل الﻌظالخ األهاهٗح
الٖ ؼاﻓح الطنٗﻕ.
 ٗظب ذطتٗﻕ ﻓناهل االًذﻅان ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ّظهٗﻊالهصاتٗػ ّاألظِوج الكِنتاثٗح األـنٓ.
 ﻋًق هﻐاقنج الٌٗانج ،ذؤكق هى ؼهل األشٗاء الشهًٗح ّهﻔاذٗػالٌٗانج هﻌكمّ ،ذؤكق هى أى ذكّى ﻓذؼح الٌﻘﻑ ّالًّاﻓل
ّاألتّاب ّالتاب الـلﻔٖ هﻘﻔلح.
 ﻗم تالذؼﻘﻕ هها الا كاًخ ٗضٖء هإشن ﻗﻔل تقء ذشﻐٗلهكاﻓؼح الٌنﻗح ﻓٖ لّؼح الﻌقاقاخّ ،ﻗم تالذؤكق هى أى
ذم ذﻔﻌٗل ًﻅام هكاﻓؼح الٌنﻗح.

168

ذؼلٗناخ
• ﻓٖ ؼالح اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ،هﻌوو الﻔناهل ال ٗﻌهل،
لللﻙ ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل تﻘّج أكتن لّﻗّﻑ الٌٗانج
ﻋًق الﻔناهلّ .كها هﻌوو الذّظَٗ ال ٗﻌهلًٗ ،تﻐٖ
قّناى ﻋظلح الﻘٗاقج تﻘّج أكتن ﻋًق الذّظَٗ.
• ال ذﻘم تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻋًق ﻋهلٗح الﻘٗاقج اال ﻓٖ ؼالح
الطّانةّ ،اال الٌّاقج الِّاثٗح لى ذﻌهل.

 .5دلٌل القٌادة

ّ :Rضﻊ الؼنكح الٖ الـلﻑ

 5.1.4وصف األوضاع

 ﻋًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح ذهاهًا ،ﻗم تالضﻐط ﻋلٔ قّاٌحالﻔناهل ّاضﻐط ﻋلٔ ون الﻐاء الﻘﻔل الهّظّق ﻓٖ
الظوء األهاهٖ هى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ّﻗم تذؼّٗل
لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ ّضﻊ "R".

ذؼلٗناخ
ال ذﻘم تذؼّٗل لناﻉ ًاﻘل الؼنكح الﯽ ّضﻊ " "Rأّ
" "Pأشًاء ﻋهلٗح الؼنكح الٖ األهامّ ،اال ﻗق ٗإقٕ الﯽ ذلﻑ
ًاﻗل الؼنكح ؼذﯽ ٗذٌتب ﻓٖ ّﻗّﻉ ؼاقز.

 ﻗم تذؼنٗن قّاٌح الﻔناهلّ ،ﻗم تقّي قّاٌح الّﻗّق تتطء،ٌّّﻑ ذذؼنﻙ الٌٗانج الٖ الـلﻑ.

ّ :Pضﻊ الّﻗّﻑ

ذًتِٗاخ
ﻋًق ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ ّضﻊ " ،"Rذؤكق
هى أى الٌٗانج ﻗق ذّﻗﻔخ ّأى ٗظب أال ذكّى ٌنﻋح الهؼنﻙ
هنذﻔﻌح ظ ًقاّ ،اال ﻓﻘق ٗذلﻑ ًاﻗل الؼنكح أّ ؼذٔ ّﻗّﻉ
ؼاقز.

طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ

 ﻋًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح ذهاهًا ،اضﻐط ﻋلٔ ون الﻐاءالﻘﻔل الهّظّق ﻓٖ الظوء األهاهٖ هى لناﻉ ًاﻗل
الؼنكح ّﻗم تذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ ّضﻊ "P".
 اضﻐط ﻋلٔ قّاٌح الﻔناهل ّاضﻐط ﻋلٔ ون الﻐاء الﻘﻔلﻓٖ الظوء األهاهٖ هى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ّﻗم تذؼّٗل
لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ ّضﻊ " P".

ذّظق أّضاﻉ " " S، D، N، R،Pﻓٖ لناﻉ ًاﻗل
الؼنكحّ ،ﻋًقها ّٗظق ّضﻊ " "ONﻓٖ هﻔذاغ االشﻌال ،تﻌق
ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ الّضﻊٗ ،ضٖء هإشن الّضﻊ
الهﻘاتل ﻋلٖ لّؼح لناﻉ ًاﻗل الؼنكحّ ،لّؼح الﻌقاقاخ
ذﻌنض الّضﻊ الهﻘاتل.
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ّضﻊ الﻘٗاقج

ّ :Sضﻊ الؼنكح الٔ األهام

ّ :Nضﻊ هؼاٗق

ّضﻊ "ّ ُّ "Sضﻊ النٗاضحّ .ﻋًق اٌذـقام ُلا
الّضﻊٌّ ،ﻑ ٗذؼّل ًاﻗل الؼنكح الٔ األّضاﻉ لاخ
الٌنﻋح الهًـﻔضح ّﻓ ًﻘا لذﻐٗن الهﻘاّهح (هشل الظن ّذٌلﻕ
الهًؼقن الطّٗل ّها الٔ للﻙ)ٌّٗ ،ﻌهل الهؼنﻙ تٌنﻋح
أﻋلٔ لذّﻓٗن ﻗقن أكتن هى الطاﻗح للٌٗانجٌُٗ.ذـقم ذني ”“S
أٌاٌا للﻘٗاقج القًٗاهٗكٗحّ ،ﻓٖ الّﻗخ ًﻔٌَٗ ،هكى اٌذـقاهَ
للﻘٗاقج ﻓٖ ﻅنّﻑ الطنٗﻕ الظتلٗحّ ،للﻙ لهًﻊ ًﻘل الذني
الهذكنن.

 ٗهكى ذﻌشٗﻕ لناﻉ الًﻘل هتاشنج هى ذني ” “Rأّ ” “Dالٖذني ”.“N
 ﻋًقها ٗذم ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح هى ّضﻊ "ٗ ،"Nؼذاضالٖ قّي قّاٌح الﻔناهل.
ذؼلٗناخ
ال ذﻘم تذﻌلٗﻕ كذلح " "Nأشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقجّ ،اال ٌٗإقٕ
للﻙ تٌِّلح الٔ ّﻗّﻉ الؼّاقز.
ّ :Dضﻊ الؼنكح الٔ األهام

ﻋٌكها ٗﻜْى هﻔراغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONأقن
هﻔراغ ّضﻊ الﻘ٘اقج الذتقٗل تٗى أّضاﻉ " ." D← E ←W
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ٗذم ذﻌشٗﻕ ُلا الذني ﻋاقج ﻋًق ذﻘقم الٌٗانج.
 ﻗم تذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح هتاشنج هى ّضﻊ " "Nالّٔضﻊ " ."Dﻓٖ ُلا الذنيٌٗ ،ﻘّم الًﻅام تًﻘل الذني
ألﻋلٖ أّ ألٌﻔل ذلﻘاثٗا ّﻓﻘا لؼهل الهؼنﻙ ٌّنﻋح
الٌٗانج.
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ّضﻊ ”“D
تشكل ﻋامٗ ،كّى ّضﻊ ًاﻗل الؼنكح االﻓذناضٖ ُّ
ّضﻊ الﻘٗاقج "."D
ّضﻊ ”“M
ّضﻊ "ّ ُّ "Mضﻊ الﻘٗاقج الٗقّّٕ ،ﻋًقها ٗكّى
لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ "ٗ ،"Sذم اٌذـقام " "-/+ﻋلٔ
ظاًب لناﻉ ًاﻗل الؼنكح لذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ
ّضﻊ الٌنﻋح الهنذﻔﻌح ّّضﻊ الٌنﻋح الهًـﻔضحّٗ ،قـل
ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ الﻘٗاقج الٗقّٕ .ﻋًق ذشﻐٗل ًاﻗل
الؼنكح ﻓٖ ُلا الّضﻊٗ ،هكى للٌاثﻕ ذؼٌٗى هذﻌح الﻘٗاقج
ّﻓ ًﻘا لﻅنّﻑ الطنٗﻕ ّﻋاقاخ الﻘٗاقج.

ّضﻊ ”“E

ّضﻊ ”“W

ّضﻊ "ّ ُّ "Eضﻊ االﻗذصاق  ،ECOﻓﻌًقها ذقـل
الٌٗانج ﻓٖ ُلا ّضﻊ الﻘٗاقجّ ،ال ذﻌذهق ّؼقج الذؼكم ﻓٖ ًاﻗل
الؼنكح ﻓﻘط ﻋلٔ اٌذناذٗظٗح ذﻐٗٗن ّضﻊ لناﻉ ًاﻗل الؼنكح
تذّﻓٗن الّﻗّقّ ،لكى أٗضًا هكٗﻑ الِّاء ٗﻌذهق االٌذناذٗظٗح
االﻗذصاقٗح الهﻘاتلح.

ّضﻊ "ّ ُّ "Wضﻊ الﻘٗاقج ﻓٖ ﻓصل الشذاءّ ،ﻋًقها
ذقـل الٌٗانج ﻓٖ ُلا الّضﻊٌٗ ،ذؼكم ًاﻗل الؼنكح
أّذّهاذٗكٗا ً 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
ﻋلٔ الذؼكم ﻓٖ الٌٗانج تٌِّلح أكتن ﻓٖ الشلط.

هالؼﻅاخ
• تﻌق قـّل الّضﻊ االﻗذصاقٕ ٗ ،ECOضٖء الهإشن
الضّثٖ ” “ECOﻋلٖ هظهّﻉ األظِوج.
• ٗهكى قـّل ّضﻊ االﻗذصاق  ECOﻋًقها ٗكّى لناﻉ ًاﻗل
الؼنكح ﻓٖ أّضاﻉ "ّ " D، N، R،Pلكى ٗﻌهل ﻓٖ
ّضﻊ " "Dﻓﻘط.
• ّضﻊ االﻗرﺼاق ٗ ECOكّى لَ ّﻇ٘ﻔح اللاكنجّ ،ﻋٌك
اٗﻘاﻑ ذﺸﻐ٘ﻞ الوؽهﻙٗ ،ﻈﻞ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ
اﻗرﺼاق  ECOﻋٌك اﻋاقج الرﺸﻐ٘ﻞ.

هالؼﻅاخ
ﻋًق الﻘٗاقج ﻓٖ ّضﻊ ﻓصل الشذاءٌٗ ،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
ٌطػ الطنٗﻕ النطب ّالولﻕ ﻏٗن طنٗﻕ الشلط ّالظلٗق،
ّٗصٖ تﻌقم اٌذـقام ّضﻊ ﻓصل الشذاء ؼذٖ ال ٗإشن ﻋلٖ
أقاء الﻘٗاقج ّاالﻗذصاق ﻓٖ اٌذِالﻙ الّﻗّق.
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الﻐاء ﻗﻔل لناﻉ الًﻘل
ذًتِٗاخ
الا ذم ﻗﻔل لناﻉ الًﻘل ّال ٗهكى الـنّض هى ذني ”“P
تشكل طتٗﻌٖٗ ،هكى الﻐاء الﻘﻔل ﻋى ُلا الطنٗﻕّ .هﻊ للﻙ،
الا ؼقز ُلا الـطؤ ،ﻓِلا ٗشٗن الٔ أى الٌٗانج ﻗق ذكّى
هﻌٗتحٗ ،نظٔ االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاالصالغ.

 اقﻓﻊ هﻔذاغ الﻘﻔل ② ﻋلٖ طّل اذظاٍ -الٌِم  -إللﻐاءالﻘﻔلّ ،كها اضﻐط ﻋلٔ ون الﻐاء الﻘﻔل ﻓٖ الظوء
األهاهٖ هى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ،شم ﻗم تذؼّٗل لناﻉ
ًاﻗل الؼنكح هى " "Pالٔ ""N
 ﻗم تذنكٗب ﻏطاء لناﻉ ًاﻗل الؼنكح. ٗذم الضﻐط ﻋلٖ قّاٌح الهكاتػ ّذشﻐٗل الهؼنﻙّ ،ذؼﻘﻕها الا كاى لناﻉ الًﻘل ٌٗذﻌٗق ﻋهلٗح ذﻌشٗﻕ الذني
الطتٗﻌٗح.
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ﻋًقها ٗكّى لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ " ،"Pالا كاى
لناﻉ ًاﻗل الؼنكح هﻐل ًﻘا ّال ٗهكى ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح
هى ّضﻊ " "Pتٌتب ﻋقم ّظّق ﻗقنج ﻓٖ التطانٗح أّ
ألٌتاب أـنٓٗ ،ظب الﻐاء الﻘﻔل لذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح
هى ّضﻊ ""P
 ﻗم تاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل هﻔذاغ اإلشﻌال. انﻓﻊ تﻌًاٗح ﻏطاء لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ① ﻓٖ هّضﻊ –الٌِم.-
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ذﻌشٗﻕ ذني النظّﻉ

طناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ

 ﻋًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح ذهاهًا ،ﻗم تقّي قّاٌح الﻘاتضؼذٔ الًِاٗح.
 اضﻐط ﻋلﯽ لناﻉ الًﻘل لذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓّٖضﻊ "R".
هالؼﻅاخ
• ﻋًق ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ ""ٗ ،Rظب أى
ذﮐّى الٌٗانج شاتذح تالﮐاهل ّ ّٗظب أال ذكّى ٌنﻋح
الهؼنﻙ هنذﻔﻌح ظ ًقاّ ،اال ﻓﻘق ٗذلﻑ ًاﻗل الؼنكح أّ
ؼذٔ ّﻗّﻉ ؼاقز.
• ﻗم تالذؼّٗل تﻘّج لًٗح ّذظًب الﻘّج الهﻔنطح.
• ال ذتقأ الؼنكح تٌنﻋح ﻋالٗح.
• ال ذضﻊ ٗقكم ﻋلﯽ لناﻉ ًاﻗل الؼنكح أشًاء ﻋهلٗح ؼنﮐح
الٌٗانج لذظًب الذؤكل الهتﮐن لشّكح ذﻐٗٗن الّضﻌٗح.

الذنّي الهظِوج لطناو الٌٗانج الهظِوج تًاﻗل الؼنكح
الٗقّٕ ُٖ." 6، 5، 4، 3، 2، 1،R " :
 ﻋًق ذؼّٗل الّضﻊ أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج ،ﻗم تقّي قّاٌحالﻘاتض الٖ الًِاٗح ّذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٔ
أّضاﻉ "."6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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 5.2نظام الفرامل
هالؼﻅاخ
• ﻓٖ الﻅنّﻑ الﻌاقٗح ذآكل ظِاو الﻔنهلح ٗﻌّق الٔ ذناكم
الﻐتان ﻋلَٗ ،اال أى تﻌض الﻐتان ال ٗذظًب ّال ٗإشن ﻓٖ
اقاء الﻔنهلح.
• اى ﻋقم اٌذﻐالل شنٗؼح الﻔنهلح أّ ﻗنصح الﻔنهلح تشكل
هًاٌب ٗإقٕ الٔ الذصقأ ،ﻓنتها ذٌهﻊ ضّضاء هى
ظِاو الﻔنهلحّ ،للﻙ هى الﻅّاُن الٌلٗهحًّ .صٗكم
تاـذٗان هًاطﻕ آهًح ّطنﻕ ههٗوج ّشقق ظِاو الﻔناهل
لﻌقج هناخ لذًﻅٗﻑ شنٗؼح ّﻗنص الﻔنهلح.
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هالؼﻅاخ
• ال ذضﻊ ﻗقهكم ﻋلٔ قّاٌح الﻔناهل لالٌذناؼح أشًاء الٌٗن،
ألى الؼنانج الهﻔنطح لظِاو الﻔنهلح ﻗق ذإقٕ الٔ
الذآكل الهتكن لشنٗؼح االؼذكاﻙ ّكذلح الﻔنهلح ّوٗاقج
هٌاﻓح الﻔنهلح.
• ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج للًوّل هى الهًؼقن الطّٗل أّ الهًؼقن
الظتالٖ الشقٗق ،ﻓاـذن ّضﻌٗاخ هًـﻔضح ّذظًب
اٌذﻌهال ظِاو الﻔنهلح قاثهاًّ .للﻙ هى اظل ذـﻔٗﻑ
ؼهّلح ظِاو الﻔنهلح ّاٌذﻌهال الهؼنﻙ للﻔنهلح.
• اى االٌذﻐالل الهٌذهن لظِاو الﻔنهلح ٗإقٕ الٔ الؼنانج
الهﻔنطح لَ ّالتطالح الهإﻗخ القاثَ.

 5.2.1جهاز الفرامل أثناء السٌر
ﻓٖ تﻌض اؼّال الٌٗن أّ الﻅنّﻑ الهًاـٗح نتها ذٌهﻊ
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
الﻔناهل) .اًِا هى الﻅّاُن الطتٗﻌٗح ّال ٗﻌًٖ ذلﻑ ًﻅام
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.
• اى ذؼيّ تاُذواو هٌذهن أشًاء االهٌاﻙ تالهﻘّق أشًاء
الﻔنهلح ،ﻓذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالذصلٗػ.
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ذؼلٗناخ
االطاناخ الظقٗقج ﻏٗن الهلًّٗح ّالكذالخ الهتطًح الظقٗقج
ال ذهذاو تـصاثص االلذصاﻕ ّاالؼذكاﻙ.
• االطاناخ الظقٗقج ال ذهذاو تـصاثص االلذصاﻕ
ّاالؼذكاﻙ .للا ﻗق الٌٗانج تكل ﻋًاٗح ﻓٖ اّل  500كم
ّذّؾ الؼلن هى الؼّاقز الهنّنٗح!
• ال ذهذاو الكذلح الهتطًح الظقٗقج الذٖ لم ٗذم اٌذﻌهالِا اال
ألّل  300ّ 200كم ﻓﻘط تـصاثص االلذصاﻕ
الظٗقج ،ﻓاقاء الﻔناهل هذناظﻊًّ .صٗكم تذلٗٗى الكذلح
الهتطًح قاثهاً .وق هى ﻗّج القّي للؼصّل ﻋلٔ االقاء
االﻓضل تٌتب وٗاقج الﻘّج الهﻌّضَ .النظاء ذلٗٗى
الكذلح الهتطًح الظقٗقج تﻌق االٌذتقال.
• اذتﻌق ﻋى ٌٗاناخ اـنٓ أشًاء الٌٗن ّذظًب االٗﻘاﻑ
الهذكنن الطانة .ذّؾ الؼلن ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج
تاطاناخ ّكذالخ هتطًح ظقٗقج ﻏٗن هلًّٗح ّذظًب
ؼّاقز هنّنٗح ـطٗنج!

اقاء الﻔناهل ّهٌاﻓح الﻔنهلح

ظِاو الذﻌوٗو للﻔنهلح

ٗذّﻗﻑ اقاء الﻔناهل ّهٌاﻓح الﻔنهلح ﻋلٔ ﻅنّﻑ الٌٗن
ّاؼّال الطنﻕ ّاًهاط الﻘٗاقج.

ٗﻘّم ظِاو الذﻌوٗو للﻔنهلح توٗاقج ﻗّج الضﻐط ﻋلٔ
قّاٌح الﻔناهل ّٗتقأ ٗﻌهل أشًاء لﻑّ الهؼنﻙ.

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
ﻗصٗنج أّ ذٌذﻌهلِا ﻓٖ ٌتاﻗاخ قاثهاً ،ﻓوق هى هناخ الﻔؼص
لٌهاكح الكذلح الهتطًح ّﻓﻘا للﻔذنج الوهًٗح للصٗاًح الهلكّنج
ﻓٖ قلٗل الضهاى.

اى ٗﻌظو ظِاو الذﻌوٗو للﻔنهلح ﻋى الذشﻐٗل أّ ذكّى
الٌٗانج هظنّن ًج ،ﻓٗظب وٗاقج ﻗّج القّي لذﻌّٗض الظِاو
ﻋى ﻗّج الذﻌوٗو.

ﻗق ٗذناظﻊ اقاء الﻔناهل تﻌق اظذٗاو الهاء أّ االهطان
الﻘّٕ أّ الﻐٌٗل ،ألى الكذلح الهتطًح للﻔنهلح هتللح أّ هظهقج
(ﻓٖ الشذاء) .ﻓٖ ُلا الؼال النظاء قّي قّاٌح الﻔناهل
تلطﻑ لذشكٗل الؼنانج ﻋلٔ ٌطػ الﻔناهل ّذظﻔٗﻑ الهٗاٍ
ﻋلَٗ .النظاء اٌذتقال ٌاثل الﻔنهلح هنج كل ﻋاهٗى .اى ٗتﻕ
ٌاثل الﻔنهلح ﻓٖ ًﻅام الﻔنهلح لهقج طّٗلح ظقاً ،ﻓﻘق ذكّى
الهﻘاّهح الِّاثٗح ﻓٖ اًاتٗب الًﻅام أشًاء الﻔنهلح ،هها ٗإقٕ
الٔ ذناظﻊ اقاثِا.

ذؼلٗناخ
• ٗهًﻊ اطﻔاء الهؼنﻙ لكٖ ذذؼنﻙ الٌٗانج تالﻘصّن
اللاذّٖ ،للﻙ هى اظل ذظًب ؼّاقز ـطٗنج! ﻗق ذوٗق هٌاﻓح
الﻔنهلح تٌتب ﻋقم ذشﻐٗل ظِاو الذﻌوٗو للﻔنهلح.
• اى ال ٗﻌهل ظِاو الذﻌوٗو للﻔنهلح (ﻋًقها ذكّى
الٌٗانج هظنّن ًج) ،ﻓٗظب ههانٌح ﻗّج اكتن هى الﻌاقج لقّي
قّاٌح الﻔناهل.
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ذؼلٗناخ
• ٗظب اٌذتقال ٌاثل الﻔنهلح كل ﻋاهٗى .اى ٗتﻕ ٌ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!
• ﻋلها ً تؤى ذنكٗب لّؼح ذشَّٗ الظنٗاى االهاهٗح أّ الـلﻔٗح
ﻏٗن الهﻌٗانٗح ﻗق ٗﻌّﻕ ؼنكح ذٗان الذتنٗق لظِاو
الﻔناهل ،هها ٗإقٕ الٔ انذﻔاﻉ ؼنانج ظِاو الﻔناهل
ّذناظﻊ اقاثَ.
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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
هًؼقناخّ ،ﻗق ذنذﻔﻊ قنظح الؼنانج تٌِّلح.
• ًّصٗكم تاـذٗان ّضﻌٗاخ هًـﻔضح ﻗتل ًوّل الٌٗانج هى
هًؼقناخ طّٗلح هﻊ ذِقثح الٌنﻋحّ ،للﻙ هى اظل
اٌذﻐالل ﻗّج ﻓنهلح الهؼنﻙ اللاذٗح ّذـﻔٗﻑ ؼهّلح
ظِاو الﻔناهل.
• ال ذقي قّاٌح الﻔناهل تاٌذهنانّ ،اال ﻓذوقاق هٌاﻓح
الﻔناهل ّذنذﻔﻊ ؼنانج ظِاو الﻔناهل .شقق الﻔنهلح
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
ﻗق ٗذناظﻊ اقاء الﻔناهل ﻋًق ذﻌنض ظِاو الﻔنهلح
للنطّتح أّ ﻗٗاقج الٌٗانج ﻋلٔ طنﻕ هﻐطاج هى االهالغ .ﻓٖ
ُ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.
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 5.2.2نظام الفرامل االلكترونٌة ()EPB

ذطتٗﻕ ﻓناهل الٗق ﻓٖ الؼالح الشاتذح
ذًتِٗاخ
ٗﻘّم ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ تﻔنهلح الٌٗانج تﻘّج شاتذح
ّﻓﻘا لذقنض الهًؼقناخّ ،ﻓٖ االؼّال الذالٗح:
• الا كاًخ الٌٗانج ذًولﻕ الٖ االٌﻔل ﻋلٖ الهًؼقن تﻌق
الذّﻗﻑً ،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
تٌٗانج ذشّاًشٖ الهﻌذهق للﻔؼص ّالذصلٗػ ﻓّناً.

ٗهكى الٌاثﻕ ذشقٗق الﻔناهل أّ اوالِا ﻋتن ون ًﻅام
االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ .ﻋلٔ هًؼقناخ ٗهكًكم ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح
االًطالﻕ الهٌاًق ّٗذم انذـاء ّﻅٗﻔح االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ
ذلﻘاثٗا ً تﻌق قّي قّاٌح االٌناﻉ ،هها ٗﻌطٖ الٌاثﻕ ّﻅٗﻔح
الﻘٗاقج الهٌاًقج.

 أشًاء ّﻗّﻑ الٌٗانج انﻓﻊ ون ًﻅام الﻔناهل االلكذنًّٖ ①ؼذٔ ضٗاء هتٗى الون ّاللهتاخ ﻋآ لّؼح هظهّﻋح
الﻌقاقّ ،للﻙ ٗقل ﻋلٔ ذشقٗق الهكتاغ هﻊ ذظًب ذؼنﻙ
الٌٗانج تقّى ﻋلم الٌاثﻕ.
هالؼﻅاخ
قّن الهﻔذاغ الٔ ” “OFFلذشقٗق الهكتاغ االلكذنًّٖ.
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الﻐاء كتػ الذّﻗﻑ الشاتخ
ذًتِٗاخ
• شقق الهكتاغ االلكذنًّٖ قاثها ً 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.

 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONقي قّاٌح الﻔناهل. اضﻐط ﻋلٔ ون ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ ① ؼذٔ اًطﻔاءهتٗى الون ّاللهتاخ هظهّﻋح الﻌقاقّ ،للﻙ ٗقل ﻋلٔ
انذـاء الهكتاغ هﻊ ذظًب ذؼنﻙ الٌٗانج تقّى ﻋلم
الٌاثﻕ.

178

هالؼﻅاخ
• اّﻗﻑ الٌٗانج تشكل ذام ّشقق الهكتاغ االلكذنًّٖ اّالً.
• نتها ذٌهﻊ ضّضاء ذشٗﻐل الًﻅام ﻓٖ ُلا الؼال ّللﻙ هى
الﻅّاُن الطتٗﻌٗح.
• اى كاًخ ﻗاطنج هّظّق ًج أّ ذﻘﻑ الٌٗانج ﻋلٔ هًؼقن كتٗن
ًٌتٗاً ،ﻓانﻓﻊ ون ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ هظققاً تﻌق
ذشقٗق الهكتاغ االلكذنًّّٖ ،للﻙ هى اظل ذّﻓٗن ﻗّج
االٗﻘاﻑ الﻘصّٓ.
• ﻋًق ّﻗّﻑ الٌٗانج ﻋلٖ الهًؼقن تقنظح الهٗل -%17
ٗ ،%30هكى ذطتٗﻕ  EPBﻗّج الﻔناهل تﻌق  5قﻗاثﻕ
هى الذطتٗﻕ ألّل هنجّ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخ اًذاض الضظٗط
الهﻌٗى ُّ أهن طتٗﻌٖ.
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ذطتٗﻕ الكتػ القًٗاهٗكٖ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة
ذًتِٗاخ
ﻓٖ إٔ ﻅاُنج هى الﻅّاُن الذالٗح شقق الهكتاغ
االلكذنًّٖ هظققاً ّذّظَ الٔ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالذصلٗػ ﻓٖ ؼال اٌذهنان
الهشاكل.
اى ٗتنﻕ الهتٗى تاللّى االؼهن تاٌذهنان ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ
ذلﻑ الًﻅام أّ ذﻌطل اؼّال الذّصٗل \ االًِاء لظِاو
الﻔناهل.
• اى ٗضء الهتٗى تاللّى االؼهن قّى ذشقٗق االٗﻘاﻑ
االلكذنًّٖ ،ﻓللﻙ ٗقل ﻋلٔ اـذالل الًﻅام.
• اى ذضء اللهتح تاللّى االصﻔن ّللﻙ ٗقل ﻋلٔ اـذالل
الًﻅام االلكذنًّٖ ّذناظﻊ هٌذّٓ ذشﻐٗل االٗﻘاﻑ
االلكذنًّٖ.

 اى ذذﻌطل الﻔنهلح اشًاء الٌٗن ﻓانﻓﻊ ون ًﻅام االٗﻘاﻑااللكذنًّٖ ① تاٌذهنان لذشقٗق الﻔنهلح الطانثح .أنؾ
ون ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ أّ قي قّاٌح االٌناﻉ
لكٖ ٗـنض الًﻅام هى ًهط االٗﻘاﻑ الطانة.

ذًتِٗاخ
• اى لم ذﻘم تقّي قّاٌح الهكتاغ ﻓاضﻐط ﻋلٔ ون ًﻅام
االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ ّال ٗذم انـاإٍ ،اال اى الصﻔانج
ذطلﻕ صّذا ً اًلانٗا ً هﻊ اﻅِان "النظاء قّي قّاٌح
الﻔناهل ّانـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ" ﻋلٔ الﻌقاقاخ
الهنكتح.
• ﻋًق انذـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ نتها ذظق ضّضاء تٌتب
ذشﻐٗل الًﻅام ّللﻙ هى الﻅّاُن الٌلٗهح.
• اى ذًﻔق تطانٗح الٌٗانج ﻓال ٗذم انـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ.
ﻓٖ ُلا الؼال ﻗم تالذشﻐٗل تالذّصٗل الهشذنﻙ( .اًﻅن
الصﻔؼح  .)319شم ﻗم تانـاء الهكتاغ ّالذّظَ الٔ
الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص
ّالذصلٗػ.
• الا لم ذٌذـقم الﻔناهل االلكذنًّٗح لﻔذنج طّٗلحٌٗ ،ﻘّم
الًﻅام ذلﻘاثٗا تاالـذتانّٗ ،هكى ٌهاﻉ ضّضاء
الذشﻐٗل.
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الﻔنهلح االّذّهاذٗكٗح ()AUTO HOLD
ٗﻘّم الذّﻗﻑ الذلﻘاثٖ تالؼﻔاﻅ ﻋلٖ الٌٗانج هذّﻗﻔح ؼٌب
اؼذٗاظاخ الٌاثﻕ للكتػ؛ ﻋًقها ٗﻘّم الًﻅام تالكشﻑ ﻋى ًٗح
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
الهًؼقن؛ ّٗهكى وٗاقج الضﻐط ﻋًق ﻋقم ّظّق ﻗّج الكتػ
الكاﻓٗح لكٖ ذصتػ الٌٗانج شاتذح.
ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ

 تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ّنتط ؼوام االهاى ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕاضﻐط ﻋلٔ ون االٗﻘاﻑ االّذّهاذٗكٖ ②ٗ .ضٖء
الهتٗى ّذﻔذػ ّﻅٗﻔح االٗﻘاﻑ االّذّهاذٗكٖ .اضﻐط ﻋلٔ
ُلا الون هظققا الطﻔاء الهتٗى ّاﻏالﻕ ّﻅٗﻔح االٗﻘاﻑ
االّذّهاذٗكٖ.
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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
ـطٗنج .كها ذوٗق هٌاﻓح الﻔنهلح ﻋها كاى ﻋلَٗ تﻌق
قّي قّاٌح الﻔناهل ّٗذﻘلص ﻋهن الًﻅام ﻓٖ ُلا
الؼال.
• أشًاء الٌٗن انﻓﻊ ون ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ ّذطلﻕ
الصﻔانج صّذا ً اًلانٗا ً هﻊ اﻅِان "انـاء هﻔذاغ االٗﻘاﻑ
االلكذنًّٖ" ﻋلٔ شاشح الﻌقاقاخ الهنكتح.
• أشًاء ذِقثح الٌنﻋح أنؾ لناﻉ االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ أّ قي
قّاٌح االٌناﻉ لٗﻌّق ظِاو الﻔناهل الٔ الًهط الﻌاقٕ.
انﻓﻊ ون ًﻅام االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ تاٌذهنان لكٖ ٗذم
ذّصٗل ظِاو الﻔناهل قاثهاً.
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الذﻌلم اللاذٖ لًﻅام كتػ الذّﻗﻑ اإللكذنًّٖ
ﻓٖ تﻌض الؼاالخ (ﻋلٔ ٌتٗل الهشال ،تﻌق ﻓﻘقاى
التطانٗح ﻓظؤج الطاﻗح أّ ﻋقم اٌذـقام الٌٗانج لﻔذنج طّٗلح)،
ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن ّ ،انﻓﻊ ون ﻓناهل الّﻗّﻑ
اإللكذنًّٖ ٗقًّٗا EPBّ ،ال ٗﻌهل .ﻓٖ ُلا الّﻗخًٗ ،تﻐٖ
للٌاثﻕ قّي قّاٌح الﻔناهل ّالضﻐط ﻋلٔ ون ًﻅام ﻓناهل
الّﻗّﻑ اإللكذنًّٖ لذهكٗى  EPBهى اظناء الذﻌلم اللاذٖ
ؼذٔ ٗذهكى  EPBهى الﻌهل تشكل طتٗﻌٖ.

ألٌتاب ذذﻌلﻕ تالٌالهحٌٗ ،ذم ذﻌطٗل ّﻅٗﻔح الذّﻗﻑ
الذلﻘاثٖ الهًشطح ﻓٖ ﻅل الﻅنّﻑ الذالٗح ّٗذم اﻏالﻕ ﻗﻔل
الهكاتػ:
ٗ .1ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

ذﻔﻌٗل
ﻋًق ذهكٗى ُلٍ الّﻅٗﻔحٗ ،ذم قﻋم ؼﻔﻅ ّذؼنٗن الهكاتػ
ذلﻘاثٗا ﻓٖ ﻅنّﻑ الذشﻐٗل ّاإلٗﻘاﻑ .ﻋًق ﻗٗام الٌاثﻕ تالﻔنهلح
ذذّﻗﻑ الٌٗانج ذلﻘاثٗا ً ّٗهكى ذظًب ذؼنﻙ الٌٗانج ﻋًق
اًطالﻗِا.

ٗ .2ذم ﻓذػ تاب الٌاثﻕ الظاًب أّ ﻓصل ؼوام األهاى ﻓٖ
ؼالح هذّﻗﻔح.

الـنّض

 .3اضﻐط ﻋلٔ ون االٗﻘاﻑ االّذّهاذٗكٖ الﻏالﻕ ّﻅٗﻔح
االٗﻘاﻑ االّذّهاذٗكٖ.

ٗذم الـنّض هى الذّﻗﻑ الذلﻘاثٖ ﻓٖ الؼاالخ الذالٗح،
ّلى ٗذم اﻏالﻕ ﻗﻔل هكاتػ الذّﻗﻑ:

ذًتِٗاخ
ﻋًق قـّل الٌٗانج ﻏٌالح الٌٗانج ّﻏٗنُا هى آلٗاخ
ًﻘل الٌٗانج تؼوام الًﻘلٗ ،ظب ذﻌطٗل ّﻅٗﻔح الذّﻗﻑ الذلﻘاثٖ،
ّاال ﻓبى الٌٗانج ال ٗهكى أى ذذؼنﻙ أّ ذؼٗق ﻋى هٌان
الٌٗانج.

ٗ .1ذم الضﻐط ﻋلٖ قّاٌح الّﻗّق ﻋًق تقء الؼنكح.
ٗ .2ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ أشًاء الﻘٗاقج.
ٗ .3ذم ذؼنٗن الذّﻗﻑ اإللكذنًّٖ ٗقّٗا.
 .4قي قّاٌح الﻔناهل ّاضﻐط ﻋلٔ ون االٗﻘاﻑ
االّذّهاذٗكٖ.
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ﻋًقها ٗﻌهل  ُّ ،ABSها ٗﻌاقل الكتػ الهذﻘطﻊ تذنقق
ﻋالّٖ ،ﻋًق الضﻐط ﻋلٖ قّاٌح الهكاتػ ﻓٖ ؼاالخ
الطّانةٗ ،شﻌن الٌاثﻕ تاُذواو قّاٌح الهكاتػ ّٗناﻓﻘَ
صّخ "ذاذا" الصاقن ﻋًق ذشﻐٗل األٌطّاًح النثٌٗٗح
للهكاتػّ ،ﻓٖ ُلا الّﻗخٗ ،ﻌهل  ABSتشكل طتٗﻌٖ .ألى
األٌطّاًح النثٌٗٗح للهكاتػ ذﻘّم تضتط ضﻐط الكتػ
تاٌذهنانًُ ،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.
ً ُّ ABSﻅام الٌالهح اإلضاﻓٖ ّذؤشٗنٍ هؼقّق ظقا،
ﻋًق الكتػ ﻋلٖ طنٗﻕ الؼصٖ أّ طنٗﻕ الشلط ،ﻗق ذصتػ
هٌاﻓح الكتػ أطّل هﻘانًح هﻊ طنٗﻕ األٌهًخ أّ الطنٗﻕ
الظاﻑ .ﻓٖ إٔ ؼال هى األؼّال ال ٗهكى اﻋذتان أقاء الكتػ
لـٗ ABSهكى ذؼﻘٗﻕ ؼالح هشالٗح .لللﻙ ال ٗهكى اإلﻓناط ﻓٖ
االﻋذهاق ﻋلٖ ُلٍ الًﻅم ،اال أى الﻘٗاقج اٙهًح ُٖ األكشن
أُهٗح.
ﻓٖ االؼّال الذالٗح قي قّاٌح الﻔناهل لذشﻐٗل .ABS
ﻓٖ ُلا الؼال نتها ذؼيّ 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. -تقء الﻘٗاقج ﻓّنا تﻌق تقء ذشﻐٗل الٌٗانج.
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 5.3نظام كبح الخدمة اإللكترونً
 5.3.1نظام منع انغالق المكابح ()ABS
ًﻅام هًﻊ اًﻐالﻕ الهكاتػ ( ُّ )ABSظوء هِم هى
ًﻅام ٌالهح الٌٗانج الًشط.
ﻋًقها ٗﻌهل  ،ABSاالؼذكاﻙ تٗى الﻌظالخ ّالطنٗﻕ
ُّ االؼذكاﻙ الهذقاّلُّ ،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.
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لهتح االشانج ABS
قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONذضٖء اللهتح
ّذًطﻔت تﻌق اًذِاء ﻋهلٗح االـذتان اللاذٖ.

لتضﻊ الشّاى

ذشٗن الؼاالخ الذالٗح الٖ ّظّق الﻌطل ﻓٖ الًﻅام:
 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONال ذضٖء اللهتح . قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONال ذًطﻔت اللهتحلتضﻊ الشّاى.
 -ضٗاء اللهتح

تﻌق ضٗاثِا

أشًاء الٌٗن

النظاء اٗﻘاﻑ الٌٗانج ّالذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالذصلٗػ ﻓٖ ؼال اٌذهنان
الﻅّاُن الهلكّنج.

اى كاى االطان الـلﻔٖ هًﻐلﻘا ً للٌٗانج ﻏٗن الهظِوج
ب ،ABSﻓٗهٗل لٗلِا قاثها ً ؼذٔ ب.°180

اى كاى االطان االهاهٖ هًﻐلﻘا ً للٌٗانج ﻏٗن الهظِوج
ب ،ABSﻓذﻔﻘق الٌٗانج الﻘقنج ﻋلٔ الذّظَٗ ُّٖ ذًولﻕ الٔ
االهام تاذظاٍ الﻔنهلح.
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ذؼلٗناخ
ً
• اى ذضٖء اللهتح هﻊ اللهتح ،ﻓؤّﻗﻑ الٌٗانج ﻓّنا ّاﻓؼص
هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل=< اًﻅن صﻔؼح 271
• اى كاى هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل ٌلٗهاﻓﻘق ٗـذل ًﻅام الﻔناهل
تٌتب اـذالل ّﻅٗﻔح ٌٗطنج  .ABSﻓٖ ُلا الؼال ﻗق
ًٗﻐلﻕ االطان الـلﻔٖ تٌنﻋح ،هها ٗإقٕ الٔ اًؼناﻑ
لٗل الٌٗانج ّاًوالﻗِا ظاًتٗاً .النظاء 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
ّالطنﻕ ّؼنكح الهنّن ﻓٖ إٔ ّﻗخّ ،ال ذﻘم تﻘٗاقج الٌٗانج
تـطن تاٌذـقام ّﻅٗﻔح الٌالهح الهؼقّقج الذٖ ّٗﻓنُا الًﻅام
لذظًب ّﻗّﻉ الؼّاقز.
• ال ٗهكى أى ٗذظاّو ًﻅام هًﻊ اًﻐالﻕ الهكاتػ ﻗّاًٗى
الكًٗهاذٗكا! ؼذٖ لّ كاًخ الٌٗانج هظِوج تـ،ABS
الﻘٗاقج ﻋلٖ الطنٗﻕ الولﻘح ال ذوال ـطٗنج ظقا .الا
ّظقخ  ABSﻓٖ ضتط ضﻐط الكتػ أشًاء الﻘٗاقجٗ ،ظب
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
ﻋلٔ هٗواخ .ESPّ EBDّ ABS
• ٗظب اٌذـقام اإلطاناخ تالؼظم الهؼققّ ،الا كاى ؼظم
اإلطاناخ ﻏٗن صؼٗػ أّ ؼظم ظهٗﻊ اإلطاناخ ﻏٗن
هذٌﻕ تﻌضِا التﻌض ،ال ٗهكى أى ٗﻌهل  ABSتشكل
ﻓﻌال.
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 5.3.2نظام توزٌع قوة الفرملة بالتحكم االلكترونً ()EBD
ًﻅام ذّوٗﻊ ﻗّج الكتػ تالذؼكم اإللكذنًّٖ (ُّ )EBD
ظوء هى ًﻅام هًﻊ اًﻐالﻕ الهكاتػ ( ،)ABSﻋًق الكتػ
الﻌاقٕ للٌٗانجٗ ،هكى ذّاوى ذّوٗﻊ ﻗّج الكتػ للﻌظالخ
األهاهٗح ّالـلﻔٗح ّﻓﻘا للؼهل ﻋلٖ الٌٗانج.
ٗﻘّم  EBDتضتط ضﻐط الكتػ األكتن الهطتﻕ ﻋلٖ
الﻌظالخ الـلﻔٗح هى ـالل هﻌقل االًوالﻕّ ،الؼصّل ﻋلٖ
أﻗصن هٌاﻓح الكتػ تشنط ضهاى اٌذﻘنان الكتػ .ـاصح ﻋًق
الﻘٗاقج ﻋلٖ ٌطػ الطنٗﻕ الٌٗت أّ النطبٗ ،هكى ذؼٌٗى
االٌذﻘنان ّ الﻘاتلٗح للذشﻐٗل ﻋًق كتػ الٌٗانج.
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ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ESP

 5.3.3نظام الثبات اإللكترونً ))ESP
ًﻅام الشتاخ اإللكذنًّٖ (ٗ )ESPهكى الؼق تشكل ﻓﻌال
هى هـاطن اًوالﻕ الٌٗانج الٖ الظاًب.
هتقأ الﻌهل لًﻅام ESP

ذًولﻕ الٌٗانج ﻏٗن الهظِوج تـ ESPأشًاء الﻘٗاقج
لذًؼنﻑ ﻋى هٌان الﻘٗاقج الﻌاقٕ.

ًﻅام ٗ ESPؼقق ًٗح الﻘٗاقج للٌاثﻕ ّﻓﻘا لواّٗح
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،
اًوالﻕ الٌٗانج الٖ الظاًب)ٗ ،ﻘّم  ESPتذصؼٗؼَ هى
ـالل ذطتٗﻕ ﻗّج الكتػ للﻌظالخ الهﻘاتلح.
ٗذم ذشﻐٗل ًﻅام  ESPقاثها ً أشًاء الٌنٕ.
اضﻐط ﻋلٔ الون تاٌذهنان (اكشن هى  3شّاى ّقّى
 10شّاى) الﻏالﻕ ًﻅام  .ESPﻓٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى
ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ اﻅِان الهﻌلّهاخ
الذؼلٗنٗح.
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ٗﻘّم  ESPتاٌذﻌاقج الٌٗانج الٖ ؼالح هٌذﻘنج هى
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
الـانظٖ هى الطنٗﻕ الهًؼًٖ؛ الا كاًخ الٌٗانج ذهٗل الٖ
ًﻘص الذّظَٗ (إٔ ًصﻑ ﻗطن الذّظَٗ كتٗن للﻐاٗح)ٌٗ ،ﻘّم
الًﻅام أٌاٌا تذطتٗﻕ الكتػ ﻋلٖ الﻌظالخ الـلﻔٗح ﻓٖ قاـل
الطنٗﻕ الهًؼًٖ.
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تﻌق ذشﻐٗل الٌٗانج ضٗاء الهتٗى ٗقل ﻋلٔ اﻏالﻕ ًﻅام
ّ ESPذﻅِن هﻌلّهاخ الذؼلٗن ﻋلٔ شاشح الﻌقاقاخ
الهنكتح ﻓٖ ُلا الؼالٗ .هكًكم اﻏالﻕ هﻔذاغ الذشﻐٗل ّشﻐل
الهؼنﻙ هظققاً لذشﻐٗل الًﻅام هظققاً .اًطﻔاء اللهتح ٗقل
ﻋلٔ قـّل الًﻅام الٔ ًهط الذشﻐٗل تشكل ذام.
ﻗق ذضٖء اللهتح تﻌق ذقّٗن هﻔذاغ الذشﻐٗل تﻌق
ً
هًﻘطﻌح ،اال أى اللهتح ﻗق
ذّصٗل كاتٗالخ التطانٗح الذٖ كاًخ
ذًطﻔت تﻌق ﻗطﻊ هٌاﻓح ﻗصٗنج.

هإشن ESP
 ضﻊ هﻔذاغ الذشﻐٗل الٔ ” “ONذتنﻕ اللهتحالشّاى ّذًطﻔت تﻌق االـذتان اللاذٖ.

ّ لتضﻊ

 اى ٗﻌهل  ESPاشًاء الٌٗن ﻓٗتنﻕ الهتٗى. تﻌق اﻏالﻕ ّﻅٗﻔح  ESPذضٖء اللهتح .ﻓٖ ؼال اـذالل  ESPذضٖء اللهتح .
 -ﻓٖ ؼال ذلﻑ  ABSذضٖء كل لهتاخ ،

،

.
ٗهكى للٌٗانج الهظِوج تـ ESPذصؼٗػ ﻗّج الكتػ ّﻓﻘا
لكهٗح االًوالﻕ الظاًتٖ أشًاء الﻘٗاقج لهًﻊ االًؼناﻑ ﻋى
الهٌان.
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ال ٗﻌهل  ESPاال الا كاى الهّذّن شﻐاالًٗ .هكًكم اوالح
ّﻅٗﻔح  ESPاال الا كاًخ الٌٗانج ﻓٖ الﻅنّﻑ االٌذشًاثٗح
الذالٗح:
 ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج هﻊ ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ. ﻋًقها ذكّى الٌٗانج ذﻘّق ﻋلٔ الشلّض الﻌهٗﻘح أّ الطنٗﻕالًاﻋهح.
 ﻋًقها ذكّى الٌٗانج ﻋالﻘح ﻓٖ الطنﻕ الهّؼلح ّالطنﻕاألـنٓ ،ذؼذاض الٔ الذؼنﻙ الٖ األهام ّالـلﻑ.
ﻓٖ ﻏٗاب ُلٍ الﻅنّﻑًٗ ،تﻐٖ ذشﻐٗل  ESPهى أظل
الٌالهح الهنّنٗح.
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ذؼلٗناخ
ذؤكق هى ضتط ٌنﻋح الٌٗانج ّﻓﻘا لﻅنّﻑ الهًاؾ
ّالطنﻕ ّؼنكح الهنّن ﻓٖ إٔ ّﻗخّ ،ال ذﻘم تﻘٗاقج الٌٗانج
تـطن تاٌذـقام ّﻅٗﻔح الٌالهح اإلضاﻓٗح الذٖ ّٗﻓنُا الًﻅام
لذظًب ّﻗّﻉ الؼّاقز.
• ذلكن ESP:ال ٗذظاّو الؼقّق الهاقٗح لﻘّج االلذصاﻕ
للطنٗﻕًٗ ،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.
•  ESPال ٌٗاُم ﻓٖ الذﻘلٗل هى هـاطن الؼّاقز الهنّنٗح
الهذنذتح ﻋلٔ اًهاط الﻘٗاقج ﻏٗن الٌلٗهح ،هشل ذظاّو
اﻗصٔ ٌنﻋح هٌهّغ تِا ّاالﻗذناب هى ٌٗاناخ
اـنٓ.
• لﻌهلٗح ﻏٗن الالثﻕ للٌٗانج أّ ذﻌقٗلِا (هشل ذﻌقٗل هكًّاخ
ًﻅام الﻔناهل ّالﻌظالخ ّأقاء اإلطاناخ) ٌّﻑ ذإشن
ﻋلٔ هٗواخ .ESP ّ EBDّABS

 .5دلٌل القٌادة

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل TCS

 5.3.4نظام التحكم فً قوة الجر ()TCS
ًﻅام الذؼم ﻓٖ ﻗّج الظن (ُّ )TCSالًﻅام الﻔنﻋٖ
لـٗ TCS .ESPؼقق ها الا كاًخ الﻌظلح الهقٗنج ذًولﻕ أم ال
ّﻓﻘا لٌنﻋح القّناى للﻌظلح الهقٗنج ٌّنﻋح القّناى للﻌظلح
الهقﻓّﻋحّ ،ﻋًقها ذكّى األّلٖ أكتن هى األـٗنجٌٗ ،هًﻊ
ٌ TCSنﻋح القّناى للﻌظلح الهقٗنجّ ،تالذالٖ الٌٗطنج ﻋلٖ
اًوالﻕ الٌٗانج.

هالؼﻅاخ
• ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج أكتن هى  80كم ٌ /اﻋحٌٗ ،ﻘّم
الًﻅام ذلﻘاثٗا تذشﻐٗل هٗوج .ESP / TCS
• اى كاى ﻗق ذم اﻏالﻕ ّﻅٗﻔح  ،ESP/TCSﻓاضﻐط ﻋلٔ
الون الﻋاقج ذشﻐٗلِا ﻓٖ ؼال ﻗلح ٌنﻋح الٌٗنج ﻋى
 80كم \ ي.
• ﻋًق الضﻐط ﻋلٔ ون ألكشن هى  10شّاى ،الًﻅام
ٌٗﻌذتن أى ُلٍ ُٖ ﻋهلٗح ـاطثحّ ،ال ٗإشن ﻋلٖ ؼالح
ﻋهل الًﻅام.
ٗذم ذشﻐٗل ًﻅام  TCSأشًاء الٌٗن ّاﻏالﻕ \ ﻓذػ ًﻅام
ٗ ESPﻌًٖ اﻏالﻕ \ ﻓذػ ًﻅام .TCS
اضﻐط ﻋلٔ الون تاٌذهنان (اكشن هى  3شّاى ّقّى
 10شّاى) الﻏالﻕ ًﻅام  .ESPﻓٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى
ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ اﻅِان الهﻌلّهاخ
الذؼلٗنٗح.
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ذؼلٗناخ
ًﻅام هٌاﻋقج الكتػ الِٗقنّلٗكٖ ٗهكى ذؼٌٗى ٌالهح
الﻘٗاقج الـاصح تﻙّ ،لكى هى الهٌذؼٗل أى ٗلُب الٖ أتﻌق
هى ﻗّاًٗى الكًٗهاذٗكاٗ ،نظٖ ضتط ٌنﻋح الﻘٗاقج الـاصح تﻙ
ّﻓﻘا لﻅنّﻑ الطنٗﻕ ٌّنﻋح الٌٗانج الهؼققج هى ﻗّاﻋق
ؼنكح الهنّن.

أها الٌٗانج الهظِوج تًﻅام ٌّ HBAﻑ ذّلق ضﻐط
الكتػ األكتن هى الكتػ الﻌاقٕ ﻋًق الضﻐط تٌنﻋح ﻋلٖ
قّاٌح الهكاتػ ّالؼﻔاﻅ ﻋلِٗاّ ،للﻙ ٗهكى لﻌب ﻗٗهح ؼقّقٗح
لـ ،ABSتؼٗز ٗهكى لًﻅام الكتػ اًشاء ﻓٖ أﻗصن ّﻗخ
الضﻐط الهطلّب لذتاطإ الٌٗانج األﻗصّٖ ،تالذالٖ الؼصّل
ﻋلٖ أﻗصن هٌاﻓح الكتػ.

 5.3.5النظام المساند للفرملة الهٌدرولٌكٌة ()HBA

ًﻅام هٌاﻋقج الكتػ الِٗقنّلٗكٖ (ٌٗ )HBAذـقم
الضﻐط الهذّلق تٌنﻋح ﻓٖ قاـل ًﻅام الكتػ لهٌاﻋقذﻙ ﻋلٖ
ذؼﻘٗﻕ هٌاﻓاخ ﻗصٗنج للكتػ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة ،ﻓبًَ
ٌٗذﻔٗق ذهاها هى ـصاثص  .ABSتﻌق ذؼنٗن قّاٌح
الهكاتػٌٗ ،ذم اٗﻘاﻑ  HBAذلﻘاثٗاّٗ ،ﻌّق ًﻅام الكتػ الٖ
ؼالح الﻌهل الﻌاقٗح.
هﻌﻅم الٌاثﻘٗى ٗهكى الكتػ ﻓٖ ؼاالخ ـطٗنجّ ،لكى ال
ٗ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.
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 5.3.6النظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر ()HHC
•

•

هالؼﻅاخ
ٗ HHCﻘّم 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.
 ُّ HHCهٗوج هذكاهلح ﻋلٖ أٌاي ًﻅام  .ESPاى
ٗذلﻑ  HHCﻓٗضٖء هتٗى ّ ESPذﻅِن الهﻌلّهاخ
ّاالشكال التٗاًٗح ﻋلٔ شاشح الﻌقاقاخ الهنكتح.

الًﻅام الهٌاﻋق للذؼكم ﻋًق صﻌّق الهًؼقن ()HHC
ٗه ّكى 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
•

ﻋًقها ذكّى قنظح الطنٗﻕ الهًؼقن أكتن هى  ،%4لم
ٗكّى لناﻉ الًﻘل ﻓٖ ذني ― ‖Pأّ ―ّ ،‖Nلم ٗذم ذطتٗﻕ
كتػ الذّﻗﻑ اإللكذنًّٖٗ ،ضﻐط الٌاثﻕ ﻋلٖ قّاٌح
الهكاتػ تؼٗز ذﻘﻑ الٌٗانج ّذكّى ﻓٖ ؼالح شاتذح ،ﻓٖ
ُلا الّﻗخ ،الا كاى الٌاثﻕ ٗؼنن قّاٌح الهكاتػٌٗ ،ذم
ذشﻐٗل ّﻅٗﻔح  HHCلذطتٗﻕ ضﻐط الكتػ ﻋلٖ الٌٗانج
ّالؼﻔاﻅ ﻋلٖ الضﻐط لهقج شاًٗح.

•

أشًاء ﻓذنج ﻋهل هٗوج  ،HHCﻋًقها ٗذظاّو ﻋوم
قّناى الهؼنﻙ ﻋوم قّناى هﻘاّهح الٌٗانجٌٗ ،ذم
االﻓناض ﻋى ضﻐط الﻔناهل ّاالًذِاء تًظاغ هى تقء
الﻘٗاقج.

•

ذﻌهل هٗوج  HHCأٗضا ﻋًق الﻘٗاقج ﻋلٖ الهًؼقن الٖ
األٌﻔل ّّضﻊ لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ "."R
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تﻌق ذًشٗط ّﻅٗﻔح  ،HDCﻋًق ُتّط الطنٗﻕ الهًؼقن،
ٌّﻑ ذٌﻔن الٌٗانج تٌنﻋح أقًٖ هى  8كمٌ/اﻋح هﻊ اتﻘاءُا
تقّى ذﻐٗٗن.

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ

الًﻅام الهٌاﻋق للذؼكم ﻋًق ُتّط الهًؼقن (ُّ )HDC
ّﻅٗﻔح اضاﻓٗح لاخ الصلح تناؼح الﻘٗاقج ﻓٖ ًﻅام  .ESPﻓٖ
ﻋهلٗح ُتّط الطنٗﻕ الهًؼقن ،الا لم ٗذم الضﻐط ﻋلٖ قّاٌح
الهكاتػ هى الٌاثﻕٗ ،ﻘّم  HDCتؤـل وهام الهتاقنج لذطتٗﻕ
ﻗّج الكتػ هى ـالل  ESPلذؼﻘٗﻕ الﻐنض هى الذتاطإ
ُتّطا.

كها ٗهكى الٌاثﻕ قّي قّاٌح االٌناﻉ أّ الهكتاغ
لذﻌقٗل ٌنﻋح الٌٗن .اى كاًخ ٌنﻋح الٌٗن ذذناّغ تٗى 8
ّ 35كم \ ي ﻋًق انـاء القّاٌح ،ﻓٌّﻑ ٗذم ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح
 HDCهظققاً لكٖ ذًول الٌٗانج هى الهًؼقن تالٌنﻋح
الؼالٗح.
 ٗذم اﻏالﻕ  HDCتﻌق ذظاّو الٌنﻋح ل 60كم \ ي. ﻋًقها ذكّى ّﻅٗﻔح الذؼكم لـ HDCﻓﻌالحٌّ ،ﻑ ٗذقاـل ESPذلﻘاثٗا ﻓٖ الﻌهل الا كاًخ الﻌظالخ ذًولﻕ تشكل
هﻔنط.
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–

ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج أﻗل هى  35كمٌ/اﻋحٗ ،ذم
الضﻐط ﻋلٖ الون لذًشٗط ّﻅٗﻔح .HDC

–

ٗ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.
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هالؼﻅاخ
• اى ٗذلﻑ ًﻅام الذؼكم الهٌاًق ﻓٖ الًوّل هى الهًؼقناخ،
ﻓٗذم اﻏالﻕ ُلٍ الّﻅٗﻔح هﻊ اﻅِان هﻌلّهاخ ّاشكال
تٗاًٗح ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتحٌّ .ﻑ ذٌهﻊ صّذا ً
ذؼلٗنٗا ً ل 5شّاى اٗضاً .ال ٗﻌهل  HDCتشكل ٌلٗم
ﻓٖ ُلا الؼال ،اال اى الٌاثﻕ ال ٌٗهػ لَ تالًوّل هى
الهًؼقن الشقٗق اظتانٗا ً تّاٌطح ُلا الًﻅام .ﻋلَٗ قّي
الهكتاغ لذِقثح الٌنﻋح ّالذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالذصلٗػ ﻓّناً.
• ﻓٖ تﻌض الﻅنّﻑ ﻗق ٗقـل ً HDCهط الؼهاٗح الؼنانٗح
تٌتب انذﻔاﻉ قنظح ؼنانج الﻔناهل .ﻋلٖ ٌتٗل الهشال،
ﻋًقها ذكّى قنظح الؼنانج الهؼٗطح ﻋالٗح ًٌتٗا ّٗذم
اٌذـقام ُلا الًﻅام لﻔذنج طّٗلح هى الوهى ،ذنذﻔﻊ
قنظح ؼنانج ًﻅام الكتػ تاٌذهنان تٌتب االؼذكاﻙ،
ّﻋًق ّصّلِا الٖ الؼقٌّ ،ﻑ ذقـل ّﻅٗﻔح HDC
ﻓٖ ّضﻊ الؼهاٗح الؼنانٗحٗ :ذم ذًشٗط الّﻅٗﻔح ّلكًِا
لى ذﻌهلّ ،ال ذﻌهل ّﻅٗﻔح  HDCهإﻗذاًُّ ،اﻙ هٗل
الذٌانﻉ للٌٗانجٌّ ،ﻑ ذﻌهل  HDCهى ظقٗق تﻌق
ذـﻔٗض قنظح ؼنانج ًﻅام الكتػ الٖ قنظح ؼنانج
الﻌهل الﻔﻌالح.
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ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل ًﻅام التقء ّالّﻗﻑ

 5.4.1نظام التشغٌل \ االٌقاف الذكً

هالؼﻅاخ
• ﻓٖ ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ لاكنج ؼّل اًﻘطاﻉ الكِنتاء ،ال
ٗﻌّق الًﻅام الٔ ها كاى ﻋلَٗ هى الﻅنّﻑ ﻋًق اطﻔاء
الهؼنﻙ تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
• النظاء اﻏالﻕ ًﻅام الذشﻐٗل ّاالٗﻘاﻑ ﻋًق اظذٗاو الهاء.
• ذظًتا ً 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
الؼاظح الٔ اٌذتقال التطانٗح <= .اًﻅن الٔ الصﻔؼح ،302
ّللﻙ لضهاى ٌالهح ًﻅام الذشﻐٗل ّاالٗﻘاﻑ.
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ٌُٗهٔ تًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ اللكٖ تًﻅام الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ تاـذصان .تﻌق ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل/اٗﻘاﻑ الذشﻐٗل،
ٗذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا هى ﻗٗاقج الٌٗانج الٖ اٗﻘاﻑ
ذشﻐٗلِاٗ .تﻘٔ هﻔذاغ الذشﻐٗل ﻓٖ هّضﻊ الذّصٗل تﻌق اطﻔاء
الهؼنﻙّٗ ،هكى ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ﻋًق الؼاظح.

 الﻔذػ :اضﻐط ﻋلٔ الون ّذًطﻔت اللهتح ّٗتقأ ًﻅامالذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ ٗﻌهل .ﻓٖ ُلا الؼال ذضٖء اللهتح ﻋلٔ
لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح.
 االﻏالﻕ :اضﻐط ﻋلٔ الون ّذضٖء اللهتح ّٗﻐلﻕ ًﻅامالذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ .ﻓٖ ُلا الؼال ذًطﻔت اللهتح ﻋلٔ لّؼح
الﻌقاقاخ الهنكتح.

ذًتِٗاخ
ٗتﻘٔ هﻔذاغ الذشﻐٗل ﻓٖ هّضﻊ الذّصٗل تﻌق اطﻔاء
الهؼنﻙ ﻋتن ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ اللكٖ .النظاء اﻏالﻕ
الهﻔذاغ ﻓٖ ؼال هﻐاقنج الٌٗانج.
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ﻓٖ ؼال االطﻔاء االّذّهاذٗكٖ تٌتب الًﻅام ٗهكًكم
ذشﻐٗل الهؼنﻙ تاذـال االظناءاخ الذالٗح:
 ذقّٗن الهﻘّق ؼذٔ واّٗح هﻌًٗح. ذقّٗن هﻔذاغ الذشﻐٗل. -الضﻐط ﻋلٔ الون .

ﻋهلٗح ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ لهّقٗل MT
 ﻓٖ ؼال الذطاتﻕ هﻊ الﻅنّﻑ االٌاٌٗح ؼّل ذشﻐٗل ًﻅامالذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ اّﻗﻑ الٌٗانج تشكل ذام ّضﻊ هتقل
الٌنﻋاخ ﻓٖ ّضﻌٗح الؼٗاق ّانؾ قّاٌح الﻘاتضٗ .ﻘّم
ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ تاطﻔاء الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ّذضٖء
اللهتح ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح.
 تﻌق اطﻔاء الهؼنﻙ ّذقّٗن هﻔذاغ الذشﻐٗل قي قّاٌحالﻘاتض أّ االٌناﻉ تّضﻌٗح الؼٗاق .ﻓٖ ُلا الؼال
ٗشﻐل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ّذًطﻔت اللهتح ﻋلٔ لّؼح
الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ ضٗاء اللهتح تاللّى االتٗض.
هالؼﻅاخ
ٗﻘّم الًﻅام تاطﻔاء الهؼنﻙ هظققاً ﻓٖ ؼال ﻋقم ﻗٗام
الٌاثﻕ تؤٕ ﻗنان ﻓٖ ـالل هقج هﻌًٗح تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ.

الﻅنّﻑ االٌاٌٗح ؼّل اٌذﻌهال ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ
ال ٗﻌهل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ اال الا كاًخ الٌٗانج
ﻓٖ الﻅنّﻑ الذالٗح:
 .1ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ
 .2ﻋلٔ الٌاثﻕ الظلّي ﻋلٔ كنٌَٗ ّنتط ؼوام الهاى
ّاﻏالﻕ التاب ﻋلٔ ظاًتَ.
ٗ .3ظب اﻏالﻕ ﻏطاء الؼظٗنج االهاهٗح.
 .4وٗاقج قنظح ؼنانج الهٗاٍ ﻓٖ الهؼنﻙ ﻋى  54قنظح
هثّٗح (تﻌق هقج هﻌًٗح تذشﻐٗل الهؼنﻙ تشكل ٌلٗم)
 .5وٗاقج ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  8كم \ ي هًل االٗﻘاﻑ ﻓٖ الهنج
الٌاتﻘح.
هالؼﻅاخ
ال ٗﻘّم ًﻅام الذشﻐٗل ّاالٗﻘاﻑ تاطﻔاء الهؼنﻙ ﻓٖ ؼال
ﻗلح ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  8كم \ ي قاثهاً.
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هالؼﻅاخ
• اـذن ّضﻌٗح ” “Pهى إٔ ّضﻌٗح ها ﻋقا ”ٌّّ ،“Rﻑ
ذهن الّضﻌٗح تّضﻌٗح ” .“Rﻓٖ ُلا الؼال ال ذضﻊ
هتقل الٌنﻋاخ ﻓٖ ّضﻌٗح ” “Rلهقج طّٗلح لذظًب
ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
• تﻌق اـذٗان ّضﻌٗح ” “Pهى ّضﻌٗح ”ٗ ،“Rظب الٌٗن
ب 15كم \ ي لكٖ ٗﻘّم ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ تاطﻔاء
الهؼنﻙ.

ﻓٖ ؼال االطﻔاء االّذّهاذٗكٖ تٌتب الًﻅام ٗهكًكم
ذشﻐٗل الهؼنﻙ تاذـال االظناءاخ الذالٗح:
 ذقّٗن الهﻘّق ؼذٔ واّٗح هﻌًٗح. ذقّٗن هﻔذاغ الذشﻐٗل. الضﻐط ﻋلٔ الون . اـذن ّضﻌٗح ”ّ “Dانؾ قّاٌح الﻔناهل لذشﻐٗل الهؼنﻙ. اـذن ّضﻌٗح ”ّ “Dقي قّاٌح الﻔناهل ّاـذن ّضﻌٗح” “Sلذشﻐٗل الهؼنﻙ.
 اـذن ّضﻌٗح ”ّ “Nانؾ قّاٌح الﻔناهل ّال ٗشﻐلالهؼنﻙ .قي قّاٌح الﻔناهل هظققاً لذشﻐٗل الهؼنﻙ.
 اـذن ّضﻌٗح ”ّ “Nلم ذتﻌق ﻗقهكم ﻋى قّاٌح الﻔناهل.اـذن ” “Rأّ ” “Dلذشﻐٗل الهؼنﻙ.
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ﻋهلٗح ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ لهّقٗل MT
 ﻓٖ ؼال الذطاتﻕ هﻊ الﻅنّﻑ االٌاٌٗح ؼّل ذشﻐٗل ًﻅامالذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ اّﻗﻑ الٌٗانج تشكل ذام ّقي قّاٌح
الﻔناهلٗ .ﻘّم ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ تاطﻔاء الهؼنﻙ
ذلﻘاثٗا ً ّذضٖء اللهتح ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح.
 تﻌق اطﻔاء الهؼنﻙ ّذقّٗن هﻔذاغ الذشﻐٗل انؾ قّاٌحالﻔناهل  .ﻓٖ ُلا الؼال ٗشﻐل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ّذًطﻔت
اللهتح ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ ضٗاء اللهتح
تاللّى االتٗض.
هالؼﻅاخ
ٗﻘّم الًﻅام تاطﻔاء الهؼنﻙ هظققاً ﻓٖ ؼال ﻋقم ﻗٗام
الٌاثﻕ تؤٕ ﻗنان ﻓٖ ـالل هقج هﻌًٗح تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
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ذﻌلٗهاخ الﻔشل ﻓٖ تقء الذشﻐٗل الذلﻘاثٖ

ٗذم ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا هنج أـنٕ.

ﻓٖ ؼال اطﻔاء الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ﻋتن ًﻅام الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ ﻗق ًٗﻘطﻊ الًﻅام ﻋى الذشﻐٗل الٌلٗم ﻓٖ الﻅنّﻑ
الذالٗح .ﻓٖ ُلا الؼال ٗذم ﻋنض "النظاء اﻏالﻕ ًﻅام
الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ ّذشﻐٗل الهؼنﻙ ٗقّٗاً" ﻋلٔ شاشح
الﻌقاقاخ الهنكتح .ال ٗؼذاض الٌاثﻕ الٔ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ٗقّٗاً.

ﻓٖ ؼال اطﻔاء الهؼنﻙ ذلﻘاثٗا ً ﻋتن ًﻅام الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ ﻗق ًٗﻘطﻊ الًﻅام ﻋى الذشﻐٗل الٌلٗم ﻓٖ الﻅنّﻑ
الذالٗح .ﻓٖ ُلا الؼال ال ٗؼذاض الٌاثﻕ الٔ اﻋاقج ذشﻐٗل
الهؼنﻙ.

 -لﻘق ذﻌطل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ.

 -اًوالﻕ الٌٗانج ﻋلٔ الهًؼقن.

 -لﻘق ﻓشل الًﻅام ﻓٖ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ألكشن هى  3هناخ.

 قنظح الؼنانج القاـلٗح هًؼنﻓح ﻋى الﻘٗهح الهُﻌقّج ﻋتن ًﻅامالذكٗٗﻑ.

 -ﻏطاء الؼظٗنج االهاهٗح ّاالتّاب هﻔذّؼح.

 -ﻗق ذم ذشﻐٗل ًهط اوالح الصﻘٗﻊ للوظاض االهاهٖ.

 -ﻋقم ﻗٗام الٌاثﻕ تنتط ؼوام االهاى.

 -ﻓناﻏٗح ظِاو الﻔناهل الهﻌوو لٌٗخ كاﻓٗح.

هالؼﻅاخ
• ﻗتل ﻓذػ ﻏطاء الؼظٗنج االهاهٗح أّ االتّاب ال ٗﻌهل الًﻅام
ً
هﻐلﻘح.
ّاى كاًخ
• تﻌق ذﻔكٗﻙ ؼوام االهاى ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ ال ٗﻌهل الًﻅام
ّاى كاى هنتّطا ً هظققاً.

 -ﻓلطٗح التطانٗح هًـﻔضح ظقاً.

الﻅنّﻑ الذٖ ال ذإقٕ الٔ ذشﻐٗل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ
ال ٗﻌهل ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ ﻓٖ الﻅنّﻑ الذالٗح:
 ﻋقم ّصّل قنظح ؼنانج الهٗاٍ ﻓٖ الهؼنﻙ الٔ اقًٔ ﻗٗهحهلكّنج ﻓٖ الشنّط االٌاٌٗح.
 ﻓناﻏٗح ظِاو الﻔناهل الهﻌوو لٌٗخ كاﻓٗح. ﻋقم ذؼﻘٗﻕ قنظح الؼنانج القاـلٗح الذٖ ٗذم ضتطِاتّاٌطح ً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.اـذٗان ّضﻌٗح ”.“R
 الهًؼقن شقٗق ظقاً. -اﻏالﻕ ًﻅام الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ.
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الذﻌلم اللاذٖ تﻌق اًﻘطاﻉ الذٗان الكِنتاثٖ للتطانٗح
الًﻘطاﻉ الذٗان الكِنتاثٖ للتطانٗح أّ ذﻐٗٗن التطانٗح،
تﻌق اٌذﻌاقج ذّصٗل الكِنتاءٗ ،ظب اظناء الذﻌلم اللاذٖ لًﻅام
التقء ّالّﻗﻑ ّﻓﻘا للـطّاخ الذالٗح:
 .1اﻏلﻕ كل االظِوج الكِنتاثٗح ّهﻔذاغ الذشﻐٗل ّاذنكِا لها
ٗوٗق ﻋى ٌ 4اﻋاخ.
ٗ .2ذم ذشﻐٗل الهؼنﻙ  3هناخّ ،تﻌق كل هنج هى تقء
ذشﻐٗل الهؼنﻙٗ ،ﻌهل الهؼنﻙ لهقج ال ذﻘل ﻋى 1
قﻗٗﻘح.
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ﻓذػ ًهط الكنّو

أونان الذشﻐٗل

 5.4.2نظام مثبت السرعة *

 اضﻐط ﻋلٔ الون للهقج الﻘصٗنج الﻋقاق ًﻅام الكنّو.ﻓٖ ُلا الؼال ذضٖء اللهتح تاللّى االتٗض ﻋلٔ
الﻌقاقاخ الهنكتح.

ٗهكى اـذٗان إٔ ٌنﻋح ﻓّﻕ  40كم \ ي ﻓٖ ًﻅام
الكنّو .ال ٗؼذاض الٌاثﻕ الٔ قّي قّاٌح االٌناﻉ تﻌق
ذـوٗى الٌنﻋح الهلكّنج ّذٌٗن الٌٗانج تِلٍ الٌنﻋح ﻋلٔ
الطّل.

 اضﻐط ﻋلٔ ون  -/SETلهقج ﻗصٗنج ؼذٔ ذصتػ اللهتحﻓٖ الﻌقاقاخ الهنكتح تاللّى االـضن .ﻓٖ ُلا الؼال
ﻗق قـلخ الٌٗانج الٔ ًهط الكنّو .انؾ قّاٌح
االٌناﻉ.

ذؼلٗناخ
• ال ذٌذـقم ًﻅام هشتخ الٌنﻋح ﻋًق الٌﻔن ﻋلٔ الطنﻕ لاخ
الكشاﻓح الهنّنٗحّ ،الهًؼقناخ ّالطنﻕ الهًؼًٗح أّ
أٌطػ الطنﻕ الهًولﻘح لؼلن هى الؼّاقز.
• 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.

 -وٗاقج ٌنﻋح الٌٗن الٔ ها ٗوٗق ﻋى  40كم \ ي.

الـنّض هى ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج
:ﻓذػ \ اﻏالﻕ ّؼقج الذؼكم تالكنّو

ٗهكًكم الـنّض هى ًهط الكنّو ﻋتن الٌّاثل الذالٗح:

.1

 -ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل.

 : .2الـنّض هى ًهط الذؼكم تالكنّو.

 الضﻐط ﻋلٔ الون لهقج ﻗصٗنج (الـنّض هى الكنّو هﻊذـوٗى الٌنﻋاخ الٌاتﻘح االﻋقاق)

 :-/SET .3ذﻔﻌٗل ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الكنّو \ اـﻔاض
الٌنﻋح.

 الضﻐط ﻋلٔ الون لهقج ﻗصٗنج (الـنّض هى الكنّو هﻊذصﻔٗن الٌنﻋاخ الٌاتﻘح االﻋقاق)

 :+/RES .4اٌذﻌاقج ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الكنّو \ وٗاقج
الٌنﻋح.

 نﻓﻊ ون االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ. -ﻋًق تقء ذشﻐٗل ًﻅام ESP.
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ذـﻔٗض ٌنﻋح ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج
 اًﻘن ون  -/SETلهقج ﻗصٗنج ّذًـﻔض الٌنﻋح ب 1كم \ي كلها ذًﻘنُا.
 اًﻘن ون  -/SETتاٌذهنان ذًـﻔض ٌنﻋح الٌٗن تاٌذهنانؼذٔ انـاثِا.
هالؼﻅاخ
ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج أﻗل هى  40كمٌ /اﻋح،
ٌّﻑ ذـنض ذلﻘاثٗا هى ًﻅام هشتخ الٌنﻋح.
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وٗاقج ٌنﻋح ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج

اٌذﻌاقج ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج

 ًﻘن ون  +/RESلهقج ﻗصٗنج .كلها ذًﻘنٍ ذوقق الٌنﻋحب 1كم \ ي.

تﻌق قّي قّاٌح الﻔناهل أّ ًﻘن الون لهقج ﻗصٗنج
للـنّض هى ًهط الكنّو ،ذصتػ اللهتح ﻋلٔ الﻌقاقاخ
الهنكتح تاللّى االتٗض .اضﻐط ﻋلٔ ون  +/RESلهقج
ﻗصٗنج لالٌذﻌاقج:

 ًﻘن ون  +/RESتاٌذهنان ذوقق الٌنﻋح تاٌذهنان ؼذٔانـاثَ.
هالؼﻅاخ
• ٗهكى اـذٗان  140كم \ ي كاﻗصٔ ٌنﻋح للكنّو ّال
ٗهكى ذﻌقٗل الٌنﻋح ﻋتن ون  +/RESﻓٖ ؼال وٗاقج
الٌنﻋح ﻋى  140كم \ ي.
• ﻋًقها ٗﻘّم تقّي قّاٌح الّﻗّق للذٌانﻉ ،الٌٗانج ٌّﻑ
ذـنض هإﻗذا هى ًﻅام هشتخ الٌنﻋح ّذٌاﻓن تالٌنﻋح
تﻌق الذٌانﻉ.

 ﻓٖ ؼال وٗاقج ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  40كم \ ي اضﻐط ﻋلٔﻋلٔ
ون  +/RESلهقج ﻗصٗنج ذصتػ اللهتح
الﻌقاقاخ الهنكتح هى االتٗض الٔ االـضن .ﻓٖ ُلا
الؼال ذﻌّق ٌنﻋح الٌٗن الٔ ها كاى ﻋلِٗا ﻋًق اﻋقاق
ٌنﻋح الكنّو الٌاتﻘح.
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 5.4.3نظام التحكم بالكروز بالتكٌف الذاتً *

أونان الذشﻐٗل
هالؼﻅاخ
ذﻌلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذﻌهال الناقان ّهٌذشﻌن
الكاهتٗنا >= .اًﻅن الصﻔؼح 230

.1

 :ﻓذػ \ اﻏالﻕ ACC

 : .2ذﻌقٗل هٌاﻓح ACC
.3

 :الﻐاء ACC

 :-/SET .4اﻋقاق  \ ACCذِقثح الٌنﻋح
 :+/RES .5اٌذﻌاقج  \ ACCاالٌناﻉ

ذؼلٗناخ
• ال ٗﻌذتن ً ACCﻅاها ً للٌالهح أّ ـاصا ً لذًتِٗكم الٔ ذّاظق
ﻋّاثﻕ ّذظًب اصقطاهاخ ،اال ُّّ ًﻅام ٗﻌطٖ كم
ً
ً
اضاﻓٗح .للا ٗظب ﻋلٔ الٌاثﻕ الذنكٗو ﻋلٔ
ناؼح
الﻘٗاقج ّذؼهل كاﻓح الهٌإّلٗح ذظاٍ الٌٗانج.
• النظاء اٌذﻌهال ًﻅام ّ ACCﻓﻘا لهقٓ النإٗح ّاالؼّال
الظّٗح ّاالؼّال الهنّنٗح ّالطنﻕ .للا ٗظب ﻋلٔ
الٌاثﻕ الٌٗطنج ﻋلٔ الٌٗانج ّالذنكٗو ﻋلٔ التﻌق ﻋى
هنكتاخ اـنٓ ّذؼهل كاﻓح الهٌإّلٗح ذظاٍ الٌٗانج.

ٌُٗهٔ ُلا الًﻅام أٗضا بّٗ ACCذم اٌذﻌهالَ لذﻌقٗل
الهٌاﻓح ذلﻘاثٗا ً ﻋى الٌٗاناخ ﻓٖ االهام ﻓٖ ًهط الكنّو،
ًّطاﻕ الٌنﻋح ُّ  150- 0كم \ ي.
ٗﻘّم  ACCتاـذتان الهٌاﻓح ّالٌنﻋح الًٌتٗح ها تٗى
الهنكتاخ اهاهكم ٌّٗانذكمّ ،للﻙ هى ـالل الناقان الهّظٖ
الهٗلٗهٖ ّالكاهتٗناخ اللكٗح الهنكتح ﻋلٔ الوظاض االهاهٖ.
 اى كاًخ هنكتاخ هّظّق ًج اهاهكم ﻓٗﻘّم  ACCتاٗﻘاﻑٌٗانذكم أشًاء ذّﻗﻔِا .اى ذًطلﻕ الٌٗاناخ ﻓٖ اهاهكم،
ﻓذًطلﻕ ٌٗانذكم هظققاً ﻓٖ ﻅنّﻑ هﻌًٗح ذؼخ ٌٗطنج
 .ACCتﻌق هذاتﻌح اؼّال الٌٗاناخ اهاهكم لهقج هﻌًٗح
ٗذم اًطالﻕ ٌٗانذكم ﻋتن ون  +/RESأّ قّاٌح
االٌناﻉ تشكل هذواهى.
 اى كاًخ ٌٗاناخ اهاهكم ٌّنﻋاذِا أﻗل هى الٌنﻋحالهٌذِقﻑ الِٗا ،ﻓذذتﻌِا ٌٗانذكم ﻋى التﻌق اٙهى ذؼخ
ٌٗطنج ACC.
 اى كاًخ ال ذّظق إٔ ٌٗانج اهاهكم ،ﻓذٌٗن ٌٗانذكمتٌنﻋاخ هٌذِقﻑ الِٗا ذؼخ ٌٗطنج ACC.
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ذشﻐٗل ACC
 اًﻘن الون لهقج ﻗصٗنج ٗضء الهتٗى الهذًاﻅن تاللّىاالتٗض ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.
 اضﻐط ﻋلٖ ون  -/SETلﻔذنج ﻗصٗن ﻓٖ لّؼح ﻗق قـلخ الٌٗانج الٔ ًهط ٌٗطنج ّ ACCانؾ قّاٌحاالٌناﻉ.
هالؼﻅاخ
• اقًٔ ٌنﻋح للكنّو ُٖ  30كم \ ي.
• ﻋًق ّضﻊ هتقل الٌنﻋاخ ﻓٖ إٔ ّضﻌٗح ها ﻋقا ّضﻌٗح
الذﻘقم ال ٗهكى قـّل ٌٗطنج ACC.
تﻌق ذشﻐٗل  ACCذضٖء اللهتح ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح
(ضٗاء اللهتح ٗقل ﻋلٔ ذّاظق هنكتاخ اهاهكم) ،كها
ٗذم ﻋنض ٌنﻋح  ACCالهـوًّح ّاؼّالِا ﻋلٔ
شاشح الﻌنض.

ٗقل ﻋلٔ اى  ACCﻗق ذلﻑ
 ضٗاء الهتٗى االصﻔنّالنظاء الذّظَ الىالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ الهﻌذهق للﻔؼص ّاالصالغ ﻓّناً

ّصﻑ الّاظِح

ٗ .3قل ﻋلٔ ٌنﻋح الكنّو الٌاتﻘح االﻋقاق.
.4

هٌاﻓح الكنّو الٌاتﻘح االﻋقاق ﻋى هنكتاخ اهاهكم

اى كاًخ ﻗّج ﻓنهلح  ACCال ذكﻔٖ لكٖ ذؼذﻔﻅ
ٌٗ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.
 .1ﻗق ذم الﻌشّن ﻋلٔ هنكتاخ اهاهكم.
 .2لهتح الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ
 ضٗاء الهتٗى االتٗض ٗقل ﻋلٔ اى  ACCﻓٖ االٌذﻌقاقًُّاﻙ هنكتاخ هٌذِقﻑ الِٗا اهاهكم .ضٗاء الهتٗى
االـضن ٗقل أى  ACCشﻐال ًُّاﻙ هنكتاخ
هٌذِقﻑ الِٗا اهاهكم.
 ضٗاء الهتٗى االتٗض ٗقل ﻋلٔ اى  ACCﻓٖ االٌذﻌقاقّال ذّظق هنكتاخ هٌذِقﻑ الِٗا اهاهكم .ضٗاء الهتٗى
االـضن ٗقل أى  ACCشﻐال ّال ذّظق هنكتاخ
هٌذِقﻑ الِٗا اهاهكم.
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اٌذﻌاقج ACC
ٗهكى اٌذﻌاقج ّﻅٗﻔح الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ هظققاً ﻋتن
الـطّاخ الذالٗح ﻓٖ ؼال ضٗاء الهتٗى تاللّى االتٗض ﻋلٔ
الﻌقاقاخ الهنكتح:
 اًﻘن ون  +/RESلهقج ﻗصٗنج ذضء اللهتح الهذًاﻅنجتاللّى 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
 -/SETلهقج ﻗصٗنج لٗﻘّم الًﻅام تاـذٗان الٌنﻋح
الؼالٗح كٌنﻋح الكنّو (ٗذم اـذٗان  30كم \ ي
كٌنﻋح الكنّو ﻓٖ ؼال ﻗلح الٌنﻋح الؼالٗح ﻋى 30
كم \ ي).
ال ٗهكى اٌذﻌاقج الّﻅٗﻔح ﻋى طنٗﻕ ًﻘن ون +/RES
تﻌق الـنّض هى ًهط الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ:
ً -ﻘن الون

للهقج الﻘصٗنج للـنّض هى الكنّو.

 -اـذٗان ّضﻌٗح ” “Pأّ ” “Nأّ ”.“R

ٗهكى االٌذﻌاقج ﻋتن ون  +/RESﻓٖ ًهط الكنّو
اللاذٖ الذكٗﻑ:
 ﻋًقها ٗﻘّم تقّي قّاٌح الﻔناهل ؛ -اضﻐط ﻋلٖ ون

لﻔذنج ﻗصٗنج.

 اـذٗان ّضﻌٗح ” “Pاّ ” “Nاّ ”ّ( “Rضﻊ الهتقل ﻓٖ” “Dاّ ”)“S
 نﻓﻊ ون االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ( .انـاء ًﻅام  EPBؼٌباالؼذٗاظاخ)
 -ﻋًق اﻏالﻕ ًﻅام ٗ( ESPظب اﻋاقج ذشﻐٗل )ESP

الـنّض هى ACC
ٗهكى الـنّض هى ٌٗطنج  ACCﻋتن االظناءاخ الذالٗح:
 ﻓذػ التاب ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ. ذﻔكٗﻙ ؼوام االهاى ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ. ﻗم تقّي قّاٌح الﻔناهل. اـذٗان ّضﻌٗح ” “Pأّ ” “Nأّ ”“Rاًﻘن الون لهقج ﻗصٗنج (ذضٖء اللهتح ﻋلٔ الﻌقاقاخ
الهنكتح تاللّى االتٗض هﻊ الـنّض الهإﻗخ هى ACC
ّذـوٗى الٌنﻋح الٌاتﻘح االﻋقاق).
لهقج ﻗصٗنج (ذًطﻔت اللهتح ﻋلٔ الﻌقاقاخ
اًﻘن الون
الهنكتح تاللّى االتٗض هﻊ الـنّض الهإﻗخ هى ACC
ّذصﻔٗن الٌنﻋح الٌاتﻘح االﻋقاق).
 نﻓﻊ ون االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ. -ﻋًق اﻏالﻕ ًﻅام ESP.
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ذﻌقٗل هٌاﻓح ACC
اـذن ّضﻌٗح ”ٗ “ONشﻐل الًﻅام ّذتذﻌق ٌٗانذكم ﻋى
هنكتاخ ﻓٖ االهام تالّضﻌٗح الناتﻌح (اكتن هٌاﻓح تالّضﻌٗح
الناتﻌح).
اًﻘن الون لهقج ﻗصٗنج لذﻐٗٗن الهٌاﻓاخ ﻋى هنكتاخ
اهاهكم .كلها ذًﻘن ،ذذﻐٗن الهٌاﻓح ّؼٌب ذنذٗب "الّضﻌٗح
الناتﻌح ← الّضﻌٗح الشالشح ← الّضﻌٗح الشاًٗح ← الّضﻌٗح
االّلٔ ← الّضﻌٗح الناتﻌح "...تشكل قّنٕ .كها ٗذم
ﻋنض الشنٗط االﻓﻘٖ اللٕ ٗهشل الّضﻌٗح الؼالٗح ﻋتن هتٗى
هٌاﻓح الكنّو ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.
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ذـﻔٗض ٌنﻋح ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج
ٗنظٖ اذـال اإلظناءاخ الذالٗح لذـﻔٗض الٌنﻋح:
 اًﻘن ون  -/SETلهقج ﻗصٗنج ّذًـﻔض الٌنﻋح ب 1كم \ي كلها ذًﻘنُا.
 ًﻘن ون  -/SETتاٌذهنان الـﻔاض ٌنﻋح الكنّو ب 5كم\ ي تاٌذهنان ؼذٔ انـاء الون أّ ؼذٔ  30كم \ ي.
انؾ الون لكٖ ذٌٗن الٌٗانج تالٌنﻋح الهًـﻔضح.

وٗاقج ٌنﻋح ذشتٗخ الٌنﻋح الهؼققج
ٗنظٖ اذـال اإلظناءاخ الذالٗح لوٗاقج الٌنﻋح:
 قّي قّاٌح االٌناﻉ ًّﻘن ون  -/SETلوٗاقج الٌنﻋح ،الٗذم ذؼقٗق ٌنﻋح الكنّو تﻘٗهح ﻋالٗح.
 ًﻘن ون  +/RESلهقج ﻗصٗنج .كلها ذًﻘنٍ ذوقق الٌنﻋحب 1كم \ ي.
 ًﻘن ون  +/RESتاٌذهنان لوٗاقج ٌنﻋح الكنّو ب 5كم\ ي تاٌذهنان ؼذٔ انـاء الون.
هالؼﻅاخ
• ٗهكى اـذٗان  150كم \ ي كاﻗصٔ ٌنﻋح للكنّو.
• ﻋًقها ٗﻘّم تقّي قّاٌح الّﻗّق للذٌانﻉ ،الٌٗانج ٌّﻑ
ذـنض هإﻗذا هى ًﻅام هشتخ الٌنﻋح ّذٌاﻓن تالٌنﻋح
تﻌق الذٌانﻉ.
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الﻅنّﻑ االٌذشًاثٗح

ذﻔﻌٗل  ACCتﻌق الذّﻗﻑ ﻋى هذاتﻌح الهنكتاخ.

ًﻅناً للﻘّٗق الﻔٗوٗاثٗح ٗـضﻊ  ACCلتﻌض الؼقّق
أٗضا ّنتها ذؼيّ تذناظﻊ اقاء  ACCأّ ﻋقم هٌاُهذَ ﻓٖ
الٌٗطنج ﻋلٔ ٌٗانذكم ﻓٖ تﻌض الﻅنّﻑ .للا ٗظب ﻋلٗكم
الٌٗطنج ﻋلٔ الٌٗانج تشكل ّاﻉ قاثهاً.

ذذّﻗﻑ ٌٗانذكم ﻋًقها ذذّﻗﻑ الهنكتاخ الذٖ ذذتﻌِا .ﻓٖ
ً
ٌاكًح
ـالل هقج هﻌًٗح تﻌق ذّﻗﻑ ٌٗانذكم ٗظﻌلِا ACC
ﻋتن ّ ESPذﻌوٗو الضﻐط .تﻌق الهقج الهﻌًٗح ٗﻘّم ACC
تذشﻐٗل  ESPلكٖ ذؼذﻔﻅ ٌٗانذكم تالّضﻊ الهٌذﻘنًُ .اﻙ 3
اؼّال ﻓٖ ؼال ذﻔﻌٗل ّ ACCهﻐاقنج الهنكتاخ اهاهكم:

الﻅنّﻑ الذالٗح ذإقٕ الٔ ذناظﻊ اقاء هٌذشﻌن ًﻅام
الناقانّ ،ﻋلٔ الٌاثﻕ ذّؾ الؼلن ﻓٖ ُلٍ الهًاٌتاخ:

 .2هنّن الٌٗانج تالهًﻌطﻔاخ .ﻋًقها ذٌٗن الٌٗانج ﻓٖ
الهًﻌطﻑ ﻗق ال ٗﻌشن هٌذشﻌن الناقان ﻋلٔ الهنكتاخ
اهاهكم أّ ٗﻌظو ﻋى ذًتِٗكم الٔ الهنكتاخ الذٖ ذٌٗن
ﻋلٔ هٌاناخ هذظاّنج .ﻓٖ ُلا الؼال ﻗق ٗﻘّم ACC
تﻔنهلح الٌٗانج ّذِقثح ٌنﻋذِا ،أّ ال ٌٗذظٗب لؼنكاخ
الهنكتاخ اهاهكم .قي قّاٌح الهكتاغ أّ ألﻎ ACC
ٗقّٗا ً للـنّض هًَ.

 .1اٗﻘاﻑ الٌٗانج تﻌق ذِقثح الٌنﻋح .اى ذكتػ ّذذّﻗﻑ
الٌٗانج اهاهكم ﻓٗﻘّم  ACCتذِقٗح الٌنﻋح ؼذٔ
الـنّض هى االًلان .ﻓٖ ُلا الؼال ٗﻘّم الٌاثﻕ تذشقٗق
الﻔنهلح االٗظاتٗح ؼٌب االؼذٗاظاخ ؼذٔ اٗﻘاﻑ الٌٗانج
تشكل ذام.

 .1اى ذضء اللهتح تاللّى االـضن ﻓٗﻌّق ٗ ACCﻘّق
الٌٗانج تﻌق هﻐاقنج الهنكتاخ اهاهكم.
 .2اى ذضء اللهتح تاللّى االتٗض تقّى ذشﻐٗل ،EPB
ﻓٗهكى الٌاثﻕ تذشﻐٗل الٌٗانج ذؼخ ٌٗطنج  ACCﻋتن
ون  +/RESأّ ّقّاٌح االٌناﻉ.
 .3اى ذضٖء اللهتح تاللّى االتٗض تﻌق ذشﻐٗل ،EPB
ﻓٗهكى الٌاثﻕ قّي قّاٌح االٌناﻉ اّالً .ﻓٖ ُلا الؼال
ٗﻌّق ٗ ACCﻘّق الٌٗانج تﻌق ًﻘن ون  +/RESﻋﻘب
انذـاء .EPB
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 .5ﻋًق ذﻐٗٗن الهنكتاخ االـنٓ لهٌاناذِا .ﻋًقها ذقـل
الٌٗاناخ هٌانكم هى الهٌاناخ الهذظاّنج ُّٖ ـانض
ًطاﻕ اـذتان الناقان االهاهٖ ،ﻓﻘق ال ٗذم الﻌشّن ﻋلِٗا.
ﻓٖ ُلا الؼال ال ٌٗذظٗب  ACCلالهّان ﻓّنا.
ّ
الهإشنج ﻓٖ ّﻅٗﻔح الهٌذشﻌن .ذذناظﻊ ّﻅٗﻔح
 .6الﻌًاصن
هٌذشﻌن الناقان تٌتب االهطان الﻘّٗح ّالضتاتاخ
الهاثٗح ّالشلّض ّالطٗى ،هها ٗإقٕ الٔ االﻏالﻕ الهإﻗخ
ل .ACCﻓٖ ُلا الؼال ٗذم ﻋنض التٗاًاخ الذالٗح ﻋلٔ
شاشح الﻌنض" :الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ ﻏٗن هذاغ" أّ
"النظاء ﻓؼص ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام"
أّ "النظاء ﻓؼص الًﻅام الهٌاًق االٗظاتٖ للﻔناهل".
ﻓٖ ُلا الؼال ال ٗﻌهل ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ
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 .4ذّاظق الٌٗاناخ الضّٗﻘح أّ ٌّٗل الٌٗاناخ تشكل  Z.اى
ذقـل الٌٗاناخ الضٗﻘح اهاهكم ّالهنكتاخ الذٖ ذذظَ
الٔ الٌٗان أّ الٗهٗى الٔ ًطاﻕ هٌذشﻌن الناقان ،ﻓٗذم
الﻌشّن ﻋلِٗا ،اال أى الًﻅام ٗﻌظو ﻋى ذشـٗص
ً
ـاصح القناظاخ
هنكتاخ تـانض ًطاﻕ الهٌذشﻌن،
الًانٗح أّ الهنكتاخ الضٗﻘح.

 .3الـنّض هى الهًﻌطﻑ .ﻋًق هﻐاقنج الهًﻌطﻑ الطّٗل ﻗق
ٗﻌظو الًﻅام ﻋى ذّﻗﻊ الهٌان .للا ٗﻘّم هٌذشﻌن
الناقان تذؼلٗل نقّق اﻓﻌال الهنكتاخ الذٖ ذٌٗن ﻓٖ
هٌاناخ هذظاّنج ؼذٔ اذـال اظناءاخ صؼٗؼحٗ .هكى
ﻗطﻊ ُلٍ الﻌهلٗح ﻋتن قّاٌح االٌناﻉ.
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ذًتِٗاخ
• ﻗق ال ٌٗذظٗب  ACCالّاهنكم ﻓٖ تﻌض الهًاٌتاخ .هشالً
ﻋًقها ذﻘذنب ٌٗانذكم هى ٌٗاناخ هذﻌطلح أّ إٔ ﻋاثﻘح
ذذّﻗﻑ تٌتب الوؼام أّ هنكتاخ ذٌٗن ﻓٖ ًﻔي الهٌان،
ﻗق ال ٌٗذظٗب  ACCالّاهنكم.
• ﻗق ال ٌٗذظٗب  ACCألٕ شـص أّ ؼّٗاى أّ ٌٗانج
ذﻘذنب هًكم ﻓٖ ًﻔي الهٌان.
• ﻋًق ذﻐٗٗن الهٌان أّ الٌٗن ﻋًق هـنض الطنٗﻕ الٌنٗﻊ أّ
الطنٗﻕ اللٕ ٗكّى ﻋلٔ ﻗٗق الذهِٗق ٗظب اﻏالﻕ
 ACCهإﻗذا ً لذظًب وٗاقج الٌنﻋح ذلﻘاثٗا ً ﻋى الﻘٗهح
الٌاتﻘح االﻋقاق.

ذؼلٗناخ
• الوام الٌاثﻕ اذـال اظناءاخ اؼذٗاطٗح للٌٗطنج ﻋلٔ
الٌٗانج.
• ًﻅناً لٌالهذكم ّﻏٗنكم ال ٗهكى اٌذﻌهال  ACCﻋًق الٌٗن
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.
• ال ذٌذﻌهل  ACCﻋًق الٌٗن ﻓٖ هًاطﻕ ال ذّظق ﻓِٗا إٔ
طنٗﻕ أّ تَ طنﻕ ذناتٗح ﻓﻘط .اٌذﻌهل  ACCﻋلٔ
ٌطّغ طنﻕ صلتح ﻓﻘط.

أّ ًﻅام الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ أّ الًﻅام الهٌاًق
االٗظاتٖ للﻔناهل.
 .7الؼنانج الهﻔنطح للﻔناهل ﻗق ٗﻐلﻕ ًﻅام  ACCذلﻘاثٗا ً
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
 ACCﻓٗها تﻌق .ال ٗذم اﻋاقج ذﻔﻌٗل  ACCاال تﻌق
اًـﻔاض قنظح ؼنانج ظِاو الﻔناهل الٔ الًطاﻕ
الهٌهّغ تَ.
ًّ .8صٗكم تﻌقم ذشﻐٗل  ACCﻓٖ الوؼام الهنّنٕ أّ ﻋًق
ذناظﻊ هقٓ النإٗح (هشل اللٗل \ اتذِان االضّاء \
الهطن \ الشلط \ الضتاب ّالؿ) .ال ٗذـل ًﻅام ACC
إ اظناء لﻔنهلح ٌٗانذكم ﻓٖ ؼال اﻗذناب إٔ شـص
أّ ؼّٗاى أّ هنكتح صﻐٗنج (هشل القناظح الًانٗح،
القناظح الِّاثٗح ّالﻘاطنج لاخ الؼاهل الهًـﻔض) أّ
اشٗاء ٌاكًح.
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هالؼﻅاخ
• ٗﻌظو  ACCﻋى ذشـٗص كل تٗثاخ الٌٗن.
• تﻌق ذشﻐٗل  ACCﻗق ٗذم ذﻐطٗح اؼّال  ACCالﻅاُنج
ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ تّﻅاثﻑ اـنٓ (هشل ﻋًق اظناء
الهكالهاخ الِاذﻔٗح).
• تﻌق ذﻔﻌٗل  ACCنتها ذٌهﻊ ضّضاء ؼاقج ًاظهح ﻋى
ذشقٗق الﻔناهل ُّٖ ،هى الﻅّاُن الطتٗﻌٗح ّال قاﻋٖ
للﻘلﻕ .اى الضّضاء ذؤذٖ هى ذشﻐٗل الًﻅام.
• ً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
الؼال ٗذم اﻏالﻕ  ACCهإﻗذاً.
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هالؼﻅاخ
• ال ٗﻘّم  ACCتذشـٗص اشٗاء ٌاكًح.
• ٗﻘقن  ACCﻋلٔ الؼٗلّلح قّى ﻗّج الﻔنهلح الهؼقّقج تقالً
هى ﻗّج الﻔنهلح الهﻔاظثح.
• النظاء ﻋقم ّضﻊ الﻘقم ﻋلٔ قّاٌح االٌناﻉ تشكل هذﻌهق
أّ ﻏٗن هذﻌهقّ ،للﻙ هى اظل ذظًب ذناظﻊ الﻔناهل
تٌتب  ACC.اى ٗقي الٌاثﻕ قّاٌح االٌناﻉ ،ﻓﻘق
ذوقاق ٌنﻋح الٌٗن ّالهٌاﻓح الـاضﻌح للٌٗطنج.
• اى ٗﻌظو  ACCﻋى اقاء قّنٍ هشلها لكن ﻓٖ ُلا الﻔصل،
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
الًﻅام ذشـٗص الهنكتاخ اهاهَ .ﻓٖ ُلا الؼال ٗظب
اﻏالﻕ ACC.
• اى ذﻘذنب الٌٗانج ﻓٖ االهام هًكم ذقنٗظٗا ً ٌّنﻋح ٌٗانذﻙ
ً
ؼهاٗح
ﻓّﻕ ٌنﻋذِا ،ﻓال ّٗﻓن اقاء ﻓنهلح ACC
ههٗو ًج .ﻓٖ ُلا الؼال ٗظب قّي قّاٌح الكتػ لذظًب
االصطقام تِا.

ذًتِٗاخ
• ٌٗهػ  ACCللٌٗانج تاالًطالﻕ اّذّهاذٗكٗا ً تﻌق ذّﻗﻑ
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
للهطن الﻘّٕ أّ الشلط أّ الطٗى ،ﻓﻘق ال ٗﻌهل ACC
تشكل ٌلٗم.
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 5.4.4نظام االنذار المبكر االمامً لالصطدام *

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ

ٗﻘّم ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام تذشـٗص
الهٌاﻓح ّالٌنﻋح الًٌتٗذٗى لٌٗانذكم ٌّٗاناخ اـنٓ
تّاٌطح الكاهٗنا الهٗلٗهٗذنٕ االهاهٖ ّالكاهٗنا االهاهٖ
اللكٖ الهنكب ﻋلٔ الوظاض االهاهّٖ ،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
اظناءاخ الوهح لذظًب الؼّاقز ّالهـاطن.
 اًﻘن الون الهنى ﻋلٔ ٗهٗى "االًلان الهتكن االهاهٖلالصطقام" ﻋلٔ الًاﻓلج الﻅاُنج ﻋلٔ شاشح الﻌنض
للًﻅام الصّذٖ ،شم اًﻘن "الذؤكق".
هالؼﻅاخ
تﻌق اﻏالﻕ ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ال
ٗﻘّم الًﻅام لذًتِٗكم الٔ هـاطن الٌٗاناخ ّالهاناخ.

قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONذٌٗن الٌٗانج تٌنﻋح ﻓّﻕ
30كم \ يّ ،ﻓٖ ُلا الؼال ٗذم ﻓذػ ًﻅام االًلان الهتكن
االهاهٖ لالصطقام.
ٗقّٗاً:

هالؼﻅاخ
ذﻌلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذﻌهال الناقان ّهٌذشﻌن
الكاهتٗنا >= .اًﻅن الصﻔؼح 230

النظاء اذـال االظناءاخ الذالٗح لﻔذػ \ اﻏالﻕ الًﻅام

 -اضﻐط ﻋلٖ ون

لﻔذنج ﻗصٗنج.
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 .3الﻔنهلح الﻘصٗنج.
ذؼلٗناخ
اى ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ٗؼذنم
الﻘاًّى الﻔٗوٗاثٖ ّلى ذظاوﻑ تّﻅاثﻔَ.
• اى الًﻅام لى ًٗتَ الٌاثﻕ ؼذٔ ذظًب االصطقام ﻓٖ إ ؼال
هى االؼّال.
ّ
• ﻓٖ الﻅنّﻑ الهﻌﻘقج 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.
• الوام الٌاثﻕ اذـال اظناءاخ اؼذٗاطٗح للٌٗطنج ﻋلٔ
الٌٗانج.

ذًتِٗاخ ُاهح

ٗذم ذﻔﻌٗل الﻔنهلح الﻘصٗنج ﻋًق الﻌشّن ﻋلٔ الهـاطن
الﻌالٗح لالصطقامّ ،للﻙ هى اظل ذًتَٗ الٌاثﻕ الٔ اذـال
اظناءاخ الوهح ﻓّناً.
هالؼﻅاخ
• ﻗم تاﻋقاق هٌاﻓح الذًتإ لالصطقام االهاهٖ تٗى "التﻌٗق
ّالهذٌّط ّالﻘنٗب" ﻓٖ اﻋقاقاخ الٌٗانج – الﻘٗاقج
الهٌاًقج  -هٌاﻓح الذًتإ لالصطقام االهاهٖ ﻓٖ الًﻅام
الصّذٖٗ .هكى ذـوٗى الهٌاﻓح الذًتِٗٗح لالصطقام
االهاهٖ ّاطالﻋكم ﻋلٔ الهٌاﻓح الذؼلٗنٗح الٌاتﻘح
االﻋقاق.
• قي قّاٌح االٌناﻉ أّ قّن الهﻘّق الًِاء ذؼلٗن الًﻅام.
• ًطاﻕ الٌنﻋاخ الـاضﻌح للذًتَٗ الٔ الهٌاﻓح ُّ ﻓّﻕ 80
كم \ ي .النظاء ذظًب ذشذٗخ ذنكٗو الٌاثﻕ تٌتب
كشنج الذؼلٗناخ ﻋًق الٌٗن تٌنﻋاخ هًـﻔضح.
• ًطاﻕ الٌنﻋاخ الـاضﻌح للذًتَٗ الٔ االﻗذناب ُّ ﻓّﻕ 30
كم \ ي.

ًُاﻙ  3اًّاﻉ هى الذًتِٗاخ ﻋًق ذشﻐٗل ًﻅام االًلان
الهتكن االهاهٖ لالصطقام:
 .1الذًتَٗ الٔ الهٌاﻓح.
الهٌاﻓح تًٗكم ّالٌٗانج اهاهكم هؼقّقج ظقاً ّﻗق ذصطقم
تِا .ﻓٖ ُلا الؼال ذتنﻕ االٗﻘًّح ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.
 .2الذًتَٗ الٔ االﻗذناب.
تﻌق ذﻔﻌٗل ًﻅام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ذتنﻕ
االٗﻘًّح الهذًاﻅنج ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ اصقان
االصّاخ الذؼلٗنٗح.
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 5.4.5النظام المساند للفرملة االٌجابٌة *

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ
هالؼﻅاخ
ذﻌلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذﻌهال الناقان ّهٌذشﻌن
الكاهتٗنا >= .اًﻅن الصﻔؼح 230

ّضﻊ هﻔذاغ الذشﻐٗل ﻓٖ ”ّ “ONالًﻅام الهٌاًق
االٗظاتٖ هﻔذّغ قاثهاً.
ٗقّٗاً:

النظاء اذـال االظناءاخ الذالٗح لﻔذػ \ اﻏالﻕ الًﻅام

 -اضﻐط ﻋلٖ ون

لﻔذنج ﻗصٗنج.

ٗﻘّم الًﻅام الهٌاًق للﻔنهلح االٗظاتٗح ( )AEBتذشـٗص
الهٌاﻓح ّالٌنﻋح الًٌتٗذٗى لٌٗانذكم ٌّٗاناخ اـنٓ
تّاٌطح الكاهٗنا الهٗلٗهٗذنٕ االهاهٖ ّالكاهٗنا االهاهٖ
اللكٖ الهنكب ﻋلٔ الوظاض االهاهّٖ ،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
اظناءاخ الوهح لذظًب الؼّاقز ّالهـاطن .ﻋًق الﻌشّن ﻋلٔ
االصطقام الهؼذهل ٗﻘّم  AEBتﻔنهلح الٌٗانج ّذًتَٗ الٌاثﻕ
الٔ االٗﻘاﻑ ،اال أى ﻗّج الﻔنهلح ﻗق ال ذكﻔٖ لذظًب االصطقام.
ﻓٖ ُلا الؼال ٗذم وٗاقج ﻗّج الﻔنهلح ذلﻘاثٗا ً لذظًب أّ ذـﻔٗﻑ
االصطقام.
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قنظاخ ﻓنهلح AEB

 ﻓنهلح القنظح الشاًٗح :االﻗذناب تـطّج اكتن ّالﻔنهلحالطانثح الـﻔٗﻔح االّذّهاذٗكٗح.
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ﻓنهلح القنظح االّلٔٗ :ذم الﻔنهلح الﻘصٗنج ﻋًق اﻗذناب
الٌٗاناخ ﻓٖ االهام.

 اًﻘن الون الهنى ﻋلٔ ٗهٗى "االًلان الهتكن االهاهٖلالصطقام" ﻋلٔ الًاﻓلج الﻅاُنج ﻋلٔ شاشح الﻌنض
للًﻅام الصّذٖ ،شم اًﻘن "الذؤكق".
 ٗهكى ﻓذػ أّ اﻏالﻕ الًﻅام ﻓٖ الًﻅام الصّذٖ ّﻋلٔ ّظَالذؼقٗق "اﻋقاقاخ الٌٗانج – هٌاًقج الﻘٗاقج – هٌاًح
الﻔنهلح االٗظاتٗح".

 .5دلٌل القٌادة

ﻗق ال ٗﻌهل ًﻅام  AEBﻓٖ االؼّال الذالٗح:

ٗظب اﻏالﻕ ًﻅام  AEBﻓٖ الﻅنّﻑ الذالٗح:

 -ذهن الٌٗانج تالهًﻌطﻑ الشقٗق.

ٌٗ -انذكم هﻘطّنج.

 -ﻗق ذم قّي قّاٌح االٌناﻉ تشكل ذام.

ٌٗ -انذكم ﻋلٔ هًصح اـذتان صنج الﻌظلح.

 -لم ٗذم اـذٗان ّضﻌٗح الذﻘقم (ّضﻌٗح ” “Dأّ ”)“S

 -ﻗق ذلﻑ هٌذشﻌن الناقان.

 -ﻗق ذم اﻏالﻕ ٗ ESPقّٗاً.

 ًُاﻙ ﻗّج ـانظٗح ﻋلٔ هٌذشﻌن الناقان (هشل اصطقام لٗلالٌٗانج).

 لم ٗذم نتط ؼوام االهاى ﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ. ﻗق ذم ذﻐطٗح هٌذشﻌن الناقان تاٌّاؾ. ذٌٗن الٌٗانج ﻓٖ الشلّض أّ االهطان الﻘّٗح. -اهاهكم ٌٗاناخ ضٗﻘح (هشل القناظاخ الًانٗح).

 ﻓنهلح القنظح الشالشحٗ :ذم الﻔنهلح تشكل ذام اّذّهاذٗكٗا ًلذـﻔٗﻑ االصطقام اللٕ ال ُٗذظًب.

 ًُاﻙ ٌٗاناخ ذٌٗن تاذظاُاخ هذشاتكح. اهاهكم ﻋّاثﻕ (هشل الٌٗاناخ الهذﻌطلح) ٌاكًح. ذذظَ الٗكم ٌٗاناخ هى االهام.ًُﻙ ٌٗاناخ أّ ؼّٗاًاخ ذذظَ الٔ ّاظِذكم.
 ال ٗﻌهل الهٌتن ﻓٖ تﻌض الهًاٌتاخ ّٗذناظﻊ اقاإٍ ،هشلتٌتب ذشَّٗ الهظال الكِنتّهﻐًطٌٖٗ أّ اٌتاب
االُقاﻑ لاذِا.
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ذؼلٗناخ
ٌٗاُم ًﻅام  AEBﻓٖ ضهاى اهاى الٌٗن ،اال أًَ
ٗؼذنم ﻗاًّى ﻋلم الؼنكاخ اٗضا .ال ذظاوﻑ تّﻅاﻑ ًﻅام
ٗ .AEBظب أى ٗكّى الٌاثﻕ ﻋلٔ اٌذﻌقاق لذطتٗﻕ الﻔناهل
ﻋلٔ الٌٗانج أّ ذﻘلٗل ٌنﻋح الٌٗانج أّ ذظًب الﻌّاثﻕ.
• ال ٗﻘّم ًﻅام  AEBتذظًب ؼّاقز هنّنٗح أّ اصاتاخ
تشنٗح تشكل اٗظاتٖ.
• ٗﻌظو ًﻅام  AEBﻋى اٗﻘاﻑ الٌٗانج تشكل ذام ّٗظب ﻋلٔ
الٌاثﻕ الٌٗطنج ﻋلِٗا قاثها ً
ّ
تالذقـل الضنّنٕ ﻓٖ الﻅنّﻑ
• ﻗق ٗﻘّم ًﻅام AEB
الهﻌ ّﻘقج (هشل الٌٗن ﻓٖ هًاطﻕ اﻓﻌّاًٗح).
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هالؼﻅاخ
• قي قّاٌح االٌناﻉ أّ قّن الهﻘّق لكٖ ٗذّﻗﻑ ًﻅام AEB
ّ
الذقـل.
هى
ّ
• ٗﻘّم  AEBتكتػ الٌٗانج تﻌق ذﻔﻌٗلَ ّنتها ذؼيّ تِوج ﻋلٔ
قّاٌح الﻔناهلّ ،للﻙ هى الﻅّاُن الٌلٗهح.

 .5دلٌل القٌادة

ٗذم ذضهٗى ّﻅٗﻔح الهٌاﻋقج ﻓٖ الكتػ الًشط ﻓٖ ّﻅٗﻔح
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.

الذًتَٗ ﻋى الﻘنب
ﻓٖ ؼالح الكشﻑ ﻋى اؼذهال ّﻗّﻉ ؼاقز اصطقام
الهشاجٗ ،ﻘّم الًﻅام تذًتَٗ الٌاثﻕ ألـل وهام الهتاقنج للكتػ
تاٌذـقام صّخ الذًتَٗ ّالضّء الذًتِٖٗ ﻋلٖ الﻌقاقاخ
الهظهﻌح ـالل ًطاﻕ ٌنﻋح  30كمٌ/اﻋح~ 64كمٌ/اﻋح.
ٗ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
االهاهّٖ ،اﻗنأ الذﻌلٗهاخ ؼّل ﻓذػ \ اﻏالﻕ ًﻅام االًلان
الهتكن لالصطقام االهاهٖ للهوٗق هى الذﻔاصٗل >= .اًﻅن
الصﻔؼح 209
الهٌاﻋقج ﻓٖ الكتػ الًشط
الا لم ٌٗذظب الٌاثﻕ لنٌالح الذًتَٗ الصاقنج ﻋى
الًﻅام ،ﻓﻘق ٗﻘّم ًﻅام ؼهاٗح الهشاج ذلﻘاثٗا تذطتٗﻕ الكتػ
الكاهل ﻓٖ ًطاﻕ ٌنﻋح  4كم ٌ /اﻋح ~  64كم ٌ /اﻋح .ﻓٖ
ـطن االصطقام الهؼذهلٗ ،ﻘلل الًﻅام هى اؼذهال ّﻗّﻉ
ؼاقز ﻋى طنٗﻕ الكتػ للؼق هى ٌنﻋح الٌٗانج.

المارة *
 5.4.6نظام سبر
ّ
ٗ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 الًﻅامٗ .ﻘّم
الًﻅام تذًتَٗ الٌاثﻕ ﻋى االصطقام الّشٗﻙّ ،ذﻌق الٌٗانج
لقـّل ؼالح الكتػ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة ّذّﻓٗن الهٌاﻋقج أشًاء
الكتػ ّذًشٗط ّﻅٗﻔح الهٌاﻋقج ﻋلٖ الكتػ تًشاط.
هالؼﻅاخ
ذﻌلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذﻌهال الناقان ّهٌذشﻌن
الكاهتٗنا >= .اًﻅن الصﻔؼح 230
ذًتِٗاخ
ال ٗﻌذتن ًﻅام ٌتن الهانج تقٗالً ﻋى الٌاثﻕ! ﻋلَٗ
الذنكٗو أشًاء الﻘٗاقج!
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ذًتِٗاخ ؼّل اﻋطال ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج
هالؼﻅاخ
• ﻓٖ إٔ ّﻗخ ٗظب ﻋلٔ الٌاثﻕ االٌذﻌقاق للٌٗطنج ﻋلٔ
الٌٗانج.
ً
صالتح ﻋلٔ قّاٌح الﻔناهل تﻌق ذﻔﻌٗل الًﻅام.
• نتها ذظق
• ﻋًق قّي قّاٌح االٌناﻉ اّ ذقّٗن الهﻘّق ذذّﻗﻑ ّﻅٗﻔح
الﻔنهلح االّذّهاذٗكٗح لّﻅٗﻔح ٌتن الهانج.
• ﻗق ال ٗذّﻓن لكم ّﻗخ كاﻑ لذظًب االصطقام ﻋًق ٌهاﻉ
الذؼلٗناخ.
ً
ُ
• اى كاًخ اؼّال ﻏٗن ﻋاقٗح ال ذلكن ٌاتﻘا تِلٍ الّﻅٗﻔح،
هشال ﻗق ٗذم ذﻔﻌٗلِا تـطؤ هناناً ،ﻓًّصٗكم تاﻏالﻕ ُلا
الًﻅام ّالذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالذصلٗػ.
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ُلا الًﻅام ٗؼذنم تﻌض الﻘّٗق الﻔٗوٗاثٗح اٗضا ً ّﻗق ال
ٗ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.
• ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج لى ذذظًب ؼّاقز أّ اصاتاخ تشنٗح
ـطٗنج تاالﻋذهاق ﻋلٔ لاذِا.
• ﻓٖ تﻌض الﻅنّﻑ الهﻌ ّﻘقج اى الًﻅام ﻗق ال ٗؼذاض الٔ
الذؼلٗناخ أّ الﻔناهل ،ـصّصا ً ﻋًق الٌٗن ﻋلٔ طنﻕ
اﻓﻌّاًٗح أّ الﻌشّن ﻋلٔ اُقاﻑ ذذشاتَ الهانج هى ؼٗز
الشكل ّالهﻘاي.
• ﻋًق اـذالل ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج ﻗق ال ذؼذاض الٔ الذؼلٗناخ
أّ ذقـل الﻔناهل ،ـصّصا ً ﻋًق اـذالل الناقان أّ
هٌذشﻌن الكاهٗنا.

 اى ذلﻔخ ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج ﻓٌّﻑ ذظق "ّﻅٗﻔح ٌتن الهانجﻏٗن هذاؼح" ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.

 .5دلٌل القٌادة

تالكنًﻔال.
 ﻋًق ذناظﻊ هقٓ النإٗح ،هشل ﻏنّب الشهي ،اللٗل،الشلّضّ ،االهطان الﻘّٗح ّالضتاب الكشٗﻑ ّالؿ.

ؼقّق الًﻅام
ال ذـلّ ﻅٗﻔح ٌتن الهانج هى تﻌض الﻘّٗق الﻔٗوٗاثٗح
ّؼقّق الًﻅام .ﻋلٔ ٌتٗل الهشال ،ﻗق ذذﻌنض ّﻅٗﻔح الكشﻑ
ﻋى الهشاج للذقـل هى ﻗتل الٌاثﻕ ﻓٖ تﻌض الؼاالخ ،هها
ٗذٌتب ﻓٖ الذشﻐٗل ﻏٗن الهﻘصّق أّ الذؤـٗن ﻓٖ الذشﻐٗل.
لللﻙٗ ،نظٔ الذًتَٗ ﻓٖ ظهٗﻊ األّﻗاخ ّأـل وهام الهتاقنج
لذّلٖ الٌٗطنج الا لوم األهن.

ذؼلٗناخ
لى ذﻐﻔل ذًتِٗاخ اللهتاخ الذؼلٗنٗح الهضاءج ّالﻌقاقاخ
الهنكتحّ ،للﻙ هى اظل ذظًب ؼّاقز هنّنٗح ّاصاتاخ
تشنٗح ـطٗنج.

ﻓٖ االؼّال الذالٗح ﻗق ال ذﻌهل ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج ﻓٖ
اّل ﻓنصح:
 ٌٗن الٌٗانج ﻓٖ الهًﻌطﻑ الضٗﻕ. اٌناﻉ الٌٗانج تﻌق قّي قّاٌح االٌناﻉ تشكل ذام اّاالٌناﻉ الهﻔاظت.
 ﻗق ذم اﻏالﻕ الّﻅٗﻔح الهٌاًقج أّ الّﻅٗﻔح هـذلّح. ﻗق ذم اﻏالﻕ ّﻅٗﻔح ٗ ESPقّٗاً. ﻗق قـلخ الٌٗانج الٔ ًطاﻕ ٌٗطنج ESP. ﻗق ذم ذﻐطٗح الكاهٗنا االهاهٖ أّ هٌذشﻌن الناقان تاٌّاؾأّ اشٗاء ﻏٗن ﻋاقٗح.
 ذناظﻊ الٌٗانج. كاى الّضﻊ الهنّنٕ صﻌتاً. ٌٗانذكم هﻘطّنج. ٗﻘﻑ الهانج ﻋلٔ ظوٗنج الٌالهح الهنّنٗح أّ الهًﻌطﻑ. ٗذم ذﻐطٗح الهانج ظوثٗا ً ّكلٗا ً تاشٗاء اـنٓ ،هشل الﻌهالاللٗى ٗؼهلّى ٌاللم.
 -الهاناخ اللٗى ٗنذقّى اوٗاء ﻏنٗتح ،هشل اللٗى ٗؼذﻔلّى
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ذؼقٗق ّضﻊ هٌاﻋقج الؼانج

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ

قّن الهﻔذاغ الٔ ” “ONذقـل الًﻅام الصّذٖ
"اﻋقاقاخ الٌٗانج – هٌاًقج الﻘٗاقج – الًهط الهٌاًق
للهٌاناخ" ،شم اـذن هٌاًقج الذّظَٗ ،الذؼلٗناخ ،هٌاًقج
الذّظَٗ ّالذؼلٗناخ.

ٗﻘّم ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا
تٌتن الهٌان ﻋلٔ الطنٗﻕ ّذؼلٗل ذصنﻓاخ الٌاثﻕ ّذًتَِٗ
الٔ انُاﻗَ ّﻏﻔالًَ ّهكالهذَ ﻋتن الِاذﻑ لذظًب اًؼناﻑ
الٌٗانج ﻋى هٌانُاٗ .ذم اطالﻕ الذؼلٗن ﻋًق ذظاّو االطان
االهاهٖ لـط الهٌان ّٗﻘّم الًﻅام تاطالﻕ صّخ ذؼلٗنٕ
ّالشكل التٗاًٖ ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.

 .1هٌاًقج الذّظَٗ
 تﻌق اـذٗانٍ ٗﻘّم الًﻅام تالذصؼٗػ الهٌاًق ﻋتن هظنقالهﻘّق.
 .2الذؼلٗناخ
 اـذنٍ لكٖ ٗطلﻕ الًﻅام ذؼلٗناخ ﻓﻘط. .3هٌاًقج الذّظَٗ ّالذؼلٗن
 اـذنٍ ٗﻘم الًﻅام تاطالﻕ الذؼلٗناخ هﻊ الذقـل ﻋتن الهﻘّقللذصؼٗػ الهٌاًق.
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قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONاًﻘن الون ذضء اللهتح
ّالهتٗى ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح .للﻙ ٗقل ﻋلٔ ذشﻐٗل
الًﻅام .اًﻘن الون ذًطﻔت اللهتح ّالهتٗى ﻓٖ الﻌقاقاخ
الهنكتحّ .للﻙ ٗقل ﻋلٔ اﻏالﻕ الًﻅام.
ٗهلﻙ الًﻅام لاكن ًج ؼّل اؼّال الﻔذػ ّاالﻏالﻕ .تﻌق
ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذكّى اؼّال الﻔذػ ّاالﻏالﻕ هشلها كاى ﻋلَٗ
ﻓٖ الهنج الٌاتﻘح.

 .5دلٌل القٌادة

هٌاًقج الذّظَٗ

تﻌق ضٗاء اللهتح الـضناء ال ٗذم اطالﻕ الذؼلٗناخ
هى الًﻅام ﻓٖ إٔ ؼال هى االؼّال الذالٗح ّاى ﻗق اًؼنﻓخ
الٌٗانج ﻋى هٌانُا.

ذًتِٗاخ ُاهح

 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.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 ؼالوٗاقج ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  65كم \ ي .ذضٖء اللهتح
الـضناء ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتحّ .للﻙ ٗقل ﻋلٔ
ظنٗاى هٌاًقج الذصؼٗػ ﻋتن ّ
ذقـل الهﻘّقٗ .ﻘّم الًﻅام
تذصؼٗػ ظاًب هى ـط الهٌان اى كاى ذم الﻌشّن ﻋلَٗ
ﻓﻘط.

تﻌق ضٗاء اللهت ح الـضناء ٗﻘّم الًﻅام تاطالﻕ
ذؼلٗناخ الٔ الٌاثﻕ تقّى إٔ ذصنّ ﻑ 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.

ٗذم اطالﻕ الذؼلٗن ؼّل االًؼناﻑ ﻋى الهٌان ﻓٖ ؼال
ذﻔﻌٗل "الذؼلٗن" أّ "هٌاًقج الذّظَٗ ّالذؼلٗناخ" للًهط
الهٌاًقج.
 اى ٗوق ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  65كم \ ي ّٗذم الﻌشّن ﻋلٔهٌان ﻓﻌال ﻋلٔ إٔ ظاًب ،ﻓٗذم اضاءج اللهتح الـضناء
ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ الهنكتحّ .للﻙ ٗقل ﻋلٔ اؼذهال
اًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا ّضنّنج الذؼلٗن .اى
كاى هٌان ﻓٖ إٔ ظاًب ،ﻓٗﻘّم الًﻅام تالذؼلٗن لِلا
الهٌان.
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ﻗق ٗـطؤ الًﻅام ﻓٖ ؼال ّضﻊ الٗقٗى ﻋلٔ الهﻘّق
تلطﻑ ،ألًَ ٗذـل التقٗى ذتذﻌقاى ﻋى الهﻘّق .ﻓٖ ُلا الؼال ٗذم
اصقان ذﻌلٗهاخ اٌذالم الهﻘّق ّٗظب ﻋلٔ الٌاثﻕ االهٌاﻙ
تالهﻘّق تلطﻑ أّ ذؼنٗﻙ الهﻘّق ﻗلٗالً لكٖ ٗؼيّ الًﻅام تﻌوم
اللٖ ﻋلٔ الهﻘّقٌّ .ﻑ ٗذم الﻐاء اّاهن االٌذالم اـٗناً.

ذًتِٗاخ ؼّل اٌذالم الٌٗانج.

تﻌق ضٗاء اللهتح الـضناء ال ٗﻘّم الًﻅام تهٌاًقج
الذصؼٗػ ﻋتن ذقـل الهﻘّق ﻓٖ ؼال اًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى
هٌانُا ،ـصّصا ً ﻓٖ االؼّال الذالٗح:
 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.

اى ٗﻌشن ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى
هٌانُا ﻋلٔ اتذﻌاق ٗقٕ الٌاثﻕ ﻋى الهﻘّق لهقج طّٗلح ،ﻓٗذم
اصقان اّاهن االٌذالم هى الًﻅامٌّ .ﻑ ذٌهﻊ الصﻔانج هﻊ
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
اهٌاﻙ الٗقٗى تالهﻘّقٗ ،ذم الﻐاء اّاهن االٌذالم ذلﻘاثٗاً ،ألًَ
ٗظق الٗقٗى ﻋلٔ الهﻘّق .اﻋاقج الذﻔﻌٗل االّذّهاذٗكٖ لًﻅام
االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا
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 ٗﻘّم الًﻅام تاٌذالم الهﻘّق تٌتب ذـلص ٗقٕ الٌاثﻕ هًَ.ﻋًق هٌاًقج الذصؼٗػ ﻋتن ذقـل الهﻘّق ذضٖء اللهتح
تلّى الﻌًتن ّٗؼيّ الٌاثﻕ تﻌوم اللٖ ﻋلٔ الهﻘّق.
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 ذلﻘٖ الؼّاظو أّ االظٌام االـنٓ اﻅالالً ﻋلٔ ـطّطالهٌاناخ.
 ٗذم ذﻐٗٗن الـطّط ﻓظؤج ،هشل طنﻕ الـقهاخ أّ هـانضالطنﻕ الٌنٗﻌح.
 -ذٌٗن الٌٗانج ﻋلٔ هًؼقناخ أّ طنﻕ اﻓﻌّاًٗح.

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 هطلﻘا ً أّ ٗذﻌلن ﻋلَٗ اقاء ّﻅٗﻔذَ:

ذًتِٗاخ اـنٓ
اى ٗﻌشن الًﻅام ﻋلٔ ذلﻑ الكاهٗنا ،ﻓٗذم ﻋنض
"الهﻌلّهاخ ؼّل ًﻅام االًؼناﻑ ﻋى الهٌان ﻏٗن هذاؼح"
ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.
ً
ﻋاهح 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.

 ذﻘذنب الٌٗانج ﻋى ٌٗاناخ ﻓٖ االهام ُّٖ ذٌذن تﻌضـطّط الهٌاناخ.

 هقٓ النإٗح ضﻌٗﻑ ،هشل الشلط ّالهطن ّالضتاب ّتﻘاﻉالهاء ّالؿ.

 -ذِذو الٌٗانج اُذواواً ـطٗناً

 الوظاض االهاهٖ هذٌؿ ّتَ ضتاب أّ كاهٗنا الوظاضاالهاهٖ هﻐطٔ.

ٗهكى الٌاثﻕ ﻏٌل الوظاض االهاهٖ ﻋتن ظِاو الﻐٌٗل.

 اشﻌح الشهي الهتاشنج ذإقٕ الٔ انذﻔاﻉ ؼنانج هؼٗطالكاهٗنا.

اى ٗﻌشن الًﻅام ﻋلٔ إٔ ًﻅام ،ﻓٗذم ﻋنض "النظاء
ﻓؼص ًﻅام اًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا " ﻋلٔ الﻌقاقاخ
الهنكتح هﻊ ضٗاء اللهتح الؼهناء.

 اشﻌح الشهي الهتاشنج أّ اضّاء الهنكتاخ الذٖ ذؤذٖ هىّاظذِكم ّاالضّاء الهﻌاكي هى الهٗاٍ الهذناكهح ﻋلٔ
الطنﻕ ذإقٕ الٔ االتذِان.
 الٌطّغ الـانظٖ ٗذﻐٗن ﻓظؤج ،هشل قـّل \ ـنّض االًﻔاﻕ. لم ٗذم اضاءج الهصاتٗػ االهاهٗح ﻓٖ اللٗل أّ ﻋًق قـّلالًﻔﻕ.

هالؼﻅاخ
اى ٗذم ﻋنض "النظاء ﻓؼص ًﻅام اًؼناﻑ الٌٗانج
ﻋى هٌانُا " ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ّﻗق ذلﻑ الًﻅام .ﻓٖ ُلا
الؼال ذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
للﻔؼص ّالذصلٗػ.

 لم ٗذم ذّضٗػ ـط الهٌان ّٗذﻌلن ﻋلٔ الًﻅام ذشـٗصلّى الـط ٌّطػ الطنٗﻕ.
ـط الهٌان لٗي ّاضؼا ً اّ ُّ ـﻔٗﻑ ّهذآكل ّهتِم ّهذٌؿ.
 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 ـطّطالهٌاناخ.
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ذؼلٗناخ
• ٗﻌذتن ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا
ًﻅاها ً هٌاًقاً ﻓﻘط ّال ٗﻘّم تذﻐٗٗن هٌانكم أّ الؼﻔاﻅ
ﻋلَٗ تشكل اٗظاتٖ .للا ٗظب ﻋلٗكم الذنكٗو ﻋلٔ الﻘٗاقج
ّالٌٗطنج ﻋلٔ الٌٗانج قاثهاً.
• ٗﻌذتن ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا
ًﻅاها ً هٌاًقاً ّﻋلٔ الٌاثﻕ االهٌاﻙ تالهﻘّق ّالٌٗطنج
ﻋلٔ الٌٗانج.
• ﻓٖ ؼال ٌهاﻉ اصّاخ ذؼلٗنٗح هى الًﻅام ال ذذّذن أّ ذﻘم
تاقانج الهﻘّق ﻓظؤ ًج 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 هذﻌنضا ً لالصطقام الـطٗن أّ النطّتح
ّال ذؼاّل ذﻔكٗﻙ إٔ ظوء.
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ذًتِٗاخ
• ًﻅناً لٌالهح ذشﻐٗل الًﻅام النظاء اتﻌاق ٌطػ الﻘهح
الـانظٗح للوظاض االهاهٖ هى االٌّاؾ ّالشلّض
ّالﻌّاثﻕ االـنٓ.
• النظاء ﻋقم ذلّٗى الوظاض االهاهٖ أّ اضاﻓح إٔ طتﻘح
قُاًٗح ﻏٗن هذطاتﻘح هﻊ الشنّط .ﻋلها ً تؤى ذظِٗو
هالؼﻕ ذإشن ﻓٖ هقٓ نإٗح الكاهٗنا ﻗق ٗإشن ﻓٖ اقاثَ.
• ٗﻌظو الًﻅام ﻋى ٌتن إٔ هٌان ﻓٖ ؼال ﻗلح ٌنﻋح الٌٗن
ﻋى  65كم \ ي .ﻓٖ ُلا الؼال ٌّﻑ ال ٗذم اطالﻕ
ذؼلٗناخ ّاى ﻗق اًؼنﻓخ الٌٗانج ﻋى هٌانُا.
• نتها ال ذٌذطٗﻊ ٌهاﻉ الصﻔانج الذؼلٗنٗح تٌتب الًﻅام
الصّذٖ القاـلٖ اّ الضّضاء الـانظٗح .النظاء
الذنكٗو ﻋلٔ الﻘٗاقج ّذظًب ذشَّٗ ُلٍ الضّضاء
ّاالصّاخ.

ﻓٖ الﻅنّﻑ الذالٗح ﻗق ٗذؤشن اقاء الًﻅام ﻋًق هٌاًقج
الذصؼٗػ ﻋتن ذقـل الهﻘّق:
 لﻘق ذم ذؼهٗل الٌٗانج تها ﻓّﻕ طاﻗذِا. الضﻐط الِّاثٖ لالطان لٗي ٌلٗهاً. ٌطػ الطنٗﻕ لٗي ههِقاً ذِبّ النٗػ الﻘّٗح هى الظاًب. لﻘق ذم اﻋاقج ذظِٗو ﻗطﻊ الﻐٗان لاخ الصلح تّﻅاثﻑ ٌٗطنجالٌٗانج.
 لﻘق ذم ذنكٗب ﻗطﻊ ﻏٗان ﻏٗن اصلٗح تﻌق اﻋاقج ذظِٗو ﻗطﻊالﻐٗان لاخ الصلح تّﻅاثﻑ ٌٗطنج الٌٗانج.
 -ﻗطﻊ الﻐٗان لاخ الصلح تّﻅٗﻔح الذؼكم لٌٗخ صؼٗؼح.
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ذؼلٗناخ
• اى كاًخ شﻘّﻕ أّ ـقَّ أّ ضنتاخ الصـّن ﻋلٔ
الوظاض االهاهٖ اهام الكاهٗنا ،ﻓﻘق ٗذناظﻊ اقاء الًﻅام
ظوثٗا ً أّ كلٗا ً ّال ٌٗذظٗب لالّاهن تشكل ٌلٗم.
ًّصٗكم تاٌذتقال الوظاض االهاهٖ ﻓٖ ُلا الؼال.
النظاء ذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٗلذنكٗب الوظاض االهاهٖ االصلٖ.

ذؼلٗناخ
• ﻓٖ ؼال اًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا تشكل ﻏٗن هذﻌهق
ٗﻘّم ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا
تذًتَٗ الٌاثﻕ ّهٌاًقج الذصؼٗػ ﻋتن ّ
ذقـل الهﻘّق .ال
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
ذذّذن أّ ذنذتﻙ أّ ذذﻌاهل تالهﻘّق تشكل ﻋشّاثٖ ﻋلٔ
الٌاثﻕ ّضﻊ ٗقَٗ ﻋلٔ الهﻘّق ّاالهٌاﻙ تَ قاثها ً
• ﻋًق ﻗٗام الًﻅام تهٌاًقج الذصؼٗػ ﻋتن ذقـل الهﻘّق ٗهكى
الٌاثﻕ ذقّٗن الهﻘّق للٌٗطنج ﻋلٔ الٌٗانج .اى ٗؼيّ
الٌاثﻕ أى ﻋوم اللٖ لذصؼٗػ االًؼناﻑ لٗي هًاٌتاً،
ﻓﻘق الٌٗانج ؼٌب نﻏتذَ ﻓٖ إٔ ّﻗخ.

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
تذشـٗص ـطّط الهٌاناخ قاثهاًً .ﻅناً للﻅنّﻑ
الهًاـٗح االٌذشًاثٗح ّاالضّاء الضﻌٗﻔح ﻓٖ اللٗالٖ
ّذناكم الهٗاٍ ّالشلّض ّذقهّن الهٌاناخ ،ﻗق ال ٗذم
ذشـٗص ـطّط الهٌاناخ ﻓٖ تﻌض الهًاٌتاخ .ﻗق
ٗـطؤ الًﻅام ﻓٖ ذﻌنٗﻑ ـطّط الهٌاناخ تٌتب ذقهّن
ٌطّغ الطنﻕ ّظّاًتِا أّ ذناكم الهٗاٍ ّالشلّض
ّاالﻅالل ﻋلِٗا ّذّاظق اشٗاء هشّّ شح ﻋلِٗا .للا ﻗق
ٗﻐﻔل الًﻅام ّذﻌهل تﻌض الّﻅاثﻑ تـطؤ .للا ٗظب
ﻋلٗكم الذنكٗو ﻋلٔ هالؼﻅح االؼّال الهنّنٗح
ّالطنﻕ ّﻗٗاقج الٌٗانج تكل ﻋًاٗح.
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 5.4.8النور البعٌد المدى الذكً *

اضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ

 .1اقـل الًﻅام الصّذٖ ّ"اﻋقاقاخ الٌٗاناخ – الٌٗطنج
ﻋلٔ االضاءج  -الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ" ّاًﻘن الون
الهنى لالضاءج.
هالؼﻅاخ
ﻗق ذم ذـوٗى اﻋقاقاذكم الٌاتﻘح ٌّّﻑ ٗذم ذشﻐٗل الًﻅام
تاالؼّال الذٖ كاًخ ﻋلَٗ ﻗتل اطﻔاء الهؼنﻙ ﻓٖ الهنج
الٌاتﻘح.
 .2قّن هﻔذاغ الهصاتٗػ الٔ ّ AUTOشﻐل االضاءج
االّذّهاذٗكٗح.
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ذؼلٗناخ
ٗﻌذتن الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ هى الّﻅاثﻑ الهٌاًقج
ً
طنٗﻘح لالضاءج ؼٌب الﻅنّﻑ
للٌاثﻕ ّّٗﻓنكم أﻓضل
الهؼلٗح .الا اٌذﻌخ الﻅنّﻑ الهنّنٗح أّ التٗثٗح ٗذؼهل
الٌاثﻕ هٌإّلٗح اـذٗان الًّن التﻌٗق الهقٓ ّالًّن الﻘنٗب
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.
• ﻗق ال ٗﻌهل الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ أّ ٗذناظﻊ اقاإٍ تﻌق
ذﻐٗٗن ًﻅام االضاءج (هشل اﻋاقج ذظِٗو الهصاتٗػ
االهاهٗح الكتٗنج).
• ﻋًق ﻗقّم هانّ ج أّ قناظاخ ُّاثٗح أّ كِنتاثٗح ّﻏٗنُا هى
الهنكتاخ ﻏٗن الهظِوج تالهؼنكاخ هى ّاظِذكم
النظاء اطﻔاء الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ لذظًب
اتذِانُم.

ٗ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
اـذٗان الًّن التﻌٗق الهقٓ ّالًّن الﻘنٗب الهقٓ .ﻋًقها ذٌٗن
الٌٗانج ﻋلٔ الطنٗﻕ ﻏٗن الهضاء ٗظب ﻋلٔ الٌاثﻕ ذشﻐٗل
ُلٍ الّﻅٗﻔح لكٖ ٗؼقق الًﻅام ﻅنّﻑ اضاءج الًّن التﻌٗق
الهقٓ ّاضاءذَ ﻋًق الضنّنجٗ .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.
• ٗظب ﻋلٔ الٌاثﻕ اضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ ٗقّٗا ً أّ ٗؼق
تنﻕ الًّن التﻌٗق الهقٓ هى ّﻅٗﻔح الًّن التﻌٗق الهقٓ
اللكٖ.
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ﻅنّﻑ الؼق هى الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ
ٗذم الؼق هى اضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ ﻓٖ الﻅنّﻑ
الذالٗح:
 ذﻘل ٌنﻋح الٌٗن الﻅاُنج ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ﻋى 15كم \ ي.
 ﻗق ذم اضاءج هصتاغ الضتاتح. ﻗق ذم ذشﻐٗل هٌاؼاخ الوظاض االهاهٖ تّضﻌٗح  HIلهقجهﻌًٗح.
 ٗوٗق ٌطّﻉ التٗثح ﻋى الﻘٗهح الهﻌًٗح. ﻗق ذم الﻌشّن ﻋلٔ هصاتٗػ الشّانﻉ أّ ٌٗاناخ ذؤذٖ هىّاظِذكم.
ٗذم الؼق هى الذؼّٗل تٗى الًّن التﻌٗق الهقٓ ّالًّن الﻘنٗب
الهقٓ ﻓٖ الﻅنّﻑ الذالٗح:

اطﻔاء الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ
 -قّن هﻔذاغ االضاءج الٔ إٔ ّضﻌٗح

ها ﻋقا ّضﻌٗح.

 اقـل الًﻅام الصّذٖ "اﻋقاقاخ الٌٗانج – الذؼكم تاالضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ" ّاًﻘن الون الهنىالﻏالﻕ الّﻅٗﻔح.

 تﻌق ذشﻐٗل الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ ٗكّى الًﻅام ﻓٖاالٌذﻌقاق ّال ٗضٖء الهتٗى ﻋلٔ لّؼح الﻌقاقاخ.
 ﻋًق اضاءج الًّن الﻘنٗب الهقٓ ذؼخ ٌٗطنج االضاءجاالّذّهاذٗكٗح ٗذم ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ
ّذضٖء اللهتح تاللّى االتٗض ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.

 -ﻗم تاضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ ٗقّٗاً.

 تﻌق ذﻔﻌٗل ّﻅٗﻔح الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ ّانٌال طلباضاءذَ ذضٖء اللهتح تاللّى االتٗض قاثها ً ﻋلٔ
الﻌقاقاخ الهنكتح هﻊ ضٗاء الهتٗى .

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 ٗقّٗا ً ﻓٖ إ ّﻗخ.

 ﻓٖ ؼال ﻗٗام الٌاثﻕ تاضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ أّ تناﻕالًّن التﻌٗق الهقّٓ ،كّى ّﻅٗﻔح الًّن التﻌٗق الهقٓ
اللكٖ ﻓٖ االٌذﻌقاق .ﻓٖ ُلا الؼال ذًطﻔت اللهتح
ّذضٖء اللهتح ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.

 -اطﻔت الهؼنﻙ.

 ﻗٗهح االٌناﻉ الظاًتٖ أّ ٌنﻋح الواّٗح الهذؤنظؼح اﻓﻘٗا ًهنذﻔﻌح ظقاً.
 ذكّى الٌٗانج ﻓٖ اؼّال الؼنكاخ الهنذﻔﻌح (تﻌق ذﻔﻌٗل ABSأّ .)ESP
 ذﻘل ٌنﻋح الٌٗن الﻅاُنج ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ﻋى 35كم \ ي.
 -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
ّالًّن الﻘنٗب الهقٓ أّذّهاذٗكٗا ً لالﻋذتاناخ الذالٗح:
 ال ٗهكى اضاءج الًّن التﻌٗق الهقٓ اللكٖ ﻓٖ ؼال ذﻐطٗحالكاهٗنا االهاهٖ تاٌّاؾ أّ اّناﻕ هالصﻘح أّ شلّض.
 ًُاﻙ اشٗاء ذﻌكي اضّاء ﻋكٌا ً ﻗّٗا ً ﻋلٔ شّانﻉ أّ طنﻕﻏٗن هضاءج.
 ًُاﻙ هانّج أّ قناظاخ ُّاثٗح ﻋلٔ ظاًب الطنﻕ أّالشّانﻉ ﻏٗن الهضاءج.
 ﻗق ذم ؼظب هصاتٗػ الهنكتاخ الذٖ ذؤذٖ هى ّاظِذكمتٌتب ؼّاظو ّﻋّاثﻕ هنذﻔﻌح ﻓٖ ٌّط الطنﻕ أّ
االؼوهح الﻌشتٗح.
 ال ٗذطاﻕ هصتاغ الٌٗانج الذٖ ذٌٗن اهاهكم هﻊ الهﻌٗانالّطًٖ أّ ٗكّى ضﻌٗﻔا ً ظقاً.
 ذؤذٖ الٗكم الٌٗاناخ شتَ الهؼظّ تح هى ّاظِذكم ﻋًقالهًﻌطﻔاخ الشقٗقج \ طنﻕ  \ ftأّ االهكًح الهًـﻔضح.
 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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 5.4.9نظام مراقبة البقعة العمٌاء *

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ
ذؼلٗناخ
• ٗﻌذتن هناﻗتح التﻘﻌح الﻌهٗاء ًّﻋا ً هى الًﻅام الهٌاًق للٌاثﻕ
ّلى ٗؼل هؼل الٌاثﻕ ﻓٖ ذؼقٗق االؼّال الهنّنٗح أّ
اذـال ﻗناناخ صؼٗؼح.
ًﻅناً لٌالهذكم ّﻏٗنكم ال ٗظّو للٌاثﻕ االﻋذهاق ﻋلٔ كاهٗنا
هناﻗتح التﻘﻌح الﻌهٗاء اﻋذهاقاً ـالصاً ،تل ﻋلَٗ هالؼﻅح
االؼّال الهنّنٗح تّاٌطح هنآذٖ النإٗح الـلﻔٗذٗى
تقاـل ّـانض الٌٗانج.

قّن الهﻔذاغ الٔ ّضﻌٗح ”ّ “ONشﻐل الهؼنﻙ ّﻗم
تﻔذػ \ اﻏالﻕ ًﻅام هناﻗتح التﻘﻌح الﻌهٗاء تّاٌطح الون  .ﻓٖ
ؼال ذشﻐٗل الًﻅام تشكل ٌلٗم ٗضٖء هتٗى هنآج النإٗح
ً
هإﻗذح .ﻓٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى
الـلﻔٗح الـانظٗح اضاءج
تاللّى االـضن ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح .ﻓٖ ؼال الﻌشّن
ﻋلٔ إٔ ذلﻑ ٗضٖء الهتٗى تاللّى االؼهن هﻊ ﻋنض
هﻌلّهاخ ؼّل االﻋطال ﻋلٔ شاشح الﻌقاقاخ الهنكتح .ذًطﻔت
اللهتح تﻌق اﻏالﻕ الًﻅام.

ٗ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
هنآج النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح.

هالؼﻅاخ
ٗهلﻙ الًﻅام لاكن ًج ؼّل اؼّال الﻔذػ ّاالﻏالﻕ .تﻌق
ذشﻐٗل الهؼنﻙ ذكّى اؼّال الﻔذػ ّاالﻏالﻕ هشلها كاى ﻋلَٗ
ﻓٖ الهنج الٌاتﻘح.
  :Aالتﻘﻌح الﻌهٗاء ﻓٖ الهٌان الهذظاّن. :B -الهًطﻘح ّناء التﻘﻌح الﻌهٗاء.
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الذؼلٗن لالـطاء

ﻅنّﻑ الذشﻐٗل

ﻗق ٗذم اطالﻕ الذؼلٗن ﻓٖ ؼال ﻋقم ذّاظق إٔ ٌٗانج ﻓٖ
التﻘﻌح الﻌهٗاء ّﻗق ذٌهﻊ ذؼلٗناخ ـاطثح لالﻋذتاناخ الذالٗح:

ًُاﻙ  3اؼّال أشًاء الٌٗن (وٗاقج الٌنﻋح ﻋى  30كم
\ ي):

 -ؼّاظو الطنﻕ.

 -ذقـل إٔ ٌٗانج التﻘﻌح الﻌهٗاء هى الّناء أّ الظاًب.

 -الظقناى الـنٌاًٗح ﻋلٔ الطنﻕ الٌنٗﻌح.

 ذقـل إٔ ٌٗانج التﻘﻌح الﻌهٗاء هى الهٌان الهذظاّن تٌنﻋحﻋالٗح هى ّناثكم.

 هًاطﻕ التًاء الهًﻌطﻔاخ الشقٗقج ؼّل الهتاًٖ. الشظٗناخ أّ االشظان. اﻗذناب ٌٗانذكم الّاﻗﻔح هى الٌٗانج ّناءكم ظقاً.ذًتِٗاخ
ً
ذًطلﻕ الذؼلٗناخ ؼّل االـطاء هإﻗذح ّٗذم ذﻌقٗلِا
ذلﻘاثٗاً.
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طنٗﻘح االًلان

 ذقـل إٔ ٌٗانج التﻘﻌح الﻌهٗاء هى اهاهكم ّذتﻘٔ ﻓِٗا لهقجهﻌًٗح.
ٗ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
ﻋًقها ذﻘّق الٌٗانج لذظاّو ٌٗاناخ اـنٓ تٌنﻋح
ﻋالٗح ،ال ٗذم اطالﻕ إٔ اًلان ﻓٖ ؼال تﻘاثِا ﻓٖ التﻘﻌح الﻌهٗاء
لهقج ﻗصٗنج.

ٗﻘّم ُلا الًﻅام تذًتَٗ الٌاثﻕ ﻋتن الهتٗ ى تاللّى
االصﻔن ﻋلٔ هنآج النإٗح الـلﻔٗح ّٗذم ذﻌقٗل ٌطّﻉ الهتٗى
ؼٌب ﻅنّﻑ االضاءج الـانظٗح.
ذًتِٗاخ
تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ أّ ﻓذػ الًﻅام ٗضٖء الهتٗى
تاللّى االصﻔن لشاًٗذٗىّ ،للﻙ ٗقل ﻋلٔ ٌالهح ذشﻐٗل الًﻅام.
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ﻗقال ٗﻌهل ًﻅام هناﻗتح التﻘﻌح الﻌهٗاء ﻓٖ تﻌض
الﻅنّﻑ االٌذشًاثٗح الذالٗح:
 االُقاﻑ الـاضﻌح للهذاتﻌح صﻐٗنج ظقاً ،هشل القناظاخالِّاثٗح ّﻋنتاخ الذّاوى الكِنتاثٗح ّالؿ.

ٗذناظﻊ اقاء الًﻅام تٌتب ذشَّ الهٌذشﻌن ّذﻅِن
ﻋلٔ شاشح الﻌقاقاخ الهنكتح "ﻗق ذم ؼظب ناقان هذاتﻌح
التﻘﻌح الﻌهٗاء" هﻊ اطالﻕ الذؼلٗنٗ .ﻌّق الًﻅام الٔ ها كاى
ﻋلَٗ اّذّهاذٗكٗا ً ﻓٖ إٔ ؼال هى االؼّال الذالٗح:

 -االُقاﻑ ٌاكًح.

 -ذم الﻌشّن ﻋلٔ ٌٗانذٗى ﻋلٔ الٗهٗى أّ الٌٗان.

 -الﻅنّﻑ الهًاـٗح ٌٗثح ظقاً ،هشل االهطان ّاالشالض.

ٗ -ذم اﻋاقج ذشﻐٗل الهؼنﻙ تﻌق اطﻔاء الهؼنﻙ.

 -ذٌٗن الٌٗانج ﻋلٔ الهًﻌطﻔاخ أّ الهًؼقناخ ّالؿ.

اى ٗذﻌنض ُلا الهٌذشﻌن للذشَّٗ تﻌق اﻋاقج ذشﻐٗل
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.

هٌذشﻌن الكاهٗنا

ًُاﻙ هٌذشﻌن الناقان ﻓٖ ًﻅام هناﻗتح التﻘﻌح الﻌهٗاء
ّاًﻅن الٔ الشكل التٗاًٖ اﻋالٍ للذﻌنﻑ ﻋلٔ هّضﻌَ.
ذًتِٗاخ
الذؤكق هى ﻋقم ذﻐطٗح الهٌذشﻌن ّالهؼٗط تَ ﻋلٔ
الهصق الـلﻔٖ تالشلّض أّ االشٗاء الﻐنٗتح.
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 5.4.10مستشعر الرادار والكامٌرا *

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
ٗؼظب اطان لّؼح ـقهح ها تﻌق التٗﻊ هٌذشﻌن الناقان ﻓﻘق ال
ٗﻌهل ًﻅام الكنّو ًّﻅام الذًتإ لالصطقام االهاهٖ ّالًﻅام
الهٌاًق للﻔنهلح االٗظاتٗح ًّﻅام ٌتن الهانّ ج.

هالؼﻅاخ
• ٗذم ضتط ّذﻌقٗل هٌذشﻌن الناقان تّاٌطح اقّاخ ّاظِوج
ذـصصٗح .النظاء الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
تٌٗانج ذشّاًشٖ لضتط ّذﻌقٗل هٌذشﻌن الناقان.
• ﻋًقها ٗذﻌطل أّ ٗـذ ّل هٌذشﻌن الناقان ﻗق ال ٗﻌهل ًﻅام
الكنّو ًّﻅام الذًتإ لالصطقام االهاهٖ ّالًﻅام الهٌاًق
للﻔنهلح االٗظاتٗح ًّﻅام ٌتن الهانّ ج.

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:
 ﻗق ذم ذﻔكٗﻙ أّ ذنكٗب ؼاهل ذؼقٗق الهّضﻊ لهٌذشﻌنالناقان.
 ﻗق ذم ذنكٗب ّذﻔكٗﻙ هٌذشﻌن الناقان. ﻗق ذم ضتط الوم الهﻘقم أّ واّٗح الهٗل الـانظٖ لالطانالـلﻔٖ ﻋًق ذؼقٗق هّاضﻊ االطاناخ األنتﻌح.
 -تﻌق اصطقام الٌٗانج.
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الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ.
ٗذم ذنكٗب كاهٗنا لكٖ اهاهٖ ﻓٖ الظوء الﻌلّٕ
للوظاض االهاهٖ الـذتان الهؼٗط ُّّ ،ﻗاقن ﻋلٔ ذشـٗص
هانج (تقّى الﻌّاثﻕ) ٗتﻌقّى ﻋًكم ب 80هذناً ﻋلٔ االكشن
(ﻓٖ ﻅنّﻑ االضاءج الهًاٌتح) ّاقًٔ انذﻔاﻉ للٌتن ُّ 0.8
م.
هالؼﻅاخ
اى ٗذﻌطل الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ ﻓﻘط ،ﻓٗذناظﻊ اقاء ًﻅام
الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ ّالًﻅام الهٌاًق للﻔنهلح االٗظاتٗح.

•

•
•

•

ذًتِٗاخ
اصالغ الظوء االهاهٖ لظٌم الٌٗانج ﻗق ٗﻐّٗن اذظاٍ
هٌذشﻌن الناقان ّٗإشن ﻓٖ ّﻅاثﻑ الناقان (الكنّو
اللاذٖ \ االًلان الهتكن \ هٌاًقج الﻔنهلح االٗظاتٗح).
النظاء الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ لذﻌقٗل أّ اصالغ هٌذشﻌن الناقان.
تﻌق ذلﻑ هٌذشﻌن الناقان أّ ذﻐٗٗن اذظاَُ النظاء اﻏالﻕ
ّ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 اﻏالﻗَ.
ًّصٗكم تاوالح الشلّض الهذناكهح ﻋلٔ ٌطػ الهٌذشﻌن
تاٌذﻌهال الﻔنشاج ّالاتح شلّض ﻋلٔ ٌطػ الهٌذشﻌن
تاٌذﻌهال تـاؾ هوٗل الشلّض ﻏٗن الﻘاتل لالًؼالل.

ذًتِٗاخ
• اى ٗذٌؿ هٌذشﻌن الناقان أّ ٗكّى هؼظتا ً تٌتب اطان
لّؼح الـقهح ها تﻌق التٗﻊ أّ الشلّض أّ االهطان أّ
الطٗى ،ﻓﻘق ال ٗﻌهل ًﻅام الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ ًّﻅام
الذًتإ لالصطقام االهاهٖ (للٌٗاناخ أّ الهانّ ج) ّالًﻅام
الهٌاًق للﻔنهلح االٗظاتٗح ًّﻅام ٌتن الهانّ ج (للٌٗاناخ
أّ الهانّ ج) ّّﻅٗﻔح ٌتن الهانّ ج.
ً
هﻌكٌّح تشكل ﻗّٕ ،هشل ﻓٖ الهّاﻗﻑ ال
• هّظاخ الناقان
ذﻌهل ّﻅٗﻔح ٌتن الهانج.
• ٗهًﻊ هالصﻘح اّناﻕ اهام الناقان أّ تهؼٗطَ ،هشل
الهصاتٗػ الهٌاًقج للﻘٗاقج ّاطاناخ الذوٗٗى لّؼح النﻗم
أّ ﻏٗنُا هى االشٗاء الهذشاتِح الذٖ ﻗق ذﻐطٖ الناقان
ّهؼٗطَّ ،للﻙ هى اظل ضهاى ٌالهح ّﻅٗﻔح ؼهاٗح
الهانّ ج.
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ذًتِٗاخ
• النظاء الذؤكق هى هقٓ النإٗح الؼٌى لهٌذشﻌن الكاهٗنا
تالوظاض االهاهٖ.
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ذًتِٗاخ
• ﻓٖ ؼال ذناكم الﻐتان أّ النهال ﻋلٔ الوظاض االهاهٖ ﻗق
ٗذإشن هقٓ نإٗح الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ اٗضا .ﻓٖ ُلا
الؼال ال ٗﻌهل ًﻅام االًلان الهكتن لالصطقام االهاهٖ،
ًﻅام الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ ،الًﻅام الهٌاًق للﻔنهلح
االٗظاتٗحً ،ﻅام ٌتن الهانّ جً ،ﻅام االًلان الهتكن
الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا ًّﻅام الًّن التﻌٗق الهقٓ
اللكٖ .النظاء ذًﻅٗﻑ الهؼٗط تالكاهٗنا للوظاض
االهاهٖ.
• تﻌق اوالح الﻌًاصن الهإشن ﻓٖ اقاء الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ
ٗﻌّق ًﻅام ٌتن الهانّ ج الٔ ها كاى ﻋلَٗ.
• ﻏنّب الشهي أّ االضّاء الضٗﻔح ﻗق ذإشن ﻓٖ اقاء ًﻅام
ٌتن الهانّ جٗ .هًﻊ هالصﻘح اّناﻕ أّ اشٗاء ﻏٗن شﻔاﻓح
تهؼٗط الكاهٗنا االهاهٖ اللكّٖ ،للﻙ هى اظل ضهاى
ٌالهح ّﻅٗﻔح ٌتن الهانّ ج.
• النظاء الذؤكق هى ﻋقم ذؼظٗب الكاهٗنا ﻗتل االًطالﻕ.

ذًتِٗاخ
ﻅنّﻑ االضاءج لٌٗخ ظٗق ًج ﻗق ذإشن ﻓٖ اقاء الكاهٗنا
االهاهٖ اللكٖ ،هشل اللٗالٖ ّاالضّاء الهﻌاكٌح ّاالهطان
ّالشلّض ّالطٗى ،هها ٗإقٕ الٔ تطالى ًﻅام االًلان الهكتن
لالصطقام االهاهًٖ ،ﻅام الكنّو اللاذٖ الذكٗﻑ ،الًﻅام
الهٌاًق للﻔنهلح االٗظاتٗحً ،ﻅام ٌتن الهانّ جً ،ﻅام االًلان
الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانُا ًّﻅام الًّن التﻌٗق
الهقٓ اللكٖ ًّﻅام ٌتن الهانّ ج .كها ٗذم ﻋنض "النظاء
ﻓؼص ًﻅام االًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى هٌانٍ" أّ
"ّﻅٗﻔح ٌتن الهانّ ج لٌٗخ هذاؼح" ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح.
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ذًتِٗاخ
• ﻗق ذهًﻊ األظِوج اإللكذنًّٗح الذٖ ذم اﻋاقج ذشتٗذِا ظوثًٗا
ًﻅام  TPMSهى الﻌهل تشكل صؼٗػ.
• ﻓٖ ؼال اٌذتقال هٌذشﻌن الضﻐط الِّاثٖ القاـلٖ لالطان
ّاالطان ّهّاضﻊ االطنٗ ،ظب ذﻌلٗم كل هٌذشﻌناخ
االطاناخ األنتﻌح هظققاً .النظاء الذّظَ الٔ الهّوﻉ
الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للذﻌاهل
تالهٌذشﻌناخ.

 اى ٗوق الضﻐط الِّاثٖ ﻋى  kPa330ﻓٗضٖء هتٗى ًﻅامهناﻗتح الضﻐط الِّاثٖ لالطان هﻊ اطالﻋكم الٔ انذﻔاﻉ
الضﻐط الِّاثٖ لِلا الطان تّاٌطح الذؼلٗناخ الًصٗح.
 اى ٗﻘل الضﻐط الِّاثٖ ﻋى  kPa165ﻓٗضٖء هتٗى ًﻅامهناﻗتح 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
ٗضٖءّ ،اإلًلان الًصٖ ﻓٖ شاشح ﻋنض لّؼح
الﻌقاقاخ ٗﻌنض ذٌنب االطان.
 اى ذذظاّو قنظح الؼنانج لالطان  85قنظح هثّٗح ﻓٗضٖءهتٗى ًﻅام هناﻗتح الضﻐط الِّاثٖ لالطان هﻊ اطالﻋكم
الٔ انذﻔاﻉ قنظح الؼنانج لِلا الطان تّاٌطح
الذؼلٗناخ الًصٗح.

 5.4.11نظام مراقبة ضغط الهواء فً اإلطارات *
ٗﻘّم ًﻅام هناﻗتح الضﻐط الِّاثٖ لالطان تاطالﻋكم
ﻋلٔ الضﻐط الِّاثٖ ّقنظح الؼنانج ّاﻅِان الهﻌلّهاخ
لاخ الصلح ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتحٗ .ذم ﻋنض الذؼلٗناخ
ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ﻓٖ ؼال اًـﻔاض الضﻐط الِّاثٖ
ّوٗاقج الضﻐط ّذٌنب الِّاء الٌنٗﻊ ّانذﻔاﻉ قنظح
الؼنانج.
قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONذظق – للضﻐط الِّاثٖ
ّقنظح الؼنانج ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ﻓٖ ؼال ﻋقم اًطالﻕ
الٌٗانج أّ ﻗلح ٌنﻋح الٌٗن ﻋى  25كم \ يٗ .ذم ﻋنض
الضﻐط الِّاثٖ ّقنظح الؼنانج ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح ﻓٖ
ؼال وٗاقج الٌنﻋح ﻋى  25كم \ ي.
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•
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
ذﻐٗٗن اإلطاناخ الظقٗقج ﻓٖ هكاى آـن ،ال ذﻌذتن أى ضﻐط
اإلطاناخ ﻏٗن طتٗﻌٖ.

•

•
•

234

هالؼﻅاخ
ﻗٗهح انشاقٗحً
ً
ٗﻌطٗكم ًﻅام هناﻗتح الضﻐط الِّاثٖ لالطان
هﻊ اذـال ضﻐط االطان الهﻌٗانٕ تًصﻑ الؼهّلح.
ﻋًقها ٗؼقز ـطؤ قنظح الؼنانج الهنذﻔﻌح أّ الضﻐط
الهنذﻔﻊ أّ الضﻐط الهًـﻔض ﻓٖ االطاناخ ،لّؼح
الﻌقاقاخ ذﻌنض االًلانّ ،ذﻌنض هكاى اطان هﻌٗى
هﻘاتل تشكل قّنّٕ .ﻋًق ؼقّز ـطؤ ﻓٖ ًﻅام
 ،TPMSلّؼح الﻌقاقاخ ذﻌنض االًلانّ ،ذﻌنض
"ٗنظٔ ﻓؼص  "TPMSتشكل قّنٕ.
ﻋًق ؼقّز اًلان قنظح الؼنانج الهنذﻔﻌحًّ ،صٖ تّﻗّﻑ
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 الذالٗحّٗ ،ﻌنض
الضﻐط ّقنظح الؼنانج "ّ ،"---لكى ﻋًقها ذذظاّو
ٌنﻋح الٌٗانج  25كمٌ /اﻋح ،ظِاو االٌذالم ٌٗﻘّم
تذؼقٗز التٗاًاخّ ،االًلان ٌٗـذﻔٖ.
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اى ذﻘل ٌنﻋح الذﻘقم ﻋى  10كم \ ي ٗتقأ هٌذشﻌن
الناقان االهاهٖ ٗﻌهل .ﻓٖ ؼال وٗاقج ٌنﻋح الذﻘقم ﻋى 12
كم \ ي ًٗذِٖ هٌذشﻌن الناقان االهاهٖ هى الﻌهلٗ .تقأ
هٌذشﻌن الناقان االهاهٖ ٗﻌهل هظققاً تﻌق اًـﻔاض ٌنﻋح
الذﻘقم هى  12كم \ ي الٔ ها قّى  10كم \ ي.
اى ذﻘل ٌنﻋح الذناظﻊ ﻋى  10كم \ ي ٗتقأ هٌذشﻌن
الناقان الـلﻔٖ ّهٌذشﻌن الناقان االهاهٖ ٗﻌهالى .ﻓٖ ؼال
وٗاقج ٌنﻋح الذناظﻊ ﻋى  12كم \ ي ًٗذِٖ هٌذشﻌن
الناقان الـلﻔٖ ّهٌذشﻌن الناقان االهاهٖ هى الﻌهل .اـذن
ّضﻌٗح ها ﻋقا ”ّ “Rشقق االٗﻘاﻑ االلكذنًّٖ ّقّن الهﻔذاغ
الٔ ّضﻌٗح ها ﻋقا ” “ONلكٖ ًٗذِٖ ًﻅام الناقان للنظّﻉ
هى الﻌهل.

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ

 5.5نظام مساعدة الرجوع
 5.5.1نظام رادار الرجوع*

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.

ٗﻘّم ُلا الًﻅام تانٌال ّاٌذالم هﻌلّهاخ تّاٌطح
هٌذشﻌن الناقان هﻊ ذﻘقٗن الهٌاﻓح تٗى الٌٗانج ّالﻌّاثﻕ
ؼٌب هّظاخ ﻓّﻕ الصّذٗح الذٖ ٗذم انٌالِا ّﻋكٌِا هى
الﻌّاثﻕ .الا كاى الظوء الـلﻔٖ هى الٌٗانج ٗﻘذنب هى الﻌﻘتح،
ٌٗﻘّم الًﻅام تبصقان صّخ اإلًﻘال الهذﻘطﻊ الٖ الٌاثﻕ،
ّكلها ٗكّى الظوء الـلﻔٖ هى الٌٗانج ﻗنٗتا هى الﻌﻘتحٗ ،كّى
صّخ اإلًلان أﻗصن؛ ﻋًقها ٗكّى الظوء الـلﻔٖ هى الٌٗانج
ﻗنٗتا ظقا هى الﻌﻘتحٌّ ،ﻑ ٗصقن الًﻅام صّخ اإلًلان
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.
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ذّوٗﻊ هٌذشﻌناخ الناقاناخ

ٗذم ذنكٗب هٌذشﻌن الناقان ﻋلٔ ﻏطاء الهصق الـلﻔٖ
ّالهصق االهاهٖ.

نهو النٌم التٗاًٖ القًٗاهٗكٖ *

ٌّﻑ ذظق اٗﻘًّاخ هذؼنكح ﻋلٔ شاشح الﻌنض ُّٖ
ذطلﻌكم ﻋلٔ الهٌاﻓح ﻋى الٌٗاناخ ّالﻌّاثﻕ اهاهكمًُ .اﻙ
ـط اـضن تؤتﻌق طتﻘح ﻋلٔ الشاشح ّﻓٖ القاـل ـط اصﻔن
ّـط اؼهن .كلها ذﻘذنب ٌٗانذكم هى الﻌّاثﻕٗ ،ﻘل ﻋقق
الـطّط الهلًّح هى أتﻌق طتﻘح.
ذذﻐٗن ُلٍ االٗﻘًّاخ تذواهى الصّخ الذؼلٗنٕ
االنشاقٕ.
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هالؼﻅاخ
ٗذم ذوّٗق تﻌض الهّقٗالخ تهٌذشﻌناخ الناقاناخ
االهاهٗح ،اال أى هٌذشﻌناخ الناقاناخ الـلﻔٗح هذّﻓنج لتﻌض
الهّقٗالخ أٗضا .النظاء الذؤكق هى ذنكٗتاخ هّقٗلكم.
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ذؼلٗناخ
• ﻋًق ذًﻅٗﻑ هٌذشﻌن الناقان تظِاو الﻐٌل تالضﻐط الﻌالٖ
ٗظب ﻓنﻙ ٌطؼَ تلطﻑ ّاتﻌق ﻓُّح الًﻔز ﻋى
الهٌذشﻌن تها ٗوٗق ﻋى ٌ 10م.
• اى كاًخ ﻗطناخ الهاء ﻋلٔ ٌطػ هٌذشﻌن الناقان تالهصق
الـلﻔٖ ،ﻓﻘق ذذناظﻊ قﻗح الهٌذشﻌن .ﻗم تاوالح ﻗطناخ
الهاء الهذناكهح ﻋلٔ الهٌذشﻌن لذﻌّق قﻗح الًﻅام الٔ ها
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
ﻋاظوا ّ ﻋى ٌتن الﻌّاثﻕ.
• اظواء هٌذشﻌن الناقان قﻗٗﻘح ظقاً ّٗهًﻊ هؼاّلح ذﻔكٗكِا
ّاصالؼِا .لى ذذؼهل الشنكح ضهاى الظّقج لألضنان
الًاظهح ﻋى الذﻔكٗﻙ ّالصٗاًح ﻏٗن الهصنغ تِا.

•

•
•
•

ذؼلٗناخ
ًﻅام ناقان النظّﻉ ال ٗهكى أى ذؼل هؼل هناﻗتح الٌاثﻕ
التٗثح الهؼٗطحّٗ ،ظب ﻋلٔ الٌاثﻕ الذنكٗوﻋلٔ
االُذهام ّالؼنكح الٖ الـلﻑ ّضتط هّﻗﻑ الٌٗانج
ّﻓﻘا للؼالح الﻔﻌلٗح.
ﻗق ال ٗذم ٌتن االشٗاء ﻓٖ التﻘﻌح الﻌهٗاء لهٌذشﻌن الناقان.
للا الؼﻅ الهؼٗط قاثها ً أشًاء الذناظﻊ ّذظًب االصطقام.
ﻋًق الذناظﻊ ﻓٖ اهكًح ضٗﻘح أّ ﻋلٔ هًؼقناخ ﻗق ٗﻌشن
هٌذشﻌن الناقان ﻋلٔ ؼّاظو أّ اشٗاء أّ ٌطّغ
هاثلحّ ،للﻙ هى الﻅّاُن الٌلٗهح.
ً
اى كاًخ ٌنﻋح الذناظﻊ كتٗن ًج ظقا ﻓﻘق ذذناظﻊ قﻗح
هٌذشﻌن الناقانًّ .صٗكم تﻌقم وٗاقج ٌنﻋح الذناظﻊ
ﻋى  10كم \ ي .ﻋًق اٌذهنان ًﻅام ناقان النظّﻉ ﻓٖ
اصقان صّخ الذلكٗنٗ ،ﻌًٖ أى ذﻘذنب الٌٗانج هى
الﻌاثﻕ ظقاًّٗ ،تﻐٖ الذّﻗﻑ ﻋى الؼنكح الٖ الـلﻑ
ﻓّنا للّﻗاٗح هى الؼّاقز.

ذًتِٗاخ
• ؼاﻓﻅ ﻋلٔ ًﻅاﻓح هٌذشﻌن الناقان قاثها ً ّال ذظﻌل إٔ شٖء
ٗﻐطَٗ.
• ًﻅناً لٌالهح ّﻅٗﻔح هٌذشﻌن الناقان ﻋلٔ الهصق ؼاﻓﻅ
ﻋلٔ ًﻅاﻓذَ ّذظًب ذظهقٍ.
• ًﻅﻑ ٌطػ هٌذشﻌن الهّظح ﻓّﻕ الصّذٗح تﻘطﻌح هى
الﻘهاَ الًاﻋم الهتلل تالهاء لذظًب ـقَ الّؼقج
االلكذنًّٗح.
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هٌاﻓح الكشﻑ ﻋى الﻌﻘتاخ
الهٌذشﻌن
االهاهٖ ﻋلٔ
الٌٗان

الهٌذشﻌن
االهاهٖ ﻋلٔ
الٗهٗى

ٌ 60-30م

ٌ 60-30م

الهٌذشﻌن الـلﻔٖ
الهٌذشﻌن الـلﻔٖ الهٌذشﻌن الـلﻔٖ
ﻋلٔ الٌٗان ﻓٖ
ﻋلٔ الٌٗان
ﻋلٔ الٌٗان
الٌّط
ٌ 150~90م
ٌ 90-60م
ٌ 60-30م

ٌ 60-30م

ٌ 60-30م

ﻓٖ ﻏضّى  30ﻓٖ ﻏضّى  30ﻓٖ ﻏضّى  30ﻓٖ ﻏضّى  30ﻓٖ ﻏضّى 30
ٌم
ٌم
ٌم
ٌم
ٌم
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صّخ اإلًلان ﻋى هنظﻌٗح الهٌاﻓح

الهٌذشﻌن الـلﻔٖ
صّخ اإلًلان
ﻋلٔ الٗهٗى ﻓٖ
ٗذﻐٗن صّخ اإلًلان هﻊ الهٌاﻓح تٗى الﻌﻘتح ّالهصق
الٌّط
الـلﻔّٖ ،ﻓٖ الّﻗخ ًﻔٌَ ٗذﻐٗن اللّى الهﻌنّض ﻋلٖ ًﻅام
صّخ اإلًلان الصّخ ّﻓﻘا لللﻙ:
ٌ 150~90م الهذﻘطﻊ تٌنﻋح
تطٗثح
صّخ اإلًلان
ٌ 90-60م الهذﻘطﻊ تٌنﻋح
تطٗثح
صّخ اإلًلان
ٌ 60-30م الهذﻘطﻊ تٌنﻋح
كتٗنج
ﻓٖ ﻏضّى  30صّخ اإلًلان
الهٌذهن
ٌم
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الـط الهنظﻌٖ للهٌاﻓح

ٗهشل ـط األلّاى الشالشح اللٕ ٗﻅِن ﻓٖ الشاشح الهٌاﻓح
الهنظﻌٗح األﻓﻘٗح تٗى ُلا الهّﻗﻊ ّالهصق الـلﻔٖ للٌٗانج.
ـط m 0.5~0.1 :1
ـط m 1~0.5 :2
ـط m3~1 :3

ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ ًﻅام النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق النظّﻉ

 5.5.2نظام الرؤٌة الخلفٌة عند الحركة الً الخلف *

ﻓٖ ؼالح هﻔذاغ اإلشﻌال ﻓٖ ّضﻊ " ،"ONﻋًق ذؼّٗل
لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ ّضﻊ ""ً ، Rﻅام النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق
الؼنكح الٖ الـلﻑ ٗقـل ذلﻘاثٗا الﻌهلّ ،ذتقأ شاشح الﻌنض
لًﻅام الصّخ ﻓٖ ﻋنض صّنج ـلﻑ الٌٗانجّ ،ذﻌنض
الـط الهنظﻌٖ للهٌاﻓح ﻓٖ الشاشح.

ًﻅام النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق النظّﻉ ٗهكى ذّﻓٗن ﻋنض
الﻔٗقّٗ تواّٗح ّاٌﻌح هى  130قنظحّٗ ،هكى ﻋنض صّن
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.

ﻋًق ًﻘل لناﻉ الًﻘل ـنّظا هى ذني ”ٗ ،“Rـنض
ًﻅام النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق النظّﻉ ذلﻘاثٗا هى الﻌهلّٗ ،ـنض
ًﻅام الصّخ هى ﻋنض صّن النظّﻉ.
ذؼلٗناخ
ًﻅام النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق النظّﻉ ال ٗهكى أى ٗؼل هؼل
هناﻗتح الٌاثﻕ هى التٗثح الهؼٗطح تِاّٗ ،ظب ﻋلٖ الٌاثﻕ
ذنكٗو االًذتاٍ ّنظّﻉ الٌٗانج ّضتط هّﻗﻊ الٌٗانج تشكل
آهى ّﻓﻘا للؼالح الﻔﻌلٗح.

239

 .5دلٌل القٌادة

كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح
ذؼلٗناخ
• ﻗق ال ٗهكى الذﻌنﻑ أٗضًا ﻋلٔ الكاثًاخ النأٌٗح لاخ الهّﻗﻊ
األﻋلٔ  ،هشل ﻓالًشاخ الظقناى ّكاهٗناخ النإٗح
الـلﻔٗح.
ذًتِٗاخ
ً
• ؼاﻓﻅ قاثهًا ﻋلٔ ٌطػ كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح ًﻅٗﻔا .ﻋًق
ذًﻅٗﻑ كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗحٗ ،ظب اٌذـقام ﻗطﻌح
ﻗهاَ هتللح ًاﻋهح لذظًب ـقَ كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح.
• ال ذٌذـقم ظِاو الﻐٌل تالضﻐط الﻌالٖ لذًﻅٗﻑ كاهٗنا
النإٗح الـلﻔٗح لﻔذنج طّٗلحًّٗ ،تﻐٖ الؼﻔاﻅ ﻋلٔ هٌاﻓح
ٌ 30م ﻋلٔ األﻗل تﻌٗقا ﻋى كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق
الذًﻅٗﻑ.
• ال ذﻘم تذﻐطٗح كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح.
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ذًتِٗاخ
الهٌاﻓح الهلكّنج أﻋالٍ ُٖ الهٌاﻓح الهنظﻌٗح ذﻘاي
ﻋلٖ األنض الهٌذّٗح ُّٖ ،ﻓﻘط الهنظﻊ التصنٕ لذؼقٗق
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.

ٗذم ذنكٗب الكاهٗنا الـلﻔٖ تﻘنب لهتح لّؼح النﻗم.
ذؼلٗناخ
• كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح ٗكّى لقَٗ هًطﻘح ﻋهٗاءً ،ﻅنً ا ألى
الكاهٗنا ﻗق ال ذذهكى هى اكذشاﻑ األطﻔال الصﻐان أّ
الؼّٗاًاخ األلٗﻔح الصﻐٗنجٗ ،ظب اٗالء اُذهام ـاص
لألطﻔال الصﻐان أّ الؼّٗاًاخ األلٗﻔح الصﻐٗنج ﻋًق
الؼنكح الٖ الـلﻑ.
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الصف البانورامً *
 5.5.3نظام
ّ
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
هى  20كمٌ /اﻋح ٌٗ ،ذم اﻏالﻕ ًﻅام ّﻗّﻑ الٌٗانج
التاًّناهٖ ذلﻘاثًٗا.
● ﻋًقها ذكّى الٌٗانج ﻓٖ ذني ﻏٗن ―ّّ ‖Rﻗخ ذًشٗط
الًﻅام أكتن هى  30شاًٗحٌٗ ،ذم اٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الًﻅام
ذلﻘاثٗا (ﻋًقها ذكّى ٌنﻋح الٌٗانج صﻔن).
ال ٗﻌهل ُلا الًﻅام تقّى الذشﻐٗل الكلٖ للًﻅام الصّذٖ.

 .2تﻌق ذقّٗن الهﻔذاغ الٔ ”ٗ “ONذم ﻓذػ أّ اﻏالﻕ الًﻅام
هى ـالل الون:
اضﻐط ﻋلٔ الون لهقج ﻗصٗنج ٗضء هتٗى الون هﻊ ذشﻐٗل
ًﻅام الصﻑّ التاًّناهٖ.
اضﻐط ﻋلٔ الون لهقج ﻗصٗنج ًٗطﻔت هتٗى الون هﻊ اﻏالﻕ
ًﻅام الصﻑّ التاًّناهٖ.

ٗذكّى ًﻅام ّﻗّﻑ الٌٗانج تصّنج تاًّناهٗح هى ّؼقج
هضٗﻔح للذؼكم ّ 4كاهٗناخ هى  180قنظحٗ .ذم ذوّٗق
الّؼقج الًهطٗح للظِاو النثٌٖٗ تصّن ﻓٖ االهام ّالـلﻑ
ّالٌٗان ّالٗهٗى ُّٖ الذٖ ذصًﻊ الصّنج التاًّناهٗح
تالهًﻅّن هى االﻋلٔ تﻌق طنٗﻘح الهﻌالظح القﻗٗﻘح للهؼٗط
ب 360قنظحٗ .ذم ﻋنض الصّن تّاٌطح الًﻅام الصّذٖ
الطالﻉ الٌاثﻕ ﻋلٔ الهؼٗط تالٌٗانج ّذظًب التﻘاﻉ الﻌهٗاء
أشًاء الٌٗن .كها ٗذم ذّ ّﻗﻊ هٌان ؼنكح الٌٗانج ؼٌب واّٗح
القّناى للهﻘّق ّاتﻌاق الٌٗانج ّﻋنضَ ﻓٖ الصّنج
التاًّناهٗحّ ،للﻙ ٌٗاﻋق الٌاثﻕ ﻓٖ الذﻌنﻑ ﻋلٔ اذظاٍ ذﻘقم
الٌٗانج ّذﻘقٗن هقٓ ٌالهح الذناظﻊ.
ذشﻐٗل ّاٗﻘاﻑ
 .1تﻌق ذقّٗن الهﻔذاغ الٔ ”ٗ “ONذم ﻓذػ أّ اﻏالﻕ الًﻅام
هى ـالل هتقل الٌنﻋاخ:
 ٗذم ذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ّضﻊ "" ،Rﻓٗذم ذشﻐٗلًﻅام ّﻗّﻑ الٌٗانج ذلﻘاثًٗا ؛
 ﻋًقها ٗذم ذﻌشٗﻕ لناﻉ الًﻘل ـنّظا هى ذني ―ّ ‖Rلٗيللٌاثﻕ إٔ ﻋهلٗح لاخ صلحٌّ ،ﻑ ٗـنض ًﻅام ّﻗّﻑ
الٌٗانج تصّنج تاًّناهٗح ذلﻘاثٗا تﻌق ﻋنض  30شاًٗح.
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ّصﻑ الّاظِح
 .1الون الهنى للـنّض
 .2الذﻌلٗهاخ الًصٗح
 .3هﻔذاغ الناقان
 .4هًطﻘح ﻋنض الصّن الصﻐٗنج
 .5ذﻌلٗهاخ واّٗح النإٗح
 .6هًطﻘح ﻋنض الصّن الكتٗنج
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ذّوٗﻊ الكاهٗنا

ٗذم ذنكٗب كاهٗنا أهاهٗح ذؼخ شﻌان الٌٗانج األٌّط
األهاهٖ.

هالؼﻅاخ
• ّصﻑ ّاظِح الﻌنض ُّ لإلشانج ﻓﻘط .الا كاى ًُاﻙ
اـذالﻑ هﻊ ﻋنض الٌٗانج الﻔﻌلٖٗ ،نظٔ النظّﻉ الٔ
ّاظِح ﻋنض الٌٗانج الﻔﻌلٗح.
• ضﻊ هتقل الٌنﻋح ﻓٖ ّضﻌٗح ” “Rذؼصل ﻋلٔ شاشح
النإٗح الـلﻔٗح اّذّهاكٗٗاً .تﻌق ذشﻐٗل ًﻅام الصﻑ
التاًّناهٖ ضﻊ هتقل الٌنﻋاخ ﻓٖ إ ّضﻌٗح ها ﻋقا
” “Rذؼصل ﻋلٔ شاشح النإٗح االهاهٗح اّذّهاكٗٗاً.
اًﻘن شاشح الصﻑ التاًّناهٖ①④/③/②/لذظق شاشح
الهشِق االهاهٖ \ االٗهى \ الـلﻔٖ \ االٌٗن ﻓٖ
ّاظِح⑤.

تﻌق ذشﻐٗل ًﻅام الصﻑ التاًّناهٖ ضﻊ هتقل
الٌنﻋاخ ﻓٖ إ ّضﻌٗح ها ﻋقا ” .“Rاًﻘن شاشح الصﻑ
التاًّناهٖ①④/③/②/لذظق شاشح الهشِق االهاهٖ \
االٗهى \ الـلﻔٖ \ االٌٗن ﻓٖ ّاظِح⑤.
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ٗذم ذنكٗب الكاهٗنا الـلﻔٖ تﻘنب لهتح لّؼح النﻗم.
ذًتِٗاخ
• ؼاﻓﻅ قاثهًا ﻋلٔ ٌطػ كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح ًﻅٗ ًﻔا.
• ال ذٌذـقم ظِاو الﻐٌل تالضﻐط الﻌالٖ لذًﻅٗﻑ كاهٗنا
النإٗح الـلﻔٗح لﻔذنج طّٗلحًّٗ ،تﻐٖ الؼﻔاﻅ ﻋلٔ هٌاﻓح
ٌ 30م ﻋلٔ األﻗل تﻌٗقا ﻋى كاهٗنا النإٗح الـلﻔٗح ﻋًق
الذًﻅٗﻑ.
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ٗذم ذنكٗب الكاهٗناخ الٌٗنٕ /الٗهًٖ ﻋلٖ الذّالٖ ﻓٖ
الظوء الٌﻔلٖ هى هناٗا النإٗح الـلﻔٗح ﻓٖ الظاًتٗى
األٌٗن/األٗهى.

 .5دلٌل القٌادة

ًهط الذّظَٗ

هتٗى ًﻅام EPS

 5.6نظام التوجٌه الكهربائً))EPS

تبهكاًكم اـذٗان الًهط الهﻌٗانٕ ّالًهط النٗاضٖ ًّهط
الناؼحٌّ .ﻑ ذؼي توٗاقج الؼهّلح تﻌق اـذٗان الًهط
النٗاضٖ ،اال أى الًهط الهﻌٗانٕ ُّ الـٗان االّل للًﻅام.

ضﻊ هﻔذاغ الذشﻐٗل ﻓٖ ّضﻌٗح ”ٗ “ONضء الهتٗى
شم ًٗطﻔت تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ لتضﻊ الشّاى .ﻓٖ ُلا الؼال
ٗﻌهل ًﻅام  EPSتٌالهح.

هالؼﻅاخ
ﻗم تاﻋقاقٍ ﻓٖ الًﻅام الصّذٖ – "اﻋقاقاخ الٌٗانج –
هٌاًقج الﻘٗاقج – ًهط الذّظَٗ".

ضٗاء الهتٗى أشًاء الٌٗن أّ تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ ٗقل
ﻋلٔ ذلﻑ ًﻅام  .EPSﻓٖ ُلا الؼال ٌّﻑ ذظق هﻌلّهاخ
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.

ٗﻌذتن ًﻅام الهٌاًقج القًٗاهٗكٗح للذّظَٗ (ً )EPSﻅاها
قًٗاهٗكٗا للذّظَٗ هﻌذهقا ﻋلٔ ﻋوم اللٖ الهٌاًق ﻋى طنٗﻕ
الهّذّن الكِنتاثٖٗ .ذكّى  EPSهى هٌذشﻌن ﻋوم اللٖ
ّالهّذّن الكِنتاثٖ ّآلٗح ذـﻔٗﻑ الٌنﻋح ّّؼقج الذؼكم
الكِنتاثٖ تالقّناى (ّ )ECUالؿ.
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الذّظَٗ الكِنتاثٖ ( )ECUذﻘّم
تالٌٗطنج ﻓٖ الّﻗخ الؼﻘٗﻘٖ ﻋلٖ اـناض ﻋوم القّناى
للهؼنﻙ الهﻌوو ﻋى طنٗﻕ الكشﻑ ﻋى اقـال ﻋوم القّناى
للٌاثﻕ ٌّنﻋح الٌٗانج ٌّنﻋح قّناى الهؼنﻙ ّﻏٗنُا هى
اشاناخ ؼالح الٌٗانج الكلٗحّ ،للﻙ لذّﻓٗن أﻓضل ﻗّج ذﻌوٗو
الذّظَٗ لضهاى ٌِّلح ذّظَٗ الٌٗانج هًـﻔض الٌنﻋح
ّاٌذﻘنان الذّظَٗ ﻋالٖ الٌنﻋح ّذؼٌٗى ناؼح الﻘٗاقج
ٌّالهح الٌٗانج.
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تﻌق ذشﻐٗل الهؼنﻙ \ أشًاء الٌٗن

 5.7مهارات القٌادة

 الذؤكق هى ٌالهح كل الهصاتٗػ الهنكتح ّﻋقم ّظّقًصّص ذؼلٗنٗح أّ ضٗاء هتًٗاخ.

 5.7.1فحص السالمة المرورٌة

 اﻓؼص اظِوج الذؼكم (هشل هﻔذاغ الهصاتٗػ الهنكتح ّهﻔذاغالهٌاؼاخ الهنكب ّهﻔذاغ هوٗل الصﻘٗﻊ).
 ﻋلٖ الطنٗﻕ اٙهى ،ال ذًؼنﻑ الٌٗانج الٖ إٔ ظاًب ﻋًقالذؼﻘﻕ ّالذؤكق هى الكتػ.
 ﻅاُنج ﻏٗن طتٗﻌٗح أـنّٓ ،ﻗم تالذؼﻘﻕ هى ّظّق أظواءﻓضﻔاضح ّذٌنٗتاخ ّاالٌذهاﻉ للضّضاء ﻏٗن
الطتٗﻌٖ.

الﻔؼص النّذًٖٗ
 ﻓؼص ضﻐط اإلطاناخ ّاإلطاناخ للذؼﻘﻕ هى ّظّقالشﻘّﻕ أّ الًذّءاخ أّ األذالﻑ أّ الذآكل الهﻔنط.
 صّاهٗل الﻌظالخ :شققُا ّذؤكق هى ّظّق كلِا. ذؤكق هى ٌالهح الهصاتٗػ األهاهٗح الهنكتح ،الهصاتٗػالـلﻔٗح 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 ٌّاثلالﻔناهل ٌّاثل الﻐٌٗل للوظاض االهاهٖ.
 ذؤكق هى شتاخ الطنﻓٗى ّﻋقم ّظّق ﻅّاُن الذآكل أّاالنذـاء.
 تﻌق اٗﻘاﻑ الٌٗانج ذؤكق هى ﻋقم ذظهﻊ التًوٗى ّوٗخالهاكًٗح ّالهاء ٌّّاثل أـنٓ ذؼخ الٌٗانجٌ .ﻘّط
ﻗطناخ الهاء هى ًﻅام الذكٗٗﻑ هى الﻅّاُن الطتٗﻌٗح.
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ذلٗٗى اإلطاناخ ّتطاًح الكتػ

ذلٗٗى الهؼنﻙ

 5.7.2القٌادة فً فترة التلٌٌن

ﻓٖ اّل  500كم للٌٗانج الظقٗقج ﻗقُا تٌنﻋاخ هﻌذقلح لذلٗٗى
االطاناخ الظقٗقج.

ٗظب ذلٗٗى الهؼنﻙ الظقٗق ﻓٖ  1500كمٗ .كّى ﻋقق
األهٗال للٌٗانج ضهى  1000كم:

ألظل ضهاى ؼٗاج الـقهح للٌٗانجٗ ،ظب اظناء الذلٗٗى
ﻓٖ الهنؼلح األّلٖ هى اٌذـقام الٌٗانج لّضﻌِا ﻓٖ
االٌذـقام الﻌاقٕ .ﻋًقها ذكّى ٌٗانذﻙ ﻓٖ ﻓذنج الذلٗٗى،
ٗنظٖ هناﻋاج الﻘّاﻋق الذالٗح:

ﻓٖ اّل  300 – 200كم لم ذتلﻎ الكذلح الهتطًح للﻔناهل اهشل
ؼال .للا ٗظب ذِقثح الٌنﻋح ّذظًب االٗﻘاﻑ الهﻔاظت.

•

ٌنﻋح الٌٗانج ال ذذظاّو  4/3هى الٌنﻋح الﻘصّٓ.

•

ال ذﻘم تالﻘٗاقج تؤﻗصٔ ﻗقن هى قّاٌح الّﻗّق.

•

ذظًب ذشﻐٗل الهؼنﻙ تٌنﻋح ﻋالٗح.

•

ال ذﻘم تظن ٌٗانج أـنٕ.

ﻋًقها ٗصل ﻋقق األهٗال الٖ  1000كم~ 1500كم،
ٗهكى وٗاقج ذقنٗظٗا ٌنﻋح الهؼنﻙ ٌّنﻋح الٌٗانج الٖ الؼق
األﻗصٖ الهٌهّغ تَ.
ذكّى هﻘاّهح االؼذكاﻙ القاـلٖ للهؼنﻙ ﻓٖ ﻓذنج الذلٗٗى
أكتن هها تﻌق الذلٗٗىّ ،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.

•

الهٌاﻓح الهﻘطّﻋح لﻔذنج الذلٗٗى ُٖ  1500كم.

•

ﻗم تاـذٗان طنﻕ ظٗقج ًٌتٗا ّالؼق هى ؼهّلح الٌٗانج
ٌّنﻋح الٌٗانج.

•

ال ذﻘم تتقء الذشﻐٗل أّ الذٌانﻉ الٌنٗﻊ تقّي قّاٌح
الّﻗّق تالكاهل.

•

ًٗتﻐٖ ذظًب ﻓنهلح الطّانة ﻓٖ أّل  300كم.

•

ًٗ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 قاثمّ ،ﻗم
تﻔؼص التناﻏٖ ّالصّاهٗل الـانظٗح للذشقٗق تشكل
هذكننًّٗ ،تﻐٖ اٗالء االُذهام لذﻐٗناخ الصّخ ّقنظح
الؼنانج لكل هظهّﻋح أشًاء ﻋهلٗح الذشﻐٗل ّاظناء
الذﻌقٗالخ ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب.
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•

•

•
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ذؼلٗناخ
ﻋًق الﻘٗاقج ﻋلٖ الهًؼقن الٖ األٌﻔل ،ؼهّلح الﻔناهل
ذكّى كتٗنجّٗ ،إقٕ الٖ انذﻔاﻉ قنظح الؼنانج
تٌِّلح ،لللﻙ ًّصٖ تذؼّٗل لناﻉ ًاﻗل الؼنكح الٖ
ّضﻊ الٌنﻋح الهًـﻔضح ﻗتل الﻘٗاقج ﻋلٖ الهًؼقن الٖ
األٌﻔل ّذﻘلٗل ٌنﻋح الٌٗانجّ ،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
ٗإقٕ الٖ الؼنانج الواثقج للﻔناهل تٌتب االؼذكاﻙ ،هها
ٗإقٕ الٔ هٌاﻓح الكتػ الكتٗنج ظقا ّاإلﻓناط ﻓٖ ذؤكل
الﻔناهل.
ال ذﻘم تبٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ للٌهاغ للٌٗانج تالؼنكح
الٖ األهام ،ألًَ ال ٗﻌهل هﻌوو الﻔناهلّ ،هٌاﻓح الكتػ
ذكّى أطّل هى للﻙ تكشٗن ،هها ﻗق ٗإقٕ تٌِّلح الٔ
ّﻗّﻉ الؼّاقز.

•

•
•

•

ذؼلٗناخ
اإلطاناخ الظقٗقج ّتطاًح الكتػ الذٖ لم ٗذم ذلًِٗٗا ال
ٗكّى لِا أﻓضل ﻗّج االذصاﻕ أّ أﻓضل ﻗّج االؼذكاﻙ.
ٗظب ذّـٖ الؼلن ﻋًق الﻘٗاقج ـالل أّل  500كم
لذلٗٗى اإلطاناخ تشكل ظٗق لذظًب ّﻗّﻉ الؼّاقز.
ٗظب أٗضا ذلٗٗى طاًح الكتػ الظقٗقج الهٌذتقلح ّﻓﻘا
للهذطلتاخ الهلكّنج أﻋالٍ.
ﻋًق الﻘٗاقجٗ ،ظب الؼﻔاﻅ ﻋلٔ هٌاﻓح هًاٌتح تﻌٗقا ﻋى
الهنكتاخ األـنٓ لذظًب ّﻗّﻉ الكتػ ﻓٖ ؼاالخ
الطّانةّ .ﻓٖ ُلا الّﻗخ ال ٗﻘّم تذلٗٗى اإلطاناخ
الظقٗقج ّتطاًح الكتػ ظٗقاّ ،ﻓناهل الطّانة ذإقٕ
تٌِّلح الٔ ّﻗّﻉ الؼّاقز .
الا كاًخ الﻔناهل هتللح أّ هلتقج تالشلط أّ الا كاًخ
الٌٗانج ذٌٗن ﻋلٔ الطنٗﻕ الههلػ  ،ﻓٌٗذم ذﻘلٗل أقاء
الكتػ.
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هالؼﻅاخ
ﻏٌل الٌٗانج أّ الٌٗن ـالل الهاء ﻗق ٗذٌتب ﻓٖ ّظّق
نطّتح ﻋلٔ الﻔناهل .ذؤكق أّال هى أى الهكاى ؼّل الٌٗانج
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
الﻔناهل ؼذٔ ذظﻑ الﻔناهلّ .الا ّظقخ أى الﻔناهل ها والخ
ال ذﻌهل تشكل أهى .ﻗم تبٗﻘاﻑ الشاؼًح شم اطلب الهٌاﻋقج
هنكو الصٗاًح الهﻌذهق.

االؼذٗاطاخ ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج هى ـالل ﻗٌم طنٗﻕ الهٗاٍ
الهذناكهح:
 .1ذؤكق هى ﻋهﻕ الهٗاٍ الهذناكهح ﻗتل قـّل ﻗٌم الهٗاٍ
الهذناكهح ؼٗز ال ٗذظاّو انذﻔاﻉ الهٗاٍ الؼاﻓح الٌﻔلٖ
هى ظٌم الٌٗانج.
 .2لـّض ؼنكح الهنّنٗ ،ظب اٗﻘاﻑ ذكٗٗﻑ الِّاء ﻗتل تقء
الؼنكح ّذـﻔٗض الٌنﻋح ّشم الضﻐط تلطﻑ ﻋلٖ
قّاٌح الّﻗّق تقّى ذؼنٗنُا ألظل الهن ﻋتن ﻗٌم الهٗاٍ
الهذناكهح تٌنﻋح شاتذح ّتطٗثح.
 .3ال ذﻘﻑ الٌٗانج ﻓٖ الهٗاٍّ ،ال ذٌهػ تنظّﻉ الٌٗانج
ّاٗﻘاﻑ ذشﻐٗل الهؼنﻙ ﻓٖ الهٗاٍ.
 .4تﻌق الهن ﻋتن هًطﻘح الهٗاٍ الهذناكهح ﻋلٖ ًؼّ ٌلي،
ٗظب الضﻐط تلطﻑ ﻋلٖ قّاٌح الهكاتػ تاٌذهنان لﻌقج
هناخ لذتـٗن الهٗاٍ ﻋلٖ أﻗناص الهكاتػ هى أظل
اٌذﻌاقج أقاء الكتػ الﻌاقٕ ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههكى.

 5.7.3مهارات القٌادة
ذﻌلٗهاخ ُاهح لهـذلﻑ الﻅنّﻑ:
 النظاء ذِقٗح الٌنﻋح هﻘقها ً ّالٌٗطنج ﻋلٔ ٌنﻋح الٌٗنّاالهٌاﻙ تالهﻘّق ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج ﻋلٔ طنﻕ
هذﻌنضح للنٗاغ الﻘّٗح.
 ال ذﻘق الٌٗانج ﻋلٔ اشٗاء ؼاقّج ّؼّاظو اـنٓ ﻋلٔ الطنﻕلذظًب اًﻔظان الﻌظالخ.
 الا ﻗهخ تﻘٗاقج الٌٗانج ﻋلٔ الطنٗﻕ ﻏٗن الههِق ﻗم تذِقثحالٌنﻋحّ ،للﻙ لذظًب ذلﻑ الشاٌٗح.
 ﻋًق الًوّل هى الهًؼقناخ ُقة الٌنﻋح هﻘقها ً ّاـذنذﻌشٗﻘاخ هًـﻔضح (ًهط الذؼكم الٗقّٕ أّ هّقٗل )MT
ّذظًب الﻔنهلح الهﻔاظثح ّالؼنانج الهﻔنطح لًﻅام
الﻔنهلح أّ الذآكل الهتكن.
 ﻋًق الٌٗن ﻋلٔ ٌطػ الطنٗﻕ االهلي ذّؾ الؼلن ﻋًقاالٌناﻉ أّ وٗاقج \ اـﻔاض الذﻌشٗﻘاخ (تًهط الذؼكم
الٗقّٕ أّ لهّقٗل  )MTأّ الﻔنهلح ،ألى االٌناﻉ أّ
الﻔنهلح الهﻔاظثح ﻗق ٗإقٕ الٔ اًوالﻕ الﻌظالخ.
 النظاء الؼﻔاﻅ تٌنﻋاخ هًـﻔضح ّهﻌذقلح ّذظًب االٌناﻉأّ االٗﻘاﻑ الهﻔاظت هﻊ ذوّٗق االطان تالٌلٌلح الهضاقج
لالًوالﻕ ﻋًق الٌٗن ﻋلٔ شلّض ﻋهٗﻘح.
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 .5دلٌل القٌادة

 .7ﻓٖ ﻓصل الشذاء التانقج (ـاصح ﻓٖ الهًاطﻕ الشهالٗح)،
ٗظب هًﻊ الهؼنﻙ هى تقء الذشﻐٗل الهذكنن ّاٗﻘاﻑ
الذشﻐٗل تﻌق ّﻗخ تقء ﻗصٗن .الا كاى الهؼنﻙ ﻏالتًا ﻓٖ
ؼالح ٌاـًح ّتانقج هذًاّتح ،ﻓٗهكى أى ٗؼقز الذكشٗﻑ
تٌِّلح قاـل الهؼنﻙٌّ ،ذلذصﻕ الهكشﻔاخ توٗخ
الهؼنﻙّ ،للﻙ ٌٌٗتب ـقاﻉ اٌذؼالب الوٗخّ .ﻋًق
اﻋاقج ذشﻐٗل الهؼنﻙ ٌ ،ذـذﻔٖ الﻅاُنج الكالتحّ .ﻓٖ
ًﻔي الّﻗخٗ ،نظٔ اٌذتقال الوٗخ تشكل هًذﻅم ّﻓﻘا
لهذطلتاخ قلٗل الضهاى.

ٗ .4ظب اٌذـقام ٌاثل الذًﻅٗﻑ الهؼذّٕ ﻋلٖ ّكٗل هضاق
للذظهق:
التطانٗاخ تهـذلﻑ االًّاﻉ هذّﻓنج ﻓٖ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ.
•

ٗظب أى ذﻌذهق ًٌتح ـلط الهاء ّﻋاهل هضاق للذظهق
ﻋلٔ ذﻌلٗهاخ الشنكح الهصًﻌح.

.5

ذظًب ذناكم الشلّض ذؼخ ّاﻗٖ الطٗى.

•

ذناكم الشلّض ذؼخ الهصق ٌٗإقٕ الٖ الصﻌّتح ﻓٖ
الذّظَٗ .ﻗتل الﻘٗاقج ﻓٖ ﻓصل الشذاء التانقٗ ،ظب ذّﻗﻑ
الٌٗانج قاثها ّذؼﻘﻕ ها الا كاى ًُاﻙ ذناكم الشلّض
ذؼخ ّاﻗٖ الطٗى.

ًّ .6صٗكم تذظِٗو اشٗاء الوهح ضق الطّانة ّﻓﻘا الؼّال
الطنﻕ ّالٌٗن:
•
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هى األﻓضل أى ٗﻘّم تّضﻊ الٌالٌل الهضاقج لالًوالﻕ
ّكاشطاخ الًّاﻓل ّكٗي هى النهال أّ الهلػ ّﻓالَ
اإلشانج ّالهلﻌﻘح ّكاتالخ الذّصٗل ّها الٔ للﻙ ﻓٖ
الٌٗانج.

ًصاثػ الﻘٗاقج ﻓٖ ﻓصل الشذاء
 .1ذؤكق هى ٌالهح الهؼلّل الهﻌٗﻕ للذظهق.
 ﻗم تذﻌتثح الهؼلّل الهﻌٗﻕ للذظهق تًﻔي الهّقٗلّ ،للﻙ ّﻓﻘالقنظح ؼنانج التٗثح.
•

ٗإقٕ اٌذـقام ٌاثل الذتنٗق ﻏٗن الهًاٌب الٔ اذالﻑ
الهؼنﻙ.

 .2ﻓؼص اؼّال التطانٗح ّالكاتٗالخ.
 ٗذناظﻊ ؼظم التطانٗح ﻓٖ الشذاء .للا اشؼى التطانٗح تشكلكاﻑ لذشﻐٗل الهّذّن تٌالهح ﻓٖ الشذاء.
 .3ذظًب ذظهق ﻗﻔل تاب الٌٗانج هى الشلط ّالظلٗق:
•

تﻌض ﻋاهل اوالح الظلٗق أّ الﻐلٌٗٗنٗى ﻓٖ ﻓذؼح ﻗﻔل
التاب لهًﻊ الذظهٗق.

 .5دلٌل القٌادة

 اٌذﻌهل ًﻅام الذكٗٗﻑ تشكل هﻌﻘّل. النظاء اطﻔاء الهؼنﻙ ﻋًق ذّﻗﻑ الٌٗانج لهقج طّٗلحّذظًب اٌذِالﻙ الّﻗّق تّضﻌٗح الؼٗاق لهقج طّٗلح.

 ال ذضﻊ الﻘقم ﻋلٔ قّاٌح الﻔناهل قاثها لذظًب الذآكلالهتكن ّالٌـًّح ّذضٗٗﻊ الّﻗّق.
 ﻗق الٌٗانج ﻋلٔ طنﻕ ههِقج ﻋلٔ ﻗقن االهكاى ُّقة هىالٌنﻋح أشًاء الٌٗن ﻋلٔ الطنﻕ الّﻋنج لذظًب
االصطقام.
 ذظًب ذالصﻕ األٌّاؾ تالشاٌٗح لذـﻔٗﻑ الّوى اللاذّٖالّﻗاٗح هى الذﻌﻔى.
 ﻋقل الٌٗانج ّاؼﻔﻅ ﻋلٔ أﻓضل ؼالً .ﻅﻑ هنشػ الِّاءّشهﻌح اإلشﻌال ّاٌذتقال وٗخ الهاكًٗح ّالشؼم تشكل
قّنٕ لذّﻓٗن الّﻗّق.

 5.7.4رقع فاعلٌة القٌادة
 ﻗتل الﻘٗاقجًٗ ،تﻐٖ الذؤكق هى ذؼنٗن ﻓناهل الٗق ذهاهًاّاًطﻔت هإشن ﻓناهل الٗق.
 اضهى الضﻐط الِّاثٖ الٌلٗم لإلطان ،لذظًب ذآكل اإلطانالهﻔنط ّذضٗٗﻊ الّﻗّق.
 ًٗتﻐٖ هؼالاج الﻌظالخ تشكل قﻗٗﻕّ ،اال ٗإقٕ الٖ االنذقاءالٌنٗﻊ لإلطاناخّ ،كها ٌٗﻘّم توٗاقج ؼهل الهؼنﻙ
ّاٌذِالﻙ الّﻗّق.
 ال ذؼهّل الٌٗانج أشٗاء واثقج ﻋى الؼاظح ّﻓنّ ﻍ اؼهال واثقجﻋى الؼاظح الـﻔاض ؼهّلح الهؼنﻙ ّذّﻓٗن الّﻗّق.

 ٗذم ﻗٗاقج الٌٗانج لتضﻊ قﻗاثﻕ تﻌق تقء الؼنكح تقنظحالؼنانج الهًـﻔضح ،اًذﻅن ﻓٖ ذقﻓثح الهؼنﻙ ﻗتل
الذٌانﻉ.

 ﻗم تاالٌناﻉ تصّنج هٌذﻘنج ّذظًب اإلٌناﻉ الهﻔاظتّاـذن ّضﻌٗح أﻋلٔ ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب تهّقٗل MT

 -ال ذﻔذػ الًّاﻓل أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج تٌنﻋاخ ﻋالٗح.

 ذظًب ﻗٗاقج الٌٗانج ﻓٖ هًاطﻕ وؼهحلذظًب اإلٌناﻉّاإلٗﻘاﻑ الهﻔاظثٗى ّذّﻓٗن الّﻗّق.
 اذتﻊ اإلشاناخ الضّثٗح الهنّنٗح لذظًب هناخ اإلٗﻘاﻑالٔ ؼق كتٗن ،أّ اـذن طنﻗاﻋنٗضح ـالٗح هى اشاناخ
ضّثٗح هنّنٗح .اؼذﻔﻅ تالتﻌق الهًاٌب ﻋى ٌٗاناخ
أـنٓ ّذظًب اإلٗﻘاﻑ الهﻔاظت ّذآكل ًﻅام الﻔناهل.

251

 .5دلٌل القٌادة

 ال ذٌذـقم الهصِن اللٕ ٗذظاّو الهّاصﻔاخ الهؼققجلألظِوج الكِنتاثٗح الهؼققج أّ كاتل هﻌقًٖ أـن تقال
هًَ.
 .5اؼذٗاطاخ الﻘٗاقج:
 أشًاء ﻋهلٗح الﻘٗاقج ّّﻗّﻑ الٌٗانجّ ،ـصّصا ﻓٖ ﻓصلالصٗﻑًٗ ،تﻐٖ أى ذّلٖ اُذهاها لها الا كاًخ ذّظق هاقج
ﻗاتلح لالشذﻌال ذؼخ الٌٗانج ،هشل الﻘَ ّاألﻏصاى
ّاألّناﻕ ّﻏٗنُاّ ،ألى ﻗٗاقج الٌٗانج لﻔذنج طّٗلح
ذإقٕ الٖ انذﻔاﻉ قنظح ؼنانج الهكًّاخ تها ﻓٖ للﻙ
هاٌّنج ﻋاقم الهؼنﻙّ .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 ّالذضﻊ اشٗاء ذظلب الﻔؤناى هشل الهؤكّالخ الـﻔٗﻔح ﻓٖ
قاـل الٌٗانج ،ألى الﻔؤناى ﻗق ذﻘنض ؼوهح االٌالﻙ،
هها ٗؼقز الؼنٗﻕ.
 .6ؼاﻓﻅ ﻋلٔ طﻔاٗح ؼنٗﻕ ـﻔٗﻔح هؼهّلح قاثها قاـل
الٌٗانجّ ،كها ًٗتﻐٖ هﻌنﻓح كٗﻔٗح اٌذـقاهِا.
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 5.7.5الوقاٌة من الحرائق
ٗظب اٗالء االُذهام تها ٗلٖ ﻓٖ االٌذـقام لهًﻊ ؼنٗﻕ
الٌٗانج:
ٗ .1ؼﻅن ﻋلٖ الٌٗانج لذـوٗى الهّاق الﻘاتلح لالشذﻌال أّ
االًﻔظان؛
 ﻗق ذوٗق قنظح الؼنانج C°71ﻓٖ الٌٗانج الّاﻗﻔح ذؼخالشهي ﻓٖ الصٗﻑ الﻘاني .ﻗق ٗؼقز الؼنٗﻕ تٌتب
الﻘقاؼح أّ هؼلّل الذًﻅٗﻑ أّ الﻌطّن أّ الهّاق الﻘاتلح
لالشذﻌال ﻓٖ الٌٗانج.
 تﻌق هﻐاقنج الهّﻅﻔٗى الٌٗانج ،ﻋًق ذـوٗى تطانٗاخاللٗشّٗم أّ الشاؼى الهؼهّل ّﻏٗنُا هى التًّق لاخ
هـاطن الؼناثﻕٗ ،إقٕ أٗضا الٖ الؼنٗﻕ تٌِّلح.
 .2ذؤكق هى اـهاق أﻋﻘاب الٌظاثن ذهاها تﻌق الذقـٗى؛
 الا لم ٗذم اطﻔاء الٌٗظانج تالكاهل ،ﻓﻘق ٗإقٕ للﻙ ﻓٖ ؼقّزؼنٗﻕ.
ًّ .3صٗكم تالذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ لﻔؼص ٌٗانذكم تشكل قّنٕ.

 لضهاى ٌالهح الٌٗانجًٗ ،تﻐٖ ذظِٗو طﻔاٗح ؼنٗﻕ ﻓٖالٌٗانج ّاظناء الﻔؼص ّاالٌذتقال تاًذﻅامّ .كها
ًٗتﻐٖ اقناﻙ كٗﻔٗح اٌذـقام الطﻔاٗح لذظًب ّﻗّﻉ
الؼاقز.

لهّاظِح كل الذؼقٗاخ الهؼذهلح

ٗ .7ظب ﻓصل كاتل الﻘطب الٌالب للتطانٗح ﻋًق اصالغ أّ
صٗاًح الٌٗانج.

ٗ .4ؼﻅن ذﻌقٗل القّاثن الكِنتاثٗح للٌٗانج ّاضاﻓح الهكًّاخ
الكِنتاثٗح؛

ٗ .8نظٖ اٌذـقام ّالﻋح الٌظاثن الهطاتﻘح للٌٗانجّٗ ،هًﻊ
أـل الكِنتاء هى ّالﻋح الٌظاثن تاٌذـقام الهؼّل.

 ذنكٗب األظِوج الكِنتاثٗح األـنٓ (هشل هكتن الصّخلاخ طاﻗح كتٗنج ّهصاتٗػ وًّٗى ّها الٔ للﻙ) ٌٗإقٕ
الٖ الؼهّلح الواثقج للكاتالخ ،هها ٗإقٕ الٖ ؼنٗﻕ
الكاتالخ تٌِّلح.

 اﻓؼص كل الكاتٗالخ ّالذظِٗواخ ّاؼوهح االٌالﻙّاالكٌٌّاناخ ّهّاضﻊ الذشتٗخ تشكل قّنٕ

 .6االستخدام والصٌانة

 .6االستخدام والصٌانة
الهـاطن الهؼذهلح للٌٗانج
•

أّل أكٌٗق الكنتّى :أّل أكٌٗق الكنتّى ﻓٖ ﻏاو الﻌاقم
الهًتﻌز هى الهؼنﻙ ُّ ﻏاو ٌامّ ،ﻗم قاثهًا تذشﻐٗل
الهؼنﻙ ﻓٖ هًطﻘح ظٗقج الذِّٗح.

•

االؼذناﻕ التشنٕٗ :ذم اًتﻌاز الؼنانج الﻌالٗح أشًاء
ذشﻐٗل ًﻅام الﻌاقم ّالهؼنﻙ ،هها ٌٗتب االؼذناﻕ
التشنٕ الـطٗن .للا ٗظب االًذﻅان ل 30قﻗٗﻘح ﻋلٔ
االﻗل تﻌق اطﻔاء الهؼنﻙ ّلهي ﻗطﻊ الﻐٗان ﻓٖ ًﻅام
الﻌاقم تﻌق ذتنق الهؼنﻙ.

ذًتِٗاخ
ٌٗنق ُلا الﻘٌم تﻌض اؼذٗاطاخ الٌالهح الِاهحًّ ،ؼى
ﻏٗن ﻗاقنٗى ﻋلٖ ٌنق كاﻓح الهـاطن الذٖ ﻗق ذّاظِِا أشًاء
ﻋهلٗح الصٗاًح.

 6.1تعلٌمات الصٌانة
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 الهٌطػّ ،أّﻗﻑ
ذشﻐٗل الهؼنﻙ ّﻗم تذطتٗﻕ ﻓناهل الٗق.

•

ﻋًق ذًﻅٗﻑ األظواء ،اٌذـقم هّاق اوالح القُّى أّ
هًﻅﻔاخ الﻘطﻊ الهتاﻋح ﻓٖ الٌّﻕّ ،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.

ذؼلٗناخ
صٗاًح الٌٗانج ﻏٗن الصؼٗؼح أّ ﻗٗاقج الٌٗاقج ﻗتل ؼل
الهشكلح ،ﻗق ذإقٕ الٖ ؼاقز هنّنٕ ،هها ٗإقٕ الٖ ّﻗّﻉ
اصاتاخ ـطٗنج أّ ّﻓاج.
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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 التﻘﻊٗ ،هكى
اٌذـقام صاتّى ﻏٌل الظلق أّ هّاق الذًﻅٗﻑ.

ذًتِٗاخ
تﻌق الهٌػ تاٌذـقام هّاق الذًﻅٗﻑ للظلقٗ ،ظب ذظﻔٗﻔِا
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 الٌظاق

 6.2الصٌانة الداخلٌة
ذًﻅٗﻑ ّصٗاًح الﻌقاقاخ ّاألظواء التالٌذٗكٗح

ٗظب قاثها اهذصاص الﻐتان ﻋلٖ الٌظاق تاٌذـقام
هكًٌح كِنتاثٗحٗ .ظب الذًﻅٗﻑ قّنٗا تاٌذـقام هّاق
الذًﻅٗﻑ للؼﻔاﻅ ﻋلٖ ًﻅاﻓح الٌظاق.

ذًﻅٗﻑ ٌطػ الﻌقاقاخ ّاألظواء التالٌذٗكٗح تاٌذـقام
ﻗطﻌح ﻗهاَ ًاﻋهح ًّﻅٗﻔح ّهاء ًﻅٗﻑ.

ذًتِٗاخ
ٗظب اظناء ﻋهلٗح الذًﻅٗﻑ تاذتاﻉ ذﻌلٗهاخ االٌذـقام
لهّاق الذًﻅٗﻑ تشكل صانم.

الا كًخ ال ٗهكى ذًﻅٗﻔِا ًﻅٗﻔاٗ ،ظب اٌذـقام هّاق
الذًﻅٗﻑ التالٌذٗكٗح الهـصصح ّالـالٗح هى الهلٗتاخ
لذًﻅٗﻔِا.

ذؼلٗناخ
ٗهًﻊ اضاﻓح الهاء الٔ هؼلّل الذًﻅٗﻑ الﻔﻘاﻋٖ ،تل
اؼذﻔﻅ تظﻔاﻑ الٌظاقج.

ذًتِٗاخ
هّاق الذًﻅٗﻑ الهؼذّٗح ﻋلٖ الهلٗتاخ ٌّﻑ ذذلﻑ
األظواء التالٌذٗكٗح.

ذؼلٗناخ
ٗؼﻅن ذًﻅٗﻑ ٌطػ لّؼح الﻌقاقخ ّهكًّاخ الٌّاثق
الِّاثٗح تاٌذـقام تـاؾ ﻏنﻓح الٌاثﻕ ّهّاق الذًﻅٗﻑ
الهؼذّٗح ﻋلٖ الهلٗتاخ .ـالﻑ للﻙ ،ﻗق ٗإقٕ الٖ الٌطػ
ﻓضﻔاض ّذًشٗط الٌّاثق الِّاثٗحّ ،ﻗق ٗذٌتب ﻓٖ اصاتح
ـطٗنج للنكاب.
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ذًﻅٗﻑ ّصٗاًح ؼوام األهاى

ذًﻅٗﻑ ّذﻐٗٗن الﻔلذن
ذم ذظِٗو الٌٗانج تﻔلذن الِّاء ّﻓلذن هكٗﻑ الِّاء
ّﻓلذن وٗخ الهؼنﻙ ّﻓلذن الّﻗّق الؿّ ،الﻔلذن ٗلﻌب قّنا ﻓٖ
ذصﻔٗح الﻐاو أّ الٌاثل .الا كاى ﻗلنا ظقا أّ هٌقّقاٌّ ،ﻑ
ذإشن ﻋلٔ ٌٗن الﻌهل الﻌاقٕ للًﻅام الهﻘاتل ،لللﻙ ًّصٖ
تذًﻅٗﻑ أّ اٌذتقال الﻔلذن تشكل هًذﻅم ﻓٖ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذّاشًشٖ ّﻓﻘا ألؼكام "قلٗل الصٗاًح".

ذؼلٗناخ
• النظاء الذّظَٗ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
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 األهاىًٗ ،تﻐٖ اٌذتقالَ تؤـنٓ ظقٗقج
هى ًﻔي الًّﻉ ّالِٗكل.
ٗ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
أؼوهح األهاى ؼذٔ ال ذذلﻑ ﻗّاﻋق ؼوام األهاى ّذإشن ﻋلٔ
ّﻅاثﻔِا.

–

ٗ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.
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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.

–

ٗظب ﻏٌل الﻌظالخ ّﻋذتاخ التاب ّﻏٗنُا هى
األظواء ﻓٖ األـٗنّٗ ،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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 6.3الصٌانة الخارجٌة
ذًتِٗاخ
ﻗّج طالء الظٌم ذكّى كاﻓٗح لذؼهل ﻋهلٗح الذًﻅٗﻑ
لظِاو ﻏٌل الٌٗانج الذلﻘاثّٖ ،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.

ﻏٌل الٌٗانج
ﻏٌل الٌٗانج قاثها ٌٗاﻋق ﻋلٖ ؼهاٗح هﻅِن الٌٗانج.
ٗظب ﻏٌل الٌٗانج ﻓٖ الﻅل ّلٗي ﻓٖ أشﻌح الشهي
الهتاشنج .الا ذنكخ الٌٗانج ﻓٖ أشﻌح الشهي لﻔذنج طّٗلح،
ٗظب ﻏٌلِا تﻌق ٗتنق هﻅِن الظٌم.
ذؤكق هى ذشﻐٗل ﻏٌالح الٌٗانج الذلﻘاثٗح تاذتاﻉ ذﻌلٗهاخ
هشﻐل ﻏٌالح الٌٗانج.
ذؼلٗناخ
اطﻔت الهؼنﻙ ﻗتل ﻏٌل الٌٗانج.
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•
•
•

ذؼلٗناخ
ﻋًق ﻏٌل الٌٗانج تالٗق ،اًذتَ للٌالهح الشـصٗح ّاؼلن
هى أظواء الواّٗح الهّظّقج ﻓٖ الظوء الٌﻔلٖ هى
الٌٗانج لذظًب الذﻌنض للـقَّ.
ﻋًق الذًﻅٗﻑ ،اًذتَ تشكل ـاص الٔ الهكًّاخ أٌﻔل
الٌٗانج ّقاـل ﻏالﻑ الﻌظلح ّالؿّ ،ال ذظنغ ٗقٗﻙ أّ
لناﻋٗﻙ تؤظواء ؼاقج.
ٗهًﻊ قـّل هاء الﻐٌٗل الٔ ؼظٗنج الهؼنﻙ االهاهٖ
أشًاء الﻐٌل .اال ٗإشن ﻋلٔ ؼٗاج ـقهح الهكًّاخ
الهـذلﻔح ﻓٖ الكاتًٗح األهاهٗح.

ٗ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 الضﻐطّٗ ،ظب
االًذتاٍ الٖ ضﻐط الﻌهل ّقنظح الؼنانج ّهٌاﻓح الشطﻑ:
 ﻋًق اٌذـقام هًﻅﻑ تـانٕ أّ هًﻅﻑ ﻋالٖ الضﻐطلذًﻅٗﻑ الٌٗانجًٗ ،تﻐٖ الؼﻔاﻅ ﻋلٔ هٌاﻓح نَ كاﻓٗح
تﻌٗقا ﻋى الٌٗانج ّ ،ال ٗهكى أى ذكّى قنظح الؼنانج
أﻋلٔ هى .C°61
 لا كاًخ الٌٗانج هظِوج تًاﻓلج الٌﻘﻑ الكِنتاثٗحٗ ،ظبالؼﻔاﻅ ﻋلٖ هٌاﻓح نَ الهاء أكشن هى ٌ 80م .الا
كاى ظِاو الذًﻅٗﻑ ﻋالٖ الضﻐط ﻗنٗتا ًٌتٗا هى
الٌٗانج ،أّ اٌذـقام الضﻐط أّ قنظح الؼنانج
الهنذﻔﻌح للﻐاٗح ،ﻗق ٗإقٕ الٖ ذلﻑ الٌٗانج.
 ال ذﻘم تﻐٌل ظِاو االٌذشﻌان تالناقان أّ كاهٗنا ّﻗّﻑالٌٗانج تاٌذـقام ظِاو الذًﻅٗﻑ ﻋالٖ الضﻐط لﻔذنج
طّٗلح هى الوهى؛ ﻋًق ﻏٌل ظِاو االٌذشﻌان تالناقان
أّ كاهٗنا ّﻗّﻑ الٌٗانجٗ ،ظب الؼﻔاﻅ ﻋلٖ هٌاﻓح
نَ الهاء أكشن هى ٌ 30م.

ذًتِٗاخ
ﻋًقها ٗكّى ًُاﻙ األٌﻔلخ ّاألٌّاؾ األـنٕ ﻋلٖ
ظٌم الٌٗانجٗ ،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
الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذصلٗػ تﻘاﻉ
الطالء الذالﻔح.
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ذًﻅٗﻑ الًّاﻓل ّهناٗا النإٗح الـلﻔٗح
ٗذم ذًﻅٗﻑ وظاض الًاﻓلج ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح تاٌذـقام
هًﻅﻑ وظاظٖ ﻗاثم ﻋلٖ الكؼّل ،شم ذظﻔٗﻑ ٌطػ الوظاض
تﻘطﻌح ﻗهاَ ًﻅٗﻔح ّـالٗح هى الّتن ّظلق الﻅتاء.
تﻌق هﻌالظح ٌطػ الظٌمٗ ،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.
اى كاى الظلٗق ﻋلٔ الشتاتٗﻙ ﻓاٌذﻌهل تـاؾ هوٗل
الظلٗق الوالذَ .تاهكاًكم اٌذﻌهال هظنﻓح اوالح الظلٗق تﻌًاٗح
ذاهح لذظًب ذلﻑ إٔ ظوء .اكشط الظلٗق تًﻔي االذظاٍ.

ذًﻅٗﻑ ّصٗاًح األظواء التالٌذٗكٗح الـانظٗح

ذلهٗﻊ الشهﻊ

ﻋاقج ٗذم ذًﻅٗﻔَ ﻓﻘط تاٌذـقام الهاء ّﻗطﻌح ﻗهاَ ًاﻋهح
ّﻓنشاج ًاﻋهحّ ،الا ال ٗهكى ذًﻅٗﻔِا ًﻅٗﻔاٗ ،هكى اٌذـقام
هّاق الذًﻅٗﻑ لألظواء التالٌذٗكٗح الـاصح الـالٗح هى
الهلٗتاخ الهﻌذنﻓح هى ُلٍ الشنكح.

ذلهٗﻊ الشهﻊ تاًذﻅام ٗهكى ؼهاٗح ٌطػ طالء الظٌم
ّالؼﻔاﻅ ﻋلٖ ظٌم الٌٗانج الهﻌا .هى أظل ؼهاٗح ﻓﻌالح لطالء
الظٌمّٗ ،صٖ تذلهٗﻊ الشهﻊ ﻋالٖ الظّقج هنج ّاؼقج كل ﻋام
لؼهاٗح الطالء هى الذآكل هى التٗثح الـانظٗح الهﻌاكٌح
ّهﻘاّهح الـقَّ الهٗكاًٗكٗح الـﻔٗﻔح.

ذًتِٗاخ
ال ٗهكى اٌذـقام هّاق الﻐٌل الذٖ ذؼذّٕ ﻋلٖ
الهلٗتاخ ﻋًق ذًﻅٗﻑ األظواء التالٌذٗكٗح .ـالﻑ للﻙ ،هى
الٌِل أى ٗضن ﻋلٖ األظواء التالٌذٗكٗح.

ذؤكق هى ذلهٗﻊ الشهﻊ تﻌق هٌػ الهﻅِن الـانظٖ
للٌٗانج الكلٗحٗ .ظب اٌذـقام شهﻊ ؼهاٗح الطالء ﻋالٖ الظّقج
ﻋًق ذلهٗﻊ الشهﻊ .ﻋاقج ها ٗكّى ًُاﻙ ًّﻋاى هى الهًذظاخ
هى الشهﻊ ﻋالٖ الظّقج:
 ظٌم الٌٗانجٌٗ :ذـقم ﻓٖ ؼهاٗح الطالء هى الذﻌنض ألشﻌحالشهي ّذلّز الِّاء ّﻏٗنُا هى األضنان التٗثٗح
الـانظٗح ﻏٗن الصؼٗحٌُٗ .ذـقم ﻋهّها للٌٗاناخ
الظقٗقج.
 شهﻌحالصﻘل الٌذﻌاقج ٌطّﻉ ّلهﻌاى الٌطػ الهطلٖالهذؤكٌقٌُٗ .ذـقم أٌاٌا الٌذﻌاقج لهﻌاى الطالء.
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ذًﻅٗﻑ شناثػ الهٌاؼاخ تالوظاض الـلﻔٖ

ذًتِٗاخ
•
•
•

ال ذكشط لُاتًا ّاٗاتًا.
ال ذٌذـقم الهاء القاﻓت أّ الهاء الٌاـى إلوالح الشلّض
ّالظلٗق ﻋلٖ الوظاض األهاهٖ هناٗا النإٗح الـلﻔٗح.
ّاال ﻓبًَ ﻗق ٗإقٕ الٖ اًﻔظان الوظاض.
الا كاى ًُاﻙ الهطاط ّالشؼّم ُّالم الٌٗلٗكا الهذتﻘٖ
ﻋلٖ الوظاضٗ ،ظب اوالذَ تاٌذـقام هًﻅﻑ الًاﻓلج أّ
هًﻅﻑ الٌٗلٗكّى الـاصح.

ذًﻅٗﻑ شﻔناخ الهاٌؼاخ للوظاض األهاهٖ
– ٗذم نﻓﻊ لناﻉ الهاٌؼح ّهٌػ الﻐتان ّاألٌّاؾ ﻋلٖ
شﻔناخ الهاٌؼاخ تﻘطﻌح ﻗهاَ ًاﻋهح.
– تﻌق االًذِاء هى الذًﻅٗﻑٗ ،ذم ّضﻊ لناﻉ الهاٌؼح
تلطﻑ ﻋلٖ الوظاض األهاهٖ.

 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONاظﻌلَ ﻋاثقاً الٔ ”.“OFF–

اضتط هﻔذاغ هظهّﻋح الههٌؼح الٖ ّضﻊ  MISTﻓٖ
شّاى هى ًِاٗح الـطّج الٌاتﻘحّ ،ﻓٖ ُلا
ﻏضّى 10
ٍ
الّﻗخٌٗ ،ﻌهل لناﻉ الههٌؼح لًصﻑ قّنج.

–

ٗذم نﻓﻊ لناﻉ الهاٌؼح ّهٌػ الﻐتان ّاألٌّاؾ ﻋلٖ
شﻔناخ الهاٌؼاخ تﻘطﻌح ﻗهاَ ًاﻋهح.

–

تﻌق االًذِاء هى الذًﻅٗﻑٗ ،ذم ّضﻊ لناﻉ الهاٌؼح
تلطﻑ ﻋلٖ الوظاض األهاهٖ.

–

قّن الهﻔذاغ الٔ ” “ONذﻌق لنﻋاى الهٌاؼاخ ذلﻘاثٗاً.
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صٗاًح شنٗط الـذم
اظناء الؼهاٗح الهًاٌتح قاثها ﻋلٖ شنٗط الـذم
الهطاطٖ ﻓٖ األتّاب ّالًّاﻓل ّﻏٗنُا هى األظواء ٗهكى
الؼﻔاﻅ ﻋلٖ هنًّذَ ّذهقٗق ؼٗاج الـقهح لَٗ .هكى أٗضا
ذؼٌٗى أقاء الـذم لظﻌل التاب ٌِل الﻔذػ ّالؼق هى صّخ
االصطقام ﻋًق اﻏالﻕ التاب .ؼذٖ لّ ﻓٖ ﻓصل الشذاء لٗي
هى الٌِل أى ذكّى هظهقج.
ﻋًق هﻌالظح شنٗط الـذمٗ ،ظب اوالح الﻐتان ّاألٌّاؾ
ﻋلٖ الٌطػ تﻘطﻌح ﻗهاَ ًاﻋهحٗ .ظب ذﻐلٗﻑ شنٗط الـذم
تاًذﻅام تاٌذـقام الﻌّاهل الّاﻗٗح الـاصح.
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•
•
•

ذًتِٗاخ
ٗهكى أى ذٌتب ﻋّاهل الذًﻅٗﻑ الهؼذّٗح ﻋلٔ
الهلٗتاخ ّاإلٌﻔًط الصلب ّالهتناكى ضننً ا لطتﻘح
الظناﻓٗخ.
ﻓٖ ﻅنّﻑ الشذاء أّ التنقًٗ ،تﻐٖ الذؤكق هى أى شﻔنج
الههٌؼح ذذظهق هﻊ الوظاض األهاهٖ ﻗتل اٌذـقام
الههٌؼح .الا كاى األهن كللﻙٗ ،ظب اوالح الظلٗق أّال.
ّاال ﻓبًَ ٌّﻑ ٗإقٕ الٖ ذلﻑ شﻔنج الهاٌؼاخ
ّهؼنﻙ الهاٌؼاخ.

•
•
•

ذًتِٗاخ
ﻋًق نﻓﻊ لناﻉ الههٌؼح ،اهٌﻙ الؼاهل الصلب تالٗق،
ّال ٗهٌﻙ شﻔنج الههٌؼح الًاﻋهح.
كى ؼلنً ا ﻋًق اٌﻘاط لناﻉ الههٌؼح لهًﻊ ٌﻘّطَ ﻓظؤج
ّضنب الوظاض األهاهٖ.
اٌذتقال شﻔناخ الههٌؼح الذالﻔح ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب.
ٗ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.
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ذًﻅٗﻑ ّصٗاًح الﻌظالخ
●
●
●
●
●

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
الٌطؼٗحٗ ،ظب اصالؼِا ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب.
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
ﻗصٗنج هى الوهىٗ ،هكى أى ٌٗتب ضننا لإلطاناخ،
هها ٗإقٕ الٖ ؼّاقز الهنّن.

الصٗاًح القّنٗح للﻌظالخ ٗهكى الؼﻔاﻅ ﻋلِٗا ظهٗلح،
ّﻓٖ الّﻗخ ًﻔٌَ اوالح هلػ هضاق لالًوالﻕ ّؼطام ﻗطﻌح
االؼذكاﻙ للكتػ قّنٗا ٗهكى الؼﻔاﻅ ﻋلٖ لهﻌاى ٌطػ
الﻌظالخ ّذهقٗق ؼٗاج الـقهح .ألظل ٌٗانذﻙّٗ ،صٖ تبظناء
ها ٗلٖ ﻋلٖ أٌاي هًذﻅم:
-

اٌذـقم الهًﻅﻔاخ الـالٗح هى الهّاق الؼهضٗح كل
أٌتّﻋٗى إلوالح الهلػ الهاًﻌح لالًوالﻕ ّلّؼح الﻔناهل
للﻌظالخ.

-

الٌتاثﻙ كل شالشح أشِن.
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اضاﻓح الّﻗّق

 6.4فحص وإضافة السائل
 6.4.1الوقود
ﻓٖ ﻅل اًـﻔاض ؼظم الّﻗّق التاﻗٖ أشًاء الٌٗن ٗهٗل
هإشن ﻋقاق الّﻗّق الٔ االٌﻔل ذقنٗظٗاً.
ﻓٖ ؼال ًﻔاق الّﻗّق ٗتنﻕ الهتٗى تاللّى االصﻔن
ّذظق هﻌلّهاخ ذؼلٗنٗح ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح .ﻓٖ ُلا
الؼال ﻗم تذﻌتثح الّﻗّق ﻓٖ اّل ّﻗخ.

 اﻓذػ ﻏطاء صًقّﻕ الّﻗّق تشكل ذام ّقّن ﻏطاءٍ ②تاذظاٍ ﻋكي ﻋﻘانب الٌاﻋح تلطﻑ .ﻓٖ ُلا الؼال ٗتﻘٔ
ﻏطاء ﻓذؼح ذﻌتثح الّﻗّق ② ﻓٖ ًﻔي الهّضﻊ لهقج
ﻗلٗلح لذصنٗﻑ ضﻐط تـان الّﻗّق هى صًقّﻕ الّﻗّق.
أـنظَ اـٗناً.
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•

•
•

•

ذؼلٗناخ
ﻋًقها ٗكّى الطﻘي ظاﻓاٗ ،هكى ذّلٗق الكِنتاء الٌاكى
تٌِّلح ،ﻗتل ﻓذػ ﻏطاء ﻓذؼح الذوّق تالّﻗّق لـواى
الّﻗّقٗ ،ظب اطالﻕ الكِنتاء الٌاكى هى الظٌم لهًﻊ
ذّلٗق الشنانج الًاظهح ﻋى الكِنتاء الٌاكى ّالذٖ ٌٗذم
اشﻌال تـان الّﻗّق.
الّﻗّق ذكّى ﻗاتلح لالشذﻌال تشكل كتٗن .لللﻙ ُٗ ،ؼﻅن
ذهاهًا اإلشﻌال ّاللِب الهكشّﻑ ّالذقـٗى ﻋًق الذﻌاهل
هﻊ الّﻗّق.
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 الـطؤٗ ،ظب ﻏٌلِا ﻓّنا تالهاء.
ال ذﻘم تبضاﻓح القٗول الٖ الٌٗاناخ هﻊ هؼنﻙ التًوٗى.
ال ذـلط القٗول ﻓٖ التًوٗى .للﻙ ٌٗتب ذلﻑ ًﻅام
الّﻗّق ّالهؼنﻙ ّاؼذناﻕ الٌٗانج.

 ضﻊ ﻏطاء ﻓذؼح ذﻌتثح الّﻗّق تقاـل ﻏطاء الّﻗّق ّﻗمتذﻌتثح الّﻗّق.
 تﻌق ذﻌتثح الّﻗّق قّن ﻏطاء ذﻌتثح الّﻗّق ② تاذظاٍ ﻋﻘانبالٌاﻋح ؼذٔ ذٌهﻊ صّخ الطﻘح ل 3هناخّ ،للﻙ ٗقل
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.
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 6.4.2زٌت المحرك

اللهتح الذؼلٗنٗح الًـﻔاض ضﻐط وٗخ الهاكًٗح
ﻓاّﻗﻑ
أشًاء الٌٗن اى ذضء اللهتح الذؼلٗنٗح
الٌٗانج ﻓٖ هكاى آهى ّاطﻔت الهؼنﻙ .اﻓؼص هٌذّٓ وٗخ
الهاكًٗح تﻌق ذتنق الهّذّن.
اى كاى هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح ٌلٗها ً ّ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
الٔ ذلﻑ الهؼنﻙ.
• اللهتح الذؼلٗنٗح الًـﻔاض ضﻐط وٗخ الهاكًٗح ال ذشٗن الٔ
هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح .النظاء ﻓؼص هٌذّٓ وٗخ
الهاكًٗح تشكل قّنٕ.
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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
الهًصّص ﻋلَٗ ﻓٖ قلٗل الضهاى .النظاء الذّظَ الٔ
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
ﻓٖ هًاطﻕ ٗكشن ﻓِٗا الﻐتان أّ ذوّٗق الٌٗانج تﻘاطناخ
أّ ﻗٗاقج الٌٗانج ﻓٖ اهكًح ُضاتٗح ،ﻗم تالذﻘلٗل هى
الﻔاصل الوهًٖ للصٗاًح ّاكشن هى هناخ الصٗاًح.

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
الهؼنﻙ ﻋًق ـنّض الهصًﻊُّ ،لا وٗخ الهؼنﻙ ٗهكى
اٌذـقاهَ ﻋلٖ هقان الًٌح تاٌذشًاء الطﻘي التانق للﻐاٗح.
ﻋًق شناء وٗخ الهؼنﻙٗ ،نظٖ الذؼﻘﻕ ها الا كاًخ
الهّاصﻔاخ ﻋلٖ ؼوهح وٗخ الهؼنﻙ ذًطتﻕ ﻋلٖ هؼنﻙ
الٌٗانج.
هالؼﻅاخ
• هّاصﻔاخ وٗخ الهؼنﻙ :قنظح ّ SNأكﻌلٖ
• لوّظح وٗخ الهاكًٗحSAE 5W-30 :
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اﻓؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح
اﻓؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح تشكل قّنٕ .اّﻗﻑ
الٌٗانج ﻋلٔ الطنٗﻕ الههِق ّشقق الهكتاغ .اطﻔت الهؼنﻙ
ّاﻓذػ ﻏطاء ؼظٗنج الهؼنﻙ االهاهٗح ّاﻓؼص هٌذّٓ وٗخ
الهاكًٗح.
•
•
 ًﻅﻑ تﻘاﻉ الوٗخ ﻋلٔ الهٌطنج تاٌذﻌهال ﻗطﻌح هىالﻘهاَ ،شم أقـلَ تشكل ذام.

ذؼلٗناخ
كى ؼلنً ا ﻋًق الﻌهل ﻓٖ الكاتًٗح األهاهٗح.
ذﻌق الكاتًٗح األهاهٗح هًطﻘح شقٗقج الـطّنج  ،لللﻙ
ًٗتﻐٖ ﻗناءج ذﻌلٗهاخ الذؼلٗناخ تﻌًاٗح ّاذتاﻋِا ﻗتل
ﻓذػ ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح.

 أـنض هٌطنج وٗخ الهاكًٗح هظققاً ّاﻗنأ هٌذّٓ الوٗخ.ٗظب ﻋلَٗ اى ٗذناّغ تٗى ( Lاقًٔ ؼق) ّ Hاﻋلٔ ؼق.
 ﻗم تذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح ﻓٖ اّل ّﻗخ لذظًب ٌّء ذشؼٗمالهؼنﻙ الًاظم ﻋى ًﻘصاى وٗخ الهاكًٗح.

 -أـنض هٌطنج هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح ①
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ذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح
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
ذشّاًشٖ لذظًب ذلﻑ ظِاو الذؼّٗل الذؼﻔٗوٕ الشالشٖ.
• تﻌق ذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح ٗظب ذشقٗق ﻏطاء ﻓذؼح الذﻌتثح
ّذظًب ذطاٗن وٗخ الهاكًٗح ﻋًق ذشﻐٗل الهؼنﻙ
ّالؼنٗﻕ.
• ٗﻌق وٗخ الهاكًٗح ًّﻋا ً هى الهّاق الٌاهّح ّٗظب الؼﻔاﻅ تَ
ﻓٖ الّﻋاء االصلٖ الـاص تَ .أتﻌقٍ ﻋى هذًاّل
االطﻔال لذظًب ذٌهّهِم.
• ال ٗظّو اـذالط إٔ شؼم الٔ وٗخ الهاكًٗح لذظًب ذلﻑ
الهؼنﻙ ،ﻋلها ً تؤى الذلﻑ الًاظم ﻋى ٌّء اٌذﻌهال
الشؼم ُٗتطل الضهاى.
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 ﻗم تﻔﻙ ﻏطاء اضاﻓح الوٗخ ﻓٖ ﻋكي اذظاٍ ﻋﻘانبالٌاﻋح.
 ﻗم تذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح تكهٗح ﻗلٗلح ﻓٖ ﻋقٗق هى القﻓﻌاخ ،شمﻗي هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح تﻌق كل قﻓﻌح.
 ذّﻗﻑ ﻋى ذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح ﻓٖ ؼال اﻗذناب هٌذّٓوٗخ الهاكًٗح هى  ،Hشم شقق ﻏطاء ذﻌتثح الوٗخ
تذقّٗنٍ تاذظاٍ ﻋﻘانب الٌاﻋح.

تﻌق ﻓؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح اذتﻊ الذﻌلٗهاخ الذالٗح
ﻋًق الؼاظح الٔ ذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح تاٌذهنان:
 -اﻓذػ ﻏطاء ﻓذؼح ذﻌتثح وٗخ الهاكًٗح.
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 6.4.3سائل التبرٌد

هتٗى انذﻔاﻉ قنظح الؼنانج لٌاثل الذتنٗق ﻓٖ الهؼنﻙ
أشًاء الٌٗن الؼﻅ قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق قاثها ً
للذﻌنﻑ ﻋلٔ اؼّالَ.
ٗضٖء الهتٗى تاللّى االؼهن ﻓٖ الﻌقاقاخ الهنكتح
ﻓٖ ؼال انذﻔاﻉ ؼنانج ٌاثل الذتنٗق هﻊ ذّصٗل هﻌلّهاخ
ذؼلٗنٗح الٔ الٌاثﻕ .ﻓٖ ُلا الؼال ٗظب اٗﻘاﻑ الٌٗانج ﻓٖ
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..

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.

قّن ٌاثل الذتنٗق
ٌاثل الذتنٗق لقَٗ أقّان الذتنٗق ّالهضاق للذظهق
ّالهضاقج للذآكل الؿ.
هّاصﻔاخ ٌاثل الذتنٗق
ﻋًق اٌذالم الٌٗانج هى الهصًﻊ ﻗق ذم اضاﻓح ٌاثل
الذتنٗقٗ .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
هّاصﻔاخ ٌاثل الذتنٗقّ DF-6 :تقنظح الؼنانج -
C°35
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ذؼﻘﻕ هى هٌذّٕ ٌاثل الذتنٗق
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.

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
”ّ ،“MINاال ﻓٗذناظﻊ اقاء الذتنٗق ّٗذلﻑ الهؼنﻙ.
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•
•
تﻌق ذتنق الهّذّن اﻓؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق للذؤكق
هى تﻘاثَ ﻓٖ الًطاﻕ الهنٌّم ﻋلٔ ظاًب ﻋلتح الذضـم.
•

 :MAXﻋالهح الؼق األﻋلٖ لٌاثل الذتنٗق.

•

 :MINﻋالهح الؼق األقًٖ لٌاثل الذتنٗق.

•

ذؤكق هى تﻘاء هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق تٗى ـط ” “ MIN
ّـط ” “MAXهﻊ االﻗذناب هى ”.“MAX

•

ذؼلٗناخ
كى ؼلنً ا ﻋًق الﻌهل ﻓٖ الكاتًٗح األهاهٗح.
ذﻌق الكاتًٗح األهاهٗح هًطﻘح شقٗقج الـطّنج  ،لللﻙ
ًٗ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
التشنٕ .اﻓذؼَ تﻌق الذؤكق هى ﻋقم ذصاﻋق ٌاثل الذتنٗق
أّ التـان.
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اضاﻓح ٌاثل الذتنٗق
ذؼلٗناخ
• ال ذﻘم تاـذالط ٌاثل الذتنٗق االصلٖ تٌّاثل ذتنٗق ﻏٗن
هﻌذهقج هى ﻗتلًاًّ ،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
ّذًﻅٗﻑ ًﻅام الذتنٗق ﻋًق الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص
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.
• اؼذﻔﻅ تبضاﻓاخ ٌاثل الذتنٗق ﻓٖ اًاثِا األصلّٖ ،أتﻌقُا
ﻋى األطﻔال .اذتﻊ ًﻔي الذﻌلٗهاخ ﻋًق الذﻌاهل تٌاثل
الذتنٗق الهٌذﻌهل.

•
•
•

•
•

ذًتِٗاخ
ٗكّى الهّذّن ﻓٖ ؼال الضﻐط الﻌالٌّٖ ،اء أ كاى ٌاـًا
أّ تانقا .ال ذﻔكﻙ ﻏطاء ﻋلتح الذضـم لذظًب االؼذناﻕ
التشنٕ الًاظم ﻋى ذصاﻋق التـان.
ﻗم تذﻐطٗح ﻋلتح الذضـم تﻘطﻌح هى الﻘهاَ ﻗتل ﻓذػ ﻏطاء
ﻋلتح الذضـم.
ً
ال ذظﻌل هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق هذظاّوا لـط ”ّ “MAXﻗم
تذﻌتثح ٌاثل الذتنٗق تﻌق ذتنق الهؼنﻙّ ،للﻙ هى أظل
ذظًب ذقﻓﻕ ٌاثل الذتنٗق هى ًﻅام الذتنٗق اللٕ ٗﻌهل
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.

اﻓؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق ،شم اذتﻊ الذﻌلٗهاخ الذالٗح
الا اﻗذضخ الؼاظح الٔ ذﻌتثح ٌاثل الذتنٗق:
 لذظًب االؼذناﻕ التشنٕ لﻑّ ﻋلتح الذضـم تﻘطﻌح كتٗنجهى الﻘهاَ ّﻓكﻙ الﻐطاء تﻌًاٗحّ ،للﻙ تاذظاٍ ﻋكي
ﻋﻘانب الٌاﻋح.
 أضﻑ ٌاثل الذتنٗق تﻌًاٗح ؼذٔ ّصّل هٌذّاٍ الٔ“MAX”.
 ضﻊ ﻏطاء ﻋلتح الذضـم ﻓٖ هكاًَ ّقّنٍ تاذظاٍ ﻋﻘانبالٌاﻋح.
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 6.4.4سائل غسل الزجاج األمامً وشفرات الممسحة

ذﻐٗٗن شﻔناخ هاٌؼاخ الوظاض األهاهٖ

 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “ONاظﻌلَ ﻋاثقاً الٔ ”.“OFF ذﻌّق الهﻔاذٗػ الهنكتح لهٌاؼاخ الوظاض االهاهٖ الٔ MISTﻓٖ ـالل  10شّاىّ ،ذذّﻗﻑ الهٌاؼاخ تﻌق
قّناًِا تًصﻑ قّنج.
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ذؼلٗناخ
• كى ؼلنً ا 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!
اضهى ّضّغ هقٓ النإٗح ّذظًب الؼّاقز
الهنّنٗح!
• ال ذٌذﻌهل ٌاثل الﻐٌٗل اللٕ ٗؼذّٕ ﻋلٔ %10
اإلٗشاًّل ،ألًَ ٌٗتب الذﻌﻔى الـطٗن تالهصاتٗػ الـلﻔٗح
ّاًكٌانُا هﻊ اوقٗاق قنظح ؼنانج التٗثحًّ .صٗكم
تاٌذﻌهال ٌاثل الﻐٌٗل الهٗشاًّلٖ.

ذًتِٗاخ
ال ذٌذﻌهل ٌاثل ذًﻅٗﻑ الشتاﻙ األهاهٖ هﻊ ٌّاثل
الذًﻅٗﻑ األـنٓ لذظًب اًﻔكاﻙ الﻌًاصن الًاشطح ّاًٌقاق
ﻓذؼح ظِاو الﻐٌل.

اضاﻓح ٌاثل ﻏٌل الًاﻓلج

ّٗﻓن ٌاثل الﻐٌل لﻐٌالح الوظاض األهاهٖ هى ﻗتل
ـواى ٌاثل الﻐٌل ﻓٖ الكاتًٗح األهاهٗح .ﻓالنظاء اضاﻓح ٌاثل
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.
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ًّ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.
كى ؼلنً ا ﻋًق اٌﻘاط لناﻉ الههٌؼح لهًﻊ ٌﻘّطَ ﻓظؤج
•
ّضنب الوظاض األهاهٖ.
اﻓؼص اؼّال الهٌاؼاخ تشكل قّنٕ ّتقل الشناثػ الذالﻔح.
االنذقاء الهﻔنط أّ شﻔنج الههٌؼح الﻘلنج ذإٗالٖ ـقَ
•
الوظاض األهاهٖ تٌِّلحّ ،ﻋًق االٌذـقام ٗهكى أى
ٗإشن ﻋلٔ النإٗح ّالؼق هى ٌالهح الﻘٗاقج.

ذﻐٗٗن شﻔناخ هاٌؼاخ الًاﻓلج الـلﻔٗح

–

انﻓﻊ لناﻉ الهٌاؼاخ ّاضﻐط ﻋلٔ ون االﻗﻔال ①
ّؼنّ ﻙ الشناثػ الٔ ﻓّﻕ لذﻔكٗكِا.

–

ٗذم اﻋاقج ذنكٗب شﻔناخ الهاٌؼاخ الظقٗقج ﻓٖ لناﻉ
الهاٌؼاخ تالذنذٗب الهﻌاكي ؼذٖ ذٌهﻊ صّخ
"كاذا".

–

ٗذم ّضﻊ لناﻉ الهاٌؼاخ تلطﻑ ﻋلٖ وظاض الًاﻓلج.

 انﻓﻊ شناثػ الهٌاؼاخ. ﻗم تذؼنٗﻙ الهٌاؼاخ ① لذﻔكٗكِا. ﻗم تذنكٗب لناﻉ الهٌاؼاخ الظقٗقج ﻓٖ ًﻔي الهّضﻊ.–

ٗذم ّضﻊ لناﻉ الهاٌؼاخ تلطﻑ ﻋلٖ وظاض الًاﻓلج.

 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ٗ “ONذﻌّق اللناﻉ الٔ هّضﻌِااّذّهاذٗكٗاً.
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هإشن ًﻅام الكتػ
اى ذضء اللهتح الؼهناء أشًاء الٌٗن هﻊ ﻋنض
"النظاء ذﻌتثح ٌاثل الﻔناهل" ﻋلٔ الﻌقاقاخ الهنكتح أشًاء
الٌٗن ،ﻓاّﻗﻑ الٌٗانج ﻓّناً ﻓٖ ًﻔي الهكاى ّذؤكق هى ٌالهح
هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل.

 6.4.5سائل الفرامل
•

•
•

ذؼلٗناخ
اٌذـقام ًﻔاٗاخ ٌاثل الكتػ أّ ٌاثل الكتػ اللٕ لٗي
هًاٌب لِلٍ الٌٗانج ٌّﻑ ٗﻘلل كشٗنا هى ذؤشٗن الكتػ
ّؼذٖ ٌٗتب ﻓشل ًﻅام الكتػً .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
الﻔناهلّ .ﻓٖ ظهٗﻊ األؼّال ٗ ،ظب اٌذـقام ٌاثل
الﻔناهل الهطاتﻕ هﻊ الهّاصﻔاخ.

ّ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 الهاءّ ،ﻓٖ ﻋهلٗح
اٌذـقاهَٗ ،هذص ٌاثل الكتػ تاٌذهنان النطّتح ﻓٖ الِّاء
الهؼٗط .تﻘاء ٌاثل الﻔناهل ﻓٖ الًﻅام لهقج طّٗلح ﻗق ٌٗتب
اًٌقاق األًاتٗب ُّٗضﻌﻑ أقاء الكتػ ّأهاى الٌٗن ؼذٔ اـذالل
ًﻅام الﻔناهل .اذتﻊ الذﻌلٗهاخ لاخ الصلح لذظًب الؼّاقز .للا
اذتﻊ الذﻌلٗهاخ الّانقج هى قلٗل الضهاى الٌذتقال ّﻓؼص
ٌاثل الﻔناهل تشكل قّنًّّٕ ،صٗكم تالذّظَ الٔ الهّوﻉ
الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
هالؼﻅاخ
هّاصﻔاخ ٌاثل الﻔناهل.DOT4 :
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هالؼﻅاخ
• اﻗنأ الذؼلٗناخ ّاذتﻊ ذﻌلٗهاخ الٌالهح ﻗتل ﻓذػ ؼظٗنج
الهؼنﻙ االهاهٗح.
• تﻌق ﻓؼص هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل ﻗم تذﻌتثح الٌاثل ﻓٖ ؼال
ﻗلذَ ﻋى “MIN”.
• تﻌق ذﻌتثح ٌاثل الﻔناهل ﻗق ذضٖء اللهتح الذؼلٗنٗح لًﻅام
الﻔناهل أّ ال ذًطﻔت ،هﻊ االًـﻔاض الؼا ّق لهٌذّٓ
ٌاثل الﻔناهل أّ ذلﻑ ًﻅام الﻔناهل .ﻓٖ ُلا الؼال ال
ذﻘق الٌٗانج تاٌذهنان ،تل ذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّالصٗاًح.

ﻗق ًٗـﻔض هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل ﻗلٗالً تٌتب ذآكل
الكذلح الهتطًح لالؼذكاﻙ ّالذﻌقٗل االّذّهاذٗكٖ.

الذؼﻘﻕ هى هٌذّٕ ٌاثل الكتػ

اى ًٗـﻔض هٌذّٓ ٌاثل الﻔناهل اًـﻔاضا ً ؼاقاً ﻓٖ
ـالل الﻔذنج الﻘصٗنج أّ ٗﻘل ﻋى ـط ” ،“MINﻓﻘق ذكّى
هّاضﻊ ذٌنب ﻓٖ ًﻅام الﻔناهل.

تﻌق ذتنق الهؼنﻙ اﻓؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق ّذؤكق
هى تﻘاثَ ﻓٖ الًطاﻕ الهلكّن ﻋلٔ ظاًب اٌطّاًح الٌاثل.
-

 :MAXﻋالهح الؼق األﻋلٖ لٌاثل الﻔناهل.

-

 :MINﻋالهح الؼق األقًٖ لٌاثل الﻔناهل.

-

تٗى ـط ” ّ “ MINـط ”.“MAX
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اضاﻓح ٌاثل الﻔناهل
ذؼلٗناخ
• ٗﻌذتن ٌاثل الﻔناهل هى الهّاق الٌاهّح الـطٗنج ّٗظب
االؼذﻔاﻅ تَ ﻓٖ الّﻋاء االصلٖ ّضﻌَ ﻓٖ هكاى آهى
تﻌٗقاً ﻋى هذًاّل االطﻔال لذظًب الذٌهّم.
• اذتﻊ ﻗاًّى ؼهاٗح التٗثح للذﻌاهل تٌّاثل الﻔناهل.

ًﻅناً لٌالهح ذشﻐٗل ًﻅام الﻔناهل النظاء ذﻌتثح ٌاثل
الﻔناهل الهذطاتﻕ هﻊ الهﻌٗان:
 قّن ﻏطاء ﻋلتح ٌاثل الﻔناهل تﻌكي ﻋﻘانب الٌاﻋح. ﻗم تذﻌتثح ٌاثل الﻔناهل ؼذٔ ﻋالهح “MAX”. 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.
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 6.4.6البطارٌة

الضّء الذًتِٖٗ لًﻅام الشؼى
ٌُٗذـقم الضّء الذًتِٖٗ لإلشانج الٖ ـلل ﻓٖ الهّلق.
قّن الهﻔذاغ الٔ هّضﻊ ” “ONتقّى ذشﻐل الهؼنﻙ
ذضء اللهتح الذؼلٗنٗح
الذؼلٗنٗح تﻌق ذشﻐٗل الهّذّن.

لًﻅام الشؼى .ذًطﻔت اللهتح

ضٗاء لهتح اإلًلان أشًاء الٌٗن ٗقل ﻋلٔ ﻋقم ﻗٗام الهّلق
تشؼى التطانٗح .النظاء ذٌلٗم ٌٗانذكم الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للﻔؼص ّاإلصالغ.

ذؼلٗناخ
• ًٗتﻐٖ الذؤكق هى ﻗناءج تﻌًاٗح ذﻌلٗهاخ ذؼلٗناخ الٌالهح
الهذﻌلﻘح تذشﻐٗل التطانٗح ّاذتاﻋِا ﻗتل تقء الﻌهل.
• اﻋِق الٔ الﻌاهلٗى الهإُلٗى تالذﻌاهل تالتطانٗح.
• ال ذﻔذػ التطانٗح لذظًب االؼذناﻕ الكٗهٗاثٖ ّاالًﻔظان!
• ال ذٌذـقم التطانٗح الذالﻔح أّ التطانٗح الهذٌنتحًّٗ ،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
ﻗصن القاثنج اللٕ ٌٗتب الشنانج الكِنتاثٗح لاخ
الطاﻗح الﻘّٗح.

نهّو الذؼلٗن ّذﻌلٗهاخ ذشﻐٗل التطانٗح
ٗظب انذقاء ًﻅاناخ ّاﻗٗح ﻋًق
الذشﻐٗل!
الهؼلّل الكِنتاثٖ للتطانٗح ُّ
هّاق هٌتتح للذآكل ﻗّٗحٗ ،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
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• النظاء الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٗالٌذتقال التطانٗح ،ﻋلها تؤى التطانٗح هى
الهّقٗل ﻏٗن الصؼٗػ ﻗق ٗإقٕ الٔ ﻋقم ذشﻐٗل
الهؼنﻙ أّ ذلﻑ ًﻅام الذظِٗواخ الكِنتاثٗح تٌتب
ٌّء االًقهاض.

ﻓؼص التطانٗح
النظاء ﻓؼص التطانٗح تشكل قّنٕ ّﻓﻘا للﻔاصل
الوهًٖ الهًصّص ﻋلَٗ ﻓٖ قلٗل الضهاى.

ذﻌلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذﻌهال التطانٗح.
اى ٗذم اٌذﻌهال االظِوج الكِنتاثٗح ﻓٖ الٌٗانج تﻌق
اطﻔاء الهّذّن ،ﻓذٌذهن التطانٗح ذﻌهل.
 .1ال ذٌذـقم أظِوج كِنتاثٗح لهقج طّٗلح ﻓٖ الٌٗانج تﻌق
اطﻔاء الهّذّن.
 .2ذؤكق هى اﻏالﻕ األتّاب ّكل األظِوج الكِنتاثٗح (هشل
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.
• ذظًتا ً لذلﻑ ًﻅام االظِوج الكِنتاثٗح ٗهًﻊ ذّصٗل لّؼح
تطانٗح الطاﻗح الشهٌٗح أّ تطانٗح الٌٗانج ّﻏٗنُها
هى اظِوج الذّلٗق تهﻘتي هصقن الطاﻗح.
• ذؼذّٕ التطانٗح ﻋلٔ هّاق ٌاهح هشل ؼاهض الكتنٗذٗﻙ
ّالنصاصّٗ ،ظب الذـلص هًِا تشكل صؼٗػ،
ّٗظب ﻋقم الذـلص هًِا كًﻔاٗاخ هًولٗح ﻋاقٗح.
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 ٗذم نﻓﻊ ﻏطاء الﻘطب الهّظب للتطانٗح. اﻓؼص ؼالح الذّصٗل تٗى هّصل التطانٗح ّالكاتالخّ ،ﻗمتالذؼﻘﻕ 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 ﻓؼصاؼّال 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 االـذصاصٗحّ ،اشؼى
التطانٗح ﻓٖ التٗثح الهًاٌتحًّ .صٗكم تشؼى التطانٗح
ﻓٖ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ.
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ذﻔكٗﻙ ّذنكٗب ﻓلذن هكٗﻑ الِّاء

 6.5فلتر مكٌف الهواء
ﻗم تﻔؼص ّذًﻅٗﻑ ﻓلذن هكٗﻑ الِّاء.
ٗذم ﻓؼص أّ ذًﻅٗﻑ ﻓلذن هكٗﻑ الِّاء تاًذﻅام ّﻓﻘا
للقّنج الهؼققج ﻓٖ "قلٗل الضهاى" .الا كاًخ الٌٗانج ذٌﻔن
ﻓٖ تٗثح هذنتحّٗ ،إقٕ للﻙ الٖ ﻓلذن هكٗﻑ الِّاء ﻗلنا ظقا،
ّٗصٖ تذﻐٗٗن ﻓلذن هكٗﻑ الِّاء ﻓٖ ّﻗخ هتكن.

 .4اضﻐط ﻋلٔ طّﻕ ذشتٗخ الﻐطاء الّﻗاثٖ لﻔلذن ًﻅام
الذكٗٗﻑ ّاـنظَ ①.

هالؼﻅاخ
النظاء االذصال تالﻌاهلٗى الهذـصصٗى ﻓٖ الهّوﻉ
الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذﻔكٗﻙ ﻓلذن ًﻅام الذكٗٗﻑ
الا اﻗذضخ الؼاظح.
ٗ .1ذم ﻓذػ ﻋلتح الﻘﻔاواخ.
 .2اضﻐط ﻋلٔ ظاًتٖ صًقّﻕ الﻘﻔاواخ تاذظاٍ ٌِم أ.
 .3اًوﻉ صًقّﻕ الﻘﻔاواخ تاذظاٍ ٌِم ب.
هالؼﻅاخ
أـﻔض صًقّﻕ الﻘﻔاواخ الٔ اقًٔ هّضﻊ تﻌق ًوﻋَ.
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ذًتِٗاخ
• ال ذًﻔؿ الِّاء تاٌذﻌهال هٌقي الِّاء ًﻅناً لذّاظق الطتﻘح
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.
 ﻋًق ذنكٗب ﻓلذن ًﻅام الذكٗٗﻑ ② اﻗنأ ﻋالهح ② ّانﻓﻊالﻔلذن.

 .5أـنض ﻓلذن ًﻅام الذكٗٗﻑ ②
 .6اضنب الﻔلذن الوالح الﻐتان ﻋلَٗ
 .7ﻗم تذنكٗب ﻓلذن ًﻅام الذكٗٗﻑ الًﻅٗﻑ ؼٌب الذنذٗب
الهﻌاكي.
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 6.6تغٌٌر اللمبة
ـطّاخ ذﻐٗٗن اللهتح
النظاء اٌذتقال اللهتاخ ﻓّن ذلﻔِا هﻊ اذـال االظناءاخ
الذالٗح:

ذًتِٗاخ
النظاء اٌذﻌهال لهتاخ ظقٗقج هى ًﻔي الهّقٗل.
للذﻌنﻑ ﻋلٔ هّقٗالذِا=<اًﻅن الصﻔؼح 303

 .1اطﻔت كل الهصاتٗػ.
 .2قّن الهﻔذاغ الٔ ”“OFF
ً
هًﻘطﻌح اّ ال ّاﻓؼص ّاٌذتقل
 .3ذؤكق هها كاًخ الﻔّٗواخ
اللهتاخ اى كاًخ ﻓّٗواذِا ٌلٗهح.

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 الؼاقّج ﻓٖ ﻏطاء الهصاتٗػ
الهنكتح ﻓٖ ؼظٗنج الهؼنﻙ االهاهٗح ّذظًب اصاتح
الٗقٗى ﻋًق اٌذتقال اللهتاخ.

ذﻌلٗهاخ ﻋى اٌذتقال اللهتاخ
ال ذلهي وظاظاخ اللهتاخ ﻋًق ذﻔكٗﻙ أّ ذنكٗب
اللهتاخ ،ألى ؼنانج اللهتاخ ﻗق ذظﻌل التصهاخ هذتـن ًج
ً
ّهكشﻔح ﻋلٔ ظِاو ﻋكي الضّء ،هها ٗؼق هى ٌطّﻉ
االضّاء.
النظاء الذؤكق هى اؼّال الهصاتٗػ تﻌق اٌذتقال اللهتاخ
ّالذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لﻔؼص
ؼوهح الضّء.
هالؼﻅاخ
• ٗذم ذوّٗق كل الٌٗانج تلهتاخ الِالّظٗى أّ  .LEDالنظاء
الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
الٌذتقال لهتاخ LED.
• طنٗﻘح ذﻔكٗﻙ ّذنكٗب اللهتاخ ﻋلٔ الٌٗان ّالٗهٗى ّاؼقج،
للا ًﻘّم تذّضٗػ الذﻌلٗهاخ ؼّل ذﻔكٗﻙ لهتاخ
الِالّظٗى لظاًب ﻓﻘط.
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اٌذتقل لهتح الهصتاغ الهًـﻔض

 .3اًوﻉ طّﻕ االذشتٗخ ③ تاٌذﻌهال هﻔذاغ النتط تشكل -
ّأـنض لهتح الًّن الﻘنٗب الهقٓ ②.
 .4اذتﻊ الـطّج الهﻌاكٌح لذنكٗب اللهتح الظقٗقج للًّن الﻘنٗب
الهقٓ.
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 .2قّن لهتح الًّن الﻘنٗب الهقٓ تاذظاٍ ﻋكي ﻋﻘانب
الٌاﻋح ②.

 .1قّن ﻏطاء اؼكام الﻐلﻕ للًّن الﻘنٗب الهقٓ تاذظاٍ ﻋكي
ﻋﻘانب الٌاﻋح ①.

 .6االستخدام والصٌانة

اٌذتقل لهتح الهصتاغ الهنذﻔﻊ

 .4أـنض لهتح الًّن التﻌٗق الهقٓ هى كنٌِٗا ③.

 .2أـنض ٌلﻙ الذشتٗخ الؼقٗقٕ ② هى هظناٍ.

 .5اذتﻊ الـطّج الهﻌاكٌح لذنكٗب اللهتح الظقٗقج للًّن التﻌٗق
الهقٓ.

 .3اًوﻉ كنٌٖ لهتح الًّن التﻌٗق الهقٓ ّاللهتح ③.

 .1قّن ﻏطاء اؼكام الﻐلﻕ للًّن التﻌٗق الهقٓ تاذظاٍ ﻋكي
ﻋﻘانب الٌاﻋح ①
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ذﻐٗٗن لهتح ضّء لّؼح الذنـٗص

 .3ﻓكﻙ لهتح هصتاغ لّؼح النﻗم ② هى كنٌِٗا ③.
 .4اذتﻊ الـطّج الهﻌاكٌح لذنكٗب لهتح لّؼح النﻗم الظقٗقج.
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 .2قّن كنٌٖ هصتاغ لّؼح النﻗم ② تﻌكي ﻋﻘانب
الٌاﻋح ّاـنض ﻏطاء الهصتاغ ①.

 .1ﻓكﻙ هظهّﻋح هصتاغ لّؼح النﻗم ﻋًق هّضﻊ الٌِم ①.

 .6االستخدام والصٌانة

اٌذتقال لهتح صًقّﻕ الشًط.

 .4اقﻓﻊ ًاتض الذشتٗخ الهﻌقًٖ ② الـناض لهتح صًقّﻕ
الشًط ③.

 .2اﻗطﻊ ﻗاتي ذّصٗل لهتح صًقّﻕ الشًط ﻋًق الٌِم.

 .1ﻓكﻙ لهتح صًقّﻕ الشًط ① ﻋًق هّضﻊ الٌِم.

 .3أـنض لهتح صًقّﻕ الشًط ①.

 .5اذتﻊ الـطّج الهﻌاكٌح لذنكٗب لهتح صًقّﻕ الشًط.
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اٌذتقال لهتح صًقّﻕ الﻘﻔاواخ

 .4اقﻓﻊ ًاتض الذشتٗخ الهﻌقًٖ ② الـناض لهتح صًقّﻕ
الﻘﻔاواخ ③.
 .6اذتﻊ الـطّج الهﻌاكٌح لذنكٗب لهتح صًقّﻕ الﻘﻔاواخ.
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 .3اﻗطﻊ ّصالخ لهتح صًقّﻕ الﻘﻔاواخ ﻋًق الٌِم.

ٗ .1ذم ﻓذػ ﻋلتح الﻘﻔاواخ.

 .4أـنض لهتح صًقّﻕ الﻘﻔاواخ ①.

 .2ﻓكﻙ لهتح صًقّﻕ الﻘﻔاواخ ① ﻋًق هّضﻊ الٌِم.

 .6االستخدام والصٌانة

 6.7العجالت

•

•

•

ذؼلٗناخ
ًٗتﻐٖ ذظًب اٌذـقام اإلطاناخ الهٌذﻌهلح الذٖ ٗوٗق
ﻋهنُا ﻋى ٌذح أﻋّام تﻘقن اإلهكاىّ .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،
ؼٗز ﻗق ذكّى ُلٍ الﻌظالخ ّاإلطاناخ ذالﻔح ﻋلٖ
النﻏم هى أى ال ذّظق اضنان هنثٗح ﻓِٗاّ .ﻗق ذذٌتب
الﻘٗاقج ﻓٖ ﻓﻘقاى الٌٗطنج ﻋلٔ الٌٗانج ّذذٌتب ﻓٖ
ؼّاقز هنّنٗح.
ًّصٗكم تﻌقم اٌذﻌهال االطان الهظقّق ،ألى ظٌهَ ﻗق
ٗذﻐٗن ذقنٗظٗا ً ّصهّقٍ ﻏٗن الههٗو ٗإشن ﻓٖ ٌالهح
الٌٗن.

ذؼلٗناخ
الا كاًخ اإلطاناخ ذًﻔظن أّ ذٌنب الِّاء أشًاء
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.
ّﻗق ًٗﻔظن ُلا الًّﻉ هى اإلطاناخ أشًاء الﻘٗاقج،
ّٗإقٕ الٖ ّﻗّﻉ ؼّاقز الهنّن ّؼذٖ اصاتاخ
شـصٗح ّالّﻓاجٗ .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
ﻏٗن كاﻑ ّذٌذهن ﻓٖ ﻗٗاقج الٌٗانج تٌنﻋاخ ﻋالٗح ،ﻗق
ٗإقٕ للﻙ الٖ اًؼناﻑ اإلطاناخّٗ ،هكى أى ذٌـى
اإلطاناخ تٌِّلحّ ،للﻙ ﻗق ٗإقٕ الٖ اًﻔظان
اإلطاناخ.
اؼنص ﻋلٔ ﻋقم لهي اإلطاناخ تالهّاق الكٗهٗاثٗح
•
ّالوّٗخ ّالقُّى ّالّﻗّق ٌّّاثل الهكاتػ.

ذؼلٗناخ
هى ﻏٗن الهؼذهل أى ذكّى ﻗّج االلذصاﻕ لإلطاناخ
الظقٗقج ﻋلٖ الطنﻕ ضهى أّل  500كٗلّهذن أﻓضل ،لللﻙ
ٗ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،
ّذإشن تشكل هتاشن ﻋلٔ أقاء الكتػ.
الا ذم اكذشاﻑ اُذواو أّ اًؼناﻑ ﻏٗن ﻋاقٕ أشًاء
•
ً
ﻋهلٗح الﻘٗاقج ،ﻓذّﻗﻑ ﻓّنً ا ّاﻓؼص االطاناخ تؼشا ﻋى
الذلﻑ.
اى ذظق أى االطان هذآكل تشكل ﻏٗن هذظاًي ،ﻓذّظَ
•
الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ ﻓّناً
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اطان اؼذٗاطٖ ﻏٗن كاهل الؼظم

اإلطاناخ ّالﻌظالخ الظقٗقج

الذقاتٗن الّﻗاثٗح هى ﻋطل الﻌظالخ

ذـذلﻑ اإلطاناخ االؼذٗاطٗح ّاإلطاناخ الﻘٗاٌٗح ﻓٖ
الِٗكل ّالًهط ّقنظح الٌنﻋح ّهإشن الؼهّلح ّها الٔ للﻙ،
ّال ٗظّو اٌذـقاهِا تقالً هى للﻙ.

-

النظاء اـذٗان الﻌظالخ ّاالطن الظقٗقج تﻌًاٗحٗ .ظب
أى ذذهاشٔ االطن الظقٗقج هﻊ تﻌضِا هى ؼٗز االشكال
ّاالتﻌاق ّهّاصﻔاخ االًﻌال ّالؿ.

-

ﻋًق الﻘٗاقج ﻋلٔ نصٗﻑ أّ إٔ ﻋﻘتح ههاشلحٗ ،ظب أى
ذذؼنﻙ الٌٗانج تتطء ﻗقن اإلهكاى ﻋلٔ طّل االذظاٍ
الﻌهّقٕ للﻌﻘتح.

ٗظب اٌذتقال االطان النثٌٖٗ ﻋًق الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للـقهاخ أّ االصالغ تﻌق ذنكٗب
االطان االؼذٗاطٖ ﻓٖ الطّانةّ ،للﻙ هى أظل ذظًب
هـاطن الٌالهح الًاظهح ﻋى اٌذﻌهال االطان االؼذٗاطٖ.

-

ال ذﻘم تذتقٗل ﻋظلح ﻓﻘط ،تل اـذن ﻋظلذٗى ﻋلٔ ًﻔي
الهؼّن ﻋلٔ االﻗل.

-

اؼنص ﻋلٔ ﻋقم ّضﻊ اإلطاناخ ﻓٖ ؼالح هالهٌح
للشؼّم ّالوّٗخ ّالّﻗّق.

-

ال ذٌذﻌهل االطان اللٕ هﻘاٌَ ٗذظاّو االتﻌاق الهﻌذهقج
هى ﻗتلًا ،ألى ذقـل الﻐالﻑ ّالذالهي تظٌم الٌٗانج ﻗق
ٌٗتتاى ؼّاقز هنّنٗح.

اﻓؼص الﻌظالخ للذؤكق هى أؼّال الذآكل (هشل الشﻘﻕ أّ
الـقَ اّ الذﻘتب).

-

ال ذـذلط تاٌذﻌهال االطاناخ تهـذلﻑ الهﻘاٌاخ أّ
االًّاﻉّ ،ال ذـذلط االطاناخ الصٗﻔٗح ّالشذّٗح
ّالﻌاهح لكل الﻔصّل الـ.4

-

ًّ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
الصّاهٗل ()N·m.10±120

ذؼلٗناخ
• ٗذم اٌذﻌهال االطان االؼذٗاطٖ ﻓٖ الطّانة ﻓﻘط ّاﻗصٔ
ٌنﻋح ُٖ  80كم \ ي
• هقج االؼذﻔاﻅ تاالطان االؼذٗاطٖ ُٖ  6اﻋّام ّٗهًﻊ ذظاّو
ُلٍ الهقج.
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-

أول أٌّاـا تٗى اًﻌال الﻌظالخ تشكل قّنٕ.

ذﻌلٗهاخ ذـوٗى اإلطاناخ
-

ﻗتل اوالح اإلطان ،ضﻊ ﻋالهح ﻋلٔ اإلطان ّؼقق اذظاٍ
قّناى اإلطانّ .ﻋًق ذنكٗب اإلطان ،ﻗم تبﻋاقج
الذنكٗب ؼٌب الﻌالهاخ ؼذٔ ال ٗذﻐٗن اذظاٍ القّناى
ّذّاوى الﻌظلح.

-

ضﻊ الﻌظالخ ّاألطن الهﻔككح ﻓٖ هكاى هﻅلل ّظاﻑ
ّتﻌٗق ﻋى أشﻌح الشهي الﻘّٗح.

-

ال ذضﻊ الﻌظلح ﻏٗن الهنكب ﻋلٔ صنج الﻌظلح تشكل
ﻋهّقٕ.
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•

•
•
•

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 ًٌتٗا ً تﻌق ذنكٗب
االطان الشذّٕ .النظاء ﻋقم ذظاّو اﻗصٔ ٌنﻋح
هٌهّغ تِا.
تﻌق ﻋّقج قنظح الؼنانج الٔ ها ﻓّﻕ  7قنظاخ هثّٗح
النظاء اٌذتقال االطان الشذّٕ ﻓّناً لضهاى ٌالهح
ّاقاء الٌٗانج.
ﻋًق ﻗٗاقج الٌٗانج تاطاناخ شذّٗح ﻗق ذؼيّ تِواخ ﻋًق
الذّظَٗ هﻊ ذناظﻊ االٌذﻘنان .ﻋقل ﻋاقج الﻘٗاقج ّﻗق
الٌٗانج تﻌًاٗح.

– ٗنظٔ هالؼﻅح أى ًٗتﻐٖ أى ﻋهﻕ الهقاي لإلطاناخ ﻓٖ
ﻓصل الشذاء ٗكّى كاﻓٗا ً (ٗظب أال ٗﻘل ﻋهﻕ الهقاي
ﻋى  4هلم؛ ّذكّى اهكاًٗح الذطتٗﻕ ﻓٖ الشذاء هؼقّقج
الا كاًخ أﻗل هى  4هم).

ﻓٖ الشذاء اللٕ ﻓَٗ ٗهطن قاثها ً ﻋهﻕ الًﻌل ٗإشن ﻓٖ
ٌالهح الٌٗن اى ٗﻘل ﻋهﻕ الًﻌل ﻋى  3هم لالطان الصٗﻔٖ،
ﻓذذﻌنض الٌٗانج لهـاطن االًوالﻕ الكتٗنج ﻓٖ الهاء.

– اﻓؼص ضﻐط ُّاء اإلطاناخ تﻌق ذنكٗب اإلطاناخ.

اطاناخ الشذاء

ذؼلٗناخ
• ذم ذصهٗم اطاناخ الشذاء ّالصٗﻑ تًا ًء ﻋلٔ ﻅنّﻑ
الههناخ الًهّلظٗح الـاصح تِا ﻓٖ ﻅل ﻅنّﻑ
الهّاٌم الهﻘاتلحّٗ .صٖ تاٌذـقام اطاناخ الشذاء ﻓٖ
ﻓصل الشذاء .ﻓٖ قنظاخ الؼنانج الهًـﻔضح ،ذكّى
ﻗقنج اطاناخ الصٗﻑ ﻋلٖ الذكٗﻑ هًـﻔضح ،هها ذﻔﻘق
ﻗّج االلذصاﻕ ّالﻘقنج ﻋلٖ الكتػ.
• ﻓٖ ؼالح التنق الشقٗق  ،الا ذم اٌذـقام اطاناخ الصٗﻑ  ،ﻗق
ذﻅِن ذشﻘﻘاخ ﻋلٔ اإلطاناخ ،هها ٗإقٕ الٖ اذالﻑ
اإلطاناخ تالكاهلّ ،هها ٗإقٕ الٔ ضظٗط اإلطاناخ
الهﻔنط ّﻓﻘقاى الذّاوى.

ٗﻘقن االطان الشذّٕ ﻋلٔ االهٌاﻙ تٌطػ االنض
الهﻐطاج تالشلّضّ ،للﻙ ٗﻌّق الٔ الذصهٗم الههٗو لٌطػ
االطان ،هها ٗﻘلل هى ذقاﻋٗاخ التٗثح التانقج ﻋلٔ االطان .اقاء
الﻔناهل الههٗو ٗضهى ٌالهح الٌٗن.

اطاناخ الصٗﻑ

 ٗذم اٌذـقام اطاناخ الشذاء ﻋلٖ ظهٗﻊ الﻌظالخ األنتﻊ. ًّصٗكم تاٌذﻌهال االطان الشذّٕ ﻓٖ الشذاء ّﻋًق ﻗلحقنظح ؼنانج التٗثح ﻋى  7قنظح هثّٗح.
 اٌذﻌهل االطان الﻘطن الشذّٕ الـاص تِلٍ الٌٗانجُّّ ،تًﻔي االتﻌاق ّالؼهّلح ّالٌنﻋح الهﻘًًح.
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–

ٗظب أى ذكّى اإلطاناخ تانقج ﻋًق ﻓؼص ضﻐط
اإلطاناخّٗ ،كّى ضﻐط اإلطاناخ أﻋلٖ ﻗلٗال هى
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.

–

ٗذم ذنكٗب ّذشقٗق ﻏطاء ﻓُّح الصهام.

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.

ﻓؼص ضﻐط اإلطاناخ

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
ﻋلٖ الﻔّنٗ .ظب اٗﻘاﻑ الٌٗانج للذؼﻘﻕ هى ؼالح ذلﻑ
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.
ذم لصﻕ ذٌهٗح تٗاًاخ ضﻐط اإلطاناخ الﻘٗاٌٖ
لإلطاناخ األصلٗح للٌٗانج ﻓٖ ﻋهّق  Bﻋلٖ ظاًب الٌاثﻕ.
–

ٗ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 هﻔﻘّقاٗ ،ظب اضاﻓذَ ﻓٖ الّﻗخ الهًاٌب).

 ﻗي الضﻐط الِّاثٖ تاٌذﻌهال هذن هﻌذهق ًّﻌظو ﻋى ذﻘقٗنﻗٗهح الضﻐط الِّاثٖ تالﻌّٗى الهظنقج.
–
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ٗذم ذنكٗب هﻘٗاي ضﻐط اإلطاناخ ﻋلٖ ﻓُّح الصهام.

اإلطاناخ الهتًٗح هﻊ اذظاٍ القّناى
ٗذم ّضﻊ ﻋالهح نأي الٌِم ﻋلٖ ظاًب اإلطاناخ
الذٖ ٗذم ذتٗٗى اذظاٍ القّناى لِاٗ .ظب اٌذـقام اإلطاناخ ﻓٖ
اذظاٍ القّناى الهؼقق .اى ٗذم ذنكٗب االطاناخ تاذظاٍ
هﻌاكي الذظاٍ اللﻑّ  ،ﻓنتها ذؼيّ تاُذواو االطان ّاوقٗاق
الضّضاء ّذٌانﻉ ﻋهلٗح الذآكل ّذناظﻊ الﻘقنج ﻋلٔ
هالصﻘح االنض ﻓٖ الهطن.

 .6االستخدام والصٌانة

ﻋالهح تلٖ اإلطاناخ

ؼٗاج الـقهح لإلطاناخ

 ٌِم أ ٗشٗن الٔ شكل القاثنج الـانظٗح ّٗطلﻌكم ﻋلٔهقٓ ذآكل الًﻌل .اى ٗذم ذآكل شكل القاثنج الـانظٗح ﻋلٔ
االطان ،ﻓال ذٌذﻌهلَ تاٌذهنان .تقل االطان ﻓّناً.

ؼٗاج الـقهح لإلطاناخ ذﻌذهق ﻋلٖ ضﻐط اإلطاناخ
ًّهط الﻘٗاقج ّؼالح ذظِٗو اإلطاناخ.

•
•
•
•

نأي الٌِم " ُّ -Bهإشن تلٖ ٌطػ اإلطاناخ" هﻊانذﻔاﻉ  1.6همّ ،الا ذم تلٖ ـٗط اإلطاناخ الٖ ٌطػ
الﻌالهحٗ ،شٗن للﻙ الٖ أى ُلا اإلطان ال ٗهكى اٌذـقاهَ
تشكل آهىّٗ ،ظب ذﻐٗٗنٍ ﻋلٖ الﻔّن.

ذؼلٗناخ
ﻗق ضﻐط اإلطاناخ ﻏٗن الطتٗﻌٖ ٗإقٕ الٖ ؼاقز
هنّنٕ ّ اصاتح ؼذٔ هّخ.
ًٗتﻐٖ ﻓؼص ضﻐط الِّاء ﻓٖ اإلطاناخ ﻋلٔ األﻗل
شِنًٗا ّﻗتل الٌﻔن لهٌاﻓاخ طّٗلحّٗ ،ظب أى ٌٗذّﻓٖ
ضﻐط اإلطان الهذطلتاخ الهؼققج لهًﻊ الؼّاقز.
ٌٗإقٕ ضﻐط اإلطاناخ ﻏٗن الكاﻓٖ الٔ ذﻔاﻗم شًٖ
اإلطاناخّ ،ﻗق ذوٗق ؼنانج اإلطاناخ تٌِّلح ّﻗق
ٗإقٕ الٖ ﻓٖ الذﻘشٗن ّاًﻔظان االطان.
ٗهكى أى ٗإقٕ ضﻐط اإلطاناخٌّ ،اء كاى هًـﻔضًا
ظ ًقا أّ هنذﻔﻌًا ظ ًقا  ،الٔ ذآكل اإلطاناخ ﻓٖ ّﻗخ
هتكن ّذﻘلٗل اٌذﻘنان الذؼكم ﻋلٖ الٌٗانج.

الا كاى تلٖ اطاناخ الﻌظالخ األهاهٗح أكشن ـطّنج
هى الﻌظالخ الـلﻔٗحّٗ ،صٖ تذﻐٗٗن هّﻗﻊ الﻌظالخ األهاهٗح
ّالـلﻔٗح كها ُّ هتٗى ﻓٖ الصّنج هها ٗظﻌل ؼٗاج الـقهح
لظهٗﻊ اإلطاناخ ًﻔٌِا ذﻘنٗتا.
ذؼلٗناخ
أها الٌٗانج الهوّقج تًﻅام هناﻗتح الضﻐط الِّاثٖ
لالطان ،ﻓٗظب الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ الٌذتقال الﻌظالخ.
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ذّاوى الﻌظالخ
اى ﻋظالخ الٌٗانج الظقٗقج ﻗق ذم ذّاوًِاّ ،لكًِا ﻗق
ذﻅِن الﻌظالخ ﻏٗن هذّاوًح تٌتب الذؤشٗناخ الهـذلﻔح أشًاء
الذشﻐٗلّ ،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
لإلطاناخٗ ،ظب اﻋاقج ذّاوى الﻌظالخ.
تاإلضاﻓح الٖ للﻙٗ ،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
الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذؼقٗق هّاضﻊ
الﻌظالخ ﻓٖ ؼال الﻌشّن ﻋلٔ الذآكل ﻏٗن الهذظاًي
لالطاناخ.
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 6.8سالسل مضادة لالنزالق

•
•
•

•
•

ذًتِٗاخ
النظاء الذؤكق هى ذطاتﻕ اتﻌاق الٌلٌلح الهضاقج لالًوالﻕ
هﻊ اتﻌاق االطاناخ الهﻌٗانٗحّ ،اال ذذناظﻊ ٌالهح
الٌٗانج هﻊ اؼذهال االـذالل تالذؼكم.
ٗظب ذنكٗب وّض هى الٌلٌالخ الهضاقج لالًوالﻕ ﻋلٔ
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.
ال ذٌذﻌهل الٌلٌالخ الهضاقج لالًوالﻕ ﻋلٔ الطنٗﻕ
الظاﻑ .اًوﻉ الٌلٌلح الهضاقج لالًوالﻕ ﻋًق الٌٗن
ﻋلٔ الطنٗﻕ ﻏٗن الهﻐطٔ تالشلّض.
ً
ﻗم تذنكٗب الٌلٌلح الهضاقج لالًوالﻕ ﻗنٗتح هى االطان
االهاهٖ ّذشقٗقُا تﻌق  1.0 – 0.5كم.

هالؼﻅاخ
اى التلقاى ّالهًاطﻕ الهـذلﻔح لقِٗا أًﻅهح هـذلﻔح
لٌالٌل هضاقج لالًوالﻕّٗ ،ظب هناظﻌح لّاثػ هـذلﻑ
التلقاى ّالهًاطﻕ ﻗتل ذظهٗﻊ ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ
لإلطاناخ .ال ذﻘم تذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ قّى
هﻌنﻓح أى أًﻅهح هـذلﻑ التلقاى ّالهًاطﻕ ﻗق ذؼق هى اٌذـقام
ٌ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 كاﻓٗحٗ .ظب
الﻘٗاقج تﻌًاٗح ؼذٖ الا كاى الطنٗﻕ ﻓٖ ؼالح ظٗقج .ال
ذذظاّو الٌنﻋح الهؼققج لٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ
لإلطاناخ ﻋًق الﻘٗاقجّ ،ال ذذظاّو  50كمٌ /اﻋح
( أِٗها أﻗل).

ﻋًق الﻘٗاقج ﻓٖ ﻅنّﻑ ﻗاٌٗح هشل طنٗﻕ الشلط أّ الظلق
ﻓٖ الشذاءٗ ،هكى أى ذوٗق هى قنظح تلٖ اإلطاناخ أّ ذٌتب
األﻋطال األـنٕٗ .ظب اذتاﻉ الهالؼﻅاخ الذالٗح لذﻘلٗل
األﻋطال ﻓٖ ﻓصل الشذاء:
•

ﻋًق ﻗٗاقج ٌٗانج ﻓٖ الشلط الﻌهٗﻕ ،هى الضنّنٕ
ذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ ﻋلٖ اإلطاناخ .ﻋًق
ذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕٗ ،ظب اـذٗان هًذط ها
ٗﻌاقل اإلطاناخ ﻋلٖ الٌٗانج هى ؼٗز األتﻌاق ّالًّﻉ.
ﻋقم الﻘٗام تللﻙ ٗهكى أى ٗإشن ٌلتا ﻋلٖ أقاء الٌٗانج
ّ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
الهؼنﻙ .الكتػ ﻓٖ ؼاالخ الطّانة ﻋلٖ طنٗﻕ الشلط
أّ الظلٗق ٌّﻑ ٗإقٕ الٖ ؼقّز ﻅاُنج اًوالﻕ
الٌٗانجٗ .ظب الؼﻔاﻅ ﻋلٖ هٌاﻓح آهًح هﻊ الٌٗانج
األهاهٗح ّالضﻐط تلطﻑ ﻋلٖ قّاٌح الهكاتػّ .الؼﻅ
أى ٌالٌل هضاقج لالًوالﻕ الهنكتح ﻋلٖ اإلطاناخ
ٗهكى أى ذّﻓن تﻌض االؼذكاﻙّ ،لكى ال ٗهكى هًﻊ
ؼقّز ﻅاُنج االًوالﻕ الظاًتٖ.
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 7.1كود التعرٌف
نهو الذﻌنٗﻑ (نهو )VINهّﻗﻌَ كها ُّ هتٗى ﻓٖ
الصّنج:
 .1نهو الذﻌنٗﻑ (نهو  :)VINهّظّق ﻋلٔ لّؼح الكاتًٗح
األهاهٗح.
 .2نهو الذﻌنٗﻑ (نهو ٗ :)VINﻘﻊ ﻓٖ ٌٗان لّؼح الﻌقاقاخ.
هالؼﻅاخ
هّاضﻊ ّﻋقق اكّاق الذﻌنٗﻑ (كّق  )VINانذشاقٗح
ﻓﻘط ّٗنظٔ االﻋذهاق ﻋلٔ ٌٗانذكم.
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نﻗم الهؼنﻙ

ّاظِح الذشـٗص لـ OBD

ٗﻘﻊ نﻗم الهؼنﻙ –نأي الٌِم -ﻓٖ ظٌم أٌطّاًح
الهؼنﻙ (ـلﻑ الهّلق).

ذﻘﻊ ّاظِح  OBDلﻘناءج نهو  VINاإللكذنًّٖ ذؼخ
الظاًب األٌٗن هى لّؼح الﻌقاقاخّٗ ،هكى ﻗناءج التٗاًاخ هشل
نهو  VINاإللكذنًّٖ ّهﻌلّهاخ ؼالح الٌٗانج تّاٌطح أقاج
ذشـٗصٗح هـصصح.
هالؼﻅاخ
النظاء الذّظَ الٔ الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج
ذشّاًشٖ لشناء ظِاو الذشـٗص.
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األتﻌاق

 7.2معلمات السٌارة الكلٌة
التًق

الطّل اإلظهالٖ
اظهالٖ الﻌنض
ٗقّى نﻑ
اظهالٖ
األهذﻌح
االنذﻔا
هﻊ نﻑ
ﻉ
األهذﻌح
ﻗاﻋقج الهؼّناخ
االطان
ﻗاﻋقج
االهاهٖ
الﻌظال
خ االطان الـلﻔٖ
ًﻅام الذﻌلٗﻕ األهاهٖ
ًﻅام الذﻌلٗﻕ الـلﻔٖ
الؼق األقًٖ هى
الذـلٗص األنضٖ
(الؼهل الكاهل)
واّٗح الًِط (الؼهّلح
الكاهلح)
واّٗح الهﻐاقنج
(الؼهّلح الكاهلح)

الهﻌلهاخ
الﻘٗهح
46 ± 4695
18 ± 1885

الّؼقج
هم
هم

17 ± 1700
هم
17 ± 1726
27 ± 2710
16 ± 1623

هم
هم

16 ± 1636
9 ± 945
10 ± 1040

هم
هم

≥155

هم

≥18

°

≥20

°

هالؼﻅح :هناٗا النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح (ّاؼقج لكل هى
الٌٗان ّالٗهٗى) الّاﻗﻌح ﻋًق ذﻘاطﻊ تٗى الطنﻑ الٌﻔلٖ
هى ﻋهّق ّ Aالتاب األهاهٖ ّالِّاثٖ الهّظّق ﻓٖ
الظوء الـلﻔٖ هى الٌﻘﻑ ال ٗذم ذضهًِٗها ﻓٖ تُﻌق
الﻌنض الـانظٖ.
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األتﻌاق
التًق
الطّل اإلظهالٖ
اظهالٖ الﻌنض
ٗقّى نﻑ
اظهالٖ
األهذﻌح
االنذﻔا
هﻊ نﻑ
ﻉ
األهذﻌح
ﻗاﻋقج الهؼّناخ
االطان
ﻗاﻋقج
االهاهٖ
الﻌظال
خ االطان الـلﻔٖ
ًﻅام الذﻌلٗﻕ األهاهٖ
ًﻅام الذﻌلٗﻕ الـلﻔٖ
الؼق األقًٖ هى
الذـلٗص األنضٖ
(الؼهل الكاهل)
واّٗح الًِط (الؼهّلح
الكاهلح)
واّٗح الهﻐاقنج
(الؼهّلح الكاهلح)

الهﻌلهاخ
الﻘٗهح
46 ± 4695
18 ± 1885

الّؼقج
هم
هم

17 ± 1700
هم
17 ± 1726
27 ± 2710
16 ± 1607

هم
هم

16 ± 1619
9 ± 945
10 ± 1040

هم
هم

≥155

هم

≥18

°

≥20

°

هالؼﻅح :هناٗا النإٗح الـلﻔٗح الـانظٗح (ّاؼقج لكل هى
الٌٗان ّالٗهٗى) الّاﻗﻌح ﻋًق ذﻘاطﻊ تٗى الطنﻑ الٌﻔلٖ
هى ﻋهّق ّ Aالتاب األهاهٖ ّالِّاثٖ الهّظّق ﻓٖ
الظوء الـلﻔٖ هى الٌﻘﻑ ال ٗذم ذضهًِٗها ﻓٖ تُﻌق
الﻌنض الـانظٖ.
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 7.3معلمات السٌارة الكلٌة
الّوى
الهّقٗل
GAH6470D1R5
GAH6470D1R5A
GAH6470D2R5
GAH6470D2R5A
GAH6470D1S5
GAH6470D1S5A
GAH6470D2S5
GAH6470D2S5A
GAH6470D1M6A
GAH6470D2M6A
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ّوى الٌٗانج ﻏٗن الهؼهلح للٌٗانج الكلٗح (كط)
ذؼهٗل الهؼّن
ّوى الٌٗانج ﻏٗن
ذؼهٗل الهؼّن الـلﻔٖ
األهاهٖ
الهؼهلح
1517

880

637

1545

894

651

1541

900

641

1541
1582

900
915

641
667

أﻗصٖ الّوى اإلظهالٗكط)
ذؼهٗل الهؼّن
الؼق األﻗصٖ هى
ذؼهٗل الهؼّن الـلﻔٖ
األهاهٖ
اظهالٖ الّوى

2060

1060

1000

 .7البٌانات التقنٌة

الهﻌلهاخ الشاهلح

التًق
ﻋقق النكاب
الؼق األقًٖ هى ﻗطن
االًﻌطاﻑ
أﻗصٖ قنظح هى
الذٌلﻕ
km/h~1000
االٌناﻉ km/h
أﻗصٖ الٌنﻋح
اٌذِالﻙ الّﻗّق ﻓٖ
الﻅنّﻑ الؼضنٗح
اٌذِالﻙ الّﻗّق ﻓٖ
ﻅنّﻑ الضّاؼٖ
اٌذِالﻙ الّﻗّق ﻓٖ
ﻅنّﻑ الﻌهل الشاهلح

GAH6470D1R5
GAH6470D1R5A

GAH6470D2R5
GAH6470D2R5A

هﻌلهاخ األقاء
GAH6470D1S5
GAH6470D1S5A
GAH6470D2S5
GAH6470D2S5A
5

GAH6470D1M6A

GAH6470D2M6A

الّؼقج
شـص

11.80

م

≥40

%

13.3

13.3

12.8

10.8

10.8

شاًٗح

180
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 10.0 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
9.0
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 6.2 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
6.0
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 7.5 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
7.1

180
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 10.1 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
9.1
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 6.3 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
6.1
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 7.5 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
7.2

180
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 10.2 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
8.8
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 6.2 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
6.1
تقّى ّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \
االٗﻘاﻑ 7.5 :
تّﻅٗﻔح الذشﻐٗل \ االٗﻘاﻑ :
7.1

190

190

كمٌ/اﻋح

8.9

8.9

لذن100/
كم

5.9

5.9

لذن100/
كم

7.0

7.0

لذن100/
كم

297

 .7البٌانات التقنٌة

هﻌلهاخ الهؼنﻙ
الهّقٗل
الًّﻉ
ﻋقق األٌطّاًاخ (ﻗطﻌح)
ذنذٗب اإلشﻌال
ﻗطن االٌطًّح (هم)
الشّط (هم)
الًوّغ (هل)
ًٌتح الضﻐط
الﻘقنج الهﻘقنج ٌ /نﻋح القّناى الهﻘقنج ())kW / (r / min
الؼق األﻗصٖ هى الﻘقنج الصاﻓٗح ٌ /نﻋح القّناى الصاﻓٗح
())kW / (r / min
أﻗصٖ ﻋوم القّناىٌ /نﻋح القّناى(ى.م )/ق/ق))
أﻗصٖ صاﻓٖ ﻋوم القّناىٌ /نﻋح القّناى( )N•m
))/r/min
ٌنﻋح القّناى الشاتذح تقّى ؼهّلح ()r/min
هﻌٗان الﻌاقم
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A15M14
هؼنﻙ التًوٗى ّاالؼذناﻕ الًﻘطٖ ّالصﻑّ الﻌهّقٕ ّ4
اٌطّاًاخ ّالذتنٗق تالٌّاثل ّالًﻘاط الهذﻌققج
الت ّؿ االلكذنًّٖ ،ﻋهّقٕ الؼقتاخ الهﻌلﻘٗى ،ذﻌوٗو الضﻐط
الذّنتًٖٗ للﻌاقم
4
4-3-2-1
75
84.6
1495
1 :9.8
5000/112

A15J14
هؼنﻙ التًوٗى ّاالؼذناﻕ الًﻘطٖ ّالصﻑّ الﻌهّقٕ ّ4
اٌطّاًاخ ّالذتنٗق تالٌّاثل
الت ّؿ الهتاشن ،ﻋهّقٕ الؼقتاخ الهﻌلﻘٗى ،ذﻌوٗو الضﻐط
الذّنتًٖٗ للﻌاقم
4
2-4-3-1
75
84.6
1495
1 :9.8
5000/124

5000/101

5000/117

4250~1450/235

4000~1700/265

4250~1450/216

4000~1700/250

700
هﻌٗان  Vالّطًٖ

700
هﻌٗان  VI bاالًذﻘالٖ الّطًٖ

 .7البٌانات التقنٌة

هّاصﻔاخ ٌّﻌح الٌاثل
هشنّﻉ

الهّاصﻔاخ
التًوٗى الـالٖ هى النصاص ب #92أّ
تالقنظح الههذاوج )1 #95

ٌاثل ذتنٗق الهؼنﻙ )2

ٌاثل الذتنٗق  DF-6ب 35-قنظح هثّٗح.

الّﻗّق

وٗخ الهؼنﻙ
وٗخ ATFلًاﻗل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ
وٗخ الذنّي لًاﻗل الؼنكح الٗقّٕ
ٌاثل الﻔناهل
ـواى ٌاثل ﻏٌل الوظاض األهاهٖ
ٌاثل الذتنٗق لهكٗﻑ الِّاء

قنظح وٗخ الهاكًٗح :قنظح  SNاّ ها
ﻓّﻗِا
لوّظح وٗخ الهاكًٗحSAE 5W-30 :
AW - 1
SAE 75W-90 API GL-4
)(Petronas
DOT4
 %44الهٗشاًّل ّقّى  %56الصالتح
الهاء g/t205
R134a

الٌﻌح
-

 55لذن

هّقٗل MT
هّقٗل AT

 6.9لذن
 7.0لذن

)3

 4.5لذن

الهظهّﻉ
-

 6.7لذن

-

 0.2 ± 2.2لذن

هّقٗل MT
هّقٗل AT

 0.76لذن
 0.715لذن

-

 4.0لذن

-

g20±500

هالؼﻅح:
 )1ﻋلها تاى ذﻌتثح التًوٗى اللٕ ٗذظاّو هﻌٗان هؼذّٓ الكتنٗخ لهقج طّٗلح ﻗق ذظﻌل الٌٗانج ﻓّﻕ هﻌٗان الﻌاقم .النظاء اـذٗان الّﻗّق الهﻌٗانٕ الهذطاتﻕ هﻊ الشنّط الهؼلٗح.
ٗ )2شهل ٌاثل الذتنٗق ﻓٖ الـواى ٌّاثل الذتنٗق الهذتﻘٗح ﻓٖ الهؼنﻙ.
ٌ )3ﻌح لذصلٗػ شاهال هظهّﻉ الهؼنﻙ.
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 7.4معلمات السٌارة الكلٌة
الﻌظالخ
هّاصﻔاخ ؼاﻓح الﻌظالخ
هّاصﻔاخ اإلطاناخ
ضﻐط اإلطاناخ

*6.5J×17* 7.5Jx18* 7.5J×19
*65/225R17*، 235/55R18*، 235/50R19
االطان الـلﻔٖ
االطان االهاهٖ
kPa220
kPa220

هّاصﻔاخ صنج الﻌظلح
االؼذٗاطٗح
هّاصﻔاخ اإلطاناخ
T155 /90R17
االؼذٗاطٗح
ضﻐط اإلطاناخ
kPa420
االؼذٗاطٗح
هالؼﻅح :النظاء هناظﻌح الﻌالهاخ الهلصﻘح ﻋلٔ ﻋهّق  Bﻋلٔ ظاًب الٌاثﻕ للذﻌنﻑ ﻋلٔ
ضﻐط االطان الهﻌٗانٕ.
B×174.0
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هﻌلهاخ ًاﻗل الؼنكح
الهّقٗل
الًّﻉ
ًٌتح الذـﻔٗض
النثٌٗٗح
الّضﻊ األّل
الّضﻊ الشاًٖ
الّضﻊ الشالز
الّضﻊ الناتﻊ
الّضﻊ الـاهي
الّضﻊ الٌاقي
倒挡

MF26D6
MT
4.353

TF-71SC
AT
4.316

3.833
2.045
1.323
1.029
0.825
0.707
3.667

4.044
2.371
1.556
1.159
0.852
0.672
3.193
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ًﻅام الذﻌلٗﻕ

ﻗٗهح الذّاوى القًٗاهٗكٖ للﻌظالخ
االطان االهاهٖ
االطان الـلﻔٖ

االٌم
الظاًب القاـلٖ
الظاًب الـانظٖ
الظاًب القاـلٖ
الظاًب الـانظٖ

ﻋقم الذّاوى القًٗاهٗكٖ الهذتﻘٖ
≤ g8
≤ g8
≤ g8
≤ g8

ًﻅام الذﻌلٗﻕ األهاهٖ
الًّﻉ

ًﻅام الذﻌلٗﻕ الهٌذﻘل هاكﻔنٌّى

ًﻅام الذﻌلٗﻕ الـلﻔٖ
الِٗكل الهﻌلﻕ ﻏٗن الهٌذﻘل لّ ﻗضتاى
الذّصٗل الهذﻌققج

هﻌاق الذّظَٗ
الًّﻉ
ًّﻉ الذﻌوٗو

هﻌاق الذّظَٗ الهٗكاًٗكٖ هى ًّﻉ الذني ّالنﻑ
الذﻌوٗو الكِنتاثٖ

ﻗٗهح واّٗح الذّظَٗ
أﻗصٖ واّٗح الذّظَٗ للﻌظالخ القاـلٗح
أﻗصٖ واّٗح الذّظَٗ للﻌظالخ الـانظٗح

°37.37
°30.21

الهكاتػ
الًّﻉ
االطان االهاهٖ
االطان الـلﻔٖ
الﻔنهلح الٗقّٗح.

الذﻌوٗو الﻔناﻏٖ ّقاثنذٖ الﻌّقج الِٗقنّلٗكٗذٗى
تشكل X
ﻗنص الﻔناهل
ﻗنص الﻔناهل
ًﻅام الﻔناهل االلكذنًّٗح ( )EPBذﻌهل ﻋلٔ
الﻔناهل الـلﻔٗح *
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الشّط الؼن لقّاٌح الهكاتػ

التطانٗح
الهّقٗل

الهﻌلهاخ

الظِق الكِنتاثٖ الهﻘقن
الٌﻌح الكِنتاثٗح 20
ٌاﻋح
الذٗان الكِنتاثٖ لتقء
الذشﻐٗل ﻓٖ قنظح
ؼنانج هًـﻔضح ()EN

AGM H5
(طتﻌح االٗﻘاﻑ
ّالذشﻐٗل)
 12ﻓّلخ
Ah 60
A 680

( SLI T5تقّى ّﻅٗﻔح
الذشﻐٗل ّاالٗﻘاﻑ)
(طتﻌح االٗﻘاﻑ
ّالذشﻐٗل)
 12ﻓّلخ
Ah 55
A 530

الهصاُن
ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح ﻋلٖ لّؼح الﻌقاقاخ
صًقّﻕ األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح

=> اًﻅن الصﻔؼح 312
=> اًﻅن الصﻔؼح 315

االٌم
الشّط
الشّط الؼن
الهﻌلهاخ الذﻘًٗح لﻘطﻌح االؼذكاﻙ للهكاتػ
االٌم
ؼق تلٖ ﻗطﻌح االؼذكاﻙ لهكاتػ الﻌظالخ
األهاهٗح (ال ذشهل لّؼح ـلﻔٗح لﻘطﻌح
االؼذكاﻙ)
ؼق تلٖ ﻗطﻌح االؼذكاﻙ لهكاتػ الﻌظالخ
الـلﻔٗح (ال ذشهل لّؼح ـلﻔٗح لﻘطﻌح االؼذكاﻙ)

الهﻌلهاخ
 2هم
 2هم

ﻗٗهح هؼالاج الﻌظالخ

االطان االهاهٖ

االطان الـلﻔٖ
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الهﻌلهاخ
mm 8±118
mm 5~2

االٌم
واّٗح ذّ اى للﻌظلح الّاؼقج
واّٗح كاهتن للﻌظالخ
واّٗح الهٗل الـلﻔٗح للقتّي
النثٌٖٗ
واّٗح ذّ اى للقتّي النثٌٖٗ
واّٗح ذّ اى للﻌظلح الّاؼقج
واّٗح كاهتن للﻌظالخ

الهﻌلهاخ
′3±′3
′30±′15′30±′30°7
′30±′6°12
′3±′5
′30±′53-
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الهصاتٗػ
الهصاتٗػ
لهتح الهًاؾ
هصتاغ اضاءج هناٗا للذظهٗل
اللهتح الذؼلٗنٗح لﻔذػ التاب

الهّاصﻔاخ
LED
LED
T10 5W TOSHIBA
(الِالّظٗى)

الهﻌلهاخ
W3
W0.2
W5

الا كًخ تؼاظح الٔ اٌذتقال اللهتح => اًﻅن الصﻔؼح  ، 279تﻌض اللهتاخ ذًطتﻕ ﻋلٖ
تﻌض الهّقٗالخ ﻓﻘطٗ ،نظٔ النظّﻉ الٔ الذكّٗى الؼﻘٗﻘٖ للٌٗانج!

الهصاتٗػ
الضّء الهنذﻔﻊ*
الضّء الهًـﻔض*
الضّء الهنذﻔﻊ*
هظهّﻋح
الضّء الهًـﻔض*
الهصاتٗػ
هصتاغ الذشﻐٗل الًِانٕ
األهاهٖ
هصتاغ الهّﻗﻑ األهاهٖ
هصتاغ اشانج الذّظَٗ
األهاهٖ
هصتاغ الضتاب االهاهٖ
هصتاغ الضتاب الـلﻔٖ
هتٗى الذّظَٗ الظاًتٖ
هصتاغ الذؼٗح *
هصتاغ الﻔناهل
هصتاغ الهّﻗﻊ الـلﻔٖ
هظهّﻋح
(الهصتاغ الؼواهٖ)
الهصاتٗػ
هصتاغ اشانج الذّظَٗ
الـلﻔٗح
الـلﻔٖ
هصتاغ الؼنكح الٖ الـلﻑ
هصتاغ لّؼح الذنـٗص
هصتاغ الﻔناهل الهنذﻔﻊ
ضّء الٌﻘﻑ األهاهٖ
ضّء الٌﻘﻑ الـلﻔٖ
هصتاغ ﻋلتح الﻘﻔاواخ
هصتاغ صًقّﻕ الٌٗانج

الهّاصﻔاخ
( H7الِالّظٗى)
( HB3الِالّظٗى)
LED
LED
LED
LED

الهﻌلهاخ
W55
W60
W57
W33
W27
W5

LED

W26

LED
LED
LED
LED
LED

W8.5
W2.4
—
—
W*2+5W3.5

LED

W*2+10.8W1.75

LED

W4.9

LED
( W5Wالِالّظٗى)
LED
LED
LED
( C5Wالِالّظٗى)
( C10Wالِالّظٗى)

W6.6
W5
W5.2
W3.6
W1.8
W5
W10
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 .8معالجة

اإلطان االؼذٗاطٖ
ذؼلٗناخ
اٌذـقم تقﻗح ّﻓﻘا لهذطلتاخ اإلطاناخ االؼذٗاطٗح
•
لذظًب الـطن.
ٗهًﻊ هًﻌا تاذا ذنكٗب ّاٌذـقام أكشن هى اطان
•
اؼذٗاطٖ ّاؼق ﻓٖ ًﻔي الّﻗخ.
ال ذٌذـقم اإلطاناخ االؼذٗاطٗح الذٖ ذم اذالﻓِا أّ
•
انذقاإُا الٔ أﻗصٔ ؼق.
• هقج االؼذﻔاﻅ تاالطان االؼذٗاطٖ ُٖ  6اﻋّام ّٗهًﻊ ذظاّو
ُلٍ الهقج.
تﻌق ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ ،اﻓؼص ضﻐط الِّاء
•
ﻓٖ أﻗنب ّﻗخ ههكى تؼٗز ٗكّى ضهى الًطاﻕ
الهؼقق.
اﻗصٔ ٌنﻋح لالطان االؼذٗاطٖ ُٖ  80كم \ ي
•
ّذظًب االٌناﻉ أّ الﻔنهلح الهﻔاظثح.

 .8معالجة
 8.1أدوات السٌارة واإلطار االحتٌاطً
أقّاخ الٌٗانج

ٗذم اـناض اإلطان االؼذٗاطٖ.
 اﻓذػ التاب الـلﻔٖ ّأـنض ٌظاقج صًقّﻕ الشًط. -أـنض ﻋلتح االقّاخ الهنﻓﻘح.

ٌّﻑ ذظق االقّاخ الهنﻓﻘح الذالٗح هﻊ الٌٗانج .النظاء
االؼذﻔاﻅ تِا ﻓٖ ﻋلتح االقّاخ تﻌق اٌذﻌهالِا ّذًﻅٗﻔِا.

 -قّن الﻌظلح الٗقّٗح الهنكوٗح لالطان االؼذٗاطٖ ّأـنظَ.

 .1ظاﻙ

ﻗق ذم ًﻔؿ اإلطان االؼذٗاطٖٗ ،ظب الذؼﻘﻕ هى ضﻐط
الِّاء تاًذﻅام للذؤكق هى أًَ ﻓٖ أﻗصٖ ضﻐط الِّاء
الهطلّب ّٗظب اظناء ﻋهلٗاخ الﻔؼص الهذﻌققج ـالل ﻋام
ّاؼق.

 .2هشلز الذؼلٗن
ُّ .3ﻙ الظن
 .4هﻔذاغ النتط إلوالح تنﻏٖ الﻌظالخ
 .5هﻔذاغ النتط الـاص للظاﻙ
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هّﻗﻊ ّضﻌَ

 8.2استعمال لوحة التحذٌر المثلثة
الطنٗﻕ الﻌام

الًِان
≥150m

اللٗل
≥80m

الطنٗﻕ الٌنٗﻊ
≥150m

ذًتِٗاخ
التٗاًاخ اﻋالٍ ُٖ لإلشانج ﻓﻘطٗ ،نظٖ ّضﻊ هشلز
الذؼلٗن ﻋلٖ الهٌاﻓح الﻔﻌلٗح الهؼققج ﻓٖ أًﻅهح الهنّن.

 اﻓذػ التاب الـلﻔٖ ّانﻓﻊ ٌظاقج صًقّﻕ الشًط ّأـنضلّؼح الذؼلٗن الهشلشح ①.
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استعمال الصدرٌة المعاكسة للضوء
•

•

هالؼﻅاخ
ﻋًق الذﻌاهل هﻊ ؼّاقز الٌٗانجًٗ ،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
ذـوٗى الٌذنج الﻌاكٌح ﻓٖ ﻋلتح الﻘﻔاواخّ .الا لوم
األهن ،ﻗم تذًﻅٗﻔَ ّﻓﻘا لﻌالهح الطّﻕ للؼﻔاﻅ ﻋلٔ أقاء
ﻋاكي.
-
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انذق ٌذنج ﻋاكٌح.

 الا كاى ؼاقز ٌٗانج أّ ﻋطل آـن ٗذطلب ّﻗّﻑ الٌٗانج،ﻗم تبوالح الٌذنج الﻌاكٌح هى ﻋلتح الﻘﻔاواخ.

 .8معالجة

 8.4تغٌٌر اإلطارات المفرغة من الهواء
نﻓﻊ الٌٗانج

ﻓﻙ تنﻏٖ الﻌظالخ

 ضﻊ الناﻓﻌح ذؼخ الﻌهّق االﻗنب هى االطان اللٕ ٗذٌنبهًَ الِّاء.

ﻗم تذشتٗخ هﻔذاغ النتط الـاص تذﻔكٗﻙ صّاهٗل
االطان ،شم قّن الصّاهٗل تاذظاٍ ﻋكي ﻋﻘانب الٌاﻋح.

 -قّن الناﻓﻌح ّذؤكق هى ذطاتﻕ الهظنٓ الهﻌﻘن هﻊ الﻌهّق.

ذًتِٗاخ
ﻗتل نﻓﻊ الٌٗانج قّن صّاهٗل االطان النـاثِا قّنجً
ﻓﻘط .تﻌق نﻓﻊ الٌٗانج أنؾ كل الصّاهٗل ّﻓكﻙ االطان اللٕ
ٗذٌنب هًَ الِّاء.

أﻋهال االٌذﻌقاق
 ٗذم ذطتٗﻕ هكاتػ الذّﻗﻑ. هّقٗل  :ATاـذن ّضﻌٗح ”“P هّقٗل  :MTاـذن ّضﻌٗح 1 قّن الهﻔذاغ الٔ ”ّ “OFFأضء لهتح الـطن. ٗذم ّضﻊ هشلز الذؼلٗن ﻓٖ هكاى هًاٌب ـلﻑ الٌٗانج. اـذن ـاتّناً هًاٌتا ً لذشتٗخ الﻌظالخ ّتقل االطاناخالهذﻘاتلح هاثالً لذظًب ذؼنﻙ الٌٗانج.

 -ذؤكق هى اٌذﻘنان الناﻓﻌح ّؼٌى ذالهٌِا تاالنضٗح.

 ٗذم اوالح أقّاخ الٌٗانج ّاإلطان االؼذٗاطٖ.ذؼلٗناخ
• النظاء اؼذنام الﻘاًّى ّاالًﻅهح لاخ الصلح.
• ٗظب ﻋلٔ كل النكاب هﻐاقنج الٌٗانج ّاالًذﻅان ﻓٖ هكاى
آهى.
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ذؼلٗناخ
االٌذـقام ﻏٗن الٌلٗم لظاﻙ ٗهكى أى ٌٗتب اصاتح
ـطٗنج.
• اٌذﻌهل الناﻓﻌح الهنﻓﻘح لنﻓﻊ الٌٗانج تقال هى إٔ شٖء
شﻘٗل آـن.
• ﻋًق اٌذﻌهال الناﻓﻌح ال ذشﻐل الهؼنﻙ لذظًب ؼّاقز.
• ال ذضﻊ إ ظوء لظٌهكم ذؼخ الٌٗانج الهنﻓّﻋح لذظًب
الؼّاقز.
• الا كاى هى الضنّنٕ تالﻔﻌل الﻌهل ذؼخ الٌٗانجٗ ،ظب
ّضﻊ القﻋم الّﻗاثٖ الهًاٌب ذؼخ الٌٗانج.

ذؼلٗناخ
اٌذﻌهل الناﻓﻌح ﻋلٔ االنض الههِقج ّٗهكى ّضﻊ لّؼح
ّاٌﻌح صلتح ذؼخ الناﻓﻌح الا اﻗذضخ الؼاظح (انذﻔاﻉ
اللّؼح ال ٗوٗق ﻋى ٌ 1م.).
الذوم تقﻗح تاالؼذٗاطاخ الالوهح لذشﻐٗل الناﻓﻌح.
•
ﻋًق ظن الهﻘطّنجًٗ ،تﻐٖ ﻓصلِا ﻋى الٌٗانج النثٌٗٗح.
•
الؼﻅ تاٌذهنان ؼالح الٌٗانج أشًاء ﻋهلٗح النﻓﻊّ .الا
•
شﻌن أى الظٌم ٗكّى هاثال تشكل كتٗن ،ﻓٗظب اٗﻘاﻑ
النﻓﻊ لهﻌنﻓح ٌتب الهشكلح ،شم انﻓﻌَ تﻌق الؼل.

 ﻗم تذظهٗﻊ هﻔذاغ النتط لﻔﻙ تنﻏٖ الﻌظالخ ّهﻔذاغ النتطالـاص لظاﻙ ّظاﻙ.
 قّن الناﻓﻌح تاذظاٍ ﻋﻘانب الٌاﻋح لنﻓﻊ الٌٗانج ؼذٔ اتذﻌاقاطاناذِا ﻋى االنضٗح.
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ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ

 ﻓٖ ؼالح نﻓﻊ الٌٗانج ،ﻗم تبوالح هٌاهٗن الﻌظلح الﻔضﻔاضحتهﻔذاغ ﻓﻙ تناﻏٖ الﻌظلح.

ذًتِٗاخ
تﻌق ذنكٗب االطان االؼذٗاطٖ النظاء الذّظَ الٔ
الهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لﻔؼص ﻋوم لٖ
الصّاهٗل (االطان االلّهًّٗهّٖ N•m10±120 :االطان
الﻔّاللّٕ ،N•m)10±110 :اال ﻓﻘق ذنذـٖ الصّاهٗل أشًاء
ً
هنّنٗح ـطٗن ًج.
الٌٗن ،هها ُٗؼقز ؼّاقز
ذؼلٗناخ
• النظاء الهؼاﻓﻅح ﻋلٔ ًﻅاﻓح ٌىّ االطان ّصنج الﻌظلح هﻊ
ذشقٗق كل التناﻏٖ ّاتﻌاق االشٗاء الهالصﻘح القًُٗح.
• ﻋًق اٌذتقال االطان ٗظب اٌذﻌهال صّاهٗل ظقٗقج ّذًﻅٗﻑ
ﻓذؼاخ هٌ ًًّح ﻓٖ ؼال صﻌّتح ذقّٗنُا أّ ذناكم الصقأ
ﻋلِٗا.
• ٗظب ذشتٗخ اإلطان االؼذٗاطٖ/اإلطان الهذﻐٗن تبؼكام ﻓٖ
هكاى ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ.

اوالح اإلطاناخ الهﻔنﻏح هى الِّاء

ٗ -ذم اوالح اإلطاناخ الهﻔنﻏح هى الِّاء.

 ٗذم ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ ﻋلٖ الٌٗانج. ﻗم تذنكٗب ظهٗﻊ هٌاهٗن الﻌظالخّ ،ﻗم تذشقٗقُا تهﻔذاغﻓﻙ تناﻏٖ الﻌظلح ّﻓﻘا لذٌلٌل  5-1ﻓٖ الشكل.
 الذؼلٗن الشﻔّٕ ضنّنٕ ّذؤكق هى ﻋقم ّظّق إٔ شـصتهؼٗط الٌٗانج ،شم قّن هﻔذاغ النتط تاالذظاٍ الهﻌاكي
الـﻔاض الٌٗانج.
 ٗذم ذشقٗق ظهٗﻊ تناﻏٖ الﻌظالخ تاٌذـقام هﻔذاغ النتط لﻔﻙتنﻏٖ الﻌظالخ.
 ذظًتا ً للضّضاء الًاظهح ﻋى ذشﻐٗل الٌٗانج النظاء الؼﻔاﻅتكل االقّاخ هﻊ ّضﻌِا ﻓٖ اهكًذِا الصؼٗؼح
ّذشتٗذِا.
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ذﻐٗٗن الهصاُن

ﻋلتح االظِوج الكِنتاثٗح لؼظٗنج الهؼنﻙ االهاهٗح

 8.5المصاهر
ﻋلتح االظِوج الكِنتاثٗح للّؼح الﻌقاقاخ

–

310

ﻗم تاوالح أّ ذنكٗب الهصِن تاٌذـقام هظذلب هصِن
ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح.

–

اﻓذػ ﻏطاء الكاتًٗح األهاهٗح.

–

ٗذم الضﻐط ﻋلٖ هشتﻙ الذشتٗخ الٖ اذظاٍ نأي الٌِم
ّذؼنٗن ﻏطاء ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح.

–

ﻗم تبوالح ﻏطاء ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح الٔ أﻋلٔ ،
ّشم ٗهكى هشاُقج هصِن ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح
للكاتًٗح األهاهٗح.

–

ٗذم ﻓذػ شتكح الذـوٗى للّؼح الؼهاٗح الٌﻔلٖ ﻓٖ ﻏنﻓح
الٌاثﻕ الٖ اذظاٍ نأي الٌِم ّٗهكى نإٗح الهصاُن
ﻋلٖ ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح ﻋلٖ لّؼح الﻌقاقاخ.

 .8معالجة

اًصِان الهصاُن
ذؼلٗناخ
• ال ذٌذﻌهل الﻔّٗو تشكل هذكنن
• ال ذٌذﻌهل الﻔّٗو تالذٗان الهﻘًى اللٕ ٗذظاّو اﻗصٔ ﻗٗهح،
ّللﻙ هى اظل ؼهاٗح ًﻅام االظِوج الكِنتاثٗح ّاـواء
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.
• ال ذٌذتقل الهصِن تؤلّاغ هﻌقًٗح أّ هشاتﻙ ّنﻕ ّ الؿ.
• ٗظب الؼﻔاﻅ ﻋلٖ ًﻅاﻓح ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح ّؼهاٗذِا
هى النطّتح.

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.

 اى ﻗق ذم اؼذناﻕ الﻔّٗو (ﻋًق الٌِم) ،ﻓًّصٗكم تاـذٗانﻓّٗو ظقٗق تًﻔي اللّى ّالﻌالهح ﻓٖ الهّوﻉ الهﻌذهق
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ
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الصّنج ال ذطتٗﻕ ﻋلٔ كل طناوّ ،الا كًخ ذنٗق
هﻌنﻓح ﻏنض الهصِن  ،ﻓٗنظٖ الهﻌنﻓح ﻋلٔ الٌٗانج
الؼﻘٗﻘٗح .ذـذلﻑ الهصاُن ﻗلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلﻔح.
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 8.5.1المصاهر داخل علبة األجهزة الكهربائٌة علً لوحة العدادات
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النﻗم
IF01
IF02
IF03
IF04
IF05
IF06
IF07

IF08
IF09
IF10
IF11
IF12
IF13
IF14
IF15
IF16
IF17
IF18

الّﻅاثﻑ/األظواء
الﻘٗهح الهﻘقنج
اكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الناكب االهاهٖ (تّﻅٗﻔح الذﻌقٗل
A20
الكِنتاثٖ)
اكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الٌاثﻕ (تّﻅٗﻔح الذﻌقٗل الكِنتاثٖ)
A20
ّؼقج الذؼكم الكِنتاثٖ تﻔذؼح الٌﻘﻑ \ ّؼقج الذؼكم تﻔذؼح الٌﻘﻑ
A20
التاًّناهٗح \ هّذّن ّاﻗٖ الشهي تﻔذؼح الٌﻘﻑ
—
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ
االهاهٖ ﻋلٔ الٗهٗى) \ هؼنﻙ ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ
A20
االهاهٖ ﻋلٔ الٗهٗى
ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ االهاهٖ ﻋلٔ الٌٗان
A20
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ الـلﻔٖ
ﻋلٔ الٗهٗى) \ هؼنﻙ ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ الـلﻔٖ ﻋلٔ
A20
الٗهٗى
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ الـلﻔٖ
ﻋلٔ الٌٗان) \ هؼنﻙ ظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ الـلﻔٖ ﻋلٔ
A20
الٌٗان
ّؼقج الشؼى الالٌلكٗح للهّتاٗل اللكٖ
A7.5
—
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (هؼنﻙ ظِاو الﻐٌٗل تالهٌاؼاخ
A15
االهاهٗح ّالـلﻔٗح)
الهنؼل الكِنتاثٖ لطٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح \ الهنؼل الكِنتاثٖ
لﻔذػ هنآج النإٗح الـلﻔٗح \ ّؼقج الذؼكم تهنآج النإٗح الـلﻔٗح لاخ
A10
اللاكنج ﻓٖ الكنٌٖ.
—
—
ظِاو الذؼّٗل DCDC
A30
ظِاو الذؼّٗل  \ DCDCﻋلتح االظِوج الكِنتاثٗح تلّؼح الﻌقاقاخ
A30
ّاظِح الذشـٗص لـ OBD
A7.5
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (االضاءج النثٌٗٗح)
A20
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النﻗم
IF19
IF20
IF21
IF22
IF23
IF24
IF25
IF26
IF27
IF28
IF29
IF30
IF31
IF32
IF33
IF34
IF35

314

الّﻅاثﻑ/األظواء
الﻘٗهح الهﻘقنج
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ تّاتح الشتكح
A7.5
—
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (لهتح الذّظَٗ)
A10
—
ّؼقج الذؼكم  \ PEPSهﻔذاغ الذشﻐٗل
A7.5
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (االضاءج النثٌٗٗح)
A20
هصتاغ الﻔناهل الهنذﻔﻊ
A7.5
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج (ﻗﻔل التاب)
A20
—
SHORT
ﻗطﻌح االذصال الﻘصٗن
PIN
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الٌّاثق الِّاثٗح
A10
ّؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ ّ \ T1.5ؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ T 1.5
A7.5
ّ \ GDIؼقج الذؼكم تهتقل الٌنﻋاخ AT6
ّؼقج الذؼكم تهًﻔل االًذنًخ \ ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج \ ّؼقج
A7.5
الذؼكم  \ PEPSظِاو الذؼّٗل DCDC
—
هٌذشﻌن ٌنﻋح واّٗح الذّظَٗ \ ّؼقج الذؼكم تالذّظَٗ الهﻌوو
A7.5
الكِنتاثٖ \ الّؼقج الًهطٗح لهتقل الٌنﻋاخ
هﻔذاغ الﻔناهل \ ّؼقج الذؼكم تاالٌذﻘنان االلكذنًّٖ \ الﻔناهل
A7.5
ّؼقج الذؼكم تناقان الذناظﻊ \ ّؼقج الذؼكم تاالٗﻘاﻑ التاًّناهٖ \
ّؼقج الذؼكم تﻔناهل االًلان الهتكن لالصطقام االهاهٖ \ ّؼقج
A7.5
الذؼكم تالصّخ \ الﻌقاقاخ الهنكتح \ ّؼقج الذؼكم \ T-BOX
الّؼقج الًهطٗح لذٌـٗى الكنٌٖ االهاهٖ ﻋلٔ الٌٗان
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التﻘﻌح الﻌهٗاء \ ّؼقج الذؼكم الشاًّٗح الـذتان التﻘﻌح الﻌهٗاء

النﻗم
IF36
IF37

IF38

IF39
IF40
IF41
IF42
IF43
IF44
IF45
IF46
IF47
IF48
IF49
IF50
IF51

الّﻅاثﻑ/األظواء
الﻘٗهح الهﻘقنج
هٌذشﻌن ًّﻋٗح الِّاء \ الهﻔاﻋل الٌلتٖ االّٗى
A7.5
الهصاتٗػ الهنكتح االهاهٗح ﻋلٔ الٌٗان (هؼنﻙ ذﻌقٗل االنذﻔاﻉ) \
الهصاتٗػ الهنكتح االهاهٗح ﻋلٔ الٗهٗى (هؼنﻙ ذﻌقٗل االنذﻔاﻉ) \
A7.5
هﻔذاغ ذﻌقٗل انذﻔاﻉ الهصتاغ
هٌذشﻌن ؼظم االضّاء ّاالهطان \ هنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح
االلكذنًّٗح ضق االتذِان \ ّؼقج الذؼكم تﻔذؼح الٌﻘﻑ الكِنتاثٗح \
ّؼقج الذؼكم تﻔذؼح الٌﻘﻑ التاًّناهٗح \ ٌذان ّاﻗٗح الشهي تﻔذؼح
الٌﻘﻑ \ الّؼقج الًهطٗح لالًلان الهتكن الًؼناﻑ الٌٗانج ﻋى
A7.5
هٌانُا \ لّؼح الذؼكم تًﻅام الذكٗٗﻑ \ ّؼقج الذؼكم تًﻅام الذكٗٗﻑ
\ هظهّﻋح الهﻔاذٗػ الٌٗنٓ للّؼح الﻌقاقاخ \ لّؼح الذؼكم
الهنكوٕ االهاهٖ
ّؼقج الذؼكم تهتقل الٌنﻋاخ AT6
A15
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ ًﻅام الصّخ
A15
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الظٌم ّ /ؼقج الذؼكم PEPS
A7.5
هًﻔل الشؼى  \ USBالّؼقج الًهطٗح للشؼى الالٌلكٖ للهّتاٗل
A7.5
اللكٖ
ّصلح هصقن الكِنتاء ب V12لصًقّﻕ الشًط ﻋلٔ الٗهٗى
A25
ّؼقج الذؼكم تذﻌقٗل الكنٌٖ ّهنآج النإٗح الـلﻔٗح تاللاكنج \ هنآج
النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح لاخ ّﻅٗﻔح هﻘاّهح االتذِان الكِنتاثٗح \
A7.5
ّؼقج الذؼكم تالًﻅام الصّذٖ \ هﻔذاغ ضتط هنآج النإٗح الـلﻔٗح
هًﻔل هصقن الطاﻗح ب V12للصﻑ االهاهٖ
A25
—
الهنؼل الكِنتاثٖ للهًﻔاؾ \ الهنؼل الكِنتاثٖ الوالح الضتاب \
A7.5
ّؼقج الذؼكم PEPS
—
—
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج \ ّؼقج الذؼكم ّ \ PEPSؼقج الذؼكم
تهؼنﻙ ّ \ T1.5ؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ ّ \ T1.5ؼقج الذؼكم
A7.5
تالهؼنﻙ  \ T GDI1.5الهنؼل الكِنتاثٖ للذشﻐٗل 1
A7.5

ّؼقج الذؼكم تالصﻑّ التاًّناهٖ \ ّؼقج الذؼكم النثٌٗٗح الـذتان
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IF56

A7.5

IR01
IR02
IR03
IR04
IR05
IR06
IR07

—
—
—
—
—
—
—

لّؼح الذؼكم تًﻅام الذكٗٗﻑ \ لّؼح الذؼكم الهنكوٕ االهاهٗح \
شاشح الﻌنض للًﻅام الصّذٖ \
الﻌقاقاخ الهنكتح
الهنؼل الكِنتاثٖ IG1
هنؼل IG2
هنؼل لـ ACC
الهنؼل الكِنتاثٖ لطٖ هنآج النإٗح الـلﻔٗح
الهنؼل الكِنتاثٖ لﻔذػ هنآج النإٗح الـلﻔٗح

النﻗم
IF52
IF53

IF54

IF55

316

الّﻅاثﻑ/األظواء

الﻘٗهح الهﻘقنج
ّؼقج الذؼكم T-BOX
A7.5
هﻔذاغ هﻘتض التاب االهاهٖ ﻋلٔ الٌٗان \ هﻔذاغ هﻘتض التاب
A7.5
االهاهٖ ﻋلٔ الٗهٗى
ّؼقج الذؼكم التاب الـلﻔٖ الكِنتاثٖ \ هنآج النإٗح الـلﻔٗح القاـلٗح
لاخ ّﻅٗﻔح هﻘاّهح االتذِان االلكذنًّٗح \ هﻔذاغ اﻏالﻕ التاب
الـلﻔٖ الكِنتاثٖ \ ّؼقج الذؼكم تًﻅام الذكٗٗﻑ \ هٌذشﻌن
A7.5
ّ \ PM2.5ؼقج الذؼكم تظِاو النﻓﻊ ّاالـﻔاض للشتاﻙ االهاهٖ
ﻋلٔ الٌٗان
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الظٌم
A15
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الصّن ال ذًطتﻕ ﻋلٖ ظهٗﻊ طناواخ الٌٗانج ،لهﻌنﻓح
أﻏناض الهصاُنٗ ،نظٖ الذؼﻘﻕ هًِا ﻓٖ الٌٗانج الؼﻘٗﻘٗح.
ذـذلﻑ الهصاُن ﻗلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلﻔح.

 8.5.2الفٌوزات فً علبة االجهزة الكهربائٌة لحجٌرة المحرك االمامٌة
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النﻗم
EF22
EF23
EF24
EF25
EF26
EF27
EF28
EF29
EF30

EF31

EF32

EF33
EF34
EF35
EF36
EF37
EF38
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الّﻅاثﻑ/األظواء

الﻘٗهح الهﻘقنج
—
هضـح الّﻗّق
A20
الهٌاؼاخ
A25
هﻔذاغ الﻔناهل \ ّؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ  \ T1.5الهنؼل الكِنتاثٖ
النثٌٖٗ \ الهنؼل الكِنتاثٖ للذشﻐٗل  \ 1الهنؼل الكِنتاثٖ
A7.5
للذشﻐٗل ّ \ 2ؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ T GDI1.5
التّﻕ \ الهنؼل الكِنتاثٖ للتّﻕ
A15
—
—
—
 \ CSVذّﻗٗخ ﻋهّق الؼقتاخ الهذﻐٗن (طنﻑ ذﻐلٗح الِّاء) \
ذّﻗٗخ ﻋهّق الؼقتاخ الهذﻐٗن (طنﻑ ذصنٗﻑ الِّاء) \ صهام
A10
ذصنٗﻑ الٌّٗل \ صهام الـًﻕ \ الصهام الكِنتاهﻐًطٌٖ للﻌلتح
الكنتًّٗح \ الصهام الكِنتاهﻐًطٌٖ لهضـح وٗخ الهاكًٗح
الهنؼل الكِنتاثٖ للهكتي \ هٌذشﻌن االكٌظٗى االهاهٖ \
A10
هٌذشﻌن االكٌظٗى الـلﻔٖ
ّؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ ّ \ T1.5ؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ T 1.5
\ GDI
A15
هٌذشﻌن هّضﻊ الﻘاتض \ الهنؼل الكِنتاثٖ  \ 1الهنؼل
الكِنتاثٖ 2
هلﻑ االشﻌال  \ 1هلﻑ االشﻌال  \ 2هلﻑ االشﻌال  \ 3هلﻑ
A15
االشﻌال 4
الهنؼل الكِنتاثٖ للهنّؼح االلكذنًّٗح \ الهنؼل الكِنتاثٖ
لهضـح الّﻗّق \ ظِاو ًﻔز الّﻗّق  \ 1ظِاو ًﻔز الّﻗّق \ 2
A10
ظِاو ًﻔز الّﻗّق  \ 3ظِاو ًﻔز الّﻗّق 4
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الذّظَٗ الهﻌوو الكِنتاثٖ
A80
ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح ﻋلٖ لّؼح الﻌقاقاخ
A40
الهًﻔاؾ
A40
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الشتاخ ّالذّﻗﻑ اإللكذنًّٖ
A40

النﻗم
EF01
EF02
EF03
EF04
EF05
EF06
EF07
EF08
EF09
EF10
EF11
EF12
EF13
EF14

الﻘٗهح الهﻘقنج
—
—
—
A60
—
A30
A7.5
—
—
A20
A20
—
A15
A15

EF15

A7.5

EF16

A7.5

EF17

—

EF18

A40

EF19
EF20
EF21

A7.5
—
—

الّﻅاثﻑ/األظواء
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ الشتاخ ّالذّﻗﻑ اإللكذنًّٖ
ّؼقج الذؼكم ﻓٖ تاب الظلﻉ الكِنتاثٖ
ضاﻏط هكٗﻑ الِّاء
اكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الٌاثﻕ (ذٌـٗى الكنٌٖ)
الًّن التﻌٗق الهقٓ \ الهنؼل الكِنتاثٖ للًّن التﻌٗق الهقٓ
الضّء الهًـﻔض األهاهٖ األٌٗن
الضّء الهًـﻔض األهاهٖ األٗهى
ّؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ ّ \ T1.5ؼقج الذؼكم تالهؼنﻙ T 1.5
 \ GDIظِاو الذؼّٗل DCDC
هوٗل الضتاب لهنآج النإٗح الـلﻔٗح ﻋلٔ الٌٗان \ هوٗل الضتاب
لهنآج النإٗح الـلﻔٗح ﻋلٔ الٗهٗى
الهنؼل الكِنتاثٖ  \ ACCهﻔذاغ الذشﻐٗل \ الهنؼل الكِنتاثٖ
IG1
هنؼل الضّء الهًـﻔض
-
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الﻘٗهح الهﻘقنج
النﻗم
— ER18
هنؼل الﻘنى
— ER19
— ER20

الّﻅاثﻑ/األظواء

النﻗم
EF39
EF40
EF41
EF42
EF43
ER01
ER02
ER03
ER04
ER05
ER06
ER07
ER08
ER09
ER10
ER11
ER12
ER13
ER14
ER15
ER16
ER17

الّﻅاثﻑ/األظواء
الﻘٗهح الهﻘقنج
ظِاو الذٌـٗى الوالح الضتاب الـلﻔٖ \ ظِاو الذٌـٗى لهنآج
A40
النإٗح الـلﻔٗح
الهصِن النثٌٖٗ
A150
الهنؼل الكِنتاثٖ للتاقة  \ 1هﻔذاغ االشﻌال \ الهنؼل الكِنتاثٖ
A30
IG2
—
ﻋلتح األظِوج الكِنتاثٗح ﻋلٖ لّؼح الﻌقاقاخ
A50
هنؼل الهًﻔاؾ
—
—
هنؼل هضـح الّﻗّق
—
—
هنؼل الهنّؼح اإللكذنًّٗح
—
هنؼل ضتط ٌنﻋح الهاٌؼح
—
هنؼل الهاٌؼح
—
هنؼل الضّء الهنذﻔﻊ
—
هنؼل اوالح الضتاب
—
—
هنؼل الضّء الهًـﻔض
—
الهنؼل النثٌٖٗ
—
الهنؼل الكِنتاثٖ للهكتي
—
—
هنؼل التاقة1
—
هنؼل التاقة2
—
—
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 8.5.3الفٌوزات فً علبة التجهٌزات الكهربائٌة للبطارٌة
الصّن ال ذًطتﻕ ﻋلٖ ظهٗﻊ طناواخ الٌٗانج ،لهﻌنﻓح
أﻏناض الهصاُنٗ ،نظٖ الذؼﻘﻕ هًِا ﻓٖ الٌٗانج الؼﻘٗﻘٗح.
ذـذلﻑ الهصاُن ﻗلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلﻔح.
الﻘٗهح
النﻗم
الهﻘقنج
 A60 MF1هنّؼح الذتنٗق
 A25 MF2ظِاو االٌذشﻌان تالتطانٗح

الّﻅاثﻑ/األظواء

320
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 ﻗم تذّصٗل طنﻑ ③ للكاتٗل االٌّق تٌالب التطانٗحالٌلٗهح ب ّذّصٗل طنﻑ ④ للتطانٗح الًاﻓقج
تاٌطّاًح الٌٗانج أّ إ ظوء هﻌقًٖ الٌطّاًح
الهؼنﻙ ّتِا التطانٗح الًاﻓقج أ.

ﻋًق ذّصٗل التطانٗح للٌٗانذٗىٗ ،ظب أّال ذّصٗل
ﻋهّق نتط الـط للﻘطب الهّظب ّشم ذّصٗل ﻋهّق نتط
الـط للﻘطب الٌالب.

ذًتِٗاخ
ٗذم ّضﻊ الكاتل الطاثن تشكل ظٗق لذظًب لهي الكاتل
هﻊ األظواء الهذؼنكح للهؼنﻙ.

 8.6البدء فً حاالت الطوارئ
الكاتل الطاثن
ًﻅناً لًﻔاق التطانٗح ﻗق ٗذﻌلن ﻋلٗكم ذشﻐٗل الهؼنﻙ.
ﻓٖ ُلا الؼال ٗهكى ذشﻐٗلَ ﻋى طنٗﻕ ذّصٗل الكاتٗل
تتطانٗح ٌٗانج اـنٓ لذشﻐٗل التطانٗح.
ذًتِٗاخ
ذؤكق هى ﻋقم ّظّق هﻌاقى اـنٓ تهلﻘط الكاتٗل.

 شﻐل الهؼنﻙ تّضﻌٗح الؼٗاق ّتَ التطانٗح الٌلٗهح ،شمشﻐل هؼنﻙ الٌٗانج الذٖ ذكّى ﻓِٗا التطانٗح الًاﻓقج
ؼذٔ اٌذﻘنان لﻔاخ الهؼنﻙ.

 قّن الهﻔذاغ الٔ “OFF”. ﻗم تذّصٗل طنﻑ ① للكاتٗل االؼهن تهّظب التطانٗحالًاﻓقج أ ّذّصٗل طنﻑ ② للكاتٗل االؼهن تهّظب
التطانٗح الٌلٗهح ب.

ذؼلٗناخ
ً
هًطﻘح تالﻐح الـطّنج ،ال ﻗق
• ذﻌذتن ؼظٗنج الهؼنﻙ االهاهٗح
ذﻘﻊ اصاتاخ تشنٗح ـطٗنج تٌتب ٌّء الذﻌاهل.
ﻗتل تقء الﻌهل ﻋلٖ التطانٗح ،ذؤكق هى ﻗناءج تﻌًاٗح
•
ّاذتاﻉ ذﻌلٗهاخ الذؼلٗناخ الٌالهح لاخ الصلح تذشﻐٗل
التطانٗح.
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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 للشؼىّ ،كها ًٗتﻐٖ
ٗكّى لقِٗها ًﻔي طاﻗح التطانٗح ﻗقن اإلهكاىّ .اال ﻓﻘق
ٌٗتب اًﻔظانا.
ال ذﻌنض التطانٗح لشﻌلح هﻔذّؼح ّاؼلن هى ؼقّز
•
اًﻔظان.
ال ذﻘم تذّصٗل الﻘطب الٌالب للكاتل هتاشنا تالﻘطب
•
الٌالب للتطانٗح الهطلّتح للشؼىٗ .ظب أال ٗكّى ًُاﻙ
الكِنتاء الٌاكى تالﻘنب هى التطانٗحّ ،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
•
الّﻗّق أّ أًتّب الﻔناهلّ ،ال ذﻘم تهّاظِح التطانٗح
أشًاء الذشﻐٗل لهًﻊ ؼنﻗِا تّاٌطح الؼهض.
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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
ذذش ّكل ﻋًق ذﻔكٗﻙ الكاتٗل.
ٗذم اوالح الكاتل الطاثن تالذنذٗب الﻌكٌٖ أشًاء ذشﻐٗل
الهؼنﻙ.

 .8معالجة

 8.7الجر فً حاالت الطوارئ
ـطاﻑ الظنّ

ٗكّى ًُاﻙ ّاظِح الظن ﻓٖ ؼاالخ الطّانة تِٗكل
شﻘب لّلتٖ ﻓٖ الظوء األهاهٖ ّالـلﻔٖ هى الٌٗانجّٗ ،هكى
ذنكٗب ُّﻙ الظن ألقّاخ الٌٗانج إلظناء ﻋهل الظن.
هالؼﻅاخ
ٗظب ؼهل ُّﻙ الظن ﻋلٖ الٌٗانج لالٌذـقام ﻋًق
الؼاظح.

–

ﻗم تنتط ـطاﻑ الظن ① ﻓٖ اذظاٍ ﻋﻘانب الٌاﻋح ﻓٖ
الﻔذؼح.

–

ﻗم تبقناض هﻔذاغ ﻓﻙ تناﻏٖ الﻌظالخ ② ﻓٖ الﻔذؼح
الهٌذقٗن لـطاﻑ الظنّ ،ﻗم تذقّٗن هﻔذاغ ﻓﻙ تناﻏٖ
الﻌظلح ﻓٖ اذظاٍ ﻋﻘانب الٌاﻋح لنتط ـطاﻑ الظن ﻓٖ
الﻔذؼح الهلّلتح.

–

ٗذم اـناض ُّﻙ الظن ّهﻔذاغ النتط لﻔﻙ تنﻏٖ
الﻌظالخ هى ﻋلتح أقّاخ الٌٗانج ﻓٖ الظلﻉ.

–

اضﻐط ﻋلٔ الهّضﻊ الهشلشٖ تﻐطاء ـطاﻑ الظنّ لكٖ
ُٗﻔذػ ﻗلٗالً ،شم اًوﻉ ﻏطاء الظنّ .

ذؼلٗناخ
ًُاﻙ اـطان كاهًح ﻋًق ظنّ الٌٗانج ﻓٖ الطّانة ،ﻓال
ًٌهػ ألٕ شـص ذًﻘصِا الـتنج تظنّ الٌٗاناخ لذظًب
ؼّاقز هنّنٗح.
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اؼذٗاطاخ الظن
الا كاى ًُاﻙ ـطؤ ذٌنب الوٗخ ﻓٖ ًاﻗل الؼنكح
للٌٗانج ،أشًاء الظن ﻓٖ ؼاالخ الطّانةٗ ،هكى ﻓﻘط نﻓﻊ
الﻌظالخ القاﻓﻌح ّ:
 ال ذﻘم تظن الٌٗانج تٌنﻋح أﻋلٔ هى  50كمٌ/اﻋح. الهٌاﻓح الﻘصّٓ للظن ُٖ  50كم.●

●
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ذؼلٗناخ
ال ٗهكى أى ذﻌهل هضـح الّﻗّق لًاﻗل الؼنكح ﻋًقها
ٗذّﻗﻑ الهؼنﻙ ،الا ذم ذشﻐٗل الﻌظالخ القاﻓﻌح هلصﻘح
ﻋلٖ تالط األنضٗحّٗ ،ذم ظن الٌٗانج تٌنﻋاخ أﻋلٖ
ّهٌاﻓح أطّلٌٗ ،كّى ًاﻗل الؼنكح ﻓٖ ؼالح ذشؼٗم
ٌٗثحٌّٗ ،تب ضننا ﻋلٖ ًاﻗل الؼنكح.
ال ذﻘم تنﻓﻊ ﻗّج الظن ﻓٖ الظوء الـلﻔٖ هى الٌٗانج،
ّاال ٌّﻑ ٗإقٕ للﻙ الٖ قّناى الﻌظالخ الٖ الـلﻑ،
ّذصل الذنّي ﻓٖ ًاﻗل الؼنكح الٖ ٌنﻋاخ ﻋالٗح
ظقا ،هها ٗذٌتب ﻓٖ الؼاﻕ أضنان ظٌٗهح تًاﻗل
الؼنكح ﻓٖ ﻓذنج وهًٗح ﻗصٗنج.

ذؤكق هى الﻘٗام تها ٗلٖ ﻓٖ ﻋهلٗح الظن ﻓٖ ؼاالخ
الطّانة:

ذؤكق هى الﻘٗام تها ٗلٖ ﻗتل الظن ﻓٖ ؼاالخ الطّانة:

 ٗذم تقء الؼنكح تٌنﻋاخ هًـﻔضح ؼذٖ ٗكّى ؼتل الظنهشقّقاٗ ،ذم الذٌانﻉ تتطء.

 ٗظب ذشﻐٗل هصاتٗػ الذؼلٗن الـاصح تالهـاطن لٌٗانجالظن ّالٌٗاناخ الذٖ ٗذم ظنُاّٗ ،ظب هناﻋاج أًﻅهح
الهنّن الهؼلٗح.

 ٗظب ﻗٗاقج الٌٗانج تٌالٌحّ ،ال ذﻘم تالذٌانﻉ الهﻔاظتّالذتاطإ الهﻔاظت ّاالًﻌطاﻑ تواّٗح ؼاقج.

 ٗظب نتط ـطاﻑ الظن تﻘّج ﻓٖ الﻔذؼح الهلّلتٗحّ .اال ﻓبىُّﻙ الظن ﻗق ٗـنض هى الشﻘب اللّلتٖ ﻋًق الظن.

 ذلكن أى هﻌوو الكتػ ّهﻌوو الذّظَٗ للٌٗانج الهظنّنج لىذﻌهل .لللﻙ ٗظب أى ٗكّى الكتػ ﻓٖ ّﻗخ ٌاتﻕ هى
الهﻌذاقّ ،لكى ٗظب الضﻐط تلطﻑ ﻋلٖ قّاٌح
الهكاتػ.

 اـذن ّضﻌٗح ” “Nﻓٖ الٌٗانج الهظنّنج (هتقل الٌنﻋاخاالّذّهاذٗكٖ) أّ ّضﻌٗح الؼٗاق (هتقل الٌنﻋاخ
الٗقّٕ).

 -ﻋًق الظنٗ ،ظب أى ٗكّى ؼتل الظن قاثهًا ﻓٖ ؼالح هشقّق.

 ٗظب اـذٗان ّضﻌٗح ” “ONللٌٗانج الهظنّنج ،شم ؼنّﻙالهﻘّق هذكنناً .ذؤكق هى ؼنّ ٗح ذؼنﻙ الهﻘّق.

 .8معالجة

ٌؼب الٌٗانج هى األهام هﻊ شاؼًح نﻓﻊ ﻋظالذِا

ٗذم ٌؼب الٌٗانج هﻊ شاؼًح هٌطؼح.

اى كاى كل هى االطان الـلﻔٖ ّالهؼّن الـلﻔٖ ذالﻔاً،
ﻓضﻊ ﻋنتح الظنّ ذؼخ االطان الـلﻔٖ للٌٗانج الهﻘطّنج.

ُلٍ طنٗﻘح الٌؼب ذًطتﻕ ﻋلٖ الٌٗاناخ تظهٗﻊ الذكًّٗاخ
ّاألـطاءّٗ ،صٖ تاٌذـقاهِا ﻗقن اإلهكاى.

هﻘطّنج
الا كاًخ الٌٗانج تؼاظح الٖ ٌؼتِا ﻓٖ ؼالح ّظّق
الﻌطلّٗ ،صٖ تٌؼتِا هﻊ شاؼًح هٌطؼح .الا كاًخ
الﻅنّﻑ لٌٗخ كاﻓٗحٗ ،هكى ٌؼب الٌٗانج هﻊ شاؼًح نﻓﻊ
ﻋظالذِا.
ٗذم ٌؼب الٌٗانج ﻋى طنٗﻘح الٌؼب الهًاٌتح ّﻓﻘا
لذكّٗى الٌٗانج ّؼالح الﻌطلّ ،لكى ٗظب االًذتاٍ الٖ ها ٗلٖ:

ذًتِٗاخ
ٗظب هالؼﻅح تذطتٗﻕ هكاتػ الذّﻗﻑ ّذشتٗخ الﻌظالخ
األنتﻊ لهًﻊ الٌٗانج هى الذؼنﻙ ﻋًق الكتػ ﻓٖ ؼاالخ
الطّانة للهﻘطّنج.

 النظاء االذصال تالهّوﻉ الهﻌذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖأّ شنكح الظنّ الذـصصٗح تقال هى ظنّ الٌٗانج تلاذكم
اى ذًﻘصكم الـتنجّ ،للﻙ هى اظل ذظًب ذلﻑ
ٌٗانذكم.
 ًٗتﻐٖ اٌذـقام ًﻅام ٌلٌلح اهًح لكل اًّاﻉ الظن ّاالهذشاللﻘّاًٗى الهنّن.
 ًٗتﻐٖ الظن ّﻓﻘا للطنٗﻘح الهؼققج ،اال ٗإقٕ الٖ ذلﻑالٌٗانج تٌِّلح ّذِقٗق ؼنكح الهنّن ّالٌالهح
الهنّنٗح.
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ٗؼﻅن هى اٌذـقام شاؼًح هنﻓّﻋح

ال ذﻘم تٌؼب الٌٗانج تاٌذـقام الشاؼًح الهنﻓّﻋح هى
الظوء األهاهٖ أّ الـلﻔّٖ ،اال ﻓٗإقٕ للﻙ الٖ ذلﻑ الظٌم.

ٗذم ٌؼب الٌٗانج هى الـلﻑ تاٌذـقام شاؼًح نﻓﻊ ﻋظالذِا.

ﻓٖ ؼالح ذلﻑ الهؼاّن الـلﻔٗح ّالﻌظالخ الـلﻔٗحٗ ،ظب
ّضﻊ الٌٗانج تهًصح الٌؼب ذؼخ الﻌظالخ األهاهٗح للٌٗانج
الهٌؼّتح.
ذًتِٗاخ
ً
ٗهًﻊ ظ ّن الٌٗانج لﻘطﻊ هٌاﻓح كتٗنج ظقا ﻓٖ ؼال
ذالهي االطانٗى االهاهٗٗى تاالنضٗحّ ،للﻙ هى أظل ؼهاٗح
هتقل الٌنﻋاخ.
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ذًتِٗاخ
• تالًٌتح الٔ الهّقٗل الهظِو ب  ،EPBﻓاٌذﻌهل ﻋنتح
الظنّ ذؼخ االطان الـلﻔٖ ﻋًق الظنّ  .اال ٗإقٕ الٖ ذلﻑ
الﻔناهل ّاإلطاناخ تٌِّلح.
• ﻋًق نﻓﻊ االطان ٗظب الذؤكق هى الـلّصٗح االنضٗح الكاﻓٗح
ّناء الٌٗانج .ﻗق ٗذﻌنض الﻐطاء الـانظٖ للهصق
الـلﻔٖ أّ ﻗاﻋقج الظٌم للٌٗانج الهﻘطّنج للذلﻑ أشًاء
الظنّ .
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 رقم الحساب لمعلومات حماٌة البٌئة9.2
النﻗم
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000002
000001
000001
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نﻗم الؼٌاب لهﻌلّهاخ ؼهاٗح التٗثح

اٌم الًّﻉ

النﻗم

CN QQ G5 Z2 008U000025

GAH6470D1R5

1

CN QQ G5 Z2 008U000026

GAH6470D2R5A

2

CN QQ G5 Z2 008U000027

GAH6470D1S5

3

CN QQ G5 Z2 008U000028

GAH6470D2S5

4

CN QQ G5 Z2 008U000029

GAH6470D1S5A

5

CN QQ G5 Z2 008U000030

GAH6470D2S5A

6

CN QQ G5 Z2 008U000031

GAH6470D1R5A

7

CN QQ G5 Z2 008U000032

GAH6470D2R5

8

CN QQ G6 Z2 008U000001
CN QQ G6 Z2 008U000002

GAH6470D1M6A
GAH6470D2M6A

9
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 9معلومات الحماٌة البٌئٌة

 9.2معلومات الحماٌة البٌئٌة
اٌم الًّﻉ
GAH6470D2R5A

هﻌلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
GAH6470D1R5A
GAH6470D1R5
/A15M14هظهّﻋح شنكح  GACلٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج
ًّﻉ الهؼنﻙ/الشنكح الهصًﻌح
األهام /X1388615 :األهام :ﻓنﻉ ٌاًشّٓ لشنكح ﻓّظٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ) ألًﻅهح ﻗطﻊ ﻏٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج
ًّﻉ الهؼّل الؼﻔاو/الشنكح الهصًﻌح
طالء :األهام :الّؼقج  :1شنكح ّشٔ ّىﻔّ للهؼﻔواخ الصقٗﻘح للتٗثح الهؼقّقج
هًذط الطتﻘح الطالثٗح \ الؼاهل \ الذنكٗب
الًاﻗل :األهام :الّؼقج  :1شنكح ٌّ( NGKذشّ) للٌٗناهٗﻙ التٗثٗح الهؼقّقج
ّالذﻐلٗﻑ
الؼوهح :األهام :ﻓنﻉ ٌاًشّٓ لشنكح ﻓّظٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ) ألًﻅهح ﻗطﻊ ﻏٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج
ًّﻉ ظِاو الذؼكم ﻓٖ ذتـن الّﻗّق /الشنكح
 \ AAF002140003شنكح  Hengboالهﻘاتضح الهٌاُهح الهؼقّقج
الهصًﻌح
األهاهٖLSF4:؛الـلﻔٖ/LSF4:شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
ًّﻉ ظِاو االٌذشﻌان/الشنكح الهصًﻌح
ظِاو الذؼكم ﻓٖ اًتﻌاشاخ ﻋلتح الهناﻓﻕ /الشنكح  \ 10090081310100شنكح  Elringklingerلﻘطﻊ الﻐٗان الهؼقّقج (الصٗى) أّ  \ 10090081310000شنكح SHENTONG
للﻘّالب ًًٗﻐتّ الهؼقّقج
الهصًﻌح
/
طناو  / EGRالشنكح الهصًﻌح
 /ME17شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
طناو  / OBDالشنكح الهصًﻌح
هّاﻓﻕ
ّﻅٗﻔح هناﻗتح IUPR
طناو / ECUنﻗم اإلصقان /الشنكح الهصًﻌح  /ME17/ME17شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
الٗقّٕ6/
ًّﻉ ًاﻗل الؼنكح/ﻋقق الذنّي
االهام ،X1903240 :الّناءً \ X2236168 :ﻅام الذؼكم تﻌاقم تهانكح ( FAURECIAؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗﻐتّ) الهؼقّقج
طناو كاذم الصّخ /الشنكح الهصًﻌح
 / RHF3شنكح ّّشٖ شٗتّ للشؼاى الهؼقّقج
طناو الشاؼى /الشنكح الهصًﻌح
/
ًّﻉ الهتنق القاـلٖ
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اٌم الًّﻉ
GAH6470D1S5A

هﻌلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
GAH6470D2S5
GAH6470D1S5
/A15M14هظهّﻋح شنكح  GACلٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج
ًّﻉ الهؼنﻙ/الشنكح الهصًﻌح
األهام /X1388615 :األهام :ﻓنﻉ ٌاًشّٓ لشنكح ﻓّظٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ) ألًﻅهح ﻗطﻊ ﻏٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج
ًّﻉ الهؼّل الؼﻔاو/الشنكح الهصًﻌح
طالء :األهام :الّؼقج  :1شنكح ّشٔ ّىﻔّ للهؼﻔواخ الصقٗﻘح للتٗثح الهؼقّقج
هًذط الطتﻘح الطالثٗح \ الؼاهل \ الذنكٗب
الًاﻗل :األهام :الّؼقج  :1شنكح ٌّ( NGKذشّ) للٌٗناهٗﻙ التٗثٗح الهؼقّقج
ّالذﻐلٗﻑ
الؼوهح :األهام :ﻓنﻉ ٌاًشّٓ لشنكح ﻓّظٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ) ألًﻅهح ﻗطﻊ ﻏٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج
ًّﻉ ظِاو الذؼكم ﻓٖ ذتـن الّﻗّق /الشنكح
 \ AAF002140003شنكح  Hengboالهﻘاتضح الهٌاُهح الهؼقّقج
الهصًﻌح
األهاهٖLSF4:؛الـلﻔٖ/LSF4:شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
ًّﻉ ظِاو االٌذشﻌان/الشنكح الهصًﻌح
ظِاو الذؼكم ﻓٖ اًتﻌاشاخ ﻋلتح الهناﻓﻕ /الشنكح  \ 10090081310100شنكح  Elringklingerلﻘطﻊ الﻐٗان الهؼقّقج (الصٗى) أّ  \ 10090081310000شنكح SHENTONG
للﻘّالب ًًٗﻐتّ الهؼقّقج
الهصًﻌح
/
طناو  / EGRالشنكح الهصًﻌح
 /ME17شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
طناو  / OBDالشنكح الهصًﻌح
هّاﻓﻕ
ّﻅٗﻔح هناﻗتح IUPR
طناو / ECUنﻗم اإلصقان /الشنكح الهصًﻌح  /ME17/ME17شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
األّذّهاذٗكٖ6/
ًّﻉ ًاﻗل الؼنكح/ﻋقق الذنّي
االهام ،X1903240 :الّناءً \ X2236168 :ﻅام الذؼكم تﻌاقم تهانكح ( FAURECIAؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗﻐتّ) الهؼقّقج
طناو كاذم الصّخ /الشنكح الهصًﻌح
 / RHF3شنكح ّّشٖ شٗتّ للشؼاى الهؼقّقج
طناو الشاؼى /الشنكح الهصًﻌح
/
ًّﻉ الهتنق القاـلٖ
GAH6470D2S5A
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هﻌلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
هّقٗل الهؼنﻙ \ الهًذط
هّقٗل الهؼّل الذؼﻔٗوٕ \ الهًذط

هًذط الطتﻘح الطالثٗح \ الؼاهل \ الذنكٗب
ّالذﻐلٗﻑ
هّقٗل ﻗاتض الؼتٗتاخ \ الهًذط
هًذط الطتﻘح الطالثٗح \ الؼاهل \ الذنكٗب
ّالذﻐلٗﻑ
هّقٗل الﻌلتح الكنتًّٗح \ الهًذط
هّقٗل هٌذشﻌن االكٌظٗى \ الهًذط
هّقٗل ذظِٗواخ الذؼكم تﻌاقم الﻌهّق الهنﻓﻘٖ \
الهًذط
هّقٗل  \ EGRالهًذط
هّنق ًﻅام OBD
هّقٗل  \ ECUالهًذط
ًّﻉ ًاﻗل الؼنكح/ﻋقق الذنّي
هّقٗل كاذم الصّخ \ الهًذط
هّقٗل هﻌوو الضﻐط \ الهًذط
ًّﻉ الهتنق القاـلٖ
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اٌم الًّﻉ
GAH6470D2M6A

GAH6470D1M6A
/A15J14هظهّﻋح شنكح  GACلٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج
االهام ، X2056553 :الّناء \ X2256606 :االهام :شنكح  FAURECIAلﻘطﻊ الﻐٗان الًﻅاهٗح تﻘّاًذشّ الهؼقّقج (ﻓنﻉ ٌاى شّٕ)،
الّناء:
شنكح  FAURECIAلﻘطﻊ الﻐٗان الًﻅاهٗح تﻘّاًذشّ الهؼقّقج (ﻓنﻉ ٌاى شّٕ)
الطتﻘح الطالثٗحّ :ؼقج  :1شنكح  Johnson Mattheyللصًاﻋح الكٗهاّٗح الهؼقّقج (شاًﻐِإ) ،الّناءّ :ؼقج  :1شنكح Johnson
 Mattheyللصًاﻋح الكٗهاّٗح الهؼقّقج (شاًﻐِإ)
الؼاهل  :االهام ّ :ؼقج  :1شنكح  corningالهؼقّقج (شاًﻐِإ) ،الّناءّ :ؼقج  :1شنكح  corningالهؼقّقج (شاًﻐِإ)
الذﻌتثح ّالذﻐلٗﻑ :األهاهٖ :شنكح ﻓّنٌٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ) لًﻅام هكًّاخ الٌٗانج الهؼقّقج ﻓنﻉ شنكح ٌاًشّٕ؛ الـلﻔٖ :شنكح ﻓّنٌٗٗا (ﻗّاًﻐذشّ)
لًﻅام هكًّاخ الٌٗانج الهؼقّقج ﻓنﻉ شنكح ٌاًشّٕ
/
/
 \ ARX002140003شنكح ُّا آى لذظِٗواخ الهنكتاخ تالًﻐﻔاًﻎ الهؼقّقج
 /LSF4شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
/10090082040000شنكح ًًٗﻐتّ شًذًّﻎ للصب الهؼقّقج
/
شنكح  UAESاللكذنًّٗاخ الهنكتاخ الهؼقّقج
 /MED17شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقج
األّذّهاذٗكٖ6/
االهام ،X2235488 :الّناءً \ X2235514 :ﻅام الذؼكم تﻌاقم تهانكح ( FAURECIAؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗﻐتّ) الهؼقّقج
KP39/شنكح تّنﻏّانًن لهكًّاخ الٌٗاناخ (ًًٗﻐتّ) الهؼقّقج
/

ٗصﻑ ُلا القلٗل ذكّٗى ٌلٌلح كاهلح هى ٌٗاناخ ذشّاشًٖ ّّﻅاثﻔِا ّهﻌلهاخ األقاء لِا ّالنٌم التٗاًٖ للهًذط ّﻏٗنُا هى الهﻌلّهاخ لاخ الصلحّٗ ،كّى هؼذّاٍ صالؼا ﻋًق الٌهػ
تطتاﻋَّ ،لكى الذكّٗى الﻔﻌلٖ للٌٗانج ّﻅاثﻔِا ٗﻌذهق ﻋلٖ الٌٗانج الهٌلهح ﻓﻌلٗاّ ،ﻋًقها ٗـذلﻑ النٌم التٗاًٖ للهًذط هى الٌٗانج الهٌلهح الهؼققجٗ ،نظﻊ الٖ الهًذظاخ الﻔﻌلٗح.
ذؼذﻔﻅ شنكح هنكتاخ النكاب (ُاًﻐذشّ) الهؼقّقج الذاتﻌح لشنكح هظهّﻋح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ تالؼﻕ ﻓٖ ذﻐٗٗن أّ اٌذكهال أّ اًِاء هؼذّٗاخ ُلا القلٗل ّالهّاصﻔاخ الﻔًٗح قّى ٌاتﻕ اًلان.
ذﻌّق ؼﻘّﻕ الطتاﻋح لِلا الكذٗب الٔ شنكح هنكتاخ النكاب (ُاًﻐذشّ) الهؼقّقج الذاتﻌح لشنكح هظهّﻋح ﻗّاًﻐذشّ للهنكتاخ ُاًﻐذشّ ّٗهًﻊ ذصّٗنٍ أّ ذٌظٗل هﻘذطﻔاذَ كلٗا ً أّ ظوثٗا ً تقّى
الهّاﻓﻘح الـطٗح الصاقنج هًِا.

:GS5 هناظﻊ القلٗل لهّقٗل
https://trumpchi.gacmotor.com/index.php/teach/chm

