




C-SUV HV KZ_GH

المصوّر التوضيحيالفهرس الشكل حسب البحث

السالمة لضمان
واألمان

قراءتها احرصعلى
للسرقة المانع النظام األطفال، مقاعد الرئيسية المواضيع

ومؤشرات معلومات
السيارة حالة

بالقيادة المتعلقة المعلومات قراءة
المعلومات المتعددة العرض شاشة العدادات، الرئيسية المواضيع

القيادة القيادةقبل قبل الضبط وعمليات والنوافذ األبواب وإغالق فتح
اآللية النوافذ المقاعد، األبواب، المفاتيح، الرئيسية المواضيع

للقيادةالقيادة الالزمة والنصائح التشغيل عمليات
الوقود تعبئة إعادة الهجين، بالنظام المحرك تشغيل بدء الرئيسية المواضيع

الصوت الصوتنظام نظام تشغيل
المضغوطة األقراص مشغل الراديو، الرئيسية المواضيع

المقصورة الداخليةميزات التجهيزات استعمال
التخزين مزايا الهواء، تكييف نظام الرئيسية المواضيع

والعناية الصيانةالصيانة وإجراءات بالسيارة العناية
المصابيح لمبات والخارجية، الداخلية التجهيزات الرئيسية المواضيع

مشكلة ظهور الطوارئعند حاالت وفي األعطال وقوع عند به القيام ينبغي ما
بطارية شحنة نفاد الرئيسية مثقوب١٢المواضيع إطار فولط،

السيارة الطلبمواصفات حسب لإلعداد القابلة المزايا السيارة، مواصفات
اإلطارات نفخ ضغط الزيت، الوقود، الرئيسية المواضيع

األعراضالملحق حسب البحث
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المحتويات جدول
تهمك ٦...................................معلومات
الدليل هذا ١٠................................قراءة
البحث ١١....................................كيفية

المصّور ١٢...............................الفهرس

اآلمن.١-١ لالستخدام
القيادة ٢٤..............................قبل
اآلمنة ٢٥............................للقيادة
المقاعد ٢٧..........................أحزمة

بنظام المزودة الهواء ٣١...SRSأكياس
العادم غازات عن احتياطية ٣٩....تنبيهات

الطفل.٢-١ سالمة
للوسادة اليدوي واإليقاف التشغيل نظام

٤١...............................الهوائية
أطفال بمصاحبة ٤٢...............الركوب
الطفل حركة تقييد ٤٣...............أنظمة

الطوارئ.٣-١ حالة في المساعدة
eCall..................................٦٢

الهجين.٤-١ النظام
الهجين النظام ٦٦...................ميزات

الهجين للنظام االحتياطية ٦٩...التنبيهات
السرقة.٥-١ من الحماية نظام

التشغيل منع ٧٣......................نظام
اإلنذار ٧٧............................جرس

القياس.١-٢ أجهزة مجموعة
ومؤشراته التحذير ٨٠............مصابيح

شاشة والعدادات بوصة٤٫٢المقاييس
........................................٨٥

شاشة والعدادات بوصات٧المقاييس
........................................٩٠

المتعددة المعلومات عرض ٩٥......شاشة
االستهالك شاشة المحرك مراقبة شاشة

......................................١٠٢

المفاتيح.١-٣ معلومات
١٠٨...............................المفاتيح

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١١٣.......................األبواب
الخلفي ١١٧..........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٩........نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٣٨.......................المقاعد
الخلفية ١٣٩........................المقاعد
الرأس ١٤١..........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٤٤...........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٥........المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٤٦......المرايا

النوافذ.٥-٣ وغلق فتح
اآللية ١٤٨...........................النوافذ
السقف ١٥٠..........................فتحة

القيادة.١-٤ قبل
السيارة ١٥٤..........................قيادة

ــان١ واألم ــالمة الس لضــمان

ــيارة٢ الس ــة حال ــؤرشات وم ــات معلوم

القيــادة٣ قبــل

القيـــادة٤
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واألمتعة ١٦٠......................الحمولة
مقطورة ١٦١..........................قطر

القيادة.٢-٤ إجراءات
اإلشعال التشغيل ١٦٢.............مفتاح

القيادة ١٦٦.....................EVوضع
الهجين الحركة ١٦٨...................ناقل
االنعطاف إشارة ١٧٠.................ذراع

اليد ١٧١..............................فرامل
والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل

األمامية المصابيح ١٧٢..............مفتاح
األوتوماتيكي المدى بعيد ١٧٥......الضوء

الضباب مصباح ١٧٨.................مفتاح
األمامي الزجاج وغاسلة ١٧٩.....ماسحات
والغاسلة األمامي الزجاج ١٨٢.....ماسحة

بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة
الوقود خزان غطاء ١٨٣................فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام
١٨٥.. Toyota Safety Senseنظام

PCSاالصطدام قبل التحذير ١٩٢نظام
LTAالحارة تتبع على المساعدة

١٩٩............................المرورية
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

٢٠٨...............................السرعة
السرعة ثبات في ٢١٧...............التحكم

BSMالعمياء النقطة ٢٢٠.......مراقبة
تويوتا سيارة ركن على المساعدة مستشعر

.......................................٢٢٥
المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه

٢٣٢..............................الخلفية
القيادة وضع اختيار ٢٣٦............مفتاح
القيادة على المساعدة ٢٣٧...........أنظمة

القيادة.٦-٤ بشأن نصائح
الهجينة السيارات قيادة بشأن ٢٤٢نصائح
الشتاء فصل في القيادة بشأن ٢٤٤نصائح

الخدمات سيارة ٢٤٦............احتياطات

األساسية.١-٥ التشغيل عمليات
الصوت أنظمة ٢٥٠..................أنواع

بعجلة الخاصة الصوت مفاتيح استخدام
٢٥١...............................القيادة
٢٥٢........................... USBمنفذ

الصوت.٢-٥ نظام استخدام
الصوت لنظام األمثل ٢٥٣......االستخدام

الراديو.٣-٥ استخدام
الراديو ٢٥٥........................تشغيل

الصوتية.٤-٥ المضغوطة األقراص تشغيل
MP3/WMAوأقراص

الصلبة األقراص مشغل تشغيل ٢٥٧عملية
خارجي.٥-٥ جهاز استخدام

جهاز إلى ٢٦٤............iPodاالستماع
ذاكرة جهاز عبر للموسيقى االستماع

USB...............................٢٦٩
أجهزة.٦-٥  ®Bluetoothاستخدام

بتقنية مزود صوت نظام هاتف
Bluetooth® .....................٢٧٤

القيادة عجلة مفاتيح ٢٧٩........استخدام
جهاز ٢٧٩....... ®Bluetoothتسجيل

٧-٥." "SETUPقائمة
" قائمة قائمةSETUPاستخدام "

"Bluetooth("...................٢٨٠

الصــوت٥ نظــام
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المحتويات٤ جدول
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" قائمة قائمةSETUPاستخدام "
"PHONE("......................٢٨٢

بتقنية.٨-٥ المزود الصوت نظام
Bluetooth® 

بتقنية مزود محمول مشغل تشغيل
Bluetooth® .....................٢٨٦

 ®Bluetoothهاتف.٩-٥
هاتفية مكالمة ٢٨٨...................إجراء

هاتفية مكالمة تلقي ٢٨٩...............عند
الهاتف عبر ٢٨٩....................التحدث

١٠-٥.Bluetooth® 
Bluetooth® .......................٢٩١

ومزيل.١-٦ الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

األوتوماتيكي الهواء تكييف ٢٩٦.....نظام
المقصورة.٢-٦ مصابيح استخدام

المقصورة مصابيح ٣٠٢.............قائمة
التخزين.٣-٦ ميزات استخدام

التخزين أماكن مميزات ٣٠٥..........قائمة
األمتعة مقصورة ٣٠٨...............ميزات

األخرى.٤-٦ المقصورة ميزات
األخرى المقصورة ٣١١.............ميزات

والعناية.١-٧ الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٣١٦...تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٣١٩.....تنظيف

الصيانة.٢-٧
الصيانة ٣٢٢......................متطلبات
الدورية ٣٢٤.......................الصيانة

بنفسك.٣-٧ تجريها التي الصيانة أعمال
التي الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات

بنفسك ٣٢٩......................تجريها
المحرك ٣٣١.........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣٣٢.......تحديد
المحرك ٣٣٣.......................حجيرة

٣٤٠..............................اإلطارات
اإلطارات نفخ ٣٤٧..................ضغط

٣٤٨...............................العجالت
الهواء تكييف نظام ٣٤٩............مرشح

النظام بطارية في الهوا مأخذ فتحة تنظيف
والمرشح الجر بطارية ٣٥١...الهجين

اإللكتروني المفتاح ٣٥٤...........بطارية
المصاهر ٣٥٦............فحصواستبدال

اإلضاءة ٣٥٩......................مصابيح

ضرورية.١-٨ معلومات
الطوارئ ٣٦٨....................وامضات

حالة في سيارتك إليقاف اضطررت إذا
٣٦٨..............................طوارئ

مياه منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
٣٦٩...............................مرتفع

الطوارئ.٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات
للقطر بحاجة سيارتك كانت ٣٧١.......إذا
ما خلل بوجود تعتقد كنت ٣٧٤.........إذا

أصوات صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا
٣٧٦.............................تحذيرية

املقصـــورة٦ مـــيزات

والعنايـــة٧ الصـــيانة

مشــكلة٨ ظهــور عنــد
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تحذير عرضرسالة تم ٣٨٤.............إذا
المزودة السيارات إطار انثقب إذا

في اإلطارات ثقوب إصالح بمجموعة
الطوارئ ٣٨٦.....................حاالت

مزودة سيارات مثقوبًا اإلطار كان إذا
احتياطي ٣٩٧.....................بإطار

الهجين النظام يعمل لم ٤٠٣.............إذا
مفاتيحك فقدت ٤٠٥.....................إذا

بصورة يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
٤٠٥..............................صحيحة

بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢إذا
٤٠٧.................................فولط

بشكل السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا
٤١١..................................زائد

السيارة انغرزت ٤١٤....................إذا

المواصفات.١-٩
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٤١٦..................................إلخ
الوقود ٤٢٥.......................معلومات

الطلب.٢-٩ حسب اإلعداد
للتخصيص قابلة ٤٢٦...............ميزات

التهيئة.٣-٩
للتهيئة تحتاج التي ٤٣٤...........العناصر

وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.......................................٤٣٦

الســـيارة٩ مواصـــفات

ـــق امللح
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جميع على ينطبق الدليل هذا أن مالحظة يرجى
في بما التجهيزات، جميع ويشرح الموديالت

بعض تجد قد لذا منها االختيارية ذلك
في تركيبها يتم لم لتجهيزات اإليضاحات

سيارتك
الدليل هذا في الواردة المواصفات جميع
أخرى، ناحية من الطباعة وقت متوافرة
في المتمثلة تويوتا سياسة من وانطالًقا

بحق نحتفظ فإننا للمنتجات، المستمر التحسين
إشعار دون وقت أي في تغييرات إجراء

قد التوضيحية الرسوم في المبينة السيارة
وذلك التجهيزات حيث من سيارتك عن تختلف

للمواصفات تبًعا

من كبيرة تشكيلة حاليًا األسواق في تتوافر
لسيارات األصلية غير والكماليات الغيار قطع
وقطع الكماليات هذه استعمال إن تويوتا

قد تويوتا تنتجها لم التي األصلية غير الغيار
حتى سيارتك، أمان على عكسية بطريقة يؤثر
السلطات بعض أجازتها قد القطع هذه كانت لو

موتور تويوتا شركة فإن لذلك بلدكم في
ضمان أو مسؤولية أي تتحمل ال كوربوريشن
لم التي األصلية غير والكماليات الغيار لقطع
هذه مثل تركيب أو استبدال وال تويوتا، تنتجها

القطع
باستعمال السيارة هذه تعديل عدم ينبغي

أي إجراء األصلية تويوتا منتجات غير منتجات

من أصلية غير منتجات باستعمال تعديالت
أو األداء على سلبًا يؤثر أن يمكنه تويوتا

للوائح انتهاًكا يمثل وقد المتانة أو السالمة
يشمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة الحكومية
عن الناجمة األداء مشاكل أو التلف الضمان

التعديل

سلكي ال إرسال نظام سيارتكRFتركيب في
مثل اإللكترونية األنظمة على يؤثر قد

نظام المنافذ متعدد الوقود حقن نظام
التوالي على المنافذ متعدد الوقود حقن

Toyota Safety Senseكانت إذا
بذلك مزودة السيارة

السرعة ثبات في التحكم نظام
لالنغالق المانعة الفرامل نظام
بنظام هوائية SRSوسائد
المقاعد أحزمة شّد نظام

بخصوص تويوتا وكيل استشارة من تأكد
الخاصة التعليمات أو االحتياطية اإلجراءات

سلكي ال إرسال نظام بتركيب .RFالمتعلقة
بموجات المتعلقة المعلومات من المزيد يتوافر
الهوائي ومواضع القدرة ومستويات التردد
ال إرسال أنظمة لتركيب التركيب وشروط

تويوتاRFسلكي وكيل من طلبها عند
المعتمد

في والكابالت الجهد عالية األجزاء تنبعث
الموجات مقدار نفس الهجين السيارات

التي التقليدية السيارات مثل الكهرومغناطيسية
المنزلية الكهربائية األجهزة أو بالبنزين تعمل

الموجات من الحماية عن النظر بغض

تهمك معلومات

الرئيسي المالك دليل

سيارة وتعديل الغيار وقطع الكماليات
تويوتا

سلكي ال إرسال نظام RFتركيب
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الكهرومغناطيسية
استالم في فيها مرغوب غير ضوضاء تحدث قد

الراديو لترددات الالسلكي اإلرسال جهاز
إرسال ).RFجهاز

متطورة كمبيوتر بأجهزة مجهزة السيارة
مثل معينة، بيانات بتسجيل ستقوم

الكهربائي• المحرك سرعة المحرك سرعة
الجر موتور سرعة

الوقود• دواسة حالة
الفرامل• حالة
السيارة• سرعة
القيادة• على المساعدة أنظمة تشغيل حالة
الكاميرات• من صور

تويوتا بوكيل اتصل بالكاميرات مزودة سيارتك
الكاميرات تسجيل موقع لمعرفة

لمستوى وفًقا المسجلة البيانات تختلف
التي والوجهات والتجهيزات السيارة تصنيف

بها تجهيزها تم
أو المحادثات هذه الكمبيوتر أجهزة تسجل ال
خارج فقط الصور تسجل ولكن األصوات،

معينة مواقف في السيارة
البيانات استعمال

جهاز في المسجلة البيانات تويوتا تستعمل قد
األبحاث وإجراء األعطال لتشخيص هذه الكمبيوتر

الجودة وتحسين والتطوير
ثالث لطرف المسجلة البيانات عن تويوتا تكشف لن

التالية الحاالت باستثناء
حالة• في المستأجر قبول أو السيارة مالك موافقة

السيارة تأجير
أو• الشرطة ِقبل من رسمي لطلب االستجابة

حكومية جهة أو المحكمة
قضائية• دعوى في تويوتا قبل من االستخدام
مرتبطة• البيانات تكون ال حيث البحثية األغراض

السيارة بمالك أو محددة بسيارة
المسجلة الصور معلومات مسح يمكن

تويوتا وكيل بواسطة
إذا ذلك، ومع الصور تسجيل وظيفة تعطيل ويمكن
وقت من البيانات تتوفر فلن الوظيفة، تعطيل تم

النظام عمل

بيانات بمسجل السيارة هذه تجهيز تم قد
منEDRالحدث الرئيسي  EDRالغرض

أو معين حادث في البيانات، تسجيل في يتمثل
الوسادة انتفاخ مثل الوقوع، وشيكة حوادث

حيث الطريق، على بعائق االصطدام أو الهوائية
أنظمة عمل كيفية فهم في البيانات تلك ستساعد

تصميم تم البياناتEDRالسيارة لتسجيل
السالمة وأنظمة السيارة بديناميكيات المتعلقة

العادة في تكون قصيرة، زمنية ثانية٣٠لفترة
البيانات تسجيل يتم ال قد ذلك، ومع أقل أو

ونوعها الحادثة شدة على اعتماًدا
تصميم لتسجيلEDRتم السيارة هذه في

مثل البيانات
سيارتك؛• في المختلفة األنظمة عملت كيف
على• بالضغط فيها السائق قام التي المدة

قام قد كان إذا الفرامل أو و الوقود دواسة
إلى، إضافة ؛ بذلك

السيارة• قيادة سرعة مدى
فهم زيادة في المساعدة البيانات لهذه يمكن
بجروح واإلصابة الحوادث وقوع ظروف

بيانات تسجيل يتم ال بواسطةEDRمالحظة
عادي؛ غير حادث وقوع حالة في إال سيارتك

السيارة بيانات تسجيل

الحدث بيانات مسجل
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بواسطة بيانات تسجيل يتم فيEDRوال
بيانات تسجيل يتم وال العادية القيادة ظروف
والجنس االسم المثال، سبيل على شخصية
يمكن ذلك، ومع الحادث ومكان والعمر
بتطبيق المعنية الجهات مثل أخرى لجهات

مسجل بيانات تجمع أن معEDRالقوانين
الحصول يتم التي الشخصية تحديد بيانات
في التحقيق أثناء اعتيادي بشكل عليها

التصادم
مسجل بواسطة المسجلة البيانات لقراءة

EDRأن ويجب خاصة، لتجهيزات تحتاج ،
استخدام أو السيارة بدخول اإلذن لديك يكون

السيارة،EDRمسجل صانع إلى باإلضافة
المعنية الجهات مثل أخرى لجهات يمكن

الخاص الجهاز تمتلك التي القوانين بتطبيق
دخول باستطاعتهم كان إذا المعلومات قراءة

جهاز توفير أو .EDRالسيارة
بيانات عن EDRالكشف

بواسطة المسجلة البيانات عن تويوتا تكشف لن
التاليةEDRجهاز الحاالت باستثناء ثالث لطرف

أو• السيارة مالك من موافقة على الحصول
السيارة تأجير حالة في المستأجر

أو• الشرطة ِقبل من رسمي لطلب االستجابة
حكومية جهة أو المحكمة

قضائية• دعوى في تويوتا قبل من االستخدام
مخولة تويوتا تكون األمر، لزم وإذا ذلك، ومع

بأداء• تتعلق التي األبحاث في البيانات باستعمال
السيارة في السالمة

ألغراضبحثية• ثالث لطرف البيانات عن بالكشف
بسيارة تتعلق معلومات عن الكشف دون من

السيارة بمالك أو محددة

بنظام الهوائية الوسادة وأدواتSRSتحتوي
على تويوتا سيارتك في المقاعد أحزمة شّد
التخلص تم إذا لالنفجار قابلة كيميائية مواد
وأدوات الهوائية الوسائد ترك مع السيارة من
هذا يتسبب فقد حالها، على المقاعد أحزمة شّد
تأكد لهذا حريق اندالع مثل حادث وقوع في
الهوائية الوسائد أنظمة نزع عملية إسناد من

المقاعدSRSبنظام أحزمة شّد وأدوات
أو مؤهلة خدمات ورشة إلى والتخلصمنها

سيارتك التخلصمن قبل تويوتا وكيل

التخلصمنها قبل تويوتا سيارة تأمين

تحذير
القيادة أثناء عامة احتياطات

تحت مطلًقا سيارتك تقد ال تأثير تحت القيادة
يعيقان إنهما حيث المخدرات أو الكحول تأثير
الكحول يتسبب سيارتك تشغيل على قدرتك

واتخاذ الفعل، رد زمن تأخير في األدوية وبعض
ما المتزنة، التصرفات من والحد خاطئة، قرارات
على ينطوي حادث وقوع إلى يؤدي أن يمكن
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر

أثناء دائًما الدفاعي الجانب اتخذ الدفاعية القيادة
السائقون يرتكبها قد التي األخطاء توقع القيادة
الحوادث لتجنب مستعًدا وكن اآلخرون المشاة أو
للقيادة بالكامل اهتمامك أْوِل السائق تشتيت
ضبط مثل السائق، يصرف شيء فأي دائًما
أو الخلوي بالهاتف التحدث أو التحكم وسائل

يسفر تصادم حدوث إلى يؤدي أن يمكن القراءة
أو شخصيًا لك خطيرة إصابة أو الوفاة عنه

غيرهم أو الركاب
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تحذير
األطفال بخصوصسالمة عامة احتياطات

وال السيارة، في مراقبة دون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استخدام أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تغيير أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان

قد المحايد الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وضع
تعرضاألطفال في خطورة أيًضا هناك تكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم

السيارة كانت إذا السقف فتحة أو بالنوافذ عبثهم
للسيارة أخرى مميزات أي أو بذلك مزودة

أو الحرارة درجة ارتفاع فإن ذلك، إلى باإلضافة
أن يمكن السيارة داخل شديدة بدرجة انخفاضها

لألطفال مميتًا يكون
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الدليل هذا قراءة

الدليل هذا في المستخدمة الرموز يشرح

الدليل هذا في الواردة الرموز
المعانيالرموز

تحذير
يؤدي قد التي األمور لشرح

أو الموت إلى لها االمتثال عدم
لألشخاص خطيرة إصابات

مالحظة
يؤدي قد التي األمور لتفسير
حدوث إلى لها االمتثال عدم
أو السيارة في خلل أو تلف

معداتها
أو التشغيل إجراءات إلى يشير
حسب الخطوات اتبع العمل

الرقمي ترتيبها

التوضيحية األشكال في الواردة الرموز

المعانيالرموز
ضغط، الفعل إلى يشير

لتشغيل المستخدم إلخ تدوير،
األخرى واألجهزة المفاتيح

التشغيل عملية ناتج إلى يشير
غطاء المثال، سبيل على

ينفتح

المعانيالرموز

الموضع أو الُمكون إلى يشير
شرحه يتم الذي

ذلكيعني تفعل،تجنب ال أو
أوذلك بحدوث، تسمح ال
ذلك
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التركيب موضع حسب البحث
← المصّور ١٢صالفهرس

الصوت أو الحالة حسب البحث
وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

٤٣٦ص←

العنوان حسب البحث
ص← المحتويات ٢جدول

المدرجة المعدات عن التفاصيل من مزيد لمعرفة
" إلى ارجع والوسائطأدناه، التوجيه نظام مالك دليل

"المتعددة
التوجيه · نظام

المرئي الصوتي · النظام
الخلفية الرؤية مراقبة شاشة نظام

البحث كيفية
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المصوّر الفهرس
الخارج

الجانبية ١١٣ص...........................................................................األبواب
قفل ١١٣ص..................................................................................فتح

الجانبية النوافذ غلق ١٤٨ص................................................................فتح
الميكانيكي المفتاح باستخدام قفل ٤٠٥ص.................................................فتح

التحذير ١١٦ص............................................................................رسائل
الخلفي ١١٧ص..............................................................................الباب

المقصورة داخل من ١٢٠ص...............................................................*الفتح
الخارج من ١١٩ص..........................................................................الفتح
التحذير ١١٦ص............................................................................رسائل

الخلفية للرؤية الخارجية ١٤٦ص..........................................................المرايا
المرآة زاوية ١٤٦ص........................................................................ضبط

المرايا ١٤٧ص................................................................................طي
األمامي الزجاج ١٧٩ص.................................................................ماسحات

الشتاء بخصوصموسم ٢٤٤ص.......................................................احتياطات
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السيارة بخصوصغسيل ٣١٧ص....................................................*احتياطات
الوقود تعبئة فتحة ١٨٣ص...................................................................باب

بالوقود التزويد إعادة ١٨٤ص.............................................................طريقة
الوقود خزان سعة الوقود ٤١٨ص..........................................................نوع

٣٤٠ص..................................................................................اإلطارات
النفخ ضغط اإلطار ٤٢٣ص................................................................حجم

اإلطارات سالسل الشتاء ٢٤٤ص........................................................إطارات
الفحص التدوير اإلطارات الخاصبضغط التحذير ٣٤٠ص..............................نظام

المثقوبة اإلطارات مع ٣٨٨،٣٩٧ص......................................................التعامل
المحرك ٣٣١ص.............................................................................غطاء

٣٣١ص......................................................................................الفتح
المحرك ٤١٩ص..............................................................................زيت

الزائد الحرارة درجة ارتفاع مع ٤١١ص.................................................التعامل

إشارة مصابيح النهار أثناء القيادة مصابيح األمامية الوضع مصابيح األمامية المصابيح
١٧٠،١٧٢ص...........................................................................االنعطاف

األمامية الضباب ١٧٨ص................................................................*مصابيح
الخلفي الباب مصابيح التوقف ١٧٢ص.................................................مصابيح

الخلفية االنعطاف إشارات ١٧٠ص......................................................مصابيح
الخلفي الباب ١٧٢ص....................................................................مصابيح
للخلف الرجوع مصباح

الوضع إلى السرعة تغيير وضع ١٦٨ص..................................................Rنقل
السيارة ترخيص لوحة ١٧٢ص..........................................................مصابيح

الخلفي الضباب ١٧٨ص...................................................................مصباح
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

للقيادة الخارجية للمصابيح اإلضاءة مصابيح
االستبدال )٤٢٤صواط٣٥٩صطريقة
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القياس أجهزة لوحة

التشغيل ١٦٢ص............................................................................مفتاح
األوضاع تغيير الهجين النظام تشغيل ١٦٢ص..............................................بدء

الطوارئ حاالت في الهجين النظام تشغيل ٣٦٨ص.......................................إيقاف
الهجين النظام تشغيل بدء عدم ٤٠٣ص.......................................................عند

التحذير ٣٨٤ص............................................................................رسائل
السرعة تغيير ١٦٨ص.......................................................................ذراع

السرعة تغيير وضع ١٦٨ص................................................................تغيير
الَقطر بخصوص ٣٧١ص..............................................................احتياطات

السرعة تغيير ذراع يتحرك ال ١٦٩ص......................................................عندما
٨٥،٩٠ص................................................................................العدادات

القياس أجهزة لوحة ضوء ضبط العدادات ٨٥،٩٠ص....................................قراءة
المؤشرات مصابيح التحذير ٨٠ص.....................................................مصابيح

التحذير مصابيح تضيء ٣٧٦ص...........................................................عندما
المتعددة المعلومات عرض ٩٥ص..........................................................شاشة
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العرض ٩٥ص...............................................................................شاشة
الطاقة مراقبة ١٠٢ص......................................................................شاشة

تحذير عرضرسالة ٣٨٤ص..................................................................عند
اليد ١٧١ص.................................................................................فرامل

التحرير ١٧١ص.........................................................................التعشيق
الشتاء بخصوصموسم ٢٤٥ص.......................................................احتياطات

التحذير مصباح ٣٧٦،١٧١ص.............................................................رسالة
االنعطاف إشارة ١٧٠ص....................................................................ذراع

األمامية المصابيح ١٧٢ص.................................................................مفتاح
ترخيص لوحة مصابيح الخلفي الباب مصابيح األمامية الوضع مصابيح األمامية المصابيح

النهارية القيادة مصابيح ١٧٢ص........................................................السيارة
األمامية الضباب الخلفي١*مصابيح الضباب ١٧٨ص...................................مصباح

األمامي الزجاج وغاسلة ماسحة ١٧٩ص...................................................مفتاح
١٧٩ص.................................................................................االستخدام

الغاسلة سائل ٣٣٨ص......................................................................إضافة
الطوارئ وامضات ٣٦٨ص.................................................................مفتاح

طوله وضبط التوجيه عمود إمالة قفل تحرير ١٤٤ص......................................ذراع
المحرك غطاء قفل تحرير ٣٣١ص..........................................................ذراع

الهواء تكييف ٢٩٦ص.......................................................................نظام
٢٩٦ص.................................................................................االستخدام

الخلفية النافذة ضباب ٢٩٧ص..............................................................مزيل
الصوت ٢٥٠ص.........................................................................١،٢*نظام

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع المتعددة، الوسائط بنظام المزودة السيارات
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المفاتيح

األمامية المصابيح ضوء مستوى ١٧٤ص...........................................قرصضبط
المدى بعيد بالضوء الخاص التلقائي ١٧٥ص...........................................*المفتاح

المفاتيح اآللي الخلفي ١٢٠ص.............................................................*الباب
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا ١٤٦ص.................................................مفاتيح

األبواب قفل ١١٥ص.......................................................................مفاتيح
اآللية النوافذ ١٤٨ص......................................................................مفاتيح
النوافذ قفل ١٥٠ص.........................................................................مفتاح

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
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العدادات في التحكم ٩٦ص................................................................مفاتيح
سيارتين بين المسافة ٢١٣ص...........................................................١*مفتاح

السرعة ثبات في التحكم نظام مفاتيح
السرعة ثبات في الراداري الديناميكي ٢٠٨ص.........................................١*التحكم

السرعة ثبات في ٢١٧ص...............................................................١*التحكم
بُعد عن الصوت في التحكم ٢٥١ص....................................................٢*مفاتيح

المروريةLTAمفتاح الحارة تتبع على ١٩٩ص..................................١*المساعدة
الهاتف ٢٧٩ص...........................................................................٢*مفتاح
التحدث ٢٧٩ص..........................................................................٢*مفتاح

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع المتعددة، الوسائط بنظام المزودة السيارات
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القيادة وضع اختيار ٢٣٦ص...............................................................مفتاح
٢٣٨ص......................................................................VSC OFFمفتاح

القيادة وضع ١٦٦ص.................................................................EVمفتاح
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المقصورة

بنظام المزودة الهواء ٣١ص.......................................................SRSأكياس
األرضية ٢٤ص...............................................................................فرش
األمامية ١٣٨ص...........................................................................المقاعد
الرأس ١٤١ص..............................................................................مساند
المقاعد ٢٧ص..............................................................................أحزمة

الكونسول ٣٠٧ص........................................................................صندوق
الداخلي القفل ١١٥ص......................................................................أزرار
األكواب ٣٠٦ص..........................................................................حامالت
الخلفية ١٣٩ص...........................................................................المقاعد
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السقف

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٥ص............................................................المرآة
الشمس ٣١٢ص.....................................................................١،٢*حاجبات

الزينة ٣١٢ص................................................................................مرايا
الزينة ٣١٢ص.........................................................................٣*مصابيح

الشخصية المصابيح المقصورة ٣٠٢ص..............................................٣*مصباح
السقف فتحة ١٥٠ص...................................................................٣*مفاتيح

" ٦٢ص..............................................................................٣ *"SOSزر
األمامية الشخصية ٣٠٣ص...........................................................٣*المصابيح

المساعدة ٣١٣ص.........................................................................مقابض
محمي:١* مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال تايوان باستثناء

بجروح "إصابته أو الطفل "وفاة" إلى ذلك يؤدي أن الممكن فمن أمامه، نشطة" هوائية "وسادة بواسطة
←) )٤٦صخطيرة"

األمامي:٢* الراكب مقعد على الصغار واألطفال الوالدة وحديث الرضيع الطفل وضع إلى تعمد ال لتايوان
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على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال األمامي؛ الراكب مقعد باستثناء
أو الطفل "وفاة" إلى ذلك يؤدي أن الممكن فمن أمامه، نشطة" هوائية "وسادة بواسطة محمي مقعد

←) خطيرة" بجروح )٤٨ص"إصابته

بذلك:٣* مزودة السيارة كانت إذا
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واألمان السالمة لضمان

اآلمن.١-١. لالستخدام
القيادة ٢٤............................قبل
اآلمنة ٢٥..........................للقيادة
المقاعد ٢٧........................أحزمة

بنظام المزودة الهواء ٣١.SRSأكياس
العادم غازات عن احتياطية ٣٩..تنبيهات

الطفل.٢-١ سالمة
للوسادة اليدوي واإليقاف التشغيل نظام

٤١..............................الهوائية
أطفال بمصاحبة ٤٢.............الركوب
الطفل حركة تقييد ٤٣.............أنظمة

الطوارئ.٣-١ حالة في المساعدة
eCall ................................٦٢

الهجين.٤-١ النظام
الهجين النظام ٦٦.................ميزات

الهجين للنظام االحتياطية ٦٩.التنبيهات
السرقة.٥-١ من الحماية نظام

التشغيل منع ٧٣....................نظام
اإلنذار ٧٧..........................جرس
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اآلمن.١-١ لالستخدام

خصيًصا المصمم األرضية فرش استعمل
ونفس سيارتك موديل نفس من التي للسيارات
بإحكام مواضعه في ثبّته فقط صنعها سنة

السجاد على
في١ المشابك التثبيت خطافات أدِخل

األرضية فرش عروات

خطافات٢ من لكل العلوي المقبض أِدر
فرش تثبيت إلحكام المشبك التثبيت

مكانه في األرضية

محاذاة على عالماتاحرصدائًما
تلك عن المشابك التثبيت خطافات شكل يختلف قد

التوضيحي الشكل في الظاهرة القيادة قبل

في التشغيل بدء قبل يلي ما باعتبارك ضع
القيادة سالمة لضمان السيارة

األرضية فرش

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
فرش انزالق في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
عمل يعيق قد ما بالسائق، الخاص األرضية

سرعة ذلك عن تنتج فقد القيادة أثناء الدواسات
إيقاف الصعب من يصبح قد أو متوقعة غير عالية
حادث، وقوع إلى هذا يؤدي أن يمكن السيارة
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يُسفر

بالسائق الخاص األرضية فرش تركيب عند
لموديالت مصمًما أرضية فرش تستعمل ال

مختلفة سنوات في صادرة موديالت أو أخرى
أصليًا أرضية فرش كان لو حتى سيارتك، عن

تويوتا من
السائق لمقعد المصمم األرضية فرش استعمل

فقط
بإحكام موضعه في األرضية فرش ثبّت

المرفقة المشابك التثبيت خطافات باستعمال
األرضية فرش من أكثر أو قطعتين تستعمل ال

البعض بعضها فوق
الجهة تكون بحيث األرضية فرش تضع ال
لألسفل العلوية الجهة أو لألعلى السفلية

القيادة قبل
موضعه في األرضية فرش تثبيت من تأكد
خطافات جميع باستعمال بإحكام الصحيح

على احرصبشدة المرفقة المشابك التثبيت
األرضية تنظيف بعد للتأكد الفحص هذا تنفيذ
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تكون بحيث المقعد ظهر زاوية اضبط
لالنحناء تضطر ال وبحيث باستقامة جالًسا

←) السيارة لتوجيه )١٣٨صلألمام
الضغط من تتمكن بحيث المقعد اضبط
ينثني وبالتالي بالكامل الدواسات على

بعجلة اإلمساك عند الكوع من قليالً ذراعاك
←) )١٣٨صالقيادة

الصحيح موضعه في الرأس مسند ثبّت
هو الرأس مسند منتصف يكون بحيث
←) أذنيك أعلى من األقرب صالجزء

١٤١(
←) صحيح نحو على المقعد حزام ضع

)٢٧ص

تحذير
تغيير وذراع متوقًفا الهجين النظام يكون بينما

الوضع في دواسةPالسرعة كل على اضغط ،
فرش مع تتداخل ال أنها من للتأكد بالكامل

األرضية

اآلمنة للقيادة

على والمرآة المقعد اضبط اآلمنة، للقيادة
القيادة قبل مالئم موضع

الصحيحة القيادة وضعية

تحذير
اآلمنة للقيادة

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
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اآلمن١-٢٦١ لالستخدام
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أحزمة بوضع قاموا الركاب كل أن من تأكد
←) السيارة قيادة قبل )٢٧صمقاعدهم

المناسب الطفل حركة تقييد نظام استعمل
بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح حتى للطفل
بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع كافية

←) )٤٣صصحيحة

المنطقة رؤية بإمكانك يكون أن احرصعلى
الداخلية المرايا بضبط بوضوح الخلفية

صحيح نحو على الخلفية للرؤية والخارجية
)١٤٦،  ١٤٥ص←

تحذير
أثناء السائق مقعد موضع ضبط إلى تعمد ال

القيادة
فقدان في يتسبب أن يمكن بذلك فالقيام

السيارة على لسيطرته السائق
وظهر الراكب السائق بين وسادة تضع ال

المقعد
صحيحة، بوضعية الجلوس الوسادة تعيق قد
الرأس ومسند المقعد حزام فاعلية من وتقلل
المقاعد أسفل شيء أي وضع إلى تعمد ال

األمامية
المقاعد تحت الموضوعة األشياء تعلق قد

المقعد تثبيت وتعيق المقعد مسار في األمامية
إلى يؤدي قد وهذا الصحيح موضعه في
المقعد ضبط آلية وتعّطل حادث وقوع

عند القانونية السرعة حد دائًما باعتبارك ضع
العامة الطرق على القيادة

على استرح طويلة، لمسافات القيادة عند
بالتعب بالشعور تبدأ أن قبل منتظمة فترات

فال القيادة، أثناء النعاس أو بالتعب شعرت وإذا
وتوقف القيادة مواصلة على نفسك تجبر

الفور على للراحة
أال لضمان المقعد موضع ضبط عند الحذر توخ
المقعد بفعل لإلصابة اآلخرون يتعرضالركاب

المتحرك
أسفل يديك تضع ال المقعد، موضع ضبط عند
لتفادي المتحركة األجزاء من بالقرب أو المقعد

أو تتعرضاألصابع قد التعرضلإلصابة
المقعد آلية في لالنحشار األيادي

المقاعد ألحزمة الصحيح االستعمال

المرايا ضبط
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المقاعد أحزمة

أحزمة بوضع قاموا الركاب كل أن من تأكد
السيارة قيادة قبل مقاعدهم

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
حالة في بجروح اإلصابة احتمالية لتقليل

المفاجئ االنحراف أو للفرملة المفاجئ االستخدام
حادث وقوع أو

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة
المقعد حزام وضع

مقاعدهم ألحزمة الركاب جميع وضع من تأكد
بطريقة مقعدك حزام وضع من دائًما تأكد

صحيحة
ِقبل من مقعد حزام كل استعمال يتم أن يجب
المقعد حزام تستعمل ال فقط شخصواحد
حتى الوقت نفس في شخصواحد من ألكثر

أطفاالً كانوا ولو
المقعد في األطفال بجلوس تويوتا توصي
نظام أو و المقعد حزام واستعمال الخلفي

دائًما المناسب الطفل حركة تقييد
إمالة إلى تعمد ال صحيحة، بوضعية للجلوس
تحقق المقاعد فأحزمة الالزم من أكثر المقعد
جالسين الركاب يكون عندما فاعلية أقصى
المقعد ظهر من يمكن ما وأقرب باستقامة
ذراعك تحت الكتف حزام وضع إلى تعمد ال

نحو على وركيك على مقعدك حزام دائًما ضع
منخفضومريح

الحامل المرأة

حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي
←) صحيحة بطريقة )٢٨صالمقعد

الخصر حزام تضع أن الحامل المرأة على يجب
بنفس الوركين فوق ممكن موضع أدنى على

تمديد مع للحزام، اآلخرين الركاب وضع طريقة
مالمسة وتجنب الكتف فوق بالكامل الكتف حزام

البطن منطقة الستدارة الحزام
صحيحة، بطريقة المقعد حزام وضع يتم لم إذا
للوفاة أيًضا والجنين الحامل المرأة تتعّرض فقد
االستخدام حالة في خطيرة بجروح اإلصابة أو

التصادم أو للفرملة المفاجئ
األمراض من يعانون الذين األشخاص

حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي
←) صحيحة بطريقة )٢٨صالمقعد

السيارة داخل أطفال وجود عند
٥٨ص←

المقاعد أحزمة واهتراء تلف
طريق عن المقاعد أحزمة إتالف إلى تعمد ال
اإلبزيم أو الحزام طرف أو الحزام تعريض

الباب في لالحتباس الخاصبه
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يكون بحيث الكتف حزام بتمديد قم
ال ولكن الكتف، على بالكامل موضوًعا
الكتف عن منزلًقا وال الرقبة يالمس

ممكن موضع أدنى على الخصر حزام ضع
الوركين فوق

باستقامة اجلس المقعد ظهر موضع اضبط
المقعد ظهر من يمكن ما وأقرب

يلتوي المقعد حزام تجعل ال

الطفل مقعد حزام استعمال
في بسيارتك الخاصة المقاعد أحزمة تصميم تم
البالغين األشخاص حجم لتالئم األول المقام

للطفل المناسب الطفل حركة تقييد نظام استعمل
كافية بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح حتى
صحيحة بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع

)٤٣ص←
كافية بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح عندما

اتبع صحيحة، بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع
←) المقعد حزام باستعمال المتعلقة التعليمات

)٢٧ص
المقاعد بأحزمة الخاصة اللوائح

خاصة لوائح تفرض فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
تويوتا بوكيل االتصال فيرجى المقاعد، بأحزمة

المقاعد أحزمة تركيب أو باستبدال ليقوم

طرف١ على اضغط المقعد، حزام لربط
صوت تسمع أن إلى اإلبزيم داخل الحزام

نقرة
زر٢ على اضغط المقعد، حزام لتحرير

التحرير

الطارئ القفل )ELRملف
أو المفاجئ التوقف عند الحزام بقفل الساحبة تقوم

لألمام انحنيت إذا أيًضا قفله يتم وقد التصادم
تسمح والسلسة البطيئة الحركة زائدة بسرعة

تحذير
دورية بصفة المقاعد أحزمة نظام افحص

أو مهترئة أو مقطوعة أجزاء وجود من تحقق
يتم حتى تالًفا مقعد حزام تستعمل ال مرتخية
يمكنها ال التالفة المقاعد فأحزمة استبداله
اإلصابة أو الوفاة حدوث من الراكب حماية

خطيرة بجروح
مقفالن الحزام وطرف الحزام أن من تأكد

الحزام التواء عدم ومن
صحيح، نحو على يعمل ال المقعد حزام كان إذا

تويوتا بوكيل فوًرا فاتصل
األحزمة، ذلك في بما المقعد، مجموعة استبدل
لم لو حتى قوي، لحادث سيارتك تعّرضت إذا

واضح تلف هناك يكن
أو تفكيك أو تعديل أو نزع أو تركيب تحاول ال
وكيل من اطلب المقاعد أحزمة التخلصمن

ضرورية تصليحات أي إجراء تويوتا
تشغيل إلى يؤدي قد المالئم غير االستخدام

صحيح غير

المقاعد ألحزمة الصحيح االستعمال

المقعد حزام وتحرير ربط
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بكل مكانك في التحرك من تتمكن كي بالتمدد للحزام
راحة

الخلفية المركزية المقاعد أحزمة استخدام بعد
الجيب في المقعد حزام إبزيم بتعشيق قم

أسفل١ إلى المقعد بحزام الكتف ُمثبت ادفع
التحرير زر على الضغط مع

أعلى٢ إلى المقعد بحزام الكتف ُمثبت ادفع
وفًقا وألسفل ألعلى االرتفاع ضبط أداة حّرك

نقرة صوت تسمع حتى للحاجة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
تايوان• باستثناء

هوائية بوسائد المزودة غير السيارات
بنظام ذاتSRSجانبية هوائية ووسائد
واقية ستائر

حركة تقييد في المقاعد أحزمة شدادات تساعد
المقعد حزام سحب خالل من بسرعة الراكب
من معينة ألنواع السيارة تتعّرض عندما

الشديدة األمامية التصادمات
السيارة تعّرض حالة في الشدادات تعمل ال قد

صدمة أو جانبية صدمة أو خفيفة أمامية لصدمة
السيارة انقالب أو خلفية

جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
ستائرSRSبنظام ذات هوائية ووسائد
واقية

تقيد أن في المقاعد أحزمة الشدادات تساعد
أحزمة شد طريق عن بسرعة شاغليها حركة
من معينة ألنواع السيارة تعرض عند المقاعد

الجانبي أو األمامي الشديد التصادم
السيارة تعّرض حالة في الشدادات تعمل ال قد

أو خفيفة جانبية صدمة أو خفيفة أمامية لصدمة
السيارة انقالب أو خلفية صدمة

لتايوان•

المقعد لحزام الكتف مثبت ارتفاع ضبط
األمامية المقاعد

تحذير
للضبط القابل الكتف مثبت

وسط على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد
رقبتك، عن بعيًدا الحزام يبقى أن يجب كتفك

عمل في اإلخفاق كتفك على ساقًطا يكون ال ولكن
ما حادث وقوع عند الحماية قدر من يقلل قد ذلك
حال في خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة يسبب

الحادث أو االنحراف أو المفاجئ التوقف
المفاجئ

األمامية المقاعد المقاعد أحزمة شدادات
الخلفية المقاعد من الخارجي *والجزء

P.29

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



اآلمن١-٣٠١ لالستخدام

C-SUV HV KZ_GH

تقيد أن في المقاعد أحزمة الشدادات تساعد
أحزمة شد طريق عن بسرعة شاغليها حركة
من معينة ألنواع السيارة تعرض عند المقاعد

الجانبي أو األمامي الشديد التصادم
السيارة تعّرض حالة في الشدادات تعمل ال قد

أو خفيفة جانبية صدمة أو خفيفة أمامية لصدمة
السيارة انقالب أو خلفية صدمة

لحزام الشدادات تشغيل بعد الحزام استبدال
المقعد

فإن متعددة، لتصادمات السيارة تعّرضت إذا
األول، التصادم في ستعمل المقاعد ألحزمة الشدادات
التصادمات أو الثاني التصادم في تعمل لن لكنها

الالحقة

تحذير
المقاعد ألحزمة الشدادات

تحذير ضوء فسيضيء الشدادات، تشغيل تم إذا
استعمالSRSنظام يمكن ال الحالة، تلك في

لدى استبداله ويجب أخرى مرة المقعد حزام
تويوتا وكيل
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بنظام المزودة الهواء أكياس SRSموضع

بنظام المزودة األمامية الهواء SRSأكياس
بنظام األمامي للراكب هوائية وسادة للسائق هوائية SRSوسادة

السيارة مقصورة بمكونات االصطدام من األمامي والراكب السائق وصدر رأس حماية في المساعدة يمكنها
بنظام هوائية بذلكSRSوسادة مزودة السيارة كانت إذا للركبة

للسائق حماية توفير في تساعد قد
بنظام جانبية هوائية مزودةSRSوسائد السيارة كانت إذا واقية ستائر ذات هوائية ووسائد

بذلك
بنظام أمامية جانبية هوائية SRSوسائد

األمامية المقاعد لركاب الجسم جذع مناطق حماية على المساعدة يمكنها

بنظام المزودة الهواء SRSأكياس

بنظام المزودة الهواء أكياس الصدماتSRSتنتفخ من معينة ألنواع السيارة تتعرض عندما
مع الهوائية الوسائد تعمل حيث بالغة إلصابات الركاب تعرض في تتسبب أن يمكن التي الشديدة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث مخاطر تقليل على للمساعدة المقاعد أحزمة

بنظام هوائية SRSوسائد
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بنظام واقية ستائر ذات هوائية SRSوسائد
أساسية بصفة الطرفية المقاعد ركاب رؤوس حماية على المساعدة يمكنها

بنظام الهوائية الوسائد نظام SRSمكونات

القوة ومحددات المقاعد ألحزمة الشدادات
بذلك مزودة السيارة كانت إذا األمامية الجانبية الصدمات مستشعرات

األمامي للراكب هوائية وسادة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا الجانبية الهوائية الوسائد

بذلك مزودة السيارة كانت إذا واقية ستائر ذات هوائية وسائد
نظام تحذير SRSضوء

للسائق هوائية وسادة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا السائق لركبة هوائية وسادة

األمامية الصدمات مستشعرات
الهوائية الوسائد مستشعرات مجموعة

بذلك مزودة السيارة كانت إذا الهوائية للوسادة اليدوي واإليقاف التشغيل مفتاح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا األمامية األبواب الجانبية الصدمات مستشعرات

" مؤشر بذلكPASSENGER AIR BAGمصابيح مزودة السيارة كانت إذا "
بنظام الهوائية الوسائد لنظام الرئيسية الوسائدSRSالمكونات بنظام التحكم يتم أعاله موّضح

بنظام الوسائدSRSالهوائية تنفتح عندما الهوائية الوسائد مستشعرات مجموعة بواسطة
الهوائية الوسائد ملء على سريًعا يعمل النفخ وحدات في الحاصل الكيميائي التفاعل فإن الهوائية،

الركاب حركة تقييد على للمساعدة سام غير بغاز
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المزودة الهواء أكياس انتفاخ انفتاح حالة في
SRSبنظام

وحروق بسيطة التعرضلخدوش يتم قد
المزودة الهواء أكياس من ذلك إلى ورضوضوما

انتفاخهاSRSبنظام انفتاحها بسبب وذلك ،
الساخنة الغازات بفعل جًدا عالية بسرعة

أبيض مسحوق وينبعث مرتفع صوت يصدر
ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة غير السيارات

بنظام وحدةSRSواقية من أجزاء تصبح قد
وغطاء القيادة عجلة محور الهوائية الوسادة
إلى باإلضافة النفخ ووحدة الهوائية الوسادة
تصبح قد دقائق لعدة ساخنة األمامية المقاعد

أيًضا هي ساخنة الهوائية الوسادة
ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات

بنظام وحدةSRSواقية من أجزاء تصبح قد
وغطاء القيادة عجلة محور الهوائية الوسادة
إلى باإلضافة النفخ ووحدة الهوائية الوسادة
األمامية القوائم من وأجزاء األمامية، المقاعد

لعدة ساخنة للسقف الجانبية والقضبان والخلفية،
هي ساخنة الهوائية الوسادة تصبح قد دقائق

أيًضا
األمامي الزجاج يتشقق قد

المحرك إمداد وسيتوقف الهجين نظام سيتوقف
←) )٧٢صبالوقود

جميع قفل إلغاء سيتم الموديالت بعض في
←) )١١٤صاألبواب

الفرامل في التحكم سيتم الموديالت بعض في
←) تلقائيًا التوقف )٢٣٨صومصابيح

←) تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل صسيتم
٣٠٣(

←) تلقائيًا الطوارئ وامضات تشغيل صسيتم
٣٦٨(

بنظام المزودة منeCallالسيارات أٌي حدث إذا
يرسل حتى مصمم فالنظام التالية، المواقف

طارئًا في*اتصاال التحكم مركز  eCallإلى
إلى الحاجة دون السيارة بموقع يخبرهم بحيث

" زر معSOSدفع التحدث الوكيل وسيحاول "
الطوارئ حالة مستوى من يتأكد حتى الركاب
من الركاب يتمّكن لم إذا الالزمة والمساعدة

المكالمة مع تلقائيًا الوكيل فسيتعامل التواصل،
المساعدة إرسال في ويساعد طارئة حالة أنها على

←) المطلوبة )٦٢صالضرورية
بنظام• الهوائية الوسادة .SRSتنتفخ
المقعد• حزام شداد ينشط
الخلف• من شديد صدام إلى السيارة تعرض
*:←) االتصال إجراء يمكن ال الحاالت، بعض في

)٦٤ص
بنظام الهوائية الوسائد انتفاخ  SRSحاالت

بنظام الهوائية األماميةSRSالوسائد
بنظام الهوائية الوسائد فيSRSتنفتح األمامية

اإلطالق مستوى تتجاوز صدمة حدوث حالة
أمامي تصادم قوة يساوي بمستوى قوة المحدد

سرعة ال٣٠ - ٢٠على ثابت بجدار ساعة كم
شكله يتغير أو يتحرك

عندها تنتفخ التي المحددة السرعة هذه أن إال
الحاالت في بكثير أعلى ستكون الهوائية الوسائد

التالية
أخرى• سيارة مثل بجسم السيارة ارتطمت إذا

يتشوه أو يتحرك أن يمكن الفتة عمود أو مركونة
التصادم عند

التصادم• مثل انزالقي لتصادم السيارة تعرضت إذا
تدخل أو السيارة مقدمة فيه "تنزلق" الذي

شاحنة تحميل سطح تحت السيارة
بناًء فقط المقاعد أحزمة شدادات تنشيط يتم قد

التصادم نوع على
بنظام الهوائية الوسائد انفتاح  SRSظروف

الواقية الستائر وذات الجانبية الهوائية الوسائد
بذلكSRSبنظام مزودة السيارة كانت إذا

الهوائية والوسائد الجانبية الهواء وسائد تنفتح
بنظام الواقية الستائر حدوثSRSذات حالة في

قوة المحدد اإلطالق مستوى تتجاوز صدمة
تصادم عن ناتجة صدمة قوة يساوي بمستوى

وزنها السيارة١٥٠٠سيارة بكابينة تقريبًا كجم
سرعة على السيارة اتجاه مع متعامد باتجاه

ساعة٣٠ - ٢٠تقارب كم
الستائر ذات الهوائية الوسائد أيًضا تنفتح قد

بنظام السيارةSRSالواقية تعرض حالة في
شديد أمامي لتصادم

P.33

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



اآلمن١-٣٤١ لالستخدام

C-SUV HV KZ_GH

أكياس فيها تنتفخ تنفتح قد التي الظروف
بنظام المزودة وقوعSRSالهواء حاالت غير ،

التصادم
بنظام أمامية هوائية وسائد أيًضا  SRSتنفتح
بنظام واقية ستائر ذات هوائية إذاSRSووسائد

صدمة حدوث حالة في بذلك مزودة السيارة كانت
الشكل لسيارتك السفلي الجانب على شديدة

لذلك األمثلة بعض يبين التوضيحي
صلب سطح أو رصيف حافة أو بحاجز االرتطام

فوقها القفز أو عميقة حفرة في السقوط
السقوط أو األرضبقوة على الهبوط

انتفاخ في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
بنظام الهوائية الهوائيةSRSالوسائد الوسائد

األماميةSRSبنظام
بنظام األمامية الهوائية الوسائد تنتفخ  SRSال

أو جانبي لتصادم السيارة تعّرض عند عامة بصفة
لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت إذا أو خلفي
وقوع حالة في ولكن، منخفضة سرعة عند أمامي
تباطؤ حدوث في قوته تتسبب نوع أي من حادث
الهوائية الوسائد تنفتح فربما كافية، بدرجة أمامي

بنظام .SRSاألمامية
الجانب من تصادم
الخلف من تصادم
السيارة انقالب

انفتاح في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
بنظام المزودة الهواء أكياسSRSأكياس

الواقية الستائر ذات الهواء وأكياس الجانبية الهواء
بنظام مزودةSRSالمزودة السيارة كانت إذا

بذلك
وذات الجانبية الهوائية الوسائد تفعيل يتم ال قد

بنظام الواقية السيارةSRSالستائر كانت إذا
تصادم أو معينة بزوايا جانبي لتصادم معرضة
مقصورة منطقة بخالف السيارة بهيكل جانبي

الركاب
منطقة بخالف السيارة لجسم الجانب من تصادم

الركاب مقصورة
بزاوية جانبي تصادم

بنظام الجانبية الهوائية الوسائد تنتفخ  SRSال
أو أمامي لتصادم السيارة تعّرض عند عامة بصفة
لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت إذا أو خلفي

منخفضة سرعة عند جانبي
األمام من تصادم
الخلف من تصادم
السيارة انقالب

بنظام الواقية الستائر ذات الهوائية الوسائد تنتفخ ال
SRSإذا أو خلفي التعّرضلتصادم عند عامة بصفة

أمامي أو جانبي لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت
منخفضة سرعة عند
الخلف من تصادم
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السيارة انقالب

تويوتا بوكيل االتصال عليك يتعين متى
أو للفحصو السيارة ستحتاج التالية، الحاالت في
ممكن وقت أسرع في تويوتا بوكيل اتصل التصليح
بنظام المزودة الهواء أكياس من كيس أي انتفاخ

SRS.
السيارة تعرض أو السيارة مقدمة تشّوه أو تلف
بانتفاخ للتسبب الكافية بالقوة يكن لم لحادث

بنظام األمامية الهوائية .SRSالوسائد

بنظام جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
SRSباستثناء واقية ستائر ذات هوائية ووسائد

أحد من جزء في تشّوه أو تلف حدوث تايوان
حالة في أو به، المحيطة المنطقة أو األبواب
الكافية بالقوة يكن لم لحادث السيارة تعرض
والوسائد الجانبية الوسائد بانتفاخ للتسبب

بنظام الواقية الستائر ذات .SRSالهوائية

بنظام جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
SRSواقية ستائر ذات هوائية ووسائد

جزء في ثقب أو تشّوه أو تلف حدوث لتايوان

في أو به، المحيطة المنطقة أو األبواب أحد من
بالقوة يكن لم لحادث السيارة تعرض حالة

والوسائد الجانبية الوسائد بانتفاخ للتسبب الكافية
بنظام الواقية الستائر ذات .SRSالهوائية

بنظام هوائية بوسادة المزودة غير السيارات
SRSتشققات أو خدوش حدوث السائق لركبة

لوحة في أو القيادة عجلة بطانة في تلف أو
الخاصة الهوائية الوسادة من بالقرب العدادات

األمامي بالراكب
بنظام هوائية بوسادة المزودة  SRSالسيارات

تلف أو تشققات أو خدوش حدوث السائق لركبة
العدادات لوحة في أو القيادة عجلة بطانة في
بالراكب الخاصة الهوائية الوسادة من بالقرب

القياس أجهزة لوحة من السفلي الجزء أو األمامي

بنظام جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
SRSفي تلف أو تشققات أو خدوش حدوث

هوائية وسائد على تحتوي التي المقاعد أسطح
بنظام .SRSجانبية

ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات
بنظام تشققاتSRSواقية أو خدوش حدوث
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القوائم أو األمامية القوائم أجزاء في تلف أو
الجانبي بالقضيب الزينية األجزاء أو الخلفية
على بداخلها تحتوي التي البطانة بالسقف
بنظام الواقية الستائر ذات الهوائية الوسائد

SRS.

تحذير
الهوائية بالوسائد خاصة احتياطية تنبيهات

SRSبنظام
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

بنظام المزودة الهواء بأكياس .SRSالمتعلقة
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
وضع السيارة ركاب وجميع السائق على يجب

صحيح نحو على مقاعدهم أحزمة
بنظام المزودة الهواء أكياس  SRSتعتبر

مع لالستعمال مصّممة تكميلية تجهيزات
المقاعد أحزمة

بنظام الهوائية الوسادة للسائقSRSتنفتح
أو الوفاة في تتسبب أن ويمكن كبيرة، بقوة

السائق كان إذا خاصة خطيرة بجروح اإلصابة
الهوائية الوسادة من جًدا قريبًا

الخاصة الهوائية الوسادة خطورة نطاق أن بما
أول هي االنتفاخ،٧٥ - ٥٠بالسائق مرحلة من مم

بعد على نفسك إبقاء فإن الوسادة٢٥٠لذا من مم
أمان مستوى لك سيوفر بالسائق الخاصة الهوائية

عجلة مركز من المسافة هذه قياس يتم كافيًا
على تجلس كنت إذا الصدري قفصك إلى القيادة

من أقل موضع٢٥٠مسافة تغيير يمكنك اآلن، مم
طرق بعدة قيادتك

ممكن• خلفي موضع أقصى إلى مقعدك حّرك
إلى الوصول سهولة على المحافظة مع

مريح نحو على الدواسات

قليالً• المقعد ظهر أِمل
فإن السيارات، تصاميم اختالف من الرغم على
المسافة تحقيق يمكنهم السائقين من الكثير

في٢٥٠ السائق مقعد كان ولو حتى مم،
خالل من ببساطة وذلك أمامي، موضع أقصى
ظهر إمالة كانت إذا قليالً المقعد ظهر إمالة
موضع فارفع للطريق، رؤيتك ستعيق مقعدك
أو تحتك تنزلق ال ثابتة وسادة بوضع جلوسك
بهذه مزودة سيارتك كانت إذا مقعدك ارفع

الخاصية
فقم• للضبط، قابلة القيادة عجلة كانت إذا

الوسادة اتجاه سيحّول هذا لألسفل بإمالتها
ورقبتك رأسك من بدالً صدرك نحو الهوائية
به موصى هو كما المقعد ضبط يتم أن يجب

الدواسات على السيطرة على المحافظة مع أعاله،
القياس أجهزة للوحة رؤيتك وعلى القيادة وعجلة

بوضوح
بنظام الهوائية الوسادة للراكبSRSتنفتح

في التسبب ويمكنها أيًضا، كبيرة بقوة األمامي
إذا خاصة خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
الوسادة من جًدا قريبًا األمامي الراكب كان

األمامي الراكب مقعد يكون أن يجب الهوائية
ضبط مع الهوائية الوسادة عن يمكن ما أبعد
األمامي الراكب يكون بحيث المقعد ظهر

باستقامة جالًسا
أو و الجالسون األطفال أو الرضع األطفال
يتعرضون قد صحيحة غير بصورة المثبتون
انفتاح عند خطيرة بجروح اإلصابة أو للوفاة
ما الذي الطفل أو الرضيع الهوائية الوسادة
المقعد حزام استعمال على جًدا صغيًرا زال

باستعمال صحيحة بطريقة تثبيته يتم أن يجب
بشدة تويوتا توصي الطفل حركة تقييد نظام
المقاعد في واألطفال الرّضع جميع بجلوس
نحو على حركتهم وتقييد للسيارة الخلفية
أمانًا أكثر الخلفية المقاعد تعتبر صحيح
األمامي الراكب مقعد من واألطفال للرضع

)٤٣ص←
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تحذير
لوحة على تتكئ أو المقعد حافة على تجلس ال

العدادات

هوائية وسادة أمام بالوقوف لطفل تسمح ال
علىSRSبنظام الجلوس أو األمامي للراكب

األمامي بالمقعد راكب ركبتي

أشياء بوضع األمامية المقاعد لركاب تسمح ال
ركبهم على

ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات
بنظام علىSRSواقية االتكاء إلى تعمد ال

القوائم أو للسقف، الجانبي القضيب أو الباب
والخلفية والجانبية األمامية

جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
بالجلوسSRSبنظام شخص ألي تسمح ال

مواجه وضع في الركاب مقعد على ركبتيه على
السيارة خارج يديه أو رأسه بوضع أو للباب

بنظام هوائية بوسادة المزودة غير السيارات
SRSشيء أي بتركيب تقم ال السائق لركبة

مثل مناطق على شيء أي باستناد تسمح أو
تصبح قد القيادة عجلة وبطانة العدادات لوحة

الوسادة انفتاح عند مقذوفات األشياء هذه
بنظام بالسائقSRSالهوائية الخاصة
األمامي والراكب

بنظام هوائية بوسادة المزودة السيارات
SRSشيء أي بتركيب تقم ال السائق لركبة

مثل مناطق على شيء أي باستناد تسمح أو
والجزء القيادة عجلة وبطانة العدادات لوحة
تصبح قد القياس أجهزة لوحة من السفلي
الوسادة انفتاح عند مقذوفات األشياء هذه

بنظام بالسائقSRSالهوائية الخاصة
والراكب السائق لركبة الهوائية والسادة

األمامي

ذات هوائية بوسائد المزودة غير السيارات
بنظام واقية تركيبSRSستائر إلى تعمد ال

والزجاج الباب مثل مناطق على شيء أي
الجانبية والنوافذ األمامي
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اآلمن١-٣٨١ لالستخدام
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تحذير
ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات

بنظام بمناطقSRSواقية شيء أي تعلق ال
النوافذ أو األمامي الزجاج أو الباب مثل

قضيب أو الخلفي أو األمامي القائم أو الجانبية
عدا فيما المساعدة ومقبض الجانبي السقف

← السرعة حدود )٣٨٨صملصق

ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات
بنظام عالقاتSRSواقية تعليق إلى تعمد ال

على الصلبة األشياء من ذلك غير أو المعاطف
تصبح أن يمكن المعطف تعليق خطافات

في تتسبب وقد مقذوفات األشياء هذه جميع
حال في خطيرة بجروح بإصابتك أو الوفاة
الواقية الستائر ذات الهوائية الوسائد انفتاح

.SRSبنظام
بنظام هوائية بوسادة المزودة السيارات

SRSغطاء يوجد كان إذا السائق لركبة
أن يُفترض التي المنطقة في موضوع فينيل

بنظام الهوائية الوسادة فيها  SRSتنفتح
نزعه من فتأكد بالسائق، الخاصة للركبة
جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات

المقاعدSRSبنظام ملحقات تَستخِدم ال
أكياس فيها تنتفخ التي األجزاء تغطي التي

بنظام المزودة الجانبية فقدSRSالهواء ،
الهواء أكياس انتفاخ مع الملحقات هذه تتداخل

بنظام الملحقاتSRSالمزودة هذه تمنع قد
بشكل تنتفخ أن من الجانبية الهواء وسائد
في تتسبب أو النظام تعطل قد أو صحيح،

ما الخطأ، بطريق الجانبية الهواء وسائد انتفاخ
خطيرة إصابة عن يسفر أو الوفاة إلى يؤدي

الهوائية الوسائد مكونات تعّرضمنطقة ال
أوSRSبنظام للصدمات األمامية األبواب أو

بالغة لقوة تعرضها
خلل حدوث في يتسبب أن يمكن بذلك فالقيام

بنظام المزودة الهواء أكياس .SRSفي
انفتاح بعد المكونات من جزء أي تلمس ال
بنظام المزودة الهواء أكياس  SRSانتفاخ

ساخنة تكون قد ألنها مباشرة
انفتاح بعد التنفس في صعوبة واجهت إذا

بنظام المزودة الهواء فافتحSRSأكياس ،
هواء بدخول للسماح النوافذ أو األبواب أحد

من تأكد آمنًا ذلك كان إن السيارة غادر أو نقي
وذلك يمكن ما بأسرع إلزالتها بقايا أية غسل

البشرة تهيّج لمنع
ذات هوائية بوسائد المزودة غير السيارات

بنظام واقية أوSRSستائر تلف حدث إذا
الهوائية الوسائد تخزين مناطق في تشقق

بنظام عجلةSRSالمزودة بطانة مثل
لديك تويوتا وكيل من فاطلب القيادة،

استبدالها
ستائر ذات هوائية بوسائد المزودة السيارات

بنظام تشققSRSواقية أو تلف حدث إذا
المزودة الهوائية الوسائد تخزين مناطق في

واألجزاءSRSبنظام القيادة عجلة بطانة مثل
من فاطلب والخلفي، األمامي بالقائمين الزينية

استبدالها تويوتا وكيل
بنظام الهوائية الوسائد نظام مكونات تعديل

SRSوالتخلصمنها
التعديالت من بأي تقوم أو سيارتك تتخلصمن ال

أن يمكن تويوتا وكيل استشارة دون التالية
بنظام المزودة الهواء أكياس أوSRSتتعطل

أو الوفاة عن يُسفر ما توقع دون تنتفخ تنفتح
خطيرة بجروح اإلصابة

الهواء أكياس وتصليح وتفكيك ونزع تركيب
بنظام SRSالمزودة
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تحذير
عجلة استبدال أو نزع أو تعديالت أو تصليحات

لوحة أو القياس أجهزة لوحة أو القيادة
القوائم أو المقاعد فرش أو المقاعد أو العدادات

القضيب أو والخلفية والجانبية األمامية
أو األمامي الباب لوحات أو للسقف الجانبية
الباب سماعات أو األمامي الباب إطارات

األمامي
مثل األمامي الباب بلوحة تعديالت لتايوان

فيه ثقب إحداث
أو األمامي السيارة رفرف تعديل أو تصليح
الركاب مقصورة جوانب أو األمامي المصّد

قضبان المصدات، قضبان الشبكة غطاء تثبيت
أو الثلج جرافات أو ، إلخ الكنغر، من الحماية

الروافع
للسيارة التعليق نظام تعديل

استقبال جهاز مثل إلكترونية أجهزة تركيب
واستقبال إرسال جهاز نقال سلكي ال وإرسال

أسطوانات مشغالت أو سلكية ال CDموجات

العادم غازات عن احتياطية تنبيهات

ضارة مواد على العادم غازات تحتوي
استنشاقها حالة في اإلنسان بجسم

تحذير
الكربون أكسيد أول غاز العادم غازات تتضمن

)COوالرائحة اللون عديم غاز وهو الضار
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
غازات تسرب في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
وقوع إلى يؤدي وقد السيارة داخل إلى العادم
إلى يؤدي قد ما بالدوار الشعور سببه حادث
خطيرة صحية التعرضلمشكلة أو الوفاة

القيادة أثناء مهمة نقاط
مغلًقا الخلفي الباب أبِق

حتى السيارة في العادم غازات شممت إذا
النوافذ فافتح مغلًقا، الخلفي الباب يكون عندما
أقرب في تويوتا وكيل لدى السيارة وافحص

ممكن وقٍت
الركن عند

أو التهوية سيئة منطقة في السيارة كانت إذا
النظام فأوقف الجراج، مثل مغلقة، منطقة

الهيدروجيني
النظام يكون بينما السيارة تترك ال

طويلة لفترة التشغيل وضع في الهيدروجيني
الوضع، هذا مثل تجنب الممكن من يكن لم إذا
من وتأكد مفتوح مكان في السيارة فأوقف
مقصورة إلى العادم أبخرة دخول عدم

السيارة
منطقة في دائًرا الهيدروجيني النظام تترك ال
إذا الثلج فيها يهطل أو الثلوج فيها تتراكم

يكون بينما السيارة حول الثلج أكوام تراكمت
غازات تتجمع فقد دائًرا، الهيدروجيني النظام

السيارة داخل إلى وتتسرب العادم
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تحذير
العادم أنبوب

كانت إذا دورية بصفة العادم فحصنظام يجب
أو التآكل، عن ناجمة تشققات أو ثقوب أي هناك
طبيعي غير صوت أو الوصالت إحدى في تلف
سيارتك فحصوتصليح من فتأكد العادم، من

تويوتا وكيل بواسطة
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C-SUV HV KZ_GH

الطفل.٢-١ سالمة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

" "PASSENGER AIR BAGمؤشر
مؤشر مصباح تشغيل  PASSENGER" يتم

AIR BAG" "وONالوسادة نظام تشغيل عند "
ولمدة إيقاف٦٠الهوائية يتم ثم تقريبًا ثانية

في التشغيل مفتاح يكون عندما فقط تشغيلهما
)ONوضع

للوسائد اليدوي واإليقاف التشغيل مفتاح
الهوائية

وأِدره األسطوانة في الميكانيكي المفتاح أدخل
" الوضع ".OFFإلى

" مؤشر مصباح مفتاحOFFيضيء يكون عندما "
الوضع في فقطONالتشغيل

مؤشر عن  PASSENGER AIR" معلومات
BAG" 

فربما التالية، المشكالت من مشكلة أي حدثت إذا
وكيل لدى السيارة افحص النظام في عطل يوجد

تويوتا
" مؤشر يضيء مفتاحOFFلن تحويل عند "

إلى الهوائية للوسادة اليدوي واإليقاف التشغيل
"OFF."

مفتاح تحويل عند المؤشر مصباح يتغير ال
إلى الهوائية للوسادة اليدوي واإليقاف التشغيل

" "ONالوضع أو "OFF."

اليدوي واإليقاف التشغيل نظام
الهوائية *للوسادة

الوسادة تنشيط إلغاء على النظام هذا يعمل
األمامي للراكب الهوائية

الوسائد نظام تنشيط إلغاء عدم يجب أنه إال
إلغاء تستدعي التي للمواقف تحسبًا الهوائية
نظام تثبيت عند الحال هو كما تنشيطه،

هذه ففي األمامي، المقعد في الطفل تقييد
مطلًقا النظام تشغيل عدم ينبغي الحالة

النظام مكونات

للمقعد الهوائية الوسادة تنشيط إلغاء
للراكب األمامي

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام استخدام عند

٤٧ص←
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الطفل٢-٤٢١ سالمة
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أطفال بمصاحبة الركوب

وجود عند التالية التنبيهات اعتبارك في ضع
السيارة داخل أطفال

المناسب الطفل حركة تقييد نظام استعمل
بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح حتى للطفل
بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع كافية

صحيحة
المقاعد في األطفال يجلس بأن يوصى

المقصودة غير المالمسة لتجنب الخلفية
الماسحة مفتاح أو السرعة تغيير لذراع

ذلك إلى ما أو
الباب في األطفال حماية قفل استعمل

فتح لتجنب النوافذ قفل مفتاح أو الخلفي
تشغيل أو القيادة أثناء للباب األطفال

←) قصد دون اآللية ،  ١١٦صالنوافذ
١٥٠(
بتشغيل الصغار لألطفال تسمح ال

أو احتباس في تتسبب قد التي التجهيزات
اآللية النوافذ مثل الجسم، أجزاء انحشار
والمقاعد، الخلفي والباب المحرك وغطاء

إلخ

تحذير
السيارة داخل أطفال وجود عند

وال السيارة، في مراقبة دون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استخدام أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تغيير أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان

قد المحايد الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وضع
تعرضاألطفال في خطورة أيًضا هناك تكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم

السيارة كانت إذا السقف فتحة أو بالنوافذ عبثهم
للسيارة أخرى مميزات أي أو بذلك مزودة

أو الحرارة درجة ارتفاع فإن ذلك، إلى باإلضافة
أن يمكن السيارة داخل شديدة بدرجة انخفاضها

لألطفال مميتًا يكون
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الطفل٢-١ سالمة

نامألاوةمالسلانامضل

C-SUV HV KZ_GH

تذّكرها ينبغي ٤٣صأمور
الطفل حركة تقييد نظام استخدام ٤٤صعند

وضعية لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
٤٨صجلوس

الطفل حركة تقييد نظام تركيب صطريقة
٥٦

المقعد• حزام باستعمال ٥٧صالتثبيت
نظام• باستخدام للتثبيتISOFIXمثبت

٥٩صالسفلي
العلوي• الحزام تثبيت ٦٠صاستخدام

تفرض فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
الطفل، حركة تقييد بأنظمة خاصة لوائح
ليقوم تويوتا بوكيل االتصال فيرجى

الطفل حركة تقييد أنظمة بتركيب
حتى الطفل حركة تقييد نظام استعمل

لوضع كافية بدرجة كبيًرا حجمه يصبح
صحيحة بطريقة السيارة مقعد حزام

المناسب الطفل حركة تقييد نظام اختر
وحجمه الطفل لعمر

تقييد أنظمة جميع تتوافق ال أنه إلى انتبه
السيارات جميع مع الطفل حركة

أو الطفل حركة تقييد نظام استخدام قبل
مواضع مع توافقه مدى من تحقق شرائه،

←) )٤٨صالمقعد

الطفل حركة تقييد أنظمة

في الطفل حركة تقييد نظام تركيب قبل
بعض مراعاة عليك سيتوجب السيارة،

أنظمة من المختلفة واألنواع االحتياطات،
وسائل على عالوة الطفل؛ حركة تقييد

هذا في وارد هذا وكل ذلك، ونحو التركيب،
الدليل

أثناء الطفل حركة تقييد نظام استخدم
استخدام يمكنه ال صغير طفل مع الركوب
لسالمة صحيح نحو على المقعد حزام

الطفل حركة تقييد نظام بتركيب قم الطفل،
اتباع من تأكد الخلفية المقاعد أحد على
التشغيل دليل في الواردة التركيب طريقة

الحركة تقييد نظام مع المرفق

المحتويات جدول

تذّكرها ينبغي أمور

تحذير
الطفل ركوب أثناء

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
حوادث حاالت في فعالة حماية على للحصول
حركة تقييد يجب المفاجئ، والتوقف السيارات

حزام باستعمال صحيحة بطريقة الطفل
ُمرّكب الطفل حركة لتقييد نظام أو المقعد
التركيب، تفاصيل لمعرفة صحيحة بطريقة

تقييد نظام مع المرفق التشغيل دليل إلى ارجع
عن عامة إرشادات تتوافر الطفل حركة

الدليل هذا في التركيب
تقييد نظام استعمال على بشدة تويوتا تحّث
الطفل لوزن والمطابق المالئم الطفل حركة
طبًقا الخلفي المقعد في وتركيبه وحجمه،
أكثر يكون الطفل فإن الحوادث، إلحصائيات
المقعد في صحيحة بطريقة تثبيته عند أمانًا

األمامي المقعد في عنه الخلفي
شخص ذراع أو ذراعيك بين بالطفل اإلمساك
في الطفل حركة تقييد لنظام بديالً ليس آخر
يرتطم أن يمكن الطفل فإن حادث، وقوع حالة
يحمله من بين ينحشر أو األمامي، بالزجاج

السيارة مقصورة أجزاء وبين
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الطفل٢-٤٤١ سالمة
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على الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند
تايوان باستثناء األمامي الراكب مقعد

الطفل حركة تقييد نظام رّكب الطفل، لسالمة
نظام تركيب يكون عندما الخلفية بالمقاعد

يمكن ال أمامي راكب بمقعد الطفل حركة تقييد
نظام رّكب ثم يلي كما المقعد اضبط تجنبه،

الطفل حركة تقييد

الخلف إلى بالكامل األمامي المقعد حّرك
،للتعديل قابالً الراكب مقعد ارتفاع كان إذا

ممكن موضع أعلى على فاضبطه
الموضع إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

تماًما القائم
وظهر الطفل مقعد بين فجوة وجود حالة في

إلى تصل أن إلى المقعد ظهر زاوية اضبط المقعد،
جيدة تالمس نقطة

نظام يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد

بإزالته فقم الرأس، مسند
أعلى إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

وضع

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام استعمال

كما الطفل حركة تقييد نظام تركيب عدم حالة في
يتعرض فربما الصحيح، موضعه في ينبغي

أو بالغة إصابات إلى الركاب من غيره أو الطفل
االنحراف أو الفرملة حالة في الوفاة ربما

التعّرضلحادثة أو المفاجئ
جراء عنيف الصطدام السيارة تعرض حالة في
يتعرض أن المحتمل فمن ذلك، نحو أو حادثة
سريًعا يظهر ال لتلف الطفل حركة تقييد نظام

النظام هذا تستخدم ال الحاالت، هذه وفي
مجدًدا

صعوبة تجد قد الطفل، حركة تقييد لنظام تبًعا
تحقق الحاالت، تلك في تركيبه في استحالة أو

الطفل حركة تقييد نظام مالءمة مدى من
←) السيارة في احرص٤٨صللتركيب

بعد والتركيب االستخدام بقواعد االلتزام على
الطفل حركة تقييد نظام تثبيت طريقة قراءة
التشغيل دليل عن فضالً الدليل، هذا في بعناية

الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق
الطفل حركة تقييد نظام تركيب احرصعلى
عدم أثناء حتى المقعد على صحيح نحو على
حركة تقييد نظام بتخزين تقم ال استعماله
الركاب مقصورة في تثبيته دون من الطفل
حركة تقييد نظام نزع الضرورة استدعت إذا
بإحكام خّزنه أو السيارة من فأخرجه الطفل،

األمتعة مقصورة في

الطفل حركة تقييد نظام استخدام عند

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام استخدام عند

تايوان باستثناء
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
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تحذير
حركة تقييد نظام استخدام باتًا منًعا يمنع
الراكب مقعد على الخلف إلى مواجه الطفل
قوة فإن حادث، وقوع حالة في األمامي
للراكب الهوائية للوسادة السريع االنتفاخ
اإلصابة أو الوفاة تسبب أن يمكن األمامي

لألطفال خطيرة بجروح

الشمس حاجب على ملصقات ملصق يوجد
تركيب يحظر أنه إلى يشير للراكب الجانبي
الخلف إلى المواجه الطفل حركة تقييد نظام

األمامي الراكب مقعد على
الملصق تفاصيل التوضيحي الشكل يبيّن

الملصقات
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تحذير

تحذير
تقييد نظام سوى األمامي المقعد على تضع ال
الحاالت في األمام إلى المواجه الطفل حركة
تقييد نظام تركيب عند تجنبها يمكن ال التي
مقعد على األمام إلى المواجه الطفل حركة

أقصى إلى للخلف المقعد حرك األمامي، الراكب
بذلك القيام عدم يؤدي أن يمكن ممكن موضع

إذا خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
انتفخت الهوائية الوسادات انفتحت

جانبية هوائية بوسائد المزودة السيارات
ستائرSRSبنظام ذات هوائية ووسائد

جزء أي أو رأسه بإسناد للطفل تسمح ال واقية
أو المقعد منطقة أو الباب على جسمه من
أو الخلفية أو الجانبية أو األمامية القوائم

المواضع هي وهذه للسقف، الجانبي القضيب
هوائية وسائد منها تنفتح أن يفترض التي

بنظام ذاتSRSجانبية هوائية وسائد أو
بنظام واقية كانSRSستائر ولو حتى ،

حركة تقييد نظام مقعد في جالًسا الطفل
الجانبية الهوائية الوسائد انتفاخ الطفل

بنظام الواقية الستائر ذات الهوائية والوسائد
SRSأن للصدمة ويمكن خطًرا، يُشكل

بجروح إصابته أو الطفل وفاة في تتسبب
خطيرة
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تحذير
مقعد الصغار األطفال مقعد تركيب عند

على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد ، معزز
بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل كتف وسط
ساقًطا يكون ال بحيث ولكن الطفل رقبة عن

الطفل كتف على
المناسب الطفل حركة تقييد نظام استخدم

المقعد على بتركيبه وقم وحجمه، الطفل لعمر
الخلفي

حركة تقييد نظام يعيق السائق مقعد كان إذا
صحيح، نحو على تركيبه دون ويحول الطفل
على الطفل حركة تقييد نظام بتركيب فقم

األيمن الخلفي المقعد

يعيق ال بحيث األمامي الراكب مقعد اضبط
الطفل حركة تقييد نظام

الطفل حركة تقييد نظام استخدام عند
لتايوان بالنسبة

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة

حركة تقييد نظام استخدام باتًا منًعا يمنع
األمامي الراكب مقعد على الطفل

االنتفاخ قوة فإن حادث، وقوع حالة في
يمكن األمامي للراكب الهوائية للوسادة السريع
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة تسبب أن

لألطفال

الشمس حاجب على ملصقات ملصق يوجد
تركيب يحظر أنه إلى يشير للراكب الجانبي
الراكب مقعد على الطفل حركة تقييد نظام

األمامي
الملصق تفاصيل التوضيحي الشكل يبيّن

الملصقات
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وضعية لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
جلوس

أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق يوضح

تحذير

تحذير
من جزء أي أو رأسه بإسناد للطفل تسمح ال
القوائم أو المقعد منطقة أو الباب على جسمه
القضيب أو الخلفية أو الجانبية أو األمامية
التي المواضع هي وهذه للسقف، الجانبي

جانبية هوائية وسائد منها تنفتح أن يفترض
ستائرSRSبنظام ذات هوائية وسائد أو

بنظام الطفلSRSواقية كان ولو حتى ،
الطفل حركة تقييد نظام مقعد في جالًسا
والوسائد الجانبية الهوائية الوسائد انتفاخ

بنظام الواقية الستائر ذات  SRSالهوائية
في تتسبب أن للصدمة ويمكن خطًرا، يُشكل

خطيرة بجروح إصابته أو الطفل وفاة

مقعد الصغار األطفال مقعد تركيب عند
على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد ، معزز
بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل كتف وسط
ساقًطا يكون ال بحيث ولكن الطفل رقبة عن

الطفل كتف على

المناسب الطفل حركة تقييد نظام استخدم
المقعد على بتركيبه وقم وحجمه، الطفل لعمر

الخلفي
حركة تقييد نظام يعيق السائق مقعد كان إذا
صحيح، نحو على تركيبه دون ويحول الطفل
على الطفل حركة تقييد نظام بتركيب فقم

األيمن الخلفي المقعد

يعيق ال بحيث األمامي الراكب مقعد اضبط
الطفل حركة تقييد نظام

لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
لتايوان بالنسبة جلوس وضعية
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←) الطفل حركة أنظمة٥٠صتقييد نوع
استخدامها يمكن التي الطفل حركة تقييد

باستخدام تركيبها الممكن الجلوس وأوضاع
الرموز

الطفل حركة تقييد نظام تحديد يمكن كذلك،
لطفلك والمناسب به الموصى

حركة تقييد أنظمة من تحقق لذلك، خالًفا
لالطالع التوافق وجدول بها الموصى الطفل
بها الموصى الطفل حركة تقييد أنظمة على

)٥٢ص←
مع المحدد الطفل حركة تقييد نظام من تحقق

وضعية كل مع التوافق تأكيد قبل يلي ما
الطفل حركة تقييد بأنظمة جلوس

مع جلوس وضعية كل توافق تأكيد قبل
الطفل حركة تقييد أنظمة

الطفل١ حركة تقييد نظام معايير من تحقق
يتوافق الطفل حركة لتقييد نظاًما استخدم

معايير أو١ * UN(ECE) R44 مع
 UN(ECE) R129 * ١،٢.

أنظمة على التالية االعتماد عالمة توجد
المتطابقة الطفل حركة تقييد

على المرفقة االعتماد عالمة من تحقق
الطفل حركة تقييد نظام

المعروض الالئحة لرقم مثال
اعتماد ٣* UN(ECE) R44عالمة

لعالمة المطبّق الطفل وزن نطاق موضح
.UN(ECE) R44اعتماد

اعتماد ٣* UN(ECE) R129عالمة

إضافة المطبّق الطفل ارتفاع نطاق موضح
اعتماد لعالمة المتوافرة األوزان إلى

UN(ECE) R129.
حركة٢ تقييد نظام تصنيف من تحقق

الطفل
حركة تقييد نظام اعتماد عالمة من تحقق

التالية التصنيفات أي لمعرفة الطفل
الطفل حركة تقييد لنظام مناسب

دليل من تحقق التأكد، عدم حالة في كذلك،
حركة تقييد نظام مع المضمن المستخدم
حركة تقييد نظام ببائع اتصل أو الطفل،

الطفل
"عام"•
عام"• "شبه
"مقيّد"•
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السيارة"• "حسب

 UN(ECE)وUN(ECE) R44تُعد:١*
R129المتحدة األمم من محددتين الئحتين

الطفل حركة تقييد ألنظمة
الجدول:٢* في المذكورة الطفل حركة تقييد أنظمة

االتحاد منطقة خارج المتوافرة تكون ال قد
األوروبي

المنتج:٣* على بناًء المعروضة العالمة تختلف ربما
تقييد أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق

الطفل حركة

القائم:١* الموضع إلى المقعد ظهر زاوية اضبط
لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند تماًما
المقعد، وظهر الطفل مقعد بين فجوة وجدت إذا

إلى تصل أن إلى المقعد ظهر زاوية فاضبط
جيدة تالمس نقطة

تقييد:٢* نظام يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
الرأس، مسند إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة

* ١،٢

*١،٢،٣

* ١،٢

من الطفل حركة تقييد لنظام مناسب
المقعد بحزام المثبت "الشاملة" الفئة
التي الطفل حركة تقييد ألنظمة مناسب

الطفل حركة تقييد أنظمة على بناء تعطى
←) التوافق وجدول بها صالموصى

٥٢(
الطفل حركة تقييد لنظامي مناسب

i-SizeوISOFIX.

العلوي الحزام تثبيت نقطة يتضمن

الطفل حركة تقييد لنظام مناسب غير
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بإزالته فقم
إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

وضع أعلى

المزودة:٣* الطفل حركة تقييد ألنظم مناسب غير
دعم بساق

الطفل حركة تقييد أنظمة حول التفصيلية المعلومات

نظامISOFIXأنظمة استخدام يمكن التثبيت" اختالف"آلية حسب مقسمة الطفل حركة لتقييد
أعاله الجدول في المذكورة التثبيت" "آلية بـ الخاصة جلوس أوضاع في الطفل حركة تقييد

التالي الجدول من تأكد التثبيت"، "آلية عالقة لنوع بالنسبة
على العثور من تتمكن لم إذا أو التثبيت" "آلية نوع على يحتوي ال الطفل حركة تقييد نظام كان إذا
لالطالع السيارات" "قائمة الطفل حركة تقييد نظام إلى الرجوع يرجى ، أدناه الجدول في معلومات

الطفل مقعد بائع من استفسر أو التوافق معلومات على

المقعد موضع

الجلوس وضعية رقم

العام الحزام لفئة جلوسمناسبة وضعية
ال نعمنعمنعمنعم

جلوس الi-Sizeوضعية نعمالنعمنعم
التثبيت آللية مناسبة جلوس وضعية

الالالالL1 /L2الجانبية

للخلف المواجه التثبيت آلية يناسب
)R1 /R2X /R2/ R3الR1 ،R2X ،R2الR1 ،R2X ،R2

لألمام المواجه التثبيت آلية يناسب
)F2X /F2 /F3الF2X ،F2 ،F3الF2X ،F2 ،F3

الصغار األطفال مقعد لتثبيت مناسب
)B2 /B3الB2  ،B3الB2  ،B3

التثبيت الوصفآلية
F3لألمام ومواجهة كامل بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
F2لألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة

F2Xلألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
R3للخلف ومواجهة كامل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
R2للخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة

R2Xللخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
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التوافق وجدول الطفل حركة تقييد أنظمة

الجدول في المذكورة الطفل حركة تقييد أنظمة
تايوان منطقة خارج المتوافرة تكون ال قد
تقييد أنظمة أنواع بعض تثبيت إحكام عند

يكون ال قد الخلفية، المقاعد في الطفل حركة
في صحيح نحو على المقاعد أحزمة استعمال
الطفل حركة تقييد نظام من القريبة المواضع
على التأثير دون أو إعاقته دون ممكنًا أمًرا

حزام مالءمة احرصعلى المقعد حزام فاعلية
وأسفل بكتفك مروًرا جيًدا الخاصبك المقعد
نظام أعاقه إذا أو كذلك، يكن لم إذا وركيك

مختلف موضع إلى فتحّرك الطفل، حركة تقييد
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
في الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

األمامي المقعد اضبط الخلفية، المقاعد
تقييد نظام أو الطفل يتعارضمع ال بحيث

الطفل حركة
،دعم بقاعدة مزود طفل مقعد تركيب عند

ظهر يتعارضمع الطفل مقعد كان إذا
فاضبط الدعم، قاعدة على تثبيته عند المقعد

يزول حتى الخلف إلى المقعد ظهر
التعارض

أمام المقعد بحزام الكتف مثبت كان إذا
وسادة فحّرك الطفل، مقعد حزام موّجه

األمام إلى المقعد

كان إذا الصغار، األطفال مقعد تركيب عند
الطفل حركة تقييد نظام في الموجود طفلك
زاوية فاضبط للغاية، مستقيم وضع في

كان وإذا مريح وضع أكثر إلى المقعد ظهر

R1للخلف مواجه رضيع مقعد
L1للخلف مواجه أيسر الرضيع مهد رضيع مقعد
L2للخلف مواجه أيمن الرضيع مهد رضيع مقعد
B2الصغار األطفال مقعد
B3الصغار األطفال مقعد

الكتلة حركةمجموعات تقييد نظام
به الموصى الطفل

المقعد موضع

II  ،III
 ٣٦حتى١٥من
كجم

األطفال مقعد
ال٢الصغار نعمالنعمنعم

التثبيت الوصفآلية
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حزام موّجه أمام المقعد بحزام الكتف مثبت
إلى المقعد وسادة فحّرك الطفل، مقعد

األمام

وضعية لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
جلوس

أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق يوضح
←) الطفل حركة أنظمة٥٠صتقييد نوع

استخدامها يمكن التي الطفل حركة تقييد
باستخدام تركيبها الممكن الجلوس وأوضاع

الرموز
مع المحدد الطفل حركة تقييد نظام من تحقق

وضعية كل مع التوافق تأكيد قبل يلي ما
الطفل حركة تقييد بأنظمة جلوس

مع جلوس وضعية كل توافق تأكيد قبل
الطفل حركة تقييد أنظمة

الطفل١ حركة تقييد نظام معايير من تحقق
يتوافق الطفل حركة لتقييد نظاًما استخدم

معايير أو١ * UN(ECE) R44 مع
 UN(ECE) R129 * ١،٢.

أنظمة على التالية االعتماد عالمة توجد
المتطابقة الطفل حركة تقييد

على المرفقة االعتماد عالمة من تحقق
الطفل حركة تقييد نظام

المعروض الالئحة لرقم مثال
اعتماد ٣* UN(ECE) R44عالمة

لعالمة المطبّق الطفل وزن نطاق موضح
.UN(ECE) R44اعتماد

اعتماد ٣* UN(ECE) R129عالمة

إضافة المطبّق الطفل ارتفاع نطاق موضح
اعتماد لعالمة المتوافرة األوزان إلى

UN(ECE) R129.
حركة٢ تقييد نظام تصنيف من تحقق

الطفل
حركة تقييد نظام اعتماد عالمة من تحقق

التالية التصنيفات أي لمعرفة الطفل
الطفل حركة تقييد لنظام مناسب

دليل من تحقق التأكد، عدم حالة في كذلك،
حركة تقييد نظام مع المضمن المستخدم
حركة تقييد نظام ببائع اتصل أو الطفل،

الطفل
"عام"•
عام"• "شبه
"مقيّد"•

لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
للمغرب بالنسبة جلوس وضعية
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السيارة"• "حسب

 UN(ECE)وUN(ECE) R44تُعد:١*
R129المتحدة األمم من محددتين الئحتين

الطفل حركة تقييد ألنظمة
الجدول:٢* في المذكورة الطفل حركة تقييد أنظمة

االتحاد منطقة خارج المتوافرة تكون ال قد
األوروبي

المنتج:٣* على بناًء المعروضة العالمة تختلف ربما
تقييد أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق

الطفل إذا:١*حركة الخلف إلى بالكامل األمامي المقعد حّرك
فقم للتعديل، قابالً الراكب مقعد ارتفاع كان

ممكن موضع أعلى إلى بتعديله
القائم:٢* الموضع إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند تماًما
المقعد، وظهر الطفل مقعد بين فجوة وجدت إذا

إلى تصل أن إلى المقعد ظهر زاوية فاضبط
جيدة تالمس نقطة

تقييد:٣* نظام يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
الرأس، مسند إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة

*٤*١،٢،٣

*٢،٣

*٢،٣

*٢،٣

من الطفل حركة تقييد لنظام مناسب
المقعد بحزام المثبت "الشاملة" الفئة
الطفل حركة تقييد لنظامي مناسب

i-SizeوISOFIX.

العلوي الحزام تثبيت نقطة يتضمن
حركة تقييد نظام استخدام باتًا منًعا يمنع

مقعد على الخلف إلى مواجه الطفل
األمامي الراكب
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بإزالته فقم
إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

وضع أعلى

المواجه:٤* الطفل لحركة تقييد نظام إال تستخدم ال
لألمام

الطفل حركة تقييد أنظمة حول التفصيلية المعلومات

نظامISOFIXأنظمة استخدام يمكن التثبيت" اختالف"آلية حسب مقسمة الطفل حركة لتقييد
أعاله الجدول في المذكورة التثبيت" "آلية بـ الخاصة جلوس أوضاع في الطفل حركة تقييد

التالي الجدول من تأكد التثبيت"، "آلية عالقة لنوع بالنسبة
على العثور من تتمكن لم إذا أو التثبيت" "آلية نوع على يحتوي ال الطفل حركة تقييد نظام كان إذا
لالطالع السيارات" "قائمة الطفل حركة تقييد نظام إلى الرجوع يرجى ، أدناه الجدول في معلومات

الطفل مقعد بائع من استفسر أو التوافق معلومات على

المقعد موضع

الجلوس وضعية رقم

لفئة مناسبة جلوس وضعية
ال نعم العام الحزام

نعم
األمام إلى متجه

فقط
نعمنعمنعم

جلوس الi-Sizeوضعية نعمالنعمالنعم
آللية مناسبة جلوس وضعية

الجانبية الالالالالL1 /L2التثبيت

المواجه التثبيت آلية يناسب
للخلف

)R1 /R2X /R2/ R3ال
،R1 ،R2Xال

R2الR1 ،R2X،
R2

لألمام المواجه التثبيت آلية يناسب
)F2X /F2 /F3الالF2X ،F2 ،F3الF2X ،F2 ،F3

األطفال مقعد لتثبيت مناسب
B2  ،B3الB2  ،B3الالB2 /B3الصغار

التثبيت الوصفآلية
F3لألمام ومواجهة كامل بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
F2لألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة

F2Xلألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
R3للخلف ومواجهة كامل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
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تقييد أنظمة أنواع بعض تثبيت إحكام عند
يكون ال قد الخلفية، المقاعد في الطفل حركة
في صحيح نحو على المقاعد أحزمة استعمال
الطفل حركة تقييد نظام من القريبة المواضع
على التأثير دون أو إعاقته دون ممكنًا أمًرا

حزام مالءمة احرصعلى المقعد حزام فاعلية
وأسفل بكتفك مروًرا جيًدا الخاصبك المقعد
نظام أعاقه إذا أو كذلك، يكن لم إذا وركيك

مختلف موضع إلى فتحّرك الطفل، حركة تقييد
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
في الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

األمامي المقعد اضبط الخلفية، المقاعد
تقييد نظام أو الطفل يتعارضمع ال بحيث

الطفل حركة
،دعم بقاعدة مزود طفل مقعد تركيب عند

ظهر يتعارضمع الطفل مقعد كان إذا
فاضبط الدعم، قاعدة على تثبيته عند المقعد

يزول حتى الخلف إلى المقعد ظهر

التعارض
أمام المقعد بحزام الكتف مثبت كان إذا

وسادة فحّرك الطفل، مقعد حزام موّجه
األمام إلى المقعد

كان إذا الصغار، األطفال مقعد تركيب عند
الطفل حركة تقييد نظام في الموجود طفلك
زاوية فاضبط للغاية، مستقيم وضع في

كان وإذا مريح وضع أكثر إلى المقعد ظهر
حزام موّجه أمام المقعد بحزام الكتف مثبت

إلى المقعد وسادة فحّرك الطفل، مقعد
األمام

تقييد نظام تركيب عملية يوضح الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل دليل أن من تأكد
الطفل حركة

R2للخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
R2Xللخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
R1للخلف مواجه رضيع مقعد
L1للخلف مواجه أيسر الرضيع مهد رضيع مقعد
L2للخلف مواجه أيمن الرضيع مهد رضيع مقعد
B2الصغار األطفال مقعد
B3الصغار األطفال مقعد

التثبيت الوصفآلية

الطفل حركة تقييد نظام تركيب طريقة
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باستعمال الطفل حركة تقييد نظام تركيب
المقعد حزام

لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب
الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل
المستعمل الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا
المعلومات تكن لم أو "عام" الفئة ضمن يقع

إلى فارجع ، الجدول في واردة المطلوبة
تصنيع جهة تقدمها التي السيارات" "قائمة

مواضع على لالطالع الطفل حركة تقييد نظام
من تحقق أو والمتعددة، الممكنة التركيب
←) الطفل مقعد بائع سؤال بعد صالتوافق

٥٠،  ٤٩(
حركة١ تقييد نظام تركيب يلزم كان إذا

فارجع األمامي، الراكب مقعد على الطفل

التركيب الصفحةطريقة

المقاعد حزام ٥٧صُملحق

لنظام السفلي التثبيت ملحق
ISOFIX٥٩ص

العلوي الحزام تثبيت ٦٠صملحق

التثبيت الطفل حركة تقييد نظام
الِمقعد بحزام باستعمال
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مقعد٤٤صإلى تعديل كيفية لمعرفة
األمامي الراكب

نظام٢ يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد

بإزالته فقم الرأس، مسند
الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

←) وضع أعلى )١٤١صإلى
حركة٣ تقييد نظام عبر المقعد حزام مّرر

اإلبزيم في الحزام طرف وأدخل الطفل
حزام ثبت الحزام التواء عدم من تأكد
حركة تقييد نظام في بإحكام المقعد

نظام مع المرفقة لإلرشادات وفًقا الطفل
الطفل حركة تقييد

مزوًدا٤ الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا
فثبت ، المقعد بحزام القفل ميزة بقفل
مشبك باستخدام الطفل حركة تقييد نظام

القفل

الطفل،٥ حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف حّركه

←) آمن نحو )٥٨صعلى
الُمرّكب الطفل حركة تقييد نظام إزالة

مقعد بحزام
حزام واسحب اإلبزيم تحرير زر على اضغط

بالكامل المقعد
حركة تقييد نظام يندفع ربما اإلبزيم، تحرير عند
حرر ثم المقعد مسند الرتداد نتيجة ألعلى الطفل

الطفل حركة تقييد نظام تثبيت مع اإلبزيم
فاحرصعلى تلقائيًا، المقعد حزام اللتفاف نظًرا

التخزين وضع إلى ببطء إعادته

الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند
نظام لتركيب القفل مشبك استخدام إلى تحتاج قد

قبل من المزودة اإلرشادات اتبع الطفل حركة تقييد
يكن لم إذا الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة
فيمكنك قفل، بمشبك مزوًدا الطفل حركة تقييد نظام
القفل مشبك تويوتا وكيل من التالية القطعة شراء

الطفل حركة تقييد لنظام
القطعة )73119-22010رقم

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
إذا المقعد حزام في باللعب لألطفال تسمح ال
الطفل، رقبة حول ملتويًا المقعد حزام أصبح

تعرضه أو الطفل اختناق إلى يؤدي فقد
عن تُسفر أن يمكن أخرى خطيرة إلصابات
تحرير من تتمكن ولم هذا حدث إذا الوفاة

الحزام قص يجب اإلبزيم، من الحزام
مقص باستعمال

مقفالن الحزام وطرف الحزام أن من تأكد
المقعد حزام التواء عدم ومن بإحكام
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تقييدISOFIXمثبتات نظام السفلية
الطفل )ISOFIXحركة

الخلفية للمقاعد سفلية مثبتات توفير يتم
مكان إلى تشير التي العالمات الخارجية

على مركبة بأزرار إليها مشار المثبتات وجود
المقاعد

مثبت باستعمال سفليISOFIXالتركيب
الطفل حركة تقييد )ISOFIXنظام

لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب
الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل
المستعمل الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا

المعلومات تكن لم أو "عام" الفئة ضمن يقع
إلى فارجع ، الجدول في واردة المطلوبة
تصنيع جهة تقدمها التي السيارات" "قائمة

مواضع على لالطالع الطفل حركة تقييد نظام
من تحقق أو والمتعددة، الممكنة التركيب
←) الطفل مقعد بائع سؤال بعد صالتوافق

٥٠،  ٤٩(
نظام١ يتعارضمع الرأس مسند كان إذا

إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد
بإزالته فقم الرأس، مسند

الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن
←) وضع أعلى )١٤١صإلى

التثبيت٢ قضبان على اإلبزيمات ثبّت
الخاصة

وقم الخاصة، التثبيت قضبان أوضاع من تحقق
المقعد إلى الطفل حركة تقييد نظام بتركيب

مسند بين الواقعة المساحة في القضبان تركيب يتم
المقعد وظهر المقعد

الطفل،٣ حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف حّركه

←) آمن نحو )٥٨صعلى

تحذير
واليمين، لليسار الطفل حركة تقييد نظام حّرك

بإحكام تركيبه من للتأكد والخلف ولألمام
ال الطفل، حركة تقييد نظام تركيب إحكام بعد

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد
مقعد الصغار األطفال مقعد تركيب عند

على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد ، معزز
بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل كتف وسط
ساقًطا يكون ال بحيث ولكن الطفل رقبة عن

الطفل كتف على
قبل من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

بمثبت المثبت الطفل حركة تقييد نظام
ISOFIXسفلي
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العلوي الحزام مثبتات
الخلفية للمقاعد العلوي الحزام مثبتات تتوافر

الخارجية
تثبيت عند العلوي الحزام مثبتات استخدم

العلوي الشريط

العلوي الحزام مثبتات
العلوي الشريط

الحزام مثبتات في العلوي الحزام تثبيت
العلوي

لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب

الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل
موضع١ أقصى إلى الرأس مسند اضبط

علوي
حركة تقييد نظام تركيب يعيق الرأس مسند كان إذا

وكان العلوي التثبيت حزام شريط أو الطفل
←) بإزالته فقم الرأس، مسند إزالة صباإلمكان

١٤١(
ثم٢ العلوي الحزام مثبت على الخطاف ثبّت

العلوي الشريط بربط قم
←) بإحكام العلوي الشريط تثبيت من صتأكد

٥٨(
مسند رفع مع الطفل حركة تقييد نظام تثبيت عند
أسفل العلوي الشريط تمرير احرصعلى الرأس،

الرأس مسند

خطاف
العلوي الشريط

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
ال الطفل، حركة تقييد نظام تركيب إحكام بعد

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد
عدم من تأكد السفلية، المثبتات استعمال عند
عدم ومن المثبتات حول غريبة مواد وجود

حركة تقييد نظام خلف المقعد حزام احتباس
الطفل

قبل من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

العلوي الحزام تثبيت استخدام

تحذير
الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
عدم من وتأكد بإحكام العلوي الشريط ثبّت

الحزام التواء
بخالف آخر شيء بأي العلوي الشريط تثبّت ال

العلوي الحزام مثبتات
ال الطفل، حركة تقييد نظام تركيب إحكام بعد

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد
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تحذير
قبل من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

رفع مع الطفل حركة تقييد نظام تثبيت عند
ثم الرأس مسند رفع يتم أن بعد الرأس، مسند
خفضمسند تجنب العلوي، الحزام تثبيت

الرأس
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الطوارئ.٣-١ حالة في المساعدة

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
تغطية:٢* نطاق في .eCallيعمل

سقف بفتحة المزودة غير السيارات

الميكروفون
" *" SOSزر

المؤشر مصابيح
الصوت مكبر

سقف بفتحة المزودة السيارات

الميكروفون
" *" SOSزر

المؤشر مصابيح
الصوت مكبر

نظام:* مشّغل مع للتواصل مخصص الزر هذا
eCall.
األنظمةSOSأزرار في المتوفرة األخرى

وليست الجهاز إلى تنتمي ال السيارة في األخرى
نظام مشّغل مع التواصل أجل .eCallمن

اآللية الطارئة المكالمات
مصمم فالنظام هوائية، وسادة أي انتفخت إذا
نظام في التحكم بمركز تلقائيًا يتصل بحيث

eCall .*المكالمة على المجيب المشّغل يتلقى
و الحادث ووقت السيارة ويحاولVINموقع ،

الموقف لتقييم السيارة في الركاب مع التحدث
التواصل، على قادرين غير الركاب كان إذا

أنها على المكالمة مع تلقائيًا المشّغل فسيتعامل
خدمات مزود بأقرب ويتصل طارئة حالة

نظام ثم٩٩٩طارئة الحالة ليشرح وغيره

eCall* ١،٢

بعدeCallإن عن لالتصال خدمة هي
األقمار عبر التوجيه نظام بيانات تستعمل

العالمي وتقنيةGNSSالصناعية
إلتاحة وذلك الضمنية الخلوية الهواتف

المكالمات التالية الطارئة المكالمات إجراء
التصادم إشعار اآللية الطارئة

اليدوية الطارئة والمكالمات األوتوماتيكي
" الزر على اضغط طريق هذهSOSعن "

اإلمارات لوائح بموجب مطلوبة الخدمة
المتحدة العربية

النظام مكونات

الطارئة اإلشعار خدمات
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الموقع إلى المساعدة إرسال يطلب
*:←) االتصال إجراء يمكن ال الحاالت، بعض في

)٦٤ص
اليدوية الطارئة المكالمات

" زر على اضغط الطوارئ، حالة " SOSفي
نظام في التحكم بمركز  *. eCallلالتصال

موقع المكالمة على المجيب المشّغل سيحدد
المساعدة ويرسل الموقف ويقيّم سيارتك

المطلوبة الضرورية
زر على الضغط قبل الغطاء فتح احرصعلى

"SOS."
سقف بفتحة المزودة غير السيارات

سقف بفتحة المزودة السيارات

" الزر على ضغط فأخبرSOSإذا قصد، دون "
طارئة حالة تواجه ال بأنك المشّغل

*:←) االتصال إجراء يمكن ال الحاالت، بعض في
)٦٤ص

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة ،ONعند
لمدة األحمر باللون المؤشر مصباح سيضيء

المؤشر١٠ مصباح سيضيء ثم ومن ثواٍن
النظام أن إلى يشير الذي األمر األخضر، باللون

يلي ما إلى المؤشر مصابيح تشير مفعل
األخضر باللون المؤشر مصباح أضاء إذا

مفعالً النظام يكون مضاًء، وبقي
مرتين األخضر المؤشر ومضمصباح إذا

أو آلية طارئة مكالمة فستجرى الثانية، في
يدوية

النظام يكون المؤشر، مصابيح تضئ لم إذا
مفعل غير

في األحمر باللون المؤشر مصباح أضاء إذا
مفتاح إدارة بعد الفور على تلك غير مرة أي

الوضع إلى هناكONالتشغيل يكون فقد ،
البطارية شحنة تنفد قد أو النظام في عطل

االحتياطية
لمدة األحمر المؤشر ومضمصباح  ٣٠إذا

فسيدل الطارئة، المكالمة أثناء تقريبًا ثانية
إشارة ضعف أو المكالمة انقطاع على

الخلوية الشبكة
ال االحتياطي النسخ ببطارية الخاصة الخدمة عمر

سنوات٣يتعدى

المصدر مفتوحة المجانية البرامج حول معلومات
مفتوحة مجانية برامج على المنتج هذا يحتوي

).FOSSالمصدر
ُكود أو الترخيصو معلومات على العثور يمكن

برمجيات عنوانFOSSمصدر على  URLهذه
التالي

http://opensource.lge.com/

المؤشر مصابيح
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تحذير
الطارئة المكالمة إجراء يتعذر عندما

من أٍي في آلية مكالمات إجراء يمكن ال قد
مزود أبلغ الحاالت، هذه وفي التالية المواقف

نظام الطوارئ بوسيلة٩٩٩خدمات وغيره
القريبة العامة الهواتف مثل أخرى

خدمة• منطقة في السيارة كانت إذا حتى
بمركز االتصال يصعب فقد الخلوية، الهواتف

نظام في االستقبالeCallالتحكم كان إذا
الحاالت، هذه وفي مشغوالً الخط كان أو سيئًا
بمركز لالتصال النظام محاولة من الرغم وعلى

نظام في منeCallالتحكم تتمكن ال فقد ،
نظام في التحكم بمركز  eCallاالتصال

بخدمات واالتصال طارئة مكالمات إلجراء
الطوارئ

مدعومة• غير منطقة في السيارة وجود أثناء
حينها سيتعذر المحمول، الهاتف بخدمات

الطوارئ مكالمات إجراء
من• أي في كسر أو تلف أو عطل وجود عند

" أزرار لوحة مثل المرتبطة " SOSالمعدات
أو الميكروفون أو المؤشرات مصابيح أو

أو أسالكDCMالسماعة أي أو الهوائي أو
إجراء حينها يتعذر ربما ، للمعدات توصيل

الطوارئ مكالمة
المحاولة• النظام يكرر الطارئة، المكالمة أثناء

نظام في التحكم بمركز ومعeCallلالتصال
نظام في التحكم بمركز االتصال تعذّر إذا ذلك،

eCallموجات إشارات الستقبال نظًرا
النظام يستطيع ال فربما ضعيفة، السلكية

المكالمة تنتهي وقد الخلوية، بالشبكة االتصال
المؤشر سيومضمصباح االتصال يتم أن دون

قرابة قطع٣٠األحمر إلى لإلشارة ثانية
هذا االتصال

بـ المقدر البطارية انخفضجهد فولط١٢إذا
النظام على يتعذر فقد انقطاع، هناك كان إذا أو

في التحكم بمركز .eCallاالتصال

بنظام الطارئة المكالمات نظام تبديل عند
جديد

اتصل الطارئة المكالمات نظام تسجيل ينبغي
تويوتا بوكيل
لسالمتك

القيادة في السالمة تحري يرجى
إجراء في مساعدتك هو النظام هذا وظيفة

مثل حادثة حصول حالة في الطوارئ مكالمة
الطارئة، الطبية الحاالت أو الطريق حوادث
بأي الركاب أو للسائق حماية يوفر ال لكنه
وربط بأمان القيادة يرجى لذا كانت صورة
لسالمتك األوقات جميع في المقاعد أحزمة
األهمية الحياة أعِط الطوارئ، حالة في

القصوى
رائحة أو يحترق شيء رائحة وجود حالة في
منها واخرج السيارة فغادر معتادة، غير أخرى

الفور على آمنة منطقة إلى
النظام عمل أثناء الهوائية الوسائد انتفخت إذا
مكالمة بإجراء يقوم النظام فإن طبيعي، بشكل
طوارئ مكالمة أيًضا النظام يجري طوارئ
أو الخلف من لالصطدام السيارة تعرض عند

انتفاخ عدم حالة في حتى انقالبها، عند
الهوائية الوسائد

أثناء الطوارئ اتصال تجري ال لسالمتك،
القيادة

في القيادة أثناء المكالمات إجراء يتسبب قد
يؤدي قد مما جيًدا، القيادة بعجلة اإلمساك عدم

متوقعة غير حوادث إلى
األشياء سالمة من وتأكد بالسيارة توقف
الطارئة المكالمة إجراء قبل المحيطة

استخدام يرجى المنصهرات، تغيير عند
استخدام يتسبب فقد المحددة المنصهرات

أو الكهربية الدارة إشعال في أخرى منصهرات
حريق إلى وتؤدي منها دخان انبعاث

رائحة أو دخان وجود أثناء النظام استخدام
النيران اندالع إلى يؤدي ربما معتادة غير

وكيل واستشر فوًرا النظام استخدام عن توقف
تويوتا
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مالحظة
التلف لتجنّب

" زر لوحة على سوائل أي تسكب وماSOSال ،"
لالرتطام تعرضها أو ذلك، إلى

" زر لوحة تعطلت الصوتSOSإذا مكبر أو "
أو الطارئة المكالمة أثناء الميكروفون أو

اليدوي الصيانة فحص
من التأكد أو الطارئة المكالمات إجراء يتعذر قد
التحكم مركز مشّغل مع التواصل أو النظام حالة

نظام األجهزةeCallفي من أٍي تلف حالة في
تويوتا وكيل إلى الرجوع يرجى أعاله، الواردة
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الهجين.٤-١ النظام

النظام مكونات

الفعلي الواقع عن يختلف أن ويمكن للشرح مثال هو التوضيحي الرسم هذا
البنزين محرك

الجر موتور الكهربائي المحرك
التشغيل بدء أثناء التوقف عند

البنزين محرك المحرك *يتوقف توقف عند
الكهربائي المحرك يحرك التشغيل، بدء أثناء

السرعات عند السيارة الجر موتور
بسيط، منزلق على التحرك عند أو المنخفضة

المحرك الكهربائي *يتوقف المحرك ويُستخدم
الجر موتور

الوضع على السرعة تغيير ذراع تكون عندما

Nالهجين النظام بطارية شحن يتم ال ،
الجر بطارية

بطارية:* الهجين النظام بطارية تحتاج عندما
ذلك، إلى وما إحمائه أو المحرك شحن إلى الجر
←) تلقائيًا العمل عن البنزين محرك يتوقف لن

)٦٧ص
العادية القيادة أثناء

محرك استخدام على االعتماد يكون ما غالبًا
موتور الكهربائي المحرك يشحن البنزين

الهجين النظام ميزات

دراية على أنك من تأكد التقليدية السيارات عن خصائصها تختلف هجين بنظام مزّودة سيارتك
بحذر بتشغيلها وقم بخصائصسيارتك، جيدة

وفًقا الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك استخدام بين الهجين النظام يجمع
العوادم انبعاثات وتقليل الوقود كفاءة من يحّسن ما القيادة، لظروف

النظام مكونات
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الجر بطارية الهجين النظام بطارية الجر
الضرورة حسب

الشديد التسارع عند
تُضاف بقوة، الوقود دواسة على الضغط عند
إلى الجر بطارية الهجين النظام بطارية قوة
موتور الكهربائي المحرك عبر البنزين محرك

الجر
الفرملة قوة الفرامل على الضغط عند

المتجددة
موتور الكهربائي المحرك العجالت تشغل

النظام بطارية شحن ويتم للطاقة، كمولد الجر
الجر بطارية الهجين

المتجددة الفرملة قوة
طاقة إلى الحركية الطاقة تتحول التالية، المواقف في
إعادة مع التباطؤ قوة على الحصول ويمكن كهربائية

الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن
وجود مع القيادة أثناء الوقود دواسة تحرير يتم

الوضع في السرعة تغيير .BأوDذراع
مع القيادة أثناء الفرامل دواسة على الضغط يتم

الوضع في السرعة تغيير ذراع .BأوDوجود
EVمؤشر

مؤشر باستخدامEVيُضيء السيارة قيادة عند
توقف عند أو فقط الجر موتور الكهربائي المحرك

البنزين محرك

البنزين محرك فيها يتوقف ال قد التي الظروف
ومع تلقائيًا ويتوقف البنزين محرك تشغيل يبدأ

التالية الحاالت في تلقائيًا يتوقف ال قد ذلك،

البنزين محرك إحماء أثناء
الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن أثناء
الهجين النظام بطارية تنخفض أو ترتفع عندما

الجر بطارية
المدفأة تشغيل عند

تلقائيًا البنزين محرك أيًضا يتوقف قد للظروف، تبًعا
أخرى حاالت في

الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن
النظام بطارية يشحن البنزين محرك ألن نظًرا
إلى البطارية تحتاج ال ، الجر بطارية الهجين
تُِرَكت إذا ذلك، ومع خارجي مصدر من الشحن
البطارية فستفرغ طويلة، لفترة متوقفة السيارة

من تأكد السبب، لهذا ببطء الجر بطارية الهجينة
األقل على أشهر بضعة كل واحدة مرة السيارة قيادة

أو٣٠لمدة البطارية١٦دقيقة أصبحت إذا كم
من تتمكن ولم تماًما فارغة الجر بطارية الهجينة

تويوتا بوكيل فاتصل الهجين، النظام تشغيل
بقدرة البطارية فولط١٢شحن

٤٠٩ص←
بقدرة البطارية طاقة استنزاف أو١٢بعد فولط

التبديل، أثناء وتركيبه التوصيل طرف إزالة عند
ذلك إلى وما

قيادة تمت إذا حتى البنزين محرك يتوقف ال قد
بطارية الهجينة البطارية على باالعتماد السيارة
بوكيل فاتصل أيام، لبضعة ذلك استمر إذا الجر

تويوتا
الهجين للسيارة المخصصة واالهتزازات األصوات

المحرك من اهتزازات أو أصوات أي تصدر ال قد
يكون بينما التحرك على قادرة السيارة أن من بالرغم

" السالمة،READYالمؤشر لضمان مضيئًا "
بنقل قيامك من وتأكد التوقف فرامل على اضغط

الوضع إلى السرعة تغيير التوقفPذراع عند
تشغيل عند التالية االهتزازات أو األصوات تصدر قد

فيه عطل أي وجود وعدم الهجين النظام
المحرك حجرة من الموتور أصوات تُسمع قد
الهجين النظام بطارية من أصوات تُسمح قد

بدء عند الخلفية، المقاعد وتحت ، الجر بطارية
توقفه أو الهجين النظام تشغيل
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أو طرقعة مثل المرحل، تشغيل أصوات تصدر قد
بطارية الهجين النظام بطارية من خفيفة فرقعة
تشغيل بدء عند الخلفية، المقاعد وتحت ، الجر

توقفه أو الهجين النظام
فتح أثناء الهجين النظام من أصوات تُسمع قد

الخلفي الباب
تشغيل بدء عند الحركة ناقل من أصوات تُسمع قد
بسرعات القيادة عند توقفه، أو البنزين محرك

التباطؤ أثناء أو منخفضة
الشديد التسارع عند المحرك أصوات تُسمع قد

عند المتجددة الفرملة قوة بسبب أصوات تُسمع قد
دواسة تحرير أو الفرامل دواسة على الضغط

الوقود
محرك تشغيل بدء عند باهتزازات تشعر قد

إيقافه أو البنزين
مأخذ فتحة من التبريد مروحة أصوات تُسمع قد
األيمن المقعد من السفلي الجزء جانب على الهواء

الخلفي
التدوير وإعادة واإلصالح الصيانة أعمال

والتخلص
واإلصالح الصيانة أعمال بشأن تويوتا بوكيل اتصل
السيارة تتخلصمن ال والتخلص التدوير وإعادة

بنفسك
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

سيتم البنزين، محرك توقف مع القيادة عند
القيادة لسرعة وفًقا يتغير صوت تشغيل
من بالقرب الموجودين األشخاص لتحذير
عندما أخرى مرة الصوت سيتوقف السيارة

السيارة سرعة تقريبًا٢٥تتجاوز ساعة كم

بالسيارة الصوتي التنبيه نظام
المحيطون األشخاص يجد قد التالية، الحاالت في
الصوتي التنبيه نظام صوت سماع في صعوبة

بالسيارة
الضوضاء عالية المناطق في

األمطار هطول أو الرياح هبوب أثناء
بالسيارة الصوتي التنبيه نظام لتركيب نظًرا وأيًضا،
سماع في صعوبة ثمة تكون قد السيارة، مقدمة في

مقارنة للتنبيه الخلف من القادمة السيارات
األمام من القادمة بالسيارات

بالسيارة الصوتي التنبيه نظام
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الفعلي الواقع عن يختلف أن ويمكن للشرح مثال هو التوضيحي الرسم هذا
التحذير ملصق

التحذير ملصق لتايوان
الخدمة قابس

الجر بطارية الهجين النظام بطارية
اللون برتقالية العالي الجهد كابالت
الجر موتور الكهربائي المحرك

الهواء تكييف نظام ضاغط
الطاقة في التحكم وحدة

الوقود نفاد
تشغيل بدء ويتعذر السيارة من الوقود ينفد عندما
من كاٍف بمقدار السيارة تزويد أعد الهجين، النظام
انخفاض بشأن التحذير مصباح ينطفئ حتى البنزين

الوقود ← مقدار٣٧٨صمستوى كان إذا
الهجين النظام يعمل ال فقد ضئيالً، المتوفر الوقود

حوالي تبلغ القياسية الوقود عند٦٫٥كمية لترات،
هذه تتباين قد مستٍو سطح على السيارة قيادة

المزيد أضف منزلق على السيارة تكون عندما القيمة

الهجين للنظام االحتياطية التنبيهات

حوالي مرتفع جهد ذو نظام فهو الهجين، النظام مع التعامل عند حذرك بحد٦٠٠خذ فولط
عالمات اتبع الهجين النظام يعمل عندما للغاية ساخنة تصبح أجزاء على ويحتوي ، أقصى

السيارة على المرفقة التحذير

النظام مكونات
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مائلة السيارة تكون عندما الوقود من
الكهرومغناطيسية الموجات

في والكابالت الجهد عالية األجزاء تتضمن
الموجات من حماية على الهجين السيارات

نفس منها تنبعث فإنه ثّم ومن الكهرومغناطيسية،
السيارات مثل الكهرومغناطيسية الموجات مقدار

األجهزة أو بالبنزين تعمل التي التقليدية
المنزلية الكهربائية

في األصوات تداخالت في سيارتك تتسبب قد
خارجية جهات تنتجها التي الراديو أجزاء

الجر بطارية الهجين النظام بطارية
بطارية الهجين النظام بطارية تشغيل فترة تكون
بطارية تشغيل فترة تتغير أن يمكن محدودة الجر
نمط مع يتوافق بما الجر بطارية الهجين النظام

وظروفها القيادة
التوافق إعالن

وفًقا الهيدروجين انبعاثات مع الطراز هذا يتوافق
السياراتECE100لالئحة بطارية أمان

الكهربائية

تحذير
العالي الجهد بشأن احتياطية تنبيهات

والتيار المتردد التيار بنظام تتميز السيارة هذه
بقدرة نظام عن فضالً الجهد، عالي  ١٢المستمر
المتردد للتيار العالي الجهد ينطوي جهد

يتسبب أن ويمكن بالغة خطورة على والمستمر
تؤدي قد كهربائية وصدمات شديدة حروق في

الخطيرة اإلصابة أو الموت إلى
أو إزالة أو تفكيك أو لمس مطلًقا تجنب

أو الكابالت أو الجهد عالية األجزاء استبدال
موصالتها

تشغيل بدء بعد ساخنًا الهجين النظام سيصبح
حذًرا كن العالي الجهد يستخدم الذي النظام
المرتفعة، الحرارة ودرجة العالي الجهد من
على المرفقة التحذير عالمات دائًما واتبع

السيارة

إلى الوصول فتحة فتح محاولة مطلًقا تجنب
األيمن الجانب أسفل الموجود الخدمة قابس
الخدمة قابس يُستخدم الخلفي المقعد من
يتعرضلجهد وهو السيارة صيانة عند فقط

عاٍل

الطرق العرضلحوادث بشأن تنبيهات
خطر من للحد التالية االحتياطية بالتنبيهات التزم

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة وقوع
فرامل بتعشيق وقم الطريق، جانب على توقف
الوضع على السرعة تغيير ذراع وضع ،Pاليد،

الهجين النظام وأوقف
عالية والموصالت والكابالت األجزاء تلمس ال

الجهد
أو السيارة داخل الكهربائية األسالك تعّرت إذا
تجنب كهربائية تتعرضلصدمة فقد خارجها،

العارية الكهربائية األسالك لمس مطلًقا
تلمس ال للسائل، تسرب حدوث حالة في

قوي كهربائي محلول يكون قد ألنه السائل
الجر بطارية الهجينة البطارية من القلوية
البشرة، أو للعينين السائل مالمسة حالة وفي
أو الماء من وفيرة بكمية الفور على اغسلهما
واطلب أمكن إن البوريك، حمض محلول

الفور على الطبية العناية
فغادرها الهجينة، السيارة في حريق اندلع إذا
غير الحريق مطفأة مطلًقا تستخدم ال سريًعا
قد الكهربائية الحرائق إلطفاء المخصصة

على طفيف بمقدار ولو المياه استخدام ينطوي
بالغة خطورة
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األيمن الجانب أسفل الهواء لمأخذ فتحة توجد
بطارية ألغراضتهوية الخلفي المقعد من

تلك تعرضت إذا الجر بطارية الهجين النظام
حرارة درجة ترتفع فقد لالنسداد، الفتحة
إلى يؤدي قد مما الهجين، النظام بطارية

النظام بطارية تفريغ شحن انخفاضقدرة
الجر بطارية الهجين

تحذير
رفع مع ذلك فافعل سيارتك، قطر لزم إذا

المتصلة العجالت كانت إذا األمامية العجالت
مالمسة الجر موتور الكهربائي بالمحرك
في الموتور يستمر فقد القطر، لألرضعند
اندالع في ذلك يتسبب وقد الكهرباء توليد

←) )٣٧١صالحريق
وحدت إذا السيارة األرضتحت بعناية افحص
تعّرضنظام فربما األرض، على السائل تسرب

سريًعا السيارة غادر للتلف الوقود
الجر بطارية الهجين النظام بطارية

أو الهجين النظام بطارية بيع إعادة تجنب
الحوادث، وقوع لمنع فيها التغيير أو تعديلها
تمت التي الهجين النظام بطاريات تجميع يتم
بمعرفة التخلصمنها تم سيارة من إزالتها
بنفسك البطارية تتخلصمن ال تويوتا

يقع قد مالئمة، بطريقة البطارية تجميع يتم لم ما
أو للوفاة التعرض من عنه ينتج وما يلي، ما

الجسيمة اإلصابة
الهجين• النظام بطارية التخلصمن يتم قد

وهذا تخزينها، يتم أو مشروعة غير بطريقة
يلمس قد أو البيئة، على خطورة على ينطوي
إلى يؤدي ما عاٍل، جهد ذا جزًءا شخصما

كهربائية التعرضلصدمة
لالستخدام• مخصصة الهجين النظام بطارية

بطارية اُستخدمت إذا الهجين سيارتك مع فقط
أو سيارتك خارج المستخدمة الهجين النظام
حوادث تقع فقد األشكال، من شكل بأي ُعّدلت
الحرارة توليد أو الكهربائية الصدمة قبيل من
تسرب أو انفجار وقوع أو الدخان انبعاث أو

البطارية سائل
تكون قد إمكانية السيارة، تسليم أو بيع إعادة عند

أن بسبب حادث لوقوع كبيرة احتمالية ثمة
دراية على ليس السيارة يتسلم الذي الشخص

األخطار بتلك كافية

بطارية إزالة دون السيارة التخلصمن تم إذا
خطر على األمر فينطوي الهجين، النظام

األجزاء لمست إذا كهربائية التعرضلصدمة
حالة في الجهد عالية والموصالت والكابالت
التخلصمن يجب السيارة، التخلصمن وجب
أو تويوتا وكيل لدى الهجين النظام بطارية
التخلصمن يتم لم إذا مؤهلة خدمة ورشة
فقد مالئمة، بطريقة الهجين النظام بطارية
تؤدي كهربائية التعرضلصدمة في تتسبب

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة إلى

مالحظة
الهجين البطارية في الهواء مأخذ فتحة

الجر بطارية
زجاجات مثل المياه، من كبيرة كميات تحمل ال
الماء انسكب إذا السيارة داخل المياه، مبردات
فقد ، الجر بطارية الهجين النظام بطارية على
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص البطارية تتلف

الهجين البطارية في الهواء مأخذ فتحة
الجر بطارية
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الصدمات من معين مستوى اكتشاف عند
نظام يحظر الصدمات، مستشعر بواسطة

الجهد تيار الطوارئ حاالت في التشغيل إيقاف
خطر من للحد الوقود ضخ ويوقف العالي

الوقود وتسريب الكهربائية بالصدمة اإلصابة
حاالت في التشغيل إيقاف نظام نشط إذا

إلعادة سيارتك تشغيل إعادة يتم فلن الطوارئ،
تويوتا بوكيل اتصل الهجين، النظام تشغيل

في عطل حدوث عند تلقائيًا الرسالة عرض يتم
المالئم غير التشغيل محاولة أو الهجين النظام

عرض شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا
واتبع الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات

←) )٣٨٥صالتعليمات

تحذير عرضرسالة يتم التحذير، مصباح أضاء إذا
بقدرة البطارية فصل يتم فولط١٢أو

جرب الحالة، هذه في الهجين النظام يعمل لن ربما
المؤشر يضيء لم إذا أخرى مرة النظام تشغيل

"READYتويوتا بوكيل فاتصل ،"

مالحظة
الهجين البطارية في الهواء مأخذ فتحة

الجر بطارية
بأي الهواء مأخذ فتحة انسداد عدم احرصعلى

الغطاء أو المقعد، غطاء مثل شيء،
تلك تعرضت إذا األمتعة أو البالستيكي،
تنخفضقدرة فقد لالنسداد، الفتحة

بطارية الهجين النظام بطارية تفريغ شحن
عطل حدوث إلى يؤدي قد مما ، الجر

لمنع بانتظام الهواء مأخذ فتحة بتنظيف قم
الهجين النظام بطارية حرارة درجة ارتفاع

زائد بشكل الجر بطارية
فتحة في غريبة مادة أو مياه بدخول تسمح ال
دائرة حدوث إلى ذلك يؤدي فقد الهواء؛ مأخذ
بطارية الهجين النظام بطارية وتلف قصر

الجر
عند الهواء مأخذ فتحة عند مرّكب مرشح يوجد

بعد حتى المرشح اتساخ استمرار مالحظة
بتنظيف فيُنصح الهواء، مأخذ فتحة تنظيف

إلى ارجع استبداله أو صالمرشح
تنظيف٣٥١ كيفية حول التفاصيل لمعرفة

المرشحات

الطوارئ حاالت في التشغيل إيقاف نظام

الهجين للنظام التحذير رسائل
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السرقة.٥-١ من الحماية نظام

تشغيل إيقاف بعد المؤشر يومضمصباح
قيد النظام أن إلى لإلشارة التشغيل مفتاح

التشغيل
إدارة بعد الوميض عن المؤشر مصباح يتوقف

الوضع إلى التشغيل الوضعACCمفتاح أو
ONالنظام إلغاء إلى إشارة

النظام صيانة
ال الذي النوع من التشغيل منع بنظام مزودة السيارة

للصيانة يحتاج

النظام في خلل حدوث في تتسبب قد حاالت
لجسم مالمًسا بالمفتاح اإلمساك جزء كان إذا

معدني
خاًصا مفتاًحا يالمس أو من قريبًا المفتاح كان إذا

إرسال بشريحة مجّهز مفتاح أمني بنظام
أخرى لسيارة مدمجة إلكترونية واستقبال

التشغيل منع نظام

إرسال شرائح السيارة مفاتيح تتضمن
منع على تعمل مدمجة إلكترونية واستقبال
المفتاح كان إذا الهجين النظام تشغيل بدء
الداخلي الكمبيوتر في مسبًقا مسّجل غير

للسيارة
السيارة داخل المفاتيح ترك إلى أبًدا تعمد ال

للسيارة مغادرتك عند
سرقة منع على للمساعدة مصمم النظام هذا
من المطلق األمان يضمن ال لكنه السيارة

السيارات سرقة علميات جميع

النظام تشغيل
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التشغيل منع لنظام مصادقات
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

قفل قبل منها التحقق يجب التي النقاط
السيارة

وسرقة اإلنذار لجرس المفاجئ اإلطالق لتفادي
اآلتي من تأكد السيارة،

السيارة داخل أحد وجود عدم
التنبيه تعيين قبل النوافذ إغالق
شخصية ممتلكات أو متعلقات أي ترك عدم

السيارة داخل أخرى ثمينة
الضبط

جميع واقفل المحرك وغطاء األبواب أغِلق
بعد تلقائيًا النظام ضبط سيتم  ٣٠األبواب

ثانية
إلى ثابتة إضاءة حالة من المؤشر مصباح يتغير

النظام ضبط وميضعند

مالحظة
النظام عمل صحة لضمان

تعديله تم إذا النظام إزالة أو تعديل إلى تعمد ال
الصحيح التشغيل ضمان يمكن فال إزالته، أو

للنظام

اإلنذار *جرس

والصوت الضوء اإلنذار نظام يَستخدم
اقتحام محاولة اكتشاف عند تنبيه إلعطاء

عندما التالية الحاالت في اإلنذار نظام ينطلق
مضبوًطا اإلنذار نظام يكون

طريقة بأي فتحه أو األبواب أحد قفل فك
أو الدخول وظيفة استعمال غير أخرى
أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب قفل سيتم الميكانيكي المفتاح
تلقائيًا أخرى مرة

المحرك غطاء فتح

اإلنذار نظام إيقاف تعطيل تهيئة
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اإليقاف أو التعطيل
جرس لتعطيل التالية الخطوات إحدى نّفذ

إيقافصدوره أو اإلنذار
األبواب فتح
الوضع إلى التشغيل مفتاح أوACCأِدر

الهجينONالوضع النظام بتشغيل قم أو ،
اإلنذار جرس إيقافصوت أو تعطيل سيتم

ثواٍن عّدة بعد

النظام صيانة
ال الذي النوع من إنذار جرس بنظام مزودة السيارة

للصيانة يحتاج
اإلنذار جرس إطالق

التالية الحاالت في اإلنذار تحفيز يتم قد
اإلنذار نظام تعطيل على يعمل اإلنذار إيقاف

أو األبواب أحد السيارة داخل شخص يفتح عندما
باستخدام السيارة قفل يفك أو المحرك غطاء

داخلي قفل زر أو باب قفل مفتاح

بقدرة البطارية شحن إعادة أو١٢عند فولط
←) مقفلة والسيارة )٤٠٩صاستبدالها

اإلنذار بنظام يعمل الذي األبواب قفل
غلق يتم قد الموقف، وحسب التالية، الحاالت في
للسيارة المالئم غير الدخول لمنع تلقائيًا الباب

الباب السيارة داخل الموجود الشخص يفتح عندما
التنبيه ويصدر

الشخص يفتح اإلنذار، صوت صدور أثناء
الباب السيارة داخل الموجود

بقدرة البطارية استبدال أو شحن إعادة  ١٢عند
فولط

مالحظة
النظام عمل صحة لضمان

تعديله تم إذا النظام إزالة أو تعديل إلى تعمد ال
الصحيح التشغيل ضمان يمكن فال إزالته، أو

للنظام
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

السيارة حالة ومؤشرات معلومات

القياس.١-٢. أجهزة مجموعة
ومؤشراته التحذير ٨٠..........مصابيح
شاشة والعدادات بوصة٤٫٢المقاييس

......................................٨٥
شاشة والعدادات بوصات٧المقاييس

......................................٩٠
المتعددة المعلومات عرض ٩٥....شاشة

االستهالك شاشة المحرك مراقبة شاشة
.....................................١٠٢
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القياس١-٨٠٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

القياس.١-٢ أجهزة مجموعة

التي ومؤشراته التحذير مصابيح جميع التالية التوضيحية الرسومات تعرض التوضيح، ألغراض
تُعرض

بوصة٤٫٢شاشة

التناظري٧شاشة السرعة عرضعداد عند بوصات

ومؤشراته التحذير مصابيح

المركزية واللوحة القياس أجهزة مجموعة على الموجودة ومؤشراته التحذير مصابيح تخبر
للسيارة المتعددة األنظمة بحالة السائق الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا

القياس أجهزة مجموعة على المعروضة ومؤشراته التحذير مصابيح
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

الرقمي٧شاشة السرعة عرضعداد عند بوصات

التي األعطال عن السائق التحذير مصابيح تُخبر
السيارة أنظمة لها تتعرض

التحذير مصابيح

أحمر
الفرامل  نظام تحذير   (←١*مصباح

)٣٧٦ص

أصفر
الفرامل  نظام تحذير  (←١*مصباح

)٣٧٦ص

أو يومض
يضيء

حرارة درجة ارتفاع تحذير مصباح
المحرك تبريد )٣٧٦ص  (←٢*سائل

النظام سخونة من التحذير مصباح
)٣٧٧ص  (←٢*الهجين

الشحن نظام تحذير   (←١*مصباح
)٣٧٧ص

انخفاضضغط بشأن التحذير مصباح
المحرك )٣٧٧ص  (←٢*زيت

األعطال  مؤشر ص  (←١*مصباح
٣٧٧(

نظام تحذير ص  (←١* SRSضوء
٣٧٧(

نظام تحذير ص  (←١* ABSضوء
٣٧٨(

تجاوز نظام تحذير مصباح
بدء في التحكم تحذير مصباح الفرامل

)٣٧٨ص  (←٢*القيادة

أصفر أحمر

التوجيه نظام تحذير مصباح
المعزز  )٣٧٨ص  (←١*الكهربائي

انخفاض بشأن التحذير مصباح
←) الوقود )٣٧٨صمستوى

مقعد حزام بربط التذكير مصباح
←) السائق ومقعد األمامي الراكب

)٣٧٩ص
مقعد بحزام التذكير مصابيح
كانت إذا الخلفي الراكب
←) بذلك مزودة صالسيارة

٣٧٩(
الخاصبضغط التحذير مؤشر

)٣٨٠ص (←١*اإلطارات

برتقالي
السيارة٢ *LTAمؤشر كانت إذا

←) بذلك )٣٨٠صمزودة
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القياس١-٨٢٢ أجهزة مجموعة
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التشغيل:١* مفتاح تدوير عند المصابيح تلك تُضيء
الوضع النظامONإلى فحص أن إلى لإلشارة

تشغيل بعد المصابيح ستنطفئ التنفيذ قيد
ثمة يكون قد ثواٍن بضع بعد أو الهجين، النظام
أو المصابيح، تلك تعمل لم إذا النظام في عطل
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص تنطفئ

عرض:٢* شاشة على المصباح هذا يضيء
المتعددة المعلومات

تشغيل حالة عن السائق المؤشرات تلك تُخبر
المختلفة السيارة أنظمة

وميض

على المساعدة مستشعر إيقاف مؤشر
تويوتا سيارات كانت١*ركن إذا

←) بذلك مزودة )٣٨٠صالسيارة

وميض
كانت١* RCTA OFFمؤشر إذا

←) بذلك مزودة )٣٨١صالسيارة

أو يومض
يضيء

تحذير كانت١* PCSمصباح إذا
←) بذلك مزودة )٣٨١صالسيارة

االنزالق )٣٨١ص (←١*مؤشر

←) اليد فرامل )٣٨٢صمؤشر

تحذير
السالمة نظام تحذير مصباح يعمل لم إذا

مصباح مثل السالمة، نظام مصباح يعمل لم إذا
نظام تشغيلSRSوABSتحذير تبدأ عندما

غير األنظمة تلك أن يعني فهذا الهجين، النظام
التعرض حالة في حمايتك في للمساعدة متاحة
اإلصابة أو الوفاة وقوع عن يسفر قد ما لحادث،
فوًرا، تويوتا وكيل لدى السيارة افحص الجسيمة

ذلك حدث إذا

المؤشرات

االنعطاف(← إشارة ذراع صمؤشر
١٧٠(

←) الخلفي الباب مصباح صمؤشر
١٧٢(

بعيد األمامي المصباح ضوء مؤشر
←) )١٧٣صالمدى

المدى بعيد الضوء مؤشر
السيارة كانت إذا األوتوماتيكي

←) بذلك )١٧٥صمزودة
إذا األمامية الضباب مصابيح مؤشر

←) بذلك مزودة السيارة صكانت
١٧٨(

←) الخلفي الضباب مصباح مؤشر
)١٧٨ص

تحذير كانت١،٢* PCSمصباح إذا
←) بذلك مزودة )١٩٤صالسيارة

السرعة ثبات في التحكم نظام مؤشر
بذلك مزودة السيارة كانت إذا

)٢٠٨،٢١٧(
الديناميكي التحكم نظام مؤشر

كانت إذا السرعة ثبات في الراداري
←) بذلك مزودة )٢٠٨السيارة

السرعة ثبات في التحكم نظام مؤشر
"SETمزودة السيارة كانت إذا "

)٢٠٨،٢١٧بذلك

*٣

السيارة٧ * LTAمؤشر كانت إذا
←) بذلك )٢٠٤صمزودة

للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات
بنظام إذا٦،  ٥،  ٤ *BSMالخلفية  

←) بذلك مزودة السيارة صكانت
٢٢٠(
السيارةBSMمؤشر كانت إذا

←) بذلك )٢٢٠صمزودة
على المساعدة مستشعر إيقاف مؤشر

تويوتا سيارات كانت١،٢*ركن إذا
←) بذلك مزودة )٢٢٦صالسيارة

P.82

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٨٣

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

التشغيل:١* مفتاح تدوير عند المصابيح تلك تُضيء
الوضع النظامONإلى فحص أن إلى لإلشارة

تشغيل بعد المصابيح ستنطفئ التنفيذ قيد
ثمة يكون قد ثواٍن بضع بعد أو الهجين، النظام
أو المصابيح، تلك تعمل لم إذا النظام في عطل
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص تنطفئ

النظام:٢* تشغيل إيقاف عند المصباح هذا يضيء
وحالة:٣* لون يتغير التشغيل، حالة على اعتماًدا

الضوء لتغير الوميض اإلضاءة
بوظيفة:٤* المزودة غير :RCTAالسيارات

المرايا تومضمؤشرات التشغيل، تأكيد أجل من
بنظام الخلفية للرؤية المواقفBSMالخارجية في

التالية
وضع• في التشغيل مفتاح يكون ،ONعندما

وظيفة فيBSMفإن بشاشةتفعل
المتعددة المعلومات

وظيفة• تمكين حالة علىBSMفي
فإن المتعددة، المعلومات عرض بشاشة

الوضع في يكون التشغيل .ONمفتاح
فستنطفئ صحيحة، بطريقة يعمل النظام كان إذا
بنظام الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات

BSMثواٍن بضع بعد
للرؤية الخارجية المرايا تومضمؤشرات لم إذا

بنظام يكونBSMالخلفية فقد تنطفئ، لم أو
النظام في عطل هناك

تويوتا وكيل لدى السيارة افحص الحالة، هذه وفي
بوظيفة:٥* المزودة :RCTAالسيارات

إلى التشغيل مفتاح تدوير عند المصابيح تلك تُضيء
قيدONالوضع النظام فحص أن إلى لإلشارة

النظام تشغيل بعد المصابيح ستنطفئ التنفيذ
في عطل ثمة يكون قد ثواٍن بضع بعد أو الهجين،

تنطفئ أو المصابيح، تلك تعمل لم إذا النظام
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

الخارجية:٦* المرايا على المصباح هذا يضيء
الخلفية للرؤية

عرض:٧* شاشة على المصباح هذا يضيء
المتعددة المعلومات

حوالي:٨* الخارج في الحرارة درجة تبلغ عندما
لمدة٣ المؤشر سيومضهذا أقل، أو  ١٠°م

كانت١،٢* RCTA OFFمؤشر إذا
←) بذلك مزودة )٢٣٢صالسيارة

وميض
االنزالق )٢٣٨ص (←١*مؤشر

ص (←١،٢ *VSC OFFمؤشر
٢٣٨(

والتشغيل الدخول نظام مؤشر
مزودة٧*الذكي السيارة كانت إذا
)١٦٢صبذلك

" )١٦٢ص" (←READYمؤشر
القيادة وضع ص  (←EVمؤشر

١٦٦(
←) اليد فرامل )١٧١صمؤشر

)٦٧ص  (←EVمؤشر
الحرارة انخفاضدرجة مؤشر

)٨٥،٩٠ص٨*الخارجية
←) األمان )٧٣،٧٧صمؤشر
 PASSENGER" مؤشر

AIR BAG" * كانت١،٩ إذا
←) بذلك مزودة صالسيارة

٤١(
←) االقتصادية القيادة وضع مؤشر

)٢٣٦ص

←) الطاقة وضع )٢٣٦صمؤشر
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مضيئًا يبقى ثم تقريبًا، ثواٍن
المركزية:٩* اللوحة في المصباح هذا يضيء
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

والعدادات المقاييس مواقع

الهجين النظام مؤشر
←) التوليد إعادة مستوى أو الهجين النظام )٨٦صيعرضخرج

السرعة عداد
الخارجية الحرارة درجة

من النطاق ضمن الخارج في الحرارة إلى٤٠يعرضدرجة °م٥٠°م
←) )٨٧صالساعة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
←) السيارة بيانات من مجموعة للسائق )٩٥صيعرض

←) عطل حدث إذا التحذير )٣٨٤صيعرضرسائل
←) والرحلة المسافة )٨٧صعرضعدادات

←) السرعة تغيير وضع )١٦٨صمؤشر
←) الوضع تغيير )٨٧صزر

الوقود مقياس
الخزان في المتبقية الوقود يعرضكمية

المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك تبريد سائل حرارة يعرضدرجة

شاشة والعدادات بوصة٤٫٢المقاييس

العدادات عرض شاشة
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القياس١-٨٦٢ أجهزة مجموعة
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الهجين النظام مؤشر

READY OFFمنطقة
يعمل ال الهجين النظام أن توضح

الشحن منطقة
التوليد إعادة *يعرضحالة

النظام بطارية لشحن المتولدة الطاقة ستُستخدم
الجر بطارية الهجين

الهجينEcoمنطقة للنظام
غالبًا تُستخدم ال التي البنزين محرك تعرضطاقة
في تشغيله ويُعاد البنزين محرك تلقائيًا سيتوقف

متنوعة معينة ظروف ظل
Ecoمنطقة

للبيئة الصديق الوضع في السيارة قيادة يعرض
Eco.

منطقة ضمن الشريط على يمكنEcoبالحفاظ ،
للبيئة الصديقة القيادة من المزيد تحقيق

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق  Ecoيعرضتجاوز

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء
التوليد:* إعادة تشير الطريقة، بهذه االستخدام عند

السيارة حركة بواسطة المولدة الطاقة تحول إلى
الكهربائية الطاقة إلى

المحرك سرعة
سرعة في بدقة التحكم يتم الهجينة، السيارات في

من والحد الوقود فاعلية توفير في للمساعدة المحرك
وغيرها العوادم انبعاثات

سرعة تختلف أن يمكن حين أوقات ثمة وتكون
ظروف في السيارة تشغيل يتم عندما حتى المحرك

القيادة لظروف مماثلة
عندما الهجين النظام مؤشر يعمل

التالية الحاالت في الهجين النظام مؤشر سيعمل
" مؤشر ".READYيضيء

الوضع في السرعة تغيير .BأوDذراع
الخارجية الحرارة عرضدرجة

عرضدرجة يتم ال قد التالية، المواقف في
يستغرق قد أو الصحيحة، الخارجية الحرارة

لتغييرها المعتاد من أطول العرضمدة
أقل• منخفضة بسرعات القيادة أو التوقف، عند

ساعة٢٥من كم
مفاجئ• بشكل الخارجية الحرارة درجة تغير عند

غيرهما أو النفق أو الجراج مخرج مدخل عند
" أو " عرض" فيEعند عطل هناك يكون قد ،"

تويوتا وكيل إلى سيارتك اصطحب النظام
السائل الكريستال شاشة

٩٦ص←

تحذير
الحرارة درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
استخدام قبل السيارة مقصورة بتدفئة السماح

درجات في السائل الكريستال المعلومات شاشة
استجابة تكون قد بشدة، المنخفضة الحرارة

عرض يتأخر وقد بطيئة، المعلومات عرض شاشة
التغييرات
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C-SUV HV KZ_GH

العرض تغيير
عرض يتم حتى الشاشة تغيير زر على اضغط

المطلوب الوقت

العناصر عرض
المسافة عداد

السيارة قطعتها التي المسافة إجمالي يعرض

الرحلة الرحلةAعداد Bعداد
مرة آخر من السيارة قطعتها التي المسافة يعرض
عدادي استخدام يمكن العداد تعيين إعادة فيها تم

مختلفةBوAالرحلة وعرضمسافات لتسجيل
مستقل بشكل

المطلوب الرحلة اعرضعداد التعيين، إلعادة
الشاشة تغيير زر على االستمرار مع واضغط

العدادات ضوء في التحكم
العدادات ضوء في التحكم يعرضشاشة

عند• حدة على العدادات ضوء سطوع تعديل يمكن
وإيقافها الخلفي الباب مصابيح تشغيل

في• التحكم بعرضشاشة قم السطوع، لتعديل
زر على االستمرار مع واضغط العدادات مصباح

الشاشة تغيير

" على الدقائق "00ضبط
على١ منلتحديدأواضغط

المتعددة المعلومات عرض شاشة
على٢ "الساعةأواضغط لتحديد

:00."
على بدايةاضغط على الساعة لضبط
ساعة أقرب

مثال
1:00 ← 1:29إلى1:00
2:00 ← 1:59إلى1:30

الساعة تغيير
على١ منلتحديدأواضغط

المتعددة المعلومات عرض شاشة

تحذير
تغيير بين زمني تخلف ثمة المثال، سبيل على
الجديد الترس رقم ظهور وبين السرعة السائق

الزمني التخلف هذا يتسبب أن يمكن الشاشة على
ما أخرى، مرة السرعة السائق يخفض أن في
وزائد، سريع بشكل المحرك فرملة في يتسبب
عن يسفر قد حادث وقوع في التسبب ثم ومن

خطيرة إصابة أو الوفاة

مالحظة
األخرى والمكونات المحرك إتالف لتفادي
المحرك دورات عداد مؤشر إلبرة تسمح ال
إلى يشير ما الحمراء، المنطقة إلى بالدخول

للمحرك القصوى السرعة إلى الوصول
درجة مقياس كان إذا بشدة المحرك يسخن قد

المنطقة في المحرك تبريد سائل حرارة
السيارةHالحمراء أوقف الحالة، هذه في

أن بعد المحرك وتفقد آمن مكان في الحال في
←) تماًما )٤١١صيبرد

والرحلة المسافة عرضعدادات

المزودة غير السيارات الساعة ضبط
المتعددة الوسائط التوجيه بنظام
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القياس١-٨٨٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

على٢ "الساعةأواضغط لتحديد
:00."
على٣ االستمرار مع اضغط

على٤ عنصرأواضغط لتحديد
تغييره يلزم

على٥ اإلعدادأواضغط لتغيير
التالية اإلعدادات تغيير يمكن

ساعة٢٤ساعة١٢تنسيق
ساعة
دقيقة

الساعة ضبط
الشاشات على المعروضة الساعات ضبط يمكن

الصوت نظام شاشة على التالية
المتعددة المعلومات عرض شاشة
الصوت نظام شاشة

تلقائيًا ضبطها المراد الساعة إعدادات
GPSبواسطة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
نظام٥ بواسطة تلقائي "ضبط " GPSحدد

التشغيل وضع على للضبط
يدويًا الساعة ضبط

١" الزر على ".MENUاضغط

"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
نظام٥ بواسطة تلقائي "ضبط " GPSحدد

اإليقاف وضع على للضبط
المعروض٦ الوقت ضبط
"ساعات" من " " أو " " حدد ساعة

الساعة لضبط
لضبط "دقائق" من " " أو " " حدد دقيقة

الدقيقة
:"00بداية على الساعة لضبط اضغط "

ساعة أقرب
مثال

1:00 ← 1:29إلى1:00
2:00 ← 1:59إلى1:30

الزمنية المنطقة ضبط
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
الزمنية"٥ "المنطقة حدد

المرجوة الزمنية المنطقة حدد
النهار أثناء الطاقة توفير ضبط

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
إيقاف٥ تشغيل ثم صيفي" "توقيت حدد

بنظام المزودة السيارات الساعة ضبط
المتعددة الوسائط التوجيه
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٨٩

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

تنسيق بين الساعة  ٢٤ساعة١٢تغيير
ساعة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
بنظام٥ الوقت "صيغة ثم٢٤حدد ساعة"،

إيقاف تشغيل
عرض يتم التشغيل، إيقاف وضع على الضبط عند

بتنسيق ساعة١٢الساعة

بنظام المزودة السيارات الساعة إعدادات شاشة
المتعددة الوسائط التوجيه

عرض"الساعة تم تحديد00إذا عند على"
خلل يحدث قد المتعددة، المعلومات عرض شاشة
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص بالنظام وظيفي
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القياس١-٩٠٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

والعدادات المقاييس مواقع
التناظري السرعة عداد

الهجين النظام مؤشر
←) التوليد إعادة مستوى أو الهجين النظام )٩٢صيعرضخرج

السرعة عداد
←) )٩٣صالساعة

الوقود مقياس
الخزان في المتبقية الوقود يعرضكمية

المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك تبريد سائل حرارة يعرضدرجة

←) الوضع تغيير )٩٣صزر
←) والرحلة المسافة )٩٣صعرضعدادات
المتعددة المعلومات عرض شاشة

←) السيارة بيانات من مجموعة للسائق )٩٥صيعرض
←) عطل حدث إذا التحذير )٣٨٤صيعرضرسائل

الخارجية الحرارة درجة
من النطاق ضمن الخارج في الحرارة إلى٤٠يعرضدرجة °م٥٠°م

شاشة والعدادات بوصات٧المقاييس

العدادات عرض شاشة
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٩١

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

←) السرعة تغيير وضع )١٦٨صمؤشر
الرقمي السرعة عداد

الهجين النظام مؤشر
←) التوليد إعادة مستوى أو الهجين النظام )٩٢صيعرضخرج

السرعة عداد
←) )٩٤صالساعة

الوقود مقياس
الخزان في المتبقية الوقود يعرضكمية

المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك تبريد سائل حرارة يعرضدرجة

←) الوضع تغيير )٩٣صزر
←) والرحلة المسافة )٩٣صعرضعدادات
المتعددة المعلومات عرض شاشة

←) السيارة بيانات من مجموعة للسائق )٩٥صيعرض
←) عطل حدث إذا التحذير )٣٨٤صيعرضرسائل

الخارجية الحرارة درجة
من النطاق ضمن الخارج في الحرارة إلى٤٠يعرضدرجة °م٥٠°م

←) السرعة تغيير وضع )١٦٨صمؤشر
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القياس١-٩٢٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

الهجين النظام مؤشر

READY OFFمنطقة
يعمل ال الهجين النظام أن توضح

الشحن منطقة
التوليد إعادة *يعرضحالة

النظام بطارية لشحن المتولدة الطاقة ستُستخدم
الجر بطارية الهجين

الهجينEcoمنطقة للنظام
غالبًا تُستخدم ال التي البنزين محرك تعرضطاقة
في تشغيله ويُعاد البنزين محرك تلقائيًا سيتوقف

متنوعة معينة ظروف ظل
Ecoمنطقة

للبيئة الصديق الوضع في السيارة قيادة يعرض
Eco.

منطقة ضمن الشريط على يمكنEcoبالحفاظ ،
للبيئة الصديقة القيادة من المزيد تحقيق

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق  Ecoيعرضتجاوز

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء
التوليد:* إعادة تشير الطريقة، بهذه االستخدام عند

السيارة حركة بواسطة المولدة الطاقة تحول إلى
الكهربائية الطاقة إلى

المحرك سرعة
سرعة في بدقة التحكم يتم الهجينة، السيارات في

من والحد الوقود فاعلية توفير في للمساعدة المحرك
وغيرها العوادم انبعاثات

سرعة تختلف أن يمكن حين أوقات ثمة وتكون
ظروف في السيارة تشغيل يتم عندما حتى المحرك

القيادة لظروف مماثلة
عندما الهجين النظام مؤشر يعمل

التالية الحاالت في الهجين النظام مؤشر سيعمل
" مؤشر ".READYيضيء

الوضع في السرعة تغيير .BأوDذراع
الخارجية الحرارة عرضدرجة

عرضدرجة يتم ال قد التالية، المواقف في
يستغرق قد أو الصحيحة، الخارجية الحرارة

لتغييرها المعتاد من أطول العرضمدة
أقل• منخفضة بسرعات القيادة أو التوقف، عند

ساعة٢٥من كم
مفاجئ• بشكل الخارجية الحرارة درجة تغير عند

غيرهما أو النفق أو الجراج مخرج مدخل عند
" أو " عرض" فيEعند عطل هناك يكون قد ،"

تويوتا وكيل إلى سيارتك اصطحب النظام
السائل الكريستال شاشة

٩٦ص←
الطلب حسب اإلعداد

على والعدادات المقاييس تخصيص يمكن
←) المتعددة المعلومات عرض )١٠٠صشاشة

تحذير
الحرارة درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
استخدام قبل السيارة مقصورة بتدفئة السماح

درجات في السائل الكريستال المعلومات شاشة
استجابة تكون قد بشدة، المنخفضة الحرارة

عرض يتأخر وقد بطيئة، المعلومات عرض شاشة
التغييرات
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٩٣

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

العرض تغيير
عرض يتم حتى الشاشة تغيير زر على اضغط

المطلوب الوقت

العناصر عرض
المسافة عداد

السيارة قطعتها التي المسافة إجمالي يعرض

الرحلة الرحلةAعداد Bعداد
مرة آخر من السيارة قطعتها التي المسافة يعرض
عدادي استخدام يمكن العداد تعيين إعادة فيها تم

مختلفةBوAالرحلة وعرضمسافات لتسجيل
مستقل بشكل

المطلوب الرحلة اعرضعداد التعيين، إلعادة
الشاشة تغيير زر على االستمرار مع واضغط

العدادات ضوء في التحكم
العدادات ضوء في التحكم يعرضشاشة

عند• حدة على العدادات ضوء سطوع تعديل يمكن
وإيقافها الخلفي الباب مصابيح تشغيل

في• التحكم بعرضشاشة قم السطوع، لتعديل
زر على االستمرار مع واضغط العدادات مصباح

الشاشة تغيير

" على الدقائق "00ضبط
على١ منلتحديدأواضغط

المتعددة المعلومات عرض شاشة
على٢ "الساعةأواضغط لتحديد

:00."
على بدايةاضغط على الساعة لضبط
ساعة أقرب

مثال
1:00 ← 1:29إلى1:00
2:00 ← 1:59إلى1:30

الساعة تغيير
على١ منلتحديدأواضغط

المتعددة المعلومات عرض شاشة

تحذير
تغيير بين زمني تخلف ثمة المثال، سبيل على
الجديد الترس رقم ظهور وبين السرعة السائق

الزمني التخلف هذا يتسبب أن يمكن الشاشة على
ما أخرى، مرة السرعة السائق يخفض أن في
وزائد، سريع بشكل المحرك فرملة في يتسبب
عن يسفر قد حادث وقوع في التسبب ثم ومن

خطيرة إصابة أو الوفاة

مالحظة
األخرى والمكونات المحرك إتالف لتفادي
المحرك دورات عداد مؤشر إلبرة تسمح ال
إلى يشير ما الحمراء، المنطقة إلى بالدخول

للمحرك القصوى السرعة إلى الوصول
درجة مقياس كان إذا بشدة المحرك يسخن قد

المنطقة في المحرك تبريد سائل حرارة
السيارةHالحمراء أوقف الحالة، هذه في

أن بعد المحرك وتفقد آمن مكان في الحال في
←) تماًما )٤١١صيبرد

والرحلة المسافة عرضعدادات

المزودة غير السيارات الساعة ضبط
المتعددة الوسائط التوجيه بنظام
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القياس١-٩٤٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

على٢ "الساعةأواضغط لتحديد
:00."
على٣ االستمرار مع اضغط

على٤ عنصرأواضغط لتحديد
تغييره يلزم

على٥ اإلعدادأواضغط لتغيير
التالية اإلعدادات تغيير يمكن

ساعة٢٤ساعة١٢تنسيق
ساعة
دقيقة

الساعة ضبط
الشاشات على المعروضة الساعات ضبط يمكن

الصوت نظام شاشة على التالية
المتعددة المعلومات عرض شاشة
الصوت نظام شاشة

تلقائيًا ضبطها المراد الساعة إعدادات
GPSبواسطة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
نظام٥ بواسطة تلقائي "ضبط " GPSحدد

التشغيل وضع على للضبط
يدويًا الساعة ضبط

١" الزر على ".MENUاضغط

"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
نظام٥ بواسطة تلقائي "ضبط " GPSحدد

اإليقاف وضع على للضبط
المعروض٦ الوقت ضبط
"ساعات" من " " أو " " حدد ساعة

الساعة لضبط
لضبط "دقائق" من " " أو " " حدد دقيقة

الدقيقة
:"00بداية على الساعة لضبط اضغط "

ساعة أقرب
مثال

1:00 ← 1:29إلى1:00
2:00 ← 1:59إلى1:30

الزمنية المنطقة ضبط
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
الزمنية"٥ "المنطقة حدد

المرجوة الزمنية المنطقة حدد
النهار أثناء الطاقة توفير ضبط

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
إيقاف٥ تشغيل ثم صيفي" "توقيت حدد

بنظام المزودة السيارات الساعة ضبط
المتعددة الوسائط التوجيه
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٩٥

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

تنسيق بين الساعة  ٢٤ساعة١٢تغيير
ساعة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "عام" حدد
"الساعة"٤ حدد
بنظام٥ الوقت "صيغة ثم٢٤حدد ساعة"،

إيقاف تشغيل
عرض يتم التشغيل، إيقاف وضع على الضبط عند

بتنسيق ساعة١٢الساعة

بنظام المزودة السيارات الساعة إعدادات شاشة
المتعددة الوسائط التوجيه

عرض"الساعة تم تحديد٠٠إذا عند على"
خلل يحدث قد المتعددة، المعلومات عرض شاشة
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص بالنظام وظيفي

العرض شاشة
بوصة٤٫٢شاشة

القيادة دعم نظام عرضحالة منطقة
وتحديد التالي النظام تشغيل عند يعرضصورة

بخالف قائمة رمز
السرعة• ثبات في التحكم نظام

المحتوى عرض منطقة
المعلومات عرض شاشة على القائمة رموز بتحديد

من متنوعة عرضمجموعة يمكن المتعددة،
استخدام أيًضا يمكن بالقيادة المرتبطة المعلومات
إعدادات لتغيير المتعددة المعلومات عرض شاشة

األخرى السيارة العرضوإعدادات
أو للتحذير المنبثقة الشاشات عرض أيًضا يتم

معينة مواقف في النصيحة
بوصات٧شاشة

المتعددة عرضالمعلومات شاشة

والقائمة الشاشة رموز
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القياس١-٩٦٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

القيادة دعم نظام عرضحالة منطقة
قيد التالية األنظمة تكون عندما يعرضصورة

بخالف قائمة رمز تحديد وتم التشغيل
•LTAإذا المرورية الحارة تتبع على المساعدة

بذلك مزودة السيارة كانت
السيارة• كانت إذا السرعة ثبات في التحكم نظام

بذلك مزودة
السرعة• ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

بذلك مزودة السيارة كانت إذا
المحتوى عرض منطقة

المعلومات عرض شاشة على القائمة رموز بتحديد
من متنوعة عرضمجموعة يمكن المتعددة،

استخدام أيًضا يمكن بالقيادة المرتبطة المعلومات
إعدادات لتغيير المتعددة المعلومات عرض شاشة

األخرى السيارة العرضوإعدادات
أو للتحذير المنبثقة الشاشات عرض أيًضا يتم

معينة مواقف في النصيحة
القائمة رموز

على بالضغط القائمة عرضرموز سيتم
العداداتأو في التحكم مفتاح من

السائل الكريستال شاشة
الشاشة على خفيفة بقع أو صغيرة بقع تظهر قد
السائل، الكريستال بشاشات مرتبطة الظاهرة هذه

استخدامها استمرار في مشكلة ثمة وليست

المتعددة المعلومات عرض شاشة تشغيل يتم
العدادات في التحكم مفاتيح باستخدام

القائمة رموز حدد
المعروض، المحتوى تغيير
وتحريك الشاشة أسفل ألعلى التمرير

ألسفل ألعلى المؤشر
ضبط إدخال اضغط

←) القيادة معلومات )٩٧صشاشة
القيادة دعم نظام معلومات شاشة

)٩٩ص←
إذا الصوت بنظام المرتبط العرض
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٩٩(
←) السيارة معلومات )٩٩صشاشة

←) اإلعدادات )١٠٠صعرض

←) التحذير )٣٨٤صعرضرسالة

تحذير
القيادة أثناء االستخدام بشأن تنبيه

المتعددة المعلومات عرض شاشة تشغيل عند
المنطقة أمان إلى كثيًرا انتبه القيادة، أثناء

بالسيارة المحيطة
المعلومات عرض شاشة إلى باستمرار تنظر ال
يؤدي قد ذلك ألن نظًرا القيادة أثناء المتعددة
الطريق على والكائنات المشاة رؤية عدم إلى

السيارة أمام
الحرارة درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
٨٦،٩٢ص←

العدادات عرض تغيير
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٩٧

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

إعادة على االستمرار مع اضغط
للتخصيص قابلة عرضعناصر تعيين

السابقة الشاشة إلى العودة
المكالمات إجراء وتلقي السجل شاشة

اليدين، حر وضع في االتصال بنظام االرتباط عند
تلقيها أو المكالمات إجراء عرضشاشة يتم

في االتصال بنظام المتعلقة التفاصيل على للتعّرف
نظام مالك "دليل إلى ارجع اليدين، حر وضع

المتعددة" والوسائط التوجيه

العناصر عرض
القيادة نطاق السرعة عرضعداد شاشة

بوصة٤٫٢شاشة
الوقود استهالك في االقتصاد
بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه

ECOدرجةEco
القيادة نطاق السرعة عرضعداد شاشة

بوصة٤٫٢شاشة
السرعة عداد شاشة
القيادة نطاق

المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم
المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة للوقود استهالكك
المسافة عن السيارة تقطعها أن يمكن التي الفعلية

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل

الوقود استهالك في االقتصاد
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

بعد االقتصادي الوقود استهالك معدل
التعيين إعادة

الوقود استهالك عرضمعدل شاشة تعيين إلعادة
التحكم مفتاح على االستمرار مع اضغط االقتصادي،

العدادات في
للوقود الحالي االستهالك

اللحظة هذه في للوقود الحالي لعرضاالستهالك
القيادة نطاق

المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم

المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة للوقود استهالكك
المسافة عن السيارة تقطعها أن يمكن التي الفعلية

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
استهالك عرضمعدل شاشة تغيير يمكن

في االقتصادي )١٠٠ص(←الوقود
بدء بعد االقتصادي الوقود استهالك معدل

التشغيل
بدء منذ الوقود استهالك في االقتصاد يعرضمعدل

القيادة معلومات محتوى
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القياس١-٩٨٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

الهجين النظام تشغيل
بعد االقتصادي الوقود استهالك معدل

بالوقود التزويد إعادة
التزويد إعادة منذ الوقود استهالك يعرضمعدل

بالوقود
بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه

ECOدرجةEco

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه
ECO
Ecoدرجة

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه
ECO

Ecoمنطقة
وضع في السيارة قيادة تتم أنه إلى .Ecoيشير

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق تجاوز إلى  Ecoتشير

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء

الحالية الوقود دواسة تشغيل
تكون عندما أخضر شريط هيئة على عرضها يتم

منطقة .Ecoداخل
خالل من للبيئة الصديق التسارع تحقيق يمكن
في الوقود دواسة عرضتشغيل على الحفاظ
←) األزرق الشريط بواسطة المحدد صالنطاق

١٥٥(
تسريع Ecoمنطقة

نطاق ويمثل أزرق، شريط هيئة على عرضها يتم
لظروف المناسب المقدر الوقود دواسة تشغيل
السرعة ثبات أو القيادة بدء مثل الحالية، القيادة
المثال سبيل على للحالة، العرضوفًقا هذا يتغير

السرعة ثبات أو القيادة بدء عند
درجةEco

الـ القيادة طرق تقييم التالية٣يتم للبيئية الصديقة
السلس،٥في التشغيل بدء تسارع مستويات

السلس والتوقف مفاجئ، تسارع بدون والقيادة
عرضدرجة سيتم السيارة، إيقاف يتم  Ecoعندما

نقطة١٠٠من

بنظام القيادة بدء Ecoحالة
بنظام السرعة تثبيت Ecoحالة

بنظام اإليقاف Ecoحالة
الدرجة نتيجة

الشريط شاشة قراءة كيفية
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٩٩

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

بعد التقييم يتم لم
منخفض
مرتفع

عرض• يتم لن الهجين، النظام تشغيل بدء بعد
عنEcoدرجة السيارة سرعة تزيد  ٣٠حتى

ساعة كم
درجة• تعيين إعادة يتمEcoسيتم مرة كل في

الهجين النظام تشغيل بدء فيها
عرض• سيتم الهجين، النظام إيقاف يتم عندما

الحالية للرحلة اإلجمالية الدرجة

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoعندما

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoالتالية الحاالت في

يعمل ال الهجين النظام مؤشر
في التحكم نظام باستخدام السيارة قيادة عند

أو بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة ثبات
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام
بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة

القيادة دعم نظام معلومات
التالية لألنظمة التشغيلية الحالة لعرض حدد

LTAالحارة تتبع على المساعدة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المرورية

)١٩٩ص(←

كانت إذا السرعة ثبات في التحكم نظام
 ←) بذلك مزودة )٢١٧صالسيارة

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة

)٢٠٨ص← 
كانت إذا التوجيه بنظام المرتبط العرض

بذلك مزودة السيارة
بنظام المرتبطة التالية المعلومات لعرض حدد

التوجيه
الوجهة إلى الطريق توجيه
األمامية الشاشة البوصلة عرض

المسار أو الصوت مصدر اختيار لتمكين حدد
في التحكم مفاتيح باستخدام العداد على

العدادات
يتم ال عرضه ليتم هذا القائمة رمز تعيين يمكن

في عرضه

العناصر عرض
القيادة معلومات
←) الطاقة مراقبة )١٠٢صشاشة

القيادة معلومات
يلي ما قبيل من القيادة، يعرضمعلومات

القيادة دعم نظام معلومات شاشة

إذا الصوت بنظام المرتبط العرض
بذلك مزودة السيارة كانت

السيارة معلومات شاشة
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القياس١-١٠٠٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

القيادة معلومات نوع
القيادة معلومات عناصر

القيادة معلومات نوع حسب يلي يعرضما
تحديدها تم التي القيادة معلومات وعناصر

)١٠٠ص. (←
التشغيل بعد
بدء• منذ المقطوعة المسافة يعرض المسافة

الهجين النظام تشغيل
منذ• المنقضي الوقت يعرض المنقضي الوقت

الهجين النظام تشغيل بدء
سرعة• يعرضمعدل السيارة سرعة معدل

الهجين النظام تشغيل بدء منذ السيارة
التعيين إعادة بعد
استهالك• في االقتصاد يعرضمعدل المسافة

العرض شاشة تعيين إعادة منذ *الوقود

منذ• المنقضي الوقت يعرض المنقضي الوقت
العرض شاشة تعيين *إعادة

سرعة• يعرضمعدل السيارة سرعة معدل
العرض شاشة تعيين إعادة منذ *السيارة

واضغط:* المطلوب العنصر اعرض التعيين، إلعادة
على االستمرار فيمع التحكم مفتاح من

العدادات

تغييرها يمكن التي العدادات عرض إعدادات
بنظام المزودة غير السيارات الساعة ضبط

المتعددة الوسائط التوجيه
٨٧،٩٣ص←
اللغة

المعروضة اللغة لتغيير حدد
الوحدات

المعروضة القياس وحدات لتغيير حدد
شاشة السرعة عرضعداد  ٧شاشة

بوصات
إلى السرعة عرضعداد شاشة لتعيين حدد

رقمي تناظري
مؤشرEV

مؤشر تعطيل لتمكين .EVحدد


الهجين• النظام مؤشر
وضع في التسارع عرضمنطقة عدم لعرض حدد

Ecoبنظام المزودة الوقود دواسة . Ecoلتوجيه
)٩٨ص(←

الوقود• استهالك في االقتصاد عرض شاشة
الوقود استهالك عرضمعدل شاشة لتغيير اختر
التعيين إعادة بعد التشغيل بدء بعد شاشتي بين

)٩٧ص←
بذلك مزودة السيارة كانت إذا

بنظام المرتبطة الشاشة عرض عدم لعرض حدد
الصوت


يلي لما المعروض المحتوى تغيير حدد

عرضاإلعدادات
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١٠١

٢

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

المحتويات• عرض
←) الطاقة مراقبة عرضشاشة عدم عرض حدد

)١٠٢ص
القيادة• معلومات نوع

بين القيادة معلومات عرضنوع شاشة لتغيير اختر
التعيين إعادة بعد التشغيل بدء بعد شاشتي

القيادة• معلومات عناصر
شاشة من والثاني األول العنصرين تعيين حدد
سرعة معدل يلي مما ألٍي القيادة معلومات

المنقضي الوقت السيارة
الحالية الرحلة نتيجة شاشة

الرحلة حول المعروضة المعلومات لتغيير حدد
تشغيل بدء وقت من قياسها تم والتي الحالية،
معلومات بين إيقافه، يتم حتى الهجين النظام

درجة المعلوماتEcoالقيادة عرض سيتم
الهجين النظام إيقاف عند مؤقتًا

المنبثقة الشاشة
نظام لكل المنبثقة الشاشات تعطيل لتمكين حدد

بها متصل
المعلومات عرض شاشة تشغيل إيقاف

المتعددة
المعلومات عرض شاشة تشغيل إيقاف حدد

المتعددة
المتعددة، المعلومات عرض شاشة تشغيل إلعادة
العدادات في التحكم مفاتيح من أٍي على اضغط

التالية

االفتراضي اإلعداد
إلى العدادات عرض إعدادات تعيين إلعادة حدد

االفتراضي اإلعداد
يمكن التي واإلعدادات السيارة وظائف

تغييرها
٤٢٦ص←

اإلعدادات عرض تعليق
عند القيادة أثناء اإلعدادات بعض تغيير يتعذر
آمن مكان في السيارة أوقف اإلعدادات، تغيير

عرض إيقاف فسيتم تحذير، عرضرسالة تم إذا
اإلعدادات

تحذير
الشاشة ضبط أثناء تنبيهات

إعدادات تغيير أثناء يعمل الهجين النظام كان إذا
وقوف من فتأكد اإلعدادات، شاشة على معينة
األماكن في التهوية جيد مكان في السيارة
غازات تتجمع أن يمكن الجراج، مثل المغلقة،

الكربون أكسيد أول غاز على تحتوي التي العادم
)COوقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار

صحية التعرضلمخاطر أو الوفاة إلى ذلك يؤدي
خطيرة

مالحظة
الشاشة ضبط أثناء

بقدرة البطارية نفاد احرصعلى١٢لمنع فولط،
الشاشة ميزات ضبط أثناء الهجين النظام تشغيل
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القياس١-١٠٢٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة
بذلك مزودة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
العدادات في التحكم مفاتيح

السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة
بذلك مزودة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد

بخالف"مراقبة أخرى عرضشاشة حالة في
"الطاقة" حّدد الطاقة"،

المتعددة المعلومات عرض شاشة
في العدادات في التحكم مفاتيح على اضغط
عرضشاشة لتحديد مرات عدة القيادة عجلة

الطاقة مراقبة

شاشة المحرك مراقبة شاشة
*االستهالك

على الهجين النظام عرضحالة يمكنك
وشاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة
مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام

بذلك

النظام مكونات

الطاقة مراقبة شاشة

الجر موتور الكهربائي المحرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند

الصوت نظام شاشة
شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة

بوصات
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القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند

الصوت نظام شاشة
شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة

بوصات

البنزين محرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند

الصوت نظام شاشة
شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة

بوصات
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القياس١-١٠٤٢ أجهزة مجموعة

C-SUV HV KZ_GH

الفعلية الظروف عن قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه

الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن عند

الصوت نظام شاشة
شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة

بوصات

للطاقة تدفق وجود عدم عند

الصوت نظام شاشة
شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة

بوصات
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القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

C-SUV HV KZ_GH

الجر بطارية الهجين النظام بطارية حالة
السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة

بذلك مزودة

منخفض
مرتفع

المتعددة المعلومات عرض شاشة

منخفض
مرتفع

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

الرحلة معلومات
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد

بخالف"معلومات أخرى عرضشاشة حالة في
الرحلة" "معلومات حّدد الرحلة"،

االستهالك بيانات ضبط إعادة
الـ خالل الوقود دقيقة١٥استهالك

الماضية
للوقود الحالي االستهالك
الـ خالل المتجددة دقيقة١٥الطاقة

الماضية
إلى الرموز أحد عرض٣٠يشير يتم ساعة واط

رموز٥حتى
تشغيل بدء منذ السيارة سرعة متوسط

الهجين النظام
بدء فيها تم مرة آخر منذ المنقضية المدة

الهجين النظام تشغيل
السرعة ثبات نطاق

آلخر الوقود استهالك متوسط تقسيم  ١٥يتم
السابقة المتوسط قيم إلى اللون حسب دقيقة
آخر منذ لها الوصول تم التي المتوسط وقيم

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة فيها تمت مرة
ONالوقود استهالك متوسط استعمل

لك المعروضكمرجع
عن قليالً تختلف وقد مثال، مجّرد هي الصورة هذه

الفعلية الظروف
السجل

١" الزر على ".MENUاضغط

مزودة السيارة كانت إذا االستهالك
بذلك
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"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد
بخالف"السجل"، أخرى عرضشاشة حالة في

"السجل" حّدد

الوقود الستهالك مسجلة قيمة أفضل
الوقود الستهالك معّدل أحدث

الوقود الستهالك السابق السجل
السجل بيانات تعيين إعادة

الوقود الستهالك بيانات أحدث تحديث
الوقود استهالك متوسط سجل تقسيم يتم
السابقة المتوسط قيم إلى اللون حسب

تحديث آخر منذ الوقود استهالك ومتوسط
المعروض الوقود استهالك متوسط استعمل

لك كمرجع
عن قليالً تختلف وقد مثال، مجّرد هي الصورة هذه

الفعلية الظروف

السجل بيانات تحديث
"تحديث" بتحديد للوقود استهالك أحدث تحديث

أخرى مرة الحالي الوقود استهالك لقياس
البيانات ضبط إعادة

تحديد خالل من الوقود استهالك بيانات حذف يمكن
"مسح"

السرعة ثبات نطاق
يمكن التي للمسافة المقدر األقصى الحد يعرض

المتبقية الوقود بكمية قطعها
متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم

للوقود استهالكك
أن يمكن التي الفعلية المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة

المعروضة المسافة عن السيارة تقطعها
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C-SUV HV KZ_GH

القيادة قبل

المفاتيح.١-٣. معلومات
١٠٨..............................المفاتيح

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١١٣......................األبواب
الخلفي ١١٧.........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٩......نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٣٨......................المقاعد
الخلفية ١٣٩......................المقاعد
الرأس ١٤١.........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٤٤.........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٥.......المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٤٦.....المرايا

النوافذ.٥-٣ وغلق فتح
اآللية ١٤٨..........................النوافذ
السقف ١٥٠.........................فتحة
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المفاتيح.١-٣ معلومات

السيارة مع التالية المفاتيح توفير يتم

اإللكترونية المفاتيح
الذكي ←• والتشغيل الدخول نظام صتشغيل

١٢٩(
بعد • عن الالسلكي التحكم وحدة وظيفة تشغيل

)١٠٩ص←
الميكانيكية المفاتيح
المفتاح رقم لوحة

طائرة متن على السفر عند
الطائرة، متن على معك إلكتروني مفتاح أي حمل عند

األزرار من أي على الضغط عدم احرصعلى
داخل التواجد أثناء اإللكتروني بالمفتاح الموجودة
في إلكترونيًا مفتاًحا تحمل كنت إذا الطائرة كابينة

احتمالية عدم من فتأكد ذلك، إلى ما أو حقيبتك
الضغط يتسبب قد قصد دون األزرار على الضغط
سلكية ال موجات انبعاث في األزرار من زر أي على

تتعارضمع قد والتي اإللكتروني، المفتاح من
للطائرة التشغيلية العمليات

اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة نفاد
من يتراوح للبطارية االفتراضي  ٢إلى١العمر

عام
جرس سيصدر البطارية، تنخفضشحنة عندما
على بذلك رسالة وستظهر الكابينة، في إنذار
توقف عند المتعددة المعلومات عرض شاشة

الهجين النظام
عدم عند البطارية شحنة استنزاف من للحد

قم طويلة، لفترات اإللكتروني المفتاح استخدام
توفير وضع على اإللكتروني المفتاح بتعيين

←) )١٣٠صالبطارية
ال موجات يستقبل اإللكتروني المفتاح ألن نظًرا

البطارية شحنة استنزاف فإن الوقت، طوال سلكية
المفتاح استخدام عدم أثناء حتى سيستمر

احتمال إلى التالية األعراض تشير اإللكتروني
اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة استنفاد

←) الضرورة عند البطارية )٣٥٤صاستبدل
التحكم• وحدة أو الذكي والتشغيل الدخول نظام

تعمل ال بعد عن الالسلكي
أصغر• أصبحت المفتاح رصد منطقة
متوقفLEDمؤشر• المفتاح سطح على الموجود

اإلضاءة عن
المفتاح ترك إلى تعمد ال كبير، تلف حدوث لتجنب

مسافة ضمن من١اإللكتروني أي من متر
مجاالً تصنع التي التالية الكهربائية األجهزة

مغناطيسيًا
التليفزيون• أجهزة
الشخصية• الكمبيوتر أجهزة
وشواحن• الالسلكية والهواتف الخلوية الهواتف

البطاريات
أثناء• الالسلكية الهواتف أو الخلوية الهواتف

شحنها
الطاولة• مصابيح
الحثية• الطبخ أفران

السيارة من بالقرب اإللكتروني المفتاح كان إذا
نظام يكن لم إذا حتى الالزم، من أطول لفترة

شحن ينفد فقد يعمل، ال الذكي والتشغيل الدخول
المعتاد من أسرع بمعدٍل البطارية

البطارية استبدال
٣٥٤ص←

اتصل جديد مفتاح تسجيل "تم الرسالة ظهرت إذا
عرض شاشة على التفاصيل" لمعرفة بالوكيل

المتعددة المعلومات
باب فتح فيها يتم مرة كل في الرسالة ستُعرضهذه

لمدة الخارج من األبواب فتح يتم عندما  ١٠السائق
جديد إلكتروني مفتاح تسجيل بعد تقريبًا أيام

تسجيل عدم من بالرغم الرسالة هذه ظهور حالة في

المفاتيح

المفاتيح
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المفاتيح١-٣ معلومات

ةدايقلالبق
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تويوتا وكيل من اطلب جديد، إلكتروني مفتاح أي
غير إلكتروني مفتاح أي هناك كان إذا مما التحقق
تسجيله تم قد بحوزتك المفاتيح بخالف معروف

عن الالسلكي التحكم بوحدة مزودة المفاتيح
التالية بعد

األبواب ← )١١٣صلقفل
النوافذ السقف١*لغلق   (←١،٢*وفتحة

)١١٣ص
األبواب ← )١١٣صلفتح

النوافذ السقف١*لفتح   (←١،٢*وفتحة
)١١٣ص

وإغالقه اآللي الخلفي الباب  (←٢*لفتح
)١٢٠ص

اإلنذار جرس )١٠٩ص٢*لتشغيل
وكيل:١* خالل من اإلعداد تخصيصهذا يجب

تويوتا
بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا

بذلك مزودة السيارة كانت إذا اإلنذار وضع
على الضغط حالة ثانيةفي تتجاوز لمدة

وتبدأ متقطع إنذار جرس يصدر تقريبًا، واحدة
شخصمن أي لمنع الوميض في السيارة مصابيح

سيارتك إتالف أو اقتحام محاولة

مالحظة
المفتاح تلف لمنع

تعريضها أو المفاتيح إسقاط إلى تعمد ال
ثنيها أو قوية لصدمات

حرارة لدرجات المفاتيح تعريض إلى تعمد ال
طويلة زمنية لفترات عالية

تغسلها أو للبلل المفاتيح تعريض إلى تعمد ال
إلخ الصوتية فوق بالموجات تعمل غسالة في
مغناطيسية أو معدنية مواد تعليق إلى تعمد ال
مثل من بالقرب المفاتيح تضع أو بالمفاتيح

المواد هذه
المفاتيح تفكيك إلى تعمد ال

على آخر شيء أي أو ملصق إلصاق إلى تعمد ال
المفتاح سطح

تولد أشياء من بالقرب المفاتيح تضع ال
التليفزيون أجهزة مثل مغناطيسية مجاالت
الحثية الطبخ وأفران الصوتية واألنظمة

الطبية األجهزة من بالقرب المفاتيح تضع ال
أو التردد منخفضة العالج أجهزة الكهربائية،
وال مثالً، الدقيقة بالموجات العالج أجهزة

الطبية الرعاية تلقي أثناء معك المفاتيح تحمل
معك اإللكتروني المفتاح َحْمُل

إبقائه احرصعلى اإللكتروني، المفتاح حمل عند
بمسافة األجهزة١٠بعيًدا عن أكثر أو سم

تتداخل قد حيث التشغيل قيد الكهربائية
األجهزة من المنبعثة الالسلكية الموجات

بُعد على الموجودة المفتاح١٠الكهربائية من سم
عمل عدم في يتسبب ما المفتاح، مع اإللكتروني

سليم نحو على المفتاح
الدخول نظام في خلل حدوث حال في
تتعلق أخرى مشاكل أو الذكي والتشغيل

بالمفاتيح
٤٠٥ص←

إلكتروني مفتاح فقدان عند
٤٠٥ص←

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
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المفتاح على زر أي اضغط اإلنذار، جرس إليقاف
اإللكتروني

زر بزلق قم الميكانيكي، المفتاح إلخراج
المفتاح وأخِرج التحرير

واحد باتجاه الميكانيكي المفتاح إدخال يمكن
فقط واحد جانب من مسنن المفتاح ألن فقط،
أسطوانة في المفتاح إدخال من تتمكن لم إذا

أخرى مرة إدخاله وحاول فاقلبه القفل،
بتخزينه قم الميكانيكي، المفتاح استعمال بعد

بالمفتاح احتفظ اإللكتروني المفتاح في

نفدت إذا اإللكتروني المفتاح مع الميكانيكي
لم إذا أو اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة

فسوف صحيح، نحو على الدخول وظيفة تعمل
←) الميكانيكي المفتاح الستعمال صتحتاج

٤٠٥(

الميكانيكية مفاتيحك فقدت إذا
٤٠٥ص←

الخطأ المفتاح استعمال تم إذا
اآللية عن منعزل بشكل بحرية المفتاح أسطوانة تدور

الداخلية
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة اعتماد

الميكانيكي المفتاح استعمال
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بعد عن الالسلكي التحكم وحدة اعتماد
١٣٣ص←
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ةدايقلالبق
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األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح

الذكي والتشغيل الدخول نظام
الوظيفة هذه لتمكين اإللكتروني المفتاح اَحْمُل

قفل١ لفك األمامي الباب بمقبض أمسك
األبواب *جميع

الجانب على الموجود المستشعر لمس من تأكد
المقبض من الخلفي

لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن
األبواب

*:←) األبواب قفل فك إعدادات تغيير صيمكن
٤٢٦،  ١١٣(

المتعرج٢ الجانب القفل مستشعر المس
لقفل األمامي الباب مقبض جانب على

األبواب جميع
بإحكام الباب قفل من تحقق

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب١ جميع قفل على يعمل
بإحكام الباب قفل من تحقق

النوافذ إلغالق االستمرار مع وفتحة١*اضغط
.١،٢*السقف

األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل
النوافذ لفتح االستمرار مع وفتحة١*اضغط

.١،٢*السقف
وكيل:١* خالل من اإلعداد تخصيصهذا يجب

تويوتا
بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا

األبواب قفل فك وظيفة تحويل
بواسطة قفلها فك يتم التي األبواب تعيين الممكن من
الالسلكي التحكم وحدة باستخدام الدخول وظيفة

بعد عن
اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
على٢ الموجود المؤشر مصباح يكون عندما

االستمرار مع اضغط مضيء، غير المفتاح سطح
مزودةأوعلى السيارة كانت إذا

أو بذلكبذلك مزودة السيارة كانت إذا
االستمرار٥لمدة مع تضغط بينما تقريبًا ثواٍن
على

كما عملية، إجراء فيها يتم مرة كل في اإلعداد يتغير
باستمرار، اإلعداد تغيير عند باألسفل موضح هو

لمدة وانتظر األزرار، وكرر٥حّرر األقل، على ثواٍن
.)٢الخطوة

الجانبية األبواب

الخارج من األبواب قفل وفك قفل
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تنشيط لتجنب بمنبه المزودة للسيارات بالنسبة
باستعمال األبواب قفل بفك قم قصد، دون اإلنذار

وأغلقه الباب وافتح بعد، عن الالسلكي التحكم وحدة
باب يفتح لم إذا اإلعدادات تغيير بعد واحدة مرة

خالل األبواب على٣٠من الضغط من ،ثانية
تعيين تلقائيًا وسيتم أخرى مرة األبواب فستقفل

التنبيه
←) فوًرا اإلنذار أوقف اإلنذار، تنشيط حالة صفي

٧٨(
إذا للصدمات الراصد الباب قفل تحرير نظام

بذلك مزودة السيارة كانت
قفل فك يتم قوية، لصدمة السيارة تعرض حالة في
وفًقا يعمل ال قد النظام هذا أن إال األبواب جميع

الحادث نوع أو الصدمة لقوة
التشغيل إشارات
الجرس صوت وتومضوامضات١*يصدر

األبواب١*الطوارئ قفل فك قفل إلى لإلشارة
الالسلكي التحكم وحدة أو اإلدخال وظيفة باستخدام

مرتان القفل إلغاء واحدة، مرة القفل بعد عن
وفتحة النوافذ عمل إلى لإلشارة تنبيه صوت يصدر

.٢*السقف
الموديالت:١* بعض
بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا

األمان خاصية
خالل باب أي فتح يتم لم فك٣٠إذا بعد تقريبًا ثانية

وحدة أو الدخول وظيفة باستخدام السيارة قفل
على األمان خاصية تعمل بعد، عن الالسلكي التحكم

أخرى مرة تلقائيًا السيارة قفل
القفل مستشعر بواسطة الباب قفل يتعذر عندما

األمامي الباب مقبض سطح على الموجود
القفل مستشعر لمس طريق عن األبواب قفل تعذر إذا
يدك براحة القفل مستشعر فالمس األصابع، بأحد

فاخلعها قفازات، ترتدي كنت إذا

الباب قفل جرس
الدخول وظيفة باستخدام األبواب قفل محاولة عند
أحد غلق عدم عند بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو

لمدة متتاٍل جرس صوت يصدر تماًما،  ٥األبواب
ثم الجرس، إليقافصوت بالكامل الباب أغلق ثواٍن

أخرى مرة األبواب اقفل
بذلك مزودة السيارة كانت إذا اإلنذار

اإلنذار جرس نظام تهيئة إلى األبواب قفل سيؤدي
)٧٧ص←

الدخول نظام تشغيل على تؤثر التي الظروف
عن الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي والتشغيل

بعد
١٣٠ص←

الذكي والتشغيل الدخول نظام عمل عدم حالة في
نحو على بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو

صحيح
األبواب قفل وفك لقفل الميكانيكي المفتاح استخدم

المعلومات عرض شاشة
صفير صوت القفلالمتعددة إلغاء وظيفة

نغمة تصدر الخارج
مرات٣رنين

مرة يصدر المقصورة
واحدة

بمقبض اإلمساك يؤدي
قفل فك إلى السائق باب

فقط السائق باب

بمقبض اإلمساك يؤدي
إلى األمامي الراكب باب
األبواب جميع قفل فك

نغمة تصدر الخارج
مرتين رنين

مرة يصدر المقصورة
واحدة

بمقبض اإلمساك يؤدي
الراكب أبواب أحد
قفل فك إلى األمامي

األبواب جميع
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)٤٠٥ص(←
نفدت إذا جديدة بأخرى المفتاح بطارية استبدل

←) )٣٥٤صشحنتها
بقدرة السيارة بطارية شحن نفد فولط١٢إذا

وظيفة باستخدام قفلها وفك األبواب قفل يتعذر
فك قفل بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو الدخول

←) الميكانيكي المفتاح باستخدام األبواب صقفل
٤٠٥(

الطلب حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٢٦(

القفل فك للقفل األبواب قفل مفاتيح

األبواب١ جميع قفل على يعمل
األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل

الداخلي القفل أزرار

الباب١ قفل على يعمل
الباب٢ قفل فك على يعمل

الداخلي المقبض بسحب السائق باب فتح يمكن

تحذير
الحوادث وقوع لمنع

السيارة قيادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
أحد فتح إلى ذلك اتباع عدم يتسبب قد حيث
من السقوط إلى الركاب أحد وتعرض األبواب
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي ما السيارة،

خطيرة
بصورة مغلقة األبواب جميع أن من تأكد

صحيحة
القيادة أثناء الداخلي الباب مقبض تسحب ال
السائق، بباب يتعلق فيما الشديد الحذر توخ

الباب قفل زر كان ولو حتى يُفتح قد الباب ألن
القفل موضع في الداخلي

للبابين األطفال حماية أقفال بتعيين قم
المقاعد في أطفال وجود عند الخلفيين

الخلفية
األبواب غلق أو فتح عند

إذا ما مثل بالسيارة، المحيطة المناطق من تحقق
هناك كان إذا ما أو منحدر، على السيارة كانت
مهب في كنت إذا ما أو الباب لفتح كافية مساحة
مقبض أمسك الباب، غلق أو فتح عند شديدة ريح
متوقعة غير حركة ألي لالستعداد بإحكام الباب

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال عند
فتحة أو اآللية النوافذ وتشغيل المفتاح أو
بذلك مزودة السيارة كانت إذا السقف

بعد السقف فتحة أو اآللية النوافذ بتشغيل قم
ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد الفحص

النوافذ في الركاب من أي جسم من جزء أي يعلق
بتشغيل لألطفال تسمح ال كذلك، السقف فتحة أو
حيث المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
الركاب من غيرهم أو األطفال يعلق أن الممكن من

السقف فتحة أو اآللية النوافذ في

الداخل من األبواب قفل وفك قفل
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القفل موضع في القفل زر كان إذا حتى

دون من السيارة خارج من األماميين البابين قفل
مفتاح استعمال

القفل١ موضع إلى الداخلي القفل زر حرك
الباب٢ مقبض تسحب بينما الباب أغلق

الوضع في التشغيل مفتاح كان إذا الباب قفل يمكن ال
ACCالوضع اإللكترونيONأو المفتاح كان أو

السيارة داخل متروًكا
قفل يتم وقد صحيح بشكٍل المفتاح رصد يتم ال قد

الباب
الباب بفتح تحذيري صوت

مغلق غير األمتعة صندوق أو األبواب أحد كان إذا
سرعة تبلغ عندما جرس صوت فسيصدر بالكامل،

ساعة٥السيارة كم
المفتوح المحرك غطاء أو األبواب الباب عرض يتم

المتعددة المعلومات عرض شاشة على

ضبط عند السيارة داخل من الباب فتح يمكن ال
القفل

القفل١ فك
القفل٢

فتح من األطفال لمنع األقفال هذه ضبط يمكن
مفتاحي من كل على اضغط الخلفيين البابين
الخلفيين البابين كال لقفل الخلفيين البابين

التالية الوظائف إلغاء أو ضبط يمكن
الوسائط نظام التوجيه بنظام المزودة السيارات
اإلعداد بشأن تعليمات على للحصول المتعددة

إلى ارجع الطلب، .٤٢٦صحسب

غير السيارات وإلغاؤها الوظائف تعيين
الوسائط نظام التوجيه بنظام المزودة

المتعددة
أدناه اإلجراء اتبع واإللغاء، التعيين بين للتبديل

التشغيل١ مفتاح وأِدر األبواب جميع أغلق
الخطوةONإلى ثانية٢٠خالل٢نفذ

إلى٢ التغيير ذراع واضغطNأوPحرك ،
الباب قفل مفتاح على االستمرار مع

حرره٥لمدةأو ثم تقريبًا ثواٍن
للوظيفة المقابلة والمفتاح التغيير ذراع أوضاع

التالي النحو على موضحة تعيينها المراد المطلوبة

األطفال لحماية الخلفي الباب قفل

إذا تلقائيًا األبواب قفل وفك قفل أنظمة
بذلك مزودة السيارة كانت

التشغيلالوظيفة عملية
الباب قفل وظيفة
بوضع المرتبطة
السرعة تغيير

األبواب جميع قفل يتم
تغيير ذراع نقل عند تلقائيًا

الوضع من .Pالسرعة
الباب قفل فك وظيفة
بموضع المرتبطة
السرعة تغيير

األبواب جميع قفل فك يتم
تغيير ذراع نقل عند تلقائيًا

الوضع إلى .Pالسرعة

الباب قفل وظيفة
بالسرعة المرتبطة

األبواب جميع قفل يتم
سرعة تصبح عندما تلقائيًا

ساعة٢٠السيارة كم
أكثر أو تقريبًا

الباب قفل فك وظيفة
السائق بباب المرتبطة

األبواب جميع قفل فك يتم
السائق باب فتح عند تلقائيًا
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الوظيفة إللغاء نفسه اإلجراء استخدم

فستقفل اإللغاء، أو التعيين عملية اكتمال عند
قفلها سيفك ثم األبواب جميع

ذراعالوظيفة وضع
التغيير

مفتاح وضع
األبواب قفل

الباب قفل وظيفة
تغيير بوضع المرتبطة

السرعة
P

الباب قفل فك وظيفة
بموضع المرتبطة
السرعة تغيير

الباب قفل وظيفة
بالسرعة المرتبطة

N
الباب قفل فك وظيفة
السائق بباب المرتبطة

الخلفي الباب

الباب إغالق وفتح قفل فك قفل يمكن
التالية اإلجراءات باتباع الخلفي

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
السيارة قيادة قبل

الخلفي الباب غلق من تحقق السيارة، قيادة قبل
بالكامل، مغلًقا الخلفي الباب يكن لم إذا بالكامل
وقوع مسببًا القيادة أثناء قصد دون ينفتح فقد

حادث
القيادة أثناء تنبيه

القيادة أثناء مغلًقا الخلفي الباب أبِق
يصطدم قد مفتوًحا، الخلفي الباب ترك حالة في
تسقط قد أو القيادة أثناء منه القريبة باألجسام
وقوع عنه ينتج قد الذي األمر قصد، دون األمتعة

حادث
داخل إلى العادم غازات تدخل قد ذلك، إلى إضافًة

التعرضلمخاطر أو الوفاة مسببة السيارة،
قبل الخلفي الباب غلق احرصعلى بالغة صحية

القيادة
مقصورة في بالجلوس شخص ألي تسمح ال

للفرامل المفاجئ االستخدام حالة ففي األمتعة
تصادم، حدوث أو المفاجئ االنحراف أو
بجروح اإلصابة أو للوفاة عرضة سيكون

خطيرة
السيارة داخل أطفال وجود عند

األمتعة مقصورة في باللعب لألطفال تسمح ال
دون من األطفال أحد احتباس حالة في إنه حيث
أن الممكن فمن األمتعة، مقصورة داخل قصد

الحرارة درجة ارتفاع عن ناتج يتعرضالختناق
أخرى إصابات أي أو
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تحذير
الباب إغالق أو بفتح طفل ألي تسمح ال

الخلفي
بشكل الخلفي الباب حركة في ذلك يتسبب قد
أو الطفل يدا تعلق أن في يتسبب قد أو مفاجئ،

أثناء الصندوق غطاء في رقبته أو رأسه أو ذارعاه
غلقه

الخلفي الباب تشغيل
فقد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

أجزاء من أي احتباس إلى اتباعها عدم يؤدي
خطيرة إصابة أو الوفاة في يتسبب ما الجسم،

والثلوج الجليد مثل ثقيلة أحمال أي تخلصمن
اإلخفاق يؤدي فقد فتحه؛ قبل الخلفي الباب عن
مرة الخلفي الباب انغالق إعادة إلى ذلك في

فتحه بعد مفاجئ بشكٍل أخرى
بعناية تحقق الخلفي، الباب إغالق أو فتح عند

آمنة المحيطة المنطقة أن من
فاحرصعلى الجوار، في أحد هناك كان إذا
إغالق أو فتح وشك على أنك وأبلغه سالمته

الخلفي الباب
في الخلفي الباب إغالق أو فتح عند الحذر توخ
مفاجئ بشكل يتحرك قد ألنه العاصف الجو

القوية الرياح بفعل

قد آلي خلفي بباب المزودة غير السيارات
يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب ينغلق
إغالق أو فتح صعوبة تزداد بالكامل فتحه

منحدر على السيارة وقوف عند الخلفي الباب
على السيارة وقوف عند عليه األمر هو مما
إغالق أو فتح من حذًرا كن لذا مستٍو، سطح
مفاجئ بشكل نفسه تلقاء من الخلفي الباب
وعلى بالكامل الخلفي الباب فتح احرصعلى

الخلفي الباب استعمال قبل آمن نحو

ينغلق قد آلي خلفي بباب المزودة السيارات
فتحه يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب

شديد منحدر على السيارة وجود أثناء بالكامل
الخلفي الباب فتح احرصعلى االنحدار

مقصورة استعمال قبل آمن نحو وعلى بالكامل
األمتعة

بالًغا حذًرا توخ الخلفي، الباب إغالق عند
ذلك إلى وما أصابعك، احتباس لتجنب

الضغط احرصعلى الخلفي، الباب إغالق عند
استخدام حالة في الخارجي سطحه على برفق

الخلفي الباب إلغالق الخلفي الباب مقبض
أو األيدي احتباس إلى ذلك يؤدي قد بالكامل،

األذرع
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الذكي والتشغيل الدخول نظام
الوظيفة هذه لتمكين اإللكتروني المفتاح اَحْمُل

األبواب١ جميع قفل فك على يعمل
لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن

األبواب
األبواب٢ جميع قفل على يعمل

بإحكام الباب قفل من تحقق

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
١١٣ص←

األمتعة مقصورة مصباح
الباب فتح عند األمتعة مقصورة مصباح يضيء

الخلفي
عند مضاًء األمتعة مقصورة مصباح ترك تم إذا

تلقائيًا المصباح فسينطفئ التشغيل، مفتاح إيقاف
دقيقة٢٠بعد

التشغيل إشارات
١١٤ص←

األبواب قفل مفاتيح
١١٥ص←

الخلفي الباب فتح
فتح مفتاح على الضغط مع الخلفي الباب ارفع

ألعلى الخلفي الباب

الخلفي الباب غلق
الباب مقبض باستخدام الخلفي الباب اخفض
ألسفل الخلفي الباب على اضغط ثم الخلفي،

إلغالقه الخارج من

تحذير
السيارات الخلفي الباب مصد ركيزة تسحب ال

←) آلي خلفي بباب المزودة ) ١٢٠صغير
السيارات الخلفي الباب دوران عمود أو

←) آلي خلفي بباب لغلق١٢٦صالمزودة
مصد ركيزة على التعليق وتجنب الخلف، الباب
بباب المزودة غير السيارات الخلفي الباب
الخلفي الباب دوران عمود أو آلي خلفي

آلي خلفي بباب المزودة السيارات
ركيزة كسر أو يديك إصابة إلى ذلك يؤدي فقد

خلفي بباب المزودة غير السيارات الخلفي الباب
السيارات الخلفي الباب دوران عمود أو آلي
حادث وقوع ثم ومن ، آلي خلفي بباب المزودة
الخلفي، الباب على ثقيل جسم تركيب تم إذا
بعد مفاجئ بشكل مجدًدا الباب ينغلق فقد

يدي احتباس في يتسبب قد الذي األمر فتحه؛
تعرضه أو عنقه أو ذراعيه أو األشخاص أحد
بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال لإلصابة

الخلفي بالباب األصلية تويوتا أجزاء

قفله وفك الخارج من الخلفي الباب قفل

قفله وفك الداخل من الخلفي الباب قفل

غير السيارات الخلفي الباب غلق فتح
آلي خلفي بباب المزودة
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الخلفي الباب جانبي سحب عدم احرصعلى
المقبض باستخدام الخلفي الباب إغالق عند

الباب بفتح تحذيري صوت
١١٤ص←

وحدة باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
الالسلكي التحكم

المفتاح على االستمرار مع اضغط
التشغيل قبل الخلفي الباب قفل بفك قم

الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
مع الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح على االستمرار
المعاكس االتجاه في الخلفي

مفتاح باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
أجهزة لوحة على اآللي الخلفي الباب

القياس
المفتاح على االستمرار مع اضغط
التشغيل قبل الخلفي الباب قفل بفك قم

الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
مع الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح على االستمرار
المعاكس االتجاه في الخلفي

مالحظة
الخلفي الباب مصد ركائز

تعمل للمصد بركائز مزود الخلفي الباب يتمتع
مكانه في الخلفي الباب تثبيت على

قد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
مصد ركيزة تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب

عطل وقوع إلى يؤدي مما الخلفي، الباب
الملصقات مثل غريبة أجسام أي توصيل يحظر

الالصقة المواد أو البالستيكية األلواح أو
الخلفي الباب مصد ركيزة بعمود

بينما الخلفي الباب مصد ركيزة عمود تلمس ال
األقمشة من ذلك غير أو قفازات، ترتدي
أجزاء بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال

الخلفي بالباب األصلية تويوتا
أو بيدك الخلفي الباب مصد ركيزة تلمس ال

األجناب من عليها تضغط

السيارات الخلفي الباب غلق فتح
آلي خلفي بباب المزودة
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الباب فتح مفتاح باستخدام الباب غلق
الخلفي

على اضغط الخلفي الباب قفل فك حالة في
الخلفي الباب فتح أداة مفتاح

حمل أثناء بإحكام الخلفي الباب قفل من تحقق
على اضغط شخصيًا، معك اإللكتروني المفتاح

ألعلى الخلفي الباب فتح مفتاح
الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
على الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الخلفي الباب فتح إلى أخرى مرة المفتاح

مفتاح باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
الخلفي الباب على اآللي الخلفي الباب

المفتاح على اضغط
الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
على الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي
في الخلفي الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح

المعاكس االتجاه

األبواب جميع وقفل الخلفي الباب غلق
الباب على الموجود القفل مفتاح باستخدام

الخلفي
المفتاح على اضغط

إلغالق المصاحب العادي الجرس غير جرًسا ينطلق
تلقائيًا الخلفي الباب غلق ويبدأ اآللي، الخلفي الباب
في األبواب جميع قفل يتم الخلفي، الباب غلق عند
قفل إلى التشغيل إشارات وتشير ذاته، الوقت

إغالق أثناء المفتاح على الضغط تم إذا كافة األبواب
العملية فستتوقف الخلفي، الباب

الخلفي الباب مقبض باستخدام الباب غلق
الباب مقبض باستخدام الخلفي الباب اخفض
سيغلق وبعدها جرس سينطلق ثم الخلفي،

تلقائيًا الخلفي الباب
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مستشعر باستخدام الخلفي الباب قفل فتح
الركل

بدون يعمل الذي اآللي الخلفي الباب يعمل
والغلق الفتح تفعيل على اليدين استخدام

بالقرب قدمك وضع خالل من للباب التلقائي
الخلفي المصد من السفلي المركزي الجزء من

الخلفي المصد عن بعيًدا تحريكه ثم
نطاق١ في قف إلكتروني، مفتاح حمل أثناء

الذكي، والتشغيل الدخول نظام تشغيل
المصد٥٥إلى٣٥حوالي من تقريبًا سم
الخلفي

الركل مستشعر
اآللي الخلفي الباب تشغيل اكتشاف منطقة

اليدين استخدام بدون يعمل الذي
نظام مؤشر تشغيل اكتشاف منطقة

←) الذكي والتشغيل )١٢٩صالدخول

في٢ قدمك بتحريك الركل طريق عن شّغل
ثم١٠نطاق الخلفي المصد من تقريبًا سم

موضعها إلى إعادتها
ثانية• غضون في كاملة الركل عملية نّفذ

واحدة
الكشف• تم إذا الخلفي الباب تشغيل يبدأ لن

المصد أسفل قدميك إحدى وجود عن
الخلفي

بدون• يعمل الذي اآللي الخلفي الباب شّغل
المصد تلمس أن دون اليدين استخدام

بقدمك الخلفي
في• آخر إلكتروني مفتاح هناك كان إذا

فقد األمتعة، مقصورة أو المقصورة
قليالً أطول وقتًا العملية تستغرق

الركل مستشعر
اآللي الخلفي الباب تشغيل اكتشاف منطقة

اليدين استخدام بدون يعمل الذي
قدمك٣ إعادة الركل مستشعر يكتشف عندما

ويتم تنبيه صوت يصدر فإنه موضعها، إلى
بشكل تماًما الخلفي الباب إغالق فتح

تلقائي
الباب غلق فتح أثناء بالركل التشغيل إجراء حالة في
سيؤدي الخلفي الباب تشغيل إيقاف سيتم الخلفي،
الباب تشغيل إلى أخرى مرة بالركل تشغيل إجراء

المعاكس االتجاه في الخلفي
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الخلفي الباب غالق
فسيقوم قليالً، مفتوًحا الخلفي الباب ترك حال في
المغلق الموضع إلى تلقائيًا بإغالقه الباب غالق

بالكامل
يكون عندما الخلفي الباب غالق يعمل أن يمكن

وضع أي في التشغيل مفتاح
فتح مفتاح باستخدام الخلفي الباب فتح يمكن

قيد الخلفي الباب غالق كان إذا حتى الخلفي الباب
التشغيل

اآللي الخلفي الباب تشغيل حاالت
الخلفي الباب فتح فيمكن التالية، الشروط تحققت إذا

تلقائيًا وغلقه اآللي
←) اآللي الخلفي الباب نظام تمكين يتم عندما

)٤٢٦ص
الوضع على التشغيل مفتاح ضبط ،ONعند

إلى باإلضافة التالية، الشروط أحد تحقق ينبغي
أعاله الشروط

اليد• فرامل تعشيق
الفرامل• دواسة على الضغط
الوضع• على السرعة تغيير ذراع .Pضبط

اآللي الخلفي الباب تشغيل
سينطلق اآللي، الخلفي الباب تشغيل بدء عند

جرس صوت
تنبيه صوت الباب*يصدر عمل إلى لإلشارة

الخلفي
يعمل لن اآللي، الخلفي الباب نظام تعطيل عند
وغلقه فتحه يمكن ولكن اآللي، الخلفي الباب

يدويًا
واجه إذا اآللي، الخلفي الباب إغالق فتح عند
التشغيل يتوقف عائًقا، اآللي الخلفي الباب

وكيل:* خالل من اإلعداد تخصيصهذا يجب
تويوتا

االحتباس من الحماية وظيفة
األيمن الجانبين على المستشعرات تركيب يتم
الباب غلق عند اآللي الخلفي الباب من واأليسر

اشتباك بسبب المستشعرات على والضغط تلقائيًا
من الحماية وظيفة تبدأ ذلك، إلى ما أو ما جسٍم

العمل في االحتباس
االتجاه إلى تلقائيًا الوضع هذا من الباب يتحرك

الوظيفة تتوقف ذلك وبعد قصيرة لمسافة المعاكس
العمل عن

الخلفي للباب العكسي القفل وظيفة
الخلفي الباب قفل عكس على الوظيفة هذه تعمل
حالة في اآللي الخلفي الباب فتح يتم عندما اآللي
جميع قفل سيتم التالية، التشغيل عمليات تنفيذ

سيتم ثّم ومن اآللي الخلفي الباب باستثناء األبواب
بالكامل إغالقه يتم عندما اآللي الخلفي الباب قفل

الخلفي١ الباب باستثناء األبواب جميع غلق
الخلفي٢ للباب تلقائية إغالق عملية بتنفيذ قم

التحكم وحدة باستخدام األبواب واقفل اآللي
←) بعد عن نظام١١٣صالالسلكي أو

←) الذكي والتشغيل أثناء١١٣صالدخول
اآللي الخلفي الباب إغالق

الطوارئ وتومضوامضات جرس صوت يصدر
وقفلها األبواب جميع غلق تم قد أنه إلى لإلشارة

السيارة داخل اإللكتروني المفتاح وضع حالة في
العكسي، القفل وظيفة عبر إغالق عملية بدء بعد

داخل مقفالً اإللكتروني المفتاح يصبح قد
السيارة

بسبب بالكامل الخلفي الباب إغالق يتم لم إذا
أثناء إلخ، االحتباس، من الحماية وظيفة تشغيل
تشغيل تنفيذ بعد تلقائيًا الخلفي الباب إغالق

وسوف للباب العكسي القفل وظيفة إلغاء فسيتم
األبواب جميع قفل فك يتم

األبواب جميع غلق من تأكد السيارة، ترك قبل
وقفلها

الركل مستشعر تشغيل شروط
وضع على الركل مستشعر تشغيل إعداد ضبط عند

←) التشغيل٤٢٦صالتشغيل مفتاح وضبط
التشغيل إيقاف وضع على
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اكتشاف منطقة في إلكتروني مفتاح حمل عند
التشغيل

اآللي الخلفي الباب فيها يعمل ال قد التي الحاالت
نحو على اليدين استخدام دون من يعمل الذي

صحيح
اآللي الخلفي الباب يعمل ال قد التالية، الحاالت في
نحو على اليدين استخدام دون من يعمل الذي

صحيح
الخلفي المصد أسفل قدم بقاء عند

أو بالقدم قوية لضربة الخلفي المصد تعرض إذا
الوقت من لفترة لمسه تم

الوقت، من لفترة الخلفي المصد لمس تم قد كان إذا
الباب غطاء تشغيل محاولة قبل قصيرة لفترة فانتظر
اليدين استخدام دون من يعمل الذي اآللي الخلفي

أخرى مرة
لفترة الخلفي المصد من بالقرب الوقوف عند

طويلة
الالسلكية الموجات مصادر أحد تداخل عند
المفتاح بين القائم االتصال مع الخارجية

←) والسيارة )١٣٠صاإللكتروني
ضوضاء مصدر من بالقرب السيارة ركن عند

الخلفي الباب حساسية على يؤثر والذي كهربائي،
مثل اليدين، استخدام دون من يعمل الذي اآللي
أو بنزين محطة أو األجر مدفوع سيارات موقف

نيون مصباح أو كهربائيًا ُمدفأ طريق
تليفزيوني بث برج من بالقرب السيارة تواجد عند
شاشة أو راديو محطة أو كهرباء توليد محطة أو
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات

الماء، من كبيرة لكمية الخلفي المصد تعرض عند
الغزيرة األمطار أثناء أو السيارة غسيل أثناء مثالً
ما أو الثلوج أو الجليد أو الوْحل يلتصق عندما

الخلفي بالمصد شابه
من بالقرب قصيرة لفترة السيارة إيقاف عند
مثل الخلفي، المصد وتلمس تتحرك ربما أشياء

النباتات
الخلفي المصد في الكماليات إحدى تركيب عند
على الركل مستشعر اضبط ملحق، تركيب حالة في

←) التشغيل إيقاف )٤٢٦صوضع

اآللي الخلفي الباب المقصود غير التشغيل منع
اليدين استخدام بدون يعمل الذي

قد االكتشاف، منطقة في إلكتروني مفتاح وجود عند
استخدام بدون يعمل الذي اآللي الخلفي الباب يعمل
في الحذر توخي ينبغي ولذلك قصد، دون اليدين

التالية المواقف
الماء، من كبيرة لكمية الخلفي المصد تعرض عند
الغزيرة األمطار أثناء أو السيارة غسيل أثناء مثالً

الخلفي المصد عن األوساخ مسح عند
كرة، مثل صغير، كائن أو صغير حيوان تحرك عند

الخلفي المصد أسفل
الخلفي المصد أسفل من ما شيء نقل عند

جلوسه أثناء رجليه بأرجحة ما شخص قام إذا
الخلفي المصد على

جسمه من آخر جزء أو ما شخص أرجل المست إذا
السيارة بجوار مروره أثناء الخلفي المصد

ضوضاء مصدر من بالقرب السيارة ركن عند
الخلفي الباب حساسية على يؤثر والذي كهربائي،
مثل اليدين، استخدام دون من يعمل الذي اآللي
أو بنزين محطة أو األجر مدفوع سيارات موقف

نيون مصباح أو كهربائيًا ُمدفأ طريق
تليفزيوني بث برج من بالقرب السيارة تواجد عند
شاشة أو راديو محطة أو كهرباء توليد محطة أو
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات
أشياء، فيه تتحرك مكان في السيارة ركن عند

الخلفي المصد من بالقرب مثالً، نباتات
مقصورة من إزالتها أو وغيرها أمتعة وضع عند

السيارة خارج من األمتعة
بالقرب سيارة غطاء أو كماليات فك تركيب عند

الخلفي المصد من
من الداخلي بالجزء الملتصقة الثلوج تذوب عندما

الخلفي المصد
مستشعر اضبط المقصود، غير التشغيل لتجنب

←) التشغيل إيقاف وضع على )٤٢٦صالركل
بقدرة البطارية توصيل إعادة فولط١٢عند

نحٍو على العمل من اآللي الخلفي الباب لتمكين
يدويًا أغلقه صحيح،
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الطلب حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٢٦(

تحذير
الخلفي الباب غالق

قليالً، مفتوًحا الخلفي الباب ترك حال في
إلى تلقائيًا بإغالقه الباب غالق فسيقوم

الباب غالق يستغرق بالكامل المغلق الموضع
العمل في الخلفي الباب يبدأ أن قبل ثواٍن بضع
شيء أي أو أصابعك احتباس عدم احرصعلى
في يتسبب قد هذا ألن الخلفي، الباب في آخر
خطيرة إصابات أو العظام في كسور حدوث

أخرى

الباب غالق استخدام عند التنبيه استخدم
يتم عندما العمل في يستمر إنه حيث الخلفي

اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل
اآللي الخلفي الباب

الخلفي الباب تشغيل عند التالية لالحتياطات انتبه
بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق اآللي

خطيرة بجروح اإلصابة أو
من للتأكد المحيطة المنطقة أمان من تحقق

يتسبب أن يمكن شيء أي أو عوائق وجود عدم
متعلقاتك من أي احتباس في

فاحرصعلى الجوار، في أحد هناك كان إذا
إغالق أو فتح وشك على أنك وأبلغه سالمته

الخلفي الباب
أثناء اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل حالة في

الباب سيتوقف اآللي، الخلفي الباب عمل
ذلك بعد الخلفي الباب تشغيل يجب الخلفي
ألن الموقف، هذا في البالغ الحذر توخ يدويًا

فجأة ينغلق أو ينفتح قد الخلفي الباب

اآللي الخلفي الباب تشغيل شروط تعد لم إذا
جرس١٢٣ص← فسينطلق بعد، متحققة

والغلق الفتح عن الخلفي الباب وسيتوقف
توخ يدويًا ذلك بعد الخلفي الباب تشغيل يجب
ألن الموقف، هذا في ارتفاع على البالغ الحذر

فجأة ينغلق أو ينفتح قد الخلفي الباب
الباب ينغلق قد منحدر، على التواجد أثناء

الباب فتح من تحقق فتحه بعد فجأة الخلفي
الوضع هذا في وتثبيته بالكامل الخلفي

الخلفي الباب يكتشف قد التالية، الحاالت في
التشغيل يتوقف وقد خلل، وجود اآللي

الباب تشغيل يجب الحالة، هذه في التلقائي
في البالغ الحذر توخ يدويًا ذلك بعد الخلفي
قد المتوقف الخلفي الباب ألن الموقف، هذا
حادث بوقوع متسببًا فجأة، ينغلق أو ينفتح

ما• عائًقا الخلفي الباب يالمس عندما
بطارية• تنخفضفولطية فجأة،١٢عندما فولط

إلى التشغيل مفتاح إدارة عند الحال هو مثلما
أثناءONالوضع الهجين النظام تشغيل بدء أو

التلقائي التشغيل
فقد الخلفي، بالباب ثقيلة أجسام توصيل تم إذا
ينغلق أو يتعطل ربما أو الخلفي الباب يعمل ال
األمر فتحه؛ بعد أخرى مرة فجأًة الخلفي الباب

أحد يدي احتباس في يتسبب قد الذي
تعرضه أو عنقه أو ذراعيه أو األشخاص

بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال لإلصابة
الخلفي بالباب األصلية تويوتا أجزاء

االحتباس من الحماية وظيفة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
لتشغيل جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا االنحشار من الحماية وظيفة تعمل ال قد

بالكامل الخلفي الباب انغالق قبل شيئًا انحشر
أو أصابعك تنحشر ال حتى الحذر توخ مباشرة

آخر شيء أي
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تحذير
وفًقا االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد
احتباس عدم احرصعلى العالق الجسم لشكل

آخر شيء أي أو األصابع
دون من يعمل الذي اآللي الخلفي الباب

اليدين استخدام
الخلفي الباب تشغيل عند التالية لالحتياطات انتبه

اليدين استخدام دون من يعمل الذي اآللي
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
من للتأكد المحيطة المنطقة أمان من تحقق

يتسبب أن يمكن شيء أي أو عوائق وجود عدم
متعلقاتك من أي احتباس في

أنابيب بتسخين العادم غازات تتسبب أن يمكن
اآللي الخلفي الباب تشغيل عند بشدة العادم
احرص اليدين، استخدام دون من يعمل الذي

العادم أنبوب تلمس أال على
وضع في اآللي الخلفي الباب بتشغيل تقم ال
كانت إذا اليدين استخدام بدون التشغيل
ضئيلة الخلفي المصد أسفل المسافة

مالحظة
اآللي الخلفي الباب دوران أعمدة

تعمل دوران بأعمدة مزود الخلفي الباب يتمتع
مكانه في الخلفي الباب تثبيت على

قد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
دوران عمود تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب
وظيفي خلل وقوع إلى يؤدي مما الخلفي، الباب

الملصقات مثل غريبة أجسام أي توصيل يحظر
الالصقة المواد أو البالستيكية األلواح أو

الخلفي الباب دوران عمود بقضيب
أجزاء بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال

الخلفي بالباب األصلية تويوتا
أو الخلفي الباب دوران عمود على يدك تضع ال

الخلف من عليه تضغط
الخلفي الباب في عطل حدوث لمنع

أثناء الخلفي الباب على زائدة تفرضقوة ال
استخدام يتسبب قد الخلفي الباب غالق تشغيل

الباب بغالق وظيفي خلل وقوع في المفرطة القوة
الخلفي

اآللي الخلفي للباب الوظيفي الخلل لمنع
الخلفي الباب بين جليد وجود عدم احرصعلى
قد الخلفي الباب حركة يمنع بحيث واإلطار
وجود عند اآللي الخلفي الباب تشغيل يتسبب
عطل حدوث في الخلفي الباب على زائد ِحْمل
اآللي الخلفي الباب على مفرطة قوة تستخدم ال

الخلفي الباب تشغيل أثناء
المثبتة المستشعرات إتالف عدم احرصعلى
الخلفي الباب من واليسرى اليمنى الحواف عند
اآلالت من ذلك غير أو سكين باستخدام اآللي
تلقائيًا اآللي الخلفي الباب غلق يتم ال الحادة

مستشعر فصل حالة في
من يعمل الذي اآللي الخلفي الباب احتياطات

اليدين استخدام دون
المركزي الجزء خلف الركل مستشعر يوجد

باالحتياطات التزم الخلفي المصد من السفلي
الذي اآللي الخلفي الباب تشغيل لضمان التالية
صحيح نحٍو على اليدين استخدام دون يعمل

من السفلي المركزي الجزء نظافة على حافظ
األوقات جميع في الخلفي المصد

للمصد السفلي المركزي الجزء تغطية حالة في
ال فقد ذلك، إلى ما أو الجليد أو باألوساخ الخلفي

أِزل الحالة، هذه في الركل مستشعر يعمل
إذا ما تحقق ثم السيارة وُقد الجليد أو األوساخ
يعمل، لم وإذا ال أم يعمل الركل مستشعر كان

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص

P.126

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



١٢٧

٣

األبواب٢-٣ وقفل وإغالق فتح

ةدايقلالبق

C-SUV HV KZ_GH

من اآللي الخلفي الباب تعطيل تمكين يمكن
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة خالل

)٤٢٦ص
على١ مفاتيحأواضغط من

وحدد العدادات في التحكم
على٢ مفاتيحأواضغط من

"إعدادات وحدد العدادات في التحكم
على االستمرار مع اضغط ثم السيارة"

.

على٣ مفاتيحأواضغط من
" وحدد العدادات في ثمPBDالتحكم ،"

على اضغط

على٤ مفاتيحأواضغط من
"إعدادات وحدد العدادات في التحكم

النظام"
عند٥ واإليقاف التشغيل بين التبديل سيتم

على الضغط
الوضع تحديد البابOFFعند عمليات وإيقاف
من اآللي المعلوماتالخلفي عرض شاشة في

ما اآللي، الخلفي الباب تشغيل يرجع لن المتعددة،
الوضع على معينًا يكن رجوعONلم يحدث لن
التشغيل مفتاح عمل في

الذي اآللي الخلفي الباب تعطيل تمكين يمكن
الركل مستشعر اليدين استخدام دون يعمل
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على

)٤٢٦ص

مالحظة
األمطار إلزالة تأثير ذات تغطية طبقات تضع ال
التغطية، طبقات من ذلك غير أو للماء ماص
الخلفي للمصد المركزي السفلي الجزء على
ربما أجسام من بالقرب السيارة إيقاف تجنب
للمصد السفلي المركزي الجزء وتلمس تتحرك

األشجار أو الحشائش مثل الخلفي،
من بالقرب الوقت لبعض السيارة إيقاف عند
المركزي الجزء وتلمس تتحرك ربما أجسام
أو الحشائش مثل الخلفي، للمصد السفلي

هذه في الركل مستشعر يعمل ال فقد األشجار،
تحقق ثم الحالي مكانها من السيارة انقل الحالة،
لم وإذا ال أم يعمل الركل مستشعر كان إذا ما
تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص يعمل،

المحيطة المنطقة أو الركل تعرضمستشعر ال
قوية لصدمة به

المحيطة المنطقة أو الركل تعرضمستشعر إذا
بشكٍل المستشعر يعمل ال فقد قوية، صدمة إلى به

مناسب
التالية، الحاالت في الركل مستشعر يعمل لم إذا

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص
به• المحيطة المنطقة أو الركل تعرضمستشعر

قوي الصطدام
من• السفلي المركزي الجزء تلف أو خدش

الخلفي المصد
الخلفي المصد بتفكيك تقم ال

المصد على ملصقات تركيب إلى تعمد ال
الخلفي

الخلفي المصد بخصوص على بالرسم تقم ال
الخلفي بالباب ثقيل جسم تركيب حالة في

الركل مستشعر بتعطيل قم اآللي،

اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل تفعيل
آلي خلفي بباب المزودة السيارات

الذي اآللي الخلفي الباب تعطيل تفعيل
اليدين استخدام دون من يعمل

آلي خلفي بباب المزودة السيارات
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على١ مفاتيحأواضغط من
وحدد العدادات في التحكم

على٢ مفاتيحأواضغط من
"إعدادات وحدد العدادات في التحكم
على االستمرار مع اضغط ثم السيارة"

.

على٣ مفاتيحأواضغط من
" وحدد العدادات في ثمPBDالتحكم ،"

على اضغط

على٤ مفاتيحأواضغط من
"مستشعر وحدد العدادات في التحكم

على اضغط ثم الركل"،
عند٥ واإليقاف التشغيل بين التبديل سيتم

على الضغط
الوضع تحديد البابOFFعند عمليات وإيقاف

من اليدين استخدام دون يعمل الذي اآللي الخلفي
لن المتعددة، المعلومات عرض شاشة في
دون يعمل الذي اآللي الخلفي الباب تشغيل يرجع
الوضع على معيًنا يكن لم ما اليدين، . ONاستخدام
التشغيل مفتاح عمل في رجوع يحدث لن

اآللي الخلفي الباب فتح وضع ضبط يمكن
الوضع١ عند اآللي الخلفي الباب أوقف

←) )١٢٠صالمطلوب
الباب٢ مفتاح على االستمرار مع اضغط

الخلفي الباب على الموجود اآللي الخلفي
تقريبًا٢لمدة الثواني من

جرس• ينطلق اإلعداد، اكتمال مرات٤بعد
المرة• في اآللي الخلفي الباب فتح عند

الوضع ذلك عند سيتوقف التالية،

اإلعداد إلى اآللي الخلفي الباب فتح وضع إعادة
االفتراضي

اآللي الخلفي الباب مفتاح على االستمرار مع اضغط
لمدة الخلفي الباب على الثواني٧الموجود من

تقريبًا
جرًسا مرتين٤ينطلق ينطلق ثم يتوقف ثم مرات

المرة في اآللي الخلفي الباب فتح عند أخريين
االفتراضي الوضع عند يتوقف فإنه التالية،

باستخدام الخلفي الباب فتح وضع ضبط عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة

باستخدام اآللي الخلفي الباب فتح وضع ضبط يمكن
←) المتعددة المعلومات عرض )٤٢٦صشاشة

آخر إلى اآللي الخلفي الباب سيفتح الفتح، عند
الخلفي الباب مفتاح باستخدام ضبطه تم موضع
شاشة على أو الخلفي الباب على الموجود اآللي

المتعددة المعلومات عرض

السيارات الخلفي الباب فتح وضع ضبط
آلي خلفي بباب المزودة
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الهوائي موقع

الكابينة خارج هوائيات
الكابينة داخل هوائيات

األمتعة مقصورة داخل الموجود الهوائي
األمتعة مقصورة خارج الموجود الهوائي

اكتشاف ضمنها يتم التي المناطق التشغيل نطاق
اإللكتروني المفتاح

األبواب قفل فك أو قفل عند
اإللكتروني المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن

بعد للباب٠٫٧على الخارجي المقبض من تقريبًا متر
التي األبواب تشغيل يمكن الخلفي والباب األمامي

فقط المفتاح اكتشاف يمكنها
أوضاع تغيير أو الهجين النظام تشغيل بدء عند

التشغيل مفتاح
اإللكتروني المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن

السيارة داخل
والتحذير التنبيه رسائل

الخارجية األجراس من مجموعة استخدام يتم
على تحذير عرضرسائل إلى باإلضافة والداخلية
سرقة لمنع المتعددة المعلومات عرض شاشة
التشغيل بسبب حوادث وقوع وتجنب السيارة
المناسبة اإلجراءات اتخاذ احرصعلى الخاطئ

←) المعروضة الرسالة إلى )٣٨٤صاستناًدا
تكون فقط، اإلنذار جرس صوت يصدر عندما

يلي كما التصحيح وإجراءات الحاالت
لمدة واحدة مرة الخارجي الجرس صوت  ٥يصدر

ثواٍن

باستمرار الداخلي الجرس انطالق

الذكي والتشغيل الدخول نظام

عن ببساطة التالية العمليات إجراء يمكن
بحوزتك، اإللكتروني المفتاح حمل طريق
السائق على ينبغي مثالً جيبك في بوضعه

دائًما معه اإللكتروني المفتاح حمل
← األبواب قفل وفك )١١٣صلقفل
←) قفله وفك الخلفي الباب صلقفل

١١٩(
← الهجين النظام تشغيل )١٦٢صبدء

اإلجراءالحالة
التصحيحي

بينما السيارة قفل محاولة تمت
مفتوًحا األبواب أحد كان

األبواب جميع أغلق
مرة األبواب واقفل

أخرى

P.129

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



األبواب٢-١٣٠٣ وقفل وإغالق فتح

C-SUV HV KZ_GH

البطارية شحنة توفير وظيفة
منع بهدف البطارية طاقة توفير وظيفة تنشيط سيتم
وبطارية اإللكتروني المفتاح بطارية طاقة  ١٢تفريغ

طويلة لفترة السيارة تشغيل عدم أثناء فولط
الدخول نظام يستغرق قد التالية، الحاالت في
األبواب قفل لفك الوقت بعض الذكي والتشغيل

نطاق• في اإللكتروني المفتاح ترك متر٣٫٥تم
أكثر أو دقيقتين لمدة السيارة خارج تقريبًا

الذكي• والتشغيل الدخول نظام استعمال عدم عند
أكثر٥لمدة أو أيام

والتشغيل الدخول نظام استعمال عدم حالة في
لمدة قفل١٤الذكي فك يتعذر أكثر، أو يوًما

وفي السائق باب باستثناء باب أي من األبواب
استعمل أو السائق باب بمقبض أمسك الحالة، هذه

المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
األبواب قفل لفك الميكانيكي

اإللكتروني المفتاح بطارية توفير وظيفة
تقييد يتم البطارية، طاقة توفير وضع ضبط عند
المفتاح إيقاف طريق عن البطارية طاقة استنزاف

الراديوية الموجات استقبال عن اإللكتروني
على علىاضغط باستمرار الضغط أثناء مرتين

يومض اإللكتروني المفتاح مؤشر أن من تأكد
مرات٤

يتعذر البطارية، طاقة توفير وضع ضبط عند
إللغاء الذكي والتشغيل الدخول نظام استخدام
المفتاح أزرار من زر أي على اضغط الوظيفة،

اإللكتروني

التشغيل على تؤثر حاالت
ال لموجات الذكي والتشغيل الدخول نظام استخدام
يتأثر أن يمكن التالية، الحاالت في ضعيفة سلكية
يمنع ما والسيارة، اإللكتروني المفتاح بين االتصال
التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول نظام عمل
نحو على التشغيل منع ونظام بعد عن الالسلكي

صحيح
اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة نفاد عند

توليد محطة أو تليفزيوني بث برج من بالقرب
شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء

تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات

المعدنية للمواد اإللكتروني المفتاح مالمسة عند
بها تغطيته أو التالية

ألومنيوم• برقائق مغطاة بطاقات
ألومنيوم• رقائق على تحتوي التي السجائر علب

بداخلها
معدنية• يد حقائب أو نقود َمحاِفظ
معدنية• عمالت
المعادن• من مصنوعة أيٍد مدفئات
أسطوانات• مثل معلومات DVDوCDوسائط

تصدر أخرى سلكية ال مفاتيح استعمال عند
سيارتك من بالقرب سلكية ال موجات

التالية األجهزة مع اإللكتروني المفتاح حمل عند
سلكية ال موجات تصدر التي

أو• سلكي ال هاتف أو خلوي هاتف أو نقال راديو
أخرى سلكية ال اتصاالت أجهزة أي

يصدر• سلكي ال مفتاح أو آخر إلكتروني مفتاح
سلكية ال موجات

الشخصية• الرقمية المساعدات أو الكمبيوتر أجهزة
)PDA(

الرقمية• الصوت مشغالت
المحمولة• الفيديو ألعاب أنظمة

مكونات على تحتوي نوافذ مظلة إلصاق تم إذا

اإلجراءالحالة
التصحيحي

إلى التشغيل مفتاح إدارة تمت
بابACCالوضع كان بينما

باب فتح تم أو مفتوًحا السائق
مفتاح كان بينما السائق
الوضع في ).ACCالتشغيل

التشغيل مفتاح أِدر
اإليقاف، وضع إلى
السائق باب وأغلق

إلى التشغيل مفتاح تدوير تم
باب كان بينما اإليقاف وضع

مفتوًحا السائق
السائق باب أغلق
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الخلفية النافذة على معدنية أشياء أو معدنية
من مقربة على اإللكتروني المفتاح وضع عند

إلكترونية أجهزة أو البطارية شاحن
مجانية غير سيارات موقف في السيارة ركن عند

السلكية موجات منها تنبعث
نظام باستخدام األبواب قفل فك قفل تعذر إذا

األبواب قفل فك قفل فقم الذكي، والتشغيل الدخول
يلي بما القيام طريق عن

البابين من أٍي لمقبض اإللكتروني المفتاح قرب
الدخول وظيفة لتشغيل األماميين

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة تشغيل
الطرق باستخدام األبواب قفل فك قفل تعذر إذا

←) الميكانيكي المفتاح فاستخدم أعاله، الموضحة
)٤٠٥ص

نظام باستخدام الهجين النظام تشغيل بدء تعذر إذا
إلى فارجع الذكي، والتشغيل .٤٠٦صالدخول

الدخول وظيفة عن مالحظة
الحاالت في صحيح نحو على النظام يعمل ال قد

موجوًدا اإللكتروني المفتاح كان ولو حتى التالية،
المفتاح اكتشاف مناطق التشغيل نطاق ضمن

إحدى• من جًدا قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا
قريبًا أو األبواب ألحد مقبضخارجي أو النوافذ

قفل فك أو قفل عند مرتفع مكان في أو األرض من
األبواب

أجهزة• لوحة على اإللكتروني المفتاح كان إذا
في أو األرضية أو األمتعة مقصورة أو القياس
صندوق في أو األبواب في الموجودة الجيوب
عند أو الهجين النظام تشغيل بدء عند التابلوه

التشغيل مفتاح أوضاع تغيير
أجهزة لوحة على اإللكتروني المفتاح تترك ال
في الموجودة الجيوب من بالقرب أو القياس

لظروف وفًقا السيارة من الخروج عند األبواب
اكتشافه يتم قد الالسلكية، الموجات استقبال

ويصبح الكابينة خارج الموجود الهوائي بواسطة
إلى يؤدي قد مما الخارج، من للقفل قابالً الباب

السيارة داخل اإللكتروني المفتاح احتجاز
المدى ضمن موجود اإللكتروني المفتاح أن طالما
القفل إلغاء أو للقفل قابلة األبواب تكون الفعال،
تكتشف التي األبواب أن إال شخص أي بواسطة

يمكن التي هي فقط اإللكتروني المفتاح

السيارة قفل لفك استخدامها
بداخل اإللكتروني المفتاح يكن لم لو حتى

النظام تشغيل بدء الممكن من يكون فقد السيارة،
من قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا الهجين

النافذة
مقبض رش تم إذا األبواب قفل فك أو قفل يتم قد
أثناء الحال هو مثلما الماء، من كبيرة بكمية الباب
أثناء وذلك السيارات، مغسلة في أو األمطار هطول
الفعال المدى ضمن اإللكتروني المفتاح وجود

بعد تلقائيًا األبواب قفل إذا٣٠يتم تقريبًا ثانية
وإغالقها األبواب فتح يتم لم

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام تم إذا
اإللكتروني المفتاح يكون عندما األبواب لقفل
قفل فك يتم أالّ المحتمل فمن السيارة، من قريبًا
وحدة استعمل الدخول وظيفة بواسطة الباب

األبواب قفل لفك بعد عن الالسلكي التحكم
األبواب قفل فك أو قفل مستشعر لمس يؤدي قد
فك أو القفل تشغيل منع إلى القفازات ارتداء أثناء

القفل
القفل، مستشعر باستخدام التشغيل قفل تنفيذ عند

مرتين حتى التعرف إشارات عرض سيتم
إشارات أي إعطاء يتم لن ذلك، بعد متتاليتين

للتعرف
المفتاح وجود مع الباب مقبض تبلل حالة في

الباب قفل يتم ربما التشغيل، نطاق في اإللكتروني
اتبع الحالة، هذه في متكرر نحو على قفله وفك
السيارة لغسيل التالية التصحيحية اإلجراءات

بمسافة• السيارة عن بعيًدا اإللكتروني المفتاح ضع
المفتاح٢ سرقة لعدم الحذر توخ أكثر أو متر

توفير• وضع إلى اإللكتروني المفتاح اضبط
الذكي والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية

)١٣٠ص←
وأصبح السيارة داخل اإللكتروني المفتاح كان إذا
تظهر قد السيارة، غسل أثناء مبلالً الباب مقبض
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة
السيارة خارج اإلنذار جرس صوت وسيصدر

األبواب جميع اقفل اإلنذار، جرس تشغيل إليقاف
إذا مالئمة بطريقة القفل مستشعر يعمل ال قد

القفل مستشعر نظف وغيره والطين الثلج المس
أخرى مرة تشغيله وحاول

تشغيل أو المقابضفجأة تشغيل يؤدي قد
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مباشرة الفعال النطاق إلى الدخول بعد المقابض
فك مستشعر المس قفلها فك من األبواب منع إلى
قبل األبواب قفل فك عدم من وتحقق األبواب قفل

أخرى مرة الباب مقبض سحب
منطقة نطاق في آخر إلكتروني مفتاح ثمة كان إذا

مدة األبواب قفل فك يستغرق فقد االكتشاف،
الباب بمقبض اإلمساك بعد أطول

مقبض تشغيل أثناء الباب األظافر تخدش قد
إتالف أو األظافر إصابة عدم احرصعلى الباب

الباب سطح
طويلة زمنية لفترات السيارة قيادة عدم عند

اإللكتروني المفتاح تترك ال السيارة، سرقة لمنع
مسافة السيارة٢ضمن من متر

الذكي والتشغيل الدخول نظام تنشيط إلغاء يمكن
←) )٤٢٦صمسبًقا

توفير وضع على اإللكتروني المفتاح ضبط يساعد
المفتاح بطارية استنزاف تقليل على البطارية

)١٣٠ص←
صحيح نحو على النظام لتشغيل

تشغيل عند اإللكتروني المفتاح حمل احرصعلى
السيارة من اإللكتروني المفتاح تقريب تجنب النظام
السيارة خارج من النظام تشغيل عند الالزم من أكثر
به، اإلمساك وكيفية اإللكتروني المفتاح لموضع وفًقا
ال وقد صحيح، نحو على المفتاح اكتشاف يتم ال قد
جرس يتوقف قد صحيح بشكل النظام يعمل
قفل منع وظيفة تعمل ال قد أو فجأة، اإلنذار

األبواب
على الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لم إذا

صحيح نحو
← األبواب قفل وفك ٤٠٥صقفل

← الهجين النظام تشغيل ٤٠٦صبدء
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

الذكي والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء تم إذا
الطلب حسب إعداد في

التحكم وحدة استعمل األبواب قفل وفك قفل
←) الميكانيكي المفتاح أو بعد عن صالالسلكي

٤٠٥،  ١١٣(
مفتاح أوضاع تغيير أو الهجين النظام تشغيل بدء

← ٤٠٦صالتشغيل
← الهجين النظام تشغيل ١٦٣صإيقاف
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الذكي والتشغيل الدخول لنظام مصادقة
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تحذير
األجهزة مع اإلشارات بتداخل خاص تنبيه

اإللكترونية
جهاز يستخدمون الذين لألشخاص بالنسبة
أو أجسامهم بداخل القلب ضربات تنظيم

ضربات منظم القلب مزامنة إعادة أجهزة
ومزيل القلب نظم مقوم جهاز أو القلب

الحرص لهم ينبغي أجسامهم، بداخل الرجفان
هوائيات وبين بينهم معقولة مسافة وجود على

←) الذكي والتشغيل الدخول )١٢٩صنظام
هذه تشغيل على الالسلكية الموجات تؤثر فقد
وظيفة تعطيل يمكنك الضرورة، عند األجهزة

لمعرفة تويوتا وكيل إلى ارجع الدخول
الالسلكية الموجات ترددات مثل تفاصيل

ذلك، بعد الالسلكية الموجات صدور وتوقيت
لك ينبغي كان إذا ما لمعرفة طبيبك استشر

ال أم اإلدخال وظيفة تعطيل
طبية أجهزة ألي للمستخدمين ينبغي كما

القلب ضربات تنظيم أجهزة بخالف كهربائية
إعادة أجهزة أو أجسامهم بداخل المستخدم

أجهزة أو القلب ضربات منظم القلب مزامنة
المستخدم الرجفان ومزيل القلب نظم مقوم
المصنعة الشركة استشارة أجسامهم بداخل
في عملها عن معلومات على للحصول للجهاز

الالسلكية الموجات تأثير ظل
غير آثار الالسلكية للموجات تكون أن فيمكن

الطبية األجهزة هذه تشغيل على متوقعة
التفاصيل يعطيك أن تويوتا وكيل من اطلب

الدخول وظيفة بتعطيل الخاصة

P.137

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



المقاعد٣-١٣٨٣ ضبط

C-SUV HV KZ_GH

المقاعد.٣-٣ ضبط

اليدوي المقعد

المقعد موضع ضبط ذراع
المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع

جانب العمودي االرتفاع ضبط ذراع
فقط السائق

فقط السائق جانب الكهربائي المقعد

المقعد موضع ضبط مفتاح

المقعد ظهر زاوية ضبط مفتاح
المقعد وسادة زاوية ضبط مفتاح

األمامي
السيارة ارتفاع ضبط مفتاح

األمامية المقاعد

الضبط إجراء

تحذير
المقعد موضع ضبط عند

أال لضمان المقعد موضع ضبط عند الحذر توخ
المقعد بفعل لإلصابة اآلخرون يتعرضالركاب

المتحرك
من بالقرب أو المقعد أسفل يديك تضع ال

التعرضلإلصابة لتفادي المتحركة األجزاء
في لالنحشار األيادي أو تتعرضاألصابع قد

المقعد آلية
لكيال القدم حول كافية مسافة ترك من تأكد

تعلق
المقعد ضبط

أو بالركاب المقعد اصطدام لتفادي انتبه
باألمتعة

الخصر حزام تحت االنزالق خطر من للحد
المقعد بإمالة تقم ال التعرضلالصطدام، أثناء

الالزم من أكثر
ينزل فقد الالزم، من أكثر المقعد أملت إذا

في ويتسبب الفخذين فوق ما إلى الخصر حزام
تتالمس قد أو البطن، على مباشر تقييد فرض
الوفاة خطر من يزيد ما الكتف حزام مع عنقك
التعرض حالة في جسيمة التعرضإلصابة أو

لحادث
نظًرا القيادة أثناء تعديالت أي إجراء عدم يجب
مقصودة غير بطريقة يتحرك قد المقعد ألن

السيارة في التحكم السائق فقدان في ويتسبب
تحقق المقعد، ضبط بعد فقط اليدوي المقعد

مكانه في المقعد قفل من
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المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع ،اسحب
المقعد ظهر زاوية واضبط

١←) لألمام األمامية المقاعد صحرك
١٣٨(

مالحظة
األمامي المقعد ضبط عند

مالمسة عدم من تحقق األمامي، المقعد ضبط عند
فقد وإال السقف بطانة تالمس ال الرأس مسند

السقف وبطانة الرأس مسند من كٌل يتلف

الخلفية المقاعد

وطيها المقاعد ظهور إمالة تعديل يمكن
الذراع باستخدام

الضبط إجراء

تحذير
المقعد ظهر تشغيل عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
بظهر الركاب بقية يصطدم أال احرصعلى

المقعد
أو المتحركة األجزاء من قريبتين يديك تجعل ال
جسمك من جزء أي تجعل وال المقاعد، بين

فيها يعلق
في المقعد قفل من تحقق المقعد، ضبط بعد

مكانه

األسفل إلى الخلفية المقاعد ظهور طي
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٢←) الخلفي الذراع مسند صاضبط
٣١٣(

الخلفي٣ األوسط المقعد حزام إبزيم اضبط

موضع٤ أقصى إلى الرأس مساند اضبط
←) )١٤١صسفلي

الضغط٥ مع لألسفل المقعد ظهر بطي قم
المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع على

حدة على مقعد كل ظهر طي يمكن

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
األسفل إلى الخلفية المقاعد ظهور طي عند
القيادة أثناء المقاعد ظهور بطي تقم ال

فرامل وشد أرضمستوية، على السيارة أوقف
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وانقل .Pاليد
المقعد ظهر على بالجلوس ألحد تسمح ال

القيادة أثناء األمتعة مقصورة في أو المطوي

مقصورة إلى بالدخول لألطفال تسمح ال
األمتعة

جلوس حالة في الخلفي المقعد بتشغيل تقم ال
عليه الركاب أحد

األجزاء في يداك أو قدماك تعلق أال احرصعلى
التشغيل أثناء المقاعد مفاصل أو المتحركة
ظهر طي قبل األمامية المقاعد وضع اضبط

المقاعد تتداخل ال بحيث ألسفل الخلفية المقاعد
ظهر طي أثناء الخلفية المقاعد مع األمامية

الخلفية المقاعد
المقعد بتشغيل لألطفال تسمح ال

الوضع إلى الخلفية المقاعد ظهور إعادة بعد
المستقيم

عن موضعه في جيًدا المقعد ظهر قفل من تأكد
والخلف األمام إلى برفق دفعه طريق

اشتباكها أو المقاعد أحزمة التواء عدم من تأكد
المقعد ظهر في

ظهر تثبيت خطاف بين المقعد حزام احتجز إذا
المقعد حزام يتلف فقد والخطاف، المقعد
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األمامية المقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
زر على الضغط مع أسفل إلى الرأس مسند ادفع

القفل تحرير

الخلفية الخارجية المقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
زر على الضغط مع أسفل إلى الرأس مسند ادفع

القفل تحرير
خلفي أوسط مقعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
زر على الضغط مع أسفل إلى الرأس مسند ادفع

القفل تحرير

األمامية للمقاعد الرأس مساند ارتفاع ضبط
يكون بحيث الرأسمضبوطة مساند أن من تأكد

أذنيك أعلى من يمكن ما أقرب الرأس مسند منتصف

الرأس مساند

المقاعد لجميع مجهزة الرأس مساند

تحذير
الرأس مسند بشأن احتياطية تنبيهات

يتعلق فيما التالية االحتياطات باعتبارك ضع
ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن الرأس بمساند

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
لكل خصيًصا المصممة الرأس مساند استعمل

مقعد
في الصحيح الموضع على الرأس مساند اضبط

األوقات كل
وتأكد لألسفل ادفعها الرأس، مساند ضبط بعد

الوضع هذا في قفلها من
الرأس ومساند السيارة قيادة إلى تعمد ال

منزوعة

الرأس مسند ضبط
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الخلفية للمقاعد الرأس مساند ضبط
مستوى بمقدار الرأس مسند رفع على احرصدائًما

االستخدام عند المخزن الوضع عن واحد

األمامية المقاعد
على الضغط مع أعلى إلى الرأس مسند اسحب

القفل تحرير زر

الخلفية الخارجية المقاعد
على الضغط مع أعلى إلى الرأس مسند اسحب

القفل تحرير زر

خلفي أوسط مقعد
على الضغط مع أعلى إلى الرأس مسند اسحب

القفل تحرير زر

األمامية المقاعد
التركيب فتحات مع الرأس مسند بمحاذاة قم

القفل موضع إلى ألسفل وادفعه
القفل تحرير زر على االستمرار مع معاضغط

الرأس خفضمسند

الخلفية الخارجية المقاعد
التركيب فتحات مع الرأس مسند بمحاذاة قم

القفل موضع إلى ألسفل وادفعه
القفل تحرير زر على االستمرار مع معاضغط

الرأس خفضمسند

الرأس مساند نزع

الرأس مساند تركيب
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خلفي أوسط مقعد
التركيب فتحات مع الرأس مسند بمحاذاة قم

القفل موضع إلى ألسفل وادفعه
القفل تحرير زر على االستمرار مع معاضغط

الرأس خفضمسند
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والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط

إلى١ الذراع وحّرك القيادة عجلة ثبّت
األسفل

عجلة٢ بتحريك المثالي الوضع على اضبطه
ورأسيًا أفقيًا القيادة

عجلة لتأمين األعلى إلى الذراع اسحب الضبط، بعد
القيادة

على اضغط صوتًا، التنبيه آلة تصدر حتى
منهاعالمة قريبًا أو

القيادة عجلة

الضبط إجراء

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

القيادة أثناء القيادة عجلة تضبط ال
لسيطرته السائق فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث

يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة، على
خطيرة إصابة أو الوفاة عن

القيادة عجلة ضبط بعد
آمنًا قفال القيادة عجلة قفل من تأكد

يتسبب قد مما فجأة، القيادة عجلة تتحرك قد وإال،
اإلصابة أو الوفاة عن يسفر حادث وقوع في
التنبيه آلة تصدر ال قد وأيًضا خطيرة بجروح
آمنًا قفالً القيادة عجلة قفل يتم لم إذا صوتًا

التنبيه آلة
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بما الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط يمكن
بك الخاصة القيادة وضعية مع يتالءم

بتحريكها الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع اضبط
ولألسفل لألعلى

الخلفية للرؤية اليدوية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

مصابيح من المعكوسة األضواء تقليل يمكن
تشغيل خالل من بالخلف تسير التي السيارات

الذراع

الطبيعي الوضع
الوهج مقاومة وضع

الخلفية للرؤية التلقائية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

استجابًة تلقائيًا المنعكس الضوء خفض يتم
للسيارات األمامية المصابيح سطوع لمستوى

خلفك تسير التي
تلقائيًا الوهج مقاومة وظيفة وضع تغيير

إيقاف تشغيل
في تلقائيًا الوهج مقاومة وظيفة تكون عندما

المؤشرONالوضع سيضيء ضبط، يتم
الوضع على فيهاONالوظيفة يتم مرة كل في

الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONتدوير
إيقاف وضع إلى الوظيفة يحّول الزر على بالضغط

المؤشر ضوء ينطفئ التشغيل

الخلفية للرؤية الداخلية المرآة

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بقدر التأكد من للتمكن

الخلفي

الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

القيادة أثناء المرايا وضعية بضبط تقم ال
على السيطرة فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث

عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة،
خطيرة إصابة أو الوفاة

الوهج مقاومة وظيفة
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المزودة السيارات المستشعر خطأ لتفادي
للوهج المقاومة الخلفية للرؤية الداخلية بالمرآة
تعمد ال صحيح، نحو على المستشعرات عمل لضمان

تغطيتها أو لمسها إلى

المفتاح١ أِدر لضبطها، المرآة لتحديد

لليسار
لليمين

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بقدر التأكد من للتمكن

الخلفي

تحذير
القيادة أثناء مهمة نقاط

القيادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
فقدان إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد حيث

حادث وقوع في يتسبب ما السيارة، على السيطرة
خطيرة إصابة أو الوفاة عن يسفر قد

القيادة أثناء المرايا ضبط إلى تعمد ال
مطوية والمرايا السيارة قيادة إلى تعمد ال
الموجودة المرآة من كل تمديد يتم أن يجب
على الموجودة والمرآة السائق جانب على

قبل صحيح نحو على وضبطهما الراكب جانب
القيادة

الضبط إجراء
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المفتاح٢ شغل المرآة، لضبط

لألعلى
لليمين
لألسفل
لليسار

عندما المرآة زاوية ضبط يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

المرايا طي على يعمل
المرايا تمديد على يعمل

للرؤية الخارجية المرايا طي مفتاح وضع يؤدي
على المرايا ضبط إلى المحايد الوضع في الخلفية

األوتوماتيكي الوضع
ليتم المرايا تمديد أو طي األوتوماتيكي الوضع يتيح

األبواب قفل فك بقفل ربطها

البارد الطقس في األوتوماتيكي الوضع استعمال
الطقس في األوتوماتيكي الوضع استخدام عند
التخزين يتعذر وقد الباب مرآة تتجمد قد البارد،
الجليد بإزالة قم الحالة، هذه في تلقائيًا واإلرجاع

المرآة بتشغيل تقوم أن إما ثم الباب، مرآة عن والثلج
باليد المرآة تحرك أن أو اليدوي الوضع باستخدام

الطلب حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٢٦(

المرايا وتمديد طي

تحذير
المرآة تحرك أثناء

المرآة، وتعّطل شخصية بجروح اإلصابة لتفادي
المرآة في يدك تحتبس ال لكي حريًصا كن

المتحركة
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النوافذ٥-١٤٨٣ وغلق فتح
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النوافذ.٥-٣ وغلق فتح

باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن
التشغيل مفاتيح

يلي كما النوافذ تتحرك المفتاح تشغيل عند

اإلغالق١
واحدة٢ بلمسة *اإلغالق

الفتح٣
واحدة٤ بلمسة *الفتح
بتشغيل:* قم النطاق، منتصف في النافذة إليقاف

المقابل االتجاه في المفتاح

عندما اآللية النوافذ تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

النظام تشغيل إيقاف بعد اآللية النوافذ تشغيل
الهجين

لمدة اآللية النوافذ تشغيل بعد٤٥يمكن تقريبًا ثانية
الوضع إلى التشغيل مفتاح . OFFأوACCتحويل

البابين أحد فتح حالة في تشغيلها يمكن ال ولكْن
األماميين

االحتباس من الحماية وظيفة
أثناء النافذة وإطار النافذة بين شيء احتبس إذا

فتحها ويتم النافذة حركة إيقاف يتم النافذة، إغالق
قليالً

االنحشار من الحماية وظيفة
النافذة، فتح أثناء والنافذة الباب بين شيء انحشر إذا

النافذة حركة إيقاف يتم
إغالقها أو النافذة فتح يتعذر عندما

وظيفة أو االحتباس من الحماية وظيفة عمل عند
وتعذر اعتيادي غير نحو على االنحشار من الحماية
التالية العمليات نّفذ إغالقها، أو الباب نافذة فتح

الباب لذلك اآللية النافذة مفتاح باستعمال
في التشغيل مفتاح وجود عن السيارة أوقف

خاللONالوضع وظيفة٤، تفعيل من ثواٍن
من الحماية وظيفة أو االحتباس من الحماية

على اآللية النافذة مفتاح بتشغيل قم االنحشار،
أو واحدة بلمسة اإلغالق باتجاه متواصل نحو

نافذة فتح يكون بحيث واحدة بلمسة الفتح باتجاه
ممكنًا أمًرا وإغالقها الباب

إجراء عند حتى وإغالقها الباب نافذة فتح تعذر إذا
من التالية اإلجراءات نّفذ أعاله، التشغيل عمليات

مبدئيًا الوظيفة تهيئة أجل
الوضع١ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
باتجاه٢ اآللية النافذة مفتاح بسحب استمر

الباب نافذة وأغلق واحدة، بلمسة اإلغالق
بالكامل

واستأنف٣ للحظة، اآللية النافذة مفتاح حّرر
واحدة، بلمسة اإلغالق باتجاه المفتاح سحب

حوالي لمدة الموضع هذا في أو٦وأبقه ثواٍن
أكثر

اآللية٤ النافذة مفتاح على االستمرار مع اضغط
نافذة فتح بعد واحدة بلمسة الفتح اتجاه في

لمدة المفتاح على الضغط واصل بالكامل، الباب
أكثر١ أو إضافية ثانية

دفع٥ واستأنف للحظة، اآللية النافذة مفتاح حّرر
في وأبقه واحدة، بلمسة الفتح اتجاه في المفتاح

حوالي الوضع أكثر٤هذا أو ثواٍن
اتجاه٦ في اآللية النافذة مفتاح بسحب استمر

إغالق بعد أخرى مرة واحدة بلمسة اإلغالق
المفتاح على الضغط واصل بالكامل، الباب نافذة

من أكثر١ألكثر أو ثانية
من مجدًدا فابدأ النافذة، تحرك أثناء المفتاح تركَت إذا

البداية
فتحها أو إغالقها وتعذر للخلف النافذة عادت إذا
وكيل لدى بواسطة السيارة فافحص بالكامل،

اآللية النوافذ

اآللية النوافذ وغلق فتح
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تويوتا
الباب بقفل المرتبط النافذة تشغيل

المفتاح باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن
)٤٠٦ص (← *الميكانيكي

وحدة باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن
بعد عن الالسلكي )١١٣ص (← *التحكم

تويوتا:* وكيل لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب
اآللية النوافذ فتح تحذير صوت

عرض شاشة على رسالة وتظهر جرس صوت يصدر
القياس أجهزة مجموعة في المتعددة المعلومات
إيقاف وضع في التشغيل مفتاح يكون عندما

النوافذ وكذلك مفتوًحا السائق باب وكان التشغيل
الكهربائية

الطلب حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٢٦(

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
النوافذ إغالق

عمليات جميع عن مسؤوالً السائق يكون
نوافذ تشغيل ذلك في بما اآللية، النوافذ تشغيل

المقصود، غير التشغيل لتجنب الركاب
تسمح ال األطفال، بواسطة يتم الذي وخصوًصا
أن يمكن حيث اآللية النوافذ بتشغيل لألطفال
من غيرهم أو األطفال جسم من جزء يعلق
ينصح كذلك، اآللية النافذة في الركاب

الركوب عند النوافذ قفل مفتاح باستخدام
←) األطفال أحد )١٥٠صبصحبة

أجسام من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق
عرضة فيه يكون موضع في الركاب جميع

النوافذ تشغيل عند لالحتباس

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام عند
اآللية، النوافذ وتشغيل الميكانيكي، المفتاح أو
الفحص بعد إال اآللية النافذة بتشغيل تقم ال

أي يعلق ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد
النافذة في الركاب من أي جسم من جزء
النافذة بتشغيل طفل ألي تسمح ال كذلك،

أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة باستخدام
يعلق أن يمكن حيث الميكانيكي المفتاح

اآللية النافذة في الركاب من غيرهم أو األطفال
التشغيل مفتاح أِدر السيارة، من الخروج عند
من واخرج المفتاح، واحمل اإليقاف، وضع إلى
التشغيل يتم قد حيث الطفل بصحبة السيارة
شابه، ما أو مشاغب طفل بواسطة قصد دون

حادث وقوع في يتسبب قد ما
االحتباس من الحماية وظيفة

لتشغيل جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال
متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد
بالكامل النافذة إغالق قبل شيء احتبس

من جزء أي احتباس لعدم الحذر توخ مباشرة
النافذة في جسمك

االنحشار من الحماية وظيفة
مالبسك أو جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال
نحو على االنحشار من الحماية وظيفة لتشغيل

متعمد
إذا االنحشار من الحماية وظيفة تعمل ال قد

مباشرة بالكامل النافذة فتح قبل شيء انحشر
جسمك من جزء أي احتباس لعدم الحذر توخ

النافذة في مالبسك أو
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النوافذ٥-١٥٠٣ وغلق فتح
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من األطفال لمنع الوظيفة هذه استخدام يمكن
طريق عن الركاب نوافذ إحدى إغالق أو فتح

الخطأ
المفتاح على اضغط

المؤشر الراكبسيضيء نوافذ قفل وسيتم
وإغالقها الركاب نوافذ فتح باإلمكان يزال ال

القفل مفتاح كان إذا حتى السائق مفتاح باستخدام
التشغيل قيد

عندما اآللية النوافذ تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

بقدرة السيارة بطارية فصل تم فولط١٢إذا
اضغط األمر، لزم وإذا النوافذ قفل مفتاح تعطيل يتم
بطارية توصيل إعادة بعد النوافذ قفل مفتاح على

فولط١٢بقدرة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

واإلغالق الفتح

السقف١ فتحة *لفتح

الكامل الفتح موضع قبل السقف فتحة تتوقف
اضغط الرياح ضوضاء من للحد طفيفة بمسافة

بالكامل السقف فتحة لفتح أخرى مرة المفتاح على
السقف٢ فتحة *إلغالق
فتحة:* مفتاح على جانب أي من برفق اضغط

منتصف في السقف فتحة إليقاف السقف
المسافة

ولألسفل لألعلى اإلمالة

قفل مفتاح العرضي التشغيل منع
النوافذ

السقف *فتحة

وإغالق لفتح السقفية المفاتيح استعمل
ولألسفل لألعلى وإمالتها السقف فتحة

السقف فتحة تشغيل
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ألعلى١ السقف فتحة *إلمالة

ألسفل٢ السقف فتحة *إلمالة
فتحة:* مفتاح على جانب أي من برفق اضغط

منتصف في السقف فتحة إليقاف السقف
المسافة

عندما السقف فتحة تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

النظام تشغيل إيقاف بعد السقف فتحة تشغيل
الهجين

لمدة السقف فتحة تشغيل بعد٤٥يمكن تقريبًا ثانية
على التشغيل مفتاح الOFFأوACCضبط ولكن

األماميين البابين أحد فتح حالة في تشغيلها يمكن
االحتباس من الحماية وظيفة

بينما واإلطار السقف فتحة بين ما جسم رصد تم إذا
إيقاف يتم لألسفل، إمالتها أو السقف فتحة إغالق يتم

قليالً السقف فتحة وتنفتح الحركة
الشمسية المظلة

ذلك، مع يدويًا الشمسية المظلة وإغالق فتح يمكن
فتحة فتح عند تلقائيًا الشمسية المظلة فتح سيتم

السقف
الباب بقفل المرتبط السقف فتحة تشغيل

المفتاح باستخدام السقف فتحة وإغالق فتح يمكن
)٤٠٦ص (← *الميكانيكي

وحدة باستخدام السقف فتحة وإغالق فتح يمكن
بعد عن الالسلكي )١١٣ص (← *التحكم

تويوتا:* وكيل لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب
طبيعي نحو على السقف فتحة تنغلق ال عندما

التالي اإلجراء نّفذ
قليالً فتحها أعيد ثم السقف فتحة انغلقت إذا

السيارة١ أوقف
المفتاح٢ على االستمرار مع اضغط

"CLOSE."* ١

لمدة السقف فتحة وإيقاف فتح، وإعادة إغالق، سيتم
تقريبًا١٠ أخرى،٢*ثواٍن مرة إغالقها سيتم ثم

لمدة وإيقافها لألعلى وفي١وإمالتها تقريبًا ثانية
وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها ستتم النهاية،

السقف٣ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق
المفتاح حرر ثم بالكامل

لألعلى ثم لألسفل السقف فتحة إمالة تمت إذا
السيارة١ أوقف
٢" المفتاح على االستمرار مع  ١ *"UPاضغط

اإلمالة وضع إلى السقف فتحة تتحرك حتى
وتتوقف لألعلى

٣" المفتاح معUPحرر اضغط ثم واحدة، مرة "
" المفتاح على أخرىUPاالستمرار مرة "*١

لمدة مؤقتًا السقف فتحة إيقاف ثواٍن١٠سيتم
لألعلى اإلمالة وضع في تعديل٢*تقريبًا سيتم ثم

لمدة وإيقافها طفيفة بدرجة تقريبًا١وضعها ثانية
وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها ستتم النهاية، وفي

السقف٤ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق
المفتاح حرر ثم بالكامل

صحيح،:١* غير توقيت في المفتاح تحرير تم إذا
أخرى مرة البداية من العملية إجراء إعادة يجب

تتجاوز:٢* إيقاف مدة بعد المفتاح تحرير تم  ١٠إذا
تلك في التلقائي التشغيل تعطيل فسيتم ثواٍن،

المفتاح على االستمرار مع اضغط الحالة،
"CLOSE" أو "UPفتحة إمالة وستتم ،"

ومن تقريبًا واحدة ثانية لمدة وإيقافها السقف
تحقق وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها تتم ثم،
ثم بالكامل السقف فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد

المفتاح حرر
بعد حتى بالكامل السقف فتحة إغالق يتم لم إذا
فحص فاطلب صحيح، بشكٍل أعاله اإلجراء تنفيذ

تويوتا وكيل بواسطة السيارة
السقف فتحة فتح تحذير صوت

عرض شاشة على رسالة وتظهر جرس صوت يصدر
القياس أجهزة مجموعة في المتعددة المعلومات
إيقاف وضع في التشغيل مفتاح يكون عندما

فتحة وكذلك مفتوًحا السائق باب وكان التشغيل
السقف

الطلب حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
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النوافذ٥-١٥٢٣ وغلق فتح

C-SUV HV KZ_GH

٤٢٦(

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
السقف فتحة فتح

أو أيديهم بوضع الركاب من ألي تسمح ال
تحركها أثناء السيارة خارج رؤوسهم

السقف فتحة فوق تجلس ال
السقف فتحة وغلق فتح

فتح عمليات عن المسؤول هو السائق يكون
السقف فتحة وإغالق

وخصوًصا المقصود، غير التشغيل لتجنب
لألطفال تسمح ال األطفال، بواسطة يتم الذي
يعلق أن يمكن حيث السقف فتحة بتشغيل
الركاب من غيرهم أو األطفال جسد من جزء

السقف فتحة في
جسم من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق
لالحتباس يعرضه وضع في الركاب من أي

السقف فتحة تشغيل عند

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام عند
السقف، فتحة وتشغيل الميكانيكي، المفتاح أو
الفحص بعد إال السقف فتحة بتشغيل تقم ال

أي يعلق ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد
السقف فتحة في الركاب من أي جسم من جزء
السقف فتحة بتشغيل طفل ألي تسمح ال كذلك،
أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة باستخدام

يعلق أن يمكن حيث الميكانيكي المفتاح
فتحة في الركاب من غيرهم أو األطفال

السقف
التشغيل مفتاح أِدر السيارة، من الخروج عند
من واخرج المفتاح، واحمل اإليقاف، وضع إلى
التشغيل يتم قد حيث الطفل بصحبة السيارة
شابه، ما أو مشاغب طفل بواسطة قصد دون

حادث وقوع في يتسبب قد ما
االحتباس من الحماية وظيفة

لتشغيل جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال
متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد

بالكامل السقف فتحة انغالق قبل شيء احتبس
من الحماية وظيفة تُصمم لم وكذلك، مباشرة

فتحة مفتاح يكون بينما لتعمل االحتباس
تعلق لكيال الحذر توّخ مضغوًطا السقف

غيرها أو أصابعك
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٤
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C-SUV HV KZ_GH

٤

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

القيادة

القيادة.١-٤. قبل
السيارة ١٥٤........................قيادة

واألمتعة ١٦٠....................الحمولة
مقطورة ١٦١........................قطر

القيادة.٢-٤ إجراءات
اإلشعال التشغيل ١٦٢...........مفتاح

القيادة ١٦٦...................EVوضع
الهجين الحركة ١٦٨.................ناقل
االنعطاف إشارة ١٧٠...............ذراع

اليد ١٧١............................فرامل
والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل

األمامية المصابيح ١٧٢............مفتاح
األوتوماتيكي المدى بعيد ١٧٥....الضوء

الضباب مصباح ١٧٨...............مفتاح
األمامي الزجاج وغاسلة ١٧٩...ماسحات
والغاسلة األمامي الزجاج ١٨٢....ماسحة

بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة
الوقود خزان غطاء ١٨٣..............فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام
١٨٥ Toyota Safety Senseنظام

PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
.....................................١٩٢

LTAالحارة تتبع على المساعدة
١٩٩..........................المرورية

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
٢٠٨.............................السرعة

السرعة ثبات في ٢١٧.............التحكم

BSMالعمياء النقطة ٢٢٠....مراقبة
سيارة ركن على المساعدة مستشعر

٢٢٥.............................تويوتا
المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه

٢٣٢...........................الخلفية
القيادة وضع اختيار ٢٣٦.........مفتاح
القيادة على المساعدة ٢٣٧........أنظمة

القيادة.٦-٤ بشأن نصائح
الهجينة السيارات قيادة بشأن نصائح
....................................٢٤٢
الشتاء فصل في القيادة بشأن نصائح
....................................٢٤٤

الخدمات سيارة ٢٤٦..........احتياطات
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القيادة١-١٥٤٤ قبل

C-SUV HV KZ_GH

القيادة.١-٤ قبل

الهجين النظام تشغيل بدء
١٦٢ص←

القيادة
ذراع١ انقل الفرامل، دواسة تحرير مع

الوضع إلى السرعة ص. (←Dتغيير
١٦٨(

٢←) اليد فرامل )١٧١صحّرر
واضغط٣ بالتدريج الفرامل دواسة حّرر

سرعة لزيادة برفق الوقود دواسة على
السيارة
اإليقاف

الوضع١ في السرعة تغيير ذراع وجود مع
Dالفرامل دواسة حرر ،

اليد٢ فرامل بتعشيق قم الضرورة، وعند
فانقل طويلة، لفترة السيارة إيقاف تعتزم كنت إذا

الوضع إلى السرعة تغيير )١٦٨ص. (←Pذراع
السيارة ركن

الوضع١ في السرعة تغيير ذراع وجود مع
Dإليقاف الفرامل دواسة على اضغط ،

تماًما السيارة
٢←) اليد فرامل بتعشيق ) ١٧١صقم

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع . (Pونقل
)١٦٨ص←

اليد فرامل مؤشر إضاءة من تحقق

النظام٣ إليقاف التشغيل مفتاح على اضغط
الهجين

فشيئًا٤ شيئًا الفرامل دواسة حرر
المفتاح٥ وجود من التأكد بعد الباب اقفل

معك اإللكتروني
تثبيت كتل ضع منحدر، على السيارة ركن عند

الضرورة عند للعجالت
حاد صعود على االنطالق بدء

ذراع١ ونقل اليد، فرامل تعشيق من تأكد
الوضع إلى السرعة .Dتغيير

برفق٢ الوقود دواسة على اضغط
اليد٣ فرامل حّرر

االرتفاع شديد تل على التشغيل بدء عند
على االنطالق بدء على المساعدة منظم تنشيط سيتم

المرتفعات
الوقود حيث من الفّعالة للقيادة

السيارات تشبه الهجين السيارات أن اعتبارك في ضع
األنشطة عن االبتعاد الضروري من وأنه التقليدية،

←) المفاجئ التسارع )٢٤٢صمثل
المطر في القيادة

مجال ألن المطر، هطول أثناء بحرص السيارة ُقد
تصبح قد والنوافذ المعتاد سينخفضعن الرؤية

زلًقا سيصبح والطريق بالضباب مغشاة
سطح ألن المطر هطول بدء عند بحذر السيارة ُقد

للغاية زلًقا سيصبح الطريق
السريعة الطرق على عالية بسرعات القيادة تجنب
من طبقة وجود الحتمالية المطر، هطول أثناء
عمل تمنع الطريق وسطح اإلطارات بين الماء
صحيح نحو على والفرامل التوجيه نظامي

الفرامل تجاوز نظام الهجين النظام خرج كبح
في الفرامل ودواسة الوقود دواسة تحرير عند
الهجين النظام خرج كبح يتم قد نفسه، الوقت
عرض شاشة على تحذير عرضرسالة يتم

النظام عمل أثناء المتعددة المعلومات

السيارة قيادة

لضمان التالية اإلجراءات مراعاة يجب
اآلمنة القيادة

القيادة إجراء
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١٥٥

٤

القيادة١-٤ قبل

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

بنظام المزودة الوقود دواسة  (←ECOتوجيه
)٩٨ص

من أكبر بسهولة للبيئة الصديقة القيادة تحقيق يمكن
وضع في التسارع منطقة داخل البقاء . ECOخالل

صديقة تسارع منطقة داخل البقاء خالل من أيًضا،
درجة على الحصول األسهل من سيكون  Ecoللبيئة،

جيدة
القيادة بدء عند

داخل للبقاء تدريجيًا الوقود دواسة على اضغط
وضع في تسارع إلىEcoمنطقة بالتسارع قم ثم ،

لبدء جيدة درجة على الحصول يتم المطلوبة السرعة
عن االمتناع طريق عن للبيئة، الصديق النظام

المفرط التسارع
القيادة عند

بتحرير قم المرغوبة، السرعة إلى التسارع بعد
داخل البقاء مع ثابتة بسرعة وقد السرعة دواسة

تسارع منطقةEcoمنطقة داخل البقاء خالل من
منEcoتسارع جيدة درجة على الحصول يتم ،

للبيئة الصديقة السرعة ثبات
التوقف عند

وقت في الوقود دواسة تحرير في البدء خالل من
درجة على الحصول سيتم السرعة، تخفيف قبل مبكر

للبيئة الصديق التوقف من جيدة
القيادة بدء في التحكم المفاجئ البدء تقييد

يتم قد العادية، غير التالية العملية إجراء حالة في
الهجين النظام خرج كبح

من• السرعة تغيير ذراع نقل منDإلىRعند أو ،
DإلىRمن أو ،NإلىRمن أو ،PإلىDأو ،
تحريرBتتضمنDحيثRإلىPمن مع

شاشة على تحذير رسالة ستظهر الوقود، دواسة
عرضرسالة تم إذا المتعددة المعلومات عرض
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على تحذير

التعليمات واتبع الرسالة فاقرأ
وجود• أثناء كبيرة بقوة الوقود دواسة تحرير عند

الخلف إلى الرجوع وضع في السيارة
الطين من الخروج في مشكلة سيارتك تواجه قد
في التحكم تفعيل أثناء السقوط حديثة الثلوج أو

بتعطيل قم الحالة، هذه في القيادة  (TRCبدء
لكي٢٣٨ص← القيادة، بدء في التحكم إللغاء

الثلوج أو الطين من الخروج من السيارة تتمكن

السقوط حديثة
الجديدة تويوتا سيارتك استعمال بدء

التنبيهات بمراعاة يوصى سيارتك، عمر إلطالة
التالية االحتياطية

كم٣٠٠ألول
المفاجئة التوقفات تجنب

كم١٠٠٠ألول
جًدا• عالية بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال
المفاجئ• التسريع تجنب
لفترات• ثابتة بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

طويلة زمنية
أجنبي بلد في سيارتك قيادة

من وتأكد المطبقة، السيارات تسجيل بقوانين التزم
←) الصحيح الوقود )٤١٨صتوفر

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
السيارة تشغيل بدء عند

الفرامل دواسة على بقدمك بالضغط دائًما استمر
" المؤشر يكون حيثREADYعندما مضيئًا "

الزحف من السيارة منع على ذلك يعمل
السيارة قيادة عند

موضع على معتاد غير كنت إذا السيارة تقد ال
على الضغط لتجنب والوقود الفرامل دواستي

الخطأ الدواسة
دواسة• من بدالً الوقود دواسة على الضغط

التسريع في سيتسبب خاطئ بشكل الفرامل
حادث وقوع إلى يؤدي قد ما للسيارة المفاجئ

ثني• إلى تضطر قد للخلف، الرجوع عند
استعمال في صعوبة إلى يؤدي ما جسمك،
على الدواسات استعمال من تأكد الدواسات

صحيح نحو
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القيادة١-١٥٦٤ قبل

C-SUV HV KZ_GH

تحذير
قيادة• وضعية على الحفاظ احرصعلى

لمسافة السيارة تحريك عند حتى صحيحة
بالضغط ذلك لك يسمح حيث فقط قصيرة
نحو على والوقود الفرامل دواستي على

صحيح
قد• اليمنى بقدمك الفرامل دواسة على اضغط

بقدمك الفرامل دواسة على الضغط يؤدي
حاالت في االستجابة تأخير إلى اليسرى

الحوادث وقوع في يتسبب قد ما الطوارئ،
للمشاة االنتباه من مزيًدا السائق يولي أن يجب
المحرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند
لعدم ونظًرا فقط الجر موتور الكهربائي

المشاة يسيء قد المحرك، من ضوضاء صدور
قيادة ينبغي السيارة حركة بشأن الحكم

في المشاة أن االعتبار في الوضع مع السيارة
منتبهين يزالون ال قد المحيطة المنطقة

المنطقة في ضوضاء ثمة كانت إذا للسيارة،
بنظام مزودة السيارة كانت إذا حتى المحيطة،

بالسيارة الصوتي التنبيه
أو لالشتعال قابلة مواد فوق السيارة تقد ال

المواد هذه مثل من بالقرب توقفها
حالة في العادم وغازات نظام يكون قد حيث
األجزاء هذه تتسبب وقد السخونة شديدة

من اقترابها حال في حريق نشوب في الساخنة
لالشتعال قابلة مواد أي

النظام تشغيل توقف ال العادية، القيادة أثناء
النظام تشغيل إيقاف يتسبب لن الهجين

على السيطرة فقدان في القيادة أثناء الهجين
فقدان في سيتسبب ولكنه الفرامل، أو التوجيه
توجيه سيجعل وهذا للتوجيه اآللي التعزيز
استخدام لك ينبغي لذا صعوبة، أكثر السيارة
ذلك يكون أن بمجرد السيارة وإيقاف الفرامل

آمنًا
عندما المثال سبيل على الطوارئ، حاالت في

العادية بالطريقة السيارة إيقاف يصبح
← ٣٦٨صمستحيالً

السرعة تغيير موضع المحرك فرملة استعمل
Bالقيادة عند آمنة قيادة سرعة على للحفاظ

االنحدار شديدة المرتفعات من نزوالً
في باستمرار الفرامل استخدام يتسبب قد
في الفاعلية وفقدان زائدة حرارة توليد

←) )١٦٨صالفرامل
المقعد، أو القيادة، عجلة أوضاع بتعديل تقم ال
الخلفية للرؤية الخارجية أو الداخلية المرايا أو

القيادة أثناء
على السيطرة فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث

السيارة
أو رأس أو ذراع خروج عدم من دائًما تحقق
من الركاب من أي جسم من آخر جزء أي

السيارة
زلقة طرق أسطح على القيادة عند

عجلة وتحريك والتسارع الفرملة تتسبب قد
وخفض اإلطارات انزالق في فجأة القيادة

بالسيارة التحكم على قدرتك
المحرك فرملة أو المفاجئ التسارع يتسبب قد
سرعة في التغييرات أو السرعة نقل عن الناتجة

السيارة انزالق في المحرك
على اضغط ضحلة، مياه بركة عبر القيادة بعد
الفرامل أن من للتأكد برفق الفرامل دواسة

قد المبللة الفرامل تيل صحيح نحو على تعمل
إذا صحيح نحو على العمل من الفرامل يمنع
وال فقط واحد جانب على مبللة الفرامل كانت
على ذلك يؤثر فقد صحيح، نحو على تعمل

السيارة توجيه في التحكم
السرعة تغيير ذراع نقل عند

وجود أثناء للخلف بالتدحرج للسيارة تسمح ال
أو القيادة، وضع في السرعة تغيير ذراع
تغيير ذراع وجود أثناء لألمام بالتدحرج

الوضع في .Rالسرعة
أو حادث وقوع خطر على ينطوي بذلك فالقيام

السيارة تلف
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع بنقل تقم  Pال

السيارة تحرك أثناء
الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد
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تحذير
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع بنقل تقم  Rال

لألمام السيارة تحرك أثناء
الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد
القيادة وضع إلى السرعة تغيير ذراع تنقل ال

الخلف إلى السيارة تحرك أثناء
الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل  Nيؤدي

النظام تعشيق فصل إلى السيارة تحرك أثناء
عند متاحة المحرك فرملة تكون ال الهجين

الهجين النظام تعشيق فصل
أثناء السرعة تغيير ذراع نقل عدم احرصعلى
تغيير يؤدي قد الوقود دواسة على الضغط
أوضاع أية إلى السرعة تغيير ذراع موضع

الوضع الوضعPبخالف تسارعNأو إلى
يتسبب قد ما وسريع، مفاجئ بشكل السيارة
اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج قد حادث وقوع في

خطيرة بجروح
احتكاك أو صرير ضوضاء سمعت إذا

الفرامل بطانة تآكل مؤشرات
بطانات فحصواستبدال تويوتا وكيل من اطلب

ممكن وقت بأسرع الفرامل
عدم حالة في للتلف الدوار الجزء يتعرض قد

الضرورة عند التيل استبدال
الحدود تخطي حالة في السيارة قيادة إن

أسطوانات أو و بطانات الهتراء بها المسموح
للخطر تعرضك الفرامل

متوقفة السيارة تكون عندما
ضرورة دون من الوقود دواسة على تضغط ال
السيارة في السرعة تغيير ذراع وضع كان إذا

الوضع بخالف آخر وضع أي الوضعPفي أو
Nنحو وعلى فجأة السيارة سرعة تزيد فقد ،

الحوادث وقوع في يتسبب ما متوقع، غير

تحرك عن الناتجة الحوادث وقوع لتجنب
بالضغط االستمرار على دائًما احرص السيارة،
إضاءة وأثناء التوقف أثناء الفرامل دواسة على

" اليدREADYالمؤشر فرامل بتعشيق وقم ،"
الضرورة عند

السيارة تحرك عن الناتجة الحوادث وقوع لمنع
على السيارة إيقاف حالة في للخلف أو لألمام
بالضغط االستمرار على دائًما احرص منحدر،
وقم المحرك، دوران أثناء الفرامل دواسة على
الضرورة عند بإحكام اليد فرامل بتعشيق
بالسرعة تشغيله أو المحرك تسريع تجنب

القصوى
توقف أثناء عالية بسرعة المحرك تدوير

حرارة درجة ارتفاع في يتسبب قد السيارة
عنه ينتج قد ما كبير، بمعدل العادم نظام
قابلة مواد وجود حال في حريق نشوب

منه بالقرب لالشتعال
مركونة السيارة تكون عندما

أو السجائر، والعات أو النظارات، تترك ال
الغازية المشروبات عبوات أو الرذاذ، عبوات
الشمس ألشعة تعرضها عند السيارة في

يلي ما إلى ذلك يؤدي قد حيث
علب• أو السجائر والعة من الغاز يتسرب قد

حريق نشوب إلى يؤدي ما الرذاذ
قد• السيارة داخل المرتفعة الحرارة درجة

العدسات تشقق أو تشّوه في تتسبب
للنظارات البالستيكية والمواد البالستيكية

تتشقق• أن الغازية المشروبات لعلب يمكن
ما السيارة مقصورة في محتوياتها وتنسكب
في ُقصر دائرة حدوث في أيًضا يتسبب قد

الكهربائية السيارة مكونات
في السيارة داخل السجائر والعات تترك ال
مثل مكان في سجائر والعة وجود حالة
يتم قد األرضية، على أو التابلوه صندوق
أو األمتعة تحميل عند قصد دون إشعالها
نشوب في يتسبب ما المقعد، وضع تعديل

حريق
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تحذير
الزجاج على أقراصالصقة بتركيب تقم ال

معطرات مثل علبًا تضع ال النوافذ أو األمامي
لوحة أو القياس أجهزة لوحة على الهواء

أو األقراصالالصقة تعمل قد حيث العدادات
حريق نشوب في متسببة العدسات، عمل العلب

السيارة في
إذا مفتوًحا النوافذ أو األبواب من أيا تترك ال

مثل معدنية بطبقة مطليًا المنحني الزجاج كان
الشمس ضوء يتسبب قد اللون الفضي الزجاج
العدسات، عمل الزجاج يعمل أن في المنعكس

حريق نشوب في متسببًا
ذراع وانقل اليد، فرامل على دائًما اضغط

الوضع إلى السرعة بإيقافPتغيير وقم ،
السيارة وقفل الهجين النظام

إضاءة أثناء مراقبة بدون السيارة تترك ال
" ".READYمؤشر

تغيير ذراع وكان السيارة إيقاف حالة في
الوضع في فيPالسرعة ليست اليد وفرامل

ما التحرك، في السيارة تبدأ قد التعشيق، وضع
حادث وقوع إلى يؤدي قد

" والمؤشر العادم أنابيب تلمس " READYال
النظام تشغيل إيقاف بعد الفور على أو مضيئًا

الهجين
اإلصابة في بذلك القيام يتسبب قد حيث

بحروق
السيارة داخل غفوة تأخذ عندما

الهجين النظام تشغيل إيقاف على دائًما احرص
السرعة تغيير ذراع بتحريك قمت إذا ذلك، بخالف
فقد قصد، دون من الوقود دواسة على الضغط أو

حريق اندالع أو حادث وقوع في هذا يتسبب
بقدر الهجين النظام حرارة درجة ارتفاع بسبب
السيارة إيقاف حالة في ذلك، إلى باإلضافة كبير
العادم غازات تتجمع قد التهوية، رديئة منطقة في

إلى يؤدي قد ما السيارة، داخل إلى وتتسرب
خطيرة صحية التعرضلمشكلة أو الوفاة

الفرملة استعمال عند
القيادة لك ينبغي مبتلة، الفرامل تكون عندما

بالغ بحذر
الفرامل تكون عندما الفرملة مسافة تزداد حيث
جوانب أحد فرملة في ذلك يتسبب وقد مبتلة،
اآلخر الجانب عن مختلف نحو على السيارة

السيارة كبح إلى اليد فرامل تؤدي ال قد كذلك،
بإحكام

اإللكتروني التحكم نظام عمل عدم حالة في
األخرى السيارات من كثيًرا تقترب ال بالفرامل،

أو المرتفعات وتجنب أمامك، الموجودة
استخدام تتطلب التي الحادة المنعطفات

الفرامل
يزال ال السيارة كبح يكون الحالة، هذه في
دواسة على الضغط يتطلب ولكنه ممكنًا،

ستزيد كذلك، المعتاد من أكبر بقوة الفرامل
الفرامل إصالح احرصعلى الفرملة مسافة

فوًرا
من الفرامل نظام األنظمة٢يتكّون من أكثر أو

نظام، فشل حالة ففي الفردية، الهيدروليكية
األخرى األنظمة اآلخر النظام عمل يستمر
دواسة على الضغط ينبغي الحالة، هذه في

مسافة أن كما المعتاد، من أكبر بقوة الفرامل
إصالح احرصعلى تزداد سوف الفرملة

فوًرا الفرامل
السيارة انغرزت إذا

مفرط نحو على العجالت تدوير على تعمل ال
أو الهواء، في مرتفعة المقودة العجلة تكون عندما
الطين، أو الرمل في عالقة السيارة تكون عندما
مجموعة بمكونات الضرر هذا يلحق فقد إلخ؛

الخلف، إلى أو األمام إلى السيارة بدفع أو القيادة
حادث وقوع في يتسبب قد ما

مالحظة
السيارة قيادة عند

في والفرامل الوقود دواستي على تضغط ال
من يحد قد هذا ألن القيادة، أثناء الوقت نفس

الهجين النظام طاقة خرج
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مالحظة
على تضغط أو الوقود دواسة تستعمل ال
نفسه الوقت في والفرامل الوقود دواستي

المرتفعات على السيارة لتثبيت
السيارة ركن عند

ذراع ونقل اليد فرامل تعشيق على دائًما احرص
الوضع إلى السرعة عدمPتغيير يؤدي فقد ؛

تسارع أو السيارة تحرك إلى بذلك االلتزام
الوقود دواسة على الضغط تم إذا فجأة السيارة

قصد دون
السيارة أجزاء إتالف لتفادي

اتجاه في بالكامل القيادة عجلة بتدوير تقم ال
زمنية لفترة الموضع هذا في وإبقائها واحد

طويلة
التوجيه محرك إتالف إلى ذلك يؤدي قد حيث

المعزز
على الموجود المطبات فوق القيادة عند
ممكنة سرعة بأقل بالقيادة التزم الطريق،
السفلي الجانب أو العجالت، إتالف لتجنب

إلخ للسيارة،
القيادة أثناء اإلطارات أحد انثقب إذا

حدوث في التالف أو المثقوب اإلطار يتسبب قد
بإحكام القيادة عجلة أمسك التالية الحاالت
إلبطاء تدريجيًا الفرامل دواسة على واضغط

السيارة حركة
سيارتك على السيطرة الصعب من يصبح قد
السيارة من غريبة اهتزازات أو أصوات تصدر

طبيعي غير بشكٍل السيارة ستميل
اإلطار انثقاب حالة في فعله يجب عّما معلومات

)٣٨٦،٣٩٧ص←
بالمياه مغمورة طرق مواجهة عند

مغمور طريق على السيارة قيادة إلى تعمد ال
إلخ غزيرة أمطار هطول بعد يحدث كما بالمياه
األعطال إلحاق في يتسبب أن يمكنه بذلك فالقيام

بالسيارة التالية الشديدة
فجأة المحرك تشغيل توقف

الكهربائية المكونات في قصر دائرة حدوث
المياه في االنغمار عن الناجم المحرك عطل
وانغمار بالمياه، مغمورة طرق على القيادة عند
الرمال، أو الطين في انغرازها أو بالمياه سيارتك
إجراء تويوتا وكيل من تطلب أن احرصعلى

التالية الفحوص
الفرامل وظيفة

الزيت ونوعية كمية في الحادثة التغيرات
وناقل المحرك في المستخدمة والسوائل

ذلك إلى وما الهجين، الحركة
حيثما التعليق ووصالت المحامل تشحيم حالة
إلخ والمحامل، الوصالت جميع وعمل ، أمكن
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واألمتعة الحمولة

التنبيهات عن التالية للمعلومات انتبه
وسعة بالتخزين المتعلقة االحتياطية

والحمولة التحميل

تحذير
األمتعة مقصورة في تحميلها عدم ينبغي أشياء
تم إذا حريق نشوب في التالية األشياء تتسبب قد

األمتعة مقصورة في تحميلها
البنزين على تحتوي التي األوعية

المضغوطة السوائل علب
التخزين عن احتياطية تنبيهات

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
على الضغط دون يحول قد ذلك بعمل اإلخفاق
الرؤية يحجب قد أو صحيح نحو على الدواسات
األشياء ترتطم أن إلى يؤدي قد أو السائق عن
حادث وقوع في متسببة الركاب أو بالسائق
مقصورة في واألمتعة الحمولة بترتيب قم

ممكنًا ذلك كان كلما األمتعة
مقصورة في واألمتعة الحمولة بترتيب تجنب
المقاعد ظهر من أعلى تكون بحيث األمتعة
عدم يجب ألسفل، الخلفية المقاعد طي عند

األمامية المقاعد خلف الطويلة العناصر وضع
مباشرًة

األمتعة صندوق داخل بالركوب ألحد تسمح ال
عليهم ينبغي للركاب تصميمه يتم لم مطلًقا

أحزمة تثبيت مع مقاعدهم في الركوب
سليم بشكل مقاعدهم

على أو في األمتعة أو الحمولة تضع ال
التالية المواضع

السائق• قدم عند
الخلفية• المقاعد أو األمامي الراكب مقعد على

األشياء تكديس عند
السيارة• كانت إذا األمتعة مقصورة غطاء على

بذلك مزودة

القياس• أجهزة لوحة على
العدادات• لوحة على

مقصورة األغراضفي جميع بتثبيت قم
الركاب

وتوزيعها الحمولة
ينبغي مما أكثر سيارتك تحميل إلى تعمد ال
متساٍو غير بشكل األحمال توزيع تجنب

القدرة تدني في يتسبب قد المالئم غير التحميل
في يتسبب قد ما الفرملة أو بالتوجيه التحكم على

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث
السيارات األمتعة حمل سقف استخدام عند

سقف بقضيبي المزودة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
موزًعا ونها يكون بحيث الحمولة ضع

والخلفي األمامي المحورين بين بالتساوي
ال عريضة، أو طويلة حمولة وضع حالة في
للمركبة العرضاإلجمالي أو الطول تتجاوز

)٤١٦ص←
على جيًدا الحمولة ربط من تأكد القيادة، قبل

األمتعة حمل سقف
األمتعة حمل سقف على الحمولة وضع يؤدي
تجنب أكبر السيارة جاذبية مركز جعل إلى
أو فجأة التشغيل بدء أو العالية السرعات
أو المفاجئة الفرملة أو الحادة االنعطافات
إلى ذلك يؤدي فقد وإال الفجائية، المناورات

بسبب االنقالب أو السيارة على السيطرة فقدان
صحيحة، بطريقة السيارة هذه تشغيل عدم
خطيرة إصابة أو الوفاة إلى ذلك يؤدي وقد
طرق على بعيدة، لمسافة القيادة حالة في

السيارة أوقف عالية، بسرعة القيادة أو وعرة،
أن من للتأكد الرحلة أثناء آلخر حيٍن من

مكانها في تزال ال الحمولة
من أكثر تزن حمولة تضع على٧٥ال كجم

األمتعة حمل سقف
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مالحظة
بفتحة المزودة السيارات حمولة تحميل عند

سقف
السقف فتحة خدشسطح عدم احرصعلى

مقطورة قطر

بسيارتك مقطورة بقطر تويوتا توصي ال
قطر وصلة بتركيب تويوتا توصي ال كذلك،
لحمل قطر بوصالت حامل استعمال أو

أو النارية الدراجات أو المتحركة الكراسي
لقطر مصممة غير فالسيارة الهوائية؛

على المركبة الحامالت الستعمال أو مقطورة
قطر وصالت
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القيادة.٢-٤ إجراءات

١←) اليد فرامل تعشيق من صتأكد
١٧١(

في٢ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

بإحكام٣ الفرامل دواسة على اضغط
عرضسيظهر شاشة على ورسالة

المتعددة المعلومات
الهجين النظام تشغيل بدء فسيتعذر يظهر، لم وإذا

قصيرة٤ لفترة التشغيل مفتاح على اضغط
وبإحكام

واحدة ضغطة فإن التشغيل، مفتاح استعمال عند
تضغط أن الضروري من ليس تكفي وقوية قصيرة

المفتاح على االستمرار مع
" المؤشر أُضيئ النظامREADYإذا فسيعمل ،"

طبيعية بطريقة الهجين
يُضيء أن إلى الفرامل دواسة على الضغط واصل

" ".READYالمؤشر
وضع أي من الهجين النظام تشغيل بدء يمكن

التشغيل لمفتاح

المؤشر٥ إضاءة وجود من تأكد
"READY."

" المؤشر كان إذا السيارة قيادة يمكن " READYال
مضيء غير

الهجين النظام يعمل لم إذا
←) التشغيل منع نظام تعطيل يتم لم صربما

تويوتا٧٣ بوكيل اتصل
على التشغيل ببدء ترتبط عرضرسالة تم إذا

الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة
التعليمات واتبع

منخفضة، المحيطة الحرارة درجة تكون عندما
الشتاء ظروف في القيادة أثناء مثل

وميض مدة تطول قد الهجين، النظام تشغيل بدء عند
" حتىREADYالمؤشر هي كما السيارة اترك "

" المؤشر أنREADYيثبت يعني هذا ألن نظًرا ،"
التحرك على قادرة السيارة

الهجين للسيارة المخصصة واالهتزازات األصوات
٦٧ص←

بقدرة السيارة بطارية شحن نفد فولط١٢إذا
نظام باستخدام الهجين النظام تشغيل بدء فيتعذر

إلى ارجع الذكي والتشغيل إلعادة٤٠٧صالدخول
الهجين النظام تشغيل

اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة نفاد
١٠٨ص←

التشغيل على تؤثر حاالت
١٣٠ص←

الدخول وظيفة عن مالحظات
١٣١ص←

القيادة عجلة قفل وظيفة
وفتح اإليقاف وضع إلى التشغيل مفتاح إدارة بعد

بفعل القيادة عجلة قفل يتم األبواب، وإغالق
مفتاح تشغيل يؤدي القيادة عجلة قفل وظيفة
القيادة عجلة قفل إلغاء إلى أخرى مرة التشغيل

تلقائيًا
فستظهر القيادة، عجلة قفل تحرير يتعذر عندما

بأحد المقود تدوير مع الطاقة زر "اضغط الرسالة

اإلشعال التشغيل مفتاح

حمل أثناء التالية التشغيل عمليات تنفيذ
النظام تشغيل يبدأ معك اإللكتروني المفتاح

التشغيل مفتاح أوضاع يغير أو الهجين

الهجين النظام تشغيل بدء
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ةدايقلا
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المعلومات عرض شاشة على االتجاهين"
المتعددة

قصيرة ولفترة بإحكام المحرك مفتاح على اضغط
ويمينًا يساًرا القيادة عجلة تدوير مع

القيادة، عجلة قفل لموتور الزائدة السخونة لتجنب
النظام تشغيل تم إذا الموتور تشغيل تعليق يتم قد
زمنية فترة خالل متكرر بشكل وإيقافه الهجين
النظام تشغيل عن توقف الحالة، هذه في قصيرة

حوالي بعد عمل١٠الهجين استئناف سيتم ثواٍن،
القيادة عجلة قفل موتور

" المؤشر يضئ لم "READYإذا
" المؤشر أن حال بعدREADYفي حتى يضيء لم "

السيارة، تشغيل لبدء الصحيحة اإلجراءات تنفيذ
الحال في تويوتا بوكيل اتصل

معطالً الهجين النظام كان إذا
٧٢ص←

اإللكتروني المفتاح بطارية
٣٥٤ص←

التشغيل مفتاح تشغيل
ولفترة بإحكام المفتاح على الضغط يتم لم إذا
ال أو التشغيل مفتاح وضع يتغير ال فقد قصيرة،

الهجين النظام تشغيل بدء يتم
فور الهجين النظام تشغيل بدء إعادة حاولت إذا
عمل يبدأ ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل إيقاف
تدوير بعد الحاالت بعض في الهجين النظام
بضع انتظر إيقاف، الوضع إلى التشغيل مفتاح

الهجين النظام تشغيل بدء إعادة قبل ثواٍن
الطلب حسب اإلعداد

في الذكي والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء تم إذا
إلى فارجع الطلب، حسب .٤٠٥صإعداد

تماًما١ السيارة أوقف
٢←) اليد فرامل بتعشيق ) ١٧١صقم

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع .Pونقل
اليد فرامل مؤشر إضاءة من تحقق

التشغيل٣ مفتاح على اضغط
عرض شاشة وتنطفئ الهجين، النظام سيتوقف

العدادات

تحذير
الهجين النظام تشغيل بدء عند

أثناء الهجين النظام تشغيل بدء على احرصدائًما
دواسة على تضغط ال السائق مقعد على الجلوس
أي في الهجين النظام تشغيل بدء أثناء الوقود

ظروف
إلى يؤدي حادث وقوع في ذلك يتسبب قد حيث

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
القيادة أثناء تنبيه

فال السيارة، حركة أثناء الهجين النظام تعطل إذا
إلى السيارة تصل حتى األبواب فتح أو بقفل تقم
قفل تفعيل يؤدي قد حيث وآمنة تامة توقف حالة
وقوع إلى الظروف هذه مثل في القيادة عجلة
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث

خطيرة

مالحظة
الهجين النظام تشغيل بدء عند

الهجين، النظام تشغيل بدء الصعب من أصبح إذا
تويوتا وكيل ِقبل من فوًرا فحصسيارتك فاطلب
مفتاح في خلل وجود إلى تشير التي العالمات

التشغيل
عن التشغيل مفتاح عمل في اختالًفا الحظت إذا
فقد قليالً، المفتاح يلتصق كأن ما، بشكل المعتاد
الفور على تويوتا بوكيل اتصل خلل هناك يكون

الهجين النظام تشغيل إيقاف
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القيادة٢-١٦٤٤ إجراءات
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عدم٤ من وتحقق الفرامل دواسة حرر
المحرك" "تشغيل أو "الكماليات" ظهور
المتعددة المعلومات عرض شاشة على

على الضغط طريق عن األوضاع تغيير يمكن
الفرامل دواسة تحرير مع التشغيل مفتاح
الضغط فيها يتم مرة كل مع الوضع يتغير

المفتاح على

١OFF* 

الطوارئ وامضات استعمال يمكن
٢ACC

مثل الكهربائية المكونات بعض استعمال يمكن
الصوتي النظام

عرض شاشة على "الكماليات" الرسالة ستظهر
المتعددة المعلومات

٣ON
الكهربائية المكونات جميع استعمال يمكن

شاشة على المحرك" "تشغيل الرسالة ستظهر
المتعددة المعلومات عرض

غير:* آخر وضع في السرعة تغيير ذراع كان إذا
ففيPالوضع الهجين، النظام تشغيل إيقاف عند

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة تتم الحالة هذه
ACCاإليقاف وضع إلى وليس

تلقائيًا التشغيل إيقاف وظيفة
الوضع في السيارة ترك حالة منACCفي ألكثر

الوضع٢٠ في أو الONدقيقة الهجين النظام
ذراع جعل مع بالتزامن واحدة ساعة من ألكثر يعمل

تحذير
حاالت في الهجين النظام تشغيل إيقاف

الطوارئ
حالة في الهجين النظام إيقاف أردت إذا
مع فاضغط السيارة، قيادة أثناء طوارئ
من ألكثر التشغيل مفتاح على االستمرار
وجيزة لفترة عليه اضغط أو مرات٣ثانيتين،

←) متتابع نحو على أكثر )٣٦٨صأو
التشغيل مفتاح لمس عدم عليك يجب أنه إال

يتسبب لن الطوارئ حاالت في إال القيادة أثناء
في القيادة أثناء الهجين النظام تشغيل إيقاف
ولكنه الفرامل، أو التوجيه على السيطرة فقدان

للتوجيه اآللي التعزيز فقدان في سيتسبب
لذا صعوبة، أكثر السيارة توجيه سيجعل وهذا
السيارة وإيقاف الفرامل استخدام لك ينبغي

آمنًا ذلك يكون أن بمجرد
قيادة عند التشغيل مفتاح تشغيل تم إذا

شاشة على تحذير رسالة فستظهر السيارة،
صوت وسيصدر المتعددة المعلومات عرض

الجرس
عملية إجراء بعد الهجين النظام تشغيل إلعادة
ذراع انقل الطوارئ، حالة في التشغيل إيقاف

الوضع إلى السرعة بعدNتغيير اضغط ثم
التشغيل مفتاح على ذلك

التشغيل مفتاح أوضاع تغيير
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القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا
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الوضع في السرعة تشغيلPتغيير إيقاف سيتم ،
هذه تمنع أن يتعذر ذلك، ومع تلقائيًا التشغيل مفتاح

بقدرة البطارية نفاد ال١٢الوظيفة تماًما فولط
الوضع في التشغيل مفتاح وجود مع السيارة تغادر

ACCأوONتشغيل عدم عند طويلة لفترات
الهجين النظام

ذراع جعل مع الهجين النظام إيقاف تم إذا
الوضع غير آخر وضع في السرعة ،Pتغيير

من بدالً ولكن التشغيل، مفتاح إيقاف يتم فلن
الوضع إلى تحويله سيتم قمACCذلك

المفتاح إليقاف التالي اإلجراء بتنفيذ
اليد١ فرامل تعشيق من تأكد
الوضع٢ إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
شاشة٣ على "الكماليات" ظهور من تحقق

على واضغط المتعددة المعلومات عرض
وبإحكام قصيرة لفترة التشغيل مفتاح

"تشغيل٤ أو "الكماليات" اختفاء من تحقق
المعلومات عرض شاشة على من المحرك"

المتعددة

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
الوضع في التشغيل مفتاح تترك أوACCال

تشغيلONالوضع دون طويلة زمنية لفترات
الهجين النظام

"تشغيل أو "الكماليات" ظهور حالة في
المعلومات عرض شاشة على المحرك"

تشغيل إيقاف عدم على يدل فهذا المتعددة،
تدوير بعد السيارة من اخرج التشغيل مفتاح

إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح

وجود مع الهجين النظام إيقاف عند
غير وضع في السرعة تغيير ذراع

Pالوضع

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

تغيير ذراع كان إذا الهجين النظام بإيقاف تقم ال
الوضع غير وضع في إيقافPالسرعة تم إذا

لذراع آخر موضع في الهجين النظام تشغيل
التشغيل مفتاح إيقاف يتم فلن السرعة، تغيير

وضع إلى تحويله يتم ذلك من بدالً . ACCولكن
الوضع في السيارة ترك تم يحدثACCإذا فقد ،

بقدرة للبطارية فولط١٢تفريغ
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القيادة٢-١٦٦٤ إجراءات
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القيادة وضع إيقاف EVتشغيل
القيادة وضع تشغيل مؤشرEVعند سيضيء ،

القيادة فيEVوضع المفتاح على الضغط سيؤدي
القيادة الوضعEVوضع إلى السيارة إرجاع إلى

والمحرك البنزين محرك استخدام الطبيعي
الجر موتور الكهربائي

القيادة وضع تشغيل فيها يتعذر التي الحاالت
EV

القيادة وضع تشغيل ممكنًا يكون ال فيEVقد
صوت فسيصدر التشغيل، تعذر إذا التالية المواقف
عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم الجرس

المتعددة المعلومات

مرتفعة الهجين النظام حرارة درجة
مرتفع تل على وقيادتها الشمس في السيارة ترك

ذلك وغير مرتفعة بسرعات والقيادة
منخفضة الهجين النظام حرارة درجة

من أقل منخفضة حرارة درجات في السيارة ترك
ذلك٠ إلى وما طويلة، لفترات °م

اإلحماء قيد البنزين محرك
منخفضة الجر بطارية الهجين النظام بطارية
على إليه الُمشار المتبقي البطارية شحن مستوى

←) منخفض الطاقة مراقبة )١٠٥صشاشة
مرتفعة السيارة سرعة

عندما أو بقوة الوقود دواسة على الضغط عند
مرتفع تل على السيارة تقود

االستخدام قيد األمامي الزجاج ضباب مزيل
القيادة وضع إلى يكونEVالتحويل عندما

بارًدا البنزين محرك
محرك يكون عندما الهجين النظام تشغيل بدأ إذا

فترة بعد تلقائيًا البنزين محرك فسيبدأ بارًدا، البنزين
تتمكن لن الحالة، هذه في اإلحماء عملية في وجيزة

القيادة وضع إلى التحول .EVمن
مؤشر وإضاءة الهجين النظام تشغيل بدء بعد

"READYالقيادة وضع مفتاح على اضغط ،"EV 
وضع إلى التبديل في البنزين محرك يبدأ أن قبل

.EVالقيادة
القيادة لوضع التلقائي EVاإللغاء
القيادة وضع في القيادة تشغيلEVعند يبدأ قد ،

بواسطة السيارة قيادة وتتم تلقائيًا البنزين محرك
الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك

القيادة وضع إلغاء عند التالية الحاالت ،EVفي
وضع وسيومضمؤشر جرس صوت سيصدر

عرضEVالقيادة شاشة على رسالة وتظهر ،
المتعددة المعلومات

الجر بطارية الهجين النظام بطارية تصبح
منخفضة

على إليه الُمشار المتبقي البطارية شحن مستوى
←) منخفض الطاقة مراقبة )١٠٥صشاشة

مرتفعة السيارة سرعة
عندما أو بقوة الوقود دواسة على الضغط عند

مرتفع تل على السيارة تقود

القيادة EVوضع

القيادة وضع الطاقةEVفي توفير يتم ،
الهجين النظام بطارية بواسطة الكهربائية
على االستخدام وسيقتصر ، الجر بطارية
قيادة في الجر موتور الكهربائي المحرك

السيارة
المناطق في القيادة الوضع هذا لك يتيح

أوقات وفي الباكر الصباح في مبكًرا السكنية
انتظار ساحات في أو المتأخرة، الليل
من المعاناة دون الداخلية السيارات

الغازات وانبعاثات الضوضاء

التشغيل تعليمات
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ةدايقلا
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وضع في القيادة عند الممكنة القيادة مسافة
EVالقيادة

وضع باستخدام الممكنة القيادة مسافة نطاق يتراوح
نحوEVالقيادة إلى األمتار مئات ومع١من كم

ظروف ثمة السيارة، قيادة لظروف وتبًعا ذلك،
القيادة وضع استخدم فيها . EVيتعذر

بطارية شحن مستوى على الممكنة المسافة تعتمد
القيادة وظروف الجر بطارية الهجين النظام

الوقود استهالك في االقتصاد
ممكن مستوى أفضل لتحقيق الهجين النظام ُصمم
استخدام العادية القيادة أثناء الوقود استهالك من
الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك

القيادة وضع في قدEVالقيادة الالزم من أكثر
الوقود استهالك في االقتصاد يخفضمن

"وضع الرسالة ظهرت علىEVإذا متاح" غير
المتعددة المعلومات عرض شاشة

القيادة عدمEVوضع عرضسبب يتم قد متاح غير
القيادة وضع فيEVإتاحة السيارة أن بسبب

أن أو منخفض، البطارية شحن أن أو التباطؤ، وضع
المرتبط السرعة نطاق من أكبر السيارة سرعة

القيادة ضغطهاEVبوضع تم الوقود دواسة أن أو ،
القيادة وضع استخدم كبيرة عندماEVبقوة

متاًحا يصبح
وضع إبطال "تم الرسالة ظهرت علىEVإذا "
المتعددة المعلومات عرض شاشة

القيادة وضع إلغاء عرضEVتم يتم قد تلقائيًا
القيادة وضع إتاحة عدم شحنEVسبب أن بسبب

من أكبر السيارة سرعة أن أو منخفض، البطارية
القيادة بوضع المرتبط السرعة أنEVنطاق أو ،

السيارة قد كبيرة بقوة ضغطها تم الوقود دواسة
القيادة وضع تشغيل محاولة قبل الوقت من لفترة

EVأخرى مرة

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

القيادة وضع باستخدام القيادة انتبهEVعند ،
بالسيارة المحيطة المنطقة إلى شديدة بعناية

ال فقد المحرك، من ضوضاء أي صدور لعدم نظًرا
واألشخاص الدراجات وراكبو المشاة ينتبه
تشغيل لبدء المنطقة في اآلخرين والسيارات

الحذر من مزيًدا توّخ منهم اقترابها أو السيارة
الصوتي التنبيه نظام كان إذا حتى القيادة أثناء

نشًطا بالسيارة
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القيادة٢-١٦٨٤ إجراءات
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قم:* الضوضاء، من والحد الوقود كفاءة لتحسين
الوضع على السرعة تغيير ذراع للقيادةDبنقل

العادية

القيادة بدء في التحكم المفاجئ البدء تقييد
١٥٥ص←

الوضع على التشغيل مفتاح يكون عندما
ONالفرامل دواسة على الضغط انقل*مع ،

تحرير زر على الضغط مع السرعة تغيير ذراع
بمقبضذراع الموجود السرعة تغيير ذراع

السرعة تغيير
على الضغط مع السرعة تغيير ذراع انقل

الموجود السرعة تغيير ذراع تحرير زر
السرعة تغيير بمقبضذراع

الهجين الحركة ناقل

تريد حسبما السرعة تغيير وضع حدد
الحالة وحسب

السرعة تغيير وضع الغرضمن
به الخاصة والوظائف

تغيير وضع
الوظيفةالسرعة أو الهدف

Pالنظام تشغيل بدء السيارة ركن
الهجين

Rللخلف الرجوع

Nنقل فيها يتم ال التي الحالة محايد
القدرة

Dالعادية *القيادة

Bعند للمحرك معتدلة فرملة تطبيق
المنحدرات هبوط أثناء القيادة

تحذير
زلقة طرق أسطح على القيادة عند

فجأة السرعات تغيير أو السرعة بزيادة تقم ال
فرملة في المفاجئة التغييرات تتسبب قد حيث
يؤدي ما السيارة، انزالق أو دوران إلى المحرك

حادث وقوع إلى

مالحظة
الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن

الوضع على السرعة تغيير ذراع كان فالNإذا ،
الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن يتم

تركت إذا لذلك، المحرك دوران أثناء حتى
الوضع في السرعة تغيير وذراع لفترةNالسيارة

الهجين النظام بطارية تفريغ فسيتم طويلة،
قدرة عدم إلى هذا يؤدي وقد ، الجر بطارية

البدء على السيارة

السرعة تغيير ذراع نقل
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١٦٩

٤

القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

طبيعي بشكل السرعة تغيير ذراع انقل
الوضعين بين السرعة تغيير ذراع نقل ،DوPعند

تماًما السيارة إيقاف من تأكد
الوضع:* من االنتقال للسيارة يتسنى ،Pحتى

الضغط قبل الفرامل دواسة على الضغط يجب
حالة في السرعة تغيير ذراع تحرير زر على

أوالً، السرعة تغيير ذراع تحرير زر على الضغط
السرعة تغيير ذراع قفل تحرير يتم فلن

السرعة تغيير قفل نظام
لمنع نظام هو السرعة تغيير قفل نظام يعتبر

التشغيل في السرعة تغيير لذراع العرضي التشغيل
الوضع من السرعة تغيير ذراع نقل فقطPيمكن
الوضع في التشغيل مفتاح يكون معONعندما

تغيير ذراع تحرير وزر الفرامل دواسة على الضغط
السرعة

الوضع من السرعة تغيير ذراع نقل تعذر Pإذا
الفرامل دواسة تحرير من تحقق أوًال،

قدمك تكون عندما السرعة تغيير ذراع نقل تعذر إذا
في مشكلة هناك تكون فقد الفرامل، دواسة على

وكيل لدى السيارة افحص السرعة تغيير قفل نظام
الفور على تويوتا

طارئ كإجراء التالية الخطوات استخدام يمكن
السرعة تغيير ذراع نقل إمكانية لضمان

السرعة تغيير قفل تحرير
اليد١ فرامل عشق
اإليقاف٢ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
الفرامل٣ دواسة على اضغط
الرأس٤ مسطح مفك باستخدام ألعلى الغطاء أرفع

مكافئة أداة أو
مفك طرف بتغطية قم الغطاء، إتالف لتجنب

بشريط البراغي

قفل٥ تجاوز زر على مستمرة بصورة اضغط
الموجود الزر على اضغط ثم السرعة تغيير

السرعة تغيير بمقبضذراع
على الضغط يتم بينما السرعة تغيير ذراع نقل يمكن

الزرين كال

المحرك فرملة حول
السرعة تغيير وضع تحديد تحريرBعند سيؤدي ،

المحرك فرملة تطبيق إلى الوقود دواسة
مقارنة عالية، بسرعات السيارة قيادة عند
يتم بالبنزين، تعمل التي العادية بالسيارات

مقارنة المحرك فرملة بانخفاضسرعة الشعور
األخرى بالسيارات الخاصة بتلك

وضع تحديد عند حتى السيارة سرعة زيادة يمكن
الوضع على السرعة .Bتغيير

الوضع في باستمرار السيارة قيادة ،Bعند
بتحديد عادة قم الوقود استهالك فستنخفضكفاءة

.Dالوضع

تحذير
تغيير قفل تحرير عند حادث وقوع لمنع

السرعة
السرعة، تغيير قفل تجاوز زر على الضغط قبل
دواسة على والضغط اليد فرامل تعشيق من تأكد

الفرامل
بدًال الخطأ طريق عن الوقود دواسة تحرير تم إذا
تجاوز زر على الضغط عند الفرامل دواسة من
السرعة تغيير ذراع ونقل السرعة تغيير قفل

الوضع من السيارةPخروًجا تشغيل يبدأ فقد ،
وفاة إلى يؤدي حادث إلى ذلك يؤدي وربما فجأة،

خطيرة إصابة أو
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القيادة٢-١٧٠٤ إجراءات

C-SUV HV KZ_GH

٢٣٦ص←

لليمين١ االنعطاف
انقل٢ اليمين إلى المرورية الحارة تغيير

وحّرره جزئيًا الذراع
لليمين االنعطاف إشارات مرات٣ستومض

انقل٣ اليسار إلى المرورية الحارة تغيير
وحّرره جزئيًا الذراع

لليسار االنعطاف إشارات مرات٣ستومض
لليسار٤ االنعطاف

عندما االنعطاف إشارات استعمال يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

المعتاد من أسرع تومضبمعدل اإلشارة كانت إذا
إشارات مصابيح احتراق عدم من للتأكد فافحصه

الخلفية أو األمامية االنعطاف

القيادة وضع االنعطافاختيار إشارة ذراع

التشغيل تعليمات
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١٧١

٤

القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

فرامل دواسة بتحرير قم اليد، فرامل لوضع
دواسة تحرير خالل اليسرى بقدمك تماًما اليد

اليمنى بقدمك المكبح
اليد فرامل يحرر مجددا الدواسة تحرير

السيارة ركن
١٥٤ص←

المعشقة اليد لفرامل تحذيري صوت
بسرعة السيارة قيادة حالة أو٥في تقريبًا ساعة كم

صوت سينطلق الفرامل، تعشيق ظل في أكثر
تحذيري

على الوقوف" فرامل بتحرير "قم الرسالة ستظهر
المتعددة المعلومات عرض شاشة
الشتاء فصل في االستعمال

٢٤٤ص←

اليد فرامل

التشغيل تعليمات

مالحظة
القيادة قبل

السيارة قيادة تؤدي قد تماًما اليد فرامل حّرر
حرارة درجة ارتفاع إلى اليد فرامل تعشيق أثناء
أداء على يؤثر قد ما زائد، بشكل الفرامل مكونات

اهترائها من ويزيد الفرامل
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والماسحات٣-١٧٢٤ المصابيح تشغيل

C-SUV HV KZ_GH

والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل

مفتاح تشغيل إضاءةيؤدي إلى
يلي كما المصابيح

األمامية١ المصابيح وإطفاء إضاءة تتم
←) النهارية القيادة ) ١٧٢صومصابيح

تلقائيًا أدناه المدرجة المصابيح وجميع
األمامية٢ الوضع مصابيح تضيء

السيارة ترخيص ولوحة الخلفي والباب
القياس أجهزة ولوحة

وجميع٣ األمامية المصابيح تضيء
أعاله المذكورة المصابيح

الوضع استعمال عندماAUTOيمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

النهار أثناء القيادة مصابيح نظام
خالل اآلخرين للسائقين وضوًحا أكثر سيارتك لجعل
النهارية القيادة مصابيح تشغيل يتم النهارية، القيادة
فرامل وتحرير الهجين النظام تشغيل بدء عند تلقائيًا
الوضع في األمامية المصابيح مفتاح وجود مع اليد
بمصابيح مقارنة سطوًعا أكثر بشكل تضيء
ليست النهارية القيادة مصابيح األمامية الوضع

الليل أثناء لالستخدام مصممة
األمامية بالمصابيح التحكم مستشعر

حالة في صحيح نحو على المستشعر يعمل ال قد
الزجاج على شيء أي لصق أو عليه شيء أي وضع

المستشعر يحجب موضع في األمامي
اكتشاف عن المستشعر إعاقة إلى ذلك يؤدي حيث
حدوث في يتسبب وقد المحيطة، اإلضاءة مستوى
األمامية بالمصابيح التلقائي التحكم نظام في خلل

تلقائيًا المصابيح إيقاف نظام
أو الوضع في اإلضاءة مفتاح يكون عندما

ومصابيحأو األمامية المصابيح تنطفئ
بذلك مزودة السيارة كانت إذا األمامية الضباب
الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة حالة في تلقائيًا

ACCاإليقاف وضع بابOFFأو فتح وتم
السائق

الوضع في اإلضاءة مفتاح وجود عند
المصابيح وجميع األمامية المصابيح تنطفئ

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة حالة في تلقائيًا
ACCاإليقاف وضع بابOFFأو فتح وتم
السائق

إلى التشغيل مفتاح أِدر أخرى، مرة المصابيح إلضاءة
الوضعONالوضع إلى اإلضاءة مفتاح أِدر أو ،

إلى أخرى مرة بإعادته قم ثم واحدة، مرة

األمامية المصابيح مفتاح

أو يدويًا األمامية المصابيح تشغيل يمكن
تلقائيًا

التشغيل تعليمات
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١٧٣

٤

والماسحات٣-٤ المصابيح تشغيل

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

أوالوضع
المصابيح مذكر جرس

إلى التشغيل مفتاح إدارة عند تحذيري صوت يصدر
اإليقاف الوضعOFFوضع فتحACCأو ويتم

مضاءة المصابيح تكون بينما السائق باب
بقدرة البطارية طاقة توفير فولط١٢وظيفة
بقدرة السيارة بطارية تفريغ إذا١٢لتفادي فولط،
الوضع في المصابيح مفتاح فيأوكان

وظيفة ستعمل التشغيل، مفتاح تشغيل إيقاف حالة
بقدرة البطارية طاقة وستوقف١٢توفير فولط

مرور بعد المصابيح جميع تشغيل دقيقة٢٠تلقائيًا
الوضع إلى التشغيل مفتاح تدوير عند ،ONتقريبًا

بقدرة البطارية طاقة توفير وظيفة تعطيل  ١٢سيتم
فولط

طاقة توفير وظيفة إلغاء سيتم يلي، مما أي تنفيذ عند
بقدرة إعادة١٢البطارية يتم ثم واحدة مرة فولط

المصابيح جميع تشغيل إيقاف سيتم تنشيطها
بعد توفير٢٠تلقائيًا وظيفة تنشيط إعادة من دقيقة

بقدرة البطارية فولط١٢طاقة
األمامية المصابيح مفتاح تشغيل عند

الباب إغالق أو فتح عند
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

األمامية،١ المصابيح تشغيل مع بالتزامن
بعيد الضوء لتشغيل عنك بعيًدا الذراع ادفع

المدى
إليقاف األوسط الموضع إلى باتجاهك الذراع اسحب

المدى بعيد الضوء
بتحريره٢ وقم باتجاهك، الذراع اسحب

واحدة مرة المدى بعيد الضوء ليومض
يومضسواء المدى بعيد الضوء تجعل أن يمكن

ال أم مضاءة األمامية المصابيح كانت

لمدة األمامية المصابيح تشغيل النظام هذا يتيح
وضع٣٠ في التشغيل مفتاح يكون عندما ثانية

اإليقاف
مفتاح إبقاء مع وحررها نحوك الذراع اسحب

الوضع في األمامية إيقافالمصابيح بعد
التشغيل مفتاح

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

من أكثر التشغيل وضع في المصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم

للمصابيح المدى بعيد الضوء تشغيل
األمامية

المنزل إلى طريقي إضاءة نظام
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والماسحات٣-١٧٤٤ المصابيح تشغيل

C-SUV HV KZ_GH

التالية الحاالت في المصابيح إيقاف يتم
التشغيل وضع على التشغيل مفتاح إدارة

ON.
األمامية المصابيح مفتاح تشغيل
تحريره ثم باتجاهك الذراع سحب عند

األمامية المصابيح إضاءة مستوى ضبط يمكن
السيارة تحميل وحالة الركاب لعدد وفًقا

األمامية١ المصابيح إضاءة مستوى لرفع
األمامية٢ المصابيح إضاءة لخفضمستوى

القرص إعدادات دليل

المصابيح ضوء مستوى قرصضبط
يدويًا األمامية

واألمتعة الركاب تحميل حاالت
القرص وضع

األمتعةالركاب تحميل
يوجدالسائق 0ال

والراكب السائق
يوجداألمامي 0.5ال

المقاعد جميع
يوجدمشغولة 2ال

المقاعد جميع
مشغولة

األمتعة حمولة
3.5الكاملة

األمتعةالسائق حمولة
5الكاملة
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١٧٥

٤

والماسحات٣-٤ المصابيح تشغيل

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المدى١ بعيد الضوء مفتاح على اضغط
التلقائي

الوضع٢ إلى األمامية المصابيح مفتاح أدر
أو

في األمامية المصابيح مفتاح ذراع يكون عندما
نظام تمكين سيتم المدى، قريب الضوء وضع

مؤشر وسيضيء األوتوماتيكي المدى بعيد الضوء
األوتوماتيكي المدى بعيد الضوء

بعيد الضوء إيقاف تشغيل إلى الداعية الظروف
تلقائيًا المدى

تشغيل سيتم التالية، الظروف جميع تحقق عند
بعد تلقائيًا المدى بعيد تقريبًا١الضوء ثانية

السيارة• تقريبًا٣٠سرعة أكثر أو ساعة كم
مظلمة• السيارة أمام المنطقة
مصابيح• أو األمامية مصابيحها سيارات توجد ال

مضاءة بها الخلفي الباب
على• ُمضاءة الشارع أضواء من ضئيل عدد ثمة

الطريق
فسيتم التالية، الشروط من أي استيفاء تم إذا
المدى بعيدة األضواء تشغيل إيقاف تلقائيًا

من• أقل السيارة تقريبًا٢٥سرعة ساعة كم
مظلمة• غير السيارة أمام المنطقة
مصابيح• أو األمامية مصابيحها القادمة السيارات

مضاءة بها الخلفي الباب
على• ُمضاءة الشارع أضواء من كبير عدد ثمة

الطريق
الكاميرا مستشعر اكتشاف معلومات

تلقائيًا المدى بعيد الضوء تشغيل إيقاف يتم ال قد
التالية الحاالت في

منعطف• من لسيارة مفاجئ ظهور عند
األمام• من أخرى سيارة السيارة تعترض عندما
بسبب• القادمة السيارات اكتشاف يتعذر عندما

أو الطريق فواصل أو المتكررة المنعطفات
الطريق جانبي على الموجودة األشجار

البعيدة• الحارة في القادمة السيارات تظهر عندما
واسع طريق على

األوتوماتيكي المدى بعيد *الضوء

التلقائي المدى بعيد الضوء نظام يستخدم
الجزء خلف الموجود الكاميرا مستشعر
مدى لتقييم األمامي الزجاج من العلوي

وإضاءة األمامية السيارات مصابيح سطوع
في تلقائيًا وستتحكم وغيرها، الشوارع

حسب المدى بعيد الضوء إيقاف أو تشغيل
الضرورة

تحذير
التلقائي المدى بعيد الضوء نظام قيود

المدى بعيد الضوء نظام على كبير بشكل تعتمد ال
آمن، نحو على القيادة على دائًما احرص التلقائي
بك المحيطة لألشياء االنتباه الحرصعلى مع
إذا يدويًا المدى بعيد الضوء إيقاف أو وتشغيل

األمر لزم
بعيد الضوء لنظام الصحيح غير التشغيل لمنع

التلقائي المدى
ينبغي مما أكثر السيارة تحميل إلى تعمد ال

التلقائي المدى بعيد الضوء نظام تنشيط
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والماسحات٣-١٧٦٤ المصابيح تشغيل

C-SUV HV KZ_GH

ُمضيئة• القادمة السيارات أضواء تكون ال عندما
كانت إذا المدى بعيد الضوء تشغيل إيقاف يتم قد
دون الضباب مصابيح تستخدم القادمة السيارة

األمامية المصابيح تشغيل اكتشاف
الشوارع وأضواء المنازل أضواء تتسبب قد
اإلعالنية واللوحات الحمراء المرور وإشارات

العاكسة األشياء من غيرها أو الالفتات أو المضاءة
الضوء إلى المدى بعيد الضوء تغيير في األخرى
المدى قصير الضوء يظل أن أو المدى قصير

مضيئًا
يستغرقه الذي الوقت على التالية العوامل تؤثر قد

إيقافه أو المدى بعيد الضوء تشغيل
الضباب• ومصابيح األمامية المصابيح سطوع

القادمة الخلفي الباب ومصابيح
القادمة• السيارات واتجاه حركة
من• واحد جانب على مضاءة مصابيح وجود عند

القادمة السيارة
عجلتين• ذات القادمة السيارة تكون عندما
سطح• حالة منعطف، منحدر، الطريق حالة

إلخ الطريق،
السيارة• في األمتعة ومقدار الركاب عدد

بعيد الضوء تشغيل إيقاف أو تشغيل يتم أن يمكن
قصد دون من المدى

السيارات أو الهوائية الدراجات اكتشاف يتم ال قد
المشابهة

على قادًرا النظام يكون ال قد التالية، الحاالت في
بطريقة المحيط السطوع مستوى اكتشاف

قصير الضوء يظل أن في ذلك يتسبب قد صحيحة
الضوء يتوهج أو يومض أن أو التشغيل قيد المدى
مثل في القادمة السيارات أو للمشاة المدى بعيد
بين يدويًا التبديل الضروري من الحالة، هذه

المدى وطويل المدى بعيد الضوء
جليد،• ، أمطار سيئة جوية ظروف في القيادة عند

إلخ عواصف، ضباب،
بالضباب،• مغشيًا األمامي الزجاج يكون عندما

إلخ األوساخ، الثلج، الرذاذ،
تالًفا• أو متصدًعا األمامي الزجاج يكون عندما
متسًخا• أو مشوًها الكاميرا مستشعر يكون عندما
الكاميرا• مستشعر حرارة درجة تكون عندما

للغاية مرتفعة
مساويًا• المحيط السطوع مستوى يكون عندما

مصابيح أو األمامية المصابيح سطوع بمستوى

الضباب مصابيح أو الخلفي الباب
الباب• مصابيح أو األمامية المصابيح انطفاء عند

تغير أو اتساخها أو القادمة للسيارات الخلفي
صحيحة بطريقة استخدامها عدم أو اللون

الغبار• أو الثلج أو للمياه السيارة تتعرض عندما
أمامك التي السيارة من ذلك إلى وما

متغيرة• وظلمة سطوع ذات منطقة في القيادة عند
متقطع بشكل

طرق• على والمتكررة المستمرة القيادة عند
المطبات شديدة أو وعرة طرق أو هابطة صاعدة
المعبدة الطرقات مثل مستوية غير أسطح أو
إلخ بالحصى، المغطاة الطرق أو بالحجارة

طرقات• على القيادة أو المنعطفات على السير عند
ومتكرر مستمر نحو على متعرجة

السيارة،• أمام االنعكاس عالي جسم وجود عند
مرآة أو الفتة مثل

شديدة• أمامك التي السيارة مؤخرة تكون عندما
شاحنة على حاوية وجود مثل االنعكاس،

أو• تالفة للسيارة األمامية المصابيح تكون عندما
مالئمة بطريقة تُستخدم ال أو متسخة،

إطار• بسبب منحرفة أو مائلة السيارة تكون عندما
إلخ قطرها، يتم مقطورة أو مثقوب

بعيد• الضوء بين األمامية المصابيح تغيير عند
بطريقة متكرر بشكل المدى قصير والضوء المدى

طبيعية غير
قد• المدى بعيد الضوء أن السائق يعتقد عندما

اآلخرين السائقين أو للمشاة يتوهج أو يومض
فيها• تتحرك منطقة في السيارة استخدام عند

الطريق من المعاكس الجانب على السيارات
استخدام المثال، سبيل على للسيارات، المخصص

الجانب على المرور لحركة مخصصة سيارة
على المرور لحركة مخصصة منطقة في اليمين

العكس أو اليسار الجانب

المدى بعيد الضوء إلى التبديل
عنك بعيًدا الذراع حّرك

التلقائي المدى بعيد الضوء نظام مؤشر سيتوقف
المدى بعيد الضوء مؤشر تشغيل ويتم

نظام لتنشيط األصلي موضعه إلى الذراع اسحب
مجدًدا التلقائي المدى بعيد الضوء

يدويًا المدى بعيد الضوء إيقاف تشغيل
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المدى قصير الضوء إلى التبديل
التلقائي المدى بعيد الضوء مفتاح على اضغط

التلقائي المدى بعيد الضوء مؤشر سينطفئ
المدى بعيد الضوء نظام لتفعيل المفتاح على اضغط

أخرى مرة التلقائي

المدى قصير الضوء إلى المؤقت التبديل
موضعه إلى أعده ثم نحوك الذراع اسحب

األصلي
الذراع سحب عند المدى بعيد الضوء تشغيل يتم
قيد المدى قصير الضوء يظل ذلك، ومع باتجاهك
إلى الذراع إعادة بعد معينة زمنية لمدة التشغيل

بعيد الضوء تفعيل سيتم ذلك، بعد األصلي موضعه
مجدًدا التلقائي المدى

المدى قصير الضوء إلى المؤقت التبديل
الضوء ألن المدى، قصير الضوء إلى بالتغيير نوصي
للسائقين إزعاج أو مشكالت يسبب ربما المدى بعيد

منك القريبين اآلخرين المشاة أو
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الخلفي الضباب مصباح مفتاح

الخلفية الضباب مصباح تشغيل على يعمل

إلى يعود المفتاح حلقة بتحرير
إيقاف على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل

الخلفية الضباب مصباح

والخلفي األمامي الضباب مصباح مفتاح

الضباب١ مصابيح إيقاف على يعمل
والخلفية األمامية

األمامية٢ الضباب مصابيح إلضاءة

األمامي٣ الضباب مصباح إلضاءة
والخلفي

إلى يعود المفتاح حلقة بتحرير
إطفاء على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة استخدام

فقط الخلفي الضباب مصباح

عندما الضباب مصابيح استعمال يمكن
الخلفي الضباب مصباح بمفتاح المزودة السيارات

األمامية المصابيح تشغيل يم
األمامي الضباب مصباح بمفتاح المزودة السيارات

والخلفي
المصابيح إضاءة عند األمامية الضباب مصابيح

األمامية الوضع مصابيح أو األمامية
المصابيح إضاءة عند الخلفي الضباب مصباح

األمامية الضباب مصابيح أو األمامية

الضباب مصباح مفتاح

في ممتازة رؤية الضباب مصابيح تؤمن
المطر في كما الصعبة، القيادة ظروف

والضباب

التشغيل تعليمات

P.178

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



١٧٩

٤

والماسحات٣-٤ المصابيح تشغيل

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

ذراع تشغيل تشغليؤدي إلى
يلي كما الغاسلة أو الماسحات

مزودة المتناوبة األمامي الزجاج ماسحات
بفواصل ضبط بأداة

األمامي١ الزجاج ماسحات تشغيل
المتناوبة

األمامي٢ الزجاج ماسحات تشغيل

منخفضة بسرعة
األمامي٣ الزجاج ماسحات تشغيل

مرتفعة بسرعة
مؤقت٤ تشغيل

اختيار عند الماسحة فترات ضبط يمكن
المتناوب التشغيل

الزجاج٥ ماسحات مرات عدد بزيادة قم
المتناوبة األمامي

الزجاج٦ ماسحات مرات بتخفيضعدد قم
المتناوبة األمامي

المزدوج٧ التشغيل
الماسحة للغاسلة

الماسحات تشغيل إلى الذراع سحب يؤدي
والغاسلة

تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا الماسحات تعمل سوف
السائل برش الغاسلة

األمامي الزجاج وغاسلة ماسحات

استخدام إلى الذراع تشغيل يؤدي قد
الغاسلة أو األمامي الزجاج ماسحات

مالحظة
جاًفا األمامي الزجاج يكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها الماسحات، تستعمل ال
األمامي الزجاج

الماسحة ذراع تشغيل
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للمطر المستشعرة األمامي الزجاج ماسحات

المستشعرة١ األمامي الزجاج ماسحات
للمطر

األمامي٢ الزجاج ماسحات تشغيل
منخفضة بسرعة

األمامي٣ الزجاج ماسحات تشغيل
مرتفعة بسرعة

مؤقت٤ تشغيل
" تحديد تلقائيًاAUTOعند الماسحات ستعمل ،"

يضبط المطر هطول المستشعر يكتشف عندما
المطر لغزارة تبًعا تلقائيًا الماسحات توقيت النظام

السيارة وسرعة
" تحديد مستوىAUTOعند ضبط يمكن ،"

بإدارة التالية بالطريقة المستشعر حساسية
المفتاح حلقة

ماسحات٥ حساسية مستوى بزيادة قم
للمطر المستشعرة األمامي الزجاج

ماسحات٦ حساسية مستوى بتقليل قم
للمطر المستشعرة األمامي الزجاج

المزدوج٧ التشغيل
الماسحة للغاسلة

الماسحات تشغيل إلى الذراع سحب يؤدي
والغاسلة

تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا الماسحات تعمل سوف
السائل برش الغاسلة

األمامي الزجاج وغاسلة ماسحة تشغيل يمكن
عندما

الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون
الماسحة تشغيل على السيارة سرعة تأثيرات
األمامي الزجاج بماسحات المزودة السيارات

للمطر المستشعرة
لحركة الزمني الفاصل على السيارة سرعة تؤثر

المتناوبة الماسحات
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المتبقية المياه لقطرات الماسحة إزالة
تعمل مرات، لعدة والمسح الغسل عملية بعد

لمنع قصيرة فترة بعد واحدة إضافية مرة الماسحات
ذلك، من الرغم وعلى المتبقية المياه قطرات تساقط

القيادة أثناء متاحة الوظيفة هذه تكون فال
بماسحات مزودة سيارات المطر تقاطر مستشعر

للمطر المستشعرة األمامي الزجاج
كمية بتحديد المطر قطرات مستشعر يقوم

المتساقطة المطر قطرات
ال وقد بصري مستشعر ذلك في يُستخَدم حيث
الشمس أشعة سقوط عند صحيح نحو على يعمل
على متقطع نحو على الغروب أو الشروق وقت

شابه ما أو حشرات وجود عند أو األمامي الزجاج
األمامي الزجاج على

الوضع على الماسحة ضبط تم أثناءAUTOإذا
الوضع على التشغيل مفتاح فستعملONضبط ،

الوضع تفعيل إلى لإلشارة واحدة مرة الماسحات
AUTO.

إلى المطر مستشعر حرارة درجة وصلت إذا
أو٨٥ أعلى، أو يحدث١٥°م ال فقد أدنى، أو °م

بتشغيل قم الحالة، هذه في التلقائي التشغيل
وضع بخالف وضع أي في .AUTOالماسحات

األمامي الزجاج غاسلة سائل رش يتم لم إذا
كان إذا الغاسلة فوهات انسداد عدم من لتتأكد افحص
غير االحتياطي األمامي الزجاج غاسلة سائل خزان

فارغ
المرتبطة األمامي الزجاج ماسحات إيقاف وظيفة
بماسحات المزودة السيارات األمامي الباب بفتح

للمطر المستشعرة األمامي الزجاج
التلقائي الوضع تحديد وتشغيلAUTOعند

األبواب من باب كان إذا األمامي، الزجاج ماسحات
وضع تحديد مع متوقفة والسيارة مفتوًحا األمامية

السرعة ماسحاتPتغيير تشغيل إيقاف فسيتم ،

من بالقرب شخص أي رش لتفادي األمامي الزجاج
الباب غلق عند الماسحات عمل نتيجة بالمياه السيارة

عملها المساحات تستأنف األمامي،
حاالت في الهجين النظام تشغيل إيقاف عند

القيادة أثناء الطوارئ
عند التشغيل قيد األمامي الزجاج ماسحات كانت إذا
بسرعة الماسحات فستعمل الهجين، النظام توقف

إلى التشغيل عملية ستعود السيارة، توقف بعد عالية
الوضع على التشغيل مفتاح ضبط عند العادي الوضع

ON.

تحذير
الزجاج ماسحات بخصوصاستخدام تنبيه

الوضع على السياراتAUTOاألمامي
المستشعرة األمامي الزجاج بماسحات المزودة

للمطر
غير نحو على األمامي الزجاج ماسحات تعمل قد
الزجاج كان إذا أو المستشعر لمس تم إذا متوقع

الوضع في لالهتزاز عرضة . AUTOاألمامي
شيء أي أو أصابعك احتباس عدم احرصعلى

األمامي الزجاج ماسحات في آخر
الغاسلة سائل استعمال عن تنبيه

إلى تستخدمه ال بارًدا، الغاسلة سائل يكون عندما
السائل يتجمد قد دافئًا األمامي الزجاج يصبح أن
القدرة تدني في ويتسبب األمامي الزجاج على
حادث، وقوع إلى ذلك يؤدي وقد الرؤية على
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يُسفر

مالحظة
الفوهة من الغاسلة سائل رش يتم ال عندما
قمت إذا تتلف أن الغاسلة سائل لمضخة يمكن

مسحوبًا وأبقيته باتجاهك الذراع بسحب
باستمرار

الغاسلة فوهات إحدى انسداد عند
تويوتا بوكيل اتصل الحالة، هذه في

شيء أي أو دبوس باستخدام تصفيتها تحاول ال
للتلف الفوهة ستتعرض حيث آخر
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المفتاح تشغيلتشغيل إلى يؤدي
يلي كما الخلفية الماسحة

إيقاف١

بالتناوب٢ تشغيل

عادي٣ تشغيل

المزدوج٤ التشغيل
الماسحة للغاسلة

والغاسلة الماسحة تشغيل إلى يؤدي الذراع تحريك
الغاسلة قيام بعد مرتين تلقائيًا الماسحة ستعمل

السائل برش

والغاسلة الخلفية النافذة ماسحة تشغيل يمكن
عندما

الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون
الغاسلة سائل رش يتم لم إذا

وجود حالة في الغاسلة فوهة انسداد عدم من تحقق
الغاسلة سائل خزان في الغاسلة سائل

المرتبطة الخلفية النافذة ماسحة إيقاف وظيفة
الخلفي الباب بفتح

أحد كان إذا الخلفية، النافذة ماسحة تشغيل عند
فسيتم متوقفة، والسيارة مفتوًحا الخلفية األبواب

أي رش لتفادي الخلفية النافذة ماسحة تشغيل إيقاف
عمل نتيجة بالمياه السيارة من بالقرب شخص

الماسحة ستستأنف الخلفي، الباب غلق عند الماسحة
عملها

والغاسلة األمامي الزجاج ماسحة

مالحظة
جافة الخلفية النافذة تكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها لماسحة، تستخدم ال
الخلفية النافذة

الماسحة ذراع تشغيل

مالحظة
فارًغا الغاسلة سائل خزان يكون عندما

لتجنب متواصل نحو على المفتاح بتشغيل تقم ال
سائل مضخة حرارة درجة ارتفاع إمكانية

الغاسلة
الغاسلة فوهات إحدى انسداد عند
تويوتا بوكيل اتصل الحالة، هذه في

شيء أي أو دبوس باستخدام تصفيتها تحاول ال
للتلف الفوهة ستتعرض حيث آخر
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بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة

إغالق من وتأكد التشغيل مفتاح بإيقاف قم
والنوافذ األبواب جميع

الوقود نوع من تأكد

الوقود أنواع
٤٢٥ص←

المعالج غير للبنزين الوقود خزان فتحة
بالرصاص

خاطئ وقود استخدام دون الحيلولة في للمساعدة
خزان بفتحة سيارتك تجهيز تم بالوقود، التزويد عند

الوقود تعبئة خراطيم رؤوس إال تقبل ال وقود
بالرصاص المعالج غير الوقود ضخ لمكائن الخاصة

الوقود خزان غطاء فتح

خزان غطاء لفتح التالية الخطوات نّفذ
الوقود

بالوقود السيارة تزويد إعادة قبل

تحذير
بالوقود السيارة تزويد إعادة عند

تزويد إعادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن بالوقود السيارة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
باب فتح وقبل السيارة من الخروج بعد

لتفريغ مطلًى غير معدنيًا سطًحا المس الوقود،
الضروري من ساكنة كهربائية شحنات أية

إعادة قبل الساكنة الكهربائية الشحنات تفريغ
عن الصادر الشرر ألن بالوقود السيارة تزويد
اشتعال في يتسبب أن يمكن الساكنة الكهرباء

السيارة تزويد إعادة أثناء الوقود أبخرة
بالوقود

بالمقابض اإلمساك على دائًما احرص
وأِدره الوقود، خزان غطاء على الموجودة

لنزعه ببطء
خزان غطاء خلخلة عند أزيز صوت تسمع قد
نزع قبل الصوت يختفي أن إلى انتظر الوقود
يتطاير قد الحار، الطقس في بالكامل الغطاء
الوقود ملء فتحة خارج المضغوط الوقود

اإلصابة ويسبب
الشحنة بتفريغ يقم لم شخص ألي تسمح ال
من باالقتراب جسده من الساكنة الكهربائية

المفتوح الوقود خزان
المتبخر الوقود تستنشق ال

حالة في ضارة مواد على الوقود يحتوي حيث
استنشاقها

السيارة تزويد إعادة أثناء التدخين عن امتنع
بالوقود

ونشوب الوقود اشتعال إلى ذلك يؤدي قد حيث
حريق

شيئًا أو شخص أي تلمس أو السيارة إلى تعد ال
ساكنة كهربائية شحنة به

الشحنة زيادة إلى ذلك يؤدي قد حيث
خطر إلى ويعرضك الساكنة الكهربائية

المحتمل االشتعال
بالوقود التزويد إعادة عند

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الوقود خزان من الوقود فيضان

في بإحكام الوقود تعبئة خرطوم فوهة أدخل
الوقود تعبئة فتحة عنق

رأس يندفع أن بعد الخزان تعبئة أوقف
تلقائيًا للخارج الوقود تعبئة خرطوم

حد أقصى إلى الوقود خزان تعبئة إلى تعمد ال
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تعبئة١ فتحة باب لفتح ألعلى الفتاحة اسحب
الوقود

بإزالته،٢ وقم ببطء الوقود خزان غطاء أِدر
تعبئة فتحة باب ظهر على بتعليقه قم ثم

الوقود

غطاء أِدر بالوقود، السيارة تزويد إعادة بعد
ترك بعد نقرة صوت تسمع حتى الوقود خزان

المعاكس االتجاه في قليالً سيدور الغطاء،

مالحظة
بالوقود التزويد إعادة

السيارة تزويد إعادة أثناء الوقود سكب تجنب
بالوقود

في التسبب مثل السيارة، يتلف قد بذلك القيام
إتالف أو باالنبعاثات التحكم نظام أداء اختالل
للسيارة المطلي السطح أو الوقود نظام مكونات

الوقود خزان غطاء فتح

الوقود خزان غطاء إغالق

تحذير
الوقود خزان غطاء استبدال عند

الوقود خزان غطاء غير شيء أي تستعمل ال
قد حيث لسيارتك المصمم تويوتا من األصلي

قد ما آخر حادث أو حريق اندالع في ذلك يتسبب
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا
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القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
١٩٢ص←

LTAالحارة تتبع على المساعدة
المرورية

١٩٩ص←
AHBالتلقائي المدى بعيد الضوء

١٧٥ص←
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

السرعة
٢٠٨ص←

خلف موجودان المستشعرات، من نوعان يوجد
يكتشفان األمامية، والنافذة األمامية الشبكة
مساعدة أنظمة لتشغيل الالزمة المعلومات

القيادة

راداري مستشعر
أمامية كاميرا

* Toyota Safety Senseنظام

نظام  Toyota Safety Senseيتكون
التالية القيادة على المساعدة أنظمة من
مريحة قيادة تجربة توفير في ويساهم

وآمنة

القيادة على المساعدة نظام

تحذير
Toyota Safety Senseنظام

نظام ُصمم  Toyota Safety Senseلقد
بطريقة سيقود السائق أن افتراض على للتشغيل
الصدمة آثر تقليل في المساعدة أجل ومن آمنة

أو تصادم حدوث حالة في والسيارة الركاب على
الطبيعية القيادة ظروف في السائق لمساعدة

وأداء الدقة على التعرف لدرجة حد لوجود ونظًرا
فال النظام، هذا يوفره أن يمكن الذي التحكم
يكون فيه مبالغ بشكل النظام هذا على تعتمد
يحيط لما االنتباه عن مسؤوالً دائًما السائق

بأمان القيادة وعن بالسيارة

المستشعرات

تحذير
الراداري المستشعر تعطل لتفادي

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
نحو على الراداري المستشعر يعمل ال قد وإال،

عن يسفر حادث وقوع في يتسبب ما صحيح، غير
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

P.185

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



القيادة٥-١٨٦٤ دعم أنظمة استخدام
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تحذير
وغطاء الراداري المستشعر نظافة على حافظ

الوقت طوال الراداري المستشعر

راداري مستشعر
الراداري المستشعر غطاء

المستشعر من األمامي الجزء اتساخ حالة في
غطاء من الخلفي أو األمامي الجزء أو الراداري،
المياه بقطرات تغطيتهما أو الراداري، المستشعر

فنظفهما ذلك، إلى وما الثلج، أو
المستشعر وغطاء الراداري المستشعر نّظف

تعرضهما لتجنب ناعمة قماش بقطعة الراداري
للتلف

في بما ملصقات أو ملحقات أي بتركيب تقم ال
على أخرى عناصر أو الشفافة الملصقات ذلك

المستشعر غطاء أو الراداري المستشعر
المحيطة المنطقة أو الراداري

المنطقة أو الراداري المستشعر تعرض ال
قوية لصدمة به المحيطة

الشبكة أو الراداري المستشعر تعرض إذا
قوية، لصدمة األمامي المصد أو األمامية

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص
الراداري المستشعر تفكيك إلى تعمد ال

أو الراداري المستشعر طالء بتعديل تقم ال
الراداري المستشعر غطاء

في الراداري المستشعر معايرة إعادة يجب
لالطالع تويوتا بوكيل اتصل التالية الحاالت

التفاصيل على
الشبكة• أو الراداري، المستشعر إزالة عند

استبداله أو وتركيبه األمامية،

األمامي• المصد استبدال عند
األمامية الكاميرا تعطل لتفادي

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
نحو على األمامية الكاميرا تعمل ال قد وإال،

يسفر حادث وقوع في يتسبب قد ما وهو صحيح،
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن

الوقت طوال نظيفة األمامية النافذة أبِق
مغطى• أو متسًخا كان إذا األمامي الزجاج نظف

الثلوج، أو المياه قطرات أو الزيت من بطبقة
ذلك إلى وما

الزجاج• على الزجاج طالء مادة وضعت إذا
الزجاج ماسحات استخدام فسيلزم األمامي،

منطقة من وغيرها المياه قطرات إلزالة األمامي
األمامية الكاميرا أمام الواقعة األمامي الزجاج

من• الداخلي الجزء كان إذا تويوتا بوكيل اتصل
الكاميرا تركيب يتم حيث األمامي، الزجاج

متسًخا األمامية،
أو الملصقات مثل أشياء، أي بتركيب تقم ال

الجزء على وغيرها الشفافة الملصقات
الكاميرا أمام األمامي الزجاج من الخارجي

الرسم في المظللة المنطقة األمامية
التوضيحي

إلى األمامي الزجاج أعلى تقريبًا١من سم
األمامية الكاميرا من السفلي الجزء أسفل

اليمين١٠سم٢٠حوالي إلى تقريبًا سم
األمامية الكاميرا منتصف من واليسار
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تحذير
من األمامية للكاميرا المقابل الجزء كان إذا
بالبخار مغطى أو ضبابيًا األمامي الزجاج
ضباب مزيل فاستخدم الثلوج، أو المتكثف
أو التكثف أو الضباب إلزالة األمامي الزجاج

←) )٢٩٧صالثلج
صحيحة بطريقة المياه قطرات إزالة تعذر إذا

الكاميرا أمام األمامي الزجاج منطقة من
األمامي، الزجاج ماسحات باستخدام األمامية

شفرتها أو الماسحة بطانة فاستبدل
الزجاج على نافذة ستارة بتركيب تقم ال

األمامي
تالًفا أو متصدًعا األمامي الزجاج استبدل
استبدال بعد األمامية الكاميرا تعديل يجب

لالطالع تويوتا بوكيل اتصل األمامي الزجاج
التفاصيل على

األمامية للكاميرا السوائل بمالمسة تسمح ال
الكاميرا على الساطعة األضواء بتوهج تسمح ال

األمامية
إتالفها أو األمامية الكاميرا باتساخ تسمح ال
الزجاج من الداخلي الجانب تنظيف عند

الزجاج منظف بمالمسة تسمح ال األمامي،
تلمس ال أيًضا، األمامية الكاميرا لعدسات

العدسة
فاتصل تالفة، أو متسخة العدسة كانت إذا

تويوتا بوكيل
قوية لصدمة األمامية الكاميرا تعرض ال
أو األمامية الكاميرا تركيب موضع تغيّر ال

بإزالتها تقم أو اتجاهها،
األمامية الكاميرا بتفكيك تقم ال

من القريبة السيارة من مكونات أي تعدل ال
للرؤية الداخلية المرآة األمامية الكاميرا

السقف أو ذلك إلى وما الخلفية،
غطاء في أخرى ملحقات أي بتركيب تقم ال

األمامي المصد أو األمامية الشبكة أو المحرك
بوكيل اتصل األمامية الكاميرا يعيق قد الذي

التفاصيل على لالطالع تويوتا

األشياء من غيرها أو مزلجة تركيب لزم إذا
تعيق لن أنها فتأكد السقف، فتحة على الطويلة

األمامية الكاميرا
أو األمامية المصابيح على تعديالت تُجِر ال

األخرى المصابيح
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مصادقة
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المتعددة المعلومات عرض شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا
النظام في عطل هناك يكون قد أو مؤقتًا، متاح غير األنظمة أحد يكون قد

ستختفي الطبيعية، التشغيل حاالت عن الكشف عند الجدول في المحددة اإلجراءات نّفذ التالية، الحاالت في
النظام وسيعمل الرسالة

تويوتا بوكيل فاتصل الرسالة، تختِف لم إذا
اإلجراءاتالحالة

مغطاة بمستشعر المحيطة المنطقة تكون عندما
بالبخار مغطاه أو ضباب عليها والرطوبة باألوساخ
أخرى غريبة مواد أو ذلك إلى وما الثلج، أو المتكثف

الزجاج من األمامية للكاميرا المقابل الجزء لتنظيف
مزيل أو األمامي الزجاج ماسحات استخدم األمامي،
الهواء تكييف الخاصبنظام األمامي الزجاج ضباب

).٢٩٧ص←
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تشغيل حاالت عن الكشف وتم الوقت لبعض السيارة قيادة تمت أو الحالة تغيرت إذا التالية، الحاالت في
النظام وسيعمل الرسالة فستختفي طبيعية،
تويوتا بوكيل فاتصل الرسالة، تختِف لم إذا

السيارة• تكون عندما الحال هو كما التشغيل، نطاق خارج الرادار مستشعر حول الحرارة درجة تكون عندما
البرودة شديدة بيئة في أو الشمس في

أو• الظالم في القيادة عند الحال هو كما السيارة، أمام أشياء عن الكشف األمامية الكاميرا تستطيع ال عندما
األمامية الكاميرا على الساطعة المصابيح انعكاسضوء عند أو الضباب أو الثلج

األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة تكون عندما
تكون عندما المثال، سبيل على التشغيل، نطاق خارج

البرودة شديدة بيئة في أو الشمس في السيارة

السيارة ركن بعد ساخنة، األمامية الكاميرا كانت إذا
لتقليل الهواء تكييف نظام فاستخدم مثالً، الشمس في

األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة
نوعها، حسب السيارة، ركن عند ستارة تستخدم لم إذا
الستارة سطح من المنعكس الشمس ضوء يتسبب فقد

بصورة األمامية الكاميرا حرارة درجة ارتفاع في
كبيرة

في السيارة ركن بعد باردة، األمامية الكاميرا كانت إذا
تكييف نظام فاستخدم مثالً، البرودة شديدة بيئة
األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة لزيادة الهواء

األمامية، الكاميرا أمام الواقعة المنطقة حجب حالة في
لصق عند أو مفتوًحا المحرك غطاء يكون عندما مثالً
للكاميرا المقابل األمامي الزجاج من جزء على ملصق

األمامية

ذلك، إلى وما الملصق، وأزل المحرك، غطاء أغلق
العوائق إلزالة

اإلجراءاتالحالة
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المنطقةA

المنطقةB

واألماكن البلدان على مطبق تحديث آخر

الجدول في مدرجة منطقة كل في الموجودة
أكتوبر من واألماكن٢٠٢٠اعتباًرا الدول أن إال

إلى استناًدا تختلف قد منطقة كل في الموجودة
تويوتا بوكيل اتصل السيارة بيع توقيت

التفاصيل على لالطالع

االصطدام قبل التحذير
حدوث احتمالية أن النظام يحدد عندما

صوت إصدار فسيتم عالية، األمامي االصطدام
شاشة على تحذير عرضرسالة وسيتم تنبيه
على السائق لحث المتعددة المعلومات عرض

مراوغ إجراء اتخاذ

التصادم قبل الفرامل مساعدة نظام
االصطدام احتمالية أن النظام يحدد عندما
أكبر فرامل قوة النظام فيبذل عالية، األمامي
الفرامل دواسة على الضغط بقوة مقارنة

االصطدام قبل الفرامل ضغط
االصطدام وقوع احتمالية أن النظام حدد إذا
على الضغط فسيتم للغاية، عالية األمامي

االصطدام تجنب على للمساعدة تلقائيًا الفرامل
حدته تخفيف أو

PCSقبل التحذير نظام
*االصطدام

االصطدام قبل التحذير نظام يَستخدم
عن للكشف أمامية وكاميرا راداريًا مستشعًرا

←) أمام١٩٢صاألجسام الموجودة
احتمالية وجود النظام يحدد عندما السيارة
يتم جسم، مع أمامي اصطدام لوقوع عالية

إجراء على السائق لحث تحذير إصدار
المحتمل الفرامل ضغط ويزداد مراوغة،

إذا االصطدام تفادي على السائق لمساعدة
االصطدام وقوع احتمالية أن النظام حدد

على الضغط يتم للغاية، عالية بجسم األمامي
تجنب على للمساعدة تلقائيًا الفرامل
االصطدام تأثير لتقليل أو االصطدام

قبل التحذير نظام تمكين تعطيل يمكن
التحذير توقيت تغيير ويمكن االصطدام،

)١٩٤ص←

عنها الكشف يمكن أجسام

عنها الكشف يمكن المناطقأجسام الدول

سيارات
دراجات راكبو
مشاة

المملكة قطر، تايوان،
السعودية، العربية
العربية اإلمارات

المتحدة

عنها الكشف يمكن المناطقأجسام الدول
لبنانسيارات األردن،

النظام وظائف

P.192

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



١٩٣

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

تحذير
االصطدام قبل التحذير نظام تقييدات

اآلمنة القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق
مع آمن، نحو على القيادة على احرصدائًما

المحيطة األشياء مراقبة مراعاة
بديالً االصطدام قبل التحذير نظام تستخدم ال
ظروف أي في العادية الفرملة عمليات عن
وقوع النظام هذا يمنع لن حيث وذلك،

أو األضرار من يخفف ولن االصطدامات،
في تبالغ ال الحاالت جميع في اإلصابات
عدم يتسبب فقد النظام هذا على االعتماد

الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع في بذلك االلتزام
خطيرة بجروح اإلصابة أو

على للمساعدة مصمم النظام هذا أن من بالرغم
االصطدام، تأثير من الحد أو االصطدام تجنب
مختلفة، لظروف وفًقا تتغير قد فعاليته فإن
على قادًرا دائًما النظام يكون ال فقد وبالتالي

األداء مستوى نفس تحقيق
في تبالغ ال بعناية التالية الشروط اقرأ
دائًما والتزم النظام، هذا على االعتماد

القيادة أثناء بالحرص
من• بالرغم النظام فيها يعمل قد التي الحاالت

← تصادم لوقوع احتمالية وجود صعدم
١٩٦

نحو• على النظام فيها يعمل ال قد التي الحاالت
← ١٩٧صصحيح

قبل التحذير نظام تشغيل اختبار تحاول ال
االصطدام

لالختبار المستخدمة األجسام على وبناًء
تشبه المقوي الورق من وأجسام الدميات

ال فقد ، ذلك إلى وما عنها، الكشف تم أجسام
قد الذي األمر صحيح، نحو على للنظام يعمل

حادث وقوع إلى يؤدي
االصطدام قبل الفرامل ضغط

قبل الفرامل ضغط وظيفة عمل أثناء
كبيرة فرملة قوة استخدام سيتم االصطدام،

وظيفة عمل بواسطة السيارة إيقاف تم إذا
إلغاء فسيتم االصطدام، قبل الفرامل ضغط

بعد االصطدام قبل الفرامل ضغط وظيفة عمل
الفرامل٢ثانيتين دواسة على اضغط تقريبًا

الضرورة عند
قبل الفرامل ضغط وظيفة تعمل ال قد

معينة عمليات إجراء حالة في االصطدام
دواسة على الضغط حالة في السائق بواسطة
يحدد قد القيادة، عجلة تدوير أو بقوة الوقود
يمنع وقد بمراوغة، يقوم السائق أن النظام
االصطدام قبل الفرامل ضغط وظيفة تشغيل
ضغط وظيفة عمل أثناء الحاالت، بعض في
عمل إلغاء يتم قد االصطدام، قبل الفرامل

دواسة على بقوة الضغط حالة في الوظيفة
النظام وتحديد القيادة، عجلة تدوير أو الوقود

بمراوغة يقوم السائق أن
يحدد قد الفرامل، دواسة على الضغط حالة في
يقوم وقد بمراوغة، يقوم السائق أن النظام

قبل الفرامل ضغط وظيفة عمل توقيت بتأخير
االصطدام

قبل التحذير نظام تعطيل ينبغي متى
االصطدام

قد حيث النظام، بتعطيل قم التالية، الحاالت في
وقوع في يتسبب ما صحيح، غير نحو على يعمل

بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر حادث
خطيرة

قطرها يتم السيارة
أخرى سيارة بقطر سيارتك تقوم عندما

قطار أو سفينة أو شاحنة عبر السيارة نقل عند
المشابهة النقل وسائل أو

النظام تنشيط مع مرفاع على السيارة رفع عند
بحرية بالدوران لإلطارات والسماح الهجين
اختبار جهاز باستخدام المركبة فحص عند

جهاز أو الهيكل قوة قياس جهاز مثل أسطواني
موازن استخدام عند أو السرعة عداد اختبار

العجلة
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القيادة٥-١٩٤٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

االصطدام قبل التحذير نظام تعطيل تمكين
قبل التحذير نظام تعطيل تمكين يمكن

على بشاشة٤٣١ص(←االصطدام
المتعددة المعلومات عرض

فيها تتم مرة كل في تلقائيًا النظام تمكين سيتم
الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONإدارة

تحذير ضوء فسيضيء معطالً، النظام كان إذا
PCSعرض شاشة على رسالة وستظهر

المتعددة المعلومات

االصطدام قبل تحذير توقيت تغيير
على االصطدام قبل تحذير توقيت تغيير يمكن

المعلومات٤٣١ص (← عرض بشاشة
المتعددة

يتم عندما التحذير توقيت بإعداد االحتفاظ يتم
حالة في ذلك، ومع التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف
تمكينه، وإعادة االصطدام قبل التحذير نظام تعطيل

االفتراضي اإلعداد إلى التشغيل توقيت سيعود
المنتصف

مبكر١
متوسطة٢

االفتراضي اإلعداد هو هذا
متأخر٣

تحذير
األمامية الشبكة أو األمامي المصد تعرض عند
ألسباب أو حادث لوقوع نتيجة قوية لصدمة

أخرى
مثل ثابت، نحو على السيارة قيادة تعذرت إذا

عطل أو لحادث السيارة تعرض عند
على أو رياضية بطريقة السيارة قيادة عند

وعرة طرق
بطريقة منفوخة اإلطارات تكون ال عندما

صحيحة
جًدا متآكلة اإلطارات تكون عندما

الحجم عن مختلف بحجم إطارات تركيب عند
المحدد

اإلطارات سالسل تركيب عند
ُعدة أو مضغوط احتياطي إطار استخدام عند
الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إلصالح

ذلك إلى وما ثلوج، مزيل جهاز تركيب تم إذا
الكاميرا أو الراداري المستشعر إعاقة شأنه من

مؤقت نحو على السيارة في األمامية

قبل التحذير نظام إعدادات تغيير
االصطدام
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

التشغيل ظروف
مع أمامي اصطدام لوقوع عالية احتمالية وجود النظام ويحدد التمكين، وضع في االصطدام قبل التحذير نظام

عنه الكشف تم جسم
التالية بالسرعة القيادة عند للتشغيل قابلة وظيفة كل تكون

االصطدام قبل التحذير

التصادم قبل الفرامل مساعدة نظام

االصطدام قبل الفرامل ضغط

*:←) الدراجات راكبي أو و المشاة عن الكشف فيها يمكن التي للمناطق المصممة السيارات على صينطبق
١٩٢(

التالية الحاالت في النظام يعمل ال قد
بقدرة البطارية طرفي أحد فصل تم زمنية١٢إذا لفترة السيارة قيادة تتم لم ثم توصيله، وإعادة فولط

محددة
الوضع في السرعة تغيير ذراع تكون Rعندما

مؤشر إضاءة حالة االصطدامVSC OFFفي قبل التحذير وظيفة إال يعمل لن
األجسام عن الكشف وظيفة

وضعها أو حجمها عن بناء أجسام عن النظام يكشف
أحد عن الكشف يتم ال قد أنه إال غيرها أو حركتها أو
وكذلك المحيطة، المنطقة سطوع على بناًء األجسام
ما عنها، المكشوف الجسم وزاوية ووضع حركة

←) صحيح نحو على العمل من النظام صيمنع
١٩٧(

يمكن ألجسام صورة التوضيحي الرسم يُظهر
عنها الكشف

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠كم ساعة كم

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى٣٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى٣٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى٣٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى٣٠كم ساعة كم

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠كم ساعة كم

P.195

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



القيادة٥-١٩٦٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

المنطقةA

المنطقةB

االصطدام قبل الفرامل ضغط إلغاء
عمل أثناء التاليين الحدثين من أي حدوث حالة في
إلغاؤها سيتم االصطدام، قبل الفرامل ضغط وظيفة

بقوة الوقود دواسة على الضغط
فجأة أو بتهور القيادة عجلة تدوير

عدم من بالرغم النظام فيها يعمل قد التي الحاالت
تصادم لوقوع احتمالية وجود

فيها النظام يحدد قد التي الحاالت بعض يلي فيما
ويعمل أمامي اصطدام لحدوث احتمالية وجود

غيره• أو عنه الكشف يمكن بجسم المرور عند
يمكن• جسم تجاوز أثناء الحارات تغيير عند

وغيره عنه الكشف
حارة• في عنه الكشف يمكن جسم من االقتراب عند

مسار تغيير مثل الطريق جانب في أو مرورية
ملتف طريق على القيادة أو الرحلة

عنه• الكشف يمكن جسم من بسرعة االقتراب عند

وغيره
مثل• الطريق جانب على أجسام من االقتراب عند

أو الحماية حواجز أو عنها الكشف يمكن أجسام
حوائط أو أشجار أو الكهرباء أعمدة

آخر• جسم أو عنه الكشف يمكن جسم وجود عند
المنحنى مدخل عند الطريق جانب على

يتم• قد سيارتك أمام رسوم أو أشكال وجود عند
المشاة أو السيارة وبين بينها الخلط

أو• الثلج أو للماء السيارة تتعرضمقدمة عندما
ذلك إلى وما الغبار

دراجة• راكب أو المشاة أحد أو سيارة تجاوز عند
اليسار اليمين إلى ينعطف أو الحارات يُغيّر بحيث

قادمة• حارة في عنه الكشف يمكن جسم مرور عند
اليسار اليمين إلى لتنعطف وتوقفها

ثم• عنه الكشف يمكن جسم من بشدة االقتراب عند
سيارتك مسار إلى دخول قبل التوقف

خفضه• أو سيارتك من األمامي الجزء رفع حال في
متموًجا أو مستو غير طريق سطح على مثال

نفق• مثل بهيكل محاط ضيق مسار في القيادة عند
حديدي جسر أو
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

التفتيش،• غرفة غطاء معدني جسم وجود عند
أمام نتوء أو تدرجات أو ذلك وغير فوالذي لوح

سيارتك
لوحة• مرورية، الفتة جسم تحت المرور عند

غيرها أو إعالنات،

تحصيل• لبوابة الكهربائي الحاجز من االقتراب عند
السيارات وقوف منطقة حاجز أو المرور رسوم

ويغلق يفتح آخر حاجز أو
أوتوماتيكي• سيارات مغسلة استعمال عند
عند• أو سيارتك تلمس قد أجسام بين القيادة عند

أو الكثيف العشب مثل األجسام هذه أسفل القيادة
الفتة أو األشجار فروع

دخان• أو بخار وجود أثناء القيادة عند
ال• موجات يعكس جسم من بالقرب القيادة عند

سياج أو كبيرة شاحنة مثل سلكية
محطة• أو تليفزيون برج من بالقرب القيادة عند

أو الكهربائية الطاقة توليد محطة أو إذاعي بث
أو سلكية ال موجات فيه توجد قد آخر مكان

قوي كهربائي تشويش
غير نحو على النظام فيها يعمل قد التي الحاالت

صحيح
فيما المذكورة الحاالت مثل الحاالت، بعض في

السيارات إحدى عن الكشف يتم ال قد يلي،
األمامية، والكاميرا الراداري المستشعر بواسطة

صحيح نحو على العمل من النظام يمنع ما
سيارتك• من عنه الكشف يمكن جسم اقتراب عند
عنه• الكشف يمكن جسم أو سيارتك ترنح عند

مفاجأة• بمناورة عنه الكشف يمكن جسم قام إذا
التباطؤ أو التسارع أو المفاجئ االنحراف

عنه• الكشف يمكن جسم من سيارتك اقتراب عند
بسرعة

أمام• عنه الكشف يمكن جسم يكون ال عندما
مباشرة سيارتك

من• قريبًا عنه الكشف يمكن جسم يكون عندما
غرفة غطاء أو حماية حاجز أو سياج أو حائط

أو الطريق على فوالذي لوح أو سيارة أو التفتيش
غيره

اإلنشاء• تحت عنه الكشف يمكن جسم وجود عند
عنه• الكشف يمكن جسم من جزء إخفاء عند

حاجز أو مظلة أو كبيرة أمتعة مثل جسم بواسطة
حماية

من• عنها الكشف يمكن أجسام عدة تقترب عندما
بعضها

ينعكس• آخر ضوء أي أو الشمس ضوء كان إذا
عنه الكشف يمكن جسم على مباشرة

ظالً• عنه الكشف يمكن الذي الجسم يكون عندما
للغاية المًعا ويبدو أبيض

تماًما• مشابه عنه الكشف يمكن جسم يبدو عندما
إضاءته شدة درجة أو به المحيطة البيئات للون

لمقدمة• عنه الكشف يمكن جسم قطع حالة في
أمامها فجأة الخروج أو سيارتك

أو• الثلج أو للماء السيارة تتعرضمقدمة عندما
ذلك إلى وما الغبار

الشمس• مثل أمامك، جدا ساطع مصباح وجود عند
القادمة، النقل وسائل إحدى مصابيح أضواء أو

مباشرة األمامية الكاميرا باتجاه ينعكس
السيارات• إحدى مقدمة أو جانب من االقتراب عند

أمامك
دراجة• أمامك التي الَمركبة كانت دراجة١*إذا أو

نارية
سيارة• مثل ضيقة أمامك التي السيارة كانت إذا

متنقلة شخصية
صغيرة• مؤخرة لها أمامك التي السيارة كانت إذا
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القيادة٥-١٩٨٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

محملة غير شاحنة مثل
منخفضة• مؤخرة لها أمامك التي السيارة كانت إذا

السطح منخفضة مقطورة مثل

أمامك• التي للسيارة الخلوصاألرضي كان إذا
للغاية عاليًا

تتجاوز• حمولة تحمل أمامك التي السيارة كانت إذا
الخلفي مصدها

الشكل• منتظمة غير أمامك التي السيارة كانت إذا
الجانبية العربة أو الجرار مثل

أو• طفل دراجة أمامك التي المركبة كانت إذا
أكثر يركبها دراجة أو كبيرة حمولة تحمل دراجة
بها دراجة فريد شكل ذات دراجة أو فرد من
ذلك غير أو مقعدين ذات دراجة أو لطفل ٢*مقعد

راكبي• ألحد الركوب ارتفاع المشاة أحد كان إذا
من أقصر أمامك من١الدراجات أطول أو تقريبًا م

تقريبا٢ ٢ *م
الدراجات• راكبي المشاة أحد ارتداء حالة في

تنورة المطر، معطف المعتاد من أكبر مالبس
الظلية الصورة يجعل مما ، ذلك إلى وما طويلة،

واضحة ٢*غير
جلوس• أو األمام إلى المشاة أحد انحناء حالة في

القرفصاء وضع في الدراجات راكبي ٢*أحد

الدراجات• راكبي المشاة أحد تحرك حالة ٢*في
كرسي• أو لعربة المشاة أحدة دفع حالة في

أخرى سيارة أو دراجة أو ٢*متحرك
األمطار• مثل عاصف طقس ظل في القيادة عند

الرملية العواصف أو الثلج أو الضباب أو الغزيرة

دخان• أو بخار وجود أثناء القيادة عند
في• مثالً معتمة المحيطة المنطقة تكون عندما

في السير أو الليل أثناء أو الغسق أو الفجر وقت
لون بنفس عنه الكشف يمكن جسم وظهار نفق

به المحيطة المنطقة
المحيط• السطوع فيه يتغير مكان في القيادة عند

نفق مخرج أو مدخل مثل فجأة،
قيادة• تتم لم الهجين، النظام تشغيل بدء منذ

معينة زمنية لفترة السيارة
بضع• ولمدة اليمين اليسار إلى االنعطاف أثناء

اليمين اليسار إلى االنعطاف بعد ثوان
ثواٍن• بضع ولمدة منحني طريق على القيادة أثناء

منحني طريق على القيادة بعد
السيارة• انزالق حالة في
السيارة• انخفاضمقدمة أو ارتفاع حالة في

للَعَجل• السليمة غير المحاذاة حالة في
شفرة• بسبب األمامية الكاميرا حجب حال في

الماسحة
للغاية• عالية بسرعات السيارة قيادة عند
مرتفع• على القيادة عند
الكاميرا• أو الراداري المستشعر انحراف حالة في

األمامية
الحصول فيها يتم ال التي الحاالت بعض يلي فيما
منع في يتسبب الذي األمر كافية، فرامل قوة على

صحيح نحو على العمل من النظام
تعمل• أن يمكنها ال الفرامل وظائف كانت إذا

أجزاء تكون عندما مثالً ممكنة درجة بأقصى
مبللة أو للغاية ساخنة أو للغاية باردة الفرامل

تآكل• صحيحة بطريقة السيارة صيانة تتم لم إذا
ضغط أو مفرط، نحو على اإلطارات أو الفرامل

ذلك إلى وما صحيح، غير اإلطارات نفخ
أو• ممهد غير طريق على السيارة قيادة حال في

زلق آخر سطح
المناطق:١* للبلدان المصممة السيارات على ينطبق

الدراجات راكبي عن الكشف فيها يمكن التي
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)١٩٢ص←
المناطق:٢* للبلدان المصممة السيارات على ينطبق

راكبي أو و المشاة عن الكشف فيها يمكن التي
←) )١٩٢صالدراجات
تعطيل حال VSCفي
تعطيل حالة يتم٢٣٨ص (←VSCفي ،

التصادم قبل الفرامل مساعدة نظام تعطيل
أيًضا االصطدام قبل الفرامل ضغط ووظائف

تحذير ضوء الرسالةPCSيضيء وتظهر
"VSCقبل ما فرملة نظام اإليقاف وضع في

المعلومات عرض شاشة على متاح" غير التصادم
المتعددة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

LTAالحارة تتبع على المساعدة
*المرورية

الحرة أو السريعة الطرق على القيادة عند
، الصفراء البيضاء الحارات عالمات ذات
يغادر عندما السائق تنبه الخاصية هذه فإن

المسار أو عن*الحارة المساعدة وتوفر
على للحفاظ القيادة عجلة تشغيل طريق

مسارها أو حارتها في على*السيارة عالوة
التوجيه في المساعدة النظام يوفر ذلك،
السرعة ثبات في التحكم يعمل حيث

السيارة على للحفاظ الراداري الديناميكي
حارتها في
نظام البيضاءLTAيتعرف الخطوط على

المسار أو للحارة باستخدام*الصفراء
يكتشف ذلك، إلى إضافة األمامية الكاميرا
الكاميرا باستخدام األمامية السيارات النظام

والرادار األمامية
مثل:* الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو الحشائش
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تحذير
نظام استخدام LTAقبل
نظام على تعتمد نظامLTAال يقود ال بمفرده

LTAاالنتباه قدر من يقلل أو تلقائيًا السيارة
أمام الموجودة للمنطقة إيالؤه يجب الذي

كاملة مسؤولية السائق دائًما يتحمل السيارة
للظروف الكامل باالنتباه القيادة سالمة عن
لتصحيح القيادة عجلة واستخدام المحيطة

أخذ السائق على يجب وكذلك، السيارة مسار
مثل باإلجهاد، الشعور عند مالئمة راحة فترات

طويلة لفترات القيادة
المالئمة القيادة تعليمات اتباع عدم يؤدي قد

وقوع إلى القيادة لظروف الكامل االنتباه وعدم
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث

خطيرة
نظام استخدام يتم ال استخدمLTAعندما ،

الحارة تتبع على المساعدة نظام مفتاح
النظام إليقاف المرورية

لنظام المالئمة غير LTAالحاالت
نظام مفتاح استخدم التالية، المواقف  LTAفي

في بذلك االلتزام عدم يتسبب فقد النظام إليقاف
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع

خطيرة
بسبب الزلق الطريق سطح على السيارة قيادة

غيرهما أو الجليد تساقط أو األمطار
بالثلوج مغطى طريق على السيارة قيادة

أثناء الصفراء البيضاء العالمات رؤية يصعب
غيرها أو الغبار أو الضباب أو الثلج أو المطر
مقيدة حارة أو مؤقتة حارة في السيارة قيادة

البناء أعمال بسبب
إنشاءات منطقة في السيارة قيادة

أو اإلطارات سالسل أو احتياطي إطار تركيب
غيرهما

أو الشديد، للبلى اإلطارات تتعرض عندما
منخفًضا لإلطارات النفخ ضغط يكون عندما
الحجم عن مختلف بحجم إطارات تركيب عند

المحدد

من بدالً المرور حركة حارات في السيارة قيادة
والحرة السريعة الطرق تلك

الطوارئ حاالت في القطر أثناء
نظام أعطال من العملياتLTAالوقاية وتنفيذ

الخطأ بطريق
أو األمامية المصابيح على تعديالت تُجِر ال

المصابيح سطح على وغيرها ملصقات تضع
استبدال األمر لزم وإذا وغيره، التعليق تعدل ال

تويوتا بوكيل فاتصل التعليق،
غطاء على شيء أي وضع أو بتركيب تقم ال
واقيًا تركب ال وكذلك، الشبكة أو المحرك

غيرها أو قضبان للشبكة
إلجراء بحاجة األمامي الزجاج كان إذا

تويوتا بوكيل فاتصل إصالحات،
على الوظائف فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو
الوظائف تعمل ال قد التالية، المواقف في

الحارة عن السيارة تحيد وقد الصحيحة بالطريقة
لما وانتبه دائًما بأمان القيادة تول المرورية
مسار لتصحيح القيادة عجلة وشّغل بك يحيط

بمفردها الوظائف تلك على االعتماد دون السيارة
←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند

حارتها٢٠٤ األمامية السيارة تغير وعندما
التي السيارة سيارتك تتبع قد المرورية

المرورية الحارة وتغير أمامها

←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند
قد٢٠٤ األمامية السيارة تترنح وعندما

الحارة وتغادر لذلك تباًعا السيارة تترنح
المرورية
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تحذير
←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند

حارتها٢٠٤ األمامية السيارة تغادر وعندما
التي السيارة سيارتك تتبع قد المرورية

المرورية الحارة وتغادر أمامها
←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند

بسرعة٢٠٤ األمامية السيارة قيادة وعند
المرورية الحارة خط من بالقرب قصوى

التي السيارة سيارتك تتبع قد األيسر األيمن
المرورية الحارة وتغادر أمامها
حاد منعطف على سيارة قيادة

قد الطريق جانبي على كائنات أو أشياء وجود
بيضاء عالمات أنها الخطأ بطريق تُعتبر
واألعمدة الحماية حواجز مثل صفراء

وغيرها العاكسة

وتداخالت تشعبات بها طرق على سيارة قيادة
ذلك إلى وما كثيرة،

الخطوط أو اإلسفلت إصالح عالمات وجود
أعمال إجراء بسبب وغيرها الصفراء البيضاء

الطريق إصالح

تتحرك الطريق على موجودة ظالل توجد
الخطوط تغطي أن ويمكن معه، بالتوازي

الصفراء البيضاء
على تحتوي ال منطقة في السيارة قيادة تمت
بوابة مقدمة في مثالً ، صفراء بيضاء خطوط
ذلك إلى وما تقاطع عند أو تفتيش، نقطة أو

ويوجد متصدعة، الصفراء البيضاء الخطوط
حجارة أو الشارع" حدود لتوضيح "طالء
أو الصفراء البيضاء الخطوط رؤية تتعذر
وغيرها الرمال بسبب ذلك في صعوبة ثمة

األمطار بسبب مبلل سطح على السيارة قيادة
الصغيرة البرك أو

من يزيد ما صفراء المرور حركة خطوط
الخطوط من أكثر عليها التعرف صعوبة

البيضاء
فوق تمر الصفراء البيضاء الخطوط

منعطف
اإلسمنت مثل المع، سطح على السيارة قيادة
مستقيًما أو واضًحا الطريق حد يكن لم إذا
بسبب متوهج سطح على السيارة قيادة

عليه المنعكسة اإلضاءة
فيها السطوع يتغير منطقة في السيارة قيادة

نفق مخرج أو مدخل مثل مفاجئ، بشكل
من األمامية المصابيح عن الصادرة األضواء
التي غيرهما أو الشمس أو القادمة السيارات

الكاميرا إلى تدخل
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الحارة بمغادرة التحذير وظيفة
تغادر أن يمكن السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المرورية تحذير*حارتها يظهر ،
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

السائق لتنبيه تحذير جرس صوت وسيصدر
المنطقة من تحقق التحذير، جرس يصدر عندما

بعناية القيادة عجلة وحرك بالسيارة المحيطة
الحارة وسط إلى السيارة إلعادة

بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما
يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن
الحارة مغادرة تنبيه سيعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى المرورية

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

التوجيه في المساعدة وظيفة
غادرت ربما السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المساعدة*حارتها النظام فسيوفر ،
بقدر القيادة عجلة بتشغيل الضرورة حسب
على للحفاظ قصيرة زمنية ولفترة ضئيل

حارتها في السيارة
لفترة تعمل لم القيادة عجلة أن النظام اكتشف إذا

بها ممسك غير السائق أن أو الوقت من ثابتة
عرض شاشة على تحذيًرا فسيُظِهر بإحكام،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء وسيتم المتعددة المعلومات

تحذير
منعطف على السيارة قيادة

يساًرا، أو يمينًا يميل طريق على السيارة قيادة
متعرج طريق على أو

مستٍو وال ممهد غير طريق على السيارة قيادة
جًدا واسعة أو للغاية ضيقة المرور حارة

ثقيلة أمتعة حمل بسبب بشدة تتمايل السيارة
مالئم غير اإلطارات ضغط أن أو

جًدا قريبة أمامك التي السيارة إلى المسافة
كبيرة بقوة وهبوًطا صعوًدا تتحرك السيارة
أو طرق القيادة أثناء الطرق أحوال بسبب

رديئة طرق أرضيات
إطفاء مع أو الليل في أو نفق داخل القيادة عند

إضاءة خفت عند أو األمامية المصابيح
أو عدساتها التساخ نتيجة األمامية المصابيح

سليمة غير بطريقة محاذاتها
متعامدة لرياح السيارة تعرضت

في السيارة تثيرها التي بالرياح السيارة تأثر
قريبة مرورية حارة

تقاطًعا عبرت أو الحارة لتوها السيارة غيّرت
وجهة هيئتها تختلف التي اإلطارات استخدام
السطح ونقش التجارية وعالمتها مصنعها

لها الخارجي
ذلك إلى وما الثلج إطارات تركيب عند
للغاية عالية بسرعات السيارة قيادة عند

نظام يشملها التي LTAالخصائص
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بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما
يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن

في المساعدة وظيفة ستعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى التوجيه

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

السيارة ترنح من التحذير وظيفة
المرورية، الحارة في السيارة تترنح عندما

رسالة وستظهر التنبيه جرس صوت سيصدر
أجل من المتعددة المعلومات عرض شاشة على

السائق تنبيه

الحارة منتصف في الثبات وظيفة
ثبات في التحكم بوظيفة الوظيفة هذه ترتبط
المساعدة وتوفر الراداري الديناميكي السرعة

القيادة عجلة تحريك طريق عن المطلوبة
الحالية حارتها في السيارة على للحفاظ

السرعة ثبات في التحكم نظام تشغيل عدم عند
في الثبات وظيفة تعمل لن الراداري، الديناميكي

الحارة منتصف
الخطوط رؤية فيها يصعب التي المواقف في

وضوحها، أو المرورية للحارة الصفراء البيضاء
من الخاصية هذه ستعمل المروري، االزدحام مثل
عن األمامية السيارة متابعة في تساعد أن أجل

األمامية السيارة مراقبة طريق
لفترة تعمل لم القيادة عجلة أن النظام اكتشف إذا

بها ممسك غير السائق أن أو الوقت من ثابتة
عرض شاشة على تحذيًرا فسيُظِهر بإحكام،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء وسيتم المتعددة المعلومات
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نظام مفتاح على النظامLTAاضغط لتشغيل
نظام مؤشر شاشةLTAيضيء على رسالة وتظهر

المتعددة المعلومات عرض
مفتاح على نظامLTAاضغط تشغيل إليقاف

LTA.
نظام تشغيل يستمرLTAعند تشغيله، إيقاف أو
نظام التاليةLTAتشغيل المرة في نفسها بالحالة

الهجين النظام تشغيل بدء فيها يتم التي

LTAمؤشر
تشغيل بحالة السائق تخبر المؤشر إضاءة حالة

النظام
نظام األبيض باللون يعملLTAمضيء

في المساعدة وظيفة األخضر باللون مضيء
تعمل الحارة منتصف في الثبات وظيفة أو التوجيه
بمغادرة التحذير وظيفة البرتقالي باللون وميض

تعمل الحارة
القيادة عجلة تشغيل عرضدعم تشغيل
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
في الدعم نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
وظيفة أو التوجيه في المساعدة وظيفة أن إلى يشير

تعمالن الحارة منتصف في الثبات
إلى تشير المرورية للحارة الجانبين كال إظهار

القيادة بعجلة التحكم في المساعدة خاصية تشغيل
الحارة منتصف في الثبات بوظيفة الخاصة

إلى تشير المرورية للحارة واحد جانب إظهار
القيادة بعجلة التحكم في المساعدة خاصية تشغيل

التوجيه في المساعدة بوظيفة الخاصة
السائق تنبه المرورية للحارة الجانبين وميضكال

منتصف في البقاء أجل من دوره ضرورة إلى
الحارة منتصف في الثبات وظيفة المرورية الحارة

المرورية

نظام LTAتشغيل

عرض شاشة على الظاهرة اإلشارات
المتعددة المعلومات
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الحارة بمغادرة التحذير عرضوظيفة
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
في الدعم نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء

األبيض باللون

الخطوط على يتعرف النظام أن إلى يشير
المسار أو الصفراء تغادر*البيضاء عندما

األبيض الخط فيومض حارتها، السيارة
تغادر التي السيارة جانب المعروضعلى

البرتقالي باللون الحارة
هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء

األسود باللون

خطوط على يتعرف ال النظام أن إلى يشير
مسار أو صفراء إلغاؤهما*بيضاء تم أنه أو

مؤقتًا
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو

السرعة ثبات متابعة شاشة
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
في الدعم نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
التوجيه في المساعدة خاصية تشغيل إلى تشير
عن الحارة منتصف في الثبات بوظيفة الخاصة

األمامية السيارة وضع مراقبة طريق
فقد السرعة، ثبات عرضمتابعة شاشة تعمل عندما
السيارة بها تتحرك التي بالطريقة السيارة تتحرك
األشياء إلى جيًدا االنتباه ينبغي تحركت إذا األمامية
الضرورة حسب القيادة عجلة وتشغيل المحيطة

السالمة وضمان السيارة مسار لتصحيح

وظيفة كل تشغيل حاالت
الحارة بمغادرة التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• .LTAتشغيل
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

١*أسرع
للحارة• الصفراء البيضاء الخطوط النظام يميّز

المسار أو أبيض٢*المرورية خط تمييز عند
المسار أو المرورية للحارة واحد على٢*أصفر

الذي للجانب إال النظام يعمل لن فقط، واحد جانب
تمييزه تم

المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
تعمل• ال االنعطاف إشارة ذراع

بنظام المزودة الوقتBSMالسيارة عدا فيما
المرورية الحارة في أخرى سيارة فيه تكون الذي

إشارة إليه تشير الذي الجانب على التي
االنعطاف

حاد• منعطف على السيارة قيادة عدم
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٧(
أقل:١* السيارة سرعة كانت إذا حتى الوظيفة تعمل

وظيفة٥٠من تشغيل عند تقريبًا ساعة كم
المرورية الحارة منتصف في الثبات

الحشائش:٢* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
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القيادة٥-٢٠٦٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

المنعطفات أو التربة أو
التوجيه في المساعدة وظيفة

الظروف جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
لوظيفة التشغيلية الظروف إلى إضافة التالية

الحارة بمغادرة التحذير
في• التوجيه" "مساعدة شاشةإعداد من

على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض
"ON←) ."٩٥ص(

ثابت• بمقدار سرعتها من تخفف أو السيارة تزد ال
يزيد أو

توجيه• قوة مستوى مع تعمل ال القيادة عجلة
المرورية الحارات لتغيير مالئم

أنظمة• تعمل .PCSوTRCوVSCوABSال
النظامين• تشغيل إيقاف يتم .VSCوTRCلم
القيادة• بعجلة اإلمساك عدم عرضتحذير يتم ال

)٢٠٧ص←
السيارة ترنح من التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

في• االنحراف" "تحذير شاشةإعداد من
على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض

"ON←) ."٩٥ص(
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

أسرع
المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٧(
الحارة منتصف في الثبات وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• .LTAتشغيل
خط• و"مركز التوجيه" "مساعدة إعداد ضبط

في المعلوماتالسير" عرض شاشة من
" )٩٥ص". (←ONالمتعددة

الصفراء• البيضاء الخطوط الوظيفة هذه تميز
إال األمامية السيارة موضع أو المرورية للحارة
الدراجة مثل صغيرة، األمامية المركبة كانت إذا

النارية
في• الراداري الديناميكي التحكم وظيفة تعمل

بين المسافة في التحكم وضع مع السرعة ثبات
المركبتين

بين• المرور عرضحارة متر٤إلى٣يتراوح
تقريبًا

تعمل• ال االنعطاف إشارة ذراع
حاد• منعطف على السيارة قيادة عدم
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٧(
ثابت• بمقدار سرعتها من تخفف أو السيارة تزد ال

يزيد أو
توجيه• قوة مستوى مع تعمل ال القيادة عجلة

المرورية الحارات لتغيير مالئم
أنظمة• تعمل .PCSوTRCوVSCوABSال
النظامين• تشغيل إيقاف يتم .VSCوTRCلم
القيادة• بعجلة اإلمساك عدم عرضتحذير يتم ال

)٢٠٧ص←
المرورية• الحارة منتصف في السيارة قيادة
تعمل• ال التوجيه في المساعد وظيفة

مؤقتًا وظائف إلغاء
إلغاء يتم قد التشغيل، ظروف استيفاء عدم عند
ظروف استيفاء عند ذلك، ومع مؤقتًا الوظيفة
تشغيل استعادة فستتم أخرى، مرة التشغيل

←) أخرى مرة )٢٠٥صالوظيفة
←) التشغيل ظروف استيفاء يتم لم ) ٢٠٥صإذا

قيد الحارة منتصف في الثبات وظيفة كانت بينما
إلى يشير ما جرس صوت فسيصدر التشغيل،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء
في الثبات وظيفة التوجيه في المساعد وظيفة

الحارة منتصف
الحارة، مغادرة من والموقف السيارة، لسرعة تبًعا
يشعر ال قد العوامل، من وغيرها الطريق وظروف
ال الوظيفة أن أو التشغيل قيد الوظيفة أن السائق

األساس من تعمل
بالوظيفة الخاصة بالتوجيه التحكم خاصية تلغى

القيادة لعجلة السائق بتشغيل
التوجيه في المساعدة وظيفة اختبار تحاول ال

الحارة بمغادرة التحذير وظيفة
الضوضاء بسبب اإلنذار جرس سماح يصعب قد
وغيرهما الصوتية الملفات وتشغيل الخارجية،

المسار حافة تكن لم مستقيمة،*إذا أو واضحة
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٢٠٧

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

الحارة بمغادرة التنبيه وظيفة تعمل ال فقد
بنظام المزودة يتمكنBSMالسيارة ال قد

مع التصادم خطر وجود تحديد من النظام
عدمه من المجاورة الحارة في المركبة

الحارة بمغادرة التنبيه وظيفة اختبار تحاول ال
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو
القيادة بعجلة اإلمساك عدم تحذير

تستحث تحذير رسالة تظهر التالية، المواقف في
الرمز ويظهر القيادة عجلة يمسك حتى السائق

عرض شاشة على التوضيحي الرسم في الموضح
ويتوقف السائق تحذير أجل من المتعددة المعلومات
بعجلة يمسك السائق أن النظام يحدد عندما التحذير
عجلة على يديك وضع على احرصدوًما القيادة
عن النظر بغض النظام، هذا استخدام عند القيادة

التحذيرات

دون السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا
النظام تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك

القيادة، عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا
وقد السائق تحذير وسيتم جرس صوت فسيصدر

في التحذير هذا أيًضا يعمل مؤقتًا الوظيفة إلغاء يتم
عجلة تشغيل في السائق يستمر عندما نفسه الوقت

قصير لوقت القيادة
الحارة تغادر لن السيارة أن النظام يحدد عندما
منحنى حول القيادة أثناء حارتها عن ستحيد بل

يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة حالة على بناء
تسير السيارة أن أيًضا النظام حدد وإذا التحذير
عن سابق وقت في التحذيرات تصدر منحنى، حول

مستقيم طريق على القيادة
دون السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا

في المساعدة تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك
المساعدة بوظيفة الخاصة القيادة بعجلة التحكم

التوجيه في
أثناء القيادة عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا

القيادة، عجلة في التحكم في المساعدة عمل
كل في السائق تحذير وسيتم تحذير صوت فسيصدر
استمرار وقت يطول التحذير، صوت فيها يصدر مرة

التحذير صوت
السيارة ترنح من التحذير وظيفة

تشغيل أثناء تترنح السيارة أن النظام يحدد عندما
صوت سيصدر السيارة، ترنح من التحذير خاصية
المعلومات عرض شاشة على وسيظهر تحذير
تستحث رسالة من كال واحد وقت في المتعددة
والرمز الراحة من قسط أخذ أجل من السائق

التوضيحي الرسم في الموضح
يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة على بناء

التحذير

التحذير رسالة
عرض شاشة على التالية التحذير رسالة ظهرت إذا

مؤشر وأضاء المتعددة باللونLTAالمعلومات
وإصالحه الخلل تحري إجراء فاتبع البرتقالي،

مختلفة، تحذير عرضرسالة تم إذا وأيًضا، المالئم
الشاشة على المعروضة اإلرشادات فاتبع

نظام في للوكيل"LTA"خلل توجه
افحص صحيحة بطريقة النظام يعمل ال ربما

تويوتا وكيل لدى السيارة
"LTA"متاحة غير

في عطل وجود بسبب مؤقتًا النظام إلغاء تم
أوقف الكاميرا مستشعر بخالف آخر مستشعر

نظام أعدLTAتشغيل ثم بسيطة، لمدة وانتظر ،
نظام أخرىLTAتشغيل مرة

"LTA"الحالية بالسرعة متاحة غير
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القيادة٥-٢٠٨٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

تتجاوز السيارة سرعة ألن الوظيفة استخدام يتعذر
الخاصبنظام التشغيل تقليلLTAنطاق ينبغي

السرعة
الطلب حسب اإلعداد

قابلة ميزات الوظيفة إعدادات تغيير يمكن
← )٤٢٦صللتخصيص

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات عرض شاشة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
السرعة تعيين
المؤشرات

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
*السرعة

سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في
لمطابقة تلقائيًا وتتباطأ السيارة تتسارع
أمامك، التي السيارة في السرعة تغييرات
الوقود دواسة على الضغط يتم لم إذا حتى
تسير السرعة، ثبات في التحكم وضع في

ثابتة سرعة عند السيارة
في الراداري الديناميكي التحكم استخدم
والطرق الحرة الطرق على السرعة ثبات

السريعة
سيارتين بين المسافة في التحكم وضع

)٢١١ص←
←) السرعة ثبات في التحكم صوضع

٢١٤(

النظام مكونات
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٢٠٩

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

التشغيل مفاتيح

سيارتين بين المسافة مفتاح
" " RES+ المفتاح

ثبات في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح
السرعة

اإللغاء مفتاح
" " SET- المفتاح

تحذير
الديناميكي التحكم نظام استخدام قبل

السرعة ثبات في الراداري
بالسائق المنوطة المسؤولية هي بأمان القيادة
النظام، على كلية تعتمد ال غيره دون وحده
حولك لما الدقيق االنتباه مع دائًما بأمان وقد
في الراداري الديناميكي التحكم نظام يوفر
لتخفيف القيادة في المساعدة السرعة ثبات
على قيود ثمة ذلك، ومع السائق عن العبء

المقدمة المساعدات
االعتماد في تبالغ ال بعناية التالية الشروط اقرأ
أثناء بالحرص دائًما والتزم النظام، هذا على

القيادة
صحيحة• بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

← أمامك التي ٢١٥صللسيارة
التحكم• وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو على السيارتين بين المسافة في
٢١٦ص←

وتدفق السرعة حد حسب المالئمة السرعة حدد
وحاالت الطريق وظروف المرور حركة
مسؤولية السائق يتحمل وغيرها الطقس

المضبوطة السرعة من التحقق
قد عادية، بطريقة النظام يعمل عندما حتى

اكتشفها التي أمامك التي السيارة حالة تختلف
لذا، السائق يالحظها التي الحالة عن النظام
ويقيّم منتبًها، يظل أن دوًما السائق على يجب
ويقود مخاطر من موقف كل عليه ينطوي ما

أو النظام هذا على فقط االعتماد بأمان السيارة
القيادة أثناء السالمة يضمن النظام أن افتراض
الوفاة في والتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة إصابات وقوع أو
في الراداري الديناميكي التحكم وضع بدل
التشغيل إيقاف وضع إلى السرعة ثبات

في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح باستخدام
االستخدام قيد يكون ال عندما السرعة ثبات
القيادة على المساعدة أنظمة بشأن تنبيهات

ألنه نظًرا التالية، االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
من المقدمة المساعدات على مفروضة قيود ثمة
وقوع في بذلك االلتزام عدم يتسبب وقد النظام

بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث
خطيرة

التالية المسافة قياس في السائق مساعدة
الراداري الديناميكي التحكم نظام من يقصد ال

تحديد في السائق مساعدة سوى السرعة ثبات في
معينة وسيارة السائق سيارة بين التالية المسافة

تسمح آلية األمر هذا يمثل وال أمامه تسير
نظاًما ليس وهو انتباه، دون القيادة أو باالستهتار

الرؤية ظروف في السائق يساعد أن يمكن
المنخفضة

لما الكامل االنتباه السائق من مطلوبًا يزال وال
بالسيارة يحيط
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القيادة٥-٢١٠٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

تحذير
التالية المسافة على الحكم في السائق مساعدة
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام يحدد
سيارة بين التالية المسافة كانت إذا ما السرعة
ضمن تقع أمامه تسير معينة وسيارة السائق
أي اتخاذ على القدرة يمتلك وال معين نطاق

يظل أن السائق على لزاًما يكون لذا، أخرى أحكام
احتمالية ثمة كانت إذا ما ويحدد ومتيقًظا منتبًها

موقف أي في خطر وجود
السيارة تشغيل في السائق مساعدة

في الراداري الديناميكي التحكم نظام يتضمن ال
االصطدام منع يمكنها وظائف السرعة ثبات

ذلك دون الحيلولة أو أمامك المتحركة بالسيارات
فيجب للخطر، احتمالية أي هناك كانت إذا ولذلك،
على والمباشرة الفورية السيطرة السائق على
لضمان المالئم النحو على والتصرف السيارة

الجميع سالمة
التحكم نظام الستخدام مالئمة غير حاالت
السرعة ثبات في الراداري الديناميكي

في الراداري الديناميكي التحكم نظام تستخدم ال
يؤدي قد التالية الحاالت من أي في السرعة ثبات
ما السيارة، على السيطرة فقدان إلى بذلك القيام
أو الوفاة عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب

خطيرة إصابة
مختلفة دورية وأحداث مشاة بها التي الطرق

وغيرها
المتكدسة المرور حاالت في

الحادة المنعطفات ذات الطرق على
الملتفة الطرق على

بالثلوج المغطاة تلك مثل الزلقة، الطرق على
واألمطار

يشهد حيث أو الشاهقة، المنحدرات على
والعادية الحادة بين تتراوح تغييرات الطريق
عند المعيّنة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد

بشدة منحدر سهل على القيادة
والحرة السريعة للطرق المداخل في

بالقدر سيئة الطقس ظروف تكون عندما
العمل من المستشعرات يمنع الذي الكافي
واألمطار والثلج الضباب صحيحة بطريقة

وغيرها الشديدة
السطح على وغيرها وثلوج أمطار وجود عند

األمامية الكاميرا أو للرادار األمامي
التسارع تتطلب التي المرور حركة ظروف في

متكرر بشكل والتباطؤ
الطوارئ حاالت في القطر أثناء

باالقتراب اإلنذار جرس صوت سماع عند
متكرر بشكل
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٢١١

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

مسافة على السيارة أمام سيارات وجود الكتشاف الرادار الوضع هذا تقريبًا،١٠٠يوظف متر
بينكما مالئمة مسافة على الحفاظ على ويعمل أمامها، التي والسيارة سيارتك بين المسافة ويحدد
السيارتين بين المسافة مفتاح تشغيل طريق عن السيارتين بين المطلوبة السرعة تعيين أيًضا يمكن

السيارتين بين المسافة تقصر قد المنحدرات، فوق القيادة عند

الثابتة السرعة في التحكم على مثال
قادمة سيارات وجود عدم عند

السائق يحددها التي بالسرعة السيارة تتحرك
السرعة ثبات ومتابعة السرعة تخفيف على مثال

الظاهرة المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك التي السيارة تكون عندما
الكبير التخفيف يلزم عندما سيارتك سرعة من تلقائيًا يخفف النظام فإن أمامك، سيارة تحرك اكتشاف عند

النظام سيستجيب الوقت نفس في التوقف مصابيح ستضيء الفرامل النظام سيستخدم السيارة، سرعة في
حددها التي المسافة عند السيارتين بين المسافة على الحفاظ بهدف أمامك التي السيارة سرعة في للتغييرات
لمنع الكافي بالقدر السرعة خفض النظام على يتعذر عندما يحذرك أن هو االقتراب تحذير من الفائدة السائق

أمامك التي السيارة من سيارتك اقتراب
بسرعة القيادة أثناء التجاوز حارة إلى السيارة تحرك مع االنعطاف إشارة ذراع تشغيل أو٨٠عند ساعة كم

المجاورة السيارة تجاوز على لتساعدك السيارة سرعة ستزيد أكثر،
في السائق وضع السيارة في القيادة عجلة موقع على فقط مبنيًا التجاوز لحارة النظام تحديد يكون ربما
حارة فيها تكون منطقة إلى السيارة قيادة تمت إذا األيمن الجانب في السائق وضع مقابل األيسر الجانب
تشغيل عند السيارة تتسارع فقد عادة، السيارة قيادة فيه تتم الذي المكان عن مختلف جانب على التجاوز
السيارة يشّغل السائق كان إذا المثال، سبيل على التجاوز لمسار معاكس اتجاه في االنعطاف إشارة ذراع
على التجاوز حارة فيها تكون منطقة إلى يتجه ثم اليمين، على التجاوز حارة فيها تكون منطقة في عادًة

اليمين إلى االنعطاف إشارة تنشيط عند السيارة تتسارع فقد اليسار،

سيارتين بين المسافة في التحكم وضع في القيادة
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القيادة٥-٢١٢٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

التسارع على مثال
المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك سيارات أي توجد ال عندما

السرعة ثبات وضع إلى أخرى مرة النظام يعود ثم المطلوبة السرعة إلى يصل حتى سرعتك من النظام يزيد
الثابتة

التحكم١ لنظام الرئيسي المفتاح على اضغط
في التحكم نظام لتنشيط السرعة ثبات في

السرعة ثبات
الراداري الديناميكي التحكم نظام مؤشر سيضيء
عرض شاشة على رسالة وستظهر السرعة ثبات في
أخرى مرة المفتاح على اضغط المتعددة المعلومات

السرعة ثبات في التحكم نظام تنشيط إللغاء
ثبات في التحكم نظام مفتاح على ضغطت إذا
لمدة الضغط في واستمررت الرئيسي  ١٫٥السرعة

في التحكم وضع في النظام فسيعمل أكثر، أو ثانية
←) السرعة )٢١٤صثبات

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة

مفتاح على اضغط المعيّنة، السرعة لتغيير
 "+RES" أو "-SET" السرعة تظهر حتى

تعيينها المطلوب

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

المفتاح على اضغط الدقيق الضبط
المفتاح على االستمرار مع اضغط الكبير الضبط
السرعة إلى الوصول عند حرره ثم السرعة لتغيير

المطلوبة
سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في

كما خفضها أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم

في التحكم وضع السيارة سرعة تعيين
سيارتين بين المسافة

المعيّنة السرعة تعديل
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٢١٣

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

يلي
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل

ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في
المفتاح على الضغط

تقليلها أو السرعة زيادة تستمر الكبير الضبط
ساعة٥بمقدار الساعة٥أو١*كم في  ٨ميل

ساعة المفتاح٢*كم على الضغط استمر طالما
←) السرعة ثبات في التحكم وضع صفي

أو٢١٤ المضبوطة السرعة زيادة ستتم ،
يلي كما خفضها

بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل
ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في

المفتاح على الضغط
دام ما التغير في السرعة ستستمر الكبير الضبط

مستمًرا المفتاح على الضغط ظل
*١:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "km/hعند
*٢:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "MPHعند

المسافة تغيير إلى المفتاح على الضغط يؤدي
يلي كما السيارتين بين

طويلة١
متوسطة٢
قصيرة٣

عرض أيًضا فسيتم أمامك، سيارة ثمة كانت إذا
السيارة عالمة

أن الحظ أدناه الجدول من مسافة حدد
السيارة بسرعة ترتبط المعروضة المسافات

المسافة٨٠البالغة تنخفض تزداد ساعة كم
السيارة لسرعة وفًقا السيارتين بين

إلغاء١ إلى اإللغاء زر على الضغط يؤدي
السرعة في التحكم

على بالضغط السرعة في التحكم إلغاء أيًضا يتم
الفرامل دواسة

المفتاح٢ على الضغط إلى "RES+" يؤدي
وإرجاع السرعة ثبات في التحكم استئناف

المعيّنة السرعة إلى السيارة سرعة
السرعة ثبات في التحكم نظام يواصل ال ذلك، ومع

حوالي السيارة سرعة بلغت إذا ساعة٢٥عمله كم
أقل أو

وضع سيارتين بين المسافة تغيير
سيارتين بين المسافة في التحكم

وضع سيارتين بين المسافة إعدادات
سيارتين بين المسافة في التحكم

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة
تقريبًا٥٠طويلة متًرا
تقريبًا٤٠متوسطة متًرا
تقريبًا٣٠قصيرة متًرا

السرعة في التحكم واستئناف إلغاء
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القيادة٥-٢١٤٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

التي السيارة من بشدة سيارتك تقترب عندما
السرعة خفض تنفيذ ممكنًا يكون وال أمامك،
ثبات في التحكم طريق عن الكافي التلقائي
صوت وسيصدر الشاشة فستومض السرعة،
أن يمكن ذلك على مثال السائق لتنبيه الجرس
أمامك الطريق آخر سائق قطع حالة في يكون
على اضغط السيارات إحدى تتبع أنت بينما
بين المالئمة المسافة لتضمن الفرامل دواسة

السيارتين

عندما التحذيرات تصدر ال قد
حتى التحذيرات تصدر ال قد التالية، الحاالت في
صغيرة السيارتين بين المسافة تكون عندما

أمامك التي السيارة سرعة تتطابق عندما
تتجاوزها أو سيارتك سرعة

بسرعة أمامك التي السيارة تتحرك عندما
للغاية بطيئة

السرعة ثبات في التحكم سرعة تعيين بعد
فوًرا
الوقود دواسة على الضغط عند

السرعة، ثبات في التحكم وضع تحديد عند

دون المعينة السرعة على سيارتك ستحافظ
هذا حدد السيارتين بين المسافة في التحكم
في التحكم وظيفة تعمل ال عندما فقط الوضع
بسبب صحيحة بطريقة السيارتين بين المسافة

ذلك إلى وما الرادار اتساخ
السرعة،١ ثبات في التحكم تشغيل إيقاف مع

نظام مفتاح على االستمرار مع اضغط
لمدة الرئيسي السرعة ثبات في التحكم

أكثر١٫٥ أو ثانية
نظام مؤشر سيضيء المفتاح، على الضغط فور

بعد السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
التحكم نظام مؤشر إلى التحويل على سيعمل ذلك،

السرعة ثبات في
السرعة ثبات في التحكم وضع إلى التحويل يكون ال

إيقاف أثناء المفتاح تشغيل عند إال ممكنًا الثابتة
السرعة ثبات في التحكم وضع

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة
← السرعة إعداد ٢١٢صضبط

وضع في القيادة االقتراب تحذير
سيارتين بين المسافة في التحكم

السرعة ثبات في التحكم وضع تحديد
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٢١٥

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

← السرعة إعداد واستئناف ٢١٣صإلغاء

في الراداري الديناميكي التحكم نظام تعيين يمكن
يكون عندما السرعة ثبات

الوضع في السرعة تغيير ذراع .Dيكون
العنصر هذا تعيين يمكن التحكم، وضع على بناء

التالية السرعات على
حوالي• سيارتين بين المسافة في التحكم وضع

أكثر٣٠ أو ساعة كم
حوالي• السرعة ثبات في التحكم  ٣٠وضع

أكثر أو ساعة كم
السيارة سرعة ضبط بعد التسارع

الوقود دواسة باستخدام بالسيارة التسارع يمكن
ومع المعيّنة السرعة استئناف سيتم التسارع، بعد
السيارتين، بين المسافة في التحكم وضع أثناء ذلك

السرعة من ألدنى السيارة خفضسرعة يمكن
التي السيارة إلى المسافة على الحفاظ بهدف المعينة

أمامك
بين المسافة في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

سيارتين
السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت في تلقائيًا
من أقل إلى الفعلية السيارة  ٢٥تنخفضسرعة

تقريبًا ساعة كم
تنشيط حال .VSCفي

تنشيط الوقتTRCتم من لفترة
نظام تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند

صحيحة بطريقة االكتشاف المستشعر على يتعذر
بأخرى أو بطريقة تغطيته بسبب

االصطدام قبل لما الفرامل تنشيط عند

السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء تم إذا
فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي تلقائيًا
تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة يكون

السرعة ثبات في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء
في تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت
من أكبر الفعلية السيارة ساعة١٦سرعة كم

المعيّنة السيارة سرعة من األقل وهو تقريبًا
من أقل إلى الفعلية السيارة  ٣٠تنخفضسرعة

تقريبًا ساعة كم
تنشيط حال .VSCفي

تنشيط الوقتTRCتم من لفترة
نظام تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند

االصطدام قبل لما الفرامل تنشيط عند
تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء تم إذا
يكون فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي

تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة
الفرامل تشغيل

تتغير وقد الفرامل تشغيل صوت سماع يمكن
أعطاالً ليست هذه ولكن الفرامل، دواسة استجابة
بنظام الخاصة التحذيرية واألصوات الرسائل
السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

إلى لإلشارة التحذيرية واألصوات الرسائل تُستَخدم
إلى بالحاجة السائق إلبالغ أو النظام في خلل وجود
تحذير عرضرسالة تم إذا القيادة أثناء الحذر توخي
الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

←) التعليمات )٣٨٤،  ١٩٠صواتبع
صحيحة بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

أمامك التي للسيارة
استخدم عليها، واعتماًدا التالية الظروف حالة في
للنظام السرعة خفض يكون عندما الفرامل دواسة
يكون عندما الوقود دواسة استخدم أو كاٍف غير

ضروريًا التسارع
أنواع اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا

تنشيط يتم ال فقد صحيحة، بطريقة السيارات
←) باالقتراب ).٢١٤صالتحذير

فجأة الطريق تقطع التي السيارات
منخفضة بسرعات تسير التي السيارات
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القيادة٥-٢١٦٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

الحارة نفس في تتحرك ال التي السيارات
المرورية

الصغيرة الخلفية النهايات ذات السيارات
ذلك إلى وما حمولة دون من مقطورات

الحارة نفس في تسير التي البخارية الدراجات
المرورية

المحيطة السيارات بسبب الثلج أو المياه تناثر عند
المستشعر اكتشاف تخفي التي

ثقيلة حمولة بسبب ألعلى سيارتك تشير عندما
األمتعة مقصورة في

أمامك التي للسيارة الخلوصاألرضي كان إذا
جًدا عاليًا

في التحكم وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح نحو على السيارتين بين المسافة

الفرامل دواسة استخدم التالية، الظروف حالة في
الضرورة حسب الموقف حسب الوقود، دواسة أو

اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا
يعمل ال فقد صحيحة، بطريقة أمامك التي السيارات

صحيحة بطريقة النظام
ضيقة الحارات أو متعرًجا الطريق يكون عندما

في موضعك أو القيادة عجلة تشغيل يكون عندما
مستقر غير الحارة

فجأة سرعتها أمامك التي السيارة تخفض عندما
أو النفق مثل بهيكل محاط طريق في القيادة عند

الجسر
بعد المعينة السرعة إلى السيارة تناقصسرعة مع
الوقود دواسة تحرير طريق عن السيارة تسارع
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٢١٧

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات عرض شاشة

السرعة تعيين
المؤشرات

التشغيل مفاتيح

" " RES+ المفتاح
ثبات في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح

السرعة
اإللغاء مفتاح

" " SET- المفتاح

التحكم١ لنظام الرئيسي المفتاح على اضغط
في التحكم نظام لتنشيط السرعة ثبات في

السرعة ثبات
السرعة ثبات في التحكم نظام مؤشر سيضيء

نظام تنشيط إللغاء أخرى مرة المفتاح على اضغط
السرعة ثبات في التحكم

للوصول٢ بالسيارة التباطؤ أو بالتسارع قم
على واضغط للسيارة المطلوبة السرعة إلى

السرعة "SET-" المفتاح لتعيين
السرعة ثبات في التحكم نظام عرضمؤشر سيتم

"SETشاشة على وضعها تم التي والسرعة "
المتعددة المعلومات عرض

هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح
المعيّنة السرعة

مفتاح على اضغط المعينة، السرعة لتغيير

السرعة ثبات في *التحكم

للحفاظ السرعة ثبات في التحكم استخدم
على الضغط دون المعيّنة السرعة على

البنزين دواسة

النظام مكونات

السيارة سرعة ضبط

المعيّنة السرعة تعديل
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القيادة٥-٢١٨٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

 "+RES" أو "-SET" إلى الوصول يتم حتى
المطلوبة المعينة السرعة

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

االتجاه في المفتاح على اضغط الدقيق الضبط
المطلوب

المفتاح على االستمرار مع اضغط الكبير الضبط
يلي كما خفضها أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم

بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل
ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في

المفتاح على الضغط
أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم الكبير الضبط
المفتاح تحرير يتم حتى مستمر بشكل خفضها

*١:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "km/hعند
*٢:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "MPHعند

إلغاء١ إلى اإللغاء زر على الضغط يؤدي
الثابتة السرعة في التحكم

دواسة على بالضغط السرعة إعدادات إلغاء أيًضا يتم
الفرامل

المفتاح٢ على الضغط إلى "RES+" يؤدي
الثابتة السرعة في التحكم استئناف

أكبر السيارة سرعة تكون عندما االستئناف يتوفر
تقريبًا٣٠من ساعة كم

عندما السرعة ثبات في التحكم تعيين يمكن
الوضع في السرعة تغيير ذراع .Dيكون

من أعلى السيارة سرعة ساعة٣٠تكون كم
تقريبًا

السيارة سرعة ضبط بعد التسارع
بعد طبيعي بشكل بالسيارة التسارع يمكن
المعيّنة السرعة استئناف سيتم التسارع،

السرعة، ثبات في التحكم إلغاء دون من حتى
األول بالتسارع المعيّنة السرعة زيادة يمكن
على الضغط ثم المعيّنة السرعة إلى للسيارة

الجديدة "SET-" المفتاح السرعة لتعيين
السرعة ثبات في التلقائي التحكم نظام

عن السرعة ثبات في التحكم وظيفة ستتوقف
التالية المواقف في السيارة سرعة على الحفاظ
من ألكثر للسيارة الفعلية السرعة  ١٦انخفضت

تقريبًا ساعة كم

السرعة في التحكم واستئناف إلغاء
الثابتة
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

المعيّنة بالسرعة االحتفاظ يتم لن الوقت، هذا في
الذاكرة في المخزنة

من أقل الفعلية السيارة ساعة٣٠سرعة كم
تقريبًا

تنشيط حال .VSCفي
تنشيط الوقتTRCتم من لفترة

نظام تشغيل إيقاف  TRCأوVSCعند
نظام إيقاف مفتاح على .VSCبالضغط

ثبات في التحكم لنظام تحذير رسالة ظهرت إذا
المتعددة المعلومات عرض شاشة على السرعة
السرعة ثبات في التحكم نظام مفتاح على اضغط

اضغط ثم النظام، تفعيل إللغاء واحدة مرة الرئيسي
تعذر إذا تنشيطه إلعادة أخرى مرة المفتاح على
ألغي إذا أو السرعة ثبات في التحكم سرعة تعيين

ثمة يكون فقد تنشيطه، فور السرعة ثبات في التحكم
افحص السرعة ثبات في التحكم نظام في عطل

تويوتا وكيل لدى السيارة

تحذير
السرعة ثبات في التحكم نظام تشغيل لتجنب

الخطأ بطريق
السرعة ثبات في التحكم نظام تشغيل أوقف

السرعة ثبات في التحكم نظام مفتاح باستخدام
استخدامه عدم عند الرئيسي

ثبات في التحكم لنظام المالئمة غير الحاالت
السرعة

من أي في السرعة ثبات في التحكم تستخدم ال
التالية المواقف

على السيطرة فقدان إلى بذلك القيام يؤدي قد
عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة،

خطيرة إصابة أو الوفاة
المتكدسة المرور حاالت في

الحادة المنعطفات ذات الطرق على
الملتفة الطرق على

بالثلوج المغطاة تلك مثل الزلقة، الطرق على
واألمطار

االنحدار شديدة التالل على
عند المعيّنة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد

بشدة منحدر سهل على القيادة
الطوارئ حاالت في القطر أثناء

P.219

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



القيادة٥-٢٢٠٤ دعم أنظمة استخدام
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات في التحكم مفاتيح

العمياء النقطة مراقبة إيقاف تشغيل
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات
للمرايا العمياء النقطة في سيارة وجود اكتشاف عند
تقترب سيارة ثمة أن أو الخلفية للرؤية الخارجية
مؤشر فسيضيء العمياء، النقطة تجاه الخلف من

الجانب في الخلفية للرؤية الخارجية المرايا
تجاه االنعطاف إشارة ذراع تحريك عند المكتشف
المرآة يومضمؤشر اكتشافه، تم الذي الجانب

الخلفية للرؤية الخارجية
BSMمؤشر

العمياء النقطة مراقبة تمكين عند يضيء

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية
من يكون قد القوية، الشمس أشعة في الوجود أثناء

للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية الصعب
الخلفية

المخفية المنطقة مراقبة "نظام عرضالرسالة عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة على متاح" غير

بالمصد إلخ، الطين أو الثلج أو الجليد يلحق قد
←) المستشعرات حول يفترض٢٢٢صالخلفي

إزالة بعد العادي التشغيل وضع إلى النظام يعود أن
الخلفي المصد فوق من إلخ، والطين، والثلج الجليد
بشكل المستشعرات تعمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة
للغاية باردة أو حارة بيئات في القيادة عند طبيعي

المنطقة مراقبة نظام في "خلل الرسالة عرض عند
عرض شاشة على للوكيل" توجه المخفية

المتعددة المعلومات
افحص المستشعر في انحراف عطل هناك يكون قد

تويوتا وكيل لدى السيارة
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

BSMالعمياء النقطة *مراقبة

يستخدم نظام هو العمياء النقطة مراقبة
على مثبتة خلفية جانبية رادارية مستشعرات

على الخلفي المصد من الداخلي الجزء
في السائق لمساعدة واأليمن األيسر الجانبين

الحارات تغيير عند السالمة ضمان

تحذير
النظام بخصوصاستعمال تنبيهات

اآلمنة القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق
مع آمن، نحو على القيادة على دائًما احرص

المحيطة األشياء مراقبة مراعاة
تكميلية وظيفة عن عبارة العمياء النقطة مراقبة
السيارات إحدى بوجود السائق تنبيه على تعمل

للرؤية الخارجية للمرايا العمياء النقطة في
من مسرعة تقترب سيارة ثمة أن أو الخلفية

للغاية كثيًرا تعتمد ال العمياء النقطة تجاه الخلف
للوظيفة يمكن ال حيث العمياء النقطة مراقبة على
لذا آمنًا، أمًرا الحارات تغيير كان إذا ما تحدد أن
حادث وقوع إلى عليها الزائد االعتماد يؤدي فقد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر
في صحيح نحو على يعمل ال قد النظام ألن نظًرا
أمان من بنفسه السائق تأكد فإن معينة، ظروف

ضروريًا أمًرا يعد الموقف

النظام مكونات
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مصادقة
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القيادة٥-٢٢٢٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
الوظيفة إيقاف لتشغيل

على١ لتحديدأواضغط
على٢ ثملتحديدأواضغط

على اضغط

تحذير
الجانبي الراداري المستشعر مع التعامل

الخلفي
خلف مثبتة العمياء النقطة مراقبة مستشعرات

للسيارة الخلفي المصد من واأليمن األيسر الجانب
نظام عمل لضمان يلي ما الحظ التوالي على

صحيح بشكل العمياء النقطة مراقبة
والمنطقة المستشعر نظافة على حافظ

األوقات جميع في المصد على به المحيطة
المنطقة أو المستشعرات أحد اتساخ حالة في
تغطيتها أو الخلفي المصد على به المحيطة

العمياء، النقطة مراقبة وظيفة تعمل ال قد بالجليد،
←) تحذير عرضرسالة في٢٢٠صوسيتم

السيارة وُقد الجليد أو األوساخ أِزل الحالة، هذه
وظيفة عمل شروط توفير ص (←BSMمع

تختِف١٠لمدة٢٢٤ لم إذا تقريبًا دقائق
السيارة فحص فاطلب التحذيرية، الرسالة

تويوتا وكيل بواسطة

ملصقات أو ملحقات أي تركيب إلى تعمد ال
وشريط الشفافة الملصقات ذلك في بما
على أو المستشعر على وغيره األلمونيوم
المصد على الموجودة به المحيطة المنطقة
المحيطة المنطقة أو المستشعرات تعرض ال

قوية لصدمات المصد على بها
موضعه، عن قليالً المستشعرات أحد تحرك إذا
اكتشاف يتم ال وقد النظام، في خلل يحدث فقد

صحيح نحو على السيارات
فحصسيارتك اطلب التالية، الحاالت في

تويوتا وكيل بواسطة
المنطقة• أو المستشعرات أحد تعرض إذا

قوي الصطدام به المحيطة

بأحد• المحيطة المنطقة تعرضت إذا
تم إذا أو االنبعاج، أو للخدش المستشعرات

منها جزء فصل
المستشعر تفكيك إلى تعمد ال

المحيطة المنطقة أو المستشعر بتعديل تقم ال
الخلفي المصد على به

إلى الخلفي المصد أو المستشعر احتاج إذا
بوكيل فاتصل االستبدال، أو التركيب اإلزالة

تويوتا
غير لون بأي الخلفي المصد طالء إلى تعمد ال

المعتمد تويوتا لون

العمياء النقطة مراقبة إيقاف تشغيل
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ةدايقلا
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العمياء النقطة مراقبة بواسطة اكتشافها يمكن التي السيارات
السيارات عن للكشف خلفية جانبية رادارية مستشعرات العمياء النقطة مراقبة نظام يستخدم
عبر السيارات هذه بوجود السائق ويخبر المجاورة، الحارات في تسير التي الخلف من القادمة

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا في الموجودة المؤشرات

النقاط الخلفية للرؤية الخارجية المرايا باستخدام مرئية غير مناطق في تتحرك التي السيارات
العمياء

للرؤية الخارجية المرايا باستخدام المرئية غير المناطق من سريًعا تقترب التي السيارات
العمياء النقاط الخلفية

العمياء النقطة مراقبة اكتشاف مناطق
أدناه موضحة بها السيارات اكتشاف يمكن التي المناطق

إلى االكتشاف منطقة نطاق يمتد
إلى٠٫٥حوالي السيارة٣٫٥متر جانب من ١ *متر

الخلفي١ المصد أمام تقريبًا متر
الخلفي٣ المصد من تقريبًا أمتار
إلى٣ تقريبًا الخلفي٦٠أمتار المصد من ٢ *متًرا

العمياء النقطة مراقبة تشغيل
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القيادة٥-٢٢٤٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

و:١* السيارة جانب بين المنطقة اكتشاف السيارة٠٫٥يتعذر جانب من متر
ما:٢* السيارة، اكتشاف فرصة تضاءلت المكتشفة، والسيارة سيارتك بين السرعة في االختالف زاد كلما

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا وميضمؤشر أو إضاءة في يتسبب

عندما للتشغيل قابلة العمياء النقطة مراقبة تكون
عند للعمل جاهزة العمياء النقطة مراقبة تكون

التالية الحاالت جميع استيفاء
التشغيل قيد العمياء النقطة مراقبة تكون

آخر وضع أي في السرعة تغيير ذراع تكون عندما
الوضع .Rبخالف

من أكبر السيارة تقريبًا١٦سرعة ساعة كم
وجود باكتشاف العمياء النقطة مراقبة ستقوم

عندما السيارات إحدى
سيارة وجود العمياء النقطة مراقبة نظام سيكتشف

التالية المواقف في االكتشاف منطقة في
المجاور المرورية الحارة في سيارة تتجاوز

سيارتك
المجاورة المرورية الحارة في سيارة تتجاوز أنت

ببطء
تغير عندما االكتشاف منطقة أخرى سيارة تدخل

المرورية الحارة
العمياء النقطة مراقبة فيها تتمكن لن التي الحاالت

السيارات اكتشاف من
األنواع الكتشاف مصممة غير العمياء النقطة مراقبة

األشياء أو و السيارات من التالية
الهوائية، الدراجات الصغيرة، النارية الدراجات

إلخ *المشاة،

المعاكس باالتجاه تسير التي السيارات
والمركبات والالفتات والجدران السياجات

المماثلة الثابتة واألشياء *المتوقفة

نفس في الموجودة الخلف من القادمة السيارات
المرورية *الحارة

بُعد على تتحرك التي مرورية٢السيارات حارات
سيارتك *من

بسرعة سيارتك تتجاوزها التي *السيارات
السيارات:* إحدى اكتشاف يتم قد للظروف، وفًقا

األشياء أو و
النقطة مراقبة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو على العمياء
اكتشاف على العمياء النقطة مراقبة تعمل ال قد
التالية الحاالت في صحيح نحو على السيارات

المستشعر• تعرض بسبب المستشعر انحراف عند
قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو

على• به المحيطة المنطقة أو المستشعر تغطية عند
أو الثلوج أو الجليد أو بالطين الخلفي المصد

إلخ الالصقات، إحدى
خالل• راكدة بمياه مغطى طريق على القيادة عند

أو الغزيرة األمطار مثل السيئة الطقس أحوال
الضباب أو الجليد

صغيرة• مسافة بمجرد سيارات عدة اقتراب عند
منها كل بين

بين• فقط قصيرة مسافة هناك تكون عندما
أمامك التي والسيارة سيارتك

سيارتك• سرعة بين كبير فرق هناك يكون عندما
االكتشاف منطقة تدخل التي السيارة وسرعة

سيارتك• بين السرعة في االختالف يكون عندما
متغيًّرا أمامك التي والسيارة

بنفس• االكتشاف منطقة في السيارة تدخل عندما
تقريبًا سيارتك سرعة

التوقف،• موضع من سيارتك تشغيل تبدأ عندما
االكتشاف منطقة في السيارة تظل

نحو• على حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند
إلخ الطريق، على منحدر المرتفعات، مثل متتابع،

وتعرجات• التواءات بها طرق على القيادة عند
مستوية غير طرق وأسطح متتالية

عريضة،• المرورية السيارات حارات تكون عندما
السيارة وتكون الحارة حافة عند القيادة عند أو
جًدا بعيدة التالية المرورية الحارة في الموجودة

سيارتك عن
الهوائية• الدراجة حاملة مثل ملحقات تركيب عند

السيارة من الخلفية الجهة على
سيارتك• ارتفاع بين كبير فرق هناك يكون عندما

االكتشاف منطقة تدخل التي السيارة وارتفاع
مباشرة• العمياء النقطة مراقبة تشغيل فور
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العمياء النقطة مراقبة نظام كشف حاالت تزيد قد
في أجسام أو و سيارات عن ضرورة دون

التالية الحاالت
المستشعر• تعرض بسبب المستشعر انحراف عند

قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو
وجدار• سيارتك بين قصيرة المسافة تكون عندما

االكتشاف منطقة دخل إلخ، لحماية، درابزين أو
نحو• على حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند

إلخ الطريق، على منحدر المرتفعات، مثل متتابع،
أو• ضيقة، المرورية السيارات حارات تكون عندما

ودخلت مرورية، حارة حافة على القيادة عند
الحارات غير مرورية حارة في تسير سيارة

الكشف منطقة في المجاورة المرورية
وتعرجات• التواءات بها طرق على القيادة عند

مستوية غير طرق وأسطح متتالية
زلقة• اإلطارات تكون عندما
بين• فقط قصيرة مسافة هناك تكون عندما

أمامك التي والسيارة سيارتك
الهوائية• الدراجة حاملة مثل ملحقات تركيب عند

السيارة من الخلفية الجهة على

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المستشعرات أنواع

الوسطى الخلفية المستشعرات
العرض شاشة

ما، شيء وجود عن المستشعرات تكشف عندما
شاشة على رسم يظهر الجدران، أحد مثل
نظام وشاشة المتعددة المعلومات عرض

تبًعا بذلك مزودة السيارة كانت إذا الصوت
والمسافة السيارة من القريب الشيء لموضع

بينهما
مثال المتعددة المعلومات عرض شاشة

بوصات٤٫٢شاشة

سيارة ركن على المساعدة مستشعر
*تويوتا

سيارتك بين المسافة المستشعرات تقيس
عند أو الجدران، مثل بها، المحيطة واألشياء
للدخول المناورة أو للسيارة المتوازي الركن
شاشة عبر المعلومات وتُرَسل جراج، إلى
نظام وشاشة المتعددة المعلومات عرض
بذلك مزودة السيارة كانت إذا الصوت
المنطقة تفقد على دائًما احرص وجرس

النظام هذا استخدام عند المحيطة

النظام مكونات
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القيادة٥-٢٢٦٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

األوسط الخلفي المستشعر اكتشاف
السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة

بذلك مزودة
الوضع على السرعة تغيير ذراع ضبط ،Rعند

الصوت نظام شاشة على مبسطة صورة تظهر

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
ركن على المساعدة مستشعر تعطيل لتمكين

←) تويوتا )٩٦صسيارات
على المساعدة مستشعر وظيفة تعطيل عند
إيقاف مؤشر يضيء تويوتا، سيارات ركن

تويوتا سيارات ركن على المساعدة مستشعر
).٨٢ص←
على١ لتحديدأواضغط

على٢ ثملتحديدأواضغط
على اضغط

حدد تعطيله، حالة في النظام تمكين إلعادة
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

التعطيلوحدد حالة في بتشغيله قم ثم ،
تمكين إعادة يتم فلن األسلوب، هذا باستخدام
ثم التشغيل مفتاح تشغيل بإيقاف النظام

الوضع على .ONضبطه

على المساعدة مستشعر إيقاف تشغيل
تويوتا سيارات ركن

تحذير
ركن على المساعدة مستشعر استعمال عند

تويوتا سيارات
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

القدرة عدم إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد حيث
يتسبب قد ما آمن، نحو على السيارة قيادة على

حادث وقوع في
تزيد التي السرعات في المستشعر تستعمل ال

ساعة١٠على كم
بالمستشعر الخاصة االكتشاف مناطق إن حيث
عند محدودة لالستجابة المتاحة والفترات
تفقد للخلف، الرجوع أو لألمام التحرك

جوانب خاصًة بالسيارة المحيطة المناطق
بالقيادة وقم بالسالمة، تتعلق لغايات السيارة

بسرعة للتحكم الفرامل باستخدام ببطء
السيارة

مناطق ضمن الكماليات تركيب إلى تعمد ال
المستشعر اكتشاف

أسفل الموجودة المنطقة اكتشاف يتم ال
مباشرة المصدات

األجسام أو الرقيقة اللوحات اكتشاف يتم ال قد
منها، االقتراب عند المستشعر من ارتفاًعا األقل

المرات إحدى في اكتشافها تم ولو حتى
الوظيفة تعطيل حاالت

قد ألنها الوظيفة، بتعطيل قم التالية، الحاالت في
لالصطدام إمكانية أي وجود عدم من على تعمل
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٢٢٧

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

التالية الحاالت في النظام تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

ركن على المساعدة مستشعر وظيفة تكون عندما
التشغيل قيد تويوتا سيارات

حوالي من أدنى السيارة سرعة  ١٠تكون
ساعة كم

الوضع بخالف السرعة تغيير ذراع وضع تحديد
P.

على متاح" غير الفراغ "سونار الرسالة ظهرت إذا
المتعددة المعلومات عرض شاشة

سطح على باستمرار المياه تدفق يكون قد
الغزيرة األمطار سقوط عند مثًال المستشعر،

يعود فإنه طبيعي، أمر هذا أن النظام يرى عندما
حالته إلى

أطراف أحد فصل بعد التهيئة إجراء يتم لم ربما
←) النظام بتهيئة قم توصيله وإعادة البطارية

في٢٢٨ص الرسالة هذه استمرار حالة في
لدى السيارة افحص التهيئة، بعد حتى الظهور

تويوتا وكيل
نظف متاح غير الفراغ "سونار الرسالة ظهرت إذا

عرض شاشة على الركن" مساعدة حساس
المتعددة المعلومات

والثلج بالجليد المستشعرات من مستشعر يغطى قد
من إلخ، واألوساخ، والثلج الجليد أِزل إلخ واألوساخ،
الطبيعي وضعه إلى النظام إلرجاع المستشعر فوق
مستشعر على الجليد تراكم نتيجة ذلك، إلى باإلضافة
قد المنخفضة، الحرارة درجات في المستشعرات من
المستشعر يتمكن ال قد أو تحذير عرضرسالة يتم
الجليد، ذوبان بمجرد ما جسم عن الكشف من

الطبيعي وضعه إلى النظام سيعود

تحذير
السلكي هوائي أو صد بعمود مجهزة السيارة

ضباب مصابيح أو
قوية لصدمة مستشعر أو المصد تعرض إذا
نظام بخالف تعليق نظام تركيب حالة في
تعليق نظام تويوتا من األصلي التعليق

شابه ما أو منخفض
القطر عروات تركيب حالة في

مضيئة بخلفية معدنية ترخيصسيارة لوحة
مثبتة

ركن على المساعدة مستشعر استخدام عند
تويوتا سيارات

نحو على النظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في
إلى وما المستشعر، في خلل وجود بسبب صحيح
تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب ذلك
على المساعدة مستشعر تشغيل يومضمؤشر
ويصدر مضيئًا، يبقى أو تويوتا سيارات ركن

شيء أي اكتشاف يتم لم إذا تنبيه صوت
بالمستشعر المحيطة المنطقة اصطدمت إذا

قوية لصدمة تعرضت أو ما، بشيء
ما بشيء الشبكة أو المصد اصطدم إذا

مع مضيئة بقائها أو الشاشة وميض حالة في
يكون ما باستثناء تنبيه، صوت صدور عدم

الصوت كتم وظيفة تشغيل حال
بفحص أوالً فقم العرض، في خطأ حدث إذا

المستشعر
أو ثلوج وجود عدم من بالرغم الخطأ حدث إذا
وجود يرجح المستشعر، على طين أو جليد

المستشعر في عطل
السيارة غسل عند مالحظات

من قوية لدفعات المستشعر تعّرضمنطقة ال
البخار أو الماء

بخلل المستشعر إصابة إلى يؤدي قد ذلك عمل

لغسل عاٍل بضغط غاسلة استخدام عند
مباشرًة؛ المستشعرات برش تقم ال السيارة،
من مستشعر إصابة في ذلك يتسبب فقد

بخلل المستشعرات
توجه ال السيارة، لتنظيف البخار استخدام عند
مبالغ بصورة المستشعرات من بالقرب البخار
من مستشعر إصابة في ذلك يتسبب فقد فيها؛

بخلل المستشعرات
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القيادة٥-٢٢٨٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

البطارية أطراف أحد فصل حالة فولط١٢في
توصيله وإعادة

بقيادة قم النظام، لتهيئة تهيئة إلى النظام يحتاج
لمدة األمام إلى مستقيم بشكل أو٥السيارة ثواٍن

سرعة على أكثر٣٥أكثر أو تقريبًا ساعة كم
المستشعر اكتشاف معلومات

االستعمال أثناء التالية الحاالت تحدث قد
عن• الكشف على المستشعرات قدرة تقتصر قد

الخلفية المصدات من بالقرب األجسام
مسافة• تكون قد أخرى، وعوامل الجسم لشكل تبًعا

تماًما الكشف يتعذر قد أو قصيرة، الكشف
للغاية• كبيرة بصورة األشياء أحد اقتراب حالة في

اكتشافه يتم ال فربما المستشعر، من
عن• الكشف بين قصيرة تأخير مدة هناك ستكون

السرعات في حتى الشاشة على وعرضها األجسام
في الجسم يدخل بأن احتمال ثمة المنخفضة،

العرضعلى يتم أن قبل المستشعر كشف منطقة
التحذير تنبيه صوت وصدور الشاشة

بسبب• التنبيه صوت سماع الصعب من يكون قد
الناتجة الضوضاء أو الصوت نظام صوت مستوى

الهواء تكييف نظام من الهواء تدفق عن
كانت• إذا المصد سماع الصعب من يكون قد

صوتًا تصدر األخرى األنظمة مصّدات
بشكل الوظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح
والبيئة السيارة ظروف من معينة ظروف تؤثر قد
عن الكشف على المستشعر قدرة على المحيطة

معينة بحاالت قائمة يلي فيما صحيح بشكل األجسام
ذلك فيها يحدث أن يمكن

من مستشعر على جليد أو ثلج أو أوساخ ثمة
هذه سيحل المستشعرات تنظيف المستشعرات

المشكلة
المتجمدة المنطقة تذويب مجمد مستشعر ثمة

المشكلة هذه سيحل
وجود حالة في خاصًة، البارد الطقس في

المستشعر عرضشاشة يتم قد مجمد، مستشعر
عن الكشف يتم ال قد أو طبيعي، غير بشكل

مثالً جدار أجسام،
األشكال من شكل بأي مغطى مستشعر

المنطقة أو المستشعر حرارة درجة تكون عندما
البرودة أو الحرارة شديدة حوله التي

أو الوعورة شديدة الطرق على القيادة عند
العشب أو بالحصى المغطاة الطرق أو المنحدرات

مليئة بالسيارة المجاورة المنطقة كانت إذا
أو السيارات، تنبيه آالت بسبب بالضوضاء

الَمركبات فرامل أو النارية، الدراجات محركات
تصدر أخرى صاخبة أصوات أي أو الضخمة،

صوتية فوق موجات
المساعدة بمستشعرات مزودة أخرى سيارة ثمة

الجوار في السيارة ركن على
المطر أو الرذاذ من بطبقة مغلف مستشعر ثمة

الغزير
مثلما الماء، من كبيرة لكمية المستشعر تعرض إذا

مغمور طريق على القيادة عند الحال يكون
بالمياه

شديدة بدرجة السيارة إمالة عند
العالية األجسام أو األرصفة من السيارة تقترب

األرض سطح على المتعامدة
المستشعر من جًدا األجسام اقتربت إذا

صحيح بشكل عنها الكشف يتم ال قد التي األجسام
عنه المستشعر كشف دون الجسم شكل يحول قد

التالية خاصباألجسام اهتمام إيالء عليك
إلخ الحبال، السياجات، األسالك،

تمتص التي األخرى والمواد والثلج القطن
الصوتية الموجات

الحادة الزوايا ذات األشياء
المنخفضة األشياء

البارزة العلوية المقاطع ذات الطويلة األشياء
سيارتك اتجاه في للخارج

أنواًعا ارتدائهم حالة األشخاصفي اكتشاف يتم ال قد
المالبس من معينة

P.228

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٢٢٩

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

المستشعرات اكتشاف نطاق

تقريبًا١٥٠ سم
الخاص االكتشاف نطاق البياني الرسم يظهر
للمستشعرات يمكن ال أنه الحظ بالمستشعرات
من للغاية قريبة تكون التي األشياء عن الكشف

السيارة
تبًعا يتغير أن المستشعرات اكتشاف لنطاق يمكن

إلخ الجسم، لشكل

بذلك مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام وشاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة
السيارة بين التقريبية المسافة عرض سيتم المستشعرات، أحد بواسطة ما شيء اكتشاف عند

كانت إذا الصوت نظام وشاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة على اكتشافه تم الذي والشيء
المسافة تومضشرائح قد قصيرة، الجسم إلى المسافة تصبح أن بمجرد بذلك مزودة السيارة

الجسم إلى التقريبية إلى١٥٠المسافة *سم٦٠سم

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٣٠صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى٦٠المسافة *سم٤٥سم

المستشعرات عرضكشف شاشة

شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة
بذلكبوصات مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة

شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة
بذلكبوصات مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة
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القيادة٥-٢٣٠٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٣٠صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى٤٥المسافة *سم٣٥سم

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٣٠صوظيفة
من أقل الجسم إلى التقريبية ١*سم٣٥المسافة

*١:←) معطلة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٣٠صوظيفة
ببطء:٢* المسافة ستومضشرائح
من أقل الجسم إلى التقريبية ١*سم٣٠المسافة

*١:←) معطلة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٣٠صوظيفة
ببطء:٢* المسافة ستومضشرائح

الجسم إلى والمسافة التنبيه صوت تشغيل
المستشعرات عمل عند تنبيه صوت يصدر

مع أسرع نحٍو على التنبيه صوت يصدر
اقتراب عند الجسم من السيارة اقتراب
بمسافة منها القريب الشيء من  ٣٠السيارة

نحو على تنبيه صوت يصدر تقريبًا، سم
متواصل

جسمين عن الكشف يتم أكثر٢عندما أو
ألقرب التنبيه صوت يصدر واحد، وقت في

نطاق في أكثر أو جسم حل إذا  ٣٠جسم

شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة
بذلكبوصات مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة

شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة
٢*بوصات

مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة
٢*بذلك

شاشة مثال المتعددة المعلومات عرض  ٤٫٢شاشة
٢*بوصات

مزودة السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة
٢*بذلك
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٢٣١

٤

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

صوت فسيصدر السيارة، من تقريبًا سم
متكرر، نحو على طويلة كنغمة التنبيه

سريعة بومضات متبوًعا
بدء بعد تلقائيًا التنبيه صوت كتم وظيفة

بين المسافة كانت إذا التنبيه، صوت صدور
لم عنه الكشف تم الذي والكائن السيارة
التنبيه صوت كتم فسيتم أقصر، تصبح
بين المسافة بلغت إذا ذلك، ومع تلقائيًا

والجسم تعمل٣٠السيارة فلن أقل، أو سم
الوظيفة هذه

الجرس صوت مستوى تعديل
شاشة من الجرس صوت مستوى تعديل يمكن

المتعددة المعلومات عرض
لتغيير العدادات في التحكم مفاتيح استخدم

←) )٩٦صاإلعدادات
على١ لتحديدأواضغط
على٢ ثملتحديدأواضغط

على االستمرار مع اضغط
على٣ اضغط ثم الصوت مستوى حدد

.
سيتغير المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل

بين الصوت .3و2و1مستوى
الجرس صوت كتم

عرض شاشة على الصوت كتم زر سيظهر
لكتم ما اكتشافشيء عند المتعددة المعلومات

على اضغط الجرس، صوت
الحاالت في تلقائيًا الصوت كتم إلغاء سيتم

التالية
السرعة تغيير ذراع وضع تغيير عند

معينة سرعًة السيارة سرعة تتجاوز عندما
أو المستشعرات أحد في خلل وجود عند

مؤقتًا متاح غير النظام
يدويًا التشغيل وظيفة تعطيل عند
التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عند
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القيادة٥-٢٣٢٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات في التحكم مفاتيح
وظيفة إيقاف .RCTAتشغيل
وظيفة تعطيل مؤشرRCTAعند يضيء ،RCTA 

OFF.
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات
الجانب من المقتربة السيارات إحدى اكتشاف عند
تومضمؤشرات للسيارة، األيسر أو األيمن الخلفي

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا
السيارة كانت إذا الصوت نظام شاشة

بذلك مزودة

أو اليمين جهة من تقترب سيارة عن الكشف تم إذا
عرضرمز فسيتم السيارة، خلف  (RCTAاليسار

على٢٣٤ص← عنه الكشف تم الذي للجانب
التوضيحي الرسم هذا يُظهر الصوت نظام شاشة

السيارة جانبي كال من تقترب لسيارة مثاالً
تنبيه RCTAصوت

الجانب من المقتربة السيارات إحدى اكتشاف تم إذا
يصدر فسوف للسيارة، األيسر أو األيمن الخلفي

ثانية لحوالي التنبيه صوت أيًضا يصدر تنبيه صوت
وظيفة١واحدة تشغيل .RCTAفور

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
وظيفة تعطيل )٩٦ص. (←RCTAلتمكين

على١ لتحديدأواضغط
على٢ لتحديدأواضغط

"RCTAعلى اضغط ثم "
وظيفة تعطيل مؤشرRCTAعند يضيء ،RCTA 

OFF←) إيقاف٨٢ص فيها يتم مرة كل في
الوضع إلى حالته تغيير ثم التشغيل، مفتاح تشغيل

ONوظيفة تمكين سيتم ،RCTAتلقائيًا

المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه
*الخلفية

وظيفة المستشعراتRCTAتستخدم
الخلفية الجانبية المثبتةBSMالرادارية

هذه من يقصد الخلفي المصد خلف
من التحقق على السائق مساعدة الوظيفة
عند بسهولة مرئية تكون ال التي المناطق

الخلف إلى الرجوع

النظام مكونات
وظيفة إيقاف RCTAتشغيل

تحذير
الوظيفة بخصوصاستخدام تنبيهات

اآلمنة القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق
مع آمن، نحو على القيادة على احرصدائًما

المحيطة األشياء مراقبة مراعاة
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية
من يكون قد القوية، الشمس أشعة في الوجود أثناء

للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية الصعب
الخلفية

تنبيه صوت RCTAسماع
تنبيه صوت سماع يصعب وسطRCTAقد

ارتفاع عند الحال يكون مثلما الصاخبة، األصوات
الصوت نظام صوت مستوى

الخلفية المرور حركة "تحذير الرسالة عرض عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة على متاح" غير

بالمصد إلخ، الطين، أو الثلج أو المياه تلحق قد
←) المستشعرات حول إزالة٢٢٢صالخلفي

بالمصدر لحقت التي إلخ، والطين، والثلج المياه
طبيعي بشكل تعمل حتى المستشعرات حول الخلفي
طبيعي بشكل الوظيفة تعمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة

للغاية باردة أو حارة بيئات في االستخدام عند
الخلفية الجانبية الرادارية المستشعرات

٢٢٢ص←

وظيفة RCTAعمل
وظيفة منRCTAتستخدم القادمة السيارات عن للكشف خلفية جانبية رادارية مستشعرات

وميض عبر السيارات هذه بوجود السائق وتنبه السيارة، خلف يسرة أو يمنة تسير التي الخلف
تنبيه صوت وصدور الخلفية للرؤية الخارجية المرايا في الموجودة المؤشرات

المقتربة السيارات
المقتربة السيارات اكتشاف مناطق

تحذير
وظيفةRCTAوظيفة مجرد عن عبارة هي

إحدى باقتراب السائق تنبيه على تعمل تكميلية
األيسر أو األيمن الخلفي الجانب من السيارات

وظيفة ألن نظًرا تعملRCTAللسيارة ال قد
تأكد فإن معينة، ظروف في صحيح نحو على

أمًرا يعد الموقف أمان من بنفسه السائق
هذه على الزائد االعتماد يؤدي وقد ضروريًا
أو الوفاة عن يُسفر حادث، وقوع إلى الوظيفة

خطيرة إصابات وقوع

مالحظة
وظيفة استخدام RCTAقبل

المستشعرات من بالقرب أجسام تضع ال

RCTAوظيفة
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القيادة٥-٢٣٤٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

السيارةRCTAعرضرمز كانت إذا
بذلك مزودة

اليمين جهة من تقترب سيارة عن الكشف تم إذا
يلي عرضما فسيتم السيارة، خلف اليسار أو

الصوت نظام شاشة على
سيارة ركن على المساعدة مراقبة شاشة

السيارة جانبي من تقترب السيارات تويوتا
بوظيفة الخاصة االكتشاف RCTAمناطق

أدناه موضحة بها السيارات اكتشاف يمكن التي المناطق

بالسيارات السائق تنبيه التنبيه لصوت يمكن
أبعد مسافة من بسرعة القادمة

مثال

وظيفة عندماRCTAتكون للتشغيل قابلة
وظيفة الحاالتRCTAتعمل جميع استيفاء عند

التالية
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

وظيفة .RCTAتشغيل
الوضع في السرعة تغيير ذراع .Rيكون
حوالي من أدنى السيارة سرعة  ٨تكون

ساعة كم
بين تتراوح المقتربة السيارة ساعة٨سرعة كم

تقريبًا٢٨و ساعة كم
الجرس صوت مستوى تعديل

عرض شاشة من الجرس صوت مستوى تعديل يمكن
المتعددة المعلومات

لتغيير العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
←) )٩٦صاإلعدادات

على١ لتحديدأواضغط
على٢ "أواضغط ثمRCTAلتحديد "

على مستمرة بصورة اضغط
على٣ اضغط ثم الصوت مستوى حدد

سيتغير المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل
بين الصوت .3و2و1مستوى
الجرس صوت كتم

المعلومات عرض شاشة على الصوت كتم زر سيظهر

المقتربة السيارة التنبيهسرعة مسافة
التقريبية

سريعة٢٨ ساعة متًرا٢٠كم
بطيئة٨ ساعة متر٥٫٥كم
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

C-SUV HV KZ_GH

الجرس، صوت لكتم ما شيء اكتشاف عند المتعددة
على اضغط

المساعدة لمستشعر التحذيري الصوت كتم سيتم
ووظيفة تويوتا سيارات ركن بشكلRCTAعلى

فوري
التالية الحاالت في تلقائيًا الصوت كتم إلغاء سيتم

السرعة تغيير ذراع وضع تغيير عند
معينة سرعًة السيارة سرعة تتجاوز عندما

مؤقتًا التشغيل وظيفة إلغاء عند
يدويًا التشغيل وظيفة تعطيل عند
التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عند
وظيفة فيها تتمكن ال التي منRCTAالظروف

السيارات اكتشاف
التاليةRCTAوظيفة األنواع الكتشاف مصممة غير

األشياء أو و السيارات من
مباشرًة الخلف من القادمة السيارات

انتظار مساحة في للخلف ترجع التي السيارات
لسيارتك مجاورة

اكتشافها للمستشعرات يمكن ال التي السيارات
عوائق وجود بسبب

والمركبات والالفتات والجدران السياجات
المماثلة الثابتة واألشياء *المتوقفة

الهوائية، الدراجات الصغيرة، النارية الدراجات
إلخ *المشاة،

سيارتك عن المبتعدة السيارات
السيارات وقوف أماكن من تقترب التي السيارات

سيارتك *بجوار
السيارات:* إحدى اكتشاف يتم قد للظروف، وفًقا

األشياء أو و

وظيفة فيها تعمل ال قد التي  RCTAالظروف
صحيحة بطريقة

وظيفة تتمكن ال اكتشافRCTAقد من
التالية المواقف في صحيح نحو على السيارات

تعرض• قوية صدمة بفعل مستشعر ينحرف عندما
به المحيطة المنطقة بفعل أو لها

ملصق،• أو الجليد أو الثلج أو الطين يغطي عندما
المصد على به المحيطة المنطقة أو مستشعًرا إلخ،

الخلفي
خالل• راكدة بمياه مغطى طريق على القيادة عند

أو الغزيرة األمطار مثل السيئة الطقس أحوال
الضباب أو الجليد

صغيرة• مسافة بمجرد سيارات عدة اقتراب عند
منها كل بين

من• الخلفي الجزء من سيارة اقتراب حالة في
سريًعا سيارتك

السيارة• بمؤخرة قطر عروة تركيب عند
في• حاد بتغير منحدر على للخلف الرجوع عند

المستوى

انتظار• منطقة من خروًجا للخلف الرجوع عند
مسطحة شبه بزاوية
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القيادة٥-٢٣٦٤ دعم أنظمة استخدام

C-SUV HV KZ_GH

وظيفة• تشغيل مباشرةRCTAفور
أثناء• مباشرة الهجين النظام تشغيل بدء فور

وظيفة RCTAتشغيل
إحدى• اكتشاف من المستشعرات تتمكن ال عندما

عوائق وجود بسبب السيارات

وظيفة فيها تقوم التي الحاالت تزداد  RCTAقد
غير نحو على ما لجسٍم أو و سيارة باكتشاف

التالية الظروف في ضروري
سيارتك• بجانب سيارة تمر عندما
ألحد• مواجهة االنتظار مساحة تكون عندما

الشارع هذا في تسير سيارات وجود مع الشوارع،

سيارتك• بين الفاصلة المسافة تكون عندما
الفتة أو جدار أو سياج مثل المعدنية واألجسام

موجات تعكس قد والتي متوقفة، سيارة أو
قصيرة مسافة السيارة مؤخرة تجاه كهربائية

السيارة• بمؤخرة قطر عروة تركيب عند

يتغير المفتاح، على الضغط فيها يتم مرة كل في
ووضع العادي والوضع التشغيل وضع بين النظام

.Ecoالقيادة
العادي١ الوضع

والهدوء الوقود استهالك في المثالي التوازن يوفر
العادية للقيادة مالئم الديناميكي واألداء

التشغيل٢ وضع
القوي التسارع لتوفير الهجين النظام في يتحكم

إلى الحاجة عند مالئم الوضع هذا والسريع
على القيادة عند مثل القيادة، عند سريعة استجابة

التعرجات من الكثير بها التي الطرق
وضع مؤشر سيضيء التشغيل، وضع تحديد عند

التشغيل
بالبيئة٣ الرفيقة االقتصادية القيادة وضع

Eco
وضع في التسارع على السائق  Ecoيساعد

النمط إضفاء خالل من الوقود استهالك من ويحّسن
في وبالتحكم الخانق خصائص على المتوسط
التبريد التدفئة الهواء تكييف نظام تشغيل

القيادة وضع تحديد مؤشرEcoعند سيضيء ،

القيادة وضع اختيار مفتاح

لتالئم القيادة أوضاع اختيار الممكن من
القيادة ظروف

قيادة وضع اختيار
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا
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القيادة .Ecoوضع

القيادة وضع في الهواء تكييف نظام تشغيل
بالبيئة الرفيقة Ecoاالقتصادية

بالبيئة الرفيقة االقتصادية القيادة وضع يتحكم
Ecoسرعة وكذلك التبريد، التدفئة عمليات في

كفاءة لتحسين الهواء تكييف بنظام الخاصة المروحة
نّفذ الهواء، تكييف أداء لتحسين الوقود استهالك

التالية الخطوات
بالبيئة الرفيق الهواء تكييف وضع تشغيل إيقاف

Eco←) ٢٩٦ص(
←) المروحة سرعة )٢٩٦صضبط

بالبيئة الرفيقة االقتصادية القيادة وضع إيقاف
Eco

التشغيل لوضع التلقائي التعطيل
على القيادة بعد التشغيل مفتاح إيقاف حالة في

الوضع إلى القيادة وضع تغيير سيتم التشغيل، وضع
العادي

المدارECBنظام الفرامل نظام
إلكترونيًا

قوة توليد على إلكترونيًا المدار النظام يعمل
الفرامل لعمل مناظرة فرملة

ABSلالنغالق المانعة الفرامل نظام
استعمال عند العجالت قفل منع على يساعد

استعمال حالة في أو مفاجئ، نحو على الفرامل
زلق طريق سطح على القيادة أثناء الفرامل

الفرامل مساعدة نظام
دواسة على الضغط بعد أكبر فرملة قوة يولد
وضع وجود النظام يكتشف عندما الفرامل

االضطراري اإليقاف يستدعي
VSCالسيارة اتزان في التحكم نظام

عند االنزالق على السيطرة على السائق يساعد
طرق على االنعطاف أو المفاجئ االنحراف

زلقة
األنظمة في تعاونيًا تحكًما  ABSيوفر

.EPSوVSCوTRCو
عند االتجاه ثبات على الحفاظ على يساعد

طريق عن الزلقة الطرق أسطح على االنزالق
التوجيه أداء في التحكم

القيادة على المساعدة أنظمة

تعمل القيادة، وأداء أمان على للحفاظ
ألوضاع استجابًة تلقائيًا التالية األنظمة

لديك معلوًما ليكن ولكن المختلفة القيادة
وينبغي تكميلية أنظمة هي األنظمة هذه أن

تشغيل عند للغاية عليها االعتماد عدم
السيارة

القيادة على المساعدة أنظمة ملخص
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القيادة٥-٢٣٨٤ دعم أنظمة استخدام
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TRCالجر في التحكم نظام
السيارة دفع قدرة على الحفاظ في يساعد

بدء عند الفراغ في الدفع عجالت دوران ويمنع
طرق على سرعتها زيادة أو السيارة تشغيل

زلقة
النشط االنعطاف في )ACAالمساعدة

الجانب إلى السيارة انحراف منع على يساعد
العجالت فرملة في التحكم خالل من الخارجي

أثناء السرعة زيادة محاولة عند الداخلية
االنعطاف

على االنطالق بدء على المساعدة منظم
المرتفعات

عند للخلف السيارة تحرك من الحد على يساعد
المرتفعات أحد صعود بدء

EPSالمعزز الكهربائي التوجيه نظام
الجهد مقدار من للحد كهربائيًا محرًكا يستخدم

القيادة عجلة إلدارة الالزم
الطوارئ حاالت في الفرامل إشارة

تومضوامضات فجأة، الفرامل استخدام عند
من القادمة السيارة لتنبيه تلقائيًا الطوارئ

الخلف
السيارة كانت إذا الثانوية التصادم فرامل

بذلك مزودة
بنظام هوائية وسائد مستشعر اكتشاف عند

SRSستتحكم النظام، وتشغيل تصادم وجود
خفض في تلقائيًا الفرامل ومصابيح الفرامل
احتمالية تقليل في للمساعدة السيارة سرعة
الثانوي االصطدام بسبب الضرر من المزيد

أنظمة عمل TRC/VSC/ABSعند
أنظمة عمل أثناء االنزالق مؤشر سيومضمصباح

TRC/VSC/ABS.

نظام TRCتعطيل
الثلج، أو األوساخ أو الطين في السيارة تعلق عندما

يخفضنظام الهجينTRCقد النظام طاقة
مفتاح على الضغط للعجالت إليقافالموجهة

السيارة تحريك لك األسهل من يجعل قد النظام
لتحريرها

نظام تشغيل مفتاحTRCإليقاف على اضغط ،
بسرعة وحرره

عرض السحب" سيتم بقوة التحكم نظام إيقاف   "تم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على

المفتاح على النظاماضغط لتشغيل أخرى مرة
أخرى مرة

نظامي مًعاVSCوTRCإيقاف
النظامين تشغيل معVSCوTRCإليقاف اضغط ،
المفتاح على مناالستمرار أثناء٣ألكثر ثواٍن

السيارة توقف
مؤشر ضوء عرضVSC OFFسيضيء وسيتم

على السحب" بقوة التحكم نظام إيقاف "تم الرسالة
المتعددة المعلومات عرض *شاشة

المفتاح على النظاماضغط لتشغيل أخرى مرة
أخرى مرة
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بنظام:* المزودة السيارات نظامPCSفي
تعطيل أيًضا سيتم ، االصطدام قبل التحذير

مصباح سيضيء متاًحا كان إذا فقط النظام
التحذير شاشةPCSنظام على رسالة وستظهر

←) المتعددة المعلومات )١٩٩صعرض
عرض شاشة على الرسالة عرض يتم عندما
تعطيل تم قد أنه مبينة المتعددة المعلومات

TRCمفتاح على الضغط تم قد يكن لم لو حتى

نظام حالةTRCتعطيل في مؤقتة بصورة
تويوتا بوكيل اتصل المعلومات، ظهور استمرار

االنطالق بدء على المساعدة منظم تشغيل شروط
المرتفعات على

منظم سيعمل التالية، األربعة الشروط استيفاء عند
المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة

بخالف آخر وضع في السرعة تغيير ذراع وجود
الوضعPالوضع القيادةNأو بدء عند

المنحدرات أحد على صعوًدا للخلف لألمام
السيارة توقف

الوقود دواسة على الضغط عدم
اليد فرامل تعشيق عدم

االنطالق بدء على المساعدة لمنظم التلقائي اإللغاء
المرتفعات على

بدء على المساعدة منظم تشغيل إيقاف سيتم
التالية الحاالت من أي في المرتفعات على االنطالق

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل NأوPتم
الوقود دواسة على الضغط

اليد فرامل تعشيق
دواسة تحرير بعد األكثر على ثانيتين مرور

الفرامل
نظام عن الناتجة واالهتزازات ،ABSاألصوات

ونظام الفرامل، مساعدة ونظامVSCونظام ،
TRCعلى االنطالق بدء على المساعدة ومنظم ،

المرتفعات
تحرر عندما المحرك حجيرة من صوت يُسمع قد
تشغيل بدء عند متكرر، نحٍو على الفرامل دواسة
مباشرًة السيارة تحرك بدء بعد أو الهجين النظام

من أي في عطل حدوث إلى يشير ال الصوت هذا
األنظمة هذه

األنظمة عمل أثناء التالية الحاالت من أي تحدث قد
حدوث إلى منها أي يشير وال أعاله المذكورة

عطل
وعجلة• السيارة جسم في باهتزازات تشعر قد

القيادة
السيارة• توقف بعد حتى الموتور صوت يُسمع قد

نظام تشغيل ECBصوت
نظام تشغيل صوت يُسمع الحاالتECBقد في

عطل حدوث إلى يشير ال هذا ولكن التالية،
عند المحرك حجيرة من تشغيل صوت سماع

الفرامل دواسة استعمال
الجزء من الفرامل نظام محرك صوت سماع

السائق باب فتح عند للسيارة األمامي
عند المحرك حجيرة من تشغيل صوت سماع

النظام تشغيل إيقاف بعد دقيقتين أو دقيقة مرور
الهجين

المساعدة نظام تشغيل عند واالهتزازات األصوات
النشط االنعطاف في

قد النشط، االنعطاف في المساعدة نظام تشغيل عند
نظام من التشغيل أثناء واهتزازات أصوات تصدر

عطالً ذلك يعد وال الفرامل،
نظام تشغيل EPSصوت

للمحرك صوت يُسمع قد القيادة، عجلة استعمال عند
خلل وجود يعني ال هذا طنين صوت

نظام فاعلية EPSانخفاض
نظام فاعلية خفض درجةEPSيتم ارتفاع لتجنب

القيادة عجلة استعمال تكرار عند كثيًرا النظام حرارة
عجلة بثقل تشعر قد طويلة زمنية فترة مدى على
عن امتنع ذلك، حدوث حالة في لذلك نتيجة القيادة
السيارة أوقف أو التوجيه، في الزائدة القوة استخدام

يعود يفترضأن الهجين النظام تشغيل وأوقف
خاللEPSنظام العادي الوضع دقائق١٠إلى

لنظامي التلقائية التفعيل VSCوTRCإعادة
نظامي تشغيل إيقاف ستتمVSCوTRCبعد ،

التالية الحاالت في تلقائيًا النظامين تمكين إعادة
التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عند
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نظام تشغيل إيقاف حالة سيعملTRCفي فقط،
السيارةTRCنظام سرعة زيادة عند

نظامي كال إيقاف حالة ستتمVSCوTRCفي ،
السيارة سرعة زيادة عند تلقائيًا التمكين إعادة
االنعطاف في المساعدة نظام تشغيل شروط

النشط
التالية الشروط تحققت إذا النظام يعمل

تشغيل TRC/VSCيمكن
االنعطاف أثناء السرعة زيادة السائق يحاول
الجانب إلى السيارة انحراف النظام يكتشف

الخارجي
الفرامل دواسة تحرير

الطوارئ فرامل إشارة تشغيل شروط
تحقق عند الطوارئ فرامل إشارة تشغيل يتم

التالية الشروط
الطوارئ وامضات تشغيل إيقاف

من أكثر إلى الفعلية السيارة سرعة  ٥٥وصول
ساعة كم

على السيارة خفضسرعة لعملية النظام تفسير
مفاجئة فرملة عملية أنها

الطوارئ فرامل إلشارة التلقائي النظام إلغاء
التالية الحاالت في الطوارئ فرامل إشارة إلغاء يتم

الطوارئ وامضات تشغيل
السيارة خفضسرعة لعملية النظام تفسير عدم

مفاجئة فرملة عملية أنها على
إذا الثانوية التصادم فرامل نظام تشغيل حاالت

بذلك مزودة السيارة كانت
هوائية وسائد مستشعر يكتشف عندما النظام يعمل

السيارةSRSبنظام تحرك أثناء تصادم حدوث
التالية الحاالت في النظام يعمل ال ذلك، ومع

عن السيارة ساعة١٠انخفاضسرعة كم
المكونات تلف

إذا الثانوية التصادم فرامل لنظام التلقائي اإللغاء
بذلك مزودة السيارة كانت

الحاالت من أي في تلقائيًا النظام عمل إلغاء يتم
التالية

نحو من أقل هو لما السيارة  ١٠انخفاضسرعة
تقريبًا ساعة كم

التشغيل أثناء الوقت بعض يمضي قد
كبيرة بقوة الوقود دواسة على الضغط

تحذير
فّعالABSنظام نحو على يعمل لم

مثل اإلطارات تماسك أداء حدود تجاوز
المغطاة الطرق على االهتراء شديدة اإلطارات

بالثلوج
القيادة أثناء الماء سطح على السيارة انزالق
بقع فيها أو مبللة طرق على عالية بسرعة

مائية
نظام تشغيل عند اإليقاف قدABSمسافة

في لإليقاف الالزمة المسافة من أكبر تكون
العادية الظروف
نظام تصميم يتم مسافةABSلم تقصير بقصد

على المحافظة على دائًما احرص السيارة إيقاف
تسير التي والسيارة سيارتك بين آمنة مسافة

التالية الحاالت في وخصوًصا أمامك،
مغطاة أو موحلة، طرق على القيادة عند

الثلوج أو بالحصى
لإلطارات سالسل تركيب مع القيادة عند
الطريق على مطبات فوق القيادة عند

طرق أسطح أو حفر بها طرق على القيادة عند
مستوية غير

نظام يعمل ال فّعالTRC/VSCقد نحو على
عندما

على والقدرة باالتجاهات التحكم يمكن ال قد
إذا حتى الزلقة، الطرق على القيادة أثناء القيادة

نظام توخTRC/VSCكان التشغيل وضع في
فيها تفقد قد ظروف في السيارة قيادة عند الحذر

القيادة على والقدرة االتزان
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تحذير
يعمل لم النشط االنعطاف في المساعدة نظام

فّعال نحو على
في المساعدة نظام على االعتماد في تبالغ ال
المساعدة نظام يعمل ال قد النشط االنعطاف

نزول عند بكفاءة النشط االنعطاف في
زلقة أسطح على القيادة أو بسرعة المنحدرات

االنعطاف في المساعدة نظام تشغيل عند
نظام يتوقف قد متكرر، بشكل النشط

لضمان مؤقتًا النشط االنعطاف في المساعدة
و للفرامل الصحيح .VSCوTRCالتشغيل

على االنطالق بدء على المساعدة منظم يعمل ال
عند فّعال نحو على المرتفعات

على المساعدة منظم على االعتماد في تبالغ ال
منظم يعمل ال قد المرتفعات على االنطالق بدء
المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة

االنحدار شديدة المنحدرات على فّعال نحو على
بالجليد المغطاة والطرق

المساعدة منظم يعمل ال اليد، فرامل عكس على
الحفاظ على المرتفعات على االنطالق بدء على

ال طويلة زمنية لفترة السيارة ثبات على
بدء على المساعدة منظم استخدام تحاول

على السيارة لفرملة المرتفعات على االنطالق
وقوع إلى ذلك يؤدي قد حيث المنحدرات،

حادث
نظام تفعيل TRC/ABS/VSCعند

دائًما حريًصا كن االنزالق مؤشر يومضمصباح
تتسبب أن يمكن المتهورة القيادة القيادة أثناء
عندما الشديد الحذر توخ حادث وقوع في

المؤشر يومضمصباح
نظام إيقاف TRC/VSCعند

مالئمة بسرعة السيارة وُقد البالغ، الحذر توخ
األنظمة هي هذه ألن نظًرا الطريق لظروف
والقوة السيارة اتزان ضمان عن المسؤولة

نظام توقف ال إذاTRC/VSCالدافعة، إال
الضرورة اقتضت

اإلطارات استبدال
المحددة بالمواصفات اإلطارات جميع أن من تأكد
السطح ونقش التجارية والعالمة الحجم حيث من
إلى باإلضافة اإلجمالية الحمل وسعة الخارجي
مستوى إلى اإلطارات جميع نفخ من تأكد ذلك،

به الموصى النفخ ضغط
أنظمة تعمل بطريقةVSCوTRCوABSلن

في مختلفة إطارات تركيب حالة في صحيحة
السيارة

من مزيد على للحصول تويوتا بوكيل اتصل
العجالت أو اإلطارات استبدال عند المعلومات

التعليق ونظام اإلطارات استعمال
تعديل أو شكل بأي متضررة إطارات استعمال
المساعدة أنظمة على يؤثر سوف التعليق نظام
في خلل حدوث في يتسبب وقد القيادة على

النظام
كانت إذا الثانوية التصادم فرامل نظام

بذلك مزودة السيارة
فقط الثانوية التصادم فرامل نظام على تعتمد ال
احتمالية من الحد في للمساعدة النظام هذا ُصمم
ومع الثانوي، االصطدام بسبب الضرر من المزيد
يمكن للظروف وفًقا يتغير التأثير هذا فإن ذلك

أو الوفاة إلى النظام على المبالغ االعتماد يؤدي أن
خطيرة بجروح اإلصابة
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القيادة.٦-٤ بشأن نصائح

الرفيقة االقتصادية القيادة وضع استعمال عند
مساٍوEcoبالبيئة عزم توليد الممكن من ،

أكثر ويكون الوقود دواسة على الضغط لمقدار
إلى باإلضافة العادية الظروف في منه سالسة
الهواء تكييف نظام تشغيل تقليل سيتم ذلك،
يعمل ما األدنى، حده إلى التبريد التدفئة
الوقود استهالك في االقتصاد تحسين على

)٢٣٦ص←

االقتصادية القيادة وضع استعمال يمكن
بالبيئة عرضمؤشرEcoالرفيقة بإبقاء وذلك

منطقة ضمن الهجين ص. (←Ecoالنظام
٩٨(

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع موضع  Dغير
في القيادة أو مرورية، إشارة في التوقف عند
إلى السرعة تغيير ذراع انقل مروري ازدحام

الوضعPالوضع استخدام عند الركن ،Nعند
استهالك بشأن إيجابي تأثير ثمة يكون ال

الوضع في البنزين،Nالوقود محرك يعمل ،
عند وكذلك، الكهرباء توليد يتعذر ولكن
يتم وغيره، الهواء، تكييف نظام استخدام

الهجين النظام بطارية طاقة من االستهالك
الجر بطارية

التسارع تجنب بسالسة سيارتك ُقد
والتباطؤ التسارع المفاجئ والتباطؤ
الفاعلية من مزيد إلى سيؤدي المتدرج

موتور الكهربائي المحرك استخدام بشأن
طاقة استخدام إلى االضطرار دون الجر

البنزين محرك
التسارع يستهلك المتكرر التسارع تجنب

الهجين النظام بطارية طاقة من المتكرر
استهالك إلى يؤدي ما ، الجر بطارية

البطارية طاقة استعادة يمكن للوقود رديء
بقدر الوقود دواسة تحرير مع بالقيادة

طفيف

الوقت وفي برفق الفرامل استعمال من تأكد
من كبير مقدار توليد إعادة يمكن الصحيح

التباطؤ عند الكهربائية الطاقة

فترات إلى باإلضافة المتكرر، والتباطؤ التسارع
ستؤدي المرور، إشارات في الطويلة االنتظار

استهالك في االقتصاد مستوى تدني إلى
قبل المرور حركة تقارير من تحقق الوقود
عند اإلمكان قدر المعوقات وتجنب القيادة

دواسة حرر مروريًا، مزدحم مكان في القيادة
لألمام بالتحرك للسيارة للسماح بلطف الفرامل

الكثير االستخدام تفادي مع طفيف بمقدار
على يساعد أن يمكن فذلك الوقود لدواسة

السيارات قيادة بشأن نصائح
الهجينة

انتبه والبيئية، االقتصادية للقيادة بالنسبة
التالية للنقاط

االقتصادية القيادة وضع استعمال
بالبيئة ECOالرفيقة

الهجين النظام مؤشر استعمال

السرعة تغيير ذراع تشغيل

الفرامل دواسة الوقود دواسة تشغيل

الفرملة استعمال عند

المعوقات
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المفرط الوقود استهالك في التحكم

أن عليك ثابتة بسرعة واحتفظ بسيارتك تحكم
الوقود دواسة لتحرير الوقت من متسًعا تتيح
على التوقف قبل برفق الفرامل على والضغط
ذلك إلى ما أو العبور رسوم تحصيل نقطة
الطاقة من كبير مقدار توليد إعادة يمكن

التباطؤ عند الكهربائية

الضرورة عند الهواء تكييف نظام استعمل
تقليل على يساعدك أن يمكن فذلك فقط

المفرط البنزين استهالك
الحرارة درجة تكون عندما الصيف فصل في
تدوير إعادة وضع استعمل مرتفعة، المحيطة
على الحمل تقليل على ذلك سيساعد الهواء
تقليل على يعمل كما الهواء تكييف نظام

الوقود استهالك
ال البنزين محرك ألن نظًرا الشتاء فصل في

الداخلي والجزء هو يسخن حتى تلقائيًا يفصل
الوقود من الكثير سيستهلك فإنه السيارة، من
بتجنب الوقود استهالك تحسين يمكن وكذلك،

للمدفأة المفرط االستخدام

بصفة اإلطارات نفخ ضغط تفقد احرصعلى
الصحيح غير اإلطارات نفخ فضغط دورية
للوقود عاٍل استهالك في يتسبب أن يمكن

الممكن من الثلج إطارات استعمال أن بما كذلك،
االحتكاك، من كبير قدر حدوث في يتسبب أن
إلى يؤدي قد جافة طرق على استعمالها فإن

اإلطارات استعمل للوقود عاٍل استهالك
للموسم المالئمة

استهالك إلى سيؤدي الثقيلة األمتعة تحميل
غير األمتعة تحميل تجنب للوقود عاٍل

سيتسبب كبير سقفي حامل تركيب الضرورية
للوقود عاٍل استهالك في أيًضا

تلقائيًا ويفصل يعمل البنزين محرك ألن نظًرا
عالوة المحرك إحماء يلزم ال فإنه يبرد، عندما
قصيرة لمسافات القيادة ستتسبب ذلك، على
ما للمحرك، المتكرر اإلحماء في متكرر بشكل

الوقود استهالك من يزيد

السريعة الطرق على القيادة

الهواء تكييف

لإلطارات النفخ ضغط من التحقق

األمتعة

القيادة قبل اإلحماء
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الحرارة لدرجات مالئمة سوائل استخدم
بالخارج السائدة

المحرك• زيت
المحرك• الطاقة في التحكم وحدة تبريد سائل
الغاسلة• سائل
بفحصحالة يقوم أن صيانة فني من اطلب

بقدرة فولط١٢البطارية
عجالت على ثلج إطارات بتركيب قم

سالسل مجموعة شراء أو األربع السيارة
األمامية لإلطارات إطارات

الحجم لنفس اإلطارات جميع مطابقة من تأكد
السالسل مطابقة من وكذلك التجارية، والعالمة

اإلطارات لحجم

القيادة لظروف وفًقا يلي ما نّفذ

فصل في القيادة بشأن نصائح
الشتاء

قبل الالزمة والفحوص التحضيرات أجِر
احرصدائًما الشتاء فصل في السيارة قيادة
الظروف تالئم بطريقة سيارتك قيادة على

السائدة الجوية

الشتاء فصل قبل التحضيرات

تحذير
الثلج إطارات تركيب مع القيادة

وقوع خطر من للحد التالية االحتياطات اتخذ
الحوادث

التحكم فقدان في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة

الخطيرة
المحدد بالحجم إطارات استعمل

به الموصى الهواء ضغط مستوى على حافظ

تتجاوز بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال
إلطارات المحددة القصوى أو القصوى السرعة

المستعملة الثلج
العجالت جميع على الثلج إطارات استعمل

بعضها على وليس
اإلطارات سالسل تركيب مع القيادة

وقوع خطر من للحد التالية االحتياطات اتخذ
الحوادث

على القدرة عدم إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
في يتسبب وقد آمن، نحو على السيارة قيادة

الخطيرة اإلصابات أو الوفاة
تتجاوز بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

اإلطارات لسالسل المحددة القصوى السرعة
سرعة أو بغض٥٠المستعملة ساعة، كم
أقل أيهما عن النظر

حفر أو مطبات بها طرق على القيادة تجنب
المفاجئ والتوجيه المفاجئ التسارع تجنب

التي السرعة تغيير وعمليات المفاجئة والفرملة
للمحرك مفاجئ كبح في تتسبب

دخول قبل كافية بدرجة السرعة اخفض
التحكم على المحافظة لضمان منعطف

بالسيارة
نظام تستعمل تتبعLTAال على المساعدة

مزودة السيارة كانت إذا المرورية الحارة
بذلك

مالحظة
الثلج إطارات استبدال أو صيانة

وكالء من الثلج إطارات استبدال أو إصالح اطلب
المرخصين اإلطارات بائعي أو تويوتا

تؤثر الثلج إطارات وتركيب إزالة عملية ألن وهذا
اإلطارات ضغط تحذير صمامات عمل على

اإلرسال وأجهزة

السيارة قيادة قبل
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أي تحريك أو النوافذ من أي فتح تحاول ال
ماًء اسكب بالقوة المتجمدة الماسحات من
الثلج إلذابة المتجمدة المناطق على دافئًا
تجمدها لمنع فوًرا متبقية مياه أي امسح

نظام لمروحة الصحيح التشغيل لضمان
على متراكمة ثلوج أي أِزل بالمناخ، التحكم
الزجاج أمام الموجودة الهواء دخول فتحات

األمامي
يكون قد زائد جليد أو ثلج وجود تفقد

سقف أو الخارجية المصابيح على تراكم
أو اإلطارات حول أو الشاسيه أو السيارة

بإزالته وقم الفرامل على
قبل حذائك أسفل عن وحل أو ثلوج أي أِزل

السيارة في الدخول

وجود على وحافظ ببطء، السيارة سرعة ِزد
وُقد أمامك، التي السيارة وبين بينك آمنة مسافة

ظروف تالئم منخفضة بسرعة السيارة
الطريق

تغيير ذراع وتغيير السيارة بركن قم
الوضع إلى تعشيقPالسرعة دون من

ما تتجمد، أن اليد لفرامل يمكن اليد فرامل
السيارة ركن تم إذا تحريرها دون سيحول

فاحرصعلى اليد، فرامل تعشيق دون
للعجالت تثبيت كتل وضع

خطيًرا أمًرا يكون قد ذلك فعل في اإلخفاق
دون السيارة تحرك في يتسبب قد حيث

وقوع إلى ذلك يؤدي أن احتمالية مع توقع،
حادث

فرامل تعشيق دون السيارة إيقاف حالة في
تغيير ذراع قابلية عدم من تأكد اليد،

الوضع من للخروج .* Pالسرعة
محاولة:* تمت إذا السرعة تغيير ذراع قفل سيتم

الوضع من دونPنقله آخر وضع أي إلى
ذراع نقل كان إذا الفرامل دواسة على الضغط

الوضع من السرعة فقدPتغيير ممكنًا، أمًرا
السرعة تغيير قفل نظام في مشكلة هناك تكون
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

مقاس بوصة١٧إطارات
عند اإلطارات لسالسل السليم الحجم استخدم

تركيبها
لكل مناسبة إطارات سالسل أحجام تتوافر

إطار حجم

بقطر الجانبية مم٣السلسلة
بعرض الجانبية مم١٠السلسلة
بطول الجانبية مم٣٠السلسلة
بقطر العرضية مم٤السلسلة
بعرض العرضية مم١٤السلسلة
بطول العرضية مم٢٥السلسلة

مقاس بوصة١٨إطارات
اإلطارات سالسل تركيب يتعذر

السيارة قيادة عند

السيارة ركن عند

اإلطارات سالسل اختيار
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منها بدالً الثلج إطارات تركيب يجب

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين تختلف
الطريق ونوع الموقع على اعتماًدا اإلطارات
المحلية القوانين مراجعة على دائًما احرص

اإلطارات سالسل تركيب قبل

اإلطارات سالسل تركيب
عند التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

السالسل ونزع تركيب
آمن مكان في اإلطارات سالسل ونزع بتركيب قم

اإلطارات على اإلطارات سالسل بتركيب قم
اإلطارات سالسل بتركيب تقم ال فقط األمامية

الخلفية اإلطارات على
اإلطارات على اإلطارات سالسل بتركيب قم

السالسل إحكام أِعد اإلمكان قدر بإحكام األمامية
لمسافة القيادة كم٠٫٥١٫٠بعد

التعليمات باتباع اإلطارات سالسل بتركيب قم
اإلطارات سالسل مع المرفقة

مركًزا المحددة التصميم خصائص تمنحها
المعتادة الركاب سيارات من أعلى للجاذبية
النوع هذا السيارة هذه تصميم ميزة تجعل
االنقالب في احتماالً أكثر السيارات من
لهما الخدمات فسيارة ذلك، إلى إضافة
من أكثر كبير بشكل أعلى انقالب معدل

األخرى السيارات أنواع
رؤية له أن األعلى الخلوصاألرض وميزة

بتوقع لك يسمح ما للطريق أفضل
المشكالت

السرعات بنفس لالنعطاف مصممة غير هي
مثل وليس المعتادة الركاب سيارات مثل

بشكل لتؤدي المصممة الرياضية السيارات
ولذلك، الوعرة الطرق ظروف في مالئم
بسرعات الحادة االنعطافات تتسبب فقد

السيارة انقالب في كبيرة

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين
اإلطارات

مالحظة
اإلطارات سالسل تثبيت

بضغط الخاصة التحذير صمامات تعمل ال قد
عند صحيحة بطريقة اإلرسال وأجهزة اإلطار

اإلطارات سالسل تركيب

الخدمات سيارة احتياطات

سيارات فئة إلى السيارة هذه تنتمي
أكثر خلوصأرضي لها التي الخدمات،

بارتفاع يتعلق فيما أضيق ومداس ارتفاًعا
جاذبيتها

الخدمات سيارة ميزة

تحذير
الخدمات سيارة احتياطات

خطر من للحد التالية باالحتياطات دائًما التزم
أو خطيرة بجروح اإلصابة أو للموت التعرض

سيارتك تلف
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يرجى الوعرة، الطرق على السيارة قيادة عند
تجنب في للمساعدة التالية االحتياطات مراعاة

الوعرة الطرق لسيارات المناطق إغالق
يُسمح التي المناطق في إال سيارتك تقد ال

بالسفر الوعرة الطرق لسيارات فيها
إذن على احصل الخاصة الملكية احترم

الخاصة الملكية دخول قبل المالك
الشرفية البوابات المغلقة المناطق تدخل ال

السفر تقيد التي والعالمات والحواجز
عندما ممهدة طرق على القيادة على حافظ

تغيير يجب مبللة، الطرق ظروف تكون
لمنع السفر تأخير أو القيادة تقنيات

بالطرق لحقت التي األضرار

تحذير
وفاة المحتمل من انقالب، حادثة أي في

من أكثر األمان حزام يربط لم الذي الشخص
على ينبغي ولذلك، يربطه الذي الشخص
المقاعد أحزمة ربط الركاب وجميع السائق

دائًما
المناورات أو الحادة االنعطافات تجنب

اإلمكان بقدر الفجائية،
فقدان إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد حيث
عن يسفر قد ما السيارة، انقالب أو السيطرة

خطيرة إصابة أو الوفاة
وضع يؤدي سقف بقضيبي المزودة السيارات

جعل إلى األمتعة حمل سقف على الحمولة
السرعات تجنب أكبر السيارة جاذبية مركز
االنعطافات أو فجأة التشغيل بدء أو العالية
المناورات أو المفاجئة الفرملة أو الحادة
فقدان إلى ذلك يؤدي فقد وإال الفجائية،

عدم بسبب االنقالب أو السيارة على السيطرة
صحيحة بطريقة السيارة هذه تشغيل
تعد الرعدية العواصف في دائًما أبطئ

األعلى جاذبيتها ومركز وضعها بسبب سيارتك
سيارة من الجانبية للرياح حساسية أكثر

بالتحكم اإلبطاء لك يسمح المعتادة الركاب
أفضل بشكل

شديد المنحدرات على أفقي بشكل تقد ال
أو مستقيم بشكل القيادة يفضل االنحدار

سيارة أي أو لسيارتك يمكن لألسفل مستقيم
على تنقلب أن الوعرة للطرق أخرى مشابهة
الخلف أو األمام من أكبر بسهولة الجوانب

الوعرة الطرق على القيادة

تحذير
الوعرة الطرق على القيادة احتياطات

خطر من للحد التالية باالحتياطات دائًما التزم
أو خطيرة بجروح اإلصابة أو للموت التعرض

سيارتك تلف
ال الطريق جانب على تكون بحرصعندما قد
في بالقيادة ضرورية غير مخاطر تتحمل

الخطرة األماكن
على القيادة أثناء القيادة عجلة أجزاء تمسك ال
أن يمكن سيئة عثرة فوجود الوعرة الطرق
بكلتا احتفظ يديك وتجرح بالعجلة ترتطم
الخارجي السطح على إبهامك وخاصة يديك

للحافة
فور فعاليتها من للتأكد الفرامل من دائًما تحقق
الثلج أو الماء أو الطين أو الرمال في القيادة
أو الطين أو الطويل العشب خالل القيادة بعد
من تأكد إلخ، األنهار، أو الرمال أو الصخور
خرق أو ورق أو شجيرة أو عشب وجود عدم
أسفل محشور أو ملتصق إلخ رمل، أو حجر أو
المواد هذه من أي تخلصمن السيارة جسم
استخدام تم إذا السيارة جسم أسفل من

الملتصقة أو المحشورة المواد هذه مع السيارة
أو عطل يحدث فقد السيارة، جسم بأسفل

حريق
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تحذير
في أو الوعرة الطرق على القيادة عند

أو كبيرة بسرعات تقد ال الوعرة، التضاريس
ضرب أو حادة بانعطافات القيام أو القفز

فقدان إلى ذلك يؤدي فقد ذلك؛ إلى وما أجسام،
إلى يؤدي مما انقالبها أو السيارة على التحكم
تخاطر أنك كما الخطيرة اإلصابة أو الوفاة

وهيكلها سيارتك لتعليق الثمن باهظة بأضرار

مالحظة
بالمياه التلف لمنع

عدم لضمان الالزمة السالمة تدابير كافة اتخذ
بطارية الهجينة للبطارية المياه في تلف حدوث
األخرى المكونات أو الهجين النظام أو ، الجر
المحرك مقصورة إلى الماء دخول يتسبب قد
يتسبب قد الهجين للنظام جسيمة أضرار في
قصر حدوث في المقصورة إلى المياه دخول
بطارية الهجينة للبطارية الكهربائية بالدائرة

الخلفية المقاعد أسفل الموجودة الجر
ناقل إلى تدخل التي المياه تتسبب سوف
ناقل جودة في تدهور في الهجين الحركة
يمكن وال األعطال مؤشر يضيء قد الحركة

السيارة قيادة
العجالت، محامل من الشحوم غسل للماء يمكن

وقد ألوانه، سابق وعطل الصدأ يسبب مما
ما الهجين، الحركة ناقل علبة في أيًضا يدخل

التروس لزيت التشحيم جودة من يقلل
ماء به طريق على القيادة عند

عبور عند مثل ماء، به طريق على القيادة حالة في
وقاع الماء عمق من أوالً تحقق الضحلة، الجداول
وتجنب ببطء قد صالبته من للتأكد النهر مجرى

العميقة المياه
الوعرة الطرق على القيادة بعد الفحص

أسطوانات في المتراكم والطين الرمل يؤثر قد
كفاءة على الفرامل أقراص وحول الفرامل
مكونات تلف في ذلك يتسبب وقد الفرامل

الفرامل نظام

يوم كل بعد للصيانة فحص بإجراء دائًما قم
عبر نقلتك التي الوعرة الطرق على القيادة من
الماء أو الطين أو الرمال أو الوعرة التضاريس
← الدورية الصيانة معلومات على للتعرف

٣٢٤ص
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الصوت نظام

األساسية.١-٥. التشغيل عمليات
الصوت أنظمة ٢٥٠.................أنواع

بعجلة الخاصة الصوت مفاتيح استخدام
٢٥١..............................القيادة
٢٥٢.......................... USBمنفذ

الصوت.٢-٥ نظام استخدام
الصوت لنظام األمثل ٢٥٣.....االستخدام

الراديو.٣-٥ استخدام
الراديو ٢٥٥.......................تشغيل

الصوتية.٤-٥ المضغوطة األقراص تشغيل
MP3/WMAوأقراص

الصلبة األقراص مشغل تشغيل عملية
.....................................٢٥٧

خارجي.٥-٥ جهاز استخدام
جهاز إلى ٢٦٤...........iPodاالستماع

ذاكرة جهاز عبر للموسيقى االستماع
USB..............................٢٦٩

أجهزة.٦-٥  ®Bluetoothاستخدام
بتقنية مزود صوت نظام هاتف

Bluetooth® ...................٢٧٤
القيادة عجلة مفاتيح ٢٧٩.......استخدام

جهاز ٢٧٩...... ®Bluetoothتسجيل
٧-٥." "SETUPقائمة

" قائمة قائمةSETUPاستخدام "
"Bluetooth("..................٢٨٠

" قائمة قائمةSETUPاستخدام "
"PHONE(".....................٢٨٢

بتقنية.٨-٥ المزود الصوت نظام
Bluetooth® 

بتقنية مزود محمول مشغل تشغيل
Bluetooth® ...................٢٨٦

 ®Bluetoothهاتف.٩-٥
هاتفية مكالمة ٢٨٨................إجراء

هاتفية مكالمة تلقي ٢٨٩............عند
الهاتف عبر ٢٨٩.................التحدث

١٠-٥.Bluetooth® 
Bluetooth® .....................٢٩١
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األساسية.١-٥ التشغيل عمليات

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المتعددة الوسائط نظام التوجيه بنظام المزودة السيارات
المتعددة" والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع

المتعددة الوسائط نظام التوجيه بنظام المزودة غير السيارات
الالسلكي التردد موجات باستخدام المزودة األقراص AM/FMمشغل

الخلوية الهواتف استخدام
إذا الصوت نظام سماعات عبر التداخل سماع يمكن
أو السيارة داخل االستخدام قيد الخلوي الهاتف كان
بالسيارة الصوت نظام تشغيل أثناء منها بالقرب

الصوت أنظمة *أنواع

عامة نظرة

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

من أكثر التشغيل وضع في الصوت نظام تترك ال
الهجين النظام إيقاف مع الالزم
الصوت نظام إتالف لتجنب

ن غيرها أو المشروبات سكب لتفادي انتبه
الصوت نظام على السوائل
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٢٥١

٥

األساسية١-٥ التشغيل عمليات

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

الصوت مستوى
الصوت• خفضمستوى رفع اضغط
صفير• صوت تسمع حتى االستمرار مع اضغط

مستمر بشكل الصوت خفضمستوى لرفع
" " MODE المفتاح

الصوت• مصدر وحدد الطاقة، بتشغيل قم اضغط
صفير• صوت تسمع حتى االستمرار مع اضغط

الصوت كتم الراديو وضع
قرص أو  MP3/WMA/AACالقرصالمضغوط

بتقنيةUSBأوiPodأو الصوت وضع أو
Bluetooth® التشغيل لعملية المؤقت اإليقاف

الحالية

مع اضغط مؤقتًا، إيقافه أو الصوت كتم إللغاء
أخرى مرة المفتاح على االستمرار

البحث مفتاح
الراديو وضع

ضمن• محفوظة راديو محطة حدد اضغط
مسبًقا المعينة المحطات

صفير• صوت تسمع حتى االستمرار مع اضغط
ألسفل ألعلى ابحث

قرص أو  MP3/WMA/AACالقرصالمضغوط
بتقنيةUSBأوiPodأو الصوت وضع أو

Bluetooth® :
ملف• مسار حدد اضغط
صفير• صوت تسمع حتى االستمرار مع اضغط

قرص ألبوم أو مجلد حدد
MP3/WMA/AACأوUSBعبر صوت أو

Bluetooth® (

الصوت مصدر تغيير
" المفتاح على نظامMODEاضغط تشغيل عند "

فيها يتم مرة كل مع الصوت مصدر يتغير الصوت
فسيتم الوضع، استخدام تعذر إذا الزر على الضغط

تجاوزه
AM← FM← CDأوMP3/WMA/AAC 
←iPodذاكرة عبرUSBأو  ←صوت

Bluetooth®  

الخاصة الصوت مفاتيح استخدام
القيادة بعجلة

الصوت بعضميزات في التحكم يمكن
عجلة على الموجودة المفاتيح باستخدام

القيادة
الصوت نظام نوع حسب التشغيل يختلف قد
التفاصيل، على لالطالع التوجيه نظام أو

أو الصوت نظام مع المرفق الدليل إلى ارجع
التوجيه نظام

مفاتيح باستخدام الصوت نظام تشغيل
القيادة عجلة

تحذير
حادث وقوع خطر لتقليل

الموجودة الصوت مفاتيح تشغيل عند الحذر توخ
القيادة عجلة على
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األساسية١-٢٥٢٥ التشغيل عمليات

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

iPod
جهاز كبلiPodتوصيل .iPodباستخدام

الخاصبجهاز بالطاقة اإلمداد مصدر تشغيل أوقف
iPodتشغيله عدم حالة في

USBذاكرة
ذاكرة جهاز .USBتوصيل

الخاصبجهاز بالطاقة اإلمداد مصدر تشغيل أوقف
تشغيلهUSBذاكرة عدم حالة في

المحمول الصوت مشغل
محمول صوت مشغل توصيل

الخاصبمشغل بالطاقة اإلمداد مصدر بتشغيل قم
تشغيله عدم حالة في المحمول الصوت

 *USBمنفذ

جهاز بتوصيل ذاكرةiPodقم أوUSBأو
بمنفذ محمول صوتي هوUSBمشغل كما

" الزر على اضغط أدناه " MODEموضح
" "iPodلتحديد أو "USB."

منفذ باستخدام USBالتوصيل

تحذير
القيادة أثناء

في التحكم أدوات تشغيل أو جهاز توصيل تجنب
األجهزة
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الصوت٢-٥ نظام استخدام

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

الصوت.٢-٥ نظام استخدام

"TUNE•SELECTمقبض"
" لعرضقائمة الوضعSETUPاضغط لتحديد "

التالية اإلعدادات لتغيير بتشغيل قم
•"Sound setting"
٢٥٣ص←
•"RADIO"
٢٥٥ص←
•"Bluetooth"
٢٨٠ص←
•"PHONE"
٢٨٢ص←

النهاري الوضع مفتاح

تعتيم يتم األمامية؛ المصابيح تشغيل عند
الشاشة

النهاري الوضع إلى الشاشة تحويل يمكن ولكن
الوضع هذا تحديد طريق عن

تشغيل أثناء النهاري الوضع في الشاشة ستظل
تحديد إعادة تتم حتى األمامية المصابيح

أخرى مرة النهاري الوضع

الصوت جودة أوضاع تغيير
مقبض١ على اضغط

"TUNE•SELECT."
لتحديد٢ المقبض  Sound" أِدر

setting" .
المقبض٣ على اضغط
إلى٤ للوصول الحاجة المقبضحسب أِدر

المطلوب الوضع
" تحديد "BASSيمكن أو "TREBLEأو "

"FADER" أو "BALANCE" أو "ASL."
المقبض٥ على اضغط

الصوت جودة ضبط
المقبض" إدارة المستوىTUNE•SELECTتؤدي ضبط إلى "

الصوت لنظام األمثل االستخدام

مستوى وتوازن الصوت جودة ضبط يمكن
وإعدادات تحديدASLالصوت يمكن كما
النهاري الوضع

التشغيل طريقة

النهاري الوضع

الصوت في التحكم وظيفة استخدام

الصوت جودة المعروضوضع اليسارالمستوىالوضع جهة اليمينأِدر جهة أِدر
5إلىBASS"-5"*جهير

مرتفعمنخفض
الثالثي 5إلىTREBLE"-5"*الطنين
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الصوت٢-٢٥٤٥ نظام استخدام

C-SUV HV KZ_GH

صوت:* وضع كل في حدة على الصوت جودة مستوى ضبط يتم
أو المقبض على الصوتBACKاضغط إعدادات قائمة إلى للرجوع

التلقائي الصوت محدد )ASLضبط
تحديد المقبضASLعند أِدر ،

"TUNE•SELECTمقدار لتغيير "ASL.
" تحديد "LOWيمكن أو "MIDأو "

"HIGH" أو "OFF."
وجودةASLيقوم الصوت مستوى بضبط تلقائيًا

السيارة سرعة لمستوى وفًقا النغمة
أو المقبض على ) BACKاضغط

الصوت إعدادات قائمة إلى للرجوع

مستوى توازن
الصوت

الخلفي األمامي
"FADER"R7إلىF7الخلف إلى األماملالنتقال إلى لالنتقال

مستوى توازن
يساًرا يمينًا يساًراR7إلىBALANCE"L7"الصوت يمينًالالنتقال لالنتقال

الصوت جودة المعروضوضع اليسارالمستوىالوضع جهة اليمينأِدر جهة أِدر
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الراديو٣-٥ استخدام

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

الراديو.٣-٥ استخدام

"POWER VOLUMEمقبض"
الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط

الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم
الصوت مصدر تغيير
المحطة تحديد أدوات

"TUNE•SELECTمقبض"
التردد ضبط

الصوت كتم
تردد عن البحث

طريق١ عن المطلوبة المحطات عن ابحث
المقبض" " TUNE•SELECTتدوير

" الزر على الضغط أو < SEEKأو " "< 
TRACK" .

أدوات٢ أحد على االستمرار مع اضغط
المحطة تسمعتحديد حتى تعيين ليتم

صفير

االستقبال حساسية
بشكل الراديو تردد استقبال على الحفاظ يصعب

الراديو تشغيل

" الزر على عرض"MODEاضغط يتم حتى "AM" أو "FM."

التحكم لوحة

مسبًقا المضبوطة المحطات إعدادات
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الراديو٣-٢٥٦٥ استخدام

C-SUV HV KZ_GH

الهوائي موضع لتغير نظًرا الوقت طوال مثالي
واألجسام اإلشارة قوة واختالف مستمر، بشكٍل
إلى وما اإلرسال وأجهزة القطارات مثل المحيطة

ذلك
السقف على الراديو هوائي تثبيت يتم
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وأقراص٤-٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

وأقراص.٤-٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

القرص رفض
"POWER VOLUMEمقبض"

الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط
الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم

النصية الرسائل عرض
التشغيل الصوت مصدر تغيير

المجلدات المسارات عرضقائمة
قرص مجلد فقطMP3/WMA/AACتحديد

التشغيل تكرار
الرجوع أو العشوائي التشغيل زر

"TUNE•SELECTمقبض"
ملف مسار تحديد

تشغيل مؤقت إيقاف
التشغيل إعادة أو السريع التقديم أو مسار تحديد

األقراصالصلبة مشغل تشغيل عملية

" الزر على اضغط قرًصا، قرصمضغوطMODEأدِخل إلى االستماع لبدء "

التحكم لوحة
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وأقراص٤-٢٥٨٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

C-SUV HV KZ_GH

قرص إدخال

القرصوأِزله إخراج زر على اضغط

مسار تحديد
المقبض" أوTUNE•SELECTأِدر "

" الزر على أو < SEEKاضغط " "< 
TRACK" يتم حتى ألسفل أو ألعلى لالنتقال

المطلوب المسار عرضرقم
المسارات قائمة من مسار تحديد

على١ ).LISTاضغط
المسارات عرضقائمة سيتم

المقبض"٢ " TUNE•SELECTأِدر
مسار لتحديد عليه واضغط

على اضغط السابقة، الشاشة إلى للرجوع
)BACK.(

المسارات تشغيل وإعادة السريع التقديم
الزر على االستمرار مع   "< SEEK" اضغط

صفير "TRACK >" أو صوت تسمع حتى
العشوائي التشغيل

على ).RDMاضغط
على اضغط أخرىRDMلإللغاء، مرة

التشغيل تكرار
على ).RPTاضغط

على اضغط أخرىRPTلإللغاء، مرة
العرض تبديل

على لعرضاسمTEXTاضغط
إخفائه أو القرصالمضغوط

عرض فسيتم نصوصمتصلة، هناك كان إذا

على االستمرار مع حتىTEXTاضغط
المتبقية النصوص لعرض صفير صوت تسمع

مرة كل في واحد مجلد تحديد
على أوFOLDERاضغط

)FOLDERالمطلوب المجلد لتحديد
المجلدات قائمة من وملف مجلد تحديد

المقبض١ على اضغط
"TUNE•SELECTأو "LIST.(

المجلدات قائمة عرض سيتم
مجلد٢ لتحديد عليه المقبضواضغط أِدر

وملف
على اضغط السابقة، الشاشة إلى للرجوع

)BACK.(
األول المجلد إلى الرجوع
على االستمرار مع اضغط

) <FOLDERصوت تسمع حتى
صفير

ملف تحديد
المقبض" أوTUNE•SELECTأِدر "

قرص أو قرصمضغوط تحميل
MP3/WMA/AAC

قرص أو قرصمضغوط إخراج
MP3/WMA/AAC

المضغوطة األقراص مشغل استخدام

قرص MP3/WMA/AACتشغيل
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وأقراص٤-٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

" الزر على أو < SEEKاضغط " "< 
TRACK" يتم حتى ألسفل أو ألعلى لالنتقال

المطلوب الملف تحديد
الملفات تشغيل وإعادة السريع التقديم

الزر على االستمرار مع   "< SEEK" اضغط
صفير "TRACK >" أو صوت تسمع حتى

العشوائي التشغيل
على الضغط تغييرRDMيؤدي إلى

عشوائي← مجلد التالي بالترتيب األوضاع
قرصعشوائي←إيقاف

التشغيل تكرار
على الضغط تغييرRPTيؤدي إلى

ملف←تكرار تكرار التالي بالترتيب األوضاع
←إيقاف*مجلد

*:" تحديد حالة في إال التشغيلRDMمتاح "
العشوائي

العرض تبديل
على األلبومTEXTاضغط لعرضاسم
إخفائه أو

عرض فسيتم نصوصمتصلة، هناك كان إذا

على االستمرار مع حتىTEXTاضغط
المتبقية النصوص لعرض صفير صوت تسمع

العرض شاشة
بالشكل العرض يتم ال قد المسجلة، المحتويات حسب

العرضمطلًقا يتم ال ربما أو المناسب
الخطأ رسائل

التالي الجدول إلى فارجع خطأ، عرضرسالة تم إذا
المشكلة، حل يتم لم إذا المناسبة باإلجراءات وقم
معتمد تويوتا وكيل أي إلى السيارة فاصطحب

استخدامها يمكن التي األقراص
العالمات تحمل التي األقراص استخدام يمكن

أدناه الموضحة
ميزات أو التسجيل تنسيق حسب التشغيل يتعذر قد
تدني أو أوساخ أو خدوش لوجود نظًرا أو القرص

الجودة

إجراءاتالرسالة السبب
التصحيح

"CD CHECK"

القرصمتسًخا يكون قد
بشكٍل مدخالً أو تالًفا أو
بتنظيف قم مقلوب

بشكٍل أدِخله أو القرص
صحيح

"ERROR 3"
النظام في مشكلة توجد

القرص أخِرج

"ERROR 4"

التيار بسبب خطأ حدث
الزائد

إلى التشغيل مفتاح أِدر
اإليقاف وضع

"WAIT"

نظًرا التشغيل توقف
الحرارة درجة الرتفاع
انتظر المشغل داخل

اضغط ثم وجيزة لفترة
" الزر ". MODEعلى

تعذر مشكلة استمرت إذا
القرص تشغيل

فاتصل المضغوط،
المعتمد تويوتا بوكيل

لديك

"NO SUPPORT"
يتم لم أنه إلى ذلك يشير

ملفات أوMP3تضمين
WMAأوAACعلى

المضغوط القرص
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وأقراص٤-٢٦٠٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

C-SUV HV KZ_GH

المزودة المضغوطة األقراص تشغيل يتم ال قد
مناسب بشكل النسخ ضد التأمين بميزات
المضغوطة األقراص مشغل حماية ميزة

تلقائيًا التشغيل يتوقف الداخلية، المكونات لحماية
مشغل استخدام أثناء مشكلة أي اكتشاف عند

المضغوطة األقراص
مشغل داخل المضغوط القرص ترك تم إذا

لفترات المرفوض الوضع أو المضغوطة األقراص
ممتدة زمنية

بشكل تشغيله يتعذر وقد المضغوط القرص يتلف قد
مناسب

العدسات منظفات
يتسبب أن يمكن حيث العدسات منظفات تستخدم ال

المضغوطة األقراص مشغل إتالف في ذلك
AACوWMAوMP3ملفات

MP3  (MPEG Audio LAYER3)يعد
الصوت لضغط القياسي التنسيق

إلى تصل لدرجة الملفات ضغط تقريبًا١٠/ ١يمكن
ضغط أداة باستخدام األصلي حجمها .MP3من

WMA ) Windows Media Audioيعد
الخاصبـ الصوت ضغط .Microsoftتنسيق

الصوتية البيانات ضغط على التنسيق هذا يعمل
تنسيق من أصغر .MP3بحجم

AACويشير المحسن الصوتي للتشفير اختصار هو
مع المستخدمة القياسية الصوت ضغط تقنية إلى

MPEG2وMPEG4.
ملفات لمعايير حد  AACوWMAوMP3يوجد

والتي الملفات بتلك المسجلة الوسائط وللتنسيقات
استخدامها يمكن
ملف MP3توافق

المتوافقة• المعايير
MP3)  MPEG1 LAYER3  ،MPEG2 LSF 

LAYER3(
المتوافقة• الترميز ترددات

MPEG1 LAYER3 :كيلو٣٢،٤٤٫١،٤٨
هرتز

MPEG2 LSF LAYER3 :١٦،٢٢٫٠٥،٢٤ 
هرتز كيلو

مع• متوافق المتوافقة البت وحدات معدالت
VBR(

MPEG1 LAYER3 :٣٢٠-٣٢ 
ثانية كيلوبايت

MPEG2 LSF LAYER3 :١٦٠-٨ 
ثانية كيلوبايت

واالستريو• االستريو المتوافقة القناة أوضاع
الصوت وأحادي المزدوجة والقناة المشترك

ملف WMAتوافق
المتوافقة• المعايير

WMAاإلصدار )٩٫٢/ ٩٫١  (٧،٨،٩من
المتوافقة• الترميز ترددات
هرتز٣٢،٤٤٫١،٤٨ كيلو

تشغيل• مع متوافق المتوافقة البت معدالت
فقط القنوات مزدوج

ثانية١٩٢-٤٨ CBR: ٧،٨اإلصدار كيلوبايت
 ٣٢٠-٤٨ CBR): ٩٫٢/ ٩٫١ (٩اإلصدار

ثانية كيلوبايت
ملف AACتوافق

المتوافقة• المعايير
MPEG4/AAC-LC

المتوافقة• الترميز ترددات
كيلو٤٨/ ٤٤٫١/ ٣٢/ ٢٤/ ٢٢٫٠٥/ ١٦/ ١٢/ ١١٫٠٢٥
هرتز

مع• متوافق المتوافقة البت وحدات معدالت
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VBR(
ثانية٣٢٠-٨ كيلوبايت
المتوافقة• القنوات أوضاع

غير المزدوجة القناة وضع وقناتان واحدة قناة
مدعوم

المتوافقة الوسائط
لتشغيل استخدامها يمكن التي  MP3الوسائط

للقراءةAACوWMAو المضغوطة األقراص هما
الكتابة إلعادة القابلة المضغوطة واألقراص فقط

عليها
حالة حسب األحيان، بعض في التشغيل يتعذر قد
قابل أم فقط للقراءة كان سواًء المضغوط القرص
يقفز قد أو التشغيل يتعذر قد عليه الكتابة إلعادة

ببصمات متسًخا أو القرصمخدوًشا كان إذا الصوت
األصابع

المتوافقة األقراص تنسيقات
التالية األقراص تنسيقات استخدام يمكن

الوضع• األقراص ألقراص١تنسيقات
CD-ROMالوضع  CD-ROMألقراص٢،

XAالشكل٢للوضع ٢والشكل١،
الملفات•  ١  ISO9660 Levelتنسيقات

) JolietوRomeoو٢  Levelو
UDF2.01
ملفات تعمل ال  AACوWMAوMP3قد

المذكورة التنسيقات بخالف تنسيق بأي المكتوبة
عرضأسماء يتم ال وربما صحيح بشكل أعاله

صحيح بشكٍل بهم الخاصة المجلدات وأسماء الملفات
أيًضا

يلي فيما والقيود بالمعايير المتعلقة العناصر تتمثل
األدلة• لتسلسل األقصى في٨الحد بما مستويات

األصل ذلك
أسماء• المجلدات أسماء لطول األقصى الحد

حرًفا٣٢الملفات
المجلدات• لعدد األقصى ذلك١٩٢الحد في بما

األصل
قرص• كل في الملفات لعدد األقصى ٢٥٥الحد

الملفات أسماء

التعرف يمكن التي الملفات من الوحيد النوع يعد
ملفات باعتبارها  MP3/WMA/AACعليها

باالمتدادات تنتهي التي الملفات هي تشغيلها ويمكن
 .mp3أو .wmaأو m4a.

المتعددة الجلسات
المتعددة، الجلسات مع الصوت نظام لتوافق نظًرا
ملفات على أقراصتحتوي تشغيل الممكن فمن

MP3وWMAوAACيمكن فال ذلك، من بالرغم
األولى الجلسة بخالف جلسة أي تشغيل

AACوWMAوID3عالمات
عالمات إضافة ملفاتID3يمكن مماMP3إلى ؛

ذلك إلى وما الفنان واسم المسار اسم تسجيل يتيح
مع متوافق  ١٫١و١٫٠اإلصدارID3النظام

عالمات ٢٫٣و٢٫٢واإلصدار عددID3من يستند
اإلصدار على )ID3لعالمات١٫١و١٫٠األحرف
عالمات إضافة ملفاتWMAيمكن ؛WMAإلى

بنفس الفنان واسم المسار اسم تسجيل يتيح مما
عالمات مع المتبعة .ID3الطريقة

عالمات إضافة ملفاتAACيمكن األمرAACإلى ؛
واسم المسار اسم تسجيل الممكن من يجعل الذي

عالمات مع المتبعة الطريقة بنفس .ID3الفنان
ملفات AACوWMAوMP3تشغيل

ملفات قرصيتضمن إدخال  WMAأوMP3عند
علىAACأو الموجودة الملفات كافة فحص يتم ،

يتم الملف، فحص من االنتهاء بمجرد أوالً القرص
ملف أول . AACأوWMAأوMP3تشغيل

نوصيك الملف، فحص عملية من االنتهاء لتسريع
ملفات بخالف ملفات أي في الكتابة أوMP3بعدم

WMAأوAACداٍع دون مجلدات إنشاء أو
البيانات من مزيد على األقراصتحتوي كانت إذا

بتنسيق والبيانات أوWMAأوMP3الموسيقية
AACالبيانات بخالف بيانات أي تشغيل يمكن فال ،

فقط الموسيقية
االمتدادات

بامتدادات ملفات استخدام حالة  mp3. في
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ملفاتm4a. وwma. و بخالف أوMP3لملفات
WMAأوAACبشكٍل عليها التعرف فسيتم ،

ملفات باعتبارها أوWMAأوMP3خاطئ
AACالتشويش من كبير قدر ذلك عن ينتج قد

الصوت مكبرات وتلف
التشغيل

ملف• نوصيكMP3لتشغيل ثابتة، صوت بجودة
مقداره ثابت بت وحدات معدل  ١٢٨باستخدام
مقداره ترميز ومعدل الثانية  ٤٤٫١كيلوبايت

هرتز كيلو
للقراءة• المضغوطة األقراص تشغيل يتعذر قد

بعض في عليها الكتابة إلعادة القابلة أو فقط
القرص خصائص حسب الحاالت،

المجانية• البرامج من متنوعة مجموعة فهناك
بملفات الخاصة الترميز برامج من  MP3وغيرها

حالةAACوWMAو وحسب باألسواق،
سوء ذلك على يترتب قد الملف، وتنسيق التشفير
وفي التشغيل بدء عند تشوش أو الصوت جودة

تماًما التشغيل يتعذر قد الحاالت، بعض
بخالف• ملفات تسجيل أوWMAأوMP3عند

AACعلى التعرف يستغرق فقد قرص، أي على
يتعذر قد الحاالت بعض وفي أطول، القرصوقتًا

تماًما التشغيل
من• كٌل  WindowsوMicrosoftتعد

مسجلةWindows Mediaو تجارية عالمات
فيMicrosoft Corporationلشركة القائمة

المتحدة أخرىU.S.Aالواليات ودول

تحذير
أقراص مشغل CDمصادقة

مالحظة
استخدامها يمكن ال التي األقراصوالمهايئات
يلي فيما الواردة األقراص أنواع استخدام تجنب

األقراصمقاس مهايئات أيًضا أو٨وتجنب سم
DualDiscsللطباعة القابلة األقراص أو

أو و المشغل تلف في بذلك القيام يتسبب قد
القرص إخراج إدخال وظيفة
قطرها يبلغ ال التي سم١٢األقراص

والمعيبة الجودة األقراصرديئة

شفافة تسجيل بمساحة المزودة األقراص

P.262

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٢٦٣

٥

وأقراص٤-٥ الصوتية المضغوطة األقراص MP3/WMAتشغيل

توصلاماظن

C-SUV HV KZ_GH

مالحظة
ملصقات أو شريط على تحتوي التي األقراص
فقط للقراءة أقراصمضغوطة ملصقات أو

الخاص الملصق إزالة تمت التي أو بها، مرفقًة
بها

بالمشغل الخاصة السالمة احتياطات
السالمة احتياطات تحري في الفشل يتسبب قد

بالغ ضرٍر إلحاق في يلي فيما الموضحة
نفسه بالمشغل أو باألقراص

األقراصداخل بخالف شيء أي إدخال تجنب
القرص فتحة

المشغل على زيت وضع تجنب
ضوء عن بعيًدا األقراص تخزين احرصعلى

المباشر الشمس
المشغل أجزاء من جزء أي فك محاولة يحظر
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خارجي.٥-٥ جهاز استخدام

٢٥٢ص←

"POWER VOLUMEمقبض"
الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط

الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم
النصية الرسائل عرض

التشغيل الصوت مصدر تغيير
أغاني عرضقائمة

التشغيل عرضوضع
التشغيل تكرار

الرجوع أو العشوائي التشغيل زر
"TUNE•SELECTمقبض"

الحالي بالمجلد الخاصة قائمة عرض اضغط

جهاز إلى iPodاالستماع

جهاز توصيل لك السيارةiPodيتيح سماعات عبر الموسيقية المقطوعات بسماع االستمتاع
" الزر على عرض"MODEاضغط يتم حتى "iPod."

جهاز iPodتوصيل

التحكم لوحة
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قائمة أغنية تحديد بتشغيل iPodقم
تشغيل مؤقت إيقاف

التشغيل إعادة أو السريع التقديم أو أغنية تحديد

على١ لتحديدBROWSEاضغط
تشغيل .iPodوضع

المقبض٢ تدوير يؤدي
"TUNE•SELECTعقارب اتجاه في "

بالترتيب التشغيل وضع تغيير إلى الساعة

" " ←Playlists"← "Artistsالتالي
"Albums"← "Songs← "
"Genres"← "Composers← "
"Radio"← "Audiobooks← "
"Podcasts"← "iTunes U"
وضع٣ لتحديد المقبض على اضغط

المطلوب التشغيل
التشغيل أوضاع قائمة

قائمة تحديد
المقبض"١ " TUNE•SELECTأِدر

األولى التحديد لعرضقائمة
العنصر٢ لتحديد المقبض على اضغط

الثانية التحديد وعرضقائمة المطلوب

العنصر٣ لتحديد اإلجراء نفس كرر
المطلوب

على اضغط السابقة، التحديد قائمة إلى للرجوع
)BACK.(

على التحديدPLAYاضغط لتشغيل
المطلوب

التشغيل وضع تحديد

التشغيل األولوضع الثانيالتحديد الثالثالتحديد الرابعالتحديد التحديد

"Playlists"قوائم تحديد
األغانيالتشغيل --تحديد

"Artists"الفنانين األلبوماتتحديد األغانيتحديد -تحديد
"Albums"األلبومات األغانيتحديد --تحديد
"Songs"األغاني ---تحديد
"Genres"النوع الفنانينتحديد األلبوماتتحديد األغانيتحديد تحديد
"Composers"المؤلفين األلبوماتتحديد األغانيتحديد -تحديد
"Radio"المحطات---

"Audiobooks"الكتب تحديد
فصلالصوتية --تحديد

"Podcasts"األحداثالبرامج --تحديد
"iTunes U"التدريبية األحداثالدورات --تحديد
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المقبض" أوTUNE•SELECTأِدر "
" الزر على أو < SEEKاضغط " "< 

TRACK" المطلوبة األغنية لتحديد

على١ ).LISTاضغط
األغاني قائمة عرض سيتم

المقبض"٢ " TUNE•SELECTأِدر
أغنية لتحديد

األغنية٣ لتشغيل المقبض على اضغط
على اضغط السابقة، الشاشة إلى للرجوع

)BACK.(

الزر على االستمرار مع   "< SEEK" اضغط
صفير "TRACK >" أو صوت تسمع حتى

على الضغط تغييرRPTيؤدي إلى
مسار←تكرار تكرار التالي بالترتيب األوضاع

←إيقاف*ألبوم
أجهزة:* على بناًء األلبوم تكرار وضع يتوفر ال قد

iPodمعك المتوفرة

على الضغط تغييرRDMيؤدي إلى
عشوائي← مقطع التالي بالترتيب األوضاع

عشوائي←إيقاف ألبوم

على األلبومTEXTاضغط لعرضاسم
إخفائه أو

عرض فسيتم نصوصمتصلة، هناك كان إذا

على االستمرار مع حتىTEXTاضغط
المتبقية النصوص لعرض صفير صوت تسمع

جهاز عن iPodنبذة

شارة استخدام إلىMade for Appleيشير
منتجات لالتصال خصيًصا الملحقات أحد تصميم

Appleِقبَل من واعتماده الشارة هذه تحمل التي
في بها المعمول األداء بمعايير المتثاله المطور

Appleتتحمل تشغيلAppleال مسؤولية أية
التنظيمية المعايير مع توافقه أو الجهاز هذا

هذا استخدام أن مالحظة الرجاء السالمة ومعايير
منتج مع األداءAppleالملحق على يؤثر قد

الالسلكي
iTunes UوiPodوiPod touchوiPod 

nanoوiPhoneلشركة تجارية عالمات
Apple Inc. المتحدة الواليات في ومسجلة ،
أخرى وبلدان

iPodوظائف
جهاز توصيل الصوتiPodعند مصدر وتغيير

وضع جهازiPodإلى فسيواصل ،iPodالعمل
المرة في عندها توقف التي النقطة نفس من

االستخدام من السابقة
لجهاز تكونiPodووفًقا قد بالنظام، المتصل

الجهاز فصل يؤدي قد متاحة غير الوظائف بعض
في الخلل بعضمشكالت حل إلى توصيله وإعادة

التشغيل

أغاني تحديد

األغاني قائمة من أغنية تحديد

األغاني تشغيل وإعادة السريع التقديم

التشغيل تكرار

العشوائي التشغيل

العرض تبديل
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جهاز تشغيل يمكن ال بالنظام، االتصال أثناء
iPodومن به الخاصة التحكم أدوات خالل من

التحكم أدوات استخدام الضروري فمن ثَم،
ذلك من بدالً بالسيارة الصوت بنظام الخاصة

iPodمشكالت
استخدامك عند تحدث التي المشكالت معظم لحل

جهازiPodلجهاز افصل ،iPodوصلة  iPodعن
توصيله أِعد ثم بالسيارة

ضبط إعادة كيفية حول تعليمات على لالطالع
iPodمالك دليل إلى ارجع ،iPod.

العرض شاشة
٢٥٩ص←

الخطأ رسائل
التالي الجدول إلى فارجع خطأ، عرضرسالة تم إذا
المشكلة، حل يتم لم إذا المناسبة باإلجراءات وقم
معتمد تويوتا وكيل أي إلى السيارة فاصطحب

المتوافقة الُطُرز
النظام هذا مع التالية األجهزة استخدام يمكن

جهاز لمالءمة ُصنع
•iPhone X
•iPhone 8 Plus
•iPhone 8
•iPhone 7 Plus
•iPhone 7
•iPhone SE
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6s
•iPhone 6 Plus
•iPhone 6
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPod touchالسادس الجيل
•iPod touchالخامس الجيل
•iPod nanoالسابع الجيل

فقط الصوتي التشغيل إال النظام هذا يدعم ال
وما البرنامج إصدارات أو ُطُرز بين الفروق حسب
هذا مع متوافقة غير الطرز بعض تكون قد ذلك، إلى

النظام

إجراءاتالرسالة السبب
التصحيح

"iPod ERROR"
تعذر إلى ذلك يشير

الموجودة البيانات قراءة
جهاز .iPodعلى

"ERROR 3"
احتمال إلى ذلك يشير
وظيفي خلل وجود

.iPodبجهاز

"ERROR 4"حدوث إلى ذلك يشير
زائد تيار خطأ

"ERROR 5"
حدوث إلى ذلك يشير

بجهاز االتصال في خطأ
iPod.

"ERROR 6"حدوث إلى ذلك يشير
المصادقة في خطأ

"NO SONGS"
وجود عدم إلى ذلك يشير
على موسيقية بيانات

.iPodجهاز

"NO PLAYLISTS"
عدم إلى ذلك يشير
بعض على العثور

ضمن المتاحة األغنيات
المحددة التشغيل قائمة

 "UPDATE YOUR 
iPod" 

توافق عدم إلى ذلك يشير
جهاز قمiPodإصدار
برنامج  iPodبترقية

أحد إلى الخاصبك
إصدار

إجراءاتالرسالة السبب
التصحيح
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تحذير
القيادة أثناء

جهاز توصيل أدواتiPodتجنب تشغيل أو
حادث وقوع في ذلك يتسبب قد حيث التحكم
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي

مالحظة
جهاز تلف iPodلتجنب
جهاز تترك ترتفعiPodال فقد السيارة داخل

تلف إلى يؤدي ما السيارة داخل الحرارة درجة
.iPodجهاز

جهاز على ألسفل الضغط أوiPodتجنب
اتصاله أثناء الزم غير ضغط ألي تعريضه
أو الجهاز تلف في يتسبب قد هذا ألن نظًرا

الخاصبه الطرف
نظًرا المنافذ في غريبة أجسام إدخال تجنب

جهاز تلف في يتسبب قد هذا أوiPodألن
به الخاص الطرف
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٢٥٢ص←

"POWER VOLUMEمقبض"
الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط

الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم
النصية الرسائل عرض

التشغيل الصوت مصدر تغيير
المجلدات عرضقائمة

مجلد تحديد
التشغيل تكرار

الرجوع أو العشوائي التشغيل زر
"TUNE•SELECTمقبض"
ملف تحديد

ذاكرة جهاز عبر للموسيقى USBاالستماع

ذاكرة توصيل لك السيارةUSBيتيح سماعات عبر الموسيقية المقطوعات بسماع االستمتاع
" الزر على عرض"MODEاضغط يتم حتى "USB."

ذاكرة USBتوصيل

التحكم لوحة
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تشغيل مؤقت إيقاف
التشغيل إعادة أو السريع التقديم أو ملف تحدي

مرة كل في واحد مجلد تحديد
على أوFOLDERاضغط

)FOLDERالمطلوب المجلد لتحديد
المجلدات قائمة من وملف مجلد تحديد

على١ ).LISTاضغط
المجلدات قائمة عرض سيتم

مجلد٢ لتحديد عليه المقبضواضغط أِدر
وملف

على اضغط السابقة، الشاشة إلى للرجوع
)BACK.(

األول المجلد إلى الرجوع
على االستمرار مع اضغط

) <FOLDERصوت تسمع حتى
صفير

ملف تحديد
المقبض" أوTUNE•SELECTأِدر "

" الزر على أو < SEEKاضغط " "< 
TRACK" يتم حتى ألسفل أو ألعلى لالنتقال

المطلوب الملف تحديد
الملفات تشغيل وإعادة السريع التقديم

الزر على االستمرار مع   "< SEEK" اضغط
صفير "TRACK >" أو صوت تسمع حتى

العشوائي التشغيل
على الضغط تغييرRDMيؤدي إلى

عشوائي← مجلد التالي بالترتيب األوضاع

المجلدات←إيقاف كل من عشوائي
التشغيل تكرار
على الضغط تغييرRPTيؤدي إلى

ملف←تكرار تكرار التالي بالترتيب األوضاع
←إيقاف*مجلد

*:" تحديد حالة في إال التشغيلRDMمتاح "
العشوائي

العرض تبديل
على األلبومTEXTاضغط لعرضاسم
إخفائه أو

عرض فسيتم نصوصمتصلة، هناك كان إذا

على االستمرار مع حتىTEXTاضغط
المتبقية النصوص لعرض صفير صوت تسمع

ذاكرة USBوظائف
ذاكرة يقبلUSBحسب ال قد بالنظام، المتصلة

غير معينة وظائف تكون وقد العمل نفسه الجهاز
توجد أو للتشغيل قابل غير الجهاز كان إذا متاحة
عكس على عطل لوجود نظًرا متاحة غير وظيفة
فصل يؤدي فقد ، النظام مواصفات في ورد ما

حل إلى أخرى مرة توصيله وإعادة الجهاز
المشكلة

ذاكرة تبدأ فصلهاUSBلم بعد العمل في بعد
الذاكرة وتنسيق فصلها وإعادة

العرض شاشة
٢٥٩ص←

الخطأ رسائل
التالي الجدول إلى فارجع خطأ، عرضرسالة تم إذا
المشكلة، حل يتم لم إذا المناسبة باإلجراءات وقم
معتمد تويوتا وكيل أي إلى السيارة فاصطحب

ذاكرة USBاستخدام
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USBذاكرة
المتوافقة األجهزة

ملفاتUSBذاكرة لتشغيل استخدامها يمكن التي
MP3وWMAوAAC

المتوافقة األجهزة تنسيقات
التالية األجهزة تنسيقات استخدام يمكن

بـ• االتصال  USB:  USB2.0 FSتنسيقات
ميجابايت١٢ (

الملفات• FAT16/32  (Windows)تنسيقات
الكلي• التخزين فئة التطابق فئة

ملفات تعمل ال  AACوWMAوMP3قد
المذكورة التنسيقات بخالف تنسيق بأي المكتوبة
عرضأسماء يتم ال وربما صحيح بشكل أعاله

صحيح بشكٍل بهم الخاصة المجلدات وأسماء الملفات
أيًضا

يلي فيما والقيود بالمعايير المتعلقة العناصر تتمثل
األدلة• لتسلسل األقصى في٨الحد بما مستويات

األصل ذلك
أي• على الموجودة المجلدات لعدد األقصى الحد

٣٠٠٠جهاز
أي• على الموجودة الملفات لعدد األقصى الحد

٩٩٩٩جهاز
مجلد• كل في الملفات لعدد األقصى ٢٥٥الحد

AACوWMAوMP3ملفات
MP3  (MPEG Audio LAYER3)يعد

الصوت لضغط القياسي التنسيق
إلى تصل لدرجة الملفات ضغط تقريبًا١٠/ ١يمكن

ضغط أداة باستخدام األصلي حجمها .MP3من
WMA ) Windows Media Audioيعد

بـ الخاص الصوت ضغط .Microsoftتنسيق
الصوتية البيانات ضغط على التنسيق هذا يعمل

تنسيق من أصغر .MP3بحجم
AACويشير المحسن الصوتي للتشفير اختصار هو

مع المستخدمة القياسية الصوت ضغط تقنية إلى
MPEG2وMPEG4.

ملفات لمعايير حد  AACوWMAوMP3يوجد
والتي الملفات بتلك المسجلة الوسائط وللتنسيقات

استخدامها يمكن
ملف MP3توافق

مع• المتوافقة MP3المعايير
)MPEG1 LAYER3  ،MPEG2 LSF 

LAYER3(
المتوافقة• الترميز ترددات

MPEG1 LAYER3 :كيلو٣٢،٤٤٫١،٤٨
هرتز

MPEG2 LSF LAYER3 :١٦،٢٢٫٠٥،٢٤ 
هرتز كيلو

مع• متوافق المتوافقة البت وحدات معدالت
VBR(

MPEG1 LAYER3 :٣٢٠-٣٢ 
ثانية كيلوبايت

إجراءاتالرسالة السبب
التصحيح

"USB ERROR"
تعذر إلى ذلك يشير

الموجودة البيانات قراءة
ذاكرة .USBعلى

"ERROR 3"
احتمال إلى ذلك يشير
وظيفي خلل وجود

ذاكرة .USBبجهاز

"ERROR 4"حدوث إلى ذلك يشير
زائد تيار خطأ

"ERROR 5"
حدوث إلى ذلك يشير

بذاكرة االتصال في خطأ
USB.

"NO MUSIC"
وجود عدم إلى ذلك يشير

ملفات
MP3/WMA/AAC 

ذاكرة جهاز .USBعلى

 "Hubs are not 
supported" 

حدوث إلى ذلك يشير
االتصال في خطأ

بالمحور
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MPEG2 LSF LAYER3 :١٦٠-٨ 
ثانية كيلوبايت

واالستريو• االستريو المتوافقة القناة أوضاع
الصوت وأحادي المزدوجة والقناة المشترك

ملف WMAتوافق
المتوافقة• المعايير

WMAاإلصدار )٩٫٢/ ٩٫١  (٧،٨،٩من
المتوافقة• الترميز ترددات
هرتز٣٢،٤٤٫١،٤٨ كيلو

تشغيل• مع متوافق المتوافقة البت معدالت
فقط القنوات مزدوج

ثانية١٩٢-٤٨ CBR: ٧،٨اإلصدار كيلوبايت
 ٣٢٠-٤٨ CBR): ٩٫٢/ ٩٫١ (٩اإلصدار

ثانية كيلوبايت
ملف AACتوافق

المتوافقة• المعايير
MPEG4/AAC-LC

المتوافقة• الترميز ترددات
كيلو٤٨/ ٤٤٫١/ ٣٢/ ٢٤/ ٢٢٫٠٥/ ١٦/ ١٢/ ١١٫٠٢٥
هرتز

مع• متوافق المتوافقة البت وحدات معدالت
VBR(

ثانية٣٢٠-٨ كيلوبايت
المتوافقة• القنوات أوضاع

غير المزدوجة القناة وضع وقناتان واحدة قناة
مدعوم

الملفات أسماء
التعرف يمكن التي الملفات من الوحيد النوع يعد

ملفات باعتبارها  MP3/WMA/AACعليها
باالمتدادات تنتهي التي الملفات هي تشغيلها ويمكن

 .mp3أو .wmaأو m4a.
AACوWMAوID3عالمات

عالمات إضافة ملفاتID3يمكن مماMP3إلى ؛
ذلك إلى وما الفنان واسم المسار اسم تسجيل يتيح

مع متوافق  ١٫١و١٫٠اإلصدارID3النظام
عالمات٢٫٤و٢٫٣و٢٫٢واإلصدار يستندID3من

اإلصدار على األحرف )ID3لعالمات١٫١و١٫٠عدد
عالمات إضافة ملفاتWMAيمكن ؛WMAإلى

بنفس الفنان واسم المسار اسم تسجيل يتيح مما
عالمات مع المتبعة .ID3الطريقة

عالمات إضافة ملفاتAACيمكن األمرAACإلى ؛
واسم المسار اسم تسجيل الممكن من يجعل الذي

عالمات مع المتبعة الطريقة بنفس .ID3الفنان
ملفات AACوWMAوMP3تشغيل

ملفات• يتضمن جهاز إدخال أوMP3عند
WMAأوAACالملفات كافة فحص يتم ،

ذاكرة على االنتهاءUSBالموجودة بمجرد أوالً
ملف أول تشغيل يتم الملف، فحص أوMP3من

WMAأوAACعملية من االنتهاء لتسريع
ملفات أي تضمين بعدم نوصيك الملف، فحص

ملفات علىAACأوWMAأوMP3بخالف
داٍع دون مجلدات إنشاء أو الذاكرة

جهاز• توصيل الصوتUSBعند مصدر وتغيير
ذاكرة وضع جهازUSBإلى فسيبدأ ،USBفي

تمت إذا األول المجلد في األول الملف تشغيل
تغير عد مع إدخاله وإعادة الجهاز نفس إزالة

ذاكرة فستواصل ، منUSBالمحتويات التشغيل
مرة آخر في عندها توقفت التي النقطة نفس

فيها استخدمت
االمتدادات

بامتدادات ملفات استخدام حالة  mp3. في
ملفاتm4a وwma. و بخالف  MP3لملفات
تشغيلهاAACوWMAو عدم تجاوزها فسيتم ،

التشغيل
ملفات• ثابتة،MP3لتشغيل صوت بجودة

مقداره ثابت بت وحدات معدل باستخدام نوصيك
ترميز١٢٨ ومعدل األقل على الثانية كيلوبايت

هرتز٤٤٫١مقداره كيلو
المجانية• البرامج من متنوعة مجموعة فهناك

بملفات الخاصة الترميز برامج من  MP3وغيرها
حالةAACوWMAو وحسب باألسواق،

سوء ذلك على يترتب قد الملف، وتنسيق التشفير
وفي التشغيل بدء عند تشوش أو الصوت جودة

تماًما التشغيل يتعذر قد الحاالت، بعض
من• كٌل  WindowsوMicrosoftتعد

مسجلةWindows Mediaو تجارية عالمات
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فيMicrosoft Corporationلشركة القائمة
أخرى وبلدان األمريكية المتحدة الواليات

تحذير
القيادة أثناء

جهاز توصيل أدواتUSBتجنب تشغيل أو
حادث وقوع في ذلك يتسبب قد حيث التحكم
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي

مالحظة
ذاكرة تلف USBلمنع
ذاكرة تترك فقدUSBال السيارة داخل

يؤدي مما السيارة داخل الحرارة درجة ترتفع
ذاكرة تلف .USBإلى

ذاكرة على ألسفل الضغط أوUSBتجنب
اتصالها أثناء الزم غير ضغط ألي تعريضها
أو الذاكرة تلف في يتسبب قد هذا ألن نظًرا

بها الخاص الطرف
ألن نظًرا المنفذ في غريبة أجسام إدخال تجنب

ذاكرة تلف في يتسبب قد أوUSBهذا
بها الخاص الطرف
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أجهزة.٦-٥  ®Bluetoothاستخدام

بتقنية المزود الصوت نظام لك يتيح
Bluetooth® التي بالموسيقى االستمتاع

الرقمي الصوت مشغل على تشغيلها يتم
سماعات عبر المحمول المشغل المحمول

الالسلكي االتصال خالل من السيارة
نظام هذا الصوت نظام ، ®Bluetoothيدعم

تشغيل على قادر السلكي بيانات نظام وهو
توصيل بدون المحمولة الصوتية الموسيقى

نظام يدعم ال المحمول المشغل كان إذا كبالت
Bluetooth® الصوت نظام يعمل فلن ،
بتقنية . ®Bluetoothالمزود

تقنية النظام هذا التي ®Bluetoothيدعم ،
وتلقيها الهاتفية المكالمات إجراء لك تتيح

الخلوي هاتفك لتوصيل كبالت استخدام بدون
أيًضا الخلوي الهاتف تشغيل وبدون بالنظام،

جهاز١ بتسجيل الذي ®Bluetoothقم
←) الصوت نظام مع استخدامه صسيتم

٢٧٩(
جهاز٢ سيتم ®Bluetoothحدد الذي

←) )٢٨٠،٢٨٢صاستخدامه
٣←) للجهاز التلقائي االتصال صاضبط

٢٨١(
اتصال٤ حالة من  ( ®Bluetoothتحقق

)٢٧٤ص←
← للصوت لالستماع استخدامه المطلوب

٢٨٦ص
في الهاتف الستخدام استخدامه المطلوب

← اليدين حر ٢٨٨صوضع

السماعة وضع زر
بدء اليدين حر وضع في االتصال نظام لتشغيل

المكالمة
السماعة رفع زر

حر وضع في االتصال نظام تشغيل إليقاف
رفضمكالمة اليدين

"POWER VOLUMEمقبض"

بتقنية مزود صوت نظام هاتف
Bluetooth® 

االتصال باستخدام يلي بما القيام يمكن
تقنية عبر : ®Bluetoothالالسلكي

بتقنية المزود الصوت نظام
Bluetooth® 

بتقنية نظام ®Bluetoothهاتف
اليدين حر وضع في الهاتفي االتصال

االتصال تدفق الجهاز تسجيل

الصوت وحدة
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الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط
الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم

الوظيفة زر
"TUNE•SELECTمقبض"

القائمة مثل عناصر يحدد أو اإلعداد قائمة يعرض
والرقم

عنصر لتحديد بتشغيل قم
المحدد العنصر إلدخال اضغط

اتصال  ®Bluetoothحالة
عرض" يتم لم نظامBTإذا استخدام يمكن فال ،"

نظام عبر الهاتف . ®Bluetoothالصوت

العرض شاشة
ذلك إلى وما ورقم واسم عرضرسالة يتم

الميكروفون

المقبض" على اضغط القوائم، إحدى باستخدامTUNE•SELECTلدخول القوائم بين والتنقل "
المقبض

نظام عبر الهاتف الصوت نظام قوائم  ®Bluetoothقائمة

P.275

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



أجهزة٦-٢٧٦٥  ®Bluetoothاستخدام

C-SUV HV KZ_GH

" "Bluetoothقائمة
األولى الثانيةالقائمة الثالثةالقائمة التشغيلالقائمة تفاصيل

"Bluetooth"

"Pairing"-
جهاز تسجيل

Bluetooth® ←)  ص
٢٧٩(

"List phone"-
الهواتف عبر االستماع
←) المسجلة صالخلوية

٢٨٠(

"List audio"-
المشغالت عبر االستماع
←) المسجلة المحمولة

)٢٨٠ص

"Passkey"-←) المرور مفتاح تغيير
)٢٨١ص

"BT power ON"
"BT power OFF"

-
التلقائي االتصال ضبط
وضع على بالجهاز

اإليقاف(← أو التشغيل
)٢٨١ص

"Bluetooth info"
"Device name"
"Device address"

←) الجهاز عرضحالة
)٢٨١ص

 "Display setting 
ON" 

 "Display setting 
OFF" 

-
تأكيد عرض شاشة ضبط
على التلقائي االتصال

اإليقاف أو التشغيل وضع
)٢٨١ص(←

"Initialize"-←) اإلعدادات صبدء
٢٨٢(
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" "PHONEقائمة

هواتف:* إلى معPBAPبالنسبة ضبط ®Bluetoothالمتوافقة عند الوظيفة هذه تتوفر ، "Auto 

األولى الثانيةالقائمة الثالثةالقائمة التشغيلالقائمة تفاصيل

"PHONE"

"Phonebook"

 "Auto transfer 
ON" 

 "Auto transfer 
OFF" 

االتصال ضبط
التحويل سجل التلقائي
أو التشغيل وضع على

)٢٨٢صاإليقاف(←

"Add contacts"←) جديد رقم صإضافة
٢٨٢(

"Delete contacts "*
مخزنة اتصال جهة حذف

الهاتف(← دليل صفي
٢٨٣(

"Sort contacts"
االتصال جهات تخزين

أو األول االسم حقل حسب
←) األخير صاالسم

٢٨٣(

"Transfer history"المكالمات سجالت تحويل
)٢٨٣ص(←

 "Delete call 
history"  *

في مخزن رقم حذف
←) المكالمات صسجل

٢٨٣(

"Favorites"

"Add favorites"
جديدة اتصال جهة إضافة
←) التفضيل قائمة إلى

)٢٨٤ص

"Delete favorites"
من اتصال جهة حذف
←) التفضيل صقائمة

٢٨٤(

 "HF sound 
setting" 

"Call volume"صوت مستوى ضبط
←) )٢٨٥صالمكالمة

 "Ringtone 
volume" 

نغمة مستوىصوت ضبط
←) )٢٨٥صالرنين

"Ringtone"←) الرنين نغمة ضبط
)٢٨٥ص
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transfer ON" اإليقاف وضع على

صوت الهاتف نظام  ®Bluetoothوظائف
جهاز على بناًء معينة وظائف تتوفر ال . ®Bluetoothقد
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الهاتف مفتاح
مكالمة،• إجراء أثناء المفتاح على الضغط تم إذا

المكالمة إنهاء فسيتم
مكالمة• تلقي أثناء المفتاح على الضغط تم إذا

المكالمة على الرد فسيتم واردة،
قيد• مكالمة تلقي أثناء المفتاح على الضغط تم إذا

االنتظار قيد المكالمة على الرد فسيتم االنتظار،
الصوت مستوى في التحكم مفتاح

الصوت• مستوى لرفع " " الجانب على اضغط
الصوت• لخفضمستوى " " الجانب على اضغط

التحدث مفتاح
عرضرسالة يتم

المقبض١ على اضغط
"TUNE•SELECTوحدد "
"Bluetoothالمقبض باستخدام "
٢" المقبضوحدد على " Pairingاضغط

المقبض باستخدام
المرور عرضمفتاح سيتم

٣SSPألجهزة غير اآلمن البسيط اإلقران
Bluetooth® أدِخل المتوافقة غير

الجهاز في المرور مفتاح
٣SSPألجهزة غير اآلمن البسيط اإلقران

Bluetooth® " حدد " Yesالمتوافقة
يتم قد الجهاز، نوع حسب الجهاز لتسجيل

تلقائيًا تسجيله
جهاز كان على ®Bluetoothإذا يحتوي

والهاتف الموسيقى مشغل من كٍل وظيفتي
في الوظيفتين كال تسجيل فسيتم الخلوي،

كال حذف سيتم الجهاز، حذف عند الوقت نفس
الوقت نفس في الوظيفتين

السماعة وضع زر على الضغط حالة في
" وضع عدمPHONEودخول حالة في "

التسجيل عرضشاشة يتم هاتف، أي تسجيل
تلقائيًا

القيادة عجلة مفاتيح استخدام

لتشغيل القيادة عجلة مفاتيح استخدام يمكن
الصوت مشغل أو المتصل الخلوي الهاتف

المحمول المشغل المحمول الرقمي

هاتف باستخدام ®Bluetoothتشغيل
القيادة عجلة مفاتيح

جهاز  ®Bluetoothتسجيل

صوت الهاتف استخدام قبل
Bluetooth® تسجيل الضروري فمن ،

يمكنك ®Bluetoothجهاز النظام في
إلى يصل ما أجهزة٥تسجيل

Bluetooth® .

جهاز تسجيل  ®Bluetoothكيفية
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٧-٥." "SETUPقائمة

" مقبضPairingحدد باستخدام "
"TUNE•SELECTباإلجراء والقيام ،"

←) جهاز أي )٢٧٩صالخاصبتسجيل

" المقبضList phoneحدد باستخدام "
"TUNE•SELECTعرضقائمة سيتم "

المسجلة الخلوية الهواتف
بنظام المسجل الخلوي الهاتف توصيل

الصوت
توصيله١ المراد الخلوي الهاتف اسم حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
٢" المقبضSelectحدد باستخدام "
مسجل خلوي هاتف حذف
حذفه١ المراد الخلوي الهاتف اسم حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
٢" المقبضDeleteحدد باستخدام "
على٣ ).YESاضغط

بنظام المسجل الخلوي الهاتف فصل
الصوت

فصله١ المراد الخلوي الهاتف اسم حدد
المقبض باستخدام

"TUNE•SELECT."
٢" باستخدامDisconnectحدد "

المقبض
على٣ ).YESاضغط

" المقبضList audioحدد باستخدام "
"TUNE•SELECTعرضقائمة سيتم "

المسجلة المحمولة المشغالت
بنظام المسجل المحمول المشغل توصيل

الصوت
توصيله١ المراد المحمول المشغل اسم حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
٢" المقبضSelectحدد باستخدام "
المسجل المحمول المشغل حذف
حذفه١ المراد المحمول المشغل اسم حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
٢" المقبضDeleteحدد باستخدام "
على٣ ).YESاضغط

" قائمة قائمةSETUPاستخدام "
"Bluetooth("

جهاز النظام ®Bluetoothتسجيل في
الوظائف استخدام يمكن النظام عمل يتيح
إحدى لدخول المسجلة لألجهزة التالية

مقبض على اضغط اإلعداد، قوائم
"TUNE•SELECTوحدد "
"Bluetoothالمقبض باستخدام "

جهاز  ®Bluetoothتسجيل

المسجلة الخلوية الهواتف عبر االستماع

المحمولة المشغالت عبر االستماع
المسجلة
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بنظام المسجل المحمول المشغل فصل
الصوت

فصله١ المراد المحمول المشغل اسم حدد
المقبض باستخدام

"TUNE•SELECT."
٢" باستخدامDisconnectحدد "

المقبض
على٣ ).YESاضغط
التوصيل طريقة تحديد
المراد١ المحمول المشغل اسم حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
٢" " Connection methodحدد

المقبض باستخدام
٣" أوFrom vehicleحدد " "From 

audio" المقبض باستخدام

١" المقبضPasskeyحدد باستخدام "
"TUNE•SELECT."
من٢ مرور مفتاح من أرقام٨إلى٤حدد

المقبض باستخدام
مرة كل في الرقم من فقط واحًدا عدًدا أدِخل

تسجيله٣ المراد الكامل الرقم إدخال عند
على اضغط مرور، كمفتاح

)ENTER.(
من مكونًا تسجيله المراد المرور مفتاح كان  ٨إذا

على الضغط الضروري من فليس أرقام،
)ENTER.(

" ضبط حالة علىBT power OFFفي "
المتصل الجهاز توصيل فسيتم التشغيل، وضع
الوضع على التشغيل مفتاح ضبط عند تلقائيًا

ACCأوOFF.
" أوBT power ONحدد " "BT power 

OFF" المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."

" المقبضBluetooth infoحدد باستخدام "
"TUNE•SELECT."
الجهاز عرضاسم

" المقبضDevice nameحدد باستخدام "
"TUNE•SELECT."
الجهاز عرضعنوان

" باستخدامDevice addressحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

" ضبط حالة علىDisplay settingفي "
المحمول الشغل توصيل فسيتم التشغيل، وضع

الوضع على التشغيل مفتاح ضبط  ACCعند
.OFFأو

" أوDisplay setting ONحدد "
"Display setting OFFباستخدام "

".TUNE•SELECTالمقبض"

المرور مفتاح تغيير

على بالجهاز التلقائي االتصال ضبط
اإليقاف أو التشغيل وضع

الجهاز عرضحالة

االتصال عرضتأكيد شاشة ضبط
اإليقاف أو التشغيل وضع على التلقائي
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" المقبضInitializeحدد باستخدام "
"TUNE•SELECT."
" تشغيل "Sound settingبدء

" المقبضSound settingحدد باستخدام "
"TUNE•SELECTعلى واضغط "

)YES.(
حول معلومات على  HF sound" لالطالع

settings" ← :٢٨٥ص
الجهاز معلومات بدء

" باستخدامCar device infoحدد "
واضغطTUNE•SELECTالمقبض" "

).YESعلى
بدء سيتم محمول، جهاز ألي التلقائي االتصال
ومفتاح التلقائي االتصال تأكيد عرضشاشة

المرور
اإلعدادات كافة بدء

" المقبضAll initializeحدد باستخدام "
"TUNE•SELECTعلى واضغط "

)YES.(

لهواتف التلقائي التحويل وظيفة تتوفر
PBAPمع فقط ®Bluetoothالمتوافقة

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" أوAuto transfer ONحدد " "Auto 
transfer OFF" المقبض باستخدام

االتصال بيانات تحويل يتم تشغيل، على الضبط عند
تلقائيًا بالهاتف الخاصة والسجل

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامAdd contactsحدد "
المقبض

الهاتف من االتصال جهات كافة تحويل
الخلوي

٣" باستخدامOverwrite allحدد "
واضغطTUNE•SELECTالمقبض" "

).YESعلى

"التهيئة قائمة قائمةSETUPاستخدام "
"PHONE("

على اضغط اإلعداد، قوائم إحدى لدخول
وحددTUNE•SELECTمقبض" "

"PHONEالمقبض باستخدام "

السجل تحويل التلقائي االتصال ضبط

جديد هاتف رقم إضافة
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الهاتف من واحدة اتصال جهة تحويل
الخلوي

٣" باستخدامAdd one contactحدد "
واضغطTUNE•SELECTالمقبض" "

).YESعلى

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامDelete contactsحدد "
المقبض

باستخدام٣ المطلوب الهاتف رقم حدد
على ).YESالمقبضواضغط

على اضغط المسجلة، الهاتف أرقام كافة لحذف
)ALLعلى اضغط ).YESثم

على لعرضاألسماءA-Zاضغط
األول الحرف حسب أبجدي بترتيب المسجلة

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامSort contactsحدد "
المقبض

٣" أوSort by firstحدد " "Sort by 
last" المقبض باستخدام

لهواتف الوظيفة هذه المتوافقةPBAPتتوفر
فقط ®Bluetoothمع

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامTransfer historyحدد "
على ).YESالمقبضواضغط

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" " Delete call historyحدد
المقبض باستخدام

الصادرة المكالمات سجل حذف
٣" باستخدامOutgoing callsحدد "

".TUNE•SELECTالمقبض"
باستخدام٤ المطلوب الهاتف رقم حدد

على ).YESالمقبضواضغط
على اضغط الصادرة، المكالمات كافة سجل لحذف

)ALLعلى اضغط ).YESثم
الواردة المكالمات سجل حذف
٣" باستخدامIncoming callsحدد "

".TUNE•SELECTالمقبض"
باستخدام٤ المطلوب الهاتف رقم حدد

على ).YESالمقبضواضغط
على اضغط الواردة، المكالمات كافة سجل لحذف

)ALLعلى اضغط ).YESثم
الفائتة المكالمات سجل حذف
٣" باستخدامMissed callsحدد "

".TUNE•SELECTالمقبض"
باستخدام٤ المطلوب الهاتف رقم حدد

على ).YESالمقبضواضغط
على اضغط الفائتة، المكالمات كافة سجل لحذف

مسجل هاتف رقم حذف

االتصال جهات فرز ترتيب تغيير

المكالمات سجالت تحويل

المكالمات حذفسجالت
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)ALLعلى اضغط ).YESثم
المكالمات سجالت كافة من رقم حذف

والفائتة والواردة الصادرة المكالمات
٣" المقبضAll callsحدد باستخدام "

"TUNE•SELECT."
باستخدام٤ المطلوب الهاتف رقم حدد

على ).YESالمقبضواضغط
على اضغط المكالمات، بيانات كافة لحذف

)ALLعلى اضغط ).YESثم

إلى يصل ما تسجيل اتصال١٥يمكن جهة
التفضيل قائمة ضمن

الوضع من اتصال جهات تسجيل
"SETUP"
مقبض١ على اضغط

"TUNE•SELECT."
٢" المقبضPHONEحدد باستخدام "
٣" المقبضFavoritesحدد باستخدام "
٤" باستخدامAdd favoritesحدد "

المقبض
على المسجلةA-Zاضغط لعرضاألسماء

األول الحرف حسب أبجدي بترتيب
باستخدام٥ المطلوبة االتصال جهة حدد

المقبض
الوضع من اتصال جهات تسجيل

"PHONE"
السماعة١ وضع مفتاح على اضغط
٢" "Phonebookحدد أو "All calls "

" أوMissed callsأو " "Incoming 

calls" " " Outgoing callsأو
المقبض باستخدام

"TUNE•SELECT."
المقبض٣ باستخدام المطلوب الرقم حدد
على٤ ).Add favoritesاضغط
حد إلى الوصول اتصال١٥عند جهة

فيتعين التفضيل، بقائمة بالفعل مسجلة
المسجلة االتصال جهات أحد استبدال

بالفعل
استبدالها١ المطلوب االتصال جهة حدد

المقبض باستخدام
"TUNE•SELECT."
شاشةYESحدد٢ ظهور عند

التأكيد

الوضع من االتصال جهات حذف
"SETUP"
مقبض١ على اضغط

"TUNE•SELECT."
٢" المقبضPHONEحدد باستخدام "
٣" المقبضFavoritesحدد باستخدام "
٤" باستخدامDelete favoritesحدد "

المقبض
باستخدام٥ المطلوبة االتصال جهة حدد

المقبض
تحديد طريق عن االتصال جهات كل تحديد يمكنك

)ALL.(
شاشةYESحدد٦ ظهور عند

التأكيد

التفضيالت تسجيل

التفضيالت حذف
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الوضع من االتصال جهات حذف
"PHONE"
السماعة١ وضع مفتاح على اضغط
٢" المقبضFavoritesحدد باستخدام "

"TUNE•SELECT."
المقبض٣ باستخدام المطلوب الرقم حدد
على٤ ).Delete favoritesاضغط
باستخدام٥ المطلوبة االتصال جهة حدد

المقبض
على التفضيالتALLاضغط كافة لحذف

شاشةYESحدد٦ ظهور عند
التأكيد

١" باستخدامHF sound settingحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامCall volumeحدد "
المقبض

المكالمة٣ صوت مستوى تغيير
اتجاه المقبضعكس أِدر الصوت لخفضمستوى

الساعة عقارب
اتجاه المقبضفي أِدر الصوت مستوى لرفع

الساعة عقارب
على اضغط الصوت، مستوى لضبط

)BACK.(

١" باستخدامHF sound settingحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" باستخدامRingtone volumeحدد "
المقبض

الرنين٣ نغمة صوت مستوى تغيير
اتجاه المقبضعكس أِدر الصوت لخفضمستوى

الساعة عقارب
اتجاه المقبضفي أِدر الصوت مستوى لرفع

الساعة عقارب
على اضغط الصوت، مستوى لضبط

)BACK.(

١" باستخدامHF sound settingحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

٢" المقبضRingtoneحدد باستخدام "
الرنين٣ نغمة حدد المقبض،  - ١باستخدام

٣" نغمةFrom phoneأو لضبط "
على اضغط المحددة، الرنين

)BACK.(

الهاتف رقم
إلى يصل ما تخزين بمعدل٥٠٠٠يمكن اسًما

أقصى١٠٠٠ كحد جهاز لكل اسم
المكالمات سجل
حتى تخزين من١٠يمكن ذاكرة كل في أسماء

والفائتة والواردة الصادرة المكالمات سجل ذاكرات
األرقام عدد حدود

يتجاوز هاتف رقم تخزين يمكن رقًما٢٤ال
هاتف نظام  ®Bluetoothوظائف

القيادة أثناء متاحة غير معينة وظائف تكون قد

المكالمة صوت مستوى ضبط

الرنين نغمة صوت مستوى ضبط

الرنين نغمة ضبط
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بتقنية.٨-٥ المزود الصوت  ®Bluetoothنظام

"POWER VOLUMEمقبض"
الصوت نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل اضغط

الصوت مستوى ضبط بتشغيل قم
النصية الرسائل عرض

التشغيل الصوت مصدر تغيير
التشغيل عرضوضع

ألبوم تحديد
التشغيل تكرار

الرجوع أو العشوائي التشغيل زر
"TUNE•SELECTمقبض"

الحالي بالمجلد الخاصة قائمة عرض اضغط
عنصر تحديد بتشغيل قم

تشغيل مؤقت إيقاف
التشغيل إعادة أو السريع التقديم أو مسار تحديد

على أوFOLDERاضغط
)FOLDERالمطلوب األلبوم لتحديد

بتقنية مزود محمول مشغل  ®Bluetoothتشغيل

التحكم لوحة

ألبوم تحديد
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المقبض" أوTUNE•SELECTأِدر "
" الزر على أو < SEEKاضغط " "< 

TRACK" ألسفل أو ألعلى لالنتقال

الزر على االستمرار مع   "< SEEK" اضغط
صفير "TRACK >" أو صوت تسمع حتى

على الضغط تغييرRPTيؤدي إلى
مسار←تكرار تكرار التالي بالترتيب األوضاع

←إيقاف*ألبوم
*:" تحديد حالة في إال التشغيلRDMمتاح "

العشوائي

على الضغط تغييرRDMيؤدي إلى
عشوائي← ألبوم التالي بالترتيب األوضاع

األلبومات←إيقاف كل من عشوائي

على١ ).BROWSEاضغط
التشغيل عرضقائمة سيتم

المقبض"٢ " TUNE•SELECTأِدر
المجلدات الملفات لعرضقائمة

العنصر٣ لتحديد المقبض على اضغط
المطلوب

المطلوب٤ الملف لتحديد اإلجراء نفس كرر
على اضغط السابقة، الشاشة إلى للرجوع

)BACK.(

على األلبومTEXTاضغط لعرضاسم
إخفائه أو

عرض فسيتم نصوصمتصلة، هناك كان إذا

على االستمرار مع حتىTEXTاضغط
المتبقية النصوص لعرض صفير صوت تسمع

بتقنية المزود الصوت نظام وظائف
Bluetooth® 

تكون قد بالنظام، المتصل المحمول المشغل حسب
متاحة غير الوظائف بعض

العرض شاشة
٢٥٩ص←

مسار تحديد

المسارات تشغيل وإعادة السريع التقديم

التشغيل تكرار

العشوائي التشغيل

القائمة من أغنية تحديد

العرض تبديل
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 ®Bluetoothهاتف.٩-٥

١" باستخدامPhonebookحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

المقبض٢ باستخدام المطلوب االسم حدد
السماعة وضع زر على واضغط

على لعرضاألسماءA-Zاضغط
األول الحرف حسب أبجدي بترتيب المسجلة

١" المقبضFavoritesحدد باستخدام "
"TUNE•SELECT."
المقبض٢ باستخدام المطلوب االسم حدد

السماعة وضع زر على واضغط

١" باستخدامDial by numberحدد "
".TUNE•SELECTالمقبض"

رفع٢ مفتاح على واضغط الهاتف رقم أدِخل
السماعة

١" "All callsحدد أو "Missed calls "
" أوIncoming callsأو "

"Outgoing callsالمقبض باستخدام "
"TUNE•SELECT."

المقبض٢ باستخدام المطلوب الرقم حدد
السماعة وضع زر على واضغط

التالية العمليات إجراء يمكن
التفضيل قائمة ضمن رقم تسجيل
٢٨٤ص←
المحدد الرقم حذف

على علىDELETEاضغط واضغط
)YES.(

هاتفية مكالمة إجراء

" الوضع إلى اضغطPHONEللدخول ،"
السماعة وضع زر على

الهاتف دليل من برقم االتصال

التفضيل قائمة من برقم االتصال

الرقم إدخال طريق عن االتصال

المكالمات سجل من االتصال
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السماعة وضع مفتاح على اضغط

السماعة رفع زر على اضغط

السماعة وضع مفتاح على اضغط
أخرى مرة السماعة وضع زر على الضغط يؤدي

السابقة المكالمة إلى إعادتك إلى

الهاتف نوع على بناًء الوظيفة هذه تتوفر ال قد
الخلوي

المقبض أِدر الصوت لخفضمستوى
"POWER VOLUMEاتجاه عكس "

الساعة عقارب
المقبض أِدر الصوت مستوى لرفع

"POWER VOLUMEعقارب اتجاه في "
الساعة

الخلوي الهاتف بين مكالمة أي تحويل يمكن
أو مكالمة تلقي أو اتصال، إجراء أثناء والنظام

التالية الطرق أحد استخدم المكالمة أثناء
الخلوي الهاتف تشغيل أ

لالطالع الخلوي الهاتف مع المرفق الدليل إلى ارجع
الهاتف تشغيل كيفية على

على اضغط *). PHONEب

مكالمة:* تحويل عند إال العملية هذه إجراء يمكن ال
مكالمة أي أثناء النظام إلى الخلوي الهاتف من

على ).MUTEاضغط
على كتمUNMUTEاضغط إللغاء
الصوت

القيادة أثناء العملية هذه إجراء يتعذر
على١ ).9-0اضغط
المقبض"٢ " TUNE•SELECTأِدر

المطلوب الرقم لتحديد
الرقم٣ لتحديد المقبض على اضغط
على٤ إلرسالSENDاضغط

نغمات
على الضغط االحتفاظBACKيؤدي إلى

السابقة الشاشة إلى والرجوع بالرقم
على الضغط الرقمEXITيؤدي حذف إلى

هاتفية مكالمة تلقي عند

الهاتف على الرد

رفضمكالمة

أخرى مكالمة إجراء أثناء مكالمة تلقي

عند الرنين نغمة صوت مستوى ضبط
اتصال تلقي

الهاتف عبر التحدث

مكالمة تحويل

الصوت كتم

نغمات إدخال
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" شاشة إلى ".Enter a numberواالنتقال
" رمز على يحتوي هاتف "pرقم

" الرمز طلب صادرة،pعند مكالمة إجراء عند "
قبل ثانيتين لمدة مؤقت توقف هناك سيكون

تلقائيًا التاليين الرقمين طلب
" رمز على يحتوي هاتف "wرقم

" الرمز طلب مكالمةwعند إجراء أثناء "
على الضغط عليك يتعين صادرة،

)SENDمن تتمكن حتى أخرى مرة
التالية األرقام طلب

القيادة أثناء العملية هذه إجراء يمكن

يسمعه الذي صوتك مستوى تعديل يمكن
سماعاتهم خالل من اآلخر الطرف

على١ )Send volاضغط
المقبض"٢ " TUNE•SELECTاستخدم

الصوت مستوى )5إلى5لتعديل

المقبض أِدر الصوت لخفضمستوى
"POWER VOLUMEاتجاه عكس "

الساعة عقارب
المقبض أِدر الصوت مستوى لرفع

"POWER VOLUMEعقارب اتجاه في "
الساعة

الهاتف عبر التحدث عند
الطرف حديث أثناء الوقت نفس في التحدث تجنب

اآلخر
في الصوت انخفاضمستوى على حافظ

الصوت صدى سيزداد وإال، الواردة المكالمات
المكالمة أثناء

الصوت لمستوى التلقائي التعديل
إلى السيارة سرعة تصل أو٨٠عندما ساعة كم

مستوى يعود تلقائيًا الصوت مستوى يرتفع أكثر،
عند السابق الصوت مستوى إعداد إلى الصوت

إلى السيارة أقل٧٠انخفاضسرعة أو ساعة كم
الهاتفية المكالمات نظام وظائف

معينة وظائف هناك تكون قد الخلوي، الهاتف حسب
متاحة غير

على التعرف النظام على يتعذر التي المواقف
فيها صوتك

وعرة طريق على القيادة عند
عالية بسرعات القيادة عند

إلى التهوية فتحات خارج من الرياح هبوب عند
الميكروفون داخل

أجهزة مراوح من عالية ضوضاء صدور عند
الهواء تكييف

الصادرة المكالمة صوت مستوى ضبط

المكالمة صوت مستوى ضبط
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١٠-٥.Bluetooth® 

هاتف صوت نظام استخدام عند
Bluetooth® 

النظام يعمل ال قد التالية، المواقف في
لتقنية• المحمول المشغل دعم عدم

Bluetooth® 
الخدمة• نطاق خارج الخلوي الهاتف وجود
جهاز• تشغيل  ®Bluetoothإيقاف
جهاز• بطارية شحن انخفاضمستوى

Bluetooth® 
جهاز• توصيل بالنظام ®Bluetoothعدم
جهاز• أو ®Bluetoothوجود المقعد خلف

أو الكونسول صندوق أو التابلوه صندوق داخل
له مالمس أو الجهاز يغطي معدني جسم وجود

اتصال إجراء حالة في تأخر يحدث قد
صوت جهاز تشغيل أثناء الخلوي الهاتف

Bluetooth® .
المتصل المحمول الصوت مشغل نوع حسب

بعض التشغيل عملية تختلف قد بالنظام،
غير معينة وظائف هناك تكون وقد الشيء

متاحة
جميع مع النظام هذا تشغيل ضمان يمكن ال

. ®Bluetoothأجهزة
السيارة ملكية نقل عند

الوصول لمنع النظام تشغيل بدء احرصعلى
الشخصية للبيانات فيه المرغوب غير بشكل

)٢٨٢ص←

حول  ®Bluetoothنبذة
مسجلةBluetoothتعد تجارية عالمة

. .Bluetooth SIG, Incلشركة

المتوافقة الُطُرز
بتقنية المزود الصوت نظام يدعم

Bluetooth® المحمولة الصوت مشغالت
التالية المواصفات ذات

جهاز اإلصدار ®Bluetoothمواصفات
باستخدام١٫١ نوصي أحدث إصدار أو

أحدثEDR+٤٫١ اإلصدار إصدار أو
األوضاع
•A2DPالمحسن الصوتي التوزيع وضع

نوصي١٫٠اإلصدار أحدث إصدار أو ،
اإلصدار )١٫٣باستخدام

صوت أو استريو صوت لبث الوضع هذا يستخدم
الصوت لنظام الجودة عالي

•AVRCPفي بُعد عن التحكم وضع
اإلصدار الصورة أحدث١٫٠الصوت إصدار أو
اإلصدار باستخدام )١٫٦نوصي

جهاز في بُعد عن التحكم الوضع هذا يتيح
الصورة الصوت

بعض أنه مالحظة يُرجى ذلك، من بالرغم
مشغل نوع حسب محدودة تكون قد الوظائف

المتصل المحمول الصوت
الخلوية الهواتف السماعة رفع نظام يدعم

التالية بالمواصفات المزودة

Bluetooth® 

عامة نظرة
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األوضاع
•HFPاإلصدار اليدين حر إصدار١٫٠وضع أو

اإلصدار باستخدام نوصي )١٫٧أحدث
في الهاتفية المكالمات إجراء الوضع هذا يتيح
أو الخلوي الهاتف باستخدام اليدين حر الوضع

المكالمات إجراء وظيفتي ويتضمن الرأس سماعة
والواردة الصادرة

•OPPاإلصدار الكائنات دفع أو١٫١وضع
اإلصدار باستخدام نوصي أحدث )١٫٢إصدار

إذا الهاتف دليل بيانات لنقل الوضع هذا يستخدم
مع متوافق الخلوي الهاتف   ®Bluetoothكان
الوضعين من كٍل على ،OPPوPBAPيحتوي
الوضع استخدام يمكن .OPPفال

•PBAPالهاتف دليل إلى الوصول وضع
باستخدام١٫٠اإلصدار نوصي أحدث إصدار أو
)١٫٢اإلصدار

الهاتف دليل بيانات لنقل الوضع هذا يستخدم

تحذير
القيادة أثناء

الهاتف أو المحمول الصوت مشغل تشغيل تجنب
بنظام جهاز أي توصيل أو الخلوي

Bluetooth® .
األجهزة مع اإلشارات بتداخل خاص تنبيه

اإللكترونية
بهوائي الصوت وحدة .  ®Bluetoothتتمتع

جهاز يستخدمون الذين لألشخاص بالنسبة
أو أجسامهم بداخل القلب ضربات تنظيم

ضربات منظم القلب مزامنة إعادة أجهزة
ومزيل القلب نظم مقوم جهاز أو القلب

الحرص لهم ينبغي أجسامهم، بداخل الرجفان
هوائيات وبين بينهم معقولة مسافة وجود على

الموجات ®Bluetoothنظام تؤثر فقد
األجهزة هذه تشغيل على الالسلكية

أجهزة استخدام ينبغي ®Bluetoothقبل ،
كهربائية طبية أجهزة ألي المستخدمين على

المستخدم القلب ضربات تنظيم أجهزة بخالف
القلب مزامنة إعادة أجهزة أو أجسامهم بداخل
نظم مقوم أجهزة أو القلب ضربات منظم
بداخل المستخدم الرجفان ومزيل القلب

للجهاز المصنعة الشركة استشارة أجسامهم
ظل في عملها عن معلومات على للحصول
تكون أن فيمكن الالسلكية الموجات تأثير
على متوقعة غير آثار الالسلكية للموجات

الطبية األجهزة هذه تشغيل

مالحظة
السيارة مغادرة عند

الهاتف أو المحمول الصوت مشغل ترك تجنب
ترتفع فقد السيارة داخل الخاصبك الخلوي

تلف إلى يؤدي مما السيارة، داخل الحرارة درجة
الخلوي الهاتف أو المحمول الصوت مشغل
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مصادقة
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المقصورة ميزات

ومزيل.١-٦. الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

األوتوماتيكي الهواء تكييف ٢٩٦...نظام
المقصورة.٢-٦ مصابيح استخدام

المقصورة مصابيح ٣٠٢...........قائمة
التخزين.٣-٦ ميزات استخدام

التخزين أماكن مميزات ٣٠٥........قائمة
األمتعة مقصورة ٣٠٨.............ميزات

األخرى.٤-٦ المقصورة ميزات
األخرى المقصورة ٣١١...........ميزات
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الضباب.١-٦ ومزيل الهواء تكييف نظام استعمال

الحرارة درجة في التحكم نظام مفتاح
المروحة سرعة في التحكم مفتاح

" " A/C المفتاح
األمامي المقعد على المركز الهواء تدفق )S-FLOWوضع

الهواء تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح
بالبيئة الرفيق الهواء تكييف وضع Ecoمفتاح

الهواء تدفق وضع في التحكم مفتاح
الخلفية النافذة ضباب مزيل مفتاح
األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح

التشغيل إيقاف مفتاح
األوتوماتيكي الوضع مفتاح
الحرارة درجة إعداد ضبط

التحكم مفتاح أِدر الحرارة، درجة إعداد لتعديل
الساعة عقارب اتجاه في الحرارة درجة في
بارد الساعة عقارب اتجاه عكس أو حار

" مفتاح على الضغط يتم لم منA/Cإذا فسيصدر ،"
ساخنًا هواًء أو الغرفة حرارة بدرجة هواًء النظام

المروحة سرعة تعيين
في التحكم مفتاح أِدر المروحة، سرعة لتعديل

الساعة عقارب اتجاه في المروحة سرعة
الساعة عقارب اتجاه عكس أو زيادة

خفض
تشغيل إيقاف إلى اإليقاف مفتاح على الضغط يؤدي

األوتوماتيكي الهواء تكييف نظام

المعين الحرارة درجة إلعداد وفًقا تلقائيًا المروحة سرعة وضبط الهواء منافذ تحديد يتم
النظام لنوع تبًعا األزرار العرضومواضع شاشة ستختلف ذلك، إلى باإلضافة

الهواء تكييف نظام في التحكم عناصر
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المروحة
الهواء تدفق وضع بتغيير قم

تدفق وضع في التحكم مفتاح على اضغط
الهواء

فيها يتم مرة كل مع الهواء تدفق وضع يتغير
المفتاح على الضغط

الجسم١ من العلوي الجزء
واألقدام٢ الجسم من العلوي الجزء
األقدام٣
واألقدام٤ األمامي الزجاج ضباب مزيل

الخارجي الهواء سحب وضعي بين التحويل
الهواء تدوير وإعادة

الهواء سحب وضع مفتاح على اضغط
الهواء تدوير إعادة الخارجي

الهواء سحب وضعي بين بالتبديل الوضع يقوم
المفتاح تشغيل عند الهواء تدوير وإعادة الخارجي

مرة كل في
المؤشر يضيء الهواء، تدوير إعادة وضع تحديد عند
الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح على الموجود

الهواء تدوير إعادة

الرطوبة وإزالة التبريد وظيفتي ضبط
المفتاح" على ".A/Cاضغط

المؤشر سيضيء التشغيل، قيد الوظيفة تكون عندما
" المفتاح على ".A/Cالموجود

األمامي الزجاج عن الضباب إزالة
الضباب إلزالة الضباب مزيالت استخدام يتم
األمامي الجانب ونوافذ األمامي الزجاج من
الزجاج ضباب مزيل مفتاح على اضغط

األمامي
الخارجي الهواء وضع إلى الهواء وضع بتغيير قم
الهواء تدوير إعادة وضع على حاليًا ضبطه في

تلقائيًا الوضع يتغير قد لتايوان
الجانبية والنوافذ األمامي الزجاج من الضباب إلزالة

الحرارة ودرجة الهواء تدفق زد بسرعة،
مزيل مفتاح على اضغط السابق، الوضع إلى للعودة
إزالة من االنتهاء عند مجدًدا األمامي الزجاج ضباب

األمامي الزجاج ضباب
قيد األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح يكون عندما
مزيل مفتاح على الموجود المؤشر يضيء التشغيل،

األمامي الزجاج ضباب
الخلفية النافذة من الضباب إزالة

عن الضباب إلزالة الضباب مزيل يستخدم
الخلفية النافذة

الخلفية النافذة ضباب مزيل مفتاح على اضغط
فترة بعد تلقائيًا الضباب مزيل تشغيل إيقاف سيتم

قصيرة
قيد الخلفية النافذة ضباب مزيل مفتاح يكون عندما
مزيل مفتاح على الموجود المؤشر يضيء التشغيل،

الخلفية النافذة ضباب
بالبيئة الرفيق الهواء تكييف Ecoوضع

منح جانب إلى الهواء تكييف في التحكم يتم
خالل من الوقود استهالك لتقليل األولوية

P.297

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



الضباب١-٢٩٨٦ ومزيل الهواء تكييف نظام استعمال

C-SUV HV KZ_GH

سبيل على ذلك إلى وما المروحة خفضسرعة
المثال

وضع مفتاح على الهواءEcoاضغط لتكييف
وضع في الهواء تكييف تشغيل يضيءEcoعند ،

وضع مفتاح على الهواءEcoالمؤشر لتكييف

الخارج في الحرارة درجة تجاوزت °م٢٤إذا
باستثناء التشغيل وضع في الهواء تكييف ونظام

تايوان
قد الهواء، تكييف في الطاقة استهالك من للحد

المعاد الهواء وضع إلى الهواء تكييف نظام يتغير
من الحد إلى أيًضا ذلك يؤدي قد تلقائيًا تدويره

الوقود استهالك
كوضع تدويره المعاد الهواء وضع تحديد يتم
على التشغيل مفتاح يكون عندما .ONافتراضي

في الخارجي الهواء سحب وضع إلى التغيير يمكن
الهواء سحب وضع مفتاح على بالضغط لحظة أية

الخارجي
النوافذ على الضباب تكّون

عندما بسهولة النافذة على الضباب سيتراكم
تشغيل سيعمل السيارة في الرطوبة ترتفع

"A/Cوإزالة المنافذ من الرطوبة إزالة على "
بكفاءة األمامي الزجاج من الضباب

بإيقاف" قمت علىA/Cإذا الضباب يتكّون فقد ،"
أكبر بسهولة النوافذ

استعمال تم إذا النوافذ على الضباب يتكون قد
الهواء تدوير إعادة وضع

الغبار شديدة طرق على القيادة عند
السيارة بسبب الغبار تناثر إذا النوافذ جميع إغالق
فيوصى النوافذ، إغالق بعد السيارة إلى يمر يزال وال
الهواء سحب وضع إلى الهواء مأخذ وضع بضبط
إيقاف عدا إعداد أي إلى المروحة وسرعة الخارجي

التشغيل
الهواء تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع
الهواء تدوير إعادة وضع على باإلعداد يوصى

إلى الدخول من الملوث الهواء لمنع مؤقت بشكل
السيارة تبريد على وللمساعدة السيارة مقصورة

الخارجي الهواء حرارة درجة تكون عندما

مرتفعة
إعادة الخارجي الهواء سحب وضع يتحول قد
درجة تهيئة على باالعتماد تلقائيًا الهواء تدوير

الداخلية الحرارة درجة أو الحرارة
بالبيئة الرفيق الهواء تكييف Ecoوضع
االقتصادية القيادة وضع تحديد باستخدامEcoعند

وضع تشغيل فسيتم القيادة، وضع تحديد مفتاح
بالبيئة الرفيق الهواء .Ecoتكييف

القيادة وضع بخالف آخر قيادة وضع تحديد عند
وضعEcoاالقتصادية تشغيل إيقاف يتم فربما ،

بالبيئة الرفيق الهواء .Ecoتكييف
القيادة وضع في الهواء تكييف نظام تشغيل

بالبيئة الرفيقة Ecoاالقتصادية
بالبيئة الرفيقة االقتصادية القيادة وضع في

Ecoيلي كما الهواء تكييف بنظام التحكم يتم ،
الوقود في لالقتصاد األولوية لجعل

الضاغط• وتشغيل المحرك سرعة في التحكم
التبريد التسخين قدرة لتحديد

الوضع• اختيار عند المروحة سرعة تحديد يتم
األوتوماتيكي

التالية الخطوات نّفذ الهواء، تكييف أداء لتحسين
بالبيئة• الرفيق الهواء تكييف وضع تشغيل إيقاف

Eco←) ٢٩٧ص(
المروحة• سرعة ضبط
بالبيئة• الرفيقة االقتصادية القيادة وضع إيقاف

Eco←) ٢٣٦ص(
قرابة إلى الخارجية الحرارة درجة تهبط عندما

°م٠
حالة في حتى الرطوبة إزالة وظيفة تعمل ال ربما

" المفتاح على ".A/Cالضغط
الهواء تكييف وروائح التهوية

نظام اضبط المنعش، الهواء بدخول للسماح
الخارجي الهواء سحب وضع إلى الهواء تكييف

داخل من مختلفة روائح تدخل قد االستعمال، أثناء
وتتراكم الهواء تكييف نظام إلى السيارة وخارج
من الروائح بانبعاث هذا سيتسبب عندها بداخله

التهوية فتحات
المحتملة الروائح حدوث لتقليل

وضع• على الهواء تكييف نظام بضبط يوصى
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السيارة إيقاف قبل الخارجي الهواء سحب
وجيزة• زمنية لفترة النافث بدء توقيت يتأخر قد

في مباشرًة الهواء تكييف نظام تشغيل بدء بعد
األوتوماتيكي الوضع

إلى تلقائيًا النظام سيتحول الركن، عند لتايوان
تدوير على للتحفيز الخارجي الهواء سحب وضع
يساعد ما المحرك، أجزاء جميع في أفضل هواء
تشغيل بدء عند تنتج التي الروائح تقليل على

السيارة
الهواء تكييف نظام مرشح

٣٤٩ص←
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

األوتوماتيكي١ الوضع مفتاح على اضغط
الحرارة٢ درجة إعداد اضبط
مفتاح٣ على اضغط التشغيل، إليقاف

اإليقاف
أو المروحة سرعة إعدادات تشغيل تم إذا
مؤشر ينطفئ فسوف الهواء، تدفق أوضاع

على المحافظة تتم ولكن، األوتوماتيكي الوضع
تلك غير األخرى للوظائف األوتوماتيكي الوضع

تشغيلها تم التي

األوتوماتيكي الوضع استخدام
درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة سرعة ضبط يتم

المحيطة والظروف الحرارة
الهواء استعداد أثناء قليالً المروحة تتوقف ربما لذا،
على الضغط بعد فوًرا للتدفق الساخن أو الدافئ

مفتاح على الضغط أو األوتوماتيكي الوضع مفتاح
األوتوماتيكي الوضع

تكييف تدفق في تلقائيًا الوظيفة هذه تتحكم
األمامية للمقاعد األولوية تعطي بحيث الهواء

ينتقل فقد مشغوالً، األمامي المقعد يكن لم وإذا
كبح يتم فقط السائق مقعد إلى الهواء تدفق
في يساهم مما الضروري، غير الهواء تكييف

الوقود استهالك كفاءة زيادة
المقاعد على المركز الهواء تدفق وضع يعمل

التالية الحاالت في األمامية
الخلفية المقاعد في ركاب اكتشاف عدم عند
الزجاج ضباب مزيل تشغيل عدم عند

األمامي
يضيء التشغيل، أثناء

على المركز الهواء تدفق وضع إدارة عند
إيقاف تشغيل على يدويًا األمامية المقاعد
المقاعد على المركز الهواء تدفق وضع في

المقاعد إلى الهواء تدفق توجيه عند األمامية،
المقاعد جميع إلى تبديله ويمكن فقط، األمامية
الوضع تشغيل عند المفتاح تشغيل خالل من

تحذير
األمامي الزجاج على الضباب تكون لمنع

األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح تستخدم ال
الرطب الطقس في المنعش الهواء تشغيل أثناء
الخارجي الهواء حرارة درجة بين الفرق للغاية
يتسبب أن يمكن األمامي الزجاج حرارة ودرجة
للزجاج الخارجي السطح على الضباب تكّون في

رؤيتك حجب في يتسبب ما األمامي،

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم من أكثر

األوتوماتيكي الوضع استخدام

المقاعد على المركز الهواء تدفق وضع
)S-FLOWاألمامية
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الهواء تدفق في التلقائي التحكم يوقف يدويًا،
التشغيل

على الهواءاضغط تدفق وبّدل
على الهواء تدفق حالة في يضيء المؤشر

فقط األمامية المقاعد
على الهواء تدفق حالة في المؤشر يتوقف

المقاعد جميع

الهواء تدفق في للتحكم التلقائي التشغيل
تدفق توجيه يتم قد مريحة، المقصورة تظل حتى
النظام تشغيل بمجرد الشاغرة المقاعد إلى الهواء
الحرارة درجة حسب أخرى، أوقات وفي الهجين،

الخارج في
النظام يستطيع لن الهجين، النظام تشغيل بعد

التحكم وتشغيل دقيق بشكل ركاب وجود اكتشاف
الركاب تحرك حالة في الهواء تدفق في التلقائي
السيارة من خروجهم دخولهم أو أماكنهم من

الهواء تدفق في اليدوي التحكم تشغيل
تدفق توجيه إلى يدويًا الوظيفة تشغيل تم إذا حتى
المقاعد شغل فعند فقط، األمامية المقاعد إلى الهواء
جميع إلى تلقائيًا الهواء تدفق توجيه يتم قد الخلفية

المقاعد
الهواء تدفق في التلقائي التحكم إلى للعودة

مفتاح١ أدر اإليقاف، قيد المؤشر جعل مع
اإليقاف وضع إلى التشغيل

مضي٢ مفتاح٦٠بعد أِدر أكثر، أو دقيقة
الوضع إلى .ONالتشغيل

الهواء منافذ موقع
لوضع وفًقا الهواء ومقدار الهواء منافذ تتغير

المحدد الهواء تدفق

وإغالقها وفتحها الهواء منافذ مواضع ضبط
األمامي المركز

أو لألعلى أو لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل

األيمن األمامي الجانب

أو١ لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل أو لألعلى

التهوية٢ فتحة افتح
التهوية٣ فتحة أغلق

والعمليات الهواء خروج منفذ تصميم
الصلة ذات
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األيسر األمامي الجانب

أو١ لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل أو لألعلى

التهوية٢ فتحة أغلق
التهوية٣ فتحة افتح
خلفي

أو١ لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل أو لألعلى

أو٢ التهوية فتحات لفتح المقبض أِدر
إغالقها

تحذير
العمل من األمامي الزجاج ضباب مزيل لمنع

مناسبة غير بطريقة
ربما القياس أجهزة لوحة على شيء أي تضع ال
ربما لذلك، خالًفا الهواء منافذ تغطية إلى تؤدي
ضباب مزيالت يمنع ما الهواء، تدفق إعاقة تتم

الضباب إزالة من األمامي الزجاج
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المقصورة.٢-٦ مصابيح استخدام

الخلفية الشخصية المصابيح الخلفية المقصورة مصابيح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا الباب كسوة حلية مصابيح
األمامية المقصورة مصابيح األمامية الشخصية المصابيح

بذلك مزودة السيارة كانت إذا الدرج فتح مصباح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا األكواب حامالت مصابيح

سقف بفتحة المزودة السيارات أمامي

الباب١ موقع تشغيل إيقاف تشغيل
فتحه واستمرار الباب فتح عند المصابيح تعمل

المقصورة مصابيح قائمة

المقصورة مصابيح موضع

المقصورة مصابيح تشغيل

P.302

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٣٠٣

٦

المقصورة٢-٦ مصابيح استخدام

ةروصقملاتازيم

C-SUV HV KZ_GH

المصابيح٢ تشغيل إيقاف تشغيل
بفتحة المزودة غير السيارات خلفية

سقف

المصباح١ إلطفاء
الباب٢ موقع تشغيل

فتحه واستمرار الباب فتح عند المصابيح تعمل
المصباح٣ لتشغيل

أمامي
سقف بفتحة المزودة غير السيارات

المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل

سقف بفتحة المزودة السيارات

المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل
سقف بفتحة المزودة السيارات خلفية

المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل

الدخول عند اإلضاءة نظام
مفتاح لوضع وفًقا تلقائيًا المصابيح تنطفئ تضيء
كانت سواء اإللكتروني، المفتاح ووجود التشغيل

األبواب كانت أو مقفلة غير مقفلة األبواب
مغلقة مفتوحة

بقدرة البطارية شحنة نفاد فولط١٢لمنع
إيقاف عند مضاءًة المقصورة مصابيح بقيت إذا

بعد تلقائيًا المصابيح تنطفئ فسوف التشغيل، مفتاح
دقيقة٢٠

الحاالت في تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل يمكن
التالية

بنظام هوائية وسائد أي انفتاح حالة  SRSفي
قوي، خلفي اصطدام حدوث حالة في أو انتفاخه

تلقائيًا المقصورة مصابيح فستعمل
بعد تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل إيقاف  ٢٠سيتم

تقريبًا دقيقة

الشخصية المصابيح تشغيل
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ولكن يدويًا المقصورة أضواء تشغيل إيقاف يمكن
فمن التصادمات، من مزيد منع في للمساعدة

ضمان يتم حتى التشغيل قيد تركها به المنصوح
األمان

قوة على بناًء تلقائيًا المقصورة مصابيح تعمل ال قد
التصادم وظروف التأثير
الطلب حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٢٦(

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

من أكثر التشغيل وضع في المصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم
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التخزين.٣-٦ ميزات استخدام

←) الزجاجات )٣٠٦صحامالت
←) الدرج )٣٠٨صفتح

←) التابلوه )٣٠٦صصندوق
←) األكواب )٣٠٦صحامالت

←) الكونسول )٣٠٧صصندوق

التخزين أماكن مميزات قائمة

التخزين ميزات موضع

تحذير
أماكن في تخزينها عدم يجب التي األشياء

التخزين
في الرذاذ علب أو الوالعات أو النظارات تترك ال
حدوث في يتسبب قد هذا ألن التخزين أماكن

السيارة كابينة حرارة درجة ترتفع عندما التالي
تتشقق أو الحرارة بفعل النظارات تتشوه قد

المخزنة األخرى األشياء المست إذا

لالنفجار الرذاذ علب أو الوالعات تتعرض قد
فقد المخزنة، األخرى األشياء المست إذا

الرذاذ علب من الغاز يخرج أو الوالعة تشتعل
الحريق خطر إلى يؤدي ما
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التابلوه صندوق لفتح ألعلى الذراع اسحب

أمامي

خلفي
ألسفل الذراع مسند اسحب

أمامي

التابلوه صندوق

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

حال في مغلًقا التابلوه صندوق إبقاء احرصعلى
يقع قد المفاجئ، االنحراف أو المفاجئة الفرملة
التابلوه بصندوق راكب ارتطام نتيجة حادث

بداخله المخزنة األشياء أو المفتوح

األكواب حامالت

تحذير
األكواب حاملة في وضعها المالئم غير األشياء
في العبوات أو األكواب بخالف شيء أي تضع ال

األكواب حامالت
حامالت خارج تنقذف أن يمكن األخرى األشياء

الفرملة أو حادث وقوع حالة في األكواب
غط بجروح اإلصابة في وتتسبب المفاجئة
التعرض لمنع أمكن إذا الساخنة المشروبات

بالحروق لإلصابة

الزجاجات حامالت
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خلفي

الزجاجات حامالت
تخزينها عند الزجاجة غطاء غلق أحكم

وشكلها حجمها حسب الزجاجة تخزين يتعذر قد

ممكنة١ نقطة ألبعد للخلف الغطاء حرك
تحريك بوظيفة المزودة سيارات

المقبضألعلى٢ سحب أثناء الغطاء ارفع

بذلك مزودة السيارة كانت إذا التحريك وظيفة

أو لألمام الكونسول صندوق غطاء تحريك يمكن
للخلف

تحذير
حاملة في للتخزين المالئمة غير األشياء

الزجاجات
في واحدة زجاجة بخالف شيء أي تضع ال

الزجاجات حامالت
حامالت خارج تنقذف أن يمكن األخرى األشياء

الفرملة أو حادث وقوع حالة في األكواب
بجروح اإلصابة في وتتسبب المفاجئة

مالحظة
حامالت في تخزينها عدم يجب التي األشياء

الزجاجات
الزجاجية األكواب أو المفتوحة الزجاجات تضع ال

حامالت في سائل على تحتوي التي والورقية
تنكسر وقد المحتويات تتسرب قد الزجاجات

الزجاجية األكواب

الكونسول صندوق

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

مغلًقا الكونسول صندوق غطاء أبِق
وقوع حالة في بجروح إصابة حاالت تنتج قد

المفاجئة الفرملة أو حادث

P.307

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



التخزين٣-٣٠٨٦ ميزات استخدام
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لتثبيت األمتعة تثبيت خطافات توفير يتم
المحكمة غير األشياء

الدرج افتح

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

أشياء وضع عند التالية التنبيهات اعتبارك في ضع
تحري في الفشل يؤدي قد المفتوح الدرج داخل
في الدرج خارج تطايرها إلى التالية االحتياطات
في مفاجئ بشكٍل القيادة أو الفرامل تعشيق حالة

تشغيل مع األشياء تتداخل قد الحاالت، هذه
مما السائق، انتباه تشتيت في تتسبب أو الدواسة

التعرضلحادث عنه ينتج قد
ال الذي الدرج داخل األشياء تخزين تجنب لذا

بسهولة إخراجها أو نقلها يمكن
حافة عن ناتئة تكون قد أشياء وضع تجنب

الدرج

األمتعة مقصورة ميزات

األمتعة تثبيت خطافات

تحذير
األمتعة تثبيت خطافات استعمال حال في
إلى الخطافات أِعد التعرضلإلصابة، لتفادي
استعمالها عدم حالة في دائًما الطي وضع

التسوق أكياس تعليق خطافات

مالحظة
التسوق أكياس تعليق خطافات تلف لتفادي

عن وزنها يزيد أشياء أي تعلق على٢ال كجم
التسوق أكياس تعليق خطافات
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األمتعة مقصورة غطاء استخدام
واشبكه١ األمتعة مقصورة غطاء اسحب

بالمثبتات

واليمنى٢ اليسرى المثبتات من الغطاء حرر
باالنسحاب لها واسمح

السيارة سطح أرضية فرش ارفع

ثقوب إصالح بمجموعة المزودة السيارات
الطوارئ حاالت في اإلطارات

كامل احتياطي بإطار المزودة السيارات
الحجم

السيارة كانت إذا األمتعة مقصورة غطاء
بذلك مزودة

تحذير
األمتعة مقصورة غطاء

األمتعة مقصورة غطاء على شيء أي تضع ال
قد المفاجئ، االنعطاف أو الفرامل حالة في
أن يمكن بالراكب ويضرب العنصر يطير

يُسفر متوقع، غير حادث وقوع إلى هذا يؤدي
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن

مقصورة غطاء على بالتسلق لألطفال تسمح ال
مقصورة غطاء على التسلق يؤدي فقد األمتعة
في التسبب واحتمال الغطاء، تلف إلى األمتعة

بالغة إلصابة تعرضاألطفال أو الوفاة

اإلضافي الصندوق
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التخزين٣-٣١٠٦ ميزات استخدام
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تحذير
القيادة أثناء تنبيه

الفرملة حال في مغلًقا المتحرك السطح أبِق
راكب ارتطام نتيجة حادث يقع قد المفاجئة،
أسفله المخزنة األشياء أو المتحرك بالسطح
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األخرى.٤-٦ المقصورة ميزات

شحن منفذ أمبير٢٫١لتوفيرUSBيستخدم
وبقدرة الكهرباء لألجهزة٥من فولط

الخارجية
الشحن الشحنUSBيختصمنفذ بعمليات

البيانات لنقل مخصصة المنافذ تكون ال فقط
األغراضاألخرى أو

الشحن عملية تتم ال قد الخارجي، للجهاز تبًعا
مع المرفق الدليل إلى ارجع مالئم بشكل

شحن منفذ استخدام قبل .USBالجهاز
شحن منافذ USBاستخدام

الكونسول صندوق غطاء افتح

شحن منفذ استعمال عندماUSBيمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

شحن منفذ فيها يعمل قد التي  USBالحاالت
صحيح غير نحو على

من أكبر طاقة يستخدم جهاز توصيل  ٢٫١عند
عند فولط٥أمبير

بأجهزة مخصصلالتصال جهاز توصيل عند
تخزين ذاكرة مثل الشخصية، USBالكمبيوتر

المتصل الخارجي الجهاز تشغيل إيقاف عند
الجهاز حسب

مرتفعة، السيارة داخل الحرارة درجة كانت إذا
الشمس أشعة تحت السيارة ركن بعد مثل

المتصل الخارجية الجهاز عن نبذة
عملية تتوقف قد المتصل، الخارجي للجهاز تبًعا
خلالً ليس هذا أخرى مرة تبدأ ثم فجأة الشحن

التي للكماليات الطاقة مخرج استعمال يمكن
جهد إلى من١٢تحتاج بأقل تعمل والتي فولط

أمبير١٠
الغطاء وافتح الكونسول صندوق غطاء افتح

األخرى المقصورة ميزات

شحن السيارةUSBمنفذ كانت إذا
بذلك مزودة

مالحظة
شحن منفذ تلف USBلتفادي

المنفذ في غريبة مواد أي تدخل ال
المنفذ في األخرى السوائل أو المياه تسكب ال

شحن تعرضمنفذ أوUSBال لالصطدام
كبيرة لقوة

شحن منفذ تفكيك أو بتعديل تقم .USBال
الخارجية األجهزة في تلف حدوث لمنع

قد السيارة داخل الخارجية األجهزة تترك ال
يؤدي ما السيارة داخل الحرارة درجة ترتفع

الخارجي الجهاز تلف إلى
أي على الزمة غير بقوة وال ألسفل تضغط ال
عند الخارجي الجهاز كابل أو خارجي جهاز

اتصاله
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

شحن منفذ تستخدم معUSBال طويلة لفترات
الهجين النظام إيقاف

الطاقة مخرج
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األخرى٤-٣١٢٦ المقصورة ميزات
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عندما الطاقة مخرج استعمال يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

الهجين النظام تشغيل إيقاف عند
مثل الشحن، وظائف مع الكهربائية األجهزة افصل
األجهزة هذه تُركت إذا المحمول بطاريات حزم
الهجين النظام تشغيل إيقاف يتم ال فقد متصلة،

طبيعي بشكل

األمامي،١ الموضع في الحاجبات لضبط
لألسفل اقلبها

الجانبي،٢ الموضع في الحاجبات لضبط
المشبك، من وانزعها لألسفل، اقلبها

جانبي بشكل وحركها

لفتحه الغطاء اسحب
مزودة السيارة كانت إذا الزينة مصباح يضيء

بذلك

بطارية شحنة تفريغ السيارات١٢لمنع فولط
الزينة بمصابيح المزودة

مفتاح وضع عند مضاءًة الزينة مصابيح بقيت إذا
المصابيح تنطفئ فسوف اإليقاف، وضع في التشغيل

بعد دقيقة٢٠تلقائيًا

مالحظة
المصهر احتراق لمنع

من ألكثر تحتاج كماليات تستعمل فولط،١٢ال
أمبير١٠

الطاقة مخرج إتالف لتجنب
مخرج تستعمل ال عندما الطاقة مخرج غطاء أغلق

الطاقة
تدخل التي السوائل أو الغريبة األجسام تتسبب قد

كهربائي تماس حدوث في الطاقة مخرج في
بطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

عند الالزم من أكثر الطاقة مخرج تستخدم ال
الهجين النظام إيقاف

الشمس حاجبات

الزينة مرايا
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الستخدامه ألسفل الذراع مسند افرد

على المركب المساعدة مقبض استعمال يمكن
على جلوسك أثناء جسمك ليدعم السقف

المقعد

أمامي

خلفي

بمقابض مزودة المعطف تعليق خطافات تأتي
الخلفية المساعدة

مالحظة
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
الزينة بمصابيح المزودة السيارات

زمنية لفترات مشغلة الزينة مصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف أثناء طويلة

الذراع مسند

مالحظة
الذراع مسند في تلف حدوث لمنع

الذراع مسند على كبير ضغط وضع إلى تعمد ال

المساعدة مقابض

تحذير
المساعدة مقبض

إلى الدخول عند المساعدة مقبض تستعمل ال
مقعدك النهوضمن أو منها الخروج أو السيارة

مالحظة
المساعدة مقبض في تلف حدوث لمنع

المساعدة بمقبض ثقيلة أشياء تعليق إلى تعمد ال
ثقيل لحمل تعرضه أو

المعطف تعليق خطافات

تحذير
تعليق خطاف على تعليقها يجب ال التي األشياء
هوائية بوسائد المزودة السيارات المعطف

بنظام واقية ستائر )SRSذات
من غيرها أو المعطف شماعات تعليق إلى تعمد ال
حال في الخطاف على الحادة أو الصلبة األشياء
بنظام واقية ستائر ذات هوائية وسائد انفتاح

SRSمسببة مقذوفات، األشياء هذه تصبح قد ،
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
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٧

ةيانعلاوةنايصلا

C-SUV HV KZ_GH

والعناية الصيانة

والعناية.١-٧. الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٣١٦.تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٣١٩...تنظيف

الصيانة.٢-٧
الصيانة ٣٢٢....................متطلبات
الدورية ٣٢٤......................الصيانة

بنفسك.٣-٧ تجريها التي الصيانة أعمال
التي الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات

بنفسك ٣٢٩.....................تجريها
المحرك ٣٣١........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣٣٢......تحديد
المحرك ٣٣٣......................حجيرة

٣٤٠.............................اإلطارات
اإلطارات نفخ ٣٤٧.................ضغط

٣٤٨..............................العجالت
الهواء تكييف نظام ٣٤٩...........مرشح

بطارية في الهوا مأخذ فتحة تنظيف
والمرشح الجر بطارية الهجين النظام

.....................................٣٥١
اإللكتروني المفتاح ٣٥٤..........بطارية
المصاهر ٣٥٦...........فحصواستبدال

اإلضاءة ٣٥٩.....................مصابيح
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والعناية١-٣١٦٧ الصيانة
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والعناية.١-٧ الصيانة

األعلى من مبتدئًا وفيرة بكميات الماء رش
ومبيت السيارة جسم على األسفل إلى

أية إلزالة السيارة أسفل ومنطقة العجالت
وغبار أوساخ

إسفنج قطعة باستعمال السيارة جسم اغسل
الشامواه مثل ناعمة قماش قطعة أو

استعمل إزالتها، تصعب التي للبقع بالنسبة
تماًما واشطفها سيارات غسيل صابون

بالماء
متبقية مياه قطرات أي امسح
طبقة حالة تتدهور عندما سيارتك بتلميع قم

للماء المقاومة الحماية
على قطرات شكل على الماء تجمع عدم حالة في
السيارة جسم بتلميع قم النظيف، السيارة سطح

بارًدا السيارة جسم يكون عندما

أوتوماتيكي سيارات مغسلة في السيارة غسل
السيارة غسل قبل

المرايا• بطّي قم
كانت• إذا اآللي الخلفي الباب تشغيل أوقف

بذلك مزودة السيارة
بتمديد قم السيارة مقدمة من السيارة بغسل ابدأ

القيادة قبل المرايا
السيارات مغاسل في المستعملة الُفرش

واألجزاء سيارتك، تخدشسطح قد األوتوماتيكية
طالئها وتُضّر ذلك إلى وما العجالت،

في للغسل قابل غير الخلفي الجناح يكون ال قد

قد أنه كما األتوماتيكية السيارات بعضمغاسل
السيارة تلف خطر في زيادة هناك يكون

العالي بالضغط تعمل التي السيارات مغاسل
تقّرب فال المقصورة، إلى تدخل قد المياه أن بما
محيط أو األبواب حول الفتحات إلى الفوهة طرف

باستمرار المناطق هذه ترش وال النوافذ،
سيارات مغسلة استعمال عند

المفتاح وجود مع الباب مقبض تبلل حالة في
الباب قفل يتم ربما التشغيل، نطاق في اإللكتروني
اتبع الحالة، هذه في متكرر نحو على قفله وفك
السيارة لغسيل التالية التصحيحية اإلجراءات
بمسافة السيارة عن بعيًدا المفتاح أو٢ضع متر

سرقة لعدم الحذر توخ السيارة غسل أثناء أكثر
المفتاح

توفير وضع إلى اإللكتروني المفتاح اضبط
الذكي والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية

)١٣٠ص←
العجلة وحليات العجالت

متعادلة تنظيف بمادة فوًرا أوساخ أي أِزل
على االستخدام بعد بالمياه التنظيف مادة اشطف

الفور
اتباع احرصعلى التلف، من الطالء لحماية

التالية االحتياطات
أو• القاعدية أو الحمضية المنظفات تستعمل ال

كاشطة مواد على المحتوية
صلبة• فرًشا تستخدم ال
ساخنة،• وهي العجالت على منظفات تستخدم ال

مكان في التوقف أو القيادة بعد المثال سبيل على
حار

المصدات
أكالة مواد تتضمن بمنظفات تفركها ال

مطلية أجزاء
على األجزاء فنظف األوساخ، إزالة يمكن ال كان إذا

التالي النحو
نسبته بمحلول مبللة ناعمة قماش قطعة استخدم

إلزالة٥ مياه مع محايد منظف من %تقريبًا
األوساخ

ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح

الخارج من السيارة وحماية تنظيف

لكل مناسبة بطريقة التنظيف عملية نّفذ
المصنوع والخامات المكونات من مكّون

منها

التنظيف إرشادات
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والعناية١-٧ الصيانة

ةيانعلاوةنايصلا

C-SUV HV KZ_GH

المتبقي البلل إلزالة وجافة
مبللة مناديال استخدم الزيتية، الرواسب إلزالة

مشابًها منتًجا أو بالكحول

تحذير
السيارة غسل عند

لحجيرة الداخلي الجزء على ماًء تسكب ال
حريق نشوب في ذلك يتسبب قد المحرك

إلخ الكهربائية، بالمكونات
المزودة السيارات األمامي الزجاج تنظيف عند
للمطر الحساسة األمامي الزجاج بماسحات

حالة في إيقاف وضع إلى الماسحة مفتاح اضبط
" إلى الماسحة مفتاح فربماAUTOضبط ،"

الحاالت في متوقعة غير بصور الماسحة تعمل
غيرها أو األيدي تعّلق في تتسبب وربما التالية،
بشفرات الضرر وإلحاق الخطيرة اإلصابات من

الماسحة

إيقاف
AUTO

األمامي الزجاج من العلوي الجزء لمس عند
المطر قطرات مستشعر يوجد حيث باليد

مشابه شيء أو مبللة قماش قطعة حمل عند
المطر قطرات مستشعر من بالقرب
األمامي بالزجاج شيء ارتطم إذا

أو مباشرًة المطر قطرات مستشعر لمسَت إذا
المطر قطرات بمستشعر ما شيء ارتطم إذا

العادم أنبوب بخصوص االحتياطية التنبيهات
أنبوب بتسخين العادم غازات تتسبب أن يمكن

بشدة العادم
األنبوب لمس عدم احرصعلى السيارة، غسل عند

أنبوب لمس ألن الكافي، بالقدر يبرد أن إلى
باإلصابة يتسبب قد الساخن الخلفي العادم

بحروق
المزود الخلفي بالمصد المتعلقة االحتياطات
السيارة كانت إذا العمياء النقطة بمراقبة

بذلك مزودة
تعرضه أو الخلفي المصد طالء تقشر حالة في
هذا، حدث إذا النظام يتعطل فقد لخدوش،

تويوتا وكيل فاستشر

مالحظة
على تآكل وظهور الطالء حالة تدهور لمنع

األلومنيوم، عجالت والمكونات السيارة جسم
إلخ

التالية الحاالت في فوًرا السيارة اغسل
البحر• ساحل من بالقرب القيادة بعد
األمالح• كثيرة طرق على القيادة بعد
أشجار• عصارة أو فحم قطران وجود حال في

الطالء سطح على
فضالت• أو ميتة حشرات وجود حال في

الطالء أسطح على طيور فضالت أو حشرات
السناج• فيها يكثر مناطق في السيارة قيادة بعد

برادة أو المناجم غبار أو الزيوت أبخرة أو
الكيماوية المواد أو الحديد

أو• بالتراب كثيًرا ملوثة السيارة أصبحت إذا
الطين

الغازولين• أو البنزين مثل سوائل انسكبت إذا
الطالء أسطح على

فقم تعّرضلخدوش، أو الطالء تقشر إذا
فوًرا بتصليحه

في وخّزنها أوساخ أي أِزل العجالت، صدأ لمنع
العجالت تخزين عند الرطوبة قليل مكان
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مالحظة
الخارجية المصابيح تنظيف

أو عضوية مواًدا تستعمل ال بعناية اغسل
صلبة بفرشاة تفركها

المصابيح سطح تلف في ذلك يتسبب فربما
المصابيح سطح على الشمع تضع ال

العدسات تلف في الشمع يتسبب فربما
األمامي الزجاج ماسحات أذرع إتالف لمنع
األمامي، الزجاج عن الماسحات أذرع رفع عند

ثم أوال، السائق جانب في الماسحة ذراع فاسحب
إعادة عند الراكب جانب في الخطوة كرر

إعادتها في فابدأ األصلي، وضعها إلى الماسحات
الراكب جانب من

التلقائي السيارة غسيل استعمال عند
األمامي الزجاج بماسحات المزودة السيارات

المطر تجاه الحساس
في اإليقاف وضع إلى الماسحة مفتاح اضبط

" إلى الماسحة مفتاح ضبط فربماAUTOحالة ،"
شفرات تتلف أيًضا وربما الماسحات تعمل

الماسحة
تعمل التي السيارات مغاسل استعمال عند

العالي بالضغط
الخلفية الرؤية مراقبة بنظام المزودة السيارة
المنطقة أو الكاميرا ترش ال السيارة، غسل عند
الضغط عالية غسل بآلة مباشرة بها المحيطة
المرتفع المياه ضغط من الحاصلة الصدمة
بطريقة الجهاز تشغيل عدم في يتسبب ربما

صحيحة
من بالقرب الفوهة رأس وضع إلى تعمد ال

المصنوع أو المطاطي الغطاء األمتعة صندوق
التالية األجزاء أو الموصالت أو الرانتج من
حدث إذا للتلف األجزاء تتعرضتلك فقد

العالي الضغط ذات المياه وبين بينها تالمس
بالجر• العالقة ذات األجزاء
التوجيه• نظام أجزاء
التعليق• نظام أجزاء
الفرامل• نظام أجزاء

بمقدار بعيدة التنظيف فوهة سم٣٠اجعل
يتشوه فقد وإال السيارات جسم من األقل على

مثل الرانتج، من المصنوع الجزء يتلف أو
في الفوهة تثبت ال وأيًضا والمصدات القوالب

الدوام على واحد مكان
الزجاج من السفلي الجزء رش في تستمر ال
تكييف نظام مأخذ إلى الماء دخل إذا األمامي
من السفلي الجزء من بالقرب الموجود الهواء
تكييف نظام يعمل ال فقد األمامي، الزجاج

يجب كما الهواء
لدى السيارة من السفلي الجانب تغسل ال

العالي بالضغط تعمل التي السيارات مغاسل
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مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
بقطعة المتسخة األسطح امسح كهربائية

فاتر بماء مرطبة قماش
بقطعة فامسحها األوساخ، إزالة تعذرت إذا

تنظيف بمحلول ومرطبة ناعمة قماش
نسبته ما إلى ومخفف %تقريبًا١محايد

الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر
والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

بالصابون السيارة فرش غسيل
الرغوي النوع من منظفات عدة األسواق في تتوافر

افرك الرغوة لتوزيع فرشاة أو إسفنج قطعة استعمل
تستعمل ال متداخلة دائرية بحركة السيارة فرش

يمكن لتجف واتركها المتسخة األسطح امسح الماء
السجاد على بالمحافظة ممتازة نتائج على الحصول

اإلمكان بقدر جاًفا
المقاعد أحزمة ربط

متعادالً وصابونًا إسفنًجا أو قماش قطعة استعمل
فحص على أيًضا احرص لتنظيفها دافئًا وماًء

وجود عدم من للتأكد منتظمة فترات على األحزمة
شديدة تشققات أو تنسالت أو اهتراءات

السيارة مقصورة وحماية تنظيف

لكل مناسبة بطريقة التنظيف عملية نّفذ
المصنوع والخامات المكونات من مكّون

منها

السيارة مقصورة حماية

تحذير
السيارة داخل الماء وجود

داخل سكبها أو السوائل نثر إلى تعمد ال
فتحة في أو األرضية على سكبها مثل السيارة،
بطارية الهجين النظام لبطارية الهواء مأخذ

←) األمتعة مقصورة وفي )٣١٩صالجر
ببطارية حريق نشوب في ذلك يتسبب قد

نحو أو الكهربائية والمكونات الهجين النظام
تعطلها أو ذلك

نظام تعريضمكونات أسالكهSRSتجنب أو
للبلل السيارة داخل الموجودة

)٣١ص(←
انفتاح في الكهربائية األعطال تتسبب أن يمكن

بطريقة عملها عدم أو الهوائية الوسائد
اإلصابة أو الوفاة عن يسفر قد ما صحيحة،

خطيرة بجروح
أجهزة لوحة خاصة المقصورة تنظيف

القياس
منظفات أو التلميع شمع استعمال إلى تعمد ال
على القياس أجهزة لوحة تنعكس قد التلميع

ويؤدي السائق رؤية يحجب ما األمامي، الزجاج
اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج حادث، وقوع إلى

خطيرة بجروح

مالحظة
التنظيف محاليل

التنظيف، محاليل من التالية األنواع تستعمل ال
السيارة مقصورة لون تغير إلى تؤدي قد ألنها

األسطح تلف أو بقع حدوث في تتسبب أو
المطلية

المواد• القيادة وعجلة المقاعد بخالف المناطق
والمحاليل الغازولين، أو البنزين مثل العضوية

الحمضية، األخرى المواد أو القاعدية
والمبيضات واألصباغ،

مثل• الحمضية أو القاعدية المحاليل المقاعد
والكحول والبنزين الثنر

الثنر• مثل العضوية المواد القيادة عجلة
الكحول على المحتوية والمنظفات
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ناعمة قماش قطعة باستخدام التراب أِزل
اصطناعي شامواه قطعة أو بالمياه ومبللة

ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح
المتبقي البلل إلزالة وجافة

سطح ذي معدني بطالء المغطاة المنطقة تنظيف
المع

الحقيقي المعدن من طبقة المعدنية المناطق تستخدم
تُِرَكت إذا بانتظام تنظيفها الضروري من للسطح
فقد طويلة، لفترات تنظيف بال المتسخة المناطق

تنظيفها الصعب من يصبح

مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
كهربائية

باستعمال زائد وغبار أوساخ أية امسح
تنظيف بمحلول مرطبة ناعمة قماش قطعة

مخّفف
ال متعادالً تنظيفصوف مسحوق محلول استعمل

عن تركيزه نسبة الماء٥تتجاوز %مع
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

التنظيف محلول بقايا جميع وامسح
ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح

الجلد اترك المتبقي البلل إلزالة وجافة
ومهواة مظللة منطقة في يجف

الجلدية بالمناطق العناية
على مرتين السيارة مقصورة بتنظيف تويوتا توصي
السيارة مقصورة جودة على للمحافظة سنويًا األقل

مالحظة
منظفات أو التلميع شمع استعمال إلى تعمد ال
أجهزة للوحة الُمطلى السطح يتلف قد التلميع

األخرى الداخلية األجزاء أو القياس
الجلدية األسطح تلف منع

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الجلدية األسطح وتشوه تلف لتجنب

الجلدية األسطح عن أوساخ أو غبار أي أِزل
فوًرا

المباشرة الشمس ألشعة السيارة تعرض ال
الظل في سيارتك أوقف طويلة زمنية لفترات

الصيف موسم في خاصة
أو الفينيل من مصنوعة مواد أي تضع ال

شمعية مواد على تحتوي التي أو البالستيك
تلتصق قد المواد هذه ألن السيارة، فرش على
حرارة درجة أصبحت إذا الجلدية باألسطح

جًدا مرتفعة السيارة مقصورة
األرضية على الماء وجود

بالماء السيارة أرضية غسل إلى تعمد ال
إذا الصوتي النظام مثل السيارة أنظمة تتلف قد
الصوتي، النظام مثل الكهربائية، مكوناتها تبللت
قد أسفلها أو السيارة أرضية فوق الموجودة
السيارة جسم صدأ في أيًضا الماء يتسبب

األمامي الزجاج من الداخلي الجزء تنظيف عند
بنظام المزودة  Toyota Safetyالسيارات

Sense(
أيًضا، للعدسات الزجاج منظف بمالمسة تسمح ال

←) العدسة تلمس )١٨٥صال
الخلفية للنافذة الداخلي السطح تنظيف
النافذة لتنظيف زجاج منظف تستعمل ال

أسالك إتالف في يتسبب قد هذا ألن الخلفية،
أو الخلفية النافذة ضباب مزيل تسخين

بماء مرطبة قماش قطعة استعمل الهوائي
امسح لتنظيفها برفق النافذة لمسح فاتر

أو التسخين ألسالك موازية خطوط في النافذة
الهوائي

أسالك إتالف أو خدش عدم احرصعلى
الهوائي أو التسخين

معدني بطالء المغطاة المنطقة تنظيف
المع سطح ذي

الجلدية المناطق تنظيف
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مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
كهربائية

ومرطبة ناعمة قماش بقطعة امسحها
ما إلى ومخفف محايد تنظيف بمحلول

%تقريبًا١نسبته
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

الجلد من المصنوعة المناطق تنظيف
الصناعي
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الصيانة.٢-٧

فترات على الدورية الصيانة تنفيذ يجب
جدول في محدد هو ما حسب محددة زمنية

الصيانة
عداد قراءة بواسطة الدورية الصيانة فترة تحدد
موعد حتى الفاصلة الفترات احتساب أو المسافة

مبين هو كما أسبق، أيهما عن النظر بغض الصيانة،
الجدول في

في البرنامج في فترة آخر بعد الصيانة تنفيذ يجب
نفسها الفاصلة الفترات

سيارتك؟ لصيانة تذهب أين
تويوتا وكيل إلى سيارتك تأخذ أن األفضل من

على عالوة الالزمة الصيانة خدمات لعمل المحلي
الفحصواإلصالح عمليات من غيرها

متخصصون تويوتا في يعملون الذين الفنيون
الصيانة معلومات أحدث ويتلقون جيًدا ومدربون

وبرامج الخدمة ونصائح الفنية النشرات خالل من
سيارات على العمل تعلموا لقد الوكالء تدريب

أن من بدالً وذلك سيارتك، على يعملوا أن قبل تويوتا
أفضل هي هذه أن يبدو أال عليها العمل أثناء يتعلموا

سيارتك؟ لصيانة طريقة
معدات في المال من الكثير تويوتا وكيل استثمر لقد

وهذا تويوتا سيارات لصيانة خاصة وأجهزة
وبتكلفة أفضل نحو على العمل تنفيذ في يساعدهم

أقل
أعمال كل تويوتا وكيل عند الصيانة قسم سيتولى

موثوقة بطريقة لسيارتك الدورية الصيانة
واقتصادية

لنظام المطاطية الخراطيم فحص يتم أن يجب
من الوقود ونظام الفرامل ونظام والتدفئة التبريد

تويوتا صيانة لجدول ووفًقا مؤهل فني ِقبل
فيما للغاية مهمة أجزاًء تمثل المطاطية الخراطيم

أو مهترئ خرطوم أي تغيير اطلب بالصيانة يتعلق
مع ستتلف المطاطية الخراطيم أن الحظ فوًرا تالف

أو اهتراء أو انتفاخ في يتسبب ما الزمن مرور
تشقق

بنفسك؟ تجريها التي الصيانة أعمال عن ماذا
أعمال من الكثير بإنجاز تقوم أن الممكن من

الخبرة بعض لديك كانت إذا بسهولة بنفسك الصيانة
السيارة أدوات وبعض الميكانيكية األعمال مجال في

بنفسك لتنفيذها البسيطة التعليمات األساسية
القسم هذا في موجودة

تحتاج الصيانة بعضمهام أن مالحظة يجب لكن
من المهام هذه مثل خاصة ومهارات أدوات إلى

إذا وحتى مؤهلون فنيون بتنفيذها يقوم أن األفضل
تجريها التي الصيانة بأعمال خبرة ذا ميكانيكيا كنت
بأعمال تويوتا وكيل يقوم بأن نوصي فإننا بنفسك،
الصيانة بسجل سيحتفظ ألنه والصيانة التصليح
إذا مفيًدا يكون أن يمكن السجل وهذا لسيارتك

الصيانة متطلبات

العناية فإن واقتصادية، آمنة قيادة لضمان
إجراءان للسيارة الدورية والصيانة اليومية
بإجراء تويوتا توصي األهمية في غاية

أدناه الوارد النحو على الصيانة

تحذير
صحيحة بطريقة سيارتك صيانة تتم لم إذا

شديًدا تلًفا تلحق أن يمكن الصحيحة غير الصيانة
أو خطيرة بجروح اإلصابة واحتمال بالسيارة

الوفاة
بقدرة البطارية مع فولط١٢التعامل
بقدرة البطارية ألواح وأطراف١٢تحتوي فولط

الرصاص مادة على وكمالياتها توصيلها
للدماغ مؤذية بأنها الرصاصالمعروفة ومركبات

←) البطارية استعمال بعد يديك صاغسل
٣٣٦(

الدورية الصيانة

بنفسك تجريها التي الصيانة أعمال
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ةيانعلاوةنايصلا
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الضمان في مشمولة خدمة إلى احتجت

تصليح؟ إلى سيارتك تحتاج هل
واألصوات األداء في تغيير ألي متيقًظا دائًما كن
ضرورة إلى تشير التي المرئية والمالحظات

هي المهمة المؤشرات بعض الصيانة
أو توازن دون يعمل أو الدوران في المحرك يُخفق

أصواتًا يصدر
للقدرة واضح فقدان

المحرك من غريبة أصوات تصدر
تساقط ولكن، السيارة أسفل لسائل تسرب يوجد

االستعمال بعد الهواء تكييف نظام من المياه
طبيعيًا أمًرا يعتبر

إشارة هذا يكون قد العادم صوت في تغيّر وجود
لذا، الكربون أكسيد أول لغاز خطير تسرب إلى
وافحص مفتوحة النوافذ إبقاء مع السيارة ُقد

فوًرا العادم نظام
صرير صوت ويصدر جيًدا منتفخة غير اإلطارات
اهتراء ويوجد االنعطاف عند اإلطار من مرتفع

اإلطارات في منتظم غير
قيادتها عند االتجاهين أحد إلى تنحرف السيارة

مستٍو طريق على باستقامة
التعليق بحركات متعلقة غريبة أصوات

لدواسة إسفنجي إحساس الفرامل، كفاءة فقدان
السيارة تقريبًا، األرضية تلمس الدواسة الفرامل،

الفرملة عند الجانبين أحد على تنحرف
عن المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع

باستمرار ← )٩٠، ٨٥صالمعتاد
فانقل العالمات، هذه من أي ظهور الحظت إذا

فسيارتك يمكن ما بأسرع تويوتا وكيل إلى سيارتك
تصليح أو ضبط إلى بحاجة ربما

P.323

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



الصيانة٢-٣٢٤٧

C-SUV HV KZ_GH

أو أدناه المذكورة الخاصة التشغيل ظروف أحد ظل في أساسية بصفة سيارتك تستعمل كنت إذا
سيارتك إلبقاء وذلك تكراًرا أكثر نحو على تنفيذها سيلزم الصيانة جدول بعضنقاط فإن أكثر،

اإلضافية" الصيانة "’جدول راجع جيدة بحالة

الصيانة أعمال
الضرورة حسب استبدال أو تنظيف أو تصحيح أو فحص ك

شّحم أو غيّر أو استبدل س
تنظيفظ

الدورية الصيانة

يلي كما الجدول باتباع الصيانة إجراءات نّفذ

الصيانة جدول متطلبات
للصيانة" الزمني "الجدول راجع االعتيادي الصيانة لجدول وفًقا للصيانة سيارتك تحتاج

الطريق ظروف أ
بثلوج١ مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة

ذائبة
في٢ الموجودة الطرق ترابية طرق على القيادة

أو منخفضة، الرصف جودة فيها تكون التي المناطق
جاًفا الهواء ويكون ترابية، سحابة غالبًا فيها تتشكل

القيادة ظروف ب
المثال،١ سبيل على كبيرة بحمولة محملة سيارة

ذلك إلى وما سقفية حاملة استخدام
عن٢ تقل لمسافة متكررة قصيرة في٨رحالت كم

درجة من أقل تظل الخارجية حرارته درجة جو
درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن التجمد

العادية الحرارة
زمنية٣ لفترات التباطؤ بسرعة المحرك دوران

منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة
أو األجرة سيارات أو الشرطة سيارات استعمال مثل

الطلبات توصيل سيارات
عالية٤ بسرعة المستمرة من٨٠القيادة أكثر %أو

على تزيد لمدة للسيارة القصوى من٢السرعة
الساعات

للصيانة الزمني الجدول
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عمليات بين الفاصلة الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

الشهور أو المسافة عداد قراءة
عن النظر بغض الشهور،

أسبق أيهما

x١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠

x٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠

األساسية المحرك مكونات
المحرك١ ١٢سسسسسسسسزيت
المحرك٢ زيت ١٢سسسسسسسسمرشح

المالحظة٣ انظر والتدفئة التبريد نظام
٢٤كك.>>١

المالحظة٤ انظر المحرك تبريد سائل
-كك.>>٢

الطاقة٥ في التحكم وحدة تبريد سائل
المالحظة -كك.>>٣انظر

التثبيت٦ وأجزاء العادم ١٢ككككأنابيب
اإلشعال نظام

اإلشعال٧ كلشمعات -كم١٠٠٠٠٠استبدله
١٢ككككككككفولط١٢بطارية٨

الغازات انبعاث في والتحكم الوقود أنظمة
المالحظة٩ انظر الوقود ٩٦س.>>٤مرشح

الهواء١٠ منظف ٢٤كسكسكمرشح
٤٨س

١١
الوقود ومسارات الوقود خزان غطاء
بخار في التحكم وصمام وتوصيالتها

المالحظة انظر .>>١الوقود
٢٤كك

الكربون١٢ ٢٤ككعلبة

الهجينة١٣ البطارية تبريد مأخذ مرشح
المالحظة -ككظككظكك.>>٥انظر

والجسم الشاسيه
اليد١٤ وفرامل الفرامل ٦ككككككككدواسة
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مالحظة
فحص١ أو٨٠٠٠٠بعد افحصكل٤٨كم أو٢٠٠٠٠شهًرا، شهًرا١٢كم
بعد٢ مرة أول كل١٦٠٠٠٠استبدل استبدل ثم كم٨٠٠٠٠كم،
بعد٣ مرة أول كل٢٤٠٠٠٠استبدل استبدل ثم كم٨٠٠٠٠كم،
الوقود٤ خزان داخل الموجود المرشح ذلك في بما

في١٥ بما وأسطواناتها الفرامل بطانات
وأسطواناتها اليد فرامل بطانات ١٢ككككذلك

وأقراصها١٦ الفرامل ٦ككككككككحشيات

الفرامل١٧ ٦كسكككسكككسائل
٢٤س

وخراطيمها١٨ الفرامل ١٢ككككأنابيب

تروس١٩ وعلبة ووصالتها القيادة عجلة
١٢ككككالتوجيه

اإلدارة٢٠ عمود ٢٤ككككأغطية

وأغطية٢١ التعليق لنظام الكروية الوصالت
١٢ككككالغبار

ذلك٢٢ في بما الهجين الحركة ناقل سائل
األمامي التفاضلي ٢٤ككالترس

والخلفي٢٣ األمامي ١٢ككككالتعليق
النفخ٢٤ وضغط ٦ككككككككاإلطارات

والماسحات٢٥ التنبيه وآلة المصابيح
٦ككككككككوالغاسالت

تكييف٢٦ نظام مرشح
الهواء

غبار إزالة نوع
-سسسسالطلع

شبه النوع
-سسالقياسي

عمليات بين الفاصلة الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

الشهور أو المسافة عداد قراءة
عن النظر بغض الشهور،

أسبق أيهما

x١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠

x٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠

P.326

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٣٢٧

٧

الصيانة٢-٧

ةيانعلاوةنايصلا

C-SUV HV KZ_GH

كل٥ أتربة أو اتساخات عن بحثًا الهجينة البطارية تبريد مأخذ مرشح بالنظر كم،١٠٠٠٠افحص
كل بالتنظيف قم اللزوم عند كم٣٠٠٠٠ونظفه

تكراًرا أكثر بمعدل للصيانة تحتاج التي العادية الصيانة جدول لتعليمات التالي الجدول إلى ارجع
الصيانة" جدول "متطلبات راجع المخطط، على لالطالع الشاقة التشغيل لظروف تبًعا

اإلضافية الصيانة جدول

ذائبة١أ بثلوج مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة
وأسطواناتها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلبطانات أشهر٦كم

الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

وخراطيمها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلأنابيب أشهر٦كم

وأغطية*فحص التعليق لنظام الكروية الوصالت
الغبار

أو١٠٠٠٠كل أشهر٦كم

اإلدارة*فحص عمود أو١٠٠٠٠كلأغطية شهًرا١٢كم

تروس*فحص وعلبة ووصالتها القيادة عجلة
التوجيه

أو٥٠٠٠كل أشهر٣كم

والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظام أشهر٦كم
وجسم الشاسيه وصواميل براغي شد إحكام

المالحظة انظر أو١٠٠٠٠كل.>>١السيارة أشهر٦كم

أو٢أ منخفضة، الرصف جودة فيها تكون التي المناطق في الموجودة الطرق ترابية طرق على القيادة
جاًفا الهواء ويكون ترابية، سحابة غالبًا فيها تتشكل

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم

استبداله*فحص أو الهواء منظف مرشح
كل أو٢٥٠٠ك أشهر٣كم
كل أو٤٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

وأسطواناتها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلبطانات أشهر٦كم

الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم
غبار إزالة نوع الهواء تكييف مرشح استبدال

كم١٥٠٠٠كلالطلع
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مالحظة
والخلفي١ األمامي التعليق نظامي تثبيت وبراغي المقاعد محامل براغي شد إلحكام
الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

ذلك١ب إلى وما سقفية حاملة استخدام المثال، سبيل على كبيرة بحمولة محملة سيارة
المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
وأسطواناتها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلبطانات أشهر٦كم

الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

ذلك*فحص في بما الهجين الحركة ناقل سائل
استبداله أو األمامي التفاضلي الترس

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظام أشهر٦كم
وجسم الشاسيه وصواميل براغي شد إحكام

المالحظة انظر أو١٠٠٠٠كل.>>١السيارة أشهر٦كم

عن٢ب تقل لمسافة متكررة قصيرة درجة٨رحالت من أقل تظل الخارجية حرارته درجة جو في كم
العادية الحرارة درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن التجمد

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم

منخفضة٣ب بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة زمنية لفترات التباطؤ بسرعة المحرك دوران
الطلبات توصيل سيارات أو األجرة سيارات أو الشرطة سيارات استعمال مثل

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
وأسطواناتها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلبطانات أشهر٦كم

الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

عالية٤ب بسرعة المستمرة على٨٠القيادة تزيد لمدة للسيارة القصوى السرعة من أكثر من٢%أو
الساعات

ذلك*فحص في بما الهجين الحركة ناقل سائل
استبداله أو األمامي التفاضلي الترس

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم
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بنفسك.٣-٧ تجريها التي الصيانة أعمال

الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات
بنفسك تجريها التي

بنفسك، الصيانة أعمال بتنفيذ قمت إذا
كما الصحيحة اإلجراءات اتباع فاحرصعلى

األقسام هذه في مذكورة هي

الصيانة
واألدواتالعناصر الغيار قطع

البطارية حالة
فولط ١٢بقوة
)٣٣٦ص←

فاتر• ماء
الخبز• صودا
شحم•
لبراغي• تقليدي ربط مفتاح

التوصيل أطراف مشابك

سائل مستوى
وحدة تبريد
في التحكم

المحرك الطاقة
)٣٣٥ص( ←

• "Toyota Super Long 
Life Coolant" سائل» 

طويل الفائق تويوتا تبريد
بقاعدة تبريد سائل األجل» أو
جودة ذي إيثيلين جليكول

من خاٍل مماثلة عالية
األمينية واألحماض السيلكات

والبوريكية والنتريكية
التقنية إلى استناًدا ومصنوع
األحماض لهجين األجل طويلة

العضوية
 "Toyota Super Long 

Life Coolant" سائل» 
طويل الفائق تويوتا تبريد
مسبًقا مزجه األجل» تم

بنسبة تبريد % ٥٠بسائل
بنسبة أيونيًا معالج وماء

٥٠.%
سائل• إلضافة يستعمل قمع

فقط التبريد

زيت مستوى
←) صالمحرك

٣٣٣(

• "Toyota Genuine 
Motor Oil" المحرك  «زيت

ما تويوتا» أو من األصلي
يعادله

ورقي• منديل أو قماش قطعة
زيت• إلضافة يستعمل قمع

فقط المحرك
←) المصاهر

)٣٥٦ص
األمبير• معدل بنفس مصهر

األصلي بالمصهر الخاص
مأخذ فتحة
في الهواء

الهجين البطارية
الجر بطارية

)٣٥١ص←

ذلك• إلى وما كهربائية، مكنسة
من• براغي Phillipsمفك

اإلضاءة مصابيح
)٣٥٩ص(←

ومعدل• ذاته بالرقم المصباح
األصلي مثل ذاتها القدرة

الرأس• مسطح براغي مفك
الربط• مفتاح

الرادياتير
والمكثف ←

)٣٣٦ص


نفخ ضغط
←) اإلطارات

)٣٤٧ص
اإلطارات• مقياسضغط
مضغوط• هواء مصدر

الغاسلة سائل
)٣٣٨ص←

يحتوي• للغاسلة سائل أو ماء
لالستعمال للتجمد مانع على

الشتاء موسم في
أو• الماء إلضافة يستعمل قمع

فقط الغاسلة سائل

واألدواتالعناصر الغيار قطع
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تحذير
كثيرة وسوائل أنظمة المحرك حجيرة تتضمن

أو ساخنة تصبح أو مفاجئ بشكل تندفع أن يمكن
كهربائية التعرضلصدمة خطورة على تنطوي

خطيرة، بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

المحرك حجيرة في العمل عند
"تشغيل أو "الكماليات" من كالً أن من تأكد
المعلومات عرض شاشة على المحرك"

" والمؤشر منطفئانREADYالمتعددة "
من واألدوات والمالبس األيدي تقّرب ال

المتحركة المراوح
ووحدة المحرك مالمسة عدم احرصعلى

العادم ومشعب والرادياتير الطاقة في التحكم
تكون قد ألنها القيادة بعد مباشرة وغيرها
تكون قد األخرى والسوائل الزيت ساخنة

أيًضا ساخنة
الورق مثل االحتراق سهلة مادة أي تترك ال

المحرك حجيرة في األقمشة وقطع
تسمح أو شرر توليد في تتسبب أو تدخن ال
أو الوقود من بالقرب مكشوف لهب بتقريب

وبطارية١٢بطارية الوقود أبخرة  ١٢فولط
لالشتعال قابلة فولط

على العمل عند الحذر درجات أقصى توخ
حامض١٢بطارية على تحتوي فهي فولط

والتآكلي السام الكبريتيك
يؤذي أن يمكن الفرامل سائل ألن الحذر توخ
ذا المطلية األسطح ويتلف عينيك أو يديك
في دخلت أو يديك على السوائل انسكبت

نظيف بماء المتأثرة المنطقة فاغسل عينيك،
الفور على

فاستشر الراحة، بعدم شعورك استمر إذا
الطبيب

التبريد مراوح من بالقرب العمل عند
الرادياتير شبكة أو الكهربائية

وضع في الطاقة مفتاح يكون أن احرصعلى
OFF.

الوضع في التشغيل مفتاح يكون قدONبينما ،
إذا تلقائيًا بالدوران الكهربائية التبريد مراوح تبدأ
أو و التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام كان
←) مرتفعة المحرك تبريد سائل حرارة درجة

)٣٣٦ص
الواقية النظارات

المواد دخول لتجنب واقية نظارات ارتِد
وغيرها الرش سوائل أو المتساقطة أو المتطايرة

عينيك في

مالحظة
الهواء منظف مرشح بنزع قمت إذا

أن يمكن منزوًعا الهواء منظف ومرشح القيادة
األوساخ بسبب للمحرك شديًدا اهتراًء يسبب

الهواء في الموجودة
مرتفًعا أو منخفًضا السائل مستوى كان إذا
الفرامل سائل ينخفضمستوى أن الطبيعي من
يكون عندما أو الفرامل تيل اهتراء مع قليالً
مرتفًعا التجميع خزان في السائل مستوى
نحو على ملئه إلعادة يحتاج الخزان كان إذا

كبيرة مشكلة وجود إلى هذا يشير فقد متواصل،
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المحرك١ غطاء قفل تحرير ذراع اسحب
لألعلى قليالً المحرك غطاء يبرز سوف

باتجاه٢ اإلضافية السقاطة ذراع اسحب
المحرك غطاء وارفع اليسار

إدخال٣ خالل من الغطاء فتح على حافظ
المخصصة الفتحة في التدعيم قضيب

المحرك غطاء

المحرك غطاء فتح

تحذير
القيادة قبل الفحص

وقفله بالكامل المحرك غطاء إغالق من تأكد
فقد صحيح، نحو على المحرك غطاء تقفل لم إذا
وقوع في ويتسبب السيارة تحرك أثناء ينفتح

اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر قد الذي األمر حادث،
خطيرة بجروح

الفتحة في التدعيم قضيب تركيب بعد
المخصصة

الفتح وضع على للغطاء القضيب تثبيت من تأكد
أو رأسك على السقوط من يمنعه بشكل بإحكام

جسمك

مالحظة
الغطاء إغالق عند

بمشبك وتثبيته التدعيم قضيب إعادة من تأكد
قد المحرك غطاء إغالق قبل الخاصبه التثبيت

بالمشبك العمود تثبيت بدون الغطاء إغالق يتسبب
الغطاء انثناء في الخاصبه
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أمامي

خلفي األرضية الرافعة موضع تحديد

تعليمات اتبع األرضية، الرافعة استعمال عند
واحرصعلى الرافعة مع المرفق الدليل

آمن نحو على التشغيل
أرضية، رافعة باستعمال سيارتك رفع عند
فوضع الصحيح الموضع في الرافعة ضع
يتلف قد صحيح غير موضع في الرافعة
بجروح اإلصابة في يتسبب أو سيارتك

الرفع نقطة موضع
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←) الغاسلة سائل )٣٣٨صخزان
←) المحرك تبريد سائل )٣٣٥صخزان

←) المصاهر )٣٥٦صصندوق
←) المحرك زيت مستوى قياس )٣٣٤صعصا
←) المحرك زيت تعبئة فتحة )٣٣٤صغطاء

الطاقة ← في التحكم وحدة تبريد سائل )٣٣٥صخزان
(←١٢بطارية )٣٣٦صفولط

←) )٣٣٦صالرادياتير
)٣٣٦صالمكثف(←

الكهربائية التبريد مراوح
الهواء ← )٣٣٩صمنظف

درجة نطاق ضمن المحرك يكون عندما
افحص تشغيله، إيقاف وتم التشغيلية الحرارة

المحرك حجيرة

المكونات

وتزويده المحرك زيت من التحقق
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القياس عصا على الزيت مستوى
المحرك فحصزيت

بعد١ أرضمستوية على السيارة أوقف
النظام تشغيل وإيقاف المحرك إحماء

من أكثر لمدة انتظر لكي٥الهجين، دقائق
المحرك قاع إلى بالرجوع للزيت تسمح

واسحب٢ الطرف تحت قماش قطعة أمسك
للخارج القياس عصا

لتنظيفها٣ القياس عصا امسح
بالكامل٤ القياس عصا إدخال أعد
الطرف،٥ تحت قماش بقطعة تمسك بينما

وافحص للخارج القياس عصا اسحب
الزيت مستوى

منخفض
عادي
زائد

السيارة نوع على بناًء القياس عصا شكل يتغيّر ربما

المحرك أو
بالكامل٦ إدخالها وأعد القياس عصا امسح

األدوات وتحضير الزيت نوع من التحقق
الالزمة

وأحضر الزيت نوع من التحقق من تأكد
الزيت إضافة قبل الالزمة األدوات

المحرك زيت اختيار
٤١٩ص←
منخفض← ممتلئ الزيت كمية

لتر١٫٥
العنصر

نظيف قمع
المحرك زيت إضافة

عالمة قرب أو تحت الزيت مستوى كان إذا
من محرك زيت فأضف المنخفض، المستوى
المحرك في بالفعل الموجود الزيت نوع نفس

بإدارته١ الزيت تعبئة فتحة غطاء انزع
الساعة عقارب حركة اتجاه بعكس

من٢ وتحقق ببطء، المحرك زيت أِضف
القياس عصا بواسطة الزيت مستوى

بإدارته٣ الزيت تعبئة فتحة غطاء بتركيب قم
الساعة عقارب حركة باتجاه
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المحرك زيت استهالك
القيادة أثناء المحرك زيت من معينة كمية ستُستهلَك
وربما الزيت، استهالك يزيد قد التالية، الحاالت في
الصيانة فترات بين المحرك زيت تعبئة إلعادة تحتاج
بعد المثال سبيل على جديًدا، المحرك يكون عندما
المحرك استبدال بعد أو مباشرة السيارة شراء
زيت أو الجودة منخفض زيت استخدام تم إذا

مناسبة غير بلزوجة
عند أو ثقيل بحمل أو عالية بسرعات القيادة عند

المتكرر التباطؤ أو التسارع مع القيادة
عند أو طويلة لفترة يتباطأ المحرك ترك عند

متكرر نحو على كثيفة مرور حركة خالل القيادة

المحرك تبريد سائل خزان
بين كان إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون

" و"FULLالخطين "LOWالموجودين "
بارًدا المحرك يكون عندما الخزان على

الخزان غطاء
"FULLخط "
"LOWخط "

" الخط عند يستقر المستوى كان "،LOWإذا
الخط إلى يصل حتى التبريد سائل فأضف

"FULL←) ."٤١١ص(
الطاقة في التحكم وحدة تبريد سائل خزان
بين كان إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون

" و"FULLالخطين "LOWالموجودين "
بارًدا الهجين النظام يكون عندما الخزان على

تحذير
المستعمل المحرك زيت

ملوثات على المستعمل المحرك زيت يحتوي
بأمراضجلدية اإلصابة تسبب أن يمكن ضارة
توخي يجب لذا الجلد، وسرطان االلتهاب مثل
بصورة أو طويلة لمدة مالمسته لتجنب الحذر
عن المستعمل المحرك زيت إلزالة متكررة

والصابون بالماء جيًدا اغسله الجلد،
والمرشحات المستعمل الزيت تخلصمن

الزيت تتخلصمن ال ومقبولة آمنة بطريقة
أو المنزلية النفايات مع والمرشحات المستعمل
األرض على أو الصحي الصرف مجاري في
محل أو صيانة مركز أو تويوتا بوكيل اتصل
بخصوصمعلومات السيارات غيار لقطع

التخلصمنه طريقة أو التدوير إعادة
متناول في المستعمل المحرك زيت تترك ال

األطفال

مالحظة
شديد لتلف المحرك تعرض لمنع

منتظمة زمنية فترات على الزيت افحصمستوى
المحرك زيت استبدال عند

على المحرك زيت انسكاب عدم احرصعلى
السيارة مكونات

تتسبب فقد وإال الالزم، من أكثر التعبئة تجنب
المحرك إتالف في

في القياس عصا على الزيت افحصمستوى
السيارة تعبئة بإعادة فيها تقوم مرة كل

المحرك زيت تعبئة فتحة غطاء أن من تأكد
صحيحة بطريقة مشدود

التبريد سائل من التحقق
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الخزان غطاء
"FULLخط "
"LOWخط "

" الخط عند يستقر المستوى كان "،LOWإذا
الخط إلى يصل حتى التبريد سائل فأضف

"FULL←) ."٤١١ص(

التبريد سائل اختيار
سوى تستعمل  Toyota Super Long Life" ال

Coolant" طويل الفائق تويوتا تبريد  «سائل
ذي إيثيلين جليكول بقاعدة تبريد سائل األجل» أو
واألحماض السيلكات من خاٍل مماثلة عالية جودة

إلى استناًدا ومصنوع والبوريكية والنتريكية األمينية
العضوية األحماض لهجين األجل طويلة التقنية

"Toyota Super Long Life Coolant "
مزيج األجل» هو طويل الفائق تويوتا تبريد «سائل

بنسبة تبريد سائل أيونيًا٥٠من معالج %وماء
الحرارة٥٠بنسبة لدرجة األدنى الحد  °م٣٥%

بوكيل اتصل التبريد، سائل عن التفاصيل من للمزيد
تويوتا

مدة خالل التبريد سائل انخفضمستوى إذا
تعبئته إعادة من قصيرة

وأغطية والخراطيم الرادياتير من كال بالنظر افحص
في التحكم وحدة تبريد لسائل الخزان

الماء ومضخة التصريف ومحبس المحرك الطاقة
تويوتا وكيل من فاطلب تسريب، أي على تعثر لم إذا
التبريد بنظام تسريب أي وفحص الغطاء فحص

مواد أي وأِزل والمكثف الرادياتير من تحقق
أعاله المذكورة القطع من أي كانت إذا غريبة
فاطلب لحالها، مطمئن غير كنت أو جًدا متسخة

تويوتا وكيل بواسطة فحصسيارتك

بطارية يلي١٢فحصحالة كما فولط

تحذير
ساخنًا الهجين النظام يكون عندما

في التحكم وحدة تبريد سائل خزان غطاء تِزل ال
المحرك الطاقة

وقد شديد ضغط تحت التبريد نظام يكون قد
نزع تم إذا للخارج الساخن التبريد سائل يندفع

خطيرة بجروح اإلصابة في يتسبب قد ما الغطاء،
الحروق مثل

مالحظة
التبريد سائل إضافة عند

مقاوًما أو خالًصا ماًء يُعد ال المحرك تبريد سائل
الخلط نسبة استعمال يجب للتجمد خالًصا

لتحقيق للتجمد المقاومة والمادة للماء الصحيحة
والتبريد التآكل ومقاومة التزليق مستويات

أو المحرك سائل ملصق قراءة من تأكد الصحيحة
التجمد مقاومة

التبريد سائل سكبت إذا
أو القطع إتالف من لمنعه بالماء غسله من تأكد

الطالء

والمكثف الرادياتير من التحقق

تحذير
ساخنًا الهجين النظام يكون عندما

يكونان قد ألنهما المكثف أو الرادياتير تلمس ال
خطيرة، بجروح اإلصابة في يتسبب ما ساخنين

الحروق مثل

فولط١٢بطارية
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التنبيه رموز
الموجودة التنبيه رموز من رمز كل معاني

بقدرة البطارية يلي١٢أعلى كما هي فولط

لبطارية الخارجي فولط١٢الجزء
بقدرة البطارية توصيل أطراف أن من  ١٢تأكد
في ارتخاء وجود عدم ومن صدئة غير فولط
المشابك في ارتخاء أو شقوق أو التوصيالت

التوصيل أطراف
ألسفل التثبيت مشبك

الشحن إعادة قبل
بقدرة البطارية تنتج الشحن، إعادة فولط١٢عند

واالنفجار لالشتعال قابل غاز وهو الهيدروجين غاز
الشحن إعادة قبل التالية باالحتياطات التزم لذلك،
بقدرة البطارية شحن بإعادة تقوم كنت  ١٢إذا

كابل فصل من فتأكد السيارة، على المركبة فولط
التأريض

الشاحن على الموجود التشغيل مفتاح أن من تأكد
الشاحن كابالت توصيل عند اإليقاف وضع في

بقدرة فصلها١٢بالبطارية وعند فولط
بقدرة البطارية توصيل إعادة شحن إعادة بعد

فولط١٢
الدخول نظام باستخدام األبواب فتح يكون ال ربما

إعادة بعد الفور على متاًحا الذكي والتشغيل
بقدرة البطارية حالة١٢توصيل وفي فولط

عن الالسلكي التحكم وحدة استعمل ذلك، حدوث
األبواب قفل فك لقفل الميكانيكي المفتاح أو بعد

مفتاح وضع مع الهجين النظام بتشغيل قم
على النظامACCالتشغيل يعمل لن ربما

ذلك، رغم التشغيل مفتاح إيقاف عند الهجين
بصورة الهجين النظام تشغيل بدء يتم سوف

الثانية المحاولة من طبيعية
بواسطة التشغيل مفتاح وضع تسجيل يتم

بقدرة البطارية توصيل إعادة حالة وفي السيارة
وضع١٢ استعادة على السيارة ستعمل فولط،

قبل عليها كان التي الحالة إلى التشغيل مفتاح
بقدرة البطارية من١٢فصل تأكد لذا، فولط

بقدرة البطارية فصل قبل الطاقة تشغيل إيقاف

لهب تقريب أو التدخين ممنوع
شرر توليد أو مكشوف

بقدرة البطارية  ١٢حامض
فولط

للعيون واقيًا استعمل

التشغيل تعليمات راجع

األطفال متناول عن بعيًدا احفظه

لالنفجار قابل غاز
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توصيل١٢ عند البالغ الحرص توّخ فولط
بقدرة مفتاح١٢البطارية وضع كان إذا فولط

مجهوالً البطارية فصل قبل التشغيل
محاوالت، عدة بعد حتى النظام تشغيل يبدأ لم إذا

تويوتا بوكيل فاتصل

خزان يكون فقد الغاسالت، إحدى تعمل لم إذا
الغاسلة سائل أِضف لذا، فارًغا الغاسلة

تحذير
بقدرة البطارية في الموجودة الكيماوية المواد

فولط١٢
بقدرة البطارية حامض١٢تحتوي على فولط

أيًضا منها ينبعث وقد واآلكال السام الكبريتيك
لالشتعال قابل غاز وهو الهيدروجين غاز
اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتقليل واالنفجار

التالية االحتياطية التنبيهات اتبع خطيرة، بجروح
بطارية استعمال بالقرب١٢عند التواجد أو فولط

منها
أطراف لمس عند شرر توليد في تتسبب ال

بقدرة البطارية باألدوات١٢توصيل فولط
البطارية من بالقرب ثقابًا تشعل وال تدخن ال

فولط١٢بقدرة
والمالبس والبشرة للعيون مالمسته تجنب
أبًدا البطارية محلول تبلع أو تستنشق ال
من بالقرب العمل عند واقية نظارة ارتِد

بقدرة فولط١٢البطارية
بقدرة البطارية عن األطفال فولط١٢أبعد

بقدرة البطارية لشحن اآلمن فولط١٢المكان
بقدرة البطارية منطقة١٢اشحن في دائًما فولط

بقدرة البطارية تشحن ال في١٢مفتوحة فولط
كافية غير وتهويته مغلق مكان أو جراج
البطارية بسائل خاصة طارئة إجراءات

عينيك في البطارية سائل دخل إذا
لمدة نظيف بماء عينيك على١٥اغسل دقيقة

أمكن، إذا فوًرا الطبية العناية واطلب األقل
قطعة باستعمال العين على الماء وضع َفَواِصْل
مركز أقرب إلى توجهك أثناء قماش أو إسفنج

طبي

بشرتك على البطارية سائل سقط إذا
أو بألم شعرت إذا جيًدا التالمس منطقة اغسل

فوًرا الطبية العناية فاطلب حرق،
مالبسك على البطارية سائل سقط إذا

إلى المالبس من السائل يتسرب أن يمكن
اإلجراءات واتبع فوًرا المالبس انزع جلدك

الحاجة عند أعاله المذكورة
الخطأ طريق عن البطارية سائل شربت إذا

واحصل الحليب أو الماء من كبيرة كمية اشرب
فوًرا طارئة طبية عناية على

بطارية فصل فولط١٢عند
بجانب الموجود السالب الطرف بفصل تقم ال

السالب الطرف يتالمس فربما الجسم؛
يتسبب قد مما ، الموجب الطرف مع المفصول
أو الوفاة إلى ويؤدي كهربائي قصر حدوث في

خطيرة بجروح اإلصابة

مالحظة
بقدرة البطارية شحن إعادة فولط١٢عند

بقدرة البطارية شحن بإعادة أبًدا تقم فولط١٢ال
أن من تأكد كذلك، الهجين النظام تشغيل أثناء
التشغيل إيقاف وضع في الكماليات جميع

الغاسلة سائل إضافة
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يلي كما الهواء منظف افحصمرشح
المشابك١ حّرر

الهواء٢ منظف مرشح وانزع الغطاء ارفع

المرشح٣ ضبط من تأكد الفحص، بعد
الخطافات بتعشيق قم صحيح بشكل

لعلبة العلوي الغطاء بتأمين قم ثم بالكامل
المشابك باستخدام الهواء منظف

واستبدل للمرشح، الخارجي السطح افحص
المرشح كان إذا االتساخ شديد كان إذا المرشح

هواًء فاستعمل فقط، ما حد إلى مغبًرا
المرشح من الغبار لنفخ مضغوًطا

تحذير
الغاسلة سائل إضافة عند

النظام كان إذا الغاسلة سائل بإضافة تقم ال
الغاسلة سائل ألن تشغيله أثناء أو ساخنًا الهجين
اندالع في يتسبب وقد الكحول مادة على يحتوي

إلخ المحرك، على انسكب إذا حريق

مالحظة
الغاسلة سائل غير سائل أي تستعمل ال

التجمد مقاومة سائل أو رغويًا ماًء تستعمل ال
الغاسلة لسائل بديالً بالمحرك الخاص

األسطح في بقع ظهور إلى ذلك يؤدي فقد
مما المضخة تلف عن فضالً بالسيارة، المطلية

تتمثل الغاسلة سائل خزان في مشكالت إلى يؤدي
الرش عدم في

الغاسلة سائل تركيز تخفيف
حسب بالماء الغاسلة سائل تركيز خّفف

الضرورة
الملصق في المبينة التجمد درجات إلى ارجع

الغاسلة سائل قارورة على الموجود

الهواء منظف مرشح من التحقق

تحذير
الغبار استنشاق لتجنب

الهواء منظف مرشح تنظيف عند كمامة ارتِد
مضغوط هواء باستعمال
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على المداس تآكل مؤشرات ظهور من تحقق
عن بحثًا اإلطارات من أيًضا تحقق اإلطار
حدوث في الحال هو كما متفاوتة، اهتراءات
المداس جانبي أحد على زائدة اهتراءات

لم إذا وضغطه االحتياطي اإلطار افحصحالة
موضعه تبديل يتم

جديد إطار مداس
متآكل إطار مداس
المداس تآكل مؤشر

بالعالمة موضحة المداس تآكل مؤشرات موضع
"TWI" أو السطح" على والمطبوعة إلخ، ،"

إطار كل من الجانبي

مالحظة
المحرك إتالف لمنع

الهواء منظف ومرشح السيارة قيادة إلى تعمد ال
شديًدا اهتراًء يسبب بذلك فالقيام منزوع

بالمحرك

اإلطارات

اإلطارات مواضع تبديل أو باستبدال قم
المداس وتآكل الصيانة جدول مع بالتوافق

اإلطارات فحص
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المداس تآكل مؤشرات ظهرت إذا اإلطارات استبدل
ما إطاٍر على

سيارتك إطارات تستبدل أن ينبغي متى
إذا اإلطارات استبدال يجب

ما إطاٍر على المداس تآكل مؤشرات ظهور
وشقوق وتمزق قطع مثل باإلطار تلف ظهر

وانتفاخات األنسجة لظهور تكفي بدرجة عميقة
داخليًا تلًفا تبين

يعد لم أو متكرر بشكل يتسرب اإلطار هواء كان
حجم بسبب صحيح نحو على إصالحه الممكن من

آخر تلف أي أو القطع مكان أو
تويوتا وكيل فاستشر متأكًدا، تكن لم إذا

اإلطار عمر
عن عمرها يزيد إطارات ألي يجب٦بالنسبة سنوات،

غير كانت إذا حتى مؤهل فني بمعرفة فحصها
إذا أو اإلطالق على تستخدم لم أو كثيًرا مستخدمة

واضح غير التلف كان
من أقل إلى الثلج إطار مداس تآكل مم٤إذا
الثلج إطارات مثل اإلطارات، فاعلية انعدام

اإلطارات فحصصمامات
اإلطارات بفحصصمامات قم اإلطارات، استبدال عند

من ذلك وغير والتشققات، العيوب، الكتشاف
األضرار

الموضح بالترتيب اإلطارات مواضع بتبديل قم
تحذير

اإلطارات استبدال أو فحص عند
لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

الحوادث وقوع
إتالف يسبب أن يمكن ذلك بعمل االلتزام عدم

ما التوجيه، أداء وتدهور الدفع منظومة مكونات
أو الوفاة عن تسفر حوادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة بجروح اإلصابة
أو موديالت أو ماركات من إطارات تمزج ال

مختلفة مداس تصميم
اهتراء بدرجات إطارات تمزج أالّ يجب كما

كبيرة بدرجة متفاوتة

الموصى غير إطارات مقاسات أي تستعمل ال
تويوتا ِقبل من بها

إطارات مختلفة ِبنْيَة ذات إطارات تمزج ال
منحرفة أو مائلة بأحزمة إطارات أو قطرية

النسيج
واإلطارات الصيف إطارات بين تمزج ال

الثلج وإطارات المواسم لجميع المستعملة
سيارة على استعمالها تم إطارات تستعمل ال

أخرى
تم كيف تعرف ال إطارات تستعمل ال

السابق في استخدامها

مالحظة
القيادة أثناء إطار لكل النفخ انخفضضغط إذا
أو و اإلطارات تتلف قد وإالّ القيادة، تواصل ال

العجالت
الوعرة الطرق على القيادة

أسطحها طرق على القيادة عند الشديد الحذر توخ
حفر بها أو متماسكة غير

نفخ انخفاضضغط في تتسبب قد الظروف هذه
إخماد على اإلطارات قدرة تقليل وبالتالي اإلطار
على القيادة فإن ذلك، إلى باإلضافة الصدمات

نفسها اإلطارات تتلف قد الوعرة الطرق
السيارة وجسم والعجالت

اإلطارات مواضع تبديل
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ثقوب إصالح بمجموعة المزودة السيارات
الطوارئ حاالت في اإلطارات

أمامي
كامل احتياطي بإطار المزودة السيارات

الحجم

أمامي
في والمساعدة اإلطارات تآكل مستوى بين للمساواة
تبديل عملية بتنفيذ تويوتا تنصح اإلطار، عمر إطالة

كل اإلطارات تقريبًا١٠٠٠٠مواضع كم

خاصبضغط تحذير بنظام مزودة سيارتك
خاصة تحذير صمامات يَستعمل اإلطارات

ضغط لرصد اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط
مشكالت حدوث المنخفضقبل اإلطارات نفخ

خطيرة
المحدد المستوى من أقل اإلطار ضغط كان إذا
مصباح طريق عن السائق تحذير فسيتم مسبًقا،

←) )٣٨٠صالتحذير

اإلطارات نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات
بديالً ليس اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
اإلطار نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات عن

عمليات ضمن اإلطارات نفخ ضغط تفقد احرصعلى
لسيارتك اليومية الروتينية الفحص

التحذير نظام فيها يعمل ال ربما التي الحاالت
صحيح نحو على اإلطار الخاصبضغط

التحذير نظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في
صحيح نحو على اإلطارات الخاصبضغط

أصلية• غير تويوتا إطارات استعمال تم إذا
ليس• بإطار اإلطار استبدال منتجOEتم

أصلي
المحدد• بالحجم ليس بإطار اإلطار استبدال تم
ذلك• إلى وما اإلطارات سالسل تركيب تم
إضافي• مدعوم هوائي إطار تركيب تم
إشارات• على تؤثر نوافذ مظالت وضع تم إذا

الالسلكية الموجات
على• الجليد أو الثلج من كبيرة كمية هناك كانت إذا

مبيتات أو العجالت حول وخصيًصا السيارة،
العجالت

من• كبير بقدٍر أعلى اإلطارات نفخ ضغط كان إذا
المحدد المستوى

بصمامات• المزودة غير اإلطارات استعمال تم إذا
اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط خاصة تحذير

الصلة ذات
صمامات• على الموجود التعريف رقم رمز كان إذا

اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط خاصة تحذير
الخاصبضغط التحذير كمبيوتر في مسجل غير

اإلطارات
التالية بالحاالت األداء يتأثر قد

توليد• محطة أو تليفزيوني بث برج من بالقرب
شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء

تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات

ال• هاتف أو خلوي هاتف أو نقال راديو حمل عند
أخرى سلكية ال اتصاالت أجهزة أي أو سلكي

المستغرقة المدة تمديد يتم قد السيارة، إيقاف عند
والتوقف االنطالق من للتحذير

على بسرعة اإلطارات نفخ انخفاضضغط عند

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
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نظام يعمل ال قد اإلطار، انفجار عند المثال سبيل
التحذير

الخاصبضغط التحذير لنظام التحذيري األداء
اإلطارات

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام أداء سيتغير

النظام يعطي فقد السبب، لهذا القيادة لظروف وفًقا
مستوى إلى اإلطار ضغط يصل لم إذا حتى تحذيًرا
من أعلى الضغط كان إذا أو كبيرة، منخفضبدرجة

النظام تهيئة عند عليه ضبطه تم الذي الضغط
مبدئيًا

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام شهادة
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فيجب العجالت، أو اإلطارات استبدال عند
الخاصة اإلرسال وأجهزة الصمامات تركيب

اإلطارات ضغط من بالتحذير
صمامات من جديدة وحدات تركيب عند

وأجهزة اإلطارات بضغط الخاصة التحذير
أرقام رموز تسجيل عليك يتعين اإلرسال،

الخاصبضغط التحذير كمبيوتر على التعريف
التحذير نظام تهيئة عليك يتعين كما اإلطارات
من اطلب مبدئيًا اإلطارات الخاصبضغط

معّرف رموز تسجيل الخاصبك تويوتا وكيل
بالتحذير الخاص والصمامات اإلرسال جهاز

←) اإلطارات ضغط )٣٤٦صمن

والعجالت اإلطارات استبدال
التحذير لصمام التعريف رقم رمز تسجيل يتم لم إذا
يعمل فلن اإلرسال، وجهاز اإلطارات الخاصبضغط
نحو على اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام

لمدة القيادة بعد يومضمصباح١٠صحيح دقائق،
واحدة دقيقة لمدة اإلطارات الخاصبضغط التحذير

في١( خلل بوجود لإلشارة مضاًء يبقى ثم تقريبًا
النظام

بضغط الخاصة التحذير صمامات تركيب
الصلة ذات اإلرسال وأجهزة اإلطارات

مالحظة
والعجالت اإلطارات استبدال أو صيانة

اإلطارات بضغط الخاصة التحذير وصمامات
صمامات وأغطية الصلة ذات اإلرسال وأجهزة

اإلطارات
أو اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند
اإلطارات بضغط الخاصة التحذير صمامات
وكيل بأي اتصل الصلة، ذات اإلرسال وأجهزة
آخر فني أو معتمد تصليح مركز أو تويوتا
صمامات ألن بالمعدات ومجهز جيًدا مؤهل
وأجهزة اإلطارات الخاصبضغط التحذير

التعامل يتم لم إذا للتلف تتعرض قد اإلرسال
صحيح نحو على معها
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الخاص التحذير نظام تهيئة تتم أن يجب
التالية الظروف في اإلطارات بضغط

اإلطار حجم تغيير عند
الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة عند

الحالي اإلطار نفخ ضغط ضبط يتم اإلطارات،
المرجعي الضغط أنه على

الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة كيفية
اإلطارات

مفتاح١ واضبط آمن مكان في السيارة أوقف
اإليقاف وضع على التشغيل

السيارة تحرك أثناء التهيئة تنفيذ يتعذر

لمستوى٢ وفًقا اإلطارات نفخ ضغط اضبط
←) المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

)٤١٦ص
ضغط مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط من تأكد
التحذير نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ

مستوى إلى استناًدا اإلطارات الخاصبضغط
هذا الضغط

الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
على٤ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٥ "إعداداتأواضغط لتحديد

على مستمرة بصورة اضغط ثم السيارة"
.

على٦ لتحديدأواضغط
"TPWSعلى اضغط ثم "

على٧ "ضبطأواضغط لتحديد
االستمرار مع اضغط ذلك، بعد الضغط"

التحذيرعلى يومضمصباح أن إلى
اإلطارات مرات٣الخاصبضغط

التوجيه٨ مع مستقيم خط في السيارة ُقد
بسرعة الظروف حسب ويمينًا يساًرا

تتراوح٤٠أقصاها لمدة أكثر أو ساعة كم
دقيقة٣٠إلى١٠من

مالحظة
اإلطارات صمامات أغطية تركيب احرصعلى
اإلطارات، صمامات أغطية تركيب يتم لم إذا

الخاصة التحذير صمامات إلى الماء يدخل فقد
صمامات تتمكن ال وقد اإلطارات بضغط

العمل من اإلطارات بضغط الخاصة التحذير
صحيح نحو على

ال اإلطارات، صمامات أغطية استبدال عند
غير أخرى إطارات صمامات أغطية تستعمل

الغطاء يعمل ال ربما المحددة تلك
بضغط الخاصة التحذير صمامات تلف لتفادي

اإلرسال وأجهزة اإلطارات
ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار صيانة عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل

استعمال تم إذا صحيح نحو على اإلرسال وجهاز
أو تويوتا بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة

ممكن وقت بأسرع مؤهلة خدمات ورشة أي
الخاص التحذير صمام استبدال احرصعلى
استبدال عند اإلرسال وجهاز اإلطارات بضغط

←) )٣٤٤صاإلطار

الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة
اإلطارات
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التهيئة إجراء
نفخ ضغط ضبط بعد التهيئة تنفيذ من تأكد

اإلطار
التهيئة تنفيذ قبل اإلطارات برودة من تأكد كذلك،

اإلطار ضغط ضبط أو
إيقاف وضع على التشغيل مفتاح بضبط قمت إذا
بدء يلزم فال التهيئة، أثناء قصد بدون التشغيل

تلقائيًا ستبدأ التهيئة ألن أخرى مرة التهيئة إجراء
الوضع على التشغيل مفتاح ضبط فيONعند

التالية المرة
تكون عندما قصد دون التهيئة بتشغيل قمت إذا
اإلطار نفخ ضغط فاضبط ضرورية، غير التهيئة
باردة اإلطارات تكون عندما المحدد المستوى على

مجدًدا التهيئة ابدأ ثم
الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة تعذّر عند

اإلطارات
أنه إال معدودة دقائق غضون في التهيئة إكمال يمكن
ولن اإلعدادات تسجيل يتم لن التالية، الحاالت في

محاوالت تنجح لم إذا صحيح نحو على النظام يعمل
فاطلب اإلطار، نفخ ضغط إعدادات لتسجيل متكررة

تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص
الخاص التحذير يومضمصباح ال التهيئة، بدء عند

اإلطارات مرات٣بضغط
اكتمال منذ الوقت من معينة لفترة القيادة بعد

لمدة الوميض بعد التحذير مصباح يضيء التهيئة،
واحدة دقيقة

الخاص اإلرسال وجهاز الصمام تزويد تم
عند فريد تعريفي برمز اإلطارات بضغط
الخاصبضغط التحذير صمام استبدال
من الصلة، ذي اإلرسال وجهاز اإلطارات

من اطلب التعريف رمز تسجيل الضروري
المعّرف رمز تسجيل الخاصبك تويوتا وكيل

التعريف أرقام رموز تسجيل
الخاص التحذير لصمام التعريف أرقام تسجيل يمكن
من لمجموعتين اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط

العجالت
اإلطارات استبدال عند التعريف أرقام تسجيل يلزم ال

التعريف أرقام كانت إذا الثلج، بإطارات العادية
الثلج وإطارات العادية اإلطارات بعجالت الخاصة

مسبًقا مسجلة
التعريف، أرقام تغيير حول معلومات على لالطالع

تويوتا بوكيل اتصل

تحذير
الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة عند

اإلطارات
اإلطارات نفخ ضغط ضبط دون التهيئة تبدأ ال
يضيء ال فقد وإالّ، أوالً المحدد المستوى على
حتى اإلطارات الخاصبضغط التحذير مصباح
قد أو منخفًضا، اإلطارات نفخ ضغط كان ولو
عاديًا اإلطارات نفخ ضغط يكون عندما يضيء

فعليًا

التعريف أرقام رموز تسجيل

P.346

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٣٤٧

٧

بنفسك٣-٧ تجريها التي الصيانة أعمال

ةيانعلاوةنايصلا

C-SUV HV KZ_GH

الموجود الملصق على محدد اإلطار نفخ ضغط
موضح هو كما للسائق الجانبي القائم على

لإلطار الصحيح غير النفخ ضغط تأثيرات
ضغط مستوى إلى منفوخة غير بإطارات القيادة

اآلتي إلى يؤدي قد الصحيح اإلطارات نفخ
الوقود استهالك منخفضفي اقتصاد
التوجيه وسوء القيادة انخفاضراحة

للتلف نظًرا اإلطار انخفاضعمر
األمان انخفاضمستوى
الدفع بمنظومة تلف

فحصه فاطلب متكرر، بمعدل للنفخ إطار احتاج إذا
تويوتا وكيل بواسطة

اإلطار نفخ بفحصضغط خاصة تعليمات
اآلتي باعتبارك ضع اإلطار، نفخ فحصضغط عند

باردة واإلطارات إال تتحقق ال
لمدة توقفت قد سيارتك كانت على٣إذا ساعات

على تزيد لمسافة بقيادتها تقم لم أو  ١٫٥األقل

نفخ لضغط دقيقة قراءة على ستحصل فإنك كم،
الباردة اإلطارات

دائًما اإلطار مقياسضغط استعمل
منفوًخا اإلطار كان إذا ما الحكم الصعب من

شكله على بناًء المناسب بالمقدار
مرتفًعا اإلطار نفخ ضغط يكون أن الطبيعي فمن
ال اإلطار في المتولدة للحرارة نظًرا القيادة بعد

القيادة بعد اإلطار نفخ تخفضضغط
بحيث واألمتعة الركاب أوزان توزيع يتم أن يجب

متوازنة السيارة تكون

اإلطارات نفخ ضغط

اإلطارات نفخ ضغط على الحفاظ من تأكد
نفخ فحصضغط يتم أن يجب المناسب

ذلك، ومع شهر كل األقل على مرة اإلطارات
نفخ فحصضغط يتم بأن تنصح تويوتا فإن

←) أسبوعين كل مرة )٤٢٣صاإلطارات

اإلطار حمولة معلومات ملصق
تحذير

للمحافظة جًدا ضروري لإلطار الصحيح النفخ
اإلطار أداء على

لإلطارات الصحيح النفخ ضغط على حافظ
المناسب، بالمقدار منفوخة اإلطارات تكن لم إذا
في تتسبب قد والتي التالية الحاالت تحدث فربما

اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج قد حادث وقوع
خطيرة بجروح
مفرط اهتراء

منتظم غير اهتراء
سيء توجيه

اإلطارات سخونة بسبب االنفجار احتمال
المفرطة

والعجلة اإلطار بين من الهواء تسريب
اإلطار تلف أو و العجلة شكل تغير

أثناء للتلف اإلطار تعرض احتمالية زيادة
ووصالت الطريق، لمخاطر نظًرا القيادة
إلخ الطريق، على الحادة الحواف التمدد،

مالحظة
اإلطار نفخ ضغط فحصوضبط عند

اإلطارات صمامات أغطية وضع إعادة من تأكد
تدخل فربما الصمام، غطاء تركيب يتم لم إذا
إلى يؤدي ما الصمام إلى والرطوبة األوساخ
انخفاض عنه ينتج الذي األمر الهواء، تسرب

اإلطار نفخ ضغط
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من بعناية التأكد يجب العجالت، استبدال عند
الحمل قدرة نفس لها الجديدة العجالت أن

التي العجالت وشكل الحافة وعرض والُقْطر
بنزعها *قمت

تويوتا وكيل عند البديلة العجالت تتوافر
"التكافؤ":* بكلمة عادة إليه يشار

يلي ما باستعمال تويوتا تنصح ال
مختلفة أنواع أو أحجام من عجالت
المستعملة العجالت
انحنائها إصالح تم عجالت

العجالت استبدال عند
خاصة تحذير صمامات ذات بعجالت مزودة سيارتك

تتيح صلة ذات إرسال وأجهزة اإلطارات بضغط
عرض اإلطارات نفخ الخاصبضغط التحذير لنظام
اإلطار نفخ انخفاضضغط حالة في مسبق تحذير
خاصين إرسال وجهاز تحذير صمامات تركيب يجب

←) العجالت استبدال تم كلما اإلطارات صبضغط
٣٤٤(

العجالت

أو لالنثناء العجالت إحدى تعرضت إذا
استبدالها ينبغي الشديد، الصدأ أو التشقق
أو العجلة عن اإلطار ينفصل فقد وإال،

التوجيه على السيطرة فقدان في يتسبب

العجالت اختيار

تحذير
العجالت استبدال عند

الموصى عن مختلف بحجم عجالت تستعمل ال
إلى يؤدي أن يمكن هذا ألن المالك، دليل في به
السيارة توجيه على السائق سيطرة اختالل

فيها لعجلة داخلي أنبوب استعمال إلى تعمد ال
أنبوبي ال إطار مع لالستعمال مصممة تسرب

األحوال كانت مهما
حادث وقوع خطر على ينطوي بذلك فالقيام
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر

العجالت صواميل تثبيت عند
المدببة األطراف ذات الصواميل تثبيت من تأكد

←) للداخل وجهها يكون قد٤٠١صبحيث
المدببة األطراف ذات الصواميل تثبيت يتسبب
وقد العجلة كسر في للخارج وجهها جعل مع
أثناء العجلة انفصال في األمر نهاية في يتسبب
يؤدي حادث وقوع إلى يؤدي قد مما القيادة،

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
مسامير على الشحم أو الزيت مطلًقا تستخدم ال

العجالت صواميل أو العجالت ربط
في اإلفراط في الشحم أو الزيت يتسبب قد
مسامير تلف إلى يؤدي ما الصواميل، ربط

قد ذلك، إلى إضافة القرصية العجلة أو الربط
صواميل ارتخاء في الشحم أو الزيت يتسبب
في يتسبب قد مما اإلطار، وسقوط العجالت
اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع
من شحم أو زيوت أي أزل خطيرة بجروح
العجالت صواميل أو العجالت ربط مسامير

المعيبة العجالت استخدام يحظر
المشوهة أو شقوق بها التي العجالت تستخدم ال

أثناء الهواء تسرب في ذلك يتسبب قد حيث
التعرضلحادث وربما القيادة،

مالحظة
بضغط الخاصة التحذير صمامات استبدال

الصلة ذات اإلرسال وأجهزة اإلطارات
تتأثر قد استبدالها أو اإلطارات صيانة ألن نظًرا
اإلطارات بضغط الخاصة التحذير بصمامات
احرصعلى الصلة، ذات اإلرسال وأجهزة
أو تويوتا وكيل بواسطة اإلطارات صيانة
ذلك، إلى باإلضافة مؤهلة صيانة ورشة

الخاصة التحذير صمامات شراء احرصعلى
وكيل من اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط

تويوتا
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ومفاتيح عجالت صواميل سوى تستعمل ال
تويوتا من العجالت صواميل ربط
عجالت مع لالستعمال والمصممة
سيارتك على المجهزة األلومنيوم

أو إصالحها أو اإلطارات مواضع تبديل عند
ال الصواميل جميع أن من تحقق تغييرها،
السيارة قيادة بعد بإحكام مربوطة تزال

كم١٦٠٠مسافة
مقاس أّال١٧إطارات احرصعلى بوصة

استعمال عند األلومنيوم عجالت تتلف
اإلطارات سالسل

تويوتا موازنة أثقال سوى تستعمل ال
أو بالستيكية ومطرقة يعادلها ما أو األصلية

سيارتك عجالت موازنة عند مطاطية

اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
الخانق٢ بزلق قم التابلوه صندوق افتح

بالجانب٣ الموجود التابلوه صندوق ادفع
ثم الخطافات لفصل للسيارة الخارجي
لفصل للخارج التابلوه صندوق اسحب

السفلية الخطافات

مالحظة
عجالت سوى استعمال يتم لم أنه من تأكد

األصلية تويوتا
اإلرسال وأجهزة التحذير صمامات تعمل ال قد
مع صحيح نحو على اإلطارات بضغط الخاصة

األصلية غير العجالت

بعجالت الخاصة االحتياطية التنبيهات
مزودة السيارة كانت إذا األلومنيوم

بذلك

الهواء تكييف نظام مرشح

على الهواء تكييف نظام مرشح تغيير يجب
كفاءة على للمحافظة منتظمة زمنية فترات

الهواء تكييف نظام أداء

الهواء تكييف مرشح إزالة
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المرشح٤ غطاء قفل واسحبفك ،
الخطافات خارج انزعالغطاء ثم ،

المرشح غطاء

واستبدله٥ الهواء تكييف نظام مرشح انزع
جديد بآخر

" عالمات تكون أن علىUP يجب الموجودة "
األعلى إلى مشيرة المرشح

الفحص بين الفاصلة الفترة
لجدول وفًقا الهواء تكييف مرشح باستبدال قم

←) أو٣٢٤صالصيانة الغبار كثيفة المناطق في
يتعين قد العالية، المرورية الكثافة ذات المناطق

مبكر وقٍت في استبداله
التهوية فتحات من المتدفق الهواء تيار انخفض إذا

كبير بقدر
المرشح افحص المرشح في انسداد يوجد قد

الضرورة عند واستبدله

مالحظة
الهواء تكييف نظام استعمال عند
دائًما مركب مرشح وجود من تأكد

قد مرشح دون من الهواء تكييف نظام استعمال
النظام إتالف في يتسبب

المرشح غطاء تلف لتفادي
السهم اتجاه في المرشح غطاء تحريك عند
اإلفراضفي عدم إلى انتبه التركيبة، لتحرير
تتلف فربما وإال، الخطافات على الضغط

الخطافات
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باستخدام الهواء مأخذ فتحة من الغبار أزل
غيرها أو الكهربائية، المكنسة

المتصاص فقط كهربائية مكنسة استخدام من تأكد
الغبار نفخ محاولة تؤدي قد واالنسدادات الغبار

ذلك، إلى وما هوائي مسدس باستخدام واالنسدادات
←) الهواء مأخذ فتحة إلى توجيهه )٣٥٣صإلى

بشكل واالنسدادات الغبار إزالة تعذر حالة في
قم الهواء، مأخذ فتحة غطاء تركيب مع كامل

المرشح وتنظيف الغطاء بإزالة
اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
براغي٢ مفك بفكPhillipsباستخدام قم ،

المشبك

الهواء٣ مأخذ فتحة غطاء بفك قم

الرسم في موضح هو كما الغطاء اسحب
الخطافات لفك من٣التوضيحي بدًءا ،

اليمنى الزاوية في الموجود الخطاف
العلوية

من األمامي الجانب باتجاه الغطاء اسحب
لفكه السيارة

بطارية في الهوا مأخذ فتحة تنظيف
الجر بطارية الهجين النظام

والمرشح

الوقود، استهالك في االقتصاد تأثر لمنع
بطارية في الهواء مأخذ فتحة افحصبصريًا
دوري بشكل الجر بطارية الهجين النظام
كانت وإذا واالنسدادات الغبار للتخلصمن
الرسالة ظهرت إذا أو مسدودة أو مغبرة

البطارية تبريد أجزاء صيانة "يجب
شاشة على المالك" دليل راجع الكهربائية
بتنظيف فقم المتعددة، المعلومات عرض
التالية اإلجراءات باتباع الهواء مأخذ فتحة

الهواء مأخذ فتحة تنظيف

واالنسدادات الغبار إزالة تعذر حالة في
كامل بشكل
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الهواء٤ مأخذ فتحة مرشح بفك قم

النحو على الخطاف تعشيق بفك قم
التوضيحي الشكل في الموضح

الغطاء من المرشح أِزل
المرشح٥ من واالنسدادات الغبار أزل

غيرها أو الكهربائية، المكنسة باستخدام
من واالنسدادات الغبار إزالة على أيًضا احرص

الهواء مأخذ فتحة لغطاء الداخلي الجانب

بالغطاء٦ المرشح تركيب أعد

النحو على بالخطافين المرشح اربط
التوضيحي الشكل في الموضح

المرشح لتركيب الخطاف اربط
تركيبه عند تشوهه أو المرشح التواء عدم من تأكد

الهواء٧ مأخذ فتحة غطاء بتركيب قم

في الموضح النحو على الغطاء لسان أدخل
التوضيحي الشكل

الـ الخطافات لربط الغطاء على .٣اضغط
المشبك٨ بتثبيت قم

في ضرورية الهواء مأخذ لفتحة الدورية الصيانة
التالية الحاالت

أو السيارة استخدام تكرار مثل المواقف بعض في
المناطق أو المروري االزدحام في استخدامها في
التنظيف إلى الهواء مأخذ فتحة تحتاج فقد المتربة،
راجع التفاصيل، على لالطالع أكثر منتظم بشكل

←) الصيانة )٣٢٤صجدول
الهواء مأخذ فتحة تنظيف

الهواء مأخذ فتحة في الموجود الغبار يتداخل قد
الجر بطارية الهجين النظام بطارية تبريد مع
الهجين النظام بطارية تفريغ شحن أصبح إذا
المسافة تنخفض فقد ، محدوًدا الجر بطارية
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المحرك باستخدام فيها السيارة قيادة يمكن التي
االقتصاد ينخفض وقد الجر موتور الكهربائي

الوقود استهالك في
دوري بشكل ونظفها الهواء مأخذ فتحة افحص

مأخذ فتحة غطاء مع المالئم غير التعامل يؤدي قد
شكوك ساورتك إذا إتالفها إلى والمرشح الهواء
تويوتا بوكيل فاتصل المرشح، تنظيف بشأن
تبريد أجزاء صيانة "يجب الرسالة ظهرت إذا

شاشة على المالك" دليل راجع الكهربائية البطارية
المتعددة المعلومات عرض

شاشة على هذه التحذير عرضرسالة تم إذا
فتحة غطاء بإزالة فقم المتعددة، المعلومات عرض

←) المرشح وتنظيف الهواء )٣٥١صمأخذ
النظام بتشغيل قم الهواء، مأخذ فتحة تنظيف بعد
التحذير رسالة ظهور عدم من وتحقق الهجين
من يكون قد الهجين، النظام تشغيل بدء بعد
إلى تصل لمدة السيارة قيادة دقيقة٢٠الضروري

تختِف لم إذا التحذير رسالة تختفي أن قبل تقريبًا
لمدة القيادة بعد التحذير بشكل٢٠رسالة دقيقة

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص مناسب،

تحذير
الهواء مأخذ فتحة تنظيف عند

لتنظيف األخرى السوائل أو المياه تستخدم ال
على الماء انسكب إذا الهواء مأخذ فتحة
أو الجر بطارية الهجين النظام بطارية

يندلع أو عطل يحدث فقد األخرى، المكونات
حريق

تدوير من تأكد الهواء، مأخذ فتحة تنظيف قبل
إليقاف إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح

الهجين النظام
الهواء مأخذ فتحة غطاء فك عند

فتحة من بالقرب الموجود الخدمة قابس تلمس ال
←) الهواء )٧٠صمأخذ

مالحظة
الهواء مأخذ فتحة تنظيف عند

استخدام من تأكد الهواء، مأخذ فتحة تنظيف عند
الغبار المتصاص فقط كهربائية مكنسة

الهواء نفخ مسدس استخدام تم إذا واالنسدادات
الغبار لنفخ ذلك، إلى ما أو المضغوط،

االنسدادات أو الغبار دفع يتم فقد واالنسدادات،
أداء على تؤثر قد والتي الهواء، مأخذ فتحة إلى
وتتسبب الجر بطارية الهجين النظام بطارية

عطل حدوث في

السيارة إتالف لتجنب
إلى الغريبة المواد أو السائل بدخول تسمح ال

الغطاء إزالة عند الهواء مأخذ فتحة
حتى بحذر إزالته تمت الذي المرشح مع تعامل

يتلف ال
جديد بآخر استبداله فاطلب المرشح، تلف إذا

تويوتا وكيل خالل من
في والغطاء المرشح تركيب إعادة من تأكد

التنظيف بعد األصليين موضعيها
الهواء مأخذ فتحة على شيء أي بتركيب تقم ال

أو السيارة لهذه الحصري المرشح غير
المرشح تركيب دون السيارة تستخدم

تبريد أجزاء صيانة "يجب الرسالة ظهرت إذا
على المالك" دليل راجع الكهربائية البطارية

المتعددة المعلومات عرض شاشة
رسالة وجود مع باستمرار السيارة قيادة عند

النظام بطارية تفريغ شحن أن إلى تشير تحذير
بطارية تتعطل قد ، محدوًدا يصبح قد الهجين
ظهور حالة في الجر بطارية الهجين النظام
الهواء مأخذ فتحات بتنظيف قم التحذير، رسالة

الفور على
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اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة نفدت إذا
التالية األعراض تحدث قد

ووحدة الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لن
صحيحة بطريقة بعد عن الالسلكي التحكم

التشغيلي النطاق ينخفض سوف

الرأس مسطح براغي مفك
الرأس مسطح صغير براغي مفك
طراز ليثيوم CR2032بطارية

طراز ليثيوم بطارية CR2032استعمل
محالت أو تويوتا وكيل من البطاريات شراء يمكن

الكاميرات متاجر أو الكهربائية التجهيزات
المحلية

ما أو النوع نفس من ببطارية إال تَستبدلها ال
الشركة ِقبل من به موصى هو كما يعادلها

المصنعة
للقوانين وفًقا المستهلكة البطاريات تخلصمن

المحلية

الميكانيكي١ المفتاح بإزالة وقم القفل حرر

المفتاح٢ غطاء أزل
البراغي مفك طرف بتغطية قم المفتاح، إتالف لمنع

قماش بقطعة الرأس مسطحة

شحنتها٣ نفدت التي البطارية بإزالة قم
الرأس مسطح صغير براٍغ مفك باستخدام

المفتاح وحدة تعلق ربما الغطاء، إزالة عند
غير البطارية تصبح وربما بالغطاء اإللكتروني

المفتاح وحدة بإزالة قم الحالة، هذه وفي ظاهرة
البطارية إزالة تتسنى حتى اإللكتروني

الموجب طرفها يكون بحيث جديدة بطارية أدخل

اإللكتروني المفتاح بطارية

كانت إذا جديدة بأخرى البطارية استبدل
الشحنة فارغة

التالي اإلجراء ينفذ لم إذا المفتاح يتلف قد
باستبدال يوصى ولذلك صحيح، بشكل

تويوتا وكيل لدى المفتاح بطارية

للتحضير تحتاج التي العناصر

البطارية استبدال
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لألعلى متجًها " "

والمفتاح٤ المفتاح غطاء تركيب عند
الخطوة بتنفيذ بالتركيب قم  ٢الميكانيكي،

االتجاهات١والخطوة عكس مع
مفتاح٥ بتشغيل منأوقم وتحقق

األبواب قفل فك قفل إمكانية
تحذير

البطارية عن احتياطية تنبيهات
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
اإلصابة إلى ذلك يؤدي فقد البطارية، تبتلع ال

كيميائية بحروق
زر أو معدنية ُعملة شكل على بطارية تُستخدم
البطارية، ابتلعت وإذا اإللكتروني المفتاح في
كيميائية بحروق اإلصابة إلى ذلك يؤدي فقد
ثم ومن فقط، ساعتين من أقل في خطيرة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
وكذلك الجديدة، بالبطاريات االحتفاظ يجب
متناول عن بعيًدا إزالتها، تمت التي البطاريات

األطفال

التوقف فيجب بإحكام، الغطاء إغالق تعذر إذا
وحفظ اإللكتروني، المفتاح استعمال عن

االتصال ثم األطفال، متناول عن بعيًدا المفتاح
تويوتا بوكيل

وضعت أو الخطأ بطريق البطارية ابتلعت إذا
على الحصول فيجب الجسم، أعضاء أحد على

فوًرا طارئة طبية عناية
الغاز أو السائل تسرب أو البطارية انفجار لمنع

لالشتعال القابل
نفس من جديدة بأخرى البطارية استبدل
غير نوع من بطارية استعمال تم إذا النوع

انفجارها إلى ذلك يؤدي فقد صحيح،
للغاية منخفض لضغط البطاريات تعرض ال
الحرارة درجات أو الشديدة االرتفاعات بسبب

للغاية العالية
تمزقها أو تكسرها أو البطارية تحرق ال

مالحظة
البطارية استبدال عند

حجم ذا الرأس مسطح براغي مفك استخدم
تلف أو تشوه في الزائدة القوة تتسبب قد مناسب

الغطاء
البطارية استبدال بعد العادي للتشغيل

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الحوادث وقوع

جافة بأيدي دائًما اعمل
البطارية صدأ في يتسبب أن للبلل يمكن

داخل أخرى مكونات أي تحرك أو تلمس ال
بعد عن التحكم وحدة

توصيل أطراف من أي ثني إلى تعمد ال
البطارية
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اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
المصاهر٢ صندوق غطاء افتح
من المصاهر صندوق المحرك حجيرة

Aالنوع
لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان على اضغط

من المصاهر صندوق المحرك حجيرة
Bالنوع

لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان على اضغط

الموجودة القياس أجهزة لوحة تحت
السيارات بالسائق الخاص بالجانب

يسرى قيادة بعجلة المزودة
الغطاء انزع

تركيب إزالة عند الخطاف على الضغط من تأكد
الغطاء

الموجودة القياس أجهزة لوحة تحت
السيارات بالراكب الخاص بالجانب

يمنى قيادة بعجلة المزودة
الغطاء بإزالة قم ثم الغطاء انزع

تركيب إزالة عند الخطاف على الضغط من تأكد
الغطاء

المصاهر فحصواستبدال

الكهربائية، المكونات من أي تعمل لم إذا
إذا مصهر احتراق بسبب ذلك يكون فقد
واستبدلها المصاهر فافحص هذا، حدث

الضرورة حسب

المصاهر فحصواستبدال
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المصهر٣ نزع أداة باستعمال المصهر انزع
النوع من مصهر نزع فقطAيمكن
المصهر نزع أداة باستعمال

المصهر٤ احترق إذا ما افحص
أمبير بمعدل جديد بآخر المحترق المصهر استبدل
صندوق غطاء على األمبير معدل إيجاد يمكن مالئم

المصاهر

النوعA

طبيعي مصهر
محترق مصهر

النوعB

طبيعي مصهر
محترق مصهر

النوعC

طبيعي مصهر
محترق مصهر
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النوعD

طبيعي مصهر
محترق مصهر

مصهر استبدال بعد
إدخال من التحقق احرصعلى الغطاء، تركيب عند

بإحكام اللسان
استبدال بعد حتى تضيء ال المصابيح كانت إذا
إلى بحاجة مصباح هناك يكون فقد المصهر،

←) )٣٥٩صاالستبدال
فافحص أخرى، مرة المستبدل المصهر احترق إذا

تويوتا وكيل لدى السيارة
كهربائية دائرة على زائد حمل هناك كان إذا

شبكة حماية سبيل في لالحتراق مصممة المصهرات
التلف من األسالك

اإلضاءة مصابيح استبدال عند
األصلية تويوتا منتجات باستخدام تويوتا توصي

السيارة لهذه المصممة
مصممة بدوائر تتصل معينة مصابيح لوجود نظًرا
غير الغيار قطع تكون ربما الزائد، الحمل لتجنب
لهذه المصممة غير بالقطع الموجودة األصلية

لالستخدام قابلة غير السيارة

تحذير
داخل حريق واندالع النظام تعطل لتفادي

السيارة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب أن يمكن
اإلصابة أو حريق اندالع واحتمال السيارة

بجروح
ما أعلى أمبير بمعدل مصهًرا مطلًقا تستعمل ال
بدالً آخر شيء أي تستعمل أو إليه، مشار هو

المصهر من
ما أو األصلية تويوتا مصهرات دائًما استعمل

يعادلها
لو حتى بسلك، مصهر استبدال إلى أبًدا تعمد ال

مؤقتًا حالً ذلك كان
صندوق أو المصهر على تعديالت تُجِر ال

المصهرات

مالحظة
المصهرات استبدال قبل

الحمل سبب تحديد تويوتا وكيل من اطلب
ممكن وقت بأسرع وإصالحه الزائد الكهربائي
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اإلضاءة لمصباح الكهربائية القدرة من تحقق
←) استبداله )٤٢٤صالمقرر

١٢٧ص←

أمامي

المصباح نوع األمامية المصابيح
الوضع مصابيح النهار أثناء القيادة

اللمبة نوع األمامية
نوع األمامية االنعطاف إشارات مصابيح

المصباح

خلفي

الخلفية االنعطاف إشارات مصابيح
للخلف الرجوع مصباح

السيارة ترخيص لوحة مصابيح
استبدالها الحاجة تستدعي التي المصابيح

تويوتا وكيل بواسطة
نوع األمامية )LEDالمصابيح
الوضع مصابيح النهار أثناء القيادة

نوع )LEDاألمامية
نوع األمامية االنعطاف إشارات مصابيح

LED(
السيارة كانت إذا األمامية الضباب مصابيح

بذلك مزودة
الجانبية االنعطاف إشارة مصابيح
التوقف مصابيح
الخلفي الباب مصابيح
الخلفي الضباب مصباح
العلوي التوقف مصباح

LEDمؤشرات
التالية المصابيح بخالف األخرى المصابيح تتألف

مؤشرات من عدد مؤشرLEDمن أي احترق إذا
LEDتويوتا وكيل إلى سيارتك فاصطحب ،

المؤشر الستبدال

اإلضاءة مصابيح

بنفسك التالية المصابيح استبدال يمكنك
باختالف االستبدال صعوبة مستوى يختلف
بإمكانية يتعلق خطر لوجود نظًرا المصباح
بإجراء نوصي فإننا المكونات، تلك تلف
تويوتا وكيل بواسطة االستبدال عملية

اإلضاءة مصابيح الستبدال التحضير

إذا اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل
بذلك مزودة السيارة كانت

المصابيح أماكن
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المصباح نوع األمامية المصابيح
نوع األمامية الوضع مصابيح النهار أثناء القيادة

اللمبة
نوع األمامية االنعطاف إشارات مصابيح

المصباح
الخلفية االنعطاف إشارات مصابيح

للخلف الرجوع مصباح
السيارة ترخيص لوحة مصابيح
الضوء عدسة داخل التكثف تراكم

المصابيح عدسة داخل المؤقت التكثف تراكم ولكن
تويوتا بوكيل اتصل خلل وجود إلى يشير ال األمامية

الحاالت في المعلومات من مزيد على للحصول
التالية

العدسة داخل كبيرة ماء قطرات تراكم
األمامية المصابيح داخل المياه تراكم

اإلضاءة مصابيح استبدال عند
٣٥٨ص←

اللمبة نوع األمامية المصابيح
زر١ على تضغط بينما الموصل افصل

القفل تحرير

عقارب٢ اتجاه عكس في المصباح أدر
بإزالته قم ثم الساعة،

جديدة٣ مصباح لمبة رّكب
الـ األلسنة القواطع٣حاِذ مع اللمبة على الموجودة

بتركيبها قم ثم الحامل على الموجودة

لتركيبها٤ اللمبة أدر

الموصل٥ ِصل
ثم مرتخية، ليست أنها من للتحقق برفق اللمبة ِهز
وتأكد واحدة مرة األمامية المصابيح بتشغيل قم

اإلضاءة مصابيح استبدال
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الحامل من ضوء أي تسرب عدم من بعينيك

الوضع مصابيح النهار أثناء القيادة
اللمبة نوع األمامية

اتجاه١ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
الساعة عقارب حركة

اإلضاءة٢ مصباح بإزالة قم

ثّم٣ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم

في المصباح قاعدة وإدارة إدخاله خالل من
الساعة عقارب اتجاه

نوع األمامية االنعطاف إشارات مصابيح
المصباح

اتجاه١ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
الساعة عقارب حركة

اإلضاءة٢ مصباح بإزالة قم

ثّم٣ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
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في المصباح قاعدة وإدارة إدخاله خالل من
الساعة عقارب اتجاه

الخلفية االنعطاف إشارات مصابيح
الخلفي١ الباب افتح
الـ٢ البرغيين اإلضاءة٢أزل وحدة أزل ثم ،

بشكل الخلف إلى سحبها طريق عن
مستقيم

اتجاه٣ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
الساعة عقارب حركة

اإلضاءة٤ مصباح بإزالة قم

ثّم٥ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
في المصباح قاعدة وإدارة إدخاله خالل من

الساعة عقارب اتجاه

اإلضاءة٦ وحدة بتركيب قم
بمحاذاة باتجاه٢قم اإلضاءة وحدة وحّرك موجه

لتركيبها السيارة من األمامي الجانب
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بنفسك٣-٧ تجريها التي الصيانة أعمال

ةيانعلاوةنايصلا
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بتركيب٧ برغي٢قم

للخلف الرجوع مصابيح
الغطاء١ بإزالة وقم الخلفي الباب افتح

بفك قم الرأس، مسطح براغي مفك باستخدام
الغطاء

براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع
ذلك إلى ما أو بشريط، الرأس مسطح

اتجاه٢ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
بإزالته وقم الساعة عقارب

اإلضاءة٣ مصباح بإزالة قم

ثّم٤ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
عقارب اتجاه في وإدارته إدخاله خالل من

الساعة

الغطاء٥ بتركيب قم
قم ثم التجاويف مع الغطاء ألسنة بمحاذاة قم

الغطاء بتركيب
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السيارة ترخيص لوحة مصابيح
العدسة١ أِزل

العدسة
خطاف

أو١ الرأسصغير مسطح براغي مفك أدِخل
اليسرى أو اليمنى الفتحة داخل ذلك إلى ما

للعدسة
الجوانب٢ أحد نحو البراغي مفك على اضغط

الرسم في الموضح السهم اتجاه في
وأِزل الخطاف وافصل التوضيحي،

العدسة
براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع

ذلك إلى ما أو بشريط،

اإلضاءة٢ مصباح بإزالة قم

جديد٣ إضاءة مصباح بتركيب قم

العدسة٤ بتركيب قم

خطافات
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األيمن١ الخطاف في إما العدسة بتركيب قم
األيسر أو

مكانها٢ في العدسة ضع
بشكٍل العدسة تركيب من تحقق التركيب، بعد

برفق سحبها طريق عن مناسب

تحذير
اإلصابة لتجنّب

من تأكد جديد، مصباح أي استبدال إجراء قبل
قد إيقاف الوضع على التشغيل مفتاح ضبط
من االحتراق إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي

في جسمك من احتباسجزء أو الساخنة المكونات
وقوع احتمال يسبب قد ما التشغيل، مكونات أحد

خطيرة إصابة
اإلضاءة مصابيح استبدال

استبدال تحاول ال المصابيح بإطفاء قم
المصابيح تصبح إطفائها فور المصابيح

بحروق اإلصابة في تتسبب وقد جًدا ساخنة
اإلضاءة مصباح من الزجاجي الجزء تلمس ال
اإلمساك تجنب تعذر حالة في العاريتين بيديك
القماش من قطعة استخدم الزجاجي، بالجزء
وصول لتجنب به لإلمساك الجاف النظيف

على وعالوة المصباح إلى والزيوت الرطوبة
أو للخدش المصباح تعرض حالة في سبق، ما

ينكسر أو ينفجر فربما السقوط،
أجزاء وأية اإلضاءة مصابيح بتركيب قم

ربما كامل بشكل تركيبها إلحكام مستخدمة
تلف حدوث إلى األمر بهذا القيام عدم يؤدي
دخول أو حريق، نشوب أو الحرارة، عن ناتج
هذا يؤدي وربما اإلضاءة وحدة إلى المياه

تراكم في يتسبب أو المصابيح إتالف إلى األمر
العدسات على الرطوبة

الحرائق نشوب أو التلف لتجنب
تثبيتها وإحكام المصابيح تركيب من تأكد

كامل بشكل
قبل للمصباح الكهربائية القدرة من تحقق
الحرارة عن الناتج التلف لتجنب تركيبه
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C-SUV HV KZ_GH

مشكلة ظهور عند

ضرورية.١-٨. معلومات
الطوارئ ٣٦٨...................وامضات

حالة في سيارتك إليقاف اضطررت إذا
٣٦٨.............................طوارئ

مياه منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
٣٦٩..............................مرتفع

حاالت.٢-٨ في اتخاذها يلزم إجراءات
الطوارئ

للقطر بحاجة سيارتك كانت ٣٧١......إذا
ما خلل بوجود تعتقد كنت ٣٧٤.......إذا

صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا
تحذيرية ٣٧٦...................أصوات

تحذير عرضرسالة تم ٣٨٤...........إذا
المزودة السيارات إطار انثقب إذا

في اإلطارات ثقوب إصالح بمجموعة
الطوارئ ٣٨٦...................حاالت

مزودة سيارات مثقوبًا اإلطار كان إذا
احتياطي ٣٩٧...................بإطار

الهجين النظام يعمل لم ٤٠٣...........إذا
مفاتيحك فقدت ٤٠٥...................إذا

يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
صحيحة ٤٠٥...................بصورة

بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢إذا
٤٠٧...............................فولط

بشكل السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا
٤١١.................................زائد

السيارة انغرزت ٤١٤..................إذا

P.367

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



ضرورية١-٣٦٨٨ معلومات
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ضرورية.١-٨ معلومات

المفتاح على اضغط
االنعطاف إشارة مصابيح ستومضجميع

أخرى مرة المفتاح على اضغط تشغيلها، إليقاف

الطوارئ وامضات
زمنية لفترة الطوارئ وامضات استعمال تم إذا
عدم عند الهجين النظام تشغيل عدم أثناء طويلة

" المؤشر شحنةREADYإضاءة تنفد فقد ، "
بقدرة فولط١٢البطارية

بنظام هوائية وسائد أي انفتاح حالة  SRSفي
خلفي اصطدام حدوث حالة في أو انتفاخه
تلقائيًا الطوارئ وامضات فستعمل قوي،
بعد تلقائيًا الطوارئ وامضات إيقاف سيتم

لمدة وامضات٢٠التشغيل لتشغيل تقريبًا دقيقة
مرتين المفتاح على اضغط يدويًا، الطوارئ

على بناًء تلقائيًا الطوارئ وامضات تعمل ال قد
التصادم وظروف التأثير قوة

بكلتا١ بثبات الفرامل دواسة على الضغط
بقوة واضغطها قدميك

نحو على الفرامل دواسة على الضغط تكرر ال
الالزم الجهد زيادة إلى سيؤدي هذا ألن متقطع

السيارة لخفضسرعة
الوضع٢ إلى السرعة تغيير ذراع .Nانقل
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل تم إذا

N
في٣ السيارة أوقف السرعة، خفض بعد

الطريق جانب على آمن مكان
الهجين٤ النظام تشغيل أوقف
إلى السرعة تغيير ذراع نقل تعذر إذا

Nالوضع
بكلتا٣ الفرامل دواسة على الضغط واصل

قدر السيارة لخفضسرعة القدمين
اإلمكان

مع٤ اضغط الهجين، النظام تشغيل إليقاف
لمدة المحرك مفتاح على أو٢االستمرار

الطوارئ وامضات

لتحذير الطوارئ وامضات تُستخدم
السيارة إيقاف يلزم عندما اآلخرين السائقين
ذلك نحو أو عطل حدوث بسبب الطريق في

التشغيل تعليمات

في سيارتك إليقاف اضطررت إذا
طوارئ حالة

إيقاف يكون أن مثل فقط، الطوارئ حال في
أوقف ممكنًا، غير العادية بالطريقة السيارة

التالية اإلجراءات باستعمال السيارة

السيارة إيقاف
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ضرورية١-٨ معلومات

ةلكشمروهظدنع
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عليه اضغط أو المتتالية، الثواني من أكثر
وجيزة أكثر٣لفترة أو متالحقة مرات

جانب٥ على آمن مكان في السيارة أوقف
الطريق

ًأوال المقعد حزام أزل
من واخرج فافتحه ممكنًا، الباب فتح كان إذا

السيارة
النافذة فافتح ممكن، غير الباب فتح كان إذا

من واخرج اآللية النوافذ مفتاح باستخدام
النافذة هذه عبر السيارة

مفتاح باستخدام النافذة فتح تعذر إذا
حتى وانتظر بالهدوء فتحَل اآللية، النوافذ
إلى السيارة داخل المياه منسوب يرتفع
المياه ضغط خاللها يكون التي النقطة
الهواء لضغط مساويًا السيارة داخل

من واخرج الباب افتح وحينئٍذ خارجها،
السيارة

تحذير
أثناء الهجين النظام إليقاف اضطررت إذا

القيادة
ثقالً يحدث ما القيادة، لعجلة اآللي التعزيز ستفقد

قدر السرعة اخفض القيادة عجلة إدارة عند
الهجين النظام تشغيل إيقاف قبل اإلمكان

منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
مرتفع مياه

بالهدوء فتحَل المياه، في السيارة انغمرت إذا
يلي ما ونفذ

تحذير
الطوارئ مطرقة حالة*استخدام في للهروب

الطوارئ
والجانب األمامي الجانب نوافذ تحطيم يمكن

مطرقة باستخدام أيًضا الخلفية والنافذة الخلفي
حالة*طوارئ في للهروب استخدامها يتم

الطوارئ مطرقة تستطيع ال ذلك، ومع *الطوارئ
زجاج من مصنوع ألنه األمامي الزجاج تحطيم

مصفح
الطوارئ،:* مطرقة حول المعلومات من ولمزيد

مصنعة شركة أو تويوتا بوكيل اتصل
بالسوق المتوفرة للملحقات
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تحذير
النافذة خالل من السيارة من الهروب

السيارة من الهروب خاللها يمكن ال حاالت هناك
الجلوس وضعية بسبب وذك النافذة، خال من

ذلك إلى وما الراكب، جسم طبيعة
مراعاة ينبغي طوارئ، مطرقة استخدام عند
النافذة فتحة وحجم فيه تجلس الذي المكان
أنها ومن الفتحة إلى الوصول إمكانية لضمان

خاللها من للهروب يكفي بما كبيرة
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الطوارئ٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

ةلكشمروهظدنع
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الطوارئ.٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

في مشكلة وجود إلى التالية الحاالت تشير قد
بوكيل اتصل الخاصبسيارتك الحركة ناقل
القطر قبل تجارية قطر خدمة أو تويوتا

الهجين النظام تحذير عرضرسالة تم إذا
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

تتحرك ال والسيارة

للقطر بحاجة سيارتك كانت إذا

فإننا السيارة، قطر الضرورة استدعت إذا
وكيل إلى سيارتك قطر مهمة بإسناد نوصي

تجارية قطر خدمات شركة أو تويوتا
أو العجالت رفع بطريقة شاحنة باستعمال

مسطح تحميل بسطح شاحنة
عمليات لجميع األمان سالسل نظام استعمل
اإلقليم الوالية قوانين بجميع والتزم القطر،

المحلية والقوانين

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
السيارة قطر عند

تكون أن الحرصعلى مع السيارة نقل من تأكد
العجالت أو ألعلى مرفوعة األمامية العجالت

السيارة قطر تم إذا لألرض مالمسة غير األربع
يتلف فقد لألرض، األمامية العجالت مالمسة مع
تتسبب قد أو به، المرتبطة واألجزاء الدفع نظام
الموتور تشغيل بسبب المتولدة الكهربائية الطاقة
العطل أو التلف طبيعة حسب حريق نشوب في

القطر أثناء
تجنب سالسل، أو كابالت باستعمال القطر عند
زائًدا عبئًا يضع حيث إلخ، المفاجئ االنطالق

قد السالسل أو الكابالت أو القطر عروات على
السالسل، أو الكابالت أو القطر عروات تتلف
األشخاص في المتكسر الحطام يرتطم وقد

شديد تلف حدوث في ويتسبب

اإليقاف وضع إلى التشغيل مفتاح تُِدر ال
ويتعذر القيادة عجلة قفل يتم بأن احتمال هناك

تشغيلها
السيارة على القطر عروات تركيب
بإحكام القطر عروات تركيب من تأكد

القطر عروات فإن بإحكام، مركبة غير كانت إذا
القطر أثناء ترتخي أن يمكن

مالحظة
باستعمال القطر عند السيارة إتالف لمنع

العجالت رفع بطريقة قطر شاحنة
مفتاح تدوير عند الخلف من السيارة تقطر ال
عجلة قفل آلية إيقاف الوضع إلى التشغيل
العجالت إلبقاء يكفي بما قوية ليست القيادة

مستقيمة األمامية
خلوصأرضي إبقاء من تأكد السيارة، رفع عند

للسيارة المقابل الطرف من للقطر كاٍف
كاٍف، خلوصأرضي ترك دون من المرفوعة

قطرها أثناء السيارة تتضرر أن يمكن
بشاحنة القطر عند السيارة إتالف لمنع

المرفاع بطريقة
بطريقة بشاحنة سيارتك قطر إلى تعمد ال
الخلف من أو األمام من سواء المرفاع،

القطر أثناء السيارة في تلف حدوث لتفادي
الطارئ

السالسل أو الكابالت تثبيت إحكام إلى تعمد ال
التعليق بمكونات

االتصال فيها يكون التي الحاالت
القطر قبل ضروريًا أمًرا بالوكالء
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الطوارئ٢-٣٧٢٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات
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غريبًا صوتًا تصدر السيارة

األمام من

اليد فرامل حّرر
الخلف من

األمامية العجالت تحت قطر زحافة استعمل

بسطح شاحنة بواسطة سيارتك نقل تم إذا
السيارة ربط إحكام يجب مسطح، تحميل
الشكل في الموضحة األماكن في لألسفل

تثبيت إلحكام كابالت أو سالسل استعملت إذا
المظللة الزوايا تكون أن يجب لألسفل، سيارتك

°.٤٥باألسود

باستخدام السيارة تثبيت من تتمكن لم إذا
تثبيت أحزمة فاستخدم أعاله، المذكور األسلوب

اإلطارات

حدوث عند قطر شاحنة توفر عدم حال في

العجالت رفع طريقة بشاحنة القطر

مالحظة
المرفاع طريقة بشاحنة القطر

طريقة قطر بشاحنة السيارة قطر إلى تعمد ال
السيارة جسم إتالف لمنع المرفاع

مسطحة شاحنة استخدام

مالحظة
مسطحة شاحنة استخدام

الالزم من أكثر لألسفل التثبيت مشابك تربط ال
السيارة تتلف فقد

الطوارئ قطر
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ةلكشمروهظدنع
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مؤقتًا سيارتك قطر يمكن فإنه طارئ،
بإحكام مربوطة سالسل أو كابالت باستعمال
إال ذلك يتم أال ينبغي الطوارئ قطر بعروات
بسرعة قصيرة ولمسافات الصعبة الطرق على

من ساعة٣٠أقل كم
لتوجيهها السيارة في السائق يوجد أن يجب
عجالت تكون أن ويجب الفرامل وتشغيل
ونظام والمحاور الدفع ومنظومة السيارة
جيدة حالة في كلها والفرامل التوجيه

ينبغي أخرى، سيارة بواسطة سيارتك لقطر
عروة ثبّت سيارتك في القطر عروة تثبيت

التالي اإلجراء باستخدام القطر
إذا١ العجالت صواميل ربط مفتاح أخرج

القطر وعروة بذلك مزودة السيارة كانت
)٣٩٧،  ٣٨٨ص(←

براٍغ٢ مفك باستخدام العروة غطاء انزع
الرأس مسطح

مفك على قماش قطعة ضع السيارة، جسم لحماية
الشكل في موضح هو كما السيارة وهيكل البراغي

واربطها٣ الثقب في القطر عروة أدخل
باليد جزئيًا

مفتاح٤ باستعمال القطر عروة شد أحكم
معدني قضيب أو العجالت صواميل ربط

صلب

على٥ المرفقة السالسل أو الكابالت رّكب
بإحكام القطر عروة

السيارة جسم إتالف عدم احرصعلى
تشغيل٦ وابدأ قطرها يتم التي السيارة أدخل

الهجين النظام
مفتاح فأِدر الهجين، النظام تشغيل يبدأ لم إذا

الوضع إلى .ONالتشغيل
الوضع٧ إلى السرعة تغيير ذراع ثمNانقل

اليد فرامل حرر
← السرعة تغيير ذراع نقل تعذر صعند

١٦٩

الطوارئ حاالت في القطر إجراء
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القطر أثناء
قدرة فإن التشغيل، إيقاف قيد الهجين النظام كان إذا
ما تعمل لن التوجيه ونظام للفرامل اآللية المؤازرة
المعتاد من أصعب والفرملة السيارة توجيه يجعل

العجالت صواميل ربط مفتاح
العجالت صواميل ربط بمفتاح المزودة غير السيارة
وكيل من العجالت صواميل ربط مفتاح شراء يمكن

تويوتا
يتم العجالت صواميل ربط مفتاح ذات السيارة

مقصورة في العجالت صواميل ربط مفتاح تثبيت
←) )٣٩٧صاألمتعة

السيارة أسفل سوائل تسربات
الهواء تكييف نظام من المياه تساقط يعد

طبيعيًا أمًرا االستخدام بعد
في تفاوت أو جيًدا منفوخة غير إطارات

اإلطارات اهتراء
تبريد سائل حرارة درجة مقياس إبرة

المعتاد من أعلى حرارة درجة تبين المحرك
باستمرار

العادم نظام صوت في تغيرات
عند اإلطارات من حاد صرير صوت صدور

االنعطاف
التعليق بنظام متعلقة غريبة أصوات
أخرى أصوات أو محرك فرقعة صوت

الهجين بالنظام متعلقة

دون يعمل أو الدوران في يخفق المحرك
بسالسة يدور ال أو توازن

للقدرة واضح فقدان
عند الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة

الفرملة

ما خلل بوجود تعتقد كنت إذا

فإن التالية، األعراض من أيا الحظت إذا
التصليح أو للضبط تحتاج ربما سيارتك
ممكن وقت أسرع في تويوتا بوكيل اتصل

أعراضمرئية

أعراضمسموعة

أعراضتشغيلية
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عند الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة
مستٍو طريق على باستقامة القيادة

،إسفنجي ملمس الفرامل، انخفاضفاعلية
عند تقريبًا األرضية إلى تصل الدواسة

ضغطها
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التحذير جرس الفرامل نظام تحذير مصباح

الفرامل نظام تحذير مصباح

المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء

تحذيرية أصوات صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا

أو مصباح أضاء إذا ومضت أو التحذير مصابيح من أي أُضيئت إذا بهدوء التالية اإلجراءات نفذ
إذا ذلك، ومع النظام في عطل وجود إلى بالضرورة يشير ال فهذا ذلك، بعد انطفأ ولكنه ومض،

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص األمر، هذا تكرر

التحذير وأجراس مصابيح قائمة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أحمر

أن إلى تشير
أو منخفًضا؛ الفرامل سائل مستوى
ًمعطال الفرامل نظام
قيادة متابعة تنطوي تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

خطورة على السيارة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أصفر

في عطل وجود إلى يشير
أو المتجددة؛ الفرملة قوة نظام
إلكترونيًا المدارة الفرامل نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

يضيء أو يومض

للغاية مرتفعة المحرك تبريد سائل حرارة درجة أن إلى يشير
الحال في آمن مكان في السيارة أوقف

←) التعامل )٤١١صطريقة
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الهجين النظام سخونة زيادة من تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
الشحن نظام تحذير مصباح

المحرك زيت انخفاضضغط بشأن التحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
التحذير جرس األعطال مؤشر مصباح

نظام تحذير SRSضوء

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للغاية مرتفعة الهجين النظام حرارة درجة أن إلى تشير

آمن مكان في السيارة أوقف
←) التعامل )٤١١صطريقة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للسيارة الشحن نظام في عطل وجود إلى يشير

تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للغاية منخفض المحرك زيت ضغط أن إلى يشير

تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

الهجين؛ النظام
أو اإللكتروني؛ المحرك في التحكم نظام
بالخانق اإللكتروني التحكم نظام
تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

بنظام الهوائية الوسائد أوSRSنظام ؛
المقاعد أحزمة شّد نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
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نظام تحذير ABSضوء

القيادة بدء في التحكم تحذير مصباح الفرامل تجاوز نظام تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
التحذير جرس المعزز الكهربائي التوجيه نظام تحذير مصباح

الوقود انخفاضمستوى بشأن التحذير مصباح

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

نظامABSأو ؛
الفرامل مساعد نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
الجرس صوت صدور عند
في عطل وجود إلى يشير

أو الفرامل; تجاوز نظام
القيادة بدء في التحكم
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

أثناء القيادة بدء في التحكم نظام تشغيل وتم الحركة ناقل ذراع موضع تغير إلى يشير
الوقود دواسة تحرير

مؤقتًا الوقود دواسة حرر
الجرس صوت يصدر لم إذا

تجاوز نظام وتشغيل مؤقتًا، الفرامل ودواسات الوقود دواسة تحرير إلى ذلك يشير
الفرامل

الفرامل دواسة على واضغط الوقود دواسة حرر

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أصفر أحمر

نظام في عطل وجود إلى المعززEPSيشير الكهربائي التوجيه نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
يبلغ المتبقي الوقود أن إلى أقل٥٫٤يشير أو تقريبًا لترات

بالوقود السيارة بتزويد قم
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التحذير جرس السائق ومقعد األمامي الراكب مقعد حزام بربط التذكير ١،٢*مصباح

الخليجي:١* التعاون مجلس دول ولبنان٣*باستثناء واألردن والعراق
السائق ومقعد األمامي الراكب مقعد حزام بربط التذكير مصباح تحذير جرس

حزام يربطا لم أنهما والسائق األمامي الراكب لتنبيه والسائق األمامي الراكب مقعد حزام جرس صوت يصدر
وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت سيصدر المقعد، حزام يُثبّت لم إذا مقعدهما

معينة سرعة إلى السيارة
الخليجي:٢* التعاون مجلس ولبنان٣*لدول واألردن والعراق

للسائق المقعد حزام تحذير جرس صوت
بمجرد مقاعدهم أحزمة يربطوا لم أنهم لتنبيههم الخلفيين الركاب مقاعد أحزمة تحذير جرس صوت يصدر

الوضع إلى التشغيل مفتاح سيصدرONتدوير مثبّت، غير المقعد حزام استمر إذا الجرس صوت سيصدر ،
معينة سرعة إلى السيارة وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت

األماميين للركاب المقعد حزام تحذير جرس صوت
يُثبّت لم إذا مقعده حزام يربط لم أنه األمامي الراكب لتنبيه األمامي الراكب مقعد حزام جرس صوت يصدر
معينة سرعة إلى السيارة وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت سيصدر المقعد، حزام

والكويت:٣* وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين عمان وسلطنة السعودية العربية المملكة
التحذير جرس الخلفية المقاعد أحزمة بربط التذكير *مصابيح

الخلفيين:* للركاب المقعد حزام تحذير جرس صوت
النوعA

يُثبّت لم إذا مقاعدهم أحزمة يربطوا لم أنهم لتنبيههم الخلفيين الركاب مقعد حزام تحذير جرس صوت يصدر
وبعد ويُفك المقعد حزام يُثبّت أن بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت سيصدر المقعد، حزام

معينة سرعة إلى السيارة وصول

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
المقاعد أحزمة لربط األمامي الراكب أو و السائق يحذر

المقعد حزام اربط
األمامي للراكب المقعد حزام ربط إلى أيًضا فيحتاج شاغًرا، الراكب معقد كان إذا

التحذير جرس التحذير مصباح تشغيل إليقاف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

المقعد حزام لربط الخلفيين الركاب ينبه
المقعد حزام اربط
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النوعB
يُثبّت لم إذا مقاعدهم أحزمة يربطوا لم أنهم لتنبيههم الخلفيين الركاب مقعد حزام تحذير جرس صوت يصدر
معينة سرعة إلى السيارة وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت سيصدر المقعد، حزام

اإلطارات الخاصبضغط التحذير مصباح

التحذير *LTAمؤشر جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
تويوتاOFFمؤشر سيارات ركن على المساعدة الخاصبمستشعر

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
واحدة دقيقة لمدة الوميض بعد المصباح يضيء تقريبًا١عندما

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام في عطل
تويوتا وكيل بواسطة النظام فحص اطلب

المصباح يضيء عندما
منخفضمثل اإلطارات نفخ ضغط

الطبيعية األسباب
المثقوبة اإلطارات
الحال في آمن مكان في السيارة أوقف

←) التعامل )٣٨٢صطريقة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

برتقالي
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

نظام في عطل وجود إلى المروريةLTAلإلشارة الحارة تتبع على المساعدة
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات )٢٠٧صاتبع

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

تويوتا سيارات ركن على المساعدة مستشعر وظيفة في عطل وجود إلى يشير
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

مغطى يكون قد أو المستشعر اتساخ بسبب ربما مؤقتًا، متاح غير النظام أن إلى يشير
إلخ بالثلج،

←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات )٢٢٧صاتبع
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RCTA OFFمؤشر

تحذير PCSمصباح

االنزالق مؤشر

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

وظيفة في عطل وجود إلى الخلفيةRCTAيشير المرور حركة تنبيه
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

←) وغيرها باألوساخ مغطى الرادار مستشعر حول الخلفي المصد أن إلى صيشير
٢٢٢(
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات )٢٣٣صاتبع

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

يضيء أو يومض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

الوقت نفس في الجرس صوت صدور عند
في عطل وقوع إلى يشير االصطدامPCSفهذا قبل التحذير نظام

الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
الجرس صوت يصدر لم إذا

اإلجراءPCSأصبح يكون فربما مؤقتًا، متاح غير االصطدام قبل التحذير نظام
ضروريًا التصحيحي

←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات ،  ١٩٠صاتبع
٣٨٤(

نظام تعطل نظامPCSإذا أو االصطدام قبل التحذير فيVSCنظام التحكم
تحذير مصباح فسيضيء ، السيارة .PCSاتزان

١٩٩ص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

نظامVSC؛
نظامTRCأو ؛
المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
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اليد فرامل مؤشر

التحذير جرس
في التحذير جرس يصدر ال قد الحاالت، بعض في

الصاخبة األصوات أو الضوضاء ذات األماكن
ومذكر ، األمامي الراكب مستكشف مستشعر

التحذير جرس وصوت المقاعد، أحزمة
فقد األمامي، الراكب مقعد على أمتعة ثمة كانت إذا
في األمامي الراكب استكشاف مستشعر يتسبب
التحذير جرس وصدور التحذير وميضمصباح

المقعد على جالًسا الراكب يكن لم إذا حتى
يكتشف ال فقد المقعد، على الوسادة وضعت إذا
مصباح يعمل ال وقد الراكبـ وجود المستشعر

صحيح بشكل التحذير
القيادة أثناء األعطال مؤشر مصباح أُضيء إذا

مؤشر مصباح سيضيء الموديالت، لبعض بالنسبة
كان إذا تماًما فارًغا الوقود خزان كان إذا األعطال
في بالوقود السيارة فزّود فارًغا، الوقود خزان
عدة بعد األعطال مؤشر مصباح سينطفئ الحال

قيادة رحالت
بوكيل فاتصل األعطال، مؤشر مصباح ينطفئ لم إذا

وقت أسرع في تويوتا
المعزز الكهربائي التوجيه نظام تحذير مصباح

التحذير جرس
بقدرة البطارية شحن يصبح غير١٢عندما فولط

مصباح يُضيء فقد مؤقتًا، الجهد ينخفض أو كاٍف
يصدر وقد المعزز الكهربائي التوجيه نظام تحذير

التحذير جرس صوت
اإلطارات ضغط تحذير مصباح يُضيء عندما
مثقوبة غير أنها من للتحقق اإلطارات افحص

← اإلطارات أحد انثقب ٣٨٦،٣٩٧صإذا

اإلطارات أحد تنثقب لم إذا
الوضع إلى ثم إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح أِدر

ONضغط تحذير مصباح كان إذا مما تحقق
وامًضا أو مضيئًا اإلطارات

الخاصبضغط التحذير مصباح أصبح إذا
واحدة دقيقة قرابة بسرعة وامًضا ) ١اإلطارات

اإلضاءة وضع في يبقى ثم
اإلطارات بضغط التحذير نظام في خلل يوجد قد

الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
اإلطارات ضغط تحذير مصباح أضاء إذا
كاٍف،١ بقدٍر اإلطارات حرارة انخفاضدرجة بعد

إلى وعدله إطار لكل النفخ ضغط من تحقق
المحدد المستوى

مضي٢ بعد حتى التحذير مصباح ينطفئ لم إذا
إطار لكل النفخ ضغط من فتحقق دقائق، عدة
←) التهيئة ونفذ المحدد المستوى عند بأنه

)٣٤٥ص
لألسباب اإلطارات ضغط تحذير مصباح يضيء

الطبيعية
لألسباب اإلطارات ضغط تحذير مصباح يُضيء قد
ضغط وتغير الطبيعي، الهواء تسرب مثل الطبيعية،

هذه في الحرارة درجة بسبب لإلطارات النفخ
إلى لإلطارات النفخ ضغط ضبط يؤدي الحالة،
دقائق عدة بعد التحذير مصباح تشغيل إيقاف

احتياطي بإطار إطار استبدال عند
من التحذير بصمام أيًضا مزود االحتياطي اإلطار

تحذير مصباح سيعمل اإلرسال وجهاز اإلطار ضغط
اإلطار نفخ انخفضضغط إذا اإلطارات ضغط

مصباح ينطفئ فلن اإلطار، انثقب إذا االحتياطي
استبدال من الرغم على اإلطار، ضغط من التحذير

اإلطار استبدل االحتياطي باإلطار المثقوبة اإلطارات
ضغط واضبط إصالحه تم الذي باإلطار االحتياطي

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
كامل بشكٍل محررة أو معشقة الوقوف فرامل تكون أال الممكن من

أخرى مرة الوقوف فرامل بتشغيل قم
المصابيح تشغيل إيقاف تم إذا الوقوف فرامل تحرير عدم عند المصباح هذا يضيء

طبيعي بشكل يعمل النظام أن يعني فهذا بالكامل، الفرامل مكابح تحرير بعد
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اإلطار ضغط تحذير مصباح سينطفئ اإلطار نفخ
دقائق بضع بعد

التحذير نظام فيها يعمل ال ربما التي الظروف
صحيح نحو على اإلطار الخاصبضغط

٣٤٢ص←

تحذير
ومصباح الفرامل نظام تحذير مصباح ظل إذا

مضيئانABSنظام
واتصل آمن مكان في بسرعة السيارة أوقف

تويوتا بوكيل
أثناء كبيرة بدرجة مستقرة غير السيارة ستصبح

نظام وسيتعطل فيABSالفرملة، يتسبب ما
إصابة أو الوفاة إلى يؤدي التعرضلحادث

جسيمة
التوجيه نظام تحذير مصباح يضيء عندما

المعزز الكهربائي
تكون األصفر، باللون المصباح يضيء عندما

عندما مقيدة الكهربائي التوجيه على المساعدة
المساعدة تكون األحمر، باللون المصباح يضيء
التعامل ويصبح مفقودة الكهربائي التوجيه على
للغاية صعبة القيادة عجلة تشغيل عمليات مع
عن القيادة عجلة تشغيل عمليات تثقل عندما

وشغلها بإحكام القيادة بعجلة فأمسك المعتاد،
المعتاد عن القوة من مزيد باستخدام

اإلطارات ضغط تحذير مصباح أضاء إذا
التالية االحتياطية التنبيهات مراعاة من تأكد

التحكم فقدان إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة

الخطيرة
وقت أقرب في آمن مكان في سيارتك أوقف
الحال في اإلطارات نفخ ضغط اضبط ممكن

ثقوب إصالح بمجموعة مزودة سيارات
مصباح أضاء إذا الطوارئ حاالت في اإلطارات
ضغط ضبط بعد حتى اإلطارات ضغط تحذير
إطار ثمة أن المحتمل فمن لإلطارات، النفخ

اإلطار كان إذا اإلطارات افحص مثقوب لديك
مجموعة باستخدام بإصالحه فقم مثقوبًا،

الطوارئ حاالت في اإلطارات إصالح

والفرملة المناورة تجنب
التحكم تفقد فقد اإلطارات، حالة تدهورت إذا

الفرامل أو القيادة عجلة في
للهواء مفاجئ تسرب أو انفجار حدث إذا

في اإلطارات ضغط تحذير نظام تنشيط يتم ال قد
الحال

مالحظة
الخاصبضغط التحذير نظام تشغيل لضمان

صحيحة بطريقة اإلطارات
المختلفة التفاصيل ذات اإلطارات بتركيب تقم ال

نظام ألن نظًرا مختلفة تصنيع جهات من أو
على يعمل ال قد اإلطارات الخاصبضغط التحذير

صحيح نحو
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التحذير رسائل
عن أدناه الموضحة التحذير رسائل تختلف قد

ومواصفات التشغيل لظروف وفًقا الفعلية الرسائل
السيارة

التحذير جرس
عرضرسالة أثناء جرس ينطلق قد

في السيارة كانت إذا مسموًعا الجرس يكون ال قد
نظام صوت مستوى كان أو بالضوضاء مليء مكان

مرتفًعا الصوت
قم منخفض المحرك زيت "مستوى ظهر إذا

االستبدال" أو بالملء
مستوى من تحقق منخفض المحرك زيت مستوى

الضرورة عند وأضفه المحرك زيت
على السيارة تتوقف عندما الرسالة هذه تظهر قد
وتحقق مستٍو سطح على السيارة أوقف منزلق

الرسالة اختفت كانت إذا ما على لتطلع

المقود طاقة الهجين النظام "توقف ظهر إذا
ضعيفة"

أثناء الهجين النظام توقف إذا الرسالة عرضهذه يتم
القيادة

المعتاد، عن القيادة عجلة تشغيل عمليات تثقل عندما
باستخدام وشغلها بإحكام القيادة بعجلة فأمسك

المعتاد عن القوة من مزيد
خفض الهجين النظام سخونة "زيادة ظهر إذا

الطاقة" إنتاج
ظروف في القيادة عند الرسالة عرضهذه يمكن

على القيادة عند المثال، سبيل على القاسية التشغيل
االنحدار شديد تل
← التعامل ٤١١صطريقة

بالتحويل قم ضعيفة الهجينة "البطارية ظهر إذا
للشحن غير"Nإلى وضع

تغيير ذراع تكون عندما الرسالة تُعرضهذه قد
الوضع في .Nالسرعة

الجر بطارية الهجين النظام بطارية ألن نظًرا
على السرعة تغيير ذراع يكون عندما شحنها يتعذر

الوضعNالوضع إلى السرعة تغيير ذراع فانقل ،P 
السيارة إيقاف عند

النظام توقف ضعيفة الهجينة "البطارية ظهر إذا
التشغيل وإعادة بالتحويل قم إلى"Pالهجين

البطارية شحن يصبح عندما الرسالة هذه تظهر
ترك بسبب للغاية منخفًضا الجر بطارية الهجينة

الوضع على السرعة تغيير زمنيةNذراع لفترة
معينة

إلى السرعة تغيير ذراع انقل السيارة، تشغيل عند
الهجينPالوضع النظام تشغيل وأعد

وضع "في ظهر دواسةNإذا عن قدمك ارفع
التحويل" قبل الوقود

ذراع تكون عندما الوقود دواسة على الضغط تم
الوضع في السرعة .Nتغيير

السرعة تغيير ذراع وضع وغير الوقود، دواسة حرر
الوضع .RأوDإلى

تكون عندما المكابح على "اضغط ظهر إذا
الهجين" النظام يسخن قد متوقفة السيارة

الوقود دواسة على الضغط عند الرسالة عرض يمكن

تحذير عرضرسالة تم إذا

المتعددة المعلومات عرض تعرضشاشة
بالنظام الخاصة األعطال تحذيرات

صحيحة غير بطريقة المنفذة والعمليات
للصيانة الحاجة إلى تشير التي والرسائل
باتخاذ قم الرسائل، عرضإحدى عند

ما مع للتعامل المناسب التصحيحي اإلجراء
الرسالة هذه في ورد

بعد مجدًدا تحذير رسائل عرضأي تم إذا
بوكيل فاتصل المالئمة، اإلجراءات تنفيذ

تويوتا
أو التحذير مصباح أضاء إذا ذلك، إلى إضافًة
عرض فيه يتم الذي الوقت نفس ومضفي
تصحيحيًا إجراًء فاتخذ التحذير، رسالة

←) التحذيري الضوء مع صللتعامل
٣٧٦(
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وقد منحدر على متوقفة تكون بينما السيارة لتثبيت
دواسة حرر زائدة لسخونة الهجين النظام يتعرض

الفرامل دواسة على واضغط الوقود
البطارية" لتوفير تلقائيا الطاقة فصل "تم ظهر إذا

التشغيل إيقاف وظيفة بسبب التشغيل إيقاف تم
المرة الهجين النظام تشغيل بدء عند األوتوماتيكي

لمدة الهجين النظام شغل تقريبًا٥القادمة، دقائق
بقدرة البطارية شحن فولط١٢إلعادة

توجه األمامية األضواء نظام في "خلل ظهر إذا
للوكيل"

السيارة افحص عطل بها يكون قد التالية األنظمة
الفور على تويوتا وكيل لدى
األمامية المصابيح السيارةLEDنظام كانت إذا

بذلك مزودة
السيارة كانت إذا التلقائي المدى بعيد الضوء

بذلك مزودة
الكاميرا في عطل إلى تشير رسالة ظهرت إذا

األمامية
المشكلة حل يتم أن إلى التالية األنظمة تعليق يتم قد

←) الرسالة في )٣٧٦،  ١٩٠صالظاهرة
PCSكانت إذا االصطدام قبل التحذير نظام

بذلك مزودة السيارة
LTAإذا المرورية الحارة تتبع على المساعدة

بذلك مزودة السيارة كانت
السيارة كانت إذا التلقائي المدى بعيد الضوء

بذلك مزودة
إذا السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

بذلك مزودة السيارة كانت
متاح غير السرعة تثبيت عرض"نظام حالة في
السيارة كانت إذا المالك" دليل راجع ً مؤقتا

بذلك مزودة
في الراداري الديناميكي التحكم نظام مؤقتًا يتوقف
في الظاهرة المشكلة حل لحين أو السرعة ثبات

← التصحيح ووسائل أسباب )١٩٠صالرسالة
غير السرعة ثبات في عرض"التحكم حالة في

بذلك مزودة السيارة كانت إذا متاح"
الراداري الديناميكي التحكم نظام استخدام يمكن ال
يتاح عندما النظام استخدم مؤقتًا السرعة ثبات في

أخرى مرة
إذا السرعة" حدود تجاوز عرض"تم حالة في

بذلك مزودة السيارة كانت
السيارة سرعة في١٢٠تكون أكثر أو ساعة كم

سيتوقف تحذير صوت أيًضا يصدر اللحظة، هذه
بعد الصدور عن التحذير إذا٦صوت أو ثواٍن
من أقل إلى السرعة ساعة١٢٠خفضت كم

سيارتك سرعة خفف
وكيل لزيارة الحاجة إلى تشير رسالة ظهرت إذا

تويوتا
عرض شاشة المعروضعلى األجزاء أو النظام

لدى السيارة افحص خلل به المتعددة المعلومات
الفور على تويوتا وكيل

إلى للرجوع الحاجة إلى تشير رسالة ظهرت إذا
المالك دليل

المحرك تبريد سائل عرض"حرارة تم إذا
←) لذلك وفًقا التعليمات فاتبع صمرتفعة"،

٤١١(
شاشة على التالية الرسائل من أي ظهرت إذا

وجود إلى تشير فقد المتعددة، المعلومات عرض
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص وظيفي خلل

الفور على
تشغيل• وبدء لدخول الذكي النظام في "خلل

السيارة"
الهجين"• النظام في "خلل
المحرك"• "فحص
الهجينة"• البطارية نظام في "خلل
التعجيل"• دواسة نظام في "خلل

شاشة على التالية الرسائل من أي ظهرت إذا
وجود إلى تشير فقد المتعددة، المعلومات عرض
بوكيل واتصل فوًرا السيارة أوقف وظيفي خلل

تويوتا
منخفضة"• الكبح "قوة
الشحن"• نظام في "خلل
منخفض"• الزيت "ضغط

عرض شاشة على التالية الرسائل ظهرت إذا
السيارة وقود ينفد المتعددة،فقد المعلومات

انخفاض حالة وفي آمن مكان في السيارة أوقف
←) بالوقود السيارة فزود الوقود، صمستوى

٦٩(
الهجين"• النظام "توقف
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المحرك"• "توقف
البطارية تبريد أجزاء صيانة "يجب ظهرت إذا

تكون فقد المالك"، دليل راجع الكهربائية
لالنسداد، تعرضت الهواء مأخذ وفتحة المرشحات

اإلجراء نّفذ لذا، األنبوب في فجوة ثمة أن أو
التالي التصحيح

والمرشحات• الهواء مأخذ فتحة اتسخت إذا
فنفذ ، الجر بطارية الهجين النظام لبطارية

على الظاهر لتنظيفها٣٥١صاإلجراء
مأخذ• فتحة اتساخ عند التحذير رسالة ظهرت إذا

الهجين النظام لبطارية والمرشحات الهواء
وكيل عند السيارة فافحص ، الجر بطارية

تويوتا

سطح على آمن مكان في السيارة أوقف
مستٍو

اليد فرامل عشق
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
الهجين النظام تشغيل أوقف
الطوارئ وامضات بتشغيل قم

مالحظة
الطاقة استهالك "ارتفاع الرسالة ظهرت إذا

تدفئة" الهواء مكيف تشغيل من الجزئي الحد
متكرر بشكل

أو الشحن بنظام مرتبط عطل وجود احتمالية ثمة
بقدرة البطارية للتلف١٢أن تعرضت فولط

تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

المزودة السيارات إطار انثقب إذا
في اإلطارات ثقوب إصالح بمجموعة

الطوارئ حاالت

بل احتياطي، بإطار سيارتك تجهيز يتم لم
إصالح بمجموعة ذلك من بدًال تجهيزها تم

الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب
أو مسمار عن الناجم الثقب إصالح يمكن
مؤقت بشكل اإلطار مداس عبر يمر برغي
اإلطارات ثقب إصالح مجموعة باستخدام

على المجموعة تحتوي الطوارئ حاالت في
استخدام يمكن ال التسريب مانع من زجاجة

فقط واحدة مرة إال هذا التسريب مانع
أي إزالة بدون فقط واحد إطار إلصالح
إصالح بعد اإلطار من برغي أو مسمار
اإلصالح، مجموعة باستخدام مؤقتًا اإلطار
أو اإلطار فحص تويوتا وكيل من اطلب

استبداله

تحذير
إطار انثقب إذا

مثقوب بإطار القيادة تتمم ال
مسافة على حتى مثقوب بإطار القيادة تتسبب قد
غير العجلة وتصبح اإلطارات تلف في قصيرة
حادث وقوع إلى يؤدي قد مما لإلصالح، قابلة

اإلطار إصالح قبل
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اإلطار ضرر درجة من تحقق
مجموعة باستخدام اإلطار إصالح فقط يجب
في الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إصالح
المسمار أو مسمار بواسطة الضرر وقوع حالة

اإلطار مداس عبر يمر برغي
اإلطار• من البرغي أو المسمار بإزالة تقم ال

وتجعل الفتحة الجسم إزالة توسع قد
مجموعة باستخدام الطارئ اإلصالح

مستحيالً اإلصالح
بتحريك• قم التسرب، مانع تسرب لتجنب

كان إذا الثقب موضوع يصبح حتى السيارة
اإلطار أعلى في معلوًما،

باستخدام المثقوب اإلطار إصالح يمكن ال
حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة

الطوارئ
باستخدام اإلطار إصالح يمكن ال التالية، الحاالت في
الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة

تويوتا بوكيل اتصل
ضغط بدون القيادة بسبب اإلطار يتلف عندما

كاٍف هواء
موضع أي في تلف أو تشققات أي وجود حالة في

المداس باستثناء الجوانب، مثل باإلطار،
العجلة عن واضح بشكل اإلطار فصل يتم عندما
بالمداس يلحق الذي التلف أو القطع يكون عندما

أكثر٤يبلغ أو مم
تالفة العجلة تكون عندما

للثقب أكثر أو واحد تعرضإطار عند

من أكثر مرور مثل٢عندما الحادة، األجسام من
إطار في المداس خالل من البراغي، أو المسامير

واحد
التسرب مانع صالحية انتهاء عند
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الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة
الَقطر عروة

زجاجة

الملصق

واألدوات الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة مكان

اإلطارات ثقب إصالح مجموعة مكونات
الطوارئ حاالت في
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ضاغط

الهواء مقياسضغط
ضاغط مفتاح
الطاقة قابس

خرطوم
الهواء تحرير غطاء

ثقوب إصالح مجموعة من للتحقق مالحظة
الطوارئ حاالت في اإلطارات

بعض في التسرب مانع صالحية نهاية من تحقق
األحيان

ال الزجاجة على الصالحية انتهاء تاريخ إظهار يتم
صالحيته مدة انقضت الذي التسرب مانع تستخدم
تتم التي اإلصالحات تنفيذ يتم ال قد ذلك، بخالف
في اإلطارات ثقوب إصالح مجموعة باستخدام

صحيح بشكل الطوارئ حاالت
حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة

الطوارئ
في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة تستخدم
بالهواء السيارة إطار لملء الطوارئ حاالت

يتم محدود افتراضي بعمر التسرب مانع يتمتع

يجب الزجاجة على الصالحية انتهاء تاريخ تحديد
االنتهاء تاريخ قبل التسرب مانع استبدال يتم أن

لالستبدال تويوتا بوكيل اتصل الصالحية
في تخزينه يتم الذي التسرب مانع استخدام يمكن

حاالت في اإلطارات ثقب إصالح مجموعة
بشكل واحد إلصالح فقط واحدة مرة الطوارئ

في الموجود التسرب مانع استخدام تم إذا مؤقت
ينبغي وكان المجموعة من أخرى وأجزاء الزجاجة

تويوتا بوكيل فاتصل استبدالها،
مرات عدة الضاغط استخدام يمكن

درجة تكون عندما التسرب مانع استخدام يمكن
من الخارجية إلى٣٠الحرارة °م٦٠°م

ونوع لحجم حصريًا المجموعة هذه تصميم تم
ال لسيارتك أصالً تركيبها تم التي اإلطارات

عن مختلًفا حجمها يكون التي لإلطارات تستخدمه
أغراضأخرى ألي أو األصلية، اإلطارات

يؤدي فقد مالبسك، على التسرب مانع سقط إذا
اتساخها إلى

هيكل بسطح أو بعجلة التسرب مانع التصق إذا
تنظف لم إذا األوساخ إزالة يمكن ال فقد السيارة،
بقماش التسرب مانع فوًرا امسح وهلة ألول
صوت ينطلق اإلصالح، مجموعة تشغيل خالل

خلل وجود يعني ال هذا عاليًا التشغيل
ضغط ضبط فحصأو عند االستخدام تجنب

اإلطارات في الهواء

تحذير
القيادة أثناء تنبيه

األمتعة مقصورة في اإلصالح مجموعة تُحفظ
وقوع حالة في بجروح إصابة حاالت تنتج قد

المفاجئة الفرملة أو حادث
إصالح في إال اإلصالح مجموعة تستخدم ال

فقط سيارتك
سيارات مع اإلصالح مجموعة تستخدم ال
وقوع من ذلك على يترتب قد لما أخرى؛

بالغة التعرضإلصابة أو الوفاة تسبب حوادث
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السيارة١ سطح أرضية فرش ارفع

في٢ اإلطارات ثقوب إصالح مجموعة أخرج
←) الطوارئ )٣٨٨صحاالت

الحقيبة١ من اإلصالح أدوات أخِرج
البالستيكية

المحددة المواقع في بالزجاجة المرفق الملصق ضع
الخطوة .)١٠راجع

من٢ الطاقة ومقبس الخرطوم اسحب
للضاغط السفلي الجانب

بالضاغط٣ القنينة بتوصيل قم
تعشق حتى الزجاجة على الضغط احرصعلى
مرئية تعد ولم بالضاغط آمن بشكل خطاطيفها

بالزجاجة٤ الخرطوم بتوصيل قم
تعشيق يتم حتى الخرطوم إدخال احرصعلى

تحذير
ذات اإلطارات مع اإلصالح مجموعة تستخدم ال
في أو األصلية، اإلطارات عن المختلفة األحجام
اإلطار إصالح يتم لم إذا أغراضأخرى أي
حادث وقوع إلى ذلك يؤدي فقد كامل، بشكٍل

بالغة التعرضإلصابة أو الوفاة يسبب
التسرب مانع استخدام احتياطات

إذا صحتك على خطير التسرب مانع ابتالع
ممكن قدر أكبر فاشرب التسرب، مانع ابتلعت

فوًرا الطبيب واستشر الماء من
التصاق أو عينيك بداخل التسرب مانع سقط إذا
الشعور استمر إذا بالماء فوًرا فاغسله بجلدك،

الطبيب فاستشر الراحة، بعدم

اإلطارات ثقوب إصالح مجموعة إخراج
الطوارئ حاالت في

الطوارئ حاالت في اإلصالح طريقة
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بالزجاجة آمن بشكل خطافه

اإلطار٥ صمام من الصمام غطاء اسحب
المثقوب

تحرير٦ غطاء اسحب الخرطوم تمديد
الخرطوم من الهواء

وبالتالي مجددا الهواء تحرير غطاء ستستخدم

آمن مكان في عليها حافظ

بالصمام٧ الخرطوم بتوصيل قم
عقارب باتجاه ببرغي الخرطوم طرف بربط قم

يمكن ما أبعد الساعة

في٨ الضاغط مفتاح يكون أن احرصعلى
اإليقاف وضع
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التيار٩ لمأخذ الطاقة مقبس بإيصال قم
←) )٣١١صالكهربائي

إصالح١٠ مجموعة مع المرفق الملصق ضع
رؤيته يمكن مكان في اإلطارات ثقوب

السائق مقعد من بسهولة

المحدد١١ اإلطار نفخ ضغط من تحقق
على الموجود الملصق على محدد اإلطار نفخ ضغط

←) موضح هو كما للسائق الجانبي صالقائم
٤٢٣(

١٢←) الهجين النظام تشغيل )١٦٢صابدأ

قم١٣ اإلطار، ونفخ التسرب مانع لحقن
الضاغط بتشغيل

ضغط١٤ إلى الوصول حتى اإلطار انفخ
المحدد الهواء

الضغط ويتصاعد التسرب مانع حقن سيتم
بين ما  ٣٫٠كيلوباسكال٣٠٠إلى

سم بار،٢كجم•ق بالبوصة٤٤أو ) ٢رطل
سم٤٫٠كيلوباسكال٤٠٠أو  ٢كجم•ق

بار، بالبوصة٥٨أو ينخفض٢رطل ثم ،
تدريجيًا

نفخ ضغط الهواء سيعرضمقياسضغط
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بدقيقة المفتاح تشغيل بعد الفعلي اإلطار
تقريبًا٥إلى دقائق

ضغط من تحقق ثم ومن الضاغط مفتاح بتشغيل قم
النفخ، في اإلفراط عدم احرصعلى اإلطار نفخ
إلى تصل حتى وكررها النفخ إجراءات من وتحقق

المحدد النفخ ضغط
بين تتراوح لمدة اإلطار نفخ دقيقة٢٠إلى٥يمكن

ضغط كان إذا الخارجية الحرارة درجة حسب
بعد المحدد المستوى من أقل يزال ال اإلطارات نفخ

لمدة تعرض٢٥النفخ قد اإلطار يكون فقد دقيقة،
أوقف إصالحه عندها يمكن ال لدرجة بالغة ألضرار

تويوتا بوكيلك واتصل الضاغط تشغيل مفتاح
المحدد، المستوى اإلطارات نفخ ضغط تجاوز إذا
اإلطارات نفخ ضغط لضبط الهواء بعض فأخرج

)٤٢٣،  ٣٩٤ص←
بفصل١٥ قم الضاغط، تشغيل إيقاف عند

اإلطار على الموجود الصمام من الخرطوم
التيار مأخذ من الطاقة قابس اسحب ثم

الكهربائي
سحب عند التسرب مانع من بعٌض يتسرب قد

الخرطوم
اإلطار١٦ صمام من الصمام غطاء بتركيب قم

الطوارئ حالة في إصالحه تم الذي
بطرف١٧ الهواء تحرير غطاء ألصق

الخرطوم
يتسرب فقد الهواء، تحرير غطاء إلصاق يتم لم إذا

السيارة تتسخ وقد التسرب مانع

مؤقتًا١٨ األمتعة مقصورة في الزجاجة ضع
بالضاغط توصيلها أثناء في

متساو١٩ بشكل التسرب مانع سائل لنشر
بأمان فوًرا بالقيادة قم اإلطار، داخل

من٥لحوالي أقل ساعة٨٠كم كم
آمن٢٠ مكان في سيارتك أوقف القيادة، بعد

توصيل وأعد وصلب مستٍو سطح على
اإلصالح مجموعة

إعادة قبل الخرطوم من الهواء تحرير غطاء اسحب
توصيله

عدة٢١ وانتظر الضاغط مفتاح بتشغيل قم
من تحقق التشغيل بإيقاف قم ثم ثوان،

اإلطار نفخ ضغط

من أدنى اإلطار نفخ ضغط كان  ١٣٠إذا
سم١٫٣كيلوباسكال بار،٢كجم•ق أو

بالبوصة١٩ إصالح٢رطل يمكن ال
تويوتا بوكيل اتصل الثقوب
يبلغ اإلطار نفخ ضغط كان  ١٣٠إذا
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سم١٫٣كيلوباسكال بار،٢كجم•ق أو
بالبوصة١٩ أقل٢رطل ولكنه أعلى، أو

انتقل المطلوب الهواء ضغط مستوى من
.٢٢للخطوة

ضغط يعادل اإلطار نفخ ضغط كان إذا
←) المحدد انتقل٤٢٣صالهواء

.٢٣للخطوة
اإلطار٢٢ لنفخ الضاغط مفتاح بتشغيل قم

المحدد اإلطار نفخ لضغط الوصول حتى
لحوالي بالقيادة الخطوة٥قم نفذ ثم كم،

٢٠.
بطرف٢٣ الهواء تحرير غطاء ألصق

الخرطوم
يتسرب فقد الهواء، تحرير غطاء إلصاق يتم لم إذا

السيارة تتسخ وقد التسرب مانع

األمتعة٢٤ مقصورة في الزجاجة بتخزين قم
بالضاغط توصيلها أثناء

المفاجئة،٢٥ الفرملة لتجنب االحتياطات اتخاذ
الحادة، واالنعطافات المفاجئ والتسارع
من أقل بسرعة بعناية السيارة  ٨٠وقيادة

تويوتا وكالء من وكيل أقرب إلى ساعة كم
من أقل بعد إصالح١٠٠على أجل من كم

استبدالها أو اإلطارات
إبالغ احرصعلى استبداله، أو اإلطار إصالح عند

التسريب مانع حقن تم قد بأنه تويوتا وكيل

مستوى من أعلى بمستوى اإلطار نفخ تم إذا
المحدد الهواء ضغط

الصمام١ من الخرطوم توصيل بفك قم
الخرطوم٢ بطرف الهواء تحرير غطاء ركب

بداخل الهواء تحرير غطاء على النتوء وادفع
الهواء بعض بخروج للسماح اإلطار صمام

غطاء٣ واسحب الصمام، من الخرطوم افصل
بإعادة قم ثم الخرطوم، من الهواء تحرير

الخرطوم توصيل
ثم٤ ثوان، عدة وانتظر الضاغط مفتاح شغل

ضغط مؤشر أن من تحقق التشغيل أوقف
المحدد الهواء ضغط مستوى يظهر الهواء

)٤٢٣ص←
فقم المعين، المستوى من أقل الهواء ضغط كان إذا
إجراء وكرر أخرى مرة الضاغط مفتاح بتشغيل
المحدد الهواء ضغط مستوى بلوغ حتى النفخ

إصالحه تم الذي اإلطار صمام
ثقب إصالح مجموعة باستخدام اإلطار إصالح بعد
الصمام استبدال يجب الطوارئ، حاالت في اإلطارات
ثقب إصالح مجموعة باستخدام اإلطار إصالح بعد

الطوارئ حاالت في اإلطارات
اإلطار ضغط من التحذير صمام تبديل يجب

اإلرسال وجهاز
المستوى في اإلطارات نفخ ضغط كان إذا وحتى
من التحذير يومضضوء يظهر فقد به، الموصى

اإلطار ضغط

P.394

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٣٩٥

٨

الطوارئ٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

ةلكشمروهظدنع

C-SUV HV KZ_GH

تحذير
مثقوب بإطار السيارة قيادة تجنب

مثقوب بإطار القيادة تتمم ال
مسافة على حتى مثقوب بإطار القيادة تتسبب قد
غير العجلة وتصبح اإلطارات تلف في قصيرة

لإلصالح قابلة
حز إحداث في مثقوب بإطار القيادة تتسبب قد

الحالة، هذه مثل في الجانبي الجدار على محيطي
اإلصالح مجموعة استخدام عند اإلطار ينفجر قد

المثقوب اإلطار تثبيت عند
مسطحة ومنطقة آمن مكان في سيارتك أوقف

المحيطة المنطقة أو العجالت تلمس ال
السيارة قيادة فور بالفرامل

قد بالفرامل المحيطة والمنطقة فالعجالت
قد السيارة قيادة بعد بشدة ساخنتين تصبحان
أو القدمين أو باليدين المناطق تلك لمس يؤدي

التعرض إلى الجسم من أخرى أجزاء أي
لحروق

باإلطار بأمان والخرطوم الصمام أوصل
توصيل يتم لم إذا السيارة على المثبت

يحدث فقد بالصمام، صحيح بشكل الخرطوم
التسرب مانع لتطاير نظًرا للهواء تسرب

للخارج
نفخ أثناء الصمام من الخرطوم خرج إذا

فجأة الخرطوم يتحرك أن خطر فهناك اإلطار،
الهواء ضغط بسبب

مانع يتراكم أن يمكن اإلطار، نفخ اكتمال بعد
ترك أو الخرطوم اتصال فصل عند التسرب

اإلطار من يخرج الهواء بعض
لم إذا اإلطار إلصالح التشغيل إجراءات اتبع
مانع يتناثر فقد اإلجراءات، هذا اتباع يتم

خارًجا التسرب
قد حيث إصالحها، أثناء اإلطارات عن ابتعد
الحظت إذا اإلصالح عملية إجراء أثناء تنفجر
فأوقف اإلطار، على تشوه أو تشققات أي

اإلصالح عملية وأوقف الضاغط مفتاح تشغيل
فوًرا

تم إذا اإلصالح مجموعة حرارة تزيد قد
بتشغيل تقم ال طويلة زمنية لفترة تشغيلها

من ألكثر باستمرار دقيقة٤٠الضاغط
أثناء ساخنة اإلصالح مجموعة أجزاء تصبح
مع التعامل عند الحيطة أخذ يجب التشغيل
ال وبعده التشغيل أثناء اإلصالح مجموعة
الزجاجة يصل الذي المعدني الجزء تلمس

للغاية ساخنًا سيكون بالضاغط
على السيارة لسرعة تحذيريًا ملصًقا تضع ال
إذا إليها اإلشارة تمت التي غير أخرى منطقة
بها توجد منطقة على موضوًعا الملصق كان

بنظام هوائية عجلةSRSوسادة بطانة مثل ،
بنظام الهوائية الوسادة تمنع فقد القيادة،

SRSصحيح بشكل التشغيل إجراء
بالتساوي التسرب مانع سائل لنشر القيادة
وقوع خطر من للحد التالية االحتياطات اتخذ

الحوادث
فقدان في بذلك القيام في الفشل يتسبب قد

اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة التحكم
الخطيرة

كن منخفضة بسرعة بعناية السيارة قيادة
واالنعطاف الدوران خاصعند بشكل حذًرا
أو مستقيم بشكل تسير السيارة تكن لم إذا
فقم القيادة، عجلة في بسحب تشعر كنت

يلي مما وتحقق السيارة بإيقاف
عن• انفصل يكون قد اإلطار اإلطار ظروف

العجلة
نفخ• ضغط كان إذا اإلطارات نفخ ضغط

سم١٫٣كيلوباسكال١٣٠اإلطار  ٢كجم•ق
بار، بالبوصة١٩أو ذلك٢رطل فإن أقل، أو

اإلطار في شديد تلف إلى يشير
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مالحظة
طارئ إصالح إجراء عند

مجموعة باستخدام اإلطار إصالح فقط يجب
في الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إصالح
مثل حاد جسم بواسطة الضرر وقوع حالة
اإلطار مداس عبر يمر برغي أو مسمار

توسع قد اإلطار من الحاد الجسم بإزالة تقم ال
الطارئ اإلصالح وتعطل الفتحة الجسم إزالة

اإلصالح مجموعة باستخدام
أن تأكد للماء مقاومة ليست اإلصالح مجموعة
يتم عندما للماء، معرضة غير اإلصالح مجموعة

مثالً المطر في استخدامها
أرض على مباشرة اإلصالح مجموعة تضع ال
الطريق جانب على المجتمع الرمل مثل مغبرة
الغبار بفعل اإلصالح مجموعة انغالق تم إذا

وظيفي خلل يحدث فقد ذلك، إلى وما
بوضع القنينة مع المجموعة وضع من تأكد
بشكل العمل للمجموعة يمكن ال عمودي

جانبها على وضعها تم إذا صحيح
إصالح بمجموعة المتعلقة السالمة احتياطات

الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقوب
اإلصالح مجموعة طاقة مصدر يكون أن يجب

الستخدام١٢ ومناسب مستمر تيار فولط
بأي اإلصالح مجموعة توصل ال السيارة

آخر مصدر
فقد اإلصالح، مجموعة على الوقود رش تم إذا

عدم احرصعلى المجموعة حال يتدهور
بلمسها الوقود السماح

من لمنعها مخزن في اإلصالح مجموعة ضع
الماء أو التعرضلألوساخ

األمتعة مقصورة في اإلصالح مجموعة خزن
األطفال متناول عن بعيًدا

ال اإلصالح مجموعة تفكيك أو بتعديل تقم ال
الهواء ضغط مؤشر مثل أجزاء تعرض

وظيفي خلل في ذلك يتسبب فقد للصدمات

بضغط الخاصة التحذير صمامات تلف لتفادي
اإلرسال وأجهزة اإلطارات

ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار صيانة عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل

استعمال تم إذا صحيح نحو على اإلرسال وجهاز
أو تويوتا بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة
بعد ممكن وقت بأسرع مؤهلة خدمات ورشة أي

احرصعلى السوائل، تسريب مانع استخدام
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام استبدال
إصالحه أو اإلطار استبدال عند اإلرسال وجهاز

)٣٤٤ص←
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سطح على آمن مكان في السيارة أوقف
مستٍو

اليد فرامل عشق
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
الهجين النظام تشغيل أوقف
الطوارئ وامضات بتشغيل قم

الرافعة مقبض
العجالت صواميل ربط مفتاح

الرافعة
الَقطر عروة

سيارات مثقوبًا اإلطار كان إذا
احتياطي بإطار مزودة

تغيير يمكن احتياطي بإطار مزودة سيارتك
احتياطي بإطار المثقوب اإلطار
← اإلطارات حول ٣٤٠صلمعلومات

تحذير
إطار انثقب إذا

القيادة تتسبب قد مثقوب بإطار القيادة تتمم ال
تلف في قصيرة مسافة على حتى مثقوب بإطار
مما لإلصالح، قابلة غير العجلة وتصبح اإلطارات

حادث وقوع إلى يؤدي قد

السيارة رفع قبل

واألدوات الرافعة االحتياطي، اإلطار موقع
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االحتياطي اإلطار

السيارة١ سطح أرضية فرش أِزل

الرافعة٢ أخرج

المربوط الحزام بفك قم

تحذير
اإلطارات رافعة استخدام

قد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
إلى السيارة لرافعة المالئم غير االستخدام يتسبب
إلى يؤدي ما فجأة، الرافعة من السيارة سقوط

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة
أغراضأخرى ألي اإلطارات رافعة تستخدم ال
وإزالة تركيب أو اإلطارات استبدال بخالف

اإلطارات سالسل
مع تأتي التي اإلطار رافعة فقط استخدم

تستخدمها ال مثقوب إطار الستبدال السيارة
رافعات تستخدم وال أخرى، سيارات على
السيارة بهذه اإلطارات الستبدال أخرى

الرافعة نقطة في صحيحة بطريقة الرافعة ضع
لها المخصصة

السيارة أسفل جسدك من أجزاء أي تضع ال
الرافعة بواسطة رفعها أثناء

السيارة قيادة أو الهجين النظام تشغيل تبدأ ال
الرافعة بواسطة مرفوعة تكون بينما

بداخلها ما شخص بينما السيارة ترفع ال
الرافعة على شيء أي تضع ال السيارة، رفع عند

منها أسفل أو
المطلوب من أعلى ارتفاع إلى السيارة ترفع ال

اإلطار الستبدال
إلى الوصول لزاًما كان إذا الرافعة استخدام

السيارة أسفل

أي وجود عدم من تأكد السيارة، خفض عند
أشخاص ثمة كان إذا السيارة شخصبجوار
خفضها قبل شفهيًا فحذرهم السيارة، بجوار

الرافعة إخراج
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السيارة١ سطح أرضية فرش أِزل

يثبت٢ الذي المركزية التثبيت أداة بفك قم
االحتياطي اإلطار

اإلطارات١ اسند

أزل٢ فوالذية بعجالت المزودة السيارات
مفك باستخدام العجلة غطاء

الحز في المفتاح غطاءأدخل في الموجود
العجلة

المفك بين قماش قطعة ضع العجلة، غطاء لحماية
العجلة وغطاء

االحتياطي اإلطار أخرج

تحذير
االحتياطي اإلطار تخزين عند

أجزاء أو األصابع احتباس عدم الحرصعلى يجب
وجسم االحتياطي اإلطار بين األخرى الجسم

السيارة

مثقوب إطار استبدال

المثقوبة العجالتاإلطارات سند مواضع

األيسر األمامي األيمنالجانب الجانب إطار خلف
الخلفي

األيمن األمامي األيسرالجانب الجانب إطار خلف
الخلفي

األيسر الخلفي األيمنالجانب الجانب إطار أمام
األمامي

األيمن الخلفي األيسرالجانب الجانب إطار أمام
األمامي
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لفة٣ طفيف بقدٍر العجالت صواميل أرِخ
واحدة

اإلطارات٤ رافعة أداة أنأدر إلى بيديك
أداة مركز مع المثبت الجزء مركز يتالمس

اإلطارات رافعة

األداة٥ مقبض امتداد وصلة بتركيب قم

األرض٦ عن اإلطار يبتعد حتى السيارة ارفع
قليالً

واإلطار٧ العجالت صواميل جميع أزل
يكون بحيث ضعه األرض، على اإلطار وضع عند
خدش لتفادي لألعلى مواجًها العجالت تصميم

العجالت سطح

تحذير
مثقوب إطار استبدال

المنطقة أو القرصية العجالت تلمس ال
السيارة قيادة فور بالفرامل المحيطة
المحيطة والمنطقة القرصية فالعجالت

قيادة بعد بشدة ساخنتين تصبحان بالفرامل
باليدين المناطق تلك لمس يؤدي قد السيارة
أثناء الجسم من أخرى أجزاء أي أو القدمين أو

التعرضلحروق إلى اإلطار تغيير
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سطح١ من غريبة مواد أو أوساخ أي أزل
العجالت تالمس

تالمس سطح على غريبة مواد ثمة كانت إذا
لالرتخاء العجالت تتعرضصواميل فقد العجالت،

انفصال في يتسبب ما السيارة، حركة أثناء
اإلطارات

قليال٢ً العجالت صواميل واربط اإلطار ركب
تقريبًا المقدار بنفس بيديك

قم فوالذية, بأخرى فوالذية عجلة استبدال عند
الجزء يصبح حتى العجالت صواميل ربط بإحكام

العجلةالمدبب قاعدة مع رخو تالمس في
القرصية

أخرى، ألومنيوم بعجلة ألومنيوم عجلة استبدال عند
الفلكات تالمس حتى العجالت صواميل أدر

تحذير
االحتياطية التنبيهات اتباع عدم يؤدي قد

وسقوط العجالت صواميل ارتخاء إلى التالية
أو للوفاة التعرض في يتسبب ما اإلطار،

الجسيمة اإلصابة
مسامير• على الشحم أو الزيت مطلًقا تستخدم ال

العجالت صواميل أو العجالت ربط
في اإلفراط في الشحم أو الزيت يتسبب قد
مسامير تلف إلى يؤدي ما الصواميل، ربط

قد ذلك، إلى إضافة القرصية العجلة أو الربط
صواميل ارتخاء في الشحم أو الزيت يتسبب
في يتسبب قد مما اإلطار، وسقوط العجالت
اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع
من شحم أو زيوت أي أزل خطيرة بجروح
العجالت صواميل أو العجالت ربط مسامير

عزم• بمقدار العجالت صواميل ربط أحكم
متر١٠٣دوران في١٠٫٥نيوتن ق•م كجم

العجالت تغيير بعد وقت أقرب
مسببة• ثقيلة للعجالت زينة تستخدم ال

أثناء العجلة من تتطاير قد ألنها نظًرا لألضرار،
السيارة تحرك

صواميل• سوى تستخدم ال اإلطار، تركيب عند
العجلة لتلك خصيًصا الُمصممة العجالت

براغي• في تشوهات أو شقوق أي وجدت إذا
مسامير فتحات أو الصواميل رؤوس أو الربط،
وكيل لدى السيارة فافحص العجلة، في الربط

تويوتا
احرصعلى• العجلة، صواميل تركيب عند

للداخل المدببة األطراف توجيه مع تثبيتهم
بباب المزودة للسيارات مثقوب إطار استبدال
بذلك مزودة السيارة كانت إذا آلي خلفي

من تأكد اإلطارات، الستبدال المشابهة الحاالت في
←) اآللي الخلفي الباب نظام تشغيل صإلغاء

تشغيل١٢٧ إلى بذلك القيام عدم يؤدي وقد
الباب مفتاح لمس تم إذا قصد بدون الخلفي الباب
انحشار في يتسبب ما قصد، بدون اآللي الخلفي

لإلصابة وتعرضها واألصابع األيدي

االحتياطي اإلطار تركيب
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حر بشكل القرصية العجلة

السيارة٣ اخفض

ثالثة٤ أو مرتين صامولة كل ربط أحكم
التوضيحي الرسم في الظاهر بالترتيب

الربط دوران عزم
متر١٠٣ ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

أعد٥ فوالذية بعجالت المزودة السيارات
العجلة حلية تركيب

كما الصمام حافة مع العجلة حلية قاطع بمحاذاة قم

التوضيحي الرسم في موضح هو

اإلطار٦ ورافعة المثقوب اإلطار خزن
األدوات وجميع

المزودة السيارات اإلطار تغيير من االنتهاء بعد
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام

←) اإلطارات ضغط تحذير نظام ضبط إعادة يجب
)٣٤٥ص

تحذير
والرافعة األدوات استخدام بعد

األدوات جميع وضع من تأكد القيادة، قبل
لتقليل تخزينهم مكان في آمن بشكل والرافعة
أو االصطدام أثناء الشخصية اإلصابة احتمال

المفاجئة الفرملة

مالحظة
المزودة السيارات اإلطارات استبدال عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام

صمام أو اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند
وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير

تصليح مركز أو تويوتا وكيل بأي اتصل اإلرسال،
بالمعدات ومجهز جيًدا مؤهل آخر فني أو معتمد
وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير ألن

معه التعامل يتم لم إذا للتلف يتعرض قد اإلرسال
صحيح نحو على
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المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بطريقة اإللكتروني المفتاح يعمل ال ربما

←) )٤٠٥صصحيحة
السيارة خزان في كاف وقود يوجد ال قد

بالوقود السيارة بتزويد قم
←) التشغيل منع نظام في خلل يوجد قد

)٧٣ص
عجلة قفل نظام في خلل هناك يكون قد

القيادة
النظام تشغيل بدء نظام في خلل يوجد قد

نفاد مثل كهربائية مشكلة عن ناجم الهجين
مصهر أو اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة
الخلل، نوع على واعتماًدا ذلك، ومع محترق

النظام تشغيل لبدء مؤقت إجراء هناك
←) )٤٠٤صالهجين

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بقدرة البطارية تكون مفرغة١٢قد فولط

مالحظة
بضغط الخاصة التحذير صمامات تلف لتفادي

الصلة ذات اإلرسال وأجهزة اإلطارات
الخاص التحذير بنظام المزودة السيارات

اإلطارات بضغط
ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار صيانة عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل

استعمال تم إذا صحيح نحو على اإلرسال وجهاز
أو تويوتا بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة

ممكن وقت بأسرع مؤهلة خدمات ورشة أي
الخاص التحذير صمام استبدال احرصعلى
استبدال عند اإلرسال وجهاز اإلطارات بضغط

←) )٣٤٤صاإلطار

الهجين النظام يعمل لم إذا

بدء عدم إلى تدفع التي األسباب تتباين
تحقق الحالة حسب العجين النظام تشغيل

المالئم اإلجراء ونفذ يلي مما

من بالرغم الهجين النظام تشغيل يبدأ لن
التشغيل لبدء الصحيح اإلجراء اتباع

)١٦٢ص←

المقصورة مصابيح إضاءة تكون
يصدر ال أو خافتة، األمامية والمصابيح

ولكن يصدر أو التنبيه آلة صوت
منخفض بمستوى
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←) )٤٠٧صالشحن
توصيل أطراف توصيالت تكون قد

بقدرة صدئة١٢البطارية أو مرتخية فولط
)٣٣٦ص(←

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بقدرة البطارية تكون مفرغة١٢قد فولط

←) )٤٠٧صالشحن
بقدرة البطارية توصيل طرفي  ١٢أحد

←) مفصوالً يكون ربما كالهما أو فولط
)٣٣٦ص

المشكلة، إصالح تستطع لم إذا تويوتا بوكيل اتصل
التصليح إجراءات تعرف ال كنت إذا أو

فيمكن الهجين، النظام تشغيل بدء تعذر إذا
لبدء مؤقت كإجراء التالية الخطوات استخدام
التشغيل مفتاح كان إذا الهجين النظام تشغيل

طبيعية بصورة يعمل
حالة في إال هذا التشغيل بدء إجراء تستخدم ال

الطوارئ
١←) اليد فرامل )١٧١صعشق
في٢ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد

.Pالوضع
الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ACCأِدر
التشغيل٤ مفتاح على االستمرار مع اضغط

على١٥لمدة تضغط بينما تقريبًا ثانية
بإحكام الفرامل دواسة

باتباع الهجين النظام تشغيل بدء من تمكنت لو حتى

في خلل يوجد فربما أعاله، المذكورة الخطوات
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص النظام

والمصابيح المقصورة مصابيح تضيء ال
التنبيه آلة صوت يصدر ال أو األمامية،

الطارئ التشغيل بدء وظيفة
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بصورة اإللكتروني المفتاح يعمل ال عندما
صحيحة

والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء عدم من تأكد
قيد الوظيفة كانت إذا التخصيص إعداد في الذكي
للتخصيص قابلة ميزات بتشغيلها فقم اإليقاف،

)٤٢٦ص←
إذا البطارية طاقة توفير وضع ضبط من تحقق

←) الوظيفة بإلغاء فقم ضبطها، )١٣٠صتم

←) الميكانيكي المفتاح ) ١١٠صاستخدم
التالية العمليات لتنفيذ

مفاتيحك فقدت إذا

أصلية ميكانيكية مفاتيح إصدار طلب يمكن
ميكانيكي مفتاح باستخدام تويوتا وكيل من
رقم لوحة على المطبوع المفتاح ورقم آخر

لديك المفتاح
المحفظة، مثل آمن، مكان في اللوحة أبِق

السيارة داخل وليس

مالحظة
إلكتروني مفتاح فقدان عند

فإن مفقودة، اإللكترونية مفاتيحك ظلت إذا
بقدر تزداد للسرقة السيارة تعرض احتمالية
مع الحال في تويوتا وكيل بزيارة تفضل كبير
تم التي المتبقية اإللكترونية المفاتيح جميع

سيارتك مع إرفاقها

يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
صحيحة بصورة

المفتاح بين اعتراضاالتصال تم إذا
←) والسيارة لم١٣٠صاإللكتروني أو

ألن اإللكتروني المفتاح استخدام من تتمكن
نظام استخدام يمكن ال فارغة، بطاريته
التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول
الحاالت، هذه مثل في بعد عن الالسلكي
النظام تشغيل وبدء األبواب فتح يمكن
أدناه المذكورة اإلجراءات باتباع الهجين

مالحظة
الدخول نظام في خلل حدوث حال في
تتعلق أخرى مشاكل أو الذكي والتشغيل

بالمفاتيح
اإللكترونية المفاتيح جميع مع سيارتك انقل

تويوتا وكيل إلى المرفقة

األبواب قفل وفك قفل
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األبواب١ جميع قفل على يعمل
األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل

بالمفتاح المرتبطة الوظائف

السقف١ وفتحة النوافذ مع١*غلق التدوير
٢*االستمرار

السقف٢ وفتحة النوافذ مع١*فتح التدوير
٢*االستمرار

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
وكيل:٢* خالل من اإلعداد تخصيصهذا يجب

تويوتا

الوضع١ في السرعة تغيير ذراع أن من تأكد
Pالفرامل دواسة على واضغط

شعار٢ يحمل الذي الجانب بمالمسة قم
بمفتاح اإللكتروني المفتاح على تويوتا

التشغيل
سيصدر إلكتروني، مفتاح وجود اكتشاف عند
إلى التشغيل مفتاح إدارة وستتم الجرس صوت

.ONالوضع
في الذكي والتشغيل الدخول نظام تنشيط إلغاء عند
إلى التشغيل مفتاح إدارة ستتم التخصيص، ضبط

.ACCالوضع

وتحقق٣ الفرامل دواسة على بإحكام اضغط
ظهور عرضمن شاشة على

المتعددة المعلومات

تحذير
تشغيل و الميكانيكي المفتاح استخدام عند
كانت إذا السقف فتحة أو اآللية النوافذ

بذلك مزودة السيارة
بعد السقف فتحة أو اآللية النافذة بتشغيل قم
ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد الفحص

النافذة في الركاب من أي جسم من جزء أي يعلق
السقف فتحة أو

المفتاح بتشغيل لألطفال تسمح ال كذلك،
أو األطفال يعلق أن الممكن من حيث الميكانيكي

فتحة أو اآللية النافذة في الركاب من غيرهم
السقف

الهجين النظام تشغيل بدء
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قصيرة٤ لفترة التشغيل مفتاح على اضغط
وبإحكام

غير يزال ال الهجين النظام تشغيل بدء كان إذا
تويوتا بوكيل فاتصل ممكن،

الهجين النظام تشغيل إيقاف
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع علىPانقل واضغط

إيقاف عند العادة في بذلك تقوم كما التشغيل مفتاح
الهجين النظام تشغيل

اإللكتروني المفتاح بطارية
مؤقت، إجراء هو أعاله الموصوف اإلجراء أن بما

فوًرا اإللكتروني المفتاح بطارية باستبدال ننصحك
←) البطارية شحنة نفاد )٣٥٤صعند

التشغيل مفتاح أوضاع تغيير
في التشغيل مفتاح على واضغط الفرامل دواسة حرر

أعاله٣الخطوة
في األوضاع وستتغير الهجين النظام تشغيل يبدأ ال

←) المفتاح على الضغط فيها يتم مرة صكل
١٦٤(

بقدرة السيارة بطارية شحن نفد إذا
فولط١٢

تشغيل لبدء التالية اإلجراءات استخدام يمكن
السيارة بطارية شحن نفد إذا الهجين النظام

فولط١٢بقدرة
ورشة أو تويوتا بوكيل االتصال أيًضا يمكنك

مؤهلة تصليح
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تعزيز أو توصيل كابالت لديك كانت إذا
بطاريتها فولطية أخرى وسيارة  ١٢القدرة
بكابالت سيارتك تشغيل بدء يمكنك فولط،
أدناه المذكورة الخطوات باتباع التوصيل

١←) بمنبه المزودة ): ٧٧صالسيارات
اإللكتروني المفتاح حمل من تأكد

، القدرة تعزيز أو التوصيل كابالت توصيل عند
وتنقفل المنبه تفعيل يتم فقد الحالة، على بناًء

←) )٧٨صاألبواب

٢←) المحرك غطاء )٣٣١صافتح

إلى٣ الموجب التوصيل كابل مشبك بتوصيل اآلخرقم الطرف مشبك وتوصيل سيارتك على
إلى الموجب الكابل التوصيلمن كابل مشبك بتوصيل قم ذلك، بعد األخرى بالسيارة

إلى إلىالسالب السالب الكابل من اآلخر الطرف مشبك وتوصيل األخرى السيارة على

سيارتك الموجب البطارية طرف
األخرى السيارة الموجب البطارية طرف
األخرى السيارة السالب البطارية طرف

في مبين هو كما متحرك جزء وأي البطارية عن بعيدة مطلية وغير وساكنة صلبة معدنية نقطة
التوضيحي الشكل

ِزد٤ الثانية السيارة محرك تشغيل ابدأ
ثبات على وحافظ قليالً المحرك سرعة

لمدة السرعة تقريبًا٥مستوى دقائق

بقدرة سيارتك بطارية شحن  ١٢إلعادة
فولط

الهجين النظام تشغيل إعادة

P.408

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٤٠٩

٨

الطوارئ٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

ةلكشمروهظدنع

C-SUV HV KZ_GH

سيارتك٥ أبواب من باب أي وأغلق افتح
وضع في التشغيل مفتاح يكون بينما

.OFFاإليقاف
الثانية٦ السيارة محرك دوران سرعة ثبّت

لسيارتك الهجين النظام تشغيل وابدأ
الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONبإدارة

٧" المؤشر إضاءة من إذاREADYتأكد "
تويوتا بوكيل فاتصل المؤشر، يضيء لم

للسيارة،٨ الهجين النظام تشغيل بدء بمجرد
ترتيب بعكس التوصيل كابالت افصل

تماًما توصيلهما خطوات
فحص اطلب الهجين، النظام تشغيل بدء بمجرد
ممكن وقت بأسرع تويوتا وكيل عند السيارة

البطارية تكون عندما الهجين النظام تشغيل بدء
فارغة١٢بقدرة فولط

السيارة بدفع الهجين النظام تشغيل بدء يمكن ال
بقدرة البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

عدم أثناء الصوت ونظام األمامية المصابيح أطفئ
الهجين النظام تشغيل

ضرورية غير كهربائية مكونات أي تشغيل أوقف
زمنية لفترة منخفضة بسرعة السيارة قيادة عند

المزدحمة الطرق في الحال هو كما طويلة،
بقدرة البطارية إزالة تفريغها١٢عند أو فولط

وحدة في المخزنة المعلومات مسح . ECUيتم
بقدرة البطارية استنفاد اطلب١٢عند فولط،

تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص
←) تهيئة إجراء األنظمة بعض تتطلب صقد

٤٣٤(
بقدرة البطارية أطراف إزالة فولط١٢عند

بقدرة البطارية أطراف إزالة تتم فولط،١٢عندما
وحدة في المخزنة المعلومات مسح قبلECUيتم

بقدرة البطارية أطراف بوكيل١٢إزالة اتصل فولط،
تويوتا

بقدرة البطارية فولط١٢شحن
بقدرة البطارية في المخزنة الكهرباء  ١٢ستنضب
السيارة، استعمال عدم عند حتى تدريجيًا فولط
وتأثيرات للشحنات الطبيعي للتفريغ نتيجة

تركَت إذا معينة كهربائية لتجهيزات االستهالك
تنفد قد طويلة، زمنية لفترة استخدام دون السيارة

بقدرة البطارية بدء١٢شحنة يتعذر وقد فولط،
بقدرة البطارية تعيد الهجين النظام  ١٢تشغيل

الهجين النظام يكون بينما تلقائيًا نفسها شحن فولط
التشغيل قيد

بقدرة البطارية استبدال أو شحن إعادة  ١٢عند
فولط

األبواب قفل فك يكون ال قد الحاالت، بعض في
عند الذكي والبدء الدخول نظام باستخدام ممكنًا

بقدرة البطارية شحنة استعمل١٢نفاد فولط
المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب قفل فك أو لقفل الميكانيكي
المحاولة في الهجين النظام تشغيل يبدأ ال قد

بقدرة البطارية شحن إعادة بعد فولط١٢األولى
ليس هذا الثانية المحاولة بعد عادة سيبدأ ولكن

خلالً
السيارة بواسطة التشغيل مفتاح وضع تسجيل يتم
بقدرة البطارية توصيل إعادة عند الذاكرة  ١٢في
الذي الوضع استعادة على النظام سيعمل فولط،

بقدرة البطارية تفريغ قبل عليه فولط١٢كان
بقدرة البطارية فصل مفتاح١٢قبل أِدر فولط،
اإليقاف وضع إلى التشغيل

مفتاح عليه كان الذي الوضع من متأكًدا تكن لم إذا
بقدرة البطارية تفريغ قبل فولط،١٢التشغيل

توصيل إعادة عند الحذر توخي يتوجب فسوف
بقدرة فولط١٢البطارية

تهيئة يجب آلي خلفي بباب المزودة السيارات
←) اآللي الخلفي )١٢٤صالباب

بقدرة البطارية استبدال فولط١٢عند
بقدرة بطارية مع١٢استخدم متوافقة فولط

األوروبية اللوائح
بقدرة بطارية الحجم١٢استخدم نفس من فولط

بقدرة البطارية عليه كانت السابقة١٢الذي فولط
معدل أكثر٢٠وذات أو معادل ساعة

البطارية• تثبيت يتعذر فسوف األحجام، اختلفت إذا
صحيح١٢بقدرة نحو على فولط
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سعة• معدل كان لو٢٠إذا حتى منخفًضا، ساعة
استخدام فيها يتم ال التي الزمنية الفترة كانت
البطارية تفريغ يتم فقد للغاية، قصيرة السيارة

الهجين١٢بقدرة النظام على يتعذر وقد فولط
التشغيل بدء

تويوتا وكيل إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

تحذير
بقدرة البطارية أطراف إزالة فولط١٢عند

المس إذا أوالً السالب الطرف دائًما افصل
في موجود معدن أي الموجب الطرف

، الموجب الطرف إزالة عند المحيطة المنطقة
حريق نشوب إلى يؤدي ما شرارة، تحدث فقد

والموت كهربائية التعرضلصدمات إلى باإلضافة
بالغة إصابة حدوث أو

بقدرة البطارية انفجارات أو حرائق  ١٢تفادي
فولط

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
المنبعث لالشتعال القابل الغاز اشتعال لتفادي

بقدرة البطارية قصد١٢من غير عن فولط
التوصيل كابالت من كابل كل توصيل من تأكد
أن يمكن ال وأنه الصحيح التوصيل بطرف
طرف أي قصد دون من لو حتى يالمس

المقصود التوصيل طرف غير آخر توصيل
الموصل التوصيل لكابل اآلخر للطرف تسمح ال
أي بمالمسة " " الموجب التوصيل بطرف
مثل المنطقة، في معدنية أسطح أو آخر جزء
المطلية غير المعدنية األجزاء أو الدعامات

التوصيل لكابالت " و" " " للمالقط تسمح ال
البعض بعضها تالمس أن

والعات أو ثقاب أعواد تستعمل أو تدخن ال
من مكشوف لهب باقتراب تسمح أو سجائر

بقدرة فولط١٢البطارية

بالبطارية المرتبطة االحتياطية التنبيهات
فولط١٢بقدرة

بقدرة البطارية محلول١٢تحتوي على فولط
بينما بالكهرباء، يتحلل وأّكال سام حمضي

الرصاص مادة على األخرى أجزاؤها تحتوي
التنبيهات اعتبارك في ضع رصاصية ومركبات
بقدرة البطارية استعمال عند التالية االحتياطية

فولط١٢
بقدرة البطارية على العمل قم١٢عند فولط،

عدم واحرصعلى واقية نظارات بارتداء دائًما
بمالمسة الحمضية البطارية لسوائل السماح

السيارة جسم أو مالبسك أو جلدك
بقدرة البطارية على تتكئ فولط١٢ال

عينيك، أو جلدك البطارية سائل المس إذا
واطلب فوًرا بالماء التالمس منطقة فاغسل
إسفنج أو قماش قطعة ضع الطبية العناية
حين إلى التالمس منطقة على بالماء مبللة

الطبية العناية على الحصول
تثبيت قوائم مالمسة بعد دائًما يديك اغسل

بقدرة توصيلها١٢البطارية وأطراف فولط
بها المرتبطة األخرى واألجزاء

بقدرة البطارية من باالقتراب لألطفال تسمح ال
فولط١٢

مالحظة
التوصيل كابالت مع التعامل عند

تتداخل ال أنها تأكد التوصيل، كابالت توصيل عند
ذلك إلى ما أو التبريد مراوح مع
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٤١١

٨

الطوارئ٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

ةلكشمروهظدنع

C-SUV HV KZ_GH

تبريد سائل حرارة درجة مقياس دخل إذا
عرض تم أو الحمراء المنطقة في المحرك
توقف مرتفعة المحرك تبريد سائل "حرارة

على المالك" دليل راجع آمن مكان في
المتعددة المعلومات عرض شاشة

نظام١ وأوقف آمن مكان في السيارة أوقف
النظام أوقف ثم ومن الهواء، تكييف

الهجين
غطاء٢ ارفع متصاعدة أبخرة رأيت إذا

البخار تصاعد توقف بعد بحذر المحرك
بحذر المحرك غطاء ارفع أبخرة تَر لم إذا

كافية،٣ بدرجة الهجين النظام يبرد أن بعد
الرادياتير وتجويف الخراطيم افحص
تسربات أي عن بحثًا الرادياتير

الرادياتير
التبريد مراوح

فاتصل التبريد، سائل من كبيرة كمية تسربت إذا
الفور على تويوتا بوكيل

كان٤ إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" الخط "FULLبين والخط "LOW "
الخزان على

الخزان
"FULLخط "
"LOWخط "

ذلك٥ لزم إذا التبريد سائل أِضف
سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك

السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا
زائد بشكل

بقدر ساخنة سيارتك أن إلى يلي ما يشير قد
بالغ
المحرك تبريد سائل حرارة مقياسدرجة

الحمراء٩٠ ،٨٥ص(← المنطقة في
سبيل على الهجين النظام طاقة تفقد أو

السيارة سرعة تزداد ال المثال،
تبريد سائل "حرارة الرسالة تظهر

آمن مكان في توقف مرتفعة المحرك
سخونة "زيادة أو المالك" دليل راجع

على الطاقة" إنتاج خفض الهجين النظام
المتعددة المعلومات عرض شاشة

المحرك غطاء تحت من بخار يتصاعد

التصحيحية اإلجراءات
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الطوارئ٢-٤١٢٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

C-SUV HV KZ_GH

متوفر غير التبريد

بتشغيل٦ وقم الهجين النظام تشغيل ابدأ
مراوح أن من للتحقق الهواء تكييف نظام
عن بحثًا وللتحقق تعمل الرادياتير تبريد
الخراطيم أو الرادياتير من تسريبات أي
على الهواء تكييف نظام تشغيل عند المراوح تعمل
تعمل المراوح أن من تأكد التبريد يبدأ أن بعد الفور
الهواء وتدفق المروحة صوت من التحقق بواسطة
بتشغيل فقم ذلك، من التحقق الصعب من كان إذا

ال قد متكرر نحو على وإيقافه الهواء تكييف نظام
التجمد درجات في المراوح تعمل

النظام٧ أوقف تعمل ال المراوح كانت إذا
تويوتا بوكيل واتصل الفور على الهجين
السيارة افحص تعمل المراوح كانت إذا

تويوتا وكيل أقرب لدى
النظام سخونة "زيادة الرسالة ظهرت إذا

شاشة على الطاقة" إنتاج خفض الهجين
المتعددة المعلومات عرض

آمن١ مكان في السيارة أوقف
بعناية٢ الغطاء وارفع الهجين النظام أوقف

افحص٣ الهجين، النظام يبرد أن بعد
الرادياتير الرادياتير وتجويف الخراطيم

تسربات أي عن بحثًا

الرادياتير
التبريد مراوح

فاتصل التبريد، سائل من كبيرة كمية تسربت إذا
الفور على تويوتا بوكيل

كان٤ إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" الخط "FULLبين والخط "LOW "
الخزان على

الخزان
"FULLخط "
"LOWخط "

ذلك٥ لزم إذا التبريد سائل أِضف
سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك

متوفر غير التبريد
فافحص طوارئ، حالة في الماء إضافة جرى إذا
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٤١٣

٨

الطوارئ٢-٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

ةلكشمروهظدنع

C-SUV HV KZ_GH

ممكن وقت بأسرع تويوتا وكيل لدى السيارة

لمدة٦ واالنتظار الهجين النظام إيقاف  ٥بعد
الهجين النظام بتشغيل ُقم أكثر، أو دقائق

عرض شاشة من وتحقق أخرى مرة
المتعددة المعلومات

النظام أوقف الرسالة تختفي لم إذا
تويوتا بوكيل واتصل الهجين

درجة انخفضت لقد الرسالة تظهر لم إذا
قيادة ويمكن الهجين، النظام حرارة

طبيعية بطريقة السيارة
بشكل أخرى مرة الرسالة ظهرت إذا ذلك، ومع

تويوتا بوكيل فاتصل متكرر،
تحذير

سيارتك محرك غطاء فحوصتحت إجراء عند
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
خطيرة إصابة إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق

الحروق مثل
غطاء أسفل من يتصاعد بخاًرا رأيت إذا

يتوقف حتى المحرك غطاء تفتح فال المحرك،
المحرك حجيرة تكون فقد البخار تصاعد

جًدا ساخنة

من تحقق الهجين، النظام تشغيل إيقاف بعد
" المؤشر تشغيل عندREADYإيقاف "

البنزين محرك يبدأ قد الهجين، النظام تشغيل
التبريد مراوح تعمل ربما أو تلقائيًا، التشغيل

تلمس ال البنزين محرك توقف إذا حتى منفردة
ما المروحة، مثل الدوارة، األجزاء من تقترب أو
ال الثياب أو األصابع انحشار في يتسبب قد
إلى يؤدي ما ، اللفاع أو العنق ربطة سيما

جسيمة التعرضإلصابة
التبريد لسائل االحتياطي الخزان أغطية تفك ال

والرادياتير الهجين النظام يكون بينما
ساخنين

يتناثر أو الحرارة مرتفع بخار ينبعث فقد
للخارج التبريد سائل

مالحظة
التحكم وحدة المحرك تبريد سائل إضافة عند

الطاقة في
النظام يبرد أن بعد ببطء التبريد سائل أِضف
اإلضافة تتسبب أن يمكن كاٍف بقدر الهجين

ساخن هجين نظام إلى بارد تبريد لسائل السريعة
الهجين النظام إتالف في

التبريد نظام تلف لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

مثل غريبة بمواد التبريد سائل تلويث تجنب
ذلك ونحو غبار أو رمال

التبريد سائل على إضافات أي تستخدم ال
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الطوارئ٢-٤١٤٨ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

C-SUV HV KZ_GH

بتعشيق١ قم الهجين النظام تشغيل أوقف
إلى السرعة تغيير ذراع ونقل اليد، فرامل

.Pالوضع
المحيطة٢ الرمال أو الثلوج أو الوحل أِزل

األمامية باإلطارات
المواد٣ بعض أو حجارة أو خشب قطع ضع

للمساعدة الخلفية اإلطارات تحت األخرى
احتكاك توفير في

الهجين٤ النظام تشغيل أعد
الوضع٥ إلى السرعة تغيير ذراع أوDنقل

بعدها،Rالوضع اليد فرامل وحّرر
التزام مع الوقود دواسة على اضغط

التام الحرص

السيارة تحرير الصعب من يكون عندما
المفتاح على نظاماضغط تشغيل إليقاف

TRC.

السيارة انغرزت إذا

اإلطارات كانت إذا التالية اإلجراءات نّفذ
في السيارة انغرزت إذا أو الفراغ في تدور

الثلوج أو التراب أو الوحل

الغرز من السيارة تخليص إجراء

تحذير
عالقة سيارة تحرير محاولة عند

لتخليصها، والخلف لألمام السيارة دفع اخترت إذا
لتفادي آمنة المحيطة المنطقة أن من فتأكد

أخرى أشياء أو أشخاص أو بسيارات االصطدام
شديدة بسرعة تندفع أن أيًضا للسيارة يمكن

التزم تخليصها عند الخلف أو لألمام ومفاجئة
التام الحرص

السرعة تغيير ذراع نقل عند
أثناء السرعة تغيير ذراع نقل عدم احرصعلى

الوقود دواسة على الضغط
مفاجئ تسريع إلى ذلك يؤدي أن يمكن حيث

عن يسفر حادث وقوع في يتسبب وقد للسيارة
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

مالحظة
األخرى والمكونات الحركة ناقل إتالف لتفادي

الفراغ في األمامية اإلطارات تدوير تجنب
الالزم من أكثر الوقود دواسة على والضغط
هذه تنفيذ بعد حتى عالقة السيارة بقيت إذا
من للقطر سيارتك تحتاج فربما اإلجراءات،

تخليصها أجل
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٩
٤١٥

C-SUV HV KZ_GH

٩

ةرايسلاتافصاوم

C-SUV HV KZ_GH

السيارة مواصفات

المواصفات.١-٩.
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٤١٦................................إلخ
الوقود ٤٢٥.....................معلومات

الطلب.٢-٩ حسب اإلعداد
للتخصيص قابلة ٤٢٦.............ميزات

التهيئة.٣-٩
للتهيئة تحتاج التي ٤٣٤.........العناصر
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المواصفات١-٤١٦٩

C-SUV HV KZ_GH

المواصفات.١-٩

المحملة:١* غير السيارات
فوالذية:٢* بعجالت المزودة السيارات
األلومنيوم:٣* من بعجالت المزودة السيارات

المحملة:١* غير السيارات
بإطارات:٢* المزودة 215/60R17 السيارات
بإطارات:٣* المزودة 225/50R18 السيارات

إلخ الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

تايوان باستثناء األبعاد
الكلي مم٤٤٦٠الطول
الكلي مم١٨٢٥العرض
الكلي مم١١٦٢٠*الطول

العجلتين بين مم٢٦٤٠المسافة

لإلطار الخارجي ١*السطح
أمامي

٢*مم١٥٤٧

٣*مم١٥٦٧

خلفي
٢*مم١٥٦٠

٣*مم١٥٨٠

لتايوان األبعاد
الكلي مم٤٤٦٠الطول
الكلي مم١٨٢٥العرض
الكلي مم١١٦٢٠*الطول

العجلتين بين مم٢٦٤٠المسافة

لإلطار الخارجي ١*السطح
أمامي

٢*مم١٥٦٥

٣*مم١٥٥٥

خلفي
٢*مم١٥٨٠

٣*مم١٥٧٠
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٩

المواصفات١-٩

ةرايسلاتافصاوم

C-SUV HV KZ_GH

السيارة تعريف رقم
السيارة تعريف المعرفVINرقم هو

التعريف رقم هو هذا لسيارتك القانوني
لتسجيل ويُستخدم تويوتا لسيارتك الرئيسي

سيارتك ملكية
األيمن األمامي المقعد أسفل مدموغ الرقم هذا

الرقم هذا يكون الموديالت، بعض إلى بالنسبة
القياس أجهزة لوحة يسار أعلى أيًضا مطبوًعا

الجهة ملصق على أيًضا الرقم هذا يوجد
التعاون مجلس دول باستثناء المصنعة

على*الخليجي أو ولبنان واألردن والعراق

مجلس لدول القانوني التصنيف ملصق
الخليجي ولبنان*التعاون واألردن والعراق

مجلس لدول المنشأ وبلد الصنع سنة
الخليجي ولبنان*التعاون واألردن والعراق

ملصق على المنشأ وبلد الصنع سنة تظهر
القانوني التصنيف

عمان:* وسلطنة السعودية العربية المملكة
وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين

والكويت
المحرك رقم

هو كما المحرك هيكل على مدموغ المحرك رقم
مبين

السيارة تعريف

المحرك
2ZR-FXEالموديل
متوازية،٤النوع بنزين٤أسطوانات دورات،
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المواصفات١-٤١٨٩

C-SUV HV KZ_GH

الموديل:١* برمز المزودة "٢ *للسيارات فيه األخير الحرف يكون "Vوالذي
*٢:←) القانوني التصنيف ملصق أو المصنعة الجهة ملصق في موضح الموديل )٤١٧صرمز

والشوط األسطوانة تجويف مم٨٨٫٣  ٨٠٫٥ُقطر
المحرك ٣سم١٧٩٨سعة

الصمام تلقائيخلوص ضبط
للسيارة القصوى ساعة١١٧٠*السرعة كم

الصافي للدوران عزم عند١١٤٢*أقصى متر دقيقة٣٦٠٠نيوتن دورة
الصافي األقصى عند١٧٢*الخرج واط دقيقة٥٢٠٠كيلو دورة

الوقود
الوقود الرصاصفقطنوع من الخالي البنزين

بالبحث األوكتاني الرقم

تايوان باستثناء
أعلى٩١ أو
لتايوان
أعلى٩٥ أو

الوقود خزان سعة
لتًرا٣٦٫٠المرجع

الجر موتور الكهربائي المحرك
دائمالنوع متزامن مغناطيسي موتور

األقصى كيلوواط٥٣الخرج
األقصى الدورا متر١٦٣عزم ق•م١٦٫٦نيوتن كجم

الجر بطارية الهجين النظام بطارية
المعدنيالنوع النيكل هيدريد بطارية
وحدة٧٫٢الجهد فولط
ساعة٦٫٥السعة أمبير
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٤١٩

٩

المواصفات١-٩

ةرايسلاتافصاوم

C-SUV HV KZ_GH

التعبئة وإعادة التصريف الزيت سعة
*مرجع

مرجعية:* كمية عن عبارة هي المحرك زيت سعة
بإحماء قم المحرك زيت تغيير عند تُستخدم

وانتظر الهجين، النظام تشغيل وإيقاف المحرك
تتعدى الزيت٥لمدة مستوى تفقد ثم دقائق،

القياس عصا بواسطة
المحرك زيت اختيار

 Toyota Genuine Motor" يستخدم
Oil" تويوتا» في من األصلي المحرك  «زيت

استخدم تويوتا  Toyota" سيارة
Genuine Motor Oil" المحرك  «زيت

ما أو تويوتا من تويوتا» المعتمد من األصلي
واللزوجة الفئة مواصفات الستيفاء يعادله

التالية
الزيت فئة
0W-205وW-205وW-30 

:10W-30و
الفئةAPIزيت  SLمن

"Energy-Conservingأو "SM 
"Energy-Conservingأو "SN 
"Resource-Conservingأو "SN 

PLUS " Resource-Conservingأو "؛
الفئات متعدد المحرك ILSACزيت

بها الموصى اللزوجة ):SAEدرجة

قبل المتوقعة الحرارة درجات نطاق
للزيت الالحق التغيير

المفضلة الدرجة
اللزوجة بدرجة محرك زيت تعبئة  SAEتمت

0W-20وهو التصنيع، عند تويوتا بسيارة
كما الوقود استهالك في لالقتصاد خيار أفضل
البارد الجو في التشغيل لبدء جيد خيار أنه

لزوجة بدرجة محرك زيت استخدام حالة في
SAE 10W-30حرارة درجات في أعلى أو

بدء الصعب من يصبح قد االنخفاض، شديدة
الحالة هذه في يوصى لذا المحرك، تشغيل

لزوجة بدرجة زيت  SAE 0W-20باستخدام
.5W-30أو5W-20أو

شرح يتم الزيت كمثال0W-20 لزوجة هنا
اللزوجة0W الجزء• درجة  0W-20 من

تتيح التي الزيت خصائص إلى يشير
األجواء في المحرك تشغيل بدء إمكانية

يسبق الذي الرقم قيمة كانت كلما الباردة
أصغر،Wالحرف الزيت لزوجة درجة في

األجواء في المحرك تشغيل عملية كانت
أسهل الباردة

وحدة٢٨الكمية
االسمي فولط٢٠١٫٦الجهد

التشحيم نظام

بمرشح لتر٤٫٢مزودة
مزودة غير
لتر٣٫٩بمرشح
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المواصفات١-٤٢٠٩

C-SUV HV KZ_GH

اللزوجة20الرقم• درجة  0W-20 في
تكون عندما الزيت لزوجة خاصية إلى يشير

من يكون قد عالية الزيت حرارة درجة
بقيمة أعلى بلزوجة زيت استخدام األفضل

بسرعات تسير السيارة كانت إذا أعلى
جًدا شديدة حمل تتعرضلظروف أو عالية
عبوات على الموجودة الملصقات قراءة كيفية

الزيت
لفئة مسجلتين عالمتين إحدى إضافة  APIتتم

لمساعدتك الزيت بعضعبوات على كالهما أو
تستخدمه أن ينبغي الذي الزيت اختيار على

تصنيف APIرمز
" العلوي يعنيAPI SERVICE SNالجزء "

بواسطة الزيت جودة  Americanتحديد
Petroleum Institute (API) .

" األوسط درجةSAE 0W-20الجزء يعني "
.SAEاللزوجة

" السفلي " Resource-Conservingالجزء
الوقود لتوفير بإمكانيات يتميز الزيت أن يعني

البيئة وحماية
المصادقة ILSACعالمة

مصادقة  International Lubricantعالمة
Specification Advisory Committee 

(ILSAC) العبوة مقدمة على موضحة
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والكويت:* وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين عمان وسلطنة السعودية العربية المملكة

التبريد نظام

السعة
المرجعية

البنزين محرك

الخليجي التعاون مجلس دول *باستثناء

لترات٥٫٤
الخليجي التعاون مجلس *لدول

لترات٥٫٧

في التحكم وحدة
الطاقة

الخليجي التعاون مجلس دول *باستثناء

لتر١٫٤
الخليجي التعاون مجلس *لدول

لتر١٫٥

التبريد سائل نوع

التاليين النوعين أحد استعمل
"Toyota Super Long Life Coolantتويوتا تبريد " «سائل

األجل» طويل الفائق
من خاٍل إيثيلين جليكول بقاعدة مماثلة عالية جودة ذو تبريد سائل

وفًقا ومصنوع والبوريكية والنتريكية األمينية واألحماض السيلكات
األجل طويل العضوية األحماض هجين لتقنية

فقط عاديًا ماًء تستخدم ال

إشعال شمعات اإلشعال نظام
التصنيع DENSO FC16HR-CY9رمز

مم٠٫٩الفجوة

مالحظة
ايريديوم بطرف إشعال شمعات

اإلشعال شمعة فجوة بضبط تقم ال فقط اإليريديوم الطرف ذات اإلشعال شمعات استخدم
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مرجعية:* كمية هي السائل سعة
تويوتا بوكيل فاتصل ضروريًا، السائل استبدال كان إذا

بقوة:١* عليها الضغط عند الدواسة لخلوص األدنى النظام٣٠٫٦نيوتن٣٠٠الحد عمل أثناء ق كجم

بقدرة بطارية الكهربائي فولط١٢النظام

حرارة درجة عند الفولطية ° م٢٠فتح
أكثر١٢٫٠ أو فولط

المصابيح وأشعل إيقاف، الوضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
تبلغ لمدة المدى بعيد للضوء ثانية٣٠األمامية

عند النوعي الثقل °م٢٠قراءة
أكثر١٫٢٥ أو

فاشحن المعيارية، القيمة من أقل النوعي الثقل كان إذا
البطارية

الشحن معدالت
السريع الشحن
البطيء الشحن

أقصى١٥ بحد أمبير
أقصى٥ بحد أمبير

الهجين الحركة ناقل

السائل لتر٣٫٦*سعة

السائل الحركةToyota Genuine ATF WSنوع ناقل سائل
تويوتا من األصلي >>WSاألوتوماتيكي

مالحظة
الهجين الحركة ناقل سائل نوع

تلف أو طبيعي، غير اهتزاز أو ضجيج حدوث في أعاله النوع بخالف الحركة ناقل سائل استخدام يتسبب قد
النهاية في السيارة حركة ناقل

الفرامل

الدواسة أدنى١١٢٦ *خلوص بحد مم
للدواسة الحر مم٦  ١التحّرك

الركن أجل من الفرامل دواسة حركة نقرات١٠  ٢٧*مدى

السائل نوع
SAE J1703أوFMVSS No. 116 DOT 3
SAE J1704أوFMVSS No.116 DOT 4
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الهجين
بقوة:٢* الضغط عند الركن أجل من الفرامل دواسة حركة ق٣٠٫٦نيوتن٣٠٠مدى كجم

مقاس بوصة١٧إطارات

مقاس بوصة١٨إطارات

التوجيه نظام
الحر منالتحّرك مم٣٠أقل

والعجالت اإلطارات

اإلطارات 215/60R17 96Hمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
لإلطار به الموصى النفخ ضغط

البارد

األمامي اإلطار
سم٢٫٣كيلوباسكال٢٣٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٣أو )٢رطل
الخلفي اإلطار

سم٢٫٣كيلوباسكال٢٣٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٣أو )٢رطل
العجالت   6  1/2J 17 مقاس

العجلة صواميل شد متر١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

اإلطارات رأسي225/50R18 95مقاس

اإلطارات نفخ ضغط
لإلطار به الموصى النفخ ضغط

البارد

األمامي اإلطار
سم٢٫٣كيلوباسكال٢٣٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٣أو )٢رطل
الخلفي اإلطار

سم٢٫٣كيلوباسكال٢٣٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٣أو )٢رطل
العجالت  7J 18 مقاس

العجلة صواميل شد متر١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم
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Aهالوجين شفافةHIR2مصابيح
Bكهرمانية اإلسفين قاعدة مصابيح
Cشفافة اإلسفين قاعدة مصابيح
Dالطرف مزدوجة المصابيح

اإلضاءة مصابيح
اإلضاءة النوعواطمصابيح

الخارج

المصباح نوع األمامية ٥٥Aالمصابيح
المصباح نوع األمامية االنعطاف إشارات ٢١Bمصابيح

اللمبة نوع األمامية الوضع مصابيح النهار أثناء ٢١ القيادة ٥C
الخلفية االنعطاف إشارات ٢١Bمصابيح

للخلف الرجوع ١٦Cمصابيح
السيارة ترخيص لوحة ٥Cمصابيح

المقصورة

بفتحة المزودة غير السيارات األمامية الشخصية المصابيح
٨Cسقف

األمامية المقصورة مصابيح األمامية الشخصية المصابيح
سقف بفتحة المزودة ٥Cالسيارات

بذلك مزودة السيارة كانت إذا الزينة ٨Cمصابيح
بفتحة المزودة غير السيارات الخلفي المقصورة مصباح

٨Dسقف

سقف بفتحة المزودة السيارات الخلفية الشخصية ٨Cالمصابيح
األمتعة مقصورة ٥Cمصباح
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محرك في باإليثانول المخلوط البنزين استعمال
بنزين

باإليثانول المخلوط البنزين باستعمال تويوتا تسمح
فيه اإليثانول نسبة تتجاوز ال من١٠بحيث تأكد %

رقم له المستخدم باإليثانول المخلوط البنزين أن
المذكورة القيم مع يتوافق البحث بطريقة أوكتاني

أعاله
المحرك من يصدر طرق صوت سمعت إذا

تويوتا وكيل استشر
طرق أصوات صدور آلخر حين من تالحظ قد

إلى الصعود أو التسارع أثناء قصيرة لمدة بسيطة
يستدعي وال طبيعي أمر هذا المرتفعة األماكن

القلق

الوقود معلومات

تايوان باستثناء
من الخالي البنزين تستخدم أن يجب

الرصاصفقط
الرصاصبرقم من خاليًا بنزينًا اختر

يبلغ البحث بطريقة أعلى٩١أوكتاني أو
للمحرك أداء أفضل على للحصول

لتايوان
من الخالي البنزين تستخدم أن يجب

الرصاصفقط
أوكتان الرصاصبرقم من خاليًا بنزينًا اختر

للحصول٩٥ البحثية، بالطريقة أعلى، أو
للمحرك أداء أفضل على

مالحظة
الوقود جودة بشأن مالحظة

يؤدي حيث مناسب غير وقوًدا تستخدم ال
تلف إلى المناسب غير الوقود استخدام

المحرك

معدنية، مواد إليه المضاف البنزين تستخدم ال
فقد وإال الرصاص، أو الحديد أو المنجنيز مثل

في التحكم نظام أو بالمحرك تلًفا يسبب
االنبعاثات

على تحتوي التي اإلضافية المواد تِضف ال
الوقود إلى بالسوق المتوفرة معادة

مثل بالميثانول المخلوط البنزين تستخدم ال
M15و ،M85و ،M100البنزين استعمال

في يتسبب قد الميثانول على يحتوي الذي
المحرك في عطل أو تلف حدوث
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الطلب.٢-٩ حسب اإلعداد

نظام شاشة باستخدام التغيير
المتعددة الوسائط نظام التوجيه

نظام التوجيه بنظام المزودة السيارات
المتعددة الوسائط

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "السيارة" حدد

قائمة إلى ارجع متنوعة إعدادات تغيير يمكن
من المزيد لمعرفة تغييرها يمكن التي اإلعدادات

التفاصيل
في التحكم مفاتيح باستعمال التغيير

العدادات
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في

على٢ التحكمأواضغط بمفتاح
المطلوب العنصر لتحديد العدادات في

تخصيصه
على٣ االستمرار مع اضغط أو اضغط

سيتم كان إذا ما على المتاحة اإلعدادات ستتوقف
على االستمرار مع الضغط أو اتبعالضغط
الشاشة على تظهر التي التعليمات

تويوتا بوكيل اتصل الطلب حسب أخرى وظائف إعداد مع بالتزامن الوظائف بعض إعدادات تتغير
التفاصيل من مزيد على للحصول

السيارات المتعددة الوسائط أو التوجيه نظام شاشة باستخدام تغييرها يمكن التي اإلعدادات
المتعددة الوسائط التوجيه بنظام المزودة

للتخصيص قابلة ميزات

من متنوعة مجموعة سيارتك تتضمن
تخصيصها يمكن التي اإللكترونية الميزات

تغيير يمكن تفضيالتك تناسب بحيث
عرض شاشة باستخدام الميزات تلك إعدادات

نظام شاشة أو المتعددة المعلومات
وكيل لدى المتعددة الوسائط التوجيه

تويوتا

الطلب حسب السيارة مزايا إعداد
تحذير

الطلب حسب اإلعداد خالل
إجراء أثناء الهجين النظام تشغيل لضرورة نظًرا

وقوف من التأكد عليك الطلب، حسب اإلعداد
األماكن في التهوية جيد مكان في السيارة
غازات تتجمع أن يمكن الجراج، مثل المغلقة،

الكربون أكسيد أول غاز على تحتوي التي العادم
)COوقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار

صحية التعرضلمخاطر أو الوفاة إلى ذلك يؤدي
خطيرة

مالحظة
الطلب حسب اإلعداد خالل
بقدرة البطارية نفاد احرصعلى١٢لمنع فولط،

الميزات تخصيص أثناء الهجين النظام تشغيل

للتخصيص قابلة ميزات
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العدادات في التحكم مفاتيح باستخدام تغييرها يمكن التي اإلعدادات
تويوتا وكيل بواسطة تغييرها يمكن التي اإلعدادات

الرموز متوفرمتوفر،Oتعريف غير
←) المتعددة المعلومات عرض وشاشة والعدادات )٨٠،٨٥،٩٠،٩٥صالمقاييس

*١:← وظيفة كل حول التفاصيل على ١٠٠صللحصول
للدولة:٢* وفًقا االفتراضي اإلعداد يختلف
العبرية،:٣* البولندية، التركية، الهولندية، اإليطالية، األلمانية، الفرنسية، الروسية، اإلسبانية، العربية، الصينية،

الرومانية، البرتغالية، التشيكية، اليونانية، الفنلندية، األوكرانية، الدنماركية، السويدية، النرويجية،

االفتراضي١*الوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
٣،٤O*اإلنجليزية٢*اللغة

لكم١٠٠لالوحدات Oكم

السرعة عداد Oرقميتناظري٥*شاشة

OإيقافتشغيلEVمؤشر

المزودة الوقود دواسة توجيه
OإيقافتشغيلECOبنظام

استهالك في االقتصاد عرض شاشة
الوقود

اإلجمالي متوسط
استهالك متوسط
إعادة بعد الوقود

التعيين

الرحلة أثناء المتوسط
الوقود استهالك متوسط

التشغيل بدء بعد
O

متوسط الخزان متوسط
التزود بعد الوقود استهالك

بالوقود
الصوت بنظام المرتبط Oإيقافتشغيل٦*العرض

الطاقة مراقبة Oإيقافتشغيلشاشة

القيادة معلومات التشغيلنوع التعيينبعد إعادة Oبعد

العنصر القيادة معلومات عناصر
المسافةاألول

السيارة سرعة معدل
O

المنقضي الوقت
العنصر القيادة معلومات عناصر

المنقضيالثاني الوقت
السيارة سرعة معدل

O
المسافة

الحالية الرحلة نتيجة القيادةشاشة EcoOدرجةمعلومات

المنبثقة Oإيقافتشغيلالشاشة
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الفلمنكية المجرية، السلوفاكية،
للدولة:٤* المخصصوفًقا اإلعداد يختلف
بوصات٧شاشة:٥*
بذلك:٦* مزودة السيارة كانت إذا

←) الباب )١١٣،١١٧،٤٠٥صقفل

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
←) بعد عن الالسلكي التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول )١١٣،١٢٩صنظام

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

المفتاح باستخدام القفل فك
الميكانيكي

األبواب جميع قفل فك
واحدة خطوة في

في السائق باب قفل فك
جميع قفل فك واحدة، خطوة
خطوتين في األبواب

O

المرتبطة الباب قفل وظيفة
OOإيقافتشغيل*بالسرعة

بموضع المرتبطة الباب قفل وظيفة
السرعة OOتشغيلإيقاف*تغيير

المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
السرعة تغيير OOتشغيلإيقاف*بموضع

بباب المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
OOإيقافتشغيل*السائق

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

األجراس التشغيل ٥إشارة
إيقاف

OO
٧إلى١

الطوارئ وامضات التشغيل OOإيقافتشغيلإشارة
وظيفة تنشيط قبل المنقضي الوقت
يتم لم إذا للباب األوتوماتيكي القفل

قفله فك بعد الباب فتح
ثانية٣٠

ثانية٦٠
O

ثانية١٢٠

الباب بفتح تحذيري Oإيقافتشغيلصوت
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←) الذكي والتشغيل الدخول )١١٣،١٢٩صنظام

←) بعد عن الالسلكي التحكم )١٠٩،١١٣،١١٧صوحدة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
اآللي الخلفي )١١٧ص (←١*الباب

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الذكي والتشغيل الدخول OOإيقافتشغيلنظام

الذكي األبواب قفل األبوابفك السائقجميع OOباب
جميع قفل فك قبل المنقضي الوقت
باب بمقبض اإلمساك عند األبواب

وسحبه السائق
إيقاف

ثانية١٫٥
O ثانية٢٫٠

ثانية٢٫٥
المتتالية الباب قفل عمليات المطلوبمرة٢عدد Oقدر

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
بعد عن الالسلكي التحكم Oإيقافتشغيلوحدة

القفل فك األبوابتشغيل جميع قفل فك
واحدة خطوة في

في السائق باب قفل فك
جميع قفل فك واحدة، خطوة
خطوتين في األبواب

OO

السرقة منع إنذار Oإيقافتشغيل*وضع

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
اآللي الخلفي Oإيقافتشغيلالباب

اآللي الخلفي الباب فتح ٥وضع
٤إلى١

O
السرعة ٢*ضبط

التنبيه صوت ٣المستوىمستوى
١المستوى

O
٢المستوى

باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
لوحة على اآللي الخلفي الباب مفتاح

القياس أجهزة
االستمرار مع اضغط

قصيرةعلى واحدة Oضغطة
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الطلب٢-٤٣٠٩ حسب اإلعداد
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بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
اآللي:٢* الخلفي الباب مفتاح بواسطة افتح وضع تعيين يتم
تايوان:٣* باستثناء
لتايوان:٤*

←) الخلفية للرؤية الخارجية )١٤٦صالمرايا

السقف  وفتحة اآللية )١٥٠،  ١٤٨ص  (←*النوافذ

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

اآللي الخلفي الباب غلق فتح
وحدةباستخدام مفتاح

بعد عن الالسلكي التحكم

االستمرار مع اضغط
على

قصيرة واحدة ضغطة
O مرتين التحريك

إيقاف
الباب يبدأ عندما التشغيل جرس

العمل في اآللي Oإيقافتشغيلالخلفي

الباب عمل أثناء التشغيل جرس
اآللي الخلفي

٣*تشغيل

٤*إيقاف
٣*إيقاف

٤*تشغيل
O

الضغط عند اآللي الخلفي الباب فتح
الخلفي الباب فتح مفتاح Oإيقافتشغيلعلى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

تلقائيًا وفتحها المرايا فكطّي بقفل المرتبط
األبواب قفل

إيقاف
O مفتاح بتشغيل المرتبط

التشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
بالمفتاح المرتبط التشغيل

Oتشغيلإيقافالميكانيكي

التحكم بوحدة المرتبط التشغيل
بعد عن Oتشغيلإيقافالالسلكي

بوحدة المرتبط التشغيل إشارة
جرس بعد عن الالسلكي Oإيقافتشغيلالتحكم

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

P.430

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



٤٣١

٩

الطلب٢-٩ حسب اإلعداد

ةرايسلاتافصاوم
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السقف )١٥٠ص(←*فتحة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
←) اإلضاءة في التلقائي التحكم )١٧٢صنظام

PCS االصطدام قبل التحذير )١٩٢ص  (←*نظام

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
LTAالمرورية الحارة تتبع على )١٩٩ص (← *المساعدة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
عند بالمكونات المرتبط التشغيل

المفتاح فقطاستخدام فقطانزالق Oإمالة

عند بالمكونات المرتبط التشغيل
الالسلكي التحكم وحدة استخدام

بعد عن
فقط فقطانزالق Oإمالة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الضوء مستشعر ٢OOإلى٢-قياسيحساسية

الوقت المنزل إلى طريقي إضاءة
تشغيل إيقاف قبل المنقضي
تلقائيًا األمامية المصابيح

ثانية٣٠
ثانية٦٠

O ثانية٩٠
ثانية١٢٠

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
PCSقبل التحذير نظام

Oإيقافتشغيلاالصطدام

التنبيه وقت متوسطةضبط
مبكر

O
متأخر

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الحارة منتصف في الثبات Oإيقافتشغيلوظيفة

التوجيه في المساعدة Oإيقافتشغيلوظيفة

التنبيه Oقياسيمرتفعحساسية

السيارة ترنح من التحذير Oإيقافتشغيلوظيفة
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الطلب٢-٤٣٢٩ حسب اإلعداد

C-SUV HV KZ_GH

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
BSMالعمياء النقطة )٢٢٠ص(←*مراقبة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
تويوتا سيارة ركن على المساعدة )٢٢٥ص(←*مستشعر

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
الخلفية RCTAوظيفة المرور حركة )٢٣٢ص  (←*تنبيه

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

السيارة ترنح من التحذير قياسيحساسية
مرتفع

O
منخفض

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الخارجية المرايا مؤشر سطوع

الخلفية Oمعتمساطعللرؤية

مقتربة سيارة لظهور التنبيه توقيت
وسيطالحساسية

مبكر

O
متأخر

السيارة اكتشاف عند فقط
العمياء النقطة في

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
سيارة ركن على المساعدة مستشعر

Oإيقافتشغيلتويوتا

التنبيه صوت ٢المستوىمستوى
١المستوى

O
٣المستوى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
حركةRCTAوظيفة تنبيه

الخلفية Oإيقافتشغيلالمرور

التنبيه صوت ٢المستوىمستوى
١المستوى

O
٣المستوى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
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٤٣٣

٩

الطلب٢-٩ حسب اإلعداد

ةرايسلاتافصاوم
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←) األوتوماتيكي الهواء تكييف )٢٩٦صنظام

←) )٣٠٢صاإلضاءة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

السيارة لوظائف الطلب حسب اإلعداد
الذكي، والتشغيل الدخول نظام تشغيل إيقاف عند
الذكي األبواب قفل فك وظيفة إعداد يتعذر فإنه
األبواب قفل فك بعد مغلقة األبواب بقاء عند

إصدار سيتم التلقائية، الباب قفل وظيفة وتفعيل
الجرس التشغيل إشارة إلعدادات وفًقا اإلشارات

الطوارئ وامضات التشغيل وإشارة

تشغيل إيقاف تلقائيًا سيتم التالية، الحاالت في
تغيير خالله من يمكن الذي التخصيص وضع
المعلومات عرض شاشة خالل من اإلعدادات

المتعددة
وضع عرضشاشة بعد تحذير رسالة ظهور

التخصيص
إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح تدوير يتم
وضع شاشة ظهور أثناء بالتحرك السيارة بدء

التخصيص

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الهواء سحب وضعي بين التحويل
الهواء تدوير وإعادة الخارجي
الوضع مفتاح بتشغيل المرتبط

األوتوماتيكي
OOإيقافتشغيل

المفتاح OOإيقافتشغيلتلقائيًاA/Cتشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

تشغيل إيقاف قبل المنقضي الوقت
المقصورة ثانية١٥مصباح

إيقاف
OO ثواٍن٧٫٥

ثانية٣٠
التشغيل مفتاح تدوير بعد التشغيل

اإليقاف وضع Oإيقافتشغيلإلى

األبواب قفل فك عند Oإيقافتشغيلالتشغيل
السيارة من اقترابك عند التشغيل
معك اإللكتروني المفتاح Oإيقافتشغيلحامالً

األكواب حامل ومصباح*مصابيح
الدرج Oإيقافتشغيل*فتح

الباب زينة Oإيقافتشغيل*مصابيح
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التهيئة٣-٤٣٤٩

C-SUV HV KZ_GH

التهيئة.٣-٩

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

للتهيئة تحتاج التي العناصر

إعادة مثل الحاالت بعض بعد طبيعي نحو على النظام ليعمل التالية العناصر تهيئة من بد ال
بقدرة البطارية للسيارة١٢توصيل صيانة أعمال إجراء أو فولط

تهيئتها المطلوب بالعناصر قائمة
للتهيئةالعنصر االحتياج المرجعميعاد

اآللي الخلفي البطارية•*الباب توصيل إعادة أو١٢بعد فولط
١٢٤صتغييرها

ركن على المساعدة مستشعر
تويوتا *سيارة

البطارية• توصيل إعادة أو١٢بعد فولط
٢٢٨صتغييرها

الخاص التحذير نظام
اإلطارات اإلطار•بضغط حجم تغيير ٣٤٥صعند
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الملحق

وإصالحه. الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.....................................٤٣٦

P.435

COROLLA CROSS HYBRID_OM_General_OM16538H



وإصالحه٤٣٦ الخلل تحري إذا تفعل ماذا

C-SUV HV KZ_GH

وإصالحه.١-١ الخلل تحري إذا تفعل وإصالحهماذا الخلل تحري إذا تفعل ماذا

،الميكانيكية المفاتيح أو مفاتيحك فقدت إذا
ميكانيكية مفاتيح أو مفاتيح عمل يمكن
←) تويوتا وكيل بواسطة جديدة أصلية

)٤٠٥ص
،الميكانيكية المفاتيح أو مفاتيحك فقدت إذا

تزداد للسرقة السيارة تعرض احتمالية فإن
الفور على تويوتا بوكيل اتصل كبير بقدر

)٤٠٥ص(←

ضعيفة المفتاح بطارية شحنة أصبحت هل
←) بالكامل؟ استنزفت )٣٥٤صأو

الوضع في تشغيل مفتاح ؟ONهل
وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر األبواب، قفل عند

←) )١٦٣صاإليقاف
داخل اإللكتروني المفتاح ترك تم هل

السيارة؟
اإللكتروني المفتاح وجود من تأكد األبواب، قفل عند

معك
بسبب سليم نحو على الخاصية تعمل ال قد

←) الالسلكية الموجات ،  ١٠٨صحالة

١٣٠(

األطفال؟ حماية قفل تعيين تم هل
أثناء السيارة داخل من الخلفي الباب فتح يمكن ال
قم ثم الخارج، من الخلفي الباب افتح القفل تعيين

←) األطفال حماية قفل )١١٦صبفك

بالتزامن التشغيل مفتاح على ضغطَت هل
الفرامل؟ دواسة على بشدة الضغط مع

)١٦٢ص←
الوضع على السرعة تغيير ذراع ؟Pهل

)١٦٢ص←
مكان أي في موجود اإللكتروني المفتاح هل

←) السيارة؟ داخل اكتشافه صيمكن
١٢٩(
←) مقفلة؟ غير القيادة عجلة )١٦٢صهل
المفتاح بطارية شحنة أصبحت هل

بالكامل؟ استنزفت أو ضعيفة اإللكتروني
الهجين النظام تشغيل بدء يمكن الحالة، هذه في

←) )٤٠٦صمؤقتًا
بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢هل

←) )٤٠٧صفولط؟

قبل يلي ما فافحص مشكلة، واجهتك إذا
تويوتا بوكيل االتصال

أو قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال
إغالقها أو فتحها

مفاتيحك فقدت

قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال

الخلفي الباب فتح يمكن ال

ما خلل بوجود تعتقد كنت إذا

الهجين النظام يعمل لم
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٤٣٧ وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
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الوضع في تشغيل مفتاح ؟ONهل
السرعة تغيير ذراع تحرير من تتمكن لم إذا

ضبط مع بالتزامن الفرامل دواسة على بالضغط
وضع على التشغيل )١٦٩ص. (←ONمفتاح

←) السيارة سرقة لمنع تلقائيًا قفلها يتم
)١٦٢ص

مضغوًطا؟ النوافذ قفل مفتاح هل
على الضغط أثناء اآللية النافذة تشغيل يمكن ال
مقعد بجانب النافذة باستثناء النوافذ قفل مفتاح

←) )١٥٠صالسائق

التلقائي التشغيل إيقاف وظيفة تشغيل يتم
الوضع في السيارة ترك حالة أوACCفي

يعملONالوضع ال الهجين النظام
←) الوقت )١٦٤صلبعض

المقعد بحزام التذكير يومضضوء

←) المقعد؟ حزام يربطان والراكب السائق صهل
٣٧٩(
مشغل اليد فرامل مؤشر

←) محررة؟ اليد فرامل )١٧١صهل
من أخرى أنواع أيًضا تصدر قد للموقف، وفًقا

←) التحذيرية )٣٨٤،  ٣٧٦صاألصوات

أثناء السيارة داخل بابًا يفتح من هناك هل
اإلنذار؟ تهيئة

اإلنذار أصوات وتَصُدر ذلك المستشعر يكتشف
)٧٧ص←

جرس لتعطيل التالية الخطوات إحدى نّفذ
إيقافصدوره أو اإلنذار

األبواب فتح
الوضع إلى التشغيل مفتاح أوACCأِدر

الهجينONالوضع النظام بتشغيل قم أو ،
اإلنذار جرس إيقافصوت أو تعطيل سيتم

ثواٍن عّدة بعد

داخل اإللكتروني المفتاح ترك تم هل
السيارة؟

المعلومات عرض شاشة على الرسالة من تحقق
←) )٣٨٤صالمتعددة

من السرعة تغيير ذراع تحريك يتعذر
علىPالوضع ضغطتَ إذا حتى

الفرامل دواسة

بعد القيادة عجلة إدارة يمكن ال
الهجين النظام إيقاف

طريق عن تنغلق أو تنفتح ال النوافذ
اآللية النوافذ مفاتيح تشغيل

إلى التشغيل مفتاح تدوير يتم
تلقائيًا إيقاف الوضع

القيادة أثناء تحذيري صوت يصدر

ويصدر اإلنذار جرس تفعيل يتم
المزودة السيارات التنبيه آلة صوت

بمنبه

الخروج عند تحذيري صوت يصدر
السيارة من

يتم أو تحذيري ضوء تشغيل يتم
تحذير عرضرسالة
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وإصالحه٤٣٨ الخلل تحري إذا تفعل ماذا

C-SUV HV KZ_GH

عرض أو تحذيري ضوء إضاءة حالة في
إلى ارجع تحذير، .٣٧٦،٣٨٤صرسالة

ثقوب إصالح بمجموعة المزودة السيارات
أوقف الطوارئ حاالت في اإلطارات

اإلطارات وأصلح آمن مكان في السيارة
ثقب إصالح مجموعة باستخدام المثقوب
مؤقت بشكل الطوارئ حاالت في اإلطارات

)٣٨٦ص(←
أوقف احتياطي بإطار المزودة السيارات

اإلطارات واستبدل آمن مكان في السيارة
←) االحتياطي باإلطار صالمثقوب

٣٩٧(

في السيارة علقت إذا المتبع اإلجراء جرب
←) الجليد أو التراب أو )٤١٤صالطين

مشكلة حدوث عند

إطار انثقب إذا

السيارة انغراز حالة في
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٤٣٩ وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
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األبجدي الفهرس
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البنزين محطات معلومات

←) اإلضافية السقاطة )٣٣١صذراع
←) الوقود تعبئة فتحة )١٨٤صباب

←) المحرك غطاء قفل تحرير )٣٣١صذراع
←) بذلك مزودة السيارة كانت إذا اآللي الخلفي الباب )١٢٠صمفتاح

←) الوقود تعبئة فتحة باب فتح )١٨٤صأداة
←) اإلطارات نفخ )٤٢٣صضغط

مرجع الوقود خزان لتًرا٣٦٫٠سعة

الوقود نوع
٤١٨ص
٤٢٥ص

البارد لإلطار النفخ ٤٢٣صضغط
التصريف المحرك زيت سعة

مرجع الملء ٤١٩صوإعادة

المحرك زيت األصليToyota Genuine Motor Oil"نوع المحرك " «زيت
يعادله ما تويوتا» أو ٤١٩صمن
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