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البحث حسب الشكل التوضيحيالفهرس املصور

احرص عىل قراءتهالضمان السالمة واألمان
(املواضيع الرئيسية: مقاعد األطفال، النظام املانع للرسقة)

معلومات ومؤرشات 
حالة السيارة

قراءة املعلومات املتعلقة بالقيادة
(املواضيع الرئيسية: العدادات، شاشة العرض املتعددة املعلومات)

فتح وإغالق األبواب والنوافذ وعمليات الضبط قبل القيادةقبل بدء القيادة
(املواضيع الرئيسية: املفاتيح، األبواب، املقاعد، النوافذ اآللية)

عمليات التشغيل والنصائح الالزمة للقيادةالقيادة
(املواضيع الرئيسية: بدء تشغيل املحرك، إعادة تعبئة الوقود)

تشغيل نظام الصوتنظام الصوت
(املواضيع الرئيسية: نظام الصوت، الهاتف)

استعمال التجهيزات الداخليةالتجهيزات الداخلية
(املواضيع الرئيسية: نظام تكييف الهواء، مزايا التخزين)

العناية بالسيارة وإجراءات الصيانةالصيانة والعناية
(املواضيع الرئيسية: التجهيزات الداخلية والخارجية، ملبات املصابيح)

ما ينبغي القيام به عند وقوع األعطال ويف حاالت الطوارئعند وقوع مشاكل
(املواضيع الرئيسية: فروغ شحنة البطارية، انثقاب اإلطارات)

مواصفات السيارة، املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلبمواصفات السيارة
(املواضيع الرئيسية: الوقود، الزيت، ضغط نفخ اإلطارات)

البحث حسب األعراضامللحق



جدول املحتويات٢
٨.........................................ملعلوماتك

١٢................................قراءة هذا الدليل
١٣....................................كيفية البحث

١٤................................الفهرس املصور

لضمان السالمة عند االستعمال.١-١
٣٨..........................قبل بدء القيادة

٣٩...................لضمان القيادة اآلمنة
٤٠...........................أحزمة املقاعد

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
٤٥...............SRSالحركة التكمييل 

٥٥..التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم
ضمان سالمة الطفل.٢-١

٥٦.............عند وجود طفل يف السيارة
أنظمة تقييد حركة األطفال (باستثناء 

٥٧............السيارات الخاصة بالهند)
أنظمة تقييد حركة األطفال (للسيارات 

٨٧.......................الخاصة بالهند)
مساعدة الطوارئ.٣-١

١٠٤...............eCallمكاملة الطوارئ 
ERA-GLONASS/EVAK.....١٠٧

النظام املانع للرسقة.٤-١
١١٠...........النظام املانع لتشغيل املحرك

١١١...................نظام التأمني املزدوج
١١٢..........................نظام التحذير

١١٦.......نظام مصادقة بصمات األصابع

لوحة أجهزة القياس.١-٢
١٢٢.............أضواء ومؤرشات التحذير

املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض 
١٢٩.................. بوصة)٤٫٢مقاس 

املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض 
١٣٣..................... بوصة)٧مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (شاشة 
١٣٧.......... بوصة)٤٫٢عرض مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (شاشة 
١٤٧............. بوصة)٧عرض مقاس 

١٥٨................شاشة العرض العلوي
١٦٢................شاشة استهالك الوقود

املعلومات عن املفاتيح.١-٣
١٦٦................................املفاتيح

فتح وإغالق وتأمني األبواب.٢-٣
١٦٩.......................األبواب الجانبية
١٧٣..........................الباب الخلفي

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
١٩٠.............................التشغيل

ضبط املقاعد.٣-٣
١٩٥........................املقاعد األمامية
١٩٦.........................املقاعد الخلفية
٢٠٤..........................مساند الرأس

ضبط عجلة القيادة واملرايا.٤-٣
٢٠٧...........................عجلة القيادة

٢٠٩.........املرآة الداخلية للرؤية الخلفية

ــان١ ــالمة واألم لضــمان الس

ــيارة٢ ــة الس ــؤرشات حال ــات وم معلوم

ــادة٣ ــدء القي ــل ب قب
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٢١٠........مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
فتح النوافذ ونافذة السقف وإغالقها.٥-٣

٢١٣...........................النوافذ اآللية
٢١٥...........................نافذة السقف

التهيئات املفضلة.٦-٣
٢١٨...................ذاكرة موضع القيادة

٢٢٢................................إعداداتي

قبل بدء القيادة.١-٤
٢٢٩..........................قيادة السيارة

٢٣٦......................البضائع واألمتعة
قطر املقطورة (السيارات املجهزة بوصلة 

٢٣٧.......................ربط املقطورة)
٢٤٤...................خطاف القطر الدوار
٢٤٥......................الونش الكهربائي

عمليات القيادة.٢-٤
٢٥٤................مفتاح (إشعال) املحرك

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
٢٥٩.........................)Mبالوضع 

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
٢٦٣..........................)Sبالوضع 

٢٦٧.................ذراع إشارة االنعطاف
٢٦٧.........................فرامل االنتظار

٢٧٠...................نظام متابعة الفرملة
تشغيل املصابيح واملاسحات.٣-٤

٢٧٣.....مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
٢٧٨...AHSنظام الشعاع العايل التكيفي 

٢٨١.........AHBالشعاع العايل التلقائي 
٢٨٤................مفتاح مصابيح الضباب

٢٨٦....ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٨٩.......ماسحة وغسالة النافذة الخلفية

إعادة تعبئة الوقود.٤-٤
٢٩١...............فتح غطاء خزان الوقود

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة.٥-٤
نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة 

Toyota Safety Sense......٢٩٤
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

PCS...............................٢٩٨
٣١٠..LTAنظام مساعدة تتبع خط السري 

نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
LDA املجهز بوظيفة املساعدة عند 

٣١٩.......................ميالن السيارة
نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 

٣٢٦.......................RSAالطرق 
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
٣٣٠......التحكم بمدى الرسعات الكامل

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
٣٤٣............الرسعة املضبوطة تلقائياً

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
٣٥٣...............................تلقائياً

٣٥٦..........نظام إيقاف وتشغيل املحرك
نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

BSM..............................٣٦٢
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

......................................٣٦٦
وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTA.............................٣٧٣
٣٧٨.RCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية 

PKSBفرامل املساعدة عىل صف السيارة 
......................................٣٨٢

القيـــادة٤



جدول املحتويات٤

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
٣٨٧....................(األجسام الثابتة)

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
٣٩٠......(السيارات التي تمر يف الخلف)

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
٣٩٢......(املشاة الذين يمرون يف الخلف)

٣٩٤............نظام مراقبة املنظر الخلفي
شاشة املساعدة عىل صف السيارة تويوتا

.......................................٤٠٠
٤١٢.......شاشة مراقبة تضاريس مختلفة
٤٦٣............مفتاح اختيار وضع القيادة
٤٦٥..............نظام الدفع بأربع عجالت

نظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية
.......................................٤٦٨
نظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية
.......................................٤٧٠
نظام التحكم بالزحف (املزود بوظيفة 

٤٧١.............املساعدة عىل االنعطاف)
نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

٤٧٦...............................مختلفة
نظام التحكم يف تقييد الرسعة أثناء النزول 

٤٧٩........................عىل املنحدرات
٤٨١....DPFنظام تنقية جزئيات الديزل 
٤٨٤............أنظمة املساعدة عىل القيادة

توجيهات حول القيادة.٦-٤
تنبيهات احتياطية حول القيادة عىل الطرق 

٤٩٢................................الوعرة
٤٩٤توجيهات حول القيادة يف فصل الشتاء
٤٩٧توجيهات حول القيادة الصديقة للبيئة

عمليات التشغيل األساسية.١-٥
٥٠٢................أنواع األنظمة الصوتية

استعمال مفاتيح التحكم بالصوت املركبة 
٥٠٣....................عىل عجلة القيادة

/AUXمنفذ الجهاز االحتياطي 
٥٠٤...................USBمنفذ جهاز 

استعمال نظام الصوت.٢-٥
٥٠٥.......االستعمال املثايل لنظام الصوت

استعمال الراديو.٣-٥
٥٠٧........................تشغيل الراديو

 الصوتية CDتشغيل أسطوانة .٤-٥
MP3/WMA/AACوأسطوانات 

٥٠٩.......CDتشغيل مشغل أسطوانات 
استعمال جهاز خارجي.٥-٥

٥١٦.............iPodاالستماع إىل جهاز 
٥٢١......USBاالستماع إىل جهاز ذاكرة 

AUXاستعمال منفذ الجهاز االحتياطي 
......................................٥٢٥

Bluetooth®استعمال أجهزة .٦-٥
٥٢٦.......Bluetooth®صوت/هاتف 

استعمال األزرار املوجودة عىل عجلة 
٥٣١...............................القيادة

٥٣١...Bluetooth®قم بتسجيل جهاز 
"SETUPقائمة ".٧-٥

" (قائمة SETUPاستعمال القائمة "
"Bluetooth("...................٥٣٣

" (قائمة SETUPاستعمال القائمة "
"PHONE("......................٥٣٦

نظــام الصــوت٥



٥ جدول املحتويات

١

٦

٥

٤

٣

٢

٨

٧

٩

Bluetooth®صوت .٨-٥
 يعمل بتقنية تشغيل مشغل محمول

®Bluetooth.....................٥٤١
Bluetooth®هاتف .٩-٥

٥٤٣............................إجراء مكاملة
٥٤٤......................عند استالم مكاملة
٥٤٤....................التحدث عىل الهاتف

١٠-٥.®Bluetooth
®Bluetooth.......................٥٤٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل .١-٦
الضباب

نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي 
(السيارات غري املجهزة بشاشة عرض 

٥٥٠................. بوصة)١٢٫٣مقاس 
نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي 

(السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 
٥٦١........................ بوصة)١٢٫٣

٥٧٢...................نظام التربيد الخلفي
٥٧٤............نظام تكييف الهواء الخلفي
/أجهزة تدفئة جهاز تدفئة عجلة القيادة

٥٧٧........./أجهزة تهوية املقاعداملقاعد
استعمال املصابيح الداخلية.٢-٦

٥٨٣...............الئحة املصابيح الداخلية
استعمال أماكن التخزين.٣-٦

٥٨٧..................الئحة أماكن التخزين
٥٩٣...................مزايا حجرية األمتعة

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٤-٦
شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا 
(السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

٥٩٦........................ بوصة)١٢٫٣
٥٩٩...........التجهيزات الداخلية األخرى

الصيانة والعناية.١-٧
تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة 

٦١٤............................وحمايتها
تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة 

٦١٧............................وحمايتها
الصيانة.٢-٧

٦٢٠......................متطلبات الصيانة
٦٢٢......................الصيانة املربمجة

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك.٣-٧
تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي 

٦٣٢..............يمكنك تنفيذها بنفسك
٦٣٤...........................غطاء املحرك
٦٣٦.........................حجرية املحرك

ترصيف املاء املرتاكم يف مصفاة الوقود 
٦٥٠................(محرك الديزل فقط)

™AdBlue.........................٦٥٢
٦٥٧.....................الونش الكهربائي

٦٥٧..............................اإلطارات
٦٧٠.....................ضغط نفخ اإلطار

٦٧١...............................العجالت
٦٧٢...........مصفاة نظام تكييف الهواء

٦٧٤البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني
٦٧٦...........فحص الفيوزات واستبدالها

٦٨٠.........................ملبات املصابيح

ـــة٦ ـــيزات الداخلي التجه

الصـــيانة والعنايـــة٧



جدول املحتويات٦

املعلومات األساسية.١-٨
٦٨٦..........وماضات التحذير من الخطر

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك يف حالة 
٦٨٦.............................الطوارئ

إذا غمر املاء السيارة أو إذا ارتفع منسوب 
٦٨٧......................املاء عىل الطريق

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت .٢-٨
الطوارئ

٦٨٩.........إذا كان ال بد من قطر سيارتك
٦٩٢..............إذا شعرت بوجود خلل ما

نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك 
٦٩٣........................البنزين فقط)

عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار صوت 
٦٩٤...............................التحذير

إذا تم عرض رسالة التحذير عىل شاشة 
٧٠٥...............................العرض

٧١٠........إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
٧٢٢............إذا تعذر بدء تشغيل املحرك

٧٢٤.....................إذا فقدت مفاتيحك
إذا لم يعمل أي من املفتاح اإللكرتوني أو 

 بصورة نظام مصادقة بصمات األصابع
٧٢٤..............................صحيحة

إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة
.......................................٧٢٦

إذا ازدادت سخونة السيارة عن الحدود 
٧٣٣..............................الطبيعية

إذا توقف املحرك عن العمل بسبب نفاد 
٧٣٦........الوقود (محرك الديزل فقط)

٧٣٦....................إذا انغرزت السيارة

املواصفات.١-٩
بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، 

٧٤٠..................................الخ)
٧٥٩..................املعلومات عن الوقود

إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٩
٧٦١....املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

التمهيد.٣-٩
٧٧٧................البنود الواجب تمهيدها

ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري 
٧٨٠...................الخلل وإصالحه) 

مواصـــفات الســـيارة٩عنــد وقــوع مشــاكل٨

ـــق امللح
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يرجى مالحظة أن هذا الدليل يشمل معلومات
عن كيفية تشغيل جميع املوديالت والتجهيزات 

بما فيها األجهزة االختيارية. ولذلك قد تجد 

بعض الرشوحات الخاصة بتجهيزات غري مركبة 
يف سيارتك.

جميع املواصفات الواردة يف هذا الدليل هي 
املواصفات القائمة يف وقت الطباعة. ولكن 

انطالقاً من سياسة تويوتا املتمثلة يف التحسني 
املستمر للمنتجات، فإننا نحتفظ بحق إجراء 

تغيريات يف أي وقت دون إشعار.
وفقاً للمواصفات، قد تختلف السيارات املبينة يف 

األشكال التوضيحية عن سيارتك بالنسبة 
للتجهيزات.

"للسيارات الخاصة بدول االتحاد االقتصادي 
األورايس: املعلومات املتعلقة بإجراءات 

االستخدام اآلمن للسيارة وأنظمتها، واملتوفرة 
باللغة اإلنجليزية عىل بطاقات بيانات املصنع 

املوجودة عىل جسم السيارة، مخصصة لعمال 
الخدمات فقط."

يمكنك الحصول عىل كل من القطع األصلية 
لسيارات تويوتا ومجموعة واسعة من قطع 

الغيار والكماليات الخاصة بسيارات تويوتا يف 
األسواق حالياً. عند الحاجة اىل استبدال أي من 

القطع أو الكماليات املجهزة بالسيارة 
كتجهيزات أصلية من تويوتا، تويص رشكة 

تويوتا باستبدالها بالقطع أو الكماليات األصلية 
الخاصة بسيارات تويوتا. يمكن أيضاً استعمال 

قطع وكماليات أخرى مالئمة يف الجودة. ال 
يمكن لرشكة تويوتا أن تضمن قطع غيار 

وكماليات غري تلك األصلية الخاصة بالسيارات 
تويوتا وأيضاً ال تتحمل أية مسؤولية عن أية 

نتائج ناشئة عن تركيب مثل تلك املواد. 
باإلضافة اىل ذلك، قد تكون األرضار أو مشاكل 

ملعلوماتك

تحذير
تنبيهات احتياطية عامة حول القيادة■

القيادة تحت تأثري الكحول أو العقاقري: ال تقم 
مطلقاً بقيادة سيارتك عندما تكون تحت تأثري 

الكحول أو العقاقري التي تحد من قدرتك عىل 
السيطرة عىل سيارتك. تؤدي الكحول وبعض 

أنواع العقاقري إىل تأخري ردات الفعل وتحد من 
قدرتك عىل اتخاذ القرار الصائب وتقلل من قدرتك 
عىل التنسيق مما قد يؤدي إىل وقوع حادث يتسبب 

يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
القيادة الوقائية: قم دائماً بالقيادة الوقائية. توقع 
األخطاء التي قد تصدر من قبل السائقني اآلخرين 

أو من قبل املشاة وكن مستعداً لتفادي وقوع 
الحوادث.

سهو السائق: قم دائماً بتوجيه جل انتباهك 
للقيادة. أي ترصف قد يلهي السائق مثل ضبط 

مفاتيح التحكم أو التحدث عىل الهاتف النقال أو 
القراءة يمكن أن يتسبب يف حدوث تصادم يؤدي 

إىل وفاتك أو وفاة الراكبني معك أو أشخاص 
آخرين أو إىل تعرضكم إلصابات خطرية.

تنبيهات احتياطية عامة تتعلق بسالمة األطفال■
ال تقم مطلقاً برتك األطفال لوحدهم يف السيارة، 

وال تقم بالسماح لهم مطلقاً بالحصول عىل املفتاح 
أو استعماله.

قد يتمكن األطفال من تشغيل السيارة أو تغيري 
الرتس إىل وضع الالتعشيق. كما قد يجرح األطفال 
أنفسهم من خالل العبث بالنوافذ أو نافذة السقف 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)، أو املزايا األخرى 

يف السيارة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تتسبب 
الحرارة املتزايدة أو الربودة الشديدة داخل 

السيارة يف وفاة األطفال.

دليل املالك الرئييس

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك 
تويوتا
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األداء الناشئة عن استعمال قطع غيار أو 

كماليات غري أصلية لسيارات تويوتا، غري 
مشمولة يف الضمان.

كما سيكون إلعادة التصميم عىل هذا النحو تأثري 
عىل معدات السالمة املتقدمة مثل نظام 

 Toyotaاستشعار تويوتا لضمان السالمة 
Safety Sense وهناك خطر أال تعمل 

بشكل صحيح أو خطر أنها قد تعمل يف حاالت 
ال ينبغي لها أن تعمل فيها.

إذا قمت برتكيب جهاز إرسال الرتددات 
الالسلكية يف سيارتك، فقد يؤثر ذلك عىل 

األنظمة اإللكرتونية مثل:
 نظام حقن الوقود املتعدد النقاط/نظام

حقن الوقود املتعدد النقاط بالتتابع
 نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة

Toyota Safety Sense
ًنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائيا
نظام الفرامل املانع لالحتباس
 نظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام

SRSتقييد الحركة التكمييل 
ًنظام شد حزام املقعد مسبقا

تأكد من استشارة وكيل تويوتا حول الوسائل 
االحتياطية أو التعليمات الخاصة برتكيب جهاز 

إرسال الرتددات الالسلكية.
يمكنك الحصول عىل املعلومات عن موجات 

الرتددات ومستويات الطاقة ومواضع الهوائيات 
والتحضري لرتكيب أجهزة إرسال الرتددات 

الالسلكية حسب الطلب من وكيل تويوتا 
املعتمد.

السيارة مجهزة بكمبيوترات متطورة تقوم 
بتسجيل بيانات معينة مثل:

رسعة املحرك/رسعة املوتور الكهربائي •
(رسعة موتور توليد قوة السحب)

حالة تعجيل السيارة•
حالة تعشيق الفرامل•
رسعة السيارة•
حالة تشغيل أنظمة املساعدة عىل القيادة•
صور من الكامريات•

سيارتك مجهزة بكامريات. قم باالتصال بوكيل 
تويوتا ملعرفة أماكن كامريات التسجيل.

تختلف البيانات املسجلة وفقاً لفئة السيارة 
والوجهات واألجهزة االختيارية املركبة فيها.

ال تقوم هذه الكمبيوترات بتسجيل املحادثات أو 
األصوات، وال تقوم سوى بتسجيل الصور 

خارج السيارة يف حاالت معينة.
االستفادة من البيانات

قد تستفيد تويوتا من البيانات املسجلة يف جهاز 
الكمبيوتر هذا لتشخيص خلل وتنفيذ عمليات 

البحوث والتطوير وتحسني الجودة.
لن تقوم رشكة تويوتا بكشف البيانات املسجلة 

لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:
عندما يكون مالك السيارة أو مستأجر السيارة •

موافقاً
عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل رشطة أو •

محكمة أو وكالة حكومية
الستعمال البيانات من قبل تويوتا يف قضية•
ألغراض البحوث التي ال تكون متعلقة بسيارة •

معينة أو مالك سيارة
 يمكن مسح معلومات الصورة املسجلة

بواسطة وكيل تويوتا.

تركيب نظام إرسال الرتددات الالسلكية

سجل بيانات سيارتك
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يمكن إبطال وظيفة تسجيل الصور. ولكن إذا تم 

إبطال الوظيفة فلن تتوفر بيانات فرتة عمل النظام.

هذه السيارة مجهزة بجهاز تسجيل بيانات 
). يتم استعمال هذا الجهاز EDRاألحداث (

EDR بصورة رئيسية لتسجيل حاالت تصادم 
معني أو شبه تصادم، مثل انتفاخ كيس هوائي 
أو االصطدام بعائق موجود عىل طريق، بحيث 
ستساعد البيانات عىل فهم أداء أنظمة السيارة. 

 مصمم لتسجيل البيانات املتعلقة EDRالجهاز 
بحركات السيارة وأنظمة ضمان السالمة ملدة 

 ثانية أو أقل عادة. ٣٠قصرية من الزمن تبلغ 
ولكن، قد ال يتم تسجيل البيانات وفقاً لشدة 

التصادم ونوعه.
 املركب يف هذه السيارة مصمم EDRجهاز 

لتسجيل البيانات مثل:
حالة تشغيل األنظمة املتعددة املركبة يف •

سيارتك؛
مدى ضغط السائق عىل دواسة التعجيل و/•

أو دواسة الفرامل (يف حال قيامه بذلك)؛ و،
الرسعة التي كنت تقود بها السيارة.•

يمكن لهذه البيانات أن تساعد عىل توفري فهم 
أفضل للظروف التي تقع فيها االصطدامات 

واإلصابات.
 EDRمالحظة: تقوم سيارتك بتسجيل بيانات 

عند وقوع حالة اصطدام شديد فقط؛ ال يقوم 
 بتسجيل أي بيانات يف ظروف EDRجهاز 

القيادة العادية وال يتم تسجيل أية بيانات 
شخصية (االسم والجنس والعمر ومكان وقوع 

االصطدام مثالً). ولكن يمكن ألطراف أخرى 
 EDRمثل سلطات تنفيذ القانون جمع بيانات 

مع البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها 

دورياً أثناء عمليات التحقيق يف االصطدامات.
، من EDRلقراءة البيانات املسجلة بجهاز 

الرضوري استخدام جهاز خاص والوصول إىل 
. باإلضافة إىل الجهة EDRالسيارة أو جهاز 

املصنعة للسيارة، تستطيع أطراف أخرى مثل 
سلطات تنفيذ القانون قراءة املعلومات إذا كان 

لديها الجهاز الخاص وكانت قادرة عىل 
.EDRالوصول إىل السيارة أو جهاز 

 كشف بياناتEDR
لن تقوم رشكة تويوتا بكشف البيانات املسجلة يف 

 لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:EDRالجهاز 
بعد الحصول عىل موافقة مالك السيارة (أو •

مستأجر السيارة)
عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل رشطة أو •

محكمة أو وكالة حكومية
الستعمال البيانات من قبل تويوتا يف قضية•

ولكن عند الرضورة، قد تقوم رشكة تويوتا بـ:
استعمال البيانات لعملية الفحص املتعلقة بأداء •

ضمان سالمة السيارة
كشف البيانات لطرف ثالث ألغراض الفحص •

بدون كشف املعلومات حول السيارة أو مالك 
السيارة

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
 وأنظمة شد أحزمة SRSالحركة التكمييل 

املقاعد املسبق املركبة يف سيارتك تويوتا تتضمن 
مواد كيماوية قابلة لالنفجار. إذا تم شطب 
سيارتك مع األكياس الهوائية وأنظمة شد 

أحزمة املقاعد املسبق مركبة فيها، فقد يؤدي 
ذلك إىل وقوع حوادث مثل نشوب حريق. تأكد 

من طلب من محل صيانة مؤهل أو وكيل تويوتا 
إزالة األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 

جهاز تسجيل بيانات األحداث

التخلص من سيارتك تويوتا
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 وأنظمة شد أحزمة SRSالحركة التكمييل 

املقاعد املسبق والتخلص منها قبل التخلص من 
سيارتك.

للسيارات الخاصة بروسيا وكازاخستان 
وبيالروسيا:

اللوائح الفنية لالتحاد الجمركي "حول سالمة 
 /TR CU 018السيارات ذات العجالت"  

 (متطلبات ٢، قسم ٣ ملحق رقم 2011
السيارات فيما يتعلق بالضوضاء الداخلية)، 

٣، املالحظات ٢٫١جدول 
ال يجوز استخدام هذه السيارة لألغراض العامة 

(كسيارات األجرة عىل سبيل املثال).

مستويات الضوضاء داخل السيارة 
 فقط)V35A-FTS(املحرك 
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قراءة هذا الدليل

رشح الرموز املستخدمة يف هذا الدليل

الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
املعنىالرموز

تحذير:
يرشح أموراً يمكن أن يؤدي عدم 

االمتثال بها إىل تعرض األشخاص 
للوفاة أو اإلصابات الخطرية.

مالحظة:
يرشح أموراً يمكن أن يؤدي عدم 

االمتثال بها إىل تعرض السيارة أو 
تجهيزاتها لتلف أو خلل.

يشري إىل إجراءات التشغيل أو 
العمل. اتبع الخطوات الواردة 

بالرتتيب الرقمي.

الرموز املستخدمة يف األشكال التوضيحية

املعنىالرموز
يشري إىل عمليات التشغيل (الضغط 
أو التدوير وغريها) املتبعة لتشغيل 

املفاتيح واألجهزة األخرى.

يشري إىل نتائج عمليات التشغيل 
(يتم فتح الغطاء عىل سبيل املثال).

املعنىالرموز

يشري إىل العنرص أو املوضع 
املوضح.

ال تسمح  أو ال تفعل هذا أو اليعني 
.بحدوث هذا
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البحث حسب موضع الرتكيب■
 :١٤ص ←الفهرس املصور

البحث حسب األعراض أو الصوت الصادر■
 ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري

٧٨٠ص ←الخلل وإصالحه): 

البحث حسب العنوان■
 :٢ص ←جدول املحتويات

كيفية البحث



الفهرس املصور١٤

الفهرس املصور
الخارجية■

١٦٩ص ...........................................................................األبواب الجانبية
١٦٩ص ........................................................................التأمني/فك التأمني

٢١٣ص ..............................................................فتح/إغالق النوافذ الجانبية
٧٢٤ص .........................................التأمني/فك التأمني باستعمال املفتاح امليكانيكي

٧٠٥ص ............................................................................رسائل التحذير
١٧٣ص ..............................................................................الباب الخلفي

١٧٥ص ........................................................................التأمني/فك التأمني
١٧٧، ١٧٥ص ...........................................................فتح/إغالق الباب الخلفي

١٧٧ص ........................................................................*الباب الخلفي اآليل
٧٠٥ص ............................................................................رسائل التحذير

٢١٠ص ...........................................................مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
٢١١ص .........................................................................ضبط زاوية املرآة

٢١١ص .................................................................................ثني املرايا

A

B

C



١٥ الفهرس املصور

٢١٨ص ....................................................................*ذاكرة موضع القيادة
٥٦٥، ٥٥٣ص ............................................................*إزالة الضباب عن املرايا
٢٨٦ص .................................................................ماسحات الزجاج األمامي
٢٨٩ص ....................................................................ماسحة النافذة الخلفية

٤٩٤ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٥٦٩، ٥٥٧ص ......................)*لتفادي التجمد (مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي

تنبيهات احتياطية حول غسل السيارة (ماسحات الزجاج األمامي املجهزة بمستشعر 
٦١٥ص ....................................................................................*املطر)

٢٩١ص .............)*AdBlueباب فتحة تعبئة الوقود (يشمل غطاء خزان سائل اليوريا ™
٢٩١ص ................................................................طريقة إعادة تعبئة الوقود

٦٥٤ص ........................................*AdBlueطريقة إعادة تعبئة سائل اليوريا ™
٧٤٥ص ..........................................................نوع الوقود/سعة خزان الوقود

٦٥٧ص ..................................................................................اإلطارات
٧٥٧ص ..........................................................حجم اإلطار/ضغط نفخ اإلطار
٤٩٤ص ........................................................إطارات شتوية/جنازير اإلطارات

٦٥٧ص ..*فحص ضغط نفخ اإلطار/تبديل مواضع اإلطارات/نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار
٧١٠ص .............................................................التعامل مع اإلطارات املثقوبة

٦٣٤ص ..............................................................................غطاء املحرك
٦٣٤ص ........................................................................................فتح

٧٤٦ص ...............................................................................زيت املحرك
٧٣٣ص ..................................التعامل مع ارتفاع حرارة املحرك عن الحدود الطبيعية

٧٠٥ص ............................................................................رسائل التحذير

املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/املصابيح التي تتم 
٢٧٣، ٢٦٧ص .........................إضاءتها أثناء القيادة يف النهار/مصابيح إشارة االنعطاف

ملبات املصابيح الخارجية للقيادة
)٧٥٨ص ، القدرة بالواط: ٦٨٠ص (كيفية االستبدال: 

D

E

F

G

H



الفهرس املصور١٦

٢٨٤ص ................................................................*مصابيح الضباب األمامية
٢٧٧ص .......................................................................*مصابيح االنعطاف

٢٦٧ص .................................................................مصابيح إشارة االنعطاف
٢٧٣، ٢٦٧ص ...........مصابيح التوقف/مصابيح مؤخرة السيارة/مصابيح إشارة االنعطاف

/*/مؤخرة السيارة/مصابيح إشارة االنعطاف*مصابيح التوقف
٢٨٤، ٢٧٣، ٢٦٧ص ...................................................*مصابيح الضباب الخلفية

مصابيح إشارة الرجوع للخلف
٢٦٣، ٢٥٩ص .........................Rتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع الرجوع للخلف 

٢٧٣ص ............................................................مصابيح لوحة ترخيص السري
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

I

J

K

L

M

N



١٧ الفهرس املصور

لوحة أجهزة التحكم واملقاييس (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٢٥٤ص .....................................................................مفتاح تشغيل املحرك
٢٥٧، ٢٥٤ص .................................................بدء تشغيل املحرك/تغيري األوضاع
٦٨٦ص ......................................................إيقاف تشغيل املحرك عند الطوارئ

٧٢٢ص ..............................................................عند تعذر بدء تشغيل املحرك
٧٠٥ص ............................................................................رسائل التحذير

٢٦٣، ٢٥٩ص ................................................................ذراع تبديل الرسعات
٢٦٣، ٢٥٩ص ....................................................تحويل وضع جهاز نقل الحركة
٦٨٩ص ............................................................تنبيهات احتياطية حول القطر

٢٦٥، ٢٦٠ص ..............................................عندما ال يتحرك ذراع تبديل الرسعات
١٣٣، ١٢٩ص .............................................................................العدادات

١٥٢، ١٤١، ١٣٣، ١٢٩ص .......قراءة العدادات/ضبط إضاءة لوحة أجهزة التحكم واملقاييس
١٢٢ص ...........................................................أضواء التحذير/أضواء اإلشارة

٦٩٤ص ................................................................عند إضاءة أضواء التحذير

A

B

C



الفهرس املصور١٨

١٤٧، ١٣٧ص ..................................................شاشة العرض املتعددة املعلومات
١٤٧، ١٣٧ص .......................................................................شاشة العرض

٧٠٥ص ................................................................عند عرض رسائل التحذير
٢٦٧ص ....................................................................ذراع إشارة االنعطاف

٢٧٣ص ........................................................مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/

٢٧٣ص ............مصابيح مؤخرة السيارة/املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف النهار
٢٨٤ص ...............................١*/مصابيح الضباب الخلفية١*مصابيح الضباب األمامية

٢٨٦ص .................................................مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٨٩ص ....................................................مفتاح ماسحة وغسالة النافذة الخلفية

٢٨٩، ٢٨٦ص ...........................................................................االستعمال
٦٤٧ص ......................................................................إضافة سائل الغسالة

٦٨٦ص ........................................................مفتاح وماض التحذير من الخطر
٢٩٢ص .............................................................فاتح باب فتحة تعبئة الوقود

٦٣٤ص ......................................................ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك
٢٠٧ص ......................١*مفتاح التحكم بعجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري

٢٠٧ص ....................................................................................الضبط
٢١٨ص ...................................................................١*ذاكرة موضع القيادة

٢٠٧ص ......................١*ذراع فك تأمني عجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري
٥٦١، ٥٥٠ص .................................................................نظام تكييف الهواء

٥٦١، ٥٥٠ص ...........................................................................االستعمال
٥٦٥، ٥٥٣ص ........................................................مزيل ضباب النافذة الخلفية

٥٠٢ص .........................................................................٢، ١*نظام الصوت
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :٢*

والوسائط املتعددة".

D

E

F

G

H

I

J

K

L



١٩ الفهرس املصور

املفاتيح (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٢١٠ص ..................................................مفاتيح املرايا الخارجية للرؤية الخلفية
٢١٨ص ..............................................................*أزرار ذاكرة موضع القيادة

٢١٥ص .......................................................................مفتاح تأمني النافذة
٢١٣ص ......................................................................مفاتيح النوافذ اآللية
١٧٢ص .........................................................................مفتاح تأمني الباب

٢٧٥ص .........................................*قرص تسوية املصابيح األمامية الرئيسية يدوياً
٢٧٨ص ......................................................*مفتاح نظام الشعاع العايل التكيفي

٢٨١ص ............................................................*مفتاح الشعاع العايل التلقائي
١٧٧ص .................................................................*مفتاح الباب الخلفي اآليل

٣٥٧ص ..............................................*مفتاح إبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك
٣٨٣ص ......................................*PKSBمفتاح فرامل املساعدة عىل صف السيارة 

٤٨٧ص ................................VSC OFFمفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة 
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



الفهرس املصور٢٠

٤١٥ص .................................................................*VIEWمفتاح املشاهدة 
١٣٥، ١٣١ص ..........................................................."ODO TRIPمفتاح "

٤٦٨ص ................................................*مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية األمامية
٤٧٠ص ................................................*مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية

٥٧٠، ٥٥٨ص ..........................................................*مفتاح جهاز التدفئة اآللية
٤٨١ص ...............................................*DPFمفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل 

٥٧٠، ٥٥٨ص ...........*مفتاح تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران املحرك برسعة التعشيقية
٥٧٨ص ....................................................*مفاتيح أجهزة تدفئة املقاعد األمامية
٥٨٠ص ....................................................*مفاتيح أجهزة تهوية املقاعد األمامية

٥٧٨ص .........................................................*مفتاح جهاز تدفئة عجلة القيادة
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G

H

I



٢١ الفهرس املصور

١٤٧، ١٣٧ص ..............................................................مفاتيح التحكم بالعداد
١*مفتاح الهاتف

٣٤٨، ٣٣٥ص ...............................................٢*مفتاح املسافة من سيارة إىل أخرى
٣١٠ص ............................................٢*LTAمفتاح نظام مساعدة تتبع خط السري 

 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAمفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
٣١٩ص ..........................................................................٢*ميالن السيارة

٢*مفاتيح نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 
٣٣٠ص ..................................................................٢*بمدى الرسعات الكامل

٣٤٣ص .....................٢*الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
٣٥٣ص ..........................................٢*نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

٥٠٣ص .................................................١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد
٢، ١*مفتاح التحدث

بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :١*
والوسائط املتعددة".

إذا كانت سيارتك مجهزة به:٢*

A

B

C

D

E

F

G



الفهرس املصور٢٢

٤٦٣ص ..............................................*DRIVE MODEمفتاح وضع القيادة 
٢٦٥ص .............................................................*مفتاح وضع القوة اإلضافية

٤٧٩، ٤٧٦، ٤٧٢، ٤٦٣ص ......................*MODE SELECTمفتاح اختيار الوضع 
٤٧٦ص .................................*MTSمفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة 

٢٦٦، ٢٦١ص ..............................................*مفتاح وضع االنطالق بالرتس الثاني
/DACمفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

٤٧٩، ٤٧٢ص ................................................*CRAWLنظام التحكم بالزحف 
٤٧٥ص ...................................................*مفتاح وظيفة املساعدة عىل االنعطاف

٤٦٦ص .................................................مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية املركزية
٤٦٥ص ................................................مفتاح التحكم بنظام الدفع بأربع عجالت

٢٦٧ص .....................................................................مفتاح فرامل االنتظار
٢٦٧ص .........................................................................التعشيق/التحرير

٤٩٦ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٧٠٥، ٧٠١ص ..............................................................صوت/رسالة التحذير
٢٧٠ص .....................................................................مفتاح متابعة الفرملة

٦٠٤ص .................................................................*مفتاح الشحن الالسلكي

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L



٢٣ الفهرس املصور

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*



الفهرس املصور٢٤

التجهيزات الداخلية (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٤٥ص .........................SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
٣٨ص ............................................................................حشيات األرضية
١٩٥ص ............................................................................املقاعد األمامية
١٩٦ص ..........................................................................١*املقاعد الخلفية
٢٠٤ص ...........................................................................١*مساند الرأس
٤٠ص ...............................................................................أحزمة املقاعد

٥٨٨ص ......................................................................١*الصندوق الحاوي
٥٩٩ص .........................................................................١*صندوق التربيد

١٧٢ص .....................................................................أزرار التأمني الداخلية
٥٩٠ص ..........................................................................حامالت األكواب

٥٩٠ص ........................................................................حامالت الزجاجات
٥٧٢ص ....................................................................١*نظام التربيد الخلفي

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



٢٥ الفهرس املصور

٥٧٤ص .............................................................١*نظام تكييف الهواء الخلفي
٢، ١*نظام تسلية ركاب املقاعد الخلفية

٦١٠ص ...........................................................................مقابض اإلسناد
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :٢*

والوسائط املتعددة".

L

M



الفهرس املصور٢٦

السقف (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٢٠٩ص .............................................................املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
٦٠١ص ........................................................................٢*حاجبات الشمس

٦٠١ص .............................................................................١*مرايا الزينة
٥٨٤ص ....................................................................٣، ١*املصابيح الداخلية
٥٨٤ص ..................................................................٣، ١*املصابيح الشخصية
٢١٥ص ...................................................................١*مفاتيح نافذة السقف

١١٣ص .......................................١*مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن
١٠٧، ١٠٤ص ......................................................................١*"SOSزر "

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف عىل مقعد محمي بكيس هوائي فعال أمامه :٢*

)٦٠ص ←ألن القيام بذلك قد يؤدي إىل وفاة الطفل أو تعرضه إلصابة خطرية. (

*٣:. الشكل التوضيحي يبني األمام إال أنها مزودة يف الخلف أيضاً

A

B

C

D

E

F

G



٢٧ الفهرس املصور

لوحة أجهزة التحكم واملقاييس (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٢٥٤ص .....................................................................مفتاح تشغيل املحرك
٢٥٧، ٢٥٤ص .................................................بدء تشغيل املحرك/تغيري األوضاع
٦٨٦ص ......................................................إيقاف تشغيل املحرك عند الطوارئ

٧٢٢ص ..............................................................عند تعذر بدء تشغيل املحرك
٧٠٥ص ............................................................................رسائل التحذير

٢٦٣، ٢٥٩ص ................................................................ذراع تبديل الرسعات
٢٦٣، ٢٥٩ص ....................................................تحويل وضع جهاز نقل الحركة
٦٨٩ص ............................................................تنبيهات احتياطية حول القطر

٢٦٥، ٢٦٠ص ..............................................عندما ال يتحرك ذراع تبديل الرسعات
١٣٣، ١٢٩ص .............................................................................العدادات

١٥٢، ١٤١، ١٣٣، ١٢٩ص .......قراءة العدادات/ضبط إضاءة لوحة أجهزة التحكم واملقاييس
١٢٢ص ...........................................................أضواء التحذير/أضواء اإلشارة

٦٩٤ص ................................................................عند إضاءة أضواء التحذير

A

B

C



الفهرس املصور٢٨

١٤٧، ١٣٧ص ..................................................شاشة العرض املتعددة املعلومات
١٤٧، ١٣٧ص .......................................................................شاشة العرض

٧٠٥ص ................................................................عند عرض رسائل التحذير
٢٦٧ص ....................................................................ذراع إشارة االنعطاف

٢٧٣ص ........................................................مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/

٢٧٣ص ............مصابيح مؤخرة السيارة/املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف النهار
٢٨٤ص ...............................١*/مصابيح الضباب الخلفية١*مصابيح الضباب األمامية

٢٨٦ص .................................................مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٨٩ص ....................................................مفتاح ماسحة وغسالة النافذة الخلفية

٢٨٩، ٢٨٦ص ...........................................................................االستعمال
٦٤٧ص ......................................................................إضافة سائل الغسالة

٦٨٦ص ........................................................مفتاح وماض التحذير من الخطر
٢٩٢ص ......)١*AdBlueفاتح باب فتحة تعبئة الوقود (يشمل غطاء خزان سائل اليوريا ™

٦٣٤ص ......................................................ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك
٢٠٧ص ......................١*مفتاح التحكم بعجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري

٢٠٧ص ....................................................................................الضبط
٢١٨ص ...................................................................١*ذاكرة موضع القيادة

٢٠٧ص ......................١*ذراع فك تأمني عجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري
٥٦١، ٥٥٠ص .................................................................نظام تكييف الهواء

٥٦١، ٥٥٠ص ...........................................................................االستعمال
٥٦٥، ٥٥٣ص ........................................................مزيل ضباب النافذة الخلفية

٥٠٢ص .........................................................................٢، ١*نظام الصوت
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :٢*

والوسائط املتعددة".

D

E

F

G

H

I

J

K

L



٢٩ الفهرس املصور

املفاتيح (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٢١٠ص ..................................................مفاتيح املرايا الخارجية للرؤية الخلفية
٢١٨ص ..............................................................*أزرار ذاكرة موضع القيادة

٢١٥ص .......................................................................مفتاح تأمني النافذة
٢١٣ص ......................................................................مفاتيح النوافذ اآللية
١٧٢ص .........................................................................مفتاح تأمني الباب

٢٧٥ص .........................................*قرص تسوية املصابيح األمامية الرئيسية يدوياً
٢٧٨ص ......................................................*مفتاح نظام الشعاع العايل التكيفي

٢٨١ص ............................................................*مفتاح الشعاع العايل التلقائي
١٧٧ص .................................................................*مفتاح الباب الخلفي اآليل

٤٨٧ص ................................VSC OFFمفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة 
٣٨٣ص ......................................*PKSBمفتاح فرامل املساعدة عىل صف السيارة 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



الفهرس املصور٣٠

٤١٥ص .................................................................*VIEWمفتاح املشاهدة 
١٣٥، ١٣١ص ..........................................................."ODO TRIPمفتاح "

٤٦٨ص ................................................*مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية األمامية
٤٧٠ص ................................................*مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية

٤٨١ص ...............................................*DPFمفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل 
٥٧٠، ٥٥٨ص ...........*مفتاح تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران املحرك برسعة التعشيقية

٥٧٨ص ....................................................*مفاتيح أجهزة تدفئة املقاعد األمامية
٥٨٠ص ....................................................*مفاتيح أجهزة تهوية املقاعد األمامية

٥٧٨ص .........................................................*مفتاح جهاز تدفئة عجلة القيادة
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G

H



٣١ الفهرس املصور

١٤٧، ١٣٧ص ..............................................................مفاتيح التحكم بالعداد
١*مفتاح الهاتف

٣٤٨، ٣٣٥ص ...............................................٢*مفتاح املسافة من سيارة إىل أخرى
٣١٠ص ............................................٢*LTAمفتاح نظام مساعدة تتبع خط السري 

 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAمفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
٣١٩ص ..........................................................................٢*ميالن السيارة

٢*مفاتيح نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 
٣٣٠ص ..................................................................٢*بمدى الرسعات الكامل

٣٤٣ص .....................٢*الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
٣٥٣ص ..........................................٢*نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

٥٠٣ص .................................................١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد
٢، ١*مفتاح التحدث

بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :١*
والوسائط املتعددة".

إذا كانت سيارتك مجهزة به:٢*

A

B

C

D

E

F

G



الفهرس املصور٣٢

٤٦٣ص ................................................DRIVE MODEمفتاح وضع القيادة 
٤٧٩، ٤٧٦، ٤٧٢، ٤٦٣ص ......................*MODE SELECTمفتاح اختيار الوضع 

٤٧٦ص .................................*MTSمفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة 
٢٦٦، ٢٦١ص ..............................................*مفتاح وضع االنطالق بالرتس الثاني

/DACمفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 
٤٧٩، ٤٧٢ص ................................................*CRAWLنظام التحكم بالزحف 

٤٧٥ص ...................................................*مفتاح وظيفة املساعدة عىل االنعطاف
٤٦٦ص .................................................مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية املركزية
٤٦٥ص ................................................مفتاح التحكم بنظام الدفع بأربع عجالت

٢٦٧ص .....................................................................مفتاح فرامل االنتظار
٢٦٧ص .........................................................................التعشيق/التحرير

٤٩٦ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٧٠٥، ٧٠١ص ..............................................................صوت/رسالة التحذير
٢٧٠ص .....................................................................مفتاح متابعة الفرملة

٦٠٤ص .................................................................*مفتاح الشحن الالسلكي
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



٣٣ الفهرس املصور

التجهيزات الداخلية (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٤٥ص .........................SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
٣٨ص ............................................................................حشيات األرضية
١٩٥ص ............................................................................املقاعد األمامية
١٩٦ص ..........................................................................١*املقاعد الخلفية
٢٠٤ص ...........................................................................١*مساند الرأس
٤٠ص ...............................................................................أحزمة املقاعد

٥٨٨ص ......................................................................١*الصندوق الحاوي
٥٩٩ص .........................................................................١*صندوق التربيد

١٧٢ص .....................................................................أزرار التأمني الداخلية
٥٩٠ص ..........................................................................حامالت األكواب

٥٩٠ص ........................................................................حامالت الزجاجات
٥٧٢ص ....................................................................١*نظام التربيد الخلفي

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



الفهرس املصور٣٤

٥٧٤ص .............................................................١*نظام تكييف الهواء الخلفي
٢، ١*نظام تسلية ركاب املقاعد الخلفية

٦١٠ص ...........................................................................مقابض اإلسناد
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
بالنسبة للسيارات املجهزة بنظام التوجيه أو بنظام الوسائط املتعددة، راجع "دليل مالك نظام التوجيه :٢*

والوسائط املتعددة".

L

M



٣٥ الفهرس املصور

السقف (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٢٠٩ص .............................................................املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
٦٠١ص ........................................................................٢*حاجبات الشمس

٦٠١ص .............................................................................١*مرايا الزينة
٥٨٤ص ....................................................................٣، ١*املصابيح الداخلية
٥٨٤ص ..................................................................٣، ١*املصابيح الشخصية
٢١٥ص ...................................................................١*مفاتيح نافذة السقف

١١٣ص .......................................١*مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف عىل مقعد محمي بكيس هوائي فعال أمامه :٢*

)٦٠ص ←ألن القيام بذلك قد يؤدي إىل وفاة الطفل أو تعرضه إلصابة خطرية. (

*٣:. الشكل التوضيحي يبني األمام إال أنها مزودة يف الخلف أيضاً

A

B

C

D

E

F



الفهرس املصور٣٦



١
٣٧

١

نامألاو ةمالسلا نامضل

لضمان السالمة واألمان

لضمان السالمة عند االستعمال.١-١
٣٨........................قبل بدء القيادة

٣٩.................لضمان القيادة اآلمنة
٤٠.........................أحزمة املقاعد

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
٤٥.............SRSالحركة التكمييل 

٥٥التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم
ضمان سالمة الطفل.٢-١

٥٦...........عند وجود طفل يف السيارة
أنظمة تقييد حركة األطفال (باستثناء 

٥٧...........السيارات الخاصة بالهند)
أنظمة تقييد حركة األطفال (للسيارات 

٨٧.....................الخاصة بالهند)
مساعدة الطوارئ.٣-١

١٠٤..............eCallمكاملة الطوارئ 
ERA-GLONASS/EVAK...١٠٧

النظام املانع للرسقة.٤-١
١١٠.........النظام املانع لتشغيل املحرك

١١١.................نظام التأمني املزدوج
١١٢........................نظام التحذير

١١٦......نظام مصادقة بصمات األصابع



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٣٨١
لضمان السالمة عند االستعمال.١-١

ال تستعمل سوى حشيات األرضية املصممة 
خصيصاً لنفس موديل وسنة موديل سيارتك. 

قم بتثبيتها بإحكام يف مكانها املحدد عىل سجادة 
األرضية األصلية.

قم بإدخال خطاطيف (مشابك) التثبيت يف ١
ثقوب حشية األرضية.

قم بتدوير املقبض العلوي الخاص بكل ٢
خطاف (مشبك) التثبيت لتثبيت حشية 

األرضية يف مكانها.

.قم دائماً بمحاذاة العالمات 
قد يختلف شكل خطاطيف (مشابك) التثبيت عن 

ذلك املبني يف الشكل التوضيحي.

قبل بدء القيادة

قم بمراعاة ما ييل قبل االنطالق بالسيارة 
لضمان سالمة القيادة.

تركيب حشيات األرضية

A

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل انزالق حشية 
األرضية الخاصة بالسائق مما يعيق تشغيل 

الدواسات أثناء القيادة. األمر الذي قد يتسبب يف 
زيادة رسعة السيارة بصورة غري مقصودة أو 

صعوبة يف إيقاف السيارة. قد يؤدي ذلك إىل وقوع 
حادث، مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

عند تركيب حشية األرضية الخاصة بالسائق■
ال تقم باستعمال حشية األرضية املصممة ●

للسيارات األخرى، حتى إذا كانت من النوع 
األصيل من تويوتا.

قم باستعمال حشية األرضية املصممة ملقعد ●
السائق فقط.

قم دائماً برتكيب حشية األرضية بإحكام ●
باستعمال خطاطيف (مشابك) التثبيت املرفقة.

ال تقم باستعمال أكثر من حشية واحدة عىل ●
سجادة األرضية.

ال تقم بوضع حشية األرضية مقلوبة أو رأساً ●
عىل عقب.

قبل بدء القيادة■
تأكد من كون حشية األرضية مثبتة بإحكام يف ●

مكانها الصحيح باستعمال جميع خطاطيف 
(مشابك) التثبيت املرفقة. تأكد من تنفيذ هذا 

الفحص خصوصاً بعد تنظيف األرضية.

عندما يكون املحرك متوقفاً عن الدوران مع ●
كون ذراع تبديل الرسعات يف وضع االنتظار 

P اضغط كل دواسة إىل آخر شوطها للتأكد ،
من عدم تداخل حشية األرضية مع عملية 

تشغيلها.



٣٩

١

لضمان السالمة عند االستعمال. ١-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

اضبط زاوية ظهر املقعد بحيث تكون 
جالساً بوضع قائم وال تكون منحنياً لألمام 

)١٩٥ص ←عند القيادة. (
اضبط املقعد بحيث يمكنك ضغط الدواسة 

إىل آخر شوطها وثني ذراعيك قليالً من 
ص ←الكوع عند مسك عجلة القيادة. (

١٩٥(
قم بتأمني مسند الرأس يف مكان بحيث 

يكون مركز مسند الرأس أقرب اىل الجزء 
)٢٠٤ص ←العلوي من أذنيك. (

اربط حزام املقعد بصورة صحيحة. 
)٤١ص ←(

تأكد من أن جميع من يف السيارة يرتدون 
أحزمة املقاعد الخاصة بهم قبل قيادة السيارة. 

)٤١ص ←(
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم 
للطفل إىل أن يبلغ ويكرب إىل الحد الذي يمكنه 

من ربط حزام املقعد املركب يف السيارة. 
)٨٧، ٥٧ص ←(

تأكد من أنك تستطيع أن ترى املنظر الخلفي 

لضمان القيادة اآلمنة

لضمان القيادة اآلمنة، اضبط املقعد واملرآة 
عىل املوضع املناسب قبل القيادة.

موضع القيادة الصحيح

A

B

C

D

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

ال تقم بضبط موضع مقعد السائق أثناء قيادة ●
السيارة. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان سيطرة السائق 
عىل السيارة.

ال تقم بوضع أية وسادة بني ظهر السائق أو ●
الراكب وظهر املقعد. قد تعيق الوسادة 

الجلوس بوضعية صحيحة مما يقلل فعالية 
حزام املقعد ومسند الرأس.

ال تقم بوضع أي يشء تحت املقاعد األمامية.●
إذا قمت بوضع أي يشء تحت املقاعد األمامية، 
قد يتم احتباسه بني مكونات املقعد مما يعيق 

تأمني املقعد يف مكانه بإحكام. قد يؤدي ذلك إىل 
. وقوع حادث وتلف آلية الضبط أيضاً

قم دائماً بمراعاة حد الرسعة القانوني عند●
القيادة عىل الطرق العمومية.

أثناء القيادة ملسافة طويلة، خذ قسطاً من ●
الراحة يف فرتات منتظمة قبل أن تشعر بالتعب.

كذلك، إذا شعرت بالتعب أو النعاس أثناء 
القيادة، ال تجرب نفسك عىل القيادة بصورة 

. مستمرة وخذ قسطاً من الراحة فوراً

االستعمال الصحيح ألحزمة املقاعد

ضبط املرايا



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٠١

بوضوح بواسطة ضبط مرايا الرؤية الخلفية 
ص ←الداخلية والخارجية بصورة صحيحة. (

٢١٠، ٢٠٩(

أحزمة املقاعد

تأكد من أن جميع من يف السيارة يرتدون 
أحزمة املقاعد الخاصة بهم قبل قيادة 

السيارة.

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية للتقليل 
من خطر تعرض الذين يف السيارة إلصابة عند 

تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف 
مفاجئ للسيارة أو يف حالة وقوع حادث.

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.

ربط حزام املقعد■
تأكد من قيام جميع الركاب بربط أحزمة ●

املقاعد الخاصة بهم.
●. اربط حزام املقعد بصورة صحيحة دائماً
ينبغي استعمال كل حزام املقعد من قبل ●

شخص واحد فقط. ال تقم باستعمال حزام 
مقعد واحد ألكثر من شخص واحد يف آن واحد 

بما يف ذلك األطفال.
تويص رشكة تويوتا برضورة جلوس األطفال ●

يف املقعد الخلفي واستعمال حزام املقعد و/أو 
. نظام تقييد حركة الطفل املالئم دائماً

للحصول عىل موضع الجلوس املالئم، ال تقم ●
بإمالة ظهر املقعد أكثر من الالزم. يتسم حزام 
املقعد بمزيد من الفعالية عندما يكون الركاب 

جالسني بوضع قائم ويف الجزء الخلفي من 
املقعد بقدر اإلمكان.

ال تقم بربط حزام الكتف تحت ذراعك.●
اربط حزام املقعد بوضع منخفض ومريح عرب ●

. الوركني دائماً
تأكد من نزع أحزمة املقاعد من الحامالت ●

) عند استعمال ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧ص ←(
أحزمة املقاعد ملقعدي الصف الثاني األيمن 

.*واأليرس أو مقاعد الصف الثالث
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*



٤١

١

لضمان السالمة عند االستعمال. ١-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

 قم بتمديد حزام الكتف بحيث يكون عىل
امتداد كتفك تماماً وليس مالمساً لرقبتك أو 

منحرفاً عن كتفك.
 ضع حزام الحضن يف أدنى مستوى ممكن

فوق الوركني.
.اضبط موضع ظهر املقعد

اجلس عىل املقعد بوضع قائم ومستند عىل 
املقعد بقدر كاف.

تحذير
املرأة الحامل■

احصل عىل استشارة طبية واربط حزام املقعد 
)٤١ص ←بصورة صحيحة. (

ينبغي عىل املرأة الحامل ربط حزام الحضن يف 
أدنى مستوى ممكن فوق الوركني كما هو الحال 
للركاب اآلخرين، كذلك ينبغي عليها تمديد حزام 
الكتف تماماً فوق الكتف وتجنب مالمسة الحزام 

ملنطقة البطن.
إذا لم يتم ربط حزام املقعد بصورة صحيحة، فقد 

يؤدي ذلك إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية ليس 
للمرأة الحامل فقط بل للجنني أيضاً عند وقوع 

اصطدام أو تعشيق الفرامل فجأة.

أشخاص يعانون من أمراض■
احصل عىل استشارة طبية واربط حزام املقعد 

)٤١ص ←بصورة صحيحة. (
عند وجود أطفال يف السيارة■

٥٦ص ←
تلف أو اهرتاء حزام املقعد■
ال تعرض أحزمة املقاعد للتلف بالسماح للحزام ●

أو لوحته أو مشبكه بأن يعلق بالباب.

افحص نظام أحزمة املقاعد يف فرتات منتظمة. ●
افحصها بحثا عن القطع واالهرتاء واألجزاء 

املرتخية. ال تقم باستعمال حزام املقعد التالف 
إىل أن يتم استبداله. حزام املقعد التالف ال يمكن 
أن يحمي الراكب من الوفاة أو اإلصابة بجروح 

خطرية.
تأكد من أن الحزام مثبت باللوحة بإحكام ومن ●

. أنه ليس ملتوياً
إذا لم يعمل حزام املقعد بصورة صحيحة، قم 

باستشارة وكيل تويوتا عىل الفور.
قم باستبدال مجموعة املقاعد بما فيها أحزمة ●

املقاعد إذا تعرضت سيارتك لحادث شديد حتى 
إذا لم يوجد تلف واضح فيها.

ال تحاول تركيب أحزمة املقاعد أو نزعها أو ●
تعديلها أو فكها أو التخلص منها بنفسك. اطلب 

من وكيل تويوتا القيام بعمليات التصليح. 
التعامل غري الصحيح معها يمكن أن يؤدي إىل 

التشغيل غري الصحيح.

االستعمال الصحيح ألحزمة املقاعد



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٢١

.ال تقم بإلواء حزام املقعد

استعمال حزام مقعد الطفل■
أحزمة املقاعد املركبة يف سيارتك مصممة للبالغني 

. أساساً
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم ●

للطفل اىل أن يبلغ ويكرب اىل الحد الذي يمكنه من 
ربط حزام املقعد املركب يف السيارة بصورة 

)٨٧، ٥٧ص ←صحيحة. (
عند بلوغ الطفل اىل الحد الذي يمكنه من شد حزام ●

املقعد املركب يف السيارة، اتبع التعليمات 
)٤٠ص ←بخصوص استعمال حزام املقعد. (

القوانني الخاصة بأحزمة املقاعد■
عند وجود قوانني خاصة بأحزمة املقاعد يف بلدك، 
يرجى استشارة وكيل تويوتا بخصوص استبدال 

أحزمة املقاعد أو تركيبها.

لشد حزام املقعد، ادفع اللوحة يف املشبك اىل ١
أن تسمع صوت طقة.

لتحرير حزام املقعد، اضغط زر التحرير ٢
.

)ELRآلية تأمني لف الحزام عند الطوارئ (■
تقوم هذه اآللية بتأمني الحزام عند وقوع صدمة 

مفاجئة أو تعشيق الفرامل فجأة. قد تقوم بتأمني 
الحزام أيضاً عند انحناءك لألمام برسعة عالية. حركة 

جسمك العادية تسمح للحزام باالمتداد حيث يمكنك 
تحريك جسمك بحرية.

اضغط مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد ١
إىل األسفل مع الضغط عىل زر التحرير 

.
اضغط مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد ٢

.إىل األعىل مع الضغط عىل زر التحرير 
قم بتحريك ضابطة االرتفاع لألعىل أو لألسفل 

حسب طلبك اىل أن تسمع صوت طقة.

١*املقاعد األمامية■

 الذي يكون ٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
".W" و "Vآخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :٢*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

شد حزام املقعد وتحريره

A

ضبط ارتفاع مرتكز الكتف الخاص 
بحزام املقعد (املقاعد األمامية)

تحذير
مرتكز الكتف القابل للضبط■

تأكد دائماً من كون حزام الكتف مشدوداً عرب 
منتصف كتفك. ينبغي املحافظة عىل الحزام بعيداً 
عن عنقك وليس بعيداً عن كتفك. عدم القيام بذلك 
يقلل من فعالية حزام املقعد، مما يؤدي إىل الوفاة 

أو إصابات خطرية عند تعشيق الفرامل بصورة 
مفاجئة أو انحراف مفاجئ للسيارة أو يف حالة 

وقوع حادث.

أنظمة شد أحزمة املقاعد مسبقاً

A

A
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نامألاو ةمالسلا نامضل

 السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية
الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد 

 (السيارات غري SRSالحركة التكمييل 
 /ERA-GLONASSاملجهزة بنظام 

EVAK(
تساعد أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عىل قيام 
حزام املقعد بتقييد حركة الركاب برسعة بلف 

أحزمة املقعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة 
من االصطدامات األمامية الشديدة.

ال تعمل أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع 
اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي أو 

اصطدام خلفي أو انقالب السيارة.

 السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية
الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد 

 (السيارات املجهزة SRSالحركة التكمييل 
)ERA-GLONASS/EVAKبنظام 

تساعد أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عىل قيام 
أحزمة املقاعد بتقييد حركة الركاب برسعة بلف 
أحزمة املقاعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة 
من االصطدامات األمامية الشديدة أو لالنقالب.

ال تعمل أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع 
اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي أو 

اصطدام خلفي.

 السيارات املجهزة باألكياس الهوائية
الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد 

 (السيارات غري SRSالحركة التكمييل 
 /ERA-GLONASSاملجهزة بنظام 

EVAK(
تساعد أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عىل قيام 

أحزمة املقاعد بتقييد حركة الركاب برسعة بلف 
أحزمة املقاعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة 

من االصطدامات األمامية/ الجانبية الشديدة.
ال تعمل أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع 

اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي طفيف أو 
اصطدام خلفي أو انقالب السيارة.

 السيارات املجهزة باألكياس الهوائية
الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد 

 (السيارات املجهزة SRSالحركة التكمييل 
)ERA-GLONASS/EVAKبنظام 

تساعد أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عىل قيام 
أحزمة املقاعد بتقييد حركة الركاب برسعة بلف 



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٤١

أحزمة املقاعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة 
من االصطدامات األمامية/ الجانبية الشديدة أو 

لالنقالب.
ال تعمل أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع 

اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي طفيف أو 
اصطدام خلفي.

املقاعد األمامية ومقعدي الصف الثاني ■
١*األيمن واأليرس

 ٢*باستثناء السيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
".W" و "Vالذي يكون آخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :٢*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

تساعد أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عىل قيام 
أحزمة املقاعد بتقييد حركة الركاب برسعة بلف 
أحزمة املقاعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة 

من االصطدامات األمامية/ الجانبية الشديدة.
ال تعمل أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع 

اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي طفيف أو 
اصطدام خلفي أو انقالب السيارة.

استبدال حزام املقعد بعد تشغيل نظام شد حزام ■
املقعد مسبقاً

إذا تعرضت السيارة الصطدامات متعددة، يعمل نظام 
شد حزام املقعد مسبقاً عند وقوع االصطدام األول 

ولن يعمل عند وقوع االصطدامات املتتالية.
التحكم بأنظمة شد أحزمة املقاعد مسبقاً املرتبط ■

 (السيارات املجهزة بنظام استشعار PCSبنظام 
 Toyota Safetyتويوتا لضمان السالمة 

Sense(
 PCSإذا قام نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

بتحديد أن احتمال االصطدام بسيارة هو احتمال 
كبري، يتم التحضري لتشغيل أنظمة شد حزام املقعد 

. مسبقاً

تحذير
أنظمة شد أحزمة املقاعد مسبقاً■

عند تشغيل نظام شد حزام املقعد مسبقاً، ييضء 
. SRSضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل 

يف تلك الحالة، ال يمكن استعمال حزام املقعد مرة 
ثانية وينبغي استبداله لدى وكيل تويوتا.

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.
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SRSموضع األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل ■

 األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييلSRS
الكيس الهوائي الخاص بالسائق/الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي املتضمنان يف نظام 

SRSتقييد الحركة التكمييل 
يمكن أن يساعد عىل حماية رأس وصدر السائق والراكب األمامي من االرتطام بالتجهيزات الداخلية

SRSاألكياس الهوائية الخاصة بالركبة املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
يمكن أن تساعد عىل حماية السائق والراكب األمامي

 األكياس الهوائية الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييلSRS
 (إذا كانت SRSاألكياس الهوائية األمامية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

سيارتك مجهزة بها)

SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

 عند تعرض السيارة SRSتنتفخ األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
ألنواع معينة من الصدمات الشديدة التي تتسبب يف تعرض من يف السيارة لإلصابة الخطرية. 

تعمل األكياس الهوائية مع أحزمة املقاعد للمساعدة عىل تقليل خطر الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

SRSنظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

A

B

C
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يمكن أن تساعد عىل حماية جذع وبطن الراكب األمامي والسائق
 (إذا كانت SRSاألكياس الهوائية الخلفية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

سيارتك مجهزة بها)
يمكن أن تساعد عىل حماية جذع ركاب مقعدي الصف الثاني األيمن واأليرس

 (إذا كانت سيارتك SRSاألكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
مجهزة بها)

يمكن أن تساعد عىل حماية رؤوس راكبي املقعدين األيمن واأليرس أساساً
SRSمكونات نظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل ■

األكياس الهوائية الخاصة بالركبة
الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي

األكياس الهوائية العلوية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
مستشعرات الصدمات الجانبية (األبواب األمامية) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

األكياس الهوائية األمامية الجانبية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
SRSضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل 

أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً (مقعدي الصف الثاني األيمن واأليرس) (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بها)

D

E

A

B

C

D

E

F

G
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نامألاو ةمالسلا نامضل

مستشعرات الصدمات الجانبية (خلفية) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
األكياس الهوائية الخلفية الجانبية (الخاصة بمقعدي الصف الثاني األيمن واأليرس) (إذا كانت 

سيارتك مجهزة بها)
الكيس الهوائي الخاص بالسائق

أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً وأنظمة تحديد القوة (املقاعد األمامية)
مستشعرات الصدمات الجانبية (يف األمام) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

مستشعر ضمان السالمة (يف الخلف) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مستشعرات الصدمات األمامية

مجموعة مستشعرات األكياس الهوائية
 SRSاملكونات الرئيسية الخاصة باألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
 SRSموضحة أعاله. يتم التحكم باألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

باستعمال مجموعة مستشعرات األكياس الهوائية. عند انتفاخ األكياس الهوائية، يتم ملء األكياس 
الهوائية بغاز غري ضار بسبب التفاعل الكيميائي الرسيع يف النافخات للمساعدة عىل تقييد حركة 

الركاب.

إذا انتفخت األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام ■
SRSتقييد الحركة التكمييل 

تنتفخ األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد ●
 برسعة عالية جداً بواسطة SRSالحركة التكمييل 

غازات ساخنة، مما قد يؤدي إىل تعرض ركاب 
السيارة للخدوش أو الحروق أو الرضوض 

وغريها.
يتم إصدار ضجيج عال وانبعاث ذرات مسحوق ●

أبيض.
السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●

: SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
إن األجزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة 

القيادة املبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) 
باإلضافة إىل املقاعد األمامية قد تصبح ساخنة 

لبضع دقائق. كما قد يكون الكيس الهوائي نفسه 
. حاراً

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●
: SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

إن األجزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة 
القيادة املبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) 

باإلضافة اىل املقاعد األمامية وأجزاء األعمدة 
األمامية والخلفية وقضبان السقف الجانبية قد 
تصبح حارة لبضع دقائق. كما قد يكون الكيس 

. الهوائي نفسه حاراً
قد يتصدع الزجاج األمامي.●
)١٧٠ص ←سيتم فك تأمني كل األبواب. (●
السيارات املجهزة بنظام فرملة االصطدامات ●

الثانوية: سيتم التحكم يف الفرامل ومصابيح 
) . )٤٨٦ص ←التوقف تلقائياً

●) . )٥٨٦ص ←تيضء املصابيح الداخلية تلقائياً
● . ستيضء وماضات التحذير من الخطر تلقائياً

)٦٨٦ص ←(
سيتم إيقاف تزويد املحرك بالوقود. (محرك ●

)٦٩٣ص ←البنزين) (
السيارات املجهزة بخاصية مكاملة الطوارئ ●

eCall إذا حدثت أي من األمور التالية، فإن :
 إىل مركز *النظام مصمم إلرسال مكاملة طوارئ

 وذلك إلبالغ eCallالتحكم يف مكاملات الطوارئ 
الوكالء بموقع السيارة (دون الحاجة إىل ضغط 

H

I

J

K

L

M

N

O
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") وسيحاول الوكيل أن يتكلم مع SOSالزر "
الركاب لتحديد مستوى حالة الطوارئ واملساعدة 

الالزمة. إذا لم يتمكن الركاب من االتصال، يتعامل 
الوكيل مع املكاملة كمكاملة الطوارئ تلقائياً ويساعد 

عىل توفري خدمات الطوارئ الالزمة برسعة. 
)١٠٤ص ←(

ينتفخ الكيس الهوائي املتضمن يف نظام تقييد •
.SRSالحركة التكمييل 

•. يتم تفعيل نظام شد حزام املقعد مسبقاً
السيارة تعرضت الصطدام خلفي عنيف.•
ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*

١٠٥(
السيارات املجهزة بمنظومة املالحة لعملية اإلجابة ●

: إذا ERA-GLONASS/EVAKللطوارئ 
حدثت أي من األمور التالية، فإن النظام مصمم 

 -ERA إىل مركز تحكم *إلرسال مكاملة طوارئ
GLONASS/EVAK وذلك إلبالغ الوكالء ،

بموقع السيارة (دون الحاجة إىل ضغط الزر 
"SOS وسيحاول الوكيل أن يتكلم مع الركاب ("

لتحديد مستوى حالة الطوارئ واملساعدة الالزمة. 
إذا لم يتمكن الركاب من االتصال، يتعامل الوكيل 
مع املكاملة كمكاملة الطوارئ تلقائياً ويساعد عىل 

ص ←توفري خدمات الطوارئ الالزمة برسعة. (
١٠٧(

ينتفخ الكيس الهوائي املتضمن يف نظام تقييد •
.SRSالحركة التكمييل 

•. يتم تفعيل نظام شد حزام املقعد مسبقاً
السيارة تعرضت الصطدام خلفي عنيف.•
السيارة تعرضت لحادث أدى إىل انقالبها.•
ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*

١٠٨(
الظروف التي يتم فيها نفخ األكياس الهوائية ■

 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
(األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام تقييد 

)SRSالحركة التكمييل 
ستنتفخ األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف ●

 يف حالة وقوع SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 
صدمة تتجاوز مستوى الحد (مستوى الشدة الذي 

يساوي ذلك الناشئ عن تعرض السيارة التي 
 كم/ساعة تقريباً الصطدام ٣٠-٢٠تتحرك برسعة 

أمامي بجدار ثابت ال يتحرك أو يتشوه).

ولكن، تكون هذه الرسعة املوصوفة أعىل إىل حد كبري 
يف الحاالت التالية:

إذا اصطدمت السيارة بيشء مثل سيارة مصفوفة •
أو عمود إشارة يمكن أن يتحرك أو يتشوه 

بالصدمة
إذا تعرضت السيارة الصطدام يؤدي إىل دخول •

مقدمتها تحت سيارة أخرى أو دخولها تحت 
حوض تحميل شاحنة مثالً

وفقاً لنوع التصادم، سيكون من املمكن تشغيل ●
أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً فقط.

الظروف التي يتم فيها نفخ األكياس الهوائية ■
 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

(األكياس الهوائية الجانبية والعلوية املتضمنة يف 
)SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 

ستنتفخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس ●
الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

 يف حالة وقوع صدمة تتجاوز SRSالتكمييل 
مستوى الحد (مستوى الشدة الذي يساوي شدة 

الصدمة الناشئة عن تعرض مقصورة السيارة 
 ١٥٠٠لالصطدام بواسطة سيارة أخرى وزنها 

 كم/ساعة ٣٠ –٢٠كجم تقريباً تتحرك برسعة 
تقريباً بزاوية قائمة).

قد تنتفخ األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف ●
 املوجودة عىل SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 

كال الجانبني يف حال وقوع اصطدام جانبي شديد.
قد تنتفخ األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف ●

 املوجودة عىل SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 
الجانبني أيضاً يف حال وقوع اصطدام أمامي شديد.

الحاالت األخرى التي قد يتم فيها نفخ األكياس ■
الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRSعدا االصطدام 
قد تنتفخ األكياس الهوائية األمامية واألكياس 

الهوائية الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
 (إذا كانت سيارتك مجهزة SRSالحركة التكمييل 

بها) أيضاً إذا تعرض الجزء السفيل من السيارة 
لصدمة شديدة. بعض األمثلة موضحة يف الشكل 

التوضيحي.
اصطدام السيارة برصيف أو حافة شارع سري ●

املشاة أو سطح صلب
سقوط السيارة يف حفرة عميقة أو قفز السيارة ●

فوقها
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اصطدام السيارة باألرض بقوة أو سقوطها عىل ●
األرض

أنواع االصطدام التي قد ال يتم فيها نفخ األكياس ■
الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف) 
)SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 

األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام تقييد 
 غري مصممة لالنتفاخ عموماً SRSالحركة التكمييل 

حتى عند تعرض السيارة لالصطدام الجانبي أو 
الخلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرضت لالصطدام 

األمامي برسعة منخفضة. ولكن عندما يؤدي 
اصطدام من أي نوع إىل تقليل رسعة السيارة 

التقديمية بصورة كافية، قد يتم نفخ األكياس الهوائية 
األمامية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS.
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب●
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف●
انقالب السيارة●

أنواع االصطدام التي قد ال يتم فيها نفخ األكياس ■
الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS األكياس الهوائية الجانبية واألكياس) 
الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

)SRSالتكمييل 
قد ال تنتفخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس 
الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

 إذا تعرضت السيارة لالصطدام من SRSالتكمييل 

الجانب بزوايا معينة أو تعرض جسم السيارة 
الجانبي غري مقصورة الركاب لالصطدام.

تعرض جسم السيارة غري مقصورة الركاب ●
لالصطدام من الجانب

تعرض السيارة لالصطدام من الجانب بصورة ●
مائلة

األكياس الهوائية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد 
 غري مصممة لالنتفاخ عموماً SRSالحركة التكمييل 

عند تعرض السيارة الصطدام أمامي أو خلفي أو إذا 
انقلبت السيارة أو تعرضت الصطدام جانبي برسعة 

منخفضة.
تعرض السيارة لالصطدام من األمام●
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف●
انقالب السيارة●

األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
 غري مصممة لالنتفاخ عموماً SRSالحركة التكمييل 

عند تعرض السيارة الصطدام خلفي أو إذا انقلبت 
السيارة أو تعرضت الصطدام جانبي أو أمامي 

برسعة منخفضة.
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف●
انقالب السيارة●
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متى ينبغي عليك استشارة وكيل تويوتا؟■
يف الحاالت التالية، ستحتاج إىل فحص و/أو تصليح 
السيارة. اتصل بوكيل تويوتا يف أقرب وقت ممكن.

عند انتفاخ أي من األكياس الهوائية املتضمنة يف ●
.SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 

إذا تم تلف مقدمة السيارة أو تشويهها أو إذا ●
تعرضت السيارة الصطدام غري شديد كاف النتفاخ 

األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام تقييد 
.SRSالحركة التكمييل 

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية الجانبية ●
والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS إذا تم تلف أو تشويه جزء من الباب أو :
املنطقة املحيطة به أو تم عمل ثقب عليها أو إذا 

تعرضت السيارة الصطدام غري شديد كاف النتفاخ 
األكياس الهوائية الجانبية والعلوية املتضمنة يف 

.SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 

مركز عجلة القيادة املبطن والجزء القريب من ●
الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي املركب يف 

لوحة أجهزة التحكم واملقاييس أو الجزء السفيل 

للوحة أجهزة التحكم واملقاييس مخدوش أو 
متصدع أو تالف.

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية الجانبية ●
: SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

سطح املقاعد املركب تحته الكيس الهوائي الجانبي 
SRS.مخدوش أو متصدع أو تالف 

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●
: SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

جزء من الدعامات املبطنة األمامية والخلفية أو 
سطوح السقف الجانبية املبطنة املركبة فيها 

األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
 مخدوش أو متصدع أو SRSالحركة التكمييل 

تالف.
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تحذير
تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية ■

SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية بخصوص 

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
.SRSالتكمييل 

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.

ينبغي عىل السائق وجميع الركاب أن يربطوا ●
أحزمة املقاعد الخاصة بهم بصورة صحيحة.

تعترب األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
 وسيلة تكميلية مصممة SRSالحركة التكمييل 

لالستعمال مع أحزمة املقاعد.
ينتفخ الكيس الهوائي الخاص بالسائق ●

 SRSاملتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
بقوة كبرية، مما يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية خصوصاً إذا كان السائق 
قريباً جداً من الكيس الهوائي.

بما أن الكيس الهوائي الخاص بالسائق يمتد 
 مم عند انتفاخه باملرحلة األوىل، ٧٥ إىل ٥٠بمقدار 

وهي منطقة خطرية، فإن جلوسك يف املقعد بعيداً 
 ٢٥٠عن الكيس الهوائي الخاص بالسائق بمقدار 

مم يوفر لك املسافة اآلمنة. يتم قياس هذه املسافة 
من مركز عجلة القيادة إىل صدرك. إذا كانت 

 مم، ينبغي تغيري ٢٥٠املسافة بينهما أقل من 
موضع الجلوس باستعمال بعض الطرق:

قم بتحريك مقعدك للخلف بقدر اإلمكان مع •
التأكد من إمكانية ضغط الدواسات بسهولة.

. بالرغم من اختالف • قم بإمالة ظهر املقعد قليالً
التصميم من سيارة إىل أخرى، يمكن لكثري من 

 مم حتى ٢٥٠السائقني تحقيق املسافة البالغة 
عند ضبط مقعد السائق عىل املوضع األمامي 

. إذا أدت  األقىص وذلك بإمالة ظهر املقعد قليالً
إمالة ظهر مقعدك اىل صعوبة رؤية الطريق، 

ارفع موضع الجلوس باستعمال وسادة ثابتة 
غري زلقة أو ارفع املقعد إذا كانت سيارتك 

مجهزة بتلك امليزة.

إذا كانت عجلة القيادة من النوع القابل للضبط، •
قم بإمالتها لألسفل. بهذا، يتم توجيه الكيس 
الهوائي نحو صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.
ينبغي ضبط املقعد كما هو موىص به أعاله مع 

التأكد من إمكانية التحكم بالدواسات وعجلة 
القيادة ورؤية أجهزة التحكم واملقاييس املوجودة 

عىل لوحة التحكم.
ينتفخ الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي ●

 SRSاملتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
بقوة كبرية مما يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية إذا كان الراكب األمامي قريباً 
جداً من الكيس الهوائي الخاص به. ينبغي أن 
يكون مقعد الراكب األمامي أبعد ما يمكن من 
الكيس الهوائي الخاص به بحيث يمكن ضبط 

ظهر املقعد عىل وضع قائم.
إذا لم يكن األطفال أو الرضع جالسني يف ●

مقاعدهم أو مقيدين يف أنظمة تقييد حركة 
األطفال بصورة صحيحة، قد يؤدي ذلك إىل 

وفاتهم أو تعرضهم إلصابة خطرية عند انتفاخ 
كيس هوائي. بالنسبة للطفل أو الرضيع 

الصغري جداً الذي ال يوفر حزام املقعد الحماية 
له، ينبغي تثبيته بصورة صحيحة باستعمال 

نظام تقييد حركة الطفل. تويص رشكة تويوتا 
كثرياً برضورة جلوس جميع الرضع واألطفال 
يف املقاعد الخلفية وأن يكونوا مقيدين بصورة 

صحيحة. املقاعد الخلفية تضمن للرضع 
واألطفال حماية أكثر مما يف مقعد الراكب 

)٨٧، ٥٧ص ←األمامي. (
ال تجلس عىل حافة املقعد أو تنحني إىل لوحة ●

أجهزة التحكم واملقاييس.
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تحذير
ال تسمح للطفل بالوقوف أمام الكيس الهوائي ●

الخاص بالراكب األمامي املتضمن يف نظام 
 أو بالجلوس يف SRSتقييد الحركة التكمييل 
حضن الراكب األمامي.

ال تسمح لراكب املقعد األمامي بوضع أي يشء ●
عىل ركبتيه.

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●
املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS ال تقم باالتكاء عىل الباب أو قضيب :
السقف الجانبي أو الدعامات األمامية والجانبية 

والخلفية.

السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية ●
الخلفية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد 

: ال تسمح ألي راكب SRSالحركة التكمييل 
بالركوع عىل مقعد الراكب األمامي بالقرب من 

الباب أو إخراج رأسه أو يديه من السيارة.
السيارات املجهزة باألكياس الهوائية الخلفية ●

الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
: ال تسمح ألي راكب بالركوع SRSالتكمييل 

عىل مقاعد الركاب باتجاه الباب أو إخراج رأسه 
أو يديه من السيارة.

ال تقم بتعليق أو إسناد أي يشء عىل مناطق مثل ●
لوحة أجهزة التحكم واملقاييس أو مركز عجلة 

القيادة املبطن أو الجزء السفيل من لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

يمكن أن تنقذف تلك املواد عند انتفاخ الكيس 
الهوائي الخاص بالسائق والكيس الهوائي 

الخاص بالراكب األمامي واألكياس الهوائية 
الخاصة بالركبة املتضمنة يف نظام تقييد 

.SRSالحركة التكمييل 
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تحذير
السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●

املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS ال تقم بربط أي يشء إىل املناطق مثل :

أي من األبواب والزجاج األمامي والنافذة 
الجانبية والدعامات األمامية أو الخلفية 

وقضيب السقف الجانبي ومقبض اإلسناد.

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●
املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS ال تقم بتعليق عالقات الثياب أو أشياء :
صلبة أخرى عىل خطاطيف الثياب. يمكن أن 

تنقذف جميع تلك املواد، مما قد يؤدي إىل 
الوفاة أو اإلصابة الخطرية عند انتفاخ األكياس 

الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
.SRSالحركة التكمييل 

عند وجود غطاء الفينيل يف املنطقة التي يتم ●
منها نفخ الكيس الهوائي الخاص بالركبة 

املتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS.تأكد من نزعه ،

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية الجانبية ●
املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS ال تقم باستعمال كماليات املقعد التي :
تغطي األجزاء التي يتم منها نفخ األكياس 

الهوائية الجانبية الخاصة بنظام تقييد الحركة 
، ألنها يمكن أن تعيق انتفاخ SRSالتكمييل 

األكياس الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة 
. قد تؤدي تلك الكماليات إىل SRSالتكمييل 

عدم انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية املتضمنة 
 بصورة SRSيف نظام تقييد الحركة التكمييل 

صحيحة، أو إبطال النظام أو انتفاخ األكياس 
الهوائية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد 

 بشكل غري مقصود مما SRSالحركة التكمييل 
يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

ال تقم برضب املنطقة املركبة فيها مكونات ●
الكيس الهوائي املتضمن يف نظام تقييد الحركة 

/األبواب األمامية أو بتعريضها SRSالتكمييل 
لقوة زائدة.

القيام بذلك قد يتسبب يف وقوع خلل يف األكياس 
الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

.SRSالتكمييل 
ال تلمس أياً من مكونات األكياس الهوائية ●

 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
بعد انتفاخها مبارشة ألنها قد تكون ساخنة.

إذا أصبح التنفس صعباً بعد انتفاخ األكياس ●
الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

، افتح باباً أو نافذة إلدخال SRSالتكمييل 
الهواء املنعش أو قم بمغادرة السيارة إذا كان 
. اغسل أي من املخلفات باملاء  القيام بذلك آمناً

بأرسع ما يمكن لتفادي تهيج الجلد.
السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية ●

العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
: إذا كانت املناطق املركبة فيها SRSالتكمييل 

األكياس الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة 
 مثل الجزء املبطن من عجلة SRSالتكمييل 

القيادة مخدوشة أو متصدعة، اطلب استبدالها 
من وكيل تويوتا.

السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●
املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS إذا كانت املناطق املركبة فيها األكياس :
الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS مثل الجزء املبطن من عجلة القيادة 
والدعامات املبطنة األمامية والخلفية مخدوشة 
أو متصدعة، اطلب استبدالها من وكيل تويوتا.
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تحذير
تعديل مكونات األكياس الهوائية املتضمنة يف ■

 أو التخلص SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 
منها

ال تقم بالتخلص من سيارتك أو إجراء أي من 
التعديالت التالية بدون استشارة وكيل تويوتا. قد 

تعمل األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
 بصورة غري صحيحة أو SRSالحركة التكمييل 

تنتفخ بالخطأ مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

تركيب األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام ●
 ونزعها وفكها SRSتقييد الحركة التكمييل 

وتصليحها
السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية ●

العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
: تصليح عجلة القيادة أو لوحة SRSالتكمييل 

أجهزة القياس أو لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس أو املقاعد أو مواد تنجيد املقاعد أو 

تعديلها أو نزعها أو استبدالها
السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●

املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS عمليات تصليح عجلة القيادة أو لوحة :

أجهزة القياس ولوحة أجهزة التحكم واملقاييس 
أو املقاعد أو تنجيد املقاعد أو الدعامات األمامية 

والجانبية والخلفية وقضبان السقف الجانبية 
أو لوحات األبواب األمامية أو إطارات األبواب 
األمامية أو سماعات الباب األمامي أو عمليات 

تعديلها أو نزعها أو استبدالها
تعديل لوح الباب األمامي (مثل عمل ثقب فيه)●
السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية ●

العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
: تصليح واقية الوحل األمامية SRSالتكمييل 

أو واقية الصدمات األمامية أو تعديلها
السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●

املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS تصليح واقية الوحل األمامية وواقية :

الصدمات األمامية ومقصورة الركاب الجانبية 
أو تعديلها

السيارات غري املجهزة باألكياس الهوائية ●
العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

: تركيب واقية الشبكة (قضبان SRSالتكمييل 
كبرية، قضيب حاجز، الخ) أو جرافات الثلج أو 

الونشات
السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية ●

املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS تركيب واقية الشبكة (أنواع مختلفة :

من القضبان) أو جرافات الثلج أو الونشات أو 
الحمالة السقفية لألمتعة

تعديل أجهزة التعليق للسيارة●
تركيب أجهزة إلكرتونية مثل جهاز استقبال ●

وإرسال السلكي نقال (جهاز إرسال الرتددات 
CDالالسلكية) ومشغالت اسطوانات 
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التنبيهات االحتياطية حول غاز 
العادم

تحتوي غازات العادم عىل مادة ضارة 
لجسمك عند استنشاقها.

تحذير
تحتوي غازات العادم عىل أول أكسيد الكربون 

وهو عديم اللون والرائحة. قم بمراعاة التنبيهات 
االحتياطية التالية.

اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يتسبب يف دخول غازات 
العادم يف السيارة مما قد يؤدي إىل وقوع حادث 

ناشئ عن الدوار أو إىل الوفاة أو التسمم بها.
نقاط هامة أثناء القيادة■
●. احتفظ بالباب الخلفي مغلقاً
إذا شممت رائحة غازات العادم داخل السيارة ●

حتى عندما يكون الباب الخلفي مغلقاً، افتح 
النوافذ واطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا 

بأرسع ما يمكن.
عند صف السيارة■
عند إيقاف السيارة يف منطقة سيئة التهوية أو ●

مكان مغلق مثل كراج، قم بإيقاف املحرك.
ال ترتك السيارة مع دوران املحرك ملدة طويلة ●

من الزمن.
إذا لم تتمكن من تفادي هذا، أوقف السيارة يف 

منطقة مفتوحة وتأكد من عدم دخول غاز 
العادم يف مقصورة السيارة.

ال ترتك املحرك دائراً يف منطقة ترتاكم فيها ●
الثلوج أو يتساقط فيها الثلج. إذا تراكمت 

الثلوج حول السيارة أثناء دوران املحرك، فقد 
تدخل غازات العادم يف مقصورة السيارة.

أنبوب غاز العادم■
تحتاج إىل فحص نظام غاز العادم يف فرتات 

منتظمة. عند وجود ثقوب أو شقوق ناشئة عن 
الصدأ أو تلف الوصلة، أو عند سماع ضوضاء غري 

طبيعية صادرة من نظام غاز العادم، تأكد من 
طلب فحص السيارة وتصليحها من وكيل تويوتا.
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 
وجود أطفال يف السيارة.

قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم 
للطفل اىل أن يبلغ ويكرب اىل الحد الذي يمكنه 

من ربط حزام املقعد املركب يف السيارة 
بصورة صحيحة.

 يوىص بجلوس األطفال يف املقاعد الخلفية
لتجنب مالمستهم لذراع تبديل الرسعات 

أو مفتاح املاسحات، إلخ بصورة غري 
مقصودة.

 قم باستعمال وظيفة تأمني الباب الجانبي
الخلفي لحماية األطفال أو مفتاح تأمني 

النوافذ لتفادي األطفال من فتح الباب 
أثناء القيادة أو تشغيل النوافذ اآللية 

، ١٧٢ص ←بصورة غري مقصودة. (
٢١٥(
 ال تسمح لألطفال الصغار بتشغيل

األجهزة التي قد تؤدي إىل احتباس أجزاء 
من أجسامهم، مثل النافذة اآللية أو غطاء 

حجرية املحرك أو الباب الخلفي أو 
املقاعد، الخ.

تحذير
عند وجود أطفال يف السيارة■

ال تقم مطلقاً برتك األطفال لوحدهم يف السيارة، 
وال تقم بالسماح لهم مطلقاً بالحصول عىل املفتاح 

أو استعماله.
قد يتمكن األطفال من تشغيل السيارة أو تغيري 

الرتس إىل وضع الالتعشيق. كما قد يجرح األطفال 
أنفسهم من خالل العبث بالنوافذ الجانبية أو نافذة 

السقف (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) أو املزايا 
األخرى يف السيارة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن 

تتسبب الحرارة املتزايدة أو الربودة الشديدة داخل 
السيارة يف وفاة األطفال.



٥٧

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

٥٧ص نقاط يجب أخذها يف االعتبار: 
٥٨ص عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل: 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع 
٧٦، ٧١، ٦٦، ٦١ص الجلوس املتنوعة: 

ص أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل: 
٨١

٨٢ص يتم تثبيته باستعمال حزام املقعد: •
يتم تثبيته باستعمال املرتكز السفيل املتوافق •

٨٤ص : ISOFIXمع املقاييس 
٨٦ص باستعمال مرتكز الربط العلوي: •

 إذا وجدت قوانني متعلقة بنظام تقييد حركة
الطفل يف بلدك، يرجى استشارة وكيل 

تويوتا عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل.
 قم بإعطاء األولوية ملراعاة التحذيرات

باإلضافة إىل القوانني واملقاييس الخاصة 
بأنظمة تقييد حركة األطفال.

 قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل إىل
أن يبلغ ويكرب بحيث يمكنه ربط حزام 

املقعد املركب يف السيارة.
 اخرت نظام تقييد حركة الطفل املالئم لعمر

وحجم الطفل.
 الحظ أنه ال يمكن تثبيت جميع أنظمة تقييد

حركة الطفل يف جميع السيارات.
قبل استخدام أو رشاء نظام تقييد حركة 
الطفل، تأكد من أنه متوافق مع مواضع 

)٧٦، ٧١، ٦٦، ٦١ص ←املقاعد. (

أنظمة تقييد حركة األطفال 
(باستثناء السيارات الخاصة بالهند)

قبل تركيب نظام تقييد حركة الطفل يف 
السيارة، ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية 

واألنواع املختلفة من أنظمة تقييد حركة 
وغريها الرتكيب أساليب إىل باإلضافة األطفال

الواردة يف هذا الدليل.
 قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل

عند ركوب السيارة مع الطفل الصغري 
الذي ال يستطيع استعمال حزام املقعد 

بصورة صحيحة. لضمان سالمة الطفل، 
قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل يف 

املقعد الخلفي. تأكد من اتباع أسلوب 
الرتكيب الوارد يف دليل التشغيل امللحق 

بنظام تقييد حركة الطفل.
 يوىص باستعمال نظام تقييد حركة

الطفل األصيل من تويوتا ألن استخدامه 
. أنظمة تقييد  يف هذه السيارة أكثر أماناً

حركة الطفل األصلية من تويوتا 
مصنوعة خصيصاً لسيارات تويوتا. 

يمكن رشاؤها عند وكيل تويوتا.

جدول املحتويات

نقاط يجب أخذها يف االعتبار

تحذير
عند وجود طفل يف السيارة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
لضمان الحماية الفعالة يف حالة وقوع حوادث ●

أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة، ينبغي 
تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة باستعمال 
حزام املقعد أو تثبيت نظام تقييد حركة الطفل 
بصورة صحيحة. للمزيد من تفاصيل التثبيت، 
راجع دليل التشغيل املرفق بنظام تقييد حركة 

الطفل. تعليمات التثبيت العامة واردة يف هذا 
الدليل.
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عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل ■
مقعد الراكب األمامي

لضمان سالمة الطفل، قم برتكيب نظام تقييد 
حركة الطفل يف املقعد الخلفي. عندما ال يمكن 

تفادي تركيب نظام تقييد حركة الطفل يف مقعد 
الراكب األمامي، اضبط مقعد الراكب األمامي 
كما ييل وقم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل 

فيه.
 اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم

بالكامل.
إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، 
اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل 

بالشكل الصحيح.
 قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر

اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 
األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.

 ًانزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكنا
إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

موضع.

تحذير
كثرياً ما توصيك رشكة تويوتا بتثبيت نظام ●

تقييد حركة الطفل املالئم لوزن وحجم الطفل 
يف املقعد الخلفي. وفقاً إلحصائيات الحوادث، 

يكون الطفل أكثر سالمة عندما يكون مقيداً 
بصورة صحيحة يف املقعد الخلفي مقارنة مع 

املقعد األمامي.
حمل الطفل بني ذراعيك أو أذرع أشخاص ●

آخرين ليس بديالً لنظام تقييد حركة الطفل. يف 
حالة وقوع حادث، يمكن للطفل أن يرتطم 

بالزجاج األمامي أو قد يتم عرصه بني من الذي 
يحمله وبني التجهيزات الداخلية.

التعامل مع نظام تقييد حركة الطفل■
إذا لم يتم تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بصورة 

صحيحة، فقد يؤدي ذلك إىل تعرض الطفل أو 
الركاب اآلخرين للوفاة أو إلصابات خطرية عند 

تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة إىل أحد 
االتجاهني فجأة أو يف حالة وقوع حادث.

إذا تعرضت السيارة لصدمة قوية عند وقوع ●
حادث، الخ، من املحتمل تعرض نظام تقييد 

حركة الطفل لتلف ال يمكن رؤيته بسهولة. يف 
مثل هذه الحاالت، ال تقم بإعادة استعمال نظام 

تقييد حركة الطفل.
وفقاً لنظام تقييد حركة الطفل، قد يكون ●

. يف هذه الحاالت،  تركيبه صعباً أو مستحيالً
تأكد مما إذا كان نظام تقييد حركة الطفل 

، ٦٦، ٦١ص ←مالئماً لرتكيبه يف السيارة (
). تأكد من الرتكيب ومراعاة قواعد ٧٦، ٧١

االستعمال بعد قراءة أسلوب تثبيت نظام تقييد 
حركة الطفل الوارد يف هذا الدليل بعناية 

باإلضافة إىل دليل التشغيل املرفق بنظام تقييد 
حركة الطفل.

حافظ عىل نظام تقييد حركة الطفل مثبتاً ●
باملقعد بإحكام حتى إذا لم يتم استعماله. ال 

تقم بتخزين نظام تقييد حركة الطفل يف 
مقصورة الركاب بدون تثبيته.

إذا كانت هناك حاجة إىل نزع نظام تقييد حركة ●
الطفل، أخرجه عن السيارة أو قم بتخزينه يف 

حجرية األمتعة بتثبيته بإحكام.

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل
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تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة ●

الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب األمامي.
يمكن لقوة االنتفاخ الرسيع للكيس الهوائي 

الخاص بالراكب األمامي أن تؤدي إىل تعرض 
الطفل للوفاة أو إلصابة خطرية يف حالة وقوع 

حادث.

توجد بطاقة (بطاقات) عىل حاجب الشمس ●
الخاص بالراكب األمامي، وهي تشري إىل منع 

تركيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف 
عىل مقعد الراكب األمامي.

تفاصيل البطاقة (البطاقات) مبينة يف الشكل 
التوضيحي أدناه.
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تحذير

تحذير
قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه ●

لألمام عىل مقعد الراكب األمامي فقط عندما ال 
يمكن تفاديه. عند تركيب نظام تقييد حركة 

الطفل املتجه لألمام عىل مقعد الراكب األمامي، 
قم بتحريك املقعد للخلف بقدر اإلمكان. عدم 

قيامك بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
إصابات خطرية عند انتفاخ األكياس الهوائية.

ال تسمح للطفل بإسناد رأسه أو أي جزء من●
جسمه عىل الباب أو املنطقة املحيطة باملقعد أو 
الدعامات األمامية/الخلفية أو قضبان السقف 

الجانبية التي تنتفخ منها األكياس الهوائية 
الجانبية أو األكياس الهوائية العلوية املتضمنة 

 حتى إذا SRSيف نظام تقييد الحركة التكمييل 
كان الطفل جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل. 

يعترب هذا خطراً ألن قوة انتفاخ األكياس 
الهوائية الجانبية واألكياس الهوائية العلوية 

 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
قد تؤدي إىل تعرض الطفل للوفاة أو إلصابات 

خطرية.

عند تركيب مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص ●
بالطفل)، تحقق دائماً من أن حزام الكتف 
مضبوط عرب منتصف كتف الطفل. ينبغي 
املحافظة عىل الحزام بعيداً عن رقبة الطفل 

ولكن ليس بعيداً عن كتفه.
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توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٦٢ص ←أنظمة تقييد حركة الطفل (

تستخدم الرموز لعرض أنظمة تقييد حركة 
الطفل التي يمكن استعمالها ومواضع الجلوس 

املمكنة للرتكيب.
تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 

إىل جنب مع ما ييل [قبل التأكد من توافقية كل 
وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد 

حركة الطفل].
قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع ■

الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل
التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة ١

الطفل.
قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 

  UN(ECE)متوافق مع املقاييس 
R44*أو ١ UN(ECE) R129*٢، ١.

عالمة املوافقة التالية موجودة عىل أنظمة 
تقييد حركة األطفال املتوافقة.

تحذير
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم ●

لعمر الطفل وحجمه وقم برتكيبه يف املقعد 
الخلفي.

إذا كان مقعد السائق يتداخل مع نظام تقييد ●
حركة الطفل، مما يعيق تثبيته بصورة 

صحيحة، قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل 
عىل املقعد الخلفي األيمن (السيارات املجهزة 

بعجلة القيادة عىل اليسار) أو عىل املقعد الخلفي 
األيرس (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل 

اليمني).

اضبط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يتداخل ●
مع نظام تقييد حركة الطفل.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل مقعد ●
الصف الثاني األوسط، قم بمحاذاة وسادة 

املقعد األوسط مع وسادتي املقعدين األيمن 
واأليرس وظهر املقعد األوسط مع ظهري 

املقعدين األيمن واأليرس. يجب ضبط ظهور 
املقاعد عىل نفس زاوية امليالن. وإال فلن يمكن 

تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بإحكام مما قد 
يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية 
عند تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة 
إىل أحد االتجاهني بصورة مفاجئة أو يف حالة 

وقوع حادث.
ينبغي عدم مالمسة نظام تقييد حركة الطفل ●

املركب عىل مقعد الصف الثالث لظهور مقاعد 
الصف الثاني.

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (باستثناء بلدان 

رابطة دول جنوب رشقي آسيا 
)ASEAN ودول أمريكا الالتينية ،(

ودول منطقة البحر الكاريبي ودول 
االتحاد األوروبي)
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تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 
تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع عالمة 
.UN(ECE) R44املوافقة الخاصة باملقاييس 

عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 
UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع عالمة 
 UN(ECE) R129املوافقة الخاصة باملقاييس 

باإلضافة إىل أوزان األطفال املتوافقة معها.
التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢

حركة الطفل.
تحقق من عالمة املوافقة الخاصة بأنظمة 

تقييد حركة الطفل ملعرفة مالءمة نظام 
تقييد حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شكوك، قم بالتحقق 

من دليل املستخدم املتضمن مع نظام تقييد 
حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام 

تقييد حركة الطفل.
"العامة"•

"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

*١:UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 
هي مقاييس األمم املتحدة الخاصة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة :٢*

يف الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.
قد تختلف العالمة املوجودة وفقاً للمنتج.:٣*

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع ■
أنظمة تقييد حركة الطفل:

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٥الخاصة بموديالت 

A

B
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 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر :١*
اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 
األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.

اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم :٢*
بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، 

إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر 
املقعد، اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس 

مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا :٣*
كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.
ال تستخدم سوى نظام تقييد حركة الطفل املتجه :٤*

 *٤*٣، ٢، ١

 *٣، ٢

 *٣، ٢

 *٣، ٢

 *٣، ٢

 *٣، ٢

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة 
"العامة" التي يتم تثبيتها باستعمال حزام 

املقعد.
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

.ISOFIX و i-Sizeمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة 
الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 

األمامي.
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لألمام.
معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 
حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 

نوع عالقة "املرتكز".
إذا لم يكن لنظام تقييد حركة الطفل "مرتكز" معني (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 

يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 
التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم 
لحزام املقعد من الفئة 

العامة (نعم/ال)

نعم
نظام تقييد 
حركة الطفل 
املتجه لألمام 
فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

 i-Sizeموضع الجلوس 
الالنعمالنعمال(نعم/ال)

موضع الجلوس املالئم 
للمرتكز الجانبي 

)L1/L2(ال/
الالالالالال

املرتكز املالئم املتجه 
للخلف 

)R1/R2X/R2/R3/
ال)

ال
 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

ال
 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

الال

املرتكز املالئم املتجه 
لألمام 

)F2X/F2/F3(ال/
، F2X ، F2ال

F3الF2X ، F2 ،
F3الال

مرتكز مقعد الناشئة 
الالB2 ، B3الB2 ، B3ال/ال)B2/B3املالئم (
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عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة 
األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 

أحزمة املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة 
الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو 

التأثري عىل فعالية حزام املقعد. تأكد من أن 
حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب 
الكتف وعند أدنى موضع عىل الوركني. إذا لم 

يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا 
كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل 

إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل
املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث 

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة
التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 

ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 
اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 

التداخل.
 إذا كان مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد

أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك 
وسادة املقعد لألمام.

 عند تركيب مقعد الناشئة، إذا كان الطفل
جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل يف الوضع 

القائم جداً، اضبط ظهر املقعد عىل أكثر 
األوضاع راحة. وإذا كان مرتكز الكتف 

الخاص بحزام املقعد أمام دليل حزام مقعد 
الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد لألمام.

الرشحاملرتكز
F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع املتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم املتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع املتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيرس
L2مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة
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توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٦٧ص ←أنظمة تقييد حركة الطفل (

تستخدم الرموز لعرض أنظمة تقييد حركة 
الطفل التي يمكن استعمالها ومواضع الجلوس 
املمكنة للرتكيب. يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد 

حركة الطفل املوىص به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال 

املوىص بها وجدول التوافقية] ملعرفة أنظمة 
)٧٠ص ←تقييد حركة األطفال املوىص بها. (

تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 
إىل جنب مع ما ييل [قبل التأكد من توافقية كل 

وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد 
حركة الطفل].

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع ■
الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل

التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة ١
الطفل.

قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 
  UN(ECE)متوافق مع املقاييس 

R44*أو ١ UN(ECE) R129*٢، ١.
عالمة املوافقة التالية موجودة عىل أنظمة 

تقييد حركة األطفال املتوافقة.

تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 
تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129 باإلضافة إىل أوزان 
األطفال املتوافقة معها.

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

تحقق من عالمة املوافقة الخاصة بأنظمة 
تقييد حركة الطفل ملعرفة مالءمة نظام 

تقييد حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شكوك، قم بالتحقق 

من دليل املستخدم املتضمن مع نظام تقييد 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (لبلدان رابطة 

)ASEANدول جنوب رشقي آسيا 

A

B
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حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام 
تقييد حركة الطفل.

"العامة"•
"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

*١:UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 
هي مقاييس األمم املتحدة الخاصة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة :٢*

يف الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.
قد تختلف العالمة املوجودة وفقاً للمنتج.:٣*

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع ■
أنظمة تقييد حركة الطفل

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٥الخاصة بموديالت 

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

 *٤*٣، ٢، ١

 *٣، ٢

 *٣، ٢

 *٣، ٢
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قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر :١*

اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 
األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.

اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم :٢*
بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، 

إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر 
املقعد، اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس 

مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا :٣*
كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.
ال تستخدم سوى نظام تقييد حركة الطفل املتجه :٤*

لألمام.
معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

 *٣، ٢

 *٣، ٢

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة 
"universal التي يتم تثبيتها "

باستعمال حزام املقعد.
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال 

املحددة يف أنظمة تقييد حركة األطفال 
ص ←املوىص بها وجدول التوافقية. (

٧٠(
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

.ISOFIX و i-Sizeمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة 
الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 

األمامي.

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم لحزام 
املقعد من الفئة العامة (نعم/

ال)

نعم
نظام تقييد 

حركة 
الطفل 
املتجه 
لألمام فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

 i-Sizeموضع الجلوس 
الالنعمالنعمال(نعم/ال)



٦٩

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 
حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 

نوع عالقة "املرتكز".
إذا لم يكن لنظام تقييد حركة الطفل "مرتكز" معني (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 

يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 
التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

موضع الجلوس املالئم 
للمرتكز الجانبي 

)L1/L2(ال/
الالالالالال

املرتكز املالئم املتجه للخلف 
)R1/R2X/R2/R3(ال/ال

 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

ال
 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

الال

املرتكز املالئم املتجه لألمام 
)F2X/F2/F3(ال/الF2X ،

F2 ، F3الF2X ،
F2 ، F3الال

مرتكز مقعد الناشئة املالئم 
)B2/B3(ال/الB2 ، B3الB2 ، B3الال

الرشحاملرتكز
F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع املتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم املتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع املتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيرس
L2مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٠١

أنظمة تقييد حركة األطفال املوىص بها وجدول التوافقية■

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة يف الجدول خارج بلدان رابطة دول جنوب رشق 
.ASEANآسيا 

عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة 
األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 

أحزمة املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة 
الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو 

التأثري عىل فعالية حزام املقعد. تأكد من أن 
حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب 
الكتف وعند أدنى موضع عىل الوركني. إذا لم 

يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا 
كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل 

إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل
املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث 

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة
التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 

ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 
اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 

التداخل.
 إذا كان مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد

أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك 

وسادة املقعد لألمام.

 عند تركيب مقعد الناشئة، إذا كان الطفل
جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل يف الوضع 

القائم جداً، اضبط ظهر املقعد عىل أكثر 
األوضاع راحة. وإذا كان مرتكز الكتف 

الخاص بحزام املقعد أمام دليل حزام مقعد 
الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد لألمام.

نظام تقييد 
حركة الطفل 
املوىص به

موضع الجلوس

أنظمة تقييد 
حركة األطفال 

من الفئة 
i-Size

i-Size 
MIDI 

(نعم/ال)
الالنعمالنعمال



٧١

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٧٢ص ←أنظمة تقييد حركة الطفل (

تستخدم الرموز لعرض أنظمة تقييد حركة 
الطفل التي يمكن استعمالها ومواضع الجلوس 
املمكنة للرتكيب. يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد 

حركة الطفل املوىص به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال 

املوىص بها وجدول التوافقية] ملعرفة أنظمة 
)٧٥ص ←تقييد حركة األطفال املوىص بها. (

تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 
إىل جنب مع ما ييل [قبل التأكد من توافقية كل 

وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد 
حركة الطفل].

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع ■
الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل

التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة ١
الطفل.

قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 
  UN(ECE)متوافق مع املقاييس 

R44*أو ١ UN(ECE) R129*٢، ١.
عالمة املوافقة التالية موجودة عىل أنظمة 

تقييد حركة األطفال املتوافقة.

تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 
تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129 باإلضافة إىل أوزان 
األطفال املتوافقة معها.

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

تحقق من عالمة املوافقة الخاصة بأنظمة 
تقييد حركة الطفل ملعرفة مالءمة نظام 

تقييد حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شكوك، قم بالتحقق 

من دليل املستخدم املتضمن مع نظام تقييد 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (للسيارات 
الخاصة بدول أمريكا الالتينية ودول 

منطقة البحر الكاريبي)

A

B



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٢١

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام 
تقييد حركة الطفل.

"العامة"•
"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

*١:UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 
هي مقاييس األمم املتحدة الخاصة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة :٢*

يف الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.
قد تختلف العالمة املوجودة وفقاً للمنتج.:٣*

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع ■
أنظمة تقييد حركة الطفل

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٥الخاصة بموديالت 

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

 السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني
 ركاب٧الخاصة بموديالت 

 *٤*٣، ٢، ١

 *٣، ٢

 *٣، ٢

 *٣، ٢



٧٣

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر :١*

اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 
األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.

اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم :٢*
بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، 

إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر 
املقعد، اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس 

مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا :٣*
كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.
ال تستخدم سوى نظام تقييد حركة الطفل املتجه :٤*

لألمام.
معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

 *٣، ٢

 *٣، ٢

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة 
"universal التي يتم تثبيتها "

باستعمال حزام املقعد.
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال 

املحددة يف أنظمة تقييد حركة األطفال 
ص ←املوىص بها وجدول التوافقية. (

٧٥(
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

.ISOFIX و i-Sizeمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة 
الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 

األمامي.

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم لحزام 
املقعد من الفئة العامة (نعم/

ال)

نعم
نظام تقييد 

حركة 
الطفل 
املتجه 
لألمام فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

 i-Sizeموضع الجلوس 
الالنعمالنعمال(نعم/ال)



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٤١

 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 
حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 

نوع عالقة "املرتكز".
إذا لم يكن لنظام تقييد حركة الطفل "مرتكز" معني (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 

يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 
التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

موضع الجلوس املالئم 
للمرتكز الجانبي 

)L1/L2(ال/
الالالالالال

املرتكز املالئم املتجه للخلف 
)R1/R2X/R2/R3(ال/ال

 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

ال
 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

الال

املرتكز املالئم املتجه لألمام 
)F2X/F2/F3(ال/الF2X ،

F2 ، F3الF2X ،
F2 ، F3الال

مرتكز مقعد الناشئة املالئم 
)B2/B3(ال/الB2 ، B3الB2 ، B3الال

الرشحاملرتكز
F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع املتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم املتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع املتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيرس
L2مقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد



٧٥

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

أنظمة تقييد حركة األطفال املوىص بها وجدول التوافقية■

 يف الربازيل فقط.MIDI PLUS هذا أصبح CRSإال أن اسم نظام تقييد حركة الطفل :*
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة يف الجدول خارج دول أمريكا الالتينية ودول منطقة 

البحر الكاريبي.
عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة 

األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 
أحزمة املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة 

الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو 
التأثري عىل فعالية حزام املقعد. تأكد من أن 

حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب 
الكتف وعند أدنى موضع عىل الوركني. إذا لم 

يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا 
كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل 

إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل
املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث 

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة
التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 

ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 
اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 

التداخل.
 إذا كان مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد

أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك 
وسادة املقعد لألمام.

 عند تركيب مقعد الناشئة، إذا كان الطفل
جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل يف الوضع 

القائم جداً، اضبط ظهر املقعد عىل أكثر 
األوضاع راحة. وإذا كان مرتكز الكتف 

الخاص بحزام املقعد أمام دليل حزام مقعد 
الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد لألمام.

نظام تقييد 
حركة الطفل 
املوىص به

موضع الجلوس

أنظمة تقييد 
حركة األطفال 

من الفئة 
i-Size

i-Size 
MIDI* 

(نعم/ال)
الالنعمالنعمال



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٦١

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٧٧ص ←أنظمة تقييد حركة الطفل (

تستخدم الرموز لعرض أنظمة تقييد حركة 
الطفل التي يمكن استعمالها ومواضع الجلوس 

املمكنة للرتكيب.
يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد حركة الطفل 

املوىص به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال 

املوىص بها وجدول التوافقية] ملعرفة أنظمة 
)٨١ص ←تقييد حركة األطفال املوىص بها. (

تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 
إىل جنب مع ما ييل [قبل التأكد من توافقية كل 

وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد 
حركة الطفل].

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع ■
الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل

التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة ١
الطفل.

قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 
  UN(ECE)متوافق مع املقاييس 

R44*أو ١ UN(ECE) R129*٢، ١.
عالمة املوافقة التالية موجودة عىل أنظمة 

تقييد حركة األطفال املتوافقة.

تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 
تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129 باإلضافة إىل أوزان 
األطفال املتوافقة معها.

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

تحقق من عالمة املوافقة الخاصة بأنظمة 
تقييد حركة الطفل ملعرفة مالءمة نظام 

تقييد حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شكوك، قم بالتحقق 

من دليل املستخدم املتضمن مع نظام تقييد 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (لدول االتحاد 

األوروبي)

A

B
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حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام 
تقييد حركة الطفل.

"العامة"•
"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

*١:UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 
هي مقاييس األمم املتحدة الخاصة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة :٢*

يف الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.
قد تختلف العالمة املوجودة وفقاً للمنتج.:٣*

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع ■
أنظمة تقييد حركة الطفل

 ركاب٥موديالت 

 ركاب٧موديالت 

قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر :١*
اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 
األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.

اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم :٢*
بالكامل. 

عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، إذا كانت 
هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، 

اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد 
الطفل بالشكل الصحيح.

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة 
"العامة" التي يتم تثبيتها باستعمال حزام 

املقعد.
مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة 

"العامة" املتجهة لألمام التي يتم تثبيتها 
باستعمال حزام املقعد.

مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال املوىص 
بها واملحددة يف معلومات أنظمة تقييد 

)٧٩ص ←حركة األطفال املوىص بها. (
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

.ISOFIX و i-Sizeمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٨١

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا :٣*
كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. 

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.
 تفعيل الكيس الهوائي الخاص براكب :٤*

املقعد األمامي. ال تقم مطلقاً باستعمال نظام 
تقييد حركة الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 

األمامي.
عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة 

األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 
أحزمة املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة 

الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو 
التأثري عىل فعالية حزام املقعد.

تأكد من أن حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم 
ومريح عرب الكتف وعند أدنى موضع عىل 

الوركني. إذا لم يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك 
الشكل، أو إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة 

الطفل، انتقل إىل موضع مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل

املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث 
ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 

حركة الطفل.
 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة

التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 
ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 

اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 
التداخل.

 إذا كان مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد
أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك 

وسادة املقعد لألمام.

 عند تركيب مقعد الناشئة، إذا كان الطفل
جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل يف الوضع 

القائم جداً، اضبط ظهر املقعد عىل أكثر 
األوضاع راحة. وإذا كان مرتكز الكتف 

الخاص بحزام املقعد أمام دليل حزام مقعد 
الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد لألمام.
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معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

).III و II و I و  +0  و 0كل الفئات العامة (مجموعة :*
. و تقرتح رشكة تويوتا عىل املستخدمني استعمال مواضع الجلوس 

 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 
حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 

نوع عالقة "املرتكز".
إذا لم يكن لنظام تقييد حركة الطفل "مرتكز" معني (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 

يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 
التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم لحزام املقعد 
*من الفئة العامة (نعم/ال)

نعم
نظام 
تقييد 
حركة 
الطفل 
املتجه 
لألمام 
فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

الالنعمالنعمال (نعم/ال)i-Sizeموضع الجلوس 
موضع الجلوس املالئم للمرتكز 

الالالالالال/ال)L1/L2الجانبي (

املرتكز املالئم املتجه للخلف 
)R1/R2X/R2/R3(ال/ال

 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

ال
 R1 ،
 R2X ،
 R2  ،R3

الال

املرتكز املالئم املتجه لألمام 
)F2X/F2/F3(ال/الF2X ،

F2 ، F3الF2X ،
F2 ، F3الال

مرتكز مقعد الناشئة املالئم 
)B2/B3(ال/الB2 ، B3الB2 ، B3الال



ضمان سالمة الطفل. ٢-٨٠١

مجموعات 
مرتكز الفئةوزن الطفلالوزن

ISOالرشح

 كجم١٠حتى 0

ER1مقعد الرضيع املتجه للخلف

FL1 مقعد الرضيع املتجه للجانب األيرس (رسير
الرضيع النقال)

GL2 مقعد الرضيع املتجه للجانب األيمن (رسير
الرضيع النقال)

 كجم١٣حتى  +0 

CR3 أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم
املتجهة للخلف

DR2 أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم
املتجهة للخلف

⎯R2X أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم
املتجهة للخلف

ER1مقعد الرضيع املتجه للخلف

Iكجم١٨ إىل ٩ 

AF3 أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع
املتجهة لألمام

BF2 أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة
االرتفاع املتجهة لألمام

B1F2X أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة
االرتفاع املتجهة لألمام

CR3 أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم
املتجهة للخلف

DR2 أنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم
املتجهة للخلف

IIكجم٢٥ إىل ١٥ 
⎯B2 ، B3مقعد الناشئة

IIIكجم٣٦ إىل ٢٢ 
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مجموعة أنظمة تقييد حركة الطفل املوىص بها■

اضبط مسند الرأس يف نظام تقييد حركة الطفل بحيث ال يشكل عائقاً داخل السيارة.:١*
تأكد من تثبيت حزام املقعد عرب قطعة التثبيت.:٢*
 عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل مع

قطعة التثبيت، تأكد من توجيه حزام 
 كما هو الحضن نحو قطعة التثبيت 

موضح يف الشكل التوضيحي.

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال 
املذكورة يف الجدول خارج دول االتحاد 

األوروبي.

تأكد منها بواسطة دليل التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل ملعرفة كيفية تثبيته.

نظام تقييد حركة الطفل املوىص بهمجموعات الوزن
التثبيت

يتم تثبيته باستعمال 
حزام املقعد

يتم تثبيته باستعمال 
املرتكزات السفلية

مقعد متجه للخلف
 +0  أو 0املجموعة 

 ١٣ كجم أو ١٠حتى 
كجم

تويوتا
 G0+  ، BABY SAFE PLUSال ينطبقنعم

مقعد متجه لألمام
Iاملجموعة 

 كجم١٨ إىل ٩
تويوتا

DUO PLUSنعمنعم

مقعد التعزيز
III و IIمجموعة 

 كجم ٢٥ إىل ١٥
 كجم٣٦ إىل ٢٢و 

تويوتا
KIDFIX 2S *نعمنعم٢، ١

تويوتا
MAXI PLUSنعمنعم

A

أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل



ضمان سالمة الطفل. ٢-٨٢١

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
حزام املقعد

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

إذا لم يكن نظام تقييد حركة الطفل الذي معك 
ضمن الفئة "العامة" (أو إذا لم تكن املعلومات 

الرضورية مذكورة يف الجدول)، راجع "قائمة 
السيارات" التي يوفرها صانع نظام تقييد 
حركة الطفل لالطالع عىل أوضاع تركيب 

ممكنة ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية بعد 
االستفسار من بائع نظام تقييد حركة الطفل. 

)٧٦، ٧١، ٦٦، ٦١ص ←(
إذا كان ال بد من تثبيت نظام تقييد حركة ١

ص الطفل عىل مقعد الراكب األمامي، راجع 
 لتفاصيل ضبط مقعد الراكب األمامي.٥٨

الصفحةأسلوب الرتكيب

٨٢ص الرتكيب باستعمال حزام املقعد

الرتكيب باستعمال املرتكز السفيل 
٨٤ص ISOFIXاملتوافق مع املقاييس 

الرتكيب باستعمال مرتكز الربط 
٨٦ص العلوي

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته 
باستعمال حزام املقعد
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اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم ٢
بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه 
لألمام، إذا كانت هناك فسحة بني مقعد 
الطفل وظهر املقعد، اضبط زاوية ظهر 

املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل بالشكل 
الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً ٣
إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

)٢٠٤ص ←موضع. (
قم بتمرير حزام املقعد عرب نظام تقييد ٤

حركة الطفل وإدخال اللوحة يف املشبك. 
تأكد من عدم التواء حزام املقعد. قم بتثبيت 

حزام املقعد عىل نظام تقييد حركة الطفل 
بإحكام وفقاً للتوجيهات امللحقة بنظام 

تقييد حركة الطفل.

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غري مجهز ٥
بميزة تأمني حزام املقعد، قم بتثبيته 

باستعمال مشبك التأمني.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٦
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

)٨٤ص ←مثبتاً بإحكام أم ال. (
نزع نظام تقييد حركة الطفل املركب ■

باستعمال حزام املقعد
اضغط زر تحرير املشبك واجعل حزام املقعد 

يلتف بالكامل.
عند تحرير املشبك، قد يرتفع نظام تقييد حركة 
الطفل بسبب ارتداد وسادة املقعد. قم بتحرير 

املشبك مع الضغط عىل نظام تقييد حركة الطفل.
بما أن حزام املقعد يلف نفسه تلقائياً، قم بإعادته إىل 

موضع التخزين ببطء.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■
قد تحتاج إىل مشبك التأمني لرتكيب نظام تقييد حركة 

الطفل. اتبع تعليمات صانع النظام. إذا كان نظام 
تقييد حركة الطفل لديك غري مزود بمشبك التأمني، 

يمكنك رشاء البند التايل من وكيل تويوتا: مشبك 
التأمني الخاص بنظام تقييد حركة الطفل

)22010-73119 (رقم القطعة: 



ضمان سالمة الطفل. ٢-٨٤١

 ISOFIXاملرتكزات السفلية من النوع ■
(نظام تقييد حركة الطفل املتوافق مع 

)ISOFIXاملقاييس 
املرتكزات السفلية متوفرة للمقاعد الخلفية 

الخارجية. (أزرار توضيح مواضع املرتكزات 
موجودة عىل املقاعد.)

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
املرتكز السفيل من النوع املتوافق مع 

 (نظام تقييد حركة ISOFIXاملقاييس 
)ISOFIXالطفل املتوافق مع املقاييس 

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

إذا لم يكن نظام تقييد حركة الطفل الذي معك 
ضمن الفئة "العامة" (أو إذا لم تكن املعلومات 
الرضورية مذكورة يف الجدول)، راجع "قائمة 

السيارات" التي يوفرها صانع نظام تقييد 
حركة الطفل لالطالع عىل أوضاع تركيب 

ممكنة ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية بعد 
االستفسار من بائع نظام تقييد حركة الطفل. 

)٧٦، ٧١، ٦٦، ٦١ص ←(
اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم ١

بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه 
لألمام، إذا كانت هناك فسحة بني مقعد 
الطفل وظهر املقعد، اضبط زاوية ظهر 

املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل بالشكل 
الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً ٢
إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

)٢٠٤ص ←موضع. (
افتح الغطاء.٣

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
ال تسمح لألطفال بالعبث بحزام املقعد. إذا ●

أصبح حزام املقعد ملتوياً حول عنق الطفل، 
فقد يؤدي ذلك إىل وفاته باالختناق أو تعرضه 

إلصابات خطرية أخرى. إذا حدث هذا ولم 
تتمكن من فك تأمني املشبك، فينبغي استعمال 

مقص لقطع الحزام.
تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام ●

وغري ملتو.
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●
مطلقاً بضبط املقعد.

عند تركيب مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص ●
بالطفل)، تحقق دائماً من أن حزام الكتف 
مضبوط عرب منتصف كتف الطفل. ينبغي 
املحافظة عىل الحزام بعيداً عن رقبة الطفل 

ولكن ليس بعيداً عن كتفه.
اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●

تقييد حركة الطفل.

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته 
باستعمال املرتكز السفيل من النوع 

ISOFIX
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ضع الغطاء بني وسادة املقعد وظهر املقعد.

تأكد من مواضع قضبان التثبيت املخصصة ٤
وقم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل عىل 

املقعد.
القضبان مركبة بني وسادة املقعد وظهر املقعد.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٥
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

)٨٤ص ←مثبتاً بإحكام أم ال. (

" (لبلدان رابطة *i-Size MIDIعند استخدام "■
 ودول أمريكا ASEANدول جنوب رشق آسيا 

الالتينية ودول منطقة البحر الكاريبي)
 هذا CRSإال أن اسم نظام تقييد حركة الطفل :*

 يف الربازيل فقط.MIDI PLUSأصبح 
 كما ISOFIXقم بضبط ساق الدعامة وموصالت 

ييل:

 بحيث يمكن ISOFIXقم بتثبيت موصالت ١
.3رؤية الرقم 

 ٥قم بتثبيت ساق الدعامة بحيث يمكن رؤية ٢
ثقوب.

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●
مطلقاً بضبط املقعد.

عند استعمال املرتكزات السفلية، تأكد من عدم ●
وجود أشياء دخيلة حول املرتكزات وعدم 

احتباس حزام املقعد بنظام تقييد حركة الطفل.
اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●

تقييد حركة الطفل.



ضمان سالمة الطفل. ٢-٨٦١

مرتكزات الربط العلوي■
املقعدان الخلفيان األيمن واأليرس مجهزان 

بمرتكزات الربط العلوي.
قم باستعمال مرتكزات الربط العلوي عند 

تثبيت الرشيط العلوي.

الرشيط العلوي
مرتكزات الربط العلوي

تثبيت الرشيط العلوي بمرتكزات الربط ■
العلوي

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

اضبط مسند الرأس إىل أعىل موضع.١
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا كان 
يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل أو الرشيط 

)٢٠٤ص ←العلوي. (

افتح غطاء سناد املرتكز وقم بتثبيت ٢
الخطاف بسناد املرتكز وشد الرشيط 

العلوي.
ص ←تأكد من أن الرشيط العلوي مثبت بإحكام. (

٨٤(
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل مع رفع مسند 
الرأس، تأكد من تمرير الرشيط العلوي تحت مسند 

الرأس.

الرشيط العلوي
الخطاف

باستعمال مرتكز الربط العلوي

A

B

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
اربط الرشيط العلوي بإحكام وتأكد من عدم ●

التواء الحزام.
ال تقم بتثبيت الرشيط العلوي عىل أي يشء غري ●

مرتكزات الربط العلوي.
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●

مطلقاً بضبط املقعد.
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●
تقييد حركة الطفل.

A

B
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٨٧ص نقاط يجب أخذها يف االعتبار: 
٨٨ص نظام تقييد حركة الطفل: 

٩٠ص عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل: 
أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل

٩٣ص يتم تثبيته باستعمال حزام املقعد: •
يتم تثبيته باستعمال املرتكز املتني املتوافق •

٩٨ص : ISOFIXمع املقاييس 
استعمال سناد املرتكز (الخاص بالرشيط •

١٠٢ص العلوي): 

 إذا وجدت قوانني متعلقة بنظام تقييد حركة
الطفل يف بلدك، يرجى استشارة وكيل 

تويوتا عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل مع رفع ●

مسند الرأس، ال تقم بخفض مسند الرأس بعد 
رفعه وبعد تثبيت مرتكز الربط العلوي.

مالحظة
سنادات املرتكز (الخاصة بالرشيط العلوي)■

عند عدم استعمالها، تأكد من إغالق الغطاء. إذا 
ظل الغطاء مفتوحاً، قد يتعرض الغطاء للتلف.

أنظمة تقييد حركة األطفال 
(للسيارات الخاصة بالهند)

قبل تركيب نظام تقييد حركة الطفل يف 
السيارة، ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية 

واألنواع املختلفة من أنظمة تقييد حركة 
وغريها الرتكيب أساليب إىل باإلضافة األطفال

الواردة يف هذا الدليل.
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل عند 

ركوب السيارة مع الطفل الصغري الذي ال 
يستطيع استعمال حزام املقعد بصورة 

صحيحة. لضمان سالمة الطفل، قم برتكيب 
نظام تقييد حركة الطفل يف املقعد الخلفي. 

تأكد من اتباع أسلوب الرتكيب الوارد يف دليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

جدول املحتويات

نقاط يجب أخذها يف االعتبار



ضمان سالمة الطفل. ٢-٨٨١

 قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل
املالئم للطفل إىل أن يبلغ ويكرب إىل الحد 

الذي يمكنه من ربط حزام املقعد املركب يف 
السيارة.

 اخرت نظام تقييد حركة الطفل املالئم لعمر
وحجم الطفل.

 الحظ أنه ال يمكن تثبيت جميع أنظمة تقييد
حركة الطفل يف جميع السيارات.

قبل استخدام أو رشاء نظام تقييد حركة الطفل، تأكد 
)٨٨ص ←من أنه متوافق مع مواضع املقاعد. (

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل يف السيارة 
بعد التأكد من البنود التالية.

املقاييس الخاصة بأنظمة تقييد حركة ■
األطفال

قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم 
 ECE أو ١*ECE R44للمقاييس 

R129*٢، ١.

تحذير
عند وجود طفل يف السيارة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
لضمان الحماية الفعالة يف حالة وقوع حوادث ●

أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة، ينبغي أن 
يتم تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة 

باستعمال حزام املقعد أو نظام تقييد حركة 
الطفل وفقاً لعمر وحجم الطفل.

توصيك رشكة تويوتا كثرياً برتكيب نظام تقييد ●
حركة الطفل املالئم لحجم الطفل يف املقعد 
الخلفي. وفقاً إلحصائيات الحوادث، يكون 

الطفل أكثر سالمة عندما يكون مقيداً بصورة 
صحيحة يف املقعد الخلفي مقارنة مع املقعد 

األمامي.
حمل الطفل بني ذراعيك أو أذرع أشخاص ●

آخرين ليس بديالً لنظام تقييد حركة الطفل. يف 
حالة وقوع حادث، يمكن للطفل أن يرتطم 

بالزجاج األمامي أو قد يتم عرصه بني من الذي 
يحمله وبني التجهيزات الداخلية.

التعامل مع نظام تقييد حركة الطفل■
إذا لم يتم تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بصورة 

صحيحة، فقد يؤدي ذلك إىل تعرض الطفل أو 
الركاب اآلخرين للوفاة أو إلصابات خطرية عند 

تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة إىل أحد 
االتجاهني فجأة أو يف حالة وقوع حادث.

إذا تعرضت السيارة لصدمة قوية عند وقوع ●
حادث، الخ، من املحتمل تعرض نظام تقييد 

حركة الطفل لتلف ال يمكن رؤيته بسهولة. يف 
مثل هذه الحاالت، ال تقم بإعادة استعمال نظام 

تقييد حركة الطفل.
وفقاً لنظام تقييد حركة الطفل، قد يكون ●

. يف هذه الحاالت،  تركيبه صعباً أو مستحيالً
تأكد مما إذا كان نظام تقييد حركة الطفل 

) ٩٨، ٩٣ص ←مالئماً لرتكيبه يف السيارة. (
تأكد من الرتكيب ومراعاة أنظمة االستعمال بعد 

قراءة أسلوب تثبيت نظام تقييد حركة الطفل 
الوارد يف هذا الدليل بعناية باإلضافة إىل دليل 

التشغيل املرفق بنظام تقييد حركة الطفل.
حافظ عىل نظام تقييد حركة الطفل مثبتاً ●

باملقعد بإحكام حتى إذا لم يتم استعماله. ال 
تقم بتخزين نظام تقييد حركة الطفل يف 

مقصورة الركاب بدون تثبيته.
إذا كانت هناك حاجة إىل نزع نظام تقييد حركة ●

الطفل، أخرجه عن السيارة أو قم بتخزينه يف 
حجرية األمتعة بتثبيته بإحكام.

نظام تقييد حركة الطفل
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 ECEعالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 
R44*٣

تشري إىل مدى وزن الطفل املتوافق مع عالمة املوافقة 
.ECE R44الخاصة باملقاييس 

 ECEعالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 
R129 *٣

تشري إىل مدى طول الطفل املتوافق مع عالمة 
 باإلضافة ECE R129املوافقة الخاصة باملقاييس 

إىل أوزان األطفال املتوافقة معها.
*١:ECE R44 و ECE R129 هي مقاييس 

األمم املتحدة الخاصة بأنظمة تقييد حركة 
األطفال.

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة :٢*
يف الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.

قد تختلف العالمة املوجودة وفقاً للمنتج.:٣*
 فقط)ECE R44مجموعة الوزن (■

تحتاج إىل جدول مجموعات الوزن هذا عند التأكد من "مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً 
ملواضع الجلوس املتنوعة". قم بالتأكد باالعتماد عىل "مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً 

)٩٨، ٩٤ص ←ملواضع الجلوس املتنوعة" (
 مجموعات وفقاً لوزن ٥ مدرج ضمن ECE R44نظام تقييد حركة الطفل املتوافق مع املقاييس 

الطفل.

مدى العمر هو تقريب قيايس. اخرته وفقاً لوزن الطفل.:*
أنواع أساليب تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

تأكد منها بواسطة دليل التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل ملعرفة كيفية تثبيته.

A

B

*العمر املرجعيوزن الطفلمجموعة الوزن

 شهور تقريبا٩ً كجم١٠إىل 0املجموعة 
سنة ونصف تقريباً كجم١٣إىل  +0 املجموعة 

 سنوات تقريبا٤ً شهور إىل ٩من  كجم١٨ إىل I٩املجموعة 
 سنوات تقريبا٧ً سنوات إىل ٣من  كجم٢٥ إىل II١٥املجموعة 
 سنة تقريبا١٢ً سنوات إىل ٦من  كجم٣٦ إىل III٢٢املجموعة 
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عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل ■
مقعد الراكب األمامي

لضمان سالمة الطفل، قم برتكيب نظام تقييد 
حركة الطفل يف املقعد الخلفي.

عندما ال يمكن تفادي تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل يف مقعد الراكب األمامي، اضبط مقعد 

الراكب األمامي كما ييل وقم برتكيب نظام تقييد 

حركة الطفل فيه.
 قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر

اإلمكان.
 اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم

بالكامل.
عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، إذا كانت هناك 

فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، اضبط زاوية 
ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل بالشكل 

الصحيح.

الصفحةأسلوب الرتكيب

الرتكيب باستعمال حزام 
٩٣ص املقعد

الرتكيب باستعمال املرتكز 
املتني املتوافق مع 

ISOFIXاملقاييس 
٩٨ص 

الرتكيب باستعمال 
سنادات املرتكز

(الخاصة بالرشيط األعىل)
١٠٢ص 

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل
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 اضبط الجزء األمامي من وسادة املقعد عىل
أعىل موضع.

.اضبط ارتفاع املقعد عىل أعىل موضع
 ًانزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكنا

إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

موضع.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل ■
مقعد خلفي

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل املقعد 
الخلفي األيمن أو األيرس، اضبط املقعد كما ييل 

وقم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل عليه.
 اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم

بالكامل.
عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، إذا كانت هناك 

فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، اضبط زاوية 
ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل بالشكل 

الصحيح.
 ًانزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكنا

إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

موضع.

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة األمور التالية عند تركيب نظام تقييد 
حركة الطفل عىل مقعد الراكب األمامي حني ال 
يكون هناك بد من ذلك. ينتفخ الكيس الهوائي 

الخاص بالراكب األمامي املتضمن يف نظام تقييد 
 برسعة عالية وبقوة كبرية SRSالحركة التكمييل 

وقد يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية 
إذا لم يتم االنتباه إليه.

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة ●
الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب األمامي.

يمكن لقوة االنتفاخ الرسيع للكيس الهوائي 
الخاص بالراكب األمامي أن تؤدي إىل تعرض 
الطفل للوفاة أو إلصابة خطرية يف حالة وقوع 

حادث.
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تحذير
توجد بطاقة (بطاقات) عىل حاجب الشمس ●

الخاص بالراكب األمامي، وهي تشري إىل منع 
تركيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف 

عىل مقعد الراكب األمامي.
تفاصيل البطاقة (البطاقات) مبينة يف الشكل 

التوضيحي أدناه.

تحذير
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توافقية أنظمة تقييد حركة األطفال مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

يبني جدول توافقية نظام تقييد حركة الطفل 
) بالرموز أنواع أنظمة تقييد حركة ٩٤ص ←(

األطفال القابلة لالستعمال ومواضع الجلوس 
التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل 
فيها. تأكد منها أيضاً وفقاً للبند "التأكد من 

تحذير
قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه ●

لألمام عىل مقعد الراكب األمامي فقط عندما ال 
يمكن تفاديه. عند تركيب نظام تقييد حركة 

الطفل املتجه لألمام عىل مقعد الراكب األمامي، 
قم بتحريك املقعد للخلف بقدر اإلمكان. عدم 

قيامك بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
إصابات خطرية عند انتفاخ األكياس الهوائية.

ال تقم بالسماح للطفل باالستناد برأسه أو بأي ●
جزء من جسمه عىل الباب أو املنطقة املحيطة 

باملقعد أو الدعامات األمامية/الخلفية أو 
قضبان السقف الجانبية التي تنتفخ منها 

األكياس الهوائية الجانبية أو األكياس الهوائية 
العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

 حتى إذا كان الطفل محمياً SRSالتكمييل 
بنظام تقييد حركة الطفل. يعترب هذا خطراً ألن 
قوة انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس 

الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
 قد تؤدي إىل تعرض SRSالحركة التكمييل 

الطفل للوفاة أو إلصابات خطرية.

عند تركيب مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص ●
بالطفل)، تحقق دائماً من أن حزام الكتف 
مضبوط عرب منتصف كتف الطفل. ينبغي 
املحافظة عىل الحزام بعيداً عن رقبة الطفل 

ولكن ليس بعيداً عن كتفه.

قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم ●
لعمر الطفل وحجمه وقم برتكيبه يف املقعد 

الخلفي.
إذا كان مقعد السائق يتداخل مع نظام تقييد ●

حركة الطفل ويعيق تثبيته بصورة صحيحة، 
قم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل عىل املقعد 

الخلفي األيرس.

اضبط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يتداخل ●
مع نظام تقييد حركة الطفل.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل مقعد ●
الصف الثاني األوسط، قم بمحاذاة وسادة 

املقعد األوسط مع وسادتي املقعدين األيمن 
واأليرس وظهر املقعد األوسط مع ظهري 

املقعدين األيمن واأليرس. يجب ضبط ظهور 
املقاعد عىل نفس زاوية امليالن. وإال فلن يمكن 

تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بإحكام مما قد 
يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية 
عند تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة 
إىل أحد االتجاهني بصورة مفاجئة أو يف حالة 

وقوع حادث.

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته 
باستعمال حزام املقعد
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مواضع الجلوس التي يمكن تركيب نظام تقييد 
حركة الطفل فيها ومجموعة وزن الطفل 

املالئمة ألنظمة تقييد حركة األطفال التي يتم 
تثبيتها باستعمال حزام املقعد".

التأكد من مواضع الجلوس التي يمكن ■
تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها 

ومجموعة وزن الطفل املالئمة ألنظمة تقييد 
حركة األطفال التي يتم تثبيتها باستعمال 

حزام املقعد
تأكد من "مجموعة الوزن" املتوافقة وفقاً ١

)٨٩ص ←لوزن الطفل (

 كجم، "مجموعة ١٢) عندما يكون الوزن ١(مثال 
" +0 الوزن 
 كجم، "مجموعة ١٥) عندما يكون الوزن ٢(مثال 
"Iالوزن 
تأكد من موضع الجلوس الذي يمكن ٢

تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيه ونوع 
النظام املتوافق واخرتهما من "مالءمة 

أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً ملواضع 
)٩٤ص ←الجلوس املتنوعة". (

أنظمة تقييد حركة األطفال التي يتم تثبيتها باستعمال حزام املقعد – جدول التوافقية■
 Uإذا كان نظام تقييد حركة الطفل من الفئة "العامة"، يمكنك تركيبه يف املواضع املشار إليها بعالمة 

 خاص بأنظمة تقييد حركة األطفال املتجهة لألمام فقط). توجد فئة UF يف الجدول التايل (UFأو 
أنظمة تقييد حركة األطفال ومجموعة الوزن يف دليل نظام تقييد حركة الطفل.

إذا لم يكن نظام تقييد حركة الطفل من الفئة "العامة" (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 
يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 

التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

مجموعات الوزن

موضع الجلوس
أنظمة تقييد حركة األطفال 

املوىص بها مقعد الراكب 
األمامي

املقعد الخلفي
املقعدان األيمن 

٢*يف الوسط٢*واأليرس

0
XUU كجم١٠حتى 

 "G 0+, BABY 
SAFE PLUS" 0 + 

XUU كجم١٣حتى 
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الحروف املستعملة يف الجدول املوضح أعاله:
X.موضع املقعد غري املالئم لألطفال يف هذه املجموعة من الوزن :
U مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة "العامة" املصادق عليها لالستعمال يف مجموعة الوزن :

هذه.
UF مالئم للفئة "العامة" من أنظمة تقييد حركة الطفل املتجهة لألمام املصادق عليها لالستعمال يف :

مجموعة الوزن هذه.
اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم :١*

بالكامل. قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف 
قدر اإلمكان. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب 

األمامي ممكناً، قم بتحريكه إىل أعىل موضع.
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا :٢*

كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو 
اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.

عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة 
األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 

أحزمة املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة 

الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو 
التأثري عىل فعالية حزام املقعد. تأكد من أن 

حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب 
الكتف وعند أدنى موضع عىل الوركني. إذا لم 

يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا 
كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل 

إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة يف 
الجدول خارج الهند.

I
 كجم١٨ إىل ٩

نظام تقييد 
حركة الطفل 
املتجه للخلف 

⎯
X

UU"DUO PLUS" نظام تقييد 
حركة الطفل 
املتجه لألمام 

⎯

UF*٢، ١

II ، III
⎯٢UU، ١*UF كجم٣٦ إىل ١٥

مجموعات الوزن

موضع الجلوس
أنظمة تقييد حركة األطفال 

املوىص بها مقعد الراكب 
األمامي

املقعد الخلفي
املقعدان األيمن 

٢*يف الوسط٢*واأليرس
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 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل
املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث 

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة
التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 

ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 
اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 

التداخل.
 عند تثبيت مقعد الطفل املتجه لألمام، إذا

كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر 
املقعد، اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن 
يالمس مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

 إذا كان مرتكز الكتف الخاص بحزام املقعد
أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك 

وسادة املقعد لألمام.

 عند تركيب مقعد الناشئة، إذا كان الطفل
جالساً يف نظام تقييد حركة الطفل يف الوضع 

القائم جداً، اضبط ظهر املقعد عىل أكثر 
األوضاع راحة. وإذا كان مرتكز الكتف 

الخاص بحزام املقعد أمام دليل حزام مقعد 
الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد لألمام.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
حزام املقعد

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

قم بضبط املقعد١
عند استخدام مقعد الراكب األمامي

إذا كان ال بد من تثبيت نظام تقييد حركة الطفل عىل 
 لتفاصيل ضبط ٩٠ص مقعد الراكب األمامي، راجع 

مقعد الراكب األمامي.
عند استعمال املقعد الخلفي

إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، 
اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل 

)٩١ص ←بالشكل الصحيح. (
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً ٢

إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

)٢٠٤ص ←موضع. (
قم بتمرير حزام املقعد عرب نظام تقييد ٣

حركة الطفل وإدخال اللوحة يف املشبك. 
تأكد من عدم التواء حزام املقعد.

قم بتثبيت حزام املقعد عىل نظام تقييد 
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حركة الطفل بإحكام وفقاً للتوجيهات 
امللحقة بنظام تقييد حركة الطفل.

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غري مجهز ٤
بميزة تأمني حزام املقعد، قم بتثبيته 

باستعمال مشبك التأمني.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٥
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

مثبتاً بإحكام أم ال.
نزع نظام تقييد حركة الطفل املركب ■

باستعمال حزام املقعد
اضغط زر تحرير املشبك واجعل حزام املقعد 

يلتف بالكامل.
عند تحرير املشبك، قد يرتفع نظام تقييد حركة 

الطفل بسبب ارتداد وسادة املقعد.
قم بتحرير املشبك مع الضغط عىل نظام تقييد حركة 

الطفل.
بما أن حزام املقعد يلف نفسه تلقائياً، قم بإعادته إىل 

موضع التخزين ببطء.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■
قد تحتاج إىل مشبك التأمني لرتكيب نظام تقييد حركة 

الطفل. اتبع تعليمات صانع النظام. إذا كان نظام 
تقييد حركة الطفل لديك غري مزود بمشبك التأمني، 

يمكنك رشاء البند التايل من وكيل تويوتا: مشبك 
التأمني الخاص بنظام تقييد حركة الطفل

)22010-73119 (رقم القطعة: 

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
ال تسمح لألطفال بالعبث بحزام املقعد. إذا ●

أصبح حزام املقعد ملتوياً حول عنق الطفل، 
فقد يؤدي ذلك إىل وفاته باالختناق أو تعرضه 

إلصابات خطرية أخرى. إذا حدث هذا ولم 
تتمكن من فك تأمني املشبك، فينبغي استعمال 

مقص لقطع الحزام.
تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام ●

وغري ملتو.
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●
مطلقاً بضبط املقعد.

عند تركيب مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص ●
بالطفل)، تحقق دائماً من أن حزام الكتف 
مضبوط عرب منتصف كتف الطفل. ينبغي 
املحافظة عىل الحزام بعيداً عن رقبة الطفل 

ولكن ليس بعيداً عن كتفه.
اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●

تقييد حركة الطفل.
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 ISOFIXاملرتكزات املتينة من النوع ■
(نظام تقييد حركة الطفل املتوافق مع 

)ISOFIXاملقاييس 
املقعدان الخلفيان األيمن واأليرس مجهزان 

باملرتكزات السفلية. (عالمات توضيح مواضع 
املرتكزات موجودة عىل املقاعد.)

مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً ■
ملواضع الجلوس املتنوعة

يبني جدول توافقية نظام تقييد حركة الطفل 
) بالرموز أنواع أنظمة تقييد حركة ٩٨ص ←(

األطفال القابلة لالستعمال ومواضع الجلوس 
التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل 
فيها. تأكد منها وفقاً لفئة الحجم واملرتكز 

املدرج يف الجدول باإلضافة إىل "التأكد من 
مجموعة الوزن وفئة الحجم ألنظمة تقييد 

 ECEحركة األطفال املتوافقة مع املقاييس 
R44 ISOFIX."

التأكد من مجموعة الوزن وفئة الحجم ■
ألنظمة تقييد حركة األطفال املتوافقة مع 

ECE R44 ISOFIXاملقاييس 
تأكد من "مجموعة الوزن" املتوافقة وفقاً ١

)٨٩ص ←لوزن الطفل (
 كجم، "مجموعة ١٢) عندما يكون الوزن ١(مثال 
" +0 الوزن 
 كجم، "مجموعة ١٥) عندما يكون الوزن ٢(مثال 
"Iالوزن 
التأكد من فئة الحجم٢

اخرت فئة الحجم وفقاً لبند "مجموعة الوزن" الذي تم 
 من "أنظمة تقييد حركة ١التأكد منه يف الخطوة 

 - ISOFIXاألطفال التي يتم تثبيتها باستعمال 
.*)٩٨ص ←جدول التوافقية" (

) عندما يكون وزن الطفل من "مجموعة ١(مثال 
" D" أو "C"، فئة الحجم املتوافقة هي " +0 الوزن 

".Eأو "
) عندما يكون وزن الطفل من "مجموعة ٢(مثال 
" أو B" أو "A"، فئة الحجم املتوافقة هي "Iالوزن 

"B1" أو "C" أو "D."
ولكن ال يمكن اختيار البنود املشار إليها بالعالمة :*

"X بغض النظر عن وجود فئة الحجم املتوافقة "
معها يف جدول مالءمة "موضع الجلوس".

 – جدول التوافقيةISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال التي يتم تثبيتها باستعمال ■
 مقسمة إىل "فئة الحجم" مختلفة. حسب "فئة الحجم" هذه، ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 

يمكنك استعمال األنظمة يف مواضع الجلوس داخل السيارة الواردة يف الجدول التايل. ملعرفة "فئة 
الحجم" و "مجموعة الوزن" الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى مراجعة دليل نظام تقييد 

حركة الطفل.
إذا لم تكن لنظام تقييد حركة الطفل "فئة الحجم" املعينة (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 
يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته 
باستعمال املرتكز املتني من النوع 

ISOFIX
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التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

الحروف املستعملة يف الجدول املوضح أعاله:
X غري مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال باملقاييس :ISOFIX يف مجموعة الوزن هذه و/أو يف 

الرشحفئة الحجم
Aأنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع املتجهة لألمام
Bأنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام

B1أنظمة تقييد حركة األطفال املنخفضة االرتفاع املتجهة لألمام
Cأنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم املتجهة للخلف
Dأنظمة تقييد حركة األطفال املصغرة الحجم املتجهة للخلف
Eمقعد الرضيع املتجه للخلف
Fمقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيرس
Gمقعد الرضيع (رسير الرضيع النقال) املتجه للجانب األيمن

فئة الحجممجموعات الوزن

موضع الجلوس
نظام تقييد 

حركة الطفل 
املوىص به

املقعد الخلفياملقعد األمامي

املقعدان األيمن مقعد الراكب
يف الوسط*واأليرس

رسير الرضيع النقال
F×××

⎯
G×××

0
×E×IL كجم١٠حتى 

⎯

0 + 
 كجم١٣حتى 

E×IL×

D×IL×
⎯

C×IL×

I
 كجم١٨ إىل ٩

D×IL×

⎯ C×IL×

B×IUF×

B1×IUF×
 "DUO 
PLUS" 

A×IUF×⎯



ضمان سالمة الطفل. ٢-١٠٠١

الفئة وفقاً للحجم.
IUF مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال املتجهة لألمام باملقاييس :ISOFIX "من الفئة "العامة 

املصادق عليها لالستعمال يف مجموعة الوزن هذه.
IL مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل املتوافقة مع املقاييس :ISOFIX "من فئات "السيارات الخاصة 

أو "املقيدة" أو "شبه العامة" املصادق عليها لالستعمال يف مجموعة الوزن هذه.
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو اضبط مسند :*

الرأس عىل أعىل موضع.
عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال أحزمة 
املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو التأثري عىل فعالية 
حزام املقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب الكتف وعند أدنى موضع 

عىل الوركني. إذا لم يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة 
الطفل، انتقل إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال املذكورة يف الجدول خارج الهند.
 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث ال يتداخل مع

الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.
 ISOFIX التي يتم تثبيتها باستعمال i-Sizeأنظمة تقييد حركة األطفال املتوافقة مع املقاييس ■

)ECE R129جدول التوافقية – (
"، يمكنك تركيبه يف املواضع املشار إليها بالرمز i-Sizeإذا كان نظام تقييد حركة الطفل من الفئة "

i-U.يف الجدول التايل 
توجد فئة نظام تقييد حركة الطفل يف دليل نظام تقييد حركة الطفل.

الحروف املستعملة يف الجدول املوضح أعاله:
X غري مالئم لالستعمال مع أنظمة تقييد حركة األطفال من الفئة :i-Size.

i-U مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال من الفئة :i-Size.العامة" املتجهة لألمام والخلف" 
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو اضبط مسند :*

موضع الجلوس

مقعد الراكب األمامي
املقعد الخلفي

املقعدان األيمن 
يف الوسط*واأليرس

أنظمة تقييد حركة األطفال من الفئة 
i-SizeXi-UX
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الرأس عىل أعىل موضع.
عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال عىل املقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال أحزمة 
املقاعد املجاورة لنظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو التأثري عىل فعالية 
حزام املقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشدود بشكل مالئم ومريح عرب الكتف وعند أدنى موضع 

عىل الوركني. إذا لم يكن حزام املقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة 
الطفل، انتقل إىل موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

 عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل املقعد الخلفي، اضبط املقعد األمامي بحيث ال يتداخل مع
الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
املرتكز املتني املتوافق مع املقاييس 

ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل) 
)ISOFIXاملتوافق مع املقاييس 

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم ١
بالكامل. عند تثبيت مقعد الطفل املتجه 
لألمام، إذا كانت هناك فسحة بني مقعد 
الطفل وظهر املقعد، اضبط زاوية ظهر 

املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل بالشكل 
الصحيح.

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً ٢
إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

)٢٠٤ص ←موضع. (
افتح الغطاء.٣

ضع الغطاء بني وسادة املقعد وظهر املقعد.

تأكد من مواضع قضبان التثبيت املخصصة ٤
وقم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل عىل 

املقعد.
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القضبان مركبة بني وسادة املقعد وظهر املقعد.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٥
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

)٩٧ص ←مثبتاً بإحكام أم ال. (

"DUO PLUSعند استعمال "■
اضبط زاوية ظهر املقعد عىل املوضع القائم بالكامل.
إذا كانت هناك فسحة بني مقعد الطفل وظهر املقعد، 
اضبط زاوية ظهر املقعد إىل أن يالمس مقعد الطفل 

بالشكل الصحيح.

سنادات املرتكز (الخاصة بالرشيط العلوي)■
سنادات املرتكز مزودة باملقعدين الخلفيني 

األيمن واأليرس.
قم باستعمال سنادات املرتكز عند تثبيت 

الرشيط العلوي.

الرشيط العلوي
مرتكزات الربط العلوي

تثبيت الرشيط العلوي عىل سناد املرتكز■
قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 

التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.
اضبط مسند الرأس إىل أعىل موضع.١

انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً إذا كان 
يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل أو الرشيط 

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●
مطلقاً بضبط املقعد.

عند استعمال املرتكزات السفلية، تأكد من عدم ●
وجود أشياء دخيلة حول املرتكزات وعدم 

احتباس حزام املقعد بنظام تقييد حركة الطفل.

اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●
تقييد حركة الطفل.

استعمال سناد املرتكز (الخاص بالرشيط 
العلوي)

A

B
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)٢٠٤ص ←العلوي. (

افتح غطاء سناد املرتكز وقم بتثبيت ٢
الخطاف بسناد املرتكز وشد الرشيط 

العلوي.
ص ←تأكد من أن الرشيط العلوي مثبت بإحكام. (

٩٧(
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل مع رفع مسند 
الرأس، تأكد من تمرير الرشيط العلوي تحت مسند 

الرأس.

الرشيط العلوي
الخطاف

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
اربط الرشيط العلوي بإحكام وتأكد من عدم ●

التواء الحزام.

A

B

ال تقم بتثبيت الرشيط العلوي عىل أي يشء غري ●
سناد املرتكز.

قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●
اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 

مثبت بإحكام.
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●

مطلقاً بضبط املقعد.
اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●

تقييد حركة الطفل.
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل مع رفع ●

مسند الرأس، ال تقم بخفض مسند الرأس بعد 
رفعه وبعد تثبيت مرتكز الربط العلوي.

مالحظة
سنادات املرتكز (الخاصة بالرشيط العلوي)■

عند عدم استعمالها، تأكد من إغالق الغطاء. إذا 
ظل الغطاء مفتوحاً، قد يتعرض الغطاء للتلف.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
تعمل يف نطاق التغطية الخاصة بمكاملات :٢*

.eCallالطوارئ 

*"SOSزر "

أضواء املؤرش
امليكروفون
السماعة

هذا الزر معد لالتصال مع مشغل نظام مكاملات :*
.eCallالطوارئ 

 األخرى املتوفرة يف األنظمة األخرى SOSأزرار 
الخاصة بالسيارة ال تمت بصلة للجهاز وليست 

معدة لالتصال مع مشغل نظام مكاملات الطوارئ 

eCall.

مكاملات الطوارئ التلقائية■
إذا انتفخ أي من األكياس الهوائية، فإن النظام 

مجهز لالتصال تلقائياً بمركز التحكم يف 
 يستقبل املشغّل *.eCallمكاملات الطوارئ 

الذي يقوم بالرد موقع السيارة ووقت وقوع 
 الخاص بالسيارة، ويحاول VINالحادث ورقم 

التحدث مع الركاب املوجودين يف السيارة 
لتقييم املوقف. يف حالة عدم قدرة الركاب عىل 

التواصل، يتعامل املشغل تلقائيًا مع املكاملة 
باعتبارها حالة طوارئ ويتصل بأقرب مزود 

 وما إىل ذلك) ٩٩٩لخدمات الطوارئ (نظام 
لوصف املوقف وطلب إرسال املساعدة إىل موقع 

الحادث.
ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*

١٠٥(
مكاملات الطوارئ اليدوية■

" SOSيف حالة الطوارئ، اضغط الزر "
لالتصال بمركز التحكم يف مكاملات الطوارئ 

eCall.* سيقوم املشغّل الذي يستقبل املكاملة 
بتحديد موقع سيارتك وتقييم املوقف ومن ثم 

إرسال املساعدة الالزمة املطلوبة.
".SOSتأكد من فتح الغطاء قبل ضغط الزر "

٢، ١*eCallمكاملة الطوارئ 

 هي خدمة eCallمكاملة الطوارئ 
معلوماتية تستخدم بيانات نظام املالحة عرب 

) والتكنولوجيا GNSSاألقمار الصناعية (
الخلوية املدمجة إلتاحة إجراء مكاملات 

الطوارئ التالية: مكاملات الطوارئ التلقائية 
(إشعار التصادم التلقائي) ومكاملات 

الطوارئ اليدوية (من خالل الضغط عىل زر 
"SOS هذه الخدمة إلزامية بموجب .("

لوائح اإلمارات العربية املتحدة.

مكونات النظام

A

B

C

D

خدمات إشعار الطوارئ
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" بطريق الخطأ، فأخرب SOSإذا ضغطت عىل الزر "
املشغل أنك ال تواجه أي حالة طوارئ.

ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*
١٠٥(

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
، ييضء ضوء املؤرش األحمر ملدة ONالتشغيل 

 ثوانٍ ثم ييضء ضوء املؤرش األخرض يف ١٠
إشارة إىل أنه قد تم تفعيل النظام. أضواء املؤرش 

تشري إىل ما ييل:
 ،ًإذا أضاء ضوء املؤرش األخرض وظل مضيئا

يشري هذا إىل أن النظام مفعّل.
 وميض ضوء املؤرش األخرض مرتني يف

الثانية يشري إىل أنه ينم إجراء مكاملة طوارئ 
تلقائية أو يدوية.

 يف حالة عدم إضاءة أي من أضواء املؤرش
فإن هذا يشري إىل أن النظام غري مفعّل.

 إذا أضاء ضوء املؤرش األحمر يف أي وقت
بخالف إضاءته بعد ضبط مفتاح تشغيل 

 مبارشة، ONاملحرك عىل وضع التشغيل 
فقد يكون هناك خلل يف النظام أو قد تكون 

البطارية االحتياطية فارغة الشحنة.
 ثانية ٣٠وميض ضوء املؤرش األحمر ملدة 

تقريباً خالل إجراء مكاملة الطوارئ يشري إىل 

انقطاع االتصال أو إىل ضعف إشارة الشبكة 
الخلوية.

 سنوات.٣عمر خدمة البطارية االحتياطية ال يتجاوز

معلومات الربمجيات الحرة/مفتوحة املصدر■
يحتوي هذا املنتج عىل برمجيات حرة/مفتوحة 

).FOSSاملصدر (
يمكنك العثور عىل معلومات الرتخيص و/أو رمز 

املصدر مثل الربمجيات الحرة/مفتوحة املصدر 
FOSS.عىل املوقع اإللكرتوني التايل 

http://opensource.lge.com/ 

أضواء املؤرش
تحذير

حني يتعذر إجراء مكاملة الطوارئ■
قد يتعذر إجراء مكاملات الطوارئ يف أي من ●

الظروف التالية. يف مثل هذه الحاالت، قم 
 وما ٩٩٩بإبالغ مزود خدمات الطوارئ (نظام 

إىل ذلك) بوسائل أخرى مثل الهواتف العامة 
القريبة.

حتى عندما تكون السيارة يف منطقة خدمة •
الهاتف الخلوي، فقد يكون من الصعب االتصال 

 إذا eCallبمركز التحكم يف مكاملات الطوارئ 
 . كان االستقبال رديئاً أو إذا كان الخط مشغوالً

يف مثل هذه الحاالت، عىل الرغم من محاولة 
النظام االتصال بمركز التحكم يف مكاملات 

، فقد ال تتمكن من االتصال eCallالطوارئ 
 eCallبمركز التحكم يف مكاملات الطوارئ 

إلجراء مكاملات الطوارئ واالتصال بخدمات 
الطوارئ.

لن يكون إجراء مكاملات الطوارئ ممكناً عندما •
تكون السيارة خارج منطقة خدمة الهاتف 

الخلوي.
عندما يكون أي جهاز له صلة (مثل لوحة الزر •

"SOS أضواء املؤرش، امليكروفون، مكرب ،"
، الهوائي أو أي أسالك DCMالصوت، 

لتوصيل الجهاز) معطالً أو معطوبا أو 
مكسورا، لن يكون إجراء اتصال الطوارئ 

. ممكناً



مساعدة الطوارئ. ٣-١٠٦١

تحذير
أثناء مكاملة الطوارئ، يقوم النظام بمحاوالت •

متكررة لالتصال بمركز التحكم يف مكاملات 
. لكن إذا لم يتمكن النظام من eCallالطوارئ 

االتصال بمركز التحكم يف مكاملات الطوارئ 
eCall بسبب ضعف استقبال املوجات 

الالسلكية، فقد ال يتمكن النظام من االتصال 
بالشبكة الخلوية وقد تنتهي املكاملة دون 

االتصال. سوف يومض ضوء املؤرش األحمر 
 ثانية تقريباً لإلشارة إىل هذا االنقطاع.٣٠ملدة 

إذا انخفضت فولطية البطارية أو إذا حدث ●
انقطاع، فقد ال يتمكن النظام من االتصال 

.eCallبمركز التحكم يف مكاملات الطوارئ 
حني يتم استبدال نظام اتصاالت الطوارئ ■

بنظام جديد
ينبغي تسجيل نظام اتصاالت الطوارئ. اتصل 

بوكيل تويوتا القريب منك.
لضمان سالمتك■
يرجى القيادة بصورة آمنة.●

تنحرص وظيفة هذا النظام يف مساعدتك عىل 
إجراء مكاملة الطوارئ يف حالة وقوع حوادث 

مثل حوادث املرور أو الطوارئ الطبية املفاجئة، 
وال يحمي السائق أو الركاب بأي شكل من 

األشكال. لسالمتك، يرجى القيادة بصورة آمنة 
وربط أحزمة األمان يف جميع األوقات.

يف حاالت الطوارئ، اجعل حياة األفراد هي أوىل ●
أولوياتك.

إذا شممت رائحة أي يشء يحرتق أو غري ذلك ●
من الروائح غري االعتيادية، قم بمغادرة السيارة 

والتوجه إىل منطقة آمنة عىل الفور.
يف حالة انتفاخ األكياس الهوائية عندما يكون ●

النظام يعمل بشكل طبيعي، يقوم النظام 
بإجراء مكاملة طوارئ. يقوم النظام أيضًا 

بإجراء مكاملة طوارئ عند تعرض السيارة 
الصطدام خلفي أو إذا انقلبت السيارة، حتى إذا 

لم تنتفخ األكياس الهوائية.

لدواعي السالمة، ال تقم بإجراء مكاملة الطوارئ ●
أثناء القيادة.

إن إجراء املكاملات أثناء القيادة قد يؤدي إىل 
توجيه عجلة القيادة بصورة خاطئة، مما قد 

يؤدي إىل وقوع حوادث غري متوقعة.
قم بإيقاف السيارة والتأكد من سالمة املنطقة 

املحيطة قبل إجراء مكاملة الطوارئ.
عند تغيري الفيوزات، يرجى استخدام الفيوزات ●

املحددة. إن استخدام فيوزات أخرى قد يسبب 
االشتعال أو الدخان يف الدائرة مما يؤدي إىل 

نشوب حريق.
استعمال النظام أثناء وجود دخان أو روائح ●

غري اعتيادية قد يؤدي إىل نشوب حريق. توقف 
عن استعمال النظام عىل الفور وقم باستشارة 

وكيل تويوتا.

مالحظة
لتفادي التلف■

ال تعمد إىل سكب أية سوائل عىل لوحة زر 
"SOS.الخ وال تعرضها لصدمة قوية ،"

" أو السماعة SOSإذا حدث خلل يف لوحة زر "■
أو امليكروفون أثناء إجراء مكاملة الطوارئ أو 

فحص الصيانة اليدوي
قد يتعذر إجراء مكاملات الطوارئ، تأكد من حالة 

النظام أو قم باالتصال بمشغل مركز التحكم يف 
. إذا تعرضت أي من eCallمكاملات الطوارئ 

املعدات املذكورة أعاله للتلف، يرجى استشارة 
وكيل تويوتا.



١٠٧
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مساعدة الطوارئ. ٣-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يعمل داخل املناطق التي تقدم خدمات إشعار :٢*

الطوارئ. قم باستشارة وكيل تويوتا للمزيد من 
التفاصيل.

يختلف اسم النظام وفقاً للبلد.:٣*

امليكروفون
السماعة

*"SOSزر "

أضواء املؤرش
الغرض من هذا الزر هو االتصال بمشغيل نظام :*

ERA-GLONASS/EVAK أزرار .SOS 
األخرى املتوفرة يف األنظمة األخرى الخاصة 
بالسيارة ال تمت بصلة للجهاز وليست معدة 

 -ERAلالتصال مع مشغل نظام 
GLONASS/ EVAK.

مكاملات الطوارئ التلقائية■
إذا انتفخ أي من األكياس الهوائية، فإن النظام 

 -ERAمجهز لالتصال تلقائياً بمركز تحكم 
GLONASS/EVAK.* يستقبل املشغّل 

الذي يقوم بالرد موقع السيارة ووقت وقوع 
 الخاص بالسيارة، ويحاول VINالحادث ورقم 

التحدث مع الركاب املوجودين يف السيارة 

ERA-GLONASS/EVAK *٣، ٢، ١

نظام اتصاالت الطوارئ هو عبارة عن جهاز 
مثبت عىل السيارة لتحديد موقعها واتجاه 

 GLONASSحركتها (باستخدام إشارات 
[النظام العاملي للمالحة عرب األقمار 

 [نظام تحديد املواقع GPSالصناعية] و
العاملي])، ويعمل عىل ضمان توليد ونقل 

معلومات السيارة (يف شكل غري قابل 
للتعديل) يف حالة وقوع حوادث مرورية أو 

غري ذلك من الحوادث األخرى عىل الطرق 
الرسيعة يف البالد التي تقدم خدمات إشعار 

الطوارئ. باإلضافة إىل ذلك، فهو يضمن 
اتصاالً صوتياً ثنائي االتجاه بني السيارة 

 /ERA-GLONASSومشغِّل نظام 
EVAK من خالل الشبكات الخلوية 

)GSM.(
يمكن إجراء اتصاالت الطوارئ التلقائية (مع 

إخطار التصادم التلقائي) واتصاالت 
الطوارئ اليدوية (بالضغط عىل الزر 

"SOS إىل مركز تحكم ("
ERA-GLONASS/EVAK.

هذه الخدمة إلزامية وفقا للوائح الفنية 
لالتحاد الجمركي.

مكونات النظام

خدمات إشعار الطوارئ

A

B

C

D



مساعدة الطوارئ. ٣-١٠٨١

لتقييم املوقف. يف حالة عدم قدرة الركاب عىل 
التواصل، يتعامل املشغل تلقائيًا مع املكاملة 

باعتبارها حالة طوارئ ويتصل بأقرب مزود 
 وما إىل ذلك) ١١٢لخدمات الطوارئ (نظام 

لوصف املوقف وطلب إرسال املساعدة إىل موقع 
الحادث.

ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*
١٠٨(

مكاملات الطوارئ اليدوية■
" SOSيف حالة الطوارئ، اضغط الزر "

 /ERA-GLONASSلالتصال بمركز تحكم 
EVAK.* سيقوم املشغّل الذي يستقبل املكاملة 

بتحديد موقع سيارتك وتقييم املوقف ومن ثم 
إرسال املساعدة الالزمة املطلوبة.

" بطريق الخطأ، فأخرب SOSإذا ضغطت عىل الزر "
املشغل أنك ال تواجه أي حالة طوارئ.

ص ←يف بعض الحاالت، ال يمكن إجراء املكاملة. (:*
١٠٨(

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
، ييضء ضوء املؤرش األحمر ملدة ONالتشغيل 

 ثوانٍ ثم ييضء ضوء املؤرش األخرض يف ١٠
إشارة إىل أنه قد تم تفعيل النظام. أضواء املؤرش 

تشري إىل ما ييل:
 ،ًإذا أضاء ضوء املؤرش األخرض وظل مضيئا

يشري هذا إىل أن النظام مفعّل.
 وميض ضوء املؤرش األخرض مرتني يف

الثانية يشري إىل أنه ينم إجراء مكاملة طوارئ 
تلقائية أو يدوية.

 يف حالة عدم إضاءة أي من أضواء املؤرش
فإن هذا يشري إىل أن النظام غري مفعّل.

 إذا أضاء ضوء املؤرش األحمر يف أي وقت
بخالف إضاءته بعد ضبط مفتاح تشغيل 

 مبارشة، ONاملحرك عىل وضع التشغيل 
فقد يكون هناك خلل يف النظام أو قد تكون 

البطارية االحتياطية فارغة الشحنة.
 ثانية ٣٠وميض ضوء املؤرش األحمر ملدة 

تقريباً خالل إجراء مكاملة الطوارئ يشري إىل 
انقطاع االتصال أو إىل ضعف إشارة الشبكة 

الخلوية.
 سنوات.٣عمر خدمة البطارية االحتياطية ال يتجاوز

الغرض من وضع االختبار هو التحقق من أداء 
نظام اتصاالت الطوارئ. الختبار الجهاز، قم 

باالتصال بوكيل تويوتا.

أضواء املؤرش

وضع اختبار الجهاز

تحذير
حني يتعذر إجراء مكاملة الطوارئ■
قد يتعذر إجراء مكاملات الطوارئ يف أي من ●

الظروف التالية. يف مثل هذه الحاالت، قم 
 وما ١١٢بإبالغ مزود خدمات الطوارئ (نظام 

إىل ذلك) بوسائل أخرى مثل الهواتف العامة 
القريبة.

حتى عندما تكون السيارة يف منطقة خدمة •
الهاتف الخلوي، فقد يكون من الصعب االتصال 

 ERA-GLONASS/EVAKبمركز تحكم 
إذا كان االستقبال رديئاً أو إذا كان الخط 

. يف مثل هذه الحاالت، عىل الرغم من  مشغوالً
 -ERAمحاولة النظام االتصال بمركز تحكم 

GLONASS/EVAK فقد ال تتمكن من ،
 /ERA-GLONASSاالتصال بمركز تحكم 

EVAK إلجراء مكاملات الطوارئ واالتصال 
بخدمات الطوارئ.

لن يكون إجراء مكاملات الطوارئ ممكناً عندما •
تكون السيارة خارج منطقة خدمة الهاتف 

الخلوي.
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نامألاو ةمالسلا نامضل

تحذير
عندما يكون أي جهاز له صلة (مثل لوحة الزر •

"SOS أضواء املؤرش، امليكروفون، مكرب ،"
، الهوائي أو أي أسالك DCMالصوت، 

لتوصيل الجهاز) معطالً أو معطوبا أو 
مكسورا، لن يكون إجراء اتصال الطوارئ 

. ممكناً
أثناء مكاملة الطوارئ، يقوم النظام بمحاوالت •

 -ERAمتكررة لالتصال بمركز تحكم 
GLONASS/EVAK لكن إذا لم يتمكن .

 -ERAالنظام من االتصال بمركز تحكم 
GLONASS/EVAK بسبب ضعف 

استقبال املوجات الالسلكية، فقد ال يتمكن 
النظام من االتصال بالشبكة الخلوية وقد 

تنتهي املكاملة دون االتصال. سوف يومض 
 ثانية تقريباً ٣٠ضوء املؤرش األحمر ملدة 

لإلشارة إىل هذا االنقطاع.
قد ال يعمل هذا الجهاز إذا تم تعريضه لصدمة.•

إذا انخفضت فولطية البطارية أو إذا حدث ●
انقطاع، فقد ال يتمكن النظام من االتصال 

 /ERA-GLONASSبمركز تحكم 
EVAK.

حني يتم استبدال نظام اتصاالت الطوارئ ■
بنظام جديد

ينبغي تسجيل نظام اتصاالت الطوارئ. اتصل 
بوكيل تويوتا القريب منك.

لضمان سالمتك■
يرجى القيادة بصورة آمنة. ●

تنحرص وظيفة هذا النظام يف مساعدتك عىل 
إجراء مكاملة الطوارئ يف حالة وقوع حوادث 

مثل حوادث املرور أو الطوارئ الطبية املفاجئة، 
وال يحمي السائق أو الركاب بأي شكل من 

األشكال. لسالمتك، يرجى القيادة بصورة آمنة 
وربط أحزمة األمان يف جميع األوقات.

يف حاالت الطوارئ، اجعل حياة األفراد هي أوىل ●
أولوياتك.

إذا شممت رائحة أي يشء يحرتق أو غري ذلك ●
من الروائح غري االعتيادية، قم بمغادرة السيارة 

والتوجه إىل منطقة آمنة عىل الفور.
نظرًا إىل أن النظام يكتشف الصدمات، فقد ال ●

يحدث اإلبالغ التلقائي دائماً بالتزامن مع 
تشغيل نظام الكيس الهوائي. (إذا تعرضت 

السيارة لالصطدام من الخلف، الخ)
لدواعي السالمة، ال تقم بإجراء مكاملة الطوارئ ●

أثناء القيادة. 
إن إجراء املكاملات أثناء القيادة قد يؤدي إىل 

توجيه عجلة القيادة بصورة خاطئة، مما قد 
يؤدي إىل وقوع حوادث غري متوقعة. 

قم بإيقاف السيارة والتأكد من سالمة املنطقة 
املحيطة قبل إجراء مكاملة الطوارئ.

عند تغيري الفيوزات، يرجى استخدام الفيوزات ●
املحددة. إن استخدام فيوزات أخرى قد يسبب 

االشتعال أو الدخان يف الدائرة مما يؤدي إىل 
نشوب حريق.

استعمال النظام أثناء وجود دخان أو روائح ●
غري اعتيادية قد يؤدي إىل نشوب حريق. توقف 
عن استعمال النظام عىل الفور وقم باستشارة 

وكيل تويوتا.

مالحظة
لتفادي التلف■

ال تعمد إىل سكب أية سوائل عىل لوحة زر 
"SOS.الخ وال تعرضها لصدمة قوية ،"

" أو السماعة SOSإذا حدث خلل يف لوحة زر "■
أو امليكروفون أثناء إجراء مكاملة الطوارئ أو 

فحص الصيانة اليدوي
قد يتعذر إجراء مكاملات الطوارئ، تأكد من حالة 

النظام أو قم باالتصال بمشغل مركز تحكم 
ERA-GLONASS/EVAK إذا تعرضت أي .

من املعدات املذكورة أعاله للتلف، يرجى استشارة 
وكيل تويوتا.



النظام املانع للرسقة. ٤-١١٠١
النظام املانع للرسقة.٤-١

يومض ضوء اإلشارة بعد ضبط مفتاح تشغيل
املحرك عىل وضع اإليقاف لإلشارة إىل أن 

النظام يف وضع التشغيل.
يتوقف ضوء املؤرش عن الوميض بعد ضبط 

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
ACC أو عىل وضع التشغيل ON لإلشارة إىل 

أنه تم إلغاء النظام.

صيانة النظام■
ال تحتاج اىل صيانة النظام املانع لتشغيل املحرك 

املركب يف السيارة.

الحاالت التي قد تؤدي اىل خلل يف تشغيل النظام■
إذا كان املفتاح مالمساً ملواد معدنية●
إذا قمت برتك املفتاح يف مكان قريب جداً من مفتاح ●

خاص بنظام األمان لسيارة أخرى (مفتاح مركبة 
فيه رشائح االستقبال/إرسال اإلشارات) أو إذا كان 

املفتاح مالمساً له

النظام املانع لتشغيل املحرك

مفاتيح السيارة مجهزة برشائح استقبال/
إرسال اإلشارات، مما يمنع املحرك من بدء 
التشغيل حتى إذا تمت محاولة بدء تشغيل 

املحرك باستعمال مفتاح غري مسجل يف 
الكمبيوتر الخاص بهذا النظام املركب يف 

السيارة.
ال تقم مطلقاً برتك املفاتيح يف السيارة عند 

مغادرة السيارة.
هذا النظام مصمم ملنع رسقة السيارة، ولكن 

ال يمكن له ضمان األمان املطلق ضد جميع 
األنواع من محاوالت دخول السيارة بقوة.

تشغيل النظام

مالحظة
لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة■

ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك، فال 
يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

التهيئة■
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

واطلب الخروج من السيارة من جميع الركاب 
وتأكد من كون جميع األبواب مغلقة.

استعمال وظيفة دخول السيارة:
املس سطح مقبض الباب الخارجي الذي يوجد 

 ثوان.٥فيه املستشعر مرتني خالل 
استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية:

 ثوان.٥ مرتني خالل اضغط 
اإللغاء■

استعمال وظيفة دخول السيارة: امسك مقبض 
باب السائق الخارجي.

استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية: 
.اضغط 

*نظام التأمني املزدوج

يمكن إبطال وظيفة فك تأمني األبواب من 
داخل وخارج السيارة لتفادي الدخول 

املخالف للقانون يف السيارة.
توجد هناك بطاقات عىل زجاج نافذتي 

البابني األماميني يف السيارات املجهزة بهذا 
النظام.

ضبط/إلغاء نظام التأمني املزدوج

تحذير
تنبيه احتياطي حول نظام التأمني املزدوج■

ال تقم مطلقاً بتشغيل نظام التأمني املزدوج عند 
وجود أي من الركاب يف السيارة ألنه ال يمكن فتح 

جميع األبواب من داخل السيارة.
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البنود التي ينبغي فحصها قبل تأمني ■إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
السيارة

لتفادي تشغيل نظام التحذير بصورة غري 
متوقعة أو رسقة السيارة، تأكد من تنفيذ 

الخطوات التالية:
.عدم وجود أي شخص يف السيارة
 إغالق النوافذ ونافذة السقف (إذا كانت

سيارتك مجهزة بها) قبل تهيئة نظام 
التحذير.

 عدم وجود مواد ثمينة أو شخصية يف
السيارة.

التهيئة■
قم بإغالق األبواب وغطاء حجرية املحرك 

وتأمني جميع األبواب باستعمال وظيفة دخول 
السيارة أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. 

 ثانية.٣٠تتم تهيئة النظام تلقائياً بعد مرور 
يتغري ضوء اإلشارة من اإلضاءة إىل الوميض عند 

تهيئة النظام.

إلغاء أو إيقاف■
قم بتنفيذ أحد الطرق التالية إلبطال أو إيقاف 

نظام التحذير.
 قم بفك تأمني األبواب باستعمال وظيفة

*نظام التحذير

يقوم نظام التحذير بإصدار صوت التحذير 
وإضاءة املصابيح عند اكتشاف التطفل.

يتم إصدار ضوء وصوت التحذير يف الحاالت 
التالية عندما يكون مضبوطاً عىل وضع 

التشغيل:
 عند فك تأمني باب أو فتحه بأية طريقة

أخرى غري استعمال وظيفة دخول 
السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية. (يتم تأمني األبواب مرة ثانية 
(. تلقائياً

.عند فتح غطاء حجرية املحرك
 :السيارات املجهزة بمستشعر االقتحام

عند قيام مستشعر التطفل باكتشاف 
شخص ما يتحرك يف السيارة. (متطفل 

يدخل إىل السيارة.)
 السيارات املجهزة بمستشعر امليالن: عند

قيام مستشعر امليالن باكتشاف تغري 
زاوية ميل السيارة.

 السيارات املجهزة بمستشعر كرس
الزجاج: عندما تكون إحدى النوافذ 

مكسورة.
 تم فصل البطارية. (إذا كانت سيارتك

مجهزة به)
.عند إعادة توصيل سلك البطارية

ضبط/إلغاء/إيقاف نظام التحذير
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دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية.

 ابدأ تشغيل املحرك. (سيتم إبطال أو إيقاف
تشغيل نظام التحذير بعد بضع ثوان.)

صيانة النظام■
ال تحتاج اىل صيانة نظام التحذير املركب يف السيارة.

تشغيل نظام التحذير■
قد يتم تشغيل نظام التحذير يف الظروف التالية:
(إيقاف التحذير يؤدي اىل إبطال نظام التحذير.)

يتم فك تأمني األبواب باستعمال املفتاح امليكانيكي.●

عند قيام شخص موجود يف السيارة بفتح أي من ●
األبواب أو غطاء حجرية املحرك، أو فك تأمني 

السيارة باستعمال زر التأمني الداخيل.

عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها عندما تكون ●
)٧٢٦ص ←السيارة مؤمنة. (

السيارات املجهزة بمستشعر االقتحام ومستشعر ●

امليالن: يتم فصل البطاريات عند تأمني السيارة.
وظيفة تأمني األبواب املتصلة بنظام التحذير■

قد يتم تأمني الباب تلقائياً وفقاً للظروف يف الحاالت 
التالية وذلك لتفادي دخول السيارة غري املرغوب به:

عند وجود شخص يف السيارة وقيامه بفك تأمني ●
الباب مؤدياً إىل تفعيل نظام التحذير.

عند قيام الشخص املوجود يف السيارة بفك تأمني ●
الباب حني يكون نظام التحذير يف وضع التشغيل.

عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها.●
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن ضبط نظام التحذير عىل اإليقاف عند استعمال 
املفتاح امليكانيكي لفك التأمني.

)٧٦٢ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

قيام مستشعر التطفل ومستشعر امليالن ■
باالكتشاف

 يكتشف مستشعر التطفل شخص ما يتحرك
يف السيارة.

 مستشعر امليالن يكتشف تغريات ميل
السيارة كما عند قطر السيارة مثال.

هذا النظام مصمم ملنع رسقة السيارة، ولكنه ال 
يتمكن من ضمان األمان املطلق ضد جميع 
األنواع من محاوالت دخول السيارة بقوة.

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن■
إذا تركت حيوانات أليفة أو أشياء أخرى 

متحركة يف السيارة، تأكد من إبطال مستشعر 

مالحظة
لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة■

ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك، فال 
يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.

مستشعر التطفل ومستشعر امليالن (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به)
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التطفل ومستشعر امليالن قبل ضبط نظام 
التحذير، ألنهما يستجيبان ألية حركة يف 

السيارة.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

اإليقاف.
اضغط مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ٢

ومستشعر امليالن.
يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات املوجودة يف لوحة أجهزة القياس.
يعود مستشعر التطفل ومستشعر امليالن إىل وضع 

التشغيل يف كل مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل 
.ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن وإعادة ■
تشغيلهما تلقائياً

يظل نظام التحذير مضبوطاً عىل وضع التشغيل ●
حتى عند إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر 

امليالن.
إذا قمت بضغط مفتاح تشغيل املحرك أو فك تأمني ●

األبواب باستعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة 
التحكم عن بعد الالسلكية بعد إلغاء مستشعر 

التطفل ومستشعر امليالن، يعود مستشعر التطفل 
ومستشعر امليالن إىل وضع التشغيل.

تتم إعادة تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر ●
امليالن تلقائياً عند إعادة تفعيل نظام التحذير.

بخصوص مستشعر التطفل■
قد يقوم املستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي 

إىل صدور صوت التحذير يف الظروف التالية:
يوجد أشخاص أو حيوانات أليفة يف السيارة.●

عندما تكون النافذة أو نافذة السقف (إذا كانت ●
سيارتك مجهزة بها) مفتوحة.

يف هذه الحالة، قد يكتشف املستشعر األشياء التالية:
ريح أو حركة األشياء مثل األوراق والحرشات •

املوجودة يف السيارة
املوجات فوق السمعية الصادرة من أجهزة مثل •

مستشعرات التطفل املركبة يف سيارات أخرى
حركة أشخاص موجودين خارج السيارة•

عند وجود مواد غري مستقرة مثل الكماليات املعلقة ●
أو املالبس املعلقة عىل خطاطيف الثياب يف 

السيارة.

عند صف السيارة يف مكان معرض الهتزازات/●
ضوضاء شديدة مثل يف موقف سيارات.
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عند إزالة الجليد أو الثلج عن السيارة مما يؤدي اىل ●
تعرض السيارة لصدمات أو اهتزازات بصورة 

متكررة.

عند وجود السيارة يف ماكينة غسل السيارات ●
. التلقائية أو باملاء املضغوط عالياً

عند تعرض السيارة لصدمات مثل الربد والربق ●
وأنواع أخرى من الصدمات/االهتزازات املتكررة.

بخصوص االكتشاف بواسطة مستشعر امليالن■
قد يقوم املستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي 

إىل صدور صوت التحذير يف الظروف التالية:
عند نقل السيارة باملعدية أو املقطورة أو القطار ●

وغري ذلك.
عندما تكون السيارة مصفوفة يف موقف سيارات.●
عند وجود السيارة يف ماكينة غسل السيارات التي ●

تقوم بتحريك السيارة.
عند ترسب الهواء من أي من اإلطارات.●
عند رفع السيارة بالرافعة.●
عند وقوع زلزال أو انهيار األرض.●
عندما يتم تحميل البضائع عىل الحمالة السقفية ●

لألمتعة أو تفريغها من عليها.

مالحظة
لضمان تشغيل مستشعر التطفل بصورة ■

صحيحة
لضمان عمل املستشعرات بصورة صحيحة، ال ●

تقم بلمسها أو بتغطيتها بأي يشء.

ال تقم بنفخ الهواء أو محتويات البخاخات يف ●
الثقوب املوجودة عىل املستشعر مبارشة.

إذا تم تركيب كماليات غري القطع األصلية ●
الخاصة بسيارة تويوتا أو وضع أشياء بني 
مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي، فقد 
يؤدي ذلك إىل تراجع جودة أداء االكتشاف.

قد يتم إلغاء مستشعر التطفل عندما يكون ●
املفتاح اإللكرتوني قريباً من السيارة.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مستشعر بصمات األصابع

نظام مصادقة بصمات األصابع■
يتم تسليم السيارة دون أن يكون مسجالً فيها أي ●

معلومات لبصمات األصابع. يمكن بدء تشغيل 
املحرك بواسطة النظام الذكي لدخول السيارة 

وبدء التشغيل حتى يف حالة عدم وجود أي 
معلومات مسجلة.

املصادقة الناجحة ببصمة اإلصبع وحدها ال تكفي ●
لتبديل وضع مفتاح تشغيل املحرك أو لبدء تشغيل 

املحرك. يجب أيضًا حمل املفتاح اإللكرتوني.
تُستخدم مصادقة بصمات األصابع كجهاز ●

)٢٢٢ص ←مصادقة لوظائف إعداداتي. (

يمكن تسجيل أو حذف معلومات بصمات 

األصابع عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. 
)١٥٢، ١٤١ص ←(

تسجيل معلومات بصمات األصابع يف ■
السيارة ألول مرة

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١
التشغيل.

  بصمة اإلصبع" عىل شاشة اخرت "٢
/ شاشة "إعدادات السيارة" -

الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات، 
.ثم اضغط 

.اخرت "تسجيل" ثم اضغط ٣

.اخرت "إضافة" ثم اضغط ٤
اخرت السائق املراد تسجيله، ثم اضغط ٥

.
" (إذا تم اختيار ٢" أو "إصبع١اخرت "إصبع٦

"تم التغيري إىل الضيف"، فاخرت من 
.")، ثم اضغط ٤" إىل "إصبع١"إصبع

عندما يظهر عىل الشاشة هذا الطلب "اقرأ ٧
دليل املالك قسم "اتفاقية نظام بصمة 

.اإلصبع""، اخرت "موافق" ثم اضغط 
اختيار "موافق" يعني موافقتك عىل "اتفاقية نظام 

. يمكن استخدام النظام ١١٩ص بصمة اإلصبع" يف 
بعد املوافقة عىل كيفية التعامل مع املعلومات 

*نظام مصادقة بصمات األصابع

يقوم نظام مصادقة بصمات األصابع 
بمصادقة بصمة اإلصبع من خالل مصادقة 
اإلصبع املستخدم للمس مستشعر بصمات 
األصابع عىل مفتاح تشغيل املحرك مقابل 

معلومات بصمة اإلصبع املسجلة يف السيارة. 
إذا لم تنجح املصادقة، فإن هذا يحول دون 

بدء تشغيل املحرك.

تسجيل/حذف معلومات بصمات 
األصابع

A
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الشخصية.

باستخدام اإلصبع لتسجيل معلومات بصمة ٨
اإلصبع، املس مستشعر بصمات األصابع 
عدة مرات مع تغيري موضع اإلصبع قليالً.
ما أن يتم تسجيل معلومات بصمة اإلصبع، سيتم 

عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
تسجيل معلومات بصمات األصابع لبصمات ■

األصابع الالحقة
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

التشغيل.
  بصمة اإلصبع" عىل شاشة اخرت "٢

/ شاشة "إعدادات السيارة" -
الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات، 

.ثم اضغط 

.اخرت "تسجيل" ثم اضغط ٣
إذا تعذر اختيار "تسجيل"، اطلب من شخص تكون 

معلومات بصمة اإلصبع الخاصة به مسجلة أن 
يلمس مستشعر بصمات األصابع.

 عندما يتم عرض "املس مستشعر ٤
باإلصبع املسجل بالفعل"، اطلب من شخص 

تكون معلومات بصمات األصابع الخاصة 
به مسجلة أن يلمس مستشعر بصمات 

األصابع للقيام بمصادقة بصمة اإلصبع.
سيصدر الصوت اإلشاري (نغمة قصرية) عندما 

تنجح عملية مصادقة بصمة اإلصبع.

.اخرت "إضافة" ثم اضغط ٥
اخرت السائق املراد تسجيله، ثم اضغط ٦

.
" (إذا تم اختيار ٢" أو "إصبع١اخرت "إصبع٧

"تم التغيري إىل الضيف"، فاخرت من 
.")، ثم اضغط ٤" إىل "إصبع١"إصبع

ال يمكن اختيار هذا إذا كانت معلومات بصمة 
اإلصبع مسجلة بالفعل.

عندما يظهر عىل الشاشة هذا الطلب "اقرأ ٨
دليل املالك قسم "اتفاقية نظام بصمة 

.اإلصبع""، اخرت "موافق" ثم اضغط 
اختيار "موافق" يعني موافقتك عىل "اتفاقية نظام 

. يمكن استخدام النظام ١١٩ص بصمة اإلصبع" يف 
بعد املوافقة عىل كيفية التعامل مع املعلومات 

الشخصية.

باستخدام اإلصبع لتسجيل معلومات بصمة ٩
اإلصبع، املس مستشعر بصمات األصابع 
. عدة مرات مع تغيري موضع اإلصبع قليالً
ما أن يتم تسجيل معلومات بصمة اإلصبع، سيتم 

عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
حذف معلومات بصمة اإلصبع لبصمة إصبع ■

واحدة
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

التشغيل.
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  بصمة اإلصبع" عىل شاشة اخرت "٢
/ شاشة "إعدادات السيارة" -

الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات، 
.ثم اضغط 

.اخرت "تسجيل" ثم اضغط ٣
إذا تعذر اختيار "تسجيل"، اطلب من شخص تكون 

معلومات بصمة اإلصبع الخاصة به مسجلة أن 
يلمس مستشعر بصمات األصابع.

 عندما يتم عرض "املس مستشعر ٤
باإلصبع املسجل بالفعل"، اطلب من شخص 

تكون معلومات بصمات األصابع الخاصة 
به مسجلة أن يلمس مستشعر بصمات 

األصابع للقيام بمصادقة بصمة اإلصبع.
سيصدر الصوت اإلشاري (نغمة قصرية) عندما 

تنجح عملية مصادقة بصمة اإلصبع.
.اخرت "حذف" ثم اضغط ٥

.اخرت السائق املراد حذفه، ثم اضغط ٦
" (إذا تم اختيار ٢" أو "إصبع١اخرت "إصبع٧

"تم التغيري إىل الضيف"، فاخرت من 
.")، ثم اضغط ٤" إىل "إصبع١"إصبع

ال يمكن اختيار هذا إذا كانت معلومات بصمة 
اإلصبع لم تُسجل بعد.

يتم عرض "املصادقة باإلصبع ستكون ٨
مستحيلة هل تقوم باملواصلة؟". اخرت 

."نعم" ثم اضغط 
ما أن يتم حذف معلومات بصمة اإلصبع، سيتم 

عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
يمكن استخدام النظام بعد املوافقة عىل كيفية 

)١١٩ص ←التعامل مع املعلومات الشخصية. (

حذف كل معلومات بصمات األصابع■
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

التشغيل.
  بصمة اإلصبع" عىل شاشة اخرت "٢

/ شاشة "إعدادات السيارة" -
الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات، 

.ثم اضغط 

.اخرت "تسجيل" ثم اضغط ٣
إذا تعذر اختيار "تسجيل"، اطلب من شخص تكون 

معلومات بصمة اإلصبع الخاصة به مسجلة أن 
يلمس مستشعر بصمات األصابع.

 عندما يتم عرض "املس مستشعر ٤
باإلصبع املسجل بالفعل"، اطلب من شخص 

تكون معلومات بصمات األصابع الخاصة 
به مسجلة أن يلمس مستشعر بصمات 

األصابع للقيام بمصادقة بصمة اإلصبع.
سيصدر الصوت اإلشاري (نغمة قصرية) عندما 

تنجح عملية مصادقة بصمة اإلصبع.
.اخرت "حذف الكل" ثم اضغط ٥
 وإيقاف تشغيل يتم عرض "حذف كل ٦

؟". اخرت "نعم" ثم اضغط وظيفة 
.

ما أن يتم حذف كل معلومات بصمة اإلصبع، سيتم 
عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

عند حذف كل معلومات بصمات األصابع، سيتم 
إيقاف تشغيل نظام مصادقة بصمات األصابع 

تلقائيًا.
يمكن استخدام النظام بعد املوافقة عىل كيفية 

)١١٩ص ←التعامل مع املعلومات الشخصية. (

تسجيل بصمة اإلصبع■
يمكن تسجيل معلومات بصمات األصابع ملا يصل ●



١١٩

١

النظام املانع للرسقة. ٤-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

 بصمات أصابع: اثنان لكل سائق ١٠إىل إجمايل 
وأربع لـ "تم التغيري إىل الضيف".

عند تسجيل معلومات بصمة اإلصبع، املس بشكل ●
متكرر مستشعر بصمات األصابع أثناء الجلوس يف 

الوضع الذي ستجلس عليه عند بدء تشغيل 
املحرك.

عند تسجيل معلومات بصمات األصابع، قد تحتاج ●
إىل ملس املستشعر عدة مرات باإلصبع الذي سيتم 
استخدامه لبدء تشغيل املحرك. قم بتغيري موضع 

إصبعك قليالً عند اللمس للمس منطقة أوسع.
عند تسجيل معلومات بصمة اإلصبع ألول مرة، ●

سيتم تشغيل نظام مصادقة بصمات األصابع 
تلقائيًا. تحقق من شاشة العرض املتعددة 

املعلومات ملعرفة ما إذا كان نظام مصادقة بصمات 
ص ←األصابع يف وضع التشغيل أم اإليقاف. (

١٥٢، ١٤١(
عند ملس مستشعر بصمات األصابع، تأكد من أن ●

إصبعك يغطي سطح املستشعر بالكامل. قد يؤدي 
ملس املستشعر بطرف إصبعك أو بالجزء الجانبي 

من إصبعك إىل منع املصادقة.
املس املستشعر ببطء. اللمس برسعة كبرية أو بقوة ●

كبرية أو تمرير إصبعك عىل املستشعر مع اللمس 
قد يؤدي إىل منع التعرف بشكل طبيعي.

عند ملس مستشعر بصمات األصابع بشكل متكرر، ●
انتظر حوايل ثانية واحدة بني كل ملسة. ملس 

املستشعر بشكل متكرر وبرسعة كبرية قد يؤدي 
إىل فشل املصادقة.

اتفاقية نظام بصمة اإلصبع■
يستخدم هذا النظام معلومات بصمات األصابع 

لوظائف األمان ووظائف اإلعدادات الشخصية. يتم 
تشفري معلومات بصمات األصابع وتخزينها يف مفتاح 
تشغيل املحرك فقط، وتستخدم فقط إلجراء مصادقة 

بصمة اإلصبع لبدء تشغيل املحرك وأداء وظائف 
السيارة األخرى (مثل الضبط التلقائي ملواضع املقعد 

واملرآة). لن يتم الكشف عن معلومات بصمات 
األصابع أو تقديمها إىل أي طرف ثالث. يُسمح 

للمستخدمني بحذف معلومات بصمات األصابع 
املخزنة بناءً عىل رغبتهم.

استخدم النظام بعد املوافقة عىل البنود التالية املتعلقة 
بكيفية التعامل مع معلومات بصمات األصابع.

نظام مصادقة بصمات األصابع ال يضمن بشكل ●
كامل مصادقة أو التحقق من أو تحديد هوية 
الفرد. يرجى العلم مسبقًا أن رشكة تويوتا ال 

تتحمل أي مسؤولية عن الخسارة أو الرضر الناتج 
عن استخدام مصادقة بصمة اإلصبع أو عن عدم 

القدرة عىل استخدام مصادقة بصمة اإلصبع.
يستخدم هذا النظام تحديد خصائص بصمات ●

األصابع للمصادقة. لذلك، قد ال يتمكن 
املستخدمون الذين لديهم خصائص محددة قليلة 
لبصمات األصابع من تسجيل معلومات بصمات 

األصابع، أو قد يواجهون صعوبة يف املصادقة حتى 
إذا تم تسجيل معلومات بصمات األصابع بنجاح. 
يف هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل نظام مصادقة 

بصمات األصابع.
قد يختلف أداء نظام مصادقة بصمات األصابع ●

بحسب ظروف االستخدام. حالة اإلصبع (إذا كانت 
متسخاً، أو مبلالً، أو جافاً، أو مجروحاً، وما إىل 

ذلك) قد تجعل من الصعب مسح بصمة اإلصبع أو 
قد تؤدي إىل تقليل أداء املصادقة.

إذا فشل تسجيل معلومات بصمات األصابع أو ●
مصادقة بصمات األصابع بشكل متكرر، فقم 

بتنظيف سطح مستشعر بصمات األصابع وحاول 
تسجيل معلومات بصمات األصابع مرة أخرى.

ال يمكن نقل معلومات بصمات األصابع املسجلة يف ●
مفتاح تشغيل املحرك إىل جهاز آخر. إذا تم حذف 
معلومات بصمات األصابع أو إذا تم استبدال أي 

جزء من أجزاء النظام، فسيلزم تسجيل معلومات 
بصمات األصابع مرة أخرى.

إذا تعذر التعرف عىل مستخدم لديه معلومات ●
بصمات أصابع مسجلة عند تشخيص عطل يف 

نظام مصادقة بصمات األصابع، فقد يتم حذف 
معلومات بصمات األصابع بواسطة وكيل تويوتا.

ال يمكن استعادة معلومات بصمات األصابع ●
بمجرد حذفها. سوف تحتاج إىل تسجيل معلومات 

بصمات األصابع مرة أخرى.
سيتم حذف معلومات بصمات األصابع بشكل عام ●

عند استبدال مفتاح تشغيل املحرك. يرجى مالحظة 
أنه إذا تعذر حذف معلومات بصمات األصابع 

بسبب عطل، وما إىل ذلك، فقد يتم استدعاء الجزء 
الذي يحتوي عىل معلومات بصمات األصابع أو 

إعادته إىل املستخدم.
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إذا تم استدعاء الجزء، فسيتم استخدامه فقط ●
لتحليل العطل.

إذا تم إرجاعه إىل املستخدم، فسيتم تخزين ●
املعلومات الشخصية للمستخدم يف مفتاح تشغيل 

املحرك. كن حذرًا بشكل خاص يف إدارته.
تأكد من حذف معلومات بصمات األصابع يف حالة ●

بيع السيارة أو نقل ملكيتها أو شطبها، وما إىل 
ذلك. يرجى العلم مسبقًا بأن رشكة تويوتا ال 

تتحمل أي مسؤولية عن الخسارة أو الرضر الناتج 
عن بيع السيارة أو نقل ملكيتها أو شطبها، وما إىل 

ذلك مع ترك معلومات بصمات األصابع مخزنة 
دون حذفها.

يتم تشفري معلومات بصمات األصابع وتخزينها ●
فقط يف مفتاح تشغيل املحرك، ولن يتم الكشف 

عنها أو تقديمها إىل أي طرف ثالث.
العناية بمستشعر بصمات األصابع■

عند تنظيف سطح مستشعر بصمات األصابع، امسحه 
بقطعة قماش ناعمة خالية من أي ألياف من القماش.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن استخدام مفاتيح التحكم يف العداد لتشغيل 
نظام مصادقة بصمات األصابع وإيقاف تشغيله. 

)٧٧٦ص ←(
اتبع االحتياطات التالية عند تشغيل نظام مصادقة 

بصمات األصابع وإيقاف تشغيله.
يجب تسجيل معلومات بصمة اإلصبع لبصمة ●

إصبع واحدة عىل األقل.
يجب عىل املستخدم الذي لديه معلومات بصمات ●

أصابع مسجلة إجراء مصادقة بصمة اإلصبع 
بنجاح ويجب ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 

وضع التشغيل.
يمكن تشغيل نظام مصادقة بصمات األصابع ●

وإيقاف تشغيله حتى يف حالة فشل مصادقة بصمة 
اإلصبع، عن طريق مالمسة املفتاح اإللكرتوني 

ملفتاح تشغيل املحرك وضبط مفتاح تشغيل املحرك 
)٧٢٥ص ←عىل وضع التشغيل. (

إذا تم إيقاف تشغيل نظام مصادقة بصمات ●
األصابع، فسيتم عرض رسالة تشري إىل أن نظام 
مصادقة بصمات األصابع يف وضع اإليقاف عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات عند ضبط مفتاح 
تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف. سيتم عرض 

 أيام.١٠هذه الرسالة ملدة 

مالحظة
احرص عىل مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية 

لحماية مفتاح تشغيل املحرك من التلف.
ال تقم بتعريض الجزء لصدمات قوية. ال تقم ●

بنزع أو تفكيك أو تعديل الجزء. قد يؤدي 
القيام بذلك إىل حدوث عطل أو تلف.

ال تنكز سطح مستشعر بصمات األصابع أو ●
تخدشه بقلم أو بأداة حادة أخرى. قد يؤدي 

القيام بذلك إىل إتالف سطح مستشعر بصمات 
األصابع.

قد يتسخ الجزء مع االستخدام لفرتة طويلة. ال ●
تستخدم أداة حادة لتنظيف أية أوساخ.

قد تفشل مصادقة بصمة اإلصبع إذا كان أي ●
من سطح مستشعر بصمات األصابع أو اإلصبع 

املستخدم مبلالً أو متسخًا.
ال تقم بإلصاق ملصقات أو وضع حرب عىل ●

سطح مستشعر بصمات األصابع.
نظّف سطح مستشعر بصمات األصابع بشكل ●

دوري. قد يتسبب الغبار أو شحم األصابع أو 
العرق، إلخ، أو الرطوبة عىل سطح مستشعر 

بصمات األصابع يف حدوث عطل.
إذا التصقت أي مادة يمكن أن تسبب عطالً أو ●

تلفًا (الغبار، الرمال، الصبغة، الحرب، الصابون، 
املنظفات، األحماض أو األطعمة الحمضية، 

الزيت، الغسول، إلخ) بمستشعر بصمات 
األصابع، قم بتنظيفه عىل الفور.

تجنب استخدام املنظفات (مثل منظف الزجاج ●
واملنظف السائل البخاخ واملذيبات واألمونيا) أو 
املواد الكاشطة (مثل الشمع أو ورق الصنفرة). 

قد يؤدي القيام بذلك إىل حدوث عطل أو تلف.
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

معلومات ومؤرشات حالة السيارة

لوحة أجهزة القياس.١-٢
١٢٢...........أضواء ومؤرشات التحذير

املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض 
١٢٩................. بوصة)٤٫٢مقاس 

املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض 
١٣٣................... بوصة)٧مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات 
١٣٧. بوصة)٤٫٢(شاشة عرض مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات 
١٤٧... بوصة)٧(شاشة عرض مقاس 
١٥٨...............شاشة العرض العلوي
١٦٢...............شاشة استهالك الوقود
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لوحة أجهزة القياس.١-٢

 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس ■

قد تختلف الوحدات املستعملة يف العدادات وبعض املؤرشات وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.
قد تختلف الصورة عن الحالة الفعلية.

 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس ■

قد تختلف الوحدات املستعملة يف العدادات وبعض املؤرشات وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.
قد تختلف الصورة عن الحالة الفعلية.

أضواء ومؤرشات التحذير

إن أضواء مؤرشات التحذير املوجودة عىل لوحة أجهزة القياس واملرايا الخارجية للرؤية الخلفية 
تبلغ السائق بحاالت تشغيل األنظمة املتعددة املركبة يف السيارة.

أضواء ومؤرشات التحذير املوجودة عىل لوحة أجهزة القياس
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لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

تبلغ أضواء التحذير السائق بوجود خلل يف 
أنظمة السيارة املشار إليها بها.

أضواء التحذير

(أحمر)

 ١*ضوء تحذير نظام الفرامل
)٦٩٤ص ←(

(أصفر)

 ١*ضوء تحذير نظام الفرامل
)٦٩٤ص ←(

 ٢*ضوء تحذير نظام الشحن
)٦٩٤ص ←(

ضوء التحذير من انخفاض 
ص ← (٢*ضغط زيت املحرك

٦٩٤(
ضوء التحذير من ارتفاع درجة 

ص ← (٢*حرارة سائل التربيد
٦٩٥(

ص ← (١*ضوء إشارة الخلل
٦٩٥(

ضوء تحذير نظام تقييد الحركة 
)٦٩٥ص ← (١*SRSالتكمييل 

ضوء تحذير نظام الفرامل املانع 
ص ← (١*ABSلالحتباس 

٦٩٥(
 ١*ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٦٩٦ص ←(

(يومض أو ييضء)

ضوء تحذير نظام ضمان 
السالمة السابقة للتصادم 

PCS*إذا كانت سيارتك ١) 
)٦٩٦ص ←مجهزة به) (

(برتقايل)

مؤرش نظام مساعدة تتبع خط 
 (إذا كانت سيارتك LTAالسري 

)٦٩٦ص ←مجهزة به) (
مؤرش نظام التحذير من الخروج 

 (إذا كانت LDAعن خط السري 
ص ←سيارتك مجهزة به) (

٦٩٦(
مؤرش إيقاف نظام مراقبة 

، ١* BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
 (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ٣
)٦٩٧ص ←(

مؤرش إيقاف وظيفة تحذير 
، ١* RCTAحركة املرور الخلفية 

 (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ٣
)٦٩٧ص ←(

مؤرش إيقاف وظيفة رصد 
 (إذا ١* RCDالكامريا الخلفية 

كانت سيارتك مجهزة به) 
)٦٩٧ص ←(

مؤرش إيقاف مستشعر املساعدة 
 (إذا ٤، ٣*عىل صف سيارة تويوتا

كانت سيارتك مجهزة به) 
)٦٩٨ص ←(

مؤرش إيقاف نظام فرامل 
املساعدة عىل صف السيارة 

PKSB*إذا كانت سيارتك ١) 
)٦٩٨ص ←مجهزة به) (

ضوء التحذير من التشغيل غري 
)٦٩٩ص ← (٢*املالئم للدواسة

(يف حالة وميض)

مؤرش إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
 (إذا كانت سيارتك ٣، ١*املحرك

)٦٩٩ص ←مجهزة به) (
ص ← (١*ضوء مؤرش االنزالق

٧٠٠(
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تيضء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشغيل :١*
 لإلشارة إىل أن ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

عملية فحص النظام جارية. تنطفئ األضواء بعد 
بدء تشغيل املحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم 

يضئ الضوء أو لم ينطفئ، فقد يشري ذلك إىل 

وجود خلل يف النظام الخاص به. اطلب من وكيل 
تويوتا فحص السيارة.

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة :٢*
املعلومات مع رسالة.

 ٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس :٣*
بوصة: ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات.
ييضء مؤرش إيقاف مستشعر املساعدة عىل صف :٤*

سيارة تويوتا عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 بينما تكون وظيفة ONعىل وضع التشغيل 

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا يف 
. وضع التشغيل. سينطفئ بعد مرور بضع ثوانٍ

(يف حالة وميض)

ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت 
)٧٠٠ص ←برسعة بطيئة (

(يف حالة وميض)

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
)٧٠٠ص ←املركزية (

(يف حالة وميض)

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
األمامية (إذا كانت سيارتك 

)٧٠٠ص ←مجهزة به) (

(يف حالة وميض)

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
الخلفية (إذا كانت سيارتك 

)٧٠١ص ←مجهزة به) (

(يف حالة وميض)

ص ←مؤرش فرامل االنتظار (
٧٠١(

(يف حالة وميض)

مؤرش تشغيل نظام متابعة 
)٧٠١ص ← (١*الفرملة

ضوء التحذير من انخفاض 
)٧٠١ص ←مستوى الوقود (

ضوء التحذير من انخفاض 
مستوى سائل اليوريا 

™AdBlue إذا كانت سيارتك) 
)٧٠١ص ←مجهزة به) (

 ١*ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٧٠٢ص ←(
ضوء التذكري بربط حزام املقعد 

الخاص بالسائق والراكب األمامي 
)٧٠٢ص ←(

ضوء التذكري بشد حزام مقعد 
الراكب الخلفي (إذا كانت سيارتك 

)٧٠٣ص ←مجهزة به) (

تحذير
إذا لم يضئ ضوء تحذير نظام ضمان السالمة■

إذا لم يضئ ضوء نظام ضمان السالمة مثل ضوء 
 ABSتحذير نظام الفرامل املانع لالحتباس 

 عند بدء SRSونظام تقييد الحركة التكمييل 
تشغيل املحرك، فقد يشري ذلك إىل أن هذه األنظمة 

غري قادرة عىل توفري الحماية لك عند وقوع حادث، 
مما قد يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 

خطرية. يف مثل هذه الحالة، اطلب فحص السيارة 
من وكيل تويوتا عىل الفور.
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

تبلغ املؤرشات السائق بحالة تشغيل األنظمة 
املتعددة املركبة يف السيارة.

املؤرشات

)٢٦٧ص ←مؤرش االنعطاف (

مؤرش مصباح مؤخرة السيارة 
)٢٧٣ص ←(

مؤرش الشعاع العايل للمصابيح 
، ٢٧٥ص ←األمامية الرئيسية (

٢٨٣، ٢٨٠(
مؤرش نظام الشعاع العايل 

 (إذا كانت سيارتك ٦*التكيفي
)٢٧٨ص ←مجهزة به) (

 ٦*مؤرش الشعاع العايل التلقائي
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٢٨١ص ←(
مؤرش مصابيح الضباب 

 (إذا كانت سيارتك ٦*األمامية
)٢٨٤ص ←مجهزة به) (

مؤرش مصابيح الضباب 
 (إذا كانت سيارتك ٦*الخلفية

)٢٨٤ص ←مجهزة به) (
ضوء تحذير نظام ضمان 
السالمة السابقة للتصادم 

PCS *إذا كانت سيارتك ٤، ٢) 
)٣٠٢ص ←مجهزة به) (

(أبيض)

مؤرش نظام مساعدة تتبع خط 
 (إذا كانت سيارتك ٣*LTAالسري 

)٣١٥ص ←مجهزة به) (
مؤرش نظام التحذير من الخروج 

 (إذا كانت ٣*LDAعن خط السري 
ص ←سيارتك مجهزة به) (

٣٢٣(

(أخرض)

مؤرش نظام مساعدة تتبع خط 
 (إذا كانت سيارتك ٣*LTAالسري 

)٣١٥، ٣٠٠ص ←مجهزة به) (
مؤرش نظام التحذير من الخروج 

 (إذا كانت ٣*LDAعن خط السري 
ص ←سيارتك مجهزة به) (

٣٢٣(

(برتقايل)

مؤرش نظام مساعدة تتبع خط 
 (إذا كانت سيارتك ٣*LTAالسري 

)٣١٥ص ←مجهزة به) (
مؤرش نظام التحذير من الخروج 

 (إذا كانت ٣*LDAعن خط السري 
ص ←سيارتك مجهزة به) (

٣٢٣(
مؤرش الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)٣٤٣، ٣٣٠ص ←به) (

مؤرش نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً (إذا كانت 

ص ←سيارتك مجهزة به) (
٣٥٣، ٣٤٣، ٣٣٠(

" الخاص بنظام SETمؤرش "
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)٣٥٣، ٣٤٣، ٣٣٠ص ←به) (

مؤرشات مراقبة املنطقة الصعبة 
 املوجودة عىل مرآة BSMالرؤية 

 ٧، ٢*الرؤية الخلفية الخارجية
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها) 

)٣٦٢ص ←(
مؤرش إيقاف نظام مراقبة 

، ٤* BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
 (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ٦
)٣٦٢ص ←(
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مؤرش إيقاف وظيفة تحذير 
، ٢* RCTAحركة املرور الخلفية 

 (إذا كانت سيارتك مجهزة ٦، ٤
)٣٧٤ص ←به) (

مؤرش إيقاف وظيفة رصد 
 (إذا ٤* RCDالكامريا الخلفية 

كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٧٩ص ←(

مؤرش إيقاف مستشعر املساعدة 
 ٦، ٥، ٤*عىل صف سيارة تويوتا

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٦٧ص ←(

مؤرش إيقاف نظام فرامل 
املساعدة عىل صف السيارة 

PKSB* إذا كانت سيارتك ٤، ٢) 
)٣٨٣ص ←مجهزة به) (

ضوء مؤرش القيادة 
، ١٣٩ص ← (٢*اإليكولوجية

١٤٩(
مؤرش نظام إيقاف وتشغيل 

 (إذا كانت سيارتك ٢*املحرك
)٣٥٦ص ←مجهزة به) (

مؤرش إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
 (إذا كانت سيارتك ٤، ٢*املحرك

)٣٥٧ص ←مجهزة به) (
مؤرش تسخني املحرك مسبقاً 

)٢٥٤ص ←(محرك الديزل) (

(يف حالة وميض)

ص ← (٢*ضوء مؤرش االنزالق
٤٨٦(

مؤرش إيقاف نظام التحكم بثبات 
ص ← (٤، ٢ *VSCالسيارة 
٤٨٧(

مؤرش نظام التحكم بتحديد 
 ٢*الرسعة أثناء نزول املنحدرات

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٤٧٩ص ←(

مؤرش وظيفة املساعدة عىل 
 (إذا كانت سيارتك ٦*االنعطاف

)٤٧١ص ←مجهزة به) (
 ٢*مؤرش نظام التحكم بالزحف

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٤٧١ص ←(

عرض وضع نظام التحكم 
بالزحف (إذا كانت سيارتك 

)٤٧١ص ←مجهزة به) (
مؤرش وضع االنطالق بالرتس 

الثاني (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)٢٦٦، ٢٦١ص ←به) (

مؤرش وضع القوة اإلضافية (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به) 

)٢٦٥ص ←(
ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت 

)٤٦٥ص ←برسعة بطيئة (
مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 

)٤٦٦ص ←املركزية (
مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 

األمامية (إذا كانت سيارتك 
)٤٦٨ص ←مجهزة به) (

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
الخلفية (إذا كانت سيارتك 

)٤٧٠ص ←مجهزة به) (
ص ←مؤرش فرامل االنتظار (

٢٦٧(
مؤرش وضع استعداد نظام 

)٢٧٠ص ← (٢*متابعة الفرملة
مؤرش تشغيل نظام متابعة 

)٢٧٠ص ← (٢*الفرملة
، ١١٠ص ←مؤرش األمان (

١١٢(
مؤرش النظام الذكي لدخول 

ص ← (١*السيارة وبدء التشغيل
٢٥٤(
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ةرايسلا ةلاح تارش

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة :١*
املعلومات مع رسالة.

تيضء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشغيل :٢*
 لإلشارة إىل أن ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

عملية فحص النظام جارية. تنطفئ األضواء بعد 
بدء تشغيل املحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم 

ييضء أحد األضواء أو لم ينطفئ، فإن ذلك يشري 
إىل احتمال وجود خلل يف النظام الخاص به. 

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
يتغري لون وحالة إضاءة/وميض الضوء وفقاً :٣*

لظروف التشغيل.
ييضء الضوء عند ضبط النظام عىل وضع :٤*

اإليقاف.
ييضء مؤرش إيقاف مستشعر املساعدة عىل صف :٥*

سيارة تويوتا عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 بينما تكون وظيفة ONعىل وضع التشغيل 

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا يف 
. وضع التشغيل. سينطفئ بعد مرور بضع ثوانٍ

 ٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس :٦*
بوصة: ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات.
ييضء هذا الضوء عىل مرايا الرؤية الخلفية :٧*

الخارجية.
°م ٣عندما تكون درجة الحرارة الخارجية :٨*

 ثوان ١٠تقريباً أو أقل، يومض املؤرش ملدة 
. تقريباً ثم يظل مضيئاً

السيارات غري املجهزة بنظام التعليق املتغري :٩*
التكيفي

مؤرش انخفاض درجة الحرارة 
)١٣٤، ١٣٠ص ← (٨*الخارجية

مؤرش وضع القيادة اإليكولوجية 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٤٦٣ص ←(
 (إذا ٩*مؤرش الوضع الريايض

كانت سيارتك مجهزة به) 
)٤٦٣ص ←(

 (إذا ١٠*مؤرش الوضع املريح
كانت سيارتك مجهزة به) 

)٤٦٣ص ←(
 Sportمؤرش الوضع الريايض 

S *إذا كانت سيارتك مجهزة ١٠) 
)٤٦٣ص ←به) (

 Sportمؤرش الوضع الريايض 
S+ *إذا كانت سيارتك ١٠) 

)٤٦٣ص ←مجهزة به) (
مؤرش وضع اإلعداد حسب 

 (إذا كانت سيارتك ١٠*الطلب
)٤٦٣ص ←مجهزة به) (

 AUTOمؤرش الوضع التلقائي 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٤٧٦ص ←(
 DIRTمؤرش وضع األوساخ 

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٤٧٦ص ←(

 SANDمؤرش وضع الرمال 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٤٧٦ص ←(
 (إذا MUDمؤرش وضع األوحال 

كانت سيارتك مجهزة به) 
)٤٧٦ص ←(

مؤرش وضع الثلج العميق 
DEEP SNOW إذا كانت) 

ص ←سيارتك مجهزة به) (
٤٧٦(

 ROCKمؤرش وضع الصخور 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٤٧٦ص ←(
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السيارات املجهزة بنظام التعليق املتغري :١٠*

التكيفي

مؤرشات نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■
BSM املعروضة عىل مرآة الرؤية الخلفية 

الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
للتأكد من التشغيل، تيضء مؤرشات مراقبة املنطقة 

 عىل مرآة الرؤية الخلفية BSMالصعبة الرؤية 
الخارجية يف الحاالت التالية:

عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل ●
 أثناء تفعيل وظيفة مراقبة ONوضع التشغيل 

  عىل الشاشة BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
من شاشة العرض املتعددة املعلومات.

عندما يتم تفعيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة ●
 من شاشة  عىل الشاشة BSMالرؤية 

العرض املتعددة املعلومات حني يكون مفتاح 
.ONتشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

إذا كان النظام يعمل بصورة صحيحة، ستنطفئ 
 BSMمؤرشات مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

املوجودة عىل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بعد 
بضع ثوان.

إذا لم تضئ أو لم تنطفئ مؤرشات مراقبة املنطقة 
 املوجودة عىل مرآة الرؤية BSMالصعبة الرؤية 

الخلفية الخارجية فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف 
النظام.

إذا حدث هذا، اطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا.
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مواضع املقاييس والعدادات■

قد تختلف وحدات العرض املستعملة يف العدادات والشاشة وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.
عداد رسعة دوران املحرك

يعرض رسعة دوران املحرك بعدد الدورات لكل دقيقة
مقياس ضغط زيت املحرك

يوضح ضغط زيت املحرك
)١٣٠ص ←درجة الحرارة الخارجية (

)١٣١ص ←الساعة (
شاشة العرض املتعددة املعلومات

)١٣٧ص ←يتم عرض مجموعة واسعة من البيانات املتعلقة بالقيادة عىل هذه الشاشة إلبالغ السائق بها (
)٧٠٥ص ←يتم عرض رسائل التحذير عند وقوع خلل (

عداد الفولطية
يوضح حالة الشحن
عداد الرسعة

يوضح هذا العداد رسعة السيارة
مقياس الوقود

 بوصة)٤٫٢املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض مقاس 

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات

A

B

C

D

E

F

G

H



لوحة أجهزة القياس. ١-١٣٠٢

يوضح هذا املقياس كمية الوقود املتبقي يف الخزان
عداد املسافة وعداد الرحلة وتغيري الزيت

عداد املسافة:
يوضح املسافة الكلية التي قطعتها السيارة

عداد الرحلة:
" Aيوضحان املسافة التي قطعتها السيارة منذ إعادة ضبط العداد آخر مرة. يمكن استعمال عدادي الرحلة "

" لتسجيل وعرض مسافات مختلفة بصورة مستقلة.Bو "
):1GR-FEتغيري الزيت (باستثناء املحرك 

يتم عرض املسافة املتبقية حتى موعد تغيري زيت املحرك التايل.
وضع جهاز نقل الحركة ومدى التحويل/وضع الرتس

، ٢٥٩ص ←يتم عرض وضع جهاز نقل الحركة الذي تم اختياره أو مدى التحويل/وضع الرتس املختار (
٢٦٣(

مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك
يوضح هذا املقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك

تتم إضاءة العدادات والشاشة عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عرض درجة الحرارة الخارجية■
يف الظروف التالية، قد ال يتم عرض درجة الحرارة ●

الخارجية الصحيحة أو يستغرق األمر وقتاً أطول 
من املعتاد لتغيري وضع شاشة العرض.

عند إيقاف السيارة أو أثناء القيادة برسعات •
 كم/ساعة)٢٠منخفضة (أقل من 

عند تغري درجة الحرارة الخارجية فجأة (عند •
دخول الكراج/النفق أو الخروج منه، الخ)

" يشري إىل احتمال Eعرض العالمة "--" أو "●
وجود خلل يف النظام.

خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا.
°م ٤٠يتم عرض درجة الحرارة الخارجية ضمن -●

°م.٦٠إىل 
°م تقريباً ٣عندما تكون درجة الحرارة الخارجية ●

 ثوان تقريباً ١٠ ملدة أو أقل، يومض املؤرش 
. ثم يظل مضيئاً

شاشة عرض الكريستال السائل■
١٣٧ص ←

I

J

K

تحذير
استعمال شاشة عرض املعلومات يف الجو البارد■

قم بتدفئة مقصورة الركاب قبل استعمال شاشة 
عرض الكريستال السائل. يف درجات حرارة 

شديدة الربودة، تستجيب شاشة العرض لألوامر 
ببطء ويتم تأخري التغيري بني أوضاع الشاشة.

عىل سبيل املثال، يكون هناك تأخر بني قيام 
السائق بتحويل الرتس وعرض رقم الرتس املختار 

حديثاً عىل الشاشة. بسبب هذا التأخر، قد يحاول 
السائق اختيار ترس أدنى مرة ثانية، مما يتسبب 

يف تعشيق فرامل املحرك بشكل رسيع وزائد مؤديا 
إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات.

مالحظة
لتفادي تعرض املحرك ومكوناته للتلف■
ال تجعل إبرة املؤرش الخاصة بعداد رسعة ●

دوران املحرك يدخل يف املنطقة الحمراء التي 
تشري إىل رسعة املحرك القصوى.



١٣١

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يتم تحويل البنود الخاصة بعداد املسافة وعداد 
 (تغيري  و B وعداد الرحلة Aالرحلة 
 ODO"  بواسطة الضغط عىل مفتاح *الزيت)

TRIP" .
الضغط عىل املفتاح مطوالً عندما يكون عداد 
الرحلة معروضاً يؤدي إىل إعادة ضبط عداد 

الرحلة.
1GR-FEباستثناء املحرك :*

الشاشة املنبثقة (باستثناء املحرك ■
1GR-FE(

يتم عرض املسافة حتى موعد تغيري زيت 
املحرك التايل عند عرض رسالة تحذير تشري إىل 

أنه من الرضوري تغيري الزيت أو أنه يجب 
القيام بتغيري الزيت قريباً.

يمكن ضبط الساعات إما عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات أو نظام التوجيه/الوسائط 

املتعددة.
 السيارات غري املجهزة بنظام التوجيه أو

نظام الوسائط املتعددة
يمكنك تغيري اإلعدادات التالية املتعلقة بالساعة 

بواسطة عرض شاشة "ضبط الساعة" من 
 الخاصة بشاشة العرض املتعددة شاشة 

املعلومات.
إعادة ضبط عرض الدقائق
 ١٢تغيري الساعة بني عرض الوقت بصيغة 

 ساعة.٢٤ساعة وعرضه بصيغة 
ضبط الوقت

مالحظة
إذا وجدت إبرة مقیاس درجة حرارة سائل ●

")، فقد Hتربید املحرك يف املنطقة الحمراء ("
يشري ذلك إىل زيادة حرارة املحرك عن الحدود 

الطبيعية. يف هذه الحالة، قم بإيقاف السيارة يف 
مكان آمن عىل الفور، وافحص املحرك بعد أن 

) . )٧٣٣ص ←يربد تماماً
عداد الفولطية■

 فولط ١٩إذا أشار عداد الفولطية إىل أن الفولطية 
 فولط أو أقل أثناء دوران املحرك، فإن ٩أو أعىل أو 

ذلك قد يشري إىل وجود خلل يف البطارية أو يف 
نظام الشحن. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
مقياس ضغط زيت املحرك■

عند انخفاض قيمة الضغط املعروضة عىل مقياس 
ضغط زيت املحرك أثناء دوران املحرك، قم 

بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل الفور وتأكد من 
)٦٤٠ص ←كمية زيت املحرك. (

عند انخفاض ضغط زيت املحرك بالرغم من عدم 
انخفاض كمية زيت املحرك، أو إذا لم يزدد ضغط 

زيت املحرك عند إضافة زيت املحرك، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا الحتمال وجود خلل يف نظام 

التشحيم.

"ODO TRIPاستعمال مفتاح "

ضبط الساعة



لوحة أجهزة القياس. ١-١٣٢٢

إلعادة ضبط عرض الدقائق■
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ١

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

واخرت "ضبط الساعة".
 بواسطة 00يمكنك ضبط "الدقائق" عىل 

 من مفاتيح التحكم بالعداد الضغط عىل 
املوجودة عىل شاشة "ضبط الساعة".

 29 إىل 0يتم تقريب الدقائق من.
 تُعرض 1:29 إىل 1:00(عىل سبيل املثال، من 

1:00(
 59 إىل 30يتم تقريب الدقائق من.

 تُعرض 1:59 إىل 1:30(عىل سبيل املثال، من 
2:00(

لضبط الوقت■
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ١

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

واخرت "ضبط الساعة".
عىل شاشة "ضبط الساعة"، اضغط مطوالً ٣

 من مفاتيح التحكم بالعداد.عىل 
، "الوقت" أو  "12H/24H" اخرت ٤

 من  أو "الدقائق" بواسطة تشغيل 
مفاتيح التحكم بالعداد.

 عىل مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
بالعداد لتغيري محتويات العرض.

 للرجوع إىل الشاشة عند اكتمال الضبط، اضغط 
السابقة.

 السيارات املجهزة بنظام التوجيه أو نظام
الوسائط املتعددة

راجع "دليل مالك نظام التوجيه والوسائط 
املتعددة".



١٣٣

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

مواضع املقاييس والعدادات■

قد تختلف وحدات العرض املستعملة يف العدادات والشاشة وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.
عداد رسعة دوران املحرك

يعرض رسعة دوران املحرك بعدد الدورات لكل دقيقة
مقياس ضغط زيت املحرك

يوضح ضغط زيت املحرك
شاشة العرض املتعددة املعلومات

)١٤٧ص ←يتم عرض مجموعة واسعة من البيانات املتعلقة بالقيادة عىل هذه الشاشة إلبالغ السائق بها (
)٧٠٥ص ←يتم عرض رسائل التحذير عند وقوع خلل (

عداد الفولطية
يوضح حالة الشحن

)١٣٥ص ←الساعة (
عداد الرسعة

يوضح هذا العداد رسعة السيارة
مقياس الوقود

يوضح هذا املقياس كمية الوقود املتبقي يف الخزان

 بوصة)٧املقاييس والعدادات (مع شاشة عرض مقاس 

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات

A

B

C

D

E

F

G



لوحة أجهزة القياس. ١-١٣٤٢

عداد املسافة وعداد الرحلة وتغيري الزيت
عداد املسافة:

يوضح املسافة الكلية التي قطعتها السيارة
عداد الرحلة:

" Aيوضحان املسافة التي قطعتها السيارة منذ إعادة ضبط العداد آخر مرة. يمكن استعمال عدادي الرحلة "
" لتسجيل وعرض مسافات مختلفة بصورة مستقلة.Bو "

):1GR-FEتغيري الزيت (باستثناء املحرك 
يتم عرض املسافة املتبقية حتى موعد تغيري زيت املحرك التايل.
وضع جهاز نقل الحركة ومدى التحويل/وضع الرتس

، ٢٥٩ص ←يتم عرض وضع جهاز نقل الحركة الذي تم اختياره أو مدى التحويل/وضع الرتس املختار (
٢٦٣(

)١٣٤ص ←درجة الحرارة الخارجية (
مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك

يوضح هذا املقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك

تتم إضاءة العدادات والشاشة عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عرض درجة الحرارة الخارجية■
يف الظروف التالية، قد ال يتم عرض درجة الحرارة ●

الخارجية الصحيحة أو يستغرق األمر وقتاً أطول 
من املعتاد لتغيري وضع شاشة العرض.

عند إيقاف السيارة أو أثناء القيادة برسعات •
 كم/ساعة)٢٠منخفضة (أقل من 

عند تغري درجة الحرارة الخارجية فجأة (عند •
دخول الكراج/النفق أو الخروج منه، الخ)

" يشري إىل احتمال Eعرض العالمة "--" أو "●
وجود خلل يف النظام.

خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا.
°م ٤٠يتم عرض درجة الحرارة الخارجية ضمن -●

°م.٦٠إىل 
°م تقريباً ٣عندما تكون درجة الحرارة الخارجية ●

 ثوان تقريباً ١٠ ملدة أو أقل، يومض املؤرش 
. ثم يظل مضيئاً

شاشة عرض الكريستال السائل■
١٤٧ص ←

H

I

J

K

تحذير
استعمال شاشة عرض املعلومات يف الجو البارد■

قم بتدفئة مقصورة الركاب قبل استعمال شاشة 
عرض الكريستال السائل. يف درجات حرارة 

شديدة الربودة، تستجيب شاشة العرض لألوامر 
ببطء ويتم تأخري التغيري بني أوضاع الشاشة.

عىل سبيل املثال، يكون هناك تأخر بني قيام 
السائق بتحويل الرتس وعرض رقم الرتس املختار 

حديثاً عىل الشاشة. بسبب هذا التأخر، قد يحاول 
السائق اختيار ترس أدنى مرة ثانية، مما يتسبب 

يف تعشيق فرامل املحرك بشكل رسيع وزائد مؤديا 
إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات.

مالحظة
لتفادي تعرض املحرك ومكوناته للتلف■
ال تجعل إبرة املؤرش الخاصة بعداد رسعة ●

دوران املحرك يدخل يف املنطقة الحمراء التي 
تشري إىل رسعة املحرك القصوى.



١٣٥

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يتم تحويل البنود الخاصة بعداد املسافة وعداد 
 (تغيري  و B وعداد الرحلة Aالرحلة 
 ODO"  بواسطة الضغط عىل مفتاح *الزيت)

TRIP" .
الضغط عىل املفتاح مطوالً عندما يكون عداد 
الرحلة معروضاً يؤدي إىل إعادة ضبط عداد 

الرحلة.
1GR-FEباستثناء املحرك :*

الشاشة املنبثقة (باستثناء املحرك ■
1GR-FE(

يتم عرض املسافة حتى موعد تغيري زيت 
املحرك التايل عند عرض رسالة تحذير تشري إىل 

أنه من الرضوري تغيري الزيت أو أنه يجب 
القيام بتغيري الزيت قريباً.

يمكن ضبط الساعات إما عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات أو نظام التوجيه/الوسائط 

املتعددة.
 السيارات غري املجهزة بنظام التوجيه أو

نظام الوسائط املتعددة
يمكنك تغيري اإلعدادات التالية املتعلقة بالساعة 

  من شاشة بواسطة عرض شاشة 
الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات.

إعادة ضبط عرض الدقائق
 ١٢تغيري الساعة بني عرض الوقت بصيغة 

 ساعة.٢٤ساعة وعرضه بصيغة 
ضبط الوقت

مالحظة
إذا وجدت إبرة مقیاس درجة حرارة سائل ●

")، فقد Hتربید املحرك يف املنطقة الحمراء ("
يشري ذلك إىل زيادة حرارة املحرك عن الحدود 

الطبيعية. يف هذه الحالة، قم بإيقاف السيارة يف 
مكان آمن عىل الفور، وافحص املحرك بعد أن 

) . )٧٣٣ص ←يربد تماماً
عداد الفولطية■

 فولط ١٩إذا أشار عداد الفولطية إىل أن الفولطية 
 فولط أو أقل أثناء دوران املحرك، فإن ٩أو أعىل أو 

ذلك قد يشري إىل وجود خلل يف البطارية أو يف 
نظام الشحن. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
مقياس ضغط زيت املحرك■

عند انخفاض قيمة الضغط املعروضة عىل مقياس 
ضغط زيت املحرك أثناء دوران املحرك، قم 

بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل الفور وتأكد من 
)٦٤٠ص ←كمية زيت املحرك. (

عند انخفاض ضغط زيت املحرك بالرغم من عدم 
انخفاض كمية زيت املحرك، أو إذا لم يزدد ضغط 

زيت املحرك عند إضافة زيت املحرك، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا الحتمال وجود خلل يف نظام 

التشحيم.

"ODO TRIPاستعمال مفتاح "

ضبط الساعة



لوحة أجهزة القياس. ١-١٣٦٢

إلعادة ضبط عرض الدقائق■
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ١

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
 بواسطة 00يمكنك ضبط "الدقائق" عىل 

 من مفاتيح التحكم بالعداد الضغط عىل 
.املوجودة عىل شاشة 

 29 إىل 0يتم تقريب الدقائق من.
 تُعرض 1:29 إىل 1:00(عىل سبيل املثال، من 

1:00(
 59 إىل 30يتم تقريب الدقائق من.

 تُعرض 1:59 إىل 1:30(عىل سبيل املثال، من 
2:00(

لضبط الوقت■
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ١

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
 ، اضغط مطوالً عىل عىل شاشة ٣

من مفاتيح التحكم بالعداد.
، "الوقت" أو  "12H/24H" اخرت ٤

 من  أو "الدقائق" بواسطة تشغيل 
مفاتيح التحكم بالعداد.

 عىل مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
بالعداد لتغيري محتويات العرض.

 للرجوع إىل الشاشة عند اكتمال الضبط، اضغط 
السابقة.

 السيارات املجهزة بنظام التوجيه أو نظام
الوسائط املتعددة

راجع "دليل مالك نظام التوجيه والوسائط 
املتعددة".



١٣٧

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يتم عرض املعلومات التالية عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

معلومات نظام املساعدة عىل القيادة
يتم عرض العالمات التي تم التعرف عليها أثناء 
تشغيل نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 

 (إذا كانت سيارتك مجهزة به). RSAالطرق 
)٣٢٦ص ←(

يعرض صورة عند تشغيل األنظمة التالية واختيار 
:أيقونة قائمة أخرى غري 

 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري •
املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن السيارة (إذا 

)٣١٩ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٣٣٠ص ←(
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٤٣ص ←(

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا •
)٣٥٣ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (

)١٣٨ص ←أيقونات القوائم (

منطقة عرض املعلومات
يمكن عرض العديد من املعلومات باختيار أيقونة 

قائمة.
باإلضافة لذلك، سوف يتم عرض شاشات التحذير أو 

االقرتاح/النصيحة املنبثقة يف بعض الحاالت.

يتم عرض شاشة العرض املتعددة املعلومات عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عند تغيري وضع القيادة■
يتم تغيري لون خلفية شاشة العرض املتعددة 

املعلومات تبعاً لوضع نظام اختيار الوضع املالئم 
)٤٧٦ص ←لتضاريس مختلفة. (

شاشة عرض الكريستال السائل■
قد تظهر نقاط صغرية أو نقاط ضوئية عىل الشاشة. 

تعترب هذه الظاهرة خاصية مميزة لشاشة عرض 
الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة 

بدون أية مشكلة.

يتم تشغيل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

/تحريك */تبديل العرض*تمرير الشاشة
املؤرش

ضغطه: الدخول/الضبط
: إعادة ضبط/عرض البنود  ضغطه مطوالً

التي يمكن إعدادها حسب الطلب

شاشة العرض املتعددة املعلومات 
 بوصة)٤٫٢(شاشة عرض مقاس 

البنود التي يتم عرضها عىل الشاشة

A

B

تغيري وضع الشاشة

C

A

B



لوحة أجهزة القياس. ١-١٣٨٢

الرجوع إىل الشاشة السابقة
عرض إجراء/استقبال مكاملة وسجل 

املكاملات (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
الوظيفة)

متصلة بالنظام الاليدوي، ويتم عرض 
إجراء أو استقبال املكاملات عليها. للمزيد 

من التفاصيل حول النظام الاليدوي، راجع 
"دليل مالك نظام التوجيه والوسائط 

املتعددة".
عىل الشاشات التي يمكن فيها تمرير الشاشة :*

ويمكن تبديل العرض، يتم عرض رشيط تمرير 
أو أيقونة مستديرة توضح عدد الشاشات 

املسجلة.

يمكن عرض املعلومات املتعلقة بكل أيقونة عن 
طريق اختيار األيقونة بواسطة مفاتيح التحكم 

بالعداد.
قد يتم عرض بعض املعلومات تلقائياً وفقاً للحالة.

اخرتها لعرض بيانات استهالك الوقود بأشكال 
مختلفة.

شاشة عداد الرسعة/املسافة التي يمكن ■
للسيارة قطعها قبل نفاد الوقود

شاشة عداد الرسعة
يتم عرض رسعة السيارة.

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد 

تحذير
تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة■

لضمان السالمة، تجنب تشغيل مفتاح التحكم 
بالعداد أثناء القيادة قدر اإلمكان، وال تنظر 
بصورة مستمرة إىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات أثناء القيادة. قم بإيقاف السيارة 

وتشغيل مفتاح التحكم بالعداد. قد يؤدي عدم 
القيام بذلك إىل خطأ يف تشغيل عجلة القيادة مما 

يتسبب يف حوادث غري متوقعة.

أيقونات القوائم

C

D

شاشة العرضاأليقونة
ص ←شاشة معلومات القيادة (

١٣٨(
شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 

القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)١٤٠ص ←بها) (

الشاشة املتصلة بنظام الصوت (إذا 
ص ←كانت سيارتك مجهزة بها) (

١٤١(
ص ←عرض معلومات السيارة (

١٤١(

)١٤١ص ←شاشة التهيئات (

)١٤٥ص ←شاشة رسالة التحذير (

شاشة معلومات القيادة

A

B
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

الوقود
يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 

)١٤٠ص ←(
االقتصاد يف استهالك الوقود■

يتم عرض املعلومات التالية.

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد 
الوقود

يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 
)١٤٠ص ←(

االقتصاد يف استهالك الوقود الحايل
يتم عرض االقتصاد يف استهالك الوقود الحايل.
معدل االقتصاد يف استهالك الوقود

يتم عرض معدل االقتصاد يف استهالك الوقود منذ 
إعادة ضبط الوظيفة أو معدل االقتصاد يف استهالك 

٣، ٢، ١*الوقود بعد البدء أو إعادة تعبئة الوقود.

يتم عرض معدل االقتصاد يف استهالك الوقود 
. املختار بواسطة "استهالك وقود" عىل شاشة 

)١٤١ص ←(
استخدم استهالك الوقود املعروض كمرجع :١*

فقط.
، يمكن إعادة بواسطة الضغط مطوالً عىل :٢*

ضبط معدل االقتصاد يف استهالك الوقود منذ 
إعادة ضبط الوظيفة.

تتم إعادة ضبط معدل االقتصاد يف استهالك :٣*

الوقود بعد البدء يف كل مرة يتوقف فيها املحرك.
مؤرش القيادة اإليكولوجية/املسافة التي ■

يمكن قيادتها قبل نفاد الوقود
البنود التي يتم عرضها عىل الشاشة

مؤرش القيادة اإليكولوجية
املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد 

الوقود
يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 

)١٤٠ص ←(
مؤرش القيادة اإليكولوجية

ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
أثناء عملية التعجيل الصديق للبيئة (القيادة 

االيكولوجية)، سيكون مؤرش القيادة االيكولوجية 
. عندما يتجاوز التعجيل مدى القيادة  مضيئاً

A

B

C

A

B

A



لوحة أجهزة القياس. ١-١٤٠٢

اإليكولوجية، أو عند إيقاف السيارة ينطفئ الضوء.
مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية

يشري إىل مدى القيادة اإليكولوجية باستعمال نسبة 
القيادة اإليكولوجية الحالية وفقاً ملستوى التسارع.

نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً ملستوى 
التسارع

عند تجاوز مستوى التسارع مدى القيادة 
اإليكولوجية، ييضء الجزء األيمن من شاشة عرض 

مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية.
سينطفئ ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية يف هذا 

الوقت.
مدى القيادة اإليكولوجية

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد الوقود■
يتم حساب هذه املسافة وفقاً ملعدل استهالك ●

الوقود. نتيجة لذلك، قد تختلف املسافة الواقعية 
التي يمكن للسيارة أن تقطعها عن املسافة 

املعروضة.
حتى إذا قمت بإضافة كمية قليلة من الوقود، قد ال ●

تتغري املسافة املعروضة التي يمكن للسيارة أن 
تقطعها بالوقود املتبقي. عند إعادة تعبئة السيارة 

بالوقود، اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف. إذا قمت بإعادة تعبئة السيارة بالوقود 

بدون ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف، فقد ال تتغري املسافة املعروضة التي يمكن 

للسيارة أن تقطعها بالوقود املتبقي.
عند عرض "تزود بوقود"، يشري هذا إىل انخفاض ●

كمية الوقود املتبقي وعدم إمكانية احتساب املسافة 
التي يمكن قيادتها بكمية الوقود املتبقي.

أعد تعبئة السيارة بالوقود عىل الفور.
لن يعمل مؤرش القيادة اإليكولوجية عندما■

لن یعمل مؤرش القيادة اإليكولوجية يف الظروف 
التالية:

ذراع تبديل الرسعات مضبوط عىل أي وضع غري ●
.Dوضع القيادة 

ال يكون ال الوضع العادي وال وضع القيادة ●
. اإليكولوجية مختاراً

 كم/ساعة أو ١٣٠تكون رسعة السيارة حوايل ●
أعىل.

شاشة معلومات أنظمة املساعدة عىل القيادة■
اخرتها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:

 نظام التحذير من الخروج عن خط السري
LDA املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن 

السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣١٩ص ←(
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

)٣٣٠ص ←سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك 
)٣٤٣ص ←مجهزة به) (

 ًنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائيا
ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

٣٥٣(
الشاشة املتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة بها)
اخرتها لعرض املعلومات املتصلة بنظام 

التوجيه التالية.
التوجيه عىل املسار
 شاشة عرض البوصلة (شاشة اتجاه الشمال

إىل األعىل/شاشة اتجاه حركة السيارة إىل 
األعىل)

B

C

D

شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

اخرتها حتى يصبح باإلمكان اختيار مصدر 
الصوت أو املقطوعة عىل الشاشة.

معلومات القيادة■
يمكن عرض بندين تم اختيارهما باستخدام 

إعداد "بنود معلومات القيادة" (معدل الرسعة 
. واملسافة والوقت الكيل) عمودياً

تتغري املعلومات املعروضة وفقاً إلعداد "نوع 
معلومات القيادة" (منذ بدء تشغيل النظام أو 

)١٤١ص ←بني عمليات إعادة الضبط). (
استخدم املعلومات املعروضة كمرجع فقط.

سيتم عرض البنود التالية.
"بعد البدء"

"معدل الرسعة": يتم عرض معدل رسعة السيارة •
*منذ بدء تشغيل املحرك

"املسافة املقطوعة": يتم عرض املسافة التي •
*قطعتها السيارة منذ بدء تشغيل املحرك

"املدة املنقضية": يتم عرض الوقت املنقيض منذ •
*بدء تشغيل املحرك

تتم إعادة ضبط هذه البنود يف كل مرة يتوقف :*
فيها املحرك.

"بعد إعادة ضبط"
"معدل الرسعة": يتم عرض معدل رسعة السيارة •

*منذ إعادة ضبط الشاشة

"املسافة املقطوعة": يتم عرض املسافة التي •
*قطعتها السيارة منذ إعادة ضبط الشاشة

"املدة املنقضية": يتم عرض الوقت املنقيض منذ •
*إعادة ضبط الشاشة

إلعادة الضبط قم بعرض البند املرغوب ثم اضغط :*
.  مطوالً

ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

يعرض ضغط نفخ كل إطار من اإلطارات.
مؤرش اتجاه اإلطارين األماميني■

يعرض مقدار واتجاه تشغيل عجلة القيادة عرب 
تغيريات يف اإلطارات األمامية عىل الشاشة.

يمكن تغيري إعدادات السيارة واملحتوى 
املعروض عىل الشاشة باستخدام مفاتيح التحكم 

بالعداد.
عملية الضبط■
 من مفاتيح التحكم  أو قم بتشغيل ١

.بالعداد واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو قم بتشغيل ٢

بالعداد واخرت البند املرغوب.
إذا تم إيقاف وتشغيل الوظيفة أو مستوى •

الصوت، الخ عىل شاشة اإلعداد، يتم تغيري 
اإلعداد يف كل مرة يتم فيها الضغط عىل 

.
بالنسبة للوظائف التي تسمح بمحتويات •

التشغيل ومحتويات العرض، الخ للوظيفة 
التي سيتم اختيارها، يتم عرض شاشة 

. عندما اإلعداد بالضغط مطوالً على 
يتم عرض شاشة اإلعداد، اخرت اإلعداد أو 

.القيمة املرغوبة (الوقت، الخ) مع 

الشاشة املتصلة بنظام الصوت (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

عرض معلومات السيارة

شاشة التهيئات



لوحة أجهزة القياس. ١-١٤٢٢

 من بعد تغيري اإلعدادات، اضغط ٣
مفاتيح التحكم بالعداد.

سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم ■
واملقاييس

اخرته لضبط سطوع أضواء لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

"ضبط الساعة" (إذا كانت سيارتك مجهزة ■
)١٣١ص ←به) (

اخرته لضبط تهيئات الساعة.
 نظام التحذير من الخروج عن خط ■

 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAالسري 
ميالن السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

)٣١٩ص ←به) (
اخرته لضبط البنود التالية.

"إنذار"
اخرته لتغيري أنواع التحذير.

"الحساسية"
قم باالختيار لضبط حساسية التحذير.

"تحذير االنحراف"
قم باالختيار لتفعيل/إبطال التحذير من انحراف 

السيارة.
"حساسية امليل"

قم باالختيار لضبط حساسية التحذير من انحراف 
السيارة.

 نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٢٩٨ص ←(
اخرته لضبط البنود التالية.

 تشغيل/إيقاف نظامPCS

اخرته لتفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم.
"الحساسية"

اخرته لتغيري توقيت التحذير السابق للتصادم.
 نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■

BSM (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٦٢ص ←(

اخرته لضبط البنود التالية.
 تشغيل/إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة

BSMالرؤية 
اخرته لتفعيل/إبطال نظام مراقبة املنطقة الصعبة 

.BSMالرؤية 
"السطوع"

اخرته لتبديل سطوع مؤرشات مرآة الرؤية الخلفية 
)٣٦٢ص ←الخارجية. (

"الحساسية"
اخرته لتغيري توقيت تشغيل وظيفة التحذير عند 

وجود سيارة تقرتب من سيارتك.
 (مستشعر املساعدة عىل صف ■

السيارة تويوتا) (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)٣٦٦ص ←به) (

اخرته لضبط البنود التالية.
 تشغيل/إيقاف مستشعر املساعدة عىل صف

السيارة تويوتا
اخرته لتفعيل/إبطال مستشعر املساعدة عىل صف 

سيارة تويوتا.
"مستوى الصوت"

اخرته لضبط مستوى الصوت اإلشاري الذي يصدر 
عند تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 

تويوتا.
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 (إذا RCTAتحذير حركة املرور الخلفية ■
كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) 

)٣٧٣، ٣٦٢ص ←(
 تشغيل/إيقاف وظيفة تحذير حركة املرور

RCTAالخلفية 
اخرته لتفعيل/إبطال نظام تحذير حركة املرور 

.RCTAالخلفية 
"مستوى الصوت"

اخرته لتغيري مستوى الصوت اإلشاري الخاص 
.RCTAبنظام 

 (إذا كانت RCDرصد الكامريا الخلفية ■
)٣٧٨ص ←سيارتك مجهزة بها) (

 تشغيل/إيقاف رصد الكامريا الخلفية
RCD

اخرته لتفعيل/إبطال نظام رصد الكامريا الخلفية 
RCD.
"مستوى الصوت"

اخرته لتغيري مستوى الصوت اإلشاري الخاص 
.RCDبنظام رصد الكامريا الخلفية 

 نظام املساعدة عىل التعرف عىل ■
 (إذا كانت سيارتك RSAعالمات الطرق 

)٣٢٦ص ←مجهزة به) (
اخرته لضبط البنود التالية.

 تشغيل/إيقاف نظام املساعدة عىل التعرف
عىل عالمات الطرق

اخرته لتفعيل/إبطال نظام املساعدة عىل التعرف عىل 
.RSAعالمات الطرق 

"أسلوب اإلشعار"
اخرته لتغيري كل طريقة إشعار مستخدمة إلخطار 

السائق عندما يتعرف النظام عىل وجود عالمة رسعة 
زائدة، أو عدم التجاوز أو ممنوع الدخول.

"مستوى اإلشعار"
اخرته لتغيري كل مستوى إشعار مستخدم إلخطار 
السائق عندما يتعرف النظام عىل وجود عالمة حد 

الرسعة.
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

)٣٣٠ص ←سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)
اخرته لتفعيل/إبطال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
اخرته لتغيري مقدار خفض الرسعة لوظيفة خفض 

الرسعة عند املنعطفات.
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت 
)٣٤٣ص ←سيارتك مجهزة به) (

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
اخرته لتغيري مقدار خفض الرسعة لوظيفة خفض 

الرسعة عند املنعطفات.
تهيئات السيارة■
 الباب الخلفي اآليل PBD إذا كانت) 

)١٧٣ص ←سيارتك مجهزة به) (
اخرته لضبط البنود التالية.

تهيئات النظام•
اخرته لتفعيل/إبطال نظام الباب الخلفي اآليل.

"تعديل الفتحة"•
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اخرت موضع الفتح عندما يكون الباب الخلفي اآليل 
مفتوحاً بالكامل.

"مستوى الصوت"•
اخرته لضبط مستوى الصوت اإلشاري الذي يصدر 

عند تشغيل نظام الباب الخلفي اآليل.
 (نظام إيقاف وتشغيل املحرك) (إذا 

)٣٥٦ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
قم باالختيار لضبط طول مدة تشغيل نظام إيقاف 

" لنظام A/Cوتشغيل املحرك عندما يكون املفتاح "
تكييف الهواء يف وضع التشغيل.

"TPWS نظام تحذير ضغط نفخ) "
اإلطار) (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٦٥٩ص ←(
"جاري ضبط ضغط اإلطار"•

اخرته لتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار.
"جاري تعريف كل عجلة وموضع"•

 الخاصة IDاخرته لتسجيل رموز التعريف 
بمستشعرات ضغط نفخ اإلطار يف نظام تحذير 

ضغط نفخ اإلطار.
"ضبط الوحدة"•

قم باالختيار لتغيري وحدات القياس املعروضة.
) ص ←التذكري الخاص باملقعد الخلفي

٧٦٦(
اخرته لتفعيل/إبطال وظيفة التذكري الخاصة باملقعد 

الخلفي.
)  ٢٢٢ص ←إعداداتي(

"إعداد"•
اخرته إلعداد إعداداتي.

تشغيل/إيقاف إعداداتي•
اخرته لتفعيل/إبطال وظيفة إعداداتي.

 نظام مصادقة بصمات األصابع (إذا 

)١١٦ص ←كانت سيارتك مجهزة به)(
"تسجيل"•

اخرته لتسجيل معلومات بصمة اإلصبع يف السيارة.
تشغيل/إيقاف تشغيل نظام مصادقة بصمات •

األصابع
اخرته لتفعيل/إبطال نظام مصادقة بصمات 

األصابع.
 تغيري الزيت (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك

)٦٤٢ص ←الوظيفة) (
اخرته إلعادة ضبط تغيري الزيت.

 إعدادات■
"اللغة"

اخرتها لتغيري اللغة املعروضة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

"الوحدات"
اخرته لتغيري وحدة قياس استهالك الوقود.

 (ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية) 
ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

١٣٩(
اخرته لتشغيل/إيقاف ضوء مؤرش القيادة 

اإليكولوجية.
(إعدادات عرض معلومات القيادة) 

اخرته لتغيري العرض عىل االقتصاد يف استهالك 
).١٣٩ص ←الوقود (
 (تهيئات نظام الصوت) (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به)
.اخرته لتفعيل/إبطال شاشة 

(إعدادات عرض معلومات السيارة) 
"نوع معلومات القيادة"•



١٤٥

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

اخرته لتغيري عرض نوع معلومات القيادة بني 
).١٤١ص ←الرحلة وكيل. (

"بنود معلومات القيادة"•
اخرته لضبط البنود عىل الجانبني العلوي والسفيل 

من شاشة معلومات القيادة. من ثالثة بنود، معدل 
الرسعة واملسافة والوقت الكيل.

 شاشة منبثقة" (إذا كانت سيارتك مجهزة"
بها)

اخرته لتفعيل/إبطال الشاشات املنبثقة التالية التي 
قد يتم عرضها يف بعض الحاالت.

شاشة إرشاد التقاطع الخاصة بالنظام املتصل •
بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

شاشة املكاملة الواردة الخاص بنظام الهاتف •
الاليدوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

تشغيل الصوت (إذا كانت سيارتك مجهزة به)•
تشغيل مستوى الصوت (إذا كانت سيارتك •

مجهزة بتلك الوظيفة)
التحكم يف الصوت (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك •

الوظيفة)
مدة نظام إيقاف وتشغيل املحرك (إذا كانت •

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
حالة نظام إيقاف وتشغيل املحرك (إذا كانت •

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
 إطفاء"MID"

ال يتم عرض أي يشء عليها
"إعدادات افرتاضية"

اخرته إلعادة ضبط تهيئات عرض العداد.

إيقاف تهيئة الشاشة مؤقتاً■
ال يمكن تغيري بعض التهيئات أثناء القيادة. عند●

تغيري التهيئات، قم بركن السيارة يف مكان آمن.
إذا تم عرض رسالة تحذير، سوف يتم إيقاف ●

تشغيل شاشة التهيئات.
ال يتم عرض اإلعدادات للوظائف غري املزودة يف ●

السيارة.
عندما يتم إيقاف وظيفة، يصبح من غري املمكن ●

اختيار اإلعدادات املتعلقة بتلك الوظيفة.

اخرتها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي 
ص ←يجب اتباعها إذا تم اكتشاف خلل. (

٧٠٥(

يتم عرض اقرتاحات للسائق يف الحاالت التالية. 
الختيار استجابة القرتاح معروض، استخدم 

مفاتيح التحكم بالعداد.
اقرتاح إلضاءة املصابيح األمامية الرئيسية■

إذا كان مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية يف 
 وكانت رسعة  أو موضع آخر غري 

 كم/ساعة أو أعىل ملدة معينة من ٥السيارة تبلغ 
الزمن حني تكون املنطقة املحيطة بك مظلمة، 

يتم عرض رسالة اقرتاح.

تحذير
تنبيهات حول تهيئة شاشة العرض■

ينبغي أن يكون املحرك دائراً أثناء تهيئة شاشة 
العرض، ولذلك تأكد من أن السيارة مصفوفة يف 
مكان جيد التهوية. يف منطقة مغلقة مثل الكراج، 

قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول 
أكسيد الكربون الضار فيها وقد تدخل السيارة. قد 

يؤدي ذلك إىل الوفاة أو قد يشكل مخاطر صحية 
شديدة.

مالحظة
أثناء تهيئة شاشة العرض■

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن املحرك 
يف وضع التشغيل أثناء تهيئة الشاشة.

شاشة رسالة التحذير

وظيفة االقرتاح
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اقرتاح إلطفاء املصابيح األمامية الرئيسية■
يتم عرض رسالة اقرتاح إذا تم ترك املصابيح 

األمامية الرئيسية يف وضع التشغيل ملدة معينة 
من الزمن بعد أن يتم ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع اإليقاف.
عندما يكون مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية 

:AUTOيف موضع 
يتم عرض رسالة تسألك ما إذا كنت ترغب يف 

إطفاء املصابيح األمامية الرئيسية. إلطفاء 
املصابيح األمامية الرئيسية، اخرت "نعم".

إذا تم فتح باب السائق بعد ضبط مفتاح تشغيل 
املحرك عىل وضع اإليقاف، لن يتم عرض رسالة هذا 

االقرتاح.
اقرتاح إلغالق النوافذ اآللية (مرتبط بتشغيل ■

ماسحات الزجاج األمامي)
إذا تم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي مع 

وجود نافذة آلية مفتوحة، سيتم عرض رسالة 
اقرتاح تطلب منك إذا كنت ترغب يف إغالق 

النوافذ اآللية. إلغالق كل النوافذ اآللية، اخرت 
"نعم".

اقرتاح إلغالق النوافذ اآللية (القيادة برسعة ■
عالية)

إذا تجاوزت رسعة السيارة رسعة معينة مع 
وجود نافذة آلية مفتوحة، سيتم عرض رسالة 

اقرتاح تسألك ما إذا كنت ترغب يف إغالق النوافذ 
اآللية. إلغالق كل النوافذ اآللية، اخرت "نعم".

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن ضبط وظيفة االقرتاح عىل وضع التشغيل/

ص ←اإليقاف. (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 
٧٦٢(

يتم عرض مدة الوقت الحالية التي توقف فيها 
املحرك نظراً لتشغيل نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك أو يتم عرض حالة نظام إيقاف وتشغيل 
ص ←املحرك كشاشة منبثقة وفقاً للحالة. (

٣٦٠(

شاشة معلومات نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك املنبثقة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بها)
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يتم عرض املعلومات التالية عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

معلومات نظام املساعدة عىل القيادة
عرض حالة تشغيل األنظمة التالية:

 (إذا كانت LTAنظام مساعدة تتبع خط السري •
)٣١٠ص ←سيارتك مجهزة به) (

 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري •
املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن السيارة (إذا 

)٣١٩ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٣٣٠ص ←(
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٤٣ص ←(

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا •
)٣٥٣ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (

منطقة عرض نظام املساعدة عىل التعرف 
RSAعىل عالمات الطرق 

منطقة عرض املعلومات
يمكن عرض العديد من املعلومات باختيار أيقونة 

قائمة.
باإلضافة لذلك، سوف يتم عرض شاشات التحذير أو 

االقرتاح/النصيحة املنبثقة يف بعض الحاالت.
)١٤٨ص ←أيقونات القوائم (

يتم عرض شاشة العرض املتعددة املعلومات عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عند تغيري وضع القيادة■
يتغري لون الخلفية الخاصة بشاشة العرض املتعددة 
املعلومات تبعاً لوضع القيادة املختار أو تبعاً لوضع 

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة. 
)٤٧٦، ٤٦٣ص ←(

شاشة عرض الكريستال السائل■
قد تظهر نقاط صغرية أو نقاط ضوئية عىل الشاشة. 

تعترب هذه الظاهرة خاصية مميزة لشاشة عرض 
الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة 

بدون أية مشكلة.

يتم تشغيل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

/تحريك */تبديل العرض*تمرير الشاشة
املؤرش

ضغطه: الدخول/الضبط
: إعادة ضبط/عرض البنود  ضغطه مطوالً

التي يمكن إعدادها حسب الطلب

شاشة العرض املتعددة املعلومات 
 بوصة)٧(شاشة عرض مقاس 

البنود التي يتم عرضها عىل الشاشة

A

B

C

تغيري وضع الشاشة

D

A

B
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الرجوع إىل الشاشة السابقة
عرض إجراء/استقبال مكاملة وسجل 

املكاملات (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
الوظيفة)

متصلة بالنظام الاليدوي، ويتم عرض 
إجراء أو استقبال املكاملات عليها. للمزيد 

من التفاصيل حول النظام الاليدوي، راجع 
"دليل مالك نظام التوجيه والوسائط 

املتعددة".
عىل الشاشات التي يمكن فيها تمرير الشاشة :*

ويمكن تبديل العرض، يتم عرض رشيط تمرير 
أو أيقونة مستديرة توضح عدد الشاشات 

املسجلة.

يمكن عرض املعلومات املتعلقة بكل أيقونة عن 
طريق اختيار األيقونة بواسطة مفاتيح التحكم 

بالعداد.
قد يتم عرض بعض املعلومات تلقائياً وفقاً للحالة.

اخرتها لعرض بيانات استهالك الوقود بأشكال 
مختلفة.

االقتصاد يف استهالك الوقود■

استهالك الوقود الحايل
يتم عرض استهالك الوقود الحايل.

معدل االقتصاد يف استهالك الوقود (بعد
بدء التشغيل)

تحذير
تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة■

لضمان السالمة، تجنب تشغيل مفتاح التحكم 
بالعداد أثناء القيادة قدر اإلمكان، وال تنظر 
بصورة مستمرة إىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات أثناء القيادة. قم بإيقاف السيارة 

وتشغيل مفتاح التحكم بالعداد. قد يؤدي عدم 
القيام بذلك إىل خطأ يف تشغيل عجلة القيادة مما 

يتسبب يف حوادث غري متوقعة.

أيقونات القوائم

C

D

شاشة العرضاأليقونة
ص ←شاشة معلومات القيادة (

١٤٨(
شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 

القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)١٥١ص ←بها) (

الشاشة املتصلة بنظام الصوت (إذا 
ص ←كانت سيارتك مجهزة بها) (

١٥١(
ص ←عرض معلومات السيارة (

١٥١(

)١٥٢ص ←شاشة التهيئات (

)١٥٦ص ←شاشة رسالة التحذير (

شاشة معلومات القيادة

A

B



١٤٩

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يتم عرض معدل استهالك الوقود منذ بدء تشغيل 
١*املحرك.

مدى القيادة
يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 

)١٥٠ص ←(
٢*األداة

، يوفر "محتوى األداة" اختيار عىل الشاشة 
البنود املعروضة يف األداة، كما يوفر "نوع معلومات 

القيادة" اختيار نوع عرض األداة بني "بعد إعادة 
)١٥٥ص ←ضبط" و "بعد البدء". (

ال يوجد عرض:•
ال يوجد أي بند

معدل الرسعة•
بعد بدء التشغيل: يتم عرض معدل رسعة السيارة 

منذ بدء تشغيل املحرك.
بعد إعادة الضبط: يتم عرض معدل رسعة السيارة 

.٣*منذ إعادة ضبط الشاشة
املسافة•

بعد بدء التشغيل: يتم عرض املسافة التي قطعتها 
السيارة منذ بدء تشغيل السيارة.

بعد إعادة الضبط: يتم عرض املسافة التي قطعتها 
.٣*السيارة منذ إعادة ضبط الشاشة

الوقت الكيل•
بعد بدء التشغيل: يتم عرض املدة املنقضية منذ بدء 

تشغيل املحرك.
بعد إعادة الضبط: يتم عرض املدة املنقضية منذ 

.٣*إعادة ضبط الشاشة
شاشة عداد الرسعة
يتم عرض رسعة السيارة.

معدل االقتصاد يف استهالك الوقود
يمكن تغيري البند املعروض (املدرج أدناه) عىل شاشة 

)١٥٥ص ←. (نوع معلومات القيادة لـ 

(بعد إعادة الضبط) اإلجمايل
يتم عرض معدل استهالك الوقود منذ إعادة ضبط 

٣، ١*الشاشة.

(بعد إعادة التزود بالوقود) الخزان
يتم عرض معدل استهالك الوقود منذ إعادة تعبئة 

١*السيارة بالوقود.

حتى إذا قمت بإضافة كمية قليلة من الوقود، قد ال 
تتغري املسافة املعروضة التي يمكن للسيارة أن 

تقطعها بالوقود املتبقي.
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود، اضبط مفتاح 

تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف. إذا قمت بإعادة 
تعبئة السيارة بالوقود بدون ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع اإليقاف، فقد ال تتغري املسافة 
املعروضة التي يمكن للسيارة أن تقطعها بالوقود 

املتبقي.
استخدم استهالك الوقود املعروض كمرجع :١*

فقط.
ال يتم عرض التهيئة االفرتاضية.:٢*
يمكن إعادة ضبط هذه الشاشة بواسطة الضغط :٣*

 أثناء عرضها.مع االستمرار عىل 
مؤرش القيادة اإليكولوجية/املسافة التي ■

يمكن قيادتها قبل نفاد الوقود
البنود التي يتم عرضها عىل الشاشة

مؤرش القيادة اإليكولوجية

C

D

E

F

A



لوحة أجهزة القياس. ١-١٥٠٢

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد 
الوقود

يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 
)١٥٠ص ←(
مؤرش القيادة اإليكولوجية

ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
أثناء عملية التعجيل الصديق للبيئة (القيادة 

االيكولوجية)، سيكون مؤرش القيادة االيكولوجية 
. عندما يتجاوز التعجيل مدى القيادة  مضيئاً

اإليكولوجية، أو عند إيقاف السيارة ينطفئ الضوء.
مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية

يشري إىل مدى القيادة اإليكولوجية باستعمال نسبة 
القيادة اإليكولوجية الحالية وفقاً ملستوى التسارع.

نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً ملستوى 
التسارع

عند تجاوز مستوى التسارع مدى القيادة 
اإليكولوجية، ييضء الجزء األيمن من شاشة عرض 

مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية.
سينطفئ ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية يف هذا 

الوقت.
مدى القيادة اإليكولوجية

شاشة عداد الرسعة/املسافة التي يمكن ■
للسيارة قطعها قبل نفاد الوقود

شاشة عداد الرسعة
يتم عرض رسعة السيارة.

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد 
الوقود

يعرض مدى القيادة املمكن بكمية الوقود املتبقية. 
)١٥٠ص ←(

املسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد الوقود■
يتم حساب هذه املسافة وفقاً ملعدل استهالك ●

الوقود. نتيجة لذلك، قد تختلف املسافة الواقعية 
التي يمكن للسيارة أن تقطعها عن املسافة 

املعروضة.
حتى إذا قمت بإضافة كمية قليلة من الوقود، قد ال ●

تتغري املسافة املعروضة التي يمكن للسيارة أن 
تقطعها بالوقود املتبقي. عند إعادة تعبئة السيارة 

بالوقود، اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف. إذا قمت بإعادة تعبئة السيارة بالوقود 

بدون ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف، فقد ال تتغري املسافة املعروضة التي يمكن 

للسيارة أن تقطعها بالوقود املتبقي.
عند عرض "تزود بوقود"، يشري هذا إىل انخفاض ●

كمية الوقود املتبقي وعدم إمكانية احتساب املسافة 
التي يمكن قيادتها بكمية الوقود املتبقي.

أعد تعبئة السيارة بالوقود عىل الفور.
لن يعمل مؤرش القيادة اإليكولوجية عندما■

لن یعمل مؤرش القيادة اإليكولوجية يف الظروف 
التالية:

B

A

B

C

D

A

B



١٥١

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

ذراع تبديل الرسعات مضبوط عىل أي وضع غري ●
.Dوضع القيادة 

ال يكون ال الوضع العادي وال وضع القيادة ●
. اإليكولوجية مختاراً

 كم/ساعة أو ١٣٠تكون رسعة السيارة حوايل ●
أعىل.

شاشة معلومات أنظمة املساعدة عىل القيادة■
اخرتها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:

 نظام مساعدة تتبع خط السريLTA إذا) 
)٣١٠ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (

 نظام التحذير من الخروج عن خط السري
LDA املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن 

السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣١٩ص ←(
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

)٣٣٠ص ←سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك 
)٣٤٣ص ←مجهزة به) (

 ًنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائيا
ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

٣٥٣(
الشاشة املتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة بها)
اخرتها لعرض املعلومات املتصلة بنظام 

التوجيه التالية.
التوجيه عىل املسار

 شاشة عرض البوصلة (شاشة اتجاه الشمال
إىل األعىل/شاشة اتجاه حركة السيارة إىل 

األعىل)

اخرتها حتى يصبح باإلمكان اختيار مصدر 
الصوت أو املقطوعة عىل الشاشة.

ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

يعرض ضغط نفخ كل إطار من اإلطارات. 
)٦٥٩ص ←(

مؤرش اتجاه اإلطارين األماميني■
يعرض مقدار واتجاه تشغيل عجلة القيادة عرب 

تغيريات يف اإلطارات األمامية عىل الشاشة.
حالة نظام ضمان السالمة■

اخرتها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:
 نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٢٩٨ص ←(
 مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا

ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
٣٦٦(
 نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤيةBSM 

ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
٣٦٢(
 تحذير حركة املرور الخلفيةRCTA إذا) 

)٣٧٣ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (

شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

الشاشة املتصلة بنظام الصوت (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

عرض معلومات السيارة



لوحة أجهزة القياس. ١-١٥٢٢

 (إذا AdBlueمقياس سائل اليوريا ™■
كانت سيارتك مجهزة به)

 AdBlueيتم عرض كمية سائل اليوريا ™
)٦٥٢ص ←املتبقي يف الخزان. (

ممتلئة
فارغة

يمكن تغيري إعدادات السيارة واملحتوى 
املعروض عىل الشاشة باستخدام مفاتيح التحكم 

بالعداد.
عملية الضبط■
 من مفاتيح التحكم  أو قم بتشغيل ١

.بالعداد واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو قم بتشغيل ٢

بالعداد واخرت البند املرغوب.
إذا تم إيقاف وتشغيل الوظيفة أو مستوى •

الصوت، الخ عىل شاشة اإلعداد، يتم تغيري 
اإلعداد يف كل مرة يتم فيها الضغط عىل 

.
بالنسبة للوظائف التي تسمح بمحتويات •

التشغيل ومحتويات العرض، الخ للوظيفة 
التي سيتم اختيارها، يتم عرض شاشة 

. عندما اإلعداد بالضغط مطوالً على 
يتم عرض شاشة اإلعداد، اخرت اإلعداد أو 

.القيمة املرغوبة (الوقت، الخ) مع 
 من بعد تغيري اإلعدادات، اضغط ٣

مفاتيح التحكم بالعداد.
 سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم ■

واملقاييس
اخرته لضبط سطوع أضواء لوحة أجهزة 

التحكم واملقاييس.
 تهيئات الساعة (إذا كانت سيارتك ■

)١٣٥ص ←مجهزة بتلك الوظيفة) (
اخرته لضبط تهيئات الساعة.

 LTA نظام مساعدة تتبع خط السري ■
ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

٣١٠(
اخرته لضبط البنود التالية.

"مركز خط السري"
اخرته لتفعيل/إبطال وظيفة البقاء يف منتصف خط 

السري.
"إنذار"

اخرته لتغيري أنواع التحذير.
"الحساسية"

اخرته لضبط حساسية التحذير من الخروج عن خط 
السري.
"تحذير االنحراف"

قم باالختيار لتفعيل/إبطال التحذير من انحراف 
السيارة.
"حساسية امليل"

قم باالختيار لضبط حساسية التحذير من انحراف 

شاشة التهيئات

A

B



١٥٣

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

السيارة.
 نظام التحذير من الخروج عن خط ■

 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAالسري 
ميالن السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

)٣١٩ص ←به) (
اخرته لضبط البنود التالية.

"إنذار"
اخرته لتغيري أنواع التحذير.

"الحساسية"
قم باالختيار لضبط حساسية التحذير.

"تحذير االنحراف"
قم باالختيار لتفعيل/إبطال التحذير من انحراف 

السيارة.
"حساسية امليل"

قم باالختيار لضبط حساسية التحذير من انحراف 
السيارة.

 نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٢٩٨ص ←(
اخرته لضبط البنود التالية.

 تشغيل/إيقاف نظامPCS
اخرته لتفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة السابقة 

للتصادم.
"الحساسية"

اخرته لتغيري توقيت التحذير السابق للتصادم.
 نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■

BSM (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٦٢ص ←(

اخرته لضبط البنود التالية.

 تشغيل/إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة
BSMالرؤية 

اخرته لتفعيل/إبطال نظام مراقبة املنطقة الصعبة 
.BSMالرؤية 
"السطوع"

اخرته لتبديل سطوع مؤرشات مرآة الرؤية الخلفية 
)٣٦٢ص ←الخارجية. (

"الحساسية"
اخرته لتغيري توقيت تشغيل وظيفة التحذير عند 

وجود سيارة تقرتب من سيارتك.
 مستشعر املساعدة عىل صف ■

السيارة تويوتا (إذا كانت سيارتك مجهزة 
)٣٦٦ص ←به) (

اخرته لضبط البنود التالية.
 تشغيل/إيقاف مستشعر املساعدة عىل صف

السيارة تويوتا
اخرته لتفعيل/إبطال مستشعر املساعدة عىل صف 

سيارة تويوتا.
"مستوى الصوت"

اخرته لضبط مستوى الصوت اإلشاري الذي يصدر 
عند تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 

تويوتا.
 (إذا RCTAتحذير حركة املرور الخلفية ■

)٣٧٣ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
 تشغيل/إيقاف وظيفة تحذير حركة املرور

RCTAالخلفية 
اخرته لتفعيل/إبطال نظام تحذير حركة املرور 

.RCTAالخلفية 
"مستوى الصوت"

اخرته لتغيري مستوى الصوت اإلشاري الخاص 
.RCTAبنظام 



لوحة أجهزة القياس. ١-١٥٤٢

 (إذا كانت RCDرصد الكامريا الخلفية ■
)٣٧٨ص ←سيارتك مجهزة بها) (

 تشغيل/إيقاف رصد الكامريا الخلفية
RCD

اخرته لتفعيل/إبطال نظام رصد الكامريا الخلفية 
RCD.
"مستوى الصوت"

اخرته لتغيري مستوى الصوت اإلشاري الخاص 
.RCDبنظام رصد الكامريا الخلفية 

 HUD وظيفة العرض العلوي ■
)١٥٩ص ← (

اخرته لتغيري تهيئة وظيفة العرض العلوي.
 نظام املساعدة عىل التعرف عىل ■

 (إذا كانت سيارتك RSAعالمات الطرق 
)٣٢٦ص ←مجهزة به) (

اخرته لضبط البنود التالية.
 تشغيل/إيقاف نظام املساعدة عىل التعرف

عىل عالمات الطرق
اخرته لتفعيل/إبطال نظام املساعدة عىل التعرف عىل 

.RSAعالمات الطرق 
"أسلوب اإلشعار"

اخرته لتغيري كل طريقة إشعار مستخدمة إلخطار 
السائق عندما يتعرف النظام عىل وجود عالمة رسعة 

زائدة، أو عدم التجاوز أو ممنوع الدخول.
"مستوى اإلشعار"

اخرته لتغيري كل مستوى إشعار مستخدم إلخطار 
السائق عندما يتعرف النظام عىل وجود عالمة حد 

الرسعة.

 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 
)٣٣٠ص ←سيارتك مجهزة به) (

 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)
اخرته لتفعيل/إبطال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
اخرته لتغيري مقدار خفض الرسعة لوظيفة خفض 

الرسعة عند املنعطفات.
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت 
)٣٤٣ص ←سيارتك مجهزة به) (

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
اخرته لتغيري مقدار خفض الرسعة لوظيفة خفض 

الرسعة عند املنعطفات.
 تهيئات السيارة■
 الباب الخلفي اآليل PBD إذا كانت) 

)١٧٣ص ←سيارتك مجهزة به) (
اخرته لضبط البنود التالية.

تهيئات النظام•
اخرته لتفعيل/إبطال نظام الباب الخلفي اآليل.

*"النظام الاليدوي"•

اخرته لتفعيل/إبطال نظام الباب الخلفي اآليل 
الاليدوي.

"تعديل الفتحة"•
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اخرت موضع الفتح عندما يكون الباب الخلفي اآليل 
مفتوحاً بالكامل.

"مستوى الصوت"•
اخرته لضبط مستوى الصوت اإلشاري الذي يصدر 

عند تشغيل نظام الباب الخلفي اآليل.
السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل الاليدوي.:*
 (نظام إيقاف وتشغيل املحرك) (إذا 

)٣٥٦ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
قم باالختيار لضبط طول مدة تشغيل نظام إيقاف 

" لنظام A/Cوتشغيل املحرك عندما يكون املفتاح "
تكييف الهواء يف وضع التشغيل.

"TPWS نظام تحذير ضغط نفخ) "
اإلطار) (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٦٥٩ص ←(
"جاري ضبط ضغط اإلطار"•

اخرته لتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار.
"جاري تعريف كل عجلة وموضع"•

 الخاصة IDاخرته لتسجيل رموز التعريف 
بمستشعرات ضغط نفخ اإلطار يف نظام تحذير 

ضغط نفخ اإلطار.
"ضبط الوحدة"•

قم باالختيار لتغيري وحدات القياس املعروضة.
) ص ←التذكري الخاص باملقعد الخلفي

٧٦٦(
اخرته لتفعيل/إبطال وظيفة التذكري الخاصة باملقعد 

الخلفي.
)  ٢٢٢ص ←إعداداتي(

"إعداد"•
اخرته إلعداد إعداداتي.

تشغيل/إيقاف إعداداتي•
اخرته لتفعيل/إبطال وظيفة إعداداتي.

 نظام مصادقة بصمات األصابع (إذا 
)١١٦ص ←كانت سيارتك مجهزة به)(

"تسجيل"•
اخرته لتسجيل معلومات بصمة اإلصبع يف السيارة.

تشغيل/إيقاف تشغيل نظام مصادقة بصمات •
األصابع

اخرته لتفعيل/إبطال نظام مصادقة بصمات 
األصابع.
 تغيري الزيت (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك

)٦٤٢ص ←الوظيفة) (
اخرته إلعادة ضبط تغيري الزيت.

 إعدادات■
"اللغة"

اخرتها لتغيري اللغة املعروضة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

"الوحدات"
اخرته لتغيري وحدة قياس استهالك الوقود.

 (ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية) 
ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

١٤٩(
اخرته لتشغيل/إيقاف ضوء مؤرش القيادة 

اإليكولوجية.
) ١٥٠ص ←الرسعة الرقمية(

اخرته لتفعيل/إبطال الرسعة الرقمية.
اختيار األداة

اخرته لتغيري تهيئة األداة.
) ١٤٨ص ←نوع معلومات القيادة(

اخرته لتغيري عرض نوع معلومات القيادة واألداة 
 و "بعد ١*بني "بعد البدء" ، "بعد إعادة ضبط" 

.٢*التزود بالوقود" 
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حتى إذا تم اختيار "بعد البدء"، لن تتغري شاشة :١*

عرض معدل استهالك الوقود.
إذا تم اختيار "بعد التزود بالوقود"، فستختفي :٢*

األداة.
 (إعدادات عرض معلومات السيارة)■
 شاشة منبثقة" (إذا كانت سيارتك مجهزة"

بها)
اخرته لتفعيل/إبطال الشاشات املنبثقة التالية التي 

قد يتم عرضها يف بعض الحاالت.
شاشة إرشاد التقاطع الخاصة بالنظام املتصل •

بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
شاشة املكاملة الواردة الخاص بنظام الهاتف •

الاليدوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
تشغيل الصوت (إذا كانت سيارتك مجهزة به)•
تشغيل مستوى الصوت (إذا كانت سيارتك •

مجهزة بتلك الوظيفة)
التحكم يف الصوت (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك •

الوظيفة)
مدة نظام إيقاف وتشغيل املحرك (إذا كانت •

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
حالة نظام إيقاف وتشغيل املحرك (إذا كانت •

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
 إطفاء"MID"

ال يتم عرض أي يشء عليها
"إعدادات افرتاضية"

اخرته إلعادة ضبط تهيئات عرض العداد.

إيقاف تهيئة الشاشة مؤقتاً■
ال يمكن تغيري بعض التهيئات أثناء القيادة. عند●

تغيري التهيئات، قم بركن السيارة يف مكان آمن.
إذا تم عرض رسالة تحذير، سوف يتم إيقاف ●

تشغيل شاشة التهيئات.
ال يتم عرض اإلعدادات للوظائف غري املزودة يف ●

السيارة.

عندما يتم إيقاف وظيفة، يصبح من غري املمكن ●
اختيار اإلعدادات املتعلقة بتلك الوظيفة.

اخرتها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي 
ص ←يجب اتباعها إذا تم اكتشاف خلل. (

٧٠٥(

يتم عرض اقرتاحات للسائق يف الحاالت التالية. 
الختيار استجابة القرتاح معروض، استخدم 

مفاتيح التحكم بالعداد.
اقرتاح إلضاءة املصابيح األمامية الرئيسية■

إذا كان مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية يف 
 وكانت رسعة  أو موضع آخر غري 

 كم/ساعة أو أعىل ملدة معينة من ٥السيارة تبلغ 
الزمن حني تكون املنطقة املحيطة بك مظلمة، 

يتم عرض رسالة اقرتاح.

تحذير
تنبيهات حول تهيئة شاشة العرض■

ينبغي أن يكون املحرك دائراً أثناء تهيئة شاشة 
العرض، ولذلك تأكد من أن السيارة مصفوفة يف 
مكان جيد التهوية. يف منطقة مغلقة مثل الكراج، 

قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول 
أكسيد الكربون الضار فيها وقد تدخل السيارة. قد 

يؤدي ذلك إىل الوفاة أو قد يشكل مخاطر صحية 
شديدة.

مالحظة
أثناء تهيئة شاشة العرض■

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن املحرك 
يف وضع التشغيل أثناء تهيئة الشاشة.

شاشة رسالة التحذير

وظيفة االقرتاح
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اقرتاح إلطفاء املصابيح األمامية الرئيسية■
يتم عرض رسالة اقرتاح إذا تم ترك املصابيح 

األمامية الرئيسية يف وضع التشغيل ملدة معينة 
من الزمن بعد أن يتم ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع اإليقاف.
عندما يكون مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية 

:AUTOيف موضع 
يتم عرض رسالة تسألك ما إذا كنت ترغب يف 

إطفاء املصابيح األمامية الرئيسية. إلطفاء 
املصابيح األمامية الرئيسية، اخرت "نعم".

إذا تم فتح باب السائق بعد ضبط مفتاح تشغيل 
املحرك عىل وضع اإليقاف، لن يتم عرض رسالة هذا 

االقرتاح.
اقرتاح إلغالق النوافذ اآللية (مرتبط بتشغيل ■

ماسحات الزجاج األمامي)
إذا تم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي مع 

وجود نافذة آلية مفتوحة، سيتم عرض رسالة 
اقرتاح تطلب منك إذا كنت ترغب يف إغالق 

النوافذ اآللية. إلغالق كل النوافذ اآللية، اخرت 
"نعم".

اقرتاح إلغالق النوافذ اآللية (القيادة برسعة ■
عالية)

إذا تجاوزت رسعة السيارة رسعة معينة مع 
وجود نافذة آلية مفتوحة، سيتم عرض رسالة 

اقرتاح تسألك ما إذا كنت ترغب يف إغالق النوافذ 
اآللية. إلغالق كل النوافذ اآللية، اخرت "نعم".

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن ضبط وظيفة االقرتاح عىل وضع التشغيل/

ص ←اإليقاف. (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 
٧٦٢(

يتم عرض مدة الوقت الحالية التي توقف فيها 
املحرك نظراً لتشغيل نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك أو يتم عرض حالة نظام إيقاف وتشغيل 
ص ←املحرك كشاشة منبثقة وفقاً للحالة. (

٣٦٠(

شاشة معلومات نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك املنبثقة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بها)
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الرسوم التوضيحية املستخدمة يف هذا النص مخصصة كأمثلة، وقد تختلف عن الصورة الفعلية التي تظهر عىل 
شاشة العرض العلوي.

)/منطقة عرض الشاشة املتصلة ١٦٠ص ←منطقة عرض شاشة نظام املساعدة عىل القيادة (
بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

يتم عرض البنود التالية املرتبطة بنظام التوجيه:
التوجيه عىل املسار إىل الوجهة•
اسم الشارع•
البوصلة (شاشة اتجاه حركة السيارة إىل األعىل)•

 RSAمنطقة عرض وضع جهاز نقل الحركة/نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق 
)٣٢٦، ٢٥٩ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

عداد الرسعة
مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة دوران املحرك/منطقة عرض درجة الحرارة الخارجية 

)١٦١ص ←(

.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل يتم تشغيل شاشة العرض العلوي عندما■

*شاشة العرض العلوي

تعرض شاشة العرض العلوي عىل الزجاج األمامي العديد من املعلومات املتعلقة بالقيادة وحالة 
تشغيل أنظمة املساعدة عىل القيادة.

مكونات النظام

A

B

C

D
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عند استعمال شاشة العرض العلوي■
قد تبدو شاشة العرض العلوي مظلمة أو يكون من 

الصعب رؤيتها عند مشاهدتها عرب نظارات الشمس، 
خصوصاً نظارات الشمس املستقطبة. اضبط سطوع 
شاشة العرض العلوي أو انزع نظارات الشمس لديك.

عرض اسم الشارع (السيارات املجهزة بنظام ■
التوجيه)

سوف يتم عرض أسماء الشوارع املتضمنة يف بيانات 
الخريطة فقط.

 الخاصة  رئييس" عىل شاشة HUDاخرت "
ص ←بشاشة العرض املتعددة املعلومات. (

١٥٢(
تفعيل/إبطال شاشة العرض العلوي■

يتم تفعيل وإبطال وظيفة العرض العلوي من 
 من مفاتيح التحكم خالل كل ضغطة عىل 

بالعداد.
تغيري إعدادات شاشة العرض العلوي■

يمكن تغيري التهيئات التالية بالضغط مطوالً عىل 
 من مفاتيح التحكم بالعداد.

 سطوع شاشة العرض العلوي ووضعها
العمودي

اخرته لتعديل سطوع شاشة العرض العلوي 
ووضعها العمودي.

تهيئات عداد رسعة دوران املحرك
اخرته لعرض الفراغ أو مؤرش القيادة اإليكولوجية 

أو عداد رسعة دوران املحرك.
محتوى الشاشة

قم باالختيار لتفعيل/إبطال البنود التالية:
شاشة نظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة •

بها)

تحذير
عند استعمال شاشة العرض العلوي■
تأكد من أن موضع وسطوع شاشة العرض ●

العلوي ال يعيقان القيادة اآلمنة. إذا قمت 
بضبط موضع وسطوع شاشة العرض العلوي 

بصورة غري صحيحة، فقد يعيق ذلك الرؤية 
مما يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 

يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
ال تنظر إىل شاشة العرض العلوي بشكل ●

متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد 
املرتجلني أو األشياء عىل الطريق، الخ أمام 

السيارة.

مالحظة
جهاز العرض العلوي■
ال تقم بوضع أي مرشوبات بالقرب من جهاز ●

العرض العلوي. إذا تبلل جهاز العرض فقد 
يؤدي ذلك إىل وقوع خلل كهربائي.

ال تقم بوضع أي يشء أو تثبيت ملصقات عىل ●
جهاز العرض العلوي. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل إعاقة عرض املعلومات 
عىل شاشة العرض العلوي.

ال تقم بلمس املكونات الداخلية لجهاز العرض ●
العلوي أو بإدخال يشء مدبب أو ما يشابهه يف 

جهاز العرض. 
القيام بذلك قد يتسبب يف وقوع خلل ميكانيكي.

استخدام شاشة العرض العلوي
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*عرض املساعدة عىل القيادة•

البوصلة (شاشة العرض العلوي) (إذا كانت •
سيارتك مجهزة بها)

حالة تشغيل نظام الصوت (إذا كانت سيارتك •
مجهزة به)

احرص عىل تشغيل هذه الشاشة عند استعمال :*
أنظمة املساعدة عىل القيادة

زاوية شاشة العرض
قم باالختيار لتعديل زاوية شاشة العرض العلوي.

تفعيل/إبطال شاشة العرض العلوي■
إذا تم إبطال شاشة العرض العلوي، ستظل يف وضع 

اإلبطال عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
.ONاإليقاف ثم ضبطه عىل وضع التشغيل 

سطوع الشاشة■
يمكن تعديل سطوع شاشة العرض العلوي عىل 

 الخاصة بشاشة العرض املتعددة شاشة 
املعلومات. وأيضا، يمكن تعديلها تلقائيا وفقا 

للسطوع املحيط.
ضبط موضع شاشة العرض العلوي تلقائياً (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة بها)
إذا كان موضع شاشة العرض مسجالً يف الذاكرة، يتم 

ضبط موضع شاشة العرض العلوي عىل املوضع 
) . )٢١٨ص ←املطلوب تلقائياً

عند فصل البطارية■
ستتم إعادة ضبط تهيئات العرض العلوي التي تم 

إعدادها حسب الطلب.

يتم عرض حالة تشغيل األنظمة التالية:
 نظام مساعدة تتبع خط السريLTA إذا) 

)٣١٠ص ←كانت سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

)٣٣٠ص ←سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك 
)٣٤٣ص ←مجهزة به) (

قد تختلف تفاصيل املحتوى املعروض عىل شاشة 
العرض العلوي عن تفاصيل املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات. للمزيد من 
التفاصيل، راجع التوضيح املتعلق بكل من األنظمة.

تحذير
تحذير حول تغيري إعدادات شاشة العرض ■

العلوي
ينبغي أن يكون املحرك دائراً أثناء تغيري إعدادات 

شاشة العرض العلوي، ولذلك تأكد من أن السيارة 
مصفوفة يف مكان جيد التهوية. يف منطقة مغلقة 

مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي 
تتضمن أول أكسيد الكربون الضار فيها وقد 
تدخل السيارة. قد يؤدي ذلك إىل الوفاة أو قد 

يشكل مخاطر صحية شديدة.

مالحظة
عند تغيري إعدادات شاشة العرض العلوي■

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن املحرك 
يف وضع التشغيل أثناء تغيري إعدادات شاشة 

العرض العلوي.

منطقة عرض شاشة أنظمة املساعدة عىل 
القيادة



١٦١

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يتم عرض الشاشات املنبثقة الخاصة باألنظمة 
التالية عند الرضورة.

أنظمة املساعدة عىل القيادة■
يتم عرض رسالة تحذير/اقرتاح/نصيحة أو 

حالة تشغيل نظام معني.
 نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٢٩٨ص ←(
 نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة

PKSB (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
)٣٨٢ص ←(
) ٢٣٠ص ←نظام الفرملة املهيمنة(
) ٢٣٥ص ←نظام التحكم ببدء القيادة(

قد تختلف تفاصيل املحتوى املعروض عىل شاشة 
العرض العلوي عن تفاصيل املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات. للمزيد من 
التفاصيل، راجع التوضيح املتعلق بكل من األنظمة.

/األيقونات ■
يتم عرض األيقونات التالية املرتبطة بشاشة العرض 

املتعددة املعلومات:
: أيقونة التحذير الرئييس

يتم عرضها عند عرض رسالة تحذير عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.
: أيقونة املعلومات

يتم عرضها عند عرض شاشة اقرتاح/نصيحة 
منبثقة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

رسالة التحذير■
يتم عرض بعض رسائل التحذير عند الرضورة 

وفقاً لظروف معينة.

قد تختلف تفاصيل املحتوى املعروض عىل شاشة 
العرض العلوي عن تفاصيل املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.
حالة تشغيل نظام الصوت (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة به)
يتم عرضها عند تشغيل أحد مفاتيح التحكم 
بنظام الصوت عن بعد املوجودة عىل عجلة 

القيادة.
حالة النظام الاليدوي (إذا كانت سيارتك ■

مجهزة به)
تعرض عند تشغيل النظام الاليدوي.

عندما يتم عرض شاشة منبثقة■
قد يتوقف عرض الشاشة الحالية عندما يتم عرض 

شاشة منبثقة. يف مثل هذه الحالة تتم العودة إىل 
الشاشة التي كانت معروضة بعد اختفاء الشاشة 

املنبثقة.

مؤرش القيادة اإليكولوجية■

مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية
نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً ملستوى 

التسارع

الشاشة املنبثقة

مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة 
دوران املحرك/منطقة عرض درجة 

الحرارة الخارجية

A

B



لوحة أجهزة القياس. ١-١٦٢٢

مدى القيادة اإليكولوجية
املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (مؤرش القيادة 
ص اإليكولوجية). للمزيد من التفاصيل، راجع 

١٤٩.
عداد رسعة دوران املحرك■

يوضح هذا العداد رسعة دوران املحرك بعدد 
الدورات لكل دقيقة.

عرض درجة الحرارة الخارجية■
يتم عرض هذا عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع التشغيل أو عندما يومض مؤرش 
انخفاض درجة الحرارة الخارجية.

عرض درجة الحرارة الخارجية■
°م تقريباً ٣عندما تكون درجة الحرارة الخارجية ●

أو أقل، سيومض مؤرش انخفاض درجة الحرارة 
 ثوان تقريباً وسينطفئ عرض ١٠الخارجية ملدة 

درجة الحرارة الخارجية. يف هذه الحالة سيتم 
العرض مرة أخرى عندما تصل درجة الحرارة 

°م أو أعىل.٥الخارجية إىل 
يف الظروف التالية، قد ال يتم عرض درجة الحرارة ●

الخارجية الصحيحة أو يستغرق األمر وقت أطول 
من املعتاد لتغيري وضع شاشة العرض:

عند إيقاف السيارة أو أثناء القيادة برسعات •
 كم/ساعة)٢٠منخفضة (أقل من 

عند تغري درجة الحرارة الخارجية فجأة (عند •
دخول الكراج/النفق أو الخروج منه، الخ)

"، فقد يشري ذلك Eعند عرض العالمة "--" أو "●
إىل وجود خلل يف النظام. خذ سيارتك إىل وكيل 

تويوتا.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 ٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 
 بوصة٩بوصة أو 

شاشة نظام الوسائط املتعددة
"MENUزر "

 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة١٢٫٣

Cشاشة استهالك الوقود*

يمكن عرض معلومات استهالك الوقود عىل 
شاشة نظام الوسائط املتعددة.

يمكن عرض شاشة استهالك الوقود عىل 
شاشة "منزل" الخاصة بشاشة نظام 

الوسائط املتعددة (السيارات املجهزة بشاشة 
 بوصة فقط).٩ بوصة أو ٧عرض مقاس 

مكونات النظام

A

B



١٦٣

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

شاشة نظام الوسائط املتعددة

إجراءات العرض■
 ٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

 بوصة٩بوصة أو 
".MENUاضغط الزر "١
اخرت "معلومات" عىل شاشة "القائمة".٢

إذا تم عرض شاشة غري شاشة "معلومات الرحلة"، 
اخرت "معلومات الرحلة".

 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة١٢٫٣

 عىل شاشة اللمس متعددة اخرت ١
).٥٩٦ص ←العمليات من تويوتا (

اخرت "معلومات الرحلة" من الشاشة ٢
املنقسمة.

ص ←عرض الشاشة يف وضع الشاشة الكاملة (
٥٩٦(

شاشة العرض■

إعادة ضبط بيانات استهالك الوقود
 دقيقة املاضية١٥استهالك الوقود خالل 
استهالك الوقود الحايل

معدل رسعة السيارة منذ بدء تشغيل 
املحرك.

املدة املنقضية منذ بدء تشغيل املحرك.
نطاق مسافة القيادة

سجل معدل استهالك الوقود مقسم بواسطة األلوان 
إىل معدالت سابقة ومعدل استهالك الوقود منذ آخر 

تحديث.
قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 

كمرجع.
الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 

. الظروف الفعلية قليالً

إجراءات العرض■
 ٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

 بوصة٩بوصة أو 
".MENUاضغط الزر "١
اخرت "معلومات" عىل شاشة "القائمة".٢

إذا تم عرض شاشة غري شاشة "السجل"، اخرت 

شاشة املعلومات عن الرحلة

A

شاشة السجل

A

B

C

D

E

F



لوحة أجهزة القياس. ١-١٦٤٢

"السجل".
 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس

 بوصة١٢٫٣
 عىل شاشة اللمس متعددة اخرت ١

).٥٩٦ص ←العمليات من تويوتا (
اخرت "السجل" عىل الشاشة املنقسمة.٢

ص ←عرض الشاشة يف وضع الشاشة الكاملة (
٥٩٦(

شاشة العرض■

أفضل وضع الستهالك الوقود املسجل
أحدث سجل استهالك الوقود

السجل السابق الستهالك الوقود
إعادة ضبط بيانات السجل

تحديث أحدث بيانات استهالك الوقود
سجل معدل استهالك الوقود مقسم بواسطة األلوان 
إىل معدالت سابقة ومعدل استهالك الوقود منذ آخر 

تحديث.

قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 
كمرجع.

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

تحديث بيانات السجل■
قم بتحديث أحدث سجل استهالك الوقود باختيار 

"تحديث" لقياس معدل استهالك الوقود الحايل مرة 
أخرى.

إعادة تهيئة البيانات■
يمكن حذف بيانات استهالك الوقود باختيار "مسح".

نطاق مسافة القيادة■
يتم عرض أكرب مسافة تقديرية يمكن للسيارة أن 

تقطعها بالوقود املتبقي.
يتم حساب هذه املسافة وفقاً ملعدل استهالك الوقود. 

نتيجة لذلك، قد تختلف املسافة الواقعية التي يمكن 
للسيارة أن تقطعها عن املسافة املعروضة.

شاشة "منزل" (السيارات املجهزة بشاشة عرض ■
 بوصة فقط)٩ بوصة أو ٧مقاس 

يمكن عرض معدل استهالك الوقود واملسافة التي 
يمكن للسيارة قطعها قبل نفاد الوقود عىل شاشة 
"منزل" الخاصة بشاشة نظام الوسائط املتعددة.

للمزيد من التفاصيل الخاصة بشاشة "منزل"، راجع 
"دليل مالك نظام التوجيه والوسائط املتعددة" 

املنفصل.

A

B

C

D

E
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ةدايقلا ءدب لبق
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املعلومات عن املفاتيح. ١-١٦٦٣
املعلومات عن املفاتيح.١-٣

سيارتك مزودة باملفاتيح التالية.

املفاتيح اإللكرتونية
تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء •

)١٩٠ص ←التشغيل (
ص ←تشغيل وظيفة التحكم عن بعد الالسلكية (•

١٦٧(
املفاتيح امليكانيكية
لوحة رقم املفتاح

عندما تركب طائرة■
عندما تركب طائرة ويكون املفتاح املجهز بوظيفة 
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية معك، احرص عىل 
عدم ضغط أي زر من األزرار املوجودة عىل املفتاح 

حني تكون داخل الطائرة. عند وجود املفتاح يف 
حقيبتك مثال، تأكد من أال يتم ضغط األزرار بالخطأ. 

إذا تم ضغط أي من األزرار املوجودة عىل املفتاح، فقد 
يؤدي ذلك إىل إرسال املوجات الالسلكية منه مما 

يمكن أن يعيق عمليات تشغيل الطائرة.
تفريغ شحنة بطارية املفتاح■
عمر خدمة البطارية العادية سنة واحدة أو سنتني.●
إذا أصبحت شحنة البطارية ضعيفة، سيتم إصدار ●

صوت التحذير يف مقصورة الركاب عندما يتوقف 
املحرك.

للحد من تفريغ شحنة بطارية املفتاح االلكرتوني ●

عندما ال يتم استخدام املفتاح االلكرتوني لفرتة 
طويلة من الزمن، قم بضبط املفتاح االلكرتوني 

)١٩١ص ←وضع توفري شحنة البطارية.(
يقوم املفتاح اإللكرتوني باستقبال املوجات ●

الالسلكية دائماً مما يؤدي إىل فروغ شحنة 
البطارية املحملة فيه حتى عند عدم استعماله. قد 

تشري الحاالت التالية إىل أن البطارية املحملة يف 
املفتاح اإللكرتوني فارغة الشحنة. قم باستبدال 

البطارية بأخرى جديدة إذا استدعى األمر.
ال يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء •

التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.
أصبحت منطقة االكتشاف أصغر.•
ال ييضء املؤرش الثنائي الصمام الباعث للضوء •

LED.املوجود عىل سطح املفتاح 
). ٦٧٤ص ←يمكنك استبدال البطارية بنفسك (●

لكن نظراً لوجود خطر حدوث رضر للمفتاح 
االلكرتوني، نوصيك بطلب تنفيذ عملية االستبدال 

من وكيل تويوتا.
لتفادي التدهور الشديد، ال ترتك املفتاح اإللكرتوني ●

 مرت من األجهزة اإللكرتونية التالية التي ١ضمن 
تنتج مجاالت مغناطيسية:

أجهزة التلفزيون•
الكمبيوترات الشخصية•
الهواتف النقالة أو الهواتف الالسلكية التي يتم •

شحنها
املصابيح املكتبية•
أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية•

إذا ظل املفتاح اإللكرتوني بالقرب من السيارة ●
لفرتة أطول من الالزم، حتى إذا لم يتم استخدام 

نظام املفتاح الذكي، فقد تنفد بطارية املفتاح 
بشكل أرسع من املعتاد. عند عدم استخدام نظام 

املفتاح الذكي، يوىص بعدم حمل املفتاح اإللكرتوني 
أثناء التواجد بالقرب من السيارة لفرتة أطول من 

الالزم.
استبدال بطارية املفتاح■

٦٧٤ص ←
التأكد من رقم املفتاح املسجل■

يمكن التأكد من أرقام املفاتيح املخصصة للسيارة. قم 
باستشارة وكيل تويوتا.

املفاتيح

أنواع املفاتيح

A

B

C



١٦٧

٣

املعلومات عن املفاتيح. ١-٣

ةدايقلا ءدب لبق

إذا تم عرض "تم تسجيل مفتاح جديد اتصل■
بالوكيل ملعرفة التفاصيل" عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات
سيتم عرض هذه الرسالة يف كل مرة يتم فيها فتح 
 ١٠باب السائق عند فك تأمني األبواب من الخارج ملدة 

أيام تقريباً بعد تسجيل مفتاح الكرتوني جديد.
إذا تم عرض هذه الرسالة بالرغم من أنك لم تقم 

بتسجيل مفتاح الكرتوني جديد، قم باستشارة وكيل 
تويوتا للتأكد مما إذا كان مفتاح الكرتوني غري 

. معروف (غري املفتاح الذي تملكه) مسجالً

املفاتيح مجهزة بوحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية التالية:

)١٦٩ص ←لتأمني األبواب (
ص ← (٢، ١*إلغالق النوافذ ونافذة السقف

١٦٩(
)١٦٩ص ←لفك تأمني األبواب (

ص ← (٢، ١*لفتح النوافذ ونافذة السقف
١٦٩(

ص ← (٢*لفتح وإغالق الباب الخلفي اآليل
١٧٧(

مالحظة
لتفادي تلف املفتاح■
ال تقم بإسقاط املفاتيح أو تعريضها لصدمة ●

قوية أو ثنيها.
ال تقم بتعريض املفاتيح لدرجة حرارة مرتفعة ●

ملدة طويلة من الزمن.
ال تعرض املفاتيح للبلل وال تغسلها يف الغسالة ●

التي تعمل باملوجات فوق الصوتية وغريها.
ال تقم بربط أية مواد معدنية أو مغناطيسية مع ●

املفاتيح أو وضع املفاتيح بالقرب منها.
ال تقم بتفكيك املفاتيح.●
ال تقم بإلصاق البطاقات أو ما شابهها عىل ●

سطح املفتاح اإللكرتوني.
ال ترتك املفاتيح بالقرب من أجسام تصدر ●

مجاالت مغناطيسية مثل التلفزيونات أو أنظمة 
الصوت أو أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية.

ال ترتك املفاتيح بالقرب من األجهزة الطبية ●
الكهربائية كأجهزة العالج املنخفضة الرتددات 
أو أجهزة العالج ذات املوجات الدقيقة، وال تقم 
بتلقي العناية الطبية عندما يكون املفتاح معك.

حمل املفتاح اإللكرتوني معك■
قم باملحافظة عىل املفتاح اإللكرتوني بعيداً عن 

األجهزة الكهربائية املضبوطة عىل وضع التشغيل 
 سم أو أكثر. املوجات الالسلكية ١٠بمقدار 

الصادرة عن األجهزة الكهربائية املوجودة ضمن 
 سم من املفتاح اإللكرتوني قد تتداخل ١٠مسافة 

مع املفتاح وتؤدي إىل عمله بشكل غري صحيح.
يف حالة وجود خلل يف النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو مشاكل أخرى خاصة 
باملفاتيح

٧٢٥ص ←
عند فقدان املفتاح اإللكرتوني■

٧٢٤ص ←

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية

A

B

C

D

E



املعلومات عن املفاتيح. ١-١٦٨٣

)١٦٨ص ← (٢*يتم إصدار صوت التحذير
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :١*

تويوتا.
إذا كانت سيارتك مجهزة به:٢*

وضع التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة به)■
 ملدة أكثر من ثانية واحدة عند ضغط 

تقريباً، سيتم إصدار صوت التحذير بصورة متقطعة 
وتومض مصابيح السيارة ملنع قيام أي شخص 

بمحاولة دخول السيارة بالقوة أو إتالفها.
إليقاف صدور صوت التحذير، اضغط أي زر موجود 

عىل وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.

عند استعمال املفتاح امليكانيكي، قم بتحريك 
 إلخراجه.ذراع التحرير 

يمكن إدخال املفتاح امليكانيكي باتجاه واحد فقط 
ألنه توجد أخاديد عىل وجه واحد. إذا لم تتمكن من 

إدخال املفتاح يف ثقبه، اقلبه وأعد محاولة إدخاله.
بعد استعمال املفتاح امليكانيكي، قم بتخزينه يف 

املفتاح اإللكرتوني. قم بنقل املفتاح امليكانيكي مع 
املفتاح اإللكرتوني. إذا كانت البطارية املحملة يف 

املفتاح اإللكرتوني فارغة الشحنة أو لم تعمل وظيفة 
دخول السيارة بصورة صحيحة، تحتاج إىل استعمال 

)٧٢٤ص ←املفتاح امليكانيكي. (

عندما تحتاج إىل تسليم مفتاح السيارة إىل حارس ■
موقف السيارات

السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات األصابع
) حسب ٥٨٨ص ←قم بتأمني صندوق القفازات (

الرضورة. قم بإزالة املفتاح امليكانيكي وتسليم املفتاح 
اإللكرتوني فقط. لبدء تشغيل املحرك عندما يكون 
نظام مصادقة بصمات األصابع قيد التشغيل، قم 

بمالمسة املفتاح ملفتاح تشغيل املحرك أثناء الضغط 
عىل دواسة الفرامل، ثم اضغط عىل مفتاح تشغيل 

)٧٢٥ص ←املحرك. (
 السيارات غري املجهزة بنظام مصادقة بصمات

األصابع
ص ←أغلق صندوق القفازات إذا استدعى األمر. (

٥٨٨(
انزع املفتاح امليكانيكي لالستعمال بنفسك وقم 

بتسليم املفتاح اإللكرتوني فقط إىل الحارس.
إذا فقدت مفاتيحك■

٧٢٤ص ←

استعمال املفتاح امليكانيكي

F

A
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فتح وإغالق وتأمني األبواب.٢-٣

استعمال وظيفة دخول السيارة■
عليك أن تحمل املفتاح اإللكرتوني معك لتشغيل 

هذه الوظيفة.

امسك مقبض باب السائق لفك تأمني الباب. ١
امسك مقبض باب الراكب املجهز 

باملستشعر (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
*لفك تأمني جميع األبواب.

تأكد من ملس املستشعر املركب عىل الجهة الخلفية 
من املقبض.

 ثوان بعد تأمينها.٣ال يمكن فك تأمني األبواب خالل 
يمكن تغيري تهيئات فك تأمني األبواب.:*
املس مستشعر التأمني (املوجود عىل الجزء ٢

العلوي أو الجزء السفيل من املقبض) لتأمني 
األبواب.

تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.

استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية■

لتأمني جميع األبواب١
تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.

٢، ١*اضغطه مطوالً إلغالق النوافذ ونافذة السقف 

لفك تأمني جميع األبواب٢
٢، ١*اضغطه مطوالً لفتح النوافذ ونافذة السقف 

يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :١*
تويوتا.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:٢*

تحويل وظيفة فك تأمني األبواب■
من املمكن اختيار األبواب املراد فك تأمينها بواسطة 
وظيفة دخول السيارة باستخدام وحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.١
للسيارات املجهزة بمستشعر التطفل: قم بإلغاء ٢

تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر امليالن 
الخاصني بنظام التحذير لتفادي تشغيل نظام 

التحذير بصورة غري مقصودة أثناء تغيري 
)١١٣ص ←التهيئات. (

عند انطفاء ضوء املؤرش املوجود عىل سطح ٣
 أو  أو املفتاح، اضغط 

 ثوان تقريباً أثناء ضغط ٥ مطوالً ملدة 
.  مطوالً

تتغري التهيئة يف كل مرة يتم فيها تنفيذ إحدى 
العمليات كما هو موضح أدناه. (عند تغيري التهيئة 

بصورة مستمرة، ارفع أصبعك عن الزر وانتظر ملدة 
.)٣ ثوان عىل األقل وقم بتكرار الخطوة ٥

األبواب الجانبية

تأمني وفك تأمني األبواب من الخارج



فتح وإغالق وتأمني األبواب. ٢-١٧٠٣

للسيارات املجهزة بنظام التحذير: لتفادي تشغيل 
نظام التحذير بصورة غري مقصودة، قم بفك تأمني 
األبواب باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية 

وافتح أحد األبواب ثم أغلقه بعد تغيري التهيئات. (إذا 
 ثانية بعد ٣٠لم تقم بفتح أي من األبواب خالل 

 ، يتم تأمني األبواب مرة ثانية وتتم ضغط 
(. تهيئة نظام التحذير تلقائياً

عند تشغيل نظام التحذير، قم بإيقافه عىل الفور. 
)١١٢ص ←(

نظام فك تأمني األبواب عند اكتشاف تعرض ■
السيارة للصدمة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
عند تعرض السيارة لصدمة شديدة، يتم فك تأمني 
جميع األبواب. ولكن قد ال يعمل النظام وفقاً لقوة 

الصدمة أو نوع الحادث.
إشارات التشغيل■

األبواب: يصدر صوت إشاري (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بتلك الوظيفة) وتومض وماضات التحذير 

من الخطر لإلشارة إىل أن األبواب مضبوطة عىل 
وضع التأمني/فك التأمني (التأمني: مرة واحدة؛ فك 

التأمني: مرتني)

النوافذ ونافذة السقف (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بها): يتم إصدار صوت إشاري لإلشارة إىل أن النوافذ 

ونافذة السقف تتحرك اآلن.
ميزة ضمان األمان■

 ثانية تقريباً بعد فك ٣٠إذا لم يتم فتح أي باب خالل 
تأمني السيارة، تقوم ميزة ضمان األمان بتأمني 

السيارة تلقائياً مرة ثانية.
عند عدم إمكانية تأمني الباب حتى عند ملس ■

املستشعر املركب يف الجزء العلوي من مقبض 
الباب

إذا لم يتم تأمني الباب حتى عند ملس السطح العلوي 
من منطقة املستشعر عىل املقبض، حاول ملس 

السطحني العلوي والسفيل يف نفس الوقت.
عندما تهرتئ القفازات، قم بنزعها.

صوت إشارة تأمني الباب■
 ٥يتم إصدار صوت إشاري بصورة مستمرة ملدة 

ثوان إذا قمت بمحاولة تأمني األبواب مع وجود باب 
غري مغلق بالكامل. قم بإغالق الباب بالكامل إليقاف 

الصوت اإلشاري وقم بتأمني السيارة مرة ثانية.
ضبط نظام التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة ■

بتلك الوظيفة)
ص ←تأمني األبواب يؤدي إىل ضبط نظام التحذير. (

١١٢(
الظروف التي تؤثر عىل عمل النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية

١٩١ص ←
إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ■

التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية بشكل 
صحيح

استعمل املفتاح امليكانيكي لتأمني وفك تأمني ●

شاشة العرض املتعددة 
املعلومات/الصوت 

اإلشاري
وظيفة فك التأمني

(السيارات املجهزة بعجلة 
القيادة عىل اليسار)

(السيارات املجهزة بعجلة 
القيادة عىل اليمني)

خارج السيارة: يتم إصدار 
 مرات٣الصوت اإلشاري 

مسك مقبض باب السائق 
يؤدي إىل فك تأمني باب 

السائق فقط.

مسك مقبض باب الراكب 
يؤدي إىل فك تأمني جميع 

األبواب.

خارج السيارة: يتم إصدار 
الصوت اإلشاري مرتني

عند مسك مقبض الباب، 
يتم فك تأمني جميع 

األبواب.
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)٧٢٥ص ←األبواب. (
قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة إذا كانت ●

)٦٧٤ص ←فارغة الشحنة. (
وظيفة التذكري الخاص باملقعد الخلفي■
لتذكريك بعدم نسيان األمتعة، إلخ يف املقعد ●

الخلفي، عندما يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
 بعد استيفاء أي من الرشوط OFFوضع اإليقاف 

التالية، سيصدر صوت إشاري وسيتم عرض 
رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ملدة 

 ثوانٍ تقريبًا.٦
 دقائق بعد فتح ١٠بدء تشغيل املحرك يف غضون •

وإغالق أحد األبواب الخلفية.
فتح وإغالق أحد األبواب الخلفية بعد بدء تشغيل •

املحرك.
لكن إذا تم فتح أحد األبواب الخلفية ثم إغالقه يف 

غضون ثانيتني تقريبًا، فقد ال تعمل وظيفة التذكري 
الخاصة باملقعد الخلفي.

تقرر وظيفة التذكري الخاصة باملقعد الخلفي أنه قد ●
تم وضع األمتعة وما إىل ذلك يف املقعد الخلفي بناءً 

عىل فتح وإغالق أحد األبواب الخلفية. لذلك، تبعاً 
للموقف، قد ال تعمل وظيفة التذكري الخاصة 

باملقعد الخلفي وقد تنىس أمتعة وما إىل ذلك يف 
املقعد الخلفي، أو قد تعمل حني ال يكون هذا 

. رضورياً
يمكن تفعيل/إبطال وظيفة التذكري الخاصة ●

)٧٦٦ص ←باملقعد الخلفي. (
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، وظيفة فك 
التأمني باستعمال املفتاح).

)٧٦٤ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
لتفادي وقوع حادث■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة 
السيارة.

اإلخفاق يف القيام بذلك قد يؤدي إىل فتح باب 
وسقوط أحد الركاب خارج السيارة، مما يتسبب 

يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
تأكد من أن جميع األبواب مغلقة ومؤمنة ●

بإحكام.
ال تقم بسحب مقابض األبواب الداخلية أثناء ●

القيادة.
يرجى االنتباه بشكل خاص إىل باب السائق 

وباب الراكب األمامي (بالنسبة لبعض 
املوديالت فقط)، حيث أن األبواب قد تنفتح 

حتى إذا كان زر التأمني الداخيل مضبوطاً عىل 
موضع التأمني.

اضبط وظيفة تأمني الباب الجانبي الخلفي ●
لحماية األطفال عىل وضع التشغيل عند وجود 

أطفال يف مقاعد الصف الثاني.
عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ■

*وتشغيل النوافذ اآللية أو نافذة السقف
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

قم بتشغيل النوافذ اآللية أو نافذة السقف بعد 
التأكد من عدم احتمال أن يعلق أي جزء من 

أجسام الركاب بالنافذة أو نافذة السقف. كذلك، ال 
تسمح لألطفال بتشغيل وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية. من املحتمل أن يعلق أجزاء من أجسام 
األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة اآللية أو نافذة 

السقف.



فتح وإغالق وتأمني األبواب. ٢-١٧٢٣

استعمال مفتاح تأمني الباب■

لتأمني جميع األبواب١
لفك تأمني جميع األبواب٢
استعمال أزرار التأمني الداخلية■

لتأمني الباب١
لفك تأمني الباب٢

يمكن فتح باب السائق وباب الراكب األمامي (يف 
بعض املوديالت فقط) بسحب مقبض الباب الداخيل 

حتى عند وجود زر التأمني يف موضع التأمني.

تأمني األبواب األمامية من خارج السيارة بدون ■
استعمال مفتاح

قم بتحريك زر التأمني الداخيل إىل موضع ١
التأمني.

قم بإغالق الباب مع سحب مقبض الباب.٢
ال يمكن تأمني الباب إذا كان مفتاح تشغيل املحرك يف 

 أو ON أو يف وضع التشغيل ACCوضع الكماليات 
عند وجود املفتاح اإللكرتوني يف السيارة.

إال أنه قد يتم تأمني الباب إذا لم يتم اكتشاف املفتاح 
بصورة صحيحة.

إذا تم عرض رمز عىل شاشة العرض املتعددة ■
املعلومات يشري إىل أن هناك باب أو أكثر مفتوح

غطاء حجرية املحرك أو أحد األبواب أو أكثر غري 
مغلق بالكامل. كما يوضح النظام أي األبواب غري 

 ٥مغلق بشكل كامل. إذا وصلت رسعة السيارة إىل 
كم/ساعة، يصدر صوت إشاري لإلشارة إىل أن الباب 

(األبواب) غري مغلق بالكامل بعد. تأكد من إغالق 
غطاء حجرية املحرك وكل األبواب.

ال يمكن فتح الباب من داخل السيارة عندما 
تكون وظيفة تأمني الباب مضبوطة عىل وضع 

التشغيل.

فك تأمني١
تأمني٢

يمكن ضبط وظيفة تأمني الباب هذه عىل وضع 
التشغيل ملنع األطفال من فتح األبواب الجانبية 

الخلفية. اضغط مفتاحي البابني الجانبيني الخلفيني 
لتأمينهما.

يمكن تشغيل الوظائف التالية وإلغاؤها:
للحصول عىل التعليمات حول إعدادها حسب الطلب، 

تأمني وفك تأمني األبواب من الداخل

وظيفة تأمني الباب الخلفي لحماية 
األطفال

أنظمة تأمني األبواب وفك تأمينها تلقائياً 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
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.٧٦٤ص راجع 
التشغيلالوظيفة

وظيفة تأمني األبواب 
املتصلة برسعة السيارة

يتم تأمني جميع األبواب 
عند وصول رسعة 

 كم/ساعة ٢٠السيارة إىل 
تقريباً أو أعىل.

وظيفة تأمني األبواب 
املتصلة بوضع جهاز نقل 

الحركة

يتم تأمني جميع األبواب 
عند تحريك ذراع تبديل 

الرسعات خارج وضع 
.Pاالنتظار 

وظيفة فك تأمني األبواب 
املتصلة بوضع جهاز نقل 

الحركة

يتم فك تأمني جميع 
األبواب عند تحريك ذراع 
تبديل الرسعات إىل وضع 

.Pاالنتظار 

وظيفة فك تأمني األبواب 
املتصلة بباب السائق

يتم فك تأمني جميع 
األبواب عند فتح باب 

السائق وذلك يف غضون 
 ثانية تقريباً من ٤٥

ضبط مفتاح تشغيل 
املحرك عىل وضع 

اإليقاف.

الباب الخلفي

يمكن تأمني/فك تأمني وفتح/إغالق الباب 
الخلفي بواسطة اإلجراءات التالية.

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

قبل بدء القيادة■
تأكد من كون الباب الخلفي مغلقاً بالكامل. ●

إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقاً بالكامل، فقد 
ينفتح بصورة غري متوقعة أثناء القيادة 

ويرتطم بأشياء موجودة بالقرب منه أو تنقذف 
األمتعة املوجودة يف حجرية األمتعة للخارج، 

مما يؤدي إىل وقوع حادث.
ال تسمح لألطفال باللعب يف حجرية األمتعة.●

إذا تم تأمني حجرية األمتعة بصورة غري 
مقصودة عند وجود طفل فيها، فقد يتعرض 

الطفل لإلعياء الحراري أو إلصابات أخرى.
ال تسمح للطفل بفتح أو إغالق الباب الخلفي.●

فقد يؤدي القيام بذلك إىل تشغيل الباب الخلفي 
بصورة غري متوقعة أو إىل احتباس يد الطفل أو 

رأسه أو عنقه بالباب الخلفي أثناء انغالقه.
نقاط هامة أثناء القيادة■
احتفظ بالباب الخلفي مغلقاً أثناء القيادة.●

إذا كان الباب الخلفي مفتوحاً، فقد يرتطم 
بأشياء بالقرب منه أو تتطاير أمتعة موجودة يف 

حجرية األمتعة للخارج مما يؤدي إىل وقوع 
حادث.

ال تسمح مطلقاً ألي أحد بالجلوس يف حجرية ●
األمتعة. 

عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف 
السيارة إىل أحد االتجاهني أو يف حالة وقوع 

اصطدام، قد يتعرض للوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.
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تحذير
تشغيل الباب الخلفي■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق يف القيام بذلك قد يؤدي إىل احتباس أجزاء 
من الجسم، األمر الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
قم بإزالة أية أحمال ثقيلة مثل الثلج والجليد ●

عن الباب الخلفي قبل فتحه. قد يؤدي عدم 
القيام بذلك إىل انغالق الباب الخلفي مرة أخرى 

بشكل مفاجئ بعد فتحه.
عند فتح الباب الخلفي أو إغالقه، تأكد جيداً من ●

كون املنطقة املحيطة به آمنة.
إذا كان هناك أي شخص بالقرب من السيارة، ●

تأكد من سالمته وقم بإبالغه أنك عىل وشك 
القيام بفتح الباب الخلفي أو إغالقه.

توخى الحذر عند فتح الباب الخلفي أو إغالقه ●
يف جو الريح العاصف ألنه قد يتحرك فجأة 

بفعل الريح القوية.
السيارات غري املجهزة بالباب الخلفي اآليل: قد ●

ينغلق الباب الخلفي بشكل مفاجئ إذا لم يتم 
فتحه بالكامل. من األصعب فتح أو إغالق الباب 
الخلفي عند وجود السيارة عىل طريق مائل مما 
هو الحال عند وجودها عىل سطح مستوٍ، لذلك 

احرص عىل عدم انفتاح الباب الخلفي أو 
انغالقه بصورة غري متوقعة. تأكد من كون 

الباب الخلفي مفتوحاً تماماً ومثبتاً يف مكانه 
قبل استعمال حجرية األمتعة.

السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل: قد ●
ينغلق الباب الخلفي بشكل مفاجئ إذا لم يتم 

فتحه بالكامل، أثناء وجود السيارة عىل 
مرتفع/منحدر حاد. تأكد من كون الباب 

الخلفي مثبتاً يف مكانه قبل استعمال حجرية 
األمتعة.

عند إغالق الباب الخلفي، توخى مزيداً من ●
الحذر لتفادي احتباس أصابعك وما إليها به.

السيارات غري املجهزة بالباب الخلفي اآليل: عند ●
إغالق الباب الخلفي، تأكد من ضغط سطحه 

. إذا قمت بإغالق الباب الخلفي  الخارجي قليالً
بالكامل باستعمال مقبض الباب الخلفي، فقد 

يؤدي ذلك إىل احتباس يديك أو ذراعيك.
ال تقم بسحب دعامة وحدة توهني حركة الباب ●

الخلفي (السيارات غري املجهزة بالباب الخلفي 
) أو ذراع تثبيت الباب ١٧٦ص ←اآليل) (

الخلفي (السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل) 
) إلغالق الباب الخلفي، وال تعلق ١٨٧ص ←(

أي يشء عىل دعامة وحدة توهني حركة الباب 
الخلفي (السيارات غري املجهزة بالباب الخلفي 
اآليل) أو ذراع تثبيت الباب الخلفي (السيارات 

املجهزة بالباب الخلفي اآليل).
القيام بذلك قد يؤدي إىل احتباس يديك أو 
انكسار دعامة وحدة توهني حركة الباب 

الخلفي (السيارات غري املجهزة بالباب الخلفي 
اآليل) أو ذراع تثبيت الباب الخلفي (السيارات 

املجهزة بالباب الخلفي اآليل) مما يتسبب يف 
وقوع حادث.
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استعمال وظيفة دخول السيارة■
عليك أن تحمل املفتاح اإللكرتوني معك لتشغيل 

هذه الوظيفة.

لفك تأمني جميع األبواب١
 ثوان بعد تأمينها.٣ال يمكن فك تأمني األبواب خالل 

لتأمني جميع األبواب٢
تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.

استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية■
١٦٧ص ←

إشارات التشغيل■
١٧٠ص ←
ميزة ضمان األمان■

١٧٠ص ←

استعمال مفاتيح تأمني األبواب■
١٧٢ص ←

فتح■
ارفع الباب الخلفي أثناء الضغط عىل فاتح الباب 
الخلفي لفك التأمني من أجل فتح الباب الخلفي.

إغالق■
قم بخفض الباب الخلفي باستخدام مقبض 

، وتأكد من دفع الباب الخلفي الباب الخلفي 
لألسفل من الخارج إلغالقه.

مصباح حجرية األمتعة■
ييضء مصباح حجرية األمتعة عند فتح الباب ●

تحذير
ال تقم برتكيب قطعة كماليات ثقيلة عىل الباب ●

الخلفي. إذا قمت برتكيب حمالة دراجة هوائية 
أو يشء ثقيل شبيه بها عىل الباب الخلفي، فقد 
يؤدي ذلك إىل انغالق الباب الخلفي مرة ثانية 

بشكل مفاجئ بعد فتحه، مما قد يتسبب يف 
احتباس يد شخص ما أو رأسه أو عنقه 

وتعرضه لإلصابة.

تأمني وفك تأمني الباب الخلفي من 
الخارج

تأمني وفك تأمني الباب الخلفي من 
الداخل

فتح/إغالق الباب الخلفي (السيارات غري 
املجهزة بالباب الخلفي اآليل)

A
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الخلفي.
عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ●

OFF دقيقة.٢٠، سينطفئ الضوء تلقائياً بعد 
إذا كان فاتح الباب الخلفي ال يعمل■

يمكن فك تأمني الباب الخلفي من الداخل.
انزع الغطاء.١

لتفادي إتالف الغطاء، قم بتغطية حافة مفك الرباغي 
بخرقة لينة.

قم بفك الربغي.٢

اقلب الغطاء.٣

حرك الذراع.٤

عند الرتكيب، قم بعكس الخطوات املذكورة.٥

مالحظة
دعامات وحدة توهني حركة الباب الخلفي■

الباب الخلفي مجهز بدعامات وحدة توهني 
الحركة التي تحافظ عىل الباب الخلفي يف موضعه.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل إلحاق رضر بدعامة 

وحدة توهني حركة الباب الخلفي مما يتسبب يف 
وقوع خلل.

ال تقم بتثبيت أي يشء غريب مثل ملصقات أو ●
بطاقات بالستيكية أو مواد االلتصاق عىل 

قضيب دعامة وحدة توهني الحركة.
ال تلمس قضيب وحدة توهني الحركة باستعمال ●

قفازات أو أنسجة أخرى.
ال تقم برتكيب أية كماليات عىل الباب الخلفي ●

غري القطع األصلية الخاصة بسيارة تويوتا.
ال تقم بوضع يدك عىل دعامة وحدة توهني ●

الحركة أو تسليط قوة عليها من الجانب.
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استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية■
. اضغط املفتاح مطوالً

. الباب الخلفي اآليل يفتح/يغلق تلقائياً
قم بفك تأمني الباب الخلفي قبل التشغيل.

إذا ضغطت املفتاح أثناء فتح/إغالق الباب الخلفي 
اآليل، يتم إيقاف التشغيل. عند ضغط املفتاح مرة 
أخرى أثناء توقف العملية، سيقوم الباب الخلفي 

بتنفيذ العملية العكسية.

استعمال مفتاح الباب الخلفي اآليل عىل لوحة ■
أجهزة التحكم واملقاييس

. اضغط املفتاح مطوالً
. الباب الخلفي اآليل يفتح/يغلق تلقائياً

قم بفك تأمني الباب الخلفي قبل التشغيل.
إذا ضغطت املفتاح أثناء فتح/إغالق الباب الخلفي 

اآليل، يتم إيقاف التشغيل. عند ضغط املفتاح مطوالً 
مرة أخرى أثناء توقف العملية، سيقوم الباب الخلفي 

بتنفيذ العملية العكسية.

استعمال املفاتيح املوجودة عىل الباب ■
الخلفي

فتح
عند فك تأمني الباب الخلفي: اضغط مفتاح فتح 

الباب الخلفي.
عند تأمني الباب الخلفي: اضغط مطوالً مفتاح فاتح 
الباب الخلفي عندما يكون املفتاح اإللكرتوني معك.

. الباب الخلفي اآليل يفتح تلقائياً
إذا ضغطت املفتاح أثناء فتح/إغالق الباب الخلفي 

اآليل، يتم إيقاف التشغيل.

إغالق

 املوجود عىل الجزء اضغط عىل املفتاح 
السفيل من الباب الخلفي.

. الباب الخلفي اآليل يغلق تلقائياً

 أثناء تشغيل الباب إذا ضغطت عىل املفتاح 
الخلفي اآليل، فسيتم إيقاف التشغيل. عند ضغط 

فتح/إغالق الباب الخلفي (السيارات 
املجهزة بالباب الخلفي اآليل)



فتح وإغالق وتأمني األبواب. ٢-١٧٨٣

 مرة أخرى أثناء توقف العملية، املفتاح 
سيقوم الباب الخلفي بتنفيذ العملية العكسية.

 قم بإغالق الباب الخلفي وتأمني جميع
األبواب بعد االبتعاد عن الباب الخلفي 

(وظيفة اإلغالق والتأمني [عند االبتعاد عن 
السيارة])

أغلق كل األبواب ما عدا الباب الخلفي، ١
وعندما يكون املفتاح اإللكرتوني معك 

 املوجود عىل اضغط عىل املفتاح 
الجزء السفيل من الباب الخلفي.

سيتم إصدار صوت إشاري مختلف عن الصوت 
العادي وستتحول وظيفة اإلغالق والتأمني (عند 

االبتعاد عن السيارة) إىل وضع االستعداد.

ابتعد عن الباب الخلفي أثناء صدور الصوت ٢
اإلشاري.

عندما يكتشف املستشعر أنك بعيد عن الباب الخلفي، 
سيتم إصدار الصوت اإلشاري وستومض وماضات 
التحذير من الخطر (إذا كانت سيارتك مجهزة بها). 

قد ال يتم االكتشاف بشكل صحيح وفقاً التجاه 
االبتعاد عن الباب الخلفي واملوقع وكيفية إمساك 

املفتاح اإللكرتوني أو الظروف.
سيتم تأمني جميع األبواب بخالف الباب الخلفي، 

وسيتم أيضًا تأمني الباب الخلفي بعد إغالقه. عندما 
يتم إغالق جميع األبواب وتأمينها، سيتم إصدار 

الصوت اإلشاري (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
الوظيفة) وستومض وماضات التحذير من الخطر. 

)١٧٠ص ←(
يتم إلغاء حالة االستعداد إذا لم تبتعد عن الباب 

 دقيقة. لتشغيل الوظيفة مرة أخرى، ٣٠الخلفي ملدة 
قم بتنفيذ اإلجراء مرة أخرى من البداية.

إذا اقرتبت من الباب الخلفي حامالً املفتاح 
اإللكرتوني، فسيتوقف تشغيل الباب الخلفي، وسيتم 

فك تأمني جميع األبواب وسيتم إصدار الصوت 
اإلشاري (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) 

ص ←وستومض وماضات التحذير من الخطر. (
١٧٠(

 بعد إيقاف تشغيل إذا تم الضغط عىل املفتاح 
الباب الخلفي، فسوف تتحول وظيفة اإلغالق 
والتأمني (عند االبتعاد عن السيارة) إىل وضع 

االستعداد مرة أخرى.
 إغالق الباب الخلفي وتأمني جميع األبواب

*(وظيفة اإلغالق والتأمني)
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :*

تويوتا.
أغلق كل األبواب ما عدا الباب الخلفي، وعندما يكون 

 املفتاح اإللكرتوني معك اضغط عىل املفتاح 
املوجود عىل الجزء السفيل من الباب الخلفي.

سيتم إصدار صوت إشاري مختلف عن الصوت 
. يتم  العادي وسيبدأ الباب الخلفي يف اإلغالق تلقائياً

تأمني جميع األبواب ما عدا الباب الخلفي ثم يتم 
تأمني الباب الخلفي أيضاً عندما يتم إغالقه. ستشري 

إشارات التشغيل إىل أنه قد تم إغالق وتأمني كل 
)١٧٠ص ←األبواب. (
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 أثناء تشغيل الباب إذا ضغطت عىل املفتاح 
الخلفي، فسيتم إيقاف التشغيل. عند ضغط املفتاح 
مرة أخرى أثناء توقف العملية، سيتم إغالق الباب 

الخلفي.

استعمال مقبض الباب الخلفي■
قم بإنزال الباب الخلفي باستعمال مقبض الباب 

.الخلفي 
سيتم تفعيل املساعدة عىل إغالق الباب الخلفي 

) وسيتم إغالق الباب الخلفي اآليل ١٨٢ص ←(
. بالكامل تلقائياً

استعمال مستشعر الركل (السيارات املجهزة ■
بالباب الخلفي اآليل الاليدوي)

الباب الخلفي اآليل الاليدوي يمكّن من فتح 
وإغالق الباب الخلفي اآليل تلقائياً عن طريق 

وضع قدمك بالقرب من الجزء السفيل األيمن 
من واقية الصدمات الخلفية ثم تحريكها بعيداً 
عن واقية الصدمات الخلفية. عند تشغيل الباب 

الخلفي اآليل الاليدوي، تأكد من تلبية جميع 

الرشوط التالية.
مفتاح تشغيل املحرك مضبوط عىل وضع •

 مع كون ON أو التشغيل OFFاإليقاف 
ذراع تبديل الرسعات مضبوطاً عىل وضع 

.Pاالنتظار 
ص ←تم تفعيل تشغيل مستشعر الركل (•

١٥٤.(
وجود املفتاح اإللكرتوني معك.•
احمل املفتاح اإللكرتوني وقف ضمن نطاق ١

تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
 سم ٥٠ إىل ٣٠التشغيل أي عىل بعد حوايل 

من واقية الصدمات الخلفية.

مستشعر الركل
نطاق اكتشاف تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي
نطاق اكتشاف تشغيل النظام الذكي لدخول 

)١٩٠ص ←السيارة وبدء التشغيل (
قم بتنفيذ حركة ركل بتحريك قدمك إىل ٢

 سم من واقية الصدمات ١٠ضمن حوايل 
الخلفية ثم إبعادها.

قم بتنفيذ حركة الركل بأكملها خالل ثانية واحدة.
ال يبدأ تشغيل الباب الخلفي أثناء استشعار وجود 

قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية.
قم بتشغيل الباب الخلفي اآليل الاليدوي بدون 

مالمسة واقية الصدمات الخلفية بقدمك.

A
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يف حال وجود مفتاح إلكرتوني آخر داخل املقصورة 
أو حجرية األمتعة، قد يستغرق التشغيل وقتاً أطول 

من املعتاد بقليل.

مستشعر الركل
نطاق اكتشاف تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي
عندما يقوم مستشعر الركل باستشعار أنك ٣

قد أبعدت قدمك، يتم إصدار صوت إشاري 
. وفتح/إغالق الباب الخلفي بالكامل تلقائياً

إذا قمت بتحريك قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية 
أثناء فتح/إغالق الباب الخلفي فسوف يتوقف الباب 

الخلفي عن الحركة.
إذا قمت بتحريك قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية 

مرة أخرى أثناء توقف العملية، فسيقوم الباب 
الخلفي بتنفيذ العملية العكسية.

إغالق وتأمني الباب الخلفي بعد االبتعاد عن ■
الباب الخلفي باستخدام مستشعر الركل 
(وظيفة اإلغالق والتأمني الاليدوية [عند 

٢، ١*االبتعاد عن السيارة]) 
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :٢*

تويوتا.
الباب الخلفي اآليل الاليدوي يمكّن من إغالق 
وتأمني الباب الخلفي اآليل تلقائياً عن طريق 

وضع قدمك بالقرب من الجزء السفيل األيمن 
من واقية الصدمات الخلفية ثم تحريكها بعيداً 

عن واقية الصدمات الخلفية واالبتعاد عن الباب 
الخلفي. عند تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي، تأكد من أن مفتاح تشغيل املحرك يف 
 وتأكد من تفعيل تشغيل OFFوضع اإليقاف 

) ومن وجود ١٥٤ص ←مستشعر الركل (
املفتاح اإللكرتوني معك.

احمل املفتاح اإللكرتوني وقف ضمن نطاق ١
تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

 سم ٥٠ إىل ٣٠التشغيل أي عىل بعد حوايل 
من واقية الصدمات الخلفية.

مستشعر الركل
نطاق اكتشاف تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي
نطاق اكتشاف تشغيل النظام الذكي لدخول 

)١٩٠ص ←السيارة وبدء التشغيل (
قم بتنفيذ حركة ركل بتحريك قدمك إىل ٢

 سم من واقية الصدمات ١٠ضمن حوايل 
الخلفية ثم إبعادها.

قم بتنفيذ حركة الركل بأكملها خالل ثانية واحدة.
ال يبدأ تشغيل الباب الخلفي أثناء استشعار وجود 

قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية.
قم بتشغيل الباب الخلفي اآليل الاليدوي بدون 

مالمسة واقية الصدمات الخلفية بقدمك.
يف حال وجود مفتاح إلكرتوني آخر داخل املقصورة 
أو حجرية األمتعة، قد يستغرق التشغيل وقتاً أطول 
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من املعتاد بقليل.

مستشعر الركل
نطاق اكتشاف تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي
عندما يكتشف مستشعر الركل أن قدمك ٣

مسحوبة للخلف، سيتم إصدار صوت 
إشاري مختلف عن الصوت العادي 

وستتحول وظيفة اإلغالق والتأمني (عند 
االبتعاد عن السيارة) إىل وضع االستعداد.

ابتعد عن الباب الخلفي أثناء صدور الصوت ٤
اإلشاري.

عندما يكتشف املستشعر أنك بعيد عن الباب الخلفي، 
سيتم إصدار الصوت اإلشاري وستومض وماضات 
التحذير من الخطر (إذا كانت سيارتك مجهزة بها). 

قد ال يتم االكتشاف بشكل صحيح وفقاً التجاه 
االبتعاد عن الباب الخلفي واملوقع وكيفية إمساك 

املفتاح اإللكرتوني أو الظروف.
سيتم تأمني جميع األبواب بخالف الباب الخلفي، 

وسيتم أيضًا تأمني الباب الخلفي بعد إغالقه. عندما 
يتم إغالق جميع األبواب وتأمينها، سيتم إصدار 

الصوت اإلشاري (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
الوظيفة) وستومض وماضات التحذير من الخطر. 

)١٧٠ص ←(
يتم إلغاء حالة االستعداد إذا لم تبتعد عن الباب 

 دقيقة. لتشغيل الوظيفة مرة ٣٠الخلفي خالل 
أخرى، قم بتنفيذ اإلجراء مرة أخرى من البداية.

إذا اقرتبت من الباب الخلفي حامالً املفتاح 
اإللكرتوني، فسيتوقف تشغيل الباب الخلفي، وسيتم 

فك تأمني جميع األبواب وسيتم إصدار الصوت 
اإلشاري (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) 

ص ←وستومض وماضات التحذير من الخطر. (
١٧٠(

إذا تم تشغيل الباب الخلفي اآليل بعد إيقاف تشغيل 
الباب الخلفي، فسوف تتحول وظيفة اإلغالق 

والتأمني الاليدوية (عند االبتعاد عن السيارة) إىل 
وضع االستعداد مرة أخرى.

مصباح حجرية األمتعة■
ييضء مصباح حجرية األمتعة عند فتح الباب ●

الخلفي.
عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ●

OFF دقيقة.٢٠، سينطفئ الضوء تلقائياً بعد 
غالق الباب الخلفي■

عندما يكون الباب الخلفي مفتوحاً قليالً، يقوم غالق 
الباب الخلفي تلقائياً بإغالقه بالكامل.

يعمل غالق الباب الخلفي بغض النظر عن حالة مفتاح 
تشغيل املحرك.

ظروف تشغيل الباب الخلفي اآليل■
الباب الخلفي اآليل يمكن أن يفتح ويغلق تلقائياً يف 

الظروف التالية:
ص ←عندما يتم تفعيل نظام الباب الخلفي اآليل. (●

١٥٤، ١٤٣(
عند فك تأمني الباب الخلفي.●

لكن إذا تم ضغط مفتاح فتح الباب الخلفي مطوالً 
أثناء وجود املفتاح اإللكرتوني معك، فسيؤدي هذا إىل 
تشغيل الباب الخلفي اآليل حتى إذا كان الباب الخلفي 

)١٧٧ص ←مؤمناً. (
عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل ●

، فباإلضافة إىل ما ذكر أعاله ONوضع التشغيل 
لعمليات الفتح، يعمل الباب الخلفي يف أي من 

الظروف التالية:
تكون فرامل االنتظار معشقة•
عند ضغط دواسة الفرامل•
يكون ذراع تبديل الرسعات مضبوطا عىل وضع •

.Pاالنتظار 
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تشغيل الباب الخلفي اآليل■
يتم إصدار صوت إشاري لإلشارة إىل أنه يتم فتح/●

إغالق الباب الخلفي.
عندما يتم إبطال نظام الباب الخلفي اآليل، ال يعمل ●

. الباب الخلفي اآليل لكن يمكن فتحه وإغالقه يدوياً
عند فتح الباب الخلفي اآليل تلقائياً، إذا تم اكتشاف ●

أي يشء غري اعتيادي إما بسبب األشخاص أو 
األجسام، ستتوقف العملية.

وظيفة الحماية من االحتباس■
الباب الخلفي اآليل مجهز بمستشعرات عىل جانبيه 
األيمن واأليرس. يتم تحريك الباب الخلفي باالتجاه 

العكيس تلقائياً أو إيقافه عندما يعيق أي يشء حركة 
الباب الخلفي اآليل أثناء عملية غلق الباب الخلفي اآليل.

وظيفة منع االنغالق■
عند تعرض الباب الخلفي اآليل لقوة زائدة أثناء 

تشغيل وظيفة فتح الباب الخلفي تلقائياً، يتم إيقاف 
عملية الفتح لتفادي انغالق الباب الخلفي بشكل 

مفاجئ.
املساعدة عىل إغالق الباب الخلفي■

إذا قمت بإنزال الباب الخلفي يدوياً عندما يكون الباب 
الخلفي متوقفاً عىل موضع الفتح، سيتم إغالقه 

. بالكامل تلقائياً
وظيفة التأمني االحتياطي للباب الخلفي■

هذه الوظيفة تمكنك من تأمني جميع األبواب مسبقا 
حني يكون الباب الخلفي اآليل مفتوحا.

عند تنفيذ اإلجراء التايل، يتم تأمني كل األبواب ما عدا 
الباب الخلفي اآليل، ثم يتم تأمني الباب الخلفي اآليل 

أيضاً يف نفس الوقت الذي يتم فيه إغالقه.
أغلق كل األبواب ما عدا الباب الخلفي.١
أثناء عملية إغالق الباب الخلفي اآليل، قم بتأمني ٢

األبواب باستخدام النظام الذكي لدخول السيارة 

) أو وحدة التحكم ١٦٩ص ←وبدء التشغيل (
)١٦٩ص ←عن بعد الالسلكية. (

ستشري إشارات التشغيل إىل أنه قد تم إغالق وتأمني 
)١٧٠ص ←كل األبواب. (

إذا تم وضع املفتاح اإللكرتوني يف السيارة بعد بدء ●
عملية إغالق بواسطة وظيفة التأمني االحتياطي 
للباب، فقد يتم احتباس املفتاح اإللكرتوني داخل 

السيارة.
إذا لم يغلق الباب الخلفي اآليل بالكامل بسبب ●

تشغيل وظيفة الحماية من االحتباس، الخ أثناء 
إغالق الباب الخلفي تلقائياً بعد تنفيذ عملية 

التأمني االحتياطي للباب، يتم إلغاء وظيفة التأمني 
االحتياطي للباب وفك تأمني كل األبواب.

تأكد من إغالق وتأمني كل األبواب قبل مغادرة ●
السيارة.

ظروف تشغيل وظيفة اإلغالق والتأمني (عند ■
االبتعاد عن السيارة)

يمكن تشغيل هذه الوظيفة عند تلبية جميع الظروف 
التالية:

وظيفة اإلغالق والتأمني (عند االبتعاد عن السيارة) ●
مفعلة.

عدم اكتشاف مفتاح إلكرتوني داخل السيارة.●
كل األبواب مغلقة ماعدا الباب الخلفي.●
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع اإليقاف ●

OFF.
املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى الفعال (املناطق ●

التي يتم فيها االكتشاف).
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة اإلغالق ■

والتأمني (عند االبتعاد عن السيارة) بصورة 
صحيحة

قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة يف الحاالت 
التالية:

عندما ال يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل بصورة صحيحة.

عندما ال تعمل وظيفة اإلغالق والتأمني بصورة ●
صحيحة.

عند االبتعاد عن الباب الخلفي أثناء كون وظيفة ●
اإلغالق والتأمني (عند االبتعاد عن السيارة) يف 
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حالة االستعداد.
عندما يزداد عدد املفاتيح اإللكرتونية املسجلة يف ●

السيارة.
*ظروف تشغيل وظيفة اإلغالق والتأمني■

يمكن تشغيل هذه الوظيفة عند تلبية جميع الظروف 
التالية:

عدم اكتشاف مفتاح إلكرتوني داخل السيارة.●
كل األبواب مغلقة ماعدا الباب الخلفي اآليل.●
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع اإليقاف ●

OFF.
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :*

تويوتا.
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة اإلغالق ■

 بصورة صحيحة*والتأمني
قد ال تعمل وظيفة اإلغالق والتأمني بصورة صحيحة 

يف الحاالت التالية:

 املوجود عىل إذا ضغطت بيدك عىل املفتاح ●
الجزء السفيل من الباب الخلفي اآليل أثناء حمل 

مفتاح إلكرتوني يف نفس اليد

 املوجود عىل الجزء إذا تم ضغط املفتاح ●
السفيل من الباب الخلفي اآليل أثناء وجود املفتاح 

اإللكرتوني يف حقيبة أو غريها موضوعة عىل 
األرض

 املوجود عىل الجزء إذا تم ضغط املفتاح ●
السفيل من الباب الخلفي اآليل مع عدم وجود 

املفتاح اإللكرتوني بالقرب من السيارة
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :*

تويوتا.
ظروف تشغيل مستشعر الركل (السيارات املجهزة ■

بالباب الخلفي اآليل الاليدوي)
سيتم فتح/إغالق الباب الخلفي اآليل الاليدوي تلقائيا 

عند تلبية الرشوط التالية:
)١٥٢ص ←تم تفعيل تشغيل مستشعر الركل (●
مفتاح تشغيل املحرك مضبوط عىل وضع اإليقاف ●

OFF أو التشغيل ON مع كون ذراع تبديل 
.Pالرسعات مضبوطاً عىل وضع االنتظار 

عندما يكون املفتاح اإللكرتوني ضمن مدى ●
)١٩٠ص ←التشغيل. (

عند وضع قدم بالقرب من الجزء السفيل األيمن من ●
واقية الصدمات الخلفية وتحريكها بعيداً عن واقية 

الصدمات الخلفية.
كما يمكن تشغيل الباب الخلفي اآليل بواسطة 

وضع يد أو كوع أو ركبة، الخ بالقرب من الجزء 
السفيل األيمن من واقية الصدمات الخلفية 

وتحريكها بعيداً عن واقية الصدمات الخلفية. تأكد 
من وضعها قريبة بما فيه الكفاية من الجزء 

السفيل األيمن من واقية الصدمات الخلفية.
الظروف التي قد ال يتم تشغيل الباب الخلفي اآليل ■

الاليدوي فيها بشكل صحيح (السيارات املجهزة 
بالباب الخلفي اآليل الاليدوي)

قد ال يتم تشغيل الباب الخلفي اآليل الاليدوي بشكل 
صحيح يف الحاالت التالية:

إذا ظلت قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية●
إذا تم ركل واقية الصدمات الخلفية بقوة أو تم ●

ملسها لبعض الوقت
إذا تم ملس واقية الصدمات الخلفية لبعض الوقت، 
انتظر قليالً قبل محاولة تشغيل الباب الخلفي اآليل 

الاليدوي مرة أخرى.
إذا تم التشغيل عند وجود شخص قريب جداً من ●

واقية الصدمات الخلفية
عندما يتداخل مصدر موجات السلكية خارجي مع ●

االتصاالت بني املفتاح اإللكرتوني والسيارة 
)١٩١ص ←(
عندما تكون السيارة مركونة بالقرب من مصدر ●

ضوضاء كهربائية تؤثر عىل حساسية الباب 
الخلفي اآليل الاليدوي كمواقف السيارات املدفوعة 
أو محطات الوقود أو الطرقات املدفأة كهربائياً أو 

املصابيح الفلورية
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون ●

أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة بث راديو 
أو شاشة عرض كبرية أو مطار أو منشأة أخرى 
تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية

عند تعرض واقية الصدمات الخلفية لكمية كبرية ●
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من املاء، كما عند غسل السيارة أو تساقط األمطار 
الغزيرة مثال

عند وجود وحل أو ثلج أو جليد أو ما إىل ذلك عىل ●
واقية الصدمات الخلفية

عندما تكون السيارة متوقفة ملدة من الزمن ●
بالقرب من أشياء قد تتحرك وتالمس واقية 

الصدمات الخلفية كالنباتات مثالً
عندما يتم تركيب كماليات عىل واقية الصدمات ●

الخلفية
إذا تم تركيب كماليات، قم بضبط إعداد تشغيل الباب 

الخلفي اآليل الاليدوي (مستشعر الركل) عىل وضع 
اإليقاف.

منع التشغيل غري املقصود للباب الخلفي اآليل ■
الاليدوي (السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل 

الاليدوي)
عند وجود مفتاح إلكرتوني ضمن نطاق التشغيل، قد 

يتم تشغيل الباب الخلفي اآليل الاليدوي بشكل غري 
مقصود، ولذلك يرجى االنتباه يف الحاالت التالية.

ملنع التشغيل غري املقصود، قم بضبط إعداد تشغيل 
الباب الخلفي اآليل الاليدوي (مستشعر الركل) عىل 

)١٥٢ص ←وضع اإليقاف. (
عند تعرض واقية الصدمات الخلفية لكمية كبرية ●

من املاء، كما عند غسل السيارة أو تساقط األمطار 
الغزيرة مثال

عند مسح الوسخ عن واقية الصدمات الخلفية●
عند تحرك حيوان صغري أو جسم صغري كالكرة ●

مثال تحت واقية الصدمات الخلفية
عند إزالة يشء ما من تحت واقية الصدمات الخلفية●
إذا قام أحدهم بأرجحة ساقيه أثناء جلوسه عىل ●

واقية الصدمات الخلفية
إذا قام أحدهم بمالمسة واقية الصدمات الخلفية ●

بساقيه أو بجزء آخر من جسمه عند مروره بجانب 
السيارة

عندما تكون السيارة مركونة بالقرب من مصدر ●
ضوضاء كهربائية تؤثر عىل حساسية الباب 

الخلفي اآليل الاليدوي كمواقف السيارات املدفوعة 
أو محطات الوقود أو الطرقات املدفأة كهربائياً أو 

املصابيح الفلورية

عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون ●
أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة بث راديو 

أو شاشة عرض كبرية أو مطار أو منشأة أخرى 
تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية

عندما تكون السيارة مركونة يف مكان توجد فيه ●
أشياء كالنباتات مثال بالقرب من واقية الصدمات 

الخلفية
إذا تم وضع أمتعة مثال بالقرب من واقية ●

الصدمات الخلفية
إذا تم وضع/إزالة كماليات أو غطاء السيارة ●

بالقرب من واقية الصدمات الخلفية
عند قطر السيارة●
ظروف تشغيل وظيفة اإلغالق والتأمني الاليدوية ■

١*(عند االبتعاد عن السيارة)

يمكن تشغيل هذه الوظيفة عند تلبية جميع الظروف 
التالية:

وظيفة اإلغالق والتأمني الاليدوية (عند االبتعاد ●
.٢*عن السيارة) مفعلة

 مفعل.١*الباب الخلفي اآليل الاليدوي●
عدم اكتشاف مفتاح إلكرتوني داخل السيارة.●
كل األبواب مغلقة ماعدا الباب الخلفي.●
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع اإليقاف ●

OFF.
املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى الفعال (املناطق ●

التي يتم فيها االكتشاف).
إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :٢*

تويوتا.
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة اإلغالق ■

 ٢، ١*والتأمني الاليدوية (عند االبتعاد عن السيارة)
بصورة صحيحة

قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة يف الحاالت 
التالية:

عندما ال يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل بصورة صحيحة.

عندما ال تعمل وظيفة اإلغالق والتأمني بصورة ●
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صحيحة.
عند االبتعاد عن الباب الخلفي أثناء كون وظيفة ●

اإلغالق والتأمني الاليدوية (عند االبتعاد عن 
السيارة) يف حالة االستعداد.

عندما يزداد عدد املفاتيح اإللكرتونية املسجلة يف ●
السيارة.

عندما ال يعمل الباب الخلفي اآليل الاليدوي بشكل ●
١*صحيح.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :٢*

تويوتا.
عند إعادة توصيل البطارية■

لتمكني الباب الخلفي اآليل من العمل بصورة 
. صحيحة، أغلق الباب الخلفي يدوياً

إذا كان فاتح الباب الخلفي ال يعمل■
يمكن فك تأمني الباب الخلفي من الداخل.

انزع الغطاء.١
لتفادي إتالف الغطاء، قم بتغطية حافة مفك الرباغي 

بخرقة لينة.

قم بفك الربغي.٢

اقلب الغطاء.٣

حرك الذراع.٤

عند الرتكيب، قم بعكس الخطوات املذكورة.٥
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، زاوية فتح 
الباب الخلفي اآليل). (املزايا القابلة لإلعداد حسب 

)٧٦٦ص ←الطلب: 

تحذير
غالق الباب الخلفي■
عندما يكون الباب الخلفي مفتوحاً قليالً، يقوم ●

غالق الباب الخلفي تلقائياً بإغالقه بالكامل. 
يستغرق األمر بضع ثوان قبل بدء تشغيل غالق 

الباب الخلفي. احرص عىل عدم احتباس 
األصابع أو أشياء أخرى بالباب الخلفي، وإال 

فإنه يؤدي إىل انكسار العظم أو إصابات 
خطرية.
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تحذير
توخى الحذر عند استعمال وظيفة إغالق الباب ●

الخلفي ألنها تظل تعمل حتى بعد إلغاء نظام 
الباب الخلفي اآليل.

الباب الخلفي اآليل■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 

تشغيل الباب الخلفي اآليل. 
عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
افحص سالمة املنطقة املحيطة بالسيارة للتأكد ●

من عدم وجود عوائق أو أي يشء يتسبب يف 
احتباس أجزاء من جسمك بالباب االنزالقي.

إذا كان هناك أي شخص بالقرب من السيارة، ●
تأكد من سالمته وقم بإبالغه أنك عىل وشك 

القيام بفتح الباب الخلفي أو إغالقه.
إذا تم إيقاف تشغيل نظام الباب الخلفي اآليل ●

أثناء تشغيل الباب الخلفي تلقائياً، يتم إيقاف 
التشغيل التلقائي. يجب حينها تشغيل الباب 

. توخى الحذر الشديد أثناء  الخلفي يدوياً
القيادة عىل طريق مائل ألن الباب الخلفي قد 

ينفتح أو ينغلق بصورة غري متوقعة.
إذا لم تتم تلبية رشوط التشغيل اآلمن للباب ●

الخلفي اآليل، قد يتم إصدار صوت إشاري وقد 
يتم إيقاف عملية فتح الباب الخلفي أو إغالقه. 

. توخى  يجب حينها تشغيل الباب الخلفي يدوياً
الحذر الشديد أثناء القيادة عىل طريق مائل ألن 

الباب الخلفي قد ينفتح أو ينغلق بصورة 
مفاجئة.

عندما تكون السيارة عىل طريق مائل، فقد ●
ينغلق الباب الخلفي بشكل مفاجئ بعد فتحه. 
تأكد من أن الباب الخلفي مفتوح تماماً ومثبت.

يف الحاالت التالية، قد يقوم الباب الخلفي اآليل ●
باكتشاف حالة غري طبيعية وقد يتم إيقاف 

التشغيل التلقائي. يف هذه الحالة، يجب عليك 
. توخى الحذر  تشغيل الباب الخلفي يدوياً

الشديد أثناء القيادة عىل طريق مائل ألن الباب 
الخلفي قد ينفتح أو ينغلق بصورة مفاجئة.

عند مالمسة الباب الخلفي لعائق•
عند انخفاض فولطية البطارية فجأة، عىل سبيل •

املثال، عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
 أو عند بدء تشغيل املحرك ONوضع التشغيل 

أثناء التشغيل التلقائي
إذا تم تركيب حامل الدراجة أو ما يشبه ذلك ●

من األجسام الثقيلة عىل الباب الخلفي، فقد ال 
يعمل الباب الخلفي اآليل مما يؤدي إىل حدوث 

عطل فيه أو قد ينغلق الباب الخلفي مرة أخرى 
بطريقة فجائية بعد أن تم فتحه، مما يؤدي إىل 

احتباس وإصابة يدي أو رأس أو رقبة أحد 
الركاب. عند تركيب قطعة اختيارية عىل الباب 

الخلفي، يوىص باستعمال قطعة أصلية من 
تويوتا.

وظيفة الحماية من االحتباس■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.

ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك ●
لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة 

مقصودة.
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم ●

احتباس يشء ما قبل انغالق الباب الخلفي 
بالكامل مبارشة. احرص عىل عدم احتباس 

األصابع أو أشياء أخرى.
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس وفقاً ●

لشكل اليشء املحتبس. احرص عىل عدم 
احتباس األصابع أو أشياء أخرى.
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تحذير
الباب الخلفي اآليل الاليدوي (إذا كانت سيارتك ■

مجهزة به)
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 

تشغيل الباب الخلفي اآليل الاليدوي.
عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
افحص سالمة املنطقة املحيطة بالسيارة للتأكد ●

من عدم وجود عوائق أو أي يشء يتسبب يف 
احتباس أجزاء من جسمك بالباب االنزالقي.

عند وضع قدمك تحت واقية الصدمات الخلفية ●
وتحريكها بعيداً عن واقية الصدمات الخلفية، 
احرص عىل عدم ملس أنابيب غاز العادم حتى 
تربد بما فيه الكفاية حيث أن ملس أنابيب غاز 

العادم الساخن قد يسبب اإلصابة بحروق.
ال تقم برتك املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى ●

الفعال (منطقة االكتشاف) لحجرية األمتعة.
وظيفة اإلغالق والتأمني (عند االبتعاد عن ■

السيارة) ووظيفة اإلغالق والتأمني الاليدوية 
٢، ١*(عند االبتعاد عن السيارة) 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند :٢*

وكيل تويوتا.
يبدأ الباب الخلفي يف اإلغالق تلقائيًا عند االبتعاد 

عن الباب الخلفي. افحص سالمة املنطقة املحيطة 
بالسيارة للتأكد من عدم وجود عوائق أو أي يشء 

يتسبب يف احتباس أجزاء من جسمك بالباب 
االنزالقي.

مالحظة
أذرع تثبيت الباب الخلفي■

الباب الخلفي مجهز بمحاور الباب التي تحافظ 
عىل الباب الخلفي يف موضعه.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق يف ذلك قد يؤدي اىل إلحاق رضر بمحور 

الباب الخلفي مما يتسبب يف وقوع خلل.

ال تقم بتثبيت أي يشء غريب مثل ملصقات أو ●
بطاقات بالستيكية أو مواد االلتصاق عىل 

قضيب ذراع التثبيت.
ال تقم برتكيب أية كماليات عىل الباب الخلفي ●

غري القطع األصلية الخاصة بسيارة تويوتا.
ال تقم بوضع يدك عىل ذراع التثبيت أو تسليط ●

قوة عليها من الجانب.
لتفادي حدوث خلل يف غالق الباب الخلفي■

ال تعمد إىل تسليط قوة زائدة عىل الباب الخلفي 
أثناء تشغيل غالق الباب الخلفي. تسليط قوة زائدة 

قد يؤدي إىل حدوث خلل يف غالق الباب الخلفي.
لتفادي تلف الباب الخلفي اآليل■
احرص عىل عدم وجود جليد بني الباب الخلفي ●

واإلطار حيث أنه يعيق حركة الباب الخلفي. إذا 
تم تشغيل الباب الخلفي اآليل أثناء تعريضه 

لحمل زائد، فقد يؤدي هذا إىل وقوع خلل فيه.
ال تعمد إىل تسليط قوة زائدة عىل الباب الخلفي ●

أثناء تشغيل الباب الخلفي اآليل.
احرص عىل عدم إلحاق رضر باملستشعرات ●

(املركبة عىل الحافتني اليمنى واليرسى للباب 
الخلفي اآليل) باستعمال سكني أو مواد حادة 
أخرى. إذا تم فصل املستشعر، فلن يتم إغالق 

. الباب الخلفي اآليل تلقائياً
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يمكن تغيري إعدادات نظام الباب الخلفي اآليل 
بواسطة عرض شاشة "إعدادات السيارة" - 

"PBD الخاصة بشاشة " من شاشة 
، ١٤٣ص ←العرض املتعددة املعلومات. (

مالحظة
*وظيفة اإلغالق والتأمني■

عند إغالق الباب الخلفي اآليل باستخدام وظيفة 
اإلغالق والتأمني، سيتم إصدار صوت إشاري 
مختلف عن الصوت العادي قبل بدء التشغيل.

للتحقق من بدء العملية بشكل صحيح، تحقق من 
إصدار صوت إشاري مختلف عن الصوت العادي.
باإلضافة إىل ذلك،عندما يكون الباب الخلفي اآليل 
مغلقًا ومؤمناً بالكامل، ستشري إشارات التشغيل 

)١٧٠ص ←إىل أنه قد تم تأمني جميع األبواب. (
قبل مغادرة السيارة، تأكد من تشغيل إشارات 

التشغيل ومن تأمني كل األبواب.
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند :*

وكيل تويوتا.
تنبيهات احتياطية حول الباب الخلفي اآليل ■

الاليدوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مستشعر الركل موجود خلف الجزء السفيل األيمن 

من واقية الصدمات الخلفية. قم بمراعاة ما ييل 
للتأكد من أن وظيفة الباب الخلفي اآليل الاليدوي 

تعمل بصورة صحيحة:
حافظ عىل الجزء السفيل األيمن من واقية ●

. الصدمات الخلفية نظيفاً دائماً
إذا كان الجزء السفيل األيمن من واقية 

الصدمات الخلفية متسخاً أو مغطى بالثلج، فقد 
ال يعمل مستشعر الركل. يف هذه الحالة، قم 

بإزالة الوسخ أو الثلج، وقم بتحريك السيارة 
من موضعها الحايل ثم تحقق ما إذا كان 

مستشعر الركل يعمل.
إذا لم يعمل، اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
ال تقم بوضع أي طالء له تأثري إزالة املطر ●

(قابل لالتحاد مع املاء)، أو أي طالء غريه عىل 
الجزء السفيل األيمن من واقية الصدمات 

الخلفية.

ال تقم بصف السيارة بالقرب من أشياء قد ●
تتحرك وتتالمس مع الجزء السفيل األيمن من 

واقية الصدمات الخلفية كاألعشاب أو األشجار 
. مثالً

إذا كانت السيارة متوقفة ملدة من الزمن بالقرب 
من أشياء قد تتحرك وتتالمس مع الجزء 

السفيل األيمن من واقية الصدمات الخلفية 
كاألعشاب أو األشجار مثالً، فقد ال يعمل 

مستشعر الركل. يف هذه الحالة، قم بتحريك 
السيارة من موضعها الحايل ثم تحقق ما إذا 

كان مستشعر الركل يعمل. إذا لم يعمل، اطلب 
من وكيل تويوتا فحص السيارة.

ال تعرض مستشعر الركل أو املنطقة املحيطة ●
به لصدمة قوية.

إذا تعرض مستشعر الركل أو املنطقة املحيطة 
به لصدمة قوية، فقد ال يعمل مستشعر الركل 

بصورة صحيحة. إذا لم يعمل مستشعر الركل 
يف الحاالت التالية، اطلب من وكيل تويوتا 

القيام بفحص السيارة.
إذا تعرض مستشعر الركل أو املنطقة املحيطة •

به لصدمة قوية.
الجزء السفيل األيمن من واقية الصدمات •

الخلفية مخدوش أو تالف.
ال تقم بتفكيك واقية الصدمات الخلفية.●
ال تقم بوضع ملصقات عىل واقية الصدمات ●

الخلفية.
ال تقم بطالء واقية الصدمات الخلفية.●
إذا تم تركيب حامل الدراجة أو ما يشبه ذلك ●

من األجسام الثقيلة عىل الباب الخلفي اآليل، قم 
)١٥٤، ١٤٣ص ←بفصل مستشعر الركل. (

تغيري إعدادات نظام الباب الخلفي اآليل 
(السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل)
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١٥٤(
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

OFF ال يؤدي إىل إعادة ضبط إعدادات الباب 
الخلفي اآليل التي تم تغيريها. الستعادة اإلعدادات 

 األصلية، يجب تغيريها مرة أخرى عىل شاشة 
الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات.

يمكن ضبط موضع فتح الباب الخلفي اآليل.
قم بإيقاف الباب الخلفي يف املوضع ١

)١٧٧ص ←املرغوب. (

 املوجود اضغط مطوالً عىل املفتاح ٢
عىل الجزء السفيل من الباب الخلفي ملدة 

. ثانيتني تقريباً
عند اكتمال اإلعدادات، يصدر الصوت اإلشاري أربع 

مرات.
سيتوقف الباب الخلفي يف ذلك املوضع عند فتحه يف 

املرة القادمة.

إلغاء موضع فتح الباب الخلفي الذي تم ضبطه■

 املوجود عىل الجزء اضغط مطوالً عىل املفتاح 
.٧السفيل من الباب الخلفي ملدة   ثوانٍ تقريباً

بعد أن يصدر الصوت اإلشاري أربع مرات، يصدر 
مرتني إضافيتني. يف املرة القادمة التي يقوم فيها 

الباب الخلفي اآليل بعملية الفتح، سوف يفتح الباب 
إىل موضع اإلعدادات األولية.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن ضبط موضع الفتح عىل شاشة العرض املتعددة 

)١٥٤، ١٤٣ص ←املعلومات. (
يتم إعطاء أولوية موضع التوقف إىل آخر موضع تم 

 املوجود عىل الجزء ضبطه إما بواسطة املفتاح 
السفيل من الباب الخلفي أو شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.

واقية الصدمات الخلفية مصممة لحماية مؤخرة 
السيارة وتحميل األمتعة بسهولة.

ضبط موضع فتح الباب الخلفي 
(السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل)

واقية الصدمات الخلفية التي يمكن 
استعمالها كدرجة (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بها)
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موضع الهوائي■

الهوائيات املركبة خارج املقصورة (مقدمة 
السيارة)

الهوائيات املركبة خارج املقصورة (مؤخرة 
السيارة) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
الهوائيات املركبة خارج حجرية األمتعة

الهوائيات املركبة داخل املقصورة

املدى الفعال (املنطقة التي يتم ضمنها استشعار ■
املوجات الصادرة من املفتاح اإللكرتوني)

عند تأمني وفك تأمني األبواب
يمكن تشغيل النظام عندما يكون املفتاح اإللكرتوني 

 مرت من مقابض األبواب األمامية ٠٫٧ضمن حوايل 
ومقابض األبواب الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بها) ومفتاح فتح الباب الخلفي. (ال يمكن تشغيل 
سوى األبواب التي تقوم باستشعار املفتاح.)

عند بدء تشغيل املحرك أو تغيري أوضاع مفتاح 
تشغيل املحرك

يمكن تشغيل النظام عندما يكون املفتاح اإللكرتوني 
يف السيارة.

إذا تم إصدار صوت التحذير أو عرض رسالة ■
التحذير

يتم إصدار صوت التحذير وعرض رسالة التحذير 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات التي يتم 

استعمالها لتفادي رسقة السيارة وحوادث ناشئة عن 
تشغيل غري صحيح للسيارة. عند عرض رسالة 

التحذير، قم بتنفيذ اإلجراءات املالئمة وفقاً لرسالة 
التحذير املعروضة عىل الشاشة.

عند إصدار صوت التحذير فقط، الظروف وعمليات 
التصحيح التي ينبغي تنفيذها هي كما ييل.

عند إصدار صوت التحذير الخارجي مرة واحدة ●
 ثوان٥ملدة 

عندما يتم إصدار صوت التحذير الداخيل بشكل ●

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل

يمكن تنفيذ عمليات التشغيل التالية ببساطة 
بحمل املفتاح اإللكرتوني معك، كوضعه يف 
جيبك عىل سبيل املثال. ينبغي عىل السائق 

. حمل املفتاح اإللكرتوني معه دائماً
) ١٦٩ص ←لتأمني وفك تأمني األبواب(
) ص ←لتأمني وفك تأمني الباب الخلفي

١٧٥(
) ٢٥٤ص ←لبدء تشغيل املحرك(

A

B

C

D

عملية التصحيحالحالة
تمت محاولة تأمني 

السيارة مع بقاء أحد 
. األبواب مفتوحاً

قم بإغالق جميع األبواب 
وتأمينها مرة ثانية.

A

B
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مستمر

وظيفة توفري شحنة البطارية■
سيتم تشغيل وظيفة توفري شحنة البطارية لتفادي 
تفريغ شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني 
وشحنة بطارية السيارة أثناء عدم تشغيل السيارة 

ملدة طويلة من الزمن.
قد يستغرق األمر يف الظروف التالية بعض الوقت ●

إىل أن يتم فك تأمني األبواب باستعمال النظام 
الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل.

 مرت ٣٫٥عند ترك املفتاح اإللكرتوني يف نطاق •
تقريباً من خارج السيارة ملدة دقيقتني أو أكثر.

عند عدم استعمال النظام الذكي لدخول السيارة •
 أيام أو أكثر.٥وبدء التشغيل ملدة 

عند عدم استعمال النظام الذكي لدخول السيارة ●
 يوماً أو أكثر، ال يمكن فك ١٤وبدء التشغيل ملدة 

تأمني األبواب إال عن طريق باب السائق. يف هذه 
الحالة، أمسك مقبض باب السائق أو قم باستعمال 

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو املفتاح 
امليكانيكي لفك تأمني األبواب.

ضبط املفتاح اإللكرتوني عىل وضع توفري شحنة ■
البطارية

عند ضبط وضع توفري شحنة البطارية، يتم تقليل ●
تفريغ شحنة البطارية بواسطة منع املفتاح 

اإللكرتوني من استقبال موجات السلكية.
  مرتني أثناء ضغط اضغط 
. مطوالً

 مرات. ٤تأكد من وميض مؤرش املفتاح اإللكرتوني 
أثناء تشغيل وضع توفري شحنة البطارية، ال يمكن 

استخدام النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل. إللغاء الوظيفة، اضغط أياً من األزرار 
املوجودة عىل املفتاح اإللكرتوني.

يمكن ضبط املفاتيح اإللكرتونية التي لن يتم ●
استخدامها لفرتة طويلة من الزمن عىل وضع توفري 

. شحنة البطارية مقدماً
الظروف املؤثرة عىل التشغيل■

إن النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل 
يستعمل موجات السلكية ضعيفة. يف الحاالت التالية، 

قد يتأثر االتصال بني املفتاح اإللكرتوني والسيارة، 
مما يعيق التشغيل الصحيح للنظام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية والنظام املانع لتشغيل املحرك.

عندما تكون البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني ●
فارغة الشحنة

عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون ●
أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد 

بالوقود أو محطة بث راديو أو شاشة عرض كبرية 
أو مطار أو مواقع أخرى تولد موجات السلكية 

قوية أو ضوضاء كهربائية
عندما يكون املفتاح اإللكرتوني مالمساً للمواد ●

املعدنية التالية أو مغطى بها
بطاقات عليها ورق أملنيوم•
علب سجائر يوجد فيها ورق أملنيوم•
محافظ نقود أو حقائب معدنية•
عمالت معدنية•
أجهزة تدفئة اليدين املصنوعة من املواد املعدنية•
DVD و CDوسائط مثل أسطوانات •

عندما يتم استعمال مفتاح السلكي آخر (يرسل ●
املوجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك

عند حمل املفتاح اإللكرتوني مع األجهزة التالية ●
التي تولد املوجات الالسلكية

راديو نقال أو هاتف نقال أو هاتف السلكي أو •
أجهزة اتصال السلكي أخرى

عملية التصحيحالحالة
تم ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع 
 مع بقاء ACCالكماليات 

باب السائق مفتوحاً (أو 
تم فتح باب السائق مع 

وجود مفتاح تشغيل 
املحرك يف وضع 

).ACCالكماليات 

اضبط مفتاح تشغيل 
املحرك عىل وضع 

 وقم OFFاإليقاف 
بإغالق باب السائق.
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مفتاح إلكرتوني أو مفتاح السلكي يصدر موجات •
السلكية خاص بسيارة أخرى

كمبيوترات شخصية أو أجهزة شخصية رقمية •
)PDA(

أجهزة الصوت الرقمية•
أنظمة ألعاب نقالة•

عند وضع طبقة تظليل تتضمن محتويات معدنية ●
أو مواد معدنية عىل النافذة الخلفية

عند وجود املفتاح اإللكرتوني بالقرب من شاحن ●
بطارية أو أجهزة إلكرتونية

عندما تكون السيارة متوقفة يف موقف سيارات ●
مدفوع حيث توجد انبعاثات للموجات الالسلكية.
إذا تعذر تأمني/فك تأمني األبواب باستعمال النظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل، قم بتأمني/فك 
تأمني األبواب عن طريق إجراء أي مما ييل:

قرّب املفتاح اإللكرتوني إىل أي من مقابض األبواب ●
األمامية وقم بتشغيل بوظيفة الدخول.

قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.●
إذا تعذر تأمني/فك تأمني األبواب باستخدام الطرق 

ص ←املذكورة أعاله، استعمل املفتاح امليكانيكي. (
١٦٨(

إذا تعذر بدء تشغيل املحرك باستعمال النظام الذكي 
.٧٢٥ص لدخول السيارة وبدء التشغيل، راجع 

مالحظة حول وظيفة دخول السيارة■
حتى عندما يكون املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى ●

الفعال (املناطق التي يتم فيها اكتشاف املفتاح)، قد 
ال يعمل النظام بصورة صحيحة يف الحاالت التالية:

حني يكون املفتاح اإللكرتوني قريباً جداً من النافذة •
أو مقبض الباب الخارجي أو قريباً من األرض أو 

يف مكان مرتفع عند محاولة تأمني أو فك تأمني 
األبواب.

يوجد املفتاح اإللكرتوني عىل لوحة أجهزة التحكم •
واملقاييس أو عىل غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به) أو عىل األرضية أو يف جيب الباب أو يف 
صندوق القفازات عند بدء تشغيل املحرك أو تغيري 

أوضاع مفتاح تشغيل املحرك.
ال ترتك املفتاح اإللكرتوني عىل لوحة أجهزة التحكم ●

واملقاييس أو قرب جيوب األبواب عند مغادرة 
السيارة. وفقاً ألوضاع استقبال املوجات 

الالسلكية، قد يكتشفها الهوائي املوجود خارج 
املقصورة مما يجعل تأمني الباب من الخارج 

ممكناً، وهذا قد يحصل مع وجود املفتاح 
اإللكرتوني داخل السيارة.

طاملا كان املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى الفعال، ●
يمكن ألي شخص تأمني أو فك تأمني األبواب. 

ولكن ال يمكن فك تأمني السيارة سوى عن طريق 
األبواب التي تقوم باكتشاف اإلشارات الصادرة 

من املفتاح اإللكرتوني.
حتى عندما ال يكون املفتاح اإللكرتوني يف السيارة، ●

قد يكون بدء تشغيل املحرك ممكناً حني يكون 
املفتاح اإللكرتوني بالقرب من النافذة.

قد يتم فك تأمني األبواب عند رش كمية كبرية من ●
املاء عىل مقبض الباب، عىل سبيل املثال، أثناء 

القيادة يف املطر أو غسل السيارة وذلك عند وجود 
املفتاح اإللكرتوني يف املدى الفعال. (يتم تأمني 

 ثانية تقريباً إذا لم يتم فتح ٣٠األبواب تلقائياً بعد 
أي من األبواب أو إغالقها.)

إذا قمت باستعمال وحدة التحكم عن بعد ●
الالسلكية لتأمني األبواب عندما يكون املفتاح 
اإللكرتوني قريباً من السيارة، قد ال يكون فك 

تأمني األبواب باستعمال وظيفة دخول السيارة 
. (قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد  ممكناً

الالسلكية لفك تأمني األبواب.)
قد يتم تأخري عملية التأمني أو إعاقتها عند قيامك ●

بلمس مستشعر تأمني الباب عندما ترتدي قفازات. 
انزع القفازات واملس مستشعر التأمني مرة ثانية.

عند تنفيذ التأمني باستعمال مستشعر التأمني، ●
سيتم عرض إشارات التأكيد مرتني بالتتابع. بعد 

ذلك، لن يتم عرض تلك اإلشارات. (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

إذا تبلل مقبض الباب عند وجود املفتاح اإللكرتوني ●
ضمن املدى الفعال، قد يتم تأمني الباب وفك تأمينه 
بصورة متكررة. يف تلك الحالة، قم بتنفيذ عمليات 

التصحيح التالية لغسل السيارة:
قم بوضع املفتاح اإللكرتوني بعيداً عن السيارة •

 مرت أو أكثر. (احرص عىل عدم تعريض ٢بمقدار 
املفتاح للرسقة.)

اضبط املفتاح اإللكرتوني عىل وضع توفري شحنة •
البطارية إلبطال النظام الذكي لدخول السيارة 

)١٩١ص ←وبدء التشغيل. (
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إذا تبلل أحد مقابض األبواب باملاء أثناء غسل ●
السيارة مع وجود املفتاح اإللكرتوني يف السيارة، 
قد يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات وإصدار صوت إشاري خارج السيارة. 

إليقاف إصدار صوت التحذير، قم بتأمني جميع 
األبواب.

قد ال يعمل مستشعر التأمني بصورة صحيحة إذا ●
كان عليه جليد أو ثلج أو وحل أو غريها. قم 

بتنظيف مستشعر التأمني ومحاولة تشغيله مرة 
ثانية، أو قم باستعمال مستشعر التأمني املركب 

عىل الجزء السفيل من مقبض الباب.
االقرتاب املفاجئ من املدى الفعال أو من مقبض ●

الباب قد يمنع عملية فك تأمني األبواب. يف هذه 
الحالة، أعد مقبض الباب إىل موضعه األصيل وتأكد 
من فك تأمني األبواب قبل سحب مقبض الباب مرة 

ثانية.
عند وجود مفتاح إلكرتوني آخر يف منطقة ●

االكتشاف، قد يتم تأخري عملية فك تأمني األبواب 
بعد قيامك بمسك مقبض الباب.

عند عدم قيادة السيارة ملدة طويلة من الزمن■
 مرت من السيارة ٢ال ترتك املفتاح اإللكرتوني ضمن ●

لتفادي تعرضها للرسقة.
يمكن إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●

) . )٧٦٥ص ←التشغيل مقدماً
يستطيع وضع توفري شحنة البطارية خفض ●

)١٩١ص ←استهالك طاقة املفاتيح اإللكرتونية. (
لتشغيل النظام بصورة صحيحة■

تأكد من حمل املفتاح اإللكرتوني عند تشغيل النظام. 
ال تقرب املفتاح اإللكرتوني من السيارة كثرياً عند 

تشغيل النظام من خارج السيارة.
وفقاً ملوضع املفتاح اإللكرتوني وطريقة مسكه، قد ال 

يتم اكتشاف املفتاح بصورة صحيحة وقد ال يعمل 
النظام بشكل صحيح. (قد يتم تشغيل نظام التحذير 

عرضياً أو قد ال تعمل وظيفة منع تأمني األبواب.)
إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ■

التشغيل بصورة صحيحة
تأمني وفك تأمني األبواب: استعمل املفتاح ●

)٧٢٥ص ←امليكانيكي. (
٧٢٥ص ←تشغيل املحرك: ●

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال النظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل).
)٧٦٥ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل يف التهيئة حسب الطلب، راجع رشح 

العمليات التالية.
تأمني وفك تأمني األبواب:●

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو 
)٧٢٥، ١٦٩ص ←املفتاح امليكانيكي. (

بدء تشغيل املحرك وتغيري أوضاع مفتاح تشغيل ●
٧٢٥ص ←املحرك: 

٢٥٦ص ←إيقاف تشغيل املحرك: ●

تحذير
تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة ■

إلكرتونية
ينبغي عىل األشخاص الذين يستعملون منظم ●

رضبات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو 
مزيل رجفان رضبات القلب املحافظة عىل 

مسافة كافية بينهم وبني الهوائيات الخاصة 
بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل. 

)١٩٠ص ←(
قد تؤثر املوجات الالسلكية عىل عمل تلك 

األجهزة بصورة سلبية. يمكن إبطال وظيفة 
دخول السيارة إذا استدعى األمر. قم باستشارة 
وكيل تويوتا للحصول عىل املعلومات التفصيلية 

مثل تردد املوجات الالسلكية وتوقيت إصدار 
املوجات الالسلكية. قم بعد ذلك باستشارة 

الطبيب للتأكد مما إذا كان يجب عليك إبطال 
وظيفة دخول السيارة أم ال.
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تحذير
ينبغي عىل مستخدمي أي جهاز طبي كهربائي ●

غري منظم رضبات القلب أو منظم القلب 
الكهربائي أو مزيل رجفان رضبات القلب 

استشارة الجهة املصنعة لتلك األجهزة 
بخصوص تشغيلها تحت تأثري املوجات 

الالسلكية.
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر عىل عمل تلك 

األجهزة الطبية بصورة غري متوقعة.
قم باستشارة وكيل تويوتا لديك بخصوص 

التفاصيل حول إبطال وظيفة الدخول يف السيارة.
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ضبط املقاعد.٣-٣

املقعد اليدوي

ذراع ضبط موضع املقعد
ذراع ضبط زاوية ظهر املقعد

ذراع ضبط ارتفاع املقعد (جانب السائق 
فقط)

املقعد اإللكرتوني

مفتاح التحكم بموضع املقعد
مفتاح التحكم يف زاوية ظهر املقعد

مفتاح التحكم يف زاوية وسادة املقعد 
(األمامية)

مفتاح التحكم يف ارتفاع املقعد
مفتاح التحكم يف مسند أسفل الظهر (جانب 

السائق فقط)

عند ضبط املقعد■
تأكد من أن الركاب أو األغراض املحيطة باملقعد ال ●

تالمسه.
انتبه عند قيامك بضبط املقعد لئال يتالمس مسند ●

الرأس مع السقف.
نظام الوصول السهل اآليل (السيارات املجهزة ■

بذاكرة موضع القيادة)
يتم تحريك مقعد السائق وعجلة القيادة وفقاً لوضع 

مفتاح تشغيل املحرك وحالة حزام مقعد السائق. 
)٢١٨ص ←(

وظيفة الحماية من االحتباس (السيارات املجهزة ■
بذاكرة موضع القيادة)

أثناء استدعاء موضع القيادة أو أثناء تشغيل نظام 
الوصول السهل اآليل، يتوقف املقعد األمامي عن 

الحركة ثم يتحرك قليالً لألمام إذا علق يشء ما خلف 
املقعد األمامي. يتوقف املقعد يف موضع غري املوضع 

املضبوط عندما يتم تشغيل وظيفة الحماية من 
االحتباس. تأكد من موضع املقعد.

املقاعد األمامية

من املمكن ضبط املقاعد (طوليًا، عمودياً، 
الخ). قم بضبط املقعد لضمان وضعية 

القيادة الصحيحة.

عملية الضبط

A

B

C

تحذير
عند ضبط موضع املقعد■
عند قيامك بضبط موضع املقعد، احرص عىل ●

عدم إصابة الركاب اآلخرين باملقعد املتحرك.
ال تضع يديك تحت املقعد أو بالقرب من األجزاء ●

املتحركة لتفادي تعرضك لإلصابة.
قد تحتبس األصابع أو األيدي بآلية املقعد.

A

B

C

D

E
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مقعد الصف الثاني
اسحب الذراع وقم بضبط ظهر املقعد

مقعد الصف الثالث (النوع الذي يتم التحكم
به يدوياً) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

اسحب الذراع وقم بضبط ظهر املقعد

مقعد الصف الثالث (النوع الذي يتم التحكم
به آلياً) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
اضغط عىل املفتاح وقم بضبط ظهر املقعد

تحذير
تأكد من وجود مساحة كافية حول القدمني ●

بحيث ال يتم احتباسهما.
املقعد الذي يتم التحكم به يدوياً فقط: بعد ●

ضبط املقعد، تأكد من أن املقعد مؤمن يف 
موضعه.

ضبط املقعد■
للحد من خطر االنزالق تحت حزام الحضن أثناء 

وقوع اصطدام، ال تقم بإمالة ظهر املقعد أكثر من 
الالزم.

إذا قمت بإمالة ظهر املقعد أكثر من الالزم، قد 
ينزلق حزام الحضن عن الوركني ويتم تسليط قوة 

ضاغطة عىل البطن مبارشة أو قد تالمس رقبتك 
حزام الكتف، مما يزيد من خطر الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطرية يف حالة وقوع حادث.
ينبغي عدم القيام بضبط املقعد أثناء القيادة، وإال 
فقد يتحرك املقعد بصورة غري متوقعة مما يؤدي 

إىل فقدان سيطرة السائق عىل السيارة.

املقاعد الخلفية

يمكن ضبط زاوية اإلمالة وثني ظهر املقعد 
بواسطة تشغيل الذراع أو املفتاح.

عملية الضبط
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ثني ظهر مقعد الصف الثاني األوسط لألسفل ■
(السيارات املجهزة بمسند الذراع)

اسحب ذراع فك تأمني ظهر املقعد األوسط املوجود 
عىل ظهر املقعد وقم بثنيه لألسفل.

إلعادة ظهر املقعد األوسط اىل موضعه األصيل، ارفعه 
اىل أن يتم تأمينه.

من أجل الدخول يف مقعد الصف الثالث بسهولة، 
 يف "قلب ظهور مقاعد الصف ١قم بتنفيذ 
)١٩٨ص ←الثاني". (

قبل قلب ظهور مقاعد الصف الثاني■
قم بتخزين مشابك أحزمة املقاعد وإنزال ١

مساند الرأس اىل أخفض موضع.
استخدم الرشيط لتثبيت مشبك حزام املقعد األوسط.

تحذير
عند ثني ظهور املقاعد لألسفل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
ال تقم بطي ظهور املقاعد إىل األسفل أثناء ●

القيادة.
قم بإيقاف السيارة عىل سطح مستو وضبط ●

فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل الرسعات 
.Pإىل وضع االنتظار 

ال تسمح ألي أحد بالجلوس عىل ظهر مقعد ●
مثني أو يف حجرية األمتعة أثناء القيادة.

ال تسمح لألطفال بدخول حجرية األمتعة.●

ضبط زاوية اإلمالة■
ال تقم بطي ظهر املقعد أكثر من الالزم. أثناء 
وقوع اصطدام، قد ينزلق جسمك تحت حزام 
املقعد مما يؤدي إىل تسليط ضغط شديد عىل 

بطنك، أو قد يلتف حزام الكتف حول رقبتك مما 
قد يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
عند تشغيل املقعد الخلفي■
توخى الحذر حتى ال تعلق يداك وساقاك يف ●

األجزاء املتحركة أو مناطق التوصيل.
ال تقم برتتيب املقاعد عند وجود ركاب فيها.●

أو  عند الركوب يف مقعد الصف الثالث
النزول منه (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به)

عند قلب مقاعد الصف الثاني
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قم بتمرير أحزمة املقعدين األيمن واأليرس ٢
عرب حامالت أحزمة املقاعد وقم بتثبيت 

لوحات أحزمة املقاعد.
هذا األجراء يمنع تعرض حزام الكتف للتلف.

تأكد من نزع أحزمة املقاعد من الحامالت قبل 
استعمالها.

قلب ظهور مقاعد الصف الثاني■
اسحب الذراع١

يتم ثني ظهر املقعد لألمام ويرتفع املقعد ألعىل.

افتح الغطاء ثم قم بتعليق الخطاف عىل ٢
مقبض اإلسناد ملنع املقعد من الحركة

انزع أغطية خطاطيف املقعد من خلف ٣
وسادة املقعد وقم برتكيبها عىل خطاطيف 

املقعد.

تحذير
عند قلب مقعد الصف الثاني■
ال تعمد إىل الجلوس عىل ظهر املقعد أو وضع ●

أي يشء عليه أثناء القيادة.
تأكد من تركيب أغطية خطاطيف املقعد عىل ●

خطاطيف املقعد، وإال فقد يؤدي ذلك إىل 
تعرضك لإلصابة بحروق عندما تصبح ساخنة.

ال تقلب مقعد الصف الثاني يف حالة وجود أي ●
أجهزة كهربائية متصلة بمنفذ الكماليات أو 

 عىل الجزء الخلفي من *USBمنفذ شحن 
الصندوق الحاوي. مقعد الصف الثاني قد 

يصطدم بالجهاز الكهربائي ويتسبب يف تلفه.
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
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قم بفصل الخطاف عن مقبض اإلسناد١
إذا كان من الصعب الفصل عن مقبض اإلسناد، قم 

بإرخاء الحزام.

قم بتخزين الخطاف والرشيط القالب، ثم ٢
أغلق الغطاء

قم بإعادة املقعد إىل موضعه األصيل.٣

ادفع املقعد إىل أن يتم تأمينه.

ارفع ظهر املقعد.٤
ارفعه إىل أن يتم تأمينه.

إذا لم تتمكن من رفع ظهر املقعد (السيارات ■
املجهزة بمسند الذراع)

ضغط الحافة األمامية السفلية من ظهر املقعد ١
إلرخاء حزام املقعد.

٢. جعل حزام املقعد يلتف للداخل قليالً

إعادة مقعد الصف الثاني إىل موضعه 
األصيل
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قبل تخزين مقاعد الصف الثالث■
قم بتمرير أحزمة املقاعد عرب حامالت ١

أحزمة املقاعد وقم بتثبيت لوحات أحزمة 
املقاعد.

هذا األجراء يمنع تعرض حزام الكتف للتلف.

تأكد من نزع أحزمة املقاعد من الحامالت قبل 
استعمالها.

اضبط ظهر مقعد الصف الثاني بحيث ال ٢
ص ←يتداخل مع مقعد الصف الثالث. (

١٩٦(
تخزين مقاعد الصف الثالث■
اسحب الرشيط وقم بثني مسند الرأس١

اسحب الذراع وقم بثني ظهر املقعد٢
يتم تخزين وسادة املقعد يف األرضية عندما يكون 

. ظهر املقعد مثنياً

تحذير
عند إعادة املقعد إىل موضعه األصيل■
تأكد من أن أرجل املقعد مثبتة بإحكام يف ●

األرضية عند إعادة املقاعد.

عند إعادة مقعد الصف الثاني إىل املوضع ●
األصيل، احرص عىل عدم احتباس يدك أو قدم 

أحد ركاب مقعد الصف الثالث بني مقعد الصف 
الثاني واألرضية.

بعد إعادة املقعد إىل موضعه األصيل■
بعد إعادة املقعد إىل موضعه األصيل، قم بهزه ●

برفق إىل األمام والخلف وتأكد من كونه مثبتاً 
بإحكام

ال تضغط عىل حزام املقعد●
تأكد من نزع حزام املقعد من الحامل كالسابق●

عند تخزين مقعد الصف الثالث (النوع 
الذي يتم التحكم فيه يدوياً)
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اسحب الذراع أثناء رفع ظهر املقعد١
ارفع ظهر املقعد إىل أن يتم تأمينه.

اسحب املقبض وقم بإخراج وسادة املقعد٢

ارفع مسند الرأس٣

تحذير
عند تخزين مقاعد الصف الثالث■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
تأكد من عدم وجود أمتعة أو أشخاص حول ●

املقعد قبل عملية التخزين.
قم بتنفيذ اإلجراء ببطء وحذر.●
ال تقم بإدخال يديك أو قدميك يف األجزاء ●

املتحركة من املقعد.
ال تسمح لألطفال بتشغيل املقعد.●
ال تقم باستعمال املقعد إذا لم يتم تخزين سوى ●

وسادة املقعد فقط.

مالحظة
عند تخزين مقاعد الصف الثالث■

إذا كان هناك غطاء أمتعة موجود بالسيارة، قم 
) قد يصطدم ٥٩٤ص ←بإزالة غطاء األمتعة. (

مقعد الصف الثالث بغطاء األمتعة ويتسبب يف 
تلفه.

إعادة مقعد الصف الثالث (النوع الذي 
) إىل موضعها األصيل يتم التحكم به يدوياً

تحذير
بعد إعادة املقعد إىل موضعه األصيل■
بعد إعادة املقعد إىل موضعه األصيل، قم بهزه ●

برفق إىل األمام والخلف وتأكد من كونه مثبتاً 
بإحكام

ال تضغط عىل حزام املقعد●
تأكد من نزع حزام املقعد من الحامل كالسابق●
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مفتاح إعادة املقعد األيرس
مفتاح تخزين املقعد األيرس
مفتاح إعادة املقعد األيمن
مفتاح تخزين املقعد األيمن

يمكن أيضاً تنفيذ العملية باستعمال كل من مفاتيح 
املقعد والباب الخلفي.

يمكن تشغيل نوافذ الصف الثالث اآللية عندما■
عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل 

 مع كون ذراع تبديل ONوضع اإليقاف أو التشغيل 
Pالرسعات مضبوطا عىل وضع االنتظار 

تشغيل املفتاح■
ال تحرر املفتاح أثناء تشغيل املقعد الثالث. سيؤدي ●

تحرير املفتاح إىل توقف املقعد عن العمل وسيصدر 
صوتاً إشارياً (مستمر). اضغط املفتاح مرة أخرى 

إليقاف الصوت اإلشاري.
إذا كان مقعد الصف الثالث قريباً من مقعد الصف ●

الثاني أو من األجزاء املحيطة األخرى، فقد يتم 
تقييد حركة مقعد الصف الثالث.

إذا تم إصدار صوت التحذير بصورة مستمرة■
إذا وقع خلل للنظام، فقد يستمر إصدار صوت 

التحذير عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً 
عىل وضع التشغيل. يف هذه الحالة، قم بتنفيذ ما ييل.

اضغط مطوالً عىل مفتاح اإلرجاع املوجود عىل ١
الباب الخلفي

 ٥اضغط عىل مفتاح التخزين املوجود عىل املقعد ٢
 ثوانٍ، وتأكد من إصدار ١٠مرات يف غضون 

 مرات٣الصوت اإلشاري 
اضغط مطوالً عىل مفتاح اإلرجاع املوجود عىل ٣

املقعد أو الباب الخلفي
سيتوقف صوت التحذير بعد تخزين املقعد.

إذا لم يختفي العطل حتى بعد تنفيذ هذا اإلجراء 
املوضح أعاله، اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.

قبل تخزين مقاعد الصف الثالث■
قم بتمرير أحزمة املقاعد عرب حامالت ١

أحزمة املقاعد وقم بتثبيت لوحات أحزمة 
املقاعد.

هذا األجراء يمنع تعرض حزام الكتف للتلف.
تأكد من نزع أحزمة املقاعد من الحامالت قبل 

استعمالها.

اضبط ظهر مقعد الصف الثاني بحيث ال ٢
ص ←يتداخل مع مقعد الصف الثالث. (

١٩٦(
تخزين مقعد الصف الثالث■

اضغط مطوالً عىل مفتاح التخزين لتخزين مقعد 
الصف الثالث

مفاتيح التحكم يف مقعد الصف الثالث 
الذي يتم التحكم فيه آلياً (إذا كانت 

سيارتك مجهزة بها)

A

B

C

D

عند تخزين مقعد الصف الثالث (النوع 
( الذي يتم التحكم فيه آلياً



٢٠٣

٣

ضبط املقاعد. ٣-٣

ةدايقلا ءدب لبق

بعد أن يصدر الصوت اإلشاري مرتني، سيتم ثني 
ظهر املقعد لألسفل وسيتم تخزين مسند الرأس 

ووسادة املقعد تلقائياً يف األرضية.
عندما يتم تخزين املقعد، سيصدر الصوت اإلشاري 

مرتني وسيتم إيقاف العملية تلقائيًا. عندما يتم 
إيقاف العملية، ارفع إصبعك عن املفتاح.

اضغط مطوالً عىل مفتاح اإلرجاع إلرجاع ١
مقاعد الصف الثالث.

بعد أن يصدر الصوت اإلشاري مرتني، سيبدأ ظهر 
املقعد ووسادة املقعد يف التحرك. احرص عىل عدم 

رفع إصبعك عن املفتاح قبل اكتمال العملية.
عندما يتم إرجاع املقعد، سيصدر الصوت اإلشاري 

مرتني وسيتم إيقاف العملية تلقائيًا. عندما يتم 
إيقاف العملية، ارفع إصبعك عن املفتاح.

ارفع مسند الرأس٢

تحذير
عند تخزين مقاعد الصف الثالث■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطرية.
تأكد من عدم وجود أمتعة أو أشخاص حول ●

املقعد قبل عملية التخزين.
ال تقم بإدخال يديك أو قدميك يف األجزاء ●

املتحركة من املقعد.
ال تسمح لألطفال بتشغيل املقعد.●
ال تقم باستعمال املقعد إذا لم يتم تخزين سوى ●

وسادة املقعد فقط.

مالحظة
عند تخزين مقاعد الصف الثالث■

إذا كان هناك غطاء أمتعة موجود بالسيارة، قم 
) قد يصطدم ٥٩٤ص ←بإزالة غطاء األمتعة. (

مقعد الصف الثالث بغطاء األمتعة ويتسبب يف 
تلفه.

إعادة مقعد الصف الثالث (النوع الذي 
يتم التحكم به آلياً) إىل موضعه األصيل



ضبط املقاعد. ٣-٢٠٤٣

املقاعد األمامية ومقعدا الصف الثاني األيمن ■
واأليرس

لألعىل١
لألسفل٢

تحذير
بعد إعادة املقعد إىل موضعه األصيل■
ال تضغط عىل حزام املقعد●
تأكد من نزع حزام املقعد من الحامل كالسابق●
ارفع مسند الرأس إىل موضعه األصيل●

مساند الرأس

جميع املقاعد مزودة بمساند الرأس.

تحذير
تنبيهات احتياطية حول مساند الرأس■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية حول 
مساند الرأس.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

قم باستعمال مساند الرأس املصممة خصيصاً ●
لكل مقعد.

اضبط مساند الرأس عىل املوضع الصحيح ●
. دائماً

اضغط مساند الرأس لألسفل بعد ضبطها ●
للتأكد من أنها مؤمنة يف أماكنها بإحكام.

ال تقم بقيادة السيارة حني تكون مساند الرأس ●
منزوعة.

السيارات املجهزة بمقعد الصف الثالث: عند ●
الجلوس عىل مقعد الصف الثالث، تأكد من أن 

مسند الرأس غري مثني.

ضبط االرتفاع



٢٠٥

٣

ضبط املقاعد. ٣-٣

ةدايقلا ءدب لبق

ادفع مسند الرأس لألسفل مع ضغط زر فك التأمني 
.  مطوالً

مقعد الصف الثاني األوسط■

لألعىل١
لألسفل٢

ادفع مسند الرأس لألسفل مع ضغط زر فك التأمني 
.  مطوالً

ضبط ارتفاع مساند الرأس (املقاعد األمامية ■
ومقاعد الصف الثاني)

تأكد من ضبط مساند الرأس بحيث يكون منتصف 
مسند الرأس أقرب إىل الجزء العلوي من أذنيك.

يمكن ضبط موضع مسند الرأس لألمام بأربعة 
مستويات.

إذا تم سحب مسند الرأس لألمام من املوضع األخري، 
سيعود إىل املوضع األصيل.

ثني مسند الرأس
قم بثني مسند الرأس أثناء سحب الرشيط.

إلعادة مسند الرأس، اسحبه لألعىل.

املقاعد األمامية ومقعدا الصف الثاني األيمن ■
واأليرس

اسحب مسند الرأس لألعىل مع الضغط عىل زر 
.فك التأمني 

إذا كان مسند الرأس يالمس السقف ويصعب عليك 
ص ←نزعه، قم بتغيري ارتفاع أو زاوية املقعد. (

١٩٦، ١٩٥(

الضبط األفقي (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بهذه الوظيفة)

A

A

ثني مسند الرأس (مقاعد الصف الثالث) 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

نزع مساند الرأس

A



ضبط املقاعد. ٣-٢٠٦٣

مقعد الصف الثاني األوسط■
اسحب مسند الرأس لألعىل مع الضغط عىل زر 

.فك التأمني 
إذا كان مسند الرأس يالمس السقف ويصعب عليك 

)١٩٦ص ←نزعه، قم بتغيري زاوية املقعد. (

مقاعد الصف الثالث (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة بها)

ال يمكن نزع مسند الرأس.

املقاعد األمامية ومقعدا الصف الثاني األيمن ■
واأليرس

قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب الرتكيب 
وادفعه لألسفل إىل موضع التأمني.

 مطوالً عند إنزال مسند اضغط زر فك التأمني 
الرأس.

مقعد الصف الثاني األوسط■
قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب الرتكيب 

وادفعه لألسفل إىل موضع التأمني.
 مطوالً عند إنزال مسند اضغط زر فك التأمني 

الرأس.

تركيب مساند الرأس

A

A

A



٢٠٧

٣

ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٣

ةدايقلا ءدب لبق

ضبط عجلة القيادة واملرايا.٤-٣

ًالنوع الذي يتم ضبطه يدويا
أمسك عجلة القيادة واسحب الذراع ١

لألسفل.

اضبط عجلة القيادة عىل املوضع املثايل ٢
. بتحريكها أفقياً وعمودياً

اسحب الذراع لألعىل لتثبيت عجلة القيادة بعد 
االنتهاء من عملية الضبط.

ًالنوع الذي يتم ضبطه آليا
تشغيل املفتاح يؤدي إىل تحريك عجلة القيادة 

باالتجاهات التالية:

لألعىل١
لألسفل٢
لتقريبها من السائق٣
إلبعادها عن السائق٤

يمكن ضبط عجلة القيادة التي يتم ضبطه آلياً ■
عندما

يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع الكماليات 
ACC أو يف وضع التشغيل ON.

نظام الوصول السهل اآليل (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

يتم تحريك عجلة القيادة ومقعد السائق وفقاً لوضع 
مفتاح تشغيل املحرك وحالة حزام مقعد السائق. 

)٢١٨ص ←(
ضبط موضع عجلة القيادة تلقائياً (النوع الذي يتم ■

ضبطه آلياً)
يمكنك حفظ موضع عجلة القيادة املرغوب يف الذاكرة 

واستدعاؤه تلقائياً بواسطة نظام ذاكرة موضع 
)٢١٩ص ←القيادة. (

بعد ضبط عجلة القيادة (النوع الذي يتم ضبطه ■
يدوياً)

تأكد من تأمني عجلة القيادة بإحكام.
قد ال يصدر صوت بوق التنبيه إذا لم تكن عجلة 

القيادة مؤمنة بإحكام.

عجلة القيادة

عملية الضبط



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٢٠٨٣

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف، يتم تحريك عجلة القيادة لألعىل 

وإبعادها عن السائق للسماح للسائق بالخروج 
من السيارة أو دخولها بسهولة.

ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
ACC أو عىل وضع التشغيل ON يؤدي إىل عودة 

عجلة القيادة إىل موضعها األصيل.

إلصدار صوت بوق التنبيه، اضغط العالمة 

تحذير أو املنطقة املحيطة بها.
تنبيه أثناء القيادة■

ال تقم بضبط عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل خطأ يف توجيه السيارة، 
مما قد يتسبب يف وقوع حوادث تؤدي إىل الوفاة 

أو التعرض إلصابات خطرية.
بعد ضبط عجلة القيادة (النوع الذي يتم ■

ضبطه يدوياً)
تأكد من تأمني عجلة القيادة بإحكام.

وإال فقد تتحرك عجلة القيادة فجأة، مما قد 
يتسبب يف وقوع حوادث تؤدي إىل الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطرية. كذلك، قد ال يصدر 
صوت بوق التنبيه إذا لم تكن عجلة القيادة مؤمنة 

بإحكام.

اإلمالة التلقائية (من النوع الذي يتم 
( ضبطه آلياً

إصدار صوت بوق التنبيه



٢٠٩

٣

ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٣

ةدايقلا ءدب لبق

يمكن ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بحيث
يكون مالئماً ملوضع قيادتك.

اضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بتحريكها 
لألعىل واألسفل.

 مرآة الرؤية الخلفية الداخلية املضادة
للسطوع التي يتم التحكم بها يدوياً

يمكن تقليل الضوء املنعكس الصادر من 
املصابيح األمامية الرئيسية الخاصة بالسيارات 

القادمة من الخلف بواسطة تشغيل الذراع.

الوضع الطبيعي١
وضع تقليل السطوع٢
 مرآة الرؤية الخلفية الداخلية املضادة

للسطوع التي يتم التحكم بها تلقائياً
يتم تقليل انعكاس الضوء تلقائياً وفقاً ملستوى 

سطوع املصابيح األمامية الرئيسية الصادرة من 
السيارات التي توجد خلف سيارتك.

تغيري وظيفة تقليل السطوع تلقائياً إىل وضع 
OFF/اإليقاف ONالتشغيل 

 عندما تكون وظيفة تقليل ييضء املؤرش 
.ONالسطوع تلقائياً مضبوطة عىل وضع التشغيل 

 يف كل ONسيتم ضبط الوظيفة عىل وضع التشغيل 
مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

.ONالتشغيل 
ضغط الزر يؤدي إىل ضبط الوظيفة عىل وضع 

.). (كما ينطفئ املؤرش OFFاإليقاف   أيضاً

املرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية 
بحيث يمكنك التأكد من املنظر الخلفي بشكل 

كاف.

ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

ال تقم بضبط موضع املرآة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل خطأ يف توجيه السيارة 

مما قد يتسبب يف وقوع حادث، األمر الذي يسبب 
الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

وظيفة تقليل السطوع

A

A



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٢١٠٣

لتفادي حدوث خطأ يف تشغيل املستشعر ■
(السيارات املجهزة بمرآة الرؤية الخلفية الداخلية 

( املضادة للسطوع التي يتم التحكم بها تلقائياً
لضمان عمل املستشعرات بصورة صحيحة، ال تقم 

بلمسها أو بتغطيتها بأي يشء.

إزالة الضباب عن املرايا (إذا كانت سيارتك مجهزة ■
بتلك الوظيفة)

يمكن إزالة الضباب عن مرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية باستعمال مزيل ضباب املرايا. قم بتشغيل 
مزيل ضباب النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب 

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
)٥٦٥، ٥٥٣ص ←(

وظيفة تقليل السطوع تلقائياً (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة بها)

عند ضبط املرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع 
عىل الوضع التلقائي، تعمل املرايا الخارجية للرؤية 

الخلفية مع املرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد 
)٢٠٩ص ←السطوع لتقليل الضوء املنعكس. (

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية 
بحيث يمكنك التأكد من املنظر الخلفي بشكل 

كاف.

تحذير
نقاط هامة أثناء القيادة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة 
السيارة.

اإلخفاق يف القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل فقدان 
السيطرة عىل السيارة، مما يؤدي إىل وقوع حادث، 

األمر الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
ال تقم بضبط املرايا أثناء قيادة السيارة.●
ال تقم بقيادة السيارة حني تكون املرايا مثنية.●
ينبغي تمديد وضبط كل من املرآتني عىل جانبي ●

السائق والراكب األمامي بصورة صحيحة قبل 
بدء قيادة السيارة.

أثناء عمل مزيالت ضباب املرايا (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بها)

ال تلمس سطوح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
ألنها قد تكون حارة جداً وتعرضك لإلصابة 

بحروق.



٢١١

٣

ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٣

ةدايقلا ءدب لبق

الختيار املرآة املراد ضبطها، قم بتدوير ١
املفتاح.

لليسار
لليمني

لضبط املرآة، قم بتشغيل املفتاح.٢

لألعىل
لليمني
لألسفل
لليسار

يمكن ضبط زاوية املرآة عندما■
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع الكماليات 

ACC أو يف وضع التشغيل ON.
ضبط زاوية املرآة تلقائياً (إذا كانت سيارتك ■

مجهزة بتلك الوظيفة)
يمكن حفظ زاوية سطح املرآة املرغوبة يف الذاكرة 

واستدعاؤها تلقائياً بواسطة ذاكرة موضع القيادة. 
)٢١٩ص ←(

السيارات غري املجهزة بالوضع التلقائي

لثني املرايا١
لتمديد املرايا٢
السيارات املجهزة بالوضع التلقائي

لثني املرايا١
لتمديد املرايا٢

عند ضبط مفتاح ثني املرايا الخارجية للرؤية 
الخلفية عىل املوضع غري املعشق، يتم ضبط املرايا 

مالحظة
إذا لم تتحرك املرآة بسبب الجليد■

ال تقم بتشغيل مفتاح التحكم باملرآة أو بكشط 
سطح املرآة. قم باستعمال بخاخ إذابة الجليد 

لتحريرها.

عملية الضبط

A

B

A

B

C

D

ثني أو تمديد املرايا



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-٢١٢٣

عىل الوضع التلقائي. عندما تكون املرايا يف الوضع 
التلقائي، تكون متصلة بعملية تأمني/فك تأمني 

األبواب.

استعمال الوضع التلقائي يف الجو البارد (السيارات ■
املجهزة بالوضع التلقائي)

عند استعمال الوضع التلقائي يف الجو البارد، قد 
تتجمد مرآة الباب وقد ال تتمكن من تخزينها وإعادتها 

. يف هذه الحالة، قم بإزالة أي من الجليد أو  تلقائياً
الثلج عن مرآة الباب ثم قم بتحريك املرآة باستعمال 

الوضع اليدوي أو بتحريكها باليد.
إعداد السيارة حسب الطلب (السيارات املجهزة ■

بالوضع التلقائي)
يمكن تغيري عملية ثني/تمديد املرايا التلقائي. (املزايا 

)٧٦٨ص ←القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

 R أو Lإذا كان مفتاح اختيار املرآة يف املوضع 
عند رجوع السيارة للخلف، يتم توجيه املرايا 

الخارجية للرؤية الخلفية لألسفل تلقائياً لتوفري 
رؤية أوضح لألرض.

إلبطال هذه الوظيفة، قم بتحريك مفتاح اختيار 
).R و Lاملرايا إىل موضع الالتعشيق (بني 

ضبط زاوية املرآة عند رجوع السيارة ■
للخلف

مع ضبط ذراع تبديل الرسعات عىل وضع 
، اضبط زاوية املرآة عىل Rالرجوع للخلف 

املوضع املرغوب. سيتم حفظ الزاوية املضبوطة 

يف الذاكرة وستتم إمالة املرايا تلقائياً إىل الزاوية 
املحفوظة يف الذاكرة عند ضبط ذراع تبديل 

 من املرة Rالرسعات عىل وضع الرجوع للخلف 
التالية.

موضع إمالة املرآة لألسفل املحفوظ يف الذاكرة 
متصل باملوضع العادي (الزاوية التي يتم ضبطها 

حني يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري وضع 
). ولذلك فإن تغيري املوضع Rالرجوع للخلف 

العادي بعد ضبط الزاوية سيؤدي إىل تغري موضع 
. اإلمالة أيضاً

عندما يتم تغيري املوضع العادي، قم بإعادة ضبط 
الزاوية يف وضع الرجوع للخلف.

تحذير
عند تحريك املرآة■

احرص عىل عدم احتباس يديك باملرآة املتحركة 
لتاليف التعرض إلصابات جسدية أو حدوث خلل يف 

تشغيل املرآة.

رجوع السيارة  وظيفة املرايا املتصلة عند
للخلف (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)



٢١٣

٣

فتح النوافذ ونافذة السقف وإغالقها. ٥-٣

ةدايقلا ءدب لبق

فتح النوافذ ونافذة السقف وإغالقها.٥-٣

يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال 
املفاتيح.

تشغيل املفتاح يؤدي إىل تحريك النوافذ كما ييل:

إغالق١
*إغالق بلمسة واحدة٢

فتح٣
*فتح بلمسة واحدة٤
إليقاف حركة النافذة يف املنتصف، قم بتحريك :*

املفتاح باالتجاه املعاكس.

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل املحرك■
 ثانية تقريباً ٤٥يمكن تشغيل النوافذ اآللية خالل 

حتى بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
 أو عىل وضع اإليقاف. ولكن ال ACCالكماليات 

يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابني األماميني.
وظيفة الحماية من االحتباس■

إذا تعرض أي يشء لالحتباس بني النافذة وإطار 
النافذة أثناء إغالق النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة 

. وتنفتح قليالً

وظيفة الحماية من االنحباس■
إذا انحبس أي يشء بني الباب والنافذة أثناء فتح 

النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة.
عندما ال يكون فتح النافذة أو إغالقها ممكناً■

عندما ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس أو 
وظيفة الحماية من االنحباس بصورة عادية وعندما 
ال يكون فتح نافذة الباب وإغالقها ممكناً، قم بتنفيذ 

العمليات التالية باستعمال مفتاح النافذة اآللية 
املوجود عىل الباب.

قم بإيقاف السيارة. عندما يكون مفتاح تشغيل ●
 ثوانٍ من ٤ وخالل ONاملحرك يف وضع التشغيل 

تفعيل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة 
الحماية من االنحباس، اضغط مفتاح النافذة اآللية 

مطوالً باتجاه اإلغالق بلمسة واحدة أو باتجاه 
الفتح بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح/إغالق نافذة 

الباب.
عندما ال يكون فتح/إغالق نافذة الباب ممكناً حتى ●

إذا قمت بتنفيذ العمليات املذكورة أعاله، قم بتنفيذ 
اإلجراءات التالية لتمهيد الوظيفة.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل ١
ON.

ارفع مفتاح النافذة اآللية مطوال باتجاه اإلغالق ٢
بلمسة واحدة وقم بإغالق النافذة الجانبية 

بالكامل.
ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً ٣

واسحب املفتاح من جديد يف اتجاه اإلغالق بلمسة 
 ٦واحدة واحتفظ به يف ذلك الوضع ملدة حوايل 

ثوان أو أكثر.
اضغط مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه الفتح ٤

بلمسة واحدة. استمر بضغط املفتاح ملدة ثانية 
واحدة أو أكثر بعد فتح نافذة الباب بالكامل.

ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً ٥
واضغط املفتاح من جديد يف اتجاه الفتح بلمسة 

 ٤واحدة واحتفظ به يف ذلك الوضع ملدة حوايل 
ثوان أو أكثر.

ارفع مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه اإلغالق ٦
بلمسة واحدة مرة أخرى. استمر برفع املفتاح 

ملدة ثانية واحدة أو أكثر بعد إغالق النافذة 
الجانبية بالكامل.

إذا قمت برفع إصبعك عن املفتاح أثناء تحرك النافذة، 
قم بإعادة العملية من بدايتها.

النوافذ اآللية

فتح وإغالق النوافذ اآللية



فتح النوافذ ونافذة السقف وإغالقها. ٥-٢١٤٣

عندما تتحرك النافذة بعكس االتجاه املناسب وال 
يمكن إغالقها أو فتحها بالكامل، اطلب من وكيل 

تويوتا فحص السيارة.
وظيفة تشغيل النافذة املتصلة بتأمني الباب (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة بها)
يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال املفتاح ●

)٧٢٥ص ← (*امليكانيكي.
يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال وحدة ●

)١٦٩ص ← (*التحكم عن بعد الالسلكية.
السيارات املجهزة بمستشعر التطفل: إذا تم إغالق ●

النوافذ اآللية باستعمال وظيفة تشغيل النافذة 
املتصلة بتأمني الباب عندما يكون نظام التحذير 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل، فقد يعمل نظام 
التحذير.

يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :*
تويوتا.

وظيفة التذكري بأن النافذة اآللية مفتوحة■
يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
 وفتح باب السائق عندما تكون النوافذ OFFاإليقاف 

اآللية مفتوحة.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (وظيفة تشغيل النافذة املرتبطة 
بتأمني الباب عىل سبيل املثال). (املزايا القابلة لإلعداد 

)٧٦٨ص ←حسب الطلب: 

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

إغالق النوافذ■
السائق مسؤول عن تشغيل جميع النوافذ اآللية ●

بما يف ذلك تشغيل نوافذ أبواب الركاب. ال 
تسمح لألطفال بالعبث بالنوافذ اآللية ملنع 

التشغيل غري املقصود. من املحتمل احتباس 
أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين 

بالنوافذ اآللية. كما يوىص باستعمال مفتاح 
تأمني النافذة عند وجود طفل يف السيارة. 

)٢١٥ص ←(
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام الركاب ●

يف أماكن قد تحتبس فيها عند قيامك بتشغيل 
النوافذ.

عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ●
أو املفتاح امليكانيكي وتشغيل النوافذ اآللية، قم 

بتشغيل النافذة اآللية بعد التأكد من عدم 
احتمال احتباس أي جزء من أجسام الركاب 

بالنافذة. كذلك ال تسمح لألطفال بتشغيل 
النافذة باستعمال وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي. من املحتمل 
احتباس أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب 

اآلخرين بالنافذة اآللية.
عند الخروج من السيارة، اضبط مفتاح تشغيل ●

املحرك عىل وضع اإليقاف وخذ معك املفتاح 
واخرج من السيارة مع الطفل. قد يقوم الطفل 

بالعبث مما قد يؤدي إىل تشغيل غري مقصود قد 
يؤدي بدوره إىل وقوع حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك ●

لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة 
مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم ●
احتباس يشء ما قبل انغالق النافذة بالكامل 

مبارشة. احرص عىل عدم احتباس أي جزء من 
جسمك بالنافذة.

وظيفة الحماية من االنحباس■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك أو ●

املالبس لتشغيل وظيفة الحماية من االنحباس 
بصورة مقصودة.
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يمكن استعمال هذه الوظيفة ملنع األطفال من 
فتح وإغالق نوافذ أبواب الركاب بصورة غري 

مقصودة.
اضغط املفتاح.

 ويتم تأمني نوافذ الركاب.ييضء املؤرش 
حتى إذا كان مفتاح التأمني مضبوطاً عىل وضع 

التشغيل، يمكن فتح نوافذ الركاب وإغالقها 
باستعمال مفتاح السائق.

يمكن تشغيل مفتاح تأمني النافذة عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عند فصل البطارية■
يتم إبطال مفتاح تأمني النوافذ. إذا استدعى األمر، 

اضغط مفتاح تأمني النوافذ بعد إعادة توصيل 
البطارية.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الفتح واإلغالق■

*لفتح نافذة السقف١

تتوقف نافذة السقف قبل وصولها إىل موضع الفتح 
الكامل بقليل، وذلك لتقليل الضوضاء الناشئة عن 

الرياح.
اضغط املفتاح مرة ثانية لفتح نافذة السقف 

بالكامل.
*إلغالق نافذة السقف٢
اضغط أي جانب من مفتاح نافذة السقف بخفة :*

إليقافها يف املنتصف.

تحذير
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االنحباس إذا ●

انحبس يشء ما قبل انفتاح النافذة بالكامل 
مبارشة. احرص عىل عدم احتباس أي جزء من 

جسمك أو املالبس بالنافذة.

منع التشغيل غري املقصود (مفتاح تأمني 
النوافذ)

A

*نافذة السقف

قم باستعمال املفاتيح العلوية لفتح نافذة 
السقف وإغالقها وإمالتها لألعىل واألسفل.

تشغيل نافذة السقف



فتح النوافذ ونافذة السقف وإغالقها. ٥-٢١٦٣

إمالتها لألعىل واألسفل■

*إلمالة نافذة السقف لألعىل١

*إلمالة نافذة السقف لألسفل٢
اضغط أي جانب من مفتاح نافذة السقف بخفة :*

إليقافها يف املنتصف.

يمكن تشغيل نافذة السقف عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

تشغيل نافذة السقف بعد إيقاف تشغيل املحرك■
 ثانية تقريباً ٤٥يمكن تشغيل نافذة السقف خالل 

بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
ACC أو عىل وضع اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها 

إذا تم فتح أحد البابني األماميني.
وظيفة الحماية من االحتباس■

إذا تم اكتشاف أي يشء بني نافذة السقف واإلطار 
أثناء عملية إغالقها أو إمالتها لألسفل، يتم إيقاف 

. حركتها وتنفتح قليالً
مظلة الشمس■

. إال أن مظلة  يمكن فتح مظلة الشمس وإغالقها يدوياً
الشمس تنفتح تلقائياً عند قيامك بفتح نافذة السقف.

وظيفة تشغيل نافذة السقف املتصلة بتأمني الباب ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

يمكن فتح نافذة السقف وإغالقها باستعمال ●
)٧٢٥ص ← (*املفتاح امليكانيكي.

يمكن فتح نافذة السقف وإغالقها باستعمال وحدة ●
)١٦٩ص ← (*التحكم عن بعد الالسلكية.

السيارات املجهزة بمستشعر التطفل: إذا تم إغالق ●

نافذة السقف باستعمال وظيفة تشغيل النافذة 
املتصلة بتأمني الباب عندما يكون نظام التحذير 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل، فقد يعمل نظام 
التحذير.

يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :*
تويوتا.

عندما ال يتم إغالق نافذة السقف بصورة صحيحة■
قم بتنفيذ اإلجراء التايل:

إذا انفتحت نافذة السقف قليالً بعد انغالقها●
قم بإيقاف السيارة.١
.CLOSEاضغط املفتاح "٢  ١*" مطوالً

ستنغلق نافذة السقف وتنفتح مرة ثانية 
.١٠وتتوقف عن الحركة ملدة   ثم ٢* ثوان تقريباً

ستنغلق مرة ثانية وتميل لألعىل وتتوقف عن 
. ويف النهاية  الحركة ملدة ثانية واحدة تقريباً

ستتم إمالتها لألسفل وفتحها وإغالقها.
تأكد من إغالق نافذة السقف بالكامل ثم ارفع ٣

إصبعك عن املفتاح.
إذا تمت إمالة نافذة السقف لألسفل ومن ثم ●

إمالتها لألعىل مرة ثانية
قم بإيقاف السيارة.١
 مضغوطاً إىل أن تتم ١*"UPاحتفظ باملفتاح "٢

إمالة نافذة السقف لألعىل وإيقافها.
" مرة ثم اضغط UPارفع إصبعك عن املفتاح "٣

١*" مطوالً مرة ثانية.UPاملفتاح "

 ثوان تقريباً ١٠سيتم إيقاف نافذة السقف مؤقتاً ملدة 
 ومن ثم سيتم ضبطها قليالً ٢*مع كونها مائلة لألعىل.

 . وإيقافها ملدة ثانية واحدة تقريباً
ويف النهاية ستتم إمالتها لألسفل وفتحها وإغالقها.

تأكد من إغالق نافذة السقف بالكامل ثم ارفع ٤
إصبعك عن املفتاح.

إذا رفعت إصبعك عن املفتاح يف وقت غري مالئم، :١*
سينبغي إعادة تنفيذ العملية مرة ثانية من البداية.

سيتم إلغاء عملية التشغيل التلقائي إذا رفعت :٢*
إصبعك عن املفتاح بعد إيقاف نافذة السقف مؤقتاً 

 ثوان كما هو مذكور أعاله. يف هذه الحالة، ١٠ملدة 
" مطوالً UP" أو "CLOSEاضغط املفتاح "
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فتتم إمالة نافذة السقف لألعىل وإيقافها ملدة ثانية 
. بعد ذلك ستتم إمالتها لألسفل  واحدة تقريباً

وفتحها وإغالقها. تأكد من إغالق نافذة السقف 
بالكامل ثم ارفع إصبعك عن املفتاح.

إذا لم يتم إغالق نافذة السقف بالكامل حتى بعد 
تنفيذ اإلجراءات املوضحة أعاله بصورة صحيحة، 

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
وظيفة التذكري بأن نافذة السقف مفتوحة■

يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

 وفتح باب السائق عندما تكون نافذة OFFاإليقاف 
السقف مفتوحة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات (وظيفة تشغيل النافذة املرتبطة 
بتأمني الباب عىل سبيل املثال). (املزايا القابلة لإلعداد 

)٧٦٨ص ←حسب الطلب: 

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.

فتح نافذة السقف■
ال تسمح ألي راكب بإخراج يديه أو رأسه من ●

السيارة أثناء تحرك السيارة.
ال تسمح ألي راكب بالجلوس عىل نافذة ●

السقف.
فتح نافذة السقف وإغالقها■
السائق مسؤول عن فتح وإغالق نافذة السقف.●

ال تسمح للطفل بتشغيل نافذة السقف ملنع 
التشغيل غري املقصود. من املحتمل أن تعلق 

أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين 
بنافذة السقف.

تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام جميع ●
الركاب يف املكان الذي قد يتم احتباسه فيه عند 

قيامك بتشغيل نافذة السقف.

عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ●
أو املفتاح امليكانيكي وتشغيل نافذة السقف، قم 

بتشغيل نافذة السقف بعد التأكد من عدم 
وجود احتمال احتباس أي جزء من أجسام 

الركاب بنافذة السقف. كذلك، ال تسمح لألطفال 
بتشغيل نافذة السقف باستعمال وحدة التحكم 

عن بعد الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي. من 
املحتمل أن تعلق أجزاء من أجسام األطفال أو 

الركاب اآلخرين بنافذة السقف.
عند الخروج من السيارة، اضبط مفتاح تشغيل ●

املحرك عىل وضع اإليقاف وخذ معك املفتاح 
واخرج من السيارة مع الطفل. قد يقوم الطفل 

بالعبث مما قد يؤدي إىل تشغيل غري مقصود قد 
يؤدي بدوره إىل وقوع حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك ●

لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة 
مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا ●
علق يشء ما قبل انغالق نافذة السقف بالكامل 

مبارشة.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

بعد تنفيذ كل العمليات التالية، يتم ضبط مقعد 
السائق وعجلة القيادة تلقائياً عىل موضع يسهل 

عىل السائق دخول السيارة والخروج منها.
 تم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع

.Pاالنتظار 
 تم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع

.OFFاإليقاف 

.تم فك حزام مقعد السائق

تتم إعادة مقعد السائق وعجلة القيادة إىل 
مواضعهما األصلية تلقائياً عند تنفيذ أي من 

العمليات التالية.
 تم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع

 أو عىل وضع التشغيل ACCالكماليات 
ON.

.تم شد حزام مقعد السائق

تشغيل نظام الوصول السهل اآليل■
قد ال يعمل نظام الوصول السهل اآليل عند الخروج 
من السيارة إذا كان املقعد بالفعل قريباً من أقىص 

موضع خلفي له، الخ.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن ضبط تهيئات مقدار حركة املقعد الخاصة 
بنظام الوصول السهل اآليل كما تريد. (املزايا القابلة 

)٧٦٧ص ←لإلعداد حسب الطلب: 

*ذاكرة موضع القيادة

تقوم هذه امليزة بضبط وضعيات مقعد 
السائق وعجلة القيادة ومرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية وشاشة العرض العلوي (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها) تلقائياً لتسهيل دخول 
السيارة والخروج منها أو لتالئم تفضيالتك 

الشخصية.
عند تشغيل إعداداتي:

 أوضاع قيادة ٣يمكن تسجيل ما يصل إىل 
مختلفة لكل سائق وضيف تم تسجيلهم 

لإلعدادات الشخصية.
عند إيقاف تشغيل إعداداتي:

 مواضع قيادة ٣يمكن تسجيل ما يصل إىل 
مختلفة.

يمكن تسجيل موضع القيادة املرغوب يف كال 
املفتاحني اإللكرتونيني الستدعائه (وظيفة 

استدعاء الذاكرة).
ص للمزيد من التفاصيل عن إعداداتي، راجع 

٢٢٢.

تسهيل دخول السائق وخروجه من 
تحذيرالسيارة (نظام الوصول السهل اآليل)

أثناء تشغيل نظام الوصول السهل اآليل وتحرك ■
عجلة القيادة واملقعد

احرص عىل عدم احتباس أجزاء الجسم أو األمتعة. 
اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل التعرض 

لإلصابة أو إىل تلف األمتعة.
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تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف ١
.Pوضع االنتظار 

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
.ONالتشغيل 

اضبط مقعد السائق وعجلة القيادة واملرايا ٣
الخارجية للرؤية الخلفية وشاشة العرض 

العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) عىل 
املواضع املرغوبة.

 ثوان ٣"، أو خالل SETأثناء ضغط الزر "٤
" 1"، اضغط الزر "SETبعد ضغط الزر "

" إىل أن يتم إصدار الصوت 3" أو "2أو "
اإلشاري.

إذا كان الزر املختار مضبوطاً مسبقاً، يتم استبدال 
. املوضع املضبوط مسبقاً باملوضع املختار حديثاً

موضع املقعد الذي يمكن حفظه يف الذاكرة ■
)١٩٥ص ←(

يمكن تسجيل مواضع مضبوطة غري املوضع املضبوط 
باستعمال مفتاح ضبط مسند أسفل الظهر.

من أجل استعمال وظيفة حفظ موضع القيادة يف ■
الذاكرة بصورة صحيحة

إذا كان املقعد مضبوطاً عىل املوضع األقىص وتم 
تحريكه يف نفس االتجاه، قد يكون موضع املقعد 

املحفوظ مختلفاً قليالً عند استدعائه.

تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف ١
.Pوضع االنتظار 

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
.ONالتشغيل 

اضغط زر موضع القيادة الذي تريد ٣
استدعاءه إىل أن يصدر الصوت اإلشاري.

إليقاف عملية استدعاء املوضع املحفوظ يف الذاكرة ■
قبل انتهائها

قم بتنفيذ أي من الخطوات التالية:
".SETاضغط الزر "●
".3" أو "2" أو "1اضغط الزر "●
قم بتشغيل أي من مفاتيح ضبط املقعد (إللغاء ●

استدعاء موضع املقعد فقط).
قم بتشغيل مفتاح التحكم بإمالة وتطويل وتقصري ●

عجلة القيادة (إللغاء استدعاء موضع عجلة القيادة 
فقط).

تشغيل ذاكرة موضع القيادة بعد ضبط مفتاح ■
تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف

يمكن استدعاء مواضع املقاعد املحفوظة يف الذاكرة 

تحذيرتسجيل موضع قيادة يف زر الذاكرة
تنبيه حول ضبط املقعد■

أثناء عملية ضبط املقعد، احرص عىل عدم ارتطام 
املقعد بأي من الركاب الخلفيني أو ضغطه لجسمك 

عىل عجلة القيادة.

استدعاء موضع قيادة
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 ثانية كحد أقىص بعد فتح باب السائق ١٨٠خالل 
 ثانية إضافية بعد إغالقه مرة أخرى.٦٠و

عند استدعاء موضع القيادة■
انتبه عند استدعاء موضع القيادة لئال يتالمس مسند 

الرأس مع السقف.
عندما ال يمكن استدعاء موضع املقعد املحفوظ يف ■

الذاكرة
قد ال يتم استدعاء موضع املقعد يف بعض الحاالت 

عندما يكون موضع املقعد محفوظاً يف نطاق معني. 
للمزيد من التفاصيل، اتصل بوكيل تويوتا.

عند تشغيل إعداداتي (يتم التعرف عىل ■
الشخص بواسطة املفتاح اإللكرتوني):

يمكن استدعاء مواضع القيادة تلقائياً لكل 
سائق مسجل عن طريق تسجيل تخصيصات 

املفتاح اإللكرتوني يف إعداداتي.
إجراء تسجيل موضع القيادة

عند تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 
P بعد قيادة السيارة، فسيتم تسجيل موضع القيادة 

الحايل.
إجراء استدعاء موضع القيادة
احمل فقط املفتاح الذي تم تخصيصه ١

وتسجيله يف إعداداتي، ثم قم بفك تأمني 
باب السائق وفتحه باستعمال النظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل أو وحدة 
التحكم عن بعد الالسلكية.

يتحرك موضع القيادة بخالف عجلة القيادة وشاشة 
العرض العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) إىل 

املوضع املسجل. إال أن املقعد يتحرك إىل الخلف إىل ما 
وراء املوضع املحفوظ قليالً بحيث يمكن دخول 

السيارة بسهولة.
إذا كان مقعد السائق يف موضع القيادة الذي تم 

حفظه يف الذاكرة، فلن يتحرك موضع القيادة.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
 أو عىل وضع التشغيل ACCالكماليات 

ON.
يتحرك املقعد وعجلة القيادة وشاشة العرض 

العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (فقط عندما 
) ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

إىل املوضع املسجل.
إجراء إلغاء وظيفة استدعاء الذاكرة

قم بتمهيد اإلعدادات املسجلة للسائق يف إعداداتي  
).٢٢٥ص ←(

عند تشغيل إعداداتي (للتعرف عىل الشخص ■
بواسطة معلومات بصمة اإلصبع) 

(السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات 
األصابع):

يمكن استدعاء موضع القيادة تلقائياً لكل سائق 
مسجل عن طريق تسجيل معلومات بصمة 
اإلصبع يف نظام مصادقة بصمات األصابع.

إجراء تسجيل موضع القيادة
عند تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

P بعد قيادة السيارة، فسيتم تسجيل موضع القيادة 
الحايل.
إجراء استدعاء موضع القيادة

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
ACC أو عىل وضع التشغيل ON.

بعد نجاح مصادقة بصمة اإلصبع، يتحرك املقعد 
وعجلة القيادة وشاشة العرض العلوي (إذا كانت 

سيارتك مجهزة بها) (فقط عندما يتم ضبط مفتاح 
تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل) إىل موضع 

القيادة املسجل.
إذا كان مقعد السائق يف موضع القيادة الذي تم 

حفظه يف الذاكرة، فلن يتحرك موضع القيادة.
إجراء إلغاء وظيفة استدعاء الذاكرة

احذف معلومات بصمة اإلصبع التي عىل نظام 

استدعاء موضع القيادة تلقائيًا عند دخول 
السيارة (وظيفة استدعاء الذاكرة)
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)١١٧ص ←مصادقة بصمات األصابع.(
عند إيقاف تشغيل إعداداتي:■

يمكن تسجيل موضع القيادة املرغوب يف كال 
. املفتاحني اإللكرتونيني الستدعائه تلقائياً

إجراء تسجيل موضع القيادة
" أو 2" أو "1قم بتسجيل موضع القيادة يف الزر "

" قبل تنفيذ اإلجراءات التالية:3"
احمل املفتاح الذي تريد تسجيله فقط ثم أغلق باب 

السائق.
عند وجود مفتاحني أو أكثر يف السيارة، ال يمكن 

تسجيل موضع القيادة بصورة صحيحة.
تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف ١

.Pوضع االنتظار 
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢

.ONالتشغيل 
قم باستدعاء موضع القيادة الذي تريد ٣

تسجيله.
اضغط مفتاح تأمني الباب مطوالً (للتأمني ٤

أو لفك التأمني) أثناء ضغط زر االستدعاء 
إىل أن يصدر الصوت اإلشاري.

إذا لم تتمكن من تسجيل الزر، يصدر الصوت 
 ثوان تقريباً بشكل مستمر.٣اإلشاري ملدة 

إجراء استدعاء موضع القيادة
احمل املفتاح اإللكرتوني الذي تم تسجيله ١

الستدعاء موضع القيادة ثم قم بفك تأمني 

باب السائق وفتحه باستعمال النظام الذكي 
لدخول السيارة وبدء التشغيل أو وحدة 

التحكم عن بعد الالسلكية.
يتحرك موضع القيادة بخالف عجلة القيادة وشاشة 

العرض العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) إىل 
املوضع املسجل. إال أن املقعد يتحرك إىل الخلف إىل ما 

وراء املوضع املحفوظ قليالً بحيث يمكن دخول 
السيارة بسهولة.

إذا كان مقعد السائق يف موضع القيادة الذي تم 
حفظه يف الذاكرة، فلن يتحرك موضع القيادة.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
 أو عىل وضع التشغيل ACCالكماليات 

ON.أو شد حزام املقعد 
يتحرك املقعد وعجلة القيادة وشاشة العرض 

العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (فقط عندما 
) ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

إىل املوضع املسجل.
إجراء إلغاء وظيفة استدعاء الذاكرة

احمل املفتاح الذي تريد إلغاءه فقط ثم أغلق باب 
السائق.

ال يمكن إلغاء ارتباط املفتاح بذاكرة موضع القيادة 
بصورة صحيحة عند وجود مفتاحني أو أكثر يف 

السيارة.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

.ONالتشغيل 
اضغط مفتاح تأمني الباب مطوالً (للتأمني ٢

" SETأو لفك التأمني) أثناء ضغط الزر "
إىل أن يصدر الصوت اإلشاري مرتني.

إذا لم تتمكن من إلغاء الزر، يصدر الصوت اإلشاري 
 ثوان تقريباً بشكل مستمر.٣ملدة 

استدعاء موضع القيادة باستعمال وظيفة استدعاء ■
الذاكرة

إذا تم فك تأمني باب غري باب السائق باستعمال 
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل، ال يمكن 

استدعاء موضع القيادة. يف هذه الحالة، اضغط زر 
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موضع القيادة املضبوط.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. (املزايا 
)٧٦٧ص ←القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

يمكن التعرف عىل الشخص باستخدام أجهزة 
املصادقة التالية.

املفتاح اإللكرتوني
يتم التعرف عىل الشخص عندما يكتشف النظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل مفتاحه 
)١٩٠ص ←اإللكرتوني. (

 نظام مصادقة بصمات األصابع (إذا كانت
سيارتك مجهزة به)

يتم التعرف عىل الشخص عندما يلمس مستشعر 
بصمات األصابع عىل مفتاح تشغيل املحرك. إذا تم 

تسجيل بصماتهم يف النظام، تتم مصادقتهم ببصمة 
)٢٥٤، ١١٦ص ←اإلصبع. (

تكون األولوية للشخص الذي تم التعرف عليه 
باستخدام مصادقة بصمات األصابع حتى إذا تم 
التعرف عىل شخص بواسطة املفتاح اإللكرتوني.

عندما يتم التعرف عىل شخص من جهاز 
مصادقة، يتم استدعاء إعدادات الوظائف التالية.

إعداداتي

يتم التعرف عىل السائقني باستخدام أجهزة 
مثل املفاتيح اإللكرتونية لتخزين موضع 
القيادة وإعدادات السيارة لكل منهم. ثم 

يمكن استدعاء املعلومات يف املرة التالية التي 
تتم فيها قيادة السيارة.

يمكن تخصيص أجهزة املصادقة مسبقًا 
للسائقني حتى يتمكنوا من القيادة باستخدام 

اإلعدادات املفضلة لديهم.
 سائقني يف إعداداتي.٣يمكن تخزين إعدادات 

أنواع أجهزة املصادقة املخصصة

الوظائف املستدعاة
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التهيئات املفضلة. ٦-٣

ةدايقلا ءدب لبق

 (وظيفة استدعاء الذاكرة) موضع القيادة
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

بعد التعرف عىل شخص ما، يتم استدعاء موضع 
القيادة الذي تم ضبطه عند انتهاء القيادة آخر مرة، 

وذلك عند إجراء أي من العمليات التالية.
فك تأمني الباب وفتحه باستعمال النظام الذكي •

لدخول السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم 
عن بعد الالسلكية.

السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات •
األصابع: يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً 

 أو عىل وضع ACCعىل وضع الكماليات 
.ONالتشغيل 

 للحصول عىل معلومات حول تسجيل ٢٢٠ص راجع 
موضع القيادة واستدعائه.

 معلومات شاشات العداد وشاشة العرض
*العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

عندما يتم التعرف عىل شخص ما، يتم استدعاء 
تهيئات العرض املستخدمة يف آخر مرة تم فيها ضبط 

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.
 تهيئات السيارة التي يمكن ضبطها

باستعمال نظام الوسائط املتعددة (إذا كانت 
*سيارتك مجهزة به)

عندما يتم التعرف عىل شخص ما، يتم استدعاء 
تهيئات السيارة املستخدمة يف آخر مرة تم فيها 
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.

يتم استثناء بعض التهيئات:*

يتم تسجيل/حذف تخصيص املفتاح اإللكرتوني 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تسجيل تخصيص املفتاح اإللكرتوني ■
(التسجيل من شاشة "تم اكتشاف مفتاح 

جديد")
تأكد من أن املفتاح اإللكرتوني الذي سيتم ١

تخصيصه وتسجيله هو املفتاح اإللكرتوني 
الوحيد داخل السيارة، ثم قم بضبط مفتاح 

تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل.
يتم عرض شاشة "تم اكتشاف مفتاح ٢

جديد" عىل شاشة العرض املتعددة 
.املعلومات. اخرت "نعم" ثم اضغط 

إذا كان املفتاح اإللكرتوني قد تم بالفعل تخصيصه 
وتسجيله، فلن يتم عرض شاشة "تم اكتشاف مفتاح 

جديد".
" سيمنع شاشة "تم  اختيار "ال تعرض مجدداً

. يمكن  اكتشاف مفتاح جديد" من الظهور مجدداً
 تسجيل تخصيص املفتاح اإللكرتوني من شاشة 

الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات.
)" املراد تسجيله، blankاخرت السائق أو "(٣

.ثم اضغط 
، ٣)" يف خطوة blankإذا تم اختيار "(٤

.أدخل اسم السائق ثم اضغط 
أدخل هذه املعلومات باستعمال مفاتيح التحكم 

بالعداد.
: اختيار حرف أو •
: اختيار موضع أو •
: حفظ•

عندما يكتمل التسجيل، يتم عرض رسالة "أضيفت 
مزامنة مفتاح" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.

تسجيل/حذف تخصيص املفتاح 
اإللكرتوني
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تسجيل تخصيص املفتاح اإللكرتوني ■
 الخاصة بشاشة (التسجيل من شاشة 

العرض املتعددة املعلومات)
يتم تخصيص مفتاح إلكرتوني وتسجيله 

للسائق الحايل.
/  -اخرت إعداداتي عىل شاشة ١

شاشة "إعدادات السيارة" الخاصة بشاشة 
العرض املتعددة املعلومات، ثم اضغط 

.

.اخرت "إعداد" ثم اضغط ٢

." ثم اضغط Key Syncاخرت "٣

.اخرت "إضافة مفتاح" ثم اضغط ٤
تأكد من أن املفتاح اإللكرتوني الذي سيتم ٥

تخصيصه وتسجيله هو املفتاح اإللكرتوني 
 Start" الوحيد داخل السيارة، ثم اخرت 

Key Detection"  واضغط .
عندما يكتمل التسجيل، يتم عرض رسالة "أضيفت 

مزامنة مفتاح" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

حذف تخصيص املفتاح اإللكرتوني■
يتم حذف كل املفاتيح اإللكرتونية املخصصة 

واملسجلة للسائق الحايل.
/  -اخرت إعداداتي عىل شاشة ١

شاشة "إعدادات السيارة" الخاصة بشاشة 
العرض املتعددة املعلومات، ثم اضغط 

.

.اخرت "إعداد" ثم اضغط ٢

اخرت "تم حذف مزامنة املفتاح" ثم اضغط ٣
.

.اخرت "حذف مفتاح" ثم اضغط ٤

.اخرت "نعم" ثم اضغط ٥
عندما يكتمل الحذف، يتم عرض رسالة "تم حذف 

مزامنة املفتاح" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

تسجيل تخصيص املفتاح اإللكرتوني■
يمكن تخصيص مفتاح إلكرتوني واحد وتسجيله ●

لسائق واحد فقط.
لن يكون من املمكن اكتشاف املفتاح اإللكرتوني ●

بشكل طبيعي إذا لم يكن هناك مفتاح إلكرتوني 
داخل السيارة، أو يف حالة وجود مفاتيح إلكرتونية 

متعددة داخل السيارة. عند التسجيل، تأكد من 
وجود مفتاح إلكرتوني واحد فقط داخل السيارة.

عند حذف تخصيص، سيتم حذف جميع املفاتيح ●
اإللكرتونية املسجلة. ال يمكن حذف التخصيصات 

بشكل فردي.

١١٦ص ←

يمكن تغيري اسم السائق املعروض عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

/  -اخرت إعداداتي عىل شاشة ١
شاشة "إعدادات السيارة" الخاصة بشاشة 

العرض املتعددة املعلومات، ثم اضغط 
.

.اخرت "إعداد" ثم اضغط ٢

تسجيل/حذف تخصيص بصمات 
األصابع

تغيري اسم السائق
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٣

التهيئات املفضلة. ٦-٣

ةدايقلا ءدب لبق

.اخرت "تغيري اسم السائق" ثم اضغط ٣

.قم بإدخال اسم السائق ثم اضغط ٤
أدخل هذه املعلومات باستعمال مفاتيح التحكم 

بالعداد.
: اختيار حرف أو •
: اختيار موضع أو •
: حفظ•

يتم عرض االسم املسجل الذي تم إدخاله عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

تم حذف كل اإلعدادات املسجلة (موضع القيادة، 
إلخ) للسائق وإعادتها إىل تهيئاتها االفرتاضية.

/  -اخرت إعداداتي عىل شاشة ١
شاشة "إعدادات السيارة" الخاصة بشاشة 

العرض املتعددة املعلومات، ثم اضغط 
.

.اخرت "إعداد" ثم اضغط ٢

.اخرت "تمهيد السائق" ثم اضغط ٣

.اخرت "نعم" ثم اضغط ٤
عندما يكتمل التمهيد، يتم عرض رسالة "تم تمهيد 

السائق" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

حذف تسجيل بصمة اإلصبع■
إذا تم تسجيل بصمة السائق يف نظام مصادقة 

بصمات األصابع (إذا كانت سيارتك مجهزة به)، فلن 
يكون من املمكن تمهيد اإلعدادات املسجلة للسائق. 

) . ص ←يجب حذف بصمة اإلصبع املسجلة أوالً
١١٦(

عندما يتم تبديل السائقني أو إدخال مفتاح 
إلكرتوني مخصص لشخص آخر إىل السيارة، 

يمكن تبديل السائقني يدويًا.
/  -اخرت إعداداتي عىل شاشة ١

شاشة "إعدادات السيارة" الخاصة بشاشة 
العرض املتعددة املعلومات، ثم اضغط 

.

.اخرت "إعداد" ثم اضغط ٢

.اخرت "تغيري السائق" ثم اضغط ٣

.اخرت سائقاً جديداً، ثم اضغط ٤
يتم عرض الشاشة "ضبط املوضع". اخرت ٥

."نعم" ثم اضغط 
إذا تم اختيار "تم التغيري إىل الضيف"، فلن يتم 

عرض شاشة "ضبط املوضع".

وضع "تم التغيري إىل الضيف"■
يتم تسليم السيارات بدون أي أجهزة مصادقة ●

مسجلة. سيعمل النظام يف وضع "تم التغيري إىل 
الضيف" إىل أن يتم تنفيذ التسجيل.

إذا لم يتم التعرف عىل شخص باستعمال جهاز ●
مصادقة، فسوف يعمل النظام يف وضع "تم التغيري 

إىل الضيف".
ال يمكن تخصيص مفتاح إلكرتوني وتسجيله ●

للمستخدم "تم التغيري إىل الضيف".
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن استخدام مفاتيح التحكم يف العداد لتشغيل 
)٧٧٥ص ←إعداداتي وإيقاف تشغيلها. (

إذا تم إيقاف تشغيل إعداداتي، فسيعمل النظام يف 
وضع "تم التغيري إىل الضيف".

تمهيد اإلعدادات املسجلة للسائق

تبديل السائقني يدوياً
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٤
٢٢٧

٤

ةدايقلا

القيادة

قبل بدء القيادة.١-٤
٢٢٩........................قيادة السيارة

٢٣٦....................البضائع واألمتعة
قطر املقطورة (السيارات املجهزة 

٢٣٧.............بوصلة ربط املقطورة)
٢٤٤.................خطاف القطر الدوار
٢٤٥....................الونش الكهربائي

عمليات القيادة.٢-٤
٢٥٤..............مفتاح (إشعال) املحرك

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
٢٥٩.......................)Mبالوضع 

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
٢٦٣........................)Sبالوضع 

٢٦٧...............ذراع إشارة االنعطاف
٢٦٧.......................فرامل االنتظار

٢٧٠.................نظام متابعة الفرملة
تشغيل املصابيح واملاسحات.٣-٤

٢٧٣...مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
٢٧٨.AHSنظام الشعاع العايل التكيفي 

٢٨١.......AHBالشعاع العايل التلقائي 
٢٨٤..............مفتاح مصابيح الضباب

٢٨٦...ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٨٩......ماسحة وغسالة النافذة الخلفية

إعادة تعبئة الوقود.٤-٤
٢٩١..............فتح غطاء خزان الوقود

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة.٥-٤
نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة 

Toyota Safety Sense....٢٩٤
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

PCS.............................٢٩٨
LTA٣١٠نظام مساعدة تتبع خط السري 

نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
LDA املجهز بوظيفة املساعدة عند 

٣١٩.....................ميالن السيارة
نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 

٣٢٦.....................RSAالطرق 
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

....................................٣٣٠
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

٣٤٣..........الرسعة املضبوطة تلقائياً
نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

٣٥٣.............................تلقائياً
٣٥٦........نظام إيقاف وتشغيل املحرك

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
BSM............................٣٦٢

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 
٣٦٦.............................تويوتا

وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA...........................٣٧٣

RCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية 
....................................٣٧٨



٢٢٨

فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
PKSB............................٣٨٢

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف 
٣٨٧.........السيارة (األجسام الثابتة)

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف 
السيارة (السيارات التي تمر يف 

٣٩٠.............................الخلف)
وظيفة فرامل املساعدة عىل صف 
السيارة (املشاة الذين يمرون يف 

٣٩٢.............................الخلف)
٣٩٤..........نظام مراقبة املنظر الخلفي

شاشة املساعدة عىل صف السيارة 
٤٠٠..............................تويوتا

٤١٢.....شاشة مراقبة تضاريس مختلفة
٤٦٣..........مفتاح اختيار وضع القيادة
٤٦٥............نظام الدفع بأربع عجالت

نظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية
.....................................٤٦٨
نظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية

.....................................٤٧٠
نظام التحكم بالزحف (املزود بوظيفة 

٤٧١...........املساعدة عىل االنعطاف)
نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

٤٧٦.............................مختلفة
نظام التحكم يف تقييد الرسعة أثناء 

٤٧٩..............النزول عىل املنحدرات
٤٨١..DPFنظام تنقية جزئيات الديزل 
٤٨٤..........أنظمة املساعدة عىل القيادة

توجيهات حول القيادة.٦-٤
تنبيهات احتياطية حول القيادة عىل 

٤٩٢.....................الطرق الوعرة
توجيهات حول القيادة يف فصل الشتاء

....................................٤٩٤
توجيهات حول القيادة الصديقة للبيئة

....................................٤٩٧



٢٢٩

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

قبل بدء القيادة.١-٤

بدء تشغيل املحرك■
٢٥٤ص ←
القيادة■
مع االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة، ١

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 
)٢٦٤، ٢٦٠ص ←.  (Dالقيادة 

قم بتحرير فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢
)٢٦٧ص ←الوضع اليدوي. (

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل تدريجياً ٣
واضغط دواسة التعجيل ببطء لزيادة 

رسعة السيارة.
اإليقاف■
مع االحتفاظ بذراع تبديل الرسعات ١

، اضغط Dمضبوطاً عىل وضع القيادة 
دواسة الفرامل.

قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا استدعى ٢
)٢٦٧ص ←األمر. (

عند ترك السيارة متوقفة ملدة طويلة من الزمن، قم 
 Pبتحريك ذراع تبديل الرسعات اىل وضع االنتظار 

)٢٦٤، ٢٦٠ص ←.  (Nأو اىل وضع الالتعشيق 
إيقاف السيارة يف موقف سيارات■
مع االحتفاظ بذراع تبديل الرسعات ١

، اضغط Dمضبوطاً عىل وضع القيادة 
دواسة الفرامل.

) ٢٦٧ص ←قم بتعشيق فرامل االنتظار (٢
وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

).٢٦٤، ٢٦٠ص ←  (Pاالنتظار 
اضغط مفتاح تشغيل املحرك إليقاف ٣

تشغيل املحرك.
قم بتأمني األبواب مع التأكد من كون ٤

املفتاح عندك.
عند صف السيارة عىل مرتفع/منحدر، قم بتثبيت 

اإلطارات باستعمال سندات كما يتطلب األمر.
االنطالق بالسيارة عىل مرتفع حاد■
مع االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة، ١

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 
)٢٦٤، ٢٦٠ص ←.  (Dالقيادة 

اسحب مفتاح فرامل االنتظار لضبط فرامل ٢
) . )٢٦٧ص ←االنتظار يدوياً

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل واضغط ٣
دواسة التعجيل ببطء لزيادة رسعة 

السيارة.
اضغط مفتاح فرامل االنتظار وسيتم ٤

. تحرير فرامل االنتظار يدوياً

عند االنطالق عىل مرتفع■
سيتم تشغيل نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق 

)٤٨٥ص ←بالسيارة عىل املرتفعات. (
القيادة يف األمطار■
قم بقيادة السيارة بحذر عندما يكون الجو ممطراً ●

بسبب انحسار الرؤية واحتمال أن تصبح النوافذ 
. مغطاة بالضباب وأن يكون الطريق زلقاً

قم بقيادة السيارة بحذر عند بدء سقوط األمطار ●
ألن سطح الطريق يكون زلقاً بصورة خاصة.

عند القيادة عىل الطريق الرسيع يف األمطار، تجنب ●
القيادة برسعات عالية ألنه قد تتكون طبقة من املاء 

بني اإلطارات وسطح الطريق مما يعيق تشغيل 
عجلة القيادة والفرامل بصورة صحيحة.

قيادة السيارة

ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية 
لضمان القيادة اآلمنة:

عمليات القيادة



قبل بدء القيادة. ١-٢٣٠٤

رسعة دوران املحرك أثناء القيادة■
يف الحاالت التالية، قد تكون رسعة دوران املحرك 

عالية أثناء القيادة. هذا ناجم عن التحكم التلقائي يف 
تغيري الرتوس لألعىل أو لألسفل ملواءمة ظروف 

القيادة. ال يشري ذلك إىل تعجيل مفاجئ.
يتم تغيري وضع القيادة إىل وضع صعود املرتفعات ●

أو نزول املنحدرات
عند قيامك برفع قدمك عن دواسة التعجيل●
عند ضغط دواسة الفرامل عندما يكون وضع ●

القوة اإلضافية مختاراً (جهاز نقل الحركة 
)٢٦٥ص ← ) (Sالتلقائي املجهز بالوضع 

عند ضغط دواسة الفرامل (جهاز نقل الحركة ●
)Mالتلقائي املجهز بالوضع 

الحد من قوة إخراج املحرك (نظام الفرملة ■
املهيمنة)

عند ضغط دواستي التعجيل والفرامل يف آن واحد، ●
قد يتم تقليل قوة اإلخراج للمحرك.

يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة العرض ●
املتعددة املعلومات وشاشة العرض العلوي (إذا 
كانت سيارتك مجهزة بها) أثناء تشغيل النظام. 

)٦٩٩ص ←(
تليني سيارتك تويوتا الجديدة■

يوىص بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتمديد 
عمر خدمة السيارة:

 كم:٣٠٠ألول ●
تجنب إيقاف السيارة فجأة.

 كم (السيارات املجهزة بوصلة ربط ٨٠٠ألول ●
املقطورة):

ال تقم بقطر مقطورة.
 كم:١٠٠٠ألول ●
•. ال تقم بقيادة السيارة برسعات عالية جداً
تجنب التعجيل املفاجئ.•
ال تقم بالقيادة برتوس دنيا عىل نحو متواصل.•
ال تقم بالقيادة برسعة ثابتة ملدة طويلة من الزمن.•

عند القيادة يف الطقس البارد جداً■
يف األجواء شديدة الربودة، اجعل املحرك يدور برسعة 

 ثانية بعد بدء تشغيل ٣٠التعشيقية ملدة تزيد عن 
املحرك. ال تقم بترسيع املحرك أثناء دورانه برسعة 

التعشيقية.

مدة دوران املحرك برسعة التعشيقية قبل إيقاف ■
تشغيل املحرك

لتفادي إلحاق رضر بالشاحن الرتبيني، اترك املحرك 
يدور برسعة التعشيقية بعد القيادة برسعات عالية أو 

صعود املرتفعات مبارشة.
السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك: 
لرتك املحرك يدور برسعة التعشيقية عندما تكون 

السيارة متوقفة، قم بتعطيل مفتاح إلغاء نظام إيقاف 
)١٥٤، ١٤٣ص ←وتشغيل املحرك. (

(عندما يكون نظام إيقاف وتشغيل املحرك مفعالً، 
سيتم إيقاف تشغيل املحرك بواسطة نظام إيقاف 

وتشغيل املحرك عندما تكون السيارة متوقفة.)
 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

حالة القيادة
مدة دوران 

املحرك برسعة 
التعشيقية

غري رضوريةالقيادة العادية يف املدينة
القيادة برسعة عالية (رسعة ثابتة 

غري رضورية كم/ساعة)٨٠تبلغ حوايل 

القيادة عىل املرتفعات/املنحدرات 
الشديدة امليالن أو القيادة املتواصلة 

 كم/ساعة أو أعىل ١٠٠برسعة 
(القيادة عىل مضمار السباق 

وغريها)

دقيقة واحدة 
تقريباً

حالة القيادة
مدة دوران 

املحرك برسعة 
التعشيقية

غري رضوريةالقيادة العادية يف املدينة
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ةدايقلا

قيادة سيارتك يف بلد أجنبي■
اتبع القوانني الخاصة بتسجيل السيارات وتأكد مما 

)٧٤٥ص ←إذا كان الوقود املناسب متوفراً أم ال. (

القيادة 
برسعة 
عالية

 ٨٠رسعة ثابتة تبلغ 
كم/ساعة تقريباً

 ثانية ٢٠
تقريباً

 ١٠٠رسعة ثابتة تبلغ 
كم/ساعة تقريباً

دقيقة واحدة 
تقريباً

القيادة عىل املرتفعات/املنحدرات 
الشديدة امليالن أو القيادة املتواصلة 

 كم/ساعة أو أعىل ١٠٠برسعة 
(القيادة عىل مضمار السباق 

وغريها)

دقيقتان 
تقريباً

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

عند االنطالق بالسيارة■
ضع قدمك عىل دواسة الفرامل دائماً عندما تكون 
. يحول ذلك دون  السيارة متوقفة واملحرك دائراً

تحرك السيارة لألمام فجأة.
أثناء قيادة السيارة■
ال تقم بقيادة السيارة إذا لم تكن عىل دراية ●

تامة بمواضع دواسات الفرامل والتعجيل 
لتفادي ضغط الدواسة الخاطئة.

إذا ضغطت دواسة التعجيل بدالً من دواسة •
الفرامل بدون قصد فقد يؤدي ذلك إىل تعجيل 
السيارة فجأة مما قد يتسبب يف وقوع حادث.

عند الرجوع للخلف قد تلتفت إىل الوراء مما •
يؤدي إىل صعوبة ضغط الدواسات. تأكد من 

ضغط الدواسات بصورة صحيحة.

حالة القيادة
مدة دوران 

املحرك برسعة 
التعشيقية

تأكد من املحافظة عىل وضعية القيادة •
الصحيحة حتى عند قيادة السيارة ملسافة 
قصرية فقط. هذا يتيح لك إمكانية ضغط 
دواسة الفرامل ودواسة التعجيل بصورة 

صحيحة.
اضغط دواسة الفرامل بقدمك اليمنى. ضغط •

دواسة الفرامل بقدمك اليرسى يمكن أن يؤدي 
إىل تأخر االستجابة يف حاالت الطوارئ مما 

يتسبب يف وقوع حادث.
ال تقم بقيادة السيارة عىل مواد قابلة لالشتعال ●

أو إيقاف السيارة بالقرب منها.
قد تكون غازات العادم ونظام غاز العادم 

شديد السخونة. قد يؤدي ذلك إىل نشوب حريق 
عند وجود أية مواد قابلة لالشتعال بالقرب من 

السيارة.
أثناء القيادة العادية، ال تقم بإيقاف تشغيل ●

املحرك. إيقاف تشغيل املحرك أثناء القيادة ال 
يؤدي إىل فقدان التحكم بعجلة القيادة 

والفرامل، إال أن ذلك سيؤدي إىل فقدان التعزيز 
اآليل لهذه األنظمة. نتيجة لذلك سيكون من 

الصعب توجيه السيارة والفرملة، ولذا ينبغي 
عليك التوقف عىل جانب الطريق وإيقاف 

. السيارة رسعان ما يصبح القيام بذلك آمناً
لكن يف حاالت الطوارئ، كما حني يصبح من 
غري املمكن إيقاف السيارة بالطريقة العادية: 

٦٨٦ص ←
قم باستعمال فرامل املحرك (التحويل إىل ●

تروس أدنى) للمحافظة عىل رسعة آمنة عند 
النزول عىل منحدرات شديدة امليالن.

استعمال الفرامل بصورة مستمرة قد يؤدي إىل 
زيادة سخونة الفرامل عن الحدود الطبيعية مما 

، ٢٥٩ص ←يتسبب يف فقدان فعالية الفرامل. (
٢٦٣(

ال تقم بضبط موضع عجلة القيادة أو املقعد أو ●
املرآة الداخلية أو مرايا الرؤية الخلفية 

الخارجية أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة.
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تحذير
تأكد دائماً من عدم وجود أذرع أو رؤوس ●

الركاب أو أجزاء أخرى من أجسامهم خارج 
السيارة.

أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■
يمكن للتشغيل املفاجئ للفرامل أو دواسة ●

التعجيل أو عجلة القيادة أن يؤدي إىل انزالق 
اإلطارات وخفض قدرتك عىل السيطرة عىل 

السيارة.
يمكن أن يؤدي التعجيل أو تعشيق فرامل ●

املحرك بسبب تحويل الرتوس أو تغري رسعة 
دوران املحرك بشكل مفاجئ إىل انزالق 

السيارة.
بعد القيادة يف الوحل، اضغط دواسة الفرامل ●

قليالً للتأكد من أن الفرامل تعمل بشكل 
مناسب. حشيات الفرامل الرطبة قد تعيق 

تشغيل الفرامل بشكل مناسب. إذا كانت 
الفرامل رطبة يف جهة واحدة فقط وال تعمل 

بشكل صحيح، قد يؤثر ذلك عىل السيطرة عىل 
السيارة.

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات■
ال تجعل السيارة تتحرك للخلف عندما يكون ●

ذراع تبديل الرسعات مضبوطاً عىل موضع 
القيادة أو تتحرك لألمام عندما يكون ذراع 

تبديل الرسعات مضبوطاً عىل وضع الرجوع 
.Rللخلف 

قد يؤدي القيام بذلك إىل توقف املحرك عن 
الدوران أو إىل سوء أداء الفرامل والتوجيه مما 

يتسبب يف وقوع حادث أو إلحاق رضر 
بالسيارة.

ال تقم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●
 أثناء تحرك السيارة.Pاالنتظار 

قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 
نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 

السيارة.

ال تقم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●
 أثناء تحرك السيارة لألمام.Rالرجوع للخلف 

قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 
نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 

السيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●

القيادة أثناء تحرك السيارة للخلف.
قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 

نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 
السيارة.

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●
 أثناء تحرك السيارة، فقد يؤدي Nالالتعشيق 

ذلك إىل فصل املحرك عن جهاز نقل الحركة. ال 
تتوفر فرامل املحرك عندما يكون وضع 

.Nالالتعشيق   مختاراً
احرص عىل عدم تحريك ذراع تبديل الرسعات ●

عندما تكون دواسة التعجيل مضغوطة.
إذا تم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

، N أو وضع الالتعشيق Pغري وضع االنتظار 
فقد يؤدي ذلك إىل تسارع السيارة فجأة 

بصورة غري متوقعة مما يتسبب يف وقوع 
حادث، األمر الذي يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
إذا سمعت صوت رصير أو احتكاك (مؤرشات ■

اهرتاء حشيات الفرامل)
اطلب فحص حشيات الفرامل واستبدالها من 

وكيل تويوتا بأرسع ما يمكن.
إذا لم يتم استبدال حشيات الفرامل يف الوقت 
املناسب، قد يؤدي ذلك إىل تلف الجزء الدوار.

تعترب قيادة السيارة أمراً خطراً عندما تتجاوز 
مستويات االهرتاء حدود اهرتاء حشيات الفرامل 

و/ أو أقراص الفرامل.
عندما تكون السيارة متوقفة■
ال تقم بترسيع املحرك.●

عند وجود ذراع تبديل الرسعات يف أي وضع 
 أو غري وضع الالتعشيق Pغري وضع االنتظار 

N قد يتم تعجيل السيارة فجأة بصورة غري ،
متوقعة، مما قد يؤدي إىل وقوع حادث.
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تحذير
لتفادي وقوع أحداث ناشئة عن تحرك السيارة، ●

اضغط دواسة الفرامل مطوالً دائماً أثناء دوران 
املحرك واستعمل فرامل االنتظار عند الرضورة.

عند إيقاف السيارة عىل سطح مائل، اضغط ●
دواسة الفرامل وقم دائما بتعشيق فرامل 
االنتظار بإحكام إذا استدعى األمر، وذلك 

لتفادي وقوع حوادث بسبب تحرك السيارة 
لألمام أو للخلف.

تجنب ترسيع املحرك.●
قد يؤدي تدوير املحرك برسعة عالية عندما 

تكون السيارة متوقفة إىل زيادة درجة حرارة 
نظام غاز العادم بشكل مفرط، مما قد يؤدي 

إىل نشوب حريق يف حال وجود مواد قابلة 
لالشتعال بالقرب من السيارة.

عند إيقاف السيارة يف موقف سيارات■
ال ترتك النظارات أو والعات السجائر أو ●

البخاخات أو علب املرشوبات يف السيارة عند 
إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس.

القيام بذلك قد يؤدي إىل النتائج التالية:
قد يترسب الغاز من والعة السجائر أو •

البخاخات مما قد يؤدي إىل نشوب حريق.
قد تؤدي درجة الحرارة املرتفعة داخل السيارة •

إىل تشوه أو تشقق العدسات البالستيكية 
واألجزاء البالستيكية األخرى يف النظارات.

قد تنفجر علب املرشوبات مما يؤدي إىل تناثر •
املحتويات يف مقصورة السيارة، كما قد تتسبب 
أيضاً يف تماس باألجهزة الكهربائية يف السيارة.

ال ترتك والعات السجائر يف السيارة. إذا كانت ●
والعة السجائر موجودة يف صندوق القفازات 

أو عىل األرضية مثالً، قد تنقدح وتشتعل بدون 
قصد عند تخزين األمتعة أو ضبط املقعد مما 

يؤدي إىل نشوب حريق.

ال تقم بتثبيت أقراص الصقة عىل الزجاج ●
األمامي أو النوافذ. ال تقم بوضع حاويات مثل 

معطرات الهواء عىل لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس. ربما تعمل األقراص الالصقة أو 

الحاويات كعدسات، متسببة يف نشوب حريق يف 
السيارة.

ال تقم برتك أي من األبواب أو النوافذ مفتوحة ●
إذا كان الزجاج املنحني مطلياً بفيلم معدني 

مثل فيلم ملون باللون الفيض. ربما تؤدي أشعة 
الشمس املنعكسة إىل تحفيز الزجاج ليكون 

كعدسة، متسبباً يف نشوب حريق.
قم دائماً بتعشيق فرامل االنتظار ونقل ذراع ●

 وإيقاف Pتبديل الرسعات اىل وضع االنتظار 
تشغيل املحرك وتأمني السيارة.

ال ترتك السيارة بدون مراقبة عندما يكون 
. املحرك دائراً

إذا تم صف السيارة وضبط ذراع تبديل 
 ولكن لم يتم Pالرسعات عىل وضع االنتظار 

تعشيق فرامل االنتظار، قد تبدأ السيارة 
بالحركة مما قد يؤدي إىل وقوع حادث.

إذا تم تحريك ذراع تبديل الرسعات قبل ●
إضاءة/انطفاء ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت 

برسعة منخفضة، فقد ال يتم تحويل وضع 
الدفع بشكل كامل.

يف مثل هذه الحالة، يتم تحرير كل من عمودي 
الدفع األمامي والخلفي عن أجهزة توليد ونقل 

الطاقة الحركية مما يجعل السيارة تتحرك بغض 
النظر عن وضع جهاز نقل الحركة. (يف هذا 
الوقت، يومض املؤرش ويتم إصدار الصوت 

اإلشاري.)
لذا، تتحرك السيارة بحرية حتى عند وجود ذراع 

، مما قد Pتبديل الرسعات يف وضع االنتظار 
يؤدي إىل إصابتك أو إصابة شخص ما بجروح 

خطرية. يجب عليك إكمال عملية تغيري وضع 
)٤٦٥ص ←التحويل. (

ال تلمس أنابيب غاز العادم عندما يكون املحرك ●
دائراً أو بعد إيقاف تشغيل املحرك مبارشة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل إصابة بالحروق.
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تحذير
عند نوم القيلولة يف السيارة■

. وإال فإنه إذا قمت  قم بإيقاف تشغيل املحرك دائماً
بتحريك ذراع تبديل الرسعات أو ضغط دواسة 

التعجيل بصورة غري مقصودة فقد يؤدي ذلك إىل 
وقوع حادث أو نشوب حريق بسبب ارتفاع 

حرارة املحرك. باإلضافة إىل ذلك، إذا كنت قد قمت 
بإيقاف السيارة يف منطقة رديئة التهوية، قد 

يدخل غاز العادم يف السيارة، األمر الذي يتسبب يف 
الوفاة أو التسمم بالغاز.

عند تعشيق الفرامل■
عندما تكون الفرامل رطبة، قم بقيادة السيارة ●

بمزيد من الحذر.
تزداد املسافة الالزمة إليقاف السيارة عندما 

تكون الفرامل رطبة، وقد يؤدي ذلك إىل جعل 
إحدى جهتي الفرامل تختلف عن األخرى. 

وأيضاً قد ال يتم إيقاف السيارة بإحكام حتى 
عند تعشيق فرامل االنتظار.

إذا كان جهاز تعزيز الفرامل ال يعمل، ال تقم ●
بالقيادة عىل مسافة قريبة من السيارات التي 

أمامك وتجنب التالل واملنعطفات الحادة التي 
تتطلب الفرملة.

حتى يف مثل هذه الحالة، يمكنك إيقاف السيارة 
باستعمال الفرامل، ولكن يجب الضغط عىل 
دواسة الفرامل بقوة أكرب من املعتاد. كذلك، 

ستزداد املسافة الالزمة إليقاف السيارة 
بتعشيق الفرامل. اطلب فحص وتصليح نظام 

الفرامل عىل الفور.
ال تقم بضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة ●

أثناء توقف املحرك عن العمل.
كل ضغطة عىل دواسة الفرامل تؤدي إىل تقليل 

. قوة الفرامل االحتياطية املعززة آلياً
نظام الفرامل مكون من نظامني هيدروليكيني ●

منفصلني؛ حتى عند توقف تشغيل أحد 
النظامني، يظل النظام اآلخر يعمل. يف هذه 

الحالة، ينبغي ضغط دواسة الفرامل بقوة أكرب 
من املعتاد وتصبح املسافة الالزمة إليقاف 

السيارة أطول. اطلب فحص وتصليح نظام 
الفرامل عىل الفور.

إذا انغرزت السيارة■
ال تدع اإلطارات تدور يف أماكنها بدون احتكاك 
ملدة أكثر من الالزم عندما يكون أحد اإلطارات 

مرفوعاً عن األرض أو عندما تكون السيارة 
منغرزة يف الرمل أو الوحل الخ. القيام بذلك قد 
يؤدي إىل تعرض مكونات مجموعة أجهزة نقل 

الطاقة الحركية للتلف أو تحرك السيارة لألمام أو 
الخلف فجأة مما يسبب وقوع حادث.

مالحظة
أثناء قيادة السيارة■
ال تضغط دواسة التعجيل ودواسة الفرامل يف ●

نفس الوقت أثناء قيادة السيارة ألن القيام بذلك 
قد يؤدي إىل كبح قوة إخراج املحرك.

ال تستعمل دواسة التعجيل أو ضغط دواسة ●
التعجيل ودواسة الفرامل يف نفس الوقت 

للمحافظة عىل السيارة متوقفة عىل املرتفعات.
تفادي تعرض أجزاء السيارة للتلف■
ال ترتك عجلة القيادة ملفوفة بأي اتجاه إىل آخر ●

الشوط ملدة طويلة من الزمن.
قد يؤدي القيام بذلك إىل تلف مضخة جهاز 

التوجيه اآليل.
أثناء القيادة عىل طريق فيه مطبات، قم بالقيادة ●

ببطء بقدر اإلمكان لتفادي تلف اإلطارات 
واألجزاء السفلية للسيارة وغريها.

محرك الديزل فقط: احرص عىل جعل املحرك ●
يدور برسعة التعشيقية بعد القيادة برسعات 

عالية أو صعود املرتفعات مبارشة. ال تقم 
بإيقاف تشغيل املحرك إال بعد أن يربد الشاحن 
الرتبيني. اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل 

تعرض الشاحن الرتبيني للتلف.
إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة■

اإلطار املثقوب أو التالف قد يؤدي إىل الحاالت 
التالية. امسك عجلة القيادة بإحكام واضغط 

دواسة الفرامل تدريجياً لتخفيض رسعة السيارة.
قد تصبح السيطرة عىل السيارة صعبة.●
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قد يتم خفض قوة خرج املحرك عند تنفيذ 

عمليات التشغيل غري االعتيادية التالية عندما 
تكون دواسة التعجيل مضغوطة.

عند وضع ذراع تبديل الرسعات عىل وضع •
.*Rالرجوع للخلف 

عند تحويل ذراع تبديل الرسعات من وضع •
 إىل R أو وضع الرجوع للخلف Pاالنتظار 

وضع القيادة األمامية لجهاز نقل الحركة 
.*Dمثل وضع القيادة 

عندما يعمل النظام، تظهر رسالة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات. اقرأ الرسالة وقم باتباع 

التعليمات.
قد ال يتغري وضع جهاز نقل الحركة وذلك حسب :*

الظروف.

)DSCالتحكم ببدء القيادة (■
 TRCعندما يكون نظام التحكم بقوة السحب ●

)، فإن ٤٨٧ص ←مضبوطاً عىل وضع اإليقاف (
. إذا  التحكم يف كبح االنطالق املفاجئ ال يعمل أيضاً

تعذر عىل سيارتك الخروج من الوحل أو الثلج 
املتساقط حديثاً بسبب تشغيل التحكم يف كبح 

االنطالق املفاجئ، قم بإيقاف تشغيل نظام التحكم 
) حتى تتمكن ٤٨٧ص ←  (TRCبقوة السحب 

السيارة من الخروج من الوحل أو الثلج املتساقط 
. حديثاً

كذلك، لن يعمل التحكم يف كبح االنطالق املفاجئ يف 
الظروف التالية:

عندما يكون مفتاح التحكم يف نظام الدفع بأربع •
".L4عجالت مضبوطاً عىل الوضع "

عند ضبط الرتوس التفاضلية املركزية عىل وضع •
اإلبطال

عندما يتم تحديد نظام اختيار الوضع املالئم •
*لتضاريس مختلفة

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مالحظة
يتم إصدار صوت غري طبيعي من السيارة أو قد ●

تشعر باهتزازات يف جسم السيارة.
ستنحرف السيارة بشكل غري طبيعي.●

املعلومات عن ما ينبغي تنفيذه عند انثقاب أي 
)٧١٠ص ←إطار (

عند مواجهة طرق مغمورة باملاء■
ال تقم بالقيادة عىل طريق مغمور باملاء بعد هطول 

أمطار غزيرة، الخ قد يؤدي ذلك إىل تعرض 
السيارة ألرضار جسيمة كاآلتي:

توقف املحرك عن الدوران●
حدوث تماس يف دائرة األجهزة الكهربائية●
تلف املحرك بسبب انغماره باملاء●

عند قيادة السيارة عىل الطرق املغمورة باملاء 
ودخول املاء يف السيارة، تأكد من طلب فحص 

النقاط التالية من وكيل تويوتا:
وظيفة الفرامل●
التغريات يف كمية ونوعية الزيت والسائل ●

الخاص باملحرك وجهاز نقل الحركة وجهاز 
تحويل وضع الدفع والرتوس التفاضلية 

وغريها
حالة مواد التزليق الخاصة بعمود نقل الطاقة ●

الحركية واملحامل ووصالت أجهزة التعليق (إذا 
) ووظيفة جميع  كان التحقق منها ممكناً

الوصالت واملحامل وغريها
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

قم دائماً بتعشيق فرامل االنتظار وتحريك ذراع 
. عدم قيامك Pتبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

بذلك قد يؤدي إىل تحرك السيارة أو زيادة رسعتها 
فجأة إذا قمت بضغط دواسة التعجيل بصورة غري 

مقصودة.

التحكم يف كبح االنطالق املفاجئ (التحكم 
])DSCببدء القيادة [
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البضائع واألمتعة

قم بمراعاة املعلومات التالية عن التنبيهات 
االحتياطية حول التخزين وسعة البضائع 

وتحميل األمتعة:

الرف السقفي (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

تحذير
األشياء التي ينبغي عدم تخزينها يف حجرية ■

األمتعة
األشياء التالية قد تؤدي إىل نشوب حريق إذا قمت 

بتخزينها يف حجرية األمتعة:
أوعية تحتوي عىل البنزين●
علب البخاخات●
تنبيهات احتياطية حول التخزين■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل عدم الضغط عىل 

الدواسات بشكل مناسب، أو قد يحجب رؤية 
السائق أو قد يؤدي إىل ارتطام املواد بالسائق أو 

الركاب مما قد يتسبب يف وقوع حادث.
قم بتخزين البضائع واألمتعة يف حجرية األمتعة ●

. إذا كان ذلك ممكناً
ال تقم بتكديس أي يشء أعىل من مستوى ظهور ●

املقاعد.

عندما تقوم بطي املقاعد الخلفية، ينبغي عدم ●
وضع األغراض الطويلة خلف املقاعد األمامية 

. مبارشةً
ال تسمح مطلقاً ألي أحد بالركوب يف حجرية ●

األمتعة. لم يتم تصميمها الستيعاب الركاب. 
ينبغي أن يجلسوا يف مقاعدهم مع االلتزام بربط 

أحزمة املقاعد بشكل صحيح. وإال فقد تكون 
احتمالية تعرضهم للوفاة أو اإلصابة الجسمانية 

الخطرية أعىل عند تعشيق الفرامل بصورة 
مفاجئة أو انحراف السيارة إىل أحد االتجاهني 

فجأة أو يف حالة وقوع حادث.
ال تضع البضائع أو األمتعة يف أو عىل األماكن ●

التالية.
عند قدم السائق•
عىل مقعد الراكب األمامي أو املقاعد الخلفية •

(عند تكديس املواد)
عىل غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة •

به)
عىل لوحة أجهزة القياس•
عىل لوحة أجهزة التحكم واملقاييس•
عىل الصندوق االحتياطي أو الصينية •

االحتياطية غري املزودة بالغطاء
قم بتأمني جميع املواد يف حجرية التخزين.●
تحميل األمتعة وتوزيعها■
ال تقم بتحميل السيارة بشكل مفرط.●
ال تقم بتحميل أمتعة بصورة غري متساوية.●

قد يؤدي التحميل غري املناسب إىل التأثري عىل 
التحكم بالتوجيه أو الفرامل مما قد يتسبب يف 

الوفاة أو إصابات خطرية.
عند تحميل البضائع عىل الرف السقفي (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة به)
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

قم بوضع الحمولة بحيث يتم توزيع وزنها ●
بالتساوي بني املحاور األمامية والخلفية.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

معلومات اإلطار■
 كيلوباسكال ٢٠٫٠قم بزيادة ضغط نفخ اإلطار إىل ●

) ٢ رطل بالبوصة٣ أو بار، ٢ كجم·ق/سم٠٫٢(
أكرب من القيمة املوىص بها عند القيام بالقطر. 

)٧٥٧ص ←(
قم بزيادة ضغط الهواء يف إطارات املقطورة وفقاً ●

للوزن الكيل للمقطورة ووفقاً للقيم املوىص بها من 
قبل الجهة املصنّعة ملقطورتك.

أضواء املقطورة■
تأكد من تشغيل مصابيح إشارة االنعطاف ومصابيح 
التوقف بصورة صحيحة يف كل مرة يتم فيها توصيل 

املقطورة. توصيل األسالك بسيارتك مبارشة قد 
يؤدي اىل إلحاق رضر بالنظام الكهربائي وعدم 

تشغيل املصابيح بصورة صحيحة.
اختبارات السالمة قبل القطر■
تأكد من عدم تجاوز وصلة/كتيفة القطر وكرة ●

الوصلة للحد األقىص للحمولة. ضع يف اعتبارك أن 
الوزن االقرتاني للمقطورة سيضيف إىل حمولة 

السيارة. تأكد أيضاً من أن تكون حمولة السيارة 

تحذير
يف حالة تحميل بضائع طويلة أو عريضة، ال ●

تتجاوز مطلقًا إجمايل طول أو عرض السيارة. 
)٧٤٠ص ←(
قبل بدء القيادة، تأكد من أن األمتعة مثبتة ●

بإحكام عىل رف السقف.
األمتعة املحملة عىل رف السقف تجعل مركز ●

ثقل السيارة أعىل. تجنب الرسعات العالية أو 
االنطالقات املفاجئة أو االنعطافات الحادة أو 

الفرملة املفاجئة أو املناورات املفاجئة، وإال فقد 
يؤدي ذلك إىل فقدان السيطرة عىل السيارة أو 

انقالبها بسبب اإلخفاق يف تشغيل هذه السيارة 
بشكل صحيح، مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
يف حالة القيادة ملسافة طويلة عىل طرق وعرة ●

أو برسعات عالية، قم بإيقاف السيارة من حني 
آلخر أثناء الرحلة للتأكد من بقاء الشحنة يف 

مكانها.
ال تدع وزن البضائع املوضوعة عىل الرف ●

 كجم.١٠٠السقفي يتجاوز 

مالحظة
عند تحميل البضائع عىل الرف السقفي (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة به)
احرص عىل عدم خدش سطح نافذة السقف (إذا 

كانت سيارتك مجهزة بها).

قطر املقطورة (السيارات املجهزة
*بوصلة ربط املقطورة)

إن الحمل املسلط عىل السيارة الناشئ عن 
قطر املقطورة يؤثر عىل أداء القيادة وتوجيه 

السيارة واالقتصاد يف استهالك الوقود 
ومتانة سيارتك سلبياً. قم باستعمال مزايا 
السيارة بصورة صحيحة وقيادة السيارة 

بعناية لضمان القيادة اآلمنة والراحة املثالية. 
التلف و/أو الخلل الناشئ عن قطر املقطورة 

لألغراض التجارية غري مشمول يف ضمان 
السيارة تويوتا.

قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من 
املعلومات عن متطلبات إضافية مثل طقم 

أدوات القطر وغريها.



قبل بدء القيادة. ١-٢٣٨٤

)٢٣٩ص ←الكلية يف نطاق حدود الوزن. (
●. التأكد من أن حمولة املقطورة مثبتة جيداً
إذا تعذرت رؤية حركة املرور الخلفية بوضوح ●

بواسطة املرايا العادية، ينبغي أن تضاف املرايا 
الخارجية التكميلية للرؤية الخلفية إىل السيارة. قم 

بضبط األذرع املمتدة لهذه املرايا عىل جانبي 
السيارة بحيث توفر دائماً أفضل رؤية ممكنة 

للطريق الخلفي.
تأكد من كون مستوى ارتفاع الوصلة الكروية ●

مالئماً لسناد ربط املقطورة.
الصيانة■
يجب إجراء الصيانة بشكل أكثر تكراراً عند ●

استخدام السيارة للقطر وذلك بسبب زيادة الحمل 
املسلط عىل السيارة مقارنة بالقيادة العادية.

أعد شد كل الرباغي التي تثبت كرة وكتيفة الوصلة ●
.١٠٠٠بعد القيام بالقطر ملسافة   كم تقريباً

 GVMتحقق من سعة القطر املسموح بها و 
 (الحد MPAC(الكتلة اإلجمالية للسيارة) و 

األقىص املسموح به لثقل املحور) وحمولة 
ص ←قضيب القطر املسموح بها قبل القطر. (

٧٤٢(

توصيك رشكة تويوتا باستعمال وصلة/سناد 
ربط املقطورة الخاصة بالسيارة تويوتا 

لسيارتك. يمكن أيضاً استخدام منتجات أخرى 
ذات طبيعة مناسبة وجودة مماثلة.

عند استعمال وصلة/كتيفة القطر الخاصة 
بالسيارة تويوتا، استخدم لصقة التقوية. قم 
باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.

بالنسبة للسيارات التي يحجب فيها جهاز القطر 
أياً من األضواء أو لوحة الرتخيص، يجب مراعاة 

ما ييل:
 ال تستخدم أجهزة قطر ال يمكن إزالتها أو

إعادة وضعها بسهولة.
 يجب إزالة أجهزة القطر أو إعادة وضعها

عندما ال تكون قيد االستخدام.

تحذير
اتبع جميع التعليمات الواردة يف هذا القسم.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 
يتسبب يف الوفاة أو إصابات خطرية.

تنبيهات احتياطية حول قطر املقطورة■
عند القطر تأكد من عدم تجاوز أي من حدود 

)٢٣٩ص ←الوزن. (
لتفادي وقوع حادث أو إصابة■

ال تستعمل نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو الرادار 

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو الرادار 

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) عند القيام 
بقطر مقطورة.

رسعة السيارة أثناء القطر■
قم بمراعاة الحدود القصوى للرسعات القانونية 

عند قطر مقطورة.

قبل هبوط التالل أو املنحدرات الطويلة■
قم بخفض الرسعة والتحويل إىل ترس أدنى. لكن 
ال تقم مطلقاً بالتحويل إىل ترس أدنى فجأة أثناء 

هبوط طرق شديدة االنحدار أو طويلة.
تشغيل دواسة الفرامل■

ال تحتفظ بدواسة الفرامل مضغوطة يف كثري من 
األحيان أو لفرتات طويلة من الزمن.

القيام بهذا قد يؤدي إىل سخونة الفرامل بشكل 
زائد أو تقليل كفاءة الفرامل.

حدود الوزن

وصلة/كتيفة القطر



٢٣٩

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

قم باستعمال وحدة توصيل األسالك املخزنة يف 
مؤخرة جسم السيارة.

يرجى استشارة وكيلك عند تركيب أضواء 
املقطورة، ألن الرتكيب بطريقة خاطئة قد 
يتسبب يف تلف أضواء السيارة. عند القيام 

برتكيب أضواء املقطورة، يرجى توخي الحذر 
وااللتزام بالقوانني املعمول بها يف دولتك.

الوزن الكيل للمقطورة وحمولة قضيب ■
القطر املسموح بها

الوزن الكيل للمقطورة
ينبغي أال يتجاوز وزن املقطورة نفسها باإلضافة إىل 
حمولة املقطورة، السعة القصوى للقطر. تجاوز هذا 

) . )٧٤٢ص ←الوزن يعد خطراً
عند قطر مقطورة، قم باستعمال عمود النقل 

االحتكاكي أو املوازن االحتكاكي (جهاز التحكم 
باالنحراف).

يكون موازن االحتكاك (جهاز التحكم باالنحراف) 
مطلوباً عندما يكون الوزن الكيل للمقطورة أكثر من 

 كجم.٢٠٠٠
حمولة قضيب القطر املسموح بها

قم بتحديد حمولة املقطورة بحيث تكون حمولة 
% من سعة ٤ كجم أو ٢٥قضيب القطر أكثر من 

القطر. ال تسمح لحمولة قضيب القطر أن تتجاوز 
)٧٤٢ص ←الوزن املشار إليه. (

بطاقة املعلومات (بطاقة بيانات املصنع) (إذا ■
كانت سيارتك مجهزة بها)

الكتلة اإلجمالية للسيارة
ينبغي أال يتجاوز الوزن اإلجمايل للسائق والركاب 

ووصلة ربط املقطورة ووزن السيارة فارغة والحمل 
املسلط عىل قضيب السحب وزن السيارة بكامل 

 كجم. تجاوز هذا الوزن يعد ١٠٠الحمولة بأكثر من 
. خطراً

الحد األقىص املسموح به لثقل املحور 
الخلفي

ينبغي عدم تجاوز الحمل املسلط عىل املحور الخلفي 
% ١٥عن سعة املحور القصوى املسموح بها بمقدار 

 . أو أكثر. تجاوز هذا الوزن يعد خطراً
القيم الخاصة بسعة القطر مأخوذة عن اختبارات تم 

إجرائها عىل مستوى سطح البحر. الحظ أن قوة 
إخراج املحرك وسعة القطر سوف تنخفضان عىل 

االرتفاعات العالية.

توصيل أضواء املقطورة (إذا كانت
سيارتك مجهزة بها)

مالحظة
ال تقم بتوصيل مصابيح املقطورة ببطارية ■

السيارة مبارشة
يمكن لذلك أن يؤدي اىل وقوع خلل يف النظام 

الكهربائي الخاص بالسيارة.

نقاط هامة بخصوص أحمال املقطورة

A

B

A

B
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 مم١٣٠
 مم٢٦٠
 مم٣٨٠

تحذير
عند تجاوز حد وزن السيارة بكامل الحمولة أو ■

قدرة املحاور القصوى املسموح بها
ال تقم بتجاوز الرسعة املوصوفة لقطر املقطورة 

 كم/ساعة أيهما يكون أخفض.١٠٠يف املدن أو 
عدم القيام بمراعاة هذا التنبيه االحتياطي قد 
يؤدي إىل وقوع حادث مما يتسبب يف إصابات 

خطرية أو الوفاة.

أوضاع الرتكيب لوصلة/كتيفة القطر وكرة الوصلة



٢٤١

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

 مم١٧٦٫٩
 مم٢١٠٦٫٥
 مم٣١٣٧٫٥
 مم٤١٦٠٫٥
 مم٥١٣٦
 مم٦١٨٣٫٥
 مم٧٢١١٫١
 مم٨١٢٧٢

انزع املشابك.١
مالحظة

عندما تكون مواد تدعيم واقية الصدمات ■
الخلفية من األملنيوم

تأكد من أال يتالمس جزء الكتيفة الحديدية بشكل 
مبارش مع تلك املنطقة.

عندما يتالمس الحديد واألملنيوم، ينشأ رد فعل 
يشبه التآكل الذي يؤدي إىل إضعاف الجزء املعني 

وقد ينتج عنه رضر. قم باستعمال مانع الصدأ 
لألجزاء التي ستتالمس عند تركيب كتيفة حديدية.

نزع غطاء وصلة الربط
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النوع أ

النوع ب

انزع الغطاء كما هو مبني يف الشكل ٢
التوضيحي.

عند إعادة ربط الغطاء، قم بعكس الخطوات 
املذكورة.

النوع أ

النوع ب

ستتعامل سيارتك بشكل مختلف عند قطر 
مقطورة. لتفادي وقوع حادث أو وفاة أو 

إصابة خطرية، تذكر ما ييل عند القيام بالقطر:
التحقق من الوصالت بني املقطورة ■

واألضواء
قم بإيقاف السيارة والتحقق من تشغيل 

الوصلة بني املقطورة واألضواء بعد القيادة 
. لفرتة وجيزة وقبل االنطالق أيضاً

ممارسة القيادة بمقطورة مزدوجة■
 خض تجربة الشعور باالنعطاف والتوقف

والرجوع للخلف مع املقطورة املزدوجة من 
خالل املمارسة يف منطقة تكون الحركة 

املرورية فيها خفيفة أو منعدمة.
 ،عند الرجوع للخلف بمقطورة مزدوجة

أمسك أقرب جزء إليك من عجلة القيادة 
وأدرها يف اتجاه عقارب الساعة لالنعطاف 
باملقطورة ناحية اليسار، ويف عكس اتجاه 

عقارب الساعة لالنعطاف باملقطورة ناحية 
اليمني. قم دائماً بالتدوير شيئاً فشيئاً 

لتفادي حدوث خطأ يف التوجيه. اطلب من 
أحد أن يقوم بإرشادك عند الرجوع للخلف 

للتقليل من خطر وقوع حادث.

إرشاد



٢٤٣

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

زيادة املسافة بني سيارتك والسيارة التي ■
أمامك

 كم/ساعة، ينبغي أن تكون ١٠عند رسعة 
املسافة بني سيارتك والسيارة التي تسري أمامك 
تساوي أو تزيد عن حاصل جمع طول سيارتك 

واملقطورة. تجنب الفرملة املفاجئة التي قد 
تسبب االنزالق. وإال فقد تخرج السيارة عن 

السيطرة. هذا صحيح خاصة عند القيادة عىل 
أسطح الطرق الرطبة أو الزلقة.

التعجيل الفجائي/تحريك عجلة القيادة/■
االنعطاف

إن القيام بانعطافات حادة عند القطر قد يؤدي 
إىل اصطدام املقطورة بسيارتك. قم بخفض 

الرسعة جيداً بصورة مسبقة عند االقرتاب من 
املنعطفات، وقم بالدوران يف املنعطفات ببطء 

وحذر لتفادي الحاجة إىل الفرملة بشكل 
مفاجئ.

نقاط هامة بخصوص االنعطاف■
عجالت املقطورة سوف تسري قريبة إىل الناحية 
الداخلية من املنحنى أكثر من عجالت السيارة. 
للتعويض عن هذا، قم بالدوران يف املنعطفات 

عىل نطاق أوسع من نطاق الدوران العادي الذي 
تقوم به.

نقاط هامة بخصوص الثبات■
إن حركة السيارة الناتجة عن أسطح الطرق غري 

املستوية والرياح املتعامدة القوية سوف تؤثر 
عىل القيادة. قد تهتز السيارة أيضا بفعل 

الحافالت العابرة أو الشاحنات الكبرية. انظر 
خلف السيارة بشكل متكرر عند السري بجانب 

مثل هذه السيارات. بمجرد حدوث مثل هذه 
الحركة للسيارة، ابدأ عىل الفور بخفض الرسعة 

بسالسة بواسطة تعشيق الفرامل ببطء. أثناء 

الفرملة، قم دائماً بتوجيه السيارة نحو األمام.
تجاوز السيارات األخرى■

قبل القيام بتغيري خط السري، ضع يف اعتبارك 
إجمايل مجموع أطوال سيارتك واملقطورة 

وتأكد من أن املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك كافية.

معلومات جهاز نقل الحركة■
عند استعمال فرامل املحرك، ال تقم بضبط 

، وذلك Dجهاز نقل الحركة عىل وضع القيادة 
للمحافظة عىل فعالية فرامل املحرك.

 مختاراً، ينبغي عليك اختيار Mإذا كان الوضع 
)٢٦١ص ← أو أدنى. (7الرتس 

إذا ارتفعت درجة حرارة املحرك عن الحدود ■
الطبيعية

قطر مقطورة محملة صعوداً نحو مرتفع طويل 
°م ٣٠وشديد امليالن يف درجات حرارة تتجاوز 

قد يؤدي إىل زيادة سخونة املحرك عن الحدود 
الطبيعية. إذا كانت إبرة مقياس درجة حرارة 

سائل تربيد املحرك تشري إىل زيادة سخونة 
املحرك عن الحدود الطبيعية، فقم فوراً بإيقاف 

تشغيل نظام تكييف الهواء ومغادرة الطريق 
)٧٣٣ص ←وإيقاف السيارة يف مكان آمن. (

عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■
قم دائماً بوضع سنادات اإلطارات تحت إطارات 
السيارة واملقطورة. قم بتعشيق فرامل االنتظار 
بإحكام وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

.Pاالنتظار 

جدول التليني■
تويص رشكة تويوتا بعدم استعمال السيارة املجهزة 

باألجهزة الجديدة لتوليد ونقل الطاقة الحركية لقطر 
 كم.٨٠٠مقطورة ألول 
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إذا انحرفت املقطورة■
عامل واحد أو أكثر (الرياح العرضية والسيارات 

املارة والقيادة عىل الطرق الوعرة، إلخ) قد يؤثر سلبياً 
عىل أداء توجيه السيارة واملقطورة مما يتسبب يف عدم 

ثبات السيارة.
إذا حدث انحراف املقطورة:●
امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ عىل السيارة يف •

خط مستقيم.
ال تقم بمحاولة التحكم بانحراف املقطورة 

بواسطة تدوير عجلة القيادة.
ابدأ برفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بخفض •

رسعة السيارة عىل الفور ولكن بالتدريج.
ال تقم بزيادة رسعة السيارة. ال تقم بتعشيق 

فرامل السيارة.
إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشيق الفرامل 

بصورة مفاجئة لتوجيه السيارة واملقطورة، من 
املفرتض أن تستعيد السيارة واملقطورة توازنها (إذا 

كان نظام التحكم بانحراف املقطورة يف وضع 
التشغيل، يمكنه أن يساعدك أيضاً عىل ضمان ثبات 

السيارة واملقطورة).
بعد توقف املقطورة عن االنحراف:●
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن. قم بإخراج جميع •

الركاب من السيارة.
افحص إطارات السيارة واملقطورة.•
تحقق من حمل املقطورة.•

تأكد من عدم تغري الحمل.
تأكد من كون الحمل املسلط عىل اللسان مناسباً إذا 

. كان ذلك ممكناً
تحقق من حمل السيارة.•

تأكد من عدم وجود حمولة زائدة يف السيارة بعد 
جلوس الركاب فيها.

إذا لم تجد أية مشاكل، تكون رسعة انحراف املقطورة 
أعىل من الحد األقىص لرسعة السيارة واملقطورة 

سوية. قم بالقيادة برسعة أقل لتفادي تقلقل السيارة. 
تذكر أن انحراف السيارة واملقطورة يزداد مع ازدياد 

الرسعة.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اسحب ذراع تأمني خطاف القطر لألعىل.١

ارفع الجزء العلوي من الخطاف.٢
بعد ربط املقطورة، اجعل الجزء العلوي من خطاف 

القطر ينزل اىل موضعه األصيل وقم بإنزال ذراع 
تأمني خطاف القطر الدوار.

عند القطر■
كوسيلة إضافية لضمان السالمة، اربط السيارة ●

الواجب قطرها اىل الوصلة الكروية للقطر 
باستعمال كبل أو حبل.

اربط السيارة الواجب قطرها اىل خطاف القطر ●
الدوار بحيث تكون قوة السحب أفقية.

تصغر زاوية مغادرة السيارة بسبب تركيبات ●
خطاف القطر الدوار والدرجات. احرص عىل عدم 

تداخل الجزء السفيل من السيارة مع سطح الطريق 

*خطاف القطر الدوار

يمكن استعمال خطاف القطر الدوار لقطر 
سيارة أخرى أو مقطورة.



٢٤٥

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

غطاء الونش
حامل الخطاف

فتحة كلتش الونش
فتحة الونش

طرف توصيل وحدة التحكم عن بعد
الخطاف

الغطاء املانع لدخول الغبار

*الونش الكهربائي

A

B

C

D

E

F

G



قبل بدء القيادة. ١-٢٤٦٤

ذراع كلتش الونش
وحدة التحكم عن بعد

يمكنك إيجاد ذراع كلتش الونش ووحدة التحكم عن 
بعد يف كيس التخزين املوجود يف مقعد الراكب 

األمامي.

"POWERضوء مؤرش "
يشري هذا املؤرش اىل كون الونش جاهزاً لالستعمال.

عن طريق توصيل وحدة التحكم عن بعد بطرف 
التوصيل املوجود عىل الونش، ييضء هذا املؤرش عند 

بدء تشغيل املحرك.
" معتماً POWERإذا أصبح ضوء مؤرش الطاقة "

بدرجة ملحوظة، قم بإيقاف تشغيل الونش إىل ان 
تتم إعادة شحن البطارية.

"OVER TEMPضوء التحذير "
يشري هذا املؤرش اىل كون درجة حرارة موتور 

الونش مرتفعة عن الحدود الطبيعية.

عند سحب حموالت ثقيلة، قد ييضء مؤرش تحذير 
" وقد يتم OVER TEMPالسخونة الزائدة "

إصدار صوت التحذير.
إذا حدث هذا، قم بإيقاف تشغيل الونش واجعل 

موتور الونش يربد.
مفتاح التحكم عن بعد

"OUTجانب اإلخراج "
"INجانب اإلدخال "

رأس سلك التوصيل

ارفع الغطاء كما هو مبني يف الشكل ١
التوضيحي.

افتح املثبت املوجود عىل الغطاء وانزع ٢
الغطاء كما هو موضح يف الشكل 

التوضيحي.
عند أعادة ربط غطاء الونش، قم بتنفيذ عملية النزع 

وحدة التحكم عن بعد

H

I

A

B

نزع غطاء الونش

C

D

E

F



٢٤٧

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

. عكسياً

قم بإيقاف السيارة أمام املادة املراد سحبها ١
يف خط مستقيم.

انزع غطاء الونش.٢
اضبط ذراع كلتش الونش وقم بتدوير ٣

ذراع كلتش الونش بعكس اتجاه حركة 
عقارب الساعة من موضع التأمني اىل 

موضع التحرير.

تأمني١

لفك التأمني٢
انزع حامل الخطاف واسحب الكبل للخارج ٤

بيدك.

امسك الخطاف وقم بتمديد الكبل كما هو ٥
مطلوب.

سحب الكبل للخارج (بقوة)■
قم بتدوير ذراع كلتش الونش اىل موضع ١

التأمني.

تأمني١

التحضري الستعمال الونش

تشغيل الونش



قبل بدء القيادة. ١-٢٤٨٤

لفك التأمني٢
انزع الغطاء املانع لدخول الغبار عن طرف ٢

توصيل وحدة التحكم عن بعد وقم 
بتوصيل رأس سلك التوصيل الخاص 

بوحدة التحكم عن بعد.

عند استعمال الونش مع كون السيارة ٣
متوقفة، قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات 

" وتعشيق فرامل Pإىل وضع االنتظار "
االنتظار بإحكام.

قم بتثبيت اإلطارات األمامية باستعمال ٤
السندات.

ابدأ تشغيل املحرك واجعله يدور برسعة ٥
أعىل من الرسعة الالتعشيقية.

تأكد من إضاءة ضوء املؤرش ٦
"POWER ومن ثم قم بتزليق مفتاح ."

التحكم عن بعد اىل موضع اإلخراج 
"OUT."

إعادة لف الكبل■
"، POWERتأكد من إضاءة مؤرش الطاقة "

ومن ثم قم بتزليق مفتاح التحكم عن بعد اىل 
".INموضع اإلدخال "

عند إعادة اللف، أعد لف الكبل بالزاوية املشار 
إليها يف الشكل التوضيحي لتفادي تشابك الكبل.

مدى كبل الونش■
 ١٥ينبغي سحب الكبل يف خط مستقيم ضمن 

درجة أفقياً وعمودياً من مركز فتحة الونش.

 درجة ١٥لسحب مادة تنحرف بمقدار أكثر من 
من مركز فتحة الونش، قم باستعمال السناد 

والبكارة كما هو موضح يف الشكل التوضيحي.

كيفية استعمال الونش



٢٤٩

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

ربط الكبل■
اربط خطاف الكبل بإحكام اىل املادة املراد 

سحبها أو اىل شجرة قائمة.
 امللفوف ينبغي أن يكون الكبل املنفصل 

حول املادة له نفس سماكة كبل القطر عىل األقل 
وأن يكون متيناً بما فيه الكفاية.

تحريك مواد ثقيلة■
اربط سيارتك بشجرة قائمة تستطيع تحمل 

الحمل الذي ستقوم بتطبيقه عليها. استعمال 
السناد والرافعة والبكرات يجعل العمل أسهل.

استعمال السناد والبكارة
استعمال البكرات

كيفية تثبيت الكبل بالخطاف■

يتم توضيح الحمل املسموح به كما ييل.

A

A
A

B



قبل بدء القيادة. ١-٢٥٠٤

إخراج السيارة املنغرزة أو الصعود عىل ■
مرتفع شديد امليالن

اربط الكبل اىل شجرة قائمة قريبة أو سيارة 
أخرى.

عندما يكون شخص أخر يمسك الخطاف ١
ويسحبه بخفة للمحافظة عىل توتر معني 

عىل الكبل، قم بلف الكبل دورة واحدة بدءاً 
من حافة االسطوانة.

اضبط مفتاح التحكم عن بعد عىل وضع ٢
 مرت من الكبل.١اإليقاف مع ترك 

قم بتثبيت الخطاف يف مكانه املوجود عىل ٣
حامل الخطاف.

امسك حامل الخطاف من املقبض وقم ٤
بتشغيل مفتاح التحكم عن بعد بصورة 

متقطعة اىل ان تتم إعادة لف الكبل بأكمله 
. تقريباً

قوة السحبالكبل
 كجم١٠٠٠أقل من  الخط األحادي

 كجم٢٠٠٠أقل من  الخط الثنائي

 كجم٣٠٠٠أقل من  الخط الثالثي

بعد استعمال الونش

A

B

C



٢٥١

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

قم برتكيب حامل الخطاف يف فتحة الونش.٥

أعد لف الكبل لتوفري توتر قليل له.٦

افصل رأس سلك التوصيل وحدة التحكم ٧
عن بعد عن طرف التوصيل وقم برتكيب 

الغطاء املانع لدخول الغبار عىل طرف 
التوصيل.

ضع ذراع كلتش الونش ووحدة التحكم عن ٨
بعد يف كيس التخزين املوجود يف صندوق 

القفازات.
)٢٤٦ص ←قم برتكيب غطاء الونش. (٩

عند استعمال الونش الكهربائي■
عند استعمال الونش الكهربائي ألول مرة، قد يصدر 

بعض الدخان من املوتور. ولكن هذا ال يدل عىل 
وجود خلل وسيختفي الدخان تدريجياً أثناء استعمال 

الونش.
عند إيقاف تشغيل الونش■

الحظ أن اسطوانة الونش ال تتوقف عن العمل عىل 
الفور بعد قيامك بضبط املفتاح عىل وضع اإليقاف.

عند قيامك بربط كبل منفصل اىل شجرة قائمة■
قم باستعمال قماش متني أو ما يعادله لتغطية 

الشجرة به واحرص عىل عدم تلفها.

تحذير
لتفادي وقوع حادث أو إصابة■
قبل أو بعد استعمال الونش، افحص ما ييل:●
ارتخاء برغي تركيب الونش•
اهرتاء أو صدأ كبل الونش•
تشققات أو خدوش أو تماس يف سلك وحدة •

التحكم عن بعد
إذا كان الكبل مشوهاً أو تالفاً أو متآكالً، قد ●

ترتاجع متانته بشكل خطري. عند وقوع تماس 
يف سلك وحدة التحكم عن بعد، قد يبدأ الونش 
يف العمل بدون تحذير. إذا قمت باكتشاف أية 

حالة غري طبيعية يف الونش، ال تقم باستعماله 
وقم باستشارة وكيل تويوتا.

ال تعمد اىل استعمال الونش لتحريك شخص ما ●
أو رفع يشء ما.

ينبغي أن ال يقف أي شخص إال العامل بالقرب ●
من فتحة الونش وكبل الونش وخطاف الونش 
ووحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل الونش أو 
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد مربوطة اىل 

الونش. 
ال تضع يديك أو قدميك عىل واقية الصدمات 
األمامية املوجودة بالقرب من فتحة الونش، 
وإال فقد يتم احتباسهما باألجزاء املتحركة.

ال تعمد اىل ملس الكبل أو الخطاف عندما يكون ●
الكبل معرضاً للتوتر حتى إذا لم يتم استعمال 

الونش.
ال تقم بتوصيل وحدة التحكم عن بعد بالونش ●

إال عند استعمال الونش. انزع وحدة التحكم عن 
بعد عند عدم استعمال الونش.

تشغيل الونش بصورة غري متوقعة بالخطأ: 
ضغط مفتاح وحدة التحكم عن بعد يمكن أن 

يؤدي إىل وقوع حوادث خطرية كأن تعلق 
. أصابعك بالونش مثالً



قبل بدء القيادة. ١-٢٥٢٤

تحذير
قم بتعشيق فرامل االنتظار وضع السندات أمام●

اإلطارات األمامية عند استعمال الونش مع كون 
السيارة متوقفة.

قم بإعادة لف الكبل باالتجاه املبني عىل هيكل ●
الونش. تعترب إعادة لفه بعكس االتجاه خطرية 

الن الفرامل ال تعمل ويقوم مفتاح التحكم 
بإعادة لف الكبل املوجود عىل جانب اإلخراج 

"OUT مما قد يؤدي إىل سوء تشغيل خطري ."
عند تشغيل مفتاح التحكم عن بعد.

عند فك الكبل املتشابك عىل األسطوانة، اسحب ●
الكبل إىل الخارج بواسطة الخطاف ثم قم 

بإعادة لف الكبل. ال تعمد مسك الكبل بيديك. 
ولكن إذا كان ال بد من مسك الكبل بيديك، انزع 

وحدة التحكم عن بعد عن الونش أوالً لتفادي 
تشغيل الونش بصورة غري متوقعة.

عندما يتم لف الكبل عىل األسطوانة، تصبح ●
رسعة دوران األسطوانة أكرب. لتفادي تعرضك 

لإلصابات، احرص عىل أال تعلق يداك بهيكل 
الونش.

تأكد من استعمال حامل الخطاف عندما ال يبقى ●
 مرت من الكبل غري ملفوف. لتفادي ١سوى 

تعرضك لإلصابات أثناء إعادة لف الكبل، ال 
تضع يدك عىل دليل الكبل أو تمسك الخطاف أو 

الكبل بدالً من مقبض حامل الخطاف.
أثناء التعامل مع الكبل، قم بارتداء قفازات ●

سميكة مصنوعة من الجلد إذا أمكن. ال تدع 
الكبل ينزلق عرب يديك، وإال فقد يؤدي ذلك إىل 

إصابتهما بحروق أو سحجات.
عند قطر سيارتك باستعمال الونش، تجنب ●

تحميل الحمل عىل كبل القطر بصورة مفاجئة 
بتحريك السيارة لألمام والخلف، وإال فقد 

ينفصل الخطاف عن الكبل بصورة غري 
مقصودة أو يتم تلف الكبل.

ال تعمد اىل ملس موتور الونش أثناء أو بعد ●
. تشغيل الونش ألنه قد يكون ساخناً

مالحظة
لتفادي تلف السيارة والونش الكهربائي■
ال تعمد اىل تشغيل الونش عندما يكون حامل ●

الخطاف مثبتاً بمكانه.
ال تعمد اىل مواصلة التشغيل عند إضاءة ضوء ●

 OVER" التحذير من السخونة الزائدة 
TEMP" .وإصدار صوت التحذير 

 ٥ال تسحب الكبل إىل الخارج بأكمله. اترك ●
لفات عىل األقل عىل األسطوانة.

حافظ عىل الكبل يف خط مستقيم يتماىش مع ●
السيارة. ال تقم بسحب أي يشء إذا بلغ انحراف 

 ١٥الكبل عن مركز فتحة الونش أكثر من 
درجة.

 ٣٠٠٠ال تعمد اىل سحب أية حمولة أثقل من ●
كجم

قد ينكرس كبل القطر إذا قمت بلفه مبارشة ●
حول املادة املراد قطرها.



٢٥٣

٤

قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

مالحظة
ترتاجع متانة الكبل االحتياطي عندما تتجاوز ●

 درجة (عند السحب أفقياً). ٩٠زاوية السحب 
قد ينكرس إذا كان قصرياً جداً وكانت زاوية 

 درجة.١٢٠السحب أكرب من 

جيد
رديء

ال تقم بلف الكبل بيدك. أثناء تشغيل موتور ●
الونش، حافظ عىل توتر معني يف الكبل عند لفه. 

إذا تم لف الكبل بشكل غري مشدود، فقد 
يتعرض للتلف عند قيامك بتطبيق حمل عليه.

ال تعمد اىل مواصلة عملية اللف إذا انزلق الكبل ●
عن االسطوانة. وإال فقد يتم تلف جزء من 

أجزاء الونش.
ال ترتك مفتاح التحكم عن بعد يف املوضع ●

"IN إذا أصبح لف الكبل غري ممكن (إذا علق ."
)، اضبط  الجسم الذي يتم سحبه بصخرة مثالً

مفتاح التحكم عن بعد عىل وضع اإليقاف.
ال تعمد اىل لف الكبل بشدة أعىل من الالزم بعد ●

لف الكبل واستبدال حامل الخطاف.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■
ال تعمد اىل مواصلة تشغيل الونش عندما يصبح ●

" معتماً ويتم POWERضوء مؤرش الطاقة "
إصدار صوت التحذير.

ال تعمد اىل استعمال الونش بصورة مستمرة ●
ملدة طويلة من الزمن.

وحدة التحكم عن بعد■
تجنب ارتطام وحدة التحكم عن بعد بأشياء ●

أخرى أو سقوطها.

A

B

ال تعمد اىل استعمال وحدة التحكم عن بعد يف ●
أمطار غزيرة أو طمسها يف املاء.

ال تعمد اىل تعرض طرف توصيل وحدة التحكم ●
عن بعد لقوة زائدة أو للماء أو للوحل أو ألي 

من الكيماويات، الخ.
عند عدم االستعمال■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
تعرض الونش الكهربائي للتلف:

اضبط كلتش الونش يف وضع التأمني.●
انزع ذراع كلتش الونش ووحدة التحكم عن ●

بعد عن الونش وضعهما يف كيس التخزين 
املوجود يف صندوق القفازات.

أعد تركيب الغطاء املانع لدخول الغبار عىل ●
طرف التوصيل دائماً بعد نزعه. 

وجود الغبار أو الرمل أو أشياء أخرى يف طرف 
التوصيل قد يؤدي إىل ضعف التوصيل.

قم دائماً برتكيب غطاء الونش إلغالق فتحة ●
الونش.



عمليات القيادة. ٢-٢٥٤٤
عمليات القيادة.٢-٤

اسحب مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١
)٢٦٧ص ←فرامل االنتظار معشقة. (

سييضء مؤرش فرامل االنتظار.
تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف ٢

.Pوضع االنتظار 
اضغط دواسة الفرامل بإحكام.٣

 ورسالة عىل شاشة العرض يتم عرض 
املتعددة املعلومات.

إذا لم يظهر، ال يمكن تشغيل املحرك.
السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات ٤

األصابع ونظام مصادقة بصمات األصابع 
قيد التشغيل: املصادقة عن طريق ملس 
مستشعر بصمات األصابع عىل مفتاح 

تشغيل املحرك باستخدام إصبعك (يجب أن 
تكون معلومات بصمة اإلصبع مسجلة 

)١١٦ص ←بالفعل). (
سيصدر الصوت اإلشاري (صوت نغمة قصرية) إذا 

نجحت عملية مصادقة بصمة اإلصبع.
قد تفشل مصادقة بصمة اإلصبع إذا تحركت برسعة 

كبرية أو إذا حركت إصبعك مع الضغط.
اضغط مفتاح تشغيل املحرك برسعة ولكن ٥

بشكل كامل.
عندما تحتوي السيارة عىل نظام مصادقة بصمات 

األصابع وكان نظام مصادقة بصمات األصابع قيد 

التشغيل، سيصدر الصوت اإلشاري (صوت نغمة 
قصرية) بعد نجاح مصادقة بصمة اإلصبع. اضغط 

 ثوانٍ تقريبًا من ٥عىل مفتاح تشغيل املحرك خالل 
حدوث ذلك. إذا لم تقم بذلك بالرسعة الكافية، 

فسيلزم إجراء مصادقة بصمة اإلصبع مرة أخرى.
عند تشغيل مفتاح تشغيل املحرك، ال تحتاج إال إىل 

ضغطه مرة واحدة ملدة قصرية من الزمن بإحكام. ال 
. تحتاج إىل ضغط املفتاح مطوالً

يتم تدوير املحرك باستعمال موتور بدء تشغيل 
 ثانية ٣٠املحرك إىل أن يبدأ تشغيل املحرك أو ملدة 

كحد أقىص، أيهما يكون أقل.
اضغط دواسة الفرامل مطوالً إىل أن يتم تشغيل 

املحرك بالكامل.
 (مؤرش تسخني محرك الديزل فقط: 

املحرك مسبقاً) ييضء. سيتم بدء تشغيل املحرك بعد 
انطفاء ضوء اإلشارة.

إذا كانت درجة حرارة سائل تربيد املحرك أعىل من 
°م تقريباً، فقد ال ييضء مؤرش تسخني املحرك ٣٠

. مسبقاً
يمكن بدء تشغيل املحرك من أي وضع ملفتاح تشغيل 

املحرك.

السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات 
األصابع

السيارات غري املجهزة بنظام مصادقة 
بصمات األصابع

مستشعر بصمات األصابع

ضوء مفتاح تشغيل املحرك■
ييضء ضوء مفتاح تشغيل املحرك كما ييل حسب 

مفتاح (إشعال) املحرك

القيام بتنفيذ عمليات التشغيل التالية عند 
حمل املفتاح اإللكرتوني يؤدي إىل تشغيل 

املحرك أو تغيري أوضاع مفتاح تشغيل 
املحرك.

بدء تشغيل املحرك

A

B

C
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الوضع.
ييضء ضوء مفتاح تشغيل املحرك عندما يتم فتح ●

باب السائق أو باب الراكب األمامي.
عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع ●

 ويتم ضغط دواسة الفرامل عندما OFFاإليقاف 
يكون املفتاح اإللكرتوني معك، يومض ضوء مفتاح 

تشغيل املحرك.
عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل ●

، ON أو وضع التشغيل ACCوضع الكماليات 
ييضء ضوء مفتاح تشغيل املحرك.

عندما يتم تحويل مفتاح تشغيل املحرك من وضع ●
 إىل وضع ON أو وضع التشغيل ACCالكماليات 

، ييضء ضوء مفتاح تشغيل املحرك OFFاإليقاف 
لفرتة معينة من الوقت. بعد ذلك، ينطفئ ضوء 

مفتاح تشغيل املحرك.
إذا لم يبدأ تشغيل املحرك■
ربما لم يتم إبطال النظام املانع لتشغيل املحرك. ●

)١١٠ص ←(
اتصل بوكيل تويوتا القريب منك.

إذا تم عرض رسالة متعلقة بالبدء عىل شاشة ●
العرض املتعددة املعلومات، اقرأ الرسالة واتبع 

التعليمات.
إذا كانت البطارية فارغة الشحنة■

ال يمكن بدء تشغيل املحرك باستعمال النظام الذكي 
 ٧٢٦ص لدخول السيارة وبدء التشغيل. راجع 

ملعلومات عن إعادة تشغيل املحرك.
مصادقة بصمة اإلصبع■
قد يستغرق توثيق مصادقة بصمة اإلصبع بعض ●

الوقت اعتمادًا عىل مقدار معلومات بصمة اإلصبع 
املسجلة.

عند ملس مستشعر بصمات األصابع، تأكد من أن ●
إصبعك يغطي سطح املستشعر بالكامل. قد يؤدي 
ملس املستشعر بطرف إصبعك أو بالجزء الجانبي 

من إصبعك إىل منع املصادقة.
املس املستشعر ببطء. اللمس برسعة كبرية أو بقوة ●

كبرية أو تمرير إصبعك عىل املستشعر مع اللمس 
قد يؤدي إىل منع التعرف بشكل طبيعي.

إذا كان من الصعب الضغط عىل مفتاح تشغيل ●
املحرك (عىل سبيل املثال، إذا كان ظافر إصبعك 

طويالً جدًا)، فقم أوالً بإجراء مصادقة بصمة 
اإلصبع. بمجرد نجاح ذلك، ارفع إصبعك ثم 

اضغط عىل مفتاح تشغيل املحرك بإصبع آخر.
إذا فشلت مصادقة بصمة اإلصبع، فسيتم عرض ●

 باإلصبع املسجل رسالة "اضغط مستشعر 
بالفعل مجدداً ببطء" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
 مرات متتالية، ٣إذا فشلت مصادقة بصمة اإلصبع ●

فسيتم عرض رسالة "اضغط دواسة الفرامل 
واملس زر تشغيل املحرك باملفتاح" عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
إذا كان املستخدم الذي قام بتسجيل معلومات ●

بصمات األصابع الخاصة به غري معروف، أو إذا لم 
تنجح مصادقة بصمة اإلصبع، فأمسك املفتاح 

اإللكرتوني بالقرب من مفتاح تشغيل املحرك أثناء 
الضغط عىل دواسة الفرامل، ثم اضغط عىل مفتاح 

)٧٢٥ص ←تشغيل املحرك. (
فروغ شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■

١٦٦ص ←
الظروف املؤثرة عىل التشغيل■

١٩١ص ←
مالحظة حول وظيفة دخول السيارة■

١٩٢ص ←
وظيفة تأمني عجلة القيادة■
عند فتح األبواب وإغالقها بعد ضبط مفتاح تشغيل ●

، سيتم تأمني OFFاملحرك عىل وضع اإليقاف 
عجلة القيادة باستعمال وظيفة تأمني عجلة 

القيادة. عند تشغيل مفتاح تشغيل املحرك مرة 
. ثانية، يتم إلغاء تأمني عجلة القيادة تلقائياً

عندما يتعذر فك تأمني عجلة القيادة، يتم عرض ●
"اضغط زر املحرك مع تدوير املقود بأحد 

االتجاهني" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف وضع 

.Pاالنتظار 
اضغط مفتاح تشغيل املحرك ضغطة قصرية 

وقوية أثناء تدوير عجلة القيادة لليمني واليسار.



عمليات القيادة. ٢-٢٥٦٤

لتفادي ارتفاع حرارة موتور تأمني عجلة القيادة ●
فوق الحدود الطبيعية، قد يتم إيقاف تشغيل 

املوتور مؤقتاً إذا قمت بتشغيل املحرك وإيقافه 
بصورة متكررة يف فرتة قصرية من الزمن. يف مثل 

 ١٠هذه الحالة، تجنب تدوير املحرك. بعد مرور 
ثوان تقريباً، سيتم استئناف تشغيل موتور تأمني 

عجلة القيادة.
عند وجود خلل يف النظام الذكي لدخول السيارة ■

وبدء التشغيل
إذا تم عرض "خلل يف النظام الذكي لدخول وبدء 

تشغيل السيارة راجع دليل املالك" عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف 
النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل 

الفور.
البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■

٦٧٤ص ←
تشغيل مفتاح تشغيل املحرك■
إذا لم يتم ضغط املفتاح بإحكام ملدة وجيزة، قد ال ●

يتغري وضع مفتاح تشغيل املحرك أو قد ال يتم 
تشغيل املحرك.

إذا حاولت إعادة بدء تشغيل املحرك فوراً بعد ●
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

OFF .قد ال يبدأ تشغيل املحرك يف بعض الحاالت ،
بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

OFF انتظر ملدة بضع ثوان قبل محاولة إعادة ،
بدء تشغيل املحرك.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

.٧٦٥ص التشغيل يف التهيئة حسب الطلب، راجع 

١. قم بإيقاف السيارة تماماً
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢

)٢٦٧ص ←الوضع اليدوي. (
تحقق من إضاءة ضوء إشارة فرامل االنتظار.

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات اىل وضع ٣
)٢٦٠ص ←. (Pاالنتظار 

تحذير
عند بدء تشغيل املحرك■

قم دائماً بتشغيل املحرك عندما تكون جالساً يف 
مقعد السائق. ال تضغط دواسة التعجيل أثناء 

محاولة بدء تشغيل املحرك يف أي حال من 
األحوال.

القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما يتسبب 
يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

تنبيه أثناء القيادة■
عند وقوع خلل يف املحرك أثناء تحرك السيارة، ال 
تقم بتأمني األبواب أو فتحها إىل أن تصل السيارة 

. قد يؤدي تأمني  إىل مكان آمن وتتوقف تماماً
عجلة القيادة عندما تكون السيارة يف هذه الحالة 

إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية.

مالحظة
عند بدء تشغيل املحرك■
ال تقم بزيادة رسعة دوران املحرك عندما يكون ●

. املحرك بارداً
إذا كان من الصعب بدء تشغيل املحرك أو ●

توقف املحرك عن العمل بصورة متكررة، اطلب 
من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.

األعراض التي تشري إىل وجود خلل يف مفتاح ■
تشغيل املحرك

إذا الحظت مفتاح تشغيل املحرك يعمل مختلفاً عن 
املعتاد مثل التصاق املفتاح، فقد يشري ذلك إىل 

وجود خلل فيه. اتصل بوكيل تويوتا عىل الفور.

إيقاف دوران املحرك
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اضغط مفتاح تشغيل املحرك بإحكام ملدة ٤
وجيزة.

سيتوقف املحرك عن العمل وسينطفئ ضوء لوحة 
العدادات.

قم بتحرير ذراع تبديل الرسعات عند الضغط عىل 
مفتاح تشغيل املحرك.

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل وتأكد من ٥
عدم ظهور "الكماليات" أو "تشغيل 
املحرك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.

يمكن تغيري األوضاع بواسطة ضغط مفتاح 
تشغيل املحرك بدون ضغط دواسة الفرامل. 

(يتغري الوضع يف كل مرة يتم فيها ضغط 
املفتاح.)

*OFFوضع اإليقاف ١

يمكن استعمال ومّاضات التحذير من الخطر.
ال يتم عرض شاشة املعلومات املتعددة.

ACCوضع الكماليات ٢
يمكن استعمال بعض األجهزة الكهربائية مثل نظام 

الصوت.
سيتم عرض "الكماليات" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
تشغيل٣

يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.
سيتم عرض "تشغيل املحرك" عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات.
إذا كان ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري وضع :*

 عند ضبط املحرك عىل وضع اإليقاف، Pاالنتظار 
سيظل مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 

ON ولن يتحول إىل وضع اإليقاف ،OFF.

تحذير
إيقاف تشغيل املحرك عند الطوارئ■
إذا كنت ترغب يف إيقاف تشغيل املحرك عند ●

الطوارئ أثناء قيادة السيارة، اضغط مفتاح 
تشغيل املحرك مطوالً ملدة تزيد عن ثانيتني، أو 

ص ← مرات أو أكثر بالتتابع. (٣اضغطه قليالً 
٦٨٦(

ولكن، ال تقم بلمس مفتاح تشغيل املحرك أثناء 
القيادة إال يف حالة الطوارئ. إيقاف تشغيل 

املحرك أثناء القيادة ال يؤدي إىل فقدان التحكم 
بعجلة القيادة والفرامل. ومع ذلك، قد يتم فقد 

التعزيز اآليل لهذه األنظمة مما يصعّب القيام 
بتوجيه السيارة أو الفرملة قبل إيقاف السيارة 

اعتمادًا عىل الشحن املتبقي يف البطارية أو 
ظروف االستخدام. يف هذه الحالة، ينبغي عليك 

التوقف عىل جانب الطريق وإيقاف السيارة 
. رسعان ما يصبح القيام بذلك آمناً

إذا تم تشغيل مفتاح تشغيل املحرك أثناء تحرك ●
السيارة، يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وإصدار صوت 
إشاري.

عندما تريد إعادة تشغيل املحرك بعد إيقافه●
بشكل طارئ، قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات 

 واضغط مفتاح تشغيل Nإىل وضع الالتعشيق 
املحرك بإحكام ملدة وجيزة.

تغيري أوضاع مفتاح تشغيل املحرك
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وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً■
 أو يف ACCعند ترك السيارة يف وضع الكماليات 

 ٢٠ (املحرك غري دائر) ألكثر من ONوضع التشغيل 
دقيقة عندما يكون ذراع تبديل الرسعات مضبوطاً 

، سيتم ضبط مفتاح تشغيل Pعىل وضع االنتظار 
.OFFاملحرك عىل وضع اإليقاف   تلقائياً

ولكن هذه الوظيفة ال تستطيع منع تفريغ شحنة 
البطارية بشكل كامل. ال ترتك مفتاح تشغيل املحرك 

 ON أو يف وضع التشغيل ACCيف وضع الكماليات 
ملدة طويلة من الزمن واملحرك مطفأ.

إذا تم إيقاف دوران املحرك مع وجود ذراع 
، Pتبديل الرسعات يف وضع غري وضع االنتظار 

لن يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
، بل عىل وضع الكماليات OFFاإليقاف 

ACC قم بتنفيذ العمليات التالية لضبط .
:OFFاملفتاح عىل وضع اإليقاف 

تأكد من تعشيق فرامل االنتظار.١
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٢

.Pاالنتظار 

تأكد من ظهور "تشغيل املحرك" عىل شاشة ٣
العرض املتعددة املعلومات واضغط مفتاح 

تشغيل املحرك بإحكام ملدة وجيزة.
تأكد من انطفاء "الكماليات" أو "تشغيل ٤

املحرك" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■
ال ترتك مفتاح تشغيل املحرك يف وضع ●

 ON أو يف وضع التشغيل ACCالكماليات 
. ملدة طويلة من الزمن إذا لم يكن املحرك دائراً

إذا تم عرض "الكماليات" أو "تشغيل املحرك" ●
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات فإن ذلك 

يشري إىل أن مفتاح تشغيل املحرك ليس يف وضع 
. اخرج من السيارة بعد ضبط OFFاإليقاف 

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
OFF.

عند إيقاف دوران املحرك إذا كان ذراع 
تبديل الرسعات يف وضع غري وضع 

Pاالنتظار 

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال تقم بإيقاف دوران املحرك مع وجود ذراع 
. إذا Pتبديل الرسعات يف وضع غري وضع االنتظار 

تم إيقاف املحرك مع وجود ذراع تبديل الرسعات 
يف وضع آخر، لن يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

، لكن بدالً من ذلك يظل OFFعىل وضع اإليقاف 
. إذا تركت السيارة يف ONيف وضع التشغيل 

، فقد يؤدي ذلك إىل تفريغ ONوضع التشغيل 
شحنة البطارية.



٢٥٩

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

عند تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة :١*
D يقوم النظام باختيار ترس مناسب لظروف ،

القيادة. يوىص بضبط ذراع تبديل الرسعات عىل 
 للقيادة العادية.Dوضع القيادة 

يمكن تثبيت أي مدى تروس عند القيادة يف :٢*
.Mالوضع 

القيادة هبوطاً■
أثناء القيادة عىل املنحدرات، قد يتم يف بعض الحاالت 

التحويل إىل تروس أدنى تلقائياً للحصول عىل قوة 
فرامل املحرك. نتيجة لعملية التحويل إىل تروس 

أدنى، قد تزداد رسعة دوران املحرك.
لحماية جهاز نقل الحركة التلقائي■
إذا ظلت اإلطارات تدور يف أماكنها بدون احتكاك ●

عندما تنغرز السيارة يف الطني أو الرتاب أو الثلج، 

أو إذا تم ضغط دواسة التعجيل وتحريرها بشكل 
متكرر أثناء القيادة، فقد تصبح درجة حرارة 

جهاز نقل الحركة التلقائي عالية جدًا وقد يتلف 
جهاز نقل الحركة التلقائي. 

لتفادي إتالف جهاز نقل حركة التلقائي، فقد يقوم 
 . النظام بتأمني الرتس مؤقتاً

إذا انخفضت درجة حرارة جهاز نقل الحركة 
التلقائي، يتم إلغاء تأمني الرتس وإعادة جهاز نقل 

الحركة التلقائي إىل وضع التشغيل العادي.
إذا كانت درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة ●

التلقائي مرتفعة، فسيتم عرض "درجة حرارة 
زيت ناقل الحركة مرتفعة توقف يف مكان آمن 
راجع دليل املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات. قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل 
الفور وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

 وانتظر إىل أن تختفي رسالة التحذير. Pاالنتظار 
عند اختفاء رسالة التحذير، يمكنك بدء تشغيل 

السيارة مرة أخرى. إذا لم تختفي رسالة التحذير، 
قم باالتصال بوكيل تويوتا.

عند القيادة مع تفعيل الرادار الديناميكي لنظام ■
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به) أو الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) أو نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

حتى إذا قمت بتنفيذ اإلجراءات التالية بغرض تشغيل 
فرامل املحرك، لن تعمل فرامل املحرك بسبب عدم 

إلغاء تشغيل الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل أو الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو نظام 

. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9اختيار الرتس األدنى ●

)٢٦١ص ←. (Mأثناء القيادة يف الوضع 
إذا قمت بضبط وضع القيادة عىل الوضع الريايض ●

. Dأثناء القيادة عندما يكون وضع القيادة   مختاراً
)٤٦٣ص ←(
كبح االنطالق املفاجئ (التحكم ببدء القيادة)■

٢٣٥ص ←

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
)Mبالوضع 

اخرت وضع جهاز نقل الحركة حسب الغرض 
والوضع.

وظائف أوضاع جهاز نقل الحركة 
والغرض منها

وضع جهاز 
الهدف أو الوظيفةنقل الحركة

P/إيقاف السيارة يف موقف السيارات
بدء تشغيل املحرك

Rالرجوع للخلف

N
وضع الالتعشيق

(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)
D١*القيادة العادية

M القيادة يف الوضعM*ص ← (٢
٢٦١(



عمليات القيادة. ٢-٢٦٠٤

AI-SHIFTوضع التحويل الذكي ■
 باختيار AI-SHIFTيقوم وضع التحويل الذكي 

الرتس املناسب تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف 
القيادة.

 تلقائياً AI-SHIFTيعمل وضع التحويل الذكي 
عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة 

D تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل الوضع) .M 
يؤدي إىل إلغاء الوظيفة.)

 عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف 
 ودواسة الفرامل ONوضع التشغيل 

، قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات *مضغوطة

مع ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس املوجود 
عىل مقبض التبديل.

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات مع 
ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس املوجود عىل 

مقبض التبديل.

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات 
بشكل عادي.

تأكد من أن السيارة متوقفة تماماً عند تحريك ذراع 
 ووضع Pتبديل الرسعات بني وضع االنتظار 

.Dالقيادة 
، عليك Pلتتمكن من التحويل من وضع االنتظار :*

بضغط دواسة الفرامل قبل ضغط زر فك قفل 
تغيري الرتوس. ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس 

أوالً يحول دون فك قفل تغيري الرتوس.

نظام إبطال تغيري الرتوس■
نظام إبطال تحويل الرتوس هو نظام ملنع تحريك 

ذراع تبديل الرسعات بصورة غري مقصودة عند 
االنطالق.

ال يمكن تحريك ذراع تبديل الرسعات خارج وضع 
 إال عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف Pاالنتظار 

 ويتم ضغط دواسة الفرامل ONوضع التشغيل 
وضغط زر فك قفل تغيري الرتوس.

إذا لم تتمكن من نقل ذراع تبديل الرسعات من ■
Pوضع االنتظار 

تأكد أوالً مما إذا كانت دواسة الفرامل مضغوطة.
إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل الرسعات حتى 
مع ضغط دواسة الفرامل وضغط زر فك قفل تغيري 

الرتوس فقد تكون هناك مشكلة يف نظام إبطال 
تحويل الرتوس. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة عىل الفور. 
قد يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ 

لضمان إمكانية تحريك ذراع تبديل الرسعات.
إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس:

تحذير
أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■

ال تقم بتعجيل السيارة أو تحويل الرتوس فجأة.
قد تؤدي التغريات املفاجئة يف فرامل املحرك إىل 

انزالق السيارة أو دورانها يف مكانها، مما قد 
يتسبب يف وقوع حادث.

تحريك ذراع تبديل الرسعات



٢٦١

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

قم بتعشيق فرامل االنتظار.١
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.٢
اضغط دواسة الفرامل.٣
ارفع الغطاء باستخدام مفك براغي ذو حافة ٤

مسطحة أو أداة مماثلة.
قم بتغطية حافة مفك الرباغي بخرقة لينة 

لتفادي إتالف الغطاء.

اضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس ٥
مطوالً ثم اضغط الزر املوجود عىل مقبض 

التبديل.
يمكن تحريك ذراع تبديل الرسعات أثناء الضغط 

عىل كال الزرين.

وضع القيادة■
٤٦٣ص ←
وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة به)
قم باستعمال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس 

الثاني للتعجيل والقيادة عىل طرق زلقة مثل 
الطرق املغطاة بالثلج.

اضغط الزر الستخدام وضع االنطالق بالرتس 
الثاني.

اضغط الزر مرة أخرى إللغاء وضع االنطالق 
بالرتس الثاني.

إبطال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني ■
تلقائياً

يتم إبطال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني 
تلقائياً عند إيقاف تشغيل املحرك بعد القيادة 

باستعمال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني.

، قم بتحويل ذراع تبديل Mلضبط الوضع 
. يمكنك اختيار الرتوس Mالرسعات إىل الوضع 

بواسطة تشغيل ذراع تبديل الرسعات مما 
يسمح لك بالقيادة بالرتس الذي تختاره.

تحذير
لتفادي وقوع حادث عند إلغاء نظام إبطال ■

تحويل الرتوس
قبل ضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس، 

تأكد من تعشيق فرامل االنتظار وضغط دواسة 
الفرامل.

إذا تم ضغط دواسة التعجيل بدالً من دواسة 
الفرامل بصورة غري مقصودة عند ضغط زر إلغاء 
نظام إبطال تحويل الرتوس وتحريك ذراع تبديل 

، قد يتم تشغيل Pالرسعات خارج وضع االنتظار 
السيارة بصورة مفاجئة مما قد يتسبب يف وقوع 

حادث يؤدي إىل الوفاة أو إىل إصابات خطرية.

اختيار وضع القيادة

Mاختيار الرتوس يف الوضع 



عمليات القيادة. ٢-٢٦٢٤

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

يتغري الرتس مرة واحدة كلما يتم تشغيل ذراع تبديل 
الرسعات.

 M10 إىل M1يتم ضبط الرتس املختار من بني 
وعرضه عىل العداد.

 مختاراً، ال يتغري الرتس إال Mعندما يكون الوضع 
إذا تم تشغيل ذراع تبديل الرسعات.

 مختاراً، سيتم Mولكن حتى عندما يكون الوضع 
تغيري الرتس تلقائياً يف الحاالت التالية:

 عند انخفاض رسعة السيارة (التحويل إىل
تروس أدنى فقط).

 عندما يكون تغيري الرتس رضورياً لحماية
املحرك أو جهاز نقل الحركة التلقائي عندما 

تكون درجة حرارة سائل تربيد املحرك 
منخفضة، درجة حرارة سائل جهاز نقل 
الحركة التلقائي مرتفعة أو منخفضة، أو 

ألسباب أخرى.
كما أن تغيري الرتس ال يكون ممكناً عندما تكون 
رسعة السيارة منخفضة حتى إذا تم التحويل إىل 

ترس أعىل.

صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■
للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 

. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً
الحاالت، ال يمكن اختيار تروس أدنى حتى عند 

تشغيل ذراع تبديل الرسعات. (يتم إصدار صوت 

إشاري مرتني.)
" حتى بعد Mإذا لم يضئ مؤرش الوضع اليدوي "■

تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل الوضع اليدوي 
M

ربما يشري هذا إىل وجود خلل يف جهاز نقل الحركة 
التلقائي. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل 

الفور.



٢٦٣

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

عند تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة :١*
D يقوم النظام باختيار ترس مناسب لظروف ،

القيادة. يوىص بضبط ذراع تبديل الرسعات عىل 
 للقيادة العادية.Dوضع القيادة 

 يقيد Sاختيار مديات التحويل باستخدام الوضع :٢*
الحد األعىل من مديات التحويل املمكنة والتحكم 
بقوة فرامل املحرك مما يقلل تغيري الرتوس إىل 

رسعات أعىل غري رضورية.

القيادة هبوطاً■
أثناء القيادة عىل املنحدرات، قد يتم يف بعض الحاالت 

التحويل إىل تروس أدنى تلقائياً للحصول عىل قوة 
فرامل املحرك. نتيجة لعملية التحويل إىل تروس 

أدنى، قد تزداد رسعة دوران املحرك.

لحماية جهاز نقل الحركة التلقائي■
إذا ظلت اإلطارات تدور يف أماكنها بدون احتكاك ●

عندما تنغرز السيارة يف الطني أو الرتاب أو الثلج، 
أو إذا تم ضغط دواسة التعجيل وتحريرها بشكل 

متكرر أثناء القيادة، فقد تصبح درجة حرارة 
جهاز نقل الحركة التلقائي عالية جدًا وقد يتلف 

جهاز نقل الحركة التلقائي. 
لتفادي إتالف جهاز نقل حركة التلقائي، فقد يقوم 

 . النظام بتأمني الرتس مؤقتاً
إذا انخفضت درجة حرارة جهاز نقل الحركة 

التلقائي، يتم إلغاء تأمني الرتس وإعادة جهاز نقل 
الحركة التلقائي إىل وضع التشغيل العادي.

إذا كانت درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة ●
التلقائي مرتفعة، فسيتم عرض "درجة حرارة 
زيت ناقل الحركة مرتفعة توقف يف مكان آمن 
راجع دليل املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات. قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل 
الفور وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

 وانتظر إىل أن تختفي رسالة التحذير. Pاالنتظار 
عند اختفاء رسالة التحذير، يمكنك بدء تشغيل 

السيارة مرة أخرى. إذا لم تختفي رسالة التحذير، 
قم باالتصال بوكيل تويوتا.

عند القيادة مع تفعيل الرادار الديناميكي لنظام ■
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به) أو نظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
حتى إذا قمت بتنفيذ اإلجراءات التالية بغرض تشغيل 

فرامل املحرك، لن تعمل فرامل املحرك بسبب عدم 
إلغاء الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل.

 أثناء القيادة يف 4 أو 5اختيار الرتس األدنى ●
)٢٦٦ص ←. (Sالوضع الريايض 

عند تبديل وضع القيادة إىل وضع القوة اإلضافية ●
)٤٦٣ص ←. (Dأثناء القيادة يف وضع القيادة 

كبح االنطالق املفاجئ (التحكم ببدء القيادة)■
٢٣٥ص ←
AI-SHIFTوضع التحويل الذكي ■

 باختيار AI-SHIFTيقوم وضع التحويل الذكي 

جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز 
)Sبالوضع 

اخرت وضع جهاز نقل الحركة حسب الغرض 
والوضع.

وظائف أوضاع جهاز نقل الحركة 
والغرض منها

وضع جهاز 
الهدف أو الوظيفةنقل الحركة

P/إيقاف السيارة يف موقف السيارات
بدء تشغيل املحرك

Rالرجوع للخلف

N
وضع الالتعشيق

(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)
D١*القيادة العادية

S القيادة يف الوضعS*ص ← (٢
٢٦٦(



عمليات القيادة. ٢-٢٦٤٤

الرتس املناسب تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف 
القيادة.

 تلقائياً AI-SHIFTيعمل وضع التحويل الذكي 
عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة 

D يتم إلغاء الوظيفة عند نقل ذراع تبديل الرسعات) .
.)Sإىل الوضع 

وظيفة حماية جهاز نقل الحركة■
إذا ظلت اإلطارات تدور يف أماكنها بدون احتكاك 

عندما تنغرز السيارة يف الطني أو الرتاب أو الثلج، أو 
إذا تم ضغط دواسة التعجيل وتحريرها بشكل متكرر 

أثناء القيادة، فقد تصبح درجة حرارة جهاز نقل 
الحركة التلقائي عالية جدًا وقد يتلف جهاز نقل 

الحركة التلقائي.
لتفادي إتالف جهاز نقل حركة التلقائي، فقد يقوم 

. النظام بتأمني الرتس مؤقتاً
إذا انخفضت درجة حرارة جهاز نقل الحركة 

التلقائي، يتم إلغاء تأمني الرتس وإعادة جهاز نقل 
الحركة التلقائي إىل وضع التشغيل العادي.

 عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف 
 ودواسة الفرامل ONوضع التشغيل 

، قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات*مضغوطة
مع ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس املوجود 

عىل مقبض التبديل.

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات مع 
ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس املوجود عىل 

مقبض التبديل.

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات 
بشكل عادي.

تأكد من أن السيارة متوقفة تماماً عند تحريك ذراع 
 ووضع Pتبديل الرسعات بني وضع االنتظار 

.Dالقيادة 

تحذير
أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■

ال تقم بتعجيل السيارة أو تحويل الرتوس فجأة.
قد تؤدي التغريات املفاجئة يف فرامل املحرك إىل 

انزالق السيارة أو دورانها يف مكانها، مما قد 
يتسبب يف وقوع حادث.

تحريك ذراع تبديل الرسعات
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، عليك Pلتتمكن من التحويل من وضع االنتظار :*
بضغط دواسة الفرامل قبل ضغط زر فك قفل 

تغيري الرتوس. ضغط زر فك قفل تغيري الرتوس 
أوالً يحول دون فك قفل تغيري الرتوس.

نظام إبطال تغيري الرتوس■
نظام إبطال تحويل الرتوس هو نظام ملنع تحريك 

ذراع تبديل الرسعات بصورة غري مقصودة عند 
االنطالق.

ال يمكن تحريك ذراع تبديل الرسعات خارج وضع 
 إال عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف Pاالنتظار 

 ويتم ضغط دواسة الفرامل ONوضع التشغيل 
وضغط زر فك قفل تغيري الرتوس.

إذا لم تتمكن من نقل ذراع تبديل الرسعات من ■
Pوضع االنتظار 

تأكد أوالً مما إذا كانت دواسة الفرامل مضغوطة.
إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل الرسعات حتى 
مع ضغط دواسة الفرامل وضغط زر فك قفل تغيري 

الرتوس فقد تكون هناك مشكلة يف نظام إبطال 
تحويل الرتوس. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة عىل الفور. 
قد يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ 

لضمان إمكانية تحريك ذراع تبديل الرسعات.
إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس:

قم بتعشيق فرامل االنتظار.١
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.٢
اضغط دواسة الفرامل.٣
ارفع الغطاء باستخدام مفك براغي ذو حافة ٤

مسطحة أو أداة مماثلة.
قم بتغطية حافة مفك الرباغي بخرقة لينة 

لتفادي إتالف الغطاء.

اضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس ٥
مطوالً ثم اضغط الزر املوجود عىل مقبض 

التبديل. يمكن تحريك ذراع تبديل الرسعات أثناء 
الضغط عىل كال الزرين.

يمكن اختيار أي من األوضاع التالية بحيث 
يكون الوضع املختار مالئماً لظروف القيادة/

التشغيل الحالية.
وضع القوة اإلضافية■

للتعجيل القوي والقيادة يف املناطق الجبلية.

تحذير
لتفادي وقوع حادث عند إلغاء نظام إبطال ■

تحويل الرتوس
قبل ضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل الرتوس، 

تأكد من تعشيق فرامل االنتظار وضغط دواسة 
الفرامل.

إذا تم ضغط دواسة التعجيل بدالً من دواسة 
الفرامل بصورة غري مقصودة عند ضغط زر إلغاء 
نظام إبطال تحويل الرتوس وتحريك ذراع تبديل 

، قد يتم تشغيل Pالرسعات خارج وضع االنتظار 
السيارة بصورة مفاجئة مما قد يتسبب يف وقوع 

حادث يؤدي إىل الوفاة أو إىل إصابات خطرية.

اختيار وضع القيادة
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اضغط الزر مرة أخرى إللغاء وضع القوة اإلضافية.
وضع االنطالق بالرتس الثاني■

لبدء تشغيل املحرك عندما تكون السيارة عىل 
طريق زلق مثل الطريق املغطى بالثلج.

اضغط الزر مرة أخرى إللغاء وضع االنطالق 
بالرتس الثاني.

إبطال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني ■
تلقائياً

يتم إبطال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني 
تلقائياً عند إيقاف تشغيل املحرك بعد القيادة 

باستعمال وضع االنطالق بالسيارة بالرتس الثاني.

عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف املوضع 
S:يمكن تشغيل ذراع تبديل الرسعات كما ييل ،

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

يتم عرض مدى التحويل املختار يف العداد.

 مختاراً، يتم ضبط مدى Sعندما يكون الوضع 
 تلقائياً وفقاً لرسعة 4 أو 5التحويل املبدئي عىل 

السيارة. ولكن قد يتم ضبط مدى التحويل املبدئي 
 إذا كنت قد قمت بتشغيل وضع التحويل 2 أو 3عىل 

 بينما كان ذراع تبديل الرسعات AI-SHIFTالذكي 
)٢٦٣ص ←. (Dمضبوطاً عىل وضع القيادة 

Sالوضع ■
يمكنك اختيار مستوى قوة التعجيل وقوة فرملة ●

 مستويات.٦املحرك من 
مدى تحويل أدنى سيوفر قوة التعجيل وقوة ●

فرامل املحرك أكرب من مدى تحويل أعىل وأيضاً 
تزداد رسعة دوران املحرك.

لتفادي زيادة رسعة دوران املحرك عن الحدود ●
. الطبيعية، قد يتم التحويل اىل أعىل تروس تلقائياً

سيارتك مجهزة بالوظيفة التي تقوم باختيار مدى ●
تحويل أعىل تلقائياً عندما تكون درجة حرارة 

سائل جهاز نقل الحركة التلقائي مرتفعة، وذلك 
لحمايته.

 أو أدنى مختاراً، يتم 5عندما يكون مدى التحويل ●
 عند تحريك ذراع تبديل 6ضبط مدى التحويل عىل 

الرسعات نحو العالمة "+".
صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■

للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 
. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً

الحاالت، ال يمكن اختيار تروس أدنى حتى عند 
تشغيل ذراع تبديل الرسعات. (يتم إصدار صوت 

إشاري مرتني.)
" حتى بعد نقل ذراع تبديل Sإذا لم ييضء املؤرش "■

Sالرسعات إىل الوضع 
ربما يشري هذا إىل وجود خلل يف جهاز نقل الحركة 

التلقائي. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل 
الفور.

Sتغيري مدى التحويل يف الوضع 
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يمكن استخدام ذراع إشارة االنعطاف لتوضيح 
النوايا التالية للسائق:

االنعطاف إىل اليمني١
تغيري خط السري إىل اليمني (قم بتحريك ٢

الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)
 مرات.٣ستومض اإلشارات اليمنى 

تغيري خط السري إىل اليسار (قم بتحريك ٣
الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)

 مرات.٣ستومض اإلشارات اليرسى 
االنعطاف إىل اليسار٤

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عند وميض املؤرش بأرسع من املعتاد■
تأكد مما إذا كانت ملبة مصابيح إشارة االنعطاف 

األمامية أو الخلفية محرتقة أم ال.

استعمال الوضع اليدوي■
يمكن تعشيق فرامل االنتظار وتحريرها يدوياً.

اسحب املفتاح لضبط فرامل االنتظار.١
سييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار.

اسحب مفتاح فرامل االنتظار مطوالً يف الحاالت 
الطارئة التي تتطلب تعشيق فرامل االنتظار أثناء 

القيادة.
اضغط عىل املفتاح لتحرير فرامل االنتظار.٢
قم بتشغيل مفتاح فرامل االنتظار أثناء ضغط •

دواسة الفرامل أو دواسة التعجيل. عند استخدام 
هذه الوظيفة، اضغط دواسة التعجيل ببطء.

ص ←وظيفة تحرير فرامل االنتظار تلقائياً (•

ذراع إشارة االنعطاف

تعليمات التشغيل

فرامل االنتظار

يمكن تعشيق فرامل االنتظار وتحريرها 
. يف الوضع التلقائي يمكن  تلقائياً أو يدوياً

ضبط فرامل االنتظار وتحريرها تلقائياً وفقاً 
ملوضع ذراع تبديل الرسعات. كما أنه حتى يف 
الوضع التلقائي يمكن ضبط فرامل االنتظار 

وتحريرها يدوياً.

تعليمات التشغيل
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٢٦٨(
تأكد من انطفاء ضوء إشارة فرامل االنتظار.

إذا أخذ ضوء إشارة فرامل االنتظار بالوميض، 
)٧٠١ص ←قم بتشغيل املفتاح مرة أخرى. (

تشغيل الوضع التلقائي■
عندما تكون السيارة متوقفة، اسحب مفتاح 

فرامل االنتظار مطوالً إىل أن يتم إصدار صوت 
إشاري وعرض "تفعيل وظيفة ترابط تغيري 

" عىل شاشة العرض املتعددة EPBالرتوس مع 
املعلومات.

عند تشغيل الوضع التلقائي، تعمل فرامل 
االنتظار كما ييل.

 عندما يتم تحويل ذراع تبديل الرسعات من
، يتم تحرير فرامل Pوضع االنتظار 

االنتظار وينطفئ ضوء إشارة فرامل 
االنتظار.

 عندما يتم تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل
، يتم تعشيق فرامل Pوضع االنتظار 

االنتظار وييضء ضوء إشارة فرامل 
االنتظار.

قم بتشغيل ذراع تبديل الرسعات عندما تكون 
السيارة متوقفة ودواسة الفرامل مضغوطة.

إيقاف الوضع التلقائي■
أثناء توقف السيارة والضغط عىل دواسة 

الفرامل، اضغط مفتاح فرامل االنتظار مطوالً 
إىل أن يتم إصدار صوت إشاري وعرض "إبطال 

" عىل EPBوظيفة ترابط تغيري الرتوس مع 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تشغيل فرامل االنتظار■
عندما ال يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع ●

، ال يمكن تحرير فرامل االنتظار ONالتشغيل 
باستعمال مفتاح فرامل االنتظار.

عندما ال يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع ●
، ال يكون الوضع التلقائي (ضبط ONالتشغيل 

. وتحرير الفرامل تلقائياً) متاحاً
وظيفة تحرير فرامل االنتظار تلقائياً■

سيتم تحرير فرامل االنتظار تلقائياً عندما يتم 
الضغط عىل دواسة التعجيل ببطء يف الظروف التالية:

باب السائق مغلق●
حزام مقعد السائق مشدود●
يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع أمامي أو ●

خلفي.
عندما يكون أي من ضوء تحذير نظام الفرامل أو ●

ضوء إشارة الخلل غري مضاء
إذا كانت وظيفة تحرير فرامل االنتظار تلقائياً ال 

تعمل، قم بتحرير فرامل االنتظار يدوياً.
وظيفة قفل فرامل االنتظار تلقائياً■

يتم تعشيق فرامل االنتظار تلقائياً يف الظروف التالية:
السائق ال يقوم بتشغيل دواسة الفرامل●
باب السائق غري مغلق●
السائق لم يشد حزام املقعد●
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 أو Pذراع تبديل الرسعات ليس يف وضع االنتظار ●
Nوضع الالتعشيق 

عندما يكون أي من ضوء تحذير نظام الفرامل أو ●
ضوء إشارة الخلل غري مضاء

 بشكل متكرر EPBإذا تم عرض "تم تشغيل ■
انتظر قليال" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
إذا تم تشغيل فرامل االنتظار بشكل متكرر خالل مدة 

زمنية قصرية، قد يقوم النظام بتقييد عمليات 
التشغيل ملنع السخونة الزائدة. امتنع عن تشغيل 

فرامل االنتظار إذا حدث ذلك. يمكن التشغيل بشكل 
عادي من جديد بعد حوايل دقيقة واحدة.

 غري متاح" عىل شاشة EPBإذا تم عرض "■
العرض املتعددة املعلومات

اضبط مفتاح فرامل االنتظار عىل وضع التشغيل. إذا 
لم تختفي الرسالة عن الشاشة بعد ضبط املفتاح عىل 

وضع التشغيل عدة مرات، فقد يشري ذلك إىل وجود 
خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
الصوت الناشئ عن تشغيل فرامل االنتظار■

أثناء تشغيل فرامل االنتظار، قد تسمع صوت تشغيل 
املوتور (صوت أزيز). هذا ال يشري إىل وجود خلل.

ضوء إشارة فرامل االنتظار■
وفقاً لوضع مفتاح تشغيل املحرك، سييضء ضوء ●

إشارة فرامل االنتظار ويظل مضيئاً كما هو 
موضح أدناه:

: ييضء إىل أن يتم تحرير فرامل ONتشغيل 
االنتظار.

 ١٥: يظل مضيئاً ملدة ONليس يف وضع التشغيل 
. ثانية تقريباً

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ●
OFF ،مع االحتفاظ بفرامل االنتظار معشقة 

 ثانية ١٥سييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار ملدة 
. هذا ال يشري إىل وجود خلل. تقريباً

عندما يصاب مفتاح فرامل االنتظار بخلل■
يتم تشغيل الوضع التلقائي تلقائياً (ضبط وتحرير 

الفرامل تلقائياً).
إيقاف السيارة يف موقف سيارات■

٢٢٩ص ←

صوت تحذير كون فرامل االنتظار معشقة■
سيتم إصدار صوت إشاري إذا تمت قيادة السيارة 

عندما تكون فرامل االنتظار معشقة. يتم عرض "تم 
" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات EPBتطبيق 

 كم/ساعة).٥(مع وصول رسعة السيارة إىل 
عند إضاءة ضوء التحذير الخاص بنظام الفرامل■

٦٩٤ص ←
استعمال فرامل االنتظار يف فصل الشتاء■

٤٩٦ص ←

تحذير
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

ال تقم برتك طفل يف السيارة بمفرده. قد يقوم أحد 
األطفال بتحرير فرامل االنتظار بصورة غري 

متوقعة فتتحرك السيارة، األمر الذي يؤدي إىل 
وقوع حادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
مفتاح فرامل االنتظار■

ال تضع أية أجسام بالقرب من مفتاح فرامل 
االنتظار. قد تتداخل األجسام مع املفتاح مما قد 

يؤدي إىل تشغيل فرامل االنتظار بصورة غري 
متوقعة.

مالحظة
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

قبل قيامك بمغادرة السيارة، قم بتحريك ذراع 
 وقم بتعشيق Pتبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

فرامل االنتظار وتأكد من أن السيارة متوقفة.
عند وجود خلل يف تشغيل النظام■

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وتأكد من رسائل 
التحذير.
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تشغيل نظام متابعة الفرملة
ييضء مؤرش وضع استعداد نظام متابعة الفرملة 

. ييضء مؤرش تشغيل نظام متابعة (أخرض) 
 أثناء قيام النظام بمتابعة الفرملة (أصفر) 

مالحظة
عندما ال يمكن تحرير فرامل االنتظار بسبب ■

وجود خلل
ستؤدي قيادة السيارة عندما تكون فرامل 

االنتظار معشقة إىل تسخني مكونات الفرامل عن 
الحدود الطبيعية، مما قد يؤثر عىل أداء الفرامل 

عكسياً ويزيد من اهرتاء الفرامل. يف مثل هذه 
الحالة، اطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا عىل 

الفور.

نظام متابعة الفرملة

 جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز
)Mبالوضع 

يقوم نظام متابعة الفرملة بالحفاظ عىل 
الفرامل معشقة عندما يكون ذراع تبديل 

 M أو الوضع Dالرسعات يف وضع القيادة 
 عندما يكون النظام Nأو وضع الالتعشيق 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل وقد تم ضغط 
دواسة الفرامل إليقاف السيارة. يقوم النظام 

بتحرير الفرامل عندما يتم ضغط دواسة 
التعجيل عندما يكون ذراع تبديل الرسعات 

 وذلك M أو الوضع Dيف وضع القيادة 
لالنطالق بسالسة.

 جهاز نقل الحركة التلقائي (املجهز
)Sبالوضع 

يقوم نظام متابعة الفرملة بالحفاظ عىل 
الفرامل معشقة عندما يكون ذراع تبديل 

 أو S أو الوضع Dالرسعات يف وضع القيادة 
 عندما يكون النظام Nوضع الالتعشيق 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل وقد تم ضغط 
دواسة الفرامل إليقاف السيارة. يقوم النظام 

بتحرير الفرامل عندما يتم ضغط دواسة 
التعجيل عندما يكون ذراع تبديل الرسعات 

 وذلك S أو الوضع Dيف وضع القيادة 
لالنطالق بسالسة.

تفعيل النظام

A

B
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الفرملة.

ظروف تشغيل نظام متابعة الفرملة■
ال يمكن تشغيل نظام متابعة الفرملة يف الظروف 

التالية:
باب السائق غري مغلق.●
السائق لم يشد حزام املقعد.●
تكون فرامل االنتظار معشقة.●

إذا تم اكتشاف أي من األوضاع املبينة أعاله عندما 
يكون نظام متابعة الفرملة يف وضع التشغيل، 

سيتوقف تشغيل النظام وينطفئ ضوء مؤرش وضع 
استعداد نظام متابعة الفرملة. باإلضافة إىل ذلك، إذا 

تم اكتشاف أي من األوضاع أثناء قيام النظام بمتابعة 
الفرملة، يتم إصدار صوت تحذير وعرض رسالة عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات. يتم بعدئذ ضبط 
. فرامل االنتظار تلقائياً

وظيفة متابعة الفرملة■
 ٣إذا ظلت دواسة الفرامل يف وضع التحرير ملدة ●

دقائق تقريباً بعد بدء النظام بمتابعة الفرملة، يتم 
. يف هذه الحالة، يتم  تعشيق فرامل االنتظار تلقائياً
إصدار صوت التحذير وعرض رسالة عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
إليقاف تشغيل النظام أثناء قيام النظام بمتابعة ●

الفرملة، اضغط عىل دواسة الفرامل بإحكام 
واضغط الزر مرة أخرى.

قد ال تقوم وظيفة متابعة الفرملة باملحافظة عىل ●
ثبات السيارة عندما تكون السيارة عىل مرتفع/

منحدر حاد. يف هذه الحالة قد يكون من الرضوري 
قيام السائق بتعشيق الفرامل. يصدر صوت 

التحذير وتقوم شاشة العرض املتعددة املعلومات 
بإعالم السائق بهذا الوضع. إذا تم عرض رسالة 

تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، اقرأ 
الرسالة واتبع التعليمات.

عندما يتم تعشيق فرامل االنتظار تلقائياً أثناء قيام ■
النظام بمتابعة الفرملة

قم بتنفيذ أي من العمليات التالية لتحرير فرامل 
االنتظار:

اضغط دواسة التعجيل. (إذا كان حزام املقعد غري ●
(. مشدود، فلن يتم تحرير فرامل االنتظار تلقائياً

قم بتشغيل مفتاح فرامل االنتظار مع ضغط ●
دواسة الفرامل.

ص ←تأكد من انطفاء ضوء إشارة فرامل االنتظار. (
٢٦٧(

عندما يكون من الرضوري فحص السيارة عند ■
وكيل تويوتا

عندما ال ييضء مؤرش وضع استعداد نظام متابعة 
الفرملة (أخرض) بالرغم من كون مفتاح متابعة 

الفرملة مضغوطاً وتوافر رشوط تشغيل نظام متابعة 
الفرملة، فقد يكون هناك خلل ما يف النظام. اطلب من 

وكيل تويوتا فحص السيارة.
 اضغط BrakeHoldإذا تم عرض "خلل يف ■

املكابح لإللغاء توجه للوكيل" أو "خلل يف 
BrakeHold توجه للوكيل" عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات
قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 

فحص السيارة.
رسائل وأصوات التحذير■

يتم استعمال رسائل التحذير وأصوات التحذير 
لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 
برضورة توخي الحذر. إذا تم عرض رسالة تحذير 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، اقرأ الرسالة 

واتبع التعليمات.
عند تفعيل مفتاح تحكم آخر مع نظام متابعة ■

الفرملة
يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات يف أي من الحاالت التالية.
●"Brake Hold"غري متاح راجع دليل املالك 
عندما يتم الضغط عىل مفتاح متابعة الفرملة أثناء •

تفعيل نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول 
عىل املنحدرات.
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عندما يتم الضغط عىل مفتاح متابعة الفرملة أثناء •
ضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت عىل 

.L4وضع 
●"Brake Hold غري متاح اضغط الفرامل إللغاء 

التفعيل"
عند تشغيل مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة •

/نظام التحكم DACأثناء النزول عىل املنحدرات 
 أثناء تفعيل نظام متابعة CRAWLبالزحف 
الفرملة.

عند ضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت •
 أثناء تفعيل نظام متابعة الفرملة.L4عىل وضع 

ال يمكن تفعيل نظام متابعة الفرملة ونظام التحكم 
بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات أو وضع 

 يف نفس الوقت.L4تحويل وضع الدفع 
إليقاف تشغيل نظام متابعة الفرملة، يرجى الضغط 

عىل مفتاح متابعة الفرملة أثناء الضغط عىل دواسة 
الفرامل.

إذا كان مؤرش تشغيل نظام متابعة الفرملة يومض■
٧٠١ص ←

تحذير
عندما تكون السيارة عىل مرتفع/منحدر حاد■

الزم الحذر عند استخدام نظام متابعة الفرملة عىل 
مرتفع/منحدر حاد. قد ال تقوم وظيفة متابعة 

الفرملة باملحافظة عىل تشغيل الفرامل يف مثل هذه 
األوضاع.

كذلك، قد ال يعمل النظام وفقاً لزاوية املنحدر.
عند التوقف عىل طريق زلقة■

ال يستطيع النظام إيقاف السيارة عندما يتم 
تجاوز حدود قدرة التصاق اإلطارات بالطريق. ال 
تستخدم النظام عندما تقوم بالتوقف عىل طريق 

زلقة.

مالحظة
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

نظام متابعة الفرملة غري مصمم لالستخدام عند 
صف السيارة لفرتات طويلة. ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع اإليقاف حني يقوم النظام 
بمتابعة الفرملة قد يؤدي إىل تحرير الفرامل، مما 

يؤدي إىل تحرك السيارة. عند تشغيل مفتاح 
تشغيل املحرك، اضغط دواسة الفرامل وحرك 

 وقم Pذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 
بتعشيق فرامل االنتظار.
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تشغيل املصابيح واملاسحات.٣-٤

 يؤدي إىل إضاءة تشغيل املفتاح 
املصابيح كما ييل:

النوع أ

 تيضء املصابيح األمامية إلشارة موقع ١
السيارة ومصباح مؤخرة السيارة ومصباح 

لوحة ترخيص السري وضوء لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

 تيضء املصابيح األمامية الرئيسية ٢
وجميع املصابيح املذكورة أعاله.

 تيضء وتنطفئ املصابيح األمامية ٣
الرئيسية واملصابيح التي تتم إضاءتها أثناء 

) وجميع ٢٧٣ص ←القيادة يف النهار (
. املصابيح املدرجة أعاله تلقائياً

النوع ب

 تيضء املصابيح األمامية إلشارة موقع ١
السيارة ومصباح مؤخرة السيارة ومصباح 

لوحة ترخيص السري وضوء لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

 تيضء املصابيح األمامية الرئيسية ٢
وجميع املصابيح املذكورة أعاله.

 تيضء وتنطفئ املصابيح األمامية ٣
الرئيسية واملصابيح التي تتم إضاءتها أثناء 

) وجميع ٢٧٣ص ←القيادة يف النهار (
. املصابيح املدرجة أعاله تلقائياً

 تنطفئ املصابيح التي تتم إضاءتها ٤
)٢٧٣ص ←أثناء القيادة يف النهار. (

يف بعض املوديالت: تيضء املصابيح التي تتم 
)٢٧٣ص ←إضاءتها أثناء القيادة يف النهار. (

 عندماAUTOيمكن استعمال الوضع التلقائي ■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

نظام اإلضاءة أثناء القيادة يف النهار■
تيضء املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف 

النهار تلقائياً كلما تم تشغيل املحرك وتحرير فرامل 
االنتظار مع وجود مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية 

مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية

يمكن تشغيل املصابيح األمامية الرئيسية 
يدوياً أو تلقائياً.

تشغيل املصابيح األمامية الرئيسية
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، وذلك للسماح للسائقني  أو يف الوضع 
اآلخرين برؤية سيارتك بسهولة أثناء القيادة يف 

النهار. (تيضء أكثر سطوعاً من املصابيح األمامية 
إلشارة موقع السيارة.) املصابيح التي تتم إضاءتها 

أثناء القيادة يف النهار غري مصممة لالستعمال يف 
الليل.

مستشعر التحكم باملصابيح األمامية الرئيسية■
قد ال يعمل املستشعر بصورة صحيحة عند وجود أي 

يشء عىل املستشعر أو إذا قمت بتثبيت أي يشء عىل 
الزجاج األمامي قد يحجب إشارات االستشعار. القيام 

بذلك يعيق املستشعر من اكتشاف مستوى الضوء 
الخارجي، مما قد يؤدي إىل وقوع خلل يف نظام 

. التحكم باملصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً

نظام إطفاء املصابيح تلقائياً■
النوع أ

تنطفئ املصابيح بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
.OFF أو عىل وضع اإليقاف ACCوضع الكماليات 

إلضاءة املصابيح مرة أخرى، اضبط مفتاح تشغيل 
، أو اضبط مفتاح ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

 مرة ثم أعده إىل  أو املصابيح عىل وضع 
 مرة أخرى. أو وضع 

النوع ب
 أو عندما يكون مفتاح املصابيح يف املوضع ●

: تنطفئ املصابيح األمامية الرئيسية 
ومصابيح الضباب األمامية بعد ضبط مفتاح 

 أو عىل ACCتشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
.OFFوضع اإليقاف 

: عندما يكون مفتاح املصابيح يف املوضع ●
تنطفئ املصابيح األمامية الرئيسية وكل املصابيح 

بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

.OFF أو عىل وضع اإليقاف ACCالكماليات 
إلضاءة املصابيح مرة أخرى، اضبط مفتاح تشغيل 

، أو اضبط مفتاح ONاملحرك عىل وضع التشغيل 
 مرة ثم أعده إىل  أو املصابيح عىل وضع 

 مرة أخرى. أو وضع 
صوت التذكري بإطفاء املصابيح■

يتم إصدار صوت إشاري عندما يكون مفتاح تشغيل 
 أو عىل ACCاملحرك مضبوطاً عىل وضع الكماليات 

 ويكون باب السائق مفتوحاً OFFوضع اإليقاف 
بينما تكون املصابيح مضاءة.

نظام تسوية املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يتم ضبط مستوى املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً 
وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع املحملة يف السيارة 
لضمان عدم تعارض املصابيح األمامية الرئيسية مع 

مستعميل الطريق اآلخرين.
وظيفة توفري شحنة البطارية■

لتفادي تفريغ شحنة بطارية السيارة، إذا كانت 
املصابيح األمامية الرئيسية و/أو مصابيح مؤخرة 
السيارة مضبوطة عىل وضع التشغيل عندما يكون 

مفتاح تشغيل املحرك يف وضع اإليقاف، سيتم تشغيل 
وظيفة توفري شحنة البطارية ويتم إطفاء جميع 

. عند ٢٠املصابيح تلقائياً بعد انقضاء   دقيقة تقريباً
، ONضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 

سيتم إبطال وظيفة توفري شحنة البطارية.
عند تنفيذ أي مما ييل، يتم إلغاء تشغيل وظيفة توفري 

شحنة البطارية مرة واحدة ثم تتم إعادة تشغيلها. 
 ٢٠سيتم إيقاف جميع املصابيح تلقائياً بعد مرور 

دقيقة عىل إعادة تشغيل وظيفة توفري شحنة 
البطارية:

عند تشغيل مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية●
عند فتح أحد األبواب أو إغالقه●
إضاءة مصباح الرتحيب (إذا كانت سيارتك مجهزة ■

به)
تيضء مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية تلقائياً 
عندما تكون املنطقة املحيطة مظلمة ويتم فك تأمني 
األبواب باستعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة 

التحكم عن بعد الالسلكية حني يكون مفتاح املصابيح 
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.يف الوضع 
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، حساسية 
مستشعر الضوء).

)٧٦٨ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

أثناء إضاءة املصابيح األمامية الرئيسية، ١
ادفع الذراع لألمام إلضاءة األشعة العالية.

اسحب الذراع للخلف إىل املوضع األوسط إلطفاء 
األشعة العالية.

اسحب الذراع نحوك وقم بتحريره لوميض ٢
األشعة العالية مرة واحدة.

يمكن أن تجعل األشعة العالية تومض بغض النظر 
عما إذا كانت املصابيح األمامية الرئيسية مضاءة أو 

منطفئة.

يسمح هذا النظام بإضاءة املصابيح األمامية 

 ثانية بعد ضبط مفتاح تشغيل ٣٠الرئيسية ملدة 
.OFFاملحرك عىل وضع اإليقاف 

اسحب الذراع نحوك وحرره عندما يكون 
 بعد مفتاح املصباح مضبوطاً عىل املوضع 

ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
OFF.

اسحب الذراع نحوك وقم بتحريره مرة أخرى 
إلطفاء املصابيح.

يمكن ضبط مستوى املصابيح األمامية الرئيسية 
وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع املحملة يف 

السيارة.

لرفع مستوى املصابيح األمامية الرئيسية١
لتخفيض مستوى املصابيح األمامية ٢

الرئيسية

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك املصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما 
يكون املحرك غري دائر.

إضاءة األشعة العالية للمصابيح األمامية 
الرئيسية

إضاءة املصابيح األمامية الرئيسية مطوالً 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

قرص ضبط مستوى املصابيح األمامية 
الرئيسية يدوياً (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به)
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دليل تهيئات القرص■
باستثناء السيارات التي تحمل رمز املوديل* 

".Vالذي يكون آخر حرف منه "
يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :*

)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

 الذي يكون ٣*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
"Wآخر حرف منه "

 ٣*باستثناء السيارات التي تحمل رمز املوديل:٢*
"Wالذي يكون آخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :٣*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

 FJA300L-GNUAYاملوديالت :٤*
 املجهزة بنظام ٣* FJA300L-GMUAYWو 

خزان الوقود الفرعي، واملوديل 
FJA300L-GNUGY *٣

 FJA300L-GNUAYاملوديالت :٥*
 غري املجهزة ٣* FJA300L-GMUAYWو 

بنظام خزان الوقود الفرعي، واملوديالت 
FJA300R-GNUAY 

 VJA300R-GNUAZو 
٣* VJA300L-GMUAZWو 

 املجهزة ٣* FJA300L-GNUAYاملوديل :٦*
بنظام خزان الوقود الفرعي، واملوديالت 

FJA300L-GNUGY 
٣* VJA300R-GNUAZو 

 الخاصة ١٠* EURO Vباستثناء املوديالت :٧*
 املجهزة ٣* FJA300R-GNUAYباملوديل 

بنظام خزان الوقود الفرعي، وللموديالت 
EURO V *الخاصة باملوديل ١٠ 

FJA300R-GNUAY *املجهزة بنظام ٣ 
 أو ١٨خزان الوقود الفرعي وإطارات مقاسها 

 بوصة٢٠
 FJA300L-GNUAYاملوديالت :٨*

 غري املجهزة ٣* FJA300R-GNUAYو 
بنظام خزان الوقود الفرعي، واملوديالت 

FJA300L-GMUAYW 
٣* VJA300L-GMUAZWو 

 الخاصة باملوديل ١٠* EURO Vاملوديالت :٩*
FJA300R-GNUAY *املجهزة بنظام ٣ 

 ١٧خزان الوقود الفرعي وإطارات مقاسها 
بوصة

*١٠:EURO V هو مقياس االنبعاثات. عندما ال 
تكون متأكداً من أن سيارتك تستويف املقاييس 

ذات الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.

موضع عدد الركاب وحاالت التحميل
القرص الحمولةعدد الركاب

السائق فقط أو السائق 
وراكب واحد يف املقعد 

األمامي
0ال توجد

السائق والراكب 
األمامي وجميع الراكب 

يف املقاعد الخلفية 
املضبوطة اىل الخلف 
بقدر اإلمكان

1ال توجد

وجود الركاب عىل 
ال توجدجميع املقاعد

1*١

1.5*٢

وجود الركاب عىل 
بكامل الحمولةجميع املقاعد

2.5*٤

3*٥

بكامل الحمولةالسائق
3*٧، ٦

3.5*٨ ،
٩
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الذي *للسيارات التي تحمل رمز املوديل 
".Vيكون آخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

٣* FJA300L-GMUGYVاملوديل :١*

٣* FJA300L-GMUGYVباستثناء املوديل :٢*

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :٣*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

 FJA300L-GNUAYVاملوديالت :٤*
٣* VJA300L-GNUGZVو 

 FJA300L-GNUAYVباستثناء املوديالت :٥*
٣* VJA300L-GNUGZVو 

٣* GRJ300L-GNTGKVباستثناء املوديل :٦*

٣* GRJ300L-GNTGKVاملوديل :٧*

عند حدوث أي من الظروف التالية حني تكون 
املصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع املنخفض) 

مضاءة، ستيضء مصابيح االنعطاف أيضاً 
باتجاه حركة السيارة. تتم هذه العملية لتوفري 

رؤية واضحة عند القيادة عىل تقاطعات الطرق 
أو ركن السيارة يف الليل.

يتم تشغيل عجلة القيادة
يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف
 يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع

 (كال الجانبني األيمن Rالرجوع للخلف 
واأليرس من مصابيح االنعطاف)

التحكم بمصابيح االنعطاف■
 ٣٠تيضء املصابيح عندما تكون رسعة السيارة ●

كم/ساعة تقريباً أو أقل. إال أن املصابيح تنطفئ 
 كم/٣٥عندما تزداد رسعة السيارة لتصل إىل 

ساعة تقريباً أو أعىل.
 ٣٠تنطفئ املصابيح تلقائياً بعد إضاءتها ملدة ●

دقيقة.

موضع عدد الركاب وحاالت التحميل
القرص الحمولةعدد الركاب

السائق فقط أو السائق 
وراكب واحد يف املقعد 

األمامي
0ال توجد

السائق والراكب 
األمامي وجميع الراكب 

يف املقاعد الخلفية 
املضبوطة اىل الخلف 
بقدر اإلمكان

1ال توجد

وجود الركاب عىل 
ال توجدجميع املقاعد

1*١

1.5*٢

وجود الركاب عىل 
بكامل الحمولةجميع املقاعد

2*٤

2.5*٥

بكامل الحمولةالسائق
2.5*٦

3*٧

مصابيح االنعطاف (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بها)
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 يتم ضبط سطوع األشعة العالية واملنطقة
التي تضاء بها وفقا لرسعة السيارة.

 يتم ضبط شدة األشعة العالية أثناء القيادة
عىل منعطف بحيث تتم إضاءة الجهة التي 

تنعطف فيها السيارة أكثر من املناطق 
األخرى.

 يتم تشغيل األشعة العالية الجزئية بحيث
تكون املنطقة املوجودة حول السيارات التي 

أمامك غري مضاءة بشكل جزئي يف حني 
تستمر األشعة العالية بإضاءة جميع املناطق 

األخرى.
األشعة العالية الجزئية تساعد عىل تحسني الرؤية 

األمامية مع الحد من إعاقة رؤية سائقي السيارات 

املوجودة أمامك.

املنطقة املضاءة بواسطة األشعة العالية
املنطقة املضاءة بواسطة األشعة املنخفضة

 يتم ضبط املسافة التي تصل إليها األشعة
املنخفضة وفقا للمسافة التي تفصلك عن 

السيارة املوجودة أمامك.

اضغط مفتاح نظام الشعاع العايل التكيفي.١

قم بضبط مفتاح املصابيح األمامية ٢
. أو الرئيسية عىل املوضع 

سييضء مؤرش نظام الشعاع العايل التكيفي أثناء 

*AHSنظام الشعاع العايل التكيفي 

يستخدم نظام الشعاع العايل التكيفي كامريا 
أمامية موجودة خلف الجزء العلوي من 

الزجاج األمامي لتحديد درجة سطوع 
مصابيح السيارة التي أمامك ومصابيح 

الشارع الخ، ويتحكم بنطاق إضاءة املصابيح 
األمامية الرئيسية تلقائيا عند الرضورة.

تحذير
قيود نظام الشعاع العايل التكيفي■

ال تعتمد كثرياً عىل نظام الشعاع العايل التكيفي. 
قم دائماً بالقيادة بأمان، واحرص عىل مراقبة ما 
يحيط بك وقم بتشغيل أو إطفاء األشعة العالية 

يدوياً عند الرضورة.
لتفادي تشغيل نظام الشعاع العايل التكيفي ■

بشكل غري مناسب
ال تضع حمولة زائدة يف السيارة.

وظائف النظام

تشغيل نظام الشعاع العايل التكيفي

A

B
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تشغيل النظام.

الظروف التي يتغري فيها التحكم بتوزيع إضاءة ■
املصابيح األمامية الرئيسية تلقائيا

إذا تحققت جميع الظروف التالية، ستيضء األشعة ●
العالية تلقائيا ويتم تشغيل النظام:

* كم/ساعة أو أعىل.١٥رسعة السيارة حوايل •
املنطقة أمام السيارة مظلمة.•
 كم/ساعة أو ٣٠عندما تكون رسعة السيارة حوايل :*

أعىل، تتم إضاءة الجهة التي تنعطف فيها السيارة 
أكثر من املناطق األخرى أثناء القيادة عىل منعطف.

إذا تحققت جميع الظروف التالية، سيتم تشغيل ●
األشعة العالية الجزئية وضبط املسافة التي تصل 
إليها األشعة املنخفضة تلقائيا وفقا ملوقع السيارة 

املوجودة أمامك:
 كم/ساعة أو أعىل.١٥رسعة السيارة حوايل •
املنطقة أمام السيارة مظلمة.•
توجد أمامك سيارات تمت إضاءة املصابيح األمامية •

الرئيسية/مصابيح مؤخرة السيارة فيها.
إذا تحققت أي من الرشوط التالية، سيتم تحويل ●

األشعة العالية أو األشعة العالية الجزئية إىل 
األشعة املنخفضة تلقائيا:

.١٢تكون رسعة السيارة أقل من •  كم/ساعة تقريباً
املنطقة أمام السيارة غري مظلمة.•
توجد سيارات كثرية أمامك.•
السيارات التي أمامك تتحرك برسعة واألشعة •

العالية قد تعيق رؤية سائقي السيارات األخرى.
معلومات رصد الكامريا األمامية■
قد ال يتم تحويل األشعة العالية إىل األشعة العالية ●

الجزئية تلقائيا يف املواقف التالية:
عندما تظهر السيارات التي أمامك من منعطف •

فجأة
عندما تعرتض طريق السيارة سيارة أخرى•
عندما تكون السيارات التي أمامك مخفية عن •

األنظار بسبب املنحنيات املتكررة أو حواجز 
الطريق أو األشجار املوجودة عىل جانب الطريق

عندما تظهر أمامك سيارات من خط السري البعيد •
عىل طريق واسع

عندما تكون السيارات التي أمامك بدون أضواء•
قد ال يتم تحويل األشعة العالية إىل األشعة العالية ●

الجزئية إذا تم اكتشاف وجود سيارة أمامك 
تستخدم مصابيح الضباب بدون إضاءة املصابيح 

األمامية الرئيسية.
مصابيح املنازل ومصابيح الشارع وإشارات املرور ●

ولوحات اإلعالنات أو الالفتات املضاءة واألجسام 
األخرى العاكسة للضوء قد تؤدي إىل تحويل 

األشعة العالية إىل األشعة العالية الجزئية أو إىل 
عدم تحويل األشعة العالية إىل األشعة العالية 

الجزئية أو إىل تغري املنطقة التي ال تتم إضاءتها.
قد تؤثر العوامل التالية عىل املدة التي تستغرقها ●

عملية تشغيل أو إطفاء الشعاع العايل أو رسعة 
تغري املناطق التي ال تتم إضاءتها:

سطوع املصابيح األمامية الرئيسية، مصابيح •
الضباب، ومصابيح مؤخرة السيارة يف السيارات 

التي أمامك
حركة واتجاه السيارات التي أمامك•
عندما تكون هناك سيارة أمامك فيها مصابيح •

مضاءة عىل جهة واحدة فقط
عندما تكون املركبة التي أمامك ذات عجلتني•
ظروف الطريق (منحدر، منعطف، ظروف سطح •

الطريق، الخ)
عدد الركاب وكمية املحمولة•

قد يتغري التحكم بتوزيع إضاءة املصابيح األمامية ●
الرئيسية بصورة غري متوقعة.

قد ال يتم اكتشاف الدراجات الهوائية وما شابهها.●
يف الظروف التالية، قد ال يتمكن النظام من ●

اكتشاف مستوى السطوع املحيط بشكل صحيح. 
قد يؤدي ذلك إىل بقاء األشعة املنخفضة يف وضع 
التشغيل أو إىل وميض األشعة العالية أو إعاقتها 

لرؤية املشاة أو سائقي السيارات املوجودة أمامك. 
يف مثل هذه الحالة، يكون من الرضوري التحويل 

بني األشعة العالية واملنخفضة يدويا.
عند القيادة يف ظروف جوية قاسية (مطر غزير، •



تشغيل املصابيح واملاسحات. ٣-٢٨٠٤

ثلوج، ضباب، عواصف رملية، الخ)
عندما يكون الزجاج األمامي مغطى بالضباب، •

الرذاذ، الثلوج، الغبار، الخ
عندما يكون الزجاج األمامي متصدعا أو تالفا•
عندما تكون الكامريا األمامية مشوهة أو متسخة•
عندما تكون درجة حرارة الكامريا األمامية عالية •

جدا
عندما يكون مستوى السطوع املحيط مساويا •

لسطوع املصابيح األمامية الرئيسية أو مصابيح 
مؤخرة السيارة أو مصابيح الضباب

عندما تكون املصابيح األمامية الرئيسية أو •
مصابيح مؤخرة السيارة يف السيارات األخرى 

مطفأة أو متسخة أو متغرية األلوان أو غري موجهة 
بشكل صحيح

عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ •
من سيارة موجودة أمامك

عند القيادة يف منطقة يتغري فيها ظروف السطوع •
والظالم بشكل متقطع

عند القيادة بشكل متكرر عىل طرق صاعدة/نازلة، •
أو عىل طرق وعرة أو عىل أسطح فيها مطبات أو 

غري مستوية (مثل الطرق املرصوفة بالحجارة، 
املمرات املغطاة بالحىص، الخ)

عند االنعطاف بشكل متكرر أو القيادة عىل طريق •
متعرج

عند وجود أشياء عاكسة للضوء بشكل كبري أمام •
السيارة مثل الالفتات أو املرايا

عندما تكون مؤخرة السيارة املوجودة أمامك •
عاكسة للضوء بشكل كبري كحاوية مركبة عىل 

شاحنة مثالً
عندما تكون املصابيح األمامية الرئيسية يف السيارة •

تالفة أو متسخة أو غري موجهة بشكل صحيح
عندما تنحرف السيارة أو تميل بسبب انثقاب أحد •

اإلطارات أو قطر مقطورة، الخ
عندما يتم التحويل بني األشعة العالية واألشعة •

املنخفضة بشكل متكرر بأسلوب غري عادي
عندما يعتقد السائق بأن األشعة العالية تومض أو •

تعيق رؤية املشاة أو سائقي السيارات األخرى
عندما تتم قيادة السيارة يف منطقة تتم قيادة •

السيارات فيها عىل جانب الطريق املعاكس للبلد 
التي تم تصميم السيارة لها، كاستعمال سيارة 

مخصصة للقيادة عىل يمني الطريق يف منطقة تتم 
القيادة فيها عىل اليسار أو بالعكس

إذا تم عرض "خلل يف نظام األضواء األمامية توجه ■
للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. (املزايا 

)٧٦٩ص ←القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

التحويل إىل األشعة العالية■
ادفع الذراع لألمام.

ينطفئ مؤرش نظام الشعاع العايل التكيفي وييضء 
مؤرش الشعاع العايل للمصباح األمامي الرئييس.
اسحب الذراع إىل موضعه األصيل لتشغيل نظام 

الشعاع العايل التكيفي مرة أخرى.

التحويل إىل األشعة املنخفضة■
اضغط مفتاح نظام الشعاع العايل التكيفي.

ينطفئ مؤرش نظام الشعاع العايل التكيفي.
اضغط املفتاح لتشغيل نظام الشعاع العايل التكيفي 

مرة أخرى.

إضاءة/إطفاء األشعة العالية يدوياً
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التحويل مؤقتاً إىل األشعة املنخفضة■
اسحب الذراع نحوك ثم أعده إىل موضعه 

األصيل.
تكون األشعة العالية يف وضع التشغيل أثناء سحب 

الذراع نحوك، ولكن بعد أن تتم إعادة الذراع إىل 
موضعه األصيل، تظل األشعة املنخفضة يف وضع 

التشغيل ملدة معينة من الزمن. بعد ذلك، سيتم 
تشغيل نظام الشعاع العايل التكيفي مرة أخرى.

التحويل مؤقتاً إىل األشعة املنخفضة■
يوىص بالتحويل إىل األشعة املنخفضة عندما يكون 

من املحتمل أن يتسبب الشعاع العايل يف وقوع مشاكل 
أو إلحاق األذى بسائقي السيارات األخرى أو املشاة 

القريبني.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اضغط مفتاح الشعاع العايل التلقائي.١

قم بضبط مفتاح املصابيح األمامية ٢
. أو الرئيسية عىل املوضع 

سييضء مؤرش الشعاع العايل التلقائي أثناء تشغيل 

*AHBالشعاع العايل التلقائي 

وظيفة الشعاع العايل التلقائي تستخدم 
كامريا أمامية مركّبة يف السيارة لتحديد 

درجة سطوع مصابيح الشارع ومصابيح 
السيارات التي أمامك، الخ وتقوم بإضاءة أو 
إطفاء الشعاع العايل تلقائياً حسب الرضورة.

تحذير
قيود عىل الشعاع العايل التلقائي■

ال تعتمد عىل الشعاع العايل التلقائي بشكل أكثر 
من الالزم. قم دائماً بالقيادة بأمان واحرص عىل 

مراقبة ما يحيط بك وقم بتشغيل أو إطفاء الشعاع 
العايل يدوياً عند الرضورة.

لتفادي تشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي ■
بشكل خاطئ

ال تضع حمولة زائدة يف السيارة.

تشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي
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النظام.

ظروف التشغيل أو اإليقاف التلقائي لألشعة ■
العالية

عندما تتحقق جميع الظروف التالية، سيتم تشغيل ●
األشعة العالية تلقائياً (بعد حوايل ثانية واحدة 

تقريباً):
 كم/ساعة ٣٠تكون رسعة السيارة أعىل من •

. تقريباً
املنطقة أمام السيارة مظلمة.•
السيارات التي أمامك ال تستخدم املصابيح األمامية •

الرئيسية أو مصابيح مؤخرة السيارة.
يوجد عدد قليل من أضواء الشارع عىل الطريق •

أمام السيارة.
إذا تحقق أي من الظروف التالية، ستنطفئ األشعة ●

: العالية تلقائياً
 كم/ساعة ٢٥تنخفض رسعة السيارة إىل أقل من •

. تقريباً
املنطقة أمام السيارة غري مظلمة.•
السيارات التي أمامك تستخدم املصابيح األمامية •

الرئيسية أو مصابيح مؤخرة السيارة.
يوجد الكثري من أضواء الشارع عىل الطريق أمام •

السيارة.
معلومات رصد الكامريا األمامية■
قد ال يتم إطفاء األشعة العالية تلقائياً يف املواقف ●

التالية:
عندما تظهر السيارة املقبلة من منحنى فجأة•
عندما تعرتض طريق السيارة سيارة أخرى•
عندما تكون السيارات التي أمامك مخفية عن •

األنظار بسبب املنحنيات املتكررة أو حواجز 
الطريق أو األشجار املوجودة عىل جانب الطريق

عندما تظهر أمامك سيارات من خط السري البعيد •
عىل طريق واسع

عندما تكون السيارات التي أمامك بدون أضواء•
ربما تنطفئ األشعة العالية إذا تم اكتشاف سيارة ●

أمامك تستخدم مصابيح الضباب بدون استخدام 
املصابيح األمامية الرئيسية.

مصابيح املنزل ومصابيح الشارع وإشارات املرور ●
ولوحات اإلعالنات املضاءة أو العالمات املضاءة قد 

تؤدي إىل تحول األشعة العالية إىل األشعة 
املنخفضة، أو إىل بقاء األشعة املنخفضة يف وضع 

التشغيل.
قد تؤثر العوامل التالية عىل املدة املستغرقة ●

لتشغيل أو إيقاف األشعة العالية:
سطوع املصابيح األمامية الرئيسية، مصابيح •

الضباب، ومصابيح مؤخرة السيارة يف السيارات 
التي أمامك

حركة واتجاه السيارات التي أمامك•
عندما تكون هناك سيارة أمامك فيها مصابيح •

مضاءة عىل جهة واحدة فقط
عندما تكون املركبة التي أمامك ذات عجلتني•
ظروف الطريق (منحدر، منعطف، ظروف سطح •

الطريق، الخ)
عدد الركاب وكمية املحمولة•

قد يتم ضبط األشعة العالية عىل وضع التشغيل/●
اإليقاف عندما ال يتوقع السائق ذلك.

قد ال يتم اكتشاف الدراجات الهوائية وما شابهها.●
يف الظروف التالية قد ال يتمكن النظام من ●

استشعار مستويات السطوع املحيط بشكل 
صحيح. قد يؤدي هذا إىل بقاء األشعة املنخفضة 
مضيئة أو إىل وقوع مشاكل للمشاة أو السيارات 

التي أمامك وسواهم بسبب األشعة العالية. يف هذه 
الحاالت قم بالتحويل بني األشعة العالية 

. واملنخفضة يدوياً
يف الطقس الرديء (املطر، الثلوج، الضباب، •

العواصف الرملية، الخ)
الزجاج األمامي مغطى بالضباب، البخار، الثلوج، •

الغبار، الخ
الزجاج األمامي مخدوش أو تالف•
الكامريا األمامية مشوهة أو متسخة•
عندما تكون درجة حرارة مستشعر الكامريا عالية •

جدا
مستويات السطوع املحيطة مساوية لسطوع •

املصابيح األمامية الرئيسية أو مصابيح مؤخرة 
السيارة أو مصابيح الضباب
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عندما تكون املصابيح األمامية الرئيسية أو •
مصابيح مؤخرة السيارة يف السيارات األخرى 

مطفأة أو متسخة أو متغرية األلوان أو غري موجهة 
بشكل صحيح

عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ •
من سيارة موجودة أمامك

عند القيادة يف منطقة يتغري فيها ظروف السطوع •
والظالم بشكل متقطع

عند القيادة بشكل متكرر عىل طرق صاعدة/نازلة، •
أو عىل طرق وعرة أو عىل أسطح فيها مطبات أو 

غري مستوية (مثل الطرق املرصوفة بالحجارة، 
املمرات املغطاة بالحىص، الخ)

عند االنعطاف بشكل متكرر أو القيادة عىل طريق •
متعرج

وجود أشياء براقة جداً أمام السيارة مثل العالمات •
أو املرايا

مؤخرة السيارة املوجودة أمامك عاكسة للضوء •
بشكل كبري كحاوية مركبة عىل شاحنة مثالً

املصابيح األمامية الرئيسية املركبة يف السيارة •
تالفة أو متسخة أو غري متجهة بشكل صحيح

السيارة مرتفعة أو مائلة، بسبب وجود اطار •
مثقوب، مقطورة يجري سحبها، الخ.

يتم التحويل بني األشعة العالية واألشعة املنخفضة •
بشكل متكرر باألسلوب غري عادي

السائق يعتقد أن األشعة العالية قد تسبب مشاكل •
أو تؤذي سائقي السيارات األخرى أو املشاة 

القريبني
يتم استعمال السيارة يف منطقة تتم قيادة •

السيارات فيها عىل جانب الطريق املعاكس للبلد 
التي تم تصميم السيارة لها، كاستعمال سيارة 

مخصصة للقيادة عىل يمني الطريق يف منطقة تتم 
القيادة فيها عىل اليسار أو بالعكس.

إذا تم عرض "خلل يف نظام األضواء األمامية توجه ■
للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.

التحويل إىل األشعة العالية■
ادفع الذراع لألمام.

ينطفئ مؤرش الشعاع العايل التلقائي وييضء مؤرش 

الشعاع العايل للمصابيح األمامية الرئيسية.
اسحب الذراع إىل موضعه األصيل لتشغيل نظام 

الشعاع العايل التلقائي مرة أخرى.

التحويل إىل األشعة املنخفضة■
اضغط مفتاح الشعاع العايل التلقائي.

ينطفئ مؤرش الشعاع العايل التلقائي.
اضغط املفتاح لتشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي 

مرة أخرى.

التحويل مؤقتاً إىل األشعة املنخفضة■
اسحب الذراع نحوك ثم أعده إىل موضعه 

األصيل.
تكون األشعة العالية يف وضع التشغيل أثناء سحب 

الذراع نحوك، ولكن بعد أن تتم إعادة الذراع إىل 
موضعه األصيل، تظل األشعة املنخفضة يف وضع 

التشغيل ملدة معينة من الزمن. بعد ذلك، سيتم 
تشغيل الشعاع العايل التلقائي مرة أخرى.

تشغيل/إيقاف الشعاع العايل يدوياً
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التحويل مؤقتاً إىل األشعة املنخفضة■
يوىص بالتحويل إىل األشعة املنخفضة عندما يُعتقد 

بأن األشعة العالية قد تتسبب يف حدوث مشاكل أو يف 
إيذاء سائقي السيارات األخرى أو املشاة القريبني.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مفتاح مصابيح الضباب األمامية■

 إيقاف١
 تيضء مصابيح الضباب األمامية٢

*مفتاح مصابيح الضباب

مصابيح الضباب توفر رؤية محسّنة يف 
ظروف القيادة القاسية كما يف املطر 

والضباب مثالً.

عملية التشغيل
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مفتاح مصباح الضباب الخلفي■

 إيقاف١
 تيضء مصابيح الضباب الخلفية٢
مفتاح مصابيح الضباب األمامية والخلفية■

 إيقاف١
 تيضء مصابيح الضباب األمامية٢
 إضاءة مصابيح الضباب األمامية ٣

والخلفية
عند رفع إصبعك عن الحلقة املوجودة عىل املفتاح، 

.يعود املفتاح إىل 

عند تشغيل الحلقة املوجودة عىل املفتاح مرة أخرى، 
تنطفئ مصابيح الضباب الخلفية فقط.

يمكن استعمال مصابيح الضباب عندما■
السيارات املجهزة بمصابيح الضباب األمامية

يتم تشغيل مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية.
السيارات املجهزة بمصابيح الضباب الخلفية فقط

تكون املصابيح األمامية الرئيسية مضيئة.
 السيارات املجهزة بمصابيح الضباب األمامية

والخلفية
مصابيح الضباب األمامية: يتم تشغيل مصابيح إشارة 

موقع السيارة األمامية.
مصابيح الضباب الخلفية: يتم تشغيل مصابيح 

الضباب األمامية.
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 يؤدي إىل تشغيل تشغيل الذراع
املاسحات أو الغسالة كما ييل:

ماسحات الزجاج األمامي املتقطعة الحركة

 إيقاف١
 التشغيل املتقطع الحركة٢
 تشغيل املاسحات برسعة منخفضة٣
 تشغيل املاسحات برسعة عالية٤
 تشغيل املاسحات مؤقتا٥ً

إذا كانت سيارتك مجهزة بها، يمكن ضبط 

الفواصل الزمنية لتشغيل املاسحة عند اختيار 
التشغيل املتقطع الحركة.

لتقصري الفاصل الزمني لتشغيل ماسحات ٦
الزجاج األمامي املتقطعة الحركة

لتطويل الفاصل الزمني لتشغيل ماسحات ٧
الزجاج األمامي املتقطعة الحركة

 تشغيل الغسالة واملاسحة معا٨ً
سحب الذراع يؤدي إىل تشغيل املاسحات والغسالة.

بعد التشغيل عدة مرات، تعمل املاسحات مرة أخرى 
بعد تأخر قصري لتفادي التقطر.

السيارات املجهزة بمنظفات املصابيح األمامية 
الرئيسية: إذا تم سحب الذراع عندما يكون مفتاح 

 واملصابيح ONتشغيل املحرك يف وضع التشغيل 
األمامية الرئيسية يف وضع التشغيل، ستعمل 

منظفات املصابيح األمامية الرئيسية مرة واحدة. بعد 
ذلك تعمل منظفات املصابيح األمامية الرئيسية كلما 

 مرات.٥تم سحب الذراع 

األمامي ماسحات وغسالة الزجاج

تشغيل الذراع يسمح لك بالتحويل بني 
التشغيل التلقائي والتشغيل اليدوي أو 

استخدام الغسالة.

مالحظة
عندما يكون الزجاج األمامي جافاً■

ال تستعمل املاسحات، ألنها قد تؤدي إىل إلحاق 
رضر بالزجاج األمامي.

تشغيل ذراع املاسحة
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 ماسحات الزجاج األمامي املجهزة بمستشعر
املطر

 إيقاف١
 تشغيل املاسحات املجهزة بمستشعر ٢

")AUTOاملطر ("
 تشغيل املاسحات برسعة منخفضة٣
 تشغيل املاسحات برسعة عالية٤
 تشغيل املاسحات مؤقتا٥ً

" مختاراً، يتم تشغيل AUTOعندما يكون الوضع "
املاسحات تلقائياً عندما يكتشف املستشعر سقوط 

املطر. يقوم النظام بضبط توقيت تشغيل املاسحات 
تلقائياً وفقاً لكمية األمطار ورسعة السيارة.

يمكن ضبط حساسية املستشعر عند اختيار 
"AUTO."

لزيادة الحساسية٦
لتقليل الحساسية٧

 تشغيل الغسالة واملاسحة معا٨ً
سحب الذراع يؤدي إىل تشغيل املاسحات والغسالة.

بعد التشغيل عدة مرات، تعمل املاسحات مرة أخرى 
بعد تأخر قصري لتفادي التقطر.

السيارات املجهزة بمنظفات املصابيح األمامية 
الرئيسية: إذا تم سحب الذراع عندما يكون مفتاح 

 واملصابيح ONتشغيل املحرك يف وضع التشغيل 
األمامية الرئيسية يف وضع التشغيل، ستعمل 

منظفات املصابيح األمامية الرئيسية مرة واحدة. بعد 
ذلك تعمل منظفات املصابيح األمامية الرئيسية كلما 

 مرات.٥تم سحب الذراع 

يمكن تشغيل ماسحة وغسالة الزجاج األمامي ■
عندما

.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 
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تأثريات رسعة السيارة عىل تشغيل املاسحات■
 السيارات املجهزة بماسحات الزجاج األمامي

املتقطعة الحركة
عندما يكون وضع تشغيل ماسحات الزجاج األمامي 

برسعة بطيئة مختاراً، يتم تحويل املاسحات من 
التشغيل برسعة بطيئة إىل التشغيل املتقطع الحركة 

عندما تكون السيارة متوقفة. (لكن لن يتبدل الوضع 
حني يتم ضبط الفواصل الزمنية لتشغيل املاسحة عىل 

أعىل مستوى.)
 السيارات املجهزة بماسحات الزجاج األمامي

املجهزة بمستشعر املطر
عندما يكون وضع تشغيل ماسحات الزجاج األمامي 

برسعة بطيئة مختاراً، يتم تحويل املاسحات من 
التشغيل برسعة بطيئة إىل التشغيل املتقطع الحركة 

عندما تكون السيارة متوقفة. (لكن لن يتبدل الوضع 
حني تكون حساسية املستشعر مضبوطة عىل أعىل 

مستوى.)
مستشعر قطرات املطر (السيارات املجهزة ■

بماسحات الزجاج األمامي املجهزة بمستشعر 
املطر)

يقرر مستشعر قطرات املطر كمية قطرات املطر.●
يوجد يف السيارة مستشعر برصي. قد ال يعمل 

بصورة صحيحة عندما يسطع ضوء الشمس عند 
الرشوق أو الغروب عىل الزجاج األمامي بصورة 

متقطعة، أو عند وجود حرشات أو غريها عىل الزجاج 
األمامي.

إذا تم ضبط مفتاح املاسحة عىل الوضع ●
"AUTO عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك "

، يتم تشغيل ONمضبوطاً عىل وضع التشغيل 
املاسحات مرة واحدة لإلشارة إىل أنه تم ضبطها 

".AUTOعىل الوضع "

عندما يتم تدوير حلقة ضبط حساسية املستشعر ●
إىل جهة الحساسية العالية حني يكون الوضع 

"AUTO مضبوطاً، يتم تشغيل املاسحات مرة "
واحدة لإلشارة إىل رفع حساسية املستشعر.

إذا كانت درجة حرارة مستشعر قطرات املطر ●
°م أو أدنى، قد ال يتم ٣٠°م أو أعىل أو -٨٥

. يف هذه الحالة قم بتشغيل  تشغيله تلقائياً
".AUTOاملاسحات يف أي وضع غري الوضع "

إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج األمامي■
تأكد مما إذا كانت فوهات الغسالة مسدودة أم ال ومما 

إذا وجد سائل الغسالة يف خزان سائل غسالة الزجاج 
األمامي أم ال.

أجهزة تدفئة فوهات الغسالة (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة بها)

تعمل أجهزة تدفئة فوهة الغسالة حني تكون درجة 
°م أو أقل ويكون مفتاح تشغيل ٥الحرارة الخارجية 

.ONاملحرك مضبوطاً عىل وضع التشغيل 

تحذير
تنبيه حول استعمال ماسحات الزجاج األمامي ■

" (السيارات AUTOباختيار الوضع التلقائي "
املجهزة بماسحات الزجاج األمامي التي تتسم 

بوظيفة استشعار املطر)
قد يتم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي بصورة 
غري متوقعة إذا تم ملس املستشعر أو إذا تعرض 

". AUTOالزجاج األمامي الهتزاز يف الوضع "
احرص عىل عدم احتباس أصابعك أو أي يشء آخر 

بماسحات الزجاج األمامي.
تنبيه حول استعمال سائل الغسالة■

إذا كان الزجاج األمامي بارداً، ال تستعمل سائل 
. وإال  الغسالة إىل أن يكون الزجاج األمامي دافئاً

فقد يتجمد السائل عىل الزجاج األمامي مما يتسبب 
يف صعوبة الرؤية. قد يؤدي ذلك إىل وقوع حادث، 

مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
عندما تكون أجهزة تدفئة فوهات الغسالة يف ■

وضع التشغيل (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
ال تلمس املنطقة املحيطة بأجهزة تدفئة فوهات 

الغسالة ألنها قد تكون ساخنة جداً مما يؤدي إىل 
إصابتك بالحروق.



٢٨٩

٤

تشغيل املصابيح واملاسحات. ٣-٤

ةدايقلا

 يؤدي إىل تشغيل تشغيل املفتاح 
ماسحة النافذة الخلفية كما ييل:

 إيقاف١
 التشغيل املتقطع الحركة٢
 التشغيل الطبيعي٣

مالحظة
عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً■

ال تعمد إىل تشغيل املفتاح بصورة مستمرة حيث 
أن هذا قد يؤدي إىل زيادة سخونة مضخة سائل 

الغسالة عن الحدود الطبيعية.
عندما تكون الفوهة مسدودة■

يف هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا.
ال تحاول تنظيفها باستعمال دبوس أو يشء آخر 

مشابه. وإال ستتعرض الفوهة للتلف.
عندما ال يتم رش سائل الغسالة من الفوهة■

قد تتعرض مضخة سائل الغسالة للتلف إذا تم 
سحب الذراع نحوك والحفاظ عليه مسحوباً بشكل 

مستمر.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك املاسحة تعمل لفرتة أطول من الالزم 
عندما يكون املحرك غري دائر.

ماسحة وغسالة النافذة الخلفية

يمكن استخدام ماسحة وغسالة النافذة 
الخلفية بواسطة تشغيل الذراع.

مالحظة
عندما تكون النافذة الخلفية جافة■

ال تستعمل املاسحة، ألنها قد تؤدي إىل إلحاق رضر 
بالنافذة الخلفية.

تشغيل ذراع املاسحة



تشغيل املصابيح واملاسحات. ٣-٢٩٠٤

 تشغيل الغسالة واملاسحة معا٤ً
دفع الذراع يؤدي إىل تشغيل املاسحة والغسالة.

السيارات املجهزة بغسالة تنظيف الكامريا: ستعمل 
الغسالة تلقائياً وتنظف كامريا شاشة نظام املساعدة 

) وشاشة ٤٠٦ص ← (*عىل صف سيارة تويوتا
).٤٥٤ص ← (*مراقبة التضاريس املختلفة

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يمكن تشغيل ماسحة وغسالة النافذة الخلفية ■
عندما

.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 
إذا لم يتم رش سائل الغسالة■

تأكد من عدم انسداد فوهة الغسالة ومما إذا وجد 
سائل الغسالة يف خزان سائل الغسالة أم ال.

تشغيل املاسحة املانعة للتقطر■
عندما يتم تشغيل الغسالة، ستعمل املاسحات مرة 

أخرى بعد تأخر قصري لتفادي التقطر.
وظيفة إيقاف تشغيل ماسحة النافذة الخلفية ■

*املرتبطة بفتح الباب الخلفي
يجب إعداد التهيئة حسب الطلب عند وكيل تويوتا.:*

عندما تكون ماسحة الزجاج الخلفي يف وضع 
التشغيل، يؤدي فتح الباب الخلفي أثناء توقف 

السيارة إىل إيقاف تشغيل ماسحة الزجاج الخلفي 
لتفادي رش األشخاص املوجودين بالقرب من 
السيارة باملاء بسبب املاسحة. يستأنف تشغيل 

املاسحات عندما يتم إغالق الباب الخلفي.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات. (املزايا القابلة لإلعداد حسب 

)٧٦٩ص ←الطلب: 

مالحظة
عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً■

ال تعمد إىل تشغيل املفتاح بصورة مستمرة حيث 
أن هذا قد يؤدي إىل زيادة سخونة مضخة سائل 

الغسالة عن الحدود الطبيعية.
عندما تكون الفوهة مسدودة■

يف هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا. ال تحاول 
تنظيفها باستعمال دبوس أو يشء آخر مشابه. 

وإال ستتعرض الفوهة للتلف.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك املساحات تعمل لفرتة أطول من الالزم 
عندما يكون املحرك غري دائر.



٢٩١

٤

إعادة تعبئة الوقود. ٤-٤

ةدايقلا

إعادة تعبئة الوقود.٤-٤

 قم بتدوير مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع
اإليقاف وتأكد من أن جميع األبواب والنوافذ 

مغلقة.
.تأكد من نوع الوقود

أنواع الوقود■
٧٥٩ص ←
فتحة خزان الوقود الخاصة بالبنزين غري املعالج ■

بالرصاص
ملنع التزود بنوع غري صحيح من الوقود، تم تزويد 

سيارتك بفتحة خزان الوقود التي تستوعب فقط 
الفوهة الخاصة املوجودة عىل مضخات الوقود غري 

املعالج بالرصاص.

فتح غطاء خزان الوقود

قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان 
الوقود:

قبل إعادة تعبئة السيارة بالوقود

تحذير
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء إعادة 
تعبئة السيارة بالوقود. قد يؤدي عدم القيام بذلك 

إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.
بعد الخروج من السيارة وقبل فتح باب فتحة ●

تعبئة الوقود، املس سطحاً معدنياً غري مطيل من 
جسم السيارة لتفريغ الكهرباء الساكنة. يجب 

تفريغ الكهرباء الساكنة قبل إعادة تعبئة 
الوقود ألن أي رشارة ناجمة عن الكهرباء 

الساكنة يمكن أن يؤدي إىل إشعال بخار الوقود 
أثناء إعادة تعبئة الوقود.

قم دائماً بإمساك املقابض املوجودة عىل غطاء ●
خزان الوقود وقم بتدويره ببطء لنزعه.

قد تسمع صوت أزيز عند ترخية الغطاء. انتظر 
إىل أن يتوقف صدور الصوت قبل نزع الغطاء 

تماماً. يف الطقس الحار، قد يندفع الوقود 
املضغوط من فتحة تعبئة الوقود مما يؤدي إىل 

إصابة.
ال تسمح ألي شخص لم يتم تفريغ الكهرباء ●

الساكنة من جسمه باالقرتاب من خزان الوقود 
املفتوح.

ال تستنشق بخار الوقود.●
الوقود يحتوي عىل مادة ضارة بالصحة إذا تم 

استنشاقه.
ال تقم بالتدخني أثناء إعادة تعبئة الوقود.●

القيام بذلك قد يؤدي إىل اشتعال الوقود مما 
يتسبب يف نشوب حريق.

ال ترجع إىل السيارة أو تلمس أي شخص أو ●
يشء مشحون بشحنة كهربائية ساكنة. قد 

يؤدي ذلك لشحن جسمك بالكهرباء الساكنة، 
مما قد يسبب اشتعال الوقود.

عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

تدفق الوقود من خزان الوقود:
قم بإدخال فوهة خرطوم الوقود يف عنق فتحة ●

تعبئة الوقود بإحكام.
توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد فصل ●

. فوهة الخرطوم وتوقفها تلقائياً
ال تقم بتعبئة الخزان بالوقود أكثر من مستوى ●

االمتالء.



إعادة تعبئة الوقود. ٤-٢٩٢٤

غطاء خزان الوقود
 AdBlueغطاء خزان سائل اليوريا ™

ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
٦٥٢(

اسحب الذراع.١

قم بتدوير غطاء خزان الوقود ببطء لفتحه، ٢
وقم بوضعه يف الحامل املوجود عىل باب 

فتحة تعبئة الوقود.

بعد إعادة تعبئة الوقود، قم بتدوير غطاء خزان 
الوقود باتجاه حركة عقارب الساعة إىل أن 

تسمع صوت طقة. بمجرد رفع يدك عنه، يدور 
. الغطاء إىل االتجاه العكيس قليالً

مالحظة
إعادة تعبئة الوقود■
ال تجعل الوقود ينسكب أثناء إعادة تعبئة ●

الوقود.
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل تعرض السيارة 

للتلف، عىل سبيل املثال، تشغيل نظام انبعاث 
غاز العادم بصورة غري طبيعية أو إلحاق رضر 

بمكونات نظام الوقود أو السطح املطيل 
للسيارة.

السيارات املجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل ●
DPF استخدم الوقود املحدد. إذا تم استخدام :

أي نوع آخر من الوقود غري الوقود املحدد، فقد 
يؤدي هذا إىل انبعاث دخان أبيض بشكل 

مستمر من أنبوب غاز العادم أثناء إشعال 
ص ←جزيئات الديزل املتجمعة يف املصفاة. (

٤٨١(

موضع غطاء خزان الوقود

A

B

فتح غطاء خزان الوقود

إغالق غطاء خزان الوقود



٢٩٣

٤

إعادة تعبئة الوقود. ٤-٤

ةدايقلا

تحذير
عند استبدال غطاء خزان الوقود■

ال تقم باستعمال أي يشء غري غطاء خزان الوقود 
األصيل من تويوتا املصمم لسيارتك. القيام بذلك 

قد يؤدي إىل نشوب حريق أو نوع آخر من 
الحوادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٩٤٤
استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة.٥-٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
PCS(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

٢٩٨ص ←
 (إذا LTAنظام مساعدة تتبع خط السري ■

كانت سيارتك مجهزة به)
٣١٠ص ←
نظام التحذير من الخروج عن خط السري ■

LDA املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن 
السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

٣١٩ص ←
 (إذا AHSنظام الشعاع العايل التكيفي ■

كانت سيارتك مجهزة به)
٢٧٨ص ←
 (إذا كانت AHBالشعاع العايل التلقائي ■

سيارتك مجهزة به)
٢٨١ص ←

نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات ■
 (إذا كانت سيارتك مجهزة RSAالطرق 

به)
٣٣٠ص ←
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل ■

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به)
٣٣٠ص ←
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل ■

الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

٣٤٣ص ←

يقوم املستشعر املوجود خلف الشبكة األمامية 
واملستشعر املوجود عىل الزجاج األمامي 

باكتشاف املعلومات الالزمة لتشغيل أنظمة 
املساعدة عىل القيادة.

نظام استشعار تويوتا لضمان 
 Toyota Safetyالسالمة 
Sense*

نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة 
Toyota Safety Sense يتضمن 

أنظمة املساعدة عىل القيادة التالية ويساهم 
يف تجربة القيادة اآلمنة واملريحة:

نظام املساعدة عىل القيادة

تحذير
نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة ■

Toyota Safety Sense
 Toyotaنظام استشعار تويوتا لضمان السالمة 

Safety Sense مصمم للعمل عىل افرتاض أن 
السائق سيقوم بالقيادة بشكل آمن، ومصمم 

للمساعدة عىل تخفيف تأثري الصدمات التي 
يتعرض لها الركاب والسيارة عند وقوع تصادم 

أو ملساعدة السائق يف ظروف القيادة العادية.
ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام ألن درجة دقة 

التعرف وأداء التحكم الذين يمكن لهذا النظام 
توفريهما محدودان. السائق هو املسؤول دائماً عن 
االنتباه إىل ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن.

املستشعرات



٢٩٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

املستشعر الراداري
الكامريا األمامية

تحذير
لتجنب وجود خلل يف املستشعر الراداري■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال فقد ال يعمل املستشعر الراداري بصورة 

صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسبب وقوع حادث 
مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

حافظ عىل نظافة املستشعر الراداري وغطاء ●
. املستشعر الراداري دائماً

املستشعر الراداري
غطاء املستشعر الراداري

إذا كانت جهة املستشعر الراداري األمامية أو كان 
غطاء املستشعر الراداري من األمام أو الخلف 
متسخاً أو مغطى بقطرات املاء أو الثلج أو ما 

إليها، قم بتنظيفها.
قم بتنظيف املستشعر الراداري وغطاء املستشعر 

الراداري بخرقة ناعمة حتى ال تتلفهما.

A

B

A

B

ال تقم بتثبيت كماليات أو ملصقات (بما يف ذلك ●
ملصقات شفافة) أو أشياء أخرى عىل املستشعر 

الراداري أو غطاء املستشعر الراداري أو 
املناطق املحيطة بهما.

ال تعرض املستشعر الراداري أو املنطقة ●
املحيطة به لصدمة قوية. 

إذا تعرض املستشعر الراداري أو الشبكة 
األمامية أو واقية الصدمات األمامية لصدمة 

قوية، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
ال تقم بتفكيك املستشعر الراداري.●
ال تقم بتعديل أو طالء املستشعر الراداري أو ●

غطاء املستشعر الراداري.
يف الحاالت التالية، يجب إعادة معايرة املستشعر ●

الراداري. قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد 
من التفاصيل.

عند نزع وتركيب املستشعر الراداري أو الشبكة •
األمامية أو استبدالهما

عند استبدال واقية الصدمات األمامية•
لتجنب إصابة الكامريا األمامية بخلل■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال فقد ال تعمل الكامريا األمامية بصورة 

صحيحة، مما قد يسبب وقوع حادث يؤدي إىل 
الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

●. حافظ عىل نظافة الزجاج األمامي دائماً
قم بتنظيف الزجاج األمامي إذا كان متسخاً أو •

مغطى بطبقة زيت أو قطرات ماء أو ثلج الخ.
حتى إذا تم وضع مواد طالء الزجاج عىل •

الزجاج األمامي، ستحتاج إىل استعمال ماسحات 
الزجاج األمامي إلزالة قطرات املاء وما إليها عن 

الزجاج األمامي أمام الكامريا األمامية.
إذا كان الجزء الداخيل من الزجاج األمامي الذي •

تم تركيب الكامريا األمامية عليه متسخاً، قم 
باالتصال بوكيل تويوتا.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٩٦٤

تحذير
ال تقم بتثبيت أشياء مثل ملصقات أو ملصقات ●

شفافة أو ما إىل ذلك عىل الجهة الخارجية من 
الزجاج األمامي أمام الكامريا األمامية (املنطقة 

املظللة يف الشكل التوضيحي).

 سم ١من أعىل الزجاج األمامي إىل حوايل 
تحت أسفل الكامريا األمامية

 سم تقريباً إىل اليمني ١٠ سم تقريباً (٢٠
واليسار من الجزء األوسط من الكامريا 

األمامية)
إذا تراكم الضباب أو الرطوبة أو الجليد عىل ●

الزجاج األمامي أمام الكامريا األمامية، استخدم 
مزيل الضباب عن الزجاج األمامي إلزالة 

ص ←الضباب أو الرطوبة أو الجليد عنه. (
٥٦٥، ٥٥٣(

إذا كان من غري املمكن إزالة قطرات املاء بشكل ●
تام عن الزجاج األمامي أمام الكامريا األمامية 

باستعمال ماسحات الزجاج األمامي، قم 
باستبدال مطاط املاسحة أو شفرة املاسحة.

ال تقم بوضع مظلالت النوافذ عىل الزجاج ●
األمامي.

قم باستبدال الزجاج األمامي إذا كان تالفاً أو ●
 . متصدعاً

يجب إعادة معايرة الكامريا األمامية بعد 
استبدال الزجاج األمامي. قم باالتصال بوكيل 

تويوتا للمزيد من التفاصيل.
ال تسمح للسوائل بمالمسة الكامريا األمامية.●
ال تقم بتعريض الكامريا األمامية لألضواء ●

الساطعة.

A

B

ال تقم بتعريض الكامريا األمامية للوسخ أو ●
للتلف. 

عند تنظيف الجهة الداخلية من الزجاج 
األمامي، ال تقم بتعريض عدسة الكامريا 

األمامية ملادة تنظيف الزجاج. كذلك، ال تلمس 
العدسة. 

إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا.

ال تقم بتعريض الكامريا األمامية لصدمة قوية.●
ال تقم بتغيري مكان تركيب أو اتجاه الكامريا ●

األمامية أو تقم بإزالتها.
ال تقم بتفكيك الكامريا األمامية.●
ال تقم بتعديل أي من أجزاء السيارة املوجودة ●

حول الكامريا األمامية (مرآة الرؤية الخلفية 
الداخلية، الخ) أو السقف.

ال تقم بتثبيت أية كماليات قد تعيق عمل ●
الكامريا األمامية عىل غطاء حجرية املحرك أو 

الشبكة األمامية أو واقية الصدمات األمامية. قم 
باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.

إذا أردت وضع لوح ركوب األمواج أو شيئاً ●
طويالً آخر عىل السقف، تأكد من أنه لن يعيق 

عمل الكامريا األمامية.
ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو●

املصابيح األخرى.



٢٩٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إذا تم عرض رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات■
قد يكون أحد األنظمة غري فعال مؤقتاً أو قد يكون هناك خلل يف النظام.

قم بتنفيذ اإلجراءات املبينة يف الجدول يف الحاالت التالية. عندما يتم استشعار أن ظروف التشغيل طبيعية، ●
. تختفي الرسالة ويصبح النظام فعاالً

إذا لم تختف الرسالة عن الشاشة، قم باالتصال بوكيل تويوتا.

إذا تغري الوضع (أو تمت قيادة السيارة لفرتة من الزمن) يف الحاالت التالية وتم استشعار أن ظروف التشغيل ●
. طبيعية، تختفي الرسالة ويصبح النظام فعاالً

إذا لم تختف الرسالة عن الشاشة، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
عندما تكون درجة الحرارة حول املستشعر الراداري خارج نطاق التشغيل، كما حني تكون السيارة يف •

الشمس أو يف منطقة باردة جداً
عندما ال تتمكن الكامريا األمامية من استشعار األشياء املوجودة أمام السيارة كما عند القيادة يف الظالم أو •

الثلج أو الضباب، أو عند انعكاس أضواء ساطعة عىل الكامريا األمامية
وفقاً لظروف املنطقة املحيطة بالسيارة، قد يقرر الرادار أنه ال يمكن التعرف عىل البيئة املحيطة بشكل •

 غري متاح راجع دليل املالك".PCSصحيح. يف تلك الحالة، يتم عرض "

اإلجراءاتالحالة
عندما تكون املنطقة التي حول الكامريا مغطاة 

باألوساخ والرطوبة (مغطاة بالضباب أو الرطوبة أو 
الجليد، الخ) أو أشياء غريبة أخرى

، قم بإزالة األوساخ A/Cباستعمال املاسحة ووظيفة 
)٥٦٥، ٥٥٣ص ←وغريها من املواد امللتصقة. (

عندما تكون درجة الحرارة حول الكامريا األمامية 
خارج نطاق التشغيل، كما حني تكون السيارة يف 

الشمس أو يف منطقة باردة جداً

إذا كانت الكامريا األمامية ساخنة كما يحدث بعد ركن 
السيارة يف الشمس مثالً، استخدم نظام تكييف الهواء 

لخفض درجة الحرارة حول الكامريا األمامية.
إذا تم استخدام مظلة شمس عندما تكون السيارة 

مركونة فقد يؤدي ضوء الشمس املنعكس عن سطح 
مظلة الشمس إىل ارتفاع درجة الحرارة حول الكامريا 

األمامية بشكل كبري وذلك حسب نوع مظلة الشمس.
إذا كانت الكامريا األمامية باردة كما يحدث بعد ركن 

السيارة يف منطقة باردة جداً مثالً، استخدم نظام 
تكييف الهواء لرفع درجة الحرارة حول الكامريا 

األمامية.
هناك يشء ما يعرتض املنطقة املوجودة أمام الكامريا 

األمامية، كما عندما يكون غطاء حجرية املحرك 
مفتوحاً أو إذا تم وضع ملصق عىل الزجاج األمامي 

. أمام الكامريا األمامية مثالً

أغلق غطاء حجرية املحرك أو انزع امللصق مثالً إلزالة 
العائق.

 قيد املعايرة الذاتية PCSعندما يتم عرض "رادار 
غري متاح راجع دليل املالك".

تحقق مما إذا كانت هناك مواد ملتصقة بمستشعر 
الرادار وغطاء مستشعر الرادار، وقم بإزالتها إن 

وجدت.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٩٨٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يمكن للنظام اكتشاف ما ييل (تختلف األجسام التي يمكن اكتشافها حسب الوظيفة.):

*PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم باستعمال املستشعر الراداري والكامريا األمامية 
) التي توجد أمام السيارة. عندما يقرر النظام أن احتمال ٢٩٨ص ←الكتشاف األجسام (

االصطدام األمامي بجسم ما كبري، يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم بتحذير السائق 
لحثه عىل تجنب التصادم وتتم زيادة ضغط تعشيق الفرامل املحتمل ملساعدة السائق عىل تفادي 

التصادم. إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السيارة الصطدام أمامي بجسم ما كبري جداً، يتم 
تعشيق الفرامل تلقائياً للمساعدة عىل تفادي التصادم أو تخفيف تأثريه.

يمكن ضبط نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم عىل وضع اإليقاف/التشغيل ويمكن تغيري 
)٣٠٢ص ←توقيت التحذير. (

األجسام التي يمكن اكتشافها وتوافر الوظيفة



٢٩٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

اململكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت:*
. لكن ٢٠٢١الدول واملناطق التابعة لكل إقليم واملدرجة يف هذا الجدول هي سارية اعتباراً من أبريل 

قد تختلف الدول واملناطق التابعة لكل إقليم بحسب الوقت الذي تم فيه بيع السيارة. قم باالتصال 
بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.

تحذير قبل التصادم■
إذا قرر النظام احتمال كبري لتعرض السيارة 
الصطدام أمامي، سيتم إصدار صوت إشاري 

وعرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات لحث السائق بتنفيذ عملية 

تجنب التصادم.

األجسام التي يمكن األقاليم
الدول/املناطقتوفر الوظيفةاستشعارها

أ

السيارات•
راكبو الدراجات •

الهوائية
املشاة•

يتوفر تحذير ما قبل التصادم، 
ونظام تعزيز الفرامل قبل وقوع 

التصادم، وتعشيق الفرامل املتصلة 
بنظام ضمان السالمة السابقة 

للتصادم، واملساعدة عىل التوجيه يف 
حاالت الطوارئ، واملساعدة عىل 

/يساراً عند  االنعطاف يميناً
التقاطعات، ووظيفة التحكم يف 

التعليق

بروناي ودول مجلس التعاون 
 وجنوب إفريقيا *الخليجي

وأوكرانيا وكازاخستان وروسيا

يتوفر تحذير ما قبل التصادم، ب
ونظام تعزيز الفرامل قبل وقوع 

التصادم، وتعشيق الفرامل املتصلة 
بنظام ضمان السالمة السابقة 

للتصادم، ووظيفة التحكم يف 
التعليق

األرجنتني، اإلكوادور، غويانا، 
غواتيماال، كوستاريكا، كولومبيا، 

جامايكا، سورينام، نيكاراغوا، 
هايتي، بنما، باراغواي، بوليفيا، 

هندوراس، بليز، جمهورية 
الدومينيكان

السياراتج
إندونيسيا، كمبوديا، الفلبني، فيتنام، 
ميانمار، جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية، األردن، لبنان، أذربيجان، 

جورجيا، أرمينيا

وظائف النظام



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٠٠٤

نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم■
إذا قرر النظام احتمال كبري لتعرض السيارة 

الصطدام أمامي، يقوم النظام بتطبيق قوة 
الفرملة أكرب بالنسبة لقوة ضغط دواسة 

الفرامل.
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم■

إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السيارة 
لتصادم أمامي كبري جداً، يتم تعشيق الفرامل 

تلقائياً للمساعدة عىل تفادي التصادم أو تقليل 
تأثري الصدمات.

املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ ■
(لإلقليم أ) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

إذا قرر النظام أن هناك احتمال كبري أن 
تتعرض السيارة لتصادم أمامي وأن هناك 

مساحة كافية لتوجيه السيارة داخل خط 
سريها، وكان السائق قد بدأ يف القيام بعملية 

توجيه أو مناورة مراوغة، فسوف يقوم نظام 
املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ بدعم 
حركات التوجيه للمساعدة عىل تعزيز استقرار 

السيارة والحيلولة دون مغادرة خط السري. 
سييضء املؤرش باللون األخرض أثناء التشغيل.

املساعدة عىل االنعطاف يميناً/يساراً عند ■
التقاطعات (لإلقليم أ)

إذا قرر النظام أن هناك احتمال كبري أن 
تتعرض السيارة لتصادم يف الحاالت التالية، 

فسوف يقوم باملساعدة بواسطة وظيفة تحذير 
ما قبل التصادم، وإذا لزم األمر، وظيفة تعشيق 
الفرامل املتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة 

للتصادم.
قد يتعذر توفري الدعم وفقاً لشكل التقاطع.

 عندما تقوم باالنعطاف يمينًا/يسارًا عند
تقاطع وتقطع مسار سيارة قادمة

 عندما تنعطف يمينًا/يسارًا، يتم اكتشاف
املشاة يف االتجاه األمامي وتقدير أنهم 

يدخلون يف مسار سيارتك (ال يتم اكتشاف 
راكبي الدراجات.)

نظام التحكم بجهاز التعليق (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة به)

عندما يقرر النظام أن احتمال حصول اصطدام 
أمامي كبري، يقوم نظام التعليق املتغري التكيفي 

AVS)  ← بالتحكم بقوة تخميد ٤٨٥ص (
ممتصات الصدمة للمساعدة يف الحفاظ عىل 

السيارة بحالة مناسبة.



٣٠١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تحذير
قيود نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم■
السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم ●

بقيادة السيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إىل 
املناطق املحيطة بسيارتك. 

ال تقم باستعمال نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم بدالً من عمليات تشغيل الفرامل 

العادي يف أي حال من األحوال. لن يقوم هذا 
النظام بمنع وقوع االصطدامات أو بتقليل 
أرضار االصطدامات أو اإلصابات يف جميع 

الحاالت. ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 

يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.
هذا النظام مصمم للمساعدة عىل تفادي ●

االصطدامات أو تخفيف تأثريها ولكن قد تتغري 
فعاليته وفقاً للظروف املختلفة، ولذلك فقد ال 

يعمل النظام دائماً بنفس مستوى األداء. 
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل 

هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم •

٣٠٥ص ←يوجد احتمال وقوع تصادم: 
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة •

٣٠٧ص ←صحيحة: 
ال تحاول اختبار تشغيل نظام ضمان السالمة ●

السابقة للتصادم بنفسك.
قد ال يعمل النظام بشكل صحيح مما قد يسبب 
وقوع حادث اعتماداً عىل األجسام املستخدمة يف 

االختبار (دمى أو أشياء مصنوعة من الورق 
املقوى تشابه األجسام التي يمكن استشعارها 

.( مثالً
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم■
سوف يتم تعشيق الفرامل بقوة كبرية أثناء ●

تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع 
التصادم.

إذا تم إيقاف السيارة بتشغيل وظيفة تعشيق ●
الفرامل قبل وقوع التصادم، يتم إلغاء تشغيل 

وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم بعد 
ثانيتني تقريباً. اضغط دواسة الفرامل حسب 

الرضورة.

قد ال تعمل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع ●
التصادم إذا قام السائق بتنفيذ بعض العمليات 

املعينة. إذا تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو 
تدوير عجلة القيادة، قد يقوم النظام بفهم تلك 
العمليات عىل أنها عمليات قام السائق بتنفيذها 
لتجنب التصادم ومن املحتمل أن يمنع تشغيل 

وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم.
يف بعض الحاالت، قد يتم إلغاء تشغيل وظيفة ●

الفرامل قبل وقوع التصادم أثناء تشغيلها إذا 
تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو تدوير عجلة 

القيادة وقيام النظام بفهم تلك العمليات عىل 
أنها عمليات قام السائق بتنفيذها لتجنب 

التصادم.
إذا تم ضغط دواسة الفرامل، قد يقوم النظام ●

بفهم تلك العملية عىل أنها عملية قام السائق 
بتنفيذها لتجنب التصادم ومن املحتمل أن 

يؤخر توقيت تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل 
قبل وقوع التصادم.

املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ ■
(لإلقليم أ)

حيث سيتم إلغاء تشغيل وظيفة املساعدة عىل ●
التوجيه يف حاالت الطوارئ عندما يقرر النظام 

أن وظيفة منع الخروج عن خط السري قد 
اكتملت.

قد ال تعمل وظيفة املساعدة عىل التوجيه يف ●
حاالت الطوارئ أو قد يتم إلغاؤها يف الحاالت 

التالية حيث أن النظام قد يقرر أن السائق يتخذ 
إجراءات.

إذا تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو تدوير •
عجلة القيادة بشكل حاد أو ضغط دواسة 

الفرامل أو تشغيل ذراع إشارة االنعطاف. يف 
هذه الحالة، قد يفهم النظام أن السائق قام 

بتنفيذ تلك العمليات لتجنب وقوع تصادم وقد 
ال تعمل وظيفة املساعدة عىل التوجيه يف حاالت 

الطوارئ.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٠٢٤

تفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة السابقة ■
للتصادم

يمكن تفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة 
) ١٥٢، ١٤١ص ← (السابقة للتصادم يف 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
يتم ضبط النظام عىل وضع التشغيل تلقائياً يف كل 

مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
.ONالتشغيل 

إذا تم ضبط النظام عىل وضع اإليقاف، سييضء 
ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة 

 وسيتم عرض رسالة عىل PCSللتصادم 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تحذير
يف بعض الحاالت، قد يتم إلغاء تشغيل وظيفة •

املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ أثناء 
تشغيلها إذا تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو 

تدوير عجلة القيادة بشكل حاد أو ضغط 
دواسة الفرامل وقيام النظام بفهم تلك 

العمليات عىل أنها عمليات قام السائق بتنفيذها 
لتجنب التصادم.

أثناء تشغيل وظيفة املساعدة عىل التوجيه يف •
حاالت الطوارئ، إذا تم اإلمساك بعجلة القيادة 

بقوة أو إذا تم تشغيلها يف عكس اتجاه توليد 
النظام لعزم التدوير، فقد يتم إلغاء الوظيفة.

متى ينبغي عليك إبطال نظام ضمان السالمة ■
السابقة للتصادم

يف الحاالت التالية عليك بإبطال النظام ألنه قد ال 
يعمل بصورة صحيحة مما يمكن أن يسبب وقوع 

حادث يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطرية:

عند قطر السيارة●
عند قطر سيارة أخرى باستعمال سيارتك●
عند نقل السيارة باستعمال الشاحنة أو السفينة ●

أو القطار أو ما يعادلها
عند رفع السيارة عىل رافعة عندما يكون ●

املحرك دائراً واإلطارات قادرة عىل الدوران 
بحرية

عند فحص السيارة باستعمال آلة بكرات ●
فاحصة مثل دينامومرت الشاسيه أو آلة فحص 
عداد الرسعة، أو عند استعمال موازن العجلة 

املركبة يف السيارة
عند تعرض واقية الصدمات األمامية أو الشبكة ●

األمامية لصدمة قوية بسبب وقوع حادث أو 
أسباب أخرى

إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، ●
كما عند تعرض السيارة لحادث أو عند وجود 

خلل فيها مثالً
عند قيادة السيارة بأسلوب ريايض أو عىل ●

الطرق الوعرة

إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح●
عندما تكون اإلطارات متآكلة جداً●
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن ●

مقاس اإلطارات املحدد
عند تركيب الجنازير عىل اإلطارات●
عند استخدام اإلطار االحتياطي الصغري أو عدة ●

تصليح اإلطار املثقوب عند الطوارئ
إذا تم تركيب أدوات (جرافة ثلج مثالً) يمكن أن ●

تعيق املستشعر الراداري أو الكامريا األمامية 
عىل السيارة بشكل مؤقت

تغيري تهيئات نظام ضمان السالمة 
السابقة للتصادم



٣٠٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تغيري توقيت تحذير قبل التصادم■
يمكن تغيري نظام توقيت التحذير قبل التصادم 

) عىل شاشة العرض ١٥٢، ١٤١ص ← (يف 
املتعددة املعلومات.

يتم حفظ تهيئة توقيت التحذير يف الذاكرة عند ضبط 
. إال OFFمفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

أن توقيت العمل يعود إىل تهيئته االفرتاضية 
(متوسط) إذا تم ضبط نظام ضمان السالمة السابقة 

للتصادم عىل وضع اإليقاف ثم تمت إعادة تشغيله.
لإلقليم أ: إذا تم تغيري توقيت تحذير ما قبل 

التصادم، فسيتغري أيضاً وفقاً لذلك توقيت املساعدة 
عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ.

إذا تم اختيار "متأخر"، فإن وظيفة املساعدة عىل 
التوجيه يف حاالت الطوارئ لن تعمل يف حاالت 

الطوارئ.

مبكر١
متوسط٢

هذه تهيئة مبدئية.
متأخر٣

ظروف تشغيل كل وظيفة من وظائف ما قبل التصادم■
يعمل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ويقوم بتحديد أن احتمال االصطدام األمامي بجسم تم استشعاره 

كبري.
قد ال يعمل النظام يف الظروف التالية:

إذا لم تتم قيادة السيارة ملدة معينة من الزمن بعد فصل طرف البطارية وإعادة توصيله•
Rإذا كان ذراع تبديل الرسعات يف وضع الرجوع للخلف •
 (لن تكون هناك وظيفة فعالة سوى وظيفة VSCعندما ييضء مؤرش إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة •

التحذير قبل التصادم)
فيما ييل، تم إدراج رسعات التشغيل وإلغاء العملية لكل وظيفة.

تحذير قبل التصادم●

الفرق يف الرسعة بني سيارتك رسعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

السيارات التي أمامك والسيارات 
 كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠ كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠املتوقفة

 كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ٢٠ كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠لإلقليمني أ و ب: السيارات القادمة
لإلقليمني أ و ب: راكبو الدراجات 

 كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ١٠ كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ١٠واملشاة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٠٤٤

أثناء تشغيل وظيفة تحذير ما قبل التصادم، إذا تم تشغيل عجلة القيادة بقوة أو بشكل مفاجئ، فقد يتم إلغاء 
تحذير ما قبل التصادم.

نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم●

تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم●

عند وقوع أية حالة من الحاالت التالية أثناء تشغيل وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم، سيتم إلغاؤها:
يتم ضغط دواسة التعجيل بقوة.•
يتم لف عجلة القيادة بشكل حاد أو بصورة مفاجئة.•

املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ (لإلقليم أ)●
عندما تومض مصابيح إشارة االنعطاف، فإن وظيفة املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ لن تعمل يف 

حاالت الطوارئ.

عند وقوع أية حالة من الحاالت التالية أثناء تشغيل وظيفة املساعدة عىل التوجيه يف حاالت الطوارئ، سيتم 
إلغاؤها:

يتم ضغط دواسة التعجيل بقوة.•
يتم لف عجلة القيادة بشكل حاد أو بصورة مفاجئة.•
يتم ضغط دواسة الفرامل.•

الفرق يف الرسعة بني سيارتك رسعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

السيارات التي أمامك والسيارات 
 كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ٣٠ كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ٣٠املتوقفة

لإلقليمني أ و ب: راكبو الدراجات 
 كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ٣٠ كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ٣٠واملشاة

الفرق يف الرسعة بني سيارتك رسعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

السيارات التي أمامك والسيارات 
 كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠ كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠املتوقفة

 كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ٢٠ كم/ساعة تقريبا١٨٠ً إىل ١٠لإلقليمني أ و ب: السيارات القادمة
لإلقليمني أ و ب: راكبو الدراجات 

 كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ١٠ كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ١٠واملشاة

الفرق يف الرسعة بني سيارتك رسعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

السيارات التي أمامك والسيارات 
 كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ٤٠ كم/ساعة تقريبا٨٠ً إىل ٤٠املتوقفة، وراكبو الدراجات واملشاة



٣٠٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

املساعدة عىل االنعطاف يميناً/يساراً عند التقاطعات (تحذير ما قبل التصادم) (لإلقليم أ)●
عندما تكون مصابيح إشارة االنعطاف ال تومض، فإن وظيفة املساعدة عىل االنعطاف يساراً أو يميناً عند 

التقاطعات التي تستهدف السيارات القادمة ال تعمل.

املساعدة عىل االنعطاف يميناً/يساراً عند التقاطعات (تعشيق الفرامل املتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة ●
للتصادم) (لإلقليم أ)

عندما تكون مصابيح إشارة االنعطاف ال تومض، فإن وظيفة املساعدة عىل االنعطاف يساراً أو يميناً عند 
التقاطعات التي تستهدف السيارات القادمة ال تعمل.

وظيفة استشعار األجسام■
يقوم النظام باستشعار األجسام اعتماداً عىل حجمها 

ونمطها وحركتها إلخ. ولكن قد ال يتم استشعار 
األجسام اعتماداً عىل سطوع املنطقة املحيطة وحركة 

ووضعية وزاوية الجسم الذي تم استشعاره، مما 
)٣٠٧ص ←يمنع تشغيل النظام بشكل صحيح. (

يبني الشكل التوضيحي األجسام التي يمكن 
استشعارها.

اإلقليمان أ و ب

اإلقليم ج

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم ■
يوجد احتمال وقوع تصادم

يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد يقوم ●
النظام باكتشاف وجود احتمال تصادم أمامي 

ويعمل.
عند املرور بجسم يمكن استشعاره مثالً•
عند تغيري خط السري أثناء تجاوز جسم يمكن •

استشعاره مثالً
عند االقرتاب من جسم يمكن استشعاره يف خط •

األجسام التي يمكن 
الفرق يف الرسعة بني رسعة السيارات القادمةرسعة السيارةاستشعارها

سيارتك والجسم

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٠السيارات القادمة
تقريباً

 كم/ساعة ٥٥ إىل ٣٠
تقريباً

 كم/ساعة ٨٠ إىل ٤٠
تقريباً

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٠املشاة
⎯تقريباً

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٠
تقريباً

األجسام التي يمكن 
الفرق يف الرسعة بني رسعة السيارات القادمةرسعة السيارةاستشعارها

سيارتك والجسم

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٥السيارات القادمة
تقريباً

 كم/ساعة ٤٥ إىل ٣٠
تقريباً

 كم/ساعة ٧٠ إىل ٤٥
تقريباً

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٠املشاة
⎯تقريباً

 كم/ساعة ٢٥ إىل ١٠
تقريباً



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٠٦٤

سري مجاور أو عىل جانب الطريق، كما عند تغيري 
مسار الحركة أو القيادة عىل طريق متعرج مثالً

عند االقرتاب برسعة من جسم يمكن استشعاره •
مثالً

عند االقرتاب من أشياء موجودة عىل جانب الطريق •
كاألجسام التي يمكن استشعارها وحواجز األمان 

وأعمدة الكهرباء واألشجار والجدران مثالً
عند وجود أحد األجسام التي يمكن استشعارها أو •

يشء ما آخر عىل جانب الطريق عند مدخل املنعطف

عند وجود أشكال أو طالء أمام سيارتك قد يخطئ •
النظام ويقوم باستشعارها عىل أنها إحدى 

األجسام التي يمكن استشعارها
عند تعرض مقدمة السيارة للماء أو الثلج أو الغبار •

مثالً
عند تجاوز جسم يمكن استشعاره يقوم بتغيري •

خط السري أو االنعطاف إىل اليمني/اليسار

عند املرور بجسم يمكن استشعاره متوقف يف خط •
السري املقابل لالنعطاف إىل اليمني/اليسار

عند اقرتاب جسم يمكن استشعاره بشكل كبري ثم •
توقفه قبل دخوله مسار سيارتك

عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها كما عند •
القيادة عىل سطح طريق متموج أو غري مستو مثالً

عند القيادة عىل طريق محاط بهيكل كداخل نفق •
أو عىل جرس حديدي مثالً

عند وجود يشء معدني (أغطية البالوعات، ألواح •
الصلب، الخ) أو درجات أو بروز أمام سيارتك

عند املرور تحت يشء ما (الفتة مرورية، لوحة •
إعالنات، إلخ)

عند االقرتاب من حاجز بوابة دفع رسوم املرور •
الكهربائي أو حاجز موقف السيارة أو حاجز آخر 

يتم فتحه وإغالقه
عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات•
عند القيادة عرب أشياء قد تتالمس مع سيارتك أو •

تحتها مثل األعشاب الكثيفة أو أغصان الشجر أو 
الالفتات

عند القيادة عرب البخار أو الدخان•
عند القيادة بالقرب من يشء يعكس املوجات •

الالسلكية مثل شاحنة كبرية أو حاجز أمان



٣٠٧
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استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة •
بث أو محطة توليد طاقة كهربائية أو السيارات 
املجهزة بالرادار، إلخ، أو املواقع األخرى التي قد 

توجد فيها موجات الراديو القوية أو ضوضاء 
كهربائية

عندما يكون هناك العديد من األشياء التي يمكنها •
أن تعكس موجات الراديو الخاصة بالرادار يف 

املنطقة املجاورة (أنفاق، جسور جملونية، طرق 
مغطاة بالحىص، طريق مغطى بالثلج وبه 

مسارات، إلخ)
لإلقليم أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا، عندما •

تكون سيارة قادمة أو أحد املشاة العابرين قد 
خرج بالفعل من مسار سيارتك

لإلقليم أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا، بالقرب من •
املنطقة األمامية لسيارة قادمة أو أحد املشاة 

العابرين.
لإلقليم أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا، عندما •

تتوقف سيارة قادمة أو أحد املشاة العابرين قبل 
الدخول يف مسار سيارتك

لإلقليم أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا، عندما تقوم •
سيارة قادمة باالنعطاف يمينًا/يسارًا أمام 

سيارتك

لإلقليم أ: أثناء القيادة يف اتجاه السيارات املقبلة•
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال يتم ●

اكتشاف يشء ما باستعمال املستشعر الراداري 
والكامريا األمامية مما يؤدي إىل عدم تشغيل 

النظام بصورة صحيحة:
عند اقرتاب جسم يمكن استشعاره من سيارتك•
عند تمايل سيارتك أو الجسم الذي يمكن •

استشعاره
إذا قام الجسم الذي يمكن استشعاره بتغيري •

حركته بشكل مفاجئ (مثل االنحراف أو زيادة/
خفض الرسعة بشكل مفاجئ)

عند اقرتاب سيارتك برسعة من جسم يمكن •
استشعاره

عندما يكون الجسم الذي يمكن استشعاره غري •
موجود أمام سيارتك بشكل مبارش

عند وجود الجسم الذي يمكن استشعاره بجانب •
جدار، سور، حاجز حماية، غطاء بالوعة، سيارة، 

لوح صلب عىل الطريق، إلخ
عند وجود جسم يمكن استشعاره تحت هيكل•
عندما يكون جزء من الجسم الذي يمكن •

استشعاره محجوباً بجسم ما كأمتعة كبرية أو 
مظلة أو حاجز حماية

عندما يكون هناك العديد من األشياء التي يمكنها •
أن تعكس موجات الراديو الخاصة بالرادار يف 

املنطقة املجاورة (أنفاق، جسور جملونية، طرق 
مغطاة بالحىص، طريق مغطى بالثلج وبه 

مسارات، إلخ)
عندما يكون هناك تأثري ملوجات الراديو عىل الرادار •

املركب عىل سيارة أخرى
عند وجود عدة أجسام يمكن استشعارها بالقرب •

من بعضها البعض
إذا كان ضوء الشمس أو ضوء آخر يسطع عىل •

جسم يمكن استشعاره مبارشة
عندما يكون الجسم الذي يمكن استشعاره من •

درجات اللون األبيض وشديد السطوع
عندما يكون الجسم الذي يمكن استشعاره مشابهاً •

يف اللون أو السطوع للمنطقة املحيطة به
إذا دخل جسم يمكن استشعاره أمام سيارتك أو •

ظهر أمامها فجأة
عند تعرض مقدمة السيارة للماء أو الثلج أو الغبار •

مثالً
عند تعرض الكامريا األمامية لضوء ساطع جداً •

أمامك مثل أشعة الشمس املبارشة أو املصابيح 
األمامية الرئيسية للسيارات املقبلة

عند االقرتاب من جانب أو أمام سيارة أمامك•
إذا كانت أمامك دراجة نارية أو دراجة هوائية •

(لإلقليم ج)
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إذا كانت السيارة التي أمامك ضيقة كالسيارات •
الفردية مثالً

إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية صغرية •
كشاحنة فارغة مثالً

إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية منخفضة •
كمقطورة ذات سطح تحميل منخفض مثالً

إذا كانت ارتفاع السيارة التي أمامك عن األرض •
كبرياً جداً

إذا كانت حمولة السيارة التي أمامك تربز متجاوزة •
مصد السيارة الخلفي

إذا كانت السيارة التي أمامك غريبة الشكل مثل •
القاطرة أو العربة الجانبية

لإلقليمني أ و ب: إذا كانت أمامك دراجة هوائية •
لألطفال، أو دراجة هوائية عليها حمولة كبرية، أو 

دراجة هوائية عليها أكثر من شخص واحد، أو 
دراجة هوائية ذات شكل فريد (دراجة هوائية 

عليها مقعد لألطفال، دراجة هوائية مزدوجة، إلخ)
لإلقليمني أ و ب: إذا كان طول الشخص املايش أو •

ارتفاع راكب الدراجة الهوائية التي أمامك أقل من 
 مرت٢ مرت أو أكثر من حوايل ١حوايل 

لإلقليمني أ و ب: إذا كان الشخص املايش/راكب •
الدراجة الهوائية يرتدي مالبس كبرية الحجم 

(معطف مطر أو تنورة طويلة، الخ) مما يؤدي إىل 
عدم وضوح خطوطه الخارجية

لإلقليمني أ و ب: إذا كان هناك شخص ينحني إىل •
األمام أو يجلس القرفصاء أو راكب دراجة هوائية 

ينحني إىل األمام
لإلقليمني أ و ب: إذا كان الشخص املايش/راكب •

الدراجة الهوائية يتحرك برسعة
لإلقليمني أ و ب: إذا كان هناك شخص يدفع عربة •

أطفال أو كرسياً مدولباً أو دراجة هوائية أو ما إىل 
ذلك

عند القيادة يف ظروف جوية قاسية مثل أمطار •
غزيرة أو ضباب أو ثلج أو عاصفة رملية

عند القيادة عرب البخار أو الدخان•
عندما تكون املنطقة املحيطة بالسيارة معتمة، كما •

يف الفجر أو عند الغسق أو يف الليل أو يف نفق مثالً، 
مما يجعل الجسم الذي يمكن استشعاره مشابهاً يف 

اللون للمنطقة املحيطة به
عند القيادة يف املكان الذي يتغري فيه السطوع •

املحيط بشكل مفاجئ مثل مدخل أو مخرج النفق
لم تتم قيادة السيارة خالل مدة معينة من الزمن •

بعد بدء تشغيل املحرك
أثناء االنعطاف إىل اليمني/اليسار ولعدة ثوان بعد •

االنعطاف إىل اليمني/اليسار
أثناء القيادة عىل منعطف ولعدة ثوان بعد القيادة •

عىل منعطف
عند انزالق سيارتك•
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها•

إذا تم انحراف العجالت•
إذا كانت ريشة املاسحة تحجب الكامريا األمامية•
تتم قيادة السيارة برسعات عالية جداً•
أثناء القيادة عىل مرتفعات•
عند تعرض املستشعر الراداري أو الكامريا األمامية •

لالنحراف
لإلقليم أ: عند القيادة يف خط سري تفصله أكثر من •

حارة سري واحدة حيث تسري السيارات القادمة مع 
االنعطاف يمينًا/يسارًا

لإلقليم أ: عندما تخرج عن خط سريك بدرجة •
كبرية مع وجود سيارة مقبلة يف اتجاه السري 
املعاكس لسيارتك أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا
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لإلقليم أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارًا، عندما •
يقرتب أحد املشاة من خلف سيارتك أو من جانبها

لإلقليم أ: باإلضافة إىل ما سبق، يف بعض الحاالت، ●
مثل ما ييل، قد ال تعمل وظيفة املساعدة عىل 

التوجيه يف حاالت الطوارئ.
لإلقليم أ: عندما تتعذر رؤية خطوط حارات السري •

البيضاء (الصفراء)، كما هو الحال عندما تكون 
باهتة أو متباعدة/متداخلة أو يُلقي عليها ظل

لإلقليم أ: عندما يكون خط السري أعرض أو أضيق •
من املعتاد

لإلقليم أ: عندما يكون هناك نمط ميضء ومظلم •
عىل سطح الطريق، مثل بسبب إصالحات الطريق 

مثالً
لإلقليم أ: عندما يكون الهدف قريبًا جدًا•
لإلقليم أ: عندما ال يكون هناك ما يكفي من •

املساحة اآلمنة أو الخالية من املعوقات التي يمكن 
أن يتم توجيه السيارة فيها

لإلقليم أ: عند وجود سيارة مقبلة•
لإلقليم أ: إذا كانت وظيفة التحكم بثبات السيارة •

VSCتعمل 
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال ●

تكون قوة الفرملة أو قوة التوجيه (لإلقليم أ) 
كافية مما يؤدي إىل عدم تشغيل النظام بصورة 

صحيحة:
إذا كانت وظائف الفرملة غري قادرة عىل تقديم •

أفضل أداء ممكن، كما حني تكون أجزاء الفرامل 
باردة جداً أو ساخنة جداً أو مبللة

يف حالة عدم صيانة السيارة بصورة صحيحة •

(الفرامل أو اإلطارات مهرتئة جداً أو ضغط نفخ 
اإلطار غري مناسب، الخ)

عند قيادة السيارة عىل طريق مغطاة بالحىص أو •
عىل طرقات أخرى ذات أسطح زلقة

عندما توجد عىل سطح الطريق آثار عجالت عميقة•
عند القيادة عىل طريق به تالل•
عند القيادة عىل طريق به منحدرات عىل اليسار أو •

اليمني
VSCإذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة ■
 VSCإذا تم ضبط نظام التحكم بثبات السيارة ●

)، يتم إلغاء ٤٨٧ص ←عىل وضع اإليقاف (
وظيفة مساعدة الفرامل املتصلة بنظام ضمان 

السالمة السابقة للتصادم ووظيفة تعشيق الفرامل 
املتصل بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

. أيضاً
سييضء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة ●

 يف وضع VSC وسيتم عرض "PCSللتصادم 
اإليقاف نظام فرملة ما قبل التصادم غري متاح" 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

*LTAنظام مساعدة تتبع خط السري 

عند القيادة عىل الطرق التي توجد عليها 
خطوط السري البيضاء (الصفراء)، تقوم هذه 

الوظيفة بتحذير السائق من أن السيارة قد 
 وتقدم *تنحرف عن خط سريها أو مسارها

املساعدة عن طريق ضبط قوة الفرامل 
للمحافظة عىل السيارة يف خط سريها أو 

. كذلك، أثناء تشغيل الرادار *مسارها
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 
) أو ٣٣٠ص ←بمدى الرسعات الكامل (

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
)، ٣٤٣ص ←الرسعة املضبوطة تلقائياً (

سيقوم هذا النظام بتشغيل عجلة القيادة 
للمحافظة عىل موضع خط سري السيارة.

 LTAيتعرف نظام مساعدة تتبع خط السري 
عىل خطوط حارات السري البيضاء (الصفراء) 

 باستخدام الكامريا األمامية. كما *أو املسار
يقوم باكتشاف السيارات التي أمامك 
باستخدام الكامريا األمامية والرادار.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

تحذير
قبل استخدام نظام مساعدة تتبع خط السري ■

LTA
ال تعتمد عىل نظام مساعدة تتبع خط السري ●

LTA وحده. نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTA ال يقوم بقيادة السيارة تلقائياً أو يقلل 

من مستوى االنتباه الذي يجب توجيهه إىل 
املنطقة املوجودة أمام السيارة. تقع املسؤولية 
الكاملة دائماً عىل عاتق السائق للقيادة بشكل 

آمن وتوجيه االنتباه الكايف إىل الظروف املحيطة 
بالسيارة والتحكم بعجلة القيادة لتصحيح خط 

سري السيارة. كذلك، يجب عىل السائق أخذ 
االسرتاحات الكافية عندما تكون متعباً، بسبب 

. القيادة ملدة طويلة من الزمن مثالً
عدم القيام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه ●

انتباه كاف قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر 
الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام مساعدة ■
LTAتتبع خط السري 

اضبط النظام عىل وضع اإليقاف باستعمال املفتاح 
LTA يف الحاالت التالية. عدم القيام بذلك قد يؤدي 

إىل وقوع حادث مما قد يتسبب يف إصابات خطرية 
أو الوفاة.

تتم قيادة السيارة عىل سطح الطريق الزلق ●
بسبب الطقس املمطر أو الثلج النازل أو 

التجمد، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل الطريق املغطى بالثلج.●
عندما تكون رؤية خطوط السري البيضاء ●

(الصفراء) صعبة بسبب املطر أو الثلج أو 
الضباب أو الغبار، الخ.

تتم قيادة السيارة يف خط السري املؤقت أو خط ●
السري املقيد بسبب عملية البناء.

تتم قيادة السيارة يف منطقة أعمال بناء.●
يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب ●

الجنازير عىل اإلطارات، الخ.
عندما تكون اإلطارات مهرتئة جداً أو عندما ●

. يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضاً
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تحذير
عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء ●

قطر سيارتك عند الطوارئ
لتفادي تعرض نظام مساعدة تتبع خط السري ■

LTAلخلل وتشغيله بالخطأ 
ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو ●

وضع ملصقات، الخ عىل سطح املصابيح.
ال تقم بتعديل جهاز التعليق أو ما إليه. إذا كنت ●

تحتاج إىل استبدال جهاز التعليق أو ما إليه، قم 
باالتصال بوكيل تويوتا.

ال تقم برتكيب أو وضع أي يشء عىل غطاء ●
حجرية املحرك أو الشبكة. كذلك، ال تقم برتكيب 

واقية الشبكة (قضبان كبرية، قضيب حاجز، 
الخ).

إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل ●
بوكيل تويوتا.

الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف ■
بصورة صحيحة

قد ال تعمل الوظائف بشكل صحيح وقد تنحرف 
السيارة عن خط سريها يف الحاالت التالية. قم 
بالقيادة بشكل آمن عن طريق توجيه االنتباه 

الكايف دائماً ملا يحيط بالسيارة والتحكم بعجلة 
القيادة لتصحيح خط سري السيارة بدون االعتماد 

عىل الوظائف وحدها.
عندما تكون شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة ●

ص ←مسبقاً وراء سيارة أخرى معروضة (
) وتقوم السيارة التي أمامك بتغيري خط ٣١٥

سريها. (قد تتبع سيارتك السيارة التي أمامك 
(. وتقوم بتغيري خط سريها أيضاً

عندما تكون شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة ●
ص ←مسبقاً وراء سيارة أخرى معروضة (

) وتقوم السيارة التي أمامك بالتمايل. (قد ٣١٥
تتمايل سيارتك كذلك وتنحرف عن خط 

سريها.)
عندما تكون شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة ●

ص ←مسبقاً وراء سيارة أخرى معروضة (
) وتقوم السيارة التي أمامك باالنحراف ٣١٥

عن خط سريها. (قد تتبع سيارتك السيارة التي 
أمامك وتنحرف عن خط سريها.)

عندما تكون شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة ●
ص ←مسبقاً وراء سيارة أخرى معروضة (

) والسيارة التي أمامك تسري يف مكان ٣١٥
قريب جداً من خط حارة السري األيرس/األيمن. 

(قد تتبع سيارتك السيارة التي أمامك وتنحرف 
عن خط سريها.)

تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.●
توجد األجسام أو األشكال التي قد يخطئ ●

النظام ويقوم باستشعارها كخطوط السري 
البيضاء (الصفراء) عىل جانب الطريق (حواجز 

أمان أو األعمدة العاكسة للضوء، الخ).



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣١٢٤

تحذير
تتم قيادة السيارة يف أماكن تشعب الطرق أو ●

التقائها، الخ.

توجد عالمات إصالح األسفلت أو خطوط ●
بيضاء (صفراء) الخ إلصالح الطريق.

توجد ظالل عىل الطريق بموازاة خطوط السري ●
البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها.

تتم قيادة السيارة يف منطقة ال توجد فيها ●
خطوط السري البيضاء (الصفراء)، كالقيادة 

أمام بوابة دفع رسوم املرور/حاجز التذاكر أو 
. عىل تقاطع، الخ مثالً

تكون خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●
متشققة أو توجد "عالمات طريق نافرة" أو 

أحجار.
ال يمكن رؤية خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●

أو يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل طريق مبلل بسبب املطر ●

أو الوحل، الخ.

خطوط السري صفراء (قد يكون التعرف عليها ●
أصعب من التعرف عىل خطوط السري 

البيضاء).
قد تتقاطع خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●

مع حافة الرصيف، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع مثل طريق ●

من الخرسانة.
إذا كانت حافة الطريق غري واضحة أو ●

مستقيمة.
تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع بسبب ●

انعكاس الضوء، الخ.
تتم قيادة السيارة يف املنطقة التي يتغري فيها ●

السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج 
األنفاق، الخ.

تتعرض الكامريا للضوء من املصابيح األمامية ●
الرئيسية الخاصة بسيارة مقرتبة أو أشعة 

الشمس، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل منحدر.●
تتم قيادة السيارة عىل الطريق الذي يميل إىل ●

اليمني أو اليسار، أو عىل طريق متعرج.
تتم قيادة السيارة عىل طريق غري معبد أو ●

طريق وعر.
●. يكون خط السري ضيقاً جداً أو عريضاً جداً
تتم إمالة السيارة بشكل كبري بسبب تحميل ●

األمتعة الثقيلة أو ضغط غري مناسب لنفخ 
اإلطار.

تكون املسافة من سيارتك إىل السيارة التي ●
. أمامك قصرية جداً

تتحرك السيارة لألعىل ولألسفل بشكل كبري ●
بسبب حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق 

الوعرة أو دروز الطرق).
عند القيادة يف نفق أو يف الليل واملصابيح ●

األمامية الرئيسية مطفأة أو ضعيفة بسبب 
اتساخ عدساتها أو بسبب انحرافها.

تتعرض السيارة للرياح املتعامدة.●



٣١٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

، يتم عرض تحذير عىل *سريها أو مسارها
شاشة العرض املتعددة املعلومات ويتم إما 

إصدار صوت تحذير أو هز عجلة القيادة 
لتحذير السائق.

عند صدور صوت التحذير أو اهتزاز عجلة القيادة، 
تأكد من املنطقة املحيطة بالسيارة وقم بتشغيل 

عجلة القيادة بعناية إلعادة السيارة إىل منتصف خط 
السري.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

، يوفر النظام املساعدة *سريها أو مسارها
الالزمة عن طريق ضبط قوة الفرامل ملدة 

قصرية من الزمن للمحافظة عىل السيارة يف خط 
سريها.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

تحذير
تتأثر السيارة بالهواء الناتج عن سيارة تسري يف ●

خط سري قريب.
بعد قيام السيارة بتغيري خطوط السري أو عبور ●

تقاطع مبارشة.
يتم استعمال إطارات مختلفة يف البنية أو ●

الصنع أو املاركة أو نقشة املداس.
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن ●

مقاس اإلطارات املحدد.
إذا تم تركيب إطارات الثلج، الخ.●
●. تتم قيادة السيارة برسعات عالية جداً

الوظائف التي يتضمنها نظام مساعدة 
LTAتتبع خط السري 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣١٤٤

وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا كانت السيارة تتمايل ضمن خط سريها، يتم 

إصدار صوت التحذير وعرض رسالة عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات لتحذير 

السائق.

وظيفة البقاء يف منتصف خط السري■
هذه الوظيفة مرتبطة بالرادار الديناميكي 

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل 

أو الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً وتؤمّن املساعدة 

الالزمة عن طريق تشغيل عجلة القيادة 
للمحافظة عىل السيارة يف خط سريها الحايل.

عندما ال يعمل الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل أو الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً، ال تعمل 

وظيفة البقاء يف منتصف خط السري.
يف الحاالت التي تكون فيها خطوط حارات السري 

البيضاء (الصفراء) صعبة الرؤية أو غري مرئية كما 
يف حاالت االزدحام املروري مثالً، تعمل هذه الوظيفة 

ملساعدتك عىل السري وراء السيارة التي أمامك عن 
طريق رصد مكان تلك السيارة.



٣١٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

ضبط وظيفة البقاء يف منتصف خط السري ■
OFF/اإليقاف ONعىل وضع التشغيل 

اضغط مفتاح نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTA.

ستتغري وظيفة البقاء يف منتصف خط السري بني 
 يف كل مرة OFF/اإليقاف ONوضعي التشغيل 

يتم فيها ضغط املفتاح.
سيتم عرض اإلعداد الحايل عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات.

 LTAضبط نظام مساعدة تتبع خط السري ■
OFFعىل وضع اإليقاف 

اضغط مفتاح نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTAمطوال 

ينطفئ ضوء مؤرش نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTA عندما يتم ضبط نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTA عىل وضع اإليقاف OFF.

اضغط املفتاح مرة أخرى لتشغيل النظام.
 عىل LTAيتم ضبط نظام مساعدة تتبع خط السري 

 يف كل مرة يتم فيها ضبط ONوضع التشغيل 
.ONمفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 

إال أن وظيفة البقاء يف منتصف خط السري تحافظ إما 
 قبل أن يتم OFF/اإليقاف ONعىل حالة التشغيل 

ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

OFF.

LTAمؤرش نظام مساعدة تتبع خط السري 
يعرف السائق حالة تشغيل النظام عن طريق حالة 

إضاءة املؤرش.
ييضء باللون األبيض: يتم تشغيل نظام مساعدة 

.LTAتتبع خط السري 
ييضء باللون األخرض: وظيفة املساعدة عند ميالن 
السيارة أو وظيفة البقاء يف منتصف خط السري يف 

وضع التشغيل.
يومض باللون الربتقايل: يتم تشغيل وظيفة التحذير 

من الخروج عن خط السري.
مؤرش عملية املساعدة عىل تشغيل عجلة 

القيادة أو عملية املساعدة عند ميالن 
السيارة

يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 

القيادة.
يشري إىل أن املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف 

وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة أو وظيفة 
املساعدة عند ميالن السيارة يف وضع التشغيل.

عرض كال الجانبني الخارجيني لخط السري: يشري إىل 
أن املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف وظيفة 
البقاء يف منتصف خط السري يف وضع التشغيل.

ضبط نظام مساعدة تتبع خط السري 
LTA عرض مؤرشات عىل شاشة العرض

املتعددة املعلومات

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣١٦٤

عرض أحد الجانبني الخارجيني لخط السري: يشري إىل 
أن وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة يف وضع 

التشغيل.
وميض كال الجانبني الخارجيني لخط السري: تنبه 
السائق إىل أن عليه التدخل للبقاء يف منتصف خط 

السري (وظيفة البقاء يف منتصف خط السري).
مؤرش وظيفة التحذير من الخروج عن خط 

السري
يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة.

 الجزء الداخيل من خطوط السري املعروضة
أبيض

يشري ذلك إىل أن النظام يتعرف عىل خطوط السري 
. إذا انحرفت السيارة *البيضاء (الصفراء) أو املسار

عن خط سريها، يومض خط السري األبيض عىل 
الجهة التي انحرفت عنها السيارة باللون الربتقايل.

 الجزء الداخيل من خطوط السري املعروضة
أسود

يشري ذلك إىل عدم قدرة النظام عىل التعرف عىل 
 أو إىل *خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو املسار

. أنه قد تم إلغاؤه مؤقتاً
شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة مسبقاً 

وراء سيارة أخرى
يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة.

تشري إىل أن املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف 
وظيفة البقاء يف منتصف خط السري تعمل عن طريق 

رصد مكان السيارة التي أمامك.
عندما تكون شاشة القيادة بالرسعة املضبوطة 
مسبقاً وراء سيارة أخرى معروضة وتحركت 

السيارة التي أمامك فقد تتحرك سيارتك بنفس 
الطريقة. قم دائماً بتوجيه االنتباه الكايف ملا يحيط 

بالسيارة والتحكم بعجلة القيادة كما يلزم لتصحيح 
خط سري السيارة والحفاظ عىل السالمة.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

ظروف تشغيل كل وظيفة■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
 عىل LTAيتم ضبط نظام مساعدة تتبع خط السري •

وضع التشغيل.
 كم/ساعة أو ٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •

١*أعىل.
يتعرف النظام عىل خطوط حارات السري البيضاء •

. (عندما يتم التعرف عىل ٢*(الصفراء) أو املسار
 عىل جهة واحدة ٢*خط أبيض [أصفر] أو مسار

فقط، ال يعمل النظام سوى عىل تلك الجهة.)
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
ال تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.•
)٣١٨ص ←ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
تعمل الوظيفة حتى إذا كانت رسعة السيارة أقل :١*

 كم/ساعة تقريباً عندما تكون وظيفة ٥٠من 

C

D
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٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

البقاء يف منتصف خط السري قيد التشغيل.
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :٢*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية 
باإلضافة إىل ظروف تشغيل وظيفة التحذير من 

الخروج عن خط السري.
ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بالقدر •

املحدد أو بأعىل منه.
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •

مناسب لتغيري خطوط السري.
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
 ونظام ضمان TRCالتحكم الفعال بقوة السحب 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
ال يتم إيقاف نظام التحكم الفعال بقوة السحب •

TRC أو نظام التحكم بثبات السيارة VSC.
وظيفة التحذير من انحراف السيارة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
 املعروضة تكون تهيئة "تحذير االنحراف" يف •

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 
)١٤٧ص ←". (ONعىل وضع "

 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
)٣١٨ص ←ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•

وظيفة البقاء يف منتصف خط السري●
تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

 عىل LTAيتم ضبط نظام مساعدة تتبع خط السري •
وضع التشغيل.

 املعروضة تكون تهيئة "مركز خط السري" يف •
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 

)١٤٧ص ←". (ONعىل وضع "
تتعرف هذه الوظيفة عىل خطوط حارات السري •

البيضاء (الصفراء) أو عىل مكان السيارة التي 
أمامك (ما عدا حني تكون املركبة التي أمامك 

.( صغرية كالدراجات النارية مثالً
أي من الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل •

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 
بمدى الرسعات الكامل أو الرادار الديناميكي 

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
يعمل يف وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك.
 مرت.٤ إىل ٣عرض خط السري يبلغ حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
ال تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.•
)٣١٨ص ←ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بالقدر •

املحدد أو بأعىل منه.
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •

مناسب لتغيري خطوط السري.
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
 ونظام ضمان TRCالتحكم الفعال بقوة السحب 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
ال يتم إيقاف نظام التحكم الفعال بقوة السحب •

TRC أو نظام التحكم بثبات السيارة VSC.
ال يتم عرض التحذير من ترك عجلة القيادة. •

)٣١٨ص ←(
تتم قيادة السيارة يف منتصف خط السري.•
ال تعمل وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة •

القيادة.
إلغاء الوظائف مؤقتاً■
إذا لم تتم تلبية رشوط التشغيل، قد يتم إلغاء ●

. ولكن عند تلبية رشوط التشغيل  الوظيفة مؤقتاً
 . من جديد، تتم إعادة تشغيل الوظيفة تلقائياً

)٣١٦ص ←(
) ٣١٦ص ←إذا لم تعد تلبية رشوط التشغيل (●

ممكنة أثناء تشغيل وظيفة البقاء يف منتصف خط 
السري، فقد تهتز عجلة القيادة ويصدر الصوت 

اإلشاري لإلشارة إىل أنه قد تم إلغاء الوظيفة 
. إال أنه إذا كانت تهيئة "إنذار" التي يمكن  مؤقتاً

، إعدادها حسب الطلب مضبوطة عىل وضع 
فسوف يقوم النظام بتنبيه السائق بواسطة هز 
عجلة القيادة بدالً من إصدار الصوت اإلشاري.

وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة/وظيفة البقاء ■
يف منتصف خط السري

وفقاً لرسعة السيارة أو حالة الخروج عن خط ●
السري أو ظروف الطريق، الخ، قد ال يشعر السائق 

بأن الوظيفة تعمل أو قد ال يتم تشغيل الوظيفة 
عىل اإلطالق.
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عمليات تشغيل عجلة القيادة من قبل السائق تعمل ●
عىل إبطال وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة 
القيادة أو وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة.

ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة املساعدة عىل ●
التحكم بعجلة القيادة بنفسك.

قد يصدر صوت من حجرية املحرك عند ضغط ●
دواسة الفرامل أو عندما تكون وظيفة املساعدة 

عند ميالن السيارة قيد التشغيل. ال يدل هذا 
الصوت عىل وجود خلل يف نظام مساعدة تتبع خط 

.LTAالسري 
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
قد يكون من الصعب سماع صوت التحذير بسبب ●

وجود ضوضاء خارجية أو بسبب الصوت الصادر 
. كما قد يكون من الصعب  من نظام الصوت مثالً
الشعور باهتزازات عجلة القيادة بسبب ظروف 

الطريق، الخ.
 غري واضحة أو مستقيمة، *إذا كانت حافة املسار●

فقد ال تعمل وظيفة التحذير من الخروج عن خط 
السري.

ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة التحذير من ●
الخروج عن خط السري بنفسك.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

التحذير من ترك عجلة القيادة■
يف الحاالت التالية يتم عرض رسالة تحذير تحث 
السائق عىل إمساك عجلة القيادة والرمز املبني يف 

الشكل التوضيحي عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات لتحذير السائق. يتوقف التحذير عندما 
يقرر النظام بأن السائق يمسك بعجلة القيادة. ال 

ترفع يديك عن عجلة القيادة أبداً عند استخدام هذا 
النظام بغض النظر عن التحذيرات.

إذا قرر النظام أن السائق ال يمسك بعجلة القيادة ●

أثناء تشغيل وظيفة البقاء يف منتصف خط السري
إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة مطوالً، يتم 

إصدار الصوت اإلشاري وتحذير السائق وإلغاء 
. يتم تشغيل هذا التحذير أيضاً بنفس  الوظيفة مؤقتاً
الطريقة عند استمرار السائق بتحريك عجلة القيادة 

قليالً فقط.
يصدر الصوت اإلشاري أيضاً حتى إذا كان نوع 

.التحذير مضبوطاً عىل 
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط ●

السري أثناء القيادة عىل منعطف مع تشغيل وظيفة 
البقاء يف منتصف خط السري.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لحالة السيارة 
وظروف الطريق. كما أنه إذا قرر النظام أنه تتم 

قيادة السيارة عىل منعطف فسوف يتم التحذير يف 
وقت أبكر مما عند القيادة يف خط مستقيم.

وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا قرر النظام أن السيارة تتمايل أثناء تشغيل وظيفة 

التحذير من انحراف السيارة، يتم إصدار صوت 
إشاري وعرض رسالة تحذير تحث السائق عىل أخذ 

اسرتاحة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات يف نفس الوقت.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

رسالة التحذير■
إذا تم عرض رسالة التحذير التالية عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وكان مؤرش نظام مساعدة 
 ييضء باللون الربتقايل، قم LTAتتبع خط السري 

بتنفيذ اإلجراء املناسب لتحري الخلل وإصالحه. وقم 
باتباع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة إذا تم عرض 

رسائل تحذير أخرى.
 توجه للوكيل"LTA"خلل يف نظام ●
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قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة. اطلب من وكيل 
تويوتا فحص السيارة.

●"LTA"غري متاح 
تم إلغاء النظام مؤقتاً بسبب وجود خلل يف •

مستشعر غري الكامريا األمامية. اضبط نظام 
 عىل وضع اإليقاف LTAمساعدة تتبع خط السري 

وانتظر لفرتة قصرية ثم اضبط نظام مساعدة تتبع 
 عىل وضع التشغيل من جديد.LTAخط السري 

النظام غري متاح مؤقتاً ألن السيارة تنحرف •
 يف *بصورة متكررة عن خط سريها أو مسارها

فرتة زمنية قصرية. اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
عىل وضع اإليقاف، ثم اضبطه عىل وضع التشغيل 

ON.مرة أخرى 
●"LTA"غري متاحة بالرسعة الحالية 

ال يمكن استخدام الوظيفة ألن رسعة السيارة تتجاوز 
. LTAنطاق تشغيل نظام مساعدة تتبع خط السري 

قم بتخفيف رسعة القيادة.
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري إعدادات الوظيفة. (املزايا القابلة لإلعداد 
)٧٧١ص ←حسب الطلب: 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

نظام التحذير من الخروج عن خط 
 املجهز بوظيفة املساعدة LDAالسري 

*عند ميالن السيارة

عند القيادة عىل الطرق التي توجد عليها 
خطوط السري البيضاء (الصفراء)، تقوم هذه 

الوظيفة بتحذير السائق من أن السيارة قد 
 وتقدم *تنحرف عن خط سريها أو مسارها

املساعدة عن طريق ضبط قوة الفرامل 
للمحافظة عىل السيارة يف خط سريها أو 

.*مسارها
يتعرف نظام التحذير من الخروج عن خط 

 عىل خطوط حارات السري LDAالسري 
 باستخدام *البيضاء (الصفراء) أو املسار

الكامريا األمامية. كما يقوم باكتشاف 
السيارات التي أمامك باستخدام الكامريا 

األمامية والرادار.
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
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تحذير
قبل استخدام نظام التحذير من الخروج عن ■

LDAخط السري 
ال تعتمد عىل نظام التحذير من الخروج عن خط ●

 وحده. نظام التحذير من الخروج LDAالسري 
 ال يقوم بقيادة السيارة LDAعن خط السري 

تلقائياً أو يقلل من مستوى االنتباه الذي يجب 
توجيهه إىل املنطقة املوجودة أمام السيارة. تقع 

املسؤولية الكاملة دائماً عىل عاتق السائق 
للقيادة بشكل آمن وتوجيه االنتباه الكايف إىل 
الظروف املحيطة بالسيارة والتحكم بعجلة 

القيادة لتصحيح خط سري السيارة. كذلك، يجب 
عىل السائق أخذ االسرتاحات الكافية عندما 
تكون متعباً، بسبب القيادة ملدة طويلة من 

. الزمن مثالً
عدم القيام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه ●

انتباه كاف قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر 
الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام التحذير من ■
LDAالخروج عن خط السري 

اضبط النظام عىل وضع اإليقاف باستعمال املفتاح 
LDA يف الحاالت التالية. عدم القيام بذلك قد 

يؤدي إىل وقوع حادث مما قد يتسبب يف إصابات 
خطرية أو الوفاة.

تتم قيادة السيارة عىل سطح الطريق الزلق ●
بسبب الطقس املمطر أو الثلج النازل أو 

التجمد، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل الطريق املغطى بالثلج.●
عندما تكون رؤية خطوط السري البيضاء ●

(الصفراء) صعبة بسبب املطر أو الثلج أو 
الضباب أو الغبار، الخ.

يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب ●
الجنازير عىل اإلطارات، الخ.

عندما تكون اإلطارات مهرتئة جداً أو عندما ●
. يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضاً

عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء ●
قطر سيارتك عند الطوارئ.

لتفادي تعرض نظام التحذير من الخروج عن ■
 لخلل وتشغيله بالخطأLDAخط السري 

ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو●
وضع ملصقات، الخ عىل سطح املصابيح.

ال تقم بتعديل جهاز التعليق أو ما إليه. إذا كنت ●
تحتاج إىل استبدال جهاز التعليق أو ما إليه، قم 

باالتصال بوكيل تويوتا.
ال تقم برتكيب أو وضع أي يشء عىل غطاء ●

حجرية املحرك أو الشبكة. كذلك، ال تقم برتكيب 
واقية الشبكة (قضبان كبرية، قضيب حاجز، 

الخ).
إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل ●

بوكيل تويوتا.
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف ■

بصورة صحيحة
قد ال تعمل الوظائف بشكل صحيح وقد تنحرف 

السيارة عن خط سريها يف الحاالت التالية. قم 
بالقيادة بشكل آمن عن طريق توجيه االنتباه 

الكايف دائماً ملا يحيط بالسيارة والتحكم بعجلة 
القيادة لتصحيح خط سري السيارة بدون االعتماد 

عىل الوظائف وحدها.
تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.●
توجد األجسام أو األشكال التي قد يخطئ ●

النظام ويقوم باستشعارها كخطوط السري 
البيضاء (الصفراء) عىل جانب الطريق (حواجز 

أمان أو األعمدة العاكسة للضوء، الخ).
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تحذير
تتم قيادة السيارة يف أماكن تشعب الطرق أو ●

التقائها، الخ.

توجد عالمات إصالح األسفلت أو خطوط ●
بيضاء (صفراء) الخ إلصالح الطريق.

توجد ظالل عىل الطريق بموازاة خطوط السري ●
البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها.

تتم قيادة السيارة يف منطقة ال توجد فيها ●
خطوط السري البيضاء (الصفراء)، كالقيادة 

أمام بوابة دفع رسوم املرور/حاجز التذاكر أو 
. عىل تقاطع، الخ مثالً

تكون خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●
متشققة أو توجد "عالمات طريق نافرة" أو 

أحجار.
ال يمكن رؤية خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●

أو يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل طريق مبلل بسبب املطر ●

أو الوحل، الخ.

خطوط السري صفراء (قد يكون التعرف عليها ●
أصعب من التعرف عىل خطوط السري 

البيضاء).
قد تتقاطع خطوط السري البيضاء (الصفراء) ●

مع حافة الرصيف، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع مثل طريق ●

من الخرسانة.
إذا كانت حافة الطريق غري واضحة أو ●

مستقيمة.
تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع بسبب ●

انعكاس الضوء، الخ.
تتم قيادة السيارة يف املنطقة التي يتغري فيها ●

السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج 
األنفاق، الخ.

تتعرض الكامريا للضوء من املصابيح األمامية ●
الرئيسية الخاصة بسيارة مقرتبة أو أشعة 

الشمس، الخ.
تتم قيادة السيارة عىل منحدر.●
تتم قيادة السيارة عىل الطريق الذي يميل إىل ●

اليمني أو اليسار، أو عىل طريق متعرج.
تتم قيادة السيارة عىل طريق غري معبد أو ●

طريق وعر.
●. يكون خط السري ضيقاً جداً أو عريضاً جداً
تتم إمالة السيارة بشكل كبري بسبب تحميل ●

األمتعة الثقيلة أو ضغط غري مناسب لنفخ 
اإلطار.

تكون املسافة من سيارتك إىل السيارة التي ●
. أمامك قصرية جداً

تتحرك السيارة لألعىل ولألسفل بشكل كبري ●
بسبب حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق 

الوعرة أو دروز الطرق).
عند القيادة يف نفق أو يف الليل واملصابيح ●

األمامية الرئيسية مطفأة أو ضعيفة بسبب 
اتساخ عدساتها أو بسبب انحرافها.

تتعرض السيارة للرياح املتعامدة.●
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وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

، يتم عرض تحذير عىل *سريها أو مسارها
شاشة العرض املتعددة املعلومات ويتم إما 

إصدار صوت تحذير أو هز عجلة القيادة 
لتحذير السائق.

عند صدور صوت التحذير أو اهتزاز عجلة القيادة، 
تأكد من املنطقة املحيطة بالسيارة وقم بتشغيل 

عجلة القيادة بعناية إلعادة السيارة إىل منتصف خط 
السري.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

، يوفر النظام املساعدة *سريها أو مسارها
الالزمة عن طريق ضبط قوة الفرامل ملدة 

قصرية من الزمن للمحافظة عىل السيارة يف خط 
سريها.

الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*
كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

تحذير
بعد قيام السيارة بتغيري خطوط السري أو عبور ●

تقاطع مبارشة.
يتم استعمال إطارات مختلفة يف البنية أو ●

الصنع أو املاركة أو نقشة املداس.
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن ●

مقاس اإلطارات املحدد.
إذا تم تركيب إطارات الثلج، الخ.●

الوظائف التي يتضمنها نظام التحذير من 
LDAالخروج عن خط السري 
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وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا كانت السيارة تتمايل ضمن خط سريها، يتم 

إصدار صوت التحذير وعرض رسالة عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات لتحذير 

السائق.

اضغط مفتاح نظام التحذير من الخروج عن 
 مطوالLDAخط السري 

ينطفئ ضوء مؤرش نظام التحذير من الخروج عن 
 عندما يتم ضبط نظام التحذير من LDAخط السري 

 عىل وضع اإليقاف LDAالخروج عن خط السري 
OFF.

اضغط املفتاح مرة أخرى لتشغيل النظام.
يتم ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السري 

LDA عىل وضع التشغيل ON يف كل مرة يتم فيها 
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 

ON.

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن خط 
LDAالسري 

يعرف السائق حالة تشغيل النظام عن طريق حالة 
إضاءة املؤرش.

ييضء باللون األبيض: يتم تشغيل نظام التحذير من 
.LDAالخروج عن خط السري 

ييضء باللون األخرض: وظيفة املساعدة عند ميالن 
السيارة تعمل.

يومض باللون الربتقايل: يتم تشغيل وظيفة التحذير 

ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط 
OFF عىل وضع اإليقاف LDAالسري 

عرض مؤرشات عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

A
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من الخروج عن خط السري.
شاشة التشغيل الخاصة بوظيفة املساعدة 

عند ميالن السيارة
يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة.

يشري إىل أن وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة 
تعمل.

مؤرش وظيفة التحذير من الخروج عن خط 
السري

يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 

القيادة.
 الجزء الداخيل من خطوط السري املعروضة

أبيض

يشري ذلك إىل أن النظام يتعرف عىل خطوط السري 
. إذا انحرفت السيارة *البيضاء (الصفراء) أو املسار

عن خط سريها، يومض خط السري األبيض عىل 
الجهة التي انحرفت عنها السيارة باللون الربتقايل.

 الجزء الداخيل من خطوط السري املعروضة
أسود

يشري ذلك إىل عدم قدرة النظام عىل التعرف عىل 
 أو إىل *خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو املسار

. أنه قد تم إلغاؤه مؤقتاً
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً

ظروف تشغيل كل وظيفة■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
يتم ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط •

 عىل وضع التشغيل.LDAالسري 
 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
يتعرف النظام عىل خطوط حارات السري البيضاء •

. (عندما يتم التعرف عىل خط *(الصفراء) أو املسار
 عىل جهة واحدة فقط، ال *أبيض [أصفر] أو مسار

يعمل النظام سوى عىل تلك الجهة.)
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
ال تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.•
)٣٢٥ص ←ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية 
باإلضافة إىل ظروف تشغيل وظيفة التحذير من 

الخروج عن خط السري.
ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بالقدر •

B

C



٣٢٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

املحدد أو بأعىل منه.
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •

مناسب لتغيري خطوط السري.
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
 ونظام ضمان TRCالتحكم الفعال بقوة السحب 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
ال يتم إيقاف نظام التحكم الفعال بقوة السحب •

TRC أو نظام التحكم بثبات السيارة VSC.
وظيفة التحذير من انحراف السيارة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
 املعروضة تكون تهيئة "تحذير االنحراف" يف •

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 
)١٤٧، ١٣٧ص ←". (ONعىل وضع "

 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
)٣٢٥ص ←ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•

إلغاء الوظائف مؤقتاً■
إذا لم تتم تلبية رشوط التشغيل، قد يتم إلغاء الوظيفة 
. ولكن عند تلبية رشوط التشغيل من جديد، تتم  مؤقتاً

) . )٣٢٤ص ←إعادة تشغيل الوظيفة تلقائياً
وظيفة املساعدة عند ميالن السيارة■
وفقاً لرسعة السيارة أو حالة الخروج عن خط ●

السري أو ظروف الطريق، الخ، قد ال يشعر السائق 
بأن الوظيفة تعمل أو قد ال يتم تشغيل الوظيفة 

عىل اإلطالق.
تقوم عمليات تحكم السائق بعجلة القيادة بإبطال ●

املساعدة عند ميالن السيارة.
ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة املساعدة عند ●

ميالن السيارة.
قد يصدر صوت من حجرية املحرك عند ضغط ●

دواسة الفرامل أو عندما تكون وظيفة املساعدة 
عند ميالن السيارة قيد التشغيل.

ال يدل هذا الصوت عىل وجود خلل يف نظام 
.LDAالتحذير من الخروج عن خط السري 

وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
قد يكون من الصعب سماع صوت التحذير بسبب ●

وجود ضوضاء خارجية أو بسبب الصوت الصادر 
. كما قد يكون من الصعب  من نظام الصوت مثالً

الشعور باهتزازات عجلة القيادة بسبب ظروف 
الطريق، الخ.

 غري واضحة أو مستقيمة، *إذا كانت حافة املسار●
فقد ال تعمل وظيفة التحذير من الخروج عن خط 

السري.
ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة التحذير من ●

الخروج عن خط السري بنفسك.
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
وظيفة التحذير من انحراف السيارة■

إذا قرر النظام أن السيارة تتمايل أثناء تشغيل وظيفة 
التحذير من انحراف السيارة، يتم إصدار صوت 

إشاري وعرض رسالة تحذير تحث السائق عىل أخذ 
اسرتاحة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات يف نفس الوقت.
 ٤٫٢السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

بوصة

 بوصة٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

رسالة التحذير■
إذا تم عرض رسالة التحذير التالية عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وكان مؤرش نظام التحذير 
 ييضء باللون LDAمن الخروج عن خط السري 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٢٦٤

الربتقايل، قم بتنفيذ اإلجراء املناسب لتحري الخلل 
وإصالحه. وقم باتباع التعليمات التي تظهر عىل 

الشاشة إذا تم عرض رسائل تحذير أخرى.
 توجه للوكيل" LDA"خلل يف ●

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة. اطلب من 
وكيل تويوتا فحص السيارة.

"تحذير الخروج عن خط السري غري متاح"●
تم إلغاء النظام مؤقتاً بسبب وجود خلل يف •

مستشعر غري الكامريا األمامية. اضبط نظام 
 عىل LDAالتحذير من الخروج عن خط السري 

وضع اإليقاف وانتظر لفرتة قصرية ثم اضبط 
 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري 

عىل وضع التشغيل من جديد.
النظام غري متاح مؤقتاً ألن السيارة تنحرف •

 يف *بصورة متكررة عن خط سريها أو مسارها
فرتة زمنية قصرية. اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع اإليقاف، ثم اضبطه عىل وضع التشغيل 
ON.مرة أخرى 

"تحذير الخروج عن خط السري غري متاح بالرسعة ●
الحالية" 

ال يمكن استخدام الوظيفة ألن رسعة السيارة 
تتجاوز نطاق تشغيل نظام التحذير من الخروج 

. قم بتخفيف رسعة القيادة.LDAعن خط السري 
الحد الفاصل بني األسفلت وجانب الطريق :*

كالعشب أو الرتاب أو الرصيف مثالً
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري إعدادات الوظيفة. (املزايا القابلة لإلعداد 
)٧٧١ص ←حسب الطلب: 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

نظام املساعدة عىل التعرف عىل 
*RSAعالمات الطرق 

نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 
 يتعرف عىل عالمات طريق RSAالطرق 

معينة باستعمال الكامريا األمامية و/أو نظام 
التوجيه (عندما تكون معلومات حدود 

الرسعة متوفرة) لتوفري معلومات للسائق 
عرب الشاشة.

إذا قدّر النظام أنه تتم قيادة السيارة برسعة 
أعىل من حد الرسعة والقيام بعمليات 

ممنوعة، وما إىل ذلك وفقاً لعالمات الطريق 
التي تم التعرف عليها، فإنه يقوم بإخطار 
السائق عن طريق اإلخطار املرئي وصوت 

إخطار أو اهتزاز عجلة القيادة.

تحذير
قبل استعمال نظام املساعدة عىل التعرف عىل ■

RSAعالمات الطرق 
ال تعتمد عىل نظام املساعدة عىل التعرف عىل 

 وحده. نظام املساعدة عىل RSAعالمات الطرق 
 هو نظام RSAالتعرف عىل عالمات الطرق 

ملساعدة السائق من خالل توفري املعلومات، لكنه ال 
يعد بديالً لرؤية السائق وانتباهه. قد السيارة 

بأمان عن طريق االنتباه جيداً لقواعد املرور بشكل 
دائم.



٣٢٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عندما تتعرف الكامريا األمامية عىل عالمة و/أو 
تتوفر معلومات متعلقة بعالمة من نظام 

التوجيه، فسيتم عرض العالمة عىل شاشة 
عرض املعلومات املتعددة.

 عندما يتم اختيار شاشة معلومات نظام
 عالمات ٣املساعدة عىل القيادة، يمكن عرض 

)١٤٧، ١٣٧ص ←بحد أقىص. (

 عندما يتم اختيار أيقونة أخرى بخالف
شاشة معلومات نظام املساعدة عىل القيادة، 

سيتم عرض األنواع التالية من عالمات 
)١٤٧، ١٣٧ص ←الطريق. (

عالمة بداية/نهاية حد الرسعة•
عالمة املعلومات املتصلة بحد الرسعة (الطريق •

الرسيع، األوتوسرتاد، املنطقة العمرانية، املنطقة 
السكنية)

انتهاء عرض عالمة املنع•
 (عندما يكون اإلخطار *عالمة ممنوع الدخول•

رضوريًا)
عالمة حد الرسعة مع عالمة إضافية (الطريق •

املنحدر فقط)
للسيارات املجهزة بنظام التوجيه:*

إذا تم التعرف عىل عالمات بخالف عالمات حد 
الرسعة، فسيتم عرضها يف مكدس متداخل تحت 

عالمة حد الرسعة الحالية.

يتم عرض األنواع التالية من عالمات الطريق، 
بما يف ذلك العالمات اإللكرتونية والعالمات 

الوامضة.
قد ال يتم عرض إحدى إشارات املرور غري الرسمية 

(ال تستويف رشوط اتفاقية فيينا) أو إشارة املرور 
التي تم إدخالها مؤخرًا.

عالمات طريق محدد الرسعة*

" عندما ال يتم عرض معلومات حد الرسعة ":*
تكون عالمة حد الرسعة أو معلومات العالمة ذات 

الصلة بحد الرسعة غري متاحة.
٢، ١*معلومات متصلة بحد الرسعة

عرض املؤرش عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

أنواع عالمات الطريق املدعومة

يبدأ حد الرسعة/تبدأ منطقة الرسعة 
القصوى

ينتهي حد الرسعة/تنتهي منطقة 
الرسعة القصوى



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٢٨٤

تُعرض عند التعرف عىل عالمة ولكن ال تتوفر :١*
معلومات حدود الرسعة للطريق من نظام 

التوجيه
" ال يتم عرض معلومات حد الرسعة ":٢*

عندما تكون عالمة حد الرسعة أو معلومات 
العالمة ذات الصلة بحد الرسعة غري متاحة.

عالمات طريق ممنوع التجاوز عليه

عالمات طريق أخرى

للسيارات املجهزة بنظام التوجيه:*
١*حد الرسعة مع عالمة إضافية

عرض يف وقت واحد مع حد الرسعة.:١*
املحتويات غري معرتف بها.:٢*

مدخل الطريق الرسيع

مخرج الطريق الرسيع

مدخل األوتوسرتاد

مخرج األوتوسرتاد

بداية منطقة عمرانية

نهاية منطقة عمرانية

بداية منطقة عمرانية

نهاية منطقة عمرانية

بداية منطقة سكنية

نهاية منطقة سكنية

بداية منع التجاوز

نهاية منع التجاوز

*ممنوع الدخول

انتهاء املنع

توقف

رطب

أمطار

ثلوج

٢*توجد عالمة إضافية

٣*منحدر للخروج عىل اليمني

٣*منحدر للخروج عىل اليسار

الوقت



٣٢٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إذا لم يتم تشغيل مؤرش إشارة االنعطاف عند :٣*
تغيري خط السري، ال يتم عرض العالمة.

يف الحاالت التالية، سيقوم نظام املساعدة عىل 
 بإخطار RSAالتعرف عىل عالمات الطرق 

السائق.
 عندما تتجاوز رسعة السيارة حد إخطار

الرسعة الخاص بعالمة حد الرسعة، سيتم 
التأكيد عىل عرض العالمة وسيصدر صوت 

إشاري.
 عندما يقوم نظام املساعدة عىل التعرف عىل

 بالتعرف عىل عالمة RSAعالمات الطرق 
ممنوع الدخول ويكتشف أن السيارة قد 

دخلت إىل منطقة ممنوع الدخول إليها 
استناداً إىل معلومات الخريطة الخاصة 
بنظام التوجيه، تومض عالمة ممنوع 

الدخول وسيصدر صوت إشاري. (للسيارات 
املجهزة بنظام التوجيه)

 إذا تم اكتشاف أن سيارتك تتجاوز السيارات
األخرى عندما تكون عالمة منع التجاوز 

معروضة عىل شاشة عرض املعلومات 
املتعددة، تومض العالمة املعروضة ويتم هز 

عجلة القيادة.
وفقاً للظروف، قد يتم اكتشاف بيئة الحركة 

املرورية (اتجاه حركة املرور، وحدة الرسعة) 
بشكل غري صحيح وقد ال يتم تشغيل وظيفة 

اإلخطار بصورة صحيحة.

عملية الضبط■
١٥٢، ١٤١ص ←

اإليقاف التلقائي لعرض العالمات الخاص بنظام ■
RSAاملساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق 

تنطفئ عالمة واحدة أو أكثر بشكل تلقائي يف الحاالت 
التالية.

ال يتم التعرف عىل عالمة ملسافة معينة.●
عندما يتغري الطريق بسبب االلتفاف إىل اليسار أو ●

إىل اليمني، الخ.
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظيفة أو ال ■

تكتشف بصورة صحيحة
يف الحاالت التالية، ال يعمل نظام املساعدة عىل التعرف 

 بشكل طبيعي وقد ال RSAعىل عالمات الطرق 
يتعرف عىل العالمات أو يعرض عالمة غري صحيحة، 

الخ ولكن هذا ال يدل عىل وجود خلل.
عند تعرض الكامريا األمامية لالنحراف بسبب ●

تعرض املستشعر لصدمة قوية، الخ.
عند وجود أوساخ أو ثلج أو ملصقات، الخ عىل ●

الزجاج األمامي بالقرب من الكامريا األمامية.
يف الظروف الجوية القاسية مثل أمطار غزيرة أو ●

ضباب أو ثلج أو عواصف رملية.
عند تعرض الكامريا األمامية للضوء الصادر من ●

سيارة مقرتبة أو أشعة الشمس، الخ.
العالمة متسخة أو باهتة أو مائلة أو مثنية.●
تباين العالمة اإللكرتونية ضعيف.●
عندما يكون جزء من العالمة أو العالمة بأكملها ●

مخفياً خلف أوراق الشجر أو عمود، إلخ.
عندما تكون العالمة واضحة للكامريا األمامية ●

لفرتة قصرية من الوقت فقط.
عندما يتم تقدير منظر القيادة (االنعطاف، تغيري ●

خط السري، الخ) بشكل غري صحيح.
إذا كانت عالمة غري مناسبة لخط السري الحايل ●

ولكن توجد العالمة بعد عبور فروع الطريق 
الرسيع مبارشةً أو يف أحد خطوط السري املجاورة 

. قبل االندماج مبارشةً
عند وجود ملصقات عىل مؤخرة السيارة التي ●

أمامك.
عندما يتم التعرف عىل عالمة تشبه عالمة متوافقة ●

مع النظام.
قد يتم اكتشاف عالمات الرسعة عىل الطرق ●

وظيفة اإلخطار
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الجانبية وعرضها (إذا كان موضعها يف نطاق 
رؤية الكامريا األمامية) أثناء سري السيارة عىل 

الطريق الرئييس.
قد يتم اكتشاف عالمات الرسعة عىل طريق ●

الخروج من الطريق امللتوية وعرضها (إذا كان 
موضعها يف نطاق رؤية الكامريا األمامية) أثناء 

السري عىل طريق ملتوية.
ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب حمولة ●

السيارة.
يكون السطوع املحيط غري كافٍ أو يتغري فجأة.●
عندما يتم التعرف عىل عالمة مخصصة للشاحنات، ●

الخ.
تتم قيادة السيارة يف بلد يكون اتجاه حركة املرور ●

فيه مختلفاً.
تكون بيانات خريطة نظام التوجيه قديمة. ●

(للسيارات املجهزة بنظام التوجيه)
ال يعمل نظام التوجيه. (للسيارات املجهزة بنظام ●

التوجيه)
قد تختلف معلومات الرسعة املعروضة عىل العداد ●

عن تلك املعروضة عىل نظام التوجيه نظراً ألن 
نظام التوجيه يستخدم بيانات الخريطة.

عرض عالمة حد الرسعة■
إذا كانت هناك إحدى عالمات حد الرسعة معروضة 
عىل شاشة عرض املعلومات املتعددة يف آخر مرة تم 

فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف، 
فسيتم عرض نفس العالمة مرة أخرى عندما يتم 

.ONضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 
 توجه للوكيل"RSAإذا تم عرض "خلل يف نظام ■

قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. (املزايا 

)٧٧١ص ←القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 
*الكامل

عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني 
سيارتك والسيارة التي أمامك مضبوطاً عىل 

وضع التشغيل، يتم ترسيع السيارة وخفض 
رسعتها وإيقافها تلقائياً بحيث يكون تغري 
رسعة سيارتك مالئماً لتغري رسعة السيارة 

التي أمامك حتى إذا لم يتم ضغط دواسة 
التعجيل. عندما تكون السيارة يف وضع 

التحكم بالرسعة الثابتة، تتم قيادة السيارة 
. بالرسعة املضبوطة مسبقاً

قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل عىل الطرق الرسيعة.
 وضع التحكم يف املسافة بني سيارتك

)٣٣٣ص ←والسيارة التي أمامك (
) ص ←وضع التحكم يف الرسعة الثابتة

٣٣٨(
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املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

شاشة العرض املتعددة املعلومات
الرسعة املضبوطة

املؤرشات
مفاتيح التشغيل■

مفتاح املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك

"RES+ مفتاح "
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً
مفتاح اإللغاء

"SET- مفتاح "

مكونات النظام

A

B

C

A

B

C

D

E

تحذير
قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام ■

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

عىل السائق املسؤولية الوحيدة للقيادة بصورة ●
آمنة. ال تعتمد عىل النظام فقط، قم بالقيادة 
بصورة آمنة دائماً مع توجيه انتباه كاف إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل يوفر املساعدة عىل القيادة 

لتقليل العبء الواقع عىل السائق. ولكن، توجد 
حدود املساعدة التي يتم توفريها.

اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل هذا 
النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة •
٣٤١ص ←املوجودة أمامك بصورة صحيحة: 

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم •
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك 

٣٤٢ص ←بصورة صحيحة: 
اضبط الرسعة بشكل مالئم وفقاً لحدود ●

الرسعة والكثافة املرورية وظروف الطريق 
والظروف الجوية إلخ. السائق مسؤول عن 

التأكد من الرسعة املضبوطة.
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد ●

يختلف وضع السيارة املوجودة أمامك التي يتم 
اكتشافها باستعمال النظام عن الوضع الذي 

يراه السائق. لذلك، ينبغي عىل السائق أن يقوم 
دائماً بتوجيه االنتباه إىل خطر كل حالة 

وتحديده، وقم بالقيادة بصورة آمنة. االعتماد 
عىل هذا النظام وحده أو اعتبار أن النظام 

يضمن السالمة أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إىل 
وقوع حادث يتسبب يف الوفاة أو التعرض 

إلصابات الخطرية.
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تحذير
قم بضبط إعداد الرادار الديناميكي لنظام ●

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل عىل 

وضع اإليقاف باستخدام املفتاح الرئييس لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عند عدم 

استعماله.
تنبيهات حول أنظمة املساعدة عىل القيادة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن 
املساعدة التي يقوم النظام بتوفريها محدودة. عدم 

القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 
يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.

مساعدة السائق عىل قياس املسافة التالية●
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل مصمم فقط ملساعدة السائق عىل 
تحديد املسافة التالية بني سيارته والسيارة 

املحددة املوجودة أمام سيارته. إنه عبارة عن آلية 
ال تسمح بالقيادة الطائشة أو القيادة بدون انتباه، 
وال يمكنه مساعدة السائق عىل القيادة يف ظروف 

الرؤية الصعبة.
يجب عىل السائق أن يوجه اهتماماً إضافياً 

للمناطق املحيطة بالسيارة.
مساعدة السائق عىل تحديد املسافة الصحيحة ●

بني السيارتني
يقرر الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 
بمدى الرسعات الكامل ما إذا كانت املسافة بني 

سيارتك والسيارة املحددة املوجودة أمام سيارتك 
ال تتجاوز النطاق املحدد. وهو غري قادر عىل اتخاذ 
أي قرار آخر. لذلك، ال بد للسائق من توخي الحذر 

الشديد وتقرير ما إذا يوجد احتمال خطر يف أي 
حال من األحوال.

مساعدة السائق عىل تشغيل السيارة●
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل ال يتضمن وظائف تمنع أو 
تتفادى وقوع االصطدامات مع السيارات 

املوجودة أمامك. ولذلك فعند وجود أي خطر 
محتمل يجب عىل السائق التحكم بالسيارة بصورة 

صحيحة فوراً ومبارشة لضمان سالمة الجميع.
الحاالت غري املالئمة لتشغيل الرادار الديناميكي ■

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

ال تقم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل يف أية من 
الحاالت التالية. القيام بذلك قد يؤدي إىل التحكم 

بالرسعة بصورة غري مالئمة، مما يمكن أن يؤدي 
إىل وقوع حادث يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
الطرق التي يوجد عليها املشاة أو ركاب ●

الدراجات الهوائية، الخ
يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
عىل املنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغري ●

مفاجئ بني املرتفعات الحادة واملنحدرات 
املتدرجة

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

يف مداخل الطرق الرسيعة●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق ●

املستشعرات من االكتشاف بصورة صحيحة 
(ضباب، ثلج، عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)

عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ عىل السطح ●
األمامي للرادار أو الكامريا األمامية
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 مرت تقريباً أمام سيارتك، ١٠٠هذا الوضع يستعمل راداراً الكتشاف وجود السيارات ضمن مسافة 
ويحدد املسافة الحالية بني سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ عىل مسافة مناسبة عن السيارة 

املوجودة أمامك. كما يمكن ضبط املسافة من سيارة اىل أخرى عن طريق تشغيل مفتاح املسافة من 
سيارة اىل أخرى.

قد تقرص املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك عند القيادة عىل املنحدرات.

مثال عىل قيادة السيارة بالرسعة الثابتة
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسري السيارة بالرسعة التي ضبطها السائق.
/قيادة السيارة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة  مثال عىل خفض الرسعة املضبوطة مسبقاً

أخرى
عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة

. إذا كان البد من خفض رسعة  عند اكتشاف سيارة تسري أمامك، يقوم النظام بتخفيض رسعة سيارتك تلقائياً
السيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستيضء مصابيح التوقف يف هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغري 

تحذير
يف ظروف حركة املرور التي تتطلب زيادة ●

وخفض الرسعة بصورة متكررة
عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء ●

قطر سيارتك عند الطوارئ
عندما غالباً ما يتم سماع صوت التحذير من ●

االقرتاب

قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك

A

B
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رسعة السيارة املوجودة أمامك من أجل الحفاظ عىل املسافة بني السيارتني التي قام السائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقرتاب عندما ال يتمكن النظام من خفض الرسعة إىل املستوى املطلوب للحيلولة دون اقرتاب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
عندما تتوقف السيارة املوجودة أمامك، سوف تتوقف سيارتك أيضاً (يتم إيقاف السيارة بواسطة نظام 

" أو ضغط دواسة التعجيل RES+ التحكم). بعد انطالق السيارة املوجودة أمامك، يؤدي ضغط املفتاح "
(عملية االنطالق) إىل استئناف القيادة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى. يحافظ نظام التحكم عىل 

السيارة متوقفة إذا لم تتم عملية االنطالق.
 كم/ساعة ٨٠عندما يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف وتتحرك سيارتك إىل حارة تجاوز أثناء القيادة برسعة 

أو أعىل، تزداد رسعة السيارة للمساعدة عىل تجاوز سيارة مارة.
قد يقرر النظام التعرف عىل حارة التجاوز بناءً عىل موقع عجلة القيادة يف السيارة فقط (وضع مقعد السائق 

عىل الجانب األيرس مقابل وضع مقعد السائق عىل الجانب األيمن.) إذا تمت قيادة السيارة إىل منطقة تكون فيها 
حارة التجاوز عىل جانب مختلف عن املكان الذي تتم فيه قيادة السيارة عادة، فقد تتسارع السيارة عندما يتم 

تشغيل ذراع إشارة االنعطاف يف االتجاه املعاكس لحارة التجاوز (عىل سبيل املثال، إذا كان السائق عادةً ما 
يقوم بتشغيل السيارة يف منطقة تكون فيها حارة التجاوز عىل اليمني، لكن بعد ذلك يقوم بقيادة السيارة إىل 

منطقة تكون فيها حارة التجاوز عىل اليسار، فقد تتسارع السيارة عند تنشيط إشارة االنعطاف لليمني).
مثال عىل الترسيع

عندما ال تعود هناك أية سيارات تسري أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة يف سيارتك
يقوم النظام بتعجيل رسعة السيارة إىل أن يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ثم يعود النظام إىل الرسعة الثابتة 

. املضبوطة مسبقاً

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

سييضء مؤرش الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً وسيتم عرض الرسالة 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. اضغط 
املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل الرسعة 

. املضبوطة تلقائياً
إذا تم ضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل 

 ثانية أو ١٫٥الرسعة املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 
أكثر، يتم تشغيل النظام عندما يكون وضع التحكم 

) . )٣٣٨ص ←بالرسعة الثابتة مختاراً

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٣٠السيارة املرغوبة (
" لضبطها.SET- أكثر) واضغط مفتاح "

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 

C

تهيئة رسعة السيارة (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)
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تصبح الرسعة املضبوطة.

تعديل الرسعة املضبوطة بواسطة املفتاح
لتغيري الرسعة املضبوطة، اضغط املفتاح 

" +RES" أو " -SET إىل أن يتم عرض "
الرسعة املضبوطة املرغوبة.

قم بزيادة الرسعة (إال إذا تم إيقاف السيارة ١
بواسطة نظام التحكم عندما يكون وضع 

التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 
مضبوطاً)

لخفض رسعة السيارة٢
ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.

ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح مطوالً 
لتغيري الرسعة وارفع يدك عنه عند وصول السيارة 

إىل الرسعة املرغوبة.
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك مختاراً، ستزداد أو 

تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:
 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 

 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: تتم زيادة أو خفض 
 ١* كم/ساعة٥الرسعة عىل خطوات مقدار كل منها 

 طوال مدة ضغط ٢* كم/ساعة)٨ ميل/ساعة (٥أو 
املفتاح

)، ٣٣٨ص ←يف وضع التحكم بالرسعة الثابتة (
ستزداد أو تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:

 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 
 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: سيتم تغيري الرسعة 
. بشكل مستمر أثناء ضغط املفتاح مطوالً

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :١*
"km/h"

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :٢*
"MPH"
 زيادة الرسعة املضبوطة بواسطة دواسة

التعجيل
قم بزيادة رسعة السيارة بتشغيل دواسة ١

التعجيل للوصول إىل رسعة السيارة 
املرغوبة

"SET- اضغط املفتاح "٢

ضغط املفتاح يغري املسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك كما ييل:

تعديل الرسعة املضبوطة

تغيري املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٣٦٤

طويلة١
متوسطة٢
قصرية٣

عند وجود سيارة تسري أمامك، سيتم عرض عالمة 
.السيارة التي أمامك   أيضاً

اخرت مسافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إىل 
أن املسافات املبينة تنسجم مع رسعة السيارة 

 كم/ساعة. تزداد/تقل املسافة بني ٨٠بمعدل 
سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً لرسعة 

السيارة. عندما يتم إيقاف السيارة بواسطة 
نظام التحكم، تتوقف السيارة مع ترك مسافة 
بينها وبني السيارة التي أمامها وفقاً للظروف.

" بعد انطالق السيارة RES+ اضغط املفتاح "
املوجودة أمامك.

كما تستأنف سيارتك القيادة بالرسعة 
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى إذا تم 

الضغط عىل دواسة التعجيل بعد انطالق 
السيارة املوجودة أمامك.

ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة.

يتم أيضاً إلغاء التحكم بالرسعة عند قيامك بضغط 
دواسة الفرامل. (الضغط عىل دواسة الفرامل ال 

يؤدي إىل إلغاء التهيئة إذا كان قد تم إيقاف السيارة 

تهيئات املسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

املسافة بني سيارتك خيارات املسافة
والسيارة التي أمامك

 مرت٥٠حوايل طويلة
 مرت٤٠حوايل متوسطة
 مرت٣٠حوايل قصرية

A

استئناف القيادة بالرسعة املضبوطة 
مسبقاً وراء سيارة أخرى بعد أن يتم 
إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم 
(وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك)

إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة



٣٣٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

بواسطة نظام التحكم.)
" يؤدي إىل RES+ ضغط املفتاح "٢

استئناف تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً وعودة رسعة السيارة إىل 

الرسعة املضبوطة.

عندما تصبح سيارتك قريبة جداً من سيارة 
أمامك، وال يمكن تخفيض الرسعة إىل املستوى 

املطلوب بواسطة نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً، سيومض املؤرش ويتم إصدار 

الصوت اإلشاري لتحذير السائق. أحد األمثلة 
عىل ذلك الوضع هو إذا مر سائق آخر من أمامك 

بينما تسري أنت وراء سيارة. اضغط دواسة 
الفرامل لضمان املسافة املالئمة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك.

قد ال تصدر التحذيرات يف بعض الحاالت ■
مثل

يف الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم 
تقليل املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

 عندما تسري السيارة التي أمامك بنفس رسعة
سيارتك أو أرسع منها

 عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة

بطيئة جداً
 بعد ضبط الرسعة الخاصة بنظام املحافظة

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مبارشة
عند ضغط دواسة التعجيل

أثناء قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة 
بني سيارتك والسيارة التي أمامك، ستؤدي هذه 
الوظيفة إىل خفض رسعة السيارة، إذا تقرر أنه 

من الرضوري القيام بذلك.
تشغيل الوظيفة■

عندما يبدأ دوران عجلة القيادة، ستبدأ رسعة 
السيارة يف االنخفاض. عندما تتم إعادة عجلة 
القيادة إىل املوضع املركزي، سينتهي خفض 

رسعة السيارة.
وفقًا للظروف، ستعود رسعة السيارة بعد ذلك 

إىل الرسعة املضبوطة لوضع التحكم باملسافة 
بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

يف املواقف التي تحتاج فيها إىل تشغيل التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك، كما 

هو الحال عندما تقوم سيارة أمامك بقطع 
الطريق أمام سيارتك، سيتم إلغاء وظيفة خفض 

الرسعة عند املنعطفات.
عرض التشغيل■

التحذير من االقرتاب (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٣٨٤

يتم عرضها عندما يتم خفض رسعة السيارة.
ستختفي الشاشة عندما ينتهي خفض رسعة 

السيارة.
تغيري إعدادات وظيفة خفض الرسعة عند ■

املنعطفات
يمكن تفعيل/إبطال وظيفة خفض الرسعة عند 

املنعطفات ويمكن تعديل قوة خفض رسعة 
السيارة.

.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"خفض الرسعة يف املنعطفات" ثم اضغط 
.

سيتم تغيري اإلعداد يف كل مرة يتم فيها ضغط مفتاح 
.التحكم بالعداد 

عند اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة 
تلقائياً، ستحافظ السيارة عىل الرسعة املضبوطة 

بدون التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك. اخرت هذا الوضع فقط عندما ال 

يعمل وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب 

اتساخ الرادار، إلخ.
عندما يكون نظام املحافظة عىل الرسعة ١

املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف، اضغط 
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

 ثانية أو ١٫٥املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 
أكثر.

بعد ضغط املفتاح مبارشة، سييضء مؤرش الرادار 
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

. بعد ذلك، يتم تغيريه إىل مؤرش نظام  تلقائياً
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

ال يمكن تغيري وضع التحكم بالرسعة الثابتة إال عند 
تشغيل املفتاح عندما يكون نظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف.

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٣٠السيارة املرغوبة (
" لضبطها.SET- أكثر) واضغط مفتاح "

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 
تصبح الرسعة املضبوطة.

٣٣٥ص ←ضبط تهيئة الرسعة: 
٣٣٦ص ←إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة: 

اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة



٣٣٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عند تفعيل هذه الوظيفة وتشغيل النظام يف 
وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 

)، إذا تم اكتشاف عالمة حد ٣٣٣ص ←(
رسعة، فسيتم عرض عالمة حد الرسعة املعرتف 

بها مع سهم لألعىل/ لألسفل. يمكن زيادة/
خفض الرسعة املضبوطة للوصول إىل حد 

الرسعة املعرتف به عن طريق الضغط مطوالً 
. "RES"/"-SET+" عىل مفتاح 

 عندما تكون الرسعة املضبوطة حالياً أقل من
حد الرسعة املعرتف به

".RES+ اضغط مطوالً عىل املفتاح "

 عندما تكون الرسعة املضبوطة حالياً أعىل
من حد الرسعة املعرتف به

".SET- اضغط مطوالً عىل املفتاح "

يمكن تفعيل/إبطال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية يف 
 عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. 

)١٥٢، ١٤١ص ←(
عندما يكون الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق قيد 
التشغيل، أثناء القيادة عىل منحدر، قد تزداد 

رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة.
يف هذه الحالة، سيتم إبراز رسعة السيارة 

املضبوطة املعروضة وسيصدر صوت إشاري 
لتنبيه السائق.

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

التحكم بمدى الرسعات الكامل عندما
.Dيكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة ●
يمكن ضبط الرسعة املضبوطة املرغوبة عندما ●

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية 
(السيارات املجهزة بنظام املساعدة عىل 

)RSAالتعرف عىل عالمات الطرق 

تفعيل/إبطال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 

املجهز بوظيفة املساعدة عىل رصد 
الالفتات املرورية (السيارات املجهزة 

بنظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 
)RSAالطرق 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٤٠٤

 كم/ساعة أو أعىل. ٣٠تكون رسعة السيارة حوايل 
(ولكن إذا تم ضبط رسعة السيارة أثناء قيادتها 

 كم/ساعة تقريباً فسوف يتم ٣٠برسعة أقل من 
 كم/ساعة ٣٠ضبط الرسعة املضبوطة عىل 

(. تقريباً
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■

يمكن تعجيل السيارة بتشغيل دواسة التعجيل. بعد 
التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ولكن، 
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، قد تنخفض رسعة 

السيارة أقل من الرسعة املضبوطة للمحافظة عىل 
املسافة الكافية بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

عندما تتوقف السيارة أثناء القيادة بالرسعة ■
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى

" أثناء توقف السيارة التي RES+ ضغط مفتاح "●
أمامك سوف يؤدي إىل استئناف القيادة بالرسعة 
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى إذا انطلقت 

 ثوان من ضغط ٣السيارة التي أمامك خالل حوايل 
املفتاح.

 ثوان من ٣إذا انطلقت السيارة التي أمامك خالل ●
توقف سيارتك فسوف يتم استئناف القيادة 

بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى.
اإللغاء التلقائي لوضع التحكم باملسافة بني ■

سيارتك والسيارة التي أمامك
يتم إلغاء وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 

تلقائياً يف الظروف التالية.
.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

ملدة من الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
اإليقاف.

ال يمكن قيام املستشعر باالكتشاف بصورة ●
صحيحة ألنه يكون مغطى بيشء ما.

عندما يعمل التحكم يف الفرامل أو التحكم يف كبح ●
قوة اإلخراج ألحد أنظمة املساعدة عىل القيادة.

(عىل سبيل املثال: نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)

لم يتم إكمال عملية إبطال/فك إبطال الرتوس ●

 ثوان عندما يكون ٥التفاضلية املركزية خالل 
نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل.
يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
يتم إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم عىل ●

منحدر/مرتفع حاد.
يتم اكتشاف األمور التالية إذا تم إيقاف السيارة ●

بواسطة نظام التحكم:
السائق لم يشد حزام املقعد.•
يتم فتح باب السائق.•
 دقائق٣تم إيقاف السيارة ملدة حوايل •

إذا تم إلغاء وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك تلقائياً ألية أسباب غري السبب 

املذكور أعاله، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف 
النظام. اتصل بوكيل تويوتا القريب منك.

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالرسعة الثابتة■
يتم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً يف 

الحاالت التالية:
انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من الرسعة ●

 كم/ساعة ١٦املضبوطة مسبقاً بما يزيد عىل 
. تقريباً

 ٣٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من ●
. كم/ساعة تقريباً

.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

ملدة من الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
اإليقاف.

عندما يعمل التحكم يف الفرامل أو التحكم يف كبح ●
قوة اإلخراج ألحد أنظمة املساعدة عىل القيادة.

(عىل سبيل املثال: نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)

لم يتم إكمال عملية إبطال/فك إبطال الرتوس ●
 ثوان عندما يكون ٥التفاضلية املركزية خالل 

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
مضبوطاً عىل وضع التشغيل.

يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
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إذا تم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً ألية 
أسباب غري السبب املذكور أعاله، فقد يشري ذلك إىل 
وجود خلل يف النظام. اتصل بوكيل تويوتا القريب 

منك.
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض ■

الرسعة عند املنعطفات
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال تعمل 

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات:
عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف غري حاد●
عندما يتم ضغط دواسة التعجيل●
عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف قصري للغاية●
قد ال يعمل الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل ■

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة املساعدة 
عىل رصد الالفتات املرورية بصورة صحيحة 

عندما
عند استعمال هذه الوظيفة، تأكد من التحقق من 

عالمة حد الرسعة املعروضة ألن الرادار الديناميكي 
لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية قد ال 
يعمل بصورة صحيحة يف الظروف التي قد ال يعمل 
فيها نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق 

RSA) ص ← أو قد ال يكتشف بصورة صحيحة
٣٢٩.(

يف الحاالت التالية، قد يتعذر تغيري الرسعة املضبوطة 
إىل حد الرسعة املعرتف به عن طريق الضغط مطوالً 

. "RES"/"-SET+" عىل مفتاح 
عند عدم توفر معلومات حد الرسعة●
عندما يكون حد الرسعة املعرتف به مماثالً للرسعة ●

املضبوطة
عندما يكون حد الرسعة املعرتف به خارج نطاق ●

الرسعة التي يمكن فيها تشغيل الرادار الديناميكي 
لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

تشغيل الفرامل■
قد يصدر صوت أثناء تشغيل الفرامل وقد تتغري 

استجابة دواسة الفرامل، ولكن ذلك ال يشري إىل وجود 
خلل.

رسائل التحذير وأصوات التحذير الخاصة بالرادار ■
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 
الكامل

يتم استعمال رسائل التحذير وأصوات التحذير 
لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 

برضورة توخي الحذر أثناء القيادة. إذا تم عرض 
رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 

)٧٠٥، ٢٩٧ص ←اقرأ الرسالة واتبع التعليمات. (
عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة ■

املوجودة أمامك بصورة صحيحة
يف الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة 

الفرامل عندما يكون خفض الرسعة بواسطة النظام 
غري كاف أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب 

األمر زيادة رسعة السيارة.
بما أن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف هذه 

األنواع من السيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل 
).٣٣٧ص ←وظيفة تحذير االقرتاب (

السيارات التي تدخل أمام سيارتك فجأة●
السيارات التي تسري برسعة منخفضة●
السيارات غري املتحركة يف نفس خط السري●
السيارات التي تكون أجزاؤها الخلفية منخفضة ●

(مقطورات فارغة، الخ)

دراجات نارية تسري يف نفس خط السري●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات املجاورة ●

ويعيق قيام املستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة
عندما تكون مقدمة سيارتك مرتفعة (بسبب ●

حمولة ثقيلة محملة يف حجرية األمتعة، الخ)
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السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً●

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم ■
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة 

صحيحة
يف الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو 

دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الرضورة.
ألن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي 

أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون املسار ضيقاً●

أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع ●
سيارتك يف املسار غري مستقر

عندما تقوم السيارة املوجودة أمامك بتخفيض ●
الرسعة بشكل مفاجئ

عند القيادة عىل طريق محاط بهيكل كداخل نفق ●
أو عىل جرس مثالً

الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض ■
الرسعة عند املنعطفات بشكل صحيح

يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال تعمل 
وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات بشكل صحيح:

عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف فوق ●
مرتفع/منحدر

عندما يختلف مسار السيارة عن شكل املنعطف●
عندما تكون رسعة السيارة عالية بشكل مفرط عند ●

الدخول عىل منعطف
عند تشغيل عجلة القيادة بشكل مفاجئ●
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

شاشة العرض املتعددة املعلومات

الرسعة املضبوطة
املؤرشات

مفاتيح التشغيل■

مفتاح املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك

"RES+ مفتاح "
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً
مفتاح اإللغاء

"SET- مفتاح "

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
*عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني 
سيارتك والسيارة التي أمامك مضبوطاً عىل 

وضع التشغيل، يتم ترسيع السيارة وخفض 
رسعتها تلقائياً بحيث يكون تغري رسعة 

سيارتك مالئماً لتغري رسعة السيارة التي 
أمامك حتى إذا لم يتم ضغط دواسة 

التعجيل. عندما تكون السيارة يف وضع 
التحكم بالرسعة الثابتة، تتم قيادة السيارة 

. بالرسعة املضبوطة مسبقاً
قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل 
الطرق الرسيعة.

 وضع التحكم يف املسافة بني سيارتك
)٣٤٥ص ←والسيارة التي أمامك (

) ص ←وضع التحكم يف الرسعة الثابتة
٣٥٠(

مكونات النظام

A

تحذير
قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام ■

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
عىل السائق املسؤولية الوحيدة للقيادة بصورة ●

آمنة. ال تعتمد عىل النظام فقط، قم بالقيادة 
بصورة آمنة دائماً مع توجيه انتباه كاف إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً يوفر املساعدة عىل القيادة 
لتقليل الحمل املسلط عىل السائق. ولكن، توجد 

حدود املساعدة التي يتم توفريها.
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل هذا 

النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.
عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة •

٣٥٢ص ←املوجودة أمامك بصورة صحيحة: 

B

C

A

B

C

D

E
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تحذير
الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم •

باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك 
٣٥٢ص ←بصورة صحيحة: 

اضبط الرسعة بشكل مالئم وفقاً لحدود ●
الرسعة والكثافة املرورية وظروف الطريق 
والظروف الجوية إلخ. السائق مسؤول عن 

التأكد من الرسعة املضبوطة.
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد ●

يختلف وضع السيارة املوجودة أمامك التي يتم 
اكتشافها باستعمال النظام عن الوضع الذي 

يراه السائق. لذلك، ينبغي عىل السائق أن يقوم 
دائماً بتوجيه االنتباه إىل خطر كل حالة 

وتحديده، وقم بالقيادة بصورة آمنة. االعتماد 
عىل هذا النظام وحده أو اعتبار أن النظام 

يضمن السالمة أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إىل 
وقوع حادث يتسبب يف الوفاة أو التعرض 

إلصابات الخطرية.
اضبط إعداد الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ●

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل وضع 
اإليقاف باستخدام املفتاح الرئييس لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عند عدم 
استعماله.

تنبيهات حول أنظمة املساعدة عىل القيادة■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن 

املساعدة التي يقوم النظام بتوفريها محدودة. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 

يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.
مساعدة السائق عىل قياس املسافة التالية●

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً مصمم فقط ملساعدة السائق عىل 

تحديد املسافة التالية بني سيارته والسيارة 
املحددة املوجودة أمام سيارته. إنه عبارة عن آلية 

ال تسمح بالقيادة الطائشة أو القيادة بدون انتباه، 
وال يمكنه مساعدة السائق عىل القيادة يف ظروف 

الرؤية الصعبة.
يجب عىل السائق أن يوجه اهتماماً إضافياً 

للمناطق املحيطة بالسيارة.

مساعدة السائق عىل تحديد املسافة الصحيحة ●
بني السيارتني

يقرر الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً ما إذا كانت املسافة بني 

سيارتك والسيارة املحددة املوجودة أمامك ال 
تتجاوز النطاق املحدد. وهو غري قادر عىل اتخاذ 

أي قرار آخر. لذلك، ال بد للسائق من توخي الحذر 
الشديد وتقرير ما إذا يوجد احتمال خطر يف أي 

حال من األحوال.
مساعدة السائق عىل تشغيل السيارة●

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً ال يتضمن وظائف تمنع أو 

تتفادى وقوع االصطدامات مع السيارات 
املوجودة أمامك. ولذلك فعند وجود أي خطر 

محتمل يجب عىل السائق التحكم بالسيارة بصورة 
صحيحة فوراً ومبارشة لضمان سالمة الجميع.

الظروف غري املالئمة لتشغيل الرادار ■
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً
ال تقم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً يف أية من 
الحاالت التالية. القيام بذلك قد يؤدي إىل التحكم 

بالرسعة بصورة غري مالئمة، مما يمكن أن يؤدي 
إىل وقوع حادث يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
الطرق التي يوجد عليها املشاة أو ركاب ●

الدراجات الهوائية، الخ
يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
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 مرت تقريباً أمام سيارتك، ١٠٠هذا الوضع يستعمل راداراً الكتشاف وجود السيارات ضمن مسافة 
ويحدد املسافة الحالية بني سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ عىل مسافة مناسبة عن السيارة 

املوجودة أمامك. كما يمكن ضبط املسافة من سيارة اىل أخرى عن طريق تشغيل مفتاح املسافة من 
سيارة اىل أخرى.

قد تقرص املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك عند القيادة عىل املنحدرات.

تحذير
عىل املنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغري ●

مفاجئ بني املرتفعات الحادة واملنحدرات 
املتدرجة

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

يف مداخل الطرق الرسيعة●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق ●

املستشعرات من االكتشاف بصورة صحيحة 
(ضباب، ثلج، عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)

عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ عىل السطح●
األمامي للرادار أو الكامريا األمامية

يف ظروف حركة املرور التي تتطلب زيادة ●
وخفض الرسعة بصورة متكررة

عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء ●
قطر سيارتك عند الطوارئ

عندما غالباً ما يتم سماع صوت التحذير من ●
االقرتاب

قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك
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مثال عىل قيادة السيارة بالرسعة الثابتة
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسري السيارة بالرسعة التي ضبطها السائق.
/قيادة السيارة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة  مثال عىل خفض الرسعة املضبوطة مسبقاً

أخرى
عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة

. إذا كان البد من خفض رسعة  عند اكتشاف سيارة تسري أمامك، يقوم النظام بتخفيض رسعة سيارتك تلقائياً
السيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستيضء مصابيح التوقف يف هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغري 

رسعة السيارة املوجودة أمامك من أجل الحفاظ عىل املسافة بني السيارتني التي قام السائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقرتاب عندما ال يتمكن النظام من خفض الرسعة إىل املستوى املطلوب للحيلولة دون اقرتاب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
 كم/ساعة ٨٠عندما يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف وتتحرك سيارتك إىل حارة تجاوز أثناء القيادة برسعة 

أو أعىل، تزداد رسعة السيارة للمساعدة عىل تجاوز سيارة مارة.
قد يقرر النظام التعرف عىل حارة التجاوز بناءً عىل موقع عجلة القيادة يف السيارة فقط (وضع مقعد السائق 

عىل الجانب األيرس مقابل وضع مقعد السائق عىل الجانب األيمن.) إذا تمت قيادة السيارة إىل منطقة تكون فيها 
حارة التجاوز عىل جانب مختلف عن املكان الذي تتم فيه قيادة السيارة عادة، فقد تتسارع السيارة عندما يتم 

تشغيل ذراع إشارة االنعطاف يف االتجاه املعاكس لحارة التجاوز (عىل سبيل املثال، إذا كان السائق عادةً ما 
يقوم بتشغيل السيارة يف منطقة تكون فيها حارة التجاوز عىل اليمني، لكن بعد ذلك يقوم بقيادة السيارة إىل 

منطقة تكون فيها حارة التجاوز عىل اليسار، فقد تتسارع السيارة عند تنشيط إشارة االنعطاف لليمني).
مثال عىل الترسيع

عندما ال تعود هناك أية سيارات تسري أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة يف سيارتك
يقوم النظام بتعجيل رسعة السيارة إىل أن يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ثم يعود النظام إىل الرسعة الثابتة 

. املضبوطة مسبقاً

A

B

C
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ةدايقلا

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

سييضء مؤرش الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً وسيتم عرض الرسالة 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. اضغط 
املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل الرسعة 

. املضبوطة تلقائياً
إذا تم ضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل 

 ثانية أو ١٫٥الرسعة املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 
أكثر، يتم تشغيل النظام عندما يكون وضع التحكم 

) . )٣٥٠ص ←بالرسعة الثابتة مختاراً

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٣٠السيارة املرغوبة (
" لضبطها.SET- أكثر) واضغط مفتاح "

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 

تصبح الرسعة املضبوطة.

تعديل الرسعة املضبوطة بواسطة املفتاح
لتغيري الرسعة املضبوطة، اضغط املفتاح 

" +RES" أو " -SET إىل أن يتم عرض "
الرسعة املضبوطة املرغوبة.

لزيادة رسعة السيارة١
لخفض رسعة السيارة٢

ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.
ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح مطوالً 

لتغيري الرسعة وارفع يدك عنه عند وصول السيارة 
إىل الرسعة املرغوبة.

عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، ستزداد أو 

تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:
 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 

 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (

تهيئة رسعة السيارة (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)

تعديل الرسعة املضبوطة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٤٨٤

ضغط املفتاح
ضبط الرسعة بمقدار كبري: تتم زيادة أو خفض 

 ١* كم/ساعة٥الرسعة عىل خطوات مقدار كل منها 
 طوال مدة ضغط ٢* كم/ساعة)٨ ميل/ساعة (٥أو 

املفتاح
)، ٣٥٠ص ←يف وضع التحكم بالرسعة الثابتة (

ستزداد أو تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:
 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 

 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: سيتم تغيري الرسعة 
. بشكل مستمر أثناء ضغط املفتاح مطوالً

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :١*
"km/h"

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :٢*
"MPH"
 زيادة الرسعة املضبوطة بواسطة دواسة

التعجيل
قم بزيادة رسعة السيارة بتشغيل دواسة ١

التعجيل للوصول إىل رسعة السيارة 
املرغوبة

"SET- اضغط املفتاح "٢

ضغط املفتاح يغري املسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك كما ييل:

طويلة١
متوسطة٢
قصرية٣

عند وجود سيارة تسري أمامك، سيتم عرض عالمة 
.السيارة التي أمامك   أيضاً

اخرت مسافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إىل 
أن املسافات املبينة تنسجم مع رسعة السيارة 

 كم/ساعة. تزداد/تقل املسافة بني ٨٠بمعدل 
سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً لرسعة 

السيارة.

تغيري املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

تهيئات املسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

املسافة بني سيارتك خيارات املسافة
والسيارة التي أمامك

 مرت٥٠حوايل طويلة
 مرت٤٠حوايل متوسطة
 مرت٣٠حوايل قصرية

A
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ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة.

يتم أيضاً إلغاء التحكم بالرسعة عند قيامك بضغط 
دواسة الفرامل.

" يؤدي إىل RES+ ضغط املفتاح "٢
استئناف تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً وعودة رسعة السيارة إىل 

الرسعة املضبوطة.
ولكن، ال يتم استئناف نظام املحافظة عىل الرسعة 

 ٢٥املضبوطة تلقائياً عندما تكون رسعة السيارة 
كم/ساعة تقريباً أو أقل.

عندما تصبح سيارتك قريبة جداً من سيارة 
أمامك، وال يمكن تخفيض الرسعة إىل املستوى 

املطلوب بواسطة نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً، سيومض املؤرش ويتم إصدار 

الصوت اإلشاري لتحذير السائق. أحد األمثلة 
عىل ذلك الوضع هو إذا مر سائق آخر من أمامك 

بينما تسري أنت وراء سيارة. اضغط دواسة 
الفرامل لضمان املسافة املالئمة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك.

قد ال تصدر التحذيرات يف بعض الحاالت ■
مثل

يف الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم 
تقليل املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

 عندما تسري السيارة التي أمامك بنفس رسعة
سيارتك أو أرسع منها

 عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة
بطيئة جداً

 بعد ضبط الرسعة الخاصة بنظام املحافظة
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مبارشة

عند ضغط دواسة التعجيل

أثناء قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة 
بني سيارتك والسيارة التي أمامك، ستؤدي هذه 
الوظيفة إىل خفض رسعة السيارة، إذا تقرر أنه 

من الرضوري القيام بذلك.
تشغيل الوظيفة■

عندما يبدأ دوران عجلة القيادة، ستبدأ رسعة 
السيارة يف االنخفاض. عندما تتم إعادة عجلة 
القيادة إىل املوضع املركزي، سينتهي خفض 

رسعة السيارة.
وفقًا للظروف، ستعود رسعة السيارة بعد ذلك 

إىل الرسعة املضبوطة لوضع التحكم باملسافة 

إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة

التحذير من االقرتاب (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
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بني سيارتك والسيارة التي أمامك.
يف املواقف التي تحتاج فيها إىل تشغيل التحكم 

باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك، كما 
هو الحال عندما تقوم سيارة أمامك بقطع 

الطريق أمام سيارتك، سيتم إلغاء وظيفة خفض 
الرسعة عند املنعطفات.

عرض التشغيل■

يتم عرضها عندما يتم خفض رسعة السيارة.
ستختفي الشاشة عندما ينتهي خفض رسعة 

السيارة.
تغيري إعدادات وظيفة خفض الرسعة عند ■

املنعطفات
يمكن تفعيل/إبطال وظيفة خفض الرسعة عند 

املنعطفات ويمكن تعديل قوة خفض رسعة 
السيارة.

.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"خفض الرسعة يف املنعطفات" ثم اضغط 
.

سيتم تغيري اإلعداد يف كل مرة يتم فيها ضغط مفتاح 
.التحكم بالعداد 

عند اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة 
تلقائياً، ستحافظ السيارة عىل الرسعة املضبوطة 

بدون التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك. اخرت هذا الوضع فقط عندما ال 

يعمل وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب 

اتساخ الرادار، إلخ.
عندما يكون نظام املحافظة عىل الرسعة ١

املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف، اضغط 
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

 ثانية أو ١٫٥املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 
أكثر.

بعد ضغط املفتاح مبارشة، سييضء مؤرش الرادار 
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

. بعد ذلك، يتم تغيريه إىل مؤرش نظام  تلقائياً
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

ال يمكن تغيري وضع التحكم بالرسعة الثابتة إال عند 
تشغيل املفتاح عندما يكون نظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف.

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٣٠السيارة املرغوبة (
" لضبطها.SET- أكثر) واضغط مفتاح "

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 

اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة
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تصبح الرسعة املضبوطة.
٣٤٧ص ←ضبط تهيئة الرسعة: 

٣٤٩ص ←إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة: 

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عندما

.Dيكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة ●
يمكن ضبط هذا البند بالرسعات التالية وفقاً ●

لوضع التحكم.
وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي •

 كم/ساعة تقريباً أو أعىل٣٠أمامك: 
 كم/ساعة ٣٠وضع التحكم يف الرسعة الثابتة: •

تقريباً أو أعىل
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■

يمكن تعجيل السيارة بتشغيل دواسة التعجيل. بعد 
التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ولكن، 
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، قد تنخفض رسعة 

السيارة أقل من الرسعة املضبوطة للمحافظة عىل 
املسافة الكافية بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم باملسافة بني ■
سيارتك والسيارة التي أمامك

يتم إلغاء وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 
تلقائياً يف الظروف التالية.

 ٢٥انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من ●
. كم/ساعة تقريباً

.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

ملدة من الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
اإليقاف.

ال يمكن قيام املستشعر باالكتشاف بصورة ●
صحيحة ألنه يكون مغطى بيشء ما.

عندما يعمل التحكم يف الفرامل أو التحكم يف كبح ●
قوة اإلخراج ألحد أنظمة املساعدة عىل القيادة.

(عىل سبيل املثال: نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)

لم يتم إكمال عملية إبطال/فك إبطال الرتوس ●
 ثوان عندما يكون ٥التفاضلية املركزية خالل 

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
مضبوطاً عىل وضع التشغيل.

يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
إذا تم إلغاء وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك تلقائياً ألية أسباب غري السبب 
املذكور أعاله، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف 

النظام. اتصل بوكيل تويوتا القريب منك.
اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالرسعة الثابتة■

يتم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً يف 
الحاالت التالية:

انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من الرسعة ●
 كم/ساعة ١٦املضبوطة مسبقاً بما يزيد عىل 

. تقريباً
 ٣٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من ●

. كم/ساعة تقريباً
.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

ملدة من الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
اإليقاف.

عندما يعمل التحكم يف الفرامل أو التحكم يف كبح ●
قوة اإلخراج ألحد أنظمة املساعدة عىل القيادة.

(عىل سبيل املثال: نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)

لم يتم إكمال عملية إبطال/فك إبطال الرتوس ●
 ثوان عندما يكون ٥التفاضلية املركزية خالل 

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
مضبوطاً عىل وضع التشغيل.
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يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
إذا تم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً ألية 

أسباب غري السبب املذكور أعاله، فقد يشري ذلك إىل 
وجود خلل يف النظام. اتصل بوكيل تويوتا القريب 

منك.
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض ■

الرسعة عند املنعطفات
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال تعمل 

وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات:
عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف غري حاد●
عندما يتم ضغط دواسة التعجيل●
عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف قصري للغاية●
تشغيل الفرامل■

قد يصدر صوت أثناء تشغيل الفرامل وقد تتغري 
استجابة دواسة الفرامل، ولكن ذلك ال يشري إىل وجود 

خلل.
رسائل التحذير وأصوات التحذير الخاصة بالرادار ■

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً

يتم استعمال رسائل التحذير وأصوات التحذير 
لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 

برضورة توخي الحذر أثناء القيادة. إذا تم عرض 
رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 

)٧٠٥، ٢٩٧ص ←اقرأ الرسالة واتبع التعليمات. (
عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة ■

املوجودة أمامك بصورة صحيحة
يف الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة 

الفرامل عندما يكون خفض الرسعة بواسطة النظام 
غري كاف أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب 

األمر زيادة رسعة السيارة.
بما أن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف هذه 

األنواع من السيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل 
).٣٤٩ص ←وظيفة تحذير االقرتاب (

السيارات التي تدخل أمام سيارتك فجأة●
السيارات التي تسري برسعة منخفضة●
السيارات غري املتحركة يف نفس خط السري●
السيارات التي تكون أجزاؤها الخلفية منخفضة ●

(مقطورات فارغة، الخ)

دراجات نارية تسري يف نفس خط السري●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات املجاورة ●

ويعيق قيام املستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة
عندما تكون مقدمة سيارتك مرتفعة (بسبب ●

حمولة ثقيلة محملة يف حجرية األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً●

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم ■
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة 

صحيحة
يف الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو 

دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الرضورة.
ألن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي 

أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون املسار ضيقاً●
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أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع ●
سيارتك يف املسار غري مستقر

عندما تقوم السيارة املوجودة أمامك بتخفيض ●
الرسعة بشكل مفاجئ

عند القيادة عىل طريق محاط بهيكل كداخل نفق ●
أو عىل جرس مثالً

الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض ■
الرسعة عند املنعطفات بشكل صحيح

يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال تعمل 
وظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات بشكل صحيح:

عندما تتم قيادة السيارة عىل منعطف فوق ●
مرتفع/منحدر

عندما يختلف مسار السيارة عن شكل املنعطف●
عندما تكون رسعة السيارة عالية بشكل مفرط عند ●

الدخول عىل منعطف
عند تشغيل عجلة القيادة بشكل مفاجئ●

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

الرسعة املضبوطة
املؤرشات

مفاتيح التشغيل■

"RES+ مفتاح "
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً

نظام املحافظة عىل الرسعة 
*املضبوطة تلقائياً

استخدم نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً للمحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة دون ضغط دواسة التعجيل.

مكونات النظام

A

B

A

B
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"SET- مفتاح "
مفتاح اإللغاء

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
سيتم عرض مؤرش نظام املحافظة عىل الرسعة 

. املضبوطة تلقائياً
اضغط املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل 

. الرسعة املضبوطة تلقائياً

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل 

 كم/ساعة تقريباً أو ٣٠الرسعة املرغوبة (
" لضبطها.SET- أكثر) واضغط مفتاح "

سيتم عرض مؤرش نظام املحافظة عىل الرسعة 
".SETاملضبوطة تلقائياً "

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 
تصبح الرسعة املضبوطة.

لتغيري الرسعة املضبوطة، قم بتشغيل املفتاح 
" +RES" أو " -SET إىل أن يتم عرض "

الرسعة املضبوطة املرغوبة.

تحذير
لتفادي تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة ■

املضبوطة تلقائياً بالخطأ
اضبط نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً عىل وضع اإليقاف باستخدام املفتاح 

الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً عند عدم استعماله.

الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

ال تستخدم نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً يف أية حالة من الحاالت التالية.

القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 
السيارة مما يتسبب يف وقوع حادث يؤدي للوفاة 

أو اإلصابة الخطرية.
يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
عىل التالل شديدة االنحدار●

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء ●
قطر سيارتك عند الطوارئ

ضبط رسعة السيارة

C

D

تعديل الرسعة املضبوطة
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لزيادة رسعة السيارة١
لخفض رسعة السيارة٢

ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.
ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح مطوالً 

لتغيري الرسعة وارفع يدك عنه عند وصول السيارة 
إىل الرسعة املرغوبة.

ستزداد أو ستنخفض الرسعة املضبوطة كما 
ييل:

 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 
 يف كل مرة يتم ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (

فيها تشغيل املفتاح.
ضبط الرسعة بمقدار كبري: يمكن زيادة أو 

تخفيض الرسعة املضبوطة بشكل مستمر إىل أن 
يتم تحرير املفتاح.

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :١*
"km/h"

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :٢*
"MPH"

ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة الثابتة.

يتم أيضاً إلغاء التحكم بالرسعة عند قيامك بضغط 
دواسة الفرامل.

" يؤدي إىل RES+ ضغط مفتاح "٢
استئناف التحكم بالرسعة الثابتة.

يمكن االستئناف عندما تكون رسعة السيارة أعىل من 
٣٠.  كم/ساعة تقريباً

يمكن ضبط نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة ■
تلقائياً عندما

.Dيكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة ●
 كم/ساعة ٣٠تكون رسعة السيارة أعىل من ●

. تقريباً
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■
يمكن زيادة رسعة السيارة بصورة عادية. بعد ●

التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة.
حتى بدون إلغاء نظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً، يمكن زيادة الرسعة املضبوطة 
بزيادة رسعة السيارة إىل الرسعة املرغوبة أوالً ثم 

" لضبط الرسعة الجديدة.SET- ضغط مفتاح "
اإللغاء التلقائي لنظام املحافظة عىل الرسعة ■

املضبوطة تلقائياً
سيتوقف نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً عن الحفاظ عىل الرسعة املضبوطة يف أي من 
الحاالت التالية.

إلغاء واستئناف نظام التحكم بالرسعة 
الثابتة
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عند انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من ●
 كم/١٦الرسعة املضبوطة مسبقاً بما يزيد عىل 

. ساعة تقريباً
 كم/٣٠عند انخفاض رسعة السيارة الفعلية عن ●

. ساعة تقريباً
.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

ملدة من الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
اإليقاف.

يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
إذا تم عرض رسالة تحذير خاصة بنظام املحافظة ■

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً مرة واحدة إللغاء النظام، ثم اضغط 

املفتاح مرة أخرى إلعادة تشغيل النظام.
إذا لم تتمكن من ضبط الرسعة الخاصة بنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو تم إلغاء 
نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل 

الفور بعد ضبطه عىل وضع التشغيل، فقد يشري ذلك 
إىل وجود خلل يف نظام املحافظة عىل الرسعة 

. اطلب من وكيل تويوتا فحص  املضبوطة تلقائياً
السيارة.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

إيقاف دوران املحرك■
قم بإيقاف السيارة بضغط دواسة الفرامل أثناء 

 Dقيادة السيارة عندما يكون وضع القيادة 
. سيتوقف املحرك تلقائياً. مختاراً

عندما يتوقف املحرك، سييضء مؤرش نظام إيقاف 
وتشغيل املحرك.

إعادة تشغيل املحرك■
ارفع قدمك عن دواسة الفرامل. سيتم بدء 

تشغيل املحرك تلقائياً.
عندما يبدأ تشغيل املحرك، سينطفئ مؤرش نظام 

إيقاف وتشغيل املحرك.

*نظام إيقاف وتشغيل املحرك

يقوم نظام إيقاف وتشغيل املحرك بإيقاف 
وتشغيل املحرك وفقاً لتشغيل دواسة 

الفرامل أو ذراع تبديل الرسعات عندما تكون 
السيارة متوقفة، كما عند إشارة املرور أو 
التقاطع، الخ من أجل تحسني االقتصاد يف 

استهالك الوقود وتقليل التلوث الضوضائي 
الناتج عن دوران املحرك برسعة التعشيقية.

تشغيل نظام إيقاف وتشغيل املحرك
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عندما يعمل نظام متابعة الفرملة■
 عند إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف

وتشغيل املحرك، إذا رفعت قدمك عن دواسة 
الفرامل يظل املحرك يف وضع التوقف.

 إذا تم الضغط عىل دواسة التعجيل أثناء
إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف 
وتشغيل املحرك، فستتم إعادة تشغيل 

املحرك.
 إذا تمت إعادة تشغيل املحرك أثناء إيقاف

املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك، فسيستمر نظام متابعة الفرملة 
بتعشيق الفرامل ما لم تتم تلبية ظروف 
التشغيل الخاصة بنظام متابعة الفرملة. 

)٢٧١ص ←(
عندما يكون الرادار الديناميكي لنظام ■

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل يف وضع التشغيل
 عند إيقاف السيارة بواسطة الرادار

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل، سيتوقف املحرك عن 
العمل تلقائياً عىل الرغم من أنه لم يتم ضغط 

دواسة الفرامل.
 تتم إعادة تشغيل املحرك تلقائياً عند انطالق

السيارة املوجودة أمامك.
 إذا تمت إعادة تشغيل املحرك بواسطة نظام

إيقاف وتشغيل املحرك أثناء إيقاف السيارة 
بواسطة الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل، فستظل 

السيارة متوقفة.

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك إلبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك.

سييضء مؤرش إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك.

إذا ضغطت عىل املفتاح مرة أخرى، سيتم تفعيل 
نظام إيقاف وتشغيل املحرك وسينطفئ مؤرش إلغاء 

نظام إيقاف وتشغيل املحرك.

تشغيل نظام إيقاف وتشغيل املحرك تلقائياً■
إذا تم إبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك باستعمال 

مفتاح إبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك، ستتم 
إعادة تشغيله تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع اإليقاف ثم عىل وضع التشغيل.

عند إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف 
وتشغيل املحرك عند وجود السيارة عىل منحدر، 

وعند تحرير دواسة الفرامل، يتم االحتفاظ 
بقوة الفرامل مؤقتاً للحيلولة دون رجوع 

السيارة إىل الخلف قبل أن تتم إعادة تشغيل 
املحرك وتوليد قوة الدفع. عندما يتم توليد قوة 

الدفع، يتم تلقائياً إلغاء قوة الفرامل املستمرة.
 تعمل هذه الوظيفة عىل األسطح املستوية

باإلضافة إىل املنحدرات شديدة امليالن.

إبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك

نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق 
بالسيارة عىل املرتفعات
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 قد يصدر صوت من نظام الفرامل، إال أن
هذا ال يدل عىل وجود خلل.

 قد تتغري استجابة دواسة الفرامل وقد
تحدث اهتزازات، إال أن هذا ال يدل عىل 

وجود خلل.

نقاط لالستخدام■
إذا تم ضغط مفتاح تشغيل املحرك بعد إيقاف ●

املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك، 
سيكون من املستحيل إعادة بدء تشغيله باستعمال 

. يف هذه الحالة، قم  وظيفة تشغيل املحرك تلقائياً
بإعادة بدء تشغيل املحرك بعملية بدء تشغيل 

)٢٥٤ص ←املحرك العادية. (
إذا تمت إعادة بدء تشغيل املحرك باستعمال نظام ●

إيقاف وتشغيل املحرك، قد ال تتمكن من استعمال 
مآخذ الطاقة مؤقتاً، ولكن ال يدل هذا عىل وجود 

خلل.
قد يؤثر تركيب األجهزة الكهربائية واألجهزة ●

الالسلكية ونزعها عىل نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك. قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من 

التفاصيل.
عند إيقاف السيارة لفرتة أطول من الزمن، اضبط ●

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف إليقاف 
املحرك بالكامل.

عندما يتم إيقاف املحرك بواسطة نظام إيقاف ●
وتشغيل املحرك، ستشعر بصعوبة يف تدوير عجلة 

القيادة.
، يوىص بإلغاء نظام L4أثناء القيادة يف وضع ●

إيقاف وتشغيل املحرك ألن النظام قد ال يعمل 
بصورة صحيحة.

ظروف التشغيل■
يعمل نظام إيقاف وتشغيل املحرك عند تلبية ●

جميع الظروف التالية:
تمت قيادة السيارة ملدة معينة من الزمن.•
يتم ضغط دواسة الفرامل بإحكام.•

(ما عدا حني يتم إيقاف السيارة بواسطة الرادار 
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل 

عندما يكون وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل 
أخرى مضبوطاً)

.Dيكون وضع القيادة •  مختاراً
•. يكون حزام مقعد السائق مشدوداً
•. يكون باب السائق مغلقاً
وضع القيادة املختار هو الوضع العادي أو وضع •

القيادة اإليكولوجية أو الوضع املريح. (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

ال تكون الرتوس التفاضلية املركزية يف وضع •
اإلبطال.

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة •
ليس قيد التشغيل.

•. يكون مزيل الضباب عن الزجاج األمامي متوقفاً
تكون دواسة التعجيل غري مضغوطة.•
يتم تسخني املحرك بشكل كاف.•
°م أو أعىل.٥تكون درجة الحرارة الخارجية -•
•) . )٣٥٩ص ←يكون غطاء حجرية املحرك مغلقاً

يف الحاالت التالية، قد ال يتم إيقاف املحرك ●
باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك. ال يدل 

هذا عىل وجود خلل يف نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك.

عندما يكون نظام تكييف الهواء قيد االستعمال.•
عندما يتم شحن البطارية بشكل دوري.•
عندما تكون البطارية غري مشحونة بما فيه •

الكفاية، كما هو الحال عند صف السيارة ملدة 
طويلة وانخفاض شحنة البطارية، أو حني يكون 

الحمل الكهربائي كبريا أو تكون درجة حرارة 
سائل البطارية منخفضة جدا أو تكون البطارية 

مستهلكة.
عندما تكون املدة املنقضية منذ بدء تشغيل املحرك •

قصرية.
عندما يتم إيقاف السيارة بصورة متكررة، كما يف •

. حاالت االزدحام املروري مثالً
عندما تكون درجة حرارة سائل تربيد املحرك أو •

درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة منخفضة 
. جداً أو عالية جداً

عندما تكون السيارة متوقفة عىل مرتفع/منحدر •
شديد امليالن.

أثناء تشغيل عجلة القيادة.•
عندما تتم قيادة السيارة يف منطقة موجودة عىل •

ارتفاعات عالية.
عندما تكون درجة حرارة سائل البطارية شديدة •

االنخفاض أو االرتفاع.
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ملدة من الزمن بعد فصل أطراف البطارية وإعادة •
توصيلها.

عند إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل ●
املحرك، ستتم إعادة تشغيل املحرك تلقائياً إذا 

تحقق أي من الرشوط التالية:
(لتمكني نظام إيقاف وتشغيل املحرك من إيقاف 

املحرك مرة أخرى، قم بقيادة السيارة.)
يتم تشغيل نظام تكييف الهواء.•
يتم تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي.•
يتم تحويل ذراع تبديل الرسعات من وضع القيادة •

D أو وضع االنتظار P.
يتم تحويل ذراع تبديل الرسعات من وضع 

. (عندما يتم إيقاف املحرك باستعمال Pاالنتظار 
نظام إيقاف وتشغيل املحرك عندما يكون ذراع 

.)Pتبديل الرسعات يف وضع االنتظار 
لم يتم شد حزام مقعد السائق.•
يتم فتح باب السائق.•
يتم تغيري وضع القيادة من الوضع العادي أو •

وضع القيادة اإليكولوجية أو الوضع املريح إىل 
وضع آخر. (محرك الديزل فقط) (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به)
الرتوس التفاضلية املركزية يف وضع اإلبطال.•
نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة قيد •

التشغيل.
يتم ضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل •

املحرك.
يتم تشغيل عجلة القيادة.•
يتم ضغط دواسة التعجيل.•
تبدأ السيارة باالنزالق عىل طريق مائل.•

عند إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل ●
املحرك، فقد تتم إعادة تشغيل املحرك تلقائياً يف 
الحاالت التالية: (لتمكني نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك من إيقاف املحرك مرة أخرى، قم بقيادة 
السيارة.)

عندما يكون نظام تكييف الهواء قيد االستعمال.•
عند تشغيل مفتاح خاص بنظام تكييف الهواء •

(مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي، الخ).
إذا انخفضت شحنة البطارية.•

عند فتح غطاء حجرية املحرك■
إذا تم فتح غطاء حجرية املحرك بعد إيقاف املحرك ●

باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك، سيتوقف 
املحرك عن العمل وسيكون من غري املمكن إعادة 

 . تشغيله باستعمال وظيفة تشغيل املحرك تلقائياً
يف هذه الحالة، قم بإعادة بدء تشغيل املحرك 

)٢٥٤ص ←بعملية بدء تشغيل املحرك العادية. (
إذا تم إغالق غطاء حجرية املحرك بعد تشغيل ●

املحرك عندما يكون غطاء حجرية املحرك مفتوحاً، 
لن يعمل نظام إيقاف وتشغيل املحرك. قم بإغالق 

غطاء حجرية املحرك واضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 ثانية أو أكثر، ٣٠عىل وضع اإليقاف وانتظر ملدة 

ثم قم ببدء تشغيل املحرك.
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون املحرك ■

متوقفاً باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك
عندما يكون تكييف الهواء يف الوضع التلقائي ويتم 

إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل 
املحرك، فقد تعمل املروحة برسعة منخفضة للحيلولة 
دون ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة يف مقصورة 

السيارة أو قد تتوقف.
إلعطاء األولوية إىل أداء نظام تكييف الهواء عندما 

تكون السيارة متوقفة، قم بإبطال نظام إيقاف 
وتشغيل املحرك بضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف 

وتشغيل املحرك.
إذا تكون الضباب عىل الزجاج األمامي●

قم بتشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي. 
)٥٦٥، ٥٥٣ص ←(

إذا كان الضباب يرتاكم عىل الزجاج األمامي بصورة 
متكررة، اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك إلبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك.
إذا انبعثت رائحة من نظام تكييف الهواء●

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
إللغاء تشغيل نظام إيقاف وتشغيل املحرك.

تغيري مدة توقف دوران املحرك برسعة التعشيقية ■
عندما يكون نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل

مدة تشغيل نظام إيقاف وتشغيل املحرك عندما يكون 
نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل يمكن تغيريها 

 الخاصة بشاشة العرض املتعددة املعلومات يف 
). (ال يمكن تغيري مدة تشغيل ١٥٢، ١٤١ص ←(

نظام إيقاف وتشغيل املحرك عندما يكون نظام 
تكييف الهواء يف وضع اإليقاف.)
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عرض حالة نظام إيقاف وتشغيل املحرك■
١٥٧، ١٤٦ص ←
رسائل شاشة العرض املتعددة املعلومات■

 ورسالة يف الحاالت التالية، قد يتم عرض 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

عند عدم إمكانية إيقاف املحرك باستعمال نظام ●
إيقاف وتشغيل املحرك

 "اضغط أكثر عىل الفرامل للتفعيل"
تكون دواسة الفرامل غري مضغوطة بما فيه •

الكفاية.
ضغط دواسة الفرامل أكثر يؤدي إىل تشغيل ←

النظام.

 "بطارية غري مخصصة"
ربما يكون قد تم تركيب بطارية غري مصممة •

لالستعمال مع نظام إيقاف وتشغيل املحرك يف 
السيارة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.←

 "شحن البطارية"
قد تكون شحنة البطارية منخفضة.•

إيقاف املحرك ممنوع مؤقتاً إلعطاء األولوية إىل ←
شحن البطارية. سيتم تفعيل النظام بعد أن يدور 

املحرك ملدة معينة من الزمن.
قد يتم الشحن من جديد•

يمكن تشغيل النظام بعد انتهاء الشحنة املتجددة ←
. ملدة ساعة واحدة تقريباً

إذا استمر العرض لوقت طويل (أكثر من ساعة •
واحدة)

قد تكون البطارية مستهلكة. قم باالتصال بوكيل ←
تويوتا للمزيد من التفاصيل.

" Stop & Start"غري متاح 

•. يتم إبطال نظام إيقاف وتشغيل املحرك مؤقتاً
دع املحرك يدور لبعض الوقت.←

قد يكون املحرك يف وضع التشغيل عندما يكون •
غطاء حجرية املحرك مفتوحاً.

قم بإغالق غطاء حجرية املحرك واضبط مفتاح ←
 ٣٠تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف وانتظر ملدة 

ثانية أو أكثر، ثم قم ببدء تشغيل املحرك.

 "ملكيف الهواء"
يتم استعمال نظام تكييف الهواء عندما تكون •

درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة.
يتم تشغيل النظام إذا تضاءل الفرق بني درجة ←

الحرارة املضبوطة ودرجة حرارة املقصورة.
يكون مزيل الضباب عن الزجاج األمامي يف وضع •

التشغيل.
عند إعادة تشغيل املحرك تلقائياً عندما يكون ●

متوقفاً باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك

 "ملكيف الهواء"
تم تشغيل نظام تكييف الهواء أو يتم استعماله.•
تم تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي.•

 "شحن البطارية"
قد تكون شحنة البطارية منخفضة.•

سيتم تشغيل النظام بعد أن يدور املحرك لشحن ←
البطارية بما فيه الكفاية.

عند صدور الصوت اإلشاري■
إذا تم فتح باب السائق عند إيقاف املحرك باستعمال 

نظام إيقاف وتشغيل املحرك وعندما يكون ذراع 
، Dتبديل الرسعات مضبوطاً عىل وضع القيادة 

فسيتم إصدار صوت إشاري وسيومض مؤرش نظام 
إيقاف وتشغيل املحرك. إليقاف الصوت اإلشاري، قم 

بإغالق باب السائق.
وظيفة حماية نظام إيقاف وتشغيل املحرك■
عندما يكون مستوى صوت نظام الصوت عالياً ●

جداً، قد يتم إيقاف تشغيل نظام الصوت فجأة 
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لتخفيف استهالك طاقة البطارية. لتفادي إيقاف 
تشغيل نظام الصوت، حافظ عىل صوت النظام 

مضبوطاً عىل مستوى معتدل. إذا تم إيقاف تشغيل 
نظام الصوت، اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 

 ثوان أو أطول ثم ٣وضع اإليقاف وانتظر ملدة 
 أو وضع ACCاضبطه عىل وضع الكماليات 

 إلعادة تشغيل نظام الصوت.ONالتشغيل 
قد ال يتم تشغيل نظام الصوت إذا تم فصل أطراف ●

توصيل البطارية وإعادة توصيلها. إذا حدث ذلك، 
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ثم 

قم بتكرار عملية التشغيل التالية مرتني لتشغيل 
نظام الصوت بصورة طبيعية.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع التشغيل •
ON.ثم عىل وضع اإليقاف 

استبدال البطارية■
٧٣١ص ←
إذا كان مؤرش إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك ■

يومض بصورة مستمرة
قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 

فحص السيارة.
إذا تم عرض "خلل يف نظام اإليقاف والتشغيل ■

توجه للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.

تحذير
عند تشغيل نظام إيقاف وتشغيل املحرك■

تأكد من فصل نظام إيقاف وتشغيل املحرك عندما 
تكون السيارة يف منطقة سيئة التهوية.

إذا لم يتم فصله، فقد تتم إعادة تشغيل املحرك 
تلقائياً بصورة غري متوقعة، مما يؤدي إىل دخول 

غازات العادم إىل مقصورة السيارة مما قد يتسبب 
يف الوفاة أو يشكل مخاطر صحية شديدة.

ال ترتك السيارة بعد إيقاف املحرك باستعمال ●
نظام إيقاف وتشغيل املحرك (أثناء إضاءة 

مؤرش إيقاف وتشغيل املحرك). قد يقع حادث 
. بسبب وظيفة تشغيل املحرك تلقائياً

اضغط دواسة الفرامل وقم بتعشيق فرامل ●
االنتظار عندما تحتاج إليه بعد إيقاف املحرك 

باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك (أثناء 
إضاءة مؤرش إيقاف وتشغيل املحرك).

مالحظة
لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة■

قد ال يعمل نظام إيقاف وتشغيل املحرك بشكل 
صحيح إذا حدثت أي من األمور التالية. اطلب من 

وكيل تويوتا فحص سيارتك.
عندما يكون حزام مقعد السائق مشدوداً، ●

يومض ضوء التذكري بربط حزام املقعد الخاص 
بالسائق والراكب األمامي.

رغم أن حزام مقعد السائق غري مشدود، إال أن ●
ضوء التذكري بربط حزام املقعد الخاص 

بالسائق والراكب األمامي ال ييضء.
حتى عندما يكون باب السائق مغلقاً، تتم ●

إضاءة ضوء التحذير من الباب املفتوح أو تتم 
إضاءة املصباح الداخيل عندما يكون مفتاح 

املصباح الداخيل يف وضع الباب.
حتى عندما يكون باب السائق مفتوحاً، ال تتم ●

إضاءة ضوء التحذير من الباب املفتوح أو ال تتم 
إضاءة املصباح الداخيل عندما يكون مفتاح 

املصباح الداخيل يف وضع الباب.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مفاتيح التحكم بالعداد
تشغيل/إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية.
مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

عند قيام السيارة باكتشاف وجود سيارة أو اقرتاب 
سيارة مرسعة من منطقة ال يمكنك رؤيتها يف مرايا 
الرؤية الخلفية الخارجية، ييضء مؤرش مرآة الرؤية 
الخلفية الخارجية يف الجهة التي تم االكتشاف فيها. 

تشغيل ذراع إشارة االنعطاف باتجاه جهة 
االكتشاف يؤدي إىل وميض مؤرش مرآة الرؤية 

الخلفية الخارجية.
مؤرش إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة 

BSMالرؤية 
ييضء عند إبطال نظام مراقبة املنطقة الصعبة 

الرؤية.

رؤية مؤرشات مرآة الرؤية الخلفية الخارجية■
قد يكون من الصعب رؤية مؤرش مرآة الرؤية الخلفية 

الخارجية تحت أشعة الشمس القوية.
عند عرض "نظام مراقبة املنطقة املخفية غري متاح ■

راجع دليل املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

قد يكون هناك جليد أو ثلج أو وحل مثالً عىل واقية 
)٣٦٣ص ←الصدمات الخلفية حول املستشعرات. (

يفرتض أن يعود النظام إىل حالته العادية بعد إزالة 
الجليد أو الثلج أو الطني، الخ، عن واقية الصدمات 

الخلفية. كما قد ال تعمل املستشعرات بصورة عادية 

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
BSM*

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية هو 
نظام يستخدم املستشعرات الرادارية الخلفية 
الجانبية املركبة عىل واقية الصدمات الخلفية 

من الداخل يف الجهتني اليمنى واليرسى 
ملساعدة السائق عىل ضمان السالمة عند 

تغيري خط السري.

تحذير
تنبيهات حول استعمال النظام■

السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم 
بقيادة السيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية هي وظيفة 

تكميلية تنبه السائق إىل وجود سيارة أو اقرتاب 
سيارة مرسعة من منطقة ال يمكنك رؤيتها يف 

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. ال تتكل كثرياً عىل 
نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية. ال يمكن 

للوظيفة تقدير ما إذا كان تغيري خط السري آمناً أم 
ال، ولذلك ال تتكل عليها كثرياً وإال فقد يؤدي ذلك 

إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة يف بعض 
الظروف ولذلك فمن الرضوري عىل السائق أن 

يتأكد بالنظر لضمان السالمة.

مكونات النظام

A

B

C



٣٦٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عند القيادة يف منطقة شديدة الحرارة أو الربودة.
عند عرض "خلل يف نظام مراقبة املنطقة املخفية ■

توجه للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

قد يوجد هناك خلل أو انحراف يف املستشعر. اطلب 
من وكيل تويوتا فحص السيارة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
ص ←يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. (

٧٧٢(

قم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد لتشغيل/
)١٥٢، ١٤١ص ←إيقاف الوظيفة. (

.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"BSM ثم اضغط ".
ييضء مؤرش إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة 

 عندما يتم إبطال وظيفة مراقبة BSMالرؤية 

تحذير
لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■

صحيحة
مستشعرات نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
مركبة داخل الجهتني اليمنى واليرسى من واقية 
الصدمات الخلفية. قم بمراعاة التنبيهات التالية 

بحيث يعمل نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
بصورة صحيحة.

حافظ عىل املستشعرات املركبة عىل واقية ●
الصدمات الخلفية واملناطق املحيطة بها نظيفة 

 . دائماً
إذا كان أحد املستشعرات أو املنطقة املحيطة به 
عىل واقية الصدمات الخلفية متسخاً أو مغطى 

بالثلج، فقد ال يعمل نظام مراقبة املنطقة 
الصعبة الرؤية ويتم عرض رسالة تحذير 

). يف هذه الحالة، قم بإزالة الوسخ ٣٦٢ص ←(
أو الثلج وقم بقيادة السيارة بعد تلبية ظروف 
تشغيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

BSM)  ← ١٠) ملدة ٣٦٥ص .  دقائق تقريباً
إذا ظلت رسالة التحذير معروضة، اطلب من 

وكيل تويوتا فحص السيارة.

ال تقم بتثبيت كماليات أو ملصقات (بما يف ذلك ●
امللصقات الشفافة) أو الصق األملنيوم أو أشياء 
أخرى عىل املستشعر أو املناطق املحيطة به عىل 

واقية الصدمات الخلفية.
ال تقم بتعريض املستشعر املركب عىل واقية ●

الصدمات الخلفية أو املنطقة املحيطة به لصدمة 
قوية. 

إذا تحرك املستشعر حتى ولو قليالً من 
موضعه، فقد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل يف 

النظام وقد ال يتم اكتشاف السيارات بشكل 
صحيح. 

يف األحوال التالية، اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.

إذا تعرض املستشعر أو املنطقة املحيطة به •
لصدمة قوية.

إذا تعرضت املنطقة املحيطة باملستشعر •
لخدوش أو نقرات أو إذا انفصل أحد أجزائها.

ال تقم بتفكيك املستشعر.●
ال تقم بتعديل املستشعر املركب عىل واقية ●

الصدمات الخلفية أو املنطقة املحيطة به.
إذا كنت تحتاج إىل نزع/تركيب/استبدال أحد ●

املستشعرات أو واقية الصدمات الخلفية، قم 
باالتصال بوكيل تويوتا.

ال تقم بطالء واقية الصدمات الخلفية بأي لون●
غري لون تويوتا الرسمي.

تشغيل/إيقاف نظام مراقبة املنطقة 
الصعبة الرؤية



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٦٤٤

. (يتم تفعيل نظام BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية تلقائياً يف كل مرة يتم 

فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
.)ONثم ضبطه عىل وضع التشغيل 

السيارات التي يستطيع نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية اكتشافها■
يقوم نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية باستعمال املستشعرات الرادارية الخلفية الجانبية 

الكتشاف السيارات التالية التي تسري يف الخطوط املجاورة، وتبلغ السائق بوجود تلك السيارات 
باستعمال مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

السيارات التي تسري يف مناطق ال يمكن رؤيتها باستعمال مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
(املناطق غري املرئية)

السيارات التي تقرتب برسعة من الخلف يف مناطق ال يمكن رؤيتها باستعمال مرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية (املناطق غري املرئية)

املناطق التي يتم اكتشافها بواسطة نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية■
املناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات األخرى فيها موضحة أدناه.

مدى كل من منطقتي االكتشاف هو:
١* مرت تقريباً من كل جانب من جانبي السيارة٣٫٥ مرت إىل ٠٫٥

 مرت من واقية الصدمات الخلفية باتجاه مقدمة السيارة١حوايل 

تشغيل نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية

A

B

A

B



٣٦٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 مرت من واقية الصدمات الخلفية٣حوايل 
٢* مرت من واقية الصدمات الخلفية٦٠ مرت إىل ٣حوايل 

 مرت من جانب السيارة.٠٫٥ال يمكن اكتشاف املنطقة املوجودة بني جانب السيارة و :١*
كلما زاد الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي يتم اكتشافها زادت املسافة التي تفصلك عن السيارة :٢*

التي يتم اكتشافها، مما يؤدي إىل إضاءة أو وميض مؤرش مرآة الرؤية الخلفية الخارجية.

يصبح نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية جاهزاً ■
للعمل عند

يعمل نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية عند تلبية 
جميع الرشوط التالية:

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية مضبوط عىل ●
وضع التشغيل.

يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري وضع ●
.Rالرجوع للخلف 

 كم/ساعة ١٠تكون رسعة السيارة أعىل من ●
. تقريباً

سيقوم نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■
باكتشاف سيارة عند

يقوم نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية باكتشاف 
وجود سيارة يف مدى االكتشاف يف الحاالت التالية:

قيام سيارة يف خط السري املجاور بتجاوز سيارتك.●
قيامك بتجاوز سيارة يف أحد خطوط السري ●

املجاورة ببطء.
دخول سيارة أخرى يف مدى االكتشاف عند قيامها ●

بتغيري خط السري.
الظروف التي لن يقوم فيها النظام باكتشاف ■

سيارة
نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية غري مصمم 

الكتشاف األنواع التالية من السيارات و/أو األشياء 
األخرى:

الدراجات النارية الصغرية والدراجات الهوائية ●
*واملشاة، الخ

السيارات التي تسري إىل االتجاه العكيس●
السياجات الواقية والجدران ولوحات اإلشارة ●

*والسيارات املصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة

*السيارات التي خلفك يف نفس خط السري●

السيارات التي تسري عىل بعد خطي سري عن ●
*سيارتك

السيارات التي تقوم سيارتك بتجاوزها برسعة●
وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة و/:*

أو يشء آخر.
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
قد ال يقوم نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ●

باكتشاف السيارات بصورة صحيحة يف الحاالت 
التالية:

عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •
املنطقة املحيطة به لصدمة قوية

عند وجود وحل أو ثلج أو جليد أو ملصق، إلخ •
يغطي املستشعر أو املنطقة املحيطة به عىل املصد 

الخلفي
عند القيادة عىل طريق مبلل فيه مياه راكدة يف •

الطقس اليسء، كما عند هطول أمطار غزيرة أو 
ثلوج أو يف الضباب

عند اقرتاب عدة سيارات من سيارتك مع وجود •
مسافات قصرية بني تلك السيارات

عندما تكون املسافة بني سيارتك والسيارة التالية •
قصرية

عند وجود فرق ملحوظ يف رسعة سيارتك ورسعة •
السيارة التي تدخل يف مدى االكتشاف

عند تغري فرق الرسعة بني سيارتك والسيارة •
األخرى

عند دخول سيارة يف مدى االكتشاف برسعة •
مساوية لرسعة سيارتك تقريباً

عند بقاء سيارة يف منطقة االكتشاف عندما تنطلق •
بسيارتك من وضع التوقف

أثناء قيادة سيارتك عىل مرتفعات ومنحدرات •
متتالية شديدة امليالن كالتالل وانخفاضات الطرق، 

C

D



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٦٦٤

الخ
عند القيادة عىل طرق ذات منعطفات حادة أو •

متتالية أو سطوح غري مستوية
عندما تكون خطوط السري عريضة أو عند القيادة •

عىل طرف خط السري والسيارة التي تسري يف خط 
السري املجاور بعيدة عن سيارتك

عند قطر مقطورة•
عندما يتم تركيب إحدى الكماليات (كحمالة •

دراجات مثالً) عىل مؤخرة السيارة
عند وجود فرق ملحوظ يف ارتفاع سيارتك •

وارتفاع السيارة التي تدخل يف مدى االكتشاف
بعد ضبط نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية عىل •

وضع التشغيل فوراً
قد تزداد حاالت قيام نظام مراقبة املنطقة الصعبة ●

الرؤية باكتشاف سيارة و/أو يشء آخر عندما ال 
يكون ذلك رضورياً يف الحاالت التالية:

عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •
املنطقة املحيطة به لصدمة قوية

عندما تكون املسافة قصرية بني سيارتك وحاجز •
الحماية أو الجدار، إلخ، الذي يدخل منطقة 

االكتشاف
أثناء قيادة سيارتك عىل مرتفعات ومنحدرات •

متتالية شديدة امليالن كالتالل وانخفاضات الطرق، 
الخ

عندما تكون خطوط السري ضيقة أو عند القيادة •
عىل طرف خط السري ودخول سيارة تسري يف خط 

سري غري مجاور يف منطقة االكتشاف
عند القيادة عىل طرق ذات منعطفات حادة أو •

متتالية أو سطوح غري مستوية
عند انزالق اإلطارات أو دورانها يف أماكنها•
عندما تكون املسافة بني سيارتك والسيارة التالية •

قصرية
عندما يتم تركيب إحدى الكماليات (كحمالة •

دراجات مثالً) عىل مؤخرة السيارة

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

أنواع املستشعرات■

مستشعرات الركن األمامي
املستشعرات األمامية الوسطى
مستشعرات الركن الخلفي

املستشعرات الخلفية الوسطى
شاشة العرض■

عندما تكتشف املستشعرات جسماً ما كجدار 
مثالً، يتم عرض شكل توضيحي عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وشاشة نظام 
الوسائط املتعددة وفقاً ملوضع الجسم واملسافة 

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 
*تويوتا

عند صف السيارة يف موقف سيارات متواز 
أو إدخالها يف مرآب، يتم قياس املسافة بني 

السيارة واألجسام كجدار بواسطة 
املستشعرات ويتم إعالمك بها عن طريق 

شاشة نظام التوجيه أو نظام الوسائط 
املتعددة والصوت اإلشاري. قم دائماً بفحص 

املنطقة املحيطة بالسيارة عند استعمال هذا 
النظام.

مكونات النظام

A

B

C

D



٣٦٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إليه. (قد تومض أجزاء املسافة عندما تصبح 
املسافة إىل الجسم قصرية.)

شاشة العرض املتعددة املعلومات

اكتشاف بواسطة مستشعر الركن األمامي
اكتشاف بواسطة املستشعر األمامي 

األوسط
اكتشاف بواسطة مستشعر الركن الخلفي

اكتشاف بواسطة املستشعر الخلفي 
األوسط

الشاشة الوسطى
 أو *عند عرض شاشة مراقبة املنظر الخلفي
 أو *شاشة املساعدة عىل صف السيارة تويوتا

.*شاشة مراقبة التضاريس املختلفة
يتم عرض صورة مبسطة عىل الشاشة عند 

اكتشاف أي عائق أثناء عرض الشاشة املكربة. 
)٤١٢، ٤٠٠، ٣٩٤ص ←(
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

قم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد لتشغيل/
)١٥٢، ١٤١ص ←إيقاف الوظيفة. (

.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

. ثم اضغط 
عندما يتم إبطال وظيفة مستشعر املساعدة عىل صف 

سيارة تويوتا، ييضء مؤرش إيقاف مستشعر 
) عىل ١٢٥ص ←املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

 عىل شاشة العرض إلعادة تفعيل النظام، اخرت 
 وقم بتشغيله.املتعددة املعلومات، واخرت 

إذا تم ضبط النظام عىل وضع اإليقاف، سيظل 
منطفئا حتى إذا تم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 

 بعد ضبطه عىل وضع اإليقاف.ONوضع التشغيل 

تشغيل/إيقاف مستشعر املساعدة عىل 
صف السيارة تويوتا

A

B

C

D

تحذير
تنبيهات حول استعمال النظام■

ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام ألن درجة دقة 
التعرف وأداء التحكم الذين يمكن لهذا النظام 

توفريهما محدودان. السائق هو املسؤول دائماً عن 
االنتباه إىل ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن.

لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■
صحيحة

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل عدم إمكانية قيادة 

السيارة بصورة آمنة، مما قد يتسبب يف وقوع 
حادث.

ال تعمد إىل إتالف املستشعرات وحافظ عىل ●
. نظافتها دائماً

ال تقم بإلصاق البطاقات أو تركيب مكون ●
إلكرتوني كلوحة ترخيص سري ذات خلفية 
مضاءة (وخاصة من نوع الفلورسنت) أو 

مصابيح الضباب أو قضيب إشارة أو هوائي 
السلكي، بالقرب من مستشعر راداري.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٦٨٤

يمكن تشغيل النظام عندما■
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●

ON.
تكون وظيفة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة ●

تويوتا يف وضع التشغيل.
 كم/ساعة.١٠تكون رسعة السيارة أقل من ●
يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري وضع ●

.Pاالنتظار 
إذا تم عرض "نظف مستشعر نظام مساعدة ■

الركن" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
قد يكون أحد املستشعرات مغطى بقطرات املاء أو 

الجليد أو الثلج أو الوسخ إلخ. قم بإزالة قطرات املاء 
أو الجليد أو الثلج أو الوسخ أو سواها عن املستشعر 

ليعود النظام إىل وضعه الطبيعي.
كما قد يتم عرض رسالة تحذير أو قد ال يتمكن 

املستشعر من اكتشاف األجسام نتيجة تشكل الجليد 
عىل املستشعر يف درجات الحرارة املنخفضة. يعود 

النظام إىل وضعه الطبيعي بعد ذوبان الجليد.
إذا تم عرض رسالة تحذير بالرغم من أن املستشعر 

نظيف، فقد يكون هناك خلل يف املستشعر. اطلب من 
وكيل تويوتا فحص السيارة.

إذا تم عرض "سونار الفراغ غري متاح" عىل شاشة ■
العرض املتعددة املعلومات

قد يكون هناك تدفق مستمر للمياه فوق سطح 
املستشعر، كما هو الحال عند هطول أمطار قوية. 

يعود النظام إىل وضعه الطبيعي عندما يقرر النظام 
. أن الوضع أصبح طبيعياً

معلومات اكتشاف املستشعر■
نطاق اكتشاف املستشعر يقترص عىل املناطق ●

املحيطة بواقيات الصدمات األمامية والخلفية.
قد تحدث الحاالت التالية أثناء االستعمال.●
وفقاً لشكل الجسم أو عوامل أخرى، قد يتم •

االكتشاف من مسافة قصرية أو قد يكون 
االكتشاف غري ممكن.

قد يكون االكتشاف غري ممكن إذا اقرتبت األجسام •
الثابتة كثرياً من املستشعر.

يوجد فرق قليل يف الوقت بني اكتشاف الجسم •
الثابت وعرضه عىل الشاشة (يتم إصدار صوت 

تحذير). حتى عند القيادة برسعات منخفضة، قد 
 سم قبل عرضه عىل ٣٠يدخل الجسم ضمن نطاق 

الشاشة وإصدار صوت التحذير.
قد يصعب سماع الصوت اإلشاري بسبب مستوى •

الصوت الصادر من نظام الصوت أو ضوضاء 
الهواء املتدفق من نظام تكييف الهواء.

تحذير
ال تعرض املستشعر الراداري أو املنطقة ●

املحيطة به لصدمة قوية. إذا تعرض املستشعر 
الراداري أو الشبكة األمامية أو واقية الصدمات 

األمامية لصدمة قوية، اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة. إذا كنت تحتاج إىل نزع/

تركيب/استبدال أحد املستشعرات أو واقية 
الصدمات الخلفية، قم باالتصال بوكيل تويوتا.

ال تقم بتغيري املستشعرات أو تفكيكها أو ●
طالئها.

ال تقم برتكيب غطاء لوحة ترخيص السري.●
يجب الحفاظ عىل اإلطارات منفوخة بشكل ●

صحيح.
متى يتوجب عليك إلغاء تفعيل الوظيفة■

يف الحاالت التالية قم بإلغاء تفعيل الوظيفة ألنها 
قد تعمل حتى لو لم يكن هناك احتمال وقوع 

تصادم.
عدم مراعاة التحذيرات املذكورة أعاله.●
تم تركيب جهاز تعليق غري أصيل للسيارة ●

تويوتا (جهاز تعليق منخفض، الخ).
مالحظات حول غسل السيارة■

ال ترش كمية كبرية من املاء أو البخار عىل منطقة 
املستشعر.

قد يؤدي القيام بذلك إىل وقوع خلل يف املستشعر.
عند استعمال آلة غسل عالية الضغط لغسل ●

السيارة، ال تقم برش املاء عايل الضغط عىل 
املستشعرات مبارشة ألن القيام بذلك قد يؤدي 

إىل وقوع خلل يف املستشعر.
عند استعمال البخار لتنظيف السيارة، ال تقرب ●

البخار من املستشعرات بشكل كبري ألن القيام 
بذلك قد يؤدي إىل وقوع خلل يف املستشعر.



٣٦٩
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استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

قد يصعب سماع صوت هذا النظام بسبب أصوات •
األنظمة األخرى.

األجسام التي قد ال يكتشفها النظام بشكل صحيح■
قد يحول شكل الجسم دون قيام املستشعر باكتشافه. 

توخى الحذر الشديد تجاه األجسام التالية:
األسالك، األسوجة، الحبال، الخ●
قطن وثلج وأشياء أخرى تمتص املوجات الصوتية●
مواد حادة الزوايا●
أشياء منخفضة●
أشياء مرتفعة تكون أجزاؤها العلوية بارزة باتجاه ●

السيارة
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
إن بعض حاالت السيارة املعينة واملنطقة املحيطة 

بالسيارة قد تؤثر عىل إمكانية قيام املستشعرات 
باكتشاف األجسام بصورة صحيحة. فيما ييل أمثلة 

خاصة قد تحدث فيها هذه الحالة.
توجد أوساخ أو ثلج أو قطرات ماء أو جليد عىل ●

املستشعر. (يمكن حل هذه املشكلة وذلك بتنظيف 
املستشعرات.)

املستشعر متجمد. (يمكن حل هذه املشكلة وذلك ●
بإذابة الجليد عن املنطقة.) 

إذا كان املستشعر متجمداً يف الجو الشديد الربودة 
فقد ال يظهر عرض املستشعر بالشكل املعتاد أو قد 

. ال يتم اكتشاف أجسام كالجدران مثالً
عندما يكون املستشعر أو املنطقة املحيطة به ●

. ساخنة جداً أو باردة جداً

عىل طريق توجد عليه مطبات شديدة أو عىل طريق ●
مائل أو مغطى بالحىص أو باألعشاب.

عندما تكون أبواق السيارات أو مستشعرات ●
السيارة أو محركات الدراجات النارية أو الفرامل 

الهوائية الخاصة بالشاحنات الكبرية أو سونار 
التحذير من العوائق الصادر عن السيارات األخرى 
أو غري ذلك من األجهزة التي تصدر املوجات فوق 

الصوتية بالقرب من السيارة.
املستشعر مغطى بطبقة من الطالء أو باملطر ●

الكثيف.
●. عند اقرتاب املستشعر من األجسام جداً
عندما يكون أحد املشاة مرتدياً مالبس ال تعكس ●

املوجات فوق الصوتية (مثل التنانري التي بها 
طيات أو كشكشة).

عندما تدخل يف مدى االكتشاف األشياء غري ●
املتعامدة عىل األرض، أو غري املتعامدة مع اتجاه 

سري السيارة، أو غري املستوية، أو املموجة.
هبوب رياح قوية.●
عند القيادة يف ظروف جوية قاسية مثل ضباب أو ●

ثلج أو عاصفة رملية.
عند وجود جسم ال يمكن اكتشافه بني السيارة ●

وجسم قد تم اكتشافه.
إذا اعرتض الطريق أمام السيارة جسم، كسيارة أو ●

دراجة نارية أو دراجة هوائية أو أحد املشاة، أو إذا 
انطلق راكضاً من جانب السيارة.

إذا تغري اتجاه مستشعر بسبب وقوع اصطدام أو ●
غري ذلك من أنواع الصدمات

عندما يتم تركيب معدات قد تعوق جهاز ●
االستشعار، مثل حلقة خطاف القطر، أو حماية 
واقية الصدمات (رشيط زخرفة إضايف، إلخ) أو 

حامل الدراجة أو جرافة الثلج.
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب ●

حمولة السيارة.
إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، كما ●

هو الحال عند تعرض السيارة لحادث أو عند 
. وجود خلل فيها مثالً

عند استخدام جنازير اإلطارات أو إطار احتياطي ●
صغري أو عدة تصليح اإلطار املثقوب عند 

الطوارئ.
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى إذا لم ■

يكن هناك احتمال وقوع تصادم
يف بعض الحاالت كالتايل ذكرها، قد يعمل النظام حتى 

لو لم يكن هناك احتمال وقوع تصادم.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٧٠٤

أثناء القيادة عىل طريق ضيق●

عند القيادة نحو الفتة أو علم أو فرع منخفض ●
متديل أو حاجز ذراع الرافعة (مثل تلك املستخدمة 

يف معابر السكك الحديدية وبوابات دفع الرسوم 
ومواقف السيارات)

عند وجود أخدود أو حفرة يف سطح الطريق●
عند القيادة عىل األغطية املعدنية (الشبكية) كتلك ●

املستخدمة لتغطية قنوات الرصف الصحي
عند القيادة صعوداً أو هبوطاً عىل منحدر حاد●
إذا تعرض املستشعر لكمية كبرية من املاء كما عند ●

القيادة عىل طريق مغمور باملاء مثالً
توجد أوساخ أو ثلج أو قطرات ماء أو جليد عىل ●

املستشعر. (يمكن حل هذه املشكلة وذلك بتنظيف 
املستشعرات.)

املستشعر مغطى بطبقة من الطالء أو باملطر ●
الكثيف

عند القيادة يف ظروف جوية قاسية مثل ضباب أو ●
ثلج أو عاصفة رملية

عند هبوب رياح قوية●

عندما تكون أبواق السيارات أو مستشعرات ●
السيارة أو محركات الدراجات النارية أو الفرامل 

الهوائية الخاصة بالشاحنات الكبرية أو سونار 
التحذير من العوائق الصادر عن السيارات األخرى 
أو غري ذلك من األجهزة التي تصدر املوجات فوق 

الصوتية بالقرب من السيارة

عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب ●
حمولة السيارة

إذا تغري اتجاه مستشعر بسبب وقوع اصطدام أو ●
غري ذلك من أنواع الصدمات

تقرتب السيارة من رصيف عال أو منحن●
القيادة بالقرب من األعمدة (عوارض فوالذية عىل ●

، إلخ) يف مرائب السيارات متعددة الطوابق Hشكل 
ومواقع البناء، إلخ

إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، كما ●
عند تعرض السيارة لحادث أو عند وجود خلل 

فيها مثالً
عىل طريق توجد عليه مطبات أو عىل طريق مائل ●

أو عىل طريق مغطى بالحىص أو باألعشاب

عند استخدام جنازير اإلطارات أو إطار احتياطي ●
صغري أو عدة تصليح اإلطار املثقوب عند 

الطوارئ.
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مدى اكتشاف املستشعرات■

 سم١٠٠حوايل 
 سم١٥٠حوايل 
 سم٦٠حوايل 

الشكل التوضيحي يبني مدى اكتشاف 
املستشعرات. يرجى االنتباه إىل أن املستشعرات 
ال تستطيع اكتشاف األجسام التي تكون قريبة 

جداً من السيارة.
قد يتغري مدى املستشعرات وفقاً لشكل الجسم، 

الخ.

املسافة والصوت اإلشاري■

)٣٧١ص ←وظيفة كتم الصوت اإلشاري تلقائياً يف وضع التشغيل. (:*
إصدار الصوت اإلشاري واملسافة من الجسم■

يتم إصدار صوت إشاري عند تشغيل 
املستشعرات.

 يتم إصدار الصوت اإلشاري برسعة أكرب مع
اقرتاب السيارة من الجسم.

 سم ٣٠عند وصول السيارة اىل مسافة 
تقريباً من الجسم، يتم إصدار الصوت 

اإلشاري بصورة مستمرة.
 عندما يقوم مستشعران أو أكثر باكتشاف

جسم ثابت يف آن واحد، يتم إصدار الصوت 

شاشة االكتشاف بواسطة املستشعر، 
املسافة إىل الجسم

A

B

C

الصوت اإلشارياملسافة التقريبية عن العائق
املستشعر األمامي:

* سم٦٠ سم إىل ١٠٠

املستشعر الخلفي:
* سم٦٠ سم إىل ١٥٠

بطيئة

متوسطة* سم٤٥ سم إىل ٦٠
رسيعة* سم٣٠ سم إىل ٤٥
 سم١٥ سم إىل ٣٠

مستمر
 سم١٥أقل من 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٧٢٤

اإلشاري من املستشعر األقرب للجسم.
 حتى مع تشغيل املستشعرات، سيتم كتم

الصوت اإلشاري يف بعض الحاالت. (وظيفة 
كتم الصوت اإلشاري تلقائياً)

ضبط مستوى الصوت اإلشاري■
يمكن ضبط مستوى الصوت اإلشاري عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.
استخدم مفاتيح التحكم بالعداد لتغيري 

)١٥٢، ١٤١ص ←التهيئات. (
.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

. ثم اضغط مطوالً عىل 

.حدد مستوى الصوت ثم اضغط ٣
يف كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح يتبدل مستوى 

.٣ و ٢ و ١الصوت بني 
كتم صوت إشاري■

يتم عرض زر كتم الصوت عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات عندما يتم استشعار وجود 

". OKجسم. لكتم الصوت اإلشاري اضغط "
يتم كتم األصوات اإلشارية ملستشعر املساعدة 

عىل صف سيارة تويوتا ووظيفة تحذير حركة 
 ووظيفة رصد الكامريا RCTAاملرور الخلفية 

 يف نفس الوقت.RCDالخلفية 
يتم إلغاء كتم الصوت تلقائياً يف األحوال التالية:

.عند تغيري وضع ذراع تبديل الرسعات
.عندما تتجاوز رسعة السيارة رسعة معينة
 عند وجود خلل يف أحد املستشعرات أو عدم

. إمكانية استخدام النظام مؤقتاً
 عندما يتم تعطيل الوظيفة التي قيد التشغيل

يدويا.

 عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع
اإليقاف.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مفاتيح التحكم بالعداد
تشغيل/إيقاف وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTA.
مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 
الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يومض مؤرشا مرايا 

الرؤية الخلفية الخارجية كالهما.
الشاشة الوسطى

عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 
الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم عرض أيقونة 

RCTA)  ← عىل الشاشة الوسطى يف ٣٧٤ص (
الجهة التي تم االكتشاف فيها. يبني هذا الشكل 

التوضيحي مثاالً عىل سيارة تقرتب من كال الجانبني.
الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير 

RCTAحركة املرور الخلفية 
إذا قامت سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 

الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم إصدار صوت 

وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA*

 RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
تستخدم املستشعرات الرادارية الخلفية 
الجانبية الخاصة بنظام مراقبة املنطقة 

 واملركبة وراء واقية BSMالصعبة الرؤية 
الصدمات الخلفية. الهدف من هذه الوظيفة 

هو مساعدة السائق عىل التأكد من املناطق 
التي تصعب رؤيتها عند الرجوع إىل الخلف.

تحذير
تنبيهات حول استعمال النظام■

ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام ألن درجة دقة 
التعرف وأداء التحكم الذين يمكن لهذا النظام 

توفريهما محدودان. السائق هو املسؤول دائماً عن 
االنتباه إىل ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن. 

)٣٦٢ص ←(
لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■

صحيحة
٣٦٣ص ←

مكونات النظام

A

B

C

D



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٧٤٤

إشاري.

قم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد لتشغيل/
إيقاف وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTA) .← ١٥٢، ١٤١ص(
.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"RCTA ثم اضغط ".
) عندما ١٢٥ص ← (RCTAييضء مؤرش إيقاف 

يتم إيقاف تشغيل وظيفة تحذير حركة املرور 
. (يتم تفعيل وظيفة تحذير حركة RCTAالخلفية 

 تلقائياً يف كل مرة يتم فيها RCTAاملرور الخلفية 
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ثم 

.)ONضبطه عىل وضع التشغيل 

رؤية مؤرش مرآة الرؤية الخلفية الخارجية■
قد يكون من الصعب رؤية مؤرش مرآة الرؤية الخلفية 

الخارجية تحت أشعة الشمس القوية.
سماع الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير ■

RCTAحركة املرور الخلفية 
قد يكون من الصعب سماع الصوت اإلشاري الخاص 

 عند RCTAبوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
وجود ضوضاء كالصوت العايل الصادر من نظام 

. الصوت مثالً
عند عرض "تحذير حركة املرور الخلفية غري متاح ■

راجع دليل املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

فولطية املستشعر أصبحت غري عادية، أو قد يكون 
املاء أو الثلج أو الوحل، الخ مرتاكماً بالقرب من 

منطقة املستشعر الخاصة باملوضع الذي فوق واقية 
)٣٦٣ص ←الصدمات الخلفية. (

إذا تمت إزالة املاء أو الثلج أو الوحل، الخ من املنطقة 
القريبة من املستشعر، سيعود النظام إىل حالته 

العادية. كذلك، قد ال يعمل املستشعر بصورة عادية 

عند استعماله يف جو شديد الحرارة أو الربودة.
عند عرض "خلل يف تحذير حركة املرور الخلفية. ■

توجه للوكيل." عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

قد يوجد هناك خلل أو انحراف يف املستشعر. اطلب 
من وكيل تويوتا فحص السيارة.

املستشعرات الرادارية■
٣٦٣ص ←

تشغيل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■
RCTA

تستعمل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA املستشعرات الرادارية الكتشاف 

السيارات التي تقرتب من الجانب الخلفي 
األيمن/األيرس وتقوم بتنبيه السائق إىل وجود 
مثل تلك السيارات عن طريق وميض مؤرشات 
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية وإصدار صوت 

إشاري.

السيارات التي تقرتب من سيارتك
مناطق اكتشاف السيارات املقرتبة

RCTAعرض أيقونة ■
عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 

الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم عرض ما ييل 

تشغيل/إيقاف وظيفة تحذير حركة 
RCTAاملرور الخلفية 

وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA

A

B



٣٧٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عىل الشاشة الوسطى.
 يبني هذا الشكل التوضيحي مثاالً عىل سيارة

تقرتب من كال الجانبني

املناطق التي يتم اكتشافها باستعمال وظيفة ■
RCTAتحذير حركة املرور الخلفية 

املناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات 
األخرى فيها موضحة أدناه.

الصوت اإلشاري يستطيع تنبيه السائق إىل 
السيارات األرسع التي تقرتب من مسافات أبعد.

مثال:

يمكن تشغيل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■
RCTAيف األحوال التالية 

 RCTAتعمل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
عند تلبية جميع الرشوط التالية:

يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●
ON.

 يف RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ●
وضع التشغيل.

يكون ذراع تبديل الرسعات مضبوطا عىل وضع ●
.Rالرجوع للخلف 

.٨تكون رسعة السيارة أقل من ●  كم/ساعة تقريباً
تكون رسعة السيارة التي تقرتب من سيارتك بني ●
 كم/ساعة تقريباً.٢٨ كم/ساعة و ٨

ضبط مستوى الصوت اإلشاري■
يمكن ضبط مستوى الصوت اإلشاري عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
استخدم مفاتيح التحكم بالعداد لتغيري التهيئات. 

)١٥٢، ١٤١ص ←(
.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"RCTA ثم اضغط مطوالً عىل ".
.حدد مستوى الصوت ثم اضغط ٣

يف كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح يتبدل مستوى 
.٣ و ٢ و ١الصوت بني 

كتم صوت إشاري بشكل مؤقت■
يتم عرض زر كتم الصوت عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات عندما يتم استشعار وجود سيارة 
.OKأو جسم. لكتم الصوت اإلشاري، اضغط 

يتم كتم األصوات اإلشارية ملستشعر املساعدة عىل 
صف سيارة تويوتا ووظيفة تحذير حركة املرور 

 ووظيفة رصد الكامريا الخلفية RCTAالخلفية 
RCD.يف نفس الوقت 

يتم إلغاء كتم الصوت تلقائياً يف األحوال التالية:
عند تغيري وضع ذراع تبديل الرسعات.●
عندما تتجاوز رسعة السيارة رسعة معينة.●
عند وجود خلل يف أحد املستشعرات أو عدم ●

رسعة السيارة التي 
تقرتب من سيارتك

 مسافة التحذير 
التقريبية

 مرت٢٠ كم/ساعة (رسيعة)٢٨
 مرت٥٫٥ كم/ساعة (بطيئة)٨

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٧٦٤

. إمكانية استخدام النظام مؤقتاً
عندما يتم تعطيل الوظيفة التي قيد التشغيل ●

يدويا.
عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●

اإليقاف.
الظروف التي لن يقوم فيها النظام باكتشاف ■

سيارة
 غري RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

مصممة الكتشاف األنواع التالية من السيارات 
واألشياء األخرى:

السيارات التي تقرتب من الخلف مبارشة●
السيارات التي تدخل يف املواقف املجاورة لسيارتك●
السيارات التي ال تستطيع املستشعرات اكتشافها ●

بسبب وجود عوائق

السياجات الوقائية والجدران ولوحات اإلشارة ●
والسيارات املصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة

الدراجات النارية الصغرية والدراجات الهوائية ●
*واملشاة، الخ

السيارات التي تبتعد عن سيارتك●
السيارات التي تقرتب خارجة من املواقف املجاورة ●

لسيارتك
املسافة بني املستشعر والسيارة التي تقرتب تقل ●

جداً
وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة و/:*

أو يشء آخر حتى إذا كان ذلك غري رضوري.
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
قد ال تقوم وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTA باكتشاف السيارات بصورة صحيحة يف 
الحاالت التالية:

عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض ●
املنطقة املحيطة به لصدمة قوية

عند وجود وحل أو ثلج أو جليد أو ملصق، إلخ، ●
يغطي املستشعر أو املنطقة املحيطة به عىل املوضع 

أعىل املصد الخلفي
عند القيادة عىل طريق مبلل فيه مياه راكدة يف ●

الطقس اليسء، كما عند هطول أمطار غزيرة أو 
ثلوج أو يف الضباب

عند اقرتاب عدة سيارات من سيارتك مع وجود ●
مسافات قصرية بني تلك السيارات

عند اقرتاب سيارة من سيارتك برسعة عالية●
عندما يتم تركيب معدات قد تعوق جهاز ●

االستشعار، مثل حلقة خطاف القطر، أو حماية 
واقية الصدمات (رشيط زخرفة إضايف، إلخ) أو 

حامل الدراجة أو جرافة الثلج
عند الرجوع إىل الخلف عىل منحدر تتغري درجة ●

االنحدار فيه بشكل حاد

عند الرجوع إىل الخلف للخروج من موقف ●
سيارات ذو ميالن حاد



٣٧٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عند قطر مقطورة●
عند وجود فرق ملحوظ يف ارتفاع سيارتك ●

وارتفاع السيارة التي تدخل يف مدى االكتشاف
عندما يكون املستشعر أو املنطقة املحيطة ●

باملستشعر حارة جداً أو باردة جداً
إذا تم تعديل جهاز التعليق أو تركيب إطارات ذات ●

حجم يختلف عن الحجم املحدد
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب ●

حمولة السيارة
عند االنعطاف أثناء الرجوع للخلف●

عندما تنعطف سيارة داخل منطقة االكتشاف●

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى إذا لم ■
يكن هناك احتمال وقوع تصادم

قد تزداد حاالت قيام وظيفة تحذير حركة املرور 
 باكتشاف سيارة أو يشء آخر عندما RCTAالخلفية 

ال يكون ذلك رضورياً يف األحوال التالية:
عندما يكون موقف السيارات مواجهاً لشارع فيه ●

سيارات مارة

عندما تكون املسافة صغرية بني سيارتك واألجسام ●
املعدنية، كحواجز الحماية أو الجدران أو إشارات 

املرور أو السيارات املصفوفة، التي يمكن أن 
تعكس املوجات الكهربائية باتجاه مؤخرة السيارة

عندما يتم تركيب معدات قد تعوق جهاز ●
االستشعار، مثل حلقة خطاف القطر، أو حماية 
واقية الصدمات (رشيط زخرفة إضايف، إلخ) أو 

حامل الدراجة أو جرافة الثلج
عند مرور سيارة بجانب سيارتك●

عندما تنعطف سيارة مكتشفة أثناء االقرتاب من ●
السيارة

عند وجود أجسام تدور بالقرب من سيارتك مثل ●
مروحة وحدة التكييف

عندما يتم رش املاء يف اتجاه واقية الصدمات ●
الخلفية، مثل الرش من بخاخ

األجسام املتحركة (األعالم أو أبخرة العادم أو ●
قطرات املطر الكبرية أو رقائق الثلج أو مياه 

األمطار عىل سطح الطريق، إلخ)



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٧٨٤

عندما تكون املسافة قصرية بني سيارتك وحاجز ●
الحماية أو الجدار، إلخ، الذي يدخل منطقة 

االكتشاف
شبكات ترصيف ومزاريب●
عندما يكون املستشعر أو املنطقة املحيطة ●

باملستشعر حارة جداً أو باردة جداً
إذا تم تعديل جهاز التعليق أو تركيب إطارات ذات ●

حجم يختلف عن الحجم املحدد
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب ●

حمولة السيارة

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

وظيفة رصد الكامريا الخلفية 
RCD*

عند رجوع السيارة إىل الخلف، تستطيع 
وظيفة رصد الكامريا الخلفية استشعار 

وجود املشاة ضمن نطاق االكتشاف وراء 
السيارة. إذا تم استشعار أحد املشاة، يتم 
إصدار صوت إشاري وعرض أيقونة عىل 

الشاشة الوسطى إلبالغ السائق بوجود 
الشخص.

تحذير
تنبيهات حول استعمال النظام■

قدرات التعرف والتحكم لهذا النظام محدودة.
يجب عىل السائق دائمًا القيادة بأمان من خالل 

تحمل املسؤولية دائمًا دون االعتماد عىل النظام، 
وأن يكون مدركاً للحاالت املحيطة به.

لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■
صحيحة

قم بمراعاة ما ييل، وإال فهناك خطر قد يؤدي إىل 
وقوع حادث.

قم دائمًا بتنظيف الكامريا دون إتالفها.●
ال تقم برتكيب األجزاء اإللكرتونية املتاحة يف ●

السوق (مثل لوحة الرتخيص املضيئة ومصابيح 
الضباب وما إىل ذلك) يف املنطقة املحيطة 

بالكامريا.
ال تقم بتعريض املنطقة املحيطة بالكامريا ●

لصدمات قوية. إذا تم تعريض املنطقة املحيطة 
لصدمة قوية، يجب فحص السيارة لدى وكيل 

تويوتا.
ال تقم بتفكيك الكامريا أو إعادة تصميمها أو ●

طالئها.
ال تقم بتثبيت كماليات أو ملصقات عىل ●

الكامريا.



٣٧٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

أيقونة اكتشاف املشاة
يتم عرضها تلقائياً عند اكتشاف وجود أحد املشاة.

RCD OFFأيقونة 
 عندما يتم إيقاف تشغيل RCD OFFييضء مؤرش 

. (يتم تفعيل RCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية 
 تلقائياً يف كل RCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية 

مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
 ثم ضبطه عىل وضع التشغيل OFFاإليقاف 

ON(.

قم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد لتشغيل/
. RCDإيقاف وظيفة رصد الكامريا الخلفية 

)١٥٢، ١٤١ص ←(
.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ٢

"RCD ثم اضغط ".
) عندما ١٢٥ص ←  (RCD OFFييضء مؤرش 

.RCDيتم إبطال وظيفة رصد الكامريا الخلفية 

إذا قامت وظيفة رصد الكامريا الخلفية 
باكتشاف وجود شخص ضمن نطاق االكتشاف، 

يتم تشغيل الصوت اإلشاري واكتشاف املشاة 
كما ييل:

إذا تم اكتشاف وجود شخص ضمن النطاق 

الصوت اإلشاري: يصدر بشكل متكرر
 مرات ثم ٣أيقونة اكتشاف املشاة: تومض 

تحذير
ال تقم برتكيب أجزاء الحماية املتاحة يف السوق ●

(إطار واقية الصدمات، إلخ) عىل واقية 
الصدمات الخلفية.

حافظ عىل ضغط هواء مناسب لإلطارات.●
تأكد من كون الباب الخلفي مغلقاً بالكامل.●
RCDتم إيقاف وظيفة رصد الكامريا الخلفية ■

يتوقف النظام عن العمل يف الحاالت التالية. قد ال 
 بشكل RCDتعمل وظيفة رصد الكامريا الخلفية 

صحيح، وبالتايل فهناك خطر من احتمال وقوع 
حادث.

لم تتم مراعاة املحتويات املذكورة أعاله.●
تم تركيب أجهزة تعليق غري القطع األصلية ●

الخاصة بسيارة تويوتا.

الشاشة الوسطى

A

B

تشغيل/إيقاف وظيفة رصد الكامريا 
RCDالخلفية 

عند اكتشاف وجود أحد املشاة

A

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٨٠٤

تظل مضيئة
إذا تم اكتشاف وجود شخص ضمن النطاق 

الصوت اإلشاري (عندما تكون السيارة 
 مرات٣متوقفة): يتم إصدار الصوت 

الصوت اإلشاري (أثناء رجوع السيارة إىل 
الخلف واقرتاب شخص من السيارة من 

الخلف): يصدر بشكل متكرر
 مرات ثم ٣أيقونة اكتشاف املشاة: تومض 

تظل مضيئة
إذا قرر النظام أن السيارة قد تصطدم 

بشخص موجود ضمن النطاق 
الصوت اإلشاري: يصدر بشكل متكرر

 مرات ثم ٣أيقونة اكتشاف املشاة: تومض 
تظل مضيئة

تكون وظيفة رصد الكامريا الخلفية فعالة عندما■
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●

ON.
 يف RCDتكون وظيفة رصد الكامريا الخلفية ●

وضع التشغيل.
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الرجوع للخلف ●

R.
ضبط مستوى الصوت اإلشاري■

يمكن ضبط مستوى الصوت اإلشاري عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

استخدم مفاتيح التحكم بالعداد لتغيري التهيئات. 
)١٥٢، ١٤١ص ←(
.اضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار ١
" RCDاضغط مفتاح التحكم بالعداد الختيار "٢

.ثم اضغط مطوالً عىل 
.حدد مستوى الصوت ثم اضغط ٣

يف كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح يتبدل مستوى 

.٣ و ٢ و ١الصوت بني 
كتم صوت إشاري■

يتم عرض زر كتم الصوت عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات عندما يتم استشعار وجود جسم. 

". OKلكتم الصوت اإلشاري اضغط "
يتم كتم األصوات اإلشارية ملستشعر املساعدة عىل 
صف سيارة تويوتا ووظيفة تحذير حركة املرور 

 ووظيفة رصد الكامريا الخلفية RCTAالخلفية 
RCD.يف نفس الوقت 

يتم إلغاء كتم الصوت تلقائياً يف األحوال التالية:
عند تغيري وضع ذراع تبديل الرسعات.●
عندما تتجاوز رسعة السيارة رسعة معينة.●
عند وجود خلل يف أحد املستشعرات أو عدم ●

. إمكانية استخدام النظام مؤقتاً
عندما يتم تعطيل الوظيفة التي قيد التشغيل ●

يدويا.
عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●

اإليقاف.
إذا تم عرض "اكتشاف كامريا خلفية غري متاح أزل ■

غبار عن كامريا خلفية" عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

قد تكون عدسة الكامريا الخلفية متسخة أو مغطاة 
بالثلج أو بالجليد. يف مثل هذه الحاالت يفرتض أن 

يعود النظام إىل حالته العادية إذا تمت إزالة األشياء 
الدخيلة عن عدسة الكامريا الخلفية. (قد تحتاج إىل 

قيادة السيارة لبعض الوقت قبل أن يعود النظام إىل 
حالته العادية.)

إذا تم عرض "اكتشاف الكامريا الخلفية غري متاح" ■
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

إذا تم عرض هذه الرسالة بعد فصل البطارية ●
وإعادة توصيلها، قم بتدوير عجلة القيادة بشكل 

كامل إىل اليسار ثم إىل اليمني عىل سطح مستو.
إذا تم عرض هذه الرسالة عند ضبط جهاز نقل ●

 فقط، فقد Rالحركة عىل وضع الرجوع للخلف 
تكون عدسة الكامريا الخلفية متسخة. قم بتنظيف 

عدسة الكامريا الخلفية.
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
قد ال يتم اكتشاف املشاة يف األوضاع التالية ●

B

B

C

C
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باستعمال وظيفة رصد الكامريا الخلفية مما يؤدي 
إىل عدم تشغيل الوظيفة بصورة صحيحة:

املشاة الذين ينحنون إىل األمام أو يجلسون •
القرفصاء

املشاة املستلقون•
املشاة الذين يركضون•
املشاة الذين يدخلون نطاق االكتشاف فجأة•
األشخاص الذين يركبون دراجات هوائية أو ألواح •

تزلج أو وسائل نقل خفيفة أخرى
املشاة الذين يرتدون مالبس كبرية الحجم كمعطف •

مطر أو تنورة طويلة مثالً مما يؤدي إىل عدم 
وضوح خطوطهم الخارجية

املشاة الذين تكون أجسامهم محجوبة جزئياً بيشء •
ما كعربة أو مظلة مثالً

املشاة الذين يكونون غري واضحني بسبب الظلمة •
كما يف الليل مثالً

يف بعض األوضاع كاألوضاع التالية، قد ال يتم ●
اكتشاف املشاة باستعمال وظيفة رصد الكامريا 

الخلفية مما يؤدي إىل عدم تشغيل الوظيفة بصورة 
صحيحة:

عند القيادة إىل الخلف يف ظروف جوية قاسية •
(مطر، ثلوج، ضباب، إلخ)

عندما تكون الكامريا الخلفية محجوبة (عليها •
وسخ، ثلج، جليد، إلخ) أو مخدوشة

عند تعرض الكامريا الخلفية لضوء ساطع جداً مثل •
أشعة الشمس املبارشة أو املصابيح األمامية 

الرئيسية لسيارة أخرى
عند الرجوع إىل الخلف يف مكان يتغري فيه السطوع •

املحيط بشكل مفاجئ مثل مدخل أو مخرج كراج 
أو موقف سيارات تحت األرض

عند الرجوع إىل الخلف يف منطقة معتمة كما يف •
وقت الغسق أو يف موقف سيارات تحت األرض

عندما يحدث انحراف يف موضع الكامريا واتجاهها•
عند تثبيت خطاف القطر•
عندما تتدفق قطرات املاء عىل عدسة الكامريا•
عندما يتم تغيري ارتفاع السيارة بشكل كبري (رفع •

املقدمة، خفض املقدمة)
عند استخدام جنازير اإلطارات أو عدة تصليح •

اإلطار املثقوب عند الطوارئ
الظروف التي قد يعمل فيها النظام بصورة غري ■

متوقعة
حتى إذا لم يكن هناك مشاة ضمن نطاق ●

االكتشاف، قد يتم استشعار بعض األجسام 

كاألجسام التالية مما قد يؤدي إىل تشغيل وظيفة 
رصد الكامريا الخلفية.

األجسام الثالثية األبعاد كاألعمدة أو مخاريط •
املرور أو السياجات أو السيارات املصفوفة

األجسام املتحركة كالسيارات أو الدراجات النارية•
األجسام املتحركة باتجاه سيارتك عند الرجوع إىل •

الخلف مثل األعالم أو برك املاء (أو املواد املوجودة 
يف الهواء كالدخان أو البخار أو املطر أو الثلج)

طرق الحجارة أو الحىص، قضبان سكك الرتام، •
إصالحات الطرق، الخطوط البيضاء، ممرات املشاة 

أو أوراق الشجر املتساقطة عىل الطريق
األغطية املعدنية (الشبكية) كتلك املستخدمة •

لتغطية قنوات الرصف الصحي
األجسام املعكوسة يف برك املاء أو عىل الطرق املبللة•
ظالل عىل الطريق•

يف بعض الحاالت كالحاالت التالية، قد تعمل ●
وظيفة رصد الكامريا الخلفية عىل الرغم من عدم 

وجود مشاة ضمن نطاق االكتشاف.
عند الرجوع إىل الخلف نحو جانب الطريق أو •

مطب عىل الطريق
عند الرجوع إىل الخلف نحو مرتفع/منخفض•
عند ارتفاع مؤخرة السيارة أو انخفاضها بسبب •

حمولة السيارة
إذا تم تركيب حماية واقية صدمات كرشيط •

زخرفة إضايف عىل واقية الصدمات الخلفية
إذا تم تغيري اتجاه الكامريا الخلفية•
إذا تم تركيب حلقة خطاف القطر عىل مؤخرة •

السيارة
عندما تتدفق املياه فوق عدسة الكامريا الخلفية•
عندما تكون الكامريا الخلفية محجوبة (عليها •

وسخ، ثلج، جليد، إلخ) أو مخدوشة
إذا كان هناك ضوء وماض ضمن نطاق االكتشاف •

كوماضات تحذير من الخطر خاصة بسيارة أخرى 
مثالً

عند استخدام جنازير اإلطارات أو عدة تصليح •
اإلطار املثقوب عند الطوارئ

الحاالت التي قد يصعب فيها االنتباه إىل وظيفة ●
رصد الكامريا الخلفية

قد يصعب سماع الصوت اإلشاري عندما تكون •
املنطقة املحيطة صاخبة، مستوى الصوت الصادر 
من نظام الصوت مرتفعاً، نظام تكييف الهواء قيد 

االستخدام، إلخ.
قد ال تعمل الشاشة الوسطى بشكل صحيح إذا •



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٨٢٤

كانت درجة الحرارة يف املقصورة مرتفعة أو 
. منخفضة جداً

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■
(األجسام الثابتة)

٣٨٧ص ←
وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■

(السيارات التي تمر يف الخلف) (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

٣٩٠ص ←
وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■

(املشاة الذين يمرون يف الخلف) (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

٣٩٢ص ←

فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
PKSB*

يتكون نظام فرامل املساعدة عىل صف 
السيارة من الوظائف التالية التي تعمل عند 
القيادة برسعة منخفضة أو عند الرجوع إىل 
الخلف كما عند صف السيارة مثالً. إذا قرر 

النظام أن هناك احتمال كبري بتعرض 
السيارة لالصطدام بجسم أو بشخص تم 

اكتشافه، يتم إطالق تحذير لحث السائق عىل 
تفادي التصادم. إذا قرر النظام أن هناك 
احتمال كبري بتعرض السيارة لالصطدام 

بجسم أو بشخص تم اكتشافه، يتم تعشيق 
الفرامل تلقائياً للمساعدة عىل تفادي 

التصادم أو تقليل تأثري الصدمات.

نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
PKSB
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يمكن تفعيل/إبطال نظام فرامل املساعدة عىل 

تحذير
تنبيهات حول استعمال النظام■

ال تعتمد كثرياً عىل النظام، ألن القيام بهذا قد 
يؤدي إىل وقوع حادث.

احرص دائماً عىل التحقق من سالمة كل ما يحيط 
بالسيارة أثناء القيادة.

قد ال يتم تشغيل النظام وفقاً لظروف السيارة 
والطريق والطقس، الخ.

إن قدرة املستشعرات والرادارات عىل االكتشاف 
محدودة. احرص دائماً عىل التحقق من سالمة كل 

ما يحيط بالسيارة أثناء القيادة.
السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم ●

بقيادة السيارة بعناية، بتوجيه االنتباه إىل 
املناطق املحيطة بسيارتك. نظام فرامل املساعدة 
عىل صف السيارة مصمم لتقديم الدعم من أجل 

التقليل من شدة االصطدامات. إال أنه قد ال 
يعمل يف بعض الحاالت.

نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة غري ●
مصمم إليقاف السيارة بشكل كامل. باإلضافة 
إىل ذلك، حتى إذا قام النظام بإيقاف السيارة، 

فمن الرضوري ضغط دواسة الفرامل فوراً 
حيث أنه سيتم إلغاء التحكم يف الفرامل بعد 

حوايل ثانيتني.
من الخطر للغاية التحقق من عمليات النظام ●

عن طريق قيادة السيارة عمداً يف اتجاه الجدار، 
إلخ. ال تعمد مطلقاً إىل محاولة مثل هذه 

اإلجراءات.
متى ينبغي إبطال فرامل املساعدة عىل صف ■

السيارة
يف الحاالت التالية قم بإلغاء تفعيل فرامل املساعدة 
عىل صف السيارة ألن النظام قد يعمل حتى لو لم 

يكن هناك احتمال وقوع تصادم.
عند فحص السيارة باستعمال عمود الشاسيه ●

أو دينامو الشاسيه أو العمود الحر
عند تحميل السيارة عىل متن قارب أو شاحنة أو ●

أي سفينة نقل أخرى

إذا تم تعديل جهاز التعليق أو تركيب إطارات ●
ذات حجم يختلف عن الحجم املحدد

عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها بسبب ●
حمولة السيارة

عندما يتم تركيب معدات قد تعوق جهاز ●
االستشعار، مثل حلقة خطاف القطر، أو حماية 
واقية الصدمات (رشيط زخرفة إضايف، إلخ) أو 

حامل الدراجة أو جرافة الثلج
عند استعمال أجهزة غسل السيارات التلقائية●
إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، ●

كما عند تعرض السيارة لحادث أو عند وجود 
خلل فيها مثالً

عند قيادة السيارة بأسلوب ريايض أو عىل ●
الطرق الوعرة

إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح●
عندما تكون اإلطارات متآكلة جداً●
عند استخدام جنازير اإلطارات أو إطار ●

احتياطي صغري أو عدة تصليح اإلطار املثقوب 
عند الطوارئ.

مالحظة
إذا تم عرض "فرامل مساعدة االنتظار غري ■

متاحة" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
وكان مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل 

 يومضPKSBصف السيارة 
إذا تم عرض هذه الرسالة فورًا بعد ضبط مفتاح 

، قم ONتشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 
بتشغيل السيارة بعناية مع االنتباه إىل املحيط من 
حولك. قد تحتاج إىل قيادة السيارة ملدة معينة من 
الوقت قبل أن يعود النظام إىل حالته العادية. (إذا 
لم يعد النظام إىل حالته العادية بعد القيادة لفرتة 

من الوقت، قم بتنظيف عدسة الكامريا الخلفية.)

تفعيل/إبطال وظيفة فرامل املساعدة عىل 
صف السيارة
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صف السيارة بالضغط عىل مفتاح فرامل 
. يتم PKSBاملساعدة عىل صف السيارة 

تفعيل/إبطال جميع وظائف فرامل املساعدة 
عىل صف السيارة (األجسام الثابتة والسيارات 

التي تمر من الخلف واملشاة الذين يمرون يف 
الخلف) يف وقت واحد.

عندما يتم إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة، 
ييضء مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف 

).١٢٥ص ←  (PKSBالسيارة 
إذا تم إبطال النظام بهذه الطريقة، ال تتم إعادة 
تفعيله بضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

.ONاإليقاف ثم عىل وضع التشغيل 

إذا كان مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت يف ■
L4املوضع 

سينم إيقاف تشغيل نظام فرامل املساعدة عىل صف 
. السيارة تلقائياً

يف حالة تنفيذ عملية التحكم يف كبح قوة إخراج 
املحرك والتحكم يف الفرامل، سيصدر صوت 

إشاري وسيتم عرض رسالة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات وشاشة العرض العلوي (إذا 

كانت سيارتك مجهزة بها) أو شاشة نظام 
التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو نظام 

الوسائط املتعددة لتنبيه السائق.
وفقاً للظروف، سيعمل التحكم يف كبح قوة إخراج 

املحرك إما للحد من التسارع أو لتقييد قوة اإلخراج 
قدر اإلمكان.

 التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل
(تقييد التسارع)

التسارع الذي يزيد عن مقدار معني محظور 
بواسطة النظام.

شاشة نظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو نظام الوسائط املتعددة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به): ال يتم عرض تحذير
شاشة العرض املتعددة املعلومات: "تم اكتشاف 

جسم وتخفيف الرسعة"
شاشة العرض العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بها): ال يتم عرض تحذير
مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف 

: غري ميضءPKSBالسيارة 
الصوت اإلشاري: ال يتم إصدار الصوت

 التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل
(اإلخراج مقيد قدر اإلمكان)

لقد قرر النظام أن تشغيل فرامل أقوى من املعتاد 
هو أمر رضوري.

شاشة نظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو نظام الوسائط املتعددة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

" به): "اضغط املكابح!
شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض العلوي 
" (إذا كانت سيارتك مجهزة بها): "اضغط املكابح!

مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف 
: غري ميضءPKSBالسيارة 

الصوت اإلشاري: صوت إشاري قصري
التحكم يف الفرامل يعمل

قرر النظام أن فرامل الطوارئ رضورية.

العرض والصوت اإلشاري للتحكم يف 
كبح قوة إخراج املحرك والتحكم يف 

الفرامل



٣٨٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

شاشة نظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو نظام الوسائط املتعددة (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به): "قم بالفرملة!"
شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض العلوي 

(إذا كانت سيارتك مجهزة بها): "قم بالفرملة!"
مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف 

: غري ميضءPKSBالسيارة 
الصوت اإلشاري: صوت إشاري قصري

تم إيقاف السيارة بواسطة تشغيل النظام
تم إيقاف السيارة بواسطة عملية التحكم يف الفرامل.
شاشة نظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

أو نظام الوسائط املتعددة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به): "اضغط دواسة الفرامل"

شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض العلوي 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها): "حول إىل الفرامل" 

(إذا لم يتم الضغط عىل دواسة التعجيل، سيتم 
عرض "اضغط دواسة الفرامل".)

مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف 
: مضاءPKSBالسيارة 

الصوت اإلشاري: صوت إشاري قصري

إذا قررت فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن 
هناك احتمال تعرض السيارة لالصطدام بجسم 

تم استشعاره، سيتم تقييد قوة إخراج املحرك 
لكبح أية زيادة يف رسعة السيارة. (التحكم يف 

كبح قوة إخراج املحرك: انظر الرسم 
.)٢التوضيحي 

باإلضافة إىل ذلك، إذا استمر الضغط عىل دواسة 
التعجيل فسيتم تطبيق الفرامل تلقائياً لخفض 

رسعة السيارة. (التحكم يف الفرامل: انظر 
.)٣الرسم التوضيحي 

 عندما ال تعمل فرامل ١الرسم التوضيحي :

PKSBاملساعدة عىل صف السيارة 

قوة إخراج املحرك
قوة الفرامل

الوقت
 عندما يعمل التحكم يف ٢الرسم التوضيحي :

كبح قوة إخراج املحرك

قوة إخراج املحرك
قوة الفرامل

الوقت
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل 

(يقرر النظام أن هناك احتماال كبريا 
بتعرض السيارة لالصطدام بجسم تم 

استشعاره)
 عندما يعمل التحكم يف ٣الرسم التوضيحي :

كبح قوة إخراج املحرك والتحكم يف الفرامل

نظرة عامة عىل النظام

A

B

C

A

B

C

D



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٨٦٤

قوة إخراج املحرك
قوة الفرامل

الوقت
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل 

(يقرر النظام أن هناك احتماال كبريا 
بتعرض السيارة لالصطدام بجسم تم 

استشعاره)
يبدأ عمل التحكم يف الفرامل (يقرر النظام 

أن هناك احتماال كبريا بتعرض السيارة 
لالصطدام بجسم تم استشعاره)

إذا تم تشغيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة■
إذا توقفت السيارة بسبب تشغيل فرامل املساعدة عىل 
صف السيارة، سيتم إبطال فرامل املساعدة عىل صف 
السيارة وسييضء مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة 

. إذا تم تشغيل فرامل PKSBعىل صف السيارة 
املساعدة عىل صف السيارة دون الحاجة إىل ذلك، 
فيمكن إلغاء التحكم يف الفرامل عن طريق ضغط 

دواسة الفرامل أو االنتظار ملدة ثانيتني تقريباً حتى 
يتم إلغاؤه تلقائيًا. ثم يمكن تشغيل السيارة بواسطة 

ضغط دواسة التعجيل.
إعادة تفعيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة■

إلعادة تفعيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة عندما 
يتم إبطالها بسبب تشغيل فرامل املساعدة عىل صف 

ص ←السيارة، قم إما بتفعيل النظام مرة أخرى (
)، أو اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٣٨٣

. باإلضافة ONاإليقاف ثم أعده إىل وضع التشغيل 
إىل ذلك، إذا لم يعد الجسم يف اتجاه حركة السيارة أو 

 (مثل تغيري اتجاه *إذا تغري اتجاه حركة السيارة
التحرك من األمام إىل الخلف أو من الخلف إىل األمام)، 

فستتم إعادة تفعيل النظام تلقائيا.
باستثناء عند تشغيل وظيفة فرامل املساعدة عىل :*

صف السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف).
إذا تم عرض "فرامل مساعدة االنتظار غري متاحة" ■

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات وكان مؤرش 
إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة 

PKSBيومض 
إذا توقفت السيارة بسبب تشغيل فرامل املساعدة عىل 
صف السيارة، سيتم إبطال فرامل املساعدة عىل صف 
السيارة وسييضء مؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة 

.PKSBعىل صف السيارة 
قد يكون أحد املستشعرات مغطى بقطرات املاء أو ●

الجليد أو الثلج أو الوسخ إلخ. قم بإزالة قطرات 
املاء أو الجليد أو الثلج أو الوسخ أو سواها عن 

املستشعر ليعود النظام إىل وضعه الطبيعي.
كما قد يتم عرض رسالة تحذير أو قد ال يتمكن 

املستشعر من اكتشاف األجسام نتيجة تشكل 
الجليد عىل املستشعر يف درجات الحرارة 

املنخفضة. يعود النظام إىل وضعه الطبيعي بعد 
ذوبان الجليد.

إذا استمر عرض هذه الرسالة حتى بعد تنظيف ●
املستشعر، أو إذا كانت معروضة بالرغم من كون 
املستشعر نظيفاً، فاطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
إذا تم فصل أطراف توصيل البطارية وإعادة ■

توصيلها
يجب القيام بتمهيد النظام. لتمهيد النظام، قد السيارة 

 ٣٥ ثوانٍ أو أكثر برسعة ٥لألمام يف خط مستقيم ملدة 
كم/ساعة تقريباً أو أكثر.

A

B

C

D

E



٣٨٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

ستعمل هذه الوظيفة يف حاالت كالتالية إذا تم اكتشاف جسم يف اتجاه حركة السيارة.
عند السري برسعة منخفضة مع عدم الضغط عىل دواسة الفرامل، أو إذا تم ضغطها متأخراً■

*وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة (األجسام الثابتة)

إذا اكتشفت املستشعرات جسمًا ثابتًا، مثل جدار يف اتجاه حركة السيارة، وقرر النظام إمكانية 
حدوث تصادم بسبب تحرك السيارة فجأة إىل األمام بسبب تشغيل دواسة التعجيل بشكل غري 

مقصود، أو إذا كانت السيارة تتحرك يف االتجاه غري املرغوب بسبب اختيار وضع خاطئ لجهاز 
نقل الحركة، أو أثناء التوقف أو السري برسعات منخفضة، سيعمل النظام لتقليل الصدمة مع 

الجسم الثابت الذي تم اكتشافه وتقليل الرضر الناتج.

أمثلة لتشغيل الوظيفة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٨٨٤

عند ضغط دواسة التعجيل بقوة مفرطة■

عندما تتحرك السيارة يف االتجاه غري املرغوب بسبب اختيار وضع خاطئ لجهاز نقل الحركة■

٣٦٦ص ←
أنواع املستشعرات

تحذير
لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■

صحيحة
٣٦٧ص ←

إذا تم تشغيل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف ■
السيارة (األجسام الثابتة) دون الحاجة إىل ذلك، 

مثل عبور سكة حديدية
٣٨٦ص ←
مالحظات حول غسل السيارة■

٣٦٨ص ←



٣٨٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

ستعمل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■
(األجسام الثابتة) عندما

ستعمل الوظيفة عندما ال يكون مؤرش إيقاف نظام 
 مضيئاً أو PKSBفرامل املساعدة عىل صف السيارة 

) وعند تلبية جميع ١٢٥، ١٢٣ص ←يومض (
الرشوط التالية:

التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
يتم تفعيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
 كم/ساعة أو أقل.١٥رسعة السيارة حوايل •
وجود جسم ثابت يف اتجاه حركة السيارة وعىل •

.٤ مرت إىل ٢مسافة   مرت تقريباً
تقرر فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن تشغيل •

فرامل أقوى من املعتاد هو أمر رضوري لتجنب 
االصطدام.

التحكم يف الفرامل●
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل•
تقرر فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن تشغيل •

الفرامل فوراً هو أمر رضوري لتجنب االصطدام.
ستتوقف وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■

(األجسام الثابتة) عن العمل عندما
ستتوقف الوظيفة عن العمل عند تلبية أي من 

الرشوط التالية:
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
يقرر النظام أن التصادم قد أصبح من املمكن •

تجنبه من خالل التشغيل العادي للفرامل.
 مرت ٤ مرت إىل ٢لم يعد الجسم الثابت عىل مسافة •

تقريباً من السيارة أو يف اتجاه حركة السيارة.
التحكم يف الفرامل●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
انقضاء ثانيتني تقريباً منذ أن تم إيقاف السيارة •

بواسطة التحكم يف الفرامل.
ضغط دواسة الفرامل بعد إيقاف السيارة بواسطة •

التحكم يف الفرامل.
 مرت ٤ مرت إىل ٢لم يعد الجسم الثابت عىل مسافة •

تقريباً من السيارة أو يف اتجاه حركة السيارة.
مدى االكتشاف الخاص بوظيفة فرامل املساعدة ■

عىل صف السيارة (األجسام الثابتة)
يختلف مدى االكتشاف الخاص بوظيفة فرامل 

املساعدة عىل صف السيارة (األجسام الثابتة) عن 

مدى االكتشاف الخاص بمستشعر املساعدة عىل صف 
) لذلك، حتى إذا اكتشف ٣٧١ص ←سيارة تويوتا. (

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا جسماً 
وأصدر تحذيراً، فقد ال يبدأ تشغيل وظيفة فرامل 

املساعدة عىل صف السيارة (األجسام الثابتة).
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
٣٦٩ص ←
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى إذا لم ■

يكن هناك احتمال وقوع تصادم
٣٦٩ص ←



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٩٠٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

ستعمل هذه الوظيفة يف حاالت كالتالية إذا تم اكتشاف سيارة يف اتجاه حركة السيارة.
عند الرجوع للخلف، سيارة تقرتب مع عدم الضغط عىل دواسة الفرامل، أو إذا تم ضغطها متأخراً■

٣٦٣ص ←

ستعمل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■
(السيارات التي تمر يف الخلف) عندما

ستعمل الوظيفة عندما ال يكون مؤرش إيقاف نظام 
 مضيئاً أو PKSBفرامل املساعدة عىل صف السيارة 

) وعند تلبية جميع ١٢٥، ١٢٣ص ←يومض (
الرشوط التالية:

التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
يتم تفعيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
 كم/ساعة أو أقل.١٥رسعة السيارة حوايل •
السيارات تقرتب من الجانب الخلفي األيمن/األيرس •

 كم/ساعة تقريباً أو أكثر.٨برسعة 
يكون ذراع تبديل الرسعات مضبوطا عىل وضع •

.Rالرجوع للخلف 
تقرر فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن تشغيل •

فرامل أقوى من املعتاد هو أمر رضوري لتجنب 
االصطدام مع سيارة تقرتب.

التحكم يف الفرامل●
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل•

*وظيفة فرامل املساعدة عىلصف السيارة (السيارات التي تمر يف الخلف)

إذا اكتشف مستشعر راداري خلفي سيارة تقرتب من الجانب الخلفي األيمن/األيرس وقرر النظام 
أن احتمال حدوث تصادم هو احتمال كبري، ستقوم هذه الوظيفة بتشغيل التحكم يف الفرامل لتقليل 

احتمال حدوث تصادم مع السيارة املقرتبة.

أمثلة لتشغيل الوظيفة

أنواع املستشعرات

تحذير
لضمان قدرة النظام عىل العمل بصورة ■

صحيحة
٣٦٣ص ←



٣٩١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تقرر فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن تشغيل •
فرامل الطوارئ هو أمر رضوري لتجنب االصطدام 

مع سيارة تقرتب.
ستتوقف وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■

(السيارات التي تمر يف الخلف) عن العمل عندما
ستتوقف الوظيفة عن العمل عند تلبية أي من 

الرشوط التالية:
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
يصبح من املمكن تجنب االصطدام من خالل •

التشغيل العادي للفرامل.
ال تكون هناك سيارة تقرتب من الجانب الخلفي •

األيمن أو األيرس للسيارة.
التحكم يف الفرامل●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
انقضاء ثانيتني تقريباً منذ أن تم إيقاف السيارة •

بواسطة التحكم يف الفرامل.
ضغط دواسة الفرامل بعد إيقاف السيارة بواسطة •

التحكم يف الفرامل.
ال تكون هناك سيارة تقرتب من الجانب الخلفي •

األيمن أو األيرس للسيارة.
نطاق اكتشاف وظيفة فرامل املساعدة عىل صف ■

السيارة (السيارات التي تمر يف الخلف)
يختلف نطاق اكتشاف وظيفة فرامل املساعدة عىل 
صف السيارة (السيارات التي تمر يف الخلف) عن 

نطاق اكتشاف وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA) ← لذلك، حتى إذا اكتشفت ٣٧٥ص .(

 جسماً RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
وأصدرت تحذيراً، فقد ال يبدأ تشغيل وظيفة فرامل 
املساعدة عىل صف السيارة (السيارات التي تمر يف 

الخلف).
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
٣٧٦ص ←
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى إذا لم ■

يكن هناك احتمال وقوع تصادم
٣٧٧ص ←



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٩٢٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

عندما يتم اكتشاف وجود مشاة وراء السيارة أثناء الرجوع إىل الخلف، ال يتم الضغط عىل دواسة 
. الفرامل أو يتم ضغطها متأخراً

تعرض رسالة لحث السائق عىل تنفيذ عملية 
تجنب التصادم عندما يتم اكتشاف وجود مشاة 
يف نطاق االكتشاف وراء السيارة. (سيتم أيضاً 

عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات وشاشة العرض العلوي [إذا كانت 

سيارتك مجهزة بها].)
أيقونة اكتشاف املشاة

التذكري بالفرامل

*وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف)

إذا اكتشف مستشعر الكامريا الخلفية وجود مشاة وراء السيارة أثناء الرجوع إىل الخلف وقرر 
النظام أن هناك احتمال كبري بوقوع اصطدام مع الشخص الذي تم اكتشافه، فسيتم إصدار صوت 
إشاري. إذا قرر النظام أن هناك احتمال كبري جداً بوقوع اصطدام مع الشخص الذي تم اكتشافه، 

فسيتم تعشيق الفرامل تلقائياً للمساعدة عىل تقليل تأثري االصطدام.

أمثلة لتشغيل النظام

الشاشة الوسطى

A

B



٣٩٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

ستعمل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■
(املشاة الذين يمرون يف الخلف) عندما

ستعمل الوظيفة عندما ال يكون مؤرش إيقاف نظام 
 مضيئاً أو PKSBفرامل املساعدة عىل صف السيارة 

) وعند تلبية جميع ١٢٥، ١٢٣ص ←يومض (
الرشوط التالية:

التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
يتم تفعيل فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
 كم/ساعة أو أقل.١٥رسعة السيارة •
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الرجوع للخلف •

R.
يكتشف مستشعر الكامريا الخلفية وجود مشاة •

وراء السيارة أثناء الرجوع إىل الخلف ويقرر 
النظام أن هناك احتمال كبري بوقوع اصطدام مع 

الشخص الذي تم اكتشافه.
التحكم يف الفرامل●
التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك يعمل.•
تقرر فرامل املساعدة عىل صف السيارة أن تشغيل •

فرامل الطوارئ هو أمر رضوري لتجنب االصطدام 
مع املشاة.

ستتوقف وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■
(املشاة الذين يمرون يف الخلف) عن العمل عندما

ستتوقف الوظيفة عن العمل عند تلبية أي من 
الرشوط التالية:

التحكم يف كبح قوة إخراج املحرك●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•

يصبح من املمكن تجنب االصطدام من خالل •
التشغيل العادي للفرامل.

ال يتم اكتشاف مشاة وراء سيارتك.•
التحكم يف الفرامل●
إبطال فرامل املساعدة عىل صف السيارة.•
انقضاء ثانيتني تقريباً منذ أن تم إيقاف السيارة •

بواسطة التحكم يف الفرامل.
ضغط دواسة الفرامل بعد إيقاف السيارة بواسطة •

التحكم يف الفرامل.
ال يتم اكتشاف مشاة وراء سيارتك.•

إعادة تفعيل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف ■
السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف)

٣٨٦ص ←
نطاق اكتشاف وظيفة فرامل املساعدة عىل صف ■

السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف)
يختلف نطاق اكتشاف وظيفة فرامل املساعدة عىل 
صف السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف) عن 

 RCDنطاق اكتشاف وظيفة رصد الكامريا الخلفية 
). لذلك، حتى إذا اكتشفت وظيفة رصد ٣٧٩ص ←(

 وجود مشاة وأصدرت RCDالكامريا الخلفية 
تحذيراً، فقد ال يبدأ تشغيل وظيفة فرامل املساعدة 
عىل صف السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف).

الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■
صحيحة

٣٨٠ص ←
الظروف التي قد يعمل فيها النظام بصورة غري ■

متوقعة
٣٨١ص ←

تحذير
إذا تم تشغيل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف ■

السيارة (املشاة الذين يمرون يف الخلف) دون 
الحاجة إىل ذلك

اضغط دواسة الفرامل فوراً بعد أن تعمل وظيفة 
فرامل املساعدة عىل صف السيارة (املشاة الذين 

يمرون يف الخلف). (يتم إلغاء تشغيل الوظيفة 
بواسطة الضغط عىل دواسة الفرامل.)

االستعمال الصحيح لوظيفة فرامل املساعدة ■
عىل صف السيارة (املشاة الذين يمرون يف 

الخلف)
٣٧٨ص ←



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٩٤٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يتم تشغيل نظام مراقبة املنظر الخلفي عند 
ضبط ذراع تبديل الرسعات عىل وضع الرجوع 

.Rللخلف 
يتم إلغاء نظام مراقبة املنظر الخلفي عند ضبط 

ذراع تبديل الرسعات عىل أي وضع آخر غري وضع 
.Rالرجوع للخلف 

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع الرجوع 
")، MENU وضغط زر أي وضع (مثل "Rللخلف 

يتم إلغاء نظام مراقبة املنظر الخلفي، وتتحول 
الشاشة إىل وضع الزر الذي تم ضغطه.

رشح الشاشة■
ستظهر شاشة نظام مراقبة املنظر الخلفي عند 
تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع الرجوع 

 بينما يكون مفتاح تشغيل املحرك يف Rللخلف 
.ONوضع التشغيل 

خط توجيه نطاق عرض السيارة
يشري الخط إىل مسار التوجيه عند رجوع السيارة 

بخط مستقيم.
العرض املعروض أوسع من عرض السيارة الفعيل.

*نظام مراقبة املنظر الخلفي

نظام مراقبة املنظر الخلفي يساعد السائق 
عن طريق عرض خطوط التوجيه وصورة 
املنطقة الواقعة خلف السيارة أثناء الرجوع 
للخلف، عىل سبيل املثال أثناء صف السيارة.

الرسوم التوضيحية الخاصة بالشاشة 
املستخدمة يف هذا النص مخصصة كأمثلة، 

وقد تختلف عن الصورة التي تظهر عىل 
الشاشة فعلياً.

تشغيل نظام مراقبة املنظر الخلفي

استعمال نظام مراقبة املنظر الخلفي

A



٣٩٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

خط توجيه منتصف السيارة
يشري الخط إىل منتصف السيارة التقديري عىل 

األرض.
خط توجيه املسافة (أحمر)

الخط يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة، نقطة 
 مرت تقريباً من حافة واقية الصدمات.٠٫٥بمقدار 

خط توجيه املسافة (أزرق)
الخط يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة، نقطة 

 مرت تقريباً من حافة واقية الصدمات.١بمقدار 
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف السيارة 

تويوتا (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
إذا تم اكتشاف عوائق أثناء تشغيل مستشعر 

املساعدة عىل صف السيارة تويوتا، يتم عرض مؤرش 
يف الركن العلوي األيمن من الشاشة.

املنطقة املعروضة عىل الشاشة■
يقوم نظام مراقبة املنظر الخلفي بعرض املنظر 

من واقية الصدمات ملا خلف السيارة.
يمكن ضبط الصورة عىل شاشة نظام مراقبة 

املنظر الخلفي، راجع "دليل مالك نظام التوجيه 
والوسائط املتعددة".

قد تختلف املنطقة املعروضة عىل الشاشة •
تبعا لظروف اتجاه السيارة.

ال يمكن عرض األشياء القريبة من أي من •
زوايا واقية الصدمات أو الواقعة تحت واقية 

الصدمات عىل الشاشة.
الكامريا مجهزة بعدسة خاصة. مسافة •

الصورة التي تظهر عىل الشاشة تختلف عن 
املسافة الفعلية.

قد ال يتم عرض األشياء املوجودة أعىل من •
الكامريا عىل الشاشة.

إذا كانت سيارتك مجهزة بلوحة ترخيص •
السري ذات الخلفية املضاءة، فقد تتداخل تلك 

اللوحة مع عرض الشاشة.
كامريا نظام مراقبة املنظر الخلفي■
استخدام الكامريا

ال تتمكن الكامريا من إرسال صورة واضحة إذا 
كانت أوساخ أو أشياء دخيلة (كقطرات املاء، الثلج، 
الوحل، الخ) ملتصقة عليها. يف هذه الحالة، اغسلها 
بكمية كبرية من املاء وامسح عدسة الكامريا بخرقة 

تنبيهات احتياطية حول نظام مراقبة 
املنظر الخلفي

B

C

D

E



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٩٦٤

ناعمة مبللة.

االختالفات بني الشاشة والطريق الفعيل■
قد ال تكون خطوط توجيه املسافة وخطوط 

توجيه نطاق عرض السيارة متوازية فعلياً مع 
خطوط تقسيم مساحة املوقف، حتى عندما 

تبدو كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك 
بالنظر.

املسافات بني خطوط توجيه نطاق عرض 
السيارة وخطوط التقسيم اليمنى واليرسى 

ملساحة املوقف قد ال تكون متساوية، حتى لو 
بدت كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك بالنظر.

خطوط توجيه املسافة تعرض دليل املسافة 
لسطح الطريق املستوي. يف أي من املواقف 

التالية، يوجد حد معني من األخطاء بني خطوط 
التوجيه املعروضة عىل الشاشة واملسافة/ 

املسار الفعليني عىل الطريق.
 عندما يكون السطح خلف السيارة مرتفعا

بشكل حاد
ستبدو خطوط توجيه املسافة أقرب إىل السيارة من 

املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، ستبدو 
األجسام أبعد مما هي يف الواقع. وبنفس األسلوب، 

يوجد حد معني من األخطاء بني خطوط التوجيه 
املعروضة عىل الشاشة واملسافة/املسار الفعليني عىل 

الطريق.

 عندما يكون السطح خلف السيارة منخفضا
بشكل حاد

ستبدو خطوط توجيه املسافة أبعد عن السيارة من 
املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، ستبدو 

األجسام أقرب مما هي يف الواقع. وبنفس األسلوب، 
يوجد حد معني من األخطاء بني خطوط التوجيه 

املعروضة عىل الشاشة واملسافة/املسار الفعليني عىل 
الطريق.



٣٩٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عندما ينخفض أي جزء من السيارة
عندما ينخفض أي جزء من السيارة بسبب عدد 
الركاب أو توزيع الحمولة، يوجد حد معني من 

األخطاء بني خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

حد معني من األخطاء
عند االقرتاب من أجسام ثالثية األبعاد■

يتم عرض خطوط توجيه املسافة وفقاً لألشياء 
املسطحة (كالطريق مثالً). ال يمكن تقرير 

موضع أجسام ثالثية األبعاد (مثل السيارات) 
باستخدام خطوط توجيه املسافة. عند االقرتاب 

من جسم ثالثي األبعاد يمتد إىل الخارج (مثل 
الجزء الخلفي من شاحنة مسطحة)، احرص 

عىل مراعاة ما ييل.
خطوط توجيه نطاق عرض السيارة

تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. يف الحالة 
املبينة يف الشكل التوضيحي، تبدو الشاحنة خارج 

خطوط توجيه نطاق عرض السيارة وال تبدو 
السيارة كأنها تصطدم بالشاحنة. ولكن، قد يتقاطع 
الجزء الخلفي من جسم الشاحنة مع خطوط توجيه 

نطاق عرض السيارة بالفعل. يف الواقع إذا قمت 
بالرجوع للخلف حسبما يتم توجيهك بواسطة 

خطوط توجيه نطاق عرض السيارة، فقد تصطدم 
السيارة بالشاحنة.

خطوط توجيه املسافة
تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. تبدو الشاحنة 

. ولكن عىل الشاشة وكأنها مصفوفة يف النقطة 
، يف الواقع إذا رجعت للوراء إىل النقطة 

فستصطدم بالشاحنة. يبدو عىل الشاشة أن النقطة 
 هي األبعد. ولكن يف  هي األقرب والنقطة 

A

B

A

AC



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٣٩٨٤

  والنقطة الواقع إن املسافة إىل النقطة 
  أبعد من النقطة متساوية، والنقطة 

.والنقطة 

إذا الحظت أية أعراض■
إذا الحظت أيا من األعراض التالية، راجع 
األسباب والحلول املحتملة، وأعد الفحص.

إذا لم يتم التغلب عىل األعراض بواسطة الحل 
املقرتح، يجب فحص السيارة من قبل وكيل 

تويوتا القريب منك.
تصعب مشاهدة الصورة

الصورة غري واضحة

الصورة خارج نطاق املحاذاة

حقائق يجب أن تعرفها

AC

BA

C

الحلالسبب املحتمل
توجد السيارة يف مكان •

مظلم
درجة الحرارة •

املحيطة بالعدسة 
منخفضة أو عالية

درجة الحرارة •
الخارجية منخفضة

توجد قطرات ماء عىل •
الكامريا

الجو ممطر أو رطب•
توجد أشياء دخيلة •

(وحل، الخ) ملتصقة 
عىل الكامريا

توجد خدوش عىل •
الكامريا

أشعة الشمس أو ضوء •
املصابيح األمامية 

الرئيسية للسيارات 
األخرى ينعكس عىل 

الكامريا مبارشة
توجد السيارة تحت •

مصابيح الفلورسنت، 
مصابيح الصوديوم، 
مصابيح زئبقية، الخ.

إذا حدث هذا جراء هذه 
األسباب، فإنه ال يشري إىل 

وجود خلل.
قم بقيادة السيارة للخلف 
مع التأكد مما يحيط بها 

بالنظر. (استخدم 
الشاشة مرة أخرى بعد 

تحسن الظروف.)
يمكن ضبط الصورة عىل 

شاشة نظام مراقبة 
املنظر الخلفي، راجع 

"دليل مالك نظام 
التوجيه والوسائط 

املتعددة".

الحلالسبب املحتمل
توجد أوساخ أو أشياء 
دخيلة (كقطرات املاء، 

الثلج، الوحل، الخ) 
ملتصقة عىل الكامريا.

اغسل الكامريا بكمية 
كبرية من املاء وامسح 
عدسة الكامريا بخرقة 

ناعمة مبللة.

الحلالسبب املحتمل
تعرضت الكامريا أو 
املنطقة املحيطة بها 

لصدمة قوية.
اطلب من وكيل تويوتا 

فحص السيارة.



٣٩٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 خطوط التوجيه الثابتة بعيدة جداً عن
املحاذاة

الحلالسبب املحتمل
موضع الكامريا خارج 

نطاق املحاذاة.
اطلب من وكيل تويوتا 

فحص السيارة.
السيارة مائلة (يوجد •

حمل ثقيل يف السيارة، 
ضغط نفخ اإلطار 

منخفض بسبب 
انثقاب أحد اإلطارات، 

الخ.)
تكون السيارة عىل •

طريق مائل.

إذا حدث هذا جراء هذه 
األسباب، فإنه ال يشري إىل 

وجود خلل.
قم بقيادة السيارة للخلف 
مع التأكد مما يحيط بها 

بالنظر.

تحذير
عند استعمال نظام مراقبة املنظر الخلفي■

نظام مراقبة املنظر الخلفي هو جهاز تكمييل 
يهدف ملساعدة السائق عىل الرجوع للوراء. عند 

الرجوع للخلف، تأكد من فحص ما حول السيارة 
وما خلفها بالنظر قبل التحرك.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
وقوع حادث قد يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات 

الخطرية.
ال تعتمد مطلقاً عىل نظام مراقبة املنظر الخلفي ●

كلياً عند الرجوع للوراء. قد تختلف الصورة 
ومواضع خطوط التوجيه املعروضة عىل 

الشاشة عن الحالة الفعلية. كن يقظاً كما تكون 
عند قيادة أية سيارة أخرى إىل الخلف.

تأكد من الرجوع للخلف ببطء مع ضغط ●
دواسة الفرامل وذلك للتحكم برسعة السيارة.

التعليمات الواردة ما هي إال توجيهات إرشادية ●
فقط. متى يجب أن تلف عجلة القيادة وما 

مقدار اللفة يعتمد عىل ظروف املرور، ظروف 
سطح الطريق، حالة السيارة، الخ، عند صف 

السيارة يف املوقف. من الرضوري توخي الحذر 
الشديد يف هذا الصدد قبل استخدام نظام 

مراقبة املنظر الخلفي.

عند صف السيارة يف املوقف، تأكد من أن حيز ●
املوقف يتسع للسيارة قبل محاولة املناورة 

وصف السيارة فيه.
ال تستعمل نظام مراقبة املنظر الخلفي يف ●

الحاالت التالية:
عىل أسطح الطرق الجليدية أو الزلقة أو املغطاة •

بالثلوج
عند استعمال جنازير اإلطارات•
عندما يكون الباب الخلفي غري مغلق بشكل •

كامل
عىل طرق غري مستوية أو غري مستقيمة، •

كاملنعطفات أو املنحدرات.
قد تصبح الشاشة معتمة أو قد تصبح الصور ●

غري واضحة يف درجات الحرارة املنخفضة. قد 
تتشوه الصورة عندما تكون السيارة متحركة، 

أو قد ال تتمكن من مشاهدة الصورة عىل 
الشاشة. احرص عىل فحص ما حول السيارة 

بالنظر وبواسطة املرايا قبل التحرك.
إذا استبدلت اإلطارات بأخرى مختلفة الحجم، ●

قد تتغري خطوط التوجيه الثابتة املعروضة عىل 
الشاشة.

الكامريا مجهزة بعدسة خاصة. ستختلف ●
املسافة بني األشياء واملشاة يف الصورة 

املعروضة عىل الشاشة عن املسافات الفعلية. 
)٣٩٤ص ←(
عند استعمال نظام مراقبة املنظر الخلفي■
قد يتغري موضع خطوط التوجيه املعروضة عىل ●

الشاشة وفقاً لعدد الركاب وكمية الحمولة، الخ. 
تأكد من فحص ما خلف السيارة وجميع ما 
حولها بالعني املجردة وباستعمال املرآة قبل 

القيادة.
خطوط توجيه نطاق عرض السيارة تكون ●

أوسع من العرض الفعيل للسيارة. عند الرجوع 
للخلف، تأكد من فحص ما خلف السيارة 

وجميع ما حولها بالعني املجردة وبواسطة 
املرايا قبل التحرك للوراء.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الرسوم التوضيحية الخاصة بالشاشة املستخدمة ●
يف هذا النص مخصصة كأمثلة، وقد تختلف عن 

. الصورة التي تظهر عىل الشاشة فعلياً

نظام املراقبة للمساعدة عىل صف السيارة هو 
جهاز تكمييل يهدف ملساعدة السائق عىل 

الرجوع للوراء. عند الرجوع للخلف، تأكد من 
فحص جميع ما حول السيارة بالنظر وبواسطة 

املرايا قبل التحرك للوراء. إذا لم تقم بذلك، قد 
تصطدم بسيارة أخرى أو من املحتمل أن 

تتسبب يف حادث.
احرص عىل اتباع التنبيهات االحتياطية التالية 

عند استخدام نظام املراقبة للمساعدة عىل صف 
السيارة.

مالحظة
كيفية استعمال الكامريا■
قد ال يعمل نظام مراقبة املنظر الخلفي بشكل ●

صحيح يف الحاالت التالية، أو عند عدم مراعاة 
التنبيهات االحتياطية التالية.

إذا تعرضت مؤخرة السيارة لصدمة، قد يتغري •
موضع الكامريا وزاوية الرتكيب.

ال تقم بفصل أو تفكيك أو تعديل الكامريا بما •
أنها مقاومة للماء. قد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل 

بتشغيلها.
عند تنظيف عدسة الكامريا، قم بغسل الكامريا •

بكمية كبرية من املاء وامسحها بخرقة ناعمة 
مبللة. حك عدسة الكامريا بقوة قد يتسبب 
بخدش عدسة الكامريا مما يؤدي إىل عدم 

إمكانية إرسال صورة واضحة.
ال تدع املحاليل العضوية أو ملمع السيارة أو •

منظف النوافذ أو طالء الزجاج يلتصق 
بالكامريا. إذا حدث ذلك، امسحه بأرسع ما 

يمكن.
قد ال يعمل النظام بشكل طبيعي إذا تغريت •

درجة الحرارة برسعة كما عند سكب ماء حار 
. عىل السيارة يف طقس بارد مثالً

عند غسل السيارة، ال تقم بتوجيه ماء شديد •
االندفاع إىل الكامريا واملنطقة املحيطة بها. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل حدوث خلل يف 
الكامريا.

إذا قمت باستعمال الكامريا يف أضواء مصابيح •
فلورية/ مصابيح الصوديوم/ مصابيح الزئبق 

الخ، قد تكون أضواء املصابيح أو املنطقة 
املضيئة املعروضة عىل شاشة الكامريا مرتعشة.

ال تجعل الكامريا تتعرض لصدمات قوية ألن ●
ذلك قد يؤدي إصابتها بخلل. إذا حدث ذلك، 

يجب فحص السيارة لدى وكيل تويوتا القريب 
بأرسع ما يمكن.

شاشة املساعدة عىل صف السيارة 
*تويوتا

نظام املراقبة للمساعدة عىل صف السيارة 
يساعد السائق عن طريق عرض صورة 
املنظر الذي خلف السيارة أثناء الرجوع 

. للوراء، عند صف السيارة مثالً
عندما يتم تحويل الشاشة إىل وضع املنظر 
الخلفي العريض، يتم عرض منظر جانبي 

أعرض ملا وراء السيارة.

تنبيهات احتياطية حول القيادة

تحذير
ال تعتمد مطلقاً عىل نظام املراقبة للمساعدة عىل ●

صف السيارة كلياً عند الرجوع للوراء. قد 
تختلف الصورة ومواضع خطوط التوجيه 

املعروضة عىل الشاشة عن الحالة الفعلية.
كن يقظاً كما تكون عند قيادة أية سيارة أخرى 

إىل الخلف.
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ستظهر شاشة املساعدة عىل صف السيارة عند 
تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع الرجوع 

 عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك Rللخلف 
.ONمضبوطاً عىل وضع التشغيل 

كلما تم اختيار زر تغيري وضع العرض يتغري 
الوضع كما ييل:

املنظر الخلفي
يعرض منظر ما وراء السيارة.

زر تغيري وضع العرض
يتم التبديل بني وضع املنظر الخلفي ووضع املنظر 

الخلفي العريض يف كل مرة يتم فيها اختيار الزر.
زر تغيري خطوط التوجيه

)٤٠٢ص ←اخرته لتغيري وضع خطوط التوجيه. (
يتغري وضع العرض بالرتتيب التايل يف كل مرة يتم •

فيها اختيار الزر:
 وضع عرض ←وضع عرض خط املسار التخميني 

 وضع ←خط توجيه املساعدة عىل صف السيارة 
عرض خط توجيه املسافة.

*تحذير حركة املرور الخلفية

عندما يكتشف املستشعر عائقاً، يتم عرض اتجاه 

تحذير
تأكد من الرجوع للخلف ببطء مع ضغط ●

دواسة الفرامل وذلك للتحكم برسعة السيارة.
إذا كان من املحتمل أن تصطدم سيارتك ●

بسيارات أخرى قريبة منها أو بعوائق أو 
بأشخاص أو تصعد عىل الرصيف، اضغط 

دواسة الفرامل إليقاف السيارة.
التعليمات الواردة ما هي إال توجيهات إرشادية ●

فقط. متى يجب أن تلف عجلة القيادة وما 
مقدار اللفة يعتمد عىل ظروف املرور، ظروف 

سطح الطريق، حالة السيارة، الخ، عند صف 
السيارة يف املوقف. من الرضوري توخي الحذر 
الشديد لهذا الصدد قبل استخدام نظام املساعدة 

عىل صف السيارة.
عند صف السيارة يف املوقف، تأكد من أن حيز ●

املوقف يتسع للسيارة قبل محاولة املناورة 
وصف السيارة فيه.

ال تستخدم نظام املراقبة للمساعدة عىل صف ●
السيارة يف الحاالت التالية:

عىل أسطح الطرق الجليدية أو الزلقة أو املغطاة •
بالثلوج

عند استعمال جنازير اإلطار أو إطارات •
الطوارئ

عندما يكون الباب الخلفي غري مغلق بشكل •
كامل

عىل طرق غري مستوية أو غري مستقيمة، •
كاملنعطفات أو املنحدرات

إذا تم تعديل جهاز التعليق أو تركيب إطارات •
ذات حجم يختلف عن الحجم املحدد

قد تصبح الشاشة معتمة أو قد تصبح الصور ●
غري واضحة يف درجات الحرارة املنخفضة. قد 
تتشوه الصورة عندما تكون السيارة متحركة، 

أو قد ال تتمكن من مشاهدة الصورة عىل 
الشاشة. تأكد من فحص جميع ما حول السيارة 

بالنظر وباستعمال املرايا قبل التحرك للوراء.
إذا استبدلت اإلطارات بأخرى مختلفة الحجم، ●

قد تتغري خطوط التوجيه املعروضة عىل 
الشاشة.

الكامريا مجهزة بعدسة خاصة. ستختلف ●
املسافة بني األشياء واملشاة يف الصورة 

املعروضة عىل الشاشة عن املسافات الفعلية. 
)٤٠٧ص ←(

العرض عىل الشاشة

A

B

C
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ذلك العائق وإصدار الصوت اإلشاري.
*مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

عندما يكتشف مستشعر عائقاً، يتم عرض االتجاه 
واملسافة التقريبية حتى ذلك العائق ويصدر الصوت 

اإلشاري.
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
املنظر الخلفي العريض

 درجة تقريباً من كامريا ١٨٠يتم عرض صورة عىل 
املنظر الخلفي.

زر تغيري وضع العرض
يتم التبديل بني وضع املنظر الخلفي ووضع املنظر 

الخلفي العريض يف كل مرة يتم فيها اختيار الزر.
زر تغيري خطوط التوجيه

)٤٠٢ص ←اخرته لتغيري وضع خطوط التوجيه. (
يتغري وضع العرض بالرتتيب التايل يف كل مرة يتم •

فيها اختيار الزر:
 وضع عرض ←وضع عرض خط املسار التخميني 

 وضع ←خط توجيه املساعدة عىل صف السيارة 
عرض خط توجيه املسافة.

*تحذير حركة املرور الخلفية

عندما يكتشف املستشعر عائقاً، يتم عرض اتجاه 
ذلك العائق وإصدار الصوت اإلشاري.

*مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

عندما يكتشف مستشعر عائقاً، يتم عرض االتجاه 
واملسافة التقريبية حتى ذلك العائق ويصدر الصوت 

اإلشاري.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يتم إلغاء نظام املراقبة للمساعدة عىل صف 
السيارة عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل 

.Rأي وضع غري وضع الرجوع للخلف 

قم باستعمال أي من األوضاع التالية.

) ص ←وضع عرض خط املسار التخميني
٤٠٣(

يتم عرض خطوط املسار التخمينية التي تتحرك 
انسجاماً مع تشغيل عجلة القيادة.

D

A

B

C

D

تحذير
عندما يتم عرض شاشة تحذير حركة املرور ●

الخلفية فوق عرض الكامريا، قد تصعب رؤية 
عرض تحذير حركة املرور الخلفية اعتماداً عىل 

لون وسطوع املنطقة املحيطة.

إلغاء نظام املراقبة للمساعدة عىل صف 
سيارة تويوتا

استعمال النظام
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 وضع عرض خط توجيه املساعدة عىل صف
)٤٠٤ص ←السيارة (

يتم عرض النقاط التي يجب تدوير عجلة 
القيادة فيها (خطوط توجيه املساعدة عىل صف 

السيارة).
يوىص بهذا الوضع للقادرين عىل ركن السيارة 

بسهولة بدون مساعدة خطوط املسار 
التخميني.

) ص ←وضع عرض خط توجيه املسافة
٤٠٥(

يتم عرض خطوط توجيه املسافة فقط.
يوىص بهذا الوضع للقادرين عىل ركن السيارة 

بسهولة بدون مساعدة خطوط التوجيه.

املنظر الخلفي

خطوط توجيه عرض السيارة
تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط 

مستقيم.
خطوط املسار التخمينية

تعرض املسار التخميني عند تدوير عجلة القيادة.
خطوط توجيه املسافة

تعرض املسافة املوجودة خلف السيارة عند تدوير 
عجلة القيادة.

تتحرك خطوط التوجيه انسجاماً مع خطوط •
املسار التخمينية.

 مرت ٠٫٥خطوط التوجيه تعرض نقاطاً بمقدار •
 مرت تقريباً (صفراء) من ١تقريباً (حمراء) و 

مركز حافة واقية الصدمات.
خط توجيه املسافة

يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.
 مرت (أزرق) عن ٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •

حافة واقية الصدمات.
خط توجيه منتصف السيارة

يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

وضع عرض خط املسار التخميني

رشح الشاشة

A

B

C

D

E



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٠٤٤

املنظر الخلفي العريض

خطوط توجيه عرض السيارة
تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط 

مستقيم.
خطوط املسار التخمينية

تعرض املسار التخميني عند تدوير عجلة القيادة.
خطوط توجيه املسافة

تعرض املسافة املوجودة خلف السيارة عند تدوير 
عجلة القيادة.

تتحرك خطوط التوجيه انسجاماً مع خطوط •
املسار التخمينية.

 مرت ٠٫٥خطوط التوجيه تعرض نقاطاً بمقدار •
 مرت تقريباً (صفراء) من ١تقريباً (حمراء) و 

مركز حافة واقية الصدمات.
خط توجيه املسافة

يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.
 مرت (أزرق) عن ٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •

حافة واقية الصدمات.
خط توجيه منتصف السيارة

يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

املنظر الخلفي

خطوط توجيه عرض السيارة
تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط 

مستقيم.
العرض املعروض أوسع من عرض السيارة •

الفعيل.
خطوط توجيه املساعدة عىل صف السيارة
تعرض مسار أضيق انعطاف ممكن خلف السيارة.

خط توجيه املسافة
يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.

 مرت (أحمر) عن ٠٫٥يشري إىل نقاط تبعد حوايل •
حافة واقية الصدمات.

خط توجيه منتصف السيارة
يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

تحذير
إذا كانت عجلة القيادة مستقيمة ولم تنطبق ●

خطوط توجيه عرض السيارة عىل خطوط 
املسار التخمينية، يجب فحص السيارة لدى 

وكيل تويوتا.

A

B

C

D

E

عىل  وضع عرض خط توجيه املساعدة
صف السيارة

رشح الشاشة

A

B

C

D
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املنظر الخلفي العريض

خطوط توجيه عرض السيارة
تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط 

مستقيم.
العرض املعروض أوسع من عرض السيارة •

الفعيل.
خطوط توجيه املساعدة عىل صف السيارة
تعرض مسار أضيق انعطاف ممكن خلف السيارة.

خط توجيه املسافة
يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.

 مرت (أحمر) عن ٠٫٥يشري إىل نقاط تبعد حوايل •
حافة واقية الصدمات.

خط توجيه منتصف السيارة
يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

املنظر الخلفي

خط توجيه املسافة
يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.

 مرت (أحمر) عن ٠٫٥يشري إىل نقاط تبعد حوايل •
حافة واقية الصدمات.

املنظر الخلفي العريض

خط توجيه املسافة
يعرض املسافة املوجودة خلف السيارة.

 مرت (أحمر) عن ٠٫٥يشري إىل نقاط تبعد حوايل •
حافة واقية الصدمات.

يقوم نظام املراقبة للمساعدة عىل صف السيارة 
بعرض املنظر من واقية الصدمات ملا خلف 

السيارة.
وضع عرض خطوط توجيه املسافة

رشح الشاشة

A

B

C

D

تنبيهات احتياطية حول نظام املراقبة 
للمساعدة عىل صف سيارة تويوتا

املنطقة املعروضة عىل الشاشة

A

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٠٦٤

املنظر الخلفي

زوايا واقية الصدمات
ال يتم عرض املنطقة املوجودة حول زاويتيّ واقية •

الصدمات.
املنظر الخلفي العريض

زوايا واقية الصدمات
ال يتم عرض املنطقة املوجودة حول زاويتيّ واقية •

الصدمات.

أسلوب ضبط الصورة عىل شاشة نظام املراقبة ●
للمساعدة عىل صف السيارة هو نفس أسلوب 
ضبط عرض الشاشة. راجع "دليل مالك نظام 

التوجيه والوسائط املتعددة".
قد تختلف املنطقة املعروضة عىل الشاشة تبعا ●

لظروف اتجاه السيارة.
ال يمكن عرض األشياء القريبة من أي من زوايا ●

واقية الصدمات أو الواقعة تحت واقية الصدمات 
عىل الشاشة.

الكامريا مجهزة بعدسة خاصة. مسافة الصورة ●
التي تظهر عىل الشاشة تختلف عن املسافة الفعلية.

قد ال يتم عرض األشياء املوجودة أعىل من الكامريا ●
عىل الشاشة.

كامريا نظام املراقبة للمساعدة عىل صف 
السيارة مركبة كما هو مبني يف الشكل 

التوضيحي.

استخدام الكامريا■
ال يمكن إرسال صورة واضحة إذا كانت هناك 
أوساخ أو أشياء دخيلة (كقطرات املاء، الثلج، 

الوحل، الخ) ملتصقة عىل الكامريا. يف هذه 
الحالة، اغسلها بكمية كبرية من املاء وامسح 

عدسة الكامريا بخرقة ناعمة مبللة.

Aالكامريا

A



٤٠٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

يمكن تنظيف األوساخ من عىل عدسة الكامريا 
بواسطة تشغيل غسالة تنظيف الكامريا 

)٢٨٩ص ←املخصصة. (

تنظيف الكامريا بسائل الغسالة (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بها)

 عند تنظيف الكامريا، قد تصعب رؤية
الصورة بسبب سائل الغسالة. لذلك، توخى 

الحذر يف املنطقة املحيطة أثناء القيادة.

 إذا بقي سائل الغسالة عىل سطح عدسة
الكامريا بعد التنظيف، فقد يكون من 

الصعب رؤية الصورة يف الليل نظرًا الرتفاع 
أو ميل املصابيح األمامية للسيارة التي يف 

الخلف. يف هذه الحالة، قم بالتغيري إىل وضع 
املرآة البرصية.

 قد ال تتم إزالة بعض األوساخ بشكل كامل
بعد التنظيف. يف هذه الحالة، قم بشطف 

عدسة الكامريا بكمية كبرية من املاء ثم 
امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة باملاء 

حتى تصبح نظيفة.
 تم رش سائل الغسالة عىل سطح عدسة

الكامريا. لذلك، ال يمكن إزالة الجليد أو الثلج، 
الخ امللتصق حول الكامريا.

 قد ال تكون خطوط توجيه املسافة وخطوط
توجيه عرض السيارة متوازية فعلياً مع 

خطوط تقسيم مساحة املوقف، حتى عندما 
تبدو كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك 

بالنظر.
 املسافات بني خطوط توجيه عرض السيارة

وخطي التقسيم األيمن واأليرس ملساحة 
املوقف قد ال تكون متساوية، حتى لو بدت 
كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك بالنظر.

 خطوط توجيه املسافة تعرض دليل املسافة
لسطح الطريق املستوي. يف أي من املواقف 

التالية، يوجد حد معني من األخطاء بني 
خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/ املسار الفعليني عىل الطريق.

مالحظة
قد ال يعمل نظام املراقبة للمساعدة عىل صف ●

السيارة بشكل صحيح يف الحاالت التالية.
إذا تعرضت مؤخرة السيارة لصدمة، قد يتغري •

موضع الكامريا وزاوية الرتكيب.
ال تقم بفصل أو تفكيك أو تعديل الكامريا بما •

أنها مقاومة للماء. قد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل 
بتشغيلها.

عند تنظيف عدسة الكامريا، قم بغسل الكامريا •
بكمية كبرية من املاء وامسحها بخرقة ناعمة 

مبللة. حك عدسة الكامريا بقوة قد يتسبب 
بخدش عدسة الكامريا مما يؤدي إىل عدم 

إمكانية إرسال صورة واضحة.
ال تدع املحاليل العضوية أو ملمع السيارة أو •

منظف النوافذ أو طالء الزجاج يلتصق 
بالكامريا. إذا حدث ذلك، امسحه بأرسع ما 

يمكن.
قد ال يعمل النظام بشكل طبيعي إذا تغريت •

درجة الحرارة برسعة كما عند سكب ماء حار 
. عىل السيارة يف طقس بارد مثالً

عند غسل السيارة، ال تقم بتوجيه ماء شديد •
االندفاع إىل الكامريا واملنطقة املحيطة بها. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل حدوث خلل يف 
الكامريا.

ال تجعل الكامريا تتعرض لصدمات قوية ألن ●
ذلك قد يؤدي إصابتها بخلل. إذا حدث ذلك، 

يجب فحص السيارة لدى وكيل تويوتا القريب 
بأرسع ما يمكن.

االختالفات بني الشاشة والطريق الفعيل



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٠٨٤

عندما يكون السطح خلف السيارة مرتفعا ■
بشكل حاد

ستبدو خطوط توجيه املسافة أقرب إىل السيارة 
من املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، 

ستبدو األجسام أبعد مما هي يف الواقع. وبنفس 
األسلوب، يوجد حد معني من األخطاء بني 

خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

عندما يكون السطح خلف السيارة منخفضا ■
بشكل حاد

ستبدو خطوط توجيه املسافة أبعد عن السيارة 
من املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، 

ستبدو األجسام أقرب مما هي يف الواقع. 
وبنفس األسلوب، يوجد حد معني من األخطاء 

بني خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

عندما ينخفض أي جزء من السيارة■
عندما ينخفض أي جزء من السيارة بسبب عدد 
الركاب أو توزيع الحمولة، يوجد حد معني من 

األخطاء بني خطوط التوجيه املعروضة عىل 
الشاشة واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

حد معني من األخطاء

خطوط املسار التخميني مخصصة لألشياء 
املسطحة (كالطريق مثالً). ال يمكن تحديد مكان 

األجسام ثالثية األبعاد (مثل السيارات) 

عند االقرتاب من أجسام ثالثية األبعاد

A



٤٠٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

باستخدام خطوط املسار التخمينية وخطوط 
توجيه املسافة. عند االقرتاب من جسم ثالثي 

األبعاد يمتد إىل الخارج (مثل الجزء الخلفي من 
شاحنة مسطحة)، احرص عىل مراعاة ما ييل.

خطوط املسار التخمينية■
تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. يف الحالة 

املوضحة أدناه، تبدو الشاحنة خارج خطوط 
املسار التخمينية وال تبدو السيارة كأنها 

تصطدم بها. ولكن، قد يتقاطع الجزء الخلفي 
من جسم الشاحنة مع خطوط املسار التخمينية 
بالفعل. لذا، عند الرجوع للخلف كما هو موجه 
بخطوط املسار التخمينية، قد تصطدم السيارة 

بالشاحنة.

خطوط املسار التخمينية
خطوط توجيه املسافة■

تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. تبدو 
الشاحنة عىل الشاشة وكأنها مصفوفة يف النقطة 

. ولكن يف الواقع إذا رجعت للوراء إىل 
، فستصطدم بالشاحنة. يبدو عىل النقطة 

 هي األقرب والنقطة الشاشة أن النقطة 
 هي األبعد. ولكن يف الواقع إن املسافة إىل 

 متساوية، والنقطة  والنقطة النقطة 
. والنقطة  أبعد من النقطة 

إذا الحظت أيا من األعراض التالية، راجع األسباب والحلول املحتملة، وأعد الفحص.

A

B

A

A

C

AC

BAC

حقائق يجب أن تعرفها

إذا الحظت أية أعراض



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤١٠٤

إذا لم يتم التغلب عىل األعراض بواسطة الحل املقرتح، يجب فحص السيارة من قبل وكيل تويوتا 
القريب منك.

الحلالسبب املحتملاألعراض

تصعب مشاهدة الصورة

توجد السيارة يف مكان مظلم•
درجة الحرارة املحيطة بالعدسة •

منخفضة أو عالية
درجة الحرارة الخارجية •

منخفضة
توجد قطرات ماء عىل الكامريا•
الجو ممطر أو رطب•
توجد أشياء دخيلة (وحل، الخ) •

ملتصقة عىل الكامريا
أشعة الشمس أو ضوء املصابيح •

األمامية الرئيسية للسيارات 
األخرى ينعكس عىل الكامريا 

مبارشة
توجد السيارة تحت مصابيح •

الفلورسنت، مصابيح الصوديوم، 
مصابيح زئبقية، الخ.

قم بقيادة السيارة للخلف مع التأكد 
مما يحيط بها بالنظر. (استخدم 

الشاشة مرة أخرى بعد تحسن 
الظروف.)

أسلوب ضبط جودة صورة نظام 
املراقبة للمساعدة عىل صف السيارة 

هو نفس أسلوب ضبط عرض 
الشاشة. راجع "دليل مالك نظام 

التوجيه والوسائط املتعددة".

الصورة غري واضحة
توجد أوساخ أو أشياء دخيلة 

(كقطرات املاء، الثلج، الوحل، الخ) 
ملتصقة عىل الكامريا.

اغسل الكامريا بكمية كبرية من املاء 
وامسح عدسة الكامريا بخرقة ناعمة 

مبللة.
قم بتشغيل غسالة تنظيف الكامريا 

املخصصة وتنظيف عدسة الكامريا. 
)٢٨٩ص ←(

تعرضت الكامريا أو املنطقة املحيطة الصورة خارج نطاق املحاذاة
بها لصدمة قوية.

اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

خطوط التوجيه بعيدة جداً عن 
املحاذاة

موضع الكامريا خارج نطاق 
املحاذاة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

السيارة مائلة (يوجد حمل ثقيل •
يف السيارة، ضغط نفخ اإلطار 

منخفض بسبب انثقاب أحد 
اإلطارات، الخ.)

تكون السيارة عىل طريق مائل.•

إذا حدث هذا جراء هذه األسباب، 
فإنه ال يشري إىل وجود خلل.

قم بقيادة السيارة للخلف مع التأكد 
مما يحيط بها بالنظر.



٤١١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

خطوط املسار التخمينية تتحرك 
حتى بالرغم من أن عجلة القيادة 

مستقيمة
يوجد خلل يف اإلشارات الصادرة من 

مستشعر التوجيه.
اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.

الباب الخلفي مفتوح.ال يتم عرض خطوط التوجيه

قم بإغالق الباب الخلفي.
إذا لم يساعد هذا عىل التغلب عىل 

األعراض، يجب فحص السيارة لدى 
وكيل تويوتا.

 يتم عرض 

تمت إعادة تركيب البطارية.•
تم تحريك عجلة القيادة أثناء •

إعادة تركيب البطارية.
طاقة البطارية ضعيفة.•
تمت إعادة تركيب مستشعر •

التوجيه.
يوجد خلل يف اإلشارات الصادرة •

من مستشعر التوجيه.

أوقف السيارة، وقم بلف عجلة 
القيادة إىل اليمني واليسار بشكل 

كامل.
إذا لم يساعد هذا عىل التغلب عىل 

األعراض، يجب فحص السيارة لدى 
وكيل تويوتا.

الحلالسبب املحتملاألعراض



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤١٢٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الرسوم التوضيحية الخاصة بالشاشة املستخدمة ●
يف هذا النص مخصصة كأمثلة، وقد تختلف عن 

. الصورة التي تظهر عىل الشاشة فعلياً

يمكن اختيار الشاشات التالية باالعتماد عىل 
ظروف القيادة.

تختلف الشاشات التي يمكن اختيارها وفقاً •
ألمور مثل موضع ذراع تبديل الرسعات 

)٤١٦ص ←ورسعة السيارة. (
يمكن تحويل الشاشة من شاشة املنظر •

العادي إىل عرض الشاشة الكاملة وذلك 
اعتماداً عىل الشاشة املعروضة.

الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع ■
 ونظام H4 أو L4بأربع عجالت يف املوضع 

اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به) يف وضع التشغيل.

 عند تفحص املنطقة املوجودة أمام السيارة
وعىل جانبيها

املنظر األمامي واملناظر الجانبية املزدوجة

*شاشة مراقبة تضاريس مختلفة

تقوم شاشة مراقبة التضاريس املختلفة 
بمساعدة السائق عىل فحص املنطقة املحيطة 

بالسيارة. إنها تساعد عىل معرفة الظروف 
املحيطة بالسائق يف العديد من األوضاع كما 

عند القيام بتفحص الظروف أثناء القيادة 
عىل الطرق الوعرة أو عند التأكد من عدم 

وجود عوائق عند ركن السيارة.

تحذير
عند استخدام شاشة مراقبة التضاريس املختلفة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
وقوع حادث قد يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات 

الخطرية.
ال تعتمد عىل شاشة مراقبة التضاريس املختلفة ●

. قم بقيادة السيارة بعناية مع  وحدها أبداً
الحرص عىل ضمان سالمة املنطقة املحيطة بها 
والواقعة وراءها بشكل مبارش كما هو متبع مع 
السيارات غري املجهزة بتلك التجهيزات. توخى 

الحرص الشديد لتجنب السيارات املصفوفة 
والعوائق األخرى.

بسبب خصائص عدسة الكامريا، فإن املوقع ●
الفعيل والبعد الفعيل لألشخاص والعوائق 

األخرى ستكون مختلفة عن تلك التي تظهر عىل 
شاشة مراقبة التضاريس املختلفة. قم بالتأكد 

من سالمة املنطقة املحيطة بك بشكل مبارش 
قبل القيادة.

ال تقود السيارة أثناء النظر فقط إىل لشاشة ●
حيث أن الصورة املعروضة عىل الشاشة تختلف 

عن الظروف الواقعية. إذا قمت بالقيادة مع 
النظر إىل الشاشة فقط، فقد تصطدم بشخص 
أو بيشء ما مسبباً وقوع حادث. عند القيادة، 

تأكد من كل ما يحيط بالسيارة باستخدام 
عينيك ومرايا السيارة.

يف درجات الحرارة املنخفضة، قد تصبح ●
الشاشة معتمة أو قد تصبح الصور غري 

واضحة.
قد تتشوه صور األجسام املتحركة عىل وجه 

الخصوص أو تختفي عن الشاشة. ولذلك 
احرص عىل قيادة السيارة مع التأكد من سالمة 

املنطقة املحيطة بها مبارشة بالنظر.

شاشات مراقبة التضاريس املختلفة



٤١٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

٤٢٠ص ←
(مكرب) املنظر األمامي

٤٢٠ص ←
 عند تفحص حالة سطح الطريق تحت

السيارة
 منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة واملناظر

الجانبية املزدوجة

٤٢٣ص ←
(مكرب) منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة

٤٢٣ص ←
 منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة

الخلفية) واملناظر الجانبية املزدوجة

٤٢٥ص ←
 منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة

الخلفية) (مكرب)

٤٢٥ص ←
عند تفحص املنطقة املوجودة خلف السيارة
املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤١٤٤

٤٢٨ص ←
 املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية

املزدوجة

٤٢٨ص ←
الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع ■

 ونظام اختيار H4بأربع عجالت يف املوضع 
الوضع املالئم لتضاريس مختلفة (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) يف وضع اإليقاف.
عند تفحص املنطقة املوجودة حول السيارة
املنظر العلوي ملا حول السيارة

٤٣٢ص ←
الرؤية من خالل السيارة

٤٣٢ص ←
عند تفحص املنطقة املوجودة أمام السيارة
املنظر األمامي العريض واملنظر البانورامي

٤٣٣ص ←
منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي

٤٣٥ص ←
منظر االنعطاف واملنظر البانورامي



٤١٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

٤٣٥ص ←
عند تفحص املنطقة املوجودة خلف السيارة
املنظر الخلفي واملنظر البانورامي

٤٤٠ص ←
املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي

٤٤٠ص ←
عند طي مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
 املنظر األمامي العريض واملناظر الجانبية

املزدوجة

٤٤٧ص ←
املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة

٤٤٨ص ←
 املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية

املزدوجة

٤٤٧ص ←

 موجود يف املكان املبني VIEWمفتاح املشاهدة 
يف الشكل التوضيحي.

VIEWمفتاح املشاهدة 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤١٦٤

، يتم ON بينما مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل VIEWعندما تضغط مفتاح املشاهدة 
تشغيل شاشات املراقبة.

تعرض الشاشة عدة مشاهد ملوقع السيارة. (فيما ييل مثال عىل ذلك)

كيفية تغيري الشاشة



٤١٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 أو وضع الالتعشيق D أو وضع القيادة Pعندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع االنتظار ■
N

شاشة نظام الصوت، الخ
املنظر األمامي واملناظر الجانبية املزدوجة

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة واملناظر الجانبية املزدوجة
املنظر األمامي (مكرب)

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (مكرب)
منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) (مكرب)

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) واملناظر الجانبية املزدوجة
VIEWاضغط مفتاح املشاهدة 

 ونظام اختيار الوضع املالئم H4 أو L4مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت يف املوضع 
لتضاريس مختلفة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) يف وضع التشغيل
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D
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H



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤١٨٤

اخرت شاشة مراقبة التضاريس املختلفة
اخرت مفتاح منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية)

اخرت مفتاح اإلرجاع
Rعندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع الرجوع للخلف ■

املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة
املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية املزدوجة

اخرت مفتاح وضع العرض

Pعندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع االنتظار ■

شاشة نظام الصوت، الخ

 ونظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس H4مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت يف املوضع 
مختلفة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) يف وضع اإليقاف

I

J

K

A
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A



٤١٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

املنظر العلوي ملا حول السيارة
الرؤية من خالل السيارة
VIEWاضغط مفتاح املشاهدة 

اخرت مفتاح وضع العرض
N أو يف وضع الالتعشيق Dعندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع القيادة ■

شاشة نظام الصوت، الخ
املنظر األمامي العريض واملنظر البانورامي
منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي

منظر االنعطاف واملنظر البانورامي
VIEWاضغط مفتاح املشاهدة 

 درجة أو أكثر من موضعها املركزي (خط مستقيم)١٨٠عندما يتم تدوير عجلة القيادة 

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٢٠٤

عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع ■
Rالرجوع للخلف 

املنظر الخلفي واملنظر البانورامي
املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي

اخرت مفتاح وضع العرض

عرض شاشة مراقبة التضاريس املختلفة■
تتغري املدة التي يتم عرض شاشة مراقبة التضاريس 

املختلفة فيها كما ييل اعتماداً عىل رسعة السيارة عندما 
.VIEWيتم ضغط مفتاح املشاهدة 

يتم عرض شاشة مراقبة التضاريس املختلفة إذا كانت 
 كم/ساعة أو أقل عند ضغط ٢٠رسعة السيارة حوايل 

.VIEWمفتاح املشاهدة 
 كم/ساعة ٢٠عند وصول رسعة السيارة إىل أعىل من 

تقريباً، يتم إلغاء شاشة مراقبة التضاريس املختلفة.

عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع 
 ونظام اختيار H4 أو L4عجالت يف املوضع 

الوضع املالئم لتضاريس مختلفة يف وضع 
التشغيل، تقوم الشاشات املتعددة بعرض 
املعلومات للمساعدة يف العديد من أوضاع 

القيادة املختلفة، كما عند التأكد من عدم وجود 

عوائق عند التحريك إىل األمام أو الخلف، أو عند 
تقدير أوضاع سطح الطريق عند القيادة عىل 

. الطرق الوعرة مثالً

يمكن استعمال املنظر األمامي واملناظر الجانبية 
املزدوجة لتفحص املنطقة املوجودة حول 

مقدمة السيارة.
لعرض الشاشة عليك أن تضغط مفتاح املشاهدة 

VIEW عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف 
 أو وضع D أو وضع القيادة Pوضع االنتظار 

.Nالالتعشيق 
باإلضافة إىل عرض صورة مقدمة السيارة، •

يتم عرض خطوط التوجيه يف صورة 
مشرتكة لتكون مرجعاً عند اختيار االتجاه 

الذي تريد التقدم فيه.
إذا تم اختيار عرض املنظر األمامي عندما •

تكون الشاشة معروضة، تتحول الشاشة من 
العرض العادي إىل العرض املكرب. (اختيار 
العرض مرة ثانية يؤدي إىل عودة الشاشة 

إىل العرض العادي)
 درجة أو أكثر، ٢٧٠إذا تم لف عجلة القيادة •

يتم عرض خطوط التوجيه واملعلومات 
. األخرى التي تساعد عىل االنعطاف تلقائياً

عرض الشاشة والوظائف

A

B

C

املنظر األمامي واملناظر الجانبية املزدوجة



٤٢١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

رشح الشاشة

 درجة أو أكثر٢٧٠إذا تم تدوير عجلة القيادة 
اختيار العرض

 مرت (أحمر)٠٫٥خط توجيه مسافة 
 مرت (أزرق)١خط توجيه مسافة 
 مرت (أزرق)٢خط توجيه مسافة 

 تبني املسافة املقدرة من حافة السيارة األمامية. إىل البنود 
خط مسار اإلطارات األمامية (أصفر)

يبني مسار اإلطارات األمامية املتوقع وفقاً ملوضع عجلة القيادة.
خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)

تشري إىل عرض السيارة شامالً املرايا الخارجية للرؤية الخلفية.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)

 تبني مواقع اإلطارات املقدرة عىل الصورة. و البنود 
خط مسار اإلطارات الخلفية (أصفر)

يبني مسار اإلطارات الخلفية املتوقع.
خط توجيه التحرك إىل األمام (أزرق)

يبني مسار اإلطارات املتوقع يف أضيق انعطاف ممكن.
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D
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استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٢٢٤

مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي
٤٢٢ص ←

مفتاح تحديد منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية)
ص ←يتم تبديل منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) واملناظر الجانبية املزدوجة (

٤٢٥(
مقياس امليل

)٤٢٢ص ←يتم عرض درجة ميل السيارة املقدرة. (
عرض االنزالق/مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

يتم عرضها عند اكتشاف عائق أثناء تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا.
مقياس امليل■

يقوم مقياس امليل بعرض زاوية ميل السيارة 
من األمام والخلف واليسار واليمني ضمن نطاق 

 درجة.٤٠صفر درجة إىل حوايل 

عالمات درجة امليل يف األمام والخلف
تبني درجات ميل السيارة يف األمام والخلف.

عالمات درجة امليل عىل اليسار واليمني
تبني درجات ميل السيارة عىل اليسار واليمني.

املؤرش
يبني درجة ميل السيارة باملقارنة مع خط يوازيها.

وضع العرض التلقائي متاح باإلضافة إىل 
إمكانية تغيري الشاشة عن طريق تشغيل مفتاح 

. يف هذا الوضع تتغري الشاشة VIEWاملشاهدة 
تلقائياً استجابة لرسعة السيارة.

يف وضع العرض التلقائي، يتم عرض الصور 
عىل الشاشة تلقائياً يف األحوال التالية:

 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 

 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل
 كم/ساعة أو أقل.١٠

شاشة املنظر األمامي واملناظر الجانبية املزدوجة■
يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل 

 D أو يف وضع القيادة Pالرسعات يف وضع االنتظار 
.Nأو يف وضع الالتعشيق 

وظيفة تدوير شاشة املنظر األمامي■
ميالن السيارة املبني عىل الشاشة قد يختلف عن ●

الحالة الفعلية.
عندما يتم عرض الشاشة بعد تدويرها، قد ال تظهر ●

زوايا واقية الصدمات األمامية عىل الشاشة.
شاشة مقياس امليل■
تبني الشاشة درجات ميل السيارة عن طريق حركة ●

املؤرش ودوران صورة السيارة.
يتغري لون عالمات درجة امليل إىل األمام والخلف ●

واليسار واليمني وفقاً مليالن السيارة الحايل.
بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●

L

M

N

O

وضع العرض التلقائي
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٤٢٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

، ال يتم عرض درجة امليل إىل أن يتم ONالتشغيل 
تحديد مثل هذه املعلومات.

درجة امليل التي يتم عرضها عىل مقياس امليل هي ●
إشارة تقريبية فقط وقد تختلف عن درجة امليل 

التي يتم قياسها باستخدام أدوات أخرى.

يتم عرض خطوط تبني موقع السيارة واإلطارات الحايل يف صورة مشرتكة عىل لقطة مأخوذة وراء 
موقع السيارة الحايل وتساعد السائق عىل تفحص أوضاع الطريق تحت السيارة أو تحديد موقع 

اإلطارات األمامية.
 عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع VIEWلعرض الشاشة عليك أن تضغط مفتاح املشاهدة 

.N أو وضع الالتعشيق D أو وضع القيادة Pاالنتظار 
إذا تم اختيار عرض منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة عندما تكون الشاشة معروضة، •

تتحول الشاشة من العرض العادي إىل العرض املكرب. (اختيار العرض مرة ثانية يؤدي إىل عودة 
الشاشة إىل العرض العادي)

 وخطوط املنطقة املستهدفة لفرتة معينة من الوقت بعد عرض NOT LIVEتومض أيقونة •
منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة.

موقع السيارة الحايل
الصورة التي يتم عرضها يف منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (صورة مأخوذة وراء 

موقع السيارة الحايل)
موقع السيارة حني تم التقاط الصورة (وراء موقع السيارة الحايل)

اختيار العرض
خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة واملناظر الجانبية املزدوجة

A

B

C

D

E



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٢٤٤

تشري إىل عرض السيارة شامالً املرايا الخارجية للرؤية الخلفية.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)

 تبني مواقع اإلطارات املقدرة عىل الصورة. و البنود 
 مرت (أحمر، أسود)٠٫٥خط توجيه مسافة 

يبني املسافة املقدرة من حافة السيارة األمامية.
خط مسار اإلطارات الخلفية (أصفر)

يبني مسار اإلطارات الخلفية املتوقع.
مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي

٤٢٤ص ←
مفتاح تحديد منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية)

ص ←يتم تبديل منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) واملناظر الجانبية املزدوجة (
٤٢٥(

خطوط إشارة موقع اإلطارات (سوداء، بيضاء)
تبني موقع اإلطارات األمامية املقدر.

NOT LIVEأيقونة 
تشري إىل أن شاشة منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة تعرض صورة قديمة. بعد الوميض يف نفس الوقت 

لفرتة زمنية معينة مع الخطوط التي تشري إىل املنطقة باستخدام صورة تم التقاطها يف املايض، تظل األيقونة 
مضيئة. (يتوقف وميض الخطوط.)

خطوط إشارة موقع السيارة (زرقاء)
تبني موقع السيارة املقدر.

مقياس امليل
)٤٢٢ص ←يتم عرض درجة ميل السيارة املقدرة. (

عرض االنزالق/مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا
يتم عرضها عند اكتشاف عائق أثناء تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا.

وضع العرض التلقائي متاح باإلضافة إىل 
إمكانية تغيري الشاشة عن طريق تشغيل مفتاح 

. يف هذا الوضع تتغري الشاشة VIEWاملشاهدة 

تلقائياً استجابة لرسعة السيارة.
يف وضع العرض التلقائي، يتم عرض الصور 

عىل الشاشة تلقائياً يف األحوال التالية:
 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
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وضع العرض التلقائي



٤٢٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 
 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل

 كم/ساعة أو أقل.١٠

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة واملناظر ■
الجانبية املزدوجة

يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل ●
 أو يف وضع القيادة Pالرسعات يف وضع االنتظار 

D أو يف وضع الالتعشيق N.
 كم/ساعة ٢٠إذا وصلت رسعة السيارة إىل حوايل ●

أو أعىل عندما يكون منظر التضاريس املوجودة 
تحت السيارة معروضاً، فسيتم عرض منظر 

التضاريس املوجودة تحت السيارة كشاشة سوداء.
يف الحاالت التالية، يتم عرض منظر التضاريس ●

املوجودة تحت السيارة كشاشة سوداء.
لم تتم حتى اآلن القيادة ملسافة محددة أو أكثر •

منها بعد تشغيل املحرك أو بعد عودة النظام إىل 
حالته العادية

عند انزالق اإلطارات أو دورانها يف أماكنها•
ABSتم تفعيل نظام الفرامل املانع لالحتباس •
عند وجود خلل يف النظام•

إذا تم طي املرايا الخارجية للرؤية الخلفية أثناء ●
عرض منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة، 

فسيتم عرض شاشة منفصلة.
قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة يف الحاالت ●

التالية.
الطريق مغطى بالثلج•
عندما تكون هناك ظالل بسبب مصادر الضوء مثل •

ضوء الشمس أو اإلضاءة
عند القيادة عىل طرق زلقة أو دوران اإلطارات يف •

أماكنها بدون احتكاك

هناك أوساخ أو مواد غريبة ملتصقة عىل عدسة •
الكامريا

يوجد هناك ماء أمام السيارة (نهر، بركة ماء، ماء •
البحر، الخ)

تم تركيب تجهيزات اختيارية•
عندما تكون الكامريا مغطاة أو عند وجود جسم يف •

نطاق التقاط الصورة
تم استبدال اإلطارات•
عندما يكون الباب الخلفي مفتوحاً•
عندما يتم تشغيل عجلة القيادة بزاوية توجيه •

محددة أو أكثر
عىل الطرق غري املستوية، مثل املنحدرات•

يتم عرض خطوط تبني موقع السيارة واإلطارات الحايل يف صورة مشرتكة عىل لقطة مأخوذة وراء 
موقع السيارة الحايل وتساعد السائق عىل تفحص أوضاع الطريق تحت السيارة أو تحديد موقع 

اإلطارات الخلفية.
 عندما يكون ذراع تحويل الرسعات يف VIEWلعرض الشاشة عليك أن تضغط مفتاح املشاهدة 

، واخرت مفتاح اختيار منظر التضاريس N أو وضع الالتعشيق D أو وضع القيادة Pوضع االنتظار 

تحذير
خطوط التوجيه■

قد تختلف خطوط إشارة موقع اإلطارات 
وخطوط إشارة موقع السيارة عن مواقع السيارة 

الفعلية وفقاً لعدد الركاب ووزن الحمولة وانحدار 
الطريق وأوضاع سطح الطريق وسطوع املنطقة 

املحيطة، بغض النظر عن تركيب إطارات أو أجزاء 
جهاز التعليق غري تلك املحددة، إلخ. قم دائماً 
بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة املنطقة 

املحيطة بك.
عرض منظر التضاريس املوجودة تحت ■

السيارة
الصورة املعروضة هي صورة تم التقاطها مسبقاً 

عند نقطة وراء موقع السيارة الحايل. قد تختلف 
الصورة املعروضة عىل الشاشة عن الحالة الفعلية 

إذا تحركت بعض األشياء مثالً بعد التقاط 
الصورة. باإلضافة إىل ذلك، عند القيادة يف الظالم 
مثل القيادة ليالً، هناك حاالت ال يمكن فيها تأكيد 

العوائق من الصورة.

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) واملناظر الجانبية املزدوجة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٢٦٤

املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية).

موقع السيارة الحايل
الصورة التي يتم عرضها يف منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) (صورة 

مأخوذة وراء موقع السيارة الحايل)
موقع السيارة حني تم التقاط الصورة (وراء موقع السيارة الحايل)

خطوط إشارة موقع اإلطارات (سوداء، بيضاء)
يبني موقع اإلطارات الخلفية املتوقع.

خطوط إشارة موقع السيارة (زرقاء)
تبني موقع السيارة املقدر.
 مرت (أحمر، أسود)٠٫٥خط توجيه مسافة 

يبني املسافة املقدرة من حافة السيارة األمامية.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)

يبني مواقع اإلطارات املقدرة عىل الصورة.
خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)

تشري إىل عرض السيارة شامالً املرايا الخارجية للرؤية الخلفية.
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)

يبني مواقع اإلطارات املقدرة عىل الصورة.
مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي

٤٢٧ص ←
مفتاح اإلرجاع

الرجوع إىل الشاشة السابقة
NOT LIVEأيقونة 
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٤٢٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تشري إىل أن شاشة منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة تعرض صورة قديمة.
بعد الوميض يف نفس الوقت لفرتة زمنية معينة مع الخطوط التي تشري إىل املنطقة باستخدام صورة تم 

التقاطها يف املايض، تظل األيقونة مضيئة. (يتوقف وميض الخطوط.)
مقياس امليل

)٤٢٢ص ←يتم عرض درجة ميل السيارة املقدرة. (
عرض االنزالق/مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

يتم عرضها عند اكتشاف عائق أثناء تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا.
اختيار العرض

وضع العرض التلقائي متاح باإلضافة إىل 
إمكانية تغيري الشاشة عن طريق تشغيل مفتاح 

. يف هذا الوضع تتغري الشاشة VIEWاملشاهدة 
تلقائياً استجابة لرسعة السيارة. يف وضع 

العرض التلقائي، يتم عرض الصور عىل الشاشة 
تلقائياً يف األحوال التالية:

 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 

 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل
 كم/ساعة أو أقل.١٠

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة ■
الخلفية)

يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل ●
 أو يف وضع القيادة Pالرسعات يف وضع االنتظار 

D أو يف وضع الالتعشيق N.
عندما يكون منظر التضاريس املوجودة تحت ●

السيارة (العجلة الخلفية) معروضاً، تعود الشاشة 
تلقائياً إىل العرض السابق إذا وصلت رسعة 

 كم/ساعة أو أعىل.٥السيارة إىل حوايل 
يف الحاالت التالية، ينتهي عرض منظر التضاريس ●

املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية) وتعود 
الشاشة تلقائيًا إىل آخر شاشة كامريا تم 

استخدامها. باإلضافة إىل ذلك، ال يمكن تشغيل 

مفتاح اختيار منظر التضاريس املوجودة تحت 
السيارة (العجلة الخلفية) إىل أن يتسنى عرض 

الشاشة التالية.
لم تتم حتى اآلن القيادة ملسافة محددة أو أكثر •

منها بعد تشغيل املحرك أو بعد عودة النظام إىل 
حالته العادية

عند انزالق اإلطارات أو دورانها يف أماكنها•
ABSتم تفعيل نظام الفرامل املانع لالحتباس •
عند وجود خلل يف النظام•
عندما يتم تشغيل عجلة القيادة بزاوية توجيه •

محددة أو أكثر
إذا تم طي املرايا الخارجية للرؤية الخلفية أثناء ●

عرض منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة 
(العجلة الخلفية)، فسيتم عرض شاشة منفصلة.

يف الحاالت التالية، قد ال يعمل النظام بشكل عادي ●
أو قد ال يتمكن من التحويل إىل منظر التضاريس 

املوجودة تحت السيارة (العجلة الخلفية). 
باإلضافة إىل ذلك، ال يمكن تشغيل مفتاح اختيار 

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة (العجلة 
الخلفية) إىل أن يتسنى عرض الشاشة التالية.

الطريق مغطى بالثلج•
عندما تكون هناك ظالل بسبب مصادر الضوء مثل •

ضوء الشمس أو اإلضاءة
عند القيادة عىل طرق زلقة أو دوران اإلطارات يف •

أماكنها بدون احتكاك
هناك أوساخ أو مواد غريبة ملتصقة عىل عدسة •

الكامريا
يوجد هناك ماء أمام السيارة (نهر، بركة ماء، ماء •

البحر، الخ)
تم تركيب تجهيزات اختيارية•
عندما تكون الكامريا مغطاة أو عند وجود جسم يف •

M
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وضع العرض التلقائي



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٢٨٤

نطاق التقاط الصورة
تم استبدال اإلطارات•
عندما يكون الباب الخلفي مفتوحاً•
عندما يتم تشغيل عجلة القيادة بزاوية توجيه •

محددة أو أكثر
عىل الطرق غري املستوية، مثل املنحدرات•

تقوم شاشة املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة واملنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية 
املزدوجة بتقديم املساعدة عند تفحص املناطق الواقعة خلف السيارة وحولها أثناء الرجوع للخلف، 

كما عند صف السيارة مثالً.
.Rيتم عرض الشاشات عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع الرجوع للخلف 

تحذير
خطوط التوجيه■

قد تختلف خطوط إشارة موقع اإلطارات 
وخطوط إشارة موقع السيارة عن مواقع السيارة 

الفعلية وفقاً لعدد الركاب ووزن الحمولة وانحدار 
الطريق وأوضاع سطح الطريق وسطوع املنطقة 

املحيطة، بغض النظر عن تركيب إطارات أو أجزاء 
جهاز التعليق غري تلك املحددة، إلخ.

قم دائما بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة 
املنطقة املحيطة بك.

عرض منظر التضاريس املوجودة تحت ■
السيارة (العجلة الخلفية)

الصورة املعروضة هي صورة تم التقاطها مسبقاً 
عند نقطة وراء موقع السيارة الحايل. قد تختلف 

الصورة املعروضة عىل الشاشة عن الحالة الفعلية 
إذا تحركت بعض األشياء مثالً بعد التقاط 

الصورة. باإلضافة إىل ذلك، عند القيادة يف الظالم 
مثل القيادة ليالً، هناك حاالت ال يمكن فيها تأكيد 

العوائق من الصورة.

املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة/املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية 
املزدوجة



٤٢٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

زر تغيري وضع العرض
كلما تم اختيار زر تغيري وضع العرض يتم التبديل بني وضع املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة ووضع 

املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية املزدوجة.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)

 تبني مواقع اإلطارات املقدرة عىل الصورة. و البنود 
خط التوجيه املمدد لعرض السيارة (أزرق)

يبني عرض السيارة املقدر بما يف ذلك مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
خطوط املسار املتوقع (صفراء)

تبني مسار السيارة املتوقع وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة.
خط توجيه املسافة

تعرض املسافة الواقعة خلف السيارة عند تدوير عجلة القيادة.
تتحرك خطوط التوجيه انسجاماً مع خطوط املسار التخمينية.•
 مرت تقريباً (صفراء) من مركز حافة ١ مرت تقريباً (حمراء) و ٠٫٥خطوط التوجيه تعرض نقاطاً بمقدار •

واقية الصدمات.
خطوط توجيه عرض السيارة

تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط مستقيم.
خط توجيه املسافة (أزرق)

يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة.
 مرت عن حافة واقية الصدمات.٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •

خط توجيه منتصف عرض السيارة (أزرق)
يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

العرض عىل الشاشة
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استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٣٠٤

اكتشاف الكامريا الخلفية
يتم عرضها تلقائياً عند اكتشاف وجود أحد املشاة.

تحذير حركة املرور الخلفية
عندما يكتشف املستشعر عائقاً، يتم عرض اتجاه ذلك العائق وإصدار الصوت اإلشاري.

مقياس امليل
)٤٢٢ص ←يتم عرض درجة ميل السيارة املقدرة. (

عرض االنزالق/مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا
يتم عرضها عند اكتشاف عائق أثناء تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا.

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة/املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية املزدوجة■
".Rيتم إلغاء عرض الشاشة عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل أي وضع غري وضع الرجوع للخلف "●
) ووظيفة تحذير حركة املرور ٣٦٦ص ←لتفاصيل حول مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (●

)٣٨٢ص ←) ووظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة. (٣٧٣ص ←الخلفية (
موضع عرض مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وموضع العوائق املعروضة يف صورة الكامريا غري ●

متطابقني.
خطوط التوجيه■

لن يتم عرض خطوط التوجيه إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقاً. إذا لم يتم عرض خطوط التوجيه حتى لو تم 
إغالق الباب الخلفي، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

تحذير
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا■

عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون األحمر 
أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً وعدم امليض قدماً 

إىل أن يتم التأكد من السالمة وإال فقد يقع حادث غري متوقع.
عرض املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة/املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية املزدوجة■

عندما يتم عرض شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وشاشة تحذير حركة املرور الخلفية فوق 
عرض الكامريا، قد تصعب رؤية شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وشاشة تحذير حركة 

املرور الخلفية اعتماداً عىل لون وسطوع املنطقة املحيطة.
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٤٣١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عند صف السيارة يف مكان باالتجاه املعاكس 
للمكان املرشوح يف األسلوب التايل، سيكون 

اتجاه عجلة القيادة معكوساً.
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ١

.Rالرجوع للخلف 
قم بلف عجلة القيادة بحيث تكون خطوط ٢

املسار التخمينية ضمن مساحة املوقف، 
وارجع للخلف ببطء.

مساحة املوقف
خطوط املسار التخمينية

عندما يدخل الجزء الخلفي من السيارة يف ٣
مساحة املوقف، أدر عجلة القيادة بحيث 

تكون خطوط توجيه عرض السيارة ضمن 

خطي التقسيم األيمن واأليرس ملساحة 
املوقف.

خط توجيه عرض السيارة
عندما تكون خطوط توجيه عرض السيارة ٤

موازية لخطوط مساحة املوقف، اجعل 
عجلة القيادة مستقيمة وارجع للوراء ببطء 

إىل أن تدخل السيارة يف مساحة املوقف 
بشكل كامل.

أوقف السيارة يف املكان املناسب، وأنه عملية ٥
صف السيارة يف املرآب.

عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع 
 ونظام اختيار الوضع H4عجالت يف املوضع 

املالئم لتضاريس مختلفة يف وضع اإليقاف، 
تقوم الشاشات املتعددة بعرض املعلومات 

للمساعدة يف العديد من أوضاع القيادة املختلفة، 
كما عند التأكد من عدم وجود عوائق عند 

صف السيارة

A

Bعرض الشاشة والوظائف

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٣٢٤

التحرك إىل األمام

تقوم شاشة املنظر العلوي ملا حول السيارة 
وشاشة الرؤية من خالل السيارة بتقديم 
املساعدة عند التحقق من املناطق املحيطة 

بالسيارة أثناء القيام بركنها. تقوم هذه 
الشاشات بعرض صورة املنطقة املحيطة 
بالسيارة والتي يتم تشكيلها بجمع صور 

الكامريات األربعة. تقوم الشاشة بعرض منظر 
 درجة ملا حول السيارة إما من داخل ٣٦٠عىل 

السيارة أو بشكل مائل من األعىل.
لعرض شاشة املنظر العلوي ملا حول السيارة/
شاشة الرؤية من خالل السيارة، اضغط مفتاح 

 عندما يكون ذراع تبديل VIEWاملشاهدة 
" ويكون Pالرسعات يف وضع االنتظار "

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا يف 
وضع التشغيل.

املنظر العلوي ملا حول السيارة

زر تغيري وضع العرض
اخرته لتبديل وضع العرض بني املنظر العلوي ملا 

حول السيارة ومنظر الرؤية من خالل السيارة.
زر إيقاف الدوران

اخرته إليقاف دوران الشاشة.
.الستئناف الدوران اخرت 

مفتاح ضبط لون السيارة
اخرته لعرض شاشة ضبط لون السيارة وتغيري لون 

السيارة التي تظهر عىل شاشة املنظر البانورامي. 
)٤٣٣ص ←(
الرؤية من خالل السيارة

زر تغيري وضع العرض
اخرته لتبديل وضع العرض بني املنظر العلوي ملا 

حول السيارة ومنظر الرؤية من خالل السيارة.
زر إيقاف الدوران

اخرته إليقاف دوران الشاشة.
.الستئناف الدوران اخرت 

مفتاح ضبط لون السيارة
اخرته لعرض شاشة ضبط لون السيارة وتغيري لون 

السيارة التي تظهر عىل شاشة املنظر البانورامي. 
)٤٣٣ص ←(

 مرة أخرى يؤدي VIEWضغط مفتاح املشاهدة ●
إىل العودة إىل عرض الشاشة السابقة، كشاشة 

. توجيه السيارة مثالً

فحص املنطقة املحيطة بالسيارة

العرض عىل الشاشة

A

B

C

A

B

C



٤٣٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

قم بعرض شاشة املنظر العلوي ملا حول ١
السيارة/منظر الرؤية من خالل السيارة. 

)٤٣٢ص ←(
.اخرت ٢

اخرت اللون املرغوب.٣

يتم عرض الصفحة التالية

تقوم شاشة املنظر األمامي العريض واملنظر البانورامي بتقديم املساعدة عند التحقق من املناطق 
املوجودة أمام السيارة وحولها أثناء االنطالق عىل ملتقيات الطرق التي تكون الرؤية ضعيفة فيها.

 عندما يكون ذراع تحويل الرسعات يف VIEWلعرض الشاشة عليك أن تضغط مفتاح املشاهدة 
 كم/ساعة أو أقل.٢٠ ورسعة السيارة حوايل D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 

يتم عرض هذه الشاشة إذا قام مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باكتشاف وجود يشء أمام 
السيارة (الشاشة املرتبطة بمستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا).

خطوط توجيه املسافة

تغيري لون السيارة التي تظهر عىل شاشة 
املنظر البانورامي

A

التحقق من املنطقة املوجودة أمام السيارة وحولها

العرض عىل الشاشة

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٣٤٤

تبني املسافة املوجودة أمام السيارة.
 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا
عندما يرصد املستشعر جسماً ثابتاً، يتم عرض اتجاه الجسم الثابت واملسافة التقريبية إليه ويصدر الصوت 

اإلشاري.
خطوط املسار التخمينية

تعرض املسار التخميني عند تدوير عجلة القيادة.
 درجة أو أكثر من موضعها املركزي (خط مستقيم).٩٠يتم عرض هذا الخط عندما يتم تدوير عجلة القيادة •

زر تغيري خطوط التوجيه
اخرته لتحويل وضع خطوط التوجيه بني وضع خطوط توجيه املسافة ووضع خطوط املسار التخميني. 

)٤٣٥ص ←(
زر العرض التلقائي

اخرته للتحويل بني تشغيل/إيقاف وضع العرض التلقائي. يضئ املؤرش املوجود عىل الزر عندما يكون وضع 
) . )٤٣٥ص ←العرض التلقائي مختاراً

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

عرض املنظر األمامي العريض واملنظر البانورامي■
 يؤدي إىل انتقال الشاشة إىل عرض املسافة الجانبية والعرض البانورامي أو VIEWضغط مفتاح املشاهدة ●

. العودة إىل عرض الشاشة السابقة كشاشة توجيه السيارة مثالً
) ووظيفة فرامل املساعدة عىل صف ٣٦٦ص ←لتفاصيل حول مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (●

)٣٨٢ص ←السيارة. (
موضع عرض مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وموضع األجسام املستهدفة املعروضة يف صورة●

الكامريا غري متطابقني.

تحذير
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا■
عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون ●

األحمر أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً وعدم 
امليض قدماً إىل أن يتم التأكد من السالمة وإال فقد يقع حادث غري متوقع.

عندما يتم عرض شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا فوق عرض الكامريا، قد تصعب رؤية ●
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا اعتماداً عىل لون وسطوع املنطقة املحيطة.

B

C

D

E

F



٤٣٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

كلما تم اختيار زر تغيري خطوط التوجيه يتغري 
الوضع كما ييل:

خط توجيه املسافة

.يتم عرض خطوط توجيه املسافة فقط
خط املسار املقدر

 تتم إضافة خطوط املسار التخميني إىل
خطوط توجيه املسافة.

وضع العرض التلقائي متاح باإلضافة إىل 
إمكانية تغيري الشاشة عن طريق تشغيل مفتاح 

. يف هذا الوضع تتغري الشاشة VIEWاملشاهدة 
تلقائياً استجابة لرسعة السيارة.

يف وضع العرض التلقائي، يتم عرض الصور 
عىل الشاشة تلقائياً يف األحوال التالية:

 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 

 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل
 كم/ساعة أو أقل.١٠

تقوم شاشة منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي/شاشة منظر االنعطاف واملنظر البانورامي 
بتقديم املساعدة لتفحص املناطق املوجودة عىل جانبي السيارة عند القيادة عىل طريق ضيق.

 VIEWلعرض شاشة منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي عليك أن تضغط مفتاح املشاهدة 
 ورسعة D أو وضع القيادة Nعدة مرات عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع الالتعشيق 

 كم/ساعة أو أقل.٢٠السيارة حوايل 
 درجة أو ١٨٠يتم عرض شاشة منظر االنعطاف واملنظر البانورامي عندما يتم تدوير عجلة القيادة 

أكثر من موضعها املركزي (خط مستقيم) عندما يكون وضع العرض التلقائي لشاشة منظر 
 درجة أو أقل من موضعها ٩٠االنعطاف يف وضع التشغيل. عندما تبلغ زاوية تدوير عجلة القيادة 

املركزي، تتم العودة إىل شاشة منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي.

تغيري وضع خطوط التوجيه

وضع العرض التلقائي

التحقق من املنطقة املوجودة عىل جانبي السيارة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٣٦٤

منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي

خطوط توجيه املسافة
عرض املسافة املوجودة أمام السيارة.

 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •
خطوط توجيه عرض السيارة

تبني خطوط توجيه عرض السيارة بما يف ذلك مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
خطوط توجيه اإلطارات األمامية

تبني خطوط توجيه موضع مالمسة اإلطارات األمامية لألرض.
خطوط املسار التخمينية

تعرض املسار التخميني عند تدوير عجلة القيادة.
 درجة أو أكثر من موضعها املركزي (خط مستقيم).٩٠يتم عرض هذا الخط عندما يتم تدوير عجلة القيادة •

زر تغيري خطوط التوجيه
اخرته لتحويل وضع خطوط التوجيه بني وضع خطوط توجيه املسافة ووضع خطوط املسار التخميني. 

)٤٣٥ص ←(
زر العرض التلقائي ملنظر االنعطاف

اخرته للتحويل بني تشغيل/إيقاف وضع العرض التلقائي ملنظر االنعطاف. ييضء املؤرش املوجود عىل الزر 
) . )٤٣٨ص ←عندما يكون وضع العرض التلقائي ملنظر االنعطاف مختاراً

زر العرض التلقائي
اخرته للتحويل بني تشغيل/إيقاف وضع العرض التلقائي. يضئ املؤرش املوجود عىل الزر عندما يكون وضع 

العرض عىل الشاشة
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٤٣٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

) . )٤٣٨ص ←العرض التلقائي مختاراً
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

عندما يرصد املستشعر جسماً ثابتاً، يتم عرض اتجاه الجسم الثابت واملسافة التقريبية إليه ويصدر الصوت 
اإلشاري.

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
منظر االنعطاف واملنظر البانورامي

خطوط توجيه املسافة
عرض املسافة املوجودة أمام السيارة.

 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •
خطوط توجيه عرض السيارة

تبني خطوط توجيه عرض السيارة بما يف ذلك مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
خطوط توجيه اإلطارات األمامية

تبني خطوط توجيه موضع مالمسة اإلطارات األمامية لألرض.
خطوط املسار التخمينية

تعرض املسار التخميني عند تدوير عجلة القيادة.
 درجة أو أكثر من موضعها املركزي (خط مستقيم).٩٠يتم عرض هذا الخط عندما يتم تدوير عجلة القيادة •

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

H

I
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E



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٣٨٤

عندما يرصد املستشعر جسماً ثابتاً، يتم عرض اتجاه الجسم الثابت واملسافة التقريبية إليه ويصدر الصوت 
اإلشاري.

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

شاشة منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي/عرض منظر االنعطاف واملنظر البانورامي■
 يؤدي إىل انتقال الشاشة إىل عرض املنظر األمامي العريض واملنظر VIEWضغط مفتاح املشاهدة ●

. البانورامي أو العودة إىل عرض الشاشة السابقة كشاشة توجيه السيارة مثالً
) ووظيفة فرامل املساعدة عىل صف ٣٦٦ص ←لتفاصيل حول مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (●

)٣٨٢ص ←السيارة. (
موضع عرض مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وموضع األجسام املستهدفة املعروضة يف صورة●

الكامريا غري متطابقني.

وضع العرض التلقائي متاح باإلضافة إىل 
إمكانية تغيري الشاشة عن طريق تشغيل مفتاح 

. يف هذا الوضع تتغري الشاشة VIEWاملشاهدة 
تلقائياً استجابة لرسعة السيارة.

يف وضع العرض التلقائي، يتم عرض الصور 
عىل الشاشة تلقائياً يف األحوال التالية:

 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 

 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل
 كم/ساعة أو أقل.١٠

عندما يكون وضع العرض التلقائي لشاشة 
منظر االنعطاف يف وضع التشغيل، تتبدل 
الشاشة تلقائياً بني منظر املسافة الجانبية 

ومنظر االنعطاف اعتماداً عىل زاوية تدوير 
عجلة القيادة.

يتم تشغيل/إيقاف وضع العرض التلقائي 
لشاشة منظر االنعطاف يف كل مرة يتم فيها 

.اختيار 
يف وضع العرض التلقائي ملنظر االنعطاف، يتم 

عرض صور منظر االنعطاف عىل الشاشة 

تحذير
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا■
عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون ●

األحمر أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً وعدم 
امليض قدماً إىل أن يتم التأكد من السالمة وإال فقد يقع حادث غري متوقع.

عندما يتم عرض شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا فوق عرض الكامريا، قد تصعب رؤية ●
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا اعتماداً عىل لون وسطوع املنطقة املحيطة.

F

وضع العرض التلقائي ملنظر االنعطافوضع العرض التلقائي



٤٣٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تلقائياً يف األحوال التالية:
 عندما يتم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل

.D أو وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 
 عندما يتم خفض رسعة السيارة إىل حوايل

 كم/ساعة أو أقل.١٢
 درجة ١٨٠عندما يتم تدوير عجلة القيادة 

أو أكثر من موضعها املركزي (خط 
مستقيم).

تختفي صور عرض االنعطاف عندما تبلغ 
 درجة أو أقل من ٩٠زاوية تدوير عجلة القيادة 

موضعها املركزي (خط مستقيم).

منظر املسافة الجانبية واملنظر البانورامي

 تحقق من مواضع خط توجيه عرض
السيارة واليشء املحدد، كالعائق أو الرصيف 

مثالً، ومن املسافة بينها.

 قم بإيقاف السيارة بالقرب من الرصيف
كما هو موضح بالشكل التوضيحي أعاله، 
مع توخي الحذر وعدم حدوث تقاطع بني 

خط إرشادي لعرض السيارة والجسم 
املستهدف.

 تأكد من أن خط عرض السيارة يتوازى مع
اليشء املحدد.

استعمال خط توجيه عرض السيارة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٤٠٤

منظر االنعطاف واملنظر البانورامي

 تحقق من مواضع خط املسار املقدر الداخيل
واليشء املحدد، كالعائق أو الرصيف مثالً، 

ومن املسافة بينها.
 احرص عىل أال تدع خط املسار املقدر

يتداخل مع اليشء املحدد.

تقوم شاشة املنظر الخلفي واملنظر البانورامي/املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي بتقديم 
املساعدة عند تفحص املناطق الواقعة خلف السيارة وحولها أثناء الرجوع للخلف، كما عند صف 

السيارة مثالً.
.Rيتم عرض الشاشات عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع الرجوع للخلف 

كلما تم اختيار زر تغيري وضع العرض يتغري الوضع كما ييل:

اتباع خط املسار املقدر

التحقق من املنطقة املوجودة خلف السيارة وحولها

العرض عىل الشاشة



٤٤١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

املنظر الخلفي واملنظر البانورامي

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا
عندما يرصد املستشعر جسماً ثابتاً، يتم عرض اتجاه الجسم الثابت واملسافة التقريبية إليه ويصدر الصوت 

اإلشاري.
تحذير حركة املرور الخلفية

عندما يرصد املستشعر سيارة تقرتب من الخلف، يتم عرض اتجاه السيارة التي تقرتب من الخلف ويصدر 
الصوت اإلشاري.

*اكتشاف الكامريا الخلفية

يتم عرضها تلقائياً عند اكتشاف وجود أحد املشاة.
زر تغيري خطوط التوجيه

)٤٤٣ص ←اخرته لتغيري وضع خطوط التوجيه. (
*مؤرش إيقاف وظيفة اكتشاف الكامريا الخلفية

. يتم عرضه أو يومض عندما يتم إيقاف تشغيل وظيفة اكتشاف الكامريا الخلفية كما عندما تصاب بخلل مثالً
زر تغيري وضع العرض

كلما تم اختيار زر تغيري وضع العرض يتم التبديل بني وضع املنظر الخلفي واملنظر البانورامي ووضع املنظر 
الخلفي العريض واملنظر البانورامي.

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٤٢٤

املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا
عندما يرصد املستشعر جسماً ثابتاً، يتم عرض اتجاه الجسم الثابت واملسافة التقريبية إليه ويصدر الصوت 

اإلشاري.
تحذير حركة املرور الخلفية

عندما يرصد املستشعر سيارة تقرتب من الخلف، يتم عرض اتجاه السيارة التي تقرتب من الخلف ويصدر 
الصوت اإلشاري.

*اكتشاف الكامريا الخلفية

يتم عرضها تلقائياً عند اكتشاف وجود أحد املشاة.
زر تغيري خطوط التوجيه

)٤٤٣ص ←اخرته لتغيري وضع خطوط التوجيه. (
*مؤرش إيقاف وظيفة اكتشاف الكامريا الخلفية

. يتم عرضه أو يومض عندما يتم إيقاف تشغيل وظيفة اكتشاف الكامريا الخلفية كما عندما تصاب بخلل مثالً
زر تغيري وضع العرض

كلما تم اختيار زر تغيري وضع العرض يتم التبديل بني وضع املنظر الخلفي واملنظر البانورامي ووضع املنظر 
الخلفي العريض واملنظر البانورامي.

*فرامل مساعدة التوقف

إذا قرر النظام أن هناك احتماال كبريا لتعرض السيارة لالصطدام بأجسام مستهدفة تم اكتشافها، يتم عرض 
رسالة تحذير.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

A

B

C

D

E

F

G



٤٤٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

عرض املنظر الخلفي واملنظر البانورامي/املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي■
.Rيتم إلغاء عرض الشاشة عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل أي وضع غري وضع الرجوع للخلف ●
) ووظيفة تحذير حركة املرور ٣٦٦ص ←لتفاصيل حول مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (●

)٣٨٢ص ←) ووظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة. (٣٧٣ص ←الخلفية (
موضع عرض مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وموضع األجسام املستهدفة املعروضة يف صورة●

الكامريا غري متطابقني.

كلما تم اختيار زر تغيري خطوط التوجيه يتغري الوضع كما ييل:
خط املسار املقدر

يتم عرض خطوط املسار التخمينية التي تتحرك انسجاماً مع تشغيل عجلة القيادة.

خطوط توجيه املسافة
تبني املسافة املوجودة أمام السيارة.

 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •
خط املسار املقدر

تعرض مساراً جانبياً مقدراً عند تدوير عجلة القيادة.

تحذير
شاشة مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا■
عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون ●

األحمر أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً وعدم 
امليض قدماً إىل أن يتم التأكد من السالمة وإال فقد يقع حادث غري متوقع.

عندما يتم عرض شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وشاشة تحذير حركة املرور الخلفية ●
فوق عرض الكامريا، قد تصعب رؤية شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وشاشة تحذير 

حركة املرور الخلفية اعتماداً عىل لون وسطوع املنطقة املحيطة.

خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٤٤٤

خطوط توجيه املسافة
تعرض املسافة الواقعة خلف السيارة عند تدوير عجلة القيادة.

تتحرك خطوط التوجيه انسجاماً مع خطوط املسار التخمينية.•
 مرت تقريباً (صفراء) من مركز حافة ١ مرت تقريباً (حمراء) و ٠٫٥خطوط التوجيه تعرض نقاطاً بمقدار •

واقية الصدمات.
خط املسار املقدر

تعرض مساراً خلفياً مقدراً عند تدوير عجلة القيادة.
خط توجيه املسافة

يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة.
) عن حافة واقية الصدمات.* مرت (أحمر٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •

خطوط توجيه عرض السيارة
تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط مستقيم.

خط توجيه منتصف السيارة
يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.

يتحول الخط إىل اللون األزرق يف وضع خط املسار املقدر.:*
خط توجيه املساعدة عىل صف السيارة

يتم عرض النقاط التي يجب تدوير عجلة القيادة فيها (خطوط توجيه املساعدة عىل صف السيارة).
يوىص بهذا الوضع للقادرين عىل ركن السيارة بسهولة بدون مساعدة خطوط املسار التخميني.

خطوط توجيه املسافة
تبني املسافة املوجودة أمام السيارة.

 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •
خط توجيه املسافة

يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة.

C

D

E

F

G

A

B



٤٤٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

) عن حافة واقية الصدمات.* مرت (أحمر٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •
خط توجيه منتصف السيارة

يبني موقع منتصف السيارة املقدر عىل األرض.
خطوط توجيه عرض السيارة

تعرض مسار التوجيه عند رجوع السيارة بخط مستقيم.
خطوط توجيه املساعدة عىل صف السيارة
تعرض مسار أضيق انعطاف ممكن خلف السيارة.

يتحول الخط إىل اللون األزرق يف وضع خط املسار املقدر.:*
خط توجيه املسافة

يتم عرض خط توجيه املسافة فقط.
يوىص بهذا الوضع للقادرين عىل ركن السيارة بسهولة بدون مساعدة خطوط التوجيه.

خطوط توجيه املسافة
تبني املسافة املوجودة أمام السيارة.

 مرت عن حافة واقية الصدمات.١تشري إىل نقاط تبعد حوايل •
خط توجيه املسافة

يعرض املسافة الواقعة خلف السيارة.
) عن حافة واقية الصدمات.* مرت (أحمر٠٫٥يشري إىل نقطة تبعد حوايل •
يتحول الخط إىل اللون األزرق يف وضع خط املسار املقدر.:*

عرض خطوط التوجيه■
موضع عرض مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا وموضع األجسام املستهدفة املعروضة يف صورة 

الكامريا غري متطابقني.
خطوط التوجيه■

لن يتم عرض خطوط التوجيه إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقاً. إذا لم يتم عرض خطوط التوجيه حتى لو تم 

C

D

E

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٤٦٤

إغالق الباب الخلفي، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

عند صف السيارة يف مكان باالتجاه املعاكس 
للمكان املرشوح يف األسلوب التايل، سيكون 

اتجاه عجلة القيادة معكوساً.
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ١

.Rالرجوع للخلف 

قم بلف عجلة القيادة بحيث تكون خطوط ٢
املسار التخمينية ضمن مساحة املوقف، 

وارجع للخلف ببطء.

مساحة املوقف
خطوط املسار التخمينية

عندما يدخل الجزء الخلفي من السيارة يف ٣
مساحة املوقف، أدر عجلة القيادة بحيث 

تكون خطوط توجيه عرض السيارة ضمن 

تحذير
خطوط التوجيه■
وفقاً لظروف السيارة (عدد الركاب، كمية الحمولة، الخ)، قد تتغري خطوط التوجيه املعروضة عىل ●

الشاشة. تأكد من فحص ما حول السيارة بالنظر قبل االستمرار.
إذا كانت عجلة القيادة مستقيمة ولم تنطبق خطوط توجيه عرض السيارة عىل خطوط املسار التخمينية، ●

يجب فحص السيارة لدى وكيل تويوتا.
ال تستخدم النظام إذا لم يكن العرض عىل الشاشة صحيحاً بسبب طريق غري مستو (جبيل) أو طريق غري ●

مستقيم (منحن).

صف السيارة

اتباع خط املسار املقدر

A

B



٤٤٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

خطي التقسيم األيمن واأليرس ملساحة 
املوقف.

خط توجيه عرض السيارة
عندما تكون خطوط توجيه عرض السيارة ٤

موازية لخطوط مساحة املوقف، اجعل 
عجلة القيادة مستقيمة وارجع للوراء ببطء 

إىل أن تدخل السيارة يف مساحة املوقف 
بشكل كامل.

أوقف السيارة يف املكان املناسب، وأنه عملية ٥
صف السيارة يف املرآب.

عند صف السيارة يف مكان باالتجاه املعاكس 
للمكان املرشوح يف األسلوب التايل، سيكون 

اتجاه عجلة القيادة معكوساً.
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ١

.Rالرجوع للخلف 

ارجع للوراء إىل أن يلتقي خط توجيه ٢
املساعدة عىل صف السيارة مع حافة خط 

تقسيم مساحة املوقف.

خط توجيه املساعدة عىل صف السيارة
خط تقسيم مساحة املوقف

قم بلف عجلة القيادة إىل اليسار بشكل ٣
كامل وارجع للوراء ببطء.

عندما تكون السيارة موازية ملساحة ٤
املوقف، اجعل عجلة القيادة مستقيمة 

وارجع للوراء ببطء إىل أن تدخل السيارة يف 
مساحة املوقف بشكل كامل.

أوقف السيارة يف املكان املناسب، وأنه عملية ٥
صف السيارة يف املرآب.

حتى عندما تكون مرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية مطوية، تستطيع الشاشة عرض عدة 

صور للمنطقة املحيطة بالسيارة للمساعدة يف 

اتباع خط توجيه املساعدة عىل صف السيارة

A

عند طي مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٤٨٤

عملية التأكد من سالمة الوضع يف املناطق 
الضيقة وعند صف السيارة، الخ.

 املنظر األمامي العريض واملناظر الجانبية
املزدوجة

املنظر الخلفي واملناظر الجانبية املزدوجة

املنظر الخلفي العريض واملناظر الجانبية
املزدوجة

العرض عىل الشاشة■
لتفاصيل حول املنظر األمامي واملنظر الخلفي: 

٤٤٠، ٤٣٣ص ←

إذا كانت رؤية األجسام املعروضة بوضوح غري 
ممكنة بسبب صغر حجمها عند عرض املنظر 

البانورامي، يمكن تكبري املنطقة املوجودة حول 
الجهة األمامية أو الجهة الخلفية من السيارة.

قم بتشغيل مستشعر املساعدة عىل صف ١
سيارة تويوتا.

اخرت املنطقة التي تريد تكبريها عىل شاشة ٢
املنظر البانورامي.

 اختيار إحدى املنطقتني املوجودتني ضمن
الخطوط املنقطة يؤدي إىل تكبري تلك 

املنطقة. (ال يتم عرض الخطوط املنقطة عىل 
الشاشة الفعلية.)

 للعودة إىل العرض العادي، اخرت شاشة
املنظر البانورامي مرة أخرى.

العرض عىل الشاشة

تحذير
خطوط التوجيه■

عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة 
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون 

األحمر أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، 
عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً 

وعدم امليض قدماً إىل أن يتم التأكد من السالمة 
وإال فقد يقع حادث غري متوقع.

وظيفة التكبري

تكبري العرض
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تكبري العرض■
يتم تفعيل وظيفة التكبري عند تلبية جميع الرشوط ●

التالية:
يتم عرض املنظر األمامي العريض واملنظر •

البانورامي/منظر املسافة الجانبية واملنظر 
البانورامي/املنظر الخلفي واملنظر البانورامي/

املنظر الخلفي العريض واملنظر البانورامي.
.١٢تكون رسعة السيارة أقل من •  كم/ساعة تقريباً
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا متوفر.•

يف الحاالت التالية، سيتم إلغاء تكبري العرض ●
: تلقائياً

 كم/ساعة تقريباً أو أعىل.١٢تكون رسعة السيارة •
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا غري •

متوفر.
لن يتم عرض خطوط التوجيه عندما يتم تكبري ●

الشاشة.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث غري 

متوقع. كما أنه أثناء القيادة عليك بالتأكد من 
سالمة املنطقة املحيطة بك واملنطقة املوجودة 

خلف السيارة بشكل مبارش.

عند استخدام شاشة مراقبة التضاريس 
املختلفة

تحذير
الظروف التي ال يجوز استعمال شاشة مراقبة ■

التضاريس املختلفة فيها
ال تستعمل شاشة مراقبة التضاريس املختلفة يف 

الظروف التالية. قد ال يعمل النظام بصورة 
صحيحة مما يؤدي إىل وقوع حادث غري متوقع.

عند القيادة عىل طريق سطحها متجلد أو ●
مغطى بالثلج أو زلق

عند استعمال جنازير اإلطارات أو اإلطار ●
االحتياطي

عند عدم إغالق أحد البابني األماميني أو البابني ●
الخلفيني بشكل كامل

عند القيادة عىل طريق غري مستو كما عىل التالل ●
مثالً

عند تركيب إطارات أو أجزاء جهاز التعليق غري ●
تلك املحددة

عندما يتم استبدال اإلطارات، قد يختلف املوقع 
الذي تبينه خطوط التوجيه املعروضة عىل 

الشاشة.
عندما يتم تركيب أية قطع متوفرة يف األسواق ●

عىل منطقة واقية الصدمات املعروضة بواسطة 
الكامريا

خطوط التوجيه■
قد تختلف خطوط إشارة موقع اإلطارات 

وخطوط إشارة موقع السيارة عن مواقع السيارة 
الفعلية وفقاً لعدد الركاب ووزن الحمولة وانحدار 
الطريق وأوضاع سطح الطريق وسطوع املنطقة 

املحيطة وغريها. قم دائماً بقيادة السيارة مع 
التأكد من سالمة املنطقة املحيطة بك.

مالحظة
املنظر البانورامي■
يف املنظر البانورامي، يقوم النظام بجمع ●

الصور املأخوذة بواسطة الكامريات األمامية 
والخلفية واليرسى واليمنى يف صورة واحدة. 

هناك حدود للنطاق واملضمون الذي يمكن 
عرضه. تعرف عىل خصائص هذا النظام قبل 

استعماله.
قد يرتاجع وضوح الصورة يف الزوايا األربع ●

للمنظر البانورامي. إال أن هذا ليس خلالً ألن 
تلك هي مناطق حدود صورة كل من الكامريات 

التي يتم جمع الصور عندها.
اعتماداً عىل ظروف اإلنارة قرب كل من ●

الكامريات، قد تظهر بقع ساطعة وداكنة يف 
املنظر البانورامي.

ال يمتد عرض املنظر البانورامي إىل أعىل من ●
موقع تركيب ونطاق التقاط صور كل من 

الكامريات.
هناك أماكن ال يمكن رؤيتها حول السيارة ●

وأماكن ال يتم عرضها يف املنظر البانورامي.
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منطقة صورة املنظر البانورامي:
تقوم شاشة املنظر البانورامي بعرض صورة املنطقة املوجودة حول السيارة.

بما أنه يتم يف املنظر البانورامي معالجة وعرض الصور تبعاً ألسطح الطرق املستوية، فإنه ال يمكن 
عرض مواقع األجسام الثالثية األبعاد (كواقيات صدمات السيارات مثالً) املوجودة يف مواضع أعىل 
من سطح الطريق. حتى إذا كان هناك فراغ بني واقيات صدمات السيارات يف الصورة وبدا أنه من 

غري املرجح حدوث تصادم، تكون السيارتان يف الواقع عىل مسار اصطدام.
تحقق من سالمة املنطقة املحيطة بك بشكل مبارش.

مالحظة
األجسام الثالثية األبعاد التي يتم عرضها يف ●

املنظر األمامي العريض أو املنظر الخلفي قد ال 
تظهر يف املنظر البانورامي.

قد يظهر األشخاص والعوائق األخرى الثالثية ●
األبعاد بشكل مختلف يف املنظر البانورامي. 

(تتضمن هذه االختالفات بما تتضمن حاالت 
تظهر فيها األجسام املعروضة وكأنها قد 

وقعت، أو تختفي قرب مناطق معالجة 
الصورة، أو تظهر من مناطق معالجة الصورة 

أو عندما تختلف املسافة الفعلية إىل جسم ما عن 
املوضع املبني.)

ال يتم عرض املنظر البانورامي بشكل صحيح ●
إذا كان أحد البابني األماميني أو البابني الخلفيني 

. مفتوحاً
أيقونة السيارة التي تظهر يف املنظر البانورامي ●

هي صورة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، 
ولذلك يختلف لونها وشكلها وحجمها عن 

خصائص السيارة الفعلية. وعليه فقد تظهر 
األجسام القريبة الثالثية األبعاد وكأنها مالمسة 

للسيارة، وقد تختلف املسافات الفعلية إىل 
األجسام الثالثية األبعاد عن املسافات املبينة.

املنطقة املعروضة عىل الشاشة



٤٥١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

األجسام املوجودة يف املناطق املظللة ال تظهر عىل الشاشة.
األجسام غري املعروضة عىل الشاشة

األجسام املوجودة يف املناطق املظللة ال تظهر عىل الشاشة.•

ال يمكن عرض أجزاء األجسام التي تمتد إىل ما فوق ارتفاع معني عىل الشاشة.
أجزاء األجسام غري معروضة عىل الشاشة

ال يمكن عرض أجزاء األجسام التي تمتد إىل ما فوق ارتفاع معني عىل الشاشة.•

املنطقة املعروضة عىل الشاشة■
بما أنه تتم معالجة وعرض صور الكامريات ●

األربعة اعتماداً عىل أسطح الطرق املستوية، فقد 
يتم عرض املنظر البانورامي/املنظر العلوي ملا 
حول السيارة/منظر الرؤية من خالل السيارة/

منظر املسافة الجانبية/منظر االنعطاف كما ييل.
قد تبدو األجسام وكأنها سقطت أو تبدو أرفع أو •

أكرب من العادة.
قد تبدو األجسام املوجودة يف موضع أعىل من •

سطح الطريق أبعد مما هي عليه يف الواقع أو قد ال 
. يتم عرضها أبداً

A

B

A

B
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قد تبدو األجسام الطويلة وكأنها بارزة من املناطق •
غري املعروضة يف الصورة.

قد تكون هناك اختالفات يف سطوع الصورة من ●
كل من الكامريات.

قد تنزاح الصورة املعروضة بسبب ميالن جسم ●
السيارة أو تغري ارتفاعها الخ، وذلك وفقاً لعدد 

الركاب وكمية الحمولة وكمية الوقود، الخ.
إذا لم يتم إغالق األبواب األمامية أو الباب الخلفي ●

بشكل كامل، ال يتم عرض الصورة وال خطوط 
التوجيه.

قد يختلف موقع أيقونة السيارة بالنسبة لسطح ●
الطريق أو العائق عن املواقع الفعلية.

املناطق السوداء املوجودة حول السيارة هي ●
املناطق التي ال تستطيع الكامريات رؤيتها.

يتم جمع الصور كما يف الصورة التالية ولذلك فقد ●
تكون رؤية بعض املناطق صعبة.

املنظر األمامي العريض

املنطقة املعروضة عىل الشاشة
األجسام غري املعروضة عىل الشاشة

منطقة الصورة التي تلتقطها الكامريا

A

B
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املنظر الجانبي

املنطقة املعروضة عىل الشاشة
املنظر الخلفي

ال يتم عرض املنطقة املوجودة حول زاويتيّ 

واقية الصدمات.
األجسام غري املعروضة عىل الشاشة

املنظر الخلفي العريض

ال يتم عرض املنطقة املوجودة حول زاويتيّ 
واقية الصدمات.

األجسام غري املعروضة عىل الشاشة

نطاق العرض■
املنطقة التي تغطيها الكامريا محدودة. ال يمكن ●

مشاهدة األشياء القريبة من أي زاوية من زوايا 
واقية الصدمات أو التي تكون تحت واقية 

الصدمات عىل الشاشة.
قد تختلف املنطقة املعروضة عىل الشاشة وفقاً ●

التجاه سري السيارة أو ظروف الطريق.
الكامريا مجهزة بعدسة خاصة. املسافة املبينة يف ●

الصورة املعروضة عىل الشاشة تختلف عن املسافة 
الفعلية.

A

A

B

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٥٤٤

كامريات مراقبة التضاريس املختلفة موجودة يف 
املواضع املبينة يف األشكال التوضيحية.

الكامريا األمامية

الكامريات الجانبية

الكامريا الخلفية

ال يمكن إرسال صورة واضحة إذا كانت هناك 
أوساخ أو أشياء دخيلة (كقطرات املاء، الثلج، 

الوحل، الخ) ملتصقة عىل الكامريا. يف هذه 
الحالة، اغسلها بكمية كبرية من املاء وامسح 

عدسة الكامريا بخرقة ناعمة مبللة.
الكامريا الخلفية: يمكن تنظيف األوساخ من عىل 

عدسة الكامريا بواسطة تشغيل غسالة تنظيف 
)٢٨٩ص ←الكامريا املخصصة. (

الكامريا

استخدام الكامريا

مالحظة
كيفية استعمال الكامريات■
قد ال تعمل مراقبة التضاريس املختلفة بصورة ●

صحيحة يف الحاالت التالية.
إذا تعرضت مقدمة السيارة أو مؤخرتها أو •

املرآة الخارجية للرؤية الخلفية لصدمات، فقد 
يتغري موضع الكامريا وزاوية تركيبها.

ال تقم بفصل أو تفكيك أو تعديل الكامريا بما •
أنها مقاومة للماء. قد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل 

بتشغيلها.
عند تنظيف عدسة الكامريا، قم بغسل الكامريا •

بكمية كبرية من املاء وامسحها بخرقة ناعمة 
مبللة. حك عدسة الكامريا بقوة قد يتسبب 
بخدش عدسة الكامريا مما يؤدي إىل عدم 

إمكانية إرسال صورة واضحة.
ال تدع املحاليل العضوية أو ملمع السيارة أو •

منظف النوافذ أو طالء الزجاج يلتصق 
بالكامريا. إذا حدث ذلك، امسحه بأرسع ما 

يمكن.
قد ال يعمل النظام بشكل طبيعي إذا تغريت •

درجة الحرارة برسعة كما عند سكب ماء حار 
. عىل السيارة يف طقس بارد مثالً

عند غسل السيارة، ال تقم بتوجيه ماء شديد •
االندفاع إىل الكامريا واملنطقة املحيطة بها. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل حدوث خلل يف 
الكامريا.

إذا قمت باستعمال الكامريا يف أضواء مصابيح •
فلورية/ مصابيح الصوديوم/ مصابيح الزئبق 

الخ، قد تكون أضواء املصابيح أو املنطقة 
املضيئة املعروضة عىل شاشة الكامريا مرتعشة.
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 عند تنظيف الكامريا، قد تصعب رؤية
الصورة بسبب سائل الغسالة. عند الرجوع 

للخلف، تأكد من فحص جميع ما حول 
السيارة بالنظر وبواسطة املرايا قبل التحرك 

للوراء.
 إذا بقي سائل الغسالة عىل سطح عدسة

الكامريا بعد التنظيف، فقد يكون من 
الصعب رؤية الصورة يف الليل نظرًا الرتفاع 

أو ميل املصابيح األمامية للسيارة التي يف 
الخلف.

 قد ال تتم إزالة بعض األوساخ بشكل كامل
بعد التنظيف. يف هذه الحالة، قم بشطف 

عدسة الكامريا بكمية كبرية من املاء ثم 
امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة باملاء 

حتى تصبح نظيفة.
 تم رش سائل الغسالة عىل سطح عدسة

الكامريا. لذلك، ال يمكن إزالة الجليد أو الثلج، 
الخ امللتصق حول الكامريا.

 قد ال تكون خطوط توجيه املسافة وخطوط
توجيه عرض السيارة متوازية فعلياً مع 

خطوط تقسيم مساحة املوقف، حتى عندما 
تبدو كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك 

بالنظر.
 املسافات بني خطوط توجيه عرض السيارة

وخطي التقسيم األيمن واأليرس ملساحة 
املوقف قد ال تكون متساوية، حتى لو بدت 
كذلك. احرص عىل التحقق من ذلك بالنظر.

 خطوط توجيه املسافة تعرض دليل املسافة
لسطح الطريق املستوي. يف أي من املواقف 

التالية، يوجد حد معني من األخطاء بني 
خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/ املسار الفعليني عىل الطريق.

ستبدو خطوط توجيه املسافة أقرب إىل السيارة 
من املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، 

ستبدو األجسام أبعد مما هي يف الواقع. وبنفس 
األسلوب، يوجد حد معني من األخطاء بني 

خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

مالحظة
قد تؤدي الصخور واألجسام األخرى املتطايرة •

إىل إتالف الكامريا.
ال تجعل الكامريا تتعرض لصدمات قوية ألن ●

ذلك قد يؤدي إصابتها بخلل. إذا حدث ذلك، 
يجب فحص السيارة لدى وكيل تويوتا القريب 

بأرسع ما يمكن.

تنظيف الكامريا الخلفية بسائل الغسالة 
(الكامريا الخلفية) (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بها)

مالحظة
تنظيف الكامريا بسائل الغسالة■

ال تعمد إىل خبط فوهة الغسالة أو رضبها أو 
تعريضها لصدمة قوية ألن هذا قد يؤدي إىل تغري 

موضع وزاوية تثبيت فوهة الغسالة.

االختالف بني الشاشة والطريق الفعيل

عندما يكون السطح خلف السيارة مرتفعا 
بشكل حاد
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ستبدو خطوط توجيه املسافة أبعد عن السيارة 
من املسافة الفعلية. وبسبب هذه الظاهرة، 

ستبدو األجسام أقرب مما هي يف الواقع. 
وبنفس األسلوب، يوجد حد معني من األخطاء 

بني خطوط التوجيه املعروضة عىل الشاشة 
واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

عندما ينخفض أي جزء من السيارة بسبب عدد 
الركاب أو توزيع الحمولة، يوجد حد معني من 

األخطاء بني خطوط التوجيه املعروضة عىل 
الشاشة واملسافة/املسار الفعليني عىل الطريق.

حد معني من األخطاء

) يف مواضع أعىل من سطح  عند وجود أجسام قريبة ثالثية األبعاد (كواقيات صدمات السيارات مثالً
الطريق، عليك بالتزام املزيد من الحذر عند تشغيل ما ييل.

عندما يكون السطح خلف السيارة منخفضا 
بشكل حاد

عندما ينخفض أي جزء من السيارة

A

تشوه األجسام الثالثية األبعاد عىل الشاشة



٤٥٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

بما أنه يتم يف املنظر البانورامي ومنظر املسافة الجانبية ومنظر االنعطاف معالجة وعرض الصور 
تبعاً ألسطح الطرق املستوية، فإنه ال يمكن عرض مواقع األجسام الثالثية األبعاد (كواقيات صدمات 
السيارات مثالً) املوجودة يف مواضع أعىل من سطح الطريق. عىل سبيل املثال، حتى لو بدا وكأن هناك 
فراغاً بني واقيات صدمات السيارتني يف الشكل التوضيحي التايل وأنه من غري املرجح حدوث تصادم، 

فإن هناك تصادماً عىل وشك الحدوث يف الواقع.

بما أنه يتم عرض خط املسار املقدر تبعاً لسطح 
الطريق املستوي، فإنه ال يمكن عرض مواقع 

األجسام الثالثية األبعاد (كواقيات صدمات 
السيارات مثالً) املوجودة يف مواضع أعىل من 

سطح الطريق. حتى إذا كان واقي صدمات 
السيارة موجوداً خارج خط املسار املقدر يف 

الصورة، تكون السيارتان يف الواقع عىل مسار 

اصطدام.

تحذير
الشاشة املنبثقة الخاصة بمستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا■

عندما ييضء أحد مؤرشات املستشعرات عىل شاشة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا باللون األحمر 
أو يصدر صوت إشاري بشكل مستمر، عليك بالتحقق من املنطقة املحيطة بالسيارة فوراً وعدم امليض قدماً 

إىل أن يتم التأكد من السالمة وإال فقد يقع حادث غري متوقع.

شاشة املنظر البانورامي (بما يف ذلك الشاشة املكربة) وشاشة منظر املسافة الجانبية ومنظر 
االنعطاف

خطوط املسار التخمينية



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٥٨٤

خط املسار املقدر
قد ال يتم عرض األجسام الثالثية األبعاد 

(كاألجزاء البارزة من الجدران أو سطوح 
تحميل الشاحنات) املوجودة يف مواضع مرتفعة 
عىل الشاشة. تحقق من سالمة املنطقة املحيطة 

بك بشكل مبارش.

تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. يف الحالة 
املوضحة أدناه، تبدو الشاحنة خارج خطوط 

املسار التخمينية وال تبدو السيارة كأنها 
تصطدم بها. ولكن، قد يتقاطع الجزء الخلفي 

من جسم الشاحنة مع خطوط املسار التخمينية 
بالفعل. لذا، عند الرجوع للخلف كما هو موجه 
بخطوط املسار التخمينية، قد تصطدم السيارة 

بالشاحنة.

A



٤٥٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

خطوط املسار التخمينية

تأكد بالنظر مما حول وخلف السيارة. تبدو 
الشاحنة عىل الشاشة وكأنها مصفوفة يف النقطة 

. ولكن يف الواقع إذا رجعت للوراء إىل 
، فستصطدم بالشاحنة. يبدو عىل النقطة 

 هي األقرب والنقطة الشاشة أن النقطة 
 هي األبعد. ولكن يف الواقع إن املسافة إىل 

 متساوية، والنقطة  والنقطة النقطة 
. والنقطة  أبعد من النقطة 

قد تختلف خطوط إشارة موقع اإلطارات 
وخطوط إشارة موقع السيارة عن مواقع 
السيارة الفعلية وفقاً لعدد الركاب ووزن 
الحمولة وانحدار الطريق وأوضاع سطح 

الطريق وسطوع املنطقة املحيطة وغريها. قم 
دائماً بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة 

املنطقة املحيطة بك بشكل مبارش

استخدام منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة■
الصور التي يتم عرضها هي صور تم التقاطها ●

 مرت وراء موقع السيارة ٣مسبقاً عىل بعد حوايل 
الحايل.

ولذلك فقد تختلف الظروف الفعلية عن تلك املبينة 
عىل الشاشة يف الحاالت التالية.

عندما تتغري الظروف، مثل عندما يتحرك جسم أو •
يدخل يف اإلطار بعد التقاط الصورة.

تفتتت املواد غري الثابتة كالرمل أو الثلج أو تحركت•
تحرك العائق•
هناك بركة أو أرض موحلة أو ما إليها ضمن مجال •

العرض

خطوط توجيه املسافة

A

B

A

A

C

AC

BAC

منظر التضاريس املوجودة تحت السيارة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٦٠٤

انزالق السيارة•
يف الحاالت التالية، قد تختلف مواقع اإلطارات ●

الفعلية وموقع السيارة عن املواقع التي تبينها 
خطوط إشارة موقع اإلطارات وخطوط إشارة 

موقع السيارة.
تم استبدال اإلطارات•
تم تركيب تجهيزات اختيارية•

إذا الحظت أيا من األعراض التالية، راجع األسباب والحلول املحتملة، وأعد الفحص.
إذا لم يتم التغلب عىل األعراض بواسطة الحل املقرتح، يجب فحص السيارة من قبل وكيل تويوتا 

القريب منك.

تحذير
خطوط التوجيه■

يتم تركيب خطوط التوجيه املعروضة باستخدام 
الصورة امللتقطة مسبقا التي قد تختلف عن الحالة 

الفعلية. قم دائما بقيادة السيارة مع التأكد من 
سالمة املنطقة املحيطة بك.

حقائق يجب أن تعرفها

إذا الحظت أية أعراض

الحلالسبب املحتملاألعراض

تصعب مشاهدة الصورة

توجد السيارة يف مكان مظلم•
درجة الحرارة املحيطة بالعدسة •

منخفضة أو عالية
درجة الحرارة الخارجية •

منخفضة
توجد قطرات ماء عىل الكامريا•
الجو ممطر أو رطب•
توجد أشياء دخيلة (وحل، الخ) •

ملتصقة عىل الكامريا
أشعة الشمس أو ضوء املصابيح •

األمامية الرئيسية للسيارات 
األخرى ينعكس عىل الكامريا 

مبارشة
توجد السيارة تحت مصابيح •

الفلورسنت، مصابيح الصوديوم، 
مصابيح زئبقية، الخ

قم بقيادة السيارة للخلف مع التأكد 
مما يحيط بها بالنظر. (استخدم 

الشاشة مرة أخرى بعد تحسن 
الظروف.)

أسلوب ضبط جودة صورة نظام 
مراقبة التضاريس املختلفة هو 

نفس أسلوب ضبط عرض الشاشة. 
راجع "دليل مالك نظام التوجيه 

والوسائط املتعددة".



٤٦١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

الصورة غري واضحة
توجد أوساخ أو أشياء دخيلة 

(كقطرات املاء، الثلج، الوحل، الخ) 
ملتصقة عىل الكامريا.

اغسل الكامريا بكمية كبرية من املاء 
وامسح عدسة الكامريا بخرقة ناعمة 

مبللة.
قم بتشغيل غسالة تنظيف الكامريا 

املخصصة وتنظيف عدسة الكامريا. 
)٢٨٩ص ←(

تعرضت الكامريا أو املنطقة املحيطة الصورة خارج نطاق املحاذاة
بها لصدمة قوية.

اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

خطوط التوجيه بعيدة جداً عن 
املحاذاة

موضع الكامريا خارج نطاق 
املحاذاة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

السيارة مائلة. (يوجد حمل ثقيل •
يف السيارة، ضغط نفخ اإلطار 

منخفض بسبب انثقاب أحد 
اإلطارات، الخ.)

تكون السيارة عىل طريق مائل.•

إذا حدث هذا جراء هذه األسباب، 
فإنه ال يشري إىل وجود خلل.

قم بقيادة السيارة للخلف مع التأكد 
مما يحيط بها بالنظر.

خطوط املسار التخمينية تتحرك 
حتى بالرغم من أن عجلة القيادة 

مستقيمة
يوجد خلل يف اإلشارات الصادرة من 

مستشعر التوجيه.
اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.

الباب الخلفي مفتوح.ال يتم عرض خطوط التوجيه
قم بإغالق الباب الخلفي.

إذا لم يساعد هذا عىل التغلب عىل 
األعراض، يجب فحص السيارة لدى 

وكيل تويوتا.

 يتم عرض 

تمت إعادة تركيب البطارية.•
تم تحريك عجلة القيادة أثناء •

إعادة تركيب البطارية.
طاقة البطارية ضعيفة.•
تمت إعادة تركيب مستشعر •

التوجيه.
يوجد خلل يف اإلشارات الصادرة •

من مستشعر التوجيه.

اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

الحلالسبب املحتملاألعراض



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٦٢٤

ال يمكن تكبري عرض املنظر 
البانورامي

قد يكون مستشعر املساعدة عىل 
صف سيارة تويوتا مصاباً بخلل أو 

. متسخاً

اتبع إجراءات تصحيح مشاكل 
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 

)٣٦٦ص ←تويوتا. (
ال يمكن عرض منظر الرؤية من 
خالل السيارة/املنظر العلوي ملا 

حول السيارة/منظر املسافة 
الجانبية/منظر االنعطاف

ترخيص املنتج

الحلالسبب املحتملاألعراض



٤٦٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

DRIVE MODEمفتاح وضع القيادة 
 MODEمفتاح اختيار الوضع 

SELECT
ص ←شاشة العرض املتعددة املعلومات (

١٤٧، ١٣٧(

 DRIVEاضغط مفتاح وضع القيادة ١
MODE.

 املوجود عىل املفتاح.سييضء املؤرش 

اخرت أوضاع القيادة عىل شاشة العرض ٢
املتعددة املعلومات أثناء تدوير مفتاح 

 MODE SELECTاختيار الوضع 
لليمني واليسار.

 السيارات غري املجهزة بنظام التعليق املتغري
التكيفي

الوضع العادي•
يوفر توازناً مثالياً يف االقتصاد يف استهالك الوقود 

والهدوء واألداء الديناميكي. مناسب للقيادة يف 
املدينة.

وضع القيادة اإليكولوجية•
يساعد السائق عىل زيادة الرسعة بطريقة صديقة 

للبيئة وتحسني االقتصاد يف استهالك الوقود بفضل 
خصائص الخنق املعتدل وبواسطة التحكم بتشغيل 

*مفتاح اختيار وضع القيادة

يمكن اختيار أوضاع القيادة التالية لتالئم 
ظروف القيادة.

مكونات النظام

اختيار وضع القيادة

A

B

C

A



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٦٤٤

نظام تكييف الهواء (تدفئة/تربيد). ييضء املؤرش 
"ECO."
الوضع الريايض•

يعمل عىل تعزيز استجابة التعجيل من خالل التحكم 
يف جهاز نقل الحركة واملحرك وعجلة القيادة. 

مناسب عند الحاجة إىل القيادة بعناية ودقة، كما هو 
. ييضء  الحال عند القيادة عىل الطرق الجبلية مثالً

".SPORTاملؤرش "
 السيارات املجهزة بنظام التعليق املتغري

التكيفي

شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٤٫٢شاشة عرض مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٧شاشة عرض مقاس 

الوضع العادي•
يوفر توازناً مثالياً يف االقتصاد يف استهالك الوقود 

والهدوء واألداء الديناميكي. مناسب للقيادة يف 
املدينة.

الوضع املريح•
يتم التحكم بجهاز التعليق وتعزيز راحة الركوب 

أكثر. مناسب للقيادة يف املدينة. ييضء املؤرش 
"COMFORT."
وضع القيادة اإليكولوجية•

يساعد السائق عىل زيادة الرسعة بطريقة صديقة 
للبيئة وتحسني االقتصاد يف استهالك الوقود بفضل 
خصائص الخنق املعتدل وبواسطة التحكم بتشغيل 

نظام تكييف الهواء (تدفئة/تربيد). ييضء املؤرش 
"ECO."
SPORT Sالوضع •

يعمل عىل تعزيز استجابة التعجيل من خالل التحكم 
يف جهاز نقل الحركة. هذا الوضع مناسب عند الرغبة 

يف زيادة الرسعة بشكل رسيع وقوي. ييضء املؤرش 
"SPORT S."
 +SPORT Sالوضع •

يساعد عىل ضمان التحكم يف السيارة واستقرارها 
من خالل التحكم الكامل يف عجلة القيادة وأجهزة 
التعليق وكذلك جهاز ناقل الحركة واملحرك، مما 
يجعلها مناسبة للقيادة الرياضية. ييضء املؤرش 

"SPORT S+ ."
*وضع اإلعداد حسب الطلب•

يمكنك من القيادة بعد ضبط وظائف مجموعة نقل 
الحركة والشاسيه ونظام تكييف الهواء عىل التهيئات 

التي تريدها. ال يمكن تغيري تهيئات وضع اإلعداد 
حسب الطلب إال عىل شاشة إعداد وضع القيادة 

حسب الطلب يف الشاشة الوسطى. ييضء املؤرش 
"CUSTOM."
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يمكن تشغيل مفتاح اختيار وضع القيادة عندما■
يكون مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت يف الوضع 

H4.
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع ■

القيادة اإليكولوجية مختاراً
يقوم وضع القيادة اإليكولوجية بالتحكم بعمليات 

التدفئة/ التربيد ورسعة املروحة الخاصة بنظام 
تكييف الهواء لتعزيز فعالية االقتصاد يف استهالك 

الوقود. لتحسني أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ 
العمليات التالية:

إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام •

A

B



٤٦٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

)٥٦٥، ٥٥٣ص ←تكييف الهواء (
)٥٦٤، ٥٥٢ص ←ضبط رسعة املروحة (•
ص ←إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية (•

٤٦٣(
إبطال وضع القيادة تلقائيًا■

يتم إبطال وضع القيادة وسيتم تغيري وضع القيادة 
إىل الوضع العادي يف الظروف التالية:

 عندما يتم اختيار الوضع الريايض أو وضع اإلعداد
حسب الطلب

بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف ●
ثم ضبطه عىل وضع التشغيل.

عند ضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت ●
L4عىل الوضع 

عندما يتم ضبط نظام اختيار الوضع املالئم ●
لتضاريس مختلفة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

عىل وضع التشغيل
 عندما يتم اختيار الوضع الريايض أو وضع اإلعداد

حسب الطلب
عند ضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت ●

L4عىل الوضع 
عندما يتم ضبط نظام اختيار الوضع املالئم ●

لتضاريس مختلفة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
عىل وضع التشغيل

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري وضع اإلعداد حسب الطلب.

)٧٧٥ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

H4(موضع الرسعة العالية) 
القيادة العادية عىل جميع أنواع الطرق.

L4(موضع الرسعة املنخفضة) 
القيادة التي تتطلب الحد األقىص من قوة السحب 

مثل صعود املرتفعات الشديدة امليالن أو نزول 
املنحدرات الشديدة امليالن أو القيادة عىل الطرق 

الوعرة أو املغطاة بالحىص، الخ.
ييضء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة منخفضة.

L4 إىل H4التحويل من ■
١. قم بإيقاف السيارة تماماً

نظام الدفع بأربع عجالت

قم باستعمال مفتاح التحكم يف نظام الدفع 
بأربع عجالت ومفتاح إبطال الرتوس 

التفاضلية املركزية الختيار األوضاع التالية 
لجهاز تحويل وضع الدفع والرتوس 

التفاضلية املركزية.

مفتاح التحكم بنظام الدفع بأربع عجالت

L4 و H4التحويل بني 

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٦٦٤

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٢
.Nالالتعشيق 

اضغط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع ٣
عجالت للداخل ومن ثم قم بتحويله إىل 

L4.
حافظ عىل هذه الحالة إىل أن ييضء مؤرش الدفع 

بأربع عجالت برسعة بطيئة.
H4 إىل L4التحويل من ■
قم بإيقاف السيارة تماماً.١
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٢

.Nالالتعشيق 
اضغط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع ٣

عجالت للداخل ومن ثم قم بتحويله إىل 
H4.

حافظ عىل هذه الحالة إىل أن ينطفئ مؤرش الدفع 
بأربع عجالت برسعة بطيئة.

قم بإبطال الرتوس التفاضلية املركزية عندما 
تنغرز عجالت سيارتك يف خندق أو عند القيادة 

عىل الطرق الزلقة أو الوعرة.
سييضء مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية املركزية 

واملؤرش املعروض عىل شاشة إبطال/فك إبطال 
الرتوس التفاضلية.

لفك إبطال الرتوس التفاضلية املركزية، اضغط 

املفتاح مرة ثانية.
بعد إخراج سيارتك من الخندق أو عند القيادة عىل 

الطرق الزلقة أو الوعرة، اضبط الرتوس التفاضلية 
املركزية عىل وضع التشغيل.

يمكن تشغيل مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت ■
عندما

يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●
ON.

يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع الالتعشيق ●
N.

تكون السيارة متوقفة بالكامل.●
ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة بطيئة■

" H4يومض ضوء املؤرش أثناء التحويل بني "
".L4و "
نصيحة للقيادة عىل طرق زلقة■
إذا قمت بتحويل مفتاح التحكم يف الدفع بأربع ●

 وذراع تبديل الرسعات إىل L4عجالت إىل املوضع 
 (جهاز نقل الحركة M من الوضع 2املدى 

 من 2) أو إىل املدى Mالتلقائي املجهز بالوضع 
 (جهاز نقل الحركة التلقائي املجهز Sالوضع 

) أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة Sبالوضع 
الشديدة امليالن، يمكن التحكم يف قوة الفرامل 

بصورة فعالة بواسطة نظام التحكم الفعال يف قوة 
 الذي يساعد السائق عىل التحكم يف TRCالسحب 

قوة القيادة الخاصة بالدفع بأربع عجالت.
 (جهاز نقل M من الوضع 1قم باستعمال املدى ●

 1) أو املدى Mالحركة التلقائي املجهز بالوضع 
 (جهاز نقل الحركة التلقائي املجهز Sمن الوضع 

) لذراع تبديل الرسعات للحصول عىل Sبالوضع 
الحد األقىص من القوة والسحب عندما تكون 

العجالت منغرزة أو أثناء النزول عىل املنحدرات 
الشديدة امليالن.

ضوء إشارة تأمني الرتوس التفاضلية املركزية■
يومض ضوء اإلشارة أثناء عملية تأمني/فك تأمني 

الرتوس التفاضلية املركزية.

مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية املركزية



٤٦٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

يمكن تشغيل مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية ■
املركزية عندما

يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●
ON.

 كم/ساعة.١٠٠تكون رسعة السيارة أقل من ●
إبطال/فك إبطال الرتوس التفاضلية املركزية■
عند ضبط مفتاح التحكم بنظام الدفع بأربع ●

 مع وجود الرتوس L4عجالت عىل املوضع 
التفاضلية املركزية يف وضع اإلبطال، يتم إيقاف 

. (ييضء VSCنظام التحكم بثبات السيارة   تلقائياً
ضوء إشارة إبطال الرتوس التفاضلية املركزية 

.)VSC OFFونظام التحكم يف ثبات السيارة 
عند عدم االنتهاء من العملية التشغيل، يومض ●

ضوء إشارة إبطال الرتوس التفاضلية املركزية. إذا 
لم ينطفئ ضوء اإلشارة عند قيامك بفك إبطال 

الرتوس التفاضلية املركزية، قم بقيادة السيارة يف 
خط مستقيم لألمام عند زيادة أو تخفيض رسعة 

السيارة أو قم بالقيادة للخلف.
السيارات املجهزة بنظام املحافظة عىل الرسعة ●

: إذا لم يتم إنهاء عملية إبطال  املضبوطة تلقائياً
 ثوان عندما ٥الرتوس التفاضلية املركزية خالل 

يكون نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
مضبوطاً عىل وضع التشغيل، قم بإلغاء نظام 

. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
إذا كان ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة ■

منخفضة أو ضوء مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
املركزية يف حالة وميض

إذا ظل ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة ●
منخفضة يف حالة وميض عند استعمال مفتاح 

التحكم يف الدفع بأربع عجالت، قم بإيقاف السيارة 
تماماً وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 

 ثم قم بتشغيل املفتاح مرة ثانية.Nالالتعشيق 
إذا تم تحريك ذراع تبديل الرسعات قبل إضاءة/●

انطفاء ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة 
منخفضة، فقد ال يتم تحويل وضع الدفع بشكل 

كامل. يف مثل هذه الحالة، يتم تحرير كل من 
عمودي الدفع األمامي والخلفي عن أجهزة توليد 
ونقل الطاقة الحركية مما يجعل السيارة تتحرك 

بغض النظر عن وضع جهاز نقل الحركة. (يف هذا 
الوقت، يومض املؤرش ويتم إصدار الصوت 

اإلشاري.)

لذلك يمكن للسيارة أن تتحرك بحرية حتى إذا كان 
ذراع تبديل الرسعات مضبوطاً عىل وضع االنتظار 

"P قد يؤدي ذلك إىل تعرضك أو تعرض أشخاص ."
آخرين لإلصابة الجسيمة. يجب عليك إكمال عملية 

تغيري وضع التحويل.
إلكمال عملية التحويل، قم بإيقاف السيارة تماماً 

واضبط ذراع تبديل الرسعات عىل وضع الالتعشيق 
N ثم تأكد من اكتمال عملية التحويل (ييضء/ينطفئ 

املؤرش).
إذا كانت درجة حرارة سائل تربيد املحرك ●

منخفضة جداً، قد ال يكون تحويل مفتاح التحكم يف 
. عندما يصبح املحرك  الدفع بأربع عجالت ممكناً

دافئاً، قم بتشغيل املفتاح مرة ثانية.
إذا ظل ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة 

بطيئة أو مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية املركزية يف 
حالة وميض حتى بعد تنفيذ العمليات املذكورة أعاله، 
فإن ذلك قد يشري إىل وجود خلل يف املحرك أو يف نظام 

الفرامل أو يف نظام الدفع بأربع عجالت. يف مثل هذه 
 H4الحالة، قد ال تتمكن من تحويل وضع الدفع بني 

 وقد ال تعمل وظيفة إبطال الرتوس التفاضلية L4و 
املركزية. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل 

الفور.

تحذير
أثناء القيادة■

ال تقم أبداً بتحريك مفتاح التحكم بالدفع بأربع 
عجالت عندما تنزلق اإلطارات. القيام بذلك قد 
يؤدي إىل وقوع حادث مما يتسبب يف الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٦٨٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اضغط املفتاح لتحويل النظام بني وضع 
التشغيل/اإليقاف.

يف هذه الحالة، سييضء مؤرش إبطال الرتوس 
التفاضلية األمامية واملؤرش املعروض عىل شاشة 

إبطال/فك إبطال الرتوس التفاضلية. انتظر بضع 
ثوان حتى قيام النظام بإنهاء عملية اإلبطال. بعد 

اكتمال عملية إبطال الرتوس التفاضلية األمامية 
تتوقف املؤرشات عن الوميض وتظل مضيئة.

لفك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية، اضغط 
املفتاح مرة ثانية.

توجيهات حول التشغيل■
اضبط مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت عىل 

" أوالً مع كون الرتوس التفاضلية L4املوضع "
املركزية مضبوطةً عىل وضع اإلبطال للتأكد مما إذا 

تحذير
عند إيقاف السيارة يف موقف سيارات■

إذا تم تحريك ذراع تبديل الرسعات قبل إضاءة/
انطفاء ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة 
منخفضة، فقد ال يتم تحويل وضع الدفع بشكل 

كامل. يف مثل هذه الحالة، يتم تحرير كل من 
عمودي الدفع األمامي والخلفي عن أجهزة توليد 
ونقل الطاقة الحركية مما يجعل السيارة تتحرك 

بغض النظر عن وضع جهاز نقل الحركة. (يف هذا 
الوقت، يومض املؤرش ويتم إصدار الصوت 

اإلشاري.)
لذلك يمكن للسيارة أن تتحرك بحرية حتى إذا كان 
ذراع تبديل الرسعات مضبوطاً عىل وضع االنتظار 

"P قد يؤدي ذلك إىل تعرضك أو تعرض ."
أشخاص آخرين لإلصابة الجسيمة. يجب عليك 

إكمال عملية تغيري وضع التحويل.

مالحظة
لتفادي تعرض الرتوس التفاضلية املركزية ■

للتلف
قم بفك إبطال الرتوس التفاضلية املركزية عند ●

القيادة العادية عىل سطح الطريق الجاف 
والصلب.

قم بفك إبطال الرتوس التفاضلية املركزية بعد ●
إخراج العجالت من الخندق أو بعد االنتهاء من 

القيادة عىل الطرق الوعرة أو الزلقة.
ال تضغط مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية ●

املركزية أثناء االنعطاف أو عند دوران العجالت 
يف أماكنها بدون احتكاك.

نظام إبطال الرتوس التفاضلية 
*األمامية

قم باستعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية 
األمامية عند دوران العجلة العالقة يف خندق 
يف مكانها بدون احتكاك أو عند القيادة عىل 

الطرق الزلقة. هذا النظام فعال يف حالة 
دوران إحدى العجالت األمامية يف مكانها 

بدون احتكاك.

مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية األمامية



٤٦٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

كنت ستتمكن من القيادة إىل األمام أم ال. إذا لم تتمكن 
من القيام بذلك، قم باستعمال نظام إبطال الرتوس 

. التفاضلية األمامية أيضاً
تأكد من إيقاف العجالت قبل إبطال الرتوس ●

التفاضلية.
قم بإلغاء نظام إبطال الرتوس التفاضلية بأرسع ●

ما يمكن بعد بدء القيادة.
فك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية■

إذا استمر وميض مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية 
األمامية حتى بعد فك إبطالها، افحص سالمة املنطقة 

املحيطة، وقم بتدوير عجلة القيادة قليالً إىل أي من 
االتجاهني أثناء قيادة السيارة.

ميزة فك اإلبطال التلقائي■
يتم فك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية عند قيامك 

بضبط مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت عىل 
" أو عند قيامك بفك إبطال الرتوس H4الوضع "

التفاضلية املركزية.
بعد فك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية■

تأكد من انطفاء املؤرشات.
مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية األمامية واملؤرش ■

املعروض عىل شاشة إبطال/فك إبطال الرتوس 
التفاضلية

تومض املؤرشات أثناء عملية إبطال/فك إبطال ●
الرتوس التفاضلية األمامية.

إذا استمر وميض املؤرشات عند قيامك بتشغيل ●
مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية األمامية، افحص 
سالمة املنطقة املحيطة، وقم بتدوير عجلة القيادة 

إىل أي من االتجاهني أثناء قيادة السيارة.
إذا استمر وميض املؤرشات حتى بعد القيام بذلك، 

فقم بفحص السيارة لدى وكيل تويوتا لديك يف أقرب 
وقت ممكن. قد تكون هناك مشكالت يف نظام الدفع 

بأربع عجالت.
إبطال الرتوس التفاضلية األمامية■

األنظمة التالية ال تعمل عندما يتم إبطال الرتوس 
التفاضلية األمامية.

 الخاص ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس •
بتضاريس مختلفة

نظام تعزيز الفرامل•
VSCنظام التحكم بثبات السيارة •
نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء نزول املنحدرات •

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
وظيفة املساعدة عىل االنعطاف (إذا كانت سيارتك •

مجهزة بها)
*TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب •
عندما تكون الرتوس التفاضلية األمامية والخلفية :*

يف وضع اإلبطال

تحذير
عند استعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية ■

األمامية
اإلخفاق يف مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية قد 

يؤدي إىل وقوع حادث.
ال تقم بإبطال الرتوس التفاضلية األمامية يف ●

حاالت غري تلك املذكورة أعاله.
ال تعمد إىل إبطال الرتوس التفاضلية األمامية ●

إىل أن يتوقف دوران العجالت يف أماكنها بدون 
احتكاك.

 ٨ال تعمد اىل قيادة السيارة برسعة أعىل من ●
كم/ساعة عندما تكون الرتوس التفاضلية 

مضبوطة عىل وضع اإلبطال.
بعد فك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية، ●

اضبط املفتاح عىل وضع اإليقاف فوراً وال 
تستمر يف القيادة مع كون املفتاح مضبوطاً عىل 

وضع التشغيل.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٧٠٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اضغط املفتاح لتحويل النظام بني وضع 
التشغيل/اإليقاف.

يف هذا الوقت، سيومض مؤرش إبطال الرتوس 
التفاضلية الخلفية واملؤرش املعروض عىل شاشة 

إبطال/فك إبطال الرتوس التفاضلية. انتظر بضع 
ثوان حتى قيام النظام بإنهاء عملية اإلبطال. بعد 

اكتمال عملية إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية 
تتوقف املؤرشات عن الوميض وتظل مضيئة.

لفك إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية، اضغط 
املفتاح مرة ثانية.

توجيهات حول التشغيل■
اضبط مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت عىل 

" أوالً مع كون الرتوس التفاضلية L4املوضع "
املركزية مضبوطةً عىل وضع اإلبطال للتأكد مما إذا 

كنت ستتمكن من القيادة إىل األمام أم ال. إذا لم تتمكن 
من القيام بذلك، قم باستعمال نظام إبطال الرتوس 

. التفاضلية الخلفية أيضاً
تأكد من إيقاف العجالت قبل إبطال الرتوس ●

التفاضلية.
قم بإلغاء نظام إبطال الرتوس التفاضلية بأرسع ●

ما يمكن بعد بدء القيادة.
فك إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية■

إذا استمرت إضاءة إشارة إبطال الرتوس التفاضلية 
الخلفية حتى بعد فك إبطالها، افحص سالمة املنطقة 

املحيطة، وقم بتدوير عجلة القيادة قليالً إىل أي من 
االتجاهني أثناء قيادة السيارة.

ميزة فك اإلبطال التلقائي■
يتم فك إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية عند قيامك 

بضبط مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت عىل 
" أو عند قيامك بفك إبطال الرتوس H4الوضع "

التفاضلية املركزية.
بعد فك إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية■

تأكد من انطفاء املؤرشات.
مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية واملؤرش ■

املعروض عىل شاشة إبطال/فك إبطال الرتوس 
التفاضلية

تومض املؤرشات أثناء عملية إبطال/فك إبطال ●
الرتوس التفاضلية الخلفية.

إذا استمر وميض املؤرشات عند قيامك بتشغيل ●
مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية، افحص 

سالمة املنطقة املحيطة، وقم بتدوير عجلة القيادة 
إىل أي من االتجاهني أثناء قيادة السيارة.

إذا استمر وميض املؤرشات حتى بعد القيام بذلك، 
فقم بفحص السيارة لدى وكيل تويوتا لديك يف أقرب 

وقت ممكن. قد تكون هناك مشكالت يف نظام الدفع 
بأربع عجالت.

إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية■
األنظمة التالية ال تعمل عندما يتم إبطال الرتوس 

التفاضلية الخلفية.
 الخاص ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس •

بتضاريس مختلفة

نظام إبطال الرتوس التفاضلية 
*الخلفية

قم باستعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية 
الخلفية عند دوران العجلة العالقة يف خندق 
يف مكانها بدون احتكاك أو عند القيادة عىل 
الطرق الزلقة أو الوعرة. هذا النظام فعال 

عند دوران العجالت الخلفية يف أماكنها بدون 
احتكاك.

مفتاح إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية
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نظام تعزيز الفرامل•
VSCنظام التحكم بثبات السيارة •
نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء نزول املنحدرات •

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
وظيفة املساعدة عىل االنعطاف (إذا كانت سيارتك •

مجهزة بها)
*TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب •
عندما تكون الرتوس التفاضلية األمامية والخلفية :*

يف وضع اإلبطال (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

تحذير
عند استعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية ■

الخلفية
اإلخفاق يف مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية قد 

يؤدي إىل وقوع حادث.
ال تقم بإبطال الرتوس التفاضلية الخلفية يف ●

حاالت غري تلك املذكورة أعاله.
ال تعمد اىل إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية اىل ●

ان يتم إيقاف دوران اإلطارات يف أماكنها بدون 
احتكاك.

 ٨ال تعمد اىل قيادة السيارة برسعة أعىل من ●
كم/ساعة عندما تكون الرتوس التفاضلية 

مضبوطة عىل وضع اإلبطال.
بعد فك إبطال الرتوس التفاضلية األمامية، ●

اضبط املفتاح عىل وضع اإليقاف فوراً وال 
تستمر يف القيادة مع كون املفتاح مضبوطاً عىل 

وضع التشغيل.

نظام التحكم بالزحف (املزود 
*بوظيفة املساعدة عىل االنعطاف)

يسمح لك هذا النظام بالقيادة عىل الطرق 
الوعرة جداً برسعة منخفضة ثابتة دون 

ضغط دواسة التعجيل أو دواسة الفرامل. 
بهذا يتم تقليل فقدان قوة السحب أو انزالق 

السيارة إىل الحد األدنى أثناء القيادة عىل 
الطرق الزلقة، مما يؤدي إىل القيادة 

املستقرة.

تحذير
عند استعمال نظام التحكم بالزحف ووظيفة ■

املساعدة عىل االنعطاف
ال تعتمد عىل نظام التحكم بالزحف ووظيفة 

املساعدة عىل االنعطاف فقط. ال يقوم هذا النظام 
بتوسيع حدود أداء السيارة. قم دائماً بفحص 

ظروف الطريق بعناية وقيادة السيارة بصورة 
آمنة.

هذه الحاالت قد تؤدي اىل عدم تشغيل النظام ■
بصورة صحيحة

أثناء القيادة عىل الطرق التالية، ال يتمكن النظام 
من املحافظة عىل الرسعة املنخفضة الثابتة، مما قد 

يؤدي اىل وقوع حادث:
املنحدرات/املرتفعات الشديدة امليالن.●
السطوح غري املستوية أبداً.●
الطرق املغطاة بالثلج أو سطوح زلقة أخرى.●

مالحظة
عند استعمال وظيفة املساعدة عىل االنعطاف■

وظيفة املساعدة عىل االنعطاف تقوم بتعزيز أداء 
السيارة عند االنعطاف أثناء القيادة عىل الطرق 

الوعرة. قد ال تؤثر هذه الوظيفة عىل أداء السيارة 
كثرياً عند القيادة عىل الطرق املعبدة.
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مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة أثناء 
/نظام التحكم DACالنزول عىل املنحدرات 

CRAWLبالزحف 
مفتاح وظيفة املساعدة عىل االنعطاف

 MODEمفتاح اختيار الوضع 
SELECT

ص ←شاشة العرض املتعددة املعلومات (
١٤٧، ١٣٧(

)١٢٥ص ←املؤرش (

اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد ١
الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

DAC نظام التحكم بالزحف/
CRAWL.

 ومؤرش نظام التحكم سييضء ضوء املؤرش 
بالزحف عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 

وسيومض مؤرش االنزالق.

 MODEأدر مفتاح اختيار الوضع ٢
SELECT يساراً أو يميناً الختيار وضع 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٤٫٢شاشة عرض مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٧شاشة عرض مقاس 

يمكن اختيار الوضع املالئم ألحوال الطريق من 
بني األوضاع الخمسة التالية.

مكونات النظام

تشغيل نظام التحكم بالزحف

A

B

C

D

E

A

األوضاع القابلة لالختيار

A

B
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شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٤٫٢شاشة عرض مقاس 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (موديل 
 بوصة)٧شاشة عرض مقاس 

منخفض١
مناسب للقيادة عىل الطرق الصخرية أو املنحدرات

منخفض متوسط٢
مناسب للقيادة عىل الطرق الصخرية أو املنحدرات أو 

املرتفعات الوعرة
متوسط٣

مناسب للقيادة عىل املرتفعات الوعرة
متوسط-عايل٤

مناسب للقيادة عىل املرتفعات الوعرة والطرق التي 
عليها حطام والطرق املغطاة بالثلج والطرق املوحلة 

والطرق املغطاة بالحىص والطرق العشبية
عايل٥

مناسب للقيادة عىل املرتفعات الوعرة والطرق التي 
عليها حطام والطرق املغطاة بالثلج والطرق املوحلة 

والطرق املغطاة بالحىص والطرق العشبية

 عندما ييضء مؤرش مفتاح نظام التحكم يف
تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

DAC نظام التحكم بالزحف/CRAWL
اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 

/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 
.CRAWLالتحكم بالزحف   مجدداً

 عندما ال ييضء مؤرش مفتاح نظام التحكم يف
تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

DAC نظام التحكم بالزحف/CRAWL
اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 

/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 
 إلضاءة املؤرش. CRAWLالتحكم بالزحف 

اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 
/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 

 مجدداً حني يكون CRAWLالتحكم بالزحف 
. املؤرش مضيئاً

إذا تم ضبط نظام التحكم بالزحف عىل وضع 
اإليقاف، سينطفئ مؤرش نظام التحكم بالزحف 

ومؤرش االنزالق ومؤرش وظيفة املساعدة عىل 
االنعطاف (عندما تكون وظيفة املساعدة عىل 

االنعطاف يف وضع التشغيل)، ويتم عرض رسالة 
تشري إىل أنه قد تم ضبط نظام التحكم بالزحف عىل 

وضع اإليقاف عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
لبضع ثوان.

عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بالزحف أثناء 
القيادة، قم بالقيادة بحذر شديد.

رشوط تشغيل نظام التحكم بالزحف■
●. يكون املحرك دائراً
يكون ذراع تبديل الرسعات يف أي وضع غري وضع ●

.N أو وضع الالتعشيق Pاالنتظار 
يكون مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت يف ●

A

B

إيقاف تشغيل نظام التحكم بالزحف
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.L4الوضع 
يكون باب السائق مغلقاً.●
اإللغاء التلقائي لنظام التحكم بالزحف■

يف الحاالت التالية، سيتم إصدار الصوت اإلشاري 
بصورة متقطعة واإللغاء التلقائي لنظام التحكم 

بالزحف. يف هذه الحالة، يومض مؤرش نظام التحكم 
بالزحف ثم ينطفئ، وينطفئ مؤرش وظيفة املساعدة 

عىل االنعطاف (إذا كانت وظيفة املساعدة عىل 
االنعطاف يف وضع التشغيل)، ويتم عرض رسالة عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات لبضع ثوان تشري 
إىل أن نظام التحكم بالزحف يف وضع اإليقاف.

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●
.N أو وضع الالتعشيق Pاالنتظار 

عند ضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت ●
.H4عىل الوضع 

عند فتح باب السائق.●
قيود عىل استعمال نظام التحكم بالزحف■
يف الحاالت التالية، يمكن استعمال نظام التحكم يف ●

الفرامل للقيادة عىل املنحدرات برسعة ثابتة. ولكن 
ال يمكن استعمال نظام التحكم باملحرك عند 

القيادة عىل املرتفعات برسعة ثابتة.
عند التحويل إىل وضع االنطالق بالسيارة بالرتس •

الثاني.
.١٠عند تجاوز رسعة السيارة •  كم/ساعة تقريباً

يف الحاالت التالية، سيتم إيقاف التحكم باملحرك ●
. يف هذه الحالة، سيومض مؤرش  والفرامل مؤقتاً

نظام التحكم بالزحف.
: عند تجاوز *مع إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية•

.١٠رسعة السيارة   كم/ساعة تقريباً
: عند *مع فك إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية•

.٢٥تجاوز رسعة السيارة   كم/ساعة تقريباً
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

عند تشغيل نظام التحكم بالزحف بشكل مستمر■
إذا تم استعمال نظام التحكم بالزحف بشكل ●

مستمر ملدة طويلة، تزداد سخونة نظام الفرامل 
عن الحدود الطبيعية. يف هذه الحالة، سيتم إصدار 

صوت إشاري وسيتم عرض رسالة تفيد بوجود 
خلل عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 

وسوف يومض مؤرش نظام التحكم بالزحف ثم 

ينطفئ. يف هذه الحالة، وحيث أنه سيتعذر تشغيل 
نظام التحكم بالزحف مؤقتاً، قم بإيقاف السيارة 
يف مكان آمن عىل الفور، وانتظر إىل أن يربد نظام 
الفرامل بدرجة كافية وتختفي الرسالة. (يف هذه 

األثناء، تكون القيادة العادية ممكنة.)
إذا تم استعمال نظام التحكم بالزحف بشكل ●

مستمر ملدة طويلة، تزداد سخونة جهاز نقل 
الحركة التلقائي عن الحدود الطبيعية. يف هذه 

الحالة، سيتم إصدار صوت إشاري وسيتم إلغاء 
النظام مؤقتاً، وقد يتم عرض رسالة تفيد بوجود 

خلل عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. يف هذه 
الحالة، قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن إىل أن 

تختفي الرسالة.
األصوات واالهتزازات الناشئة عن نظام التحكم ■

بالزحف
قد تسمع صوتاً صادراً من حجرية املحرك عند بدء ●

تشغيل املحرك أو بعد بدء االنطالق بالسيارة 
مبارشة. ال يدل هذا الصوت عىل وجود خلل يف 

نظام التحكم بالزحف.
قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل ●

نظام التحكم بالزحف. ال تشري أي من هذه 
الظروف إىل وجود خلل.

قد تشعر باهتزازات يف جسم السيارة وعجلة •
القيادة.

قد تسمع صوتاً صادراً عن املوتور بعد إيقاف •
السيارة.

عند وجود خلل يف النظام■
ستيضء أضواء التحذير و/أو يتم عرض رسائل 

)٧٠٥، ٧٠٠ص ←التحذير. (

تقوم هذه الوظيفة بتعزيز أداء السيارة أثناء 
االنعطاف الحاد وفقاً لحالة تشغيل عجلة 

القيادة. إنها تحافظ عىل رسعة السيارة الثابتة 
أثناء القيادة وتقلل عدد اللفات املطلوبة للقيام 

باالنعطاف عندما يتطلب األمر لف عجلة القيادة 
باالتجاه املعاكس.

وظيفة املساعدة عىل االنعطاف
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اضغط مفتاح املساعدة عىل االنعطاف أثناء 
تشغيل نظام التحكم بالزحف.

سييضء مؤرش وظيفة املساعدة عىل االنعطاف.
لضبط النظام عىل وضع اإليقاف، اضغط املفتاح مرة 

ثانية.

اضغط مفتاح املساعدة عىل االنعطاف أثناء 
تشغيل وظيفة املساعدة عىل االنعطاف. عند 

ضغط املفتاح، سينطفئ مؤرش وظيفة املساعدة 
عىل االنعطاف، ويتم عرض رسالة تشري إىل أنه 

قد تم ضبط وظيفة املساعدة عىل االنعطاف عىل 
وضع اإليقاف عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات لبضع ثوان.

رشوط تشغيل وظيفة املساعدة عىل االنعطاف■
 كم/ساعة أو أقل.١٠رسعة السيارة حوايل ●
يكون نظام التحكم بالزحف مضبوطاً عىل وضع ●

التشغيل.
ال تكون الرتوس التفاضلية األمامية والخلفية (إذا ●

كانت سيارتك مجهزة بها) يف وضع اإلبطال.
تكون دواسة الفرامل غري مضغوطة●
يكون ذراع تبديل الرسعات يف أي وضع غري وضع ●

 أو وضع R أو وضع الرجوع للخلف Pاالنتظار 

.Nالالتعشيق 
●. يتم تدوير عجلة القيادة بشكل حاد جداً
اإللغاء التلقائي لوظيفة املساعدة عىل االنعطاف■

عند إبطال الرتوس التفاضلية األمامية أو الخلفية (إذا 
كانت سيارتك مجهزة بها)، سيتم إصدار صوت 

إشاري بصورة متقطعة وإلغاء وظيفة املساعدة عىل 
. يف هذه الحالة، سينطفئ مؤرش  االنعطاف تلقائياً

وظيفة املساعدة عىل االنعطاف، ويتم عرض رسالة 
تشري إىل أنه قد تم ضبط وظيفة املساعدة عىل 

االنعطاف عىل وضع اإليقاف عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات لبضع ثوان.

قيود عىل استعمال وظيفة املساعدة عىل االنعطاف■
يف الحاالت التالية، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة 

. يف هذه الحالة  املساعدة عىل االنعطاف مؤقتاً
سيومض مؤرش وظيفة املساعدة عىل االنعطاف.

 كم/ساعة ١٠عندما تتجاوز رسعة السيارة ●
. تقريباً

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●
.Rالرجوع للخلف 

عند فصل البطارية■
سيومض مؤرش وظيفة املساعدة عىل االنعطاف 

ويجب القيام بتمهيد النظام. قد السيارة لألمام يف 
 كم/ساعة ٣٥خط مستقيم لبعض الوقت برسعة 

تقريباً أو أعىل. إذا استمر وميض مؤرش وظيفة 
املساعدة عىل االنعطاف حتى بعد تمهيد النظام، اطلب 

من وكيل تويوتا فحص السيارة.

تشغيل وظيفة املساعدة عىل االنعطاف

إيقاف تشغيل وظيفة املساعدة عىل 
االنعطاف



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٧٦٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

مفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس 
MTSمختلفة 

 MODEمفتاح اختيار الوضع 
SELECT

شاشة العرض املتعددة املعلومات
يتم عرض الوضع املختار.

اضغط مفتاح اختيار الوضع املالئم ١
.MTSلتضاريس مختلفة 

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس 
*مختلفة

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس 
مختلفة هو نظام يحسن القدرة عىل القيادة 

عىل الطرق الوعرة.
اخرت وضع يتالءم، إىل أقرب درجة ممكنة، 

مع نوع التضاريس التي تقود السيارة عليها 
من بني عدة أوضاع ضبط. 

يمكن تحسني التحكم يف الفرامل والتحكم يف 
قوة الدفع والتحكم يف التعليق تبعا للوضع 

املختار.
، يتم AUTOعند اختيار الوضع التلقائي 

تلقائياً تحسني التحكم يف الفرامل والتحكم يف 
قوة الدفع والتحكم يف التعليق وفقاً لظروف 

الطريق.

تحذير
عند استخدام نظام اختيار الوضع املالئم ■

لتضاريس مختلفة
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

وقوع حادث قد يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية:

تأكد من إضاءة مؤرشات الوضع املختار قبل ●
القيادة. لن يعمل نظام اختيار الوضع املالئم 

لتضاريس مختلفةً عندما تكون املؤرشات 
مطفأة.

) هي ٤٧٦ص ←حاالت الطريق املدرجة يف (●
مرجعية فقط. هناك احتمال أال تكون الوظيفة 

هي األنسب من حيث ظروف الطريق مثل 
درجة االنحدار واالنزالق والتموج وما إىل ذلك. 

قم بفحص ظروف الطريق جيداً قبل القيادة.

ليس الغرض من نظام اختيار الوضع املالئم ●
لتضاريس مختلفة هو زيادة قدرات السيارة. 

افحص ظروف الطريق بعناية مسبقا، وقم 
بقيادة السيارة بأمان وانتباه.

مالحظة
تنبيهات احتياطية حول االستخدام■

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة 
مصمم لالستعمال أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة. 

ال تستعمل النظام يف ظروف قيادة أخرى.

مكونات النظام

تغيري األوضاع

A

B

C



٤٧٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 املوجود عىل املفتاح.سييضء املؤرش 

اخرت أوضاع القيادة عىل شاشة العرض ٢
املتعددة املعلومات أثناء تدوير مفتاح 

 MODE SELECTاختيار الوضع 
لليمني واليسار.

وفقاً ألوضاع مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت، 
يمكن اختيار وضع من بني األوضاع التالية.

 يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت يف
L4الوضع 

إذا كان قد تم تفعيل التحكم يف الفرامل، فسوف 
يومض ضوء مؤرش االنزالق.

 يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت يف
H4الوضع 

إذا كان قد تم تفعيل التحكم يف الفرامل، فسوف 
يومض ضوء مؤرش االنزالق.

 MUD أو SANDعندما تكون السيارة يف الوضع 
، يتم إيقاف نظام التحكم DEEP SNOWأو 

. (ييضء ضوء مؤرش VSCبثبات السيارة   تلقائياً
VSC OFF(.

نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة■
يتحكم نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة 

يف السيارة بحيث يمكنها زيادة قوة الدفع وتحسني 
إمكانية القيادة عىل الطرق الوعرة. نتيجة لذلك ، قد 

تنخفض كفاءة الوقود عند مقارنتها بالقيادة يف 
الوضع العادي.

إلغاء النظام التلقائي■
يف الحاالت التالية، سيتم إلغاء نظام اختيار الوضع 

. املالئم لتضاريس مختلفة تلقائياً
عندما يتم الضغط عىل مفتاح وضع القيادة ●

DRIVE MODE أثناء ضبط مفتاح التحكم يف 
.H4الدفع بأربع عجالت عىل وضع 

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف●

ظروف الطريقالوضع

AUTOمناسب لظروف الطريق

SANDمناسب للطرق الرملية

MUDمناسب للطرق املوحلة

ROCKمناسب للتضاريس الصخرية

A

ظروف الطريقالوضع

AUTOمناسب لظروف الطريق

DIRTمناسب للطرق الرتابية

SANDمناسب للطرق الرملية

MUDمناسب للطرق املوحلة

DEEP 
SNOW

مناسب للطرق املغطاة بثلج 
عميق



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٧٨٤

AUTOالوضع التلقائي ■
يعمل عىل تقدير ظروف الطريق الذي تتم قيادة 

السيارة عليه وتحسني التحكم يف الفرامل والتحكم يف 
قوة الدفع والتحكم يف التعليق.

القدرة عىل تقدير ظروف الطريق محدودة وهناك 
احتمال أال يكون نظام اختيار الوضع املالئم 

لتضاريس مختلفة هو األنسب لظروف الطريق مثل 
امليل واالنزالق والتموج، وما إىل ذلك.

يف هذه الحاالت، اخرت الوضع الذي يالئم ظروف 
الطريق قبل القيادة.

إيقاف تشغيل نظام اختيار الوضع املالئم ■
لتضاريس مختلفة

القيام بما ييل يؤدي إىل إيقاف تشغيل نظام اختيار 
الوضع املالئم لتضاريس مختلفة، ثم ستختفي 
الشاشة املوجودة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
 عندما ييضء مؤرش مفتاح اختيار الوضع املالئم

MTSلتضاريس مختلفة 
اضغط مفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

 أثناء تشغيل النظام.MTSمختلفة 
 عندما ال ييضء مؤرش مفتاح اختيار الوضع املالئم

MTSلتضاريس مختلفة 
اضغط مفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

 إلضاءة املؤرش.MTSمختلفة 
اضغط عىل مفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

 مرة أخرى مع كون مؤرش نظام MTSمختلفة 
. اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة مضاءً

عندما تكون السيارة عالقة■
تحويل جهاز تحويل وضع الدفع والرتوس التفاضلية 
لتشغيل الوظائف التالية، ارجع إىل الصفحات التالية.

)٤٦٥ص ←نظام الدفع بأربع عجالت (●
ص ←وظيفة إبطال الرتوس التفاضلية املركزية (●

٤٦٦(
ص ← (*وظيفة إبطال الرتوس التفاضلية األمامية●

٤٦٨(
ص ← (*وظيفة إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية●

٤٧٠(

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
القيادة أثناء تشغيل نظام اختيار الوضع املالئم ■

لتضاريس مختلفة
قد تحدث األنواع التالية من املواقف، إال أنها ليست 

أعطاالً.
قد تشعر باهتزازات يف جسم السيارة أو عجلة ●

القيادة.
قد يُسمع ضجيج ناتج عن التشغيل من حجرية ●

املحرك.
عندما يكون من الرضوري فحص السيارة عند ■

وكيل تويوتا
يف الحاالت التالية، قد يكون هناك خلل يف النظام. 
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.

عندما ييضء ضوء مؤرش االنزالق.●
عندما ال ييضء مؤرش كل وضع عىل شاشة العرض ●

املتعددة املعلومات عىل الرغم من تحديد نظام 
اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة.



٤٧٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 
/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 

.CRAWLالتحكم بالزحف 
سييضء مؤرش نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء 

النزول عىل املنحدرات وسيعمل النظام.
أثناء تشغيل النظام، سيظل ضوء مؤرش االنزالق يف 
حالة وميض ومصابيح التوقف/مصابيح التوقف 
العلوية الرتكيب مضيئة. كما قد يتم إصدار صوت 

أثناء التشغيل. هذا ال يشري إىل وجود خلل.

 MODEأدر مفتاح اختيار الوضع 
SELECT) ٣٠ إىل ٤ لضبط الرسعة املرغوبة 

كم/ساعة تقريباً). يتم عرض الرسعة 
املضبوطة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.

لزيادة رسعة السيارة
لخفض رسعة السيارة

 عندما ييضء مؤرش مفتاح نظام التحكم يف
تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

DAC نظام التحكم بالزحف/CRAWL
اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 

/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 

نظام التحكم يف تقييد الرسعة أثناء 
*النزول عىل املنحدرات

يساعد هذا النظام عىل تفادي الرسعة الزائدة 
أثناء النزول عىل املنحدرات الشديدة امليالن. 

سيعمل النظام عند القيادة برسعة أقل من 
 كم/ساعة وجهاز تحويل وضع الدفع يف ٣٠

.H4الوضع 

تحذير
عند استخدام نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء ■

النزول عىل املنحدرات
ال تقم باالعتماد الزائد عىل نظام التحكم بتحديد 
الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات. ال يقوم هذا 

النظام بتوسيع حدود أداء السيارة. قم دائماً 
بفحص ظروف الطريق بعناية وقيادة السيارة 

بصورة آمنة.

تشغيل النظام

ضبط رسعة نظام التحكم بتحديد الرسعة 
أثناء النزول عىل املنحدرات

ضبط النظام عىل وضع اإليقاف

A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤٨٠٤

.CRAWLالتحكم بالزحف   مجدداً
 عندما ال ييضء مؤرش مفتاح نظام التحكم يف

تحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 
DAC نظام التحكم بالزحف/CRAWL

اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 
/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 

 إلضاءة املؤرش. CRAWLالتحكم بالزحف 
اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة 

/نظام DACأثناء النزول عىل املنحدرات 
 مجدداً حني يكون CRAWLالتحكم بالزحف 

. املؤرش مضيئاً
سيومض مؤرش نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء 
النزول عىل املنحدرات بينما يتوقف النظام تدريجياً 

عن العمل، ويتوقف عن الوميض عندما يتوقف 
. النظام عن العمل تماماً

اضغط مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة أثناء 
/نظام التحكم بالزحف DACالنزول عىل املنحدرات 

CRAWL أثناء وميض مؤرش نظام التحكم 
بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات لبدء 

. النظام مجدداً

توجيهات حول التشغيل■
سيعمل النظام عندما يوجد ذراع تبديل الرسعات يف 

، ولكن Pأي وضع آخر بخالف وضع االنتظار 
للحصول عىل تشغيل فعال للنظام يوىص باختيار 

مدى التحويل األدنى.
لن يعمل النظام عندما■
تكون الرتوس التفاضلية الخلفية يف وضع اإلبطال. ●

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يتم إبطال الرتوس التفاضلية األمامية. (إذا كانت ●

سيارتك مجهزة به)
عندما يومض مؤرش نظام التحكم بتحديد الرسعة ■

أثناء النزول عىل املنحدرات
يومض املؤرش ولن يعمل النظام يف الحاالت التالية:●
يتم تغيري وضع مفتاح التحكم يف الدفع بأربع •

.H4عجالت إىل وضع آخر غري 

يكون ذراع تبديل الرسعات مضبوطا عىل وضع •
.Pاالنتظار 

.٣٠تتجاوز رسعة السيارة •  كم/ساعة تقريباً
تزداد سخونة نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية.•

يف الحاالت التالية، يومض املؤرش لتحذير السائق ●
ولكن قد يعمل النظام:

يكون ذراع تبديل الرسعات يف موضع الالتعشيق •
N.

يتم الضغط عىل مفتاح نظام التحكم يف تحديد •
/نظام DACالرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات 

 أثناء إضاءة مؤرش CRAWLالتحكم بالزحف 
مفتاح نظام التحكم يف تحديد الرسعة أثناء النزول 

/نظام التحكم بالزحف DACعىل املنحدرات 
CRAWL.

سيتوقف النظام تدريجياً عن العمل. سيومض املؤرش 
أثناء التشغيل، ثم ينطفئ عندما يتوقف النظام عن 

العمل بشكل كامل.
عند تشغيل نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء ■

النزول عىل املنحدرات بشكل مستمر
إذا تم تشغيل نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء 

النزول عىل املنحدرات ملدة طويلة، فقد تزداد سخونة 
نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية. ملنع ذلك، سيتم 

إصدار صوت إشاري وإيقاف الوظيفة مؤقتًا.
يف هذه الحالة، يومض مؤرش نظام التحكم بتحديد 

الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات ويتم عرض "تم 
إيقاف نظام التحكم بقوة السحب" عىل شاشة عرض 

املعلومات املتعددة. (يمكن قيادة السيارة بصورة 
عادية أثناء هذه الفرتة)

سيصبح النظام فعاالً عندما تتغري إضاءة مؤرش نظام 
التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات إىل 

اإلضاءة الثابتة بعد فرتة قصرية وتختفي "تم إيقاف 
نظام التحكم بقوة السحب".

األصوات واالهتزازات الناشئة عن نظام التحكم ■
بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات

قد تسمع صوتاً صادراً من حجرية املحرك عند بدء ●
تشغيل املحرك أو بعد بدء االنطالق بالسيارة 

مبارشة. ال يدل هذا الصوت عىل وجود خلل يف 
نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل 

املنحدرات.
قد يحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل ●



٤٨١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل 
املنحدرات. ال تشري أي من هذه الظروف إىل وجود 

خلل.
قد تشعر باهتزازات يف جسم السيارة وعجلة •

القيادة.
قد تسمع صوتاً صادراً عن املوتور بعد إيقاف •

السيارة.
وجود خلل يف النظام■

يف األحوال التالية، اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

ال ييضء مؤرش نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء ●
النزول عىل املنحدرات عند ضغط مفتاح نظام 

التحكم يف تحديد الرسعة أثناء النزول عىل 
/نظام التحكم بالزحف DACاملنحدرات 

CRAWL.
ييضء ضوء مؤرش االنزالق.●

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

تحذير
عىل أسطح الطرق التالية، قد ال تتمكن السيارة ■

من الحفاظ عىل رسعة منخفضة ثابتة ال سيما 
عندما يتم تجاوز حد أداء تماسك اإلطارات أو 

إذا لم تتالمس اإلطارات مع األرض بشكل 
. قد يؤدي هذا إىل التعرض إلصابات  كافٍ

خطرية أو حتى الوفاة.
طرق زلقة مثل الطرق املبللة أو الوحلية●
الطريق املغطى بالجليد●
الطرق شديدة الوعورة والطرق الوعرة●

*DPFنظام تنقية جزئيات الديزل 

عند وصول جزيئات الديزل املجمعة 
باملصفاة إىل الكمية املحددة مسبقاً، يتم 

. إشعالها تلقائياً

تحذير
أثناء عملية اإلشعال■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق يف القيام بذلك قد يتسبب يف وقوع إصابة 
خطرية مثل اإلصابة بحروق ناشئة عن أنبوب غاز 

العادم الساخن وغازات العادم الساخنة أو قد 
يتسبب يف نشوب حريق.

ال تقم بإيقاف السيارة يف مكان توجد فيه مواد ●
قابلة لالشتعال مثل األعشاب الجافة بالقرب 

من أنبوب غاز العادم.

تأكد من عدم وجود أي شخص بالقرب من ●
أنبوب غاز العادم.

ال تقم بتنفيذ عملية اإلشعال عندما تكون ●
السيارة يف مكان مغلق مثل كراج.

ال تقم بلمس أنبوب غاز العادم أثناء عملية ●
إشعال جزيئات الديزل.
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 أثناء القيادة العادية، يتم تلقائياً إشعال
الجزيئات املجمعة يف املصفاة كل عدة مئات 

. أثناء عملية اإلشعال، يتم *من الكيلومرتات
 يدويا" عىل DPFعرض "يمكن تجديد 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.
 عندما تصل كمية جزيئات الديزل املرتاكمة

إىل مستوى معني، يمكن أيضاً تنفيذ عملية 
)٤٨٢ص ←اإلشعال. (

يختلف وفقاً للجو وظروف القيادة، الخ.:*

 يتميز DPFنظام تنقية جزيئات الديزل 
بالخصائص التالية:

 تزداد رسعة املحرك الالتعشيقية أثناء عملية
اإلشعال

 تختلف رائحة غاز العادم عن تلك الخاصة
بالسيارة املجهزة بمحرك الديزل العادي

 قد ينبعث دخان أبيض من أنبوب غاز العادم
أثناء عملية اإلشعال. ولكن هذا ال يدل عىل 

وجود خلل.

يمكن التأكد من كمية جزيئات الديزل املرتاكمة 
 عىل DPFيف نظام تنقية جزيئات الديزل 

شاشة مراقبة نظام تنقية جزيئات الديزل 
.DPFاملرتاكمة 

تظهر شاشة مراقبة نظام تنقية جزيئات الديزل 
 عندما يتم الضغط عىل مفتاح نظام DPFاملرتاكمة 

 أو عندما يتم عرض DPFتنقية جزيئات الديزل 
رسالة التحذير. استخدم نظام تنقية جزيئات الديزل 

 املعروض كمرجع.DPFاملرتاكمة 

منخفضة
ممتلئة

" إذا تم عرضDPF ممتلئ راجع دليل 
املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات، قم باتباع اإلجراءات التالية من 
أجل إشعال جزيئات الديزل.

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن.١
قم بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام ٢

وتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 
.Pاالنتظار 

مالحظة
DPFلتفادي وقوع خلل يف نظام■
ال تقم بمواصلة قيادة السيارة ملدة طويلة من ●

 ممتلئ توجه DPFالزمن أثناء عرض "
للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

ال تقم باستعمال أي نوع من الوقود غري النوع ●
املحدد

ال تقم باستعمال أي نوع من زيت املحرك غري ●
النوع املوىص به

ال تقم بتعديل أنبوب غاز العادم●

عملية اإلشعال

خصائص النظام

شاشة مراقبة نظام تنقية جزيئات الديزل 
DPFاملرتاكمة 

ضوء التحذير من وجود خلل يف نظام 
DPFتنقية جزيئات الديزل 

A

B
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ال تقم بإيقاف تشغيل املحرك. وكذلك تأكد من عدم 
وجود أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب من أنبوب 

)٤٨١ص ←غاز العادم. (
تحقق من أن املحرك قد تم تسخينه. إذا كان املحرك 

بارداً، قم بتسخني املحرك بواسطة ضغط دواسة 
١*التعجيل.

اضغط مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل ٣
DPF.

يتم عرض "جارٍ التجديد يدويا حافظ عىل املواد 
القابلة لالشتعال بعيدا عن السيارة" عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات، وتزداد رسعة دوران 
املحرك الالتعشيقية.

 دقيقة تقريباً إلكمال عملية ٤٠ – ١٥يستغرق األمر 
٢*اإلشعال.

انطفاء رسالة التحذير يشري إىل أن رسعة دوران 
املحرك الالتعشيقية أصبحت عادية.

 DPFقد ال يعمل مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل 
 مرت ٤٠٠٠عندما تكون السيارة عىل ارتفاع يزيد عن 

فوق مستوى سطح البحر.
وفقاً للظروف، قد يكون من الرضوري ضغط :١*

دواسة التعجيل إىل أن تزيد رسعة دوران املحرك 
 دورة/دقيقة. إذا كانت درجة ٣٠٠٠وتصل إىل 

حرارة سائل تربيد املحرك أو غاز العادم 
منخفضة، فقد يستغرق إشعال جزيئات الديزل 
وقتاً طويالً أو قد يتعذر إشعال جزيئات الديزل.

يختلف الوقت الالزم إلشعال جزيئات الديزل :٢*
وفقاً لدرجة الحرارة الخارجية. أيضاً، إذا ظلت 

 دورة/دقيقة تقريباً ٢٠٠٠رسعة دوران املحرك 
 دقائق منذ ضغط مفتاح نظام ١٠بعد انقضاء 

، فقد يشري هذا إىل DPFتنقية جزيئات الديزل 
انخفاض درجة حرارة غاز العادم. يف هذه 

الحالة، اضغط دواسة التعجيل لتدوير املحرك 
 دورة/دقيقة تقريباً ٣٠٠٠برسعة دوران تعادل 

لبعض الوقت.
" إذا تم عرضDPF ممتلئ يجب القيام 

بالتجديد يدويا راجع دليل املالك" عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات، اضغط مفتاح 

 إلشعال DPFنظام تنقية جزيئات الديزل 
جزيئات الديزل املجمعة يف املصفاة.

" إذا تم عرضDPF "ممتلئ توجه للوكيل 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات وإذا 

أضاء ضوء إشارة الخلل، اطلب من وكيل 
تويوتا فحص السيارة عىل الفور.

عملية اإلشعال باستعمال مفتاح نظام تنقية ■
DPFجزيئات الديزل 

ضغط دواسة التعجيل بعد ضغط مفتاح نظام ●
 سيؤدي إىل توقف DPFتنقية جزيئات الديزل 

عملية اإلشعال. إذا توقفت عملية اإلشعال، قم 
باستئنافها بأرسع ما يمكن.

بعد انتهاء عملية اإلشعال، قم بترسيع املحرك عدة ●
مرات لتنظيف نظام العادم.

إذا تم تنفيذ عملية اإلشعال عندما يكون أنبوب غاز ●
)، ستكون  العادم ساخناً (بعد القيادة مبارشة مثالً

املدة الالزمة أقل مما هي عندما يكون املحرك 
. بارداً

تغيري زيت املحرك■
تأكد من استعمال املرتبة املوىص بها من الزيت أو ما 

)٧٤٦ص ←يعادلها يف الجودة. (
DPFضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل ■

قد تظهر رسالة التحذير أرسع مما يف الحالة العادية 
*يف ظروف القيادة التالية.

أثناء القيادة برسعات منخفضة (عىل سبيل املثال ●
 كم/ساعة أو أقل).٢٠

عند تشغيل املحرك وإيقافه بصورة متكررة (إذا ●
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 دقائق ١٠قمت برتك املحرك غري دائر ملدة أكثر من 
يف آن واحد).

يختلف وفقاً للجو وظروف القيادة، الخ.:*

نظام الفرامل التي يتم التحكم بها إلكرتونيا ■
ECB

يقوم نظام الفرامل التي يتم التحكم بها 
إلكرتونيا بتوليد قوة الفرامل وفقا لعملية 

تشغيل الفرامل
 ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس ■

الخاص بتضاريس مختلفة
يساعد هذا النظام عىل منع احتباس العجالت 

عند تشغيل الفرامل بصورة مفاجئة، أو إذا تم 
تشغيل الفرامل أثناء القيادة عىل طريق زلق، أو 
يف ظروف القيادة عىل طرق وعرة (مثل الطرق 

املغطاة بالحجارة والرمال واألوحال)
السيارات املجهزة بنظام اختيار الوضع املالئم 
لتضاريس مختلفة: يعمل نظام الفرامل املانع 

 الخاص بتضاريس مختلفة ABSلالحتباس 
بالتزامن مع نظام اختيار الوضع املالئم 

لتضاريس مختلفة
نظام تعزيز الفرامل■

يولد مستوى متزايد من قوة الفرامل بعد ضغط 
دواسة الفرامل عندما يكتشف النظام حالة 

وقوف مفاجئ

مالحظة
عند إضاءة ضوء إشارة الخلل■

ييضء ضوء إشارة الخلل إذا قمت بمواصلة القيادة 
أثناء عرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات. يف مثل هذه الحالة قد تتعرض 
السيارة للتلف أو قد يقع حادث. اطلب من وكيل 

تويوتا فحص السيارة عىل الفور.

أنظمة املساعدة عىل القيادة

للحفاظ عىل السالمة واألداء، تعمل األنظمة 
التالية تلقائياً لالستجابة لظروف القيادة 

املختلفة. إال أن هذه األنظمة تعترب تكميلية 
وينبغي عليك أال تعتمد عليها كثرياً أثناء 

قيادة السيارة.

موجز أنظمة املساعدة عىل القيادة
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VSCنظام التحكم بثبات السيارة ■
هذا النظام يساعد السائق عىل التحكم يف انزالق 
السيارة عند انحراف السيارة عن خط السري أو 

أثناء االنعطاف عىل الطرق الزلقة.
يوفر تحكمًا مشرتكاً يف نظام الفرامل املانع 

 الخاص بتضاريس مختلفة ABSلالحتباس 
 TRCونظام التحكم الفعال بقوة السحب 

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
التوجيه.

يساعد عىل املحافظة عىل ثبات السيارة 
التوجيهي عند بدء انحراف السيارة إىل أحد 

االتجاهني أثناء القيادة عىل الطرق الزلقة، وذلك 
عن طريق التحكم بأداء توجيه السيارة.

نظام التحكم يف انحراف املقطورة■
يساعد السائق عىل التحكم بانحراف املقطورة 

بواسطة ضبط مستوى تعشيق الفرامل عىل 
العجالت الفردية حسب الظروف وتقليل عزم 
تدوير القيادة عند اكتشاف انحراف املقطورة.

TRCنظام التحكم الفعال يف قوة السحب ■
يساعد يف املحافظة عىل قوة الدفع ومنع 

اإلطارات من الدوران يف مكانها بدون احتكاك 
عند االنطالق بالسيارة أو زيادة رسعتها عىل 

الطرق الزلقة
نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق ■

بالسيارة عىل املرتفعات
يساعد هذا النظام عىل تقليل رجوع السيارة 
للخلف عند االنطالق بالسيارة عىل مرتفع

نظام التعليق الديناميكي الحركي ■
اإللكرتوني (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يتحكم إلكرتونيًا يف املوازن وفقًا لظروف 
الطريق وظروف القيادة مثل القيادة عىل 

الطرق الوعرة أو عىل املنعطفات، مما يزيد راحة 
الركوب واستقرار القيادة.

باإلضافة إىل ذلك، تم تحسني التحكم لكل وضع 
عن طريق اختيار وضع القيادة باستخدام 

) ٤٦٣ص ←مفتاح اختيار وضع القيادة (
ومفتاح اختيار الوضع املالئم لتضاريس 

)٤٧٦ص ←مختلفة. (
يمكن تغيري التحكم ليناسب القيادة عىل الطرق 
الوعرة عن طريق ضبط مفتاح التحكم بالدفع 

.L4بأربع عجالت عىل 
نظام التحكم التكاميل بديناميكيات السيارة ■

VDIM(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
يتحكم بشكل شامل يف نظام الفرامل املانع 

 الخاص بتضاريس مختلفة ABSلالحتباس 
ونظام تعزيز الفرامل ونظام التحكم الفعال 

 ونظام التحكم بثبات TRCبقوة السحب 
 ونظام التحكم باملساعدة عىل VSCالسيارة 

بدء االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات ونظام 
التوجيه. يتحكم يف الفرامل وقوة خرج املحرك 
وتشغيل عجلة القيادة عندما يتم تشغيل عجلة 

القيادة بشكل مفاجئ كما هو الحال عند القيادة 
عىل طريق زلق، مما يساعد عىل تحسني ثبات 

السيارة.
 (اذا AVSنظام التعليق املتغري التكيفي ■

كانت سيارتك مجهزة به)
يتم التحكم يف قوة تخميد ممتصات الصدمة 
بشكل مستقل للعجالت األربع وفقًا لعوامل 

تشمل ظروف سطح الطريق وعملية القيادة، 
مما يساهم يف زيادة راحة القيادة السلسة 

واالستقرار الفائق، ويساعد يف الحفاظ عىل 
وضعية السيارة.

باإلضافة إىل ذلك، يمكن تغيري قوة التخميد عن 
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طريق تحديد وضع القيادة باستخدام مفتاح 
)، ويمكن ٤٦٣ص ←اختيار وضع القيادة (

ضمان راحة القيادة أثناء القيادة عىل الطرق 
الوعرة عن طريق ضبط مفتاح التحكم بالدفع 

)٤٦٥ص ←. (L4بأربع عجالت عىل 
أضواء الخطر الومّاضة الخلفية التلقائية ■

(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
تكتشف مستشعرات الرادار الخلفي الجانبي 

السيارات الخلفية التي تسري يف نفس خط 
السري. إذا قرر النظام أن احتمال تعرض 

السيارة لتصادم خلفي كبري، تومض وماضات 
الطوارئ برسعة لتحذير سائق السيارة التي يف 

الخلف. يف نفس الوقت، سيتم عرض رسالة عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات إلعالم السائق 

باقرتاب السيارة التي يف الخلف.
إشارة تعشيق الفرامل الطارئ■

عند تعشيق الفرامل فجأة، تومض وماضات 
التحذير من الخطر تلقائياً لتحذير سائقي 

السيارات التي خلفك.
نظام فرملة االصطدامات الثانوية (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة به)
عندما يقوم مستشعر األكياس الهوائية 

 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
باستشعار وقوع تصادم والنظام يعمل، يتم 

التحكم بالفرامل وأضواء الفرامل تلقائياً 
لخفض رسعة السيارة واملساعدة عىل خفض 

احتمال وقوع رضر أكرب بسبب االصطدام 
الثانوي.

عند تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ■
TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC نظام/

 الخاص ABSالفرامل املانع لالحتباس 
بتضاريس مختلفة/نظام التحكم بانحراف 

املقطورة
يومض ضوء مؤرش االنزالق عندما يكون نظام 

/نظام التحكم TRCالتحكم الفعال بقوة السحب 
/نظام الفرامل املانع لالحتباس VSCبثبات السيارة 

ABS الخاص بتضاريس مختلفة/نظام التحكم 
بانحراف املقطورة يف وضع التشغيل.

TRCإلغاء نظام التحكم الفعال بقوة السحب ■
إذا انغرزت السيارة بالوحل أو األوساخ أو الثلوج، 

 TRCفقد يقوم نظام التحكم الفعال بقوة السحب 
بتقليل القوة التي يتم نقلها من املحرك إىل العجالت.

 قد يسهل عليك فإن إيقاف النظام بضغط 
تحريك السيارة لألمام والخلف بصورة متكررة 

لتخليصها من الغرز.
إليقاف تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب 

TRC برسعة وارفع إصبعك عنه.، اضغط 

سيتم عرض "تم إيقاف نظام التحكم بقوة السحب" 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

 مرة أخرى إلعادة تشغيل النظام.اضغط 
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إيقاف تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ■
TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC نظام/

التحكم بانحراف املقطورة
/TRCإللغاء نظام التحكم الفعال بقوة السحب 

/نظام التحكم VSCنظام التحكم بثبات السيارة 
 مطوالً ملدة تزيد عن بانحراف املقطورة، اضغط 

 ثوان عندما تكون السيارة متوقفة.٣
 وسيتم عرض VSC OFFسييضء ضوء املؤرش 

"تم إيقاف نظام التحكم بقوة السحب" عىل شاشة 
*عرض املعلومات املتعددة.

 مرة أخرى إلعادة تشغيل األنظمة.اضغط 
يف السيارات املجهزة بنظام ضمان السالمة :*

، يتم أيضاً إلغاء نظام PCSالسابقة للتصادم 
 (فقط PCSضمان السالمة السابقة للتصادم 

التحذير قبل التصادم متاح). سييضء ضوء تحذير 
 PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

وسيتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
)٣٠٩ص ←املعلومات. (

عند عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة ■
املعلومات تشري إىل إبطال نظام التحكم الفعال 

 حتى إذا لم يتم ضغط TRCبقوة السحب 
 TRCتم إبطال نظام التحكم الفعال بقوة السحب 

. إذا استمر عرض املعلومات، قم باالتصال  مؤقتاً
بوكيل تويوتا.

الظروف التي يتم فيها تشغيل نظام التحكم ■
باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات

عندما تتم تلبية الحاالت األربع التالية، سيعمل نظام 
التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل 

املرتفعات:
يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري وضع ●

 (عند االنطالق N أو وضع الالتعشيق Pاالنتظار 
بالسيارة لألمام/للخلف عىل مرتفع).

تكون السيارة متوقفة.●
تكون دواسة التعجيل غري مضغوطة.●
تكون فرامل االنتظار غري معشقة.●
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل ●

ON

اإللغاء التلقائي لنظام التحكم باملساعدة عىل ■
االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات

سيتم إيقاف نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق 
بالسيارة عىل املرتفعات يف أية حالة من الحاالت 

التالية:
يتم تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ●

.N أو وضع الالتعشيق Pاالنتظار 
يتم ضغط دواسة التعجيل.●
يتم ضغط دواسة الفرامل وتعشيق فرامل ●

االنتظار.
انقضت ثانيتان كحد أقىص بعد رفع قدمك عن ●

دواسة الفرامل.
يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل وضع ●

.OFFاإليقاف 
صدور األصوات واالهتزازات الناشئة عن تشغيل ■

 الخاص ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 
بتضاريس مختلفة ونظام تعزيز الفرامل ونظام 

 ونظام التحكم VSCالتحكم يف ثبات السيارة 
بانحراف املقطورة ونظام التحكم الفعال بقوة 

 ونظام التحكم يف املساعدة عىل بدء TRCالسحب 
االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات

قد يصدر صوت من حجرية املحرك عند ضغط ●
دواسة الفرامل بشكل متكرر أو عند بدء تشغيل 

املحرك أو بعد بدء انطالق السيارة مبارشة. ال يدل 
هذا الصوت عىل وجود خلل يف أي من هذه 

األنظمة.
قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل ●

األنظمة املذكورة أعاله. ال يشري أي من هذه 
الظروف إىل وجود خلل.

قد تشعر باهتزازات يف جسم السيارة وعجلة •
القيادة.

قد تسمع صوتاً صادراً عن املوتور أيضاً بعد •
إيقاف السيارة.

ECBصوت تشغيل نظام ■
 يف الظروف ECBقد تسمع صوت تشغيل نظام 

التالية إال أنه ال يدل عىل وجود خلل يف النظام.
يصدر صوت التشغيل من حجرية املحرك عند ●

تشغيل دواسة الفرامل.
تسمع صوت تشغيل موتور نظام الفرامل من ●
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مقدمة السيارة عند فتح باب السائق.
يصدر صوت التشغيل من حجرية املحرك بعد ●

دقيقة أو دقيقتني من إيقاف تشغيل املحرك.
إعادة التشغيل التلقائية لنظام التحكم الفعال بقوة ■

 ونظام التحكم بانحراف املقطورة TRCالسحب 
VSCونظام التحكم بثبات السيارة 

 TRCبعد إيقاف نظام التحكم الفعال بقوة السحب 
ونظام التحكم بانحراف املقطورة ونظام التحكم 

، ستتم إعادة تشغيل األنظمة VSCبثبات السيارة 
تلقائياً يف الظروف التالية:

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●
اإليقاف.

إذا قمت بإبطال نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●
TRC فقط، يتغري نظام التحكم الفعال بقوة 

 إىل وضع التشغيل عند زيادة رسعة TRCالسحب 
السيارة.

إذا قمت بإيقاف كل من نظام التحكم الفعال بقوة 
 ونظام التحكم بثبات السيارة TRCالسحب 
VSC لن تتم إعادة تشغيلهما تلقائياً حتى عند ،

زيادة رسعة السيارة.
رشوط تشغيل أضواء الخطر الومّاضة الخلفية ■

التلقائية
عندما يتم استيفاء الرشطني التاليني، ستعمل أضواء 

الخطر الومّاضة الخلفية التلقائية:
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي ●

.١٠٠ كم/ساعة و ٣٠خلفك بني   كم/ساعة تقريباً
 كم/ساعة أو أقل أو ١٠تتم قيادة سيارتك برسعة ●

عند أي رسعة مع الضغط عىل دواسة الفرامل.
حاالت قد ال يتم فيها تشغيل أضواء الخطر ■

الومّاضة الخلفية التلقائية بشكل صحيح
قد ال يكتشف النظام السيارة التي يف الخلف ●

بصورة صحيحة يف الحاالت التالية:
عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •

املنطقة املحيطة به لصدمة قوية
عند وجود وحل أو ثلج أو جليد أو ملصق، إلخ •

يغطي املستشعر أو املنطقة املحيطة به عىل املصد 
الخلفي

عند القيادة عىل طريق مبلل فيه مياه راكدة يف •
الطقس اليسء، كما عند هطول أمطار غزيرة أو 

ثلوج أو يف الضباب

أثناء قيادة سيارتك عىل مرتفعات ومنحدرات •
متتالية شديدة امليالن كالتالل وانخفاضات الطرق، 

الخ
عندما تكون السيارة التي يف الخلف ال تقرتب من •

وراء سيارتك مبارشة
عندما تكون السيارة التي يف الخلف تقرتب من •

زاوية
عندما تقطع سيارة الطريق خلف سيارتك بصورة •

مفاجئة
عندما تكون السيارة التي يف الخلف محاطة •

بسيارات أخرى
عندما يتم تركيب حمالة دراجات أو كماليات •

أخرى عىل مؤخرة سيارتك
يف الحاالت التالية قد يعمل النظام حتى مع عدم ●

وجود احتمال وقوع تصادم
عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •

املنطقة املحيطة به لصدمة قوية
عندما تكون سيارتك محاطة بسيارات أخرى•
عندما تكون سيارتك متوقفة لالنعطاف عند •

تقاطع، وما إىل ذلك، وتتجاوز سيارة سيارتك من 
الخلف مبارشة

عندما تكون سيارتك متوقفة عىل جانب الطريق، •
وما إىل ذلك، وتمر سيارة بالقرب من جانب 

سيارتك
عندما تقرتب سيارة من سيارتك من الناحية •

الخلفية قبل التجاوز
عندما تقرتب سيارة من سيارتك من الناحية •

الخلفية فجأة
عند عرض "أضواء التحذير الوماضة غري متاحة" ■

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
يتم إيقاف وظيفة أضواء الخطر الومّاضة الخلفية 

. التلقائية مؤقتاً
يف هذه الحالة، قد يكون هناك جليد أو ثلج أو وحل 

مثالً عىل واقية الصدمات يف املنطقة التي حول 
) يفرتض أن يعود النظام إىل ٣٦٢ص ←املستشعر. (

حالته العادية بعد إزالة الجليد أو الثلج أو الطني، الخ 
عن واقية الصدمات الخلفية. كما قد ال تعمل 

املستشعرات بصورة عادية عند القيادة يف منطقة 
شديدة الحرارة أو الربودة.

ظروف تشغيل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل ■
الطارئ

عند تحقيق الرشوط التالية، ستعمل وظيفة إشارة 
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تعشيق الفرامل الطارئ:
تكون وماضات التحذير من الخطر مطفأة.●
 كم/٥٥تكون رسعة السيارة الفعلية أعىل من ●

ساعة.
النظام يقدر من خالل إبطاء الرسعة أن هذه عملية ●

فرملة مفاجئة.
اإللغاء التلقائي لوظيفة إشارة تعشيق الفرامل ■

الطارئ
سيتم إلغاء مؤرش تعشيق الفرامل الطارئ يف أية حالة 

من الحاالت التالية:
يتم تشغيل وماضات التحذير من الخطر.●
النظام يقدر من خالل إبطاء الرسعة أن هذه ليست ●

عملية فرملة مفاجئة.
ظروف تشغيل نظام فرملة االصطدامات الثانوية■

يعمل النظام عندما يكتشف مستشعر األكياس 
الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS حدوث تصادم أثناء تحرك السيارة. إال أن 
النظام ال يعمل يف حالة تلف املكونات.

إلغاء نظام فرملة االصطدامات الثانوية تلقائياً■
يتم إلغاء النظام تلقائياً يف أي من الظروف التالية.

 كم/ساعة ٠يتم انخفاض رسعة السيارة إىل ●
. تقريباً

عند مرور مدة معينة من الزمن أثناء التشغيل●
عند ضغط دواسة التعجيل كثرياً●

تحذير
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس ■

الخاص بتضاريس مختلفة بصورة فعالة عند
تجاوز حدود أداء تماسك الطريق باإلطارات●

(مثل القيادة عىل طرق مغطاة بالثلوج 
.( باستعمال إطارات مهرتئة جداً

انزالق السيارة عىل الطبقة املائية املكونة بني ●
اإلطارات وسطح الطريق أثناء القيادة برسعات 

عالية عىل طريق مبلل أو زلق.

قد تكون املسافة الالزمة إليقاف السيارة عند ■
 ABSتشغيل نظام الفرامل املانع لالحتباس 

الخاص بتضاريس مختلفة أطول من املسافة 
الالزمة إليقاف السيارة يف الظروف العادية

 الخاص ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 
بتضاريس مختلفة غري مصمم لتقصري املسافة 

الالزمة إليقاف السيارة. قم دائماً باملحافظة عىل 
مسافة آمنة بينك وبني السيارة التي أمامك، 

خصوصاً يف الظروف التالية:
أثناء القيادة عىل طرق موحلة أو مغطاة ●

بالحىص أو بالثلوج
أثناء القيادة بجنازير مركبة عىل اإلطارات●
أثناء القيادة عىل طرق توجد فيها مطبات●
أثناء القيادة عىل طرق توجد فيها حفر أو عىل ●

طرق غري مستوية
قد ال يعمل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ■

TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC 
بصورة فعالة عندما

قد ال يمكن تحقيق التحكم التوجيهي األكيد وقوة 
السحب الكافية أثناء القيادة عىل الطرق الزلقة 

حتى أثناء تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة 
/نظام التحكم بثبات السيارة TRCالسحب 
VSC.

قم بقيادة السيارة بحذر يف الظروف التي قد يتم 
فيها فقدان الثبات والقوة.

ال يعمل نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق ■
بالسيارة عىل املرتفعات بفعالية عندما

ال تتكل كثرياً عىل نظام التحكم باملساعدة عىل ●
االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات. قد ال يعمل 

نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة 
عىل املرتفعات بصورة فعالة عندما تكون 

السيارة عىل مرتفع حاد أو عىل طرق مغطاة 
بالجليد.
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تحذير
خالفاً لفرامل االنتظار فإن نظام التحكم ●

باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات 
غري مصمم للمحافظة عىل السيارة متوقفة ملدة 

طويلة من الزمن. ال تحاول استعمال نظام 
التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل 
املرتفعات للمحافظة عىل السيارة متوقفة عىل 

منحدر، ألن ذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث.
عند تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب ■

TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC/
نظام التحكم بانحراف املقطورة

يومض ضوء مؤرش االنزالق. قم بقيادة السيارة 
. القيادة الطائشة قد تؤدي إىل وقوع  بحذر دائماً
حادث. توخى الحذر الشديد عندما يومض ضوء 

املؤرش.
عند إيقاف تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة ■

/نظام التحكم بثبات السيارة TRCالسحب 
VSCنظام التحكم بانحراف املقطورة/

توخى الحذر الشديد وقم بقيادة السيارة برسعة 
مالئمة لظروف الطريق. وال تقم بإيقاف تشغيل 

/نظام TRCنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
/نظام التحكم VSCالتحكم بثبات السيارة 

بانحراف املقطورة إال عند الرضورة ألنها أنظمة 
هامة لزيادة ثبات السيارة وقوة السحب.

نظام التحكم يف انحراف املقطورة هو جزء من 
، ولن يعمل VSCنظام التحكم يف ثبات السيارة 

 VSCعندما يكون نظام التحكم يف ثبات السيارة 
يف وضع اإليقاف أو عند وجود خلل فيه.

استبدال اإلطارات■
تأكد من أن تكون جميع اإلطارات من نفس 

املقاس واملاركة ونقشة املداس وسعة الحمل 
اإلجمالية املحددة. باإلضافة إىل ذلك، تأكد من أن 

تكون اإلطارات منفوخة إىل مستوى ضغط النفخ 
املوىص به.

 ABSلن يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس 
الخاص بتضاريس مختلفة ونظام التحكم الفعال 

 ونظام التحكم بانحراف TRCبقوة السحب 
 VSCاملقطورة ونظام التحكم بثبات السيارة 

بصورة صحيحة إذا كانت إطارات مختلفة مركبة 
عىل سيارتك.

اتصل بوكيل تويوتا للمزيد من املعلومات عند 
استبدال اإلطارات أو العجالت.

التعامل مع اإلطارات وجهاز التعليق■
سيؤثر استعمال اإلطارات التي يوجد فيها أي 

عيب أو تعديل جهاز التعليق عىل أنظمة املساعدة 
عىل القيادة سلبياً مما يؤدي اىل وقوع خلل فيها.

تنبيه احتياطي حول نظام التحكم بانحراف ■
املقطورة

ال يمكن تقليل انحراف املقطورة بواسطة نظام 
التحكم بانحراف املقطورة يف كل حاالت. وفقاً 

لعوامل كثرية مثل حاالت السيارة واملقطورة 
وسطح الطريق والبيئة التي تتم القيادة فيها، قد 
 . ال يكون نظام التحكم بانحراف املقطورة فعاالً

راجع دليل املالك املرفق بمقطورتك للحصول عىل 
املعلومات حول كيفية قطر مقطورتك بصورة 

صحيحة.
إذا انحرفت املقطورة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطرية.
امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ عىل السيارة ●

يف خط مستقيم. ال تقم بمحاولة التحكم 
بانحراف املقطورة بواسطة تدوير عجلة 

القيادة.
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تحذير
ابدأ برفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم ●

بخفض رسعة السيارة عىل الفور ولكن 
بالتدريج.

ال تقم بزيادة رسعة السيارة. ال تقم بتعشيق 
فرامل السيارة.

من املفروض أن تتمكن من ضمان ثبات السيارة 
واملقطورة إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو 

تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة لتوجيه السيارة 
واملقطورة املنحرفتني إىل خط السري الصحيح. 

)٢٣٧ص ←(
نظام فرملة االصطدامات الثانوية■

ال تعتمد عىل نظام فرملة االصطدامات الثانوية 
وحده. هذا النظام مصمم للحد من احتمال وقوع 
رضر أكرب بسبب االصطدام الثانوي، إال أن تأثريه 
يتغري وفقاً لظروف متعددة. االعتماد عىل النظام 

بشكل زائد قد يؤدي إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

التعامل مع املستشعر الراداري الخلفي الجانبي ■
(السيارات املجهزة بأضواء الخطر الومّاضة 

الخلفية التلقائية)
٣٦٣ص ←

مالحظة
تنبيهات احتياطية حول نظام التعليق ■

الديناميكي الحركي اإللكرتوني (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

يف الحاالت التالية، قد يكون النظام معطالً وقد 
تتأثر سلبياً راحة القيادة أو إمكانية القيادة عىل 

الطرق الوعرة. اطلب من وكيل تويوتا فحص 
السيارة عىل الفور.

عندما يكون هناك شعور بأن ميل السيارة ●
أصبح أكرب من املعتاد عند الدوران يف 

املنعطفات.

عندما ال يعود ميل السيارة إىل حالته السابقة ●
حتى بعد استمرار سري السيارة بعد تركها يف 

وضع مائل، عىل رصيف أو منحدر مثالً، لفرتة 
طويلة (قد تظل السيارة يف حالة مائلة فور 

إعادتها إىل سطح مستوٍ).
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 الخصائص املحددة للتصميم تعطيها مركزا
أعىل للثقل من سيارات الركاب العادية. هذه 

امليزة يف تصميم السيارة تجعل هذا النوع 
من السيارات أكثر عرضة لالنقالب. إن 

معدل انقالب السيارات املتعددة 
االستعماالت أعىل مما هو يف األنواع األخرى 

من السيارات.
 إحدى ميزات االرتفاع العايل عن األرض هي

التمتع بمنظر أفضل للطريق مما يتيح لك 
توقع املشاكل.

 هذه السيارة غري مصممة لالنعطاف بنفس
رسعات سيارات الركاب العادية تماماً مثلما 

أن السيارات الرياضية التي تتسم بمركز 
ثقل منخفض جداً غري مصممة لتوفري األداء 

املريض أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة. 
ولذلك فإن االنعطاف الحاد برسعة زائدة قد 

يؤدي إىل انقالب السيارة.

عند قيادة سيارتك عىل طرق وعرة، يرجى 
مالحظة التنبيهات االحتياطية التالية لضمان 

تنبيهات احتياطية حول القيادة عىل 
الطرق الوعرة

تصنّف هذه السيارة ضمن السيارات املتعددة 
االستعماالت حيث تتميز بارتفاع أعىل عن 

األرض ومسافة أضيق بني اإلطارين بالنسبة 
قادرة تكون لكي وذلك ثقلها، مركز الرتفاع
عىل توفري أداء أعىل أثناء القيادة عىل مختلف 

أنواع الطرق الوعرة.

مزايا السيارة املصممة للقيادة عىل الطرق 
الوعرة

تحذير
تنبيهات احتياطية حول السيارات الخاصة ■

بالطرق الوعرة
قم دائماً بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية 

لتقليل خطر التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطرية 
أو تعرض سيارتك للتلف إىل الحد األدنى:

يف الحادث الذي ينتج عنه االنقالب، تزداد ●
احتماالت وفاة الشخص الذي ال يرتدي حزام 

املقعد أكثر من الشخص الذي يرتدي حزام 
املقعد. لذلك ينبغي دائماً عىل السائق وجميع 

الركاب أن يربطوا أحزمة املقاعد الخاصة بهم.
تجنب االنعطافات الحادة أو املناورات املفاجئة،●

إن أمكن.
قد يؤدي اإلخفاق يف تشغيل هذه السيارة بشكل 

صحيح إىل فقدان السيطرة أو انقالب السيارة 
مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

تحميل البضائع عىل الحمالة السقفية لألمتعة ●
سيجعل مركز ثقل السيارة أعىل. تجنب 

الرسعات العالية أو االنطالقات املفاجئة أو 
االنعطافات الحادة أو الفرملة املفاجئة أو 
املناورات املفاجئة، وإال فقد يؤدي ذلك إىل 

فقدان السيطرة عىل السيارة أو انقالبها بسبب 
اإلخفاق يف تشغيل هذه السيارة بشكل صحيح.

احرص دائماً عىل تخفيف الرسعة عند هبوب ●
الرياح املتعامدة العاصفة. نظرًا لنمطها 

وارتفاع مركز ثقلها، تكون سيارتك أكثر تأثراً 
بالرياح الجانبية من سيارة الركاب العادية. 
تخفيف الرسعة سيسمح لك بالتحكم بشكل 

أفضل.
ال تقم بالقيادة أفقيًا عرب املنحدرات الحادة. من ●

األفضل القيادة بشكل مستقيم ألعىل أو ألسفل. 
يمكن لسيارتك (أو أية سيارة مماثلة من 

سيارات الطرق الوعرة) أن تنقلب عىل الجانبني 
بشكل أسهل بكثري من األمام أو الخلف.

القيادة عىل الطرق الوعرة
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متعة القيادة ومساعدتك عىل عدم استثناء أي 
مناطق يسمح فيها بقيادة السيارات املصممة 

للطرق الوعرة:
 قم بقيادة سيارتك فقط يف املناطق التي

يُسمح فيها بسري سيارات الطرق الوعرة.
 احرتم امللكية الخاصة. احصل عىل ترصيح

من املالك قبل الدخول إىل ملكية خاصة.
 ال تدخل إىل مناطق مغلقة. احرتم البوابات

والحواجز والعالمات التي تمنع السري.
 ابقى عىل الطرق املعرتف بها. عندما تكون

الطرق مبللة، يجب تغيري أساليب القيادة أو 
تأجيل السري ملنع حدوث أرضار للطرق.

تحذير
تنبيهات احتياطية حول القيادة عىل الطرق ■

الوعرة
قم دائماً بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية 

لتقليل خطر التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطرية 
أو تعرض سيارتك للتلف إىل الحد األدنى:

قم بالقيادة بعناية عندما تكون خارج الطريق. ●
ال تقم بمخاطرات غري رضورية من خالل 

القيادة يف أماكن خطرة.
ال تقبض عىل أذرع عجلة القيادة عند القيادة ●

عىل الطرق الوعرة. قد تؤدي صدمة قوية إىل 
اهتزاز العجلة وجرح يديك. احتفظ بيديك 

وخاصة اإلبهام عىل الجزء الخارجي من 
الحافة.

للفعالية، تحقق دائما من الفرامل الخاصة بك ●
فوراً بعد القيادة يف الرمال أو الطني أو املياه أو 

الثلج.

بعد القيادة عىل الطرق املغطاة باألعشاب ●
الطويلة أو بالحىص أو بالرمل أو عرب األنهار 

وغريها، تأكد من عدم التصاق العشب أو الورق 
أو الحىص أو الرمل بالجزء السفيل من جسم 

السيارة. قم بإزالة أي من هذه األشياء من 
الجزء السفيل للسيارة. إذا تم استخدام السيارة 
مع وجود هذه املواد عالقة أو ملتصقة بالجزء 

السفيل للسيارة، فقد يحدث عطل أو حريق.
عند القيادة عىل الطرق الوعرة أو يف التضاريس ●

القاسية، ال تعمد إىل قيادة السيارة برسعات 
زائدة أو القفز أو القيام بانعطافات حادة أو 

رضب األجسام، إلخ، فقد يتسبب هذا يف فقدان 
السيطرة أو انقالب السيارة مما يؤدي إىل 
الوفاة أو اإلصابة الخطرية. كما أنك بذلك 

تخاطر بإحداث أرضار باهظة يف نظام التعليق 
والشاسيه الخاص بسيارتك.

مالحظة
لتفادي األرضار املائية■

قم باتخاذ جميع تدابري السالمة الالزمة لضمان 
عدم حدوث رضر مائي للمحرك أو للمكونات 

األخرى.
إن دخول املاء إىل فتحة سحب الهواء الخاصة ●

باملحرك سيؤدي إىل حدوث رضر جسيم 
للمحرك.

دخول املاء يف جهاز نقل الحركة التلقائي يؤدي ●
إىل تدهور أداء تحويل الرتوس وانغالق جهاز 

نقل الحركة إىل جانب االهتزازات مما يؤدي يف 
النهاية إىل تعطيل جهاز نقل الحركة.

يمكن للمياه غسل الشحوم من محامل العجالت ●
مما يسبب الصدأ والفشل املبكر، وقد تترسب 

أيضاً إىل الرتوس التفاضلية وجهاز نقل الحركة 
وعلبة النقل، مما يقلل من جودة التشحيم التي 

يتمتع بها زيت الرتوس.
عندما تقود سيارتك عرب املياه■

يف حالة القيادة عرب املياه، كما هو الحال عند عبور 
املجاري املائية الضحلة عىل سبيل املثال، تحقق 
أوالً من عمق املياه وأسفل قاع النهر للتأكد من 

صالبته. قد سيارتك ببطء وتجنب املياه العميقة.
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 قم باستعمال السوائل املالئمة لدرجة
الحرارة الخارجية.

زيت املحرك•
سائل تربيد املحرك•
سائل تربيد جهاز التربيد البيني (إذا كانت •

سيارتك مجهزة به)
سائل الغسالة•
.اطلب من فني مؤهل فحص حالة البطارية
 قم برتكيب إطارات الثلج األربعة عىل

السيارة أو قم برشاء مجموعة الجنازير 
لإلطارات الخلفية.

تأكد من أن تكون جميع اإلطارات من نفس الحجم 
واملاركة، وأن تكون الجنازير مالئمة ملقاس 

اإلطارات.
وقود محرك الديزل يف درجات الحرارة ■

املنخفضة
استخدم وقود الديزل الشتوي أثناء انخفاض 

درجات الحرارة. إن استعمال وقود الديزل 
الصيفي يف درجات الحرارة املنخفضة قد يؤدي 

إىل تشغيل نظام الوقود بطريقة غري صحيحة 
وحدوث خلل يف املحرك. قم بتقليل أكرب قدر 
ممكن من وقود الديزل الصيفي املوجود يف 

خزان الوقود أثناء االستخدام يف درجات 

مالحظة
فحص السيارة بعد القيادة عىل الطرق الوعرة■
الرمال واألوحال املرتاكمة يف أسطوانات ●

الفرامل وحول أقراص الفرامل قد تؤثر عىل 
أداء الفرامل وقد تتلف مكونات نظام الفرامل.

احرص دائمًا عىل إجراء فحص الصيانة بعد كل ●
يوم من القيادة عىل الطرق الوعرة التي أخذتك 
عرب التضاريس القاسية أو الرمال أو الوحل أو 

املياه. للحصول عىل املعلومات عن الصيانة 
ص ←املربمجة، راجع الصيانة املربمجة (

٦٢٢.(

فصل  توجيهات حول القيادة يف
الشتاء

قم بإجراء عمليات التحضري والفحص 
الرضورية قبل قيادة السيارة يف فصل 

الشتاء. قم دائماً بقيادة السيارة يف األسلوب 
الجوية. للظروف املالئم

عمليات التحضري قبل حلول فصل الشتاء
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الحرارة املنخفضة، وقم بإعادة تعبئة وقود 
الديزل الشتوي بأرسع ما يمكن. تحقق من 
املعلومات عن نوع وميزات استخدام وقود 

الديزل يف محطات الوقود.

قم بتنفيذ العمليات التالية وفقاً لظروف 
القيادة:
 ال تقم بمحاولة فتح أي من النوافذ أو

تحريك املاسحة املتجمدة بالقوة. صب املاء 
الدافئ عىل املنطقة املتجمدة إلذابة الجليد. 

امسح املاء عىل الفور لتفادي تجمده.
 لضمان تشغيل املروحة الخاصة بنظام

تكييف الهواء بصورة صحيحة، انزع أي 
ثلج مرتاكم عىل فتحات سحب الهواء 

املوجودة أمام الزجاج األمامي.
 قم بفحص وإزالة أي جليد أو ثلج مرتاكم

عىل املصابيح الخارجية وسقف السيارة 
والشاسيه، وحول اإلطارات أو عىل الفرامل.

 قم بإزالة أي من الثلج أو األوحال عن الجزء

تحذير
القيادة مع كون إطارات الثلج مركبة عىل ■

السيارة
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل 

خطر وقوع حوادث.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة، مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

قم باستعمال اإلطارات ذات املقاس املحدد.●
حافظ عىل اإلطارات منفوخة بمستوى الضغط ●

املوىص به.
ال تقم بالقيادة برسعة أعىل من حدود الرسعة ●

أو حدود الرسعة املحددة إلطارات الثلج املركبة 
عىل سيارتك.

قم باستعمال إطارات الثلج عىل جميع ●
العجالت، وليس عىل بعض العجالت.

القيادة مع كون الجنازير مركبة عىل اإلطارات■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل 

خطر وقوع حوادث.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل عدم إمكانية قيادة 

السيارة بصورة آمنة، مما يتسبب يف الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية.

ال تقم بالقيادة برسعة أعىل من حدود الرسعة ●
 ٥٠املحددة لجنازير اإلطارات املستعملة أو 

كم/ساعة، أيهما تكون أخفض.
تجنب القيادة عىل طرق توجد عليها مطبات أو ●

عىل حفر.
تجنب تعجيل السيارة فجأة وتوجيه السيارة ●

فجأة وتعشيق الفرامل بصورة مفاجئة 
وتحويل الرتوس الذي يؤدي إىل استعمال 

فرامل املحرك فجأة.

قم بخفض رسعة السيارة بصورة كافية قبل ●
دخول منعطف لضمان السيطرة األكيدة عىل 

السيارة.
 LTAال تستخدم نظام مساعدة تتبع خط السري ●

(إذا كانت سيارتك مجهزة به).
ال تستخدم نظام التحذير من الخروج عن خط ●

 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAالسري 
ميالن السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به).

مالحظة
عند تصليح أو استبدال إطارات الثلج ■

(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار)

اطلب تصليح أو استبدال إطارات الثلج من وكيل 
تويوتا أو بائعي إطارات التجزئة املرخصني.

وذلك ألن نزع وتركيب إطارات الثلج يؤثر عىل 
تشغيل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات.

قبل قيادة السيارة
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السفيل من حذائك قبل دخول السيارة.

قم بتعجيل السيارة ببطء، وقم باملحافظة عىل 
مسافة آمنة بني سيارتك والسيارة املوجودة 
أمامك، وقم بقيادة السيارة برسعة منخفضة 

مالئمة لظروف الطريق.

 قم بصف السيارة وتحريك ذراع تبديل
 دون تعشيق Pالرسعات إىل وضع االنتظار 

فرامل االنتظار. وإال فقد تتجمد فرامل 
االنتظار ويتعذر تحريرها. عند إيقاف 

السيارة بدون تعشيق فرامل االنتظار، تأكد 
من تثبيت اإلطارات باستعمال السندات.
عدم القيام بذلك قد يكون خطراً ألنه قد 

يسبب تحرك السيارة بصورة غري متوقعة، 
مما يؤدي إىل وقوع حادث.

عندما تكون فرامل االنتظار مضبوطة عىل الوضع 
التلقائي، قم بتحرير فرامل االنتظار بعد تحريك 

ص ←.  (Pذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 
٢٦٤، ٢٦٠(
 عند إيقاف السيارة بدون تعشيق فرامل

االنتظار، تأكد من عدم إمكانية تحريك ذراع 
.*Pتبديل الرسعات خارج وضع االنتظار 

سيتم إبطال ذراع تبديل الرسعات عند محاولة :*
 إىل أي وضع آخر Pتحريكه من وضع االنتظار 

بدون ضغط دواسة الفرامل. إذا كنت تتمكن من 
، Pنقل ذراع تبديل الرسعات من وضع االنتظار 

فقد يشري ذلك إىل وجود مشكلة يف نظام إبطال 
تحويل الرتوس. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة عىل الفور.

قم باستعمال جنازير اإلطارات من املقاس 
الصحيح عند تركيب الجنازير عىل اإلطارات. 
مقاس الجنازير موصوف لكل مقاس لإلطار.

الجنزير الجانبي:
 مم٥القطر 

 مم١٨العرض 
 مم٤٦الطول 

الجنزير املتعارض:
 مم٦٫٣القطر 

 مم٢٢٫٦العرض 
 مم٣٨٫١الطول 

أثناء قيادة السيارة

عند إيقاف السيارة يف موقف سيارات (يف 
فصل الشتاء أو يف مناطق ذات خطوط 

العرض العليا)

تحذير
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

عند إيقاف السيارة بدون تعشيق فرامل االنتظار، 
تأكد من تثبيت اإلطارات باستعمال السنادات. إذا 
لم تقم بتثبيت اإلطارات باستعمال السنادات، فقد 
تتحرك السيارة بصورة غري متوقعة مما قد ينتج 

عنه وقوع حادث.

اختيار جنازير اإلطارات

A

B

C

D

E

F



٤٩٧

٤

توجيهات حول القيادة. ٦-٤

ةدايقلا

تختلف القوانني املتعلقة باستعمال جنازير 
اإلطارات وفقاً للمنطقة ونوع الطريق. تأكد من 

فحص القوانني املحلية دائماً قبل تركيب 
الجنازير.

تركيب جنازير اإلطارات■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تركيب 

الجنازير ونزعها:
قم برتكيب جنازير اإلطارات ونزعها يف مكان آمن.●
قم برتكيب جنازير اإلطارات عىل اإلطارات الخلفية ●

فقط. ال تقم برتكيب الجنازير عىل اإلطارات 
األمامية.

قم برتكيب جنازير اإلطارات عىل اإلطارات الخلفية ●
بإحكام بقدر اإلمكان. أعد تثبيت الجنازير بعد 

 كم.١٫٠ إىل ٠٫٥القيادة ملسافة 
قم برتكيب جنازير اإلطارات باتباع التعليمات ●

الواردة يف دليل الرتكيب املرفق بها.

عند استعمال وضع القيادة اإليكولوجية، يتم 
توليد عزم التدوير استجابة لضغط دواسة 

التعجيل بسالسة أكثر مما يف الظروف العادية. 
باإلضافة اىل ذلك، يتم تقليل أداء نظام تكييف 
الهواء (تدفئة/تربيد) اىل الحد األدنى لتحسني 

)٤٦٣ص ←االقتصاد يف استهالك الوقود. (

يمكن القيادة بطريقة صديقة للبيئة بواسطة 
االحتفاظ بضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية 
مضيئاً واالحتفاظ بالرشيط الخاص بمؤرش 

القيادة اإليكولوجية املعروض عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات موجوداً ضمن مدى 

)١٣٩ص ←القيادة اإليكولوجية. (

قم بقيادة سيارتك بسالسة. تجنب زيادة/
خفض رسعة السيارة فجأة. ستساعد زيادة/
خفض رسعة السيارة بصورة تدريجية عىل 

تقليل استهالك الوقود بصورة زائدة.

قم بمراقبة الوضع أمام السيارة وحولها وقم 
بتقدير موقع توقف سيارتك. ارفع قدمك عن 

القوانني املتعلقة باستعمال جنازير 
اإلطارات

مالحظة
تثبيت جنازير اإلطارات (السيارات املجهزة ■

بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
قد ال تعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 
ووحدات إرسال اإلشارات بشكل صحيح عند 

تركيب جنازير اإلطارات.

توجيهات حول القيادة الصديقة 
للبيئة

لتحسني االقتصاد يف استهالك الوقود وتقليل 
، يرجى CO2انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

االنتباه إىل النقاط التالية:

استعمال وضع القيادة اإليكولوجية

استعمال مؤرش القيادة اإليكولوجية

تشغيل دواسة التعجيل/دواسة الفرامل

عند تعشيق الفرامل



توجيهات حول القيادة. ٦-٤٩٨٤

دواسة التعجيل مسبقاً وقم بمواصلة تحريك 
السيارة بقوة العطالة. قم باستعمال دواسة 

الفرامل لضبط موقع توقف سيارتك. تأكد من 
ضغط دواسة الفرامل بلطف.

زيادة رسعة السيارة وخفضها بشكل متكرر 
وإيقاف السيارة عىل إشارات املرور لفرتات 

طويلة يؤدي إىل استهالك الوقود بشكل غري 
اقتصادي. افحص تقارير حركة املرور قبل بدء 

القيادة وتجنب التأخري بقدر اإلمكان.

قم بالتحكم بالسيارة واملحافظة عىل ثبات 
رسعتها. قبل إيقاف السيارة عند بوابة دفع 

رسوم املرور أو ما إليها، ارفع قدمك عن دواسة 
التعجيل ببطء تدريجياً واضغط دواسة الفرامل 

بلطف.

قم باستعمال نظام تكييف الهواء فقط عندما 
تحتاج إليه. القيام بذلك يمكن أن يساعد عىل 

تقليل استهالك الوقود بصورة زائدة.
يف فصل الصيف: عندما تكون درجة الحرارة 

املحيطة بالسيارة مرتفعة، قم باستعمال وضع 
إعادة توزيع الهواء بداخل املقصورة. بهذا، 

سيمكن املساعدة عىل تقليل الحمل املسلط عىل 
نظام تكييف الهواء، مما يقلل استهالك الوقود.

يف فصل الشتاء: اضبط مفتاح نظام تكييف 
 عىل وضع التشغيل فقط عندما A/Cالهواء 

تحتاج إىل كل من تدفئة الهواء وإزالة الرطوبة 
 A/Cعنه، واضبط مفتاح نظام تكييف الهواء 

عىل وضع اإليقاف فقط عندما تحتاج إىل 
 A/Cالتدفئة. ضبط مفتاح نظام تكييف الهواء 

عىل وضع التشغيل عندما ال تحتاج إليه يؤدي 
إىل استهالك الوقود بشكل زائد.

 تجنب تدوير املحرك برسعة التعشيقية
بشكل غري رضوري. لتقليل استهالك الوقود 

بصورة زائدة، قم بإيقاف املحرك عند 
إيقاف السيارة يف موقف سيارات حتى ولو 

لفرتة قصرية من الزمن فقط.
 باستثناء البيئات القاسية التي تكون فيها

درجة الحرارة الخارجية منخفضة جداً 
مثالً، ال تحتاج إىل تسخني املحرك قبل 

القيادة. لتدفئة كل جزء مع تجنب ازدياد 
رسعة دوران املحرك بصورة غري رضورية 

وزيادة/خفض رسعة السيارة بصورة 
مفاجئة، قيادة السيارة ببطء طريقة فعالة 

أفضل من دوران املحرك برسعة التعشيقية.
 للمحافظة عىل الوظائف، ال يتم دوران

املحرك بالرسعة الالتعشيقية غري الرضوري 
بل يتم تنفيذ اإلجراءات التالية.

دوران املحرك برسعة التعشيقية قبل إيقاف •
ص ←تشغيل املحرك املجهز بشاحن تربيني (

٢٣٠(

تحميل األمتعة الثقيلة يف السيارة سيؤدي إىل 
استهالك الوقود غري االقتصادي. تجنب تحميل 

أمتعة غري رضورية. تركيب حمالة سقفية كبرية 
لألمتعة سيؤدي أيضاً إىل استهالك الوقود غري 

االقتصادي.

التأخري

القيادة عىل الطرق الرسيعة

تكييف الهواء

تنفيذ إيقاف دوران املحرك بالرسعة 
الالتعشيقية

الحمولة



٤٩٩

٤

توجيهات حول القيادة. ٦-٤

ةدايقلا

 تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطارات بشكل
دائم. ضغط نفخ اإلطارات غري املناسب قد 
يؤدي إىل استهالك الوقود غري االقتصادي. 
كما أن استعمال إطارات الثلج عىل الطرق 
الجافة قد يؤدي إىل استهالك الوقود غري 
االقتصادي ألنها يمكن أن تتسبب بكمية 

كبرية من االحتكاك. اخرت اإلطارات املالئمة 
للفصل وظروف الطريق.

 قم باستعمال الزيت والسائل بالجودة
املوىص بها ألنها تؤثر عىل استهالك الوقود 
وعمر خدمة السيارة. كذلك، افحص الزيت 

)٦٢٢ص ←والسائل يف فرتات منتظمة. (

الصيانة الدورية



توجيهات حول القيادة. ٦-٥٠٠٤



٥
٥٠١

٥

توصلا ماظن

نظام الصوت

عمليات التشغيل األساسية.١-٥
٥٠٢...............أنواع األنظمة الصوتية

استعمال مفاتيح التحكم بالصوت 
٥٠٣...........املركبة عىل عجلة القيادة

/منفذ AUXمنفذ الجهاز االحتياطي 
٥٠٤.......................USBجهاز 

استعمال نظام الصوت.٢-٥
٥٠٥......االستعمال املثايل لنظام الصوت

استعمال الراديو.٣-٥
٥٠٧.......................تشغيل الراديو

 الصوتية CDتشغيل أسطوانة .٤-٥
MP3/WMA/AACوأسطوانات 

٥٠٩......CDتشغيل مشغل أسطوانات 
استعمال جهاز خارجي.٥-٥

٥١٦............iPodاالستماع إىل جهاز 
٥٢١....USBاالستماع إىل جهاز ذاكرة 

AUXاستعمال منفذ الجهاز االحتياطي 
.....................................٥٢٥

Bluetooth®استعمال أجهزة .٦-٥
٥٢٦......Bluetooth®صوت/هاتف 

استعمال األزرار املوجودة عىل عجلة 
٥٣١..............................القيادة

٥٣١..Bluetooth®قم بتسجيل جهاز 
"SETUPقائمة ".٧-٥

" (قائمة SETUPاستعمال القائمة "
"Bluetooth("..................٥٣٣

" (قائمة SETUPاستعمال القائمة "
"PHONE("....................٥٣٦

Bluetooth®صوت .٨-٥
 يعمل بتقنية تشغيل مشغل محمول

®Bluetooth...................٥٤١
Bluetooth®هاتف .٩-٥

٥٤٣.........................إجراء مكاملة
٥٤٤...................عند استالم مكاملة
٥٤٤.................التحدث عىل الهاتف

١٠-٥.®Bluetooth
®Bluetooth.....................٥٤٦



عمليات التشغيل األساسية. ١-٥٠٢٥
عمليات التشغيل األساسية.١-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

السيارات املجهزة بنظام التوجيه أو نظام الوسائط املتعددة
راجع "دليل مالك نظام التوجيه والوسائط املتعددة".

السيارات غري املجهزة بنظام التوجيه أو نظام الوسائط املتعددة
AM/FM مع راديو CDمشغل اسطوانات 

استعمال الهواتف الخلوية■
قد يتم سماع صوت تداخل عرب سماعات نظام الصوت إذا جرى استخدام هاتف خلوي داخل السيارة أو بالقرب 

منها أثناء تشغيل نظام الصوت.
العالمات التجارية والعالمات التجارية املسجلة■

أسماء الرشكات وأسماء املنتجات املتعلقة بنظام الصوت هي عالمات تجارية وعالمات تجارية مسجلة لرشكاتهم 
الخاصة.

*أنواع األنظمة الصوتية

نظرة عامة

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

 ONال ترتك نظام الصوت يف وضع التشغيل 
. لفرتة أطول من الالزم بينما يكون املحرك متوقفاً

لتاليف إلحاق رضر بنظام الصوت■
احرص لئال تسكب أية مرشوبات أو سوائل أخرى 

عىل نظام الصوت.



٥٠٣

٥

عمليات التشغيل األساسية. ١-٥

توصلا ماظن

مفتاح مستوى الصوت
ضغطه: لرفع/خفض مستوى الصوت•
: لرفع/• ضغطه مطوالً إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

خفض مستوى الصوت بشكل مستمر
"MODEمفتاح "

ضغطه: لتشغيل الطاقة، الختيار مصدر صوت•
•: ضغطه مطوالً إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

: كتم الصوتAUXوضع راديو أو وضع 
، MP3/WMA/AAC، اسطوانة CDاسطوانة 

iPod جهاز ،USB أو وضع صوت ،
®Bluetooth. : قم بإيقاف العملية الحالية مؤقتاً

إللغاء وضع كتم الصوت أو اإليقاف املؤقت، اضغط 
املفتاح مطوالً مرة أخرى.

مفتاح اختيار
وضع الراديو:

ضغطه: الختيار محطة راديو محفوظة يف •
املحطات املضبوطة مسبقاً

ضغطه مطوالً إىل أن تسمع صوتاً إشارياً: البحث •
إىل األعىل/األسفل

، MP3/WMA/AAC، اسطوانة CDاسطوانة 
iPod جهاز ،USB أو وضع صوت ،

®Bluetooth:
ضغطه: الختيار مقطوعة/ملف•
: الختيار • ضغطه مطوالً إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

مجلد أو ألبوم

تغيري مصدر الصوت■
" عندما يكون نظام MODEاضغط املفتاح "

الصوت قيد التشغيل. يتغري مصدر الصوت كما ييل 
لكل مرة تضغط فيها الزر. إذا لم يتم تحميل أو 

 أو جهاز USB/iPodتوصيل أسطوانة أو جهاز 
، فسيتم تخطيه.AUXاحتياطي 

AM ← FM1 ← FM2 ← وضع االسطوانات
CD ← جهازiPod أو ذاكرة USB ← صوت

®Bluetooth← AUX

استعمال مفاتيح التحكم بالصوت 
املركبة عىل عجلة القيادة

يمكن التحكم ببعض مزايا الصوت 
باستعمال مفاتيح التحكم املركبة عىل عجلة 

القيادة.
قد تختلف عملية التشغيل وفقاً لنوع نظام 

الصوت أو نظام التوجيه. للمزيد من 
التفاصيل، راجع الدليل املرفق بنظام الصوت 

أو بنظام التوجيه.

تشغيل نظام الصوت بواسطة املفاتيح 
املركبة عىل عجلة القيادة

A

B

تحذير
للحد من خطر وقوع حادث■

يرجى توخي الحرص عند تشغيل مفاتيح التحكم 
بنظام الصوت املركبة عىل عجلة القيادة.

C



عمليات التشغيل األساسية. ١-٥٠٤٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

iPodجهاز ■
 بطرف iPodافتح الغطاء وقم بتوصيل مشغل 

.iPodالتوصيل باستعمال كبل 
.iPodقم بتشغيل جهاز   إذا كان مطفئاً

USBذاكرة ■
.USBافتح الغطاء وقم بتوصيل جهاز ذاكرة 

 عىل وضع التشغيل إذا USBاضبط جهاز ذاكرة 
كان يف وضع اإليقاف.

مشغل الصوت املحمول■
افتح الغطاء وقم بتوصيل مشغل الصوت 

املحمول باستعمال كابل الجهاز االحتياطي 

AUX.
قم بتشغيل جهاز الصوت املحمول إذا كان يف وضع 

اإليقاف.

AUXمنفذ الجهاز االحتياطي ■
 يدعم إدخال إشارات AUXمنفذ األجهزة االحتياطية 

صوت فقط.

/منفذ AUXمنفذ الجهاز االحتياطي 
*USBجهاز 

 أو جهاز ذاكرة iPodقم بتوصيل جهاز 
USB أو مشغل صوت محمول بمنفذ 

/منفذ جهاز AUXالجهاز االحتياطي 
USB كما هو مبني أدناه. اضغط الزر 

"MODE" الختيار "iPod" أو "USB "
".AUXأو "

التوصيل عن طريق منفذ الجهاز 
USB/منفذ الجهاز AUXاالحتياطي 

تحذير
أثناء القيادة■

ال تقم بتوصيل أي جهاز أو تشغيل مفاتيح 
التحكم املوجودة عليه.



٥٠٥

٥

استعمال نظام الصوت. ٢-٥

توصلا ماظن

استعمال نظام الصوت.٢-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

"/الختيار SETUPلعرض قائمة "
الوضع

لتغيري التهيئات التالية
•"Sound Setting"

٥٠٥ص ←
•"Bluetooth"

٥٣٣ص ←
•"PHONE"

٥٣٦ص ←

تغيري أوضاع جودة الصوت■
".SETUP ENTERاضغط الزر "١
 أو  "< TUNE" اضغط الزر ٢

 "< SELECT"  الختيار  "Sound 
Setting" .

".SETUP ENTERاضغط الزر "٣
 أو  "< TUNE" اضغط الزر ٤

 "< SELECT"  بما يتفق مع الوضع 
املرغوب.
" أو TREBLE" أو "BASSيمكن اختيار "

"FADER" أو "BALANCE" أو "ASL."
".SETUP ENTERاضغط الزر "٥

ضبط جودة الصوت■
. "SELECT >"  أو  "< TUNE" يمكنك ضبط املستوى بواسطة الضغط عىل الزر 

*االستعمال املثايل لنظام الصوت

يمكن ضبط جودة الصوت وتوازنه ووحدة 
ASL.

أسلوب التشغيل

A

B

استخدام وظيفة التحكم بالصوت

اضغط املستوىالوضع املعروضوضع جودة الصوت
 "< SELECT" 

اضغط 
 "TUNE >" 

طبقة الصوت 
٥ إىل ٥-"BASS"*املنخفضة الرتددات

عايلمنخفض
طبقة الصوت العالية 

٥ إىل ٥-"TREBLE"*الرتددات



استعمال نظام الصوت. ٢-٥٠٦٥

يتم ضبط مستوى جودة الصوت بصورة منفصلة يف كل وضع من أوضاع الصوت.:*
) للعودة إىل قائمة ضبط الصوت.BACK (" أو SETUP ENTERاضغط الزر "

)ASLضبط وحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية (■
  "< TUNE"  مختارة، اضغط عىل الزر ASLعندما تكون وحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية 

 لتغيري مستوى الصوت باستعمال وحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية  "SELECT >" أو 
ASL.

".OFF" أو "HIGH" أو "MID" أو "LOWيمكن اختيار "
 تضبط مستوى الصوت وجودة النغمة وفقاً لرسعة السيارة.ASLوحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية 

) للعودة إىل قائمة ضبط الصوت.BACK (" أو SETUP ENTERاضغط الزر "

توازن مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعات األمامية 

والخلفية
"FADER"R7 إىل F7

زيادة مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعة الخلفية

زيادة مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعة األمامية

توازن مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعات اليمنى 

واليرسى
"BALANCE"L7 إىل R7

زيادة مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعة اليرسى

زيادة مستوى 
الصوت الصادر من 
السماعة اليمنى

اضغط املستوىالوضع املعروضوضع جودة الصوت
 "< SELECT" 

اضغط 
 "TUNE >" 



٥٠٧

٥

استعمال الراديو. ٣-٥

توصلا ماظن

استعمال الراديو.٣-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الطاقة
مستوى الصوت

AM/FMزر وضع املوجة 
ضبط الرتدد

البحث عن الرتدد
أزرار اختيار املحطة

ابحث عن املحطات املرغوبة بواسطة ضغط ١
 أو  "SELECT >"  أو  "< TUNE" الزر 

 "SEEK >"  أو  "< TRACK" .

 الذي اضغط أحد أزرار اختيار املحطة ٢
تريد ضبطه مطوالً إىل أن تسمع صوتاً 

. إشارياً

حساسية االستقبال■
من الصعب الحفاظ عىل استقبال ممتاز للبث ●

اإلذاعي طوال الوقت بسبب التغري املستمر ملوضع 
الهوائي والتفاوت يف قوة إشارات البث واألجسام 

*تشغيل الراديو

".FM" أو "AM" إىل أن يتم عرض "MODEاضغط الزر "

لوحة التحكم

A

B

C

D

E

F

حفظ املحطات يف الذاكرة



استعمال الراديو. ٣-٥٠٨٥

املحيطة بالسيارة، مثل القطارات وأجهزة اإلرسال 
وغريها.

تم تركيب هوائي الراديو داخل النافذة الصغرية ●
الخلفية.



٥٠٩

٥

MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥

توصلا ماظن

MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة .٤-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

إخراج األسطوانة
الطاقة

مستوى الصوت
تغيري مصدر الصوت/التشغيل

اختيار مقطوعة/ملف
تحريك املؤرش الختيار بند مرغوب من القائمة
اختيار مقطوعة، التقديم أو الرتجيع الرسيع

زر التشغيل العشوائي أو الرجوع
التشغيل املتكرر

 فقط)MP3/WMA/AACاختيار مجلد (اسطوانات 
عرض قائمة املقطوعات/امللفات

*CDتشغيل مشغل أسطوانات 

 بالفعل) لتبدأ يف االستماع CD" (تم تحميل اسطوانة MODEأدخل اسطوانة أو اضغط الزر "
.CDإىل االسطوانة 

لوحة التحكم

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥١٠٥

عرض الرسالة النصية

قم بإدخال األسطوانة.

اضغط زر إخراج األسطوانة وانزع األسطوانة.

اختيار املسار■
 أو  "< SEEK" قم بالضغط عىل الزر 

 "< TRACK"  للتنقل إىل األعىل أو األسفل إىل 
أن يتم عرض رقم املقطوعة املرغوبة.

اختيار مقطوعة من قائمة املقطوعات■
).LIST (اضغط ١

سيتم عرض قائمة املقطوعات.
 أو  "< TUNE" اضغط عىل الزر ٢

 "< SELECT"  الختيار مقطوعة 
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
 للعودة إىل العرض السابق، اضغط 

)BACK.(
تقديم املقطوعات وترجيعها رسيعاً■

  "TRACK >"  أو  "< SEEK" احتفظ بالزر 
. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً

التشغيل العشوائي■
).RDM (اضغط 

) مرة أخرى.RDM (لإللغاء، اضغط 
التشغيل املتكرر■

).RPT (اضغط 
) مرة أخرى.RPT (لإللغاء، اضغط 

تغيري العرض■
) لعرض أو إخفاء عنوان TEXT (اضغط 

.CDاسطوانة 
 إذا كانت هناك نصوص متبقية.يتم عرض 

 لعرض النصوص املتبقية، اضغط مطوالً عىل 
)TEXT. ) إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

اختيار املجلدات واحداً تلو اآلخر■
 ) أو FOLDER>  (اضغط الزر 

)FOLDER> .الختيار املجلدات املرغوبة (
اختيار مجلد وملف من قائمة املجلدات■
).LIST (اضغط ١

سيتم عرض قائمة املجلدات.
 أو  "< TUNE" اضغط عىل الزر ٢

 "< SELECT"  ،الختيار مجلد وملف 
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
 للعودة إىل العرض السابق، اضغط 

)BACK.(
الرجوع إىل املجلد األول■

) FOLDER>  (احتفظ باملفتاح 

L

 أو اسطوانة CDتحميل اسطوانة 
MP3/WMA/AAC

 أو اسطوانة CDإخراج اسطوانة 
MP3/WMA/AAC

CDاستعمال مشغل أسطوانات 

MP3/WMA/AACتشغيل اسطوانة 



٥١١

٥

MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥

توصلا ماظن

. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً
اختيار امللف■

" TRACK > " أو " < SEEKاضغط الزر "
للتحرك ألعىل أو ألسفل الختيار امللف املرغوب.

تقديم امللفات وترجيعها رسيعاً■
" TRACK > " أو " < SEEKاحتفظ بالزر "

. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً
التشغيل العشوائي■

) يؤدي إىل تغيري RDM (الضغط عىل 
األوضاع بالرتتيب التايل: التشغيل العشوائي 

التشغيل العشوائي ←للمجلد
إيقاف←لالسطوانة

التشغيل املتكرر■
) يؤدي إىل تغيري RPT (الضغط عىل 

تكرار ←األوضاع بالرتتيب التايل: تكرار امللف
إيقاف←*املجلد

" RDMمتاح باستثناء عندما يتم اختيار ":*
(التشغيل العشوائي)

تغيري العرض■
) لعرض أو إخفاء عنوان TEXT (اضغط 
األلبوم.

 إذا كانت هناك نصوص متبقية.يتم عرض 

 لعرض النصوص املتبقية، اضغط مطوالً عىل 
)TEXT. ) إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

شاشة العرض■
تبعاً للمحتويات املسجلة، قد ال يمكن عرض الحروف 

بشكل صحيح أو قد ال يتم عرضها عىل اإلطالق.
رسائل الخطأ■

راجع الجدول التايل لتنفيذ اإلجراءات املالئمة حني يتم 

عرض إحدى رسائل الخلل. إذا لم تتمكن من حل 
املشكلة، خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا.

األسطوانات التي يمكن استعمالها■
يمكن استعمال االسطوانات ذات العالمات املوضحة 

أدناه.

األسباب/إجراءات الرسالة
التصحيح

"CD CHECK"

قد تكون االسطوانة 
متسخة أو تالفة أو تم 

إدخالها بصورة مقلوبة 
رأساً عىل عقب.

قم بتنظيف األسطوانة أو 
أدخلها بصورة صحيحة.

"ERROR 3"
توجد مشكلة داخل 

النظام.
قم بإخراج األسطوانة.

"ERROR 4"

حدث خلل بسبب زيادة 
التيار.

اضبط مفتاح تشغيل 
املحرك عىل وضع 

اإليقاف.

"WAIT"

توقف التشغيل بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة 

داخل املشغل. انتظر 
قليالً واضغط الزر 

"MODE إذا لم ."
تتمكن من تشغيل 

 حتى بعد CDأسطوانة 
ذلك، قم باالتصال بوكيل 

تويوتا.

"NO SUPPORT"

يشري هذا إىل عدم وجود 
 أو MP3ملفات 

WMA أو AAC ضمن 
. قم CDاسطوانة 

بإخراج األسطوانة.



MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥١٢٥

قد ال يكون التشغيل ممكناً وفقاً لصيغة التسجيل أو 
مميزات االسطوانة أو بسبب الخدوش أو األوساخ أو 

تشوه االسطوانة.

 التي تتمتع CDقد ال يمكن تشغيل أسطوانات 
بخصائص حماية حقوق امللكية بشكل صحيح.

CDميزة حماية مشغل أسطوانات ■
يتم إيقاف التشغيل تلقائياً عند اكتشاف خلل أثناء 

 وذلك لحماية CDاستعمال مشغل أسطوانات 
األجزاء الداخلية.

 يف مشغل أسطوانات CDإذا تم ترك أسطوانة ■
CDأو يف فتحة التحميل ملدة طويلة من الزمن 

 وقد ال تتمكن من CDقد يتم إلحاق رضر بأسطوانة 
تشغيلها بصورة صحيحة.

منظفات العدسة■
ال تقم باستعمال أي نوع من منظفات العدسة. القيام 

.CDبذلك قد يؤدي إىل تلف مشغل أسطوانات 
AAC و WMA و MP3ملفات ■

MP3)  MPEG Audio LAYER3 هي صيغة (
قياسية لضغط البيانات الصوتية.

 من حجمها األصيل ١٠/ ١يمكن ضغط امللفات إىل 
.MP3تقريباً باستعمال تقنية الضغط 

WMA)  Windows Media Audio هي (
.Microsoftصيغة ضغط البيانات الصوتية 

هذه الصيغة تضغط البيانات الصوتية إىل حجم 
أصغر من الحجم املضغوط باستعمال الصيغة 

MP3.
AAC هو مخترص مصطلح لصيغة تشفري الصوت 
 وهو Advanced Audio Codingاملتقدم 

مشار إليه كمقياس تقنية ضغط صوت مستعمل مع 
.MPEG4 و MPEG2صيغة 

 AAC و WMA و MP3هناك حد ملقاييس ملفات 
وللوسائط/الصيغ املسجلة بواسطتها التي يمكن 

استعمالها.
MP3توافقية ملفات ●
املقاييس املتوافقة•

MP3)  MPEG1 LAYER3 ، MPEG2 LSF 
LAYER3(

ترددات اختيار العينات املتوافقة•
MPEG1 LAYER3 :كيلو ٤٨، ٤٤٫١، ٣٢) 

هرتز)
MPEG2 LSF LAYER3 :٢٤، ٢٢٫٠٥، ١٦ 

(كيلو هرتز)
معدالت البت املتوافقة (متوافق مع معدل البت •

)VBRاملتغري 
MPEG1 LAYER3 :كيلوبت ٣٢٠⎯٣٢) 

بالثانية)
MPEG2 LSF LAYER3 :كيلوبت ١٦٠⎯٨) 

بالثانية)
أوضاع القنوات املتوافقة: صوت سترييو، صوت •

سترييو مشرتك، صوت ثنائي القناة وصوت غري 
سترييو

WMAتوافقية ملفات ●
املقاييس املتوافقة•

WMA ٩٫٢/ ٩٫١ (٩ و ٨ و ٧ اإلصدار(
ترددات اختيار العينات املتوافقة•
 (كيلو هرتز)٤٨، ٤٤٫١، ٣٢

معدالت البت املتوافقة (متوافقة مع تشغيل •
القنوات الثنائية فقط)

 (كيلوبت بالثانية)١٩٢-٤٨ CBR: ٨، ٧اإلصدار 
 (كيلوبت ٣٢٠-٤٨ CBR): ٩٫٢/ ٩٫١ (٩اإلصدار 
بالثانية)

AACتوافقية ملف ●
املقاييس املتوافقة•

MPEG4/AAC-LC
ترددات اختيار العينات املتوافقة•

٤٨ /٤٤٫١ /٣٢ /٢٤ /٢٢٫٠٥ /١٦ /١٢ /١١٫٠٢٥  
(كيلوهرتز)

معدالت البت املتوافقة (متوافق مع معدل البت •
)VBRاملتغري 

 (كيلوبت بالثانية)٣٢٠-٨
أوضاع القنوات املتوافقة•



٥١٣

٥

MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥

توصلا ماظن

قناة واحدة، قناتان (الصوت ثنائي القناة غري 
مدعوم)

الوسائط املتوافقة●
 MP3الوسائط التي يمكن استعمالها لتشغيل ملفات 

 CD-ROM هي أسطوانات AAC و WMAو 
.CD-RW و CD-Rو 

قد ال يكون التشغيل ممكناً يف بعض األحيان وفقاً 
 أو CD-R أو CD-ROMلحالة أسطوانة 

CD-RW قد يكون التشغيل غري ممكن أو قد يتم .
تخطي الصوت إذا كانت األسطوانة مخدوشة أو 

متسخة ببصمات األصابع.
صيغ األسطوانات املتوافقة●

يمكن استعمال صيغ االسطوانات التالية.
صيغ االسطوانات: •

 CD-ROM من االسطوانة ٢ والوضع ١الوضع 
 من االسطوانة ٢ والنموذج ١ والنموذج ٢الوضع 

CD-ROM XA
صيغ امللف: •

ISO9660 Level 1 ، Level 2)  Romeo ،
Joliet(
UDF) أو أدنى)٢٫٠١ 

 WMA و MP3قد ال يمكن تشغيل ملفات 
 املكتوبة بأية صيغة غري الصيغ املدرجة AACو 

أعاله بصورة صحيحة، وقد ال يمكن عرض أسماء 
امللفات واملجلدات بشكل صحيح.

البنود املتعلقة باملقاييس والحدود هي كما ييل.
 ٨الحد األقىص ملستويات تجميع البيانات: •

مستويات (بما يف ذلك األصل)
 ٣٢الحد األقىص لطول اسم املجلدات/امللفات: •

حرفاً
 (بما يف ذلك األصل)١٩٢العدد األقىص للمجلدات: •
العدد األقىص للملفات التي يمكن إنشاءها يف كل •

٢٥٥أسطوانة: 
أسماء امللفات●

امللفات التي يمكن التعرف عليها وقراءتها كملفات 
MP3/WMA/AAC هي امللفات التي تحمل 

 فقط.m4a.  أو wma.  أو mp3. الالحقة 

Multi-sessionsوظيفة املقاطع املتعددة ●
ألن نظام الصوت متوافق مع وظيفة املقاطع 

املتعددة، فمن املمكن تشغيل اسطوانات تحتوي عىل 
. إال أنه يمكن AAC و WMA و MP3ملفات 

تشغيل املقطع األول فقط.
AAC و WMA و ID3البطاقات ●

، مما MP3 إىل ملفات ID3يمكن إضافة بطاقات 
يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 

الفنان، الخ.
، ١٫١ و١٫٠ اإلصدار ID3النظام متوافق مع بطاقات 

. (عدد الحروف ٢٫٣ و٢٫٢ اإلصدار ID3وبطاقات 
.)ID3 من ١٫١ و١٫٠يحسب عىل أساس اإلصدار 

، WMA إىل ملفات WMAيمكن إضافة بطاقات 
مما يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 

.ID3الفنان بنفس طريقة بطاقات 
، مما AAC إىل ملفات AACيمكن إضافة بطاقات 

يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 
 للفنان.ID3الفنان بنفس طريقة بطاقات 

AAC و WMA و MP3تشغيل ملفات ●
 أو MP3عند إدخال أسطوانة تحتوي عىل ملفات 

WMA أو AAC يتم فحص جميع امللفات ،
. عند االنتهاء من عملية  املوجودة عىل األسطوانة أوالً

 WMA أو MP3فحص امللفات، يتم تشغيل ملف 
 األول. لجعل عملية فحص امللفات تنتهي AACأو 

برسعة أكرب، نوصيك بعدم الكتابة يف أي ملفات غري 
 وعدم إنشاء أي AAC أو WMA أو MP3ملفات 

مجلدات غري رضورية.
إذا كانت االسطوانات تحتوي عىل مزيج من بيانات 

 أو WMA أو MP3املوسيقى وبيانات صيغة 
AAC.يمكن فقط تشغيل بيانات املوسيقى ،

الالحقات●
 wma.  و mp3. إذا قمت بإضافة الالحقات 

 WMA و MP3 إىل ملفات غري امللفات m4a. و 
، فسيتم التعرف عليها بطريقة خاطئة AACو 

. AAC و WMA و MP3وتشغيلها كملفات 



MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CDتشغيل أسطوانة . ٤-٥١٤٥

يؤدي ذلك إىل تعرض السماعات للتداخل والتلف 
الشديدين.

التشغيل●
 بجودة صوت مستقرة، MP3لتشغيل ملفات •

 كيلوبت ١٢٨نويص بضبط معدل البت عىل 
 ٤٤٫١بالثانية وتردد اختيار العينات عىل 

كيلوهرتز.
 أو CD-ROMقد ال يمكن تشغيل أسطوانات •

CD-R أو CD-RW ًيف بعض األحيان وفقا 
لخصائص األسطوانة.

توجد هناك يف األسواق مجموعة واسعة من •
الربامج املجانية وغريها من برامج التشفري مللفات 

MP3 و WMA و AAC وتبعا لحالة التشفري ،
وصيغة امللف، قد تكون هناك رداءة يف نوعية 

الصوت أو ضجيج عند بدء التشغيل. ويف بعض 
الحاالت، قد يكون من غري املمكن التشغيل عىل 

اإلطالق.
 MP3عندما تكون هناك ملفات أخرى غري ملفات •

 مسجلة عىل األسطوانة، قد AAC أو WMAأو 
يستغرق األمر وقتاً أطول للتعرف عىل األسطوانة، 

ويف بعض األحوال قد ال يمكن تشغيل األسطوانة 
عىل اإلطالق.

 Windows وMicrosoftكل من •
 عالمات تجارية مسجلة Windows Mediaو

 يف الواليات Microsoft Corporationلرشكة 
املتحدة األمريكية والدول األخرى.

هذا املنتج محمي بموجب بعض حقوق امللكية 
. يحظر استخدام أو Microsoftالفكرية لرشكة 

توزيع هذه التكنولوجيا خارج إطار هذا املنتج 
دون الحصول عىل ترخيص من رشكة 

Microsoft.

مالحظة
األسطوانات واملهايئات التي ال يمكن ■

استخدامها
ال تستعمل األنواع التالية من األسطوانات.

 ٨كذلك، ال تستعمل مهايئات األسطوانات مقاس 
سم أو األسطوانات الثنائية الطبقة أو األسطوانات 

القابلة للطباعة عليها.
القيام بهذا األمر قد يتلف مشغل األسطوانات و/

أو وظيفة إدخال/إخراج األسطوانات.

 سم١٢األسطوانات التي ال يكون قياس قطرها ●

االسطوانات الرديئة النوعية واملشوهة●

األسطوانات ذات منطقة التسجيل الشفافة أو ●
شبه الشفافة

األسطوانات التي توجد عليها رشائط الصقة أو ●
ملصقات أو بطاقات عنونة أسطوانات 

CD-Rأو تلك التي تم نزع امللصقات عنها ،



٥١٥

٥
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توصلا ماظن

مالحظة
تنبيهات احتياطية حول مشغل األسطوانات■

قد يؤدي عدم االلتزام بالتنبيهات االحتياطية أدناه 
إىل إصابة األسطوانات أو املشغل نفسه بأرضار 

كبرية.
ال تقم بإدخال أي يشء غري األسطوانات يف ●

فتحة تحميل األسطوانة.
ال تضع زيتاً عىل املشغل.●
قم بتخزين األسطوانات بعيدا عن أشعة ●

الشمس املبارشة.
ال تحاول تفكيك أي من مكونات املشغل عىل ●

اإلطالق.
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استعمال جهاز خارجي.٥-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

٥٠٤ص ←

الطاقة
مستوى الصوت

تغيري مصدر الصوت/التشغيل
عرض قائمة باملجلد الحايل

iPodاختيار قائمة/أغنية 
اختيار أغنية، التقديم أو الرتجيع الرسيع

زر التشغيل العشوائي أو الرجوع
التشغيل املتكرر

عرض وضع التشغيل

*iPodاالستماع إىل جهاز 

 يمكنك من االستمتاع باالستماع إىل املوسيقى الصادرة من سماعات iPodتوصيل مشغل 
".iPod" إىل أن يتم عرض "MODEالسيارة. اضغط الزر "

iPodتوصيل جهاز 

لوحة التحكم

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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استعمال جهاز خارجي. ٥-٥

توصلا ماظن

عرض قائمة التشغيل الحالية
عرض الرسالة النصية

) الختيار BROWSE (اضغط ١
.iPodوضع تشغيل 

" يؤدي إىل  < TUNEالضغط عىل الزر "٢
تغيري وضع االستماع بالرتتيب التايل: 

"Playlists  "←" Artists "← 

"Albums  "←" Songs "← 
"Genres  "←" Composers "← 
"Radio  "←" Audiobooks "← 
"Podcasts  "←" iTunes U"
" SETUP ENTERاضغط الزر "٣

الختيار وضع العرض املرغوب.

قائمة أوضاع التشغيل■

اختيار القائمة■
" أو  < TUNEاضغط عىل الزر "١

" < SELECT لعرض قائمة االختيار "
األوىل.

" SETUP ENTERاضغط الزر "٢
الختيار البند املرغوب ولعرض قائمة 

االختيار الثانية.
قم بتكرار نفس اإلجراء الختيار البند ٣

املرغوب.
 للعودة إىل قائمة االختيار السابقة، اضغط 

J

K

اختيار وضع التشغيل

االختيار الرابعاالختيار الثالثاالختيار الثانياالختيار األولوضع التشغيل

"Playlists" اختيار قوائم
--اختيار األغانيالتشغيل

"Artists"اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار الفنانني-
"Albums"اختيار األغانياختيار األلبومات--
"Songs"اختيار األغاني---
"Genres"اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار الفناننياختيار الفئة
"Composers"اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار املؤلفني-
"Radio"محطات---

"Audiobooks" اختيار الكتب
--اختيار الفصلالصوتية

"Podcasts"اختيار األحداثبرامج--
"iTunes U"اختيار األحداثمسارات--
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)BACK.(
) لتشغيل االختيار املرغوب أو PLAY (اضغط 

" يف آخر اختيار SETUP ENTERاضغط الزر "
التسلسل.

" TRACK > " أو " < SEEKاضغط الزر "
الختيار األغنية املرغوبة.

).LIST (اضغط ١
سيتم عرض قائمة األغاني.

" أو  < TUNEاضغط الزر "٢
" < SELECT.الختيار أغنية "
" SETUP ENTERاضغط الزر "٣

لتشغيل األغنية.
 للعودة إىل العرض السابق، اضغط 

)BACK.(

" TRACK > " أو " < SEEKاحتفظ بالزر "
. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً

) يؤدي إىل تغيري RPT (الضغط عىل 
 ←األوضاع بالرتتيب التايل: تكرار املقطوعة 

 اإليقاف.← *تكرار األلبوم
قد ال يكون وضع تكرار األلبوم متاحاً وفقاً :*

 التي لديك.iPodألجهزة 

) يؤدي إىل تغيري RDM (الضغط عىل 
األوضاع بالرتتيب التايل: ترتيب املقطوعات 

 ← ترتيب األلبومات عشوائياً ←عشوائياً 
إيقاف.

) لعرض أو إخفاء عنوان TEXT (اضغط 
األلبوم.

 إذا كانت هناك نصوص متبقية.يتم عرض 

 لعرض النصوص املتبقية، اضغط مطوالً عىل 
)TEXT. ) إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

iPodحول جهاز ■

" يعني Made for Appleإن استخدام شعار "●
أن الكماليات قد صُممت لكي يتم توصيلها 

 املحددة يف Appleخصيصاً بمنتج (منتجات) 
الشعار، وتمت املصادقة عليها من قبل املُطوّر بأنها 

.Appleمتوافقة مع معايري أداء منتجات 
 غري مسؤولة عن تشغيل هذا Appleرشكة ●

الجهاز أو توافقيته مع مقاييس ضمان السالمة. 
يرجى االنتباه إىل أن استعمال هذه الكماليات مع 

 قد يؤثر عىل األداء الالسلكي.Appleمنتجات 
 iPod touch و iPod و iPhoneكل من ●

 هي عالمات تجارية لرشكة iPod nanoو 
Apple Inc.  مسجلة يف الواليات املتحدة وبلدان 

أخرى.

اختيار األغاني

اختيار أغنية من قائمة األغاني

تقديم األغاني وترجيعها رسيعاً

التشغيل املتكرر

التشغيل العشوائي

تغيري العرض
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توصلا ماظن

iPodوظائف جهاز ■
 iPodعند تغيري مصدر الصوت اىل وضع الجهاز ●

 موصوالً، سيتم iPodعندما يكون املشغل 
 من آخر نقطة تم iPodاستئناف تشغيل الجهاز 

عندها إيقاف تشغيله.
 iPodقد ال تعمل وظائف معينة وفقاً لجهاز ●

املوصول إىل النظام. قد يتم حل بعض املشاكل 
بواسطة فصل الجهاز عن طرف التوصيل وإعادة 

توصيله به مرة ثانية.
 موصوالً بالنظام، ال iPodعندما يكون جهاز ●

يمكن تشغيله باستخدام مفاتيح التحكم املوجودة 
عليه. من الرضوري استخدام مفاتيح التحكم 

املوجودة عىل نظام الصوت املركبة عىل السيارة.
iPodعند وجود مشاكل يف جهاز ■

، iPodلحل معظم املشاكل أثناء استعمال جهاز 
 يف السيارة وقم iPodافصله عن طرف توصيل 

بإعادة ضبطه.
للحصول عىل تعليمات حول كيفية إعادة ضبط جهاز 

iPod راجع دليل مالك جهاز ،iPod.
شاشة العرض■

٥١١ص ←
رسائل الخطأ■

راجع الجدول التايل لتنفيذ اإلجراءات املالئمة حني يتم 
عرض إحدى رسائل الخلل. إذا لم تتمكن من حل 

املشكلة، خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا.

املوديالت املتوافقة■
يمكن استعمال األجهزة التالية مع هذا النظام.

مصنوع من أجل●
•iPhone 7
•iPhone 7 Plus
•iPhone SE
•iPhone 6s
•iPhone 6s Plus
•iPhone 6
•iPhone 6 Plus
•iPhone 5s
•iPhone 5c
•iPhone 5
•iPhone 4s
•iPod touch(الجيل السادس) 
•iPod touch(الجيل الخامس) 
•iPod nano(الجيل السابع) 

هذا النظام يدعم تشغيل الصوت فقط.
قد تكون بعض املوديالت غري متوافقة مع هذا النظام 
تبعا للفروق بني موديالت أو إصدارات الربامج، الخ.

األسباب/إجراءات الرسالة
التصحيح

"iPod ERROR"
تشري إىل وجود بيانات ال 

يمكن قراءتها يف جهاز 
iPod.

"ERROR 3" تشري إىل احتمال وجود
.iPodخلل يف 

"ERROR 4" تشري إىل وجود خلل
بسبب زيادة التيار.

"ERROR 5" تشري إىل وجود خلل يف
.iPodاالتصال بجهاز 

"ERROR 6" تشري إىل وجود خلل يف
عملية التوثيق.

"NO SONGS"
تشري إىل عدم وجود 

بيانات موسيقى يف جهاز 
iPod.

"NO PLAYLISTS"
يشري هذا إىل عدم وجود 
أغاني يف قائمة التشغيل 

املحددة.

 "UPDATE YOUR 
iPod" 

تشري إىل أن إصدار جهاز 
iPod غري متوافق. قم 

بتحديث برنامج جهاز 
iPod.إىل أحدث إصدار 

األسباب/إجراءات الرسالة
التصحيح
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تحذير
أثناء القيادة■

 أو تشغيل مفاتيح iPodال تقم بتوصيل جهاز 
التحكم املوجودة عليه. القيام بذلك قد يؤدي إىل 

وقوع حادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

مالحظة
 للرضرiPodلتفادي تعرض مشغل ■
 يف السيارة. قد تصبح iPodال ترتك جهاز ●

درجة الحرارة داخل السيارة عالية مما يتسبب 
.iPodيف إلحاق رضر بجهاز 

 وال تقم بتسليط قوة iPodال تضغط جهاز ●
زائدة عليه عندما يكون موصوالً ألن ذلك قد 

 أو طرف التوصيل iPodيتسبب يف تلف جهاز 
الذي عليه.

ال تقم بإدخال أشياء غريبة يف املنفذ، وإال فقد ●
 أو iPodيؤدي ذلك إىل إلحاق رضر بمشغل 

طرف التوصيل.



٥٢١

٥
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توصلا ماظن

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

٥٠٤ص ←

الطاقة
مستوى الصوت

تغيري مصدر الصوت/التشغيل
اختيار امللف

تحريك املؤرش الختيار بند مرغوب من القائمة
اختيار ملف، التقديم أو الرتجيع الرسيع

زر التشغيل العشوائي أو الرجوع
التشغيل املتكرر
اختيار املجلد

*USBاالستماع إىل جهاز ذاكرة 

 يتيح لك إمكانية االستمتاع باالستماع إىل املوسيقى من سماعات السيارة. USBتوصيل ذاكرة 
".USB" إىل أن يتم عرض "MODEاضغط الزر "

USBتوصيل ذاكرة 

لوحة التحكم

A

B

C

D

E

F

G

H

I



استعمال جهاز خارجي. ٥-٥٢٢٥

عرض قائمة املجلدات
عرض الرسالة النصية

اختيار املجلدات واحداً تلو اآلخر■
 ) أو FOLDER>  (اضغط الزر 

)FOLDER> .الختيار املجلدات املرغوبة (
اختيار مجلد وملف من قائمة املجلدات■
).LIST (اضغط ١

سيتم عرض قائمة املجلدات.
" أو  < TUNEاضغط عىل الزر "٢

" < SELECT ،الختيار مجلد وملف "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
 للعودة إىل العرض السابق، اضغط 

)BACK.(
الرجوع إىل املجلد األول■

) FOLDER>  (احتفظ باملفتاح 
. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً

اختيار امللف■
" TRACK > " أو " < SEEKاضغط الزر "

للتحرك ألعىل أو ألسفل الختيار امللف املرغوب.
تقديم امللفات وترجيعها رسيعاً■

" TRACK > " أو " < SEEKاحتفظ بالزر "
. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً

التشغيل العشوائي■
) يؤدي إىل تغيري RDM (الضغط عىل 

األوضاع بالرتتيب التايل: التشغيل العشوائي 
التشغيل العشوائي لجميع ←للمجلد

إيقاف←املجلدات
التشغيل املتكرر■

) يؤدي إىل تغيري RPT (الضغط عىل 
تكرار ←األوضاع بالرتتيب التايل: تكرار امللف

إيقاف←*املجلد
" RDMمتاح باستثناء عندما يتم اختيار ":*

(التشغيل العشوائي)
تغيري العرض■

) لعرض أو إخفاء عنوان TEXT (اضغط 
األلبوم.

 إذا كانت هناك نصوص متبقية.يتم عرض 

 لعرض النصوص املتبقية، اضغط مطوالً عىل 
)TEXT. ) إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

USBوظائف ذاكرة ■
قد ال يعمل الجهاز وقد ال تتوفر بعض الوظائف ●

 املوصولة بالنظام. عندما USBوفقاً لنوع ذاكرة 
ال يكون تشغيل الجهاز ممكناً أو إذا لم تتوفر 

إحدى الوظائف بسبب وجود خلل (عىل عكس 
مواصفات النظام)، قد يؤدي فصل الجهاز وإعادة 

توصيله بالنظام مرة ثانية إىل حل املشكلة.
 حتى بعد فصلها USBإذا لم يبدأ تشغيل ذاكرة ●

وتوصيلها، قم بصياغة الذاكرة.
شاشة العرض■

٥١١ص ←
رسائل الخطأ■

راجع الجدول التايل لتنفيذ اإلجراءات املالئمة حني يتم 
عرض إحدى رسائل الخلل. إذا لم تتمكن من حل 

املشكلة، خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا.

J

K

USBاستخدام ذاكرة 
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USBذاكرة ■
األجهزة املتوافقة●

 MP3 التي يمكن استخدامها لتشغيل USBذاكرة 
AAC و WMAو 
صيغ الجهاز املتوافقة●

يمكن استعمال صيغ الجهاز التالية:
  USB  :USB2.0 FSصيغ االتصال بجهاز •

 ميجابت بالثانية)١٢(
)FAT16/32)  Windowsصيغ امللف: •
Mass storageالفئة االتصال: الفئة •

 WMA و MP3قد ال يمكن تشغيل ملفات 
 املكتوبة بأية صيغة غري الصيغ املدرجة AACو 

أعاله بصورة صحيحة، وقد ال يمكن عرض أسماء 
امللفات واملجلدات بشكل صحيح.

البنود املتعلقة باملقاييس والحدود هي كما ييل:
 ٨الحد األقىص ملستويات تجميع البيانات: •

مستويات (بما يف ذلك األصل)
العدد األقىص للمجلدات التي يمكن إنشاؤها يف •

 (بما يف ذلك األصل)٣٠٠٠الجهاز: 
العدد األقىص للملفات التي يمكن إنشاؤها يف •

٩٩٩٩الجهاز: 
٢٥٥عدد امللفات التي يمكن إنشاؤها يف كل مجلد: •

AAC و WMA و MP3ملفات ●
MP3)  MPEG Audio LAYER3 هي صيغة (

قياسية لضغط البيانات الصوتية.
 من حجمها األصيل ١٠/ ١يمكن ضغط امللفات إىل 

.MP3تقريباً باستعمال تقنية الضغط 
WMA)  Windows Media Audio هي (

.Microsoftصيغة ضغط البيانات الصوتية 
هذه الصيغة تضغط البيانات الصوتية إىل حجم 
أصغر من الحجم املضغوط باستعمال الصيغة 

MP3.
AAC هو مخترص مصطلح لصيغة تشفري الصوت 
 وهو Advanced Audio Codingاملتقدم 

مشار إليه كمقياس تقنية ضغط صوت مستعمل مع 
.MPEG4 و MPEG2صيغة 

 AAC و WMA و MP3هناك حد ملقاييس ملفات 
وللوسائط/الصيغ املسجلة بواسطتها التي يمكن 

استعمالها.
MP3توافقية ملفات ●
املقاييس املتوافقة•

MP3)  MPEG1 LAYER3 ، MPEG2 
LSF LAYER3(

ترددات اختيار العينات املتوافقة•
MPEG1 LAYER3 :كيلو ٤٨، ٤٤٫١، ٣٢) 

هرتز)
MPEG2 LSF LAYER3 :٢٤، ٢٢٫٠٥، ١٦ 

(كيلو هرتز)
معدالت البت املتوافقة (متوافق مع معدل البت •

)VBRاملتغري 

األسباب/إجراءات الرسالة
التصحيح

"USB ERROR"

يشري هذا إىل أنه ال يمكن 
قراءة البيانات املوجودة 

 أو أن USBيف ذاكرة 
 املتصل غري USBجهاز 

مدعوم.

"ERROR 3" تشري إىل احتمال وجود
.USBخلل يف ذاكرة 

"ERROR 4" تشري إىل وجود خلل
بسبب زيادة التيار.

"ERROR 5"

يشري هذا إىل حدوث خطأ 
 (خطأ يف USBيف ذاكرة 

االتصال أو اإلصدار) أو 
إىل عدم حدوث استجابة 

 USBعند إدخال ذاكرة 
(خطأ حسابي).

"NO MUSIC"
تشري إىل عدم وجود 

 /MP3/WMAملفات 
AAC يف جهاز ذاكرة 
USB.

 "Hubs are not 
supported" 

تشري إىل وقوع خطأ يف 
توصيل املوزع.
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MPEG1 LAYER3 :كيلوبت ٣٢٠-٣٢) 
بالثانية)

MPEG2 LSF LAYER3 :كيلوبت ١٦٠-٨) 
بالثانية)

أوضاع القنوات املتوافقة: صوت سترييو، صوت •
سترييو مشرتك، صوت ثنائي القناة وصوت غري 

سترييو
WMAتوافقية ملفات ●
املقاييس املتوافقة•

WMA ٩٫٢/ ٩٫١ (٩ و ٨ و ٧ اإلصدار(
ترددات اختيار العينات املتوافقة•

 (كيلو هرتز)٤٨، ٤٤٫١، ٣٢
معدالت البت املتوافقة (متوافقة مع تشغيل •

القنوات الثنائية فقط)
 (كيلوبت بالثانية)١٩٢-٤٨ CBR: ٨، ٧اإلصدار 
 (كيلوبت ٣٢٠-٤٨ CBR): ٩٫٢/ ٩٫١ (٩اإلصدار 
بالثانية)

AACتوافقية ملف ●
املقاييس املتوافقة•

MPEG4/AAC-LC
ترددات اختيار العينات املتوافقة•

٤٨ /٤٤٫١ /٣٢ /٢٤ /٢٢٫٠٥ /١٦ /١٢ /١١٫٠٢٥  
(كيلوهرتز)

معدالت البت املتوافقة (متوافق مع معدل البت •
)VBRاملتغري 

 (كيلوبت بالثانية)٣٢٠-٨
أوضاع القنوات املتوافقة•

قناة واحدة، قناتان (الصوت ثنائي القناة غري 
مدعوم)

أسماء امللفات●
امللفات التي يمكن التعرف عليها وقراءتها كملفات 

MP3/WMA/AAC هي امللفات التي تحمل 
 فقط.m4a.  أو wma.  أو mp3. الالحقة 

AAC و WMA و ID3البطاقات ●
، مما MP3 إىل ملفات ID3يمكن إضافة بطاقات 

يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 
الفنان، الخ.

 ID3 للبطاقات ١٫١، ١٫٠النظام متوافق مع اإلصدار 

. (عدد ID3 للبطاقات ٢٫٤، ٢٫٣، ٢٫٢واإلصدار 
 من ١٫١ و١٫٠الحروف يحسب عىل أساس اإلصدار 

ID3(.
، WMA إىل ملفات WMAيمكن إضافة بطاقات 

مما يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 
.ID3الفنان واسم األلبوم بنفس طريقة بطاقات 

، مما AAC إىل ملفات AACيمكن إضافة بطاقات 
يجعل من املمكن تسجيل عنوان املقطوعة واسم 

.ID3الفنان واسم األلبوم بنفس طريقة بطاقات 
AAC و WMA و MP3تشغيل ملفات ●
 توجد عليه ملفات USBعند توصيل جهاز ذاكرة •

MP3 أو WMA أو AAC يتم فحص جميع ،
امللفات املوجودة يف الجهاز. عند االنتهاء من عملية 

 أو MP3فحص امللفات، يتم تشغيل ملف 
WMA أو AAC األول. لجعل عملية فحص 

امللفات تنتهي برسعة أكرب، نوصيك بعدم حفظ أي 
 AAC أو WMA أو MP3ملفات غري ملفات 

وعدم إنشاء أي مجلدات غري رضورية.
 USBعند تغيري مصدر الصوت اىل وضع الذاكرة •

 موصوالً، سيبدأ USBعندما يكون الجهاز 
 يف تشغيل امللف األول املوجود يف USBالجهاز 

املجلد األول. إذا تم نزع نفس الجهاز وإعادة 
إدخالها (بدون تغيري محتوياتها)، سيتم استئناف 
التشغيل من النقطة التي تم عندها إيقاف تشغيل 

.USBذاكرة 
الالحقات●

 wma.  و mp3. إذا قمت بإضافة الالحقات 
 WMA و MP3 إىل ملفات غري امللفات m4a. و 
، سيتم تخطي تلك امللفات (لن يتم AACو 

تشغيلها).
التشغيل●
 بجودة صوت مستقرة، MP3لتشغيل ملفات •

 كيلوبت ١٢٨نويص بضبط معدل البت عىل 
 ٤٤٫١بالثانية عىل األقل وتردد اختيار العينات عىل 

كيلوهرتز.
توجد هناك يف األسواق مجموعة واسعة من •

الربامج املجانية وغريها من برامج التشفري مللفات 
MP3 و WMA و AAC وتبعا لحالة التشفري ،

وصيغة امللف، قد تكون هناك رداءة يف نوعية 
الصوت أو ضجيج عند بدء التشغيل. ويف بعض 
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الحاالت، قد يكون من غري املمكن التشغيل عىل 
اإلطالق.

 Windows و Microsoftكل من •
 هي عالمات تجارية Windows Mediaو 

 يف Microsoft Corporationمسجلة لرشكة 
الواليات املتحدة األمريكية والبلدان األخرى.

هذا املنتج محمي بموجب بعض حقوق امللكية 
. يحظر استخدام أو Microsoftالفكرية لرشكة 

توزيع هذه التكنولوجيا خارج إطار هذا املنتج 
دون الحصول عىل ترخيص من رشكة 

Microsoft.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

٥٠٤ص ←

تشغيل أجهزة الصوت النقالة املوصولة بنظام ■
الصوت املركب يف السيارة

يمكن ضبط مستوى الصوت باستعمال مفاتيح 
التحكم بالصوت يف السيارة. ينبغي تنفيذ جميع 

عمليات الضبط األخرى باستعمال جهاز الصوت 
املحمول نفسه.

عند استعمال جهاز الصوت النقال املوصول بمأخذ ■
الطاقة

قد تصدر ضوضاء أثناء التشغيل. قم باستعمال 
مصدر الطاقة الخاص بجهاز الصوت املحمول.

تحذير
أثناء القيادة■

 أو تشغيل املفاتيح USBال تقم بتوصيل ذاكرة 
املوجودة عليها. القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع 
حادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
USBلتفادي إلحاق رضر الذاكرة ■
 يف السيارة. قد تصبح USBال ترتك ذاكرة ●

درجة الحرارة داخل السيارة عالية مما يتسبب 
.USBيف إلحاق رضر بذاكرة 

 وال تقم بتسليط قوة USBال تضغط ذاكرة ●
زائدة عليها عندما تكون موصولة بطرف 

التوصيل ألن ذلك قد يؤدي إىل إلحاق رضر 
 أو طرف توصيلها.USBبذاكرة 

ال تقم بإدخال أشياء غريبة يف املنفذ، ألن ذلك ●
 أو USBقد يؤدي إىل إلحاق رضر بذاكرة 

طرف توصيلها.

استعمال منفذ الجهاز االحتياطي 
AUX*

يمكن استعمال هذا املنفذ لتوصيل جهاز 
الصوت النقال لالستماع إليه باستعمال 

" MODEسماعات السيارة. اضغط الزر "
".AUXإىل أن يتم عرض "

توصيل مشغل محمول
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 يتيح لك إمكانية Bluetooth®نظام الصوت 
االستمتاع باملوسيقى املسجلة يف جهاز الصوت 

الرقمي النقال (جهاز الصوت النقال) عرب 
سماعات السيارة بواسطة االتصال الالسلكي.

، Bluetooth®نظام الصوت هذا يدعم نظام 
وهو نظام بيانات السلكي قابل لتشغيل 

موسيقى املشغالت النقالة بدون كبالت. إذا كان 
املشغل النقال لديك غري متوافقاً مع نظام 

®Bluetooth لن يعمل نظام صوت ،
®Bluetooth.

، Bluetooth®هذا النظام متوافق مع نظام 
مما يسمح لك بإجراء واستقبال املكاملات دون 

استعمال كبالت لتوصيل الهاتف الخلوي 
والنظام ببعضهما البعض، ودون تشغيل 

الهاتف الخلوي.

 الستعماله Bluetooth®تسجيل جهاز ١
)٥٣١ص ←مع نظام الصوت (

 الذي تريد Bluetooth®اخرت جهاز ٢
)٥٣٣ص ←استخدامه (

ص ←ضبط توصيل الجهاز التلقائي (٣
٥٣٥(

تحقق من حالة اتصال نظام ٤
®Bluetooth) ← ٥٢٦ص(
 :٥٤١ص ←لالستماع إىل املوسيقى
 :لالستعمال مع نظام الهاتف الاليدوي

٥٤٣ص ←

Bluetooth®حالة اتصال نظام 
"، ال يمكن استعمال الصوت/BTإذا لم يتم عرض "

.Bluetooth®الهاتف الخاص بالنظام 
شاشة العرض

يتم عرض رسالة، اسم، رقم، الخ عليها.
"SETUP ENTERزر "

لعرض قائمة التهيئة أو إدخال البند املختار
"SELECT > " أو " < TUNEزر "

يتم استعماله الختيار بنود كالقائمة والرقم
زر الوظيفة

زر إنهاء املكاملة

*Bluetooth®صوت/هاتف 

يمكن القيام بعمليات التشغيل التالية 
 الالسلكي:Bluetooth®بواسطة اتصال 

Bluetooth®صوت 

 (نظام الهاتف Bluetooth®هاتف 
الاليدوي)

تسجيل الجهاز/عملية التوصيل

جهاز الصوت

A

B

C

D

E

F
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يتم استعماله إليقاف النظام الاليدوي/إنهاء مكاملة/
رفض مكاملة

زر إجراء املكاملة
يتم استعماله لتشغيل نظام الهاتف الاليدوي/بدء 

املكاملة

" أو  < TUNE". إلدخال قائمة، اضغط الزر "SETUP ENTERاضغط الزر "
" < SELECT" وتنقل عرب القوائم باستعمال الزر "SETUP ENTER."

G

امليكروفون

Bluetooth®فهرس قائمة صوت/هاتف 
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" قائمةBluetooth"
تفاصيل التشغيلالقائمة الثالثةالقائمة الثانيةالقائمة األوىل

"Bluetooth"

"Pairing"-
تسجيل جهاز 

®Bluetooth) ← ص
٥٣١(

"List phone"- عرض الهواتف املحمولة
)٥٣٣ص ←املسجلة (

"List audio"-
إدراج أجهزة الصوت 

ص ←النقالة املسجلة (
٥٣٣(

"Passkey"-) ص ←تغيري كلمة الرس
٥٣٤(

"BT power On"
"BT power Off"

-
ضبط وظيفة توصيل 

الجهاز التلقائي عىل وضع 
ص ←التشغيل/اإليقاف (

٥٣٥(

"Bluetooth info"
"Device name"
"Device address"

عرض حالة الجهاز 
)٥٣٥ص ←(

 "Display setting 
On" 

 "Display setting 
Off" 

-

ضبط وظيفة عرض 
شاشة تأكيد التوصيل 

التلقائي عىل وضع 
ص ←التشغيل/اإليقاف (

٥٣٥(

"Initialize"-) ص ←تمهيد اإلعدادات
٥٣٥(
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" قائمةPHONE"

 Bluetooth®" عىل وضع اإليقاف يف هواتف Automatic transferتتوفر هذه الوظيفة عند ضبط ":*

تفاصيل التشغيلالقائمة الثالثةالقائمة الثانيةالقائمة األوىل

"PHONE""Phonebook"

"Auto transfer On"
"Auto transfer Off"

ضبط النقل التلقائي 
لبيانات جهات االتصال/
سجل املكاملات عىل وضع 

التشغيل أو اإليقاف 
)٥٣٦ص ←(

"Add contacts") ص ←إضافة رقم جديد
٥٣٦(

"Delete contacts"*
حذف جهة اتصال مخزنة 

يف دليل أرقام الهاتف 
)٥٣٦ص ←(

"Sort contacts"
ترتيب جهات االتصال 

حسب فئة االسم أو الكنية 
)٥٣٧ص ←(

"Transfer history" نقل سجالت املكاملات
)٥٣٧ص ←(

 "Delete call 
history" *

حذف رقم هاتف مخزن يف 
ص ←سجل املكاملات (

٥٣٧(

"PHONE"

"Favorites"

"Add favorites"
إضافة جهة اتصال جديدة 

إىل قائمة البنود املفضلة 
)٥٣٨ص ←(

"Delete favorites"
حذف جهة اتصال من 

قائمة البنود املفضلة 
)٥٣٩ص ←(

 "HF sound 
setting" 

"Call volume" ضبط مستوى صوت
)٥٣٩ص ←املكاملة (

 "Ringtone 
volume" 

ضبط مستوى صوت نغمة 
)٥٤٠ص ←الرنني (

"Ringtone") ص ←تهيئة نغمة الرنني
٥٤٠(
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.PBAPاملتوافقة مع نمط 

Bluetooth®وظائف نظام صوت/هاتف ■
.Bluetooth®قد تكون وظائف معينة غري متوفرة، وذلك وفقاً لجهاز 
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مفتاح الهاتف
إذا تم ضغط املفتاح أثناء مكاملة، فستنتهي •

املكاملة.
إذا تم ضغط املفتاح عند تلقي مكاملة واردة، •

فسيتم الرد عىل املكاملة.
إذا تم ضغط املفتاح عند تلقي مكاملة انتظار، •

فسيتم الرد عىل مكاملة االنتظار.
مفتاح التحكم يف مستوى الصوت

اضغط الزر "+" لزيادة مستوى الصوت.•
اضغط الزر "-" لخفض مستوى الصوت.•

".SETUP ENTERاضغط الزر "١
" باستعمال الزر Bluetoothاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال الزر Pairingاخرت "٣

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
سيتم عرض كلمة رس.

 غري املتوافقة مع Bluetooth®أجهزة ٤
 (مزاوجة بسيطة محكمة): SSPتقنية 

أدخل كلمة الرس يف الجهاز.
 املتوافقة مع تقنية Bluetooth®أجهزة ٤

SSP (مزاوجة بسيطة محكمة): اخرت 
"Yes لتسجيل الجهاز. قد يتم تسجيل "

الجهاز تلقائياً وذلك وفقاً لنوعه.
 مجهزاً بكل من Bluetooth®إذا كان جهاز 

وظيفتي جهاز الصوت والهاتف الخلوي، سيتم 
تسجيل كلتا الوظيفتني يف نفس الوقت. عند 

حذف الجهاز، سيتم حذف كال الوظيفتني يف 
نفس الوقت.

استعمال األزرار املوجودة عىل عجلة 
القيادة

يمكن استعمال األزرار املوجودة عىل عجلة 
القيادة لتشغيل هاتف محمول موصول أو 

مشغل صوت رقمي محمول (مشغل 
محمول).

 بواسطة Bluetooth®تشغيل هاتف 
األزرار املوجودة عىل عجلة القيادة

A

B

Bluetooth®قم بتسجيل جهاز 

قبل استعمال نظام صوت/هاتف 
®Bluetooth يجب تسجيل جهاز ،
®Bluetooth يف النظام. يمكنك تسجيل ما 

.Bluetooth® أجهزة ٥يصل إىل 

Bluetooth®كيفية تسجيل جهاز 



Bluetooth®استعمال أجهزة . ٦-٥٣٢٥

إذا تم الضغط عىل زر إجراء املكاملة وتم إدخال 
" مع عدم تسجيل أي PHONEالوضع "

هواتف، فسيتم تلقائياً عرض شاشة التسجيل.
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"SETUPقائمة ".٧-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

" باستعمال الزر Pairingاخرت "
 "TUNE > " " أو  < SELECT واضغط ،" 

" ونفذ اإلجراء SETUP ENTERالزر "
)٥٣١ص ←لتسجيل جهاز. (

" باستعمال الزر List phoneاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

". سيتم SETUP ENTERعىل الزر "
عرض الهواتف الخلوية املدرجة.

 توصيل الهاتف املحمول املسجل يف نظام
الصوت

اخرت اسم الهاتف النقال الذي سيتم ١
" أو  < TUNEتوصيله باستعمال الزر "

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Selectاخرت "٢

 "TUNE >"  أو  "< SELECT"  

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

حذف هاتف محمول مسجل
اخرت اسم الهاتف النقال الذي سيتم حذفه ١

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Deleteاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
).YES (اضغط ٣
 فصل الهاتف املحمول املسجل عن نظام

الصوت
اخرت اسم الهاتف النقال الذي سيتم فصله ١

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Disconnectاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
).YES (اضغط ٣

" باستعمال الزر List audioاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

". سيتم SETUP ENTERعىل الزر "
عرض أجهزة الصوت النقالة املسجلة.

" SETUPاستعمال القائمة "
*")Bluetooth(قائمة "

 يف النظام Bluetooth®تسجيل جهاز 
يمكنك من تشغيل النظام. يمكن استعمال 

الوظائف التالية يف األجهزة املسجلة. لدخول 
 SETUP" قائمة اإلعداد، اضغط زر 

ENTER" " اخرت .Bluetooth "
" أو  < TUNEباستعمال الزر "

" < SELECT واضغط عىل الزر "
 "SETUP ENTER" .

Bluetooth®تسجيل جهاز 

عرض الهواتف املحمولة املسجلة

إدراج أجهزة الصوت النقالة املسجلة
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 توصيل جهاز الصوت النقال املسجل بنظام
الصوت

اخرت اسم املشغل النقال الذي سيتم توصيله ١
" أو  < TUNEباستعمال الزر "

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Selectاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
حذف املشغل املحمول املسجل
اخرت اسم املشغل النقال الذي سيتم حذفه ١

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Deleteاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
).YES (اضغط ٣
 فصل جهاز الصوت املسجل عن نظام

الصوت
اخرت اسم املشغل النقال الذي سيتم فصله ١

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر Disconnectاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
).YES (اضغط ٣

اختيار طريقة التوصيل
اخرت اسم املشغل النقال املرغوب باستعمال ١

"، SELECT > " أو " < TUNEالزر "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" Connection Methodاخرت "٢

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر "
"SETUP ENTER."
 From" " أو From vehicleاخرت "٣

audio" " باستعمال الزر TUNE >  أو "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."

" باستعمال الزر Passkeyاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

 خانات ٨ اىل ٤اخرت كلمة رس مكونة من ٢
"  < TUNEباستعمال الزر "

 SETUP" " و SELECT > و "
ENTER" .

. أدخل الرمز رقماً رقماً
عندما يتم إدخال كل الرقم املراد تسجيله ٣

).ENTER (ككلمة رس، اضغط 
 ٨إذا كانت كلمة الرس املراد تسجيلها مكونة من 

 أرقام، فليس من الرضوري الضغط عىل 
)ENTER.(

تغيري كلمة الرس
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" مضبوطاً عىل وضع BT powerإذا كان "
التشغيل، فسيتم توصيل الجهاز املسجل تلقائياً 

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
.ACCالكماليات 

 BT power" " أو BT power ONاخرت "
OFF" " باستعمال الزر TUNE >  أو "

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."

" باستعمال الزر Bluetooth infoاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

".SETUP ENTERعىل الزر "
عرض اسم الجهاز

" باستعمال الزر Device nameاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

".SETUP ENTERعىل الزر "
عرض عنوان الجهاز

" باستعمال الزر Device addressاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

".SETUP ENTERعىل الزر "

" مضبوطاً عىل Display settingإذا كان "
وضع التشغيل، فسيتم عرض حالة اتصال 

املشغل املحمول عند ضبط مفتاح تشغيل 
.ACCاملحرك عىل وضع الكماليات 

" أو Display setting ONاخرت "
"Display setting OFF باستعمال الزر "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط ،"

".SETUP ENTERعىل الزر "

" باستعمال الزر Initializeاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

".SETUP ENTERعىل الزر "
 تمهيد تهيئات الصوت ذي الرتدد العايلHF

" باستعمال HF Sound settingاخرت "
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

).YES (واضغط 
للتفاصيل حول تهيئات الصوت ذي الرتدد 

٥٣٩ص ←: HFالعايل 
تمهيد معلومات الجهاز

" باستعمال الزر Car device infoاخرت "
"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "

) YES.(
سيتم تمهيد تهيئات توصيل جهاز الصوت 

النقال التلقائي وشاشة تأكيد التوصيل التلقائي 
وكلمة الرس.

تمهيد جميع التهيئات
" باستعمال الزر All initializeاخرت "

"TUNE > " أو " < SELECT واضغط "
) YES.(

ضبط وظيفة توصيل الجهاز التلقائي 
عىل وضع التشغيل/اإليقاف

عرض حالة الجهاز

ضبط وظيفة عرض شاشة تأكيد 
التوصيل التلقائي عىل وضع التشغيل/

اإليقاف

التمهيد
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

ال تتوفر وظيفة النقل التلقائي إال يف هواتف 
®Bluetooth املتوافقة مع PBAP.
" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" أو Auto transfer ONاخرت "٢

"Auto transfer OFF باستعمال "
"، SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

عند ضبطه عىل وضع التشغيل، يتم نقل بيانات 
جهات االتصال وسجل املكاملات املحفوظة يف الهاتف 

. تلقائياً

" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" باستعمال الزر Add contactsاخرت "٢
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

 نقل جميع جهات االتصال من الهاتف
الخلوي

" باستعمال الزر Overwrite allاخرت "٣
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "
).YES (واضغط 

 نقل إحدى جهات االتصال من الهاتف
الخلوي

" باستعمال Add one contactاخرت "٣
"، SELECT > " أو " < TUNEالزر "

" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "
).YES (واضغط 

" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" باستعمال Delete contactsاخرت "٢
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت رقم الهاتف املرغوب باستعمال الزر ٣
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "
).YES (واضغط 

 لحذف كل أرقام الهاتف املسجلة، اضغط 

" SETUPاستعمال القائمة "
*")PHONE(قائمة "

لدخول قائمة اإلعداد، اضغط زر 
"SETUP ENTER اخرت ."
"PHONE" باستعمال الزر "TUNE >  "

" واضغط عىل الزر SELECT > أو "
"SETUP ENTER."

ضبط النقل التلقائي لبيانات جهات 
االتصال/سجل املكاملات

إضافة رقم هاتف جديد

حذف أرقام الهاتف املسجلة
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)ALL ثم اضغط () YES.(
) لعرض األسماء املسجلة A-Z (اضغط 

بالرتتيب األبجدي لألحرف األوىل.

" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" باستعمال الزر Sort contactsاخرت "٢
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

 Sort by" " أو Sort by firstاخرت "٣
last" " باستعمال الزر TUNE >  أو "

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."

ال تتوفر هذه الوظيفة إال يف هواتف 
®Bluetooth املتوافقة مع PBAP.
" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال Transfer historyاخرت "٢

"، SELECT > " أو " < TUNEالزر "
" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "

).YES (واضغط 

" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" Delete call historyاخرت "٢
" أو  < TUNEباستعمال الزر "

" < SELECT واضغط عىل الزر "
"SETUP ENTER."
حذف سجل املكاملات الصادرة
" باستعمال Outgoing callsاخرت "٣

" SELECT > " أو " < TUNEالزر "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
اخرت رقم الهاتف املرغوب باستعمال الزر ٤

"TUNE > " أو " < SELECT ،"
" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "

).YES (واضغط 
لحذف كل بيانات سجل املكاملات الصادرة، اضغط 

) ALL ثم اضغط () YES.(
حذف سجل املكاملات الواردة
" باستعمال Incoming callsاخرت "٣

" SELECT > " أو " < TUNEالزر "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
اخرت رقم الهاتف املرغوب باستعمال الزر ٤

"TUNE > " أو " < SELECT ،"
" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "

).YES (واضغط 
لحذف كل بيانات سجل املكاملات الواردة، اضغط 

) ALL ثم اضغط () YES.(

تغيري طريقة تصنيف جهات االتصال

نقل سجالت املكاملات

حذف سجالت املكاملات
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حذف سجل املكاملات الفائتة
" باستعمال الزر Missed callsاخرت "٣

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
اخرت رقم الهاتف املرغوب باستعمال الزر ٤

"TUNE > " أو " < SELECT ،"
" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "

).YES (واضغط 
لحذف كل بيانات سجل املكاملات الفائتة، اضغط 

) ALL ثم اضغط () YES.(
 حذف أرقام الهاتف املوجودة يف سجل جميع

املكاملات (املكاملات الصادرة واملكاملات 
الواردة واملكاملات الفائتة)

" باستعمال الزر All callsاخرت "٣
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت رقم الهاتف املرغوب باستعمال الزر ٤
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

" SETUP ENTERواضغط عىل الزر "
).YES (واضغط 

 لحذف كل بيانات سجالت املكاملات، اضغط 
)ALL ثم اضغط () YES.(

 جهة اتصال يف ١٥يمكن تسجيل ما يصل إىل 
قائمة البنود املفضلة.

تسجيل جهات االتصال من الوضع ■
"SETUP"
" أو  < TUNEاضغط الزر "١

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر PHONEاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال زر Favoritesاخرت "٣

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال الزر Add favoritesاخرت "٤

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
) لعرض األسماء املسجلة A-Z (اضغط 

بالرتتيب األبجدي لألحرف األوىل.
اخرت جهة اتصال مرغوبة باستعمال الزر ٥

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
تسجيل جهات االتصال من الوضع ■

"PHONE"
اضغط زر إجراء املكاملة.١
" All calls" أو "Phonebookاخرت "٢

 Incoming" "  أو Missed callsأو "
calls" " أو Outgoing calls "

" أو  < TUNEباستعمال الزر "
" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."

تسجيل البنود املفضلة
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اخرت رقماً مرغوباً باستعمال الزر ٣
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

).ADD FAVORITE (اضغط ٤
 جهة اتصال مسجلة ١٥عندما تكون هناك 

يف قائمة البنود املفضلة، تحتاج إىل استبدال 
أحد جهات االتصال املسجلة.

اخرت جهة االتصال التي سيتم استبدالها ١
" أو  < TUNEباستعمال الزر "

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
) عند ظهور شاشة YES (اخرت ٢

التأكيد.

حذف جهات االتصال من الوضع ■
"SETUP"
" أو  < TUNEاضغط الزر "١

" < SELECT واضغط عىل الزر ،"
"SETUP ENTER."
" باستعمال الزر PHONEاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال الزر Favoritesاخرت "٣

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
" باستعمال Delete favoritesاخرت "٤

" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت جهة اتصال مرغوبة باستعمال الزر ٥
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

يمكنك اختيار كل جهات االتصال بواسطة اختيار 
) ALL.(
) عند ظهور شاشة YES (اخرت ٦

التأكيد.
حذف جهات االتصال من الوضع ■

"PHONE"
اضغط زر إجراء املكاملة.١
" باستعمال الزر Favoritesاخرت "٢

"TUNE > " أو " < SELECT "
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
اخرت جهة اتصال مرغوبة باستعمال الزر ٣

"TUNE > " أو " < SELECT ،"
 SETUP" واضغط عىل الزر 

ENTER" .
 DELETE (اضغط ٤

FAVORITE.(
) عند ظهور شاشة YES (اخرت ٥

التأكيد.

" باستعمال HF sound settingاخرت "١
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

حذف البنود املفضلة

ضبط مستوى صوت املكاملة
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" باستعمال الزر Call volumeاخرت "٢
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

قم بتغيري مستوى صوت املكاملة.٣
لخفض مستوى الصوت: اضغط الزر 

" < SELECT."
". < TUNEلرفع مستوى الصوت: اضغط الزر "

).BACK (لضبط مستوى الصوت، اضغط 

" باستعمال HF sound settingاخرت "١
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" باستعمال Ringtone volumeاخرت "٢
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

قم بتغيري مستوى صوت نغمة الرنني.٣
لخفض مستوى الصوت: اضغط الزر 

" < SELECT."
". < TUNEلرفع مستوى الصوت: اضغط الزر "

).BACK (لضبط مستوى الصوت، اضغط 

" باستعمال HF sound settingاخرت "١
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

" باستعمال الزر Ringtoneاخرت "٢
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

 From"  أو 3 - 1 اخرت نغمة رنني (٣
phone" " باستعمال الزر (TUNE >  "

"، واضغط عىل الزر SELECT > أو "
"SETUP ENTER لتحديد نغمة ."

).BACK (الرنني املختارة، اضغط 

رقم الهاتف■
 اسم (بحد أقىص ٥٠٠٠يمكن تخزين ما يصل إىل 

 اسم لكل جهاز).١٠٠٠
سجل املكاملات■

 أرقام يف كل من ذاكرات ١٠يمكن تخزين ما يصل إىل 
سجالت املكاملات الصادرة والواردة والفائتة.

قيود عدد الخانات الرقمية■
.٢٤ال يمكن تسجيل أرقام الهاتف التي تتجاوز   رقماً

Bluetooth®وظائف نظام هاتف ■
قد ال تعمل وظائف معينة أثناء القيادة.

ضبط مستوى صوت نغمة الرنني

تهيئة نغمة الرنني



٥٤١

٥

Bluetooth®صوت . ٨-٥

توصلا ماظن

Bluetooth®صوت .٨-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الطاقة
مستوى الصوت

تغيري مصدر الصوت/التشغيل
اختيار بند

عرض قائمة باملجلد الحايل
اختيار مقطوعة، التقديم أو الرتجيع الرسيع

زر التشغيل العشوائي أو الرجوع
التشغيل املتكرر
اختيار األلبوم

عرض وضع التشغيل
عرض الرسالة النصية

 ) أو FOLDER>  (اضغط الزر 
)FOLDER> .الختيار األلبوم املرغوب (

Bluetooth® يعمل بتقنية *تشغيل مشغل محمول

لوحة التحكم

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

اختيار األلبوم



Bluetooth®صوت . ٨-٥٤٢٥

" TRACK > " أو " < SEEKاضغط الزر "
للتحرك ألعىل أو ألسفل.

" TRACK > " أو " < SEEKاحتفظ بالزر "
. مضغوطاً اىل أن تسمع صوتاً إشارياً

) يؤدي إىل تغيري RPT (الضغط عىل 
األوضاع بالرتتيب التايل: تكرار 

اإليقاف.←تكرار األلبوم←*املقطوعة
" RDMمتاح باستثناء عندما يتم اختيار ":*

(التشغيل العشوائي)

) يؤدي إىل تغيري RDM (الضغط عىل 
األوضاع بالرتتيب التايل: التشغيل العشوائي 

التشغيل العشوائي لجميع ←لأللبوم
اإليقاف.←املقطوعات

). سيتم عرض BROWSE (اضغط ١
قائمة التشغيل.

" أو  < TUNEاضغط عىل الزر "٢
" < SELECT/لعرض قائمة املجلدات "

امللفات.
" SETUP ENTERاضغط الزر "٣

الختيار البند املرغوب.

قم بتكرار نفس اإلجراء الختيار امللف ٤
املرغوب.

 للعودة إىل العرض السابق، اضغط 
)BACK.(

) لعرض أو إخفاء عنوان TEXT (اضغط 
األلبوم.

 إذا كانت هناك نصوص متبقية.يتم عرض 

 لعرض النصوص املتبقية، اضغط مطوالً عىل 
)TEXT. ) إىل أن تسمع صوتاً إشارياً

Bluetooth®وظائف نظام صوت ■
قد ال تتوفر وظائف معينة تبعا للمشغل النقال 

املوصول إىل النظام.
شاشة العرض■

٥١١ص ←

اختيار املسار

تقديم املقطوعات وترجيعها رسيعاً

التشغيل املتكرر

التشغيل العشوائي

اختيار وضع التشغيل

تغيري العرض



٥٤٣

٥

Bluetooth®هاتف . ٩-٥

توصلا ماظن

Bluetooth®هاتف .٩-٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

" باستعمال الزر Phonebookاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت االسم املرغوب باستعمال الزر ٢
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

واضغط زر إجراء املكاملة.
) لعرض األسماء املسجلة A-Z (اضغط 

بالرتتيب األبجدي لألحرف األوىل.

" باستعمال الزر Favoritesاخرت "١
"TUNE > " أو " < SELECT "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت االسم املرغوب باستعمال الزر ٢
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

واضغط زر إجراء املكاملة.

" باستعمال Dial by numberاخرت "١
" SELECT > " أو " < TUNEالزر "

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

قم بإدخال رقم الهاتف واضغط زر إجراء ٢
املكاملة.

"  Missed calls" أو "All callsاخرت "١
" أو Incoming callsأو "

"Outgoing calls باستعمال الزر "
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

 SETUP" واضغط عىل الزر 
ENTER" .

اخرت رقماً مرغوباً باستعمال الزر ٢
"TUNE > " أو " < SELECT ،"

واضغط زر إجراء املكاملة.
يمكن تنفيذ عمليات التشغيل التالية:

تسجيل رقم كبند مفضل
٥٣٨ص ←
حذف الرقم املختار

 ) واضغط DELETE (اضغط 
)YES.(

*إجراء مكاملة

"، اضغط زر PHONEللدخول يف الوضع "
إجراء املكاملة.

االتصال بأحد أرقام الهاتف املخزنة يف 
دليل أرقام الهاتف

االتصال من قائمة البنود املفضلة

االتصال بإدخال الرقم

االتصال برقم الهاتف عن طريق سجل 
املكاملات



Bluetooth®هاتف . ٩-٥٤٤٥

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

اضغط زر إجراء املكاملة.

اضغط زر إنهاء املكاملة.

اضغط زر إجراء املكاملة.
الضغط عىل زر إجراء املكاملة مرة أخرى يعود بك إىل 

املكاملة السابقة.

لخفض مستوى الصوت: اضغط الزر 
 "VOL-" .

. "+VOL" لرفع مستوى الصوت: اضغط الزر 

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

يمكن نقل املكاملة بني الهاتف املحمول والنظام 
أثناء االتصال أو عند استالم مكاملة أو أثناء 

املكاملة. استعمل أحد األساليب التالية:
أ. قم بتشغيل الهاتف الخلوي.

راجع الدليل املرفق بالهاتف املحمول لتشغيل 
الهاتف.

*).PHONE (ب. اضغط 
ال يمكن تنفيذ عملية التشغيل هذه إال عند تحويل :*

مكاملة من الهاتف املحمول إىل النظام أثناء املكاملة.

).MUTE (اضغط 
 إللغاء وضع كتم الصوت، اضغط 

)UNMUTE.(

ال يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء القيادة.
) "9-0"  (اضغط ١
" أو  < TUNEاضغط الزر "٢

" < SELECT.الختيار الرقم املرغوب "
" لتحديد SETUP ENTERاضغط "٣

الرقم.
) إلرسال النغمات.SEND (اضغط ٤

) يؤدي إىل االحتفاظ BACK (الضغط عىل 

*عند استالم مكاملة

اإلجابة عىل الهاتف

رفض املكاملة

استالم مكاملة أثناء إجراء مكاملة أخرى

ضبط مستوى صوت نغمة الرنني عند 
استالم مكاملة

*التحدث عىل الهاتف

نقل مكاملة

كتم صوتك

إدخال النغمات



٥٤٥

٥

Bluetooth®هاتف . ٩-٥

توصلا ماظن

بالرقم وإعادة الشاشة السابقة.
) يؤدي إىل حذف الرقم EXIT (الضغط عىل 

".Entering a numberوالذهاب إىل شاشة "
" رقم هاتف يحتوي عىل الرمزp"

" يف مكاملة صادرة، pعند االتصال بالرمز "
سيكون هناك التوقف املؤقت ملدة ثانيتني قبل 

. االتصال بالخانات التالية تلقائياً
" رقم هاتف يحتوي عىل الرمزw"

" أثناء إجراء wعندما يتم االتصال بالرمز "
 مكاملة صادرة، ستحتاج إىل الضغط عىل 

)SEND مرة أخرى لالتصال بالخانات (
التالية.

يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء القيادة.

يمكن ضبط مستوى صوتك الذي يسمعه 
الطرف اآلخر بواسطة السماعة.

)Send Vol (اضغط ١
" أو  < TUNEاستعمل الزر "٢

" < SELECT .لضبط مستوى الصوت "
)5+  إىل 5- (
".SETUP ENTERاضغط الزر "٣

لخفض مستوى الصوت: اضغط الزر 
 "VOL-" .

. "+VOL" لرفع مستوى الصوت: اضغط الزر 

عند التحدث عىل الهاتف■
ال تتحدث أنت والطرف اآلخر يف آن واحد.●
حافظ عىل مستوى صوت املكاملة املستلمة ●

. وإال فسوف يزداد صدى الصوت. منخفضاً
ضبط مستوى الصوت تلقائياً■

 كم/ساعة أو أكثر، ٨٠عندما تكون رسعة السيارة 
. يعود مستوى الصوت  يزداد مستوى الصوت تلقائياً

إىل تهيئة مستوى الصوت السابقة عندما تنخفض 
 كم/ساعة أو أقل.٧٠رسعة السيارة إىل 

وظائف نظام املكاملات■
قد يكون استعمال بعض الوظائف غري ممكناً وفقاً 

للهاتف املحمول.
الظروف التي ال يتم فيها تمييز صوتك باستعمال ■

النظام
أثناء القيادة عىل طرق وعرة●
أثناء القيادة برسعات عالية●
عند تدفق الهواء من فتحة التهوية إىل امليكروفون●
عند صدور ضجيج عال من مروحة نظام تكييف ●

الهواء
ضبط مستوى صوت املكاملات الصادرة

ضبط مستوى صوت املكاملة



١٠-٥٤٦٥ .®Bluetooth
١٠-٥.®Bluetooth

عند استعمال صوت/هاتف ■
®Bluetooth
.قد ال يعمل النظام يف الحاالت التالية

جهاز الصوت النقال غري متوافق مع نظام •
®Bluetooth

الهاتف املحمول خارج نطاق الخدمة•
 يف وضع اإليقافBluetooth®جهاز •
 ضعيفة الشحنةBluetooth®بطارية جهاز •
 غري موصول بالنظامBluetooth®جهاز •
 وراء املقعد أو يف صندوق Bluetooth®جهاز •

القفازات أو الصندوق الحاوي، أو مغطى بمادة 
معدنية أو مالمساً لها

 قد يكون هناك تأخري إذا تم إجراء اتصال
هاتف خلوي أثناء تشغيل صوت 

®Bluetooth.
 وفقاً لنوع جهاز الصوت النقال املوصول

بالنظام، قد تختلف عمليات التشغيل قليالً 
وقد ال تعمل بعض الوظائف املعينة.

 ال نضمن عمل هذا النظام مع جميع أجهزة
®Bluetooth.

عند نقل ملكية السيارة■
تأكد من تمهيد النظام للحيلولة دون الوصول 

إىل املعلومات الشخصية بشكل غري قانوني. 
)٥٣٥ص ←(

Bluetooth®حول ■
 هي عالمة تجارية Bluetoothالعالمة 

. .Bluetooth SIG, Incمسجلة لرشكة 

املوديالت املتوافقة■
 يدعم مشغالت Bluetooth®نظام الصوت 

الصوت املحمولة باملواصفات التالية
 مواصفات نظام®Bluetooth:

 أو أعىل (موىص به: اإلصدار ١٫١اإلصدار 
٤٫١(
:األنماط

•A2DP (نمط توزيع إشارات الصوت املتطورة) 
)١٫٣ أو أعىل (موىص به: اإلصدار ١٫٠اإلصدار 

هذا النمط إلرسال صوت السترييو أو الصوت عايل 
الجودة إىل نظام الصوت.

•AVRCP نمط التحكم عن بعد يف إشارات) 
 أو أعىل (موىص ١٫٠الصوت/الفيديو) اإلصدار 

)١٫٦به: اإلصدار 
هذا النمط للسماح بالتحكم عن بعد بتجهيزات 

الصوت والفيديو.
لكن، يرجى مالحظة أن بعض الوظائف محددة 

بناءً عىل نوع مشغل الصوت املحمول املتصل.
نظام التحكم الاليدوي يدعم الهواتف الخلوية 

باملواصفات التالية.
 مواصفات نظام®Bluetooth اإلصدار :

 ٤٫١ أو أعىل (موىص به: اإلصدار ٢٫٠
+EDR(أو أعىل 

®Bluetooth

نظرة عامة



٥٤٧

٥

١٠-٥ .®Bluetooth

توصلا ماظن

:األنماط
•HFP أو ١٫٠ (نمط النظام الاليدوي) اإلصدار 

)١٫٧أعىل (موىص به: اإلصدار 
هذا النمط للسماح باملكاملات للهواتف الاليدوية 
باستخدام هاتف خلوي. لديه وظائف للمكاملات 

الخارجة والداخلة.
•OPP أو أعىل ١٫١ (نمط نقل بيانات) اإلصدار 

)١٫٢(املوىص به: اإلصدار 
هذا النمط لنقل بيانات دليل أرقام الهاتف. عندما 

 به Bluetooth®يكون هاتف خلوي متوافق مع 
، ال يمكن استعمال OPP و PBAPكل من 
OPP.

•PBAP (نمط الوصول إىل دليل أرقام الهاتف) 
)١٫٢ أو أعىل (املوىص به: اإلصدار ١٫٠اإلصدار 

هذا النمط لنقل بيانات دليل أرقام الهاتف.

تحذير
أثناء القيادة■

ال تقم بتشغيل جهاز الصوت النقال أو هاتف 
خلوي أو ال تقم بتوصيل جهازاً بنظام 

®Bluetooth.
تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة ■

إلكرتونية
وحدة الصوت مجهزة بهوائيات ●

®Bluetooth ينبغي عىل األشخاص الذين .
يستعملون منظم رضبات القلب أو منظم القلب 

الكهربائي أو مزيل رجفان رضبات القلب 
املحافظة عىل مسافة كافية بينهم وبني هوائيات 

®Bluetooth قد تؤثر املوجات الالسلكية .
عىل عمل تلك األجهزة بصورة سلبية.

، ينبغي Bluetooth®قبل استعمال أجهزة ●
عىل أي شخص يستخدم أي جهاز غري منظم 
رضبات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو 

مزيل رجفان رضبات القلب استشارة الجهة 
املصنعة لتلك األجهزة بخصوص تشغيلها تحت 

تأثري املوجات الالسلكية. يمكن للموجات 
الالسلكية أن تؤثر عىل عمل تلك األجهزة الطبية 

بصورة غري متوقعة.

مالحظة
عند مغادرة السيارة■

ال ترتك جهاز الصوت النقال أو الهاتف الخلوي يف 
السيارة. قد تصبح درجة الحرارة داخل السيارة 

عالية مما يؤدي إىل إلحاق رضر بجهاز الصوت 
النقال أو الهاتف الخلوي.



١٠-٥٤٨٥ .®Bluetooth



٦
٥٤٩

٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

التجهيزات الداخلية

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل .١-٦
الضباب

نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي 
(السيارات غري املجهزة بشاشة عرض 

٥٥٠............... بوصة)١٢٫٣مقاس 
نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي 
(السيارات املجهزة بشاشة عرض 

٥٦١............... بوصة)١٢٫٣مقاس 
٥٧٢.................نظام التربيد الخلفي

٥٧٤..........نظام تكييف الهواء الخلفي
/أجهزة تدفئة جهاز تدفئة عجلة القيادة

٥٧٧......./أجهزة تهوية املقاعداملقاعد
استعمال املصابيح الداخلية.٢-٦

٥٨٣.............الئحة املصابيح الداخلية
استعمال أماكن التخزين.٣-٦

٥٨٧.................الئحة أماكن التخزين
٥٩٣.................مزايا حجرية األمتعة

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٤-٦
شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا 

(السيارات املجهزة بشاشة عرض 
٥٩٦............... بوصة)١٢٫٣مقاس 

٥٩٩.........التجهيزات الداخلية األخرى



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٥٠٦
استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب.١-٦

السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
"SYNCمفتاح "

مفتاح التحكم برسعة املروحة
مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء

"A/Cمفتاح "
مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى

نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي (السيارات غري املجهزة بشاشة عرض 
 بوصة)١٢٫٣مقاس 

يتم ضبط فتحات التهوية ورسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة املختارة.

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء

A

B

C

D

E

F



٥٥١

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

مفتاح مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
مفتاح مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

)٥٧٢ص ←" (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (REARمفتاح "
)٥٧٨ص ←جهاز تدفئة عجلة القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف الهواء

)S-FLOWمفتاح وضع تدفق الهواء املركز للمقعد األمامي (
مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة

مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي
"OFFمفتاح "

مفتاح الوضع التلقائي
السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
مفتاح التحكم يف وضع تدفق الهواء بالجهة اليرسى

مفتاح التحكم برسعة املروحة
"REARمفتاح "

مفتاح التحكم يف وضع تدفق الهواء بالجهة اليمنى
مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى

مفتاح مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
مفتاح مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

"SYNCمفتاح "
مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف الهواء

"A/Cمفتاح "
)S-FLOWمفتاح وضع تدفق الهواء املركز للمقعد األمامي (

مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة
مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به)
مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي

"OFFمفتاح "
مفتاح الوضع التلقائي

ضبط تهيئة درجة الحرارة■
قم بتحريك مفتاح التحكم بدرجة الحرارة إىل 

األعىل لرفع درجة الحرارة وإىل األسفل 
لخفضها.

" مضغوطاً، سيتدفق هواء A/Cإذا لم يكن املفتاح "
بنفس درجة الحرارة املحيطة أو هواء دافئ.

ضبط تهيئة رسعة املروحة■
قم بتحريك مفتاح التحكم برسعة املروحة إىل 

األعىل لزيادة رسعة املروحة وإىل األسفل 
لخفضها.

 ٧يتم عرض رسعة املروحة عىل شاشة العرض. (
مستويات)

" إليقاف تشغيل املروحة.OFFاضغط املفتاح "
تغيري وضع تدفق الهواء■

اضغط مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء.
يتغري وضع تدفق الهواء كالتايل يف كل مرة يتم فيها 

ضغط املفتاح.

A

B

C

D

E

F
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الجزء العلوي من الجسم.١
الجزء العلوي من الجسم واألقدام.٢
األقدام.٣
األقدام مع تشغيل مزيل ضباب الزجاج ٤

*األمامي.
جهة السائق فقط:*

التحويل بني وضعي إدخال الهواء الخارجي ■
وإعادة توزيع الهواء داخل السيارة

اضغط مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/
إعادة توزيع الهواء داخل السيارة.

يتحول الوضع بني وضع إدخال الهواء الخارجي 
ووضع إعادة توزيع الهواء داخل السيارة كلما تم 

تشغيل املفتاح.
عندما يتم اختيار وضع إعادة توزيع الهواء داخل 

السيارة، ييضء املؤرش عىل مفتاح وضع إدخال 
الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل السيارة.

ضبط وظيفة التربيد وإزالة رطوبة الهواء■
".A/Cاضغط املفتاح "

ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة حني تكون 
الوظيفة مضبوطة عىل وضع التشغيل.

الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف ■
الهواء

يتم التحكم يف تكييف الهواء مع إعطاء األولوية 
لالستهالك املنخفض للوقود مثل خفض رسعة 

املروحة، الخ.
اضغط مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص 

بنظام تكييف الهواء.
عندما يكون الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام 

تكييف الهواء يف وضع التشغيل، ييضء املؤرش عىل 
مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف 

الهواء.
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي■

يتم استخدام مزيالت الضباب إلزالة الضباب 
عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية.

اضغط مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي.

اضبط مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة 
تدوير الهواء داخل السيارة عىل وضع إدخال الهواء 
الخارجي إذا كان مضبوطاً عىل وضع إعادة تدوير 

(. الهواء داخل السيارة. (قد يتغري تلقائياً
إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية 

برسعة، قم بزيادة تدفق الهواء ودرجة الحرارة.
للرجوع إىل الوضع السابق، اضغط مفتاح مزيل 

الضباب عن الزجاج األمامي مرة أخرى بعد أن تتم 
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي.

عندما يكون مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي مضبوطاً عىل وضع التشغيل، ييضء املؤرش 

عىل مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي.
إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ومرايا ■

الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بتلك الوظيفة)

يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب 
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عن النافذة الخلفية وقطرات املاء والندى 
والصقيع عن مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
اضغط مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية 

ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
تتوقف مزيالت الضباب عن العمل تلقائياً بعد مرور 

 دقيقة.١٥
عندما يكون مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 

ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل، ييضء املؤرش عىل مفتاح مزيل ضباب 

النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

تراكم الضباب عىل النوافذ■
سيرتاكم الضباب عىل النوافذ بسهولة إذا كانت ●

الرطوبة داخل السيارة عالية. ضبط وظيفة التربيد 
وإزالة رطوبة الهواء عىل وضع التشغيل سيؤدي 

إىل إزالة رطوبة الهواء املتدفق من فتحات التهوية 
مما يساعد عىل إزالة الضباب عن الزجاج األمامي 

بكفاءة عالية.
ضبط وظيفة التربيد وإزالة رطوبة الهواء عىل ●

وضع اإليقاف قد يؤدي إىل تراكم الضباب عىل 
النوافذ بسهولة.

قد يرتاكم الضباب عىل النوافذ إذا تم استخدام ●
وضع إعادة تدوير الهواء داخل السيارة.

أثناء القيادة عىل طرق ترابية■
إغالق كل النوافذ. إذا استمر دخول األتربة التي 

أثارتها السيارة بعد إغالق النوافذ، يوىص بأن يتم 
ضبط وضع إدخال الهواء عىل وضع إدخال الهواء 

الخارجي وضبط رسعة املروحة عىل أي إعداد بخالف 
إيقاف التشغيل.

وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء ■
داخل السيارة

يوىص بالضبط عىل وضع إعادة توزيع الهواء ●
داخل السيارة بشكل مؤقت ملنع دخول الهواء 
املتسخ إىل داخل السيارة واملساعدة عىل تربيد 
السيارة حني تكون درجة الحرارة الخارجية 

مرتفعة.
قد يتغري وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة ●

توزيع الهواء داخل السيارة تلقائياً وفقاً لتهيئة 

درجة الحرارة أو درجة الحرارة الداخلية.
°م٠عندما تقرتب درجة الحرارة الخارجية من ■

قد ال تعمل وظيفة إزالة رطوبة الهواء حتى عند 
".A/Cضغط مفتاح "

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع ■
القيادة اإليكولوجية مختاراً

عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً، ●
يتم التحكم يف نظام تكييف الهواء كما ييل إلعطاء 

األولوية لالقتصاد يف استهالك الوقود:
يتم التحكم برسعة دوران املحرك وتشغيل •

الضاغط لتقييد قوة التدفئة/التربيد
يتم تقييد رسعة املروحة عندما يكون الوضع •

التلقائي مختاراً
لتحسني أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ ●

العمليات التالية:
ضبط رسعة املروحة•
ص ←إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية (•

٤٦٣(
إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام •

تكييف الهواء
يتم تلقائياً تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص ●

بنظام تكييف الهواء عندما يتم ضبط وضع 
القيادة عىل وضع القيادة اإليكولوجية. حتى يف 

هذه الحالة، يمكن إيقاف الوضع اإليكولوجي 
الخاص بنظام تكييف الهواء بواسطة الضغط عىل 
مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف 

الهواء.
■nanoe™ X *إذا كانت سيارتك مجهزة ٢، ١) 

به)
. nanoeنظام تكييف الهواء يعتمد عىل مولد ™

يساعد هذا عىل امتالء املقصورة بهواء نقي عن طريق 
 حمضية بعض اليشء nanoeانبعاث أيونات ™

مغطاة بجزيئات املاء من فتحة التهوية األمامية 
.٣*الوسطى

عند تشغيل املروحة، سوف يتم تشغيل ●
nanoe™ X.

عند تشغيل املروحة يف الظروف التالية، سيكون ●
أداء النظام بأقىص مستوى. عند عدم توفر 

. الظروف التالية، سيكون األداء محدوداً
يتم استخدام منافذ الهواء الخاصة بالجسم •
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العلوي، الجسم العلوي والقدم، القدم.
فتحات التهوية مفتوحة.•

، ينبعث مقدار قليل من nanoe™ Xعند توليد ●
األوزون وقد تتمكن من شم رائحته قليالً يف بعض 

الحاالت. إال أنه يكون بنفس كمية األوزون 
املوجودة يف الطبيعة تقريباً، كما يف الغابات مثالً، 

وال يؤثر عىل صحة اإلنسان.
قد تسمع ضوضاء منخفضة أثناء تشغيل النظام. ●

ال يدل هذا عىل وجود خلل.
*١:nanoe™ X™ هو مولد nanoe.
*٢:™nanoe™ والعالمة nanoe هي عالمات 

.Panasonic Corporationتجارية لرشكة 
وفقاً لظروف درجة الحرارة والرطوبة ورسعة :٣*

املروحة واتجاه تدفق الهواء، قد ال يعمل نظام 
™nanoe.بكامل طاقته 

التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام ■
تكييف الهواء

إلدخال الهواء املنعش، اضبط نظام تكييف الهواء ●
عىل وضع إدخال الهواء الخارجي.

أثناء استعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل أنواع ●
مختلفة من الروائح الكريهة من داخل وخارج 

السيارة إىل النظام وترتاكم فيه. وقد يؤدي ذلك إىل 
انبعاث الروائح الكريهة من فتحات التهوية.

من أجل منع الروائح التي تصدر عند بدء تشغيل ●
نظام تكييف الهواء، قد يقوم وضع تدفق الهواء 

بالتغيري إىل نفخ الهواء باتجاه القدم أو قد يتوقف 
نفخ الهواء لفرتة زمنية قصرية بعد بدء تشغيل 

نظام تكييف الهواء بالوضع التلقائي مبارشة.
يف بعض املوديالت: عند القيام بصف السيارة ●

يقوم النظام باالنتقال إىل وضع إدخال الهواء 
الخارجي تلقائياً لتحسني توزيع الهواء داخل 

السيارة مما يساعد عىل تقليل الروائح التي تصدر 
عند تشغيل السيارة.

لتقليل احتمال صدور الروائح:●
يوىص بضبط نظام تكييف الهواء عىل وضع •

إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل 
السيارة.

قد يتم تأخري توقيت بدء تشغيل املروحة ملدة •
قصرية من الزمن بعد بدء تشغيل نظام تكييف 

الهواء بالوضع التلقائي مبارشة.
مصفاة نظام تكييف الهواء■

٦٧٢ص ←
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون املحرك ■

متوقفاً بسبب نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
(السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك)

عند إيقاف املحرك بعمليات تشغيل نظام إيقاف 
وتشغيل املحرك، يتم إيقاف وظائف تربيد/تدفئة 

الهواء وإزالة الرطوبة عنه وال يتدفق إال هواء بنفس 
درجة الحرارة املحيطة، وقد يتوقف تدفق الهواء 

الذي يكون بنفس درجة الحرارة املحيطة. لتفادي 
إيقاف نظام تكييف الهواء، اضغط مفتاح إلغاء نظام 

إيقاف وتشغيل املحرك إللغاء تشغيل النظام.
عند تراكم الضباب عىل الزجاج األمامي وإيقاف ■

املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
(السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك)

اضغط مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي 
إلعادة تشغيل املحرك وقم بإزالة الضباب عن الزجاج 
األمامي. إذا ظل تراكم الضباب عىل الزجاج األمامي، 

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
وامتنع عن استعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك.

عندما تنبعث رائحة من نظام تكييف الهواء بعد ■
إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك (السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل 
املحرك)

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
إلعادة بدء تشغيل املحرك.

عنما يكون صندوق التربيد يف وضع التشغيل ■
(السيارات املجهزة بصندوق التربيد)

لبنان، األردن، *دول مجلس التعاون الخليجي ،
اليمن، العراق

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل وضع 
اإليقاف. إال أنه يمكن إيقاف تدفق الهواء إىل الركاب 

" املوجود عىل لوحة OFFعن طريق ضغط الزر "
التحكم بنظام تكييف الهواء.

كذلك، تتدفق كمية صغرية جداً من الهواء من فتحة 
التهوية املوجودة عىل الزجاج األمامي لحماية نظام 

تكييف الهواء.
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لبنان، *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،
األردن، اليمن، العراق

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل وضع 
اإليقاف.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*
واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب.

".AUTOاضغط املفتاح "١)٧٧٤ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 
اضبط تهيئة درجة الحرارة.٢
".OFFإليقاف التشغيل اضغط مفتاح "٣

ينطفئ مؤرش الوضع التلقائي إذا تم تشغيل 
تهيئة رسعة املروحة أو أوضاع تدفق الهواء. إال 

أن الوضع التلقائي الخاص بوظائف غري تلك 
التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.

استعمال الوضع التلقائي■
يتم ضبط رسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة 

درجة الحرارة والظروف املحيطة بالسيارة.
لذلك قد تتوقف املروحة عن الدوران لفرتة إىل أن 
يصبح الهواء البارد أو الدافئ جاهزاً للتدفق بعد 

ضغط مفتاح الوضع التلقائي مبارشة.
قد يتدفق الهواء البارد حول الجزء العلوي من الجسم 
عند تشغيل جهاز التدفئة وذلك بسبب أشعة الشمس.

"، اضغط املفتاح SYNCلتشغيل الوضع "
"SYNC."

يمكن استعمال مفتاح التحكم بدرجة الحرارة بجهة 
السائق لضبط درجة الحرارة بجهتي السائق 
والراكب األمامي. لالنتقال إىل وضع التشغيل 

الفردي، قم بتشغيل مفتاح التحكم يف درجة الحرارة 

تحذير
ملنع تكون الضباب عىل الزجاج األمامي■

ال تقم باستخدام مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي أثناء تشغيل وظيفة تربيد الهواء يف 

ظروف الطقس البالغ الرطوبة.
يمكن أن يؤدي الفرق بني درجة حرارة الهواء 

الخارجي ودرجة حرارة الزجاج األمامي إىل تراكم 
الضباب عىل السطح الخارجي للزجاج األمامي مما 

قد يتسبب يف إعاقة الرؤية.
أثناء عمل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية ■

الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
ال تلمس سطوح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 

عندما تكون مزيالت الضباب الخاصة بها يف وضع 
التشغيل.

 (إذا كانت سيارتك nanoe™ Xمولد ■
مجهزة به)

ال تقم بتفكيك أو تصليح املولد ألنه يحتوي عىل 
أجزاء عالية الفولطية. اتصل بوكيل تويوتا إذا كان 

البد من تصليح املولد.

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل 
لفرتة أطول من الالزم عندما يكون املحرك غري 

دائر.

 للتلف (إذا nanoe™ Xلتفادي تعرض ■
كانت سيارتك مجهزة به)

ال تقم بإدخال أي يشء يف فتحات التهوية أو تعليق 
أي يشء عليها، وال تقم باستعمال البخاخات 

بالقرب من فتحات التهوية. هذه املواد قد تؤدي 
إىل عدم تشغيل املولد بصورة صحيحة.

استعمال الوضع التلقائي

ضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء 
ملقعدي السائق والراكب يف نفس الوقت 

")SYNC(الوضع "



٥٥٧

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

" مرة SYNCبجهة الراكب أو اضغط املفتاح "
أخرى.

ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة عند تشغيل 
" (السيارات غري املجهزة بنظام SYNCالوضع "

تكييف الهواء الخلفي) أو ييضء املؤرش املوجود عىل 
" (السيارات املجهزة بنظام تكييف SYNCاملفتاح "

الهواء الخلفي).

يمكن التبديل بني توجيه تدفق الهواء إىل املقاعد 
األمامية فقط، وإىل جميع املقاعد من خالل 

تشغيل املفتاح. تم إيقاف تكييف الهواء غري 
الرضوري للمساهمة يف رفع كفاءة الوقود.

 عىل لوحة تشغيل نظام تكييف اضغط 
الهواء وقم بتبديل تدفق الهواء.

املؤرش مضاء: تدفق الهواء إىل املقاعد األمامية 
فقط

املؤرش غري مضاء: تدفق الهواء إىل جميع املقاعد

حتى إذا تم تبديل الوظيفة لتوجيه تدفق الهواء إىل 
املقاعد األمامية فقط، فقد يتم توجيه تدفق الهواء إىل 

جميع املقاعد تلقائيًا عند وجود راكب يف املقعد 
الخلفي.

".REARاضغط املفتاح "
إذا تُرك النظام ولم يتم استعماله لبضع ثوانٍ 

بعد التغيري إىل نظام تكييف الهواء الخلفي، فإن 
وضع التحكم يف لوحة التحكم األمامية يعود إىل 

األمام.
ضبط تهيئة درجة الحرارة
٥٥٢ص ←
ضبط تهيئة رسعة املروحة
٥٥٢ص ←
تغيري وضع تدفق الهواء
٥٥٢ص ←

يتم استعمال هذه امليزة لتفادي تكون الجليد 
عىل الزجاج األمامي وشفرات املاسحات.
اضغط املفتاح لتحويل النظام بني وضع 

التشغيل/اإليقاف.
ييضء املؤرش عند تشغيل النظام.

السيارات املجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 
األمامي: يتوقف مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 

األمامي عن العمل تلقائياً بعد فرتة من الزمن.
السيارات املجهزة بمزيل صقيع الزجاج األمامي 

املدفأ:
 يتم إيقاف تشغيل مزيل صقيع الزجاج

األمامي املدفأ تلقائياً.
 لن يتم تشغيل مزيل صقيع الزجاج األمامي

°م ٥املدفأ إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 
أو أعىل.

استعمال وضع تدفق الهواء املركز للمقعد 
)S-FLOWاألمامي (

تغيري إعدادات املقعد الخلفي من املقعد 
األمامي (السيارات املجهزة بنظام تكييف 

الهواء الخلفي)

مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 
األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)/
مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٥٨٦

 السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء
الخلفي

 السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء
الخلفي

تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران املحرك ■
برسعة التعشيقية

تستخدم هذه الخاصية لتعزيز فعالية التدفئة يف 
الطقس القارس الربودة عندما تكون السيارة 

متوقفة.
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني

اضغط املفتاح لزيادة رسعة املحرك.
اضغط املفتاح مرة أخرى إلعادة املحرك إىل الرسعة 
الالتعشيقية العادية. إذا لم تقم بضبط املفتاح عىل 

وضع اإليقاف، فإن رسعة املحرك ستزداد كلما قمت 
بتشغيله.

تحذير
لتفادي اإلصابة بحروق■
السيارات املجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات ●

الزجاج األمامي: ال تلمس الجزء السفيل من 
الزجاج األمامي أو الجزء املجاور للدعامات 

األمامية عندما يكون مزيل الجليد عن ماسحات 
الزجاج األمامي يف وضع التشغيل.

السيارات املجهزة بمزيل صقيع الزجاج ●
األمامي املدفأ: ال تلمس الزجاج األمامي 

(وخصوصاً الجزء السفيل) ألن سطحه قد 
يكون حاراً جداً عندما يكون مزيل صقيع 

الزجاج األمامي املدفأ يف وضع التشغيل.

كانت  تعزيز أداء جهاز التدفئة (إذا
سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)/جهاز 

التدفئة اآللية (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)



٥٥٩
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استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

جهاز التدفئة اآللية■
تستخدم هذه الخاصية لتسخني سائل تربيد 

املحرك وتدفئة املقصورة برسعة يف الجو البارد 
وللحفاظ عىل املقصورة دافئة.

لتشغيل/إيقاف جهاز التدفئة اآليل
إذا لم تقم بضبط املفتاح عىل وضع اإليقاف، فإن 

رسعة املحرك ستزداد كلما قمت بتشغيله.

مواضع فتحات التهوية■
تتغري فتحات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 

تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق ■
فتحات التهوية

األمام

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١
وإىل األعىل أو األسفل

فتح فتحة التهوية٢
إغالق فتحة التهوية٣
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) الخلف

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١
وإىل األعىل أو األسفل

فتح فتحة التهوية٢
إغالق فتحة التهوية٣

مواضع فتحات التهوية وتشغيلها



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٦٠٦

تحذير
ال تعمد إىل إعاقة تشغيل مزيل ضباب الزجاج ■

األمامي
ال تضع أية أغراض عىل لوحة أجهزة التحكم 

واملقاييس بحيث تغطي فتحات التهوية. وإال فقد 
تتم إعاقة جريان الهواء مما يمنع عمل مزيالت 

ضباب الزجاج األمامي.



٥٦١
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استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:

نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي (السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 
 بوصة)١٢٫٣

يتم ضبط فتحات التهوية ورسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة املختارة.
يمكن تشغيل نظام تكييف الهواء باستعمال لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء وشاشة التحكم 

بنظام تكييف الهواء عىل شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا.
.٥٩٦ص لتفاصيل حول عىل شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا، راجع 

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٦٢٦

مفاتيح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
مفتاح التحكم يف وضع تدفق الهواء بالجهة اليرسى

مفاتيح التحكم برسعة املروحة
مفتاح التحكم يف وضع تدفق الهواء بالجهة اليمنى

مفتاح "خيار"
مفاتيح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى

مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة
شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء الخلفي

مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف الهواء
"SYNCمفتاح "
"A/Cمفتاح "

مفتاح الوضع التلقائي
مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي

مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية
"OFFمفتاح "

A
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O
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استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

مفتاح مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مفتاح مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي

مفاتيح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
مفاتيح التحكم برسعة املروحة

مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء
مفتاح "خيار"

مفاتيح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى
مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة

مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف الهواء
"SYNCمفتاح "
"A/Cمفتاح "

مفتاح الوضع التلقائي
مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي

مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية

P
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I
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K

L



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٦٤٦

"OFFمفتاح "
)٥٧٢ص ←" (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (Rearمفتاح "

ضبط تهيئة درجة الحرارة■
لزيادة درجة الحرارة، اضغط ألعىل عىل مفاتيح 

التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل لوحة 
 من التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 

مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل 
شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.

لخفض درجة الحرارة، اضغط ألسفل عىل 
مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل 

لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 
 من مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة 

املوجودة عىل شاشة التحكم بنظام تكييف 
الهواء.

إذا تم ضغط املفتاح مطوالً أو اختياره مطوالً، 
فسوف تتغري درجة الحرارة باستمرار.
" A/Cإذا لم يكن املؤرش املوجود عىل املفتاح "

مضيئاً، سيتدفق هواء بنفس درجة الحرارة املحيطة 
أو هواء دافئ.

ضبط تهيئة رسعة املروحة■
لزيادة رسعة املروحة، اضغط ألعىل عىل مفتاح 

التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل لوحة 
التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت مفتاح 

التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل شاشة 
التحكم بنظام تكييف الهواء.

لخفض رسعة املروحة، اضغط ألسفل عىل 
مفتاح التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل 

لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 
مفتاح التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل 

شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.

 ٧يتم عرض رسعة املروحة عىل شاشة العرض. (
مستويات)

" OFFإليقاف تشغيل املروحة، اضغط املفتاح "
املوجود عىل لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء.

تغيري وضع تدفق الهواء■
اخرت مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء املوجود 

عىل شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.
يتغري وضع تدفق الهواء يف كل مرة يتم فيها اختيار 

املفتاح.
: يتدفق الهواء إىل الجزء العلوي من الجسم

: يتدفق الهواء إىل الجزء العلوي من الجسم 
والقدمني

: يتدفق الهواء إىل القدمني
: يتدفق الهواء إىل القدمني ويعمل مزيل 

ضباب الزجاج األمامي
التحويل بني وضعي إدخال الهواء الخارجي ■

وإعادة توزيع الهواء داخل السيارة
اخرت مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/

إعادة توزيع الهواء داخل السيارة املوجود عىل 
شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.

يتحول الوضع بني وضع إدخال الهواء الخارجي 
ووضع إعادة توزيع الهواء داخل السيارة كلما تم 

اختيار املفتاح.
عندما يتم اختيار وضع إعادة توزيع الهواء داخل 

السيارة، ييضء املؤرش عىل مفتاح وضع إدخال 
الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل السيارة.

ضبط وظيفة التربيد وإزالة رطوبة الهواء■
" املوجود عىل شاشة التحكم A/Cاخرت املفتاح "

M

N
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بنظام تكييف الهواء.
" حني تكون A/Cييضء املؤرش املوجود عىل املفتاح "

الوظيفة مضبوطة عىل وضع التشغيل.
الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف ■

الهواء
يتم التحكم يف تكييف الهواء مع إعطاء األولوية 
لالستهالك املنخفض للوقود مثل خفض رسعة 

املروحة، الخ.
اخرت مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام 
تكييف الهواء املوجود عىل شاشة التحكم بنظام 

تكييف الهواء.
عندما يكون الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام 

تكييف الهواء يف وضع التشغيل، ييضء املؤرش عىل 
مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف 

الهواء.
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي■

يتم استخدام مزيالت الضباب إلزالة الضباب 
عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية.

اضغط مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي.

اضبط مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة 
تدوير الهواء داخل السيارة عىل وضع إدخال الهواء 
الخارجي إذا كان مضبوطاً عىل وضع إعادة تدوير 

(. الهواء داخل السيارة. (قد يتغري تلقائياً
إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية 

برسعة، قم بزيادة تدفق الهواء ودرجة الحرارة.
للرجوع إىل الوضع السابق، اضغط مفتاح مزيل 

الضباب عن الزجاج األمامي مرة أخرى بعد أن تتم 
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي.

عندما يكون مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي مضبوطاً عىل وضع التشغيل، ييضء املؤرش 

عىل مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي.

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ومرايا ■
الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بتلك الوظيفة)
يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب 

عن النافذة الخلفية وقطرات املاء والندى 
والصقيع عن مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
اضغط مفتاح مزيالت ضباب النافذة الخلفية 

ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
تتوقف مزيالت الضباب عن العمل تلقائياً بعد مرور 

 دقيقة.١٥
عندما يكون مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 

ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل، ييضء املؤرش عىل مفتاح مزيل ضباب 

النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
شاشة التحكم بالخيارات■

اخرت املفتاح "خيار" لعرض شاشة التحكم 
بالخيارات.

يمكن ضبط الوظائف عىل وضع التشغيل أو وضع 
اإليقاف.

ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة حني تكون 
الوظيفة مضبوطة عىل وضع التشغيل.

وضع تدفق الهواء املركز للمقعد األمامي 
)S-FLOW) ( ← ٥٦٩ص(

مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)/مزيل 

A

B
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صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا كانت 
)٥٦٩ص ←سيارتك مجهزة به) (

nanoe™ X* إذا كانت سيارتك مجهزة) 
)٥٦٦ص ←به) (

اخرته لعرض الشاشة السابقة.
*:™nanoe™ والعالمة nanoe هي عالمات 

.Panasonic Corporationتجارية لرشكة 

تراكم الضباب عىل النوافذ■
سيرتاكم الضباب عىل النوافذ بسهولة إذا كانت ●

الرطوبة داخل السيارة عالية. ضبط وظيفة التربيد 
وإزالة رطوبة الهواء عىل وضع التشغيل سيؤدي 

إىل إزالة رطوبة الهواء املتدفق من فتحات التهوية 
مما يساعد عىل إزالة الضباب عن الزجاج األمامي 

بكفاءة عالية.
ضبط وظيفة التربيد وإزالة رطوبة الهواء عىل ●

وضع اإليقاف قد يؤدي إىل تراكم الضباب عىل 
النوافذ بسهولة.

قد يرتاكم الضباب عىل النوافذ إذا تم استخدام ●
وضع إعادة تدوير الهواء داخل السيارة.

أثناء القيادة عىل طرق ترابية■
إغالق كل النوافذ. إذا استمر دخول األتربة التي 

أثارتها السيارة بعد إغالق النوافذ، يوىص بأن يتم 
ضبط وضع إدخال الهواء عىل وضع إدخال الهواء 

الخارجي وضبط رسعة املروحة عىل أي إعداد بخالف 
إيقاف التشغيل.

وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء ■
داخل السيارة

يوىص بالضبط عىل وضع إعادة توزيع الهواء ●
داخل السيارة بشكل مؤقت ملنع دخول الهواء 
املتسخ إىل داخل السيارة واملساعدة عىل تربيد 
السيارة حني تكون درجة الحرارة الخارجية 

مرتفعة.
قد يتغري وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة ●

توزيع الهواء داخل السيارة تلقائياً وفقاً لتهيئة 
درجة الحرارة أو درجة الحرارة الداخلية.

°م٠عندما تقرتب درجة الحرارة الخارجية من ■
قد ال تعمل وظيفة إزالة رطوبة الهواء حتى عند 

".A/Cاختيار مفتاح "
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع ■

القيادة اإليكولوجية مختاراً
عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً، ●

يتم التحكم يف نظام تكييف الهواء كما ييل إلعطاء 
األولوية لالقتصاد يف استهالك الوقود:

يتم التحكم برسعة دوران املحرك وتشغيل •
الضاغط لتقييد قوة التدفئة/التربيد

يتم تقييد رسعة املروحة عندما يكون الوضع •
التلقائي مختاراً

لتحسني أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ ●
العمليات التالية:

ضبط رسعة املروحة•
ص ←إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية (•

٤٦٣(
إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام •

تكييف الهواء
يتم تلقائياً تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص ●

بنظام تكييف الهواء عندما يتم ضبط وضع 
القيادة عىل وضع القيادة اإليكولوجية. حتى يف 

هذه الحالة، يمكن إيقاف الوضع اإليكولوجي 
الخاص بنظام تكييف الهواء بواسطة اختيار 

مفتاح الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف 
الهواء.

■nanoe™ X *(إذا كانت سيارتك مجهزة به)١ 
. nanoeنظام تكييف الهواء يعتمد عىل مولد ™

يساعد هذا عىل امتالء املقصورة بهواء نقي عن طريق 
 حمضية بعض اليشء nanoeانبعاث أيونات ™

مغطاة بجزيئات املاء من فتحة التهوية األمامية 
.٢*الوسطى

 عىل nanoe™ Xعند تشغيل املروحة واختيار ●
شاشة التحكم يف الخيارات، سوف يتم تشغيل 

.nanoe™ Xنظام 
عند تشغيل املروحة يف الظروف التالية، سيكون ●

أداء النظام بأقىص مستوى. عند عدم توفر 
. الظروف التالية، سيكون األداء محدوداً

يتم استخدام منافذ الهواء الخاصة بالجسم •
العلوي، الجسم العلوي والقدم، القدم.

C
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فتحات التهوية مفتوحة.•
، ينبعث مقدار قليل من nanoe™ Xعند توليد ●

األوزون وقد تتمكن من شم رائحته قليالً يف بعض 
الحاالت. إال أنه يكون بنفس كمية األوزون 

املوجودة يف الطبيعة تقريباً، كما يف الغابات مثالً، 
وال يؤثر عىل صحة اإلنسان.

قد تسمع ضوضاء منخفضة أثناء تشغيل النظام. ●
ال يدل هذا عىل وجود خلل.

*١:nanoe™ X™ هو مولد nanoe.
وفقاً لظروف درجة الحرارة والرطوبة ورسعة :٢*

املروحة واتجاه تدفق الهواء، قد ال يعمل نظام 
™nanoe.بكامل طاقته 

التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام ■
تكييف الهواء

إلدخال الهواء املنعش، اضبط نظام تكييف الهواء ●
عىل وضع إدخال الهواء الخارجي.

أثناء استعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل أنواع ●
مختلفة من الروائح الكريهة من داخل وخارج 

السيارة إىل النظام وترتاكم فيه. وقد يؤدي ذلك إىل 
انبعاث الروائح الكريهة من فتحات التهوية.

من أجل منع الروائح التي تصدر عند بدء تشغيل ●
نظام تكييف الهواء، قد يقوم وضع تدفق الهواء 

بالتغيري إىل نفخ الهواء باتجاه القدم أو قد يتوقف 
نفخ الهواء لفرتة زمنية قصرية بعد بدء تشغيل 

نظام تكييف الهواء بالوضع التلقائي مبارشة.
يف بعض املوديالت: عند القيام بصف السيارة ●

يقوم النظام باالنتقال إىل وضع إدخال الهواء 
الخارجي تلقائياً لتحسني توزيع الهواء داخل 

السيارة مما يساعد عىل تقليل الروائح التي تصدر 
عند تشغيل السيارة.

لتقليل احتمال صدور الروائح:●
يوىص بضبط نظام تكييف الهواء عىل وضع •

إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل 
السيارة.

قد يتم تأخري توقيت بدء تشغيل املروحة ملدة •
قصرية من الزمن بعد بدء تشغيل نظام تكييف 

الهواء بالوضع التلقائي مبارشة.
مصفاة نظام تكييف الهواء■

٦٧٢ص ←

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون املحرك ■
متوقفاً بسبب نظام إيقاف وتشغيل املحرك 

(السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك)
عند إيقاف املحرك بعمليات تشغيل نظام إيقاف 

وتشغيل املحرك، يتم إيقاف وظائف تربيد/تدفئة 
الهواء وإزالة الرطوبة عنه وال يتدفق إال هواء بنفس 

درجة الحرارة املحيطة، وقد يتوقف تدفق الهواء 
الذي يكون بنفس درجة الحرارة املحيطة. لتفادي 

إيقاف نظام تكييف الهواء، اضغط مفتاح إلغاء نظام 
إيقاف وتشغيل املحرك إللغاء تشغيل النظام.

عند تراكم الضباب عىل الزجاج األمامي وإيقاف ■
املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك 

(السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك)
اضغط مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي 

إلعادة تشغيل املحرك وقم بإزالة الضباب عن الزجاج 
األمامي. إذا ظل تراكم الضباب عىل الزجاج األمامي، 

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
وامتنع عن استعمال نظام إيقاف وتشغيل املحرك.

عندما تنبعث رائحة من نظام تكييف الهواء بعد ■
إيقاف املحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل 

املحرك (السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل 
املحرك)

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك 
إلعادة بدء تشغيل املحرك.

عنما يكون صندوق التربيد يف وضع التشغيل ■
(السيارات املجهزة بصندوق التربيد)

لبنان، األردن، *دول مجلس التعاون الخليجي ،
اليمن، العراق

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل وضع 
اإليقاف. إال أنه يمكن إيقاف تدفق الهواء إىل الركاب 

" املوجود عىل لوحة OFFعن طريق ضغط الزر "
التحكم بنظام تكييف الهواء.

كذلك، تتدفق كمية صغرية جداً من الهواء من فتحة 
التهوية املوجودة عىل الزجاج األمامي لحماية نظام 

تكييف الهواء.
لبنان، *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،

األردن، اليمن، العراق
ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل وضع 
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اإليقاف.
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*

واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب.
)٧٧٤ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

" املوجود عىل AUTOاضغط املفتاح "١
لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء.

اضبط تهيئة درجة الحرارة.٢
" OFFإليقاف التشغيل، اضغط املفتاح "٣

املوجود عىل لوحة التحكم بنظام تكييف 
الهواء.

ينطفئ مؤرش الوضع التلقائي إذا تم تشغيل 
تهيئة رسعة املروحة أو أوضاع تدفق الهواء. إال 

أن الوضع التلقائي الخاص بوظائف غري تلك 
التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.

استعمال الوضع التلقائي■
يتم ضبط رسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة 

درجة الحرارة والظروف املحيطة بالسيارة.
لذلك قد تتوقف املروحة عن الدوران لفرتة إىل أن 
يصبح الهواء البارد أو الدافئ جاهزاً للتدفق بعد 

ضغط مفتاح الوضع التلقائي مبارشة.
قد يتدفق الهواء البارد حول الجزء العلوي من الجسم 
عند تشغيل جهاز التدفئة وذلك بسبب أشعة الشمس.

"، اخرت املفتاح SYNCلتشغيل الوضع "
"SYNC املوجود عىل شاشة التحكم بنظام "

تكييف الهواء.

تحذير
ملنع تكون الضباب عىل الزجاج األمامي■

ال تقم باستخدام مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي أثناء تشغيل وظيفة تربيد الهواء يف 

ظروف الطقس البالغ الرطوبة.
يمكن أن يؤدي الفرق بني درجة حرارة الهواء 

الخارجي ودرجة حرارة الزجاج األمامي إىل تراكم 
الضباب عىل السطح الخارجي للزجاج األمامي مما 

قد يتسبب يف إعاقة الرؤية.
أثناء عمل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية ■

الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
ال تلمس سطوح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 

عندما تكون مزيالت الضباب الخاصة بها يف وضع 
التشغيل.

 (إذا كانت سيارتك nanoe™ Xمولد ■
مجهزة به)

ال تقم بتفكيك أو تصليح املولد ألنه يحتوي عىل 
أجزاء عالية الفولطية. اتصل بوكيل تويوتا إذا كان 

البد من تصليح املولد.

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل 
لفرتة أطول من الالزم عندما يكون املحرك غري 

دائر.

 للتلف (إذا nanoe™ Xلتفادي تعرض ■
كانت سيارتك مجهزة به)

ال تقم بإدخال أي يشء يف فتحات التهوية أو تعليق 
أي يشء عليها، وال تقم باستعمال البخاخات 

بالقرب من فتحات التهوية. هذه املواد قد تؤدي 
إىل عدم تشغيل املولد بصورة صحيحة.

استعمال الوضع التلقائي

ضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء 
ملقعدي السائق والراكب يف نفس الوقت 

")SYNC(الوضع "
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ةيلخادلا تازيهجتلا

يمكن استعمال مفاتيح التحكم بدرجة الحرارة بجهة 
السائق لضبط درجة الحرارة بجهتي السائق 
والراكب األمامي. لالنتقال إىل وضع التشغيل 
الفردي، قم بتشغيل مفاتيح التحكم يف درجة 

" SYNCالحرارة بجهة الراكب أو اخرت املفتاح "
مرة أخرى.

ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة حني يكون وضع 
"SYNC.مضبوطاً عىل وضع التشغيل "

يمكن التبديل بني توجيه تدفق الهواء إىل املقاعد 
األمامية فقط، وإىل جميع املقاعد من خالل 

تشغيل املفتاح. تم إيقاف تكييف الهواء غري 
الرضوري للمساهمة يف رفع كفاءة الوقود.

 عىل شاشة التحكم بالخيارات اخرت 
الخاصة بشاشة التحكم بنظام تكييف الهواء 

وقم بتبديل تدفق الهواء.
املؤرش مضاء: تدفق الهواء إىل املقاعد األمامية 

فقط
املؤرش غري مضاء: تدفق الهواء إىل جميع املقاعد

حتى إذا تم تبديل الوظيفة لتوجيه تدفق الهواء إىل 
املقاعد األمامية فقط، فقد يتم توجيه تدفق الهواء إىل 

جميع املقاعد تلقائيًا عند وجود راكب يف املقعد 
الخلفي.

يتم استعمال هذه امليزة لتفادي تكون الجليد 
عىل الزجاج األمامي وشفرات املاسحات.

اضغط املفتاح لتحويل النظام بني وضع 
التشغيل/اإليقاف.

ييضء املؤرش عند تشغيل النظام.
السيارات املجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 

األمامي: يتوقف مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 
األمامي عن العمل تلقائياً بعد فرتة من الزمن.

السيارات املجهزة بمزيل صقيع الزجاج األمامي 
املدفأ:
 يتم إيقاف تشغيل مزيل صقيع الزجاج

األمامي املدفأ تلقائياً.
 لن يتم تشغيل مزيل صقيع الزجاج األمامي

°م ٥املدفأ إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 
أو أعىل.

شاشة التحكم بالخيارات

لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء

استعمال وضع تدفق الهواء املركز للمقعد 
)S-FLOWاألمامي (

مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 
األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)/
مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٧٠٦

تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران املحرك ■
برسعة التعشيقية

تستخدم هذه الخاصية لتعزيز فعالية التدفئة يف 
الطقس القارس الربودة عندما تكون السيارة 

متوقفة.
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني

اضغط املفتاح لزيادة رسعة املحرك.
اضغط املفتاح مرة أخرى إلعادة املحرك إىل الرسعة 
الالتعشيقية العادية. إذا لم تقم بضبط املفتاح عىل 

وضع اإليقاف، فإن رسعة املحرك ستزداد كلما قمت 
بتشغيله.

جهاز التدفئة اآللية■
تستخدم هذه الخاصية لتسخني سائل تربيد 

املحرك وتدفئة املقصورة برسعة يف الجو البارد 
وللحفاظ عىل املقصورة دافئة.

لتشغيل/إيقاف جهاز التدفئة اآليل
إذا لم تقم بضبط املفتاح عىل وضع اإليقاف، فإن 

رسعة املحرك ستزداد كلما قمت بتشغيله.

مواضع فتحات التهوية■
تتغري فتحات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 

تحذير
لتفادي اإلصابة بحروق■
السيارات املجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات ●

الزجاج األمامي: ال تلمس الجزء السفيل من 
الزجاج األمامي أو الجزء املجاور للدعامات 

األمامية عندما يكون مزيل الجليد عن ماسحات 
الزجاج األمامي يف وضع التشغيل.

السيارات املجهزة بمزيل صقيع الزجاج ●
األمامي املدفأ: ال تلمس الزجاج األمامي 

(وخصوصاً الجزء السفيل) ألن سطحه قد 
يكون حاراً جداً عندما يكون مزيل صقيع 

الزجاج األمامي املدفأ يف وضع التشغيل.

تعزيز أداء جهاز التدفئة (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)/جهاز 

التدفئة اآللية (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

مواضع فتحات التهوية وتشغيلها



٥٧١

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق ■
فتحات التهوية

األمام

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١
وإىل األعىل أو األسفل

فتح فتحة التهوية٢
إغالق فتحة التهوية٣
الخلف

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١

وإىل األعىل أو األسفل
فتح فتحة التهوية٢
إغالق فتحة التهوية٣

تحذير
ال تعمد إىل إعاقة تشغيل مزيل ضباب الزجاج ■

األمامي
ال تضع أية أغراض عىل لوحة أجهزة التحكم 

واملقاييس بحيث تغطي فتحات التهوية. وإال فقد 
تتم إعاقة جريان الهواء مما يمنع عمل مزيالت 

ضباب الزجاج األمامي.



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٧٢٦

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 بوصة١٢٫٣السيارات غري املجهزة بشاشة عرض مقاس 

 بوصة١٢٫٣السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

"REARمفتاح "

*نظام التربيد الخلفي

" عىل لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء األمامي الستخدام نظام التربيد REARاضغط املفتاح "
الخلفي.

مفاتيح التحكم يف نظام التربيد الخلفي

A



٥٧٣

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

مقبض التحكم برسعة املروحة

" لتشغيل النظام.REARاضغط املفتاح "١
استعمل مقبض التحكم يف رسعة املروحة ٢

لضبط رسعة املروحة عىل الرسعة املرغوبة.
" مرة أخرى أو قم بضبط REARاضغط املفتاح "

مقبض التحكم يف رسعة املروحة عىل وضع اإليقاف 
"OFF.إليقاف تشغيل املروحة "

قم بتوجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو ١
اليسار، وإىل األعىل أو األسفل.

أدر املقبض إىل األسفل بشكل كامل إلغالق ٢
فتحة التهوية.

"AUTOاستعمال الوضع "■
يتم ضبط رسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة 

درجة الحرارة لنظام تكييف الهواء األمامي 
والظروف املحيطة بالسيارة.

B

ضبط تهيئة رسعة املروحة

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق 
فتحات التهوية

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل 
لفرتة أطول من الالزم عندما يكون املحرك غري 

دائر.



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٧٤٦

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
مفتاح الوضع التلقائي

مفتاح التحكم برسعة املروحة
مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى
"OFFمفتاح "

*نظام تكييف الهواء الخلفي

يتم ضبط فتحات التهوية ورسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة املختارة.

مفاتيح التحكم يف تكييف الهواء الخلفي

A

B

C

D

E

F



٥٧٥

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

 بوصة)١٢٫٣شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء (السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس 

مفاتيح التحكم برسعة املروحة
مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى
"OFFمفتاح "
" (الوضع التلقائي)Rr AUTOاملفتاح "

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
ضبط تهيئة درجة الحرارة■

لزيادة درجة الحرارة، اضغط ألعىل عىل مفاتيح 
التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل لوحة 

 من التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 
مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل 

شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.
لخفض درجة الحرارة، اضغط ألسفل عىل 

مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة املوجودة عىل 
لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 

 من مفاتيح التحكم يف درجة الحرارة 
املوجودة عىل شاشة التحكم بنظام تكييف 

الهواء.

يمكن ضبط درجة الحرارة الخاصة باملقعدين األيمن 
واأليرس بشكل منفصل.

ضبط تهيئة رسعة املروحة■
لزيادة رسعة املروحة، اضغط ألعىل عىل مفتاح 

التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل لوحة 
التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت مفتاح 

التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل شاشة 
التحكم بنظام تكييف الهواء.

لخفض رسعة املروحة، اضغط ألسفل عىل 
مفتاح التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل 

لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء أو اخرت 
مفتاح التحكم يف رسعة املروحة املوجود عىل 

شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء.

A

B

C

D

E

F



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٧٦٦

 ٧يتم عرض رسعة املروحة عىل شاشة العرض. (
مستويات)

" إليقاف تشغيل املروحة.OFFاضغط املفتاح "
تغيري وضع تدفق الهواء■

اضغط مفتاح التحكم بوضع تدفق الهواء.
يتغري وضع تدفق الهواء كالتايل يف كل مرة يتم فيها

ضغط املفتاح.

الجزء العلوي من الجسم١
الجزء العلوي من الجسم واألقدام٢
األقدام٣

يمكن تشغيل نظام تكييف الهواء الخلفي من ●
املقاعد األمامية بواسطة تشغيل املفتاح 

"REAR."
عندما يكون نظام تكييف الهواء األمامي يف وضع ●

اإليقاف، يتم نفخ الهواء فقط دون تفعيل وظيفة 
التربيد.

أثناء استعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل أنواع ●
مختلفة من الروائح الكريهة من داخل السيارة إىل 

النظام وترتاكم فيه. وقد يؤدي ذلك إىل انبعاث 
الروائح الكريهة من فتحات التهوية.

لتقليل احتمال صدور الروائح: قد يتم تأخري ●
توقيت بدء تشغيل املروحة ملدة قصرية من الزمن 

بعد بدء تشغيل نظام تكييف الهواء بالوضع 

التلقائي مبارشة.

".AUTOاضغط املفتاح "١
اضبط تهيئة درجة الحرارة.٢

ينطفئ مؤرش الوضع التلقائي املوجود عىل الشاشة 
إذا تم تشغيل تهيئة رسعة املروحة أو أوضاع تدفق 
الهواء. إال أن الوضع التلقائي الخاص بوظائف غري 

تلك التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.
".OFFإليقاف التشغيل اضغط املفتاح "

مواضع فتحات التهوية■
تتغري فتحات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 

تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك نظام تكييف الهواء الخلفي يف وضع 
التشغيل لفرتة أطول من الالزم عندما يكون 

املحرك غري دائر.

استعمال الوضع التلقائي

مواضع فتحات التهوية وتشغيلها



٥٧٧

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق ■
فتحات التهوية (السقف الجانبي)

قم بتوجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو ١
اليسار، وإىل األعىل أو األسفل.

أدر املقبض إىل األسفل بشكل كامل إلغالق ٢
فتحة التهوية.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

/أجهزة *جهاز تدفئة عجلة القيادة
*/أجهزة تهوية املقاعد*تدفئة املقاعد

جهاز تدفئة عجلة القيادة
يقوم بتدفئة املقابض الجانبية لعجلة القيادة

أجهزة تدفئة املقاعد
لتدفئة قماش املقاعد

أجهزة تهوية املقاعد
حافظ عىل تهوية جيدة عن طريق سحب 

الهواء عرب قماش املقاعد

تحذير
لتفادي اإلصابة بحروق طفيفة■

ينبغي االنتباه إذا المس أي من األشخاص التاليني 
عجلة القيادة أو املقاعد عندما يكون جهاز التدفئة 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل:
الرضع واألطفال الصغار واملسنون واملرىض ●

واألشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية
األشخاص ذوو البرشة الحساسة●
األشخاص املتعبون●
أشخاص تناولوا الكحول أو العقاقري الطبية ●

التي تسبب النعاس (الحبوب املنومة وعالج 
الزكام، الخ)

مالحظة
لتفادي تعرض أجهزة تدفئة املقعد وأجهزة ■

تهوية املقعد للتلف
ال تقم بوضع مواد ثقيلة ذات سطح غري مستو عىل 

املقعد وال تقم بغرز مواد مدببة (إبر، مسامري، 
الخ) يف املقعد.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية■
ال تقم باستعمال الوظائف عندما يكون املحرك 

غري دائر.



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٧٨٦

 السيارات غري املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة (النوع أ)١٢٫٣

لضبط جهاز تدفئة عجلة القيادة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

 عندما يكون جهاز تدفئة ييضء ضوء اإلشارة 
عجلة القيادة يف وضع التشغيل.

 السيارات غري املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة (النوع ب)١٢٫٣

لضبط جهاز تدفئة عجلة القيادة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

 عندما يكون جهاز تدفئة ييضء ضوء اإلشارة 
عجلة القيادة يف وضع التشغيل.

 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة١٢٫٣

لضبط جهاز تدفئة عجلة القيادة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

 عندما يكون جهاز تدفئة ييضء ضوء اإلشارة 
عجلة القيادة يف وضع التشغيل.

حالة التشغيل■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

إذا كان املؤرش يومض■
اضغط املفتاح إليقاف تشغيل جهاز تدفئة عجلة 

القيادة ثم اضغطه مرة أخرى. إذا ظل ضوء اإلشارة 
يف حالة وميض، فإن ذلك قد يشري إىل وجود خلل يف 

النظام. قم بإيقاف تشغيل جهاز تدفئة عجلة القيادة 
واطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

األمام■
 السيارات غري املجهزة بشاشة عرض مقاس

 بوصة١٢٫٣
يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تدفئة املقاعد

يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة التشغيل 
كما ييل.

AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 
 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo (ييضء جزء واحد) 

جهاز تدفئة عجلة القيادة (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

A

A

أجهزة تدفئة املقاعد (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بها)

A



٥٧٩

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

←  Off
 و/أو مؤرش املستوى  AUTOييضء مؤرش 

 أثناء التشغيل.
، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 

تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 
للظروف.

 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة١٢٫٣

يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تدفئة املقاعد
يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة التشغيل 

كما ييل.
AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 

 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo (ييضء جزء واحد) 
←  Off

 و/أو مؤرش املستوى  AUTOييضء مؤرش 
 أثناء التشغيل.

، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 
تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 

للظروف.

خلفي (املقعدان الخلفيان األيمن واأليرس) ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بهما)

يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تدفئة املقاعد
يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة التشغيل 

كما ييل.
AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 

 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo (ييضء جزء واحد) 
←  Off

أثناء تشغيل أجهزة تدفئة املقاعد الخلفية، ييضء 
 املوجود عىل مفتاح جهاز تدفئة املقعد املؤرش 

 ، أو ييضء املؤرش ومؤرش املستوى 
املوجود عىل مفتاح جهاز تدفئة املقعد ومؤرش 

." AUTO ومؤرش "املستوى 
، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 

تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 
للظروف.

B

A

B

A

A

BA

BC



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٨٠٦

يمكن استخدام أجهزة تدفئة املقاعد عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات الخاصة بأجهزة تدفئة املقاعد. 

)٧٧٤ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

األمام■
 السيارات غري املجهزة بشاشة عرض مقاس

 بوصة١٢٫٣
يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تهوية املقاعد

يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة التشغيل 
كما ييل.

AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 
 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo (ييضء جزء واحد) 

←  Off
 و/أو مؤرش املستوى  AUTOييضء مؤرش 

 أثناء التشغيل.
، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 

تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 
للظروف.

 السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس
 بوصة١٢٫٣

يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تهوية املقاعد
يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة 

التشغيل كما ييل.
AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 

 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo ييضء جزء) 
Off  ←واحد) 

 و/أو مؤرش املستوى  AUTOييضء مؤرش 
 أثناء التشغيل.

، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 
تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 

للظروف.

تحذير
لتفادي أسباب ازدياد الحرارة واإلصابة ■

بحروق طفيفة
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 

استعمال جهاز تدفئة املقعد
ال تقم بتغطية املقعد ببطانية أو وسادة عند ●

استعمال جهاز تدفئة املقعد.
ال تستعمل جهاز تدفئة املقعد ملدة أطول من ●

الالزم.

أجهزة تهوية املقاعد (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بها)

A

B

A

B



٥٨١

٦

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

خلفي (املقعدان الخلفيان األيمن واأليرس) ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بهما)

يقوم بتشغيل/إيقاف أجهزة تهوية املقاعد
يف كل مرة تضغط فيها املفتاح، تتغري حالة التشغيل 

كما ييل.
AUTO (ييضء) ←  Hi أجزاء) ٣ (تيضء ← 

 Mid (ييضء جزءان) ←  Lo (ييضء جزء واحد) 
←  Off

أثناء تشغيل أجهزة تهوية املقاعد الخلفية، ييضء 
 املوجود عىل مفتاح جهاز تهوية املقعد املؤرش 

 ، أو ييضء املؤرش ومؤرش املستوى 
املوجود عىل مفتاح جهاز تهوية املقعد ومؤرش 

." AUTO ومؤرش "املستوى 
، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 

تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 
للظروف.

يمكن استخدام أجهزة تهوية املقاعد عندما■
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

وضع التحكم املرتبط بنظام تكييف الهواء■
تزداد رسعة مروحة جهاز تهوية املقعد وفقاً لرسعة 

مروحة نظام تكييف الهواء حني تكون األوىل 
مضبوطة عىل املستوى العايل.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات الخاصة بأجهزة تهوية املقاعد. 

)٧٧٤ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

 عىل شاشة اللمس عندما يتم اختيار 
متعددة العمليات من تويوتا، فسيتم عرض 

شاشة التحكم لجهاز تدفئة عجلة القيادة 
وأجهزة تدفئة املقاعد األمامية وأجهزة تهوية 

املقاعد األمامية.
يمكن اختيار املفتاح املوجود عىل الشاشة عن 
طريق تشغيل شاشة اللمس متعددة العمليات 

من تويوتا.

A

BA

BC

شاشة التحكم (السيارات املجهزة بشاشة 
 بوصة)١٢٫٣عرض مقاس 



استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب. ١-٥٨٢٦

عرض حالة التشغيل لجهاز تدفئة عجلة 
القيادة وأجهزة تدفئة املقاعد األمامية 

وأجهزة تهوية املقاعد األمامية
يتم عرض حاالت تشغيل جهاز تدفئة عجلة القيادة 

وأجهزة تدفئة املقاعد األمامية وأجهزة تهوية املقاعد 
األمامية. عندما يكون جهاز تدفئة املقعد أو جهاز 

، ييضء املؤرش AUTOتهوية املقعد يف الوضع 
"AUTO."

اضبط مستوى درجة حرارة جهاز تدفئة 
املقعد األمامي

كلما تم اختيار املفتاح يتغري مستوى درجة الحرارة 
ومؤرش املستوى كالتايل:

AUTO  ←  Hi ٣ (تيضء (أجزاء ←  Mid ييضء) 
Off  ← (ييضء جزء واحد) Lo  ←جزءان) 

، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 
تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 

للظروف.
اضبط مستوى رسعة مروحة جهاز تهوية 

املقعد األمامي
كلما تم اختيار املفتاح يتغري مستوى رسعة املروحة 

ومؤرش املستوى كالتايل:
AUTO  ←  Hi ٣ (تيضء (أجزاء ←  Mid ييضء) 
Off  ← (ييضء جزء واحد) Lo  ←جزءان) 

، تعمل أجهزة AUTOعند تحديد الوضع التلقائي 
تدفئة املقاعد أو أجهزة تهوية املقاعد تلقائياً وفقاً 

للظروف.

لضبط جهاز تدفئة عجلة القيادة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

ييضء ضوء اإلشارة عندما يكون جهاز تدفئة عجلة 
القيادة يف وضع التشغيل.

مفتاح مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج 
األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

)٥٦٩ص ←(
مفتاح مزيل صقيع الزجاج األمامي املدفأ 

ص ←(إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
٥٦٩(

A

B

C

D

E



٥٨٣

٦

استعمال املصابيح الداخلية. ٢-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال املصابيح الداخلية.٢-٦

مصابيح ذراع تبديل الرسعات
)٥٨٤ص ← (*/املصابيح الشخصية األمامية*املصابيح الداخلية األمامية
)٥٨٤ص ← (*/املصابيح الشخصية الخلفية*املصابيح الداخلية الخلفية

)٥٨٤ص ←املصابيح الشخصية الخلفية (
*مصابيح مقبض الباب الداخيل

*مصابيح منطقة األقدام

*مصابيح إضاءة أرضية السيارة

مصباح مفتاح تشغيل املحرك
*املصابيح التي تيضء عند فتح الباب

*مصابيح منطقة األقدام الخارجية

*مصابيح الدرجة
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

الئحة املصابيح الداخلية

مواضع املصابيح الداخلية

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



استعمال املصابيح الداخلية. ٢-٥٨٤٦

املصابيح الداخلية األمامية (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بها)

ضبط موضع الباب عىل وضع التشغيل

لضبط الوظيفة املتصلة بالباب عىل وضع ١
التشغيل (موضع الباب)

تتم إضاءة/إطفاء املصابيح وفقاً لعملية فتح/إغالق 
األبواب.

لضبط الوظيفة املتصلة بالباب عىل وضع ٢
اإليقاف

تشغيل/إيقاف األضواء
إلضاءة/إطفاء املصابيح

تيضء املصابيح الشخصية الخلفية باالرتباط مع 
تشغيل املصابيح الداخلية األمامية.

يتم تشغيل األضواء عند فتح أحد األبواب بينما 
موضع الباب مضبوط عىل وضع التشغيل.

املصابيح الداخلية الخلفية (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بها)

إلطفاء املصباح١
لضبط الوظيفة املتصلة بالباب عىل وضع ٢

التشغيل (موضع الباب)
تتم إضاءة/إطفاء املصابيح وفقاً لعملية فتح/إغالق 

األبواب.
إلضاءة املصباح٣

تيضء املصابيح الشخصية الخلفية باالرتباط مع 
تشغيل املصابيح الداخلية الخلفية.

املصابيح الشخصية األمامية (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بها)
إلضاءة/إطفاء املصابيح

عندما تيضء املصابيح الشخصية األمامية باالرتباط 
مع تشغيل الوظيفة املتصلة بالباب (موضع الباب)، 

فلن تنطفئ حتى إذا تم ضغط املفتاح.

تشغيل املصابيح الداخلية

تشغيل املصابيح الشخصية



٥٨٥

٦

استعمال املصابيح الداخلية. ٢-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

املصابيح الشخصية الخلفية■
 مقاعد الصف الثاني (إذا كانت سيارتك

مجهزة بها)
إلضاءة/إطفاء املصابيح

عندما تيضء املصابيح الشخصية الخلفية باالرتباط 
مع تشغيل املصابيح الداخلية أو عندما تيضء مع 

تشغيل الوظيفة املتصلة بالباب (موضع الباب)، لن 
تنطفئ حتى إذا تم ضغط املفتاح.

(النوع أ) مقاعد الصف الثالث
إلضاءة/إطفاء املصابيح

عندما تيضء املصابيح الشخصية الخلفية باالرتباط 
مع تشغيل املصابيح الداخلية أو عندما تيضء مع 

تشغيل الوظيفة املتصلة بالباب (موضع الباب)، لن 
تنطفئ حتى إذا تم ضغط املفتاح.

(النوع ب) مقاعد الصف الثالث

لضبط الوظيفة املتصلة بالباب عىل وضع ١
التشغيل (موضع الباب)

عندما يتم فتح الباب أو إغالقه بينما يكون إعداد 
موضع الباب للمصباح الداخيل األمامي مضبوطاً عىل 
وضع التشغيل، تيضء األضواء أو تنطفئ وفقاً لذلك.

إلضاءة املصباح٢
(النوع ج) مقاعد الصف الثالث

إلطفاء املصباح١
لضبط الوظيفة املتصلة بالباب عىل وضع ٢

التشغيل (موضع الباب)
عندما يتم فتح الباب أو إغالقه بينما يكون إعداد 

موضع الباب للمصباح الداخيل الخلفي مضبوطاً عىل 
وضع التشغيل، تيضء األضواء أو تنطفئ وفقاً لذلك.

إلضاءة املصباح٣

نظام الدخول املضاء■
تيضء املصابيح وتنطفئ تلقائياً وفقاً لوضع مفتاح 
تشغيل املحرك ووفقاً لوجود املفتاح اإللكرتوني يف 



استعمال املصابيح الداخلية. ٢-٥٨٦٦

السيارة أم ال ووفقاً ملا إذا كانت األبواب مؤمنة أم غري 
مؤمنة ووفقاً ملا إذا كانت األبواب مفتوحة أم مغلقة.

ملنع تفريغ شحنة البطارية■
إذا ظلت املصابيح الداخلية مضاءة عند ضبط مفتاح 

 فإنها OFFتشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
 دقيقة.٢٠ستنطفئ تلقائياً بعد 

قد تيضء املصابيح الداخلية تلقائياً عندما■
تيضء املصابيح الداخلية تلقائياً إذا انتفخت أي من 

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
 أو يف حال وقوع اصطدام خلفي SRSالتكمييل 

قوي.
 ٢٠تنطفئ املصابيح الداخلية تلقائياً بعد حوايل 

دقيقة.
. ولكن ينصح  يمكن إطفاء املصابيح الداخلية يدوياً
برتكها مضاءة إىل أن يتم ضمان السالمة وذلك ملنع 

وقوع املزيد من االصطدامات.
(قد ال تيضء املصابيح الداخلية تلقائياً وذلك اعتماداً 

عىل قوة الصدمة وظروف االصطدام.)
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئة (مثل املدة املنقضية قبل انطفاء 
املصابيح). (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

)٧٧٤ص ←

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك املصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما 
يكون املحرك غري دائر.



٥٨٧

٦

استعمال أماكن التخزين. ٣-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال أماكن التخزين.٣-٦

)٥٨٩ص ←الصندوق الحاوي العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
)٥٨٨ص ←صندوق القفازات (

)٥٩٠ص ←حامالت الزجاجات (
جيوب األبواب

)٥٩١ص ←الصناديق االحتياطية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (
)٥٩٠ص ←حامالت األكواب (

)/صندوق التربيد (إذا كانت ٥٨٨ص ←الصندوق الحاوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (
)٥٩٩ص ←سيارتك مجهزة به) (

)/الشاحن الالسلكي (إذا كانت ٥٩٢ص ←الصينية املفتوحة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (
)٦٠٤ص ←سيارتك مجهزة به) (

)٥٩١ص ←حامالت البطاقات (إذا كانت سيارتك مزودة بها) (

الئحة أماكن التخزين

مواضع أماكن التخزين

A

B

C

D

E

F

G

H

I



استعمال أماكن التخزين. ٣-٥٨٨٦

لفك التأمني باملفتاح امليكانيكي١
للتأمني باملفتاح امليكانيكي٢
للفتح (سحب الذراع لألعىل)٣

مصباح صندوق القفازات■
ييضء مصباح صندوق القفازات عندما تكون 

مصابيح مؤخرة السيارة مضاءة.
إزالة الفاصل■

يمكن إزالة الفاصل املوجود بداخل صندوق القفازات 
عن طريق سحبه.

سيارتك مجهزة بالصندوق الحاوي أو صندوق 
التربيد.

بالنسبة للسيارات املجهزة بصندوق التربيد، 
.٥٩٩ص راجع 

أثناء ضغط الزر، قم برفع الغطاء وفتحه.
يمكن فتح الصندوق الحاوي من اليمني أو اليسار أو 

من الجانب الخلفي للصندوق الحاوي.

تحذير
األشياء التي ينبغي عدم تركها يف أماكن ■

التخزين
ال ترتك النظارات أو والعات السجائر أو البخاخات 

يف أماكن التخزين ألن تلك األشياء قد تؤدي إىل ما 
ييل عندما تصبح درجة حرارة املقصورة عالية:

قد تتشوه النظارات بفعل الحرارة أو تتصدع ●
إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخرى.

قد تنفجر والعات السجائر أو البخاخات. قد ●
تشتعل والعة السجائر أو قد يخرج الغاز من 

البخاخة إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخرى 
مما يتسبب يف خطر نشوب حريق.

صندوق القفازات

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

احتفظ بصندوق القفازات مغلقا. وإال فقد 
يصطدم الذين يف السيارة بصندوق القفازات 

املفتوح أو البنود املخزنة فيه مما قد يؤدي إىل 
وقوع حادث، وذلك عند تعشيق الفرامل فجأة أو 

انحراف السيارة إىل أحد االتجاهني بصورة 
مفاجئة.

الصندوق الحاوي (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)



٥٨٩

٦

استعمال أماكن التخزين. ٣-٦

ةيلخادلا تازيهجتلا

العلبة املوجودة يف الكونسول■
يمكن تحريك الصينية املوجودة يف الصندوق الحاوي 

يميناً أو يساراً، أو يمكن نزعها.

درج الصندوق الحاوي■
يمكن إخراج الدرج املوجود يف الصندوق الحاوي.

قم بإخراج الدرج.

اضغط الغطاء.

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

. احتفظ بالصندوق الحاوي مغلقاً
قد تحدث إصابات عند وقوع حادث أو تعشيق 

الفرامل بصورة مفاجئة.
عند فتح وإغالق الصندوق الحاوي■

الزم الحذر حتى ال تعلق أصابعك وما إليها به.

الصندوق الحاوي العلوي (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

تحذير
املواد غري املالئمة للتخزين■

 كجم.٠٫٢ال تقم بتخزين مواد أثقل من 
وإال فأنه قد يؤدي إىل فتح غطاء الصندوق الحاوي 

العلوي وسقوط املواد املخزنة فيه، مما يؤدي إىل 
وقوع حادث.

تنبيه أثناء القيادة■
. احتفظ بالصندوق الحاوي العلوي مغلقاً

قد تحدث إصابات عند وقوع حادث أو تعشيق 
الفرامل بصورة مفاجئة.



استعمال أماكن التخزين. ٣-٥٩٠٦

األمام

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) الخلف
للفتح، اسحب مسند الذراع واضغطه للداخل 
وحرر حامل الكوب الخلفي عىل مسند الذراع.

حامل األكواب األمامي■
يمكن إخراج الصينية املوجودة يف حامل األكواب ●

الذي بجهة السائق.
عند إخراج الصينية، يمكن استخدام حامل األكواب 

كحامل زجاجة.

يمكن تخزين الصينية التي تم إخراجها يف حامل ●
األكواب الذي بجهة الراكب األمامي.

املقاعد األمامية

حامالت األكواب

تحذير
البنود غري املناسبة لالستعمال يف حامالت ■

األكواب
ال تضع أي يشء غري األكواب أو علب املرشوب ●

يف حامالت األكواب.
قد تنقذف املواد األخرى من حامالت األكواب يف 

حال وقوع حادث أو تعشيق الفرامل بصورة 
مفاجئة مما يتسبب يف حدوث إصابات. إذا كان 
ذلك ممكنا، قم بتغطية املرشوبات الساخنة ملنع 

انسكابها وذلك لتفادي اإلصابة بحروق.
ال تضع أي يشء طويل مثل زجاجة بالستيكية ●

يف حامل األكواب مع الصينية. قد تعيق عملية 
تبديل الرسعات.

مالحظة
لتفادي تعرض حامالت األكواب للتلف ■

(السيارات املجهزة بحامل الكوب الخلفي)
قم بتخزين حامالت األكواب قبل تخزين مسند 

الذراع الخلفي.

حامالت الزجاجات
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املقاعد الخلفية

جهة مقعد الصف الثالث

حامالت الزجاجات■
عند تخزين زجاجة، أغلق الغطاء.●
قد يتعذر تخزين الزجاجة وفقاً لحجمها أو شكلها.●

 داخل حاجبات الشمس (إذا كانت سيارتك
مزودة بها)

 لوحة أجهزة التحكم واملقاييس (إذا كانت
سيارتك مزودة بها)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) األمام

مالحظة
األغراض التي ال ينبغي تخزينها يف حامالت ■

الزجاجات
ال تضع زجاجات مفتوحة أو أكواباً زجاجية 

وورقية تحتوي عىل سائل يف حامالت الزجاجات. 
قد تنسكب املحتويات وينكرس الزجاج.

حامالت البطاقات (إذا كانت سيارتك 
مزودة بها)

الصناديق االحتياطية



استعمال أماكن التخزين. ٣-٥٩٢٦

 جهة مقعد الصف الثالث (إذا كانت سيارتك
مجهزة به)

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

ال ترتك الصندوق االحتياطي مفتوحاً أثناء قيادة 
السيارة.

وإال فقد تسقط املواد املخزنة فيه للخارج مما 
يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية يف حال وقوع 

حادث أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة.

الصينية املفتوحة (إذا كانت سيارتك 
مجهزة بها)

تحذير
البنود التي ليس من املناسب وضعها يف ■

الصينية املفتوحة
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند وضع 

بنود يف الصينية املفتوحة. عدم القيام بذلك قد 
يؤدي اىل قذفها خارج الصينية يف حالة تعشيق 

الفرامل/تدوير عجلة القيادة بصورة مفاجئة. يف 
هذه الحالة، تعيق تلك املواد تشغيل دواسة أو 
تؤدي اىل رصف انتباه السائق مما يتسبب يف 

وقوع حادث.
ال تعمد اىل تخزين مواد يف الصينية تخرج منها ●

بسهولة.
ال تعمد إىل تكديس أغراض يف الصينية يزيد ●

ارتفاعها عن حافة الصينية.
ال تعمد اىل تخزين مواد يف الصينية تربز عن ●

حافتها.
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ارفع الخطاف الستخدامه.
خطاطيف األمتعة مصممة لتثبيت األغراض غري 

الثابتة.
 ركاب٥موديالت 

 ركاب٧موديالت 

 جهة حجرية األمتعة (إذا كانت سيارتك
مجهزة بها)

انزع الغطاء.

 ركاب)٥حجرية األمتعة (موديالت 
افتح لوحة السطح.

مزايا حجرية األمتعة

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

. احتفظ بالصندوق االحتياطي مغلقاً
وإال فقد يصطدم الصندوق االحتياطي املفتوح أو 

املواد املخزنة فيه بأحد الركاب عند تعشيق 
الفرامل فجأة أو انحراف السيارة إىل أحد 

االتجاهني بصورة مفاجئة مما قد يؤدي إىل وقوع 
حادث.

خطاطيف األمتعة

تحذير
عند عدم استعمال خطاطيف األمتعة■

لتاليف التعرض إلصابات، قم دائما بإعادة 
الخطاطيف إىل مواضعها األصيل عند عدم 

استعمالها.

حجرية التخزين



استعمال أماكن التخزين. ٣-٥٩٤٦

افتح لوحة السطح.
عاكس التحذير نفسه ليس متضمناً كأداة أصلية.

 ركاب٥موديالت 

 ركاب٧موديالت 

عاكس التحذير■
قد يتعذر تخزين علبة عاكس التحذير وذلك وفقاً 

لحجمها وشكلها.

تركيب غطاء األمتعة■
قم برتكيب جانب واحد لغطاء األمتعة يف ١

الحامل. أثناء الضغط عىل ذلك الجانب، قم 
برتكيب الجانب اآلخر يف الحامل املقابل.

حامل عاكس التحذير

غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)
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اسحب غطاء األمتعة للخارج وقم بتثبيته ٢
عىل سنادات الخطاف.

نزع غطاء األمتعة■
افصل طريف غطاء األمتعة من الحامل وقم ١

بسحبه.

اضغط طرفاً واحداً لغطاء األمتعة للداخل ٢
وانزعه من الحامل.

بعد نزع غطاء األمتعة، أخرجه من السيارة.

عند تركيب غطاء األمتعة■
" املوجودة عىل TOPاحتفظ بعالمة الجانب العلوي "

أطراف غطاء األمتعة متجهة لألعىل.

تحذير
غطاء األمتعة■

ال تسمح لألطفال بالصعود عىل غطاء األمتعة. 
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل تعرض غطاء 

األمتعة للتلف مما قد يتسبب يف وفاة الطفل أو 
تعرضه إلصابات خطرية.



استعمال التجهيزات الداخلية األخرى. ٤-٥٩٦٦
استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٤-٦

يمكن عرض الوظائف التالية وتشغيلها عىل 
شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا.

قم بتشغيل كل مفتاح لتغيري شاشة الوظيفة 
املعروضة.

يمكن أيضًا تغيري الوظيفة املعروضة عن طريق 
التمرير الرسيع عىل شاشة اللمس متعددة العمليات 

من تويوتا ألعىل أو ألسفل.

اخرته لعرض شاشة التحكم بنظام تكييف 
)٥٦١ص ←الهواء. (

اخرته لعرض جهاز تدفئة عجلة القيادة 
وشاشة التحكم ألجهزة تدفئة املقاعد 

 ١*األمامية وأجهزة تهوية املقاعد األمامية.
)٥٨١ص ←(

اخرته لعرض شاشة التحكم بنظام 
٢*الصوت.

اخرته لعرض شاشة استهالك الوقود. 
)١٦٢ص ←(

اخرته لعرض شاشة عرض معلومات 
القيادة عىل الطرق الوعرة.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
راجع "دليل مالك نظام التوجيه والوسائط :٢*

املتعددة".

تحريك الشاشات عىل شاشة اللمس متعددة ■
العمليات من تويوتا

 لتغيري موقع الشاشات عىل  أو اختيار 
شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا.

يمكن أيضًا تغيري موضع الشاشة بإجراء عملية 
تمرير رسيع يسارًا أو يمينًا عىل الشاشة.

عرض الشاشة يف وضع الشاشة الكاملة■
 عىل شاشة استهالك الوقود  أو اختيار 

أو شاشة عرض معلومات القيادة عىل الطرق 
الوعرة سيؤدي إىل عرض تلك الشاشة يف وضع 

الشاشة الكاملة.

شاشة اللمس متعددة العمليات من 
تويوتا (السيارات املجهزة بشاشة 

 بوصة)١٢٫٣عرض مقاس 

شاشة اللمس متعددة العمليات من تويوتا 
تسمح بعرض شاشة، مثل شاشة التحكم 

بنظام تكييف الهواء وشاشة التوجيه، 
وتشغيلهما يف نفس الوقت.

لتفاصيل حول تشغيل شاشة اللمس متعددة 
العمليات من تويوتا، راجع "دليل مالك نظام 

التوجيه والوسائط املتعددة".

نظرة عامة عىل شاشة اللمس متعددة 
العمليات من تويوتا

تشغيل شاشة اللمس متعددة العمليات 
من تويوتا

A

B

C

D

E
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املنقسمة. للعودة إىل عرض الشاشة  أو اخرت 

يتم عرض املعلومات املتعلقة بالقيادة عىل الطرق الوعرة عىل الشاشة.
عندما يتم ضبط نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة عىل وضع التشغيل

عرض دواسة الفرامل
يعرض مقدار الضغط عىل دواسة الفرامل.
مؤرش اتجاه اإلطارين األماميني

يتم عرض االتجاه املقدر لإلطارين األماميني.
TRCعرض تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب 

 باللون الربتقايل.TRCيتم عرض اإلطارات التي تعمل بنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
مؤرش تشغيل وظيفة إبطال الرتوس التفاضلية

عرض دواسة التعجيل
يعرض مقدار الضغط عىل دواسة التعجيل.

مؤرش مقياس امليل
يعرض زوايا امليالن العمودية واألفقية للسيارة.

عرض وضع نظام التحكم بالزحف 
عرض الرسعة املضبوطة لنظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات

عرض وضع نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة
عرض وضع جهاز تحويل وضع الدفع

شاشة عرض معلومات القيادة عىل الطرق الوعرة

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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عندما يتم ضبط نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة عىل وضع اإليقاف

عرض دواسة الفرامل
يعرض مقدار الضغط عىل دواسة الفرامل.
مؤرش اتجاه اإلطارين األماميني

يتم عرض االتجاه املقدر لإلطارين األماميني.
TRCعرض تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب 

 باللون الربتقايل.TRCيتم عرض اإلطارات التي تعمل بنظام التحكم الفعال بقوة السحب 
عرض دواسة التعجيل

يعرض مقدار الضغط عىل دواسة التعجيل.
مؤرش قوة الجاذبية

يعرض قوة التسارع يف االتجاهات األمامية والخلفية واليمنى واليرسى املطبقة عىل السيارة.
إعادة ضبط قوى التسارع الجانبية

يمكن إعادة ضبط سجل قوى التسارع يف االتجاهات األمامية والخلفية واليمنى واليرسى املطبقة عىل السيارة.
عرض وضع نظام التحكم بالزحف 

عرض الرسعة املضبوطة لنظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات
عرض وظيفة اختيار وضع القيادة

عرض وضع جهاز تحويل وضع الدفع

يمكن تغيري تهيئات الشاشة املنقسمة.
أثناء كون شاشة عرض معلومات القيادة عىل الطرق 

الوعرة معروضة عىل الشاشة املنقسمة، اخرت "ضبط 
العداد" لعرض شاشة التهيئة.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

تهيئات شاشة اللمس متعددة العمليات 
من تويوتا
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اختيار تشغيل/إيقاف عملية السحب
عرض معلومات الربنامج

 ©1982-2013 ، QNX Software 
Systems Limited جميع الحقوق .

محفوظة.

عندما يكون املحرك دائراً، يمكن استعمال 
صندوق التربيد الذي يتم تربيده بنظام تكييف 

الهواء.
أثناء ضغط الزر، قم برفع الغطاء وفتحه.١

يمكن فتح الصندوق الحاوي من اليمني أو اليسار أو 
من الجانب الخلفي للصندوق الحاوي.

لضبط صندوق التربيد عىل وضع التشغيل/٢
اإليقاف

 عندما يكون مضبوطاً عىل ييضء ضوء املؤرش 
وضع التشغيل.

، ولبنان *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي
واألردن واليمن وسوريا والعراق: عند ضبط 

صندوق التربيد عىل وضع التشغيل، يتم تشغيل 
نظام تكييف الهواء األمامي تلقائياً حتى اذا كان 

مضبوطاً عىل وضع اإليقاف.
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :*

والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة 

ترخيص الربنامج

A

B

التجهيزات الداخلية األخرى

صندوق التربيد (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

A
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الكويت

عند عدم استعمال نظام تكييف الهواء األمامي■
ولبنان *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،

واألردن واليمن وسوريا والعراق
عندما يكون صندوق التربيد مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل، يتم تشغيل نظام تكييف الهواء األمامي 

. تلقائياً
ولبنان واألردن *دول مجلس التعاون الخليجي ،

واليمن وسوريا والعراق
عندما يكون صندوق التربيد مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل، تتدفق كمية صغرية جداً من الهواء من 

فتحة التهوية املوجودة عىل الزجاج األمامي لحماية 
نظام تكييف الهواء.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*
واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت

عندما يكون صندوق التربيد مضبوطاً عىل وضع ■
التشغيل

ولبنان *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،
واألردن واليمن وسوريا والعراق

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل •
وضع اإليقاف.

لضبط درجة حرارة صندوق التربيد، قد يتوقف •
. صندوق التربيد عن العمل مؤقتاً

ولبنان واألردن *دول مجلس التعاون الخليجي ،
واليمن وسوريا والعراق

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي عىل •
وضع اإليقاف. إال أنه يمكن إيقاف تدفق الهواء إىل 

" املوجود OFFالركاب عن طريق ضغط الزر "
عىل لوحة التحكم بنظام تكييف الهواء.

كذلك، تتدفق كمية صغرية جداً من الهواء من فتحة 
التهوية املوجودة عىل الزجاج األمامي لحماية نظام 

تكييف الهواء.
لضبط درجة حرارة صندوق التربيد، قد يتوقف •

. صندوق التربيد عن العمل مؤقتاً
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*

واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت
°م أو أقل٠عندما تكون درجة الحرارة الخارجية ■

قد ال يعمل صندوق التربيد.
الصينية املوجودة يف صندوق التربيد■

يمكن تحريك الصينية املوجودة يف صندوق التربيد 
يميناً أو يساراً، أو يمكن نزعها.

البنود غري املناسبة لالستعمال يف صندوق التربيد■
املرشوبات التي يف عبوات غري مغلقة●
املواد الهشة أو رسيعة التلف أو أي يشء له رائحة ●

قوية
، CDدليل املالك، األجهزة اإللكرتونية، أسطوانات ●
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ةيلخادلا تازيهجتلا

إلخ.
عند تنظيف صندوق التربيد من الداخل■

امسح األوساخ باستخدام قطعة قماش مبللة باملاء. 
استخدام املاء بشكل مبارش قد يؤدي إىل حدوث خلل.

لضبط حاجب الشمس عىل املوضع األمامي، ١
اقلبه لألسفل.

لضبط حاجب الشمس عىل املوضع الجانبي، ٢
اقلبه لألسفل وخلصه من الخطاف ثم 

حركه إىل الجانب.
الستعمال جزء التمديد الجانبي (إذا كانت ٣

سيارتك مجهزة به)، حرك حاجب الشمس 
إىل املوضع الجانبي ثم اسحبه للخلف.

قم بتحريك الغطاء لفتحه.
ييضء املصباح عند فتح الغطاء.

إيقاف الضوء التلقائي لتفادي تفريغ شحنة ■
البطارية

إذا ظلت مصابيح مرآة الزينة مضاءة عند ضبط 
 فإنها OFFمفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

 دقيقة.٢٠ستنطفئ تلقائياً بعد 

 فولط١٢تيار مبارش ■
يرجى استعمال مأخذ الطاقة إلمداد الطاقة 
 ١٢لألجهزة الكهربائية التي تستخدم أقل من 

 أمبري (استهالك ١٠فولط من التيار املبارش/
 واط).١٢٠طاقة 

عند استخدام أجهزة إلكرتونية، تأكد من أن 

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

احتفظ بصندوق التربيد مغلقاً أثناء القيادة.
قد تقع إصابات يف حالة تعشيق الفرامل بصورة 
مفاجئة أو انحراف السيارة إىل أحد االتجاهني أو 

عند وقوع حادث.
عند فتح وإغالق صندوق التربيد■

الزم الحذر حتى ال تعلق أصابعك وما إليها به.

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك صندوق التربيد مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل ملدة أطول من الالزم عندما يكون املحرك 

غري دائر.

حاجبات الشمس

مرايا الزينة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بها)

مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال ترتك مصابيح مرآة الزينة مضاءة لفرتات طويلة 
عندما يكون املحرك غري دائر.

مأخذ الطاقة
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استهالك الطاقة لجميع منافذ الطاقة املوصولة 
 واط.١٢٠أقل من 

األمام
اضغط الغطاء.

تأكد من عدم دخول أي جسم صغري يف الفجوة التي 
بني الغطاء ولوحة أجهزة التحكم واملقاييس.

افتح الغطاء.

الجانب الخلفي للصندوق الحاوي
افتح الغطاء.

 حجرية األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة
به)

 فولط (إذا كانت سيارتك ٢٢٠تيار مرتدد ■
مجهزة به)

 واط.١٠٠الكماليات التي تستعمل أقل من 
افتح الغطاء.

يمكن استخدام مأخذ الطاقة عندما■
 فولط١٢تيار مبارش 

يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع الكماليات 
ACC أو يف وضع التشغيل ON.

 فولط٢٢٠تيار مرتدد 
.ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 

عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف■
قم بفصل األجهزة الكهربائية التي بها وظائف 

الشحن، كالبطاريات املحمولة. 
إذا ظلت مثل هذه األجهزة موصولة، فقد ال يتم 

إيقاف مفتاح تشغيل املحرك بشكل طبيعي.
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 من النوع ج USBتستخدم منافذ شحن 
 فولط ٥ أمبري من الكهرباء بقوة ٣لتزويد 

لألجهزة الخارجية.
 من النوع ج USBتستخدم منافذ شحن 

للشحن فقط. ليست مصممة لنقل البيانات أو 
غريها من األغراض األخرى.

بحسب الجهاز الخارجي، قد ال تتم عملية 
الشحن بصورة صحيحة. راجع الدليل املرفق 

.USBبالجهاز قبل استخدام منفذ شحن 
 من النوع جUSBاستخدام منافذ شحن ■
األمام

افتح الغطاء.
تأكد من عدم دخول أي جسم صغري يف الفجوة التي 

بني الغطاء ولوحة أجهزة التحكم واملقاييس.

الجانب الخلفي للصندوق الحاوي
افتح الغطاء.

جهة مقعد الصف الثالث
افتح الغطاء.

مالحظة
عند عدم استعمال مأخذ الطاقة■

لتفادي تعرض مأخذ الطاقة للتلف، قم بإغالق 
غطاء مأخذ الطاقة عند عدم استعمال مأخذ 

الطاقة.
قد يؤدي دخول أجسام غريبة أو سوائل يف مأخذ 

الطاقة إىل حدوث تماس يف الدائرة الكهربائية.
لتفادي انصهار الفيوز■

 فولط: ال تقم باستعمال كماليات ١٢تيار مبارش 
 أمبري.١٠ فولط/١٢تستخدم أكثر من 

 فولط: ال تستعمل جهاز يعمل ٢٢٠تيار مرتدد 
 ١٠٠ فولط ويتطلب أكثر من ٢٢٠بتيار مرتدد 

واط. إذا تم استعمال جهاز يعمل بتيار مرتدد 
 واط، ستقوم ١٠٠ فولط يتطلب أكثر من ٢٢٠

دائرة الحماية بقطع إمداد الطاقة.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال تستخدم مأخذ الطاقة لفرتة أطول من الالزم 
عندما يكون املحرك غري دائر.

 ٢٢٠إذا تم استعمال جهاز يعمل بتيار مرتدد ■
 واط، ستقوم دائرة ١٠٠فولط يتطلب أكثر من 

الحماية بقطع إمداد الطاقة.
قد ال تعمل األجهزة التالية التي تستخدم تيار 

 فولط بشكل صحيح حتى لو كان ٢٢٠مرتدد 
 واط:١٠٠استهالكها للطاقة أقل من 

األجهزة التي تكون واطية الذروة املبدئية فيها ●
عالية

أجهزة القياس التي تعالج بيانات دقيقة●
أجهزة أخرى تتطلب إمداد طاقة مستقر جداً●

 من النوع ج (إذا USBمنافذ شحن 
كانت سيارتك مجهزة بها)
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 من النوع ج يف USBيمكن استخدام منافذ شحن ■
الحاالت التالية

.ACCمفتاح تشغيل املحرك يف وضع الكماليات 
 USBالظروف التي قد ال تعمل فيها منافذ شحن ■

من النوع ج بصورة صحيحة
 أمبري بقوة ٣إذا تم توصيل جهاز يستهلك أكثر من ●
 فولط٥

إذا تم توصيل جهاز مصمم لالتصال بالحاسوب ●
USBالشخيص، مثل جهاز ذاكرة 

إذا تم إطفاء الجهاز الخارجي املوصول (بحسب ●
الجهاز)

عندما تكون درجة الحرارة داخل السيارة مرتفعة، ●
كما هو الحال بعد إيقاف السيارة تحت أشعة 

الشمس املبارشة عىل سبيل املثال
عن األجهزة الخارجية املوصولة■

بحسب الجهاز الخارجي املوصول، قد يتم أحياناً 
. ال يدل  إيقاف عملية الشحن ومن ثم استئنافها مجدداً

هذا عىل وجود خلل.

يمكن شحن األجهزة املحمولة املتوافقة مع 
 للشحن الالسلكي وفقا لجمعية Qiمقياس 

 Wireless Powerالطاقة الالسلكية 
Consortium كبطاريات الهواتف الذكية 

والهواتف النقالة وغريها بسهولة بوضعها عىل 
منطقة الشحن.

ال يمكن استخدام هذه الوظيفة مع أجهزة 
محمولة حجمها أكرب من منصة الشحن. كذلك، 
قد ال تعمل بشكل عادي وفقا للجهاز املحمول. 

يرجى قراءة دليل تشغيل الجهاز املحمول الذي 
تريد استخدامه.

"Qiالشعار "■
" هو عالمة تجارية لجمعية الطاقة Qiالشعار "

 Wireless Powerالالسلكية 
Consortium.

مالحظة
 من النوع جUSBلتفادي تلف منافذ شحن ■
ال تقم بإدخال أشياء غريبة يف املنافذ.●
ال تسكب املاء أو غريه من السوائل يف املنافذ.●
أغلق األغطية يف حالة عدم استخدام منافذ ●

 من النوع ج. دخول جسم غريب USBشحن 
أو ترسب سائل إىل املنفذ قد يؤدي إىل وقوع 

تماس يف الدائرة الكهربائية.

ال تقم بتسليط قوة زائدة عىل منافذ شحن ●
USB.من النوع ج أو تعريضها للصدمة 

 من النوع ج USBال تقم بتفكيك منافذ شحن ●
أو تعديلها.

لتفادي تعرض األجهزة الخارجية للتلف■
ال ترتك األجهزة الخارجية يف السيارة. قد ●

تصبح درجة الحرارة داخل السيارة عالية مما 
يتسبب يف إلحاق رضر بالجهاز الخارجي.

ال تضغط عىل أي من الجهاز الخارجي أو الكبل ●
أو تعرضهما لقوة غري رضورية عندما يكون 

. الجهاز الخارجي موصوالً
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

 من النوع ج ملدة USBال تستخدم منافذ شحن 
طويلة من الوقت مع توقف املحرك.

الشاحن الالسلكي (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)
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ةيلخادلا تازيهجتلا

أسماء جميع األجزاء■

ضوء مؤرش التشغيل
مفتاح إمداد الطاقة

منصة الشحن
*منطقة الشحن

األجهزة املحمولة والشواحن الالسلكية تحتوي :*
عىل ملفات شحن. يمكن تحريك ملف الشحن 

املوجود يف الشاحن الالسلكي داخل منطقة 
الشحن بالقرب من مركز منصة الشحن. إذا تم 

اكتشاف ملف الشحن داخل جهاز محمول يف 
منطقة الشحن، فسوف يتحرك ملف الشحن 

املوجود داخل الشاحن الالسلكي باتجاهه ويبدأ 
الشحن. إذا تحرك ملف الشحن املوجود داخل 

جهاز محمول خارج منطقة الشحن، فسيتوقف 
الشحن تلقائيًا. 

إذا تم وضع جهازين محمولني أو أكثر عىل منصة 

الشحن، فقد ال يتم اكتشاف ملفات الشحن 
الخاصة بتلك األجهزة بشكل صحيح وقد ال يتم 

شحنها.
 سم تقريبا٦ً
 سم تقريبا٧ً

استخدام الشاحن الالسلكي■
اضغط مفتاح إمداد طاقة الشاحن ١

الالسلكي.
يتم التبديل بني وضعي التشغيل واإليقاف يف كل 

مرة يتم فيها ضغط مفتاح إمداد الطاقة.
عند ضبطه عىل وضع التشغيل، ييضء ضوء مؤرش 

التشغيل (أخرض).
حتى إذا كان املحرك مضبوطا عىل وضع اإليقاف، 

يتم حفظ وضع مفتاح إمداد الطاقة (وضع 
التشغيل/اإليقاف) يف الذاكرة.

ضع الجهاز املحمول عىل منصة الشحن٢
ضع جانب الشحن الخاص بالجهاز املحمول ألسفل 

 مع محاذاة الحافة الخارجية للجهاز مع حافة 
املنصة.

ييضء ضوء مؤرش التشغيل (برتقايل) أثناء شحن 
الجهاز.

إذا لم يبدأ الشحن، ضع الجهاز املحمول بحيث يكون 
يف منتصف منطقة الشحن قدر اإلمكان.

ييضء ضوء مؤرش التشغيل (أخرض) عند اكتمال 

A

B

C

D

E

F

A
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عملية الشحن.

وظيفة إعادة الشحن■
 تتم إعادة الشحن بعد مرور املدة املحددة

والجهاز يف وضع التوقف عن الشحن مؤقتا 
بعد اكتمال عملية الشحن.

 تحريك الجهاز املحمول يؤدي إىل إيقاف
شحنه ملدة معينة إال أنه تتم إعادة شحنه.

وظيفة الشحن الرسيع■
 األجهزة املحمولة التالية تدعم الشحن

الرسيع.
 ١٫٢٫٤األجهزة املحمولة املتوافقة مع اإلصدار •

 واملتوافقة مع WPCالتحاد الطاقة الالسلكية 
الشحن الرسيع

 املزودة بإصدار من نظام iPhoneأجهزة •
 واط ٧٫٥ يدعم الشحن بقوة iOSالتشغيل 

)iPhone 8(واملوديالت األحدث 
 للتبديل إىل وظيفة الشحن الرسيع، اضغط

 مرات أثناء ٣عىل مفتاح إمداد الطاقة 
الشحن. عندما يكون الشحن الرسيع ممكنًا، 

سيتحول ضوء مؤرش التشغيل من اللون 
الربتقايل إىل الوميض بني األخرض والربتقايل.

 عند اكتمال عملية الشحن، ستتوقف وظيفة
الشحن الرسيع. قم بالتبديل مرة أخرى إىل 

وظيفة الشحن الرسيع الستخدام الشحن 
الرسيع مرة أخرى.

ظروف إضاءة ضوء مؤرش التشغيل■

لن يتم إخراج طاقة الشحن أثناء وضع :١*
االستعداد. إذا تم وضع جسم معدني عىل منصة 

الشحن يف هذه الحالة، فلن يسخن.
قد يظل ضوء مؤرش التشغيل مضيئا باللون :٢*

الربتقايل حتى بعد اكتمال الشحن وفقا للجهاز 
املحمول.

عند وميض ضوء مؤرش التشغيل
عند وقوع خلل، يومض ضوء مؤرش التشغيل 

ضوء مؤرش 
الحاالتالتشغيل

ينطفئ
عند ضبط مفتاح إمداد طاقة 
الشاحن الالسلكي عىل وضع 

اإليقاف

ييضء باللون 
األخرض

يف وضع االستعداد (الشحن 
١*ممكن)

٢*عند اكتمال عملية الشحن

ييضء باللون 
الربتقايل

عند وضع الجهاز املحمول عىل 
منطقة الشحن (اكتشاف الجهاز 

املحمول)
أثناء الشحن

الوميض بني 
األخرض 
والربتقايل

عندما يقوم أي من األجهزة 
املحمولة التالية باستخدام الشحن 

الرسيع
األجهزة املحمولة املتوافقة مع •

 التحاد الطاقة ١٫٢٫٤اإلصدار 
 واملتوافقة WPCالالسلكية 

مع الشحن الرسيع
 املزودة iPhoneأجهزة •

بإصدار من نظام التشغيل 
iOS ٧٫٥ يدعم الشحن بقوة 
 واملوديالت iPhone 8واط (

األحدث)
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باللون الربتقايل.
قم بمعالجة الخلل باتباع الجداول التالية.

يومض مرة يف كل ثانية بشكل متكرر •
(باللون الربتقايل)

 مرات بشكل متكرر ٣يستمر بالوميض •
(باللون الربتقايل)

 مرات بشكل متكرر ٤يستمر بالوميض •
(باللون الربتقايل)

يمكن تشغيل الشاحن الالسلكي عندما■
يكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع الكماليات 

ACC أو يف وضع التشغيل ON.
األجهزة املحمولة التي يمكن استخدامها■
 Qiيمكن استخدام أجهزة متوافقة مع مقياس ●

للشحن الالسلكي. إال أنه ال يمكن ضمان شحن 
.Qiجميع األجهزة املتوافقة مع مقياس 

هذا الشاحن مصمم لشحن أجهزة محمولة يتم ●
 واط مثل ٥إمدادها بطاقة منخفضة ال تزيد عن 

الهواتف النقالة والهواتف الذكية.
 واط تدعمه ٥ومع ذلك، فإن الشحن الذي يتجاوز ●

األجهزة املحمولة التالية.
 واط أو أقل تدعمه أجهزة ٧٫٥الشحن برسعة •

iPhone واط.٧٫٥ التي تدعم الشحن برسعة 
 WPCاألجهزة املحمولة املتوافقة مع معيار •

 واط أو ١٠ تدعم الشحن برسعة ١٫٢٫٤اإلصدار 
أقل.

استعمال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل

إذا اكتشف النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل املفتاح أثناء شحن الجهاز، فسيتم إيقاف 

الشحن مؤقتًا.
عندما تكون أغطية وكماليات مثبتة عىل أجهزة ■

محمولة
ال تقم بالشحن عند وجود غطاء وكماليات ال تتناسب 

 مثبتة عىل الجهاز املحمول. قد يكون Qiمع مقياس 
الشحن غري ممكن وفقا لنوع الغطاء والكماليات. إذا 

لم يتم الشحن حتى عند وضع الجهاز املحمول يف 
منطقة الشحن، قم بإزالة الغطاء والكماليات.

طريقة املعالجةأسباب محتملة

أخفق اتصال الشاحن 
الالسلكي واملفتاح الذكي

إذا كان املحرك دائراً، قم 
بإيقاف تشغيل املحرك 

ثم إعادة بدء تشغيله. إذا 
كان مفتاح تشغيل 

املحرك يف وضع 
، قم ACCالكماليات 

ببدء تشغيل املحرك. 
)٢٥٤ص ←(

طريقة املعالجةأسباب محتملة
توجد مادة معدنية غريبة 

يف منطقة الشحن، 
وبالتايل تم تشغيل 

وظيفة منع السخونة 
بشكل غري طبيعي 

الخاصة بملف الشحن

قم بإزالة املادة الغريبة 
من منطقة الشحن.

هناك انحراف يف موضع 
الجهاز املحمول:

تحرك ملف الشحن 
املوجود داخل الجهاز 
املحمول خارج منطقة 

الشحن، وبالتايل تم 
تشغيل وظيفة منع 

السخونة بشكل غري 
طبيعي الخاصة بملف 

الشحن

قم بإزالة الجهاز املحمول 
من منصة الشحن، 

وتحقق من عودة ضوء 
مؤرش التشغيل إىل اللون 
األخرض، ثم ضع الجهاز 

مرة أخرى بالقرب من 
مركز منصة الشحن. إذا 

كانت هناك حافظة أو 
غطاء متصل بالجهاز 
املحمول، قم بإزالته.

طريقة املعالجةأسباب محتملة

يتم تنفيذ إيقاف التشغيل 
اآلمن عندما تتجاوز 

درجة الحرارة داخل 
الشاحن الالسلكي القيمة 

املحددة

توقف عن الشحن، 
وأخرج الجهاز املحمول 

من منصة الشحن 
وانتظر حتى تنخفض 
درجة الحرارة، ثم ابدأ 

الشحن مرة أخرى.
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 أثناء الشحنAMيتم التشويش عىل راديو ■
قم بإيقاف تشغيل الشاحن الالسلكي وتأكد من ●

انخفاض الضوضاء. إذا انخفضت الضوضاء، 
يمكن تغيري تردد الشاحن وتقليل الضوضاء 

بواسطة الضغط املستمر عىل مفتاح إمداد طاقة 
الشاحن الالسلكي ملدة ثانيتني. ويف تلك الحالة 

أيضًا، يومض ضوء مؤرش التشغيل باللون 
الربتقايل مرتني.

 ترددًا معينًا للشحن iPhoneتستخدم أجهزة ●
، قد ال يتم إجراء iOSالرسيع. اعتمادًا عىل إصدار 

الشحن الرسيع أثناء تبديل الرتددات.
نقاط هامة بخصوص الشاحن الالسلكي■
إذا لم يتم اكتشاف املفتاح اإللكرتوني داخل ●

السيارة، يكون الشحن غري ممكن. فتح الباب 
وإغالقه قد يؤدي إىل إيقاف الشحن مؤقتا.

يصبح الشاحن الالسلكي والجهاز املحمول ساخنا ●
أثناء الشحن إال أن ذلك ال يدل عىل وجود خلل.

حني يصبح الجهاز املحمول ساخنا أثناء الشحن، 
قد يتم إيقاف الشحن بسبب تشغيل وظيفة 

الحماية عىل الجهاز املحمول. يف هذه الحالة، قم 
بالشحن مرة أخرى عندما تنخفض درجة حرارة 

الجهاز املحمول بشكل كبري.
قد يبدأ تشغيل املروحة لخفض درجة الحرارة داخل 

الشاحن الالسلكي، ولكن هذا ال يعد عطالً.
صوت التشغيل■

قد تُسمع ضوضاء طنني عند الضغط عىل مفتاح إمداد 
الطاقة لتشغيل إمداد الطاقة، أو عند ضبط مفتاح 

 أو عىل ACCتشغيل املحرك عىل وضع الكماليات 
 أثناء تشغيل إمداد طاقة الشاحن ONوضع التشغيل 

الالسلكي، أو عند اكتشاف جهاز محمول. ولكن هذا 
. ال يعد عطالً

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

عند شحن الجهاز املحمول، ينبغي عىل السائق عدم 
تشغيل الجهاز املحمول نفسه أثناء القيادة وذلك 

لدواعي السالمة.

تنبيه أثناء الحركة■
ال تقم بشحن أجهزة خفيفة الوزن مثل سماعات 

الرأس الالسلكية أثناء الحركة. هذه األجهزة 
خفيفة للغاية وقد يتم إخراجها من منصة الشحن، 

مما قد يؤدي إىل وقوع حوادث غري متوقعة.
تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة ■

إلكرتونية
ينبغي عىل األشخاص الذين يستخدمون منظم 

رضبات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل 
رجفان رضبات القلب باإلضافة إىل أي جهاز طبي 

كهربائي آخر استشارة أطبائهم بخصوص 
استخدام الشاحن الالسلكي.

لتفادي األعطال أو اإلصابة بحروق■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم 

القيام بذلك قد يتسبب وقوع خلل يف التجهيزات 
وتلفها ونشوب الحريق واإلصابة بحروق بسبب 

التسخني الزائد أو الصدمة الكهربائية.
ال تقم بإدخال أي يشء من األشياء املعدنية بني ●

منطقة الشحن والجهاز املحمول أثناء الشحن
ال تقم برتكيب ملصق من األلومنيوم أو أي ●

جسم معدني آخر عىل منطقة الشحن
ال تقم برتكيب ملصق من األلومنيوم أو أي ●

جسم معدني آخر عىل جانب الجهاز املحمول 
(أو حافظته أو غطائه) الذي يالمس منطقة 

الشحن
ال تستخدم منصة الشحن كمساحة تخزين ●

صغرية
ال تعمد إىل تسليط قوة كبرية عليها أو تعريضها ●

إىل صدمة
ال تعمد إىل تفكيكها أو تعديلها أو نزعها●
ال تقم بشحن أجهزة بخالف األجهزة املحمولة ●

املحددة
احتفظ بها بعيداً عن العنارص املغناطيسية●
ال تقم بشحن األجهزة إذا كانت منطقة الشحن ●

مغطاة بالغبار
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تحذير
ال تعمد إىل التغطية باستخدام قطعة قماش أو ●

مادة مماثلة

مالحظة
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظيفة بشكل ■

طبيعي
قد ال يتم شحن األجهزة بشكل طبيعي يف الحاالت 

التالية.
الجهاز املحمول مشحون بشكل كامل●
شحن الجهاز املحمول أثناء توصيل كابل●
يوجد يشء غريب بني منطقة الشحن والجهاز ●

املحمول
ارتفاع درجة حرارة الجهاز املحمول بسبب ●

الشحن
°م أو ٣٥درجة الحرارة حول منصة الشحن ●

أعىل، كما هو الحال يف درجات الحرارة املرتفعة
وضع الجهاز املحمول مع توجيه جانب الشحن ●

ألعىل
وضع الجهاز املحمول يف منطقة غري محاذية ●

ملنطقة الشحن
الجهاز املحمول أكرب من منصة الشحن●
وضع جهاز قابل للطي ومحمول خارج منطقة ●

الشحن
كون السيارة يف منطقة بها انبعاثات موجات ●

كهربائية قوية أو ضوضاء، مثل وجود السيارة 
بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد 
طاقة كهربائية أو محطة بنزين أو محطة بث 

أو شاشة عرض كبرية أو مطار، إلخ.
وجود أي من العنارص التالية التي يبلغ سمكها ●
 مم أو أكثر بني جانب الشحن للجهاز املحمول ٢

ومنطقة الشحن
بطاقة عليها معدن، مثل ورق األملنيوم، إلخ.•
علبة سجائر تحتوي عىل ورق أملنيوم•

محفظة أو حقيبة مصنوعة من املعدن•
عمالت معدنية•
لوح تسخني•
 أو DVD أو أسطوانات CDأسطوانات •

وسائط أخرى
كمالية معدنية•
علبة أو غطاء مصنوع من املعدن•

استخدام أجهزة التحكم عن بعد الالسلكية من ●
نوع املوجة الكهربائية يف مكان قريب

وضع جهازين محمولني أو أكثر عىل منصة ●
الشحن يف نفس الوقت

إذا كان الشحن غري طبيعي أو إذا استمر وميض 
ضوء مؤرش التشغيل ألي سبب آخر، فقد يكون 

هناك خلل يف الشاحن الالسلكي. اتصل بوكيل 
تويوتا القريب منك.

ملنع األعطال وتلف البيانات■
أثناء عملية الشحن، إذا تم تقريب بطاقة ائتمان ●

أو بطاقة ممغنطة أخرى أو وسائط تخزين 
مغناطيسية من منطقة الشحن، فقد يؤدي هذا 

إىل مسح أي بيانات مخزنة بسبب التأثري 
املغناطييس. كذلك، ال تعمد إىل تقريب ساعة اليد 
أو أي أداة دقيقة أخرى من منطقة الشحن ألن 

القيام بذلك قد يؤدي إىل حدوث عطل فيها.
 غري ICعند الشحن، تأكد من عدم وجود بطاقة ●

 املستخدمة يف أنظمة ICمتصلة، مثل بطاقة 
النقل، بني جانب الشحن للجهاز املحمول 

 ساخنة ICومنطقة الشحن. قد تصبح رشيحة 
. ICللغاية وتتلف الجهاز املحمول أو بطاقة 

كن حريصًا بشكل خاص عىل عدم شحن جهاز 
محمول حني يكون داخل حافظة أو غطاء أثناء 

 غري متصلة مرفقة.ICوجود بطاقة 
ال ترتك أجهزة محمولة يف السيارة. قد تصبح ●

السيارة من الداخل ساخنةً يف درجات الحرارة 
املرتفعة، مما قد يؤدي إىل حدوث عطل.
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اسحب مسند الذراع لألسفل الستعماله.

مقابض إسناد مقاعد الصف الثاني مزودة 
بخطاطيف للثياب.

النوع أ
يمكن استعمال مقبض اإلسناد املركب عىل 

السقف إلسناد جسمك أثناء الجلوس عىل املقعد.

مالحظة
إذا تم تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي■

إذا تم تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي إىل 
إصدار أحدث، فقد تكون مواصفات الشحن 

الخاصة به قد تغريت بشكل كبري. للتفاصيل، 
تحقق من املعلومات املوجودة عىل موقع الويب 

الخاص باملصنّع.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■

ال تستخدم الشاحن الالسلكي ملدة طويلة من 
الوقت عندما يكون املحرك غري دائر.

مسند الذراع (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

مالحظة
ملنع تعرض مسند الذراع للتلف■

ال تسلط حمل زائد عىل مسند الذراع.

خطاطيف الثياب

تحذير
البنود التي ال يجب تعليقها عىل الخطاف ■

(السيارات املجهزة باألكياس الهوائية العلوية 
املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS(
ال تقم بتعليق عالقات ثياب أو أغراض أخرى 

صلبة أو حادة عىل الخطاف. عند انتفاخ األكياس 
الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

، قد تنقذف هذه األغراض مما SRSالتكمييل 
يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

مقابض اإلسناد
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النوع ب
يمكن استعمال مقبض اإلسناد املركب عىل 

العمود عند الدخول يف السيارة والخروج منها، 
الخ.

تحذير
مقابض اإلسناد (النوع أ)■

ال تقم باستعمال مقبض اإلسناد عند دخول 
السيارة والخروج منها أو ترك مقعدك.

مالحظة
لتفادي تلف مقبض اإلسناد■

ال تقم بتعليق أي يشء ثقيل أو وضع حمولة ثقيلة 
عىل مقبض اإلسناد.
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ةيانعلاو ةنايصلا
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الصيانة والعناية. ١-٦١٤٧
الصيانة والعناية.١-٧

 ابدأ من أعىل ألسفل وقم بصب كمية كبرية
من املاء عىل هيكل السيارة وواقيات الوحل 

وأسفل السيارة إلزالة أي وسخ أو غبار.
 اغسل هيكل السيارة باستخدام إسفنجة أو

خرقة ناعمة كالشامواه مثالً.
 إلزالة البقع الصعبة، استخدم الصابون

الخاص بغسل السيارات ثم اشطف السيارة 
باملاء بعناية.

.امسح املاء من السيارة
 قم بتشميع السيارة عندما تتآكل الطبقة

املقاومة للماء.
إذا لم تتشكل القطرات املائية عىل األسطح النظيفة، 

قم بتشميع السيارة بعدما يربد الهيكل.

ماكينة الغسل التلقائي للسيارات■
قبل غسل السيارة:●
قم بثني املرايا•
قم بضبط الباب الخلفي اآليل عىل وضع اإليقاف •

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
ابدأ غسل السيارة من مقدمتها.

قم بتمديد املرايا قبل القيادة.
الفرش املستخدمة يف ماكينة الغسل التلقائية ●

للسيارات قد تسبب خدوشاً بسطح السيارة، 
واألجزاء (العجالت، إلخ) كما قد ترض بطالئها.

قد ال يمكن غسل جنيح صد الهواء الخلفي يف ●
بعض ماكينات الغسل التلقائي للسيارة. قد يزداد 

أيضاً خطر تعرض السيارة للتلف.
ماكينة الغسل للسيارات باستخدام املاء عايل ■

الضغط
ال تعمد إىل تقريب حافة الفوهة من الفراغات التي ●

حول األبواب أو محيط النوافذ، أو إىل رش هذه 
املناطق بصورة مستمرة.

ال تستعمل ماكينة الغسل التي تستخدم ماء عايل ●
الضغط بالقرب من املحامل ومانعات ترسب الزيت 
الخاصة بأجزاء نظام توليد ونقل الطاقة الحركية 

(مثل الرتوس التفاضلية).
إذا استعملت بالقرب من مثل هذه األجزاء، فقد 

يتسبب ضغط املاء العايل يف دخول املاء إىل األجزاء 
ومن ثم انجراف الشحم، مما يؤدي إىل انخفاض 

مستوى أداء النظام.
العجالت وطاسات العجالت■
قم بإزالة أي وسخ عىل الفور باستعمال مادة ●

منظفة متعادلة.
قم بإزالة املادة املنظفة باملاء عىل الفور بعد ●

االستعمال.
احرص عىل مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ●

لحماية الطالء من التلف.
ال تستخدم مواد تنظيف حمضية أو قلوية أو •

كاشطة.
ال تستخدم فرشاة خشنة.•
ال تستخدم مادة منظفة للعجالت عندما تكون •

العجالت ساخنة، كما هو الحال بعد قيادة السيارة 
. أو ركنها يف الجو الحار مثالً

واقية الصدمات والحلية الجانبية■
ال تفركها باستعمال منظفات كاشطة.

األجزاء املطلية■
إذا تعذرت إزالة األوساخ، قم بتنظيف األجزاء كما 

ييل:
% ٥استعمل قطعة قماش ناعمة مبللة بنسبة ●

تقريباً من مادة التنظيف املتعادلة واملاء لتنظيف 
األوساخ.

امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة إلزالة ●
أية رطوبة متبقية.

إلزالة الرواسب الزيتية، استعمل املناديل املبللة ●

تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة 
وحمايتها

يرجى اتباع الخطوات التالية لحماية السيارة 
والحفاظ عليها يف حالة جيدة:

تعليمات التنظيف
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بالكحول أو منتج مشابه.
ملحوظة حول النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ■

التشغيل
إذا تبلل مقبض الباب عند وجود املفتاح اإللكرتوني 
ضمن املدى الفعال، قد يتم تأمني الباب وفك تأمينه 
بصورة متكررة. يف تلك الحالة، قم بتنفيذ عمليات 

التصحيح التالية لغسل السيارة:
 ٢ضع املفتاح يف مكان بعيد عن السيارة بمقدار ●

مرت أو أكثر عند غسل السيارة. (احرص عىل عدم 
تعريض املفتاح للرسقة.)

إذا تبلل أحد مقابض األبواب باملاء أثناء غسل ●
السيارة مع وجود املفتاح اإللكرتوني يف السيارة، 
قد يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات وإصدار صوت إشاري خارج السيارة. 

إليقاف إصدار صوت التحذير، قم بتأمني جميع 
األبواب.

تحذير
عند غسل السيارة■

ال تقم بصب املاء يف داخل حجرية املحرك. القيام 
بذلك يمكن أن يؤدي اىل نشوب حريق يف األجهزة 

الكهربائية وغريها.

عند تنظيف الزجاج األمامي (السيارات املجهزة ■
املجهزة بمستشعر  بماسحات الزجاج األمامي

املطر)
اضبط مفتاح املاسحة عىل وضع اإليقاف.

"، قد تعمل AUTOإذا كان مفتاح املاسحة يف "
املاسحة بصورة غري متوقعة يف الحاالت التالية مما 

قد يؤدي إىل احتباس يديك بها أو التعرض 
إلصابات خطرية أخرى وإلحاق رضر بريش 

املاسحات.

إيقاف
AUTO

عند مالمسة يد للجزء العلوي من الزجاج ●
األمامي املركب فيه مستشعر قطرات املطر

عند وضع خرقة مبللة أو ما يعادلها بالقرب من ●
مستشعر قطرات املطر

عند ارتطام يشء ما بالزجاج األمامي●
عند مالمسة يدك لجسم مستشعر قطرات املطر●

بصورة مبارشة أو ارتطام يشء ما بمستشعر 
قطرات املطر

تنبيهات احتياطية حول أنابيب غاز العادم■
تؤدي غازات العادم إىل رفع درجة حرارة أنابيب 

غاز العادم.
عند غسل السيارة، يرجى مراعاة عدم ملس أنابيب 

غاز العادم إىل أن يربد بصورة كافية، حيث أن 
ملس أنابيب غاز العادم الساخن قد يسبب إصابة 

بالحروق.

A

B
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تحذير
تنبيهات احتياطية حول واقية الصدمات ■

الخلفية املجهزة بنظام مراقبة املنطقة الصعبة 
الرؤية (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يف حالة تشقق أو خدش طالء واقية الصدمات 
الخلفية، قد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل يف النظام. 

إذا حدث هذا، استرش وكيل تويوتا.

مالحظة
لتفادي تآكل الطالء وإصابة جسم السيارة ■

ومكوناتها بالصدأ (عجالت األملنيوم وغريها)
اغسل السيارة عىل الفور يف أي من الحاالت ●

التالية:
بعد القيادة بالقرب من شاطئ البحر•
بعد القيادة عىل الطرقات املالحة•
عند وجود قطران الفحم أو عصارة األشجار •

عىل السطح املطيل للسيارة
عند وجود حرشات ميتة أو إفرازات حرشات أو •

طيور عىل السطح املطيل
بعد القيادة يف املناطق امللوثة بالسخام أو •

الدخان الزيتي أو غبار املناجم أو برادة الحديد 
أو املواد الكيميائية

إذا أصبحت السيارة متسخة بالغبار أو الطني •
بصورة كثيفة

يف حالة سكب سوائل مثل البنزين أو الجازولني •
عىل السطح املطيل للسيارة

يف حالة تشقق أو خدش الطالء، اطلب إصالحه ●
عىل الفور.

عند تخزين العجالت، قم بإزالة أي وسخ منها ●
وتخزينها يف مكان منخفض الرطوبة، وذلك 

لتفادي إصابتها بصدأ.
تنظيف املصابيح الخارجية■
اغسلها بعناية. ال تقم باستعمال املواد العضوية ●

وال تفركها بفرشاة خشنة.
وإال فقد يؤدي ذلـك إىل إلحاق رضر بأسطح 

املصابيح.

ال تضع الشمع عىل أسطح املصابيح.●
فقد يلحق الشمع الرضر بالعدسات.

عند استخدام ماكينة غسل السيارات التلقائي ■
(السيارات املجهزة بماسحات الزجاج األمامي 

املجهزة بمستشعر املطر)
اضبط مفتاح املاسحة عىل وضع اإليقاف.

"، قد يتم AUTOإذا كان مفتاح املاسحة يف "
تشغيل املاسحات مما قد يؤدي إىل إلحاق رضر 

برياش املاسحات.
عند استعمال ماكينة الغسل للسيارات ■

باستخدام املاء عايل الضغط
عند غسل السيارة، ال تقم برش الكامريا أو ●

املنطقة املحيطة بها مبارشة بماكينة الغسل 
التي تستخدم ماء عايل الضغط. الصدمة الناتجة 
عن املاء عايل الضغط قد تتسبب يف عدم تشغيل 

الجهاز بشكل طبيعي.
السيارات املجهزة بنظام استشعار تويوتا ●

: Toyota Safety Senseلضمان السالمة 
ال تقم برش املاء مبارشة عىل الرادار املثبت 
خلف الشعار. وإال فقد يتسبب ذلك يف تلف 

الجهاز.
ال تقرب حافة الفوهة من األغلفة (املغطاة ●

باملطاط أو الراتنج) أو الوصالت أو األجزاء 
التالية.

قد تتعرض هذه األجزاء للتلف إذا تعرضت 
للماء عايل الضغط.

األجزاء املتعلقة بقوة السحب•
األجزاء املتعلقة بجهاز التوجيه•
األجزاء املتعلقة بجهاز التعليق•
األجزاء املتعلقة بنظام الفرامل•

 سم عىل ٣٠حافظ عىل فوهة التنظيف عىل بعد●
األقل من جسم السيارة. وإال فقد تتعرض 

األجزاء الراتنجية كالخطوط الزخرفية وواقيات 
الصدمات للتشوه والتلف. وال توجه الفوهة عىل 

نفس املنطقة بشكل متواصل.
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 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية. امسح األسطح املتسخة باستخدام 

قطعة قماش مبللة بماء فاتر.
 إذا لم تكن إزالة األوساخ ممكنة، امسحها

باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة 
% ١التنظيف املتعادلة املخففة برتكيز 

تقريباً.
قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش 

وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية واملاء 
بعناية فائقة.

غسل سجاد األرضية بالشامبو■
يتوفر يف األسواق العديد من املنظفات التجارية ذات 

الرغوة. يوىص باستعمال إسفنجة أو فرشاة لنرش 
الرغوة. قم بمسح سجاد األرضية يف دوائر متداخلة. 

ال تقم باستعمال املاء. امسح سطوحها املتسخة 
وحافظ عليها جافة. يمكن الحصول عىل أفضـل 

نتائج بالحفاظ عىل سجاد األرضية يف أقىص حاالت 
الجفاف املمكنة.

التعامل مع أحزمة املقاعد■
قم بتنظيف أحزمة املقاعد بصابون معتدل ومياه 

فاترة باستخدام خرقة أو إسفنجة. كذلك قم بمعاينة 
األحزمة بصورة دورية للتأكد من عدم تهالكها أو 

تعرضها للتهرئة أو القطع.

مالحظة
ال تعمد إىل رش الجزء السفيل من الزجاج ●

األمامي بصورة مستمرة. إذا دخل املاء يف فتحة 
السحب الخاصة بنظام تكييف الهواء املوجودة 
بالقرب من الجزء السفيل من الزجاج األمامي، 

فقد ال يعمل نظام تكييف الهواء بشكل صحيح.
ال تقم بتنظيف أسفل السيارة باستخدام ماكينة ●

غسل السيارات باملاء العايل الضغط.

تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة 
وحمايتها

قم بالتنظيف بالطريقة املناسبة لكل من 
املكونات وموادها.

حماية التجهيزات الداخلية للسيارة
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تحذير
املاء داخل السيارة■
ال تقم برش أو سكب أي سوائل يف السيارة.●

القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل وقوع خلل يف 
األجهزة الكهربائية وغريها أو نشوب حريق.

تأكد من عدم تعرض أجزاء نظام تقييد الحركة ●
 أو األسالك بداخل السيارة SRSالتكمييل 

للبلل. 
)٤٦ص ←(

العطل الكهربائي قد يؤدي إىل انتفاخ األكياس 
الهوائية أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد 

يسبب الوفاة أو التعرض إلصابات جسيمة.
السيارات املجهزة بالشاحن الالسلكي: ●

) ٦٠٤ص ←ال تدع الشاحن الالسلكي (
يتعرض للبلل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل 

زيادة سخونة الشاحن ويتسبب يف حروق أو قد 
يسبب صدمة كهربية تؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
تنظيف التجهيزات الداخلية (وخصوصاً لوحة ■

أجهزة التحكم واملقاييس)
ال تقم باستعمال شمع تلميع أو مادة تلميع 

منظفة. القيام بذلك قد يتسبب يف انعكاس لوحة 
أجهزة التحكم واملقاييس عىل الزجاج األمامي، مما 

يعيق رؤية السائق ويسبب وقوع حادث، األمر 
الذي يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
املواد املنظفة■
ال تقم باستعمال األنواع التالية من املنظفات، ●

حيث أنها قد تزيل طالء التجهيزات الداخلية 
للسيارة أو تسبب أثراً مخططاً أو تلف السطوح 

املطلية:
لألجزاء ما عدا املقاعد: املواد العضوية مثل •

البنزين أو الجازولني أو املحاليل القلوية أو 
الحمضية أو األصباغ واملبيضات

للمقاعد: املحاليل القلوية أو الحمضية مثل الثنر •
أو البنزين والكحول

ال تقم باستعمال شمع تلميع أو مادة تلميع ●
منظفة. القيام بذلك قد يؤدي إىل تلف سطوح 

مطلية للوحة أجهزة التحكم واملقاييس أو 
للتجهيزات الداخلية األخرى.

تفادي اإلرضار باألسطح الجلدية■
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

إلحاق الرضر أو التلف باألسطح الجلدية:
قم بإزالة أي غبار أو وسخ عن األسطح الجلدية ●

عىل الفور.
ال تعرض السيارة إىل أشعة الشمس املبارشة ●

لفرتات طويلة من الزمن. يجب إيقاف السيارة 
يف الظل والسيما خالل فصل الصيف.

ال تضع عىل األسطح الجلدية للسيارة أية مواد ●
مصنوعة من الفينيل أو البالستيك أو تلك التي 

تحتوي عىل شمع، حيث أنها قد تلتصق 
باألسطح الجلدية إذا ارتفعت الحرارة داخل 

. السيارة كثرياً
املاء عىل أرضية السيارة■

ال تغسل أرضية السيارة باستخدام املاء.
قد يتم تعريض املكونات الكهربائية املركبة عىل 

أرضية السيارة أو تحتها مثل نظام الصوت 
للتلف، إذا دخل املاء فيها. كذلك قد يؤدي املاء إىل 

تعرض جسم السيارة للصدأ.
عند تنظيف الزجاج األمامي من الداخل ■

(السيارات املجهزة بنظام استشعار تويوتا 
)Toyota Safety Senseلضمان السالمة 

ال تقم بتعريض العدسة ملنظف الزجاج. كذلك، ال 
)٢٩٤ص ←تلمس العدسة. (

تنظيف السطح الداخيل من النوافذ الخلفية ■
الصغرية والنافذة الخلفية

ال تقم باستعمال منظف الزجاج لتنظيف ●
النوافذ الخلفية الصغرية والنافذة الخلفية، حيث 

أنه قد يرض بأسالك جهاز التدفئة الخاص 
بمزيل ضباب النافذة الخلفية أو بالهوائي. 

استخدم خرقة مبللة باملاء الفاتر وامسح النافذة 
برفق لتنظيفها. امسح النافذة بحركة موازية 

ألسالك جهاز التدفئة أو الهوائي.
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ةيانعلاو ةنايصلا

 قم بإزالة األوساخ باستخدام قطعة قماش
أو شامواه صناعي ناعمة مبللة باملاء.

 امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة
إلزالة أية رطوبة متبقية.

تنظيف املناطق ذات األلوان املعدنية الصقيلة■
توجد عىل املناطق املعدنية طبقة معدن حقيقي عىل 
السطح. من الرضوري تنظيفها بشكل منتظم. إذا 

ظلت املناطق املتسخة بدون تنظيف ملدة طويلة من 
. الزمن فقد يصبح تنظيفها صعباً

 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية.

 امسح أي غبار أو وسخ متبقي باستخدام
قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة تنظيف 

مخففة.
% تقريباً من ٥استخدم محلول مخفف باملاء بواقع 

منظف صوف متعادل.
 قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش

وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية بعناية 
فائقة.

 امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة
إلزالة أية رطوبة متبقية. دع الجلد يجف يف 

منطقة مظللة جيدة التهوية.

العناية باملواد املصنوعة من الجلد■
تويص رشكة تويوتا بتنظيف األجزاء الداخلية 

للسيارة عىل األقل مرتني كل عام وذلـك للحفاظ عىل 
جودة داخل السيارة.

 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية.

 امسحها باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة
% ١بمادة التنظيف املتعادلة املخففة برتكيز 

تقريباً.
 قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش

وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية واملاء 
بعناية فائقة.

مالحظة
تأكد من عدم خدش أو إتالف أسالك جهاز ●

التدفئة أو الهوائي.

تنظيف املناطق ذات األلوان املعدنية 
الصقيلة

تنظيف املواد املصنوعة من الجلد

تنظيف املواد املصنوعة من الجلد 
االصطناعي



الصيانة. ٢-٦٢٠٧
الصيانة.٢-٧

 يجب إجراء الصيانة يف فرتات زمنية محددة
تبعاً لجدول الصيانة.

يتم تحديد الفرتات الزمنية للصيانة املربمجة 
باالستعانة بقراءة عداد املسافة أو بالفرتات الزمنية 

املحددة املوضحة يف الجدول، أيهما يحل أوال.
يجب إجراء الصيانة بعد آخر فرتة بمراعاة نفس 

الفرتات الزمنية.
أين يمكن إجراء خدمة الصيانة؟

من املنطقي أن تأخذ سيارتك إىل وكيل تويوتا املحيل 
إلجراء خدمة الصيانة باإلضافة إىل فحوص 

وتصليحات أخرى.
إن الفنيني التابعني لتويوتا متخصصون يتمتعون 

بأعىل مستويات الكفاءة والتدريب، وتصلهم أحدث 
البيانات املتعلقة بالخدمة والصيانة من خالل 

النرشات الفنية الدورية وإرشادات الخدمة وبرامج 

التدريب الداخلية. لديهم الخربة السابقة للعمل عىل 
سيارات تويوتا. أال تعتقد أن هـذا هو الحل األمثل 

بالنسبة لك؟
لقد استثمر وكيل تويوتا املعتمد الخاص بك أمواالً 
طائلةً يف العدد واألدوات الخاصة بصيانة سيارات 

تويوتا. فهي األقدر عىل القيام باملهمة وبأقل 
التكاليف.

إن قسم الصيانة التابع لوكيل تويوتا سيقوم بتنفيذ 
جميع بنود الصيانة الدورية عىل سيارتك بصورة 

اقتصادية وموثوقية عالية.
يجب فحص الخراطيم املطاطية (لنظام التربيد 

والتدفئة ونظام الفرامل ونظام الوقود) من قبل فني 
متخصص مؤهل وفقـاً لربنامج الصيانة الخاص 

بالسيارة تويوتا.
إن الخراطيم املطاطية من أهم البنود يف عملية 

الصيانة. يجب عىل الفور استبدال أي خراطيم تالفة 
أو متآكلة. يجب مراعاة أن الخراطيم املطاطية 

تتهالك بمرور الزمن، مما يؤدي إىل انتفاخها وبالتايل 
تغري شكلها أو تشققها.

ماذا عن أمور الصيانة التي بمقدورك القيام بها 
بنفسك؟

تتميز العديد من بنود الصيانة بالسهولة بحيث 
يمكنك القيام بها بنفسك إذا كنت تتمتع بأقل 

املهارات امليكانيكية ولديك العدد اليدوية البسيطة 
واملناسبة.

يف هـذا القسم سنقدم لك اإلرشادات البسيطة حول 
كيفية القيام بتنفيذ بنود الصيانة تلك.

ومع ذلـك يجب مراعاة أن بعض مهام الصيانة 
تتطلب نوعاً خاصاً من العدد اليدوية واملهارات 

الفنية. يجب تنفيذها بواسطة الفنيني املؤهلني. حتى 
إذا كانت لديك الخربة امليكانيكية الكافية للقيام بها 

بنفسك، فإننا نويص بقيام وكيل تويوتا بتنفيذ 
أعمال اإلصالح والصيانة هـذه، والسيما أنه 

متطلبات الصيانة

لضمان القيادة اآلمنة واالقتصادية يف 
استهالك الوقود، فإن العناية اليومية 

والصيانة الدورية للسيارة أمر رضوري. 
تويص رشكة تويوتا بإجراءات الصيانة 

التالية:

تحذير
يف حالة عدم صيانة سيارتك بصورة صحيحة■

قد تؤدي الصيانة غري الصحيحة إىل إتالفها كما قد 
ينتج عن ذلـك التعرض للوفاة أو إلصابات 

جسدية.
التعامل مع البطارية■

إن أعمدة وأطراف توصيل البطارية ولوازمها 
تحتوي عىل الرصاص ومكونات الرصاص 

واملعروف أنها مرضة بالدماغ. لذلـك يرجى غسل 
)٦٤٤ص ←اليدين عقب التعامل مع البطارية. (

الصيانة املربمجة
الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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ةيانعلاو ةنايصلا

سيحتفظ بالسجل الذي تُدون فيها بيانات الصيانة 
الخاصة بسيارتك. هـذا السجل مفيد لك للغاية يف 
االستفادة من الصيانة خالل رسيان فرتة الضمان.

هل سيارتك يف حاجة إىل إصالح؟■
كن يقظاً ألي تغريات يف أداء سيارتك أو الصوت 

الصادر منها، واملالحظات النظرية التي تشري إىل 
رضورة إجراء الصيانة. وفيما ييل أبرزها:

عدم تشغيل املحرك من أول مرة أو تعثره أو ●
إصداره ألزيز

تدهور الطاقة بصورة ملحوظة●
صدور أصوات غريبة من املحرك●
وجود ترسب سوائل أسفل السيارة (مع مراعاة أن ●

سقوط قطرات مياه من أنبوب نظام تكييف الهواء 
(. بعد االستعمال يُعد أمراً طبيعياً

التغري يف صوت إصدار غاز العادم (قد يشري ذلـك ●
إىل ترسب أول أكسيد الكربون الخطر. يجب قيادة 

السيارة والنوافذ مفتوحة والتوجه عىل الفور 
لفحص نظام غاز العادم.)

تغري شكل اإلطارات أو صدور أصوات عند ●
االنعطاف أو عدم انتظام اهرتاء اإلطارات

انحراف السيارة إىل إحدى الجهتني عند قيادتها ●
لألمام عىل طريق مستو

صدور أصوات غريبة متعلقة بحركة جهاز التعليق●
ضعف فعالية نظام الفرامل، شعور بضعف ●

مقاومة دواسة الفرامل، قرب مالمستها ألرضية 
السيارة، انحراف السيارة إىل إحدى الجهتني عند 

الضغط عىل دواسة الفرامل
ارتفاع حرارة سائل تربيد املحرك بصورة مستمرة ●

)١٣٣، ١٢٩ص ←إىل أكثر من الحد الطبيعي (
ارتفاع حرارة املحرك بصورة مستمرة، وانخفاض ●

مستوى ضغط الزيت
فإذا الحظت أي من هذه املؤرشات، يجب عليك أن 

تأخذ سيارتك إىل وكيل تويوتا يف أقرب فرصة ممكنة. 
فإن سيارتك يف حاجة إىل إصالح أو ضبط.



الصيانة. ٢-٦٢٢٧

إجراءات الصيانة:
ف = افحص أو صحّح أو استبدل حسب الحاجة

س = استبدل أو غريِّ أو شحِّم
ش = شحِّم

ث = ثبّت بعزم التدوير املوصوف

الصيانة املربمجة

يرجى إجراء الصيانة باتباع الجدول التايل:

متطلبات الصيانة الدورية
سيارتك تحتاج إىل إجراء الصيانة وفقاً لجدول الصيانة الدورية العادية. (راجع "جدول الصيانة الدورية".)

إذا كنت تقود سيارتك بشكل أسايس تحت واحد أو أكثر من ظروف التشغيل الخاصة املذكورة أدناه، ستحتاج 
إىل صيانة بعض البنود املذكورة يف جدول الصيانة عىل فرتات أقرب لالحتفاظ بسيارتك يف حالة جيدة. 

(راجع "جدول الصيانة الدورية اإلضايف".)

أ. ظروف الطريق
. القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج ١

الذائبة.
. القيادة عىل طرق ترابية. (يف املناطق التي ال توجد ٢

فيها الكثري من الطرق املعبدة أو يوجد فيها الكثري من 
الرتاب والهواء فيها جاف.)

. القيادة عىل الطرقات املالحة.٣
. محرك الديزل: بيئات شديدة االتساخ (التعدين/٤

مواقع البناء أو الطرق غري مكتملة الرصف).

ب. ظروف القيادة
. تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: قطر ١

مقطورة (السيارات املجهزة بوصلة ربط املقطورة)، 
أو استخدام كابينة تخييم أو استخدام حمالة سقفية، 

الخ)
 كم ودرجات ٨. رحالت قصرية متكررة أقل من ٢

الحرارة الخارجية تظل أقل من درجة التجمد. (لن 
يصل املحرك إىل درجة الحرارة العادية.)

. دوران املحرك برسعة التعشيقية لفرتة طويلة من ٣
الزمن و/أو قيادة السيارة برسعة بطيئة ملسافة طويلة 

مثل سيارات دوريات الرشطة أو االستعمال املهني/
الشخيص مثل سيارات األجرة أو سيارات توزيع 

البضائع.
% أو أكثر من ٨٠. القيادة املستمرة برسعة عالية (٤

الرسعة القصوى للسيارة) ملا يزيد عن ساعتني.

جدول الصيانة الدورية
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قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل

مكونات املحرك الرئيسية

أحزمة الدفع١
٢٤ففففمحرك البنزين

 شهراً، وبعد ذلك ٧٢ كم أو ١٠٠٠٠٠افحصها عند أول محرك الديزل
 شهرا١٢ً كم أو ٢٠٠٠٠افحصها كل 

زيت املحرك٢

١٢سسسسسسسس1GR-FEاملحرك 

قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع V35A-FTSاملحرك 
."١املالحظة 

قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع F33A-FTVاملحرك 
."٣ و ٢املالحظات 

مصفاة زيت ٣
املحرك

١٢سسسسسسسس1GR-FEاملحرك 

قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع V35A-FTSاملحرك 
."١املالحظة 

قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع F33A-FTVاملحرك 
."٤ و ٢املالحظات 

٢٤فف."٥نظام التربيد/التدفئة "راجع املالحظة ٤

سائل تربيد املحرك (بما يف ذلك سائل تربيد ٥
-فف."٦جهاز التربيد البيني) "راجع املالحظة 

٦
خراطيم وتوصيالت جهاز تربيد زيت 

) "راجع 1GR-FEاملحرك (املحرك 
."٥املالحظة 

٢٤فف

١٢ففففأنابيب وتركيبات غاز العادم٧
نظام اإلشعال

شمعات ٨
اإلشعال

- كم١٠٠٠٠٠استبدلها كل 1GR-FEاملحرك 
-سV35A-FTSاملحرك 

٩
خراطيم نظام تنقية جزيئات الديزل 

DPF للتحقق من ضغط العادم (محرك 
)EURO Vالديزل ملحركات 

٣٦س: -



الصيانة. ٢-٦٢٤٧

١٢ففففففففالبطارية١٠
أنظمة التحكم بالوقود وغاز العادم

مصفاة الوقود (محرك البنزين) "راجع ١١
٩٦-."٧املالحظة 

نظام حقن الوقود (محرك البنزين) ١٢
."١٠ و ٩ و ٨"راجع املالحظات 

أضف منظف جهاز حقن الوقود إىل خزان 
- كم.١٠٠٠٠الوقود كل 

١٢ففففففففجهاز ترسيب املياه (محرك الديزل)١٣

١٤

مصفاة 
منظف الهواء 

(بما يف ذلك 
التحقق من 

منظف الهواء 
األويل، إذا 

كانت سيارتك 
مجهزة به)

سفسفمحرك البنزين
٢٤ف: 
٤٨س: 

محرك الديزل للسيارات 
ففسففسففالخاصة بروسيا

١٢ف: 
٣٦س: 

محرك الديزل باستثناء 
السيارات الخاصة بروسيا

 كم٥٠٠٠افحص كل 
 كم٣٠٠٠٠استبدل كل 

٦ف: 
٣٦س: 

١٥
عداد تدفق 

الهواء 
(محرك 
الديزل)

 ثانية ٣٠قم بنفخ الهواء يف املستشعر بصورة متقطعة ملدة للسيارات الخاصة بروسيا
 أشهر.٦ كم أو كل ١٠٠٠٠تقريباً كل 

للسيارات الخاصة 
باألرجنتني

 ثانية ٣٠قم بنفخ الهواء يف املستشعر بصورة متقطعة ملدة 
.١٢ كم أو كل ١٠٠٠٠تقريباً كل   شهراً

٤٨ففدخان الديزل (محرك الديزل)١٦

١٧
غطاء خزان الوقود، خطوط الوقود، 

وصالت وصمام التحكم ببخار الوقود 
."٥(محرك البنزين) "راجع املالحظة 

٢٤فف

١٨
غطاء خزان الوقود، خطوط ووصالت 

الوقود (محرك الديزل) "راجع املالحظة 
٥".

٢٤فف

علبة تجميع الغبار بالفحم النباتي (محرك ١٩
٢٤ففالبنزين)

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل
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الشاسيه وجسم السيارة

دواسة الفرامل وفرامل االنتظار "راجع ٢٠
٦فففففففف."١١املالحظة 

٦ففففففففحشيات وأقراص الفرامل٢١

سفففسفففسائل الفرامل٢٢
٦ف: 
٢٤س: 

١٢ففففأنابيب وخراطيم الفرامل٢٣
- كم٢٠٠٠٠٠افحص كل املضخة الخوائية (محرك الديزل)٢٤
٦ففففففففسائل جهاز التوجيه اآليل٢٥

عجلة القيادة والروابط وعلبة تروس ٢٦
٦ففففففففجهاز التوجيه

شحم عمود نقل الطاقة الحركية "راجع ٢٧
٦شششششششش."١٣ و ١٢املالحظات 

٦ثثثثثثثثبراغي عمود نقل الطاقة الحركية٢٨
٦ففففففففأغلفة عمود نقل الطاقة الحركية٢٩
٢٤ففففأغلفة عمود الدفع٣٠

الوصالت الكروية واألغطية املانعة لدخول ٣١
٦ففففففففالغبار الخاصة بجهاز التعليق

٢٤ففسائل جهاز نقل الحركة التلقائي٣٢

خراطيم ووصالت مربد سائل جهاز نقل ٣٣
٢٤ففالحركة التلقائي

٤٨ففزيت جهاز تحويل وضع الدفع٣٤

سفسفزيت الرتوس التفاضلية األمامية٣٥
١٢ف: 
٤٨س: 

سفسفزيت الرتوس التفاضلية الخلفية٣٦
١٢ف: 
٤٨س: 

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل



الصيانة. ٢-٦٢٦٧

مالحظة:
 كم بعد تغيري زيت املحرك آخر ١٠٠٠٠ شهراً أو قيادة السيارة ملسافة أكثر من ١٢. عند مرور ١

مرة، قم بتغيري كل من زيت املحرك ومصفاة الزيت حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري بالصيانة. قد 
 كم. ١٠٠٠٠يؤدي هذا إىل عرض مؤرش التذكري بالصيانة حتى لو تمت قيادة السيارة ملسافة أقل من 

إذا تمت قيادة السيارة عىل الطرق كثرية الغبار أو الطرق الرتابية بشكل رئييس، قم بتغيري كل من 
 شهور حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري ٦ كم أو كل ٥٠٠٠زيت املحرك ومصفاة الزيت كل 

بالصيانة.
. للسيارات الخاصة بأوكرانيا، بيالروسيا، أرمينيا، أوزبكستان، كازاخستان، روسيا، الهند، ٢

 كم بعد ١٠٠٠٠ شهراً أو عندما تقود السيارة ملسافة أكثر من ١٢قريغيزستان، فيجي: عند مرور 
تغيري زيت املحرك آخر مرة، قم بتغيري كل من زيت املحرك ومصفاة الزيت حتى عند عدم عرض 
مؤرش التذكري بالصيانة. إذا تمت قيادة السيارة عىل الطرق كثرية الغبار أو الطرق الرتابية بشكل 

 شهور حتى عند عدم ٦ كم أو كل ٥٠٠٠رئييس، قم بتغيري كل من زيت املحرك ومصفاة الزيت كل 
عرض مؤرش التذكري بالصيانة.

. باستثناء السيارات الخاصة بأوكرانيا، بيالروسيا، أرمينيا، أوزبكستان، كازاخستان، روسيا، ٣
 كم بعد ٥٠٠٠ أشهر أو عندما تقود السيارة ملسافة أكثر من ٦الهند، قريغيزستان، فيجي: عند مرور 

تغيري زيت املحرك آخر مرة، قم بتغيري زيت املحرك حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري بالصيانة. إذا 
تمت قيادة السيارة عىل الطرق كثرية الغبار أو الطرق الرتابية بشكل رئييس، قم بتغيري زيت املحرك 

 شهور حتى إذا لم يتم عرض مؤرش التذكري بالصيانة.٣ كم أو كل ٢٥٠٠كل 
. باستثناء السيارات الخاصة بأوكرانيا، بيالروسيا، أرمينيا، أوزبكستان، كازاخستان، روسيا، ٤

 كم بعد ٥٠٠٠ أشهر أو عندما تقود السيارة ملسافة أكثر من ٦الهند، قريغيزستان، فيجي: عند مرور 
تغيري زيت املحرك آخر مرة، قم بتغيري مصفاة زيت املحرك حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري 

بالصيانة.

٦ففففففففأجهزة التعليق األمامية والخلفية٣٧
٦ففففففففاإلطارات وضغط النفخ٣٨

املصابيح وبوق التنبيه واملاسحات ٣٩
٦ففففففففوالغساالت

-سسسسمصفاة نظام تكييف الهواء٤٠

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل



٦٢٧

٧

الصيانة. ٢-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

.١٢ كم أو كل ٢٠٠٠٠ شهراً من الفحص السابق، افحص كل ٤٨ كم أو ٨٠٠٠٠. بعد ٥  شهراً
 كم.٨٠٠٠٠ كم ألول مرة ومن ثم كل ١٦٠٠٠٠. قم بالتغيري عند ٦
. بما يف ذلـك املصفاة املركبة يف خزان الوقود.٧
: للسيارات الخاصة بالبحرين وقطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة 1GR-FE. املحرك ٨

واململكة العربية السعودية وعمان فقط.
: للسيارات الخاصة بغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والسلفادور V35A-FTS. املحرك ٩

وبوليفيا وأذربيجان وأرمينيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأنغوال وليسوتو 
وبوتسوانا والكامريون وإريرتيا وتشاد وجمهورية الكونغو وبنني وجيبوتي وإثيوبيا والصومال 

وزامبيا وغينيا وكوت ديفوار وليبرييا وليبيا ومدغشقر ومايل ومالوي وموزمبيق ونيجرييا وغينيا 
بيساو وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسرياليون وجمهورية إفريقيا الوسطى 

والسنغال والسودان وتنزانيا وسوازيالند وتوغو وأوغندا ومرص وبوركينا فاسو وغينيا االستوائية 
وكابو فريدي وغامبيا وموريتانيا وبوروندي والنيجر وجزر القمر وجنوب السودان والعراق 

والبحرين وقطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة واليمن واململكة العربية السعودية وبنغالديش 
وعُمان وباكستان ومنغوليا وفانواتو وميكرونيسيا فقط.

. منظف جهاز حقن الوقود األصيل من تويوتا أو ما يعادله.١٠
. فحص فرامل االنتظار غري رضوري.١١
 ساعة بعد الغمر.٢٤. التشحيم خالل ١٢
. السيارات املجهزة بجهاز التشحيم فقط.١٣

راجع الجدول التايل لبنود الصيانة الدورية العادية التي تتطلب تكراراً أكثر للخدمة تبعاً لنوعية 
الظروف القاسية. (لإليجاز، راجع "متطلبات الصيانة الدورية".)

جدول الصيانة الدورية اإلضايف

: القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة.١أ-
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص
 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل  أنابيب وخراطيم الفرامل*فحص
 شهرا١٢ً كم أو كل ١٠٠٠٠كل  أغلفة عمود الدفع*فحص

 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠كل تغيري زيت جهاز تحويل وضع الدفع
تشحيم أعمدة نقل الطاقة الحركية "راجع املالحظات 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل ."٢ و ١



الصيانة. ٢-٦٢٨٧

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أغلفة عمود نقل الطاقة الحركية*فحص
 عجلة القيادة والوصالت وعلبة تروس جهاز *فحص
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل التوجيه

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أجهزة التعليق األمامية والخلفية*فحص
إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل الشاسيه 

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل ."٣وجسم السيارة "راجع املالحظة 

: القيادة عىل طرق ترابية. (يف املناطق التي ال توجد فيها الكثري من الطرق املعبدة أو يوجد فيها الكثري من ٢أ-
الرتاب والهواء فيها جاف.)
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري زيت املحرك (املحرك 

 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري مصفاة زيت املحرك (املحرك 

 أو استبدال مصفاة منظف الهواء (بما يف ذلك *فحص
التحقق من منظف الهواء األويل، إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)

محرك البنزين
 شهرا١٢ً كم أو كل ١٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠س: كل 

محرك الديزل للسيارات الخاصة بروسيا
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠ف: كل 
 شهرا٣٦ً كم أو كل ٣٠٠٠٠س: كل 

محرك الديزل باستثناء السيارات الخاصة بروسيا
 شهور٣ كم أو كل ٢٥٠٠ف: كل 
 شهرا٣٦ً كم أو كل ٣٠٠٠٠س: كل 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠كل تغيري زيت جهاز تحويل وضع الدفع

تشحيم أعمدة نقل الطاقة الحركية "راجع املالحظات 
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل ."٢ و ١

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أغلفة عمود نقل الطاقة الحركية*فحص

 كم١٥٠٠٠كل استبدال مصفاة نظام تكييف الهواء

: القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة.١أ-



٦٢٩

٧

الصيانة. ٢-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

: القيادة عىل الطرقات املالحة.٣أ-
تشحيم أعمدة نقل الطاقة الحركية "راجع املالحظات 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل ."٢ و ١

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أغلفة عمود نقل الطاقة الحركية*فحص

: محرك الديزل: بيئات شديدة االتساخ (التعدين/مواقع البناء أو الطرق غري مكتملة الرصف).٤أ-

تنظيف عداد تدفق الهواء

باستثناء املوديالت الخاصة باألرجنتني
 ٣٠قم بنفخ الهواء يف املستشعر بصورة متقطعة ملدة 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠ثانية تقريباً كل 
للسيارات الخاصة باألرجنتني

 ٣٠قم بنفخ الهواء يف املستشعر بصورة متقطعة ملدة 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠ثانية تقريباً كل 

: تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: قطر مقطورة (السيارات املجهزة بوصلة ربط املقطورة)، أو ١ب-
استخدام كابينة تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)

 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري زيت املحرك (املحرك 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري مصفاة زيت املحرك (املحرك 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص

 أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص
 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠كل تغيري زيت جهاز تحويل وضع الدفع
 شهرا٢٤ً كم أو ٢٠٠٠٠كل تغيري زيت الرتوس التفاضلية األمامية
 شهرا٢٤ً كم أو ٢٠٠٠٠كل تغيري زيت الرتوس التفاضلية الخلفية

تشحيم أعمدة نقل الطاقة الحركية "راجع املالحظات 
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل ."٢ و ١

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أغلفة عمود نقل الطاقة الحركية*فحص



الصيانة. ٢-٦٣٠٧

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*
مالحظة:

 ساعة بعد الغمر.٢٤. التشحيم خالل ١

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  أجهزة التعليق األمامية والخلفية*فحص
إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل الشاسيه 

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل ."٣وجسم السيارة "راجع املالحظة 

 كم ودرجات الحرارة الخارجية تظل أقل من درجة التجمد. (لن يصل ٨: رحالت قصرية متكررة أقل من ٢ب-
املحرك إىل درجة الحرارة العادية.)

 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري زيت املحرك (املحرك 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري مصفاة زيت املحرك (املحرك 

: دوران املحرك برسعة التعشيقية لفرتة طويلة من الزمن و/أو قيادة السيارة برسعة بطيئة ملسافة ٣ب-
طويلة مثل سيارات دوريات الرشطة أو االستعمال املهني/الشخيص مثل سيارات األجرة أو سيارات توزيع 

البضائع.
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري زيت املحرك (املحرك 

 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )1GR-FEتغيري مصفاة زيت املحرك (املحرك 
 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص

 أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص
 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

% أو أكثر من الرسعة القصوى للسيارة) ملا يزيد عن ساعتني.٨٠: القيادة املستمرة برسعة عالية (٤ب-

 أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص
 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠كل تغيري زيت جهاز تحويل وضع الدفع
 شهرا٢٤ً كم أو ٢٠٠٠٠كل تغيري زيت الرتوس التفاضلية األمامية
 شهرا٢٤ً كم أو ٢٠٠٠٠كل تغيري زيت الرتوس التفاضلية الخلفية

: تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: قطر مقطورة (السيارات املجهزة بوصلة ربط املقطورة)، أو ١ب-
استخدام كابينة تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)



٦٣١

٧

الصيانة. ٢-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

. السيارات املجهزة بجهاز التشحيم فقط.٢
 U. لرباغي تركيب املقاعد وبراغي تثبيت مكونات أجهزة التعليق والرباغي التي عىل شكل حرف ٣

لتثبيت النوابض الصفائحية.



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٣٢٧
تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك.٣-٧

يمكنك تنفيذها بنفسك

يف حالة قيامك بتنفيذ أعمال الصيانة بنفسك، 
تأكد من صحة اإلجراءات الواردة يف هـذا 

القسم.

الصيانة
القطع والعددالبنود

حالة البطارية
)٦٤٤ص ←(

مياه دافئة•
بيكربونات الصودا•
شحم•
مفتاح ربط صواميل •

العجالت العادي (لرباغي 
تثبيت مشابك أطراف 

التوصيل)
مياه مقطرة•

الونش الكهربائي 
(إذا كانت سيارتك 

ص ←مجهزة به) (
٦٥٧(

شحم•
سائل جهاز نقل الحركة •

التلقائي

مستوى سائل تربيد 
املحرك/سائل تربيد 
جهاز التربيد البيني 
(إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)
)٦٤٣ص ←(

• "Toyota Super 
Long Life Coolant"  
أو سائل تربيد مماثل عايل 

الجودة بقاعدة إثيلني 
غليكول غري سليكاتي غري 

أميني غري نيرتاتي وغري 
بوراتي يتسم بتكنولوجيا 

حمض-عضوي مهجن 
طويل األجل

 "Toyota Super 
Long Life Coolant"  

% ٥٠مخلوط سلفاً بنسبة 
% مياه غري ٥٠مربد و
مؤينة.

قمع (يستخدم فقط إلضافة •
سائل التربيد)

مستوى زيت املحرك
)٦٤٠ص ←(

• "Toyota Genuine 
Motor Oil" أو ما يعادله 

خرقة أو منشفة ورقية•
قمع (يستخدم فقط إلضافة •

زيت املحرك)
ص ←الفيوزات (

٦٧٦(
فيوز بنفس معدل األمبري •

األصيل

ملبات املصابيح
)٦٨٠ص ←(

اللمبات ذات نفس الرقم •
والقدرة بالواط املزودة 

كتجهيزات أصلية
مفك براغي مزود بالحافة •

املتصالبة
مفك براغي مزود بالحافة •

املسطحة
مفتاح ربط الصواميل•

القطع والعددالبنود



٦٣٣

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

راديتري املحرك 
واملكثف وراديتري 

جهاز التربيد البيني 
(إذا كانت سيارتك 

ص ←مجهزة به) (
٦٤٤(

⎯

ضغط نفخ اإلطار
)٦٧٠ص ←(

مقياس ضغط اإلطار•
مصدر الهواء املضغوط•

سائل الغسالة
)٦٤٧ص ←(

املاء أو سائل الغسالة الذي •
يحتوي عىل مضاد للتجمد 

(لالستعمال يف فصل 
الشتاء)

قمع (يستخدم فقط إلضافة •
املاء أو سائل الغسالة)

تحذيرالقطع والعددالبنود
تحتوي حجرية املحرك عىل العديد من اآلليات 

والسوائل التي قد تتحرك بصورة مفاجئة، وقد 
تصبح ساخنة أو مشحونة بالطاقة الكهربائية. 

لتفادي التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطرية، 
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عند العمل عىل حجرية املحرك■
أبعد يديك ومالبسك وأدواتك عن املراوح ●

املتحركة وحزام تشغيل املحرك.
احرص عىل عدم ملس املحرك وراديتري املحرك ●

ومشعب غاز العادم، إلخ بعد القيادة مبارشة 
حيث قد تكون ساخنة. ستكون الزيوت 

والسوائل األخرى ساخنة أيضـاً.
ال ترتك أي يشء قابل لالشتعال مثل الورق ●

والقماش داخل حجرية املحرك.
ال تدخن أو تحدث رشارات أو تعرض اللهب ●

للوقود أو البطارية. الوقود وانبعاثات البطارية 
قابلة لالشتعال.

توخى الحذر الشديد عند التعامل مع البطارية. ●
حيث أنها تحتوي عىل أحماض كربيتية سامة 

وأكالة.
يرجى االنتباه إىل أن سوائل الفرامل قد تؤدي ●

إىل رضر بيديك أو عينيك كما أنها قد تتلف 
األسطح املطلية. فإذا اتصل السائل بيديك أو 

عينيك، اغسل املنطقة املترضرة باملياه النظيفة 
عىل الفور. فإذا كنت ال تزال تشعر باأللم، عليك 

استشارة الطبيب.
عند العمل بالقرب من مروحة التربيد أو شبكة ■

الراديتري
تأكد من وجود مفتاح تشغيل املحرك يف وضع 

اإليقاف. إذا كان مفتاح تشغيل املحرك يف وضع 
، فقد تدور مروحة التربيد بصورة ONالتشغيل 

تلقائية إذا كان نظام تكييف الهواء يف وضع 
التشغيل و/أو إذا كانت درجة حرارة سائل التربيد 

)٦٤٤ص ←مرتفعة. (



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٣٤٧

اسحب ذراع فك تأمني غطاء حجرية ١
املحرك.

. يرتفع غطاء حجرية املحرك إىل األعىل قليالً

اسحب ذراع تثبيت غطاء حجرية املحرك ٢
االحتياطي لألعىل وارفع غطاء حجرية 

املحرك.

تحذير
عند العمل عىل السيارة أو تحتها■

ال تدخل أسفل السيارة عندما تكون السيارة 
مرفوعة بالرافعة فقط. قم باستخدام حوامل 

. الرافعة أو دعامات صلبة أخرى دائماً
واقي العينني■

استخدم واقي العينني لتفادي دخول املواد 
املتطايرة أو املتساقطة أو رذاذ السوائل أو غريها 

إىل داخل عينيك.

مالحظة
إذا قمت بنزع مصفاة منظف الهواء■

إن القيادة بدون مصفاة منظف الهواء قد تسبب 
اهرتاء املحرك بصورة كبرية بسبب الغبار املوجود 

يف الهواء.
إذا كان مستوى السائل منخفضاً أو عالياً■

من الطبيعي أن يتدنى مستوى سائل الفرامل قليالً 
كلما تعرضت حشيات الفرامل للبىل أو عندما 

يكون مستوى السائل يف خزان السائل املضغوط 
. عالياً

إذا كان الخزان يحتاج إىل إعادة التعبئة بصورة 
متكررة، فقد يشري ذلك إىل وجود مشكلة خطرية 

بنظام الفرامل.

غطاء املحرك

قم بفك التأمني من داخل السيارة لفتح غطاء 
املحرك.

فتح غطاء املحرك



٦٣٥
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

تحذير
فحص ما قبل القيادة■

تأكد من أن غطاء حجرية املحرك مغلق تماماً وأنه 
مؤمن بصورة محكمة.

إن لم يكن غطاء حجرية املحرك مؤمناً بصورة 
محكمة، فقد ينفتح بينما تكون السيارة يف وضع 

الحركة مما قد يؤدي إىل حوادث قد تؤدي إىل 
الوفاة أو اإلصابات الخطرية.



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٣٦٧

 1املحركGR-FE

)٦٧٦ص ←صندوق الفيوزات (
)٦٤٤ص ←البطارية (

)٦٤٠ص ←عصا قياس مستوى زيت املحرك (
)٦٤٤ص ←مروحة تربيد الراديتري (

)٦٤١ص ←غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك (
)٦٤٧ص ←خزان سائل الغسالة (

)٦٤٣ص ←خزان سائل تربيد املحرك (
)٦٤٤ص ←راديتري املحرك (

مروحة التربيد الكهربائية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
)٦٤٤ص ←املكثف (

)٦٤٨ص ←منظف الهواء (

حجرية املحرك

املكونات

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



٦٣٧

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

 املحركV35A-FTS

)٦٧٦ص ←صندوق الفيوزات (
)٦٤٤ص ←البطارية (

)٦٤٣ص ←خزان سائل تربيد جهاز التربيد البيني (
)٦٤٣ص ←خزان سائل تربيد املحرك (

)٦٤١ص ←غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك (
)٦٤٤ص ←مروحة تربيد الراديتري (

)٦٤٠ص ←عصا قياس مستوى زيت املحرك (
)٦٤٨ص ←منظف الهواء (

)٦٤٧ص ←خزان سائل الغسالة (
)٦٤٤ص ←راديتري جهاز التربيد البيني (

)٦٤٤ص ←راديتري املحرك (
مروحة التربيد الكهربائية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

)٦٤٤ص ←املكثف (

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٣٨٧

 املحركF33A-FTV

)٦٧٦ص ←صندوق الفيوزات (
)٦٤٤ص ←البطارية (

)٦٤٣ص ←خزان سائل تربيد جهاز التربيد البيني (
)٦٤٣ص ←خزان سائل تربيد املحرك (

)٦٤٤ص ←مروحة تربيد الراديتري (
)٦٤١ص ←غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك (

)٦٤٠ص ←عصا قياس مستوى زيت املحرك (
)٦٤٨ص ←منظف الهواء (

)٦٤٧ص ←خزان سائل الغسالة (
)٦٤٤ص ←راديتري جهاز التربيد البيني (

)٦٤٤ص ←راديتري املحرك (
مروحة التربيد الكهربائية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

)٦٤٤ص ←املكثف (

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً■
ادفع اللسان للداخل واسحب ذراع فك ١

التأمني، وارفع الغطاء.

قم برتكيب الغطاء املبني يف الشكل ٢
التوضيحي.

نزع غطاء املحرك■
ادفع اللسان للداخل واسحب ذراع فك ١

التأمني، وارفع الغطاء.

اسحب الغطاء باتجاه مقدمة السيارة ٢
إلزالته.

تركيب غطاء حجرية املحرك■
قم برتكيب الغطاء كما هو مبني يف الشكل 

التوضيحي.

تحذير
)F33A-FTVعندما ترتفع درجة حرارة املحرك (املحرك ■

ال تلمس غطاء املحرك حيث أن درجة حرارته ترتفع للغاية وتؤدي إىل إصابات خطرية مثل حروق.

غطاء حجرية املحرك (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٤٠٧

عندما يكون املحرك ضمن نطاق درجة الحرارة 
التشغيلية ولكن ليس يف وضع التشغيل، افحص 

مستوى زيت املحرك باستعمال عصا قياس 
مستوى الزيت.

فحص مستوى زيت املحرك■
أوقف السيارة عىل أرض مستوية. بعد ١

تسخني املحرك وإيقاف تشغيل املحرك، 
 دقائق اىل أن يتجمع ٥انتظر ألكثر من 

الزيت يف الجزء السفيل من املحرك.
أمسك قطعة قماش تحت الحافة واسحب ٢

عصا قياس مستوى الزيت للخارج.

 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

امسح عصا قياس مستوى الزيت لتنظيفها ٣
. تماماً

أعد إدخال عصا قياس مستوى الزيت حتى ٤
نهايتها.

مالحظة
بعد تركيب غطاء حجرية املحرك■

تأكد من كون الغطاء مركباً بإحكام يف مكانه 
األصيل.

فحص وإضافة زيت املحرك



٦٤١

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

أمسك قطعة القماش تحت الحافة، واسحب ٥
العصا للخارج وافحص مستوى الزيت.

منخفض
عادي

مستوى زائد
قد يختلف شكل عصا قياس مستوى الزيت وفقاً 

لنوع السيارة أو املحرك.
امسح العصا مرة أخرى وأعد إدخالها حتى ٦

نهايتها.
التأكد من نوع الزيت وتجهيز البنود ■

املطلوبة
تأكد من فحص نوع زيت املحرك وتجهيز 

البنود املطلوبة قبل إضافة الزيت.
اختيار زيت املحرك
٧٤٦ص ←
 مستوى ←كمية الزيت (املستوى املنخفض 

االمتالء)
:1GR-FEاملحرك 
 لرت١٫٧

:V35A-FTSاملحرك 
 لرت١٫٥

:F33A-FTVاملحرك 
 لرت٢٫١
البنود

قمع نظيف
إضافة زيت املحرك■

إذا كان مستوى زيت املحرك أدنى أو بالقرب 
من عالمة املستوى املنخفض، قم بإضافة زيت 

محرك من نفس النوع املوجود بالفعل يف 
املحرك.

 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

A

B

C



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٤٢٧

انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بتدويره ١
بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

أضف زيت املحرك ببطء، وتفقد املستوى ٢
باستعمال عصا القياس.

قم برتكيب غطاء فتحة تعبئة الزيت ٣
بواسطة تدويره باتجاه حركة عقارب 

الساعة.

استهالك زيت املحرك■
سيتم استهالك كمية معينة من زيت املحرك أثناء 
القيادة. يف الحاالت التالية، قد تزداد كمية الزيت 

املستهلك وقد تحتاج إىل إعادة تعبئة زيت املحرك بني 
فرتات تغيري الزيت املحددة.

إذا كان املحرك جديداً، عىل سبيل املثال، مبارشةً ●
بعد رشاء السيارة أو بعد استبدال املحرك

إذا قمت باستعمال زيت منخفض نوعية أو زيت ●
لزوجته غري املناسبة

عند القيادة برسعات دوران عالية للمحرك أو ●
بحمولة ثقيلة، أو عند القطر أو عند زيادة أو 

خفض رسعة السيارة بصورة متكررة
إذا تركت املحرك دائراً برسعة التعشيقية ملدة ●

طويلة، أو قمت بالقيادة بصورة متكررة يف حركة 
املرور املزدحمة

بعد تغيري زيت املحرك (باستثناء املحرك ■
1GR-FE(

ينبغي إعادة ضبط بيانات صيانة زيت املحرك. 
قم بتنفيذ اإلجراءات التالية:

 / "إعدادات السيارة" عىل اخرت ١
 الخاصة بشاشة العرض شاشة 

املتعددة املعلومات، ثم اضغط مطوالً عىل 
.

.اخرت "صيانة الزيت" ثم اضغط ٢

.اخرت "نعم" ثم اضغط ٣

عند اكتمال عملية إعادة الضبط، سيتم عرض "تمت 
إعادة الضبط".
تحذير

زيت املحرك املستعمل■
إن زيت املحرك املستخدم يحتوي عىل ملوثات ●

ضارة قد تؤدي إىل اإلصابة باضطرابات جلدية 
مثل االلتهاب كما قد تؤدي إىل اإلصابة برسطان 

الجلد، وبالتايل يجب أخذ الحيطة والحذر 
لتفادي تعرض الجلد للزيت بصورة متكررة 
ولفرتة طويلة من الزمن. إلزالة زيت املحرك 

املستعمل عن برشتك، يجب غسلها جيداً باملاء 
والصابون.

يجب التخلص من زيت املحرك املستخدم ●
وكذلـك املصايف بطريقة آمنة ومقبولة. ال يجب 
التخلص منها يف سالت املهمالت أو يف املجاري 

أو إلقاءها يف الطرقات. يجب االتصال بوكيل 
تويوتا أو محطة الخدمة أو قطع الغيار للمزيد 

من املعلومات بشـأن إعادة تدويرها أو 
التخلص منها.

ال ترتك زيت املحرك املستخدم يف متناول ●
األطفال.

مالحظة
ملنع إلحاق أي رضر أو تلف باملحرك■

افحص مستوى الزيت يف فرتات منتظمة.
عند تغيري زيت املحرك■
كن حذراً أال تسكب زيت املحرك عىل أجزاء ●

السيارة.
تجنب تعبئة املحرك أكثر من الالزم بالزيت، ●

وإال فقد يتعرض املحرك للرضر.
افحص مستوى الزيت املشار إليه عىل عصا ●

قياس مستوى زيت املحرك يف كل مرة تعيد 
فيها تعبئته بالزيت.

تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك ●
مغلق بإحكام.



٦٤٣

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

خزان سائل تربيد املحرك■
 1املحركGR-FE

يكون مستوى سائل التربيد مُرضياً إذا كان بني 
" (مستوى االمتالء) FULLالخطني "

" (مستوى منخفض) املوجودين عىل LOWو "
الخزان عندما يكون املحرك بارداً.

غطاء الخزان
"FULLالخط "
"LOWالخط "

"، LOWإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
فيجب إضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط 

"FULL ."
)٧٣٣ص ←(
 املحركاتV35A-FTS و F33A-FTV

يكون مستوى سائل التربيد مُرضياً إذا كان بني 
" L" (مستوى االمتالء) و "Fالخطني "

(مستوى منخفض) املوجودين عىل الخزان 
. عندما يكون املحرك بارداً

غطاء الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

"، فيجب Lإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
". Fإضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط "

)٧٣٣ص ←(
خزان سائل تربيد جهاز التربيد البيني (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة به)
يكون مستوى سائل التربيد مُرضياً إذا كان بني 

" L" (مستوى االمتالء) و "Fالخطني "
(مستوى منخفض) املوجودين عىل الخزان 

. عندما يكون املحرك بارداً

غطاء الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

مالحظة
بعد تغيري زيت املحرك (باستثناء املحرك ■

1GR-FE(
تأكد من إعادة ضبط بيانات تغيري زيت املحرك. 
إذا لم تتم إعادة ضبطها، فلن يتم عرض توقيت 

التغيري التايل بشكل صحيح.

فحص سائل التربيد

FULL

LOW

A

B

C

A

B

C

A

B

C



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٤٤٧

"، فيجب Lإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
". Fإضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط "

)٧٣٣ص ←(

اختيار نوع سائل التربيد■
 Toyota Super Long" قم باستعمال فقط 
Life Coolant"  أو سائل تربيد مماثل عايل الجودة 

بقاعدة إثيلني غليكول غري سليكاتي غري أميني غري 
نيرتاتي وغري بوراتي يتسم بتكنولوجيا حمض-

عضوي مهجن طويل األجل.
"Toyota Super Long Life Coolant "

% مياه ٥٠% سائل تربيد و٥٠مخلوط سلفاً بنسبة 
°م)٣٥غري مؤينة. (لتشغيله: -

للمزيد من التفاصيل حول سائل التربيد، اتصل بوكيل 
تويوتا.

إذا تراجع مستوى سائل التربيد خالل فرتة قصرية ■
بعد إعادة تعبئته

افحص بالنظر راديتري املحرك والخراطيم وغطاء 
خزان سائل تربيد املحرك وغطاء الراديتري (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) وراديتري جهاز التربيد البيني (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به) وغطاء خزان سائل تربيد 
جهاز التربيد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

وسدادة فتحة الترصيف ومضخة املاء.
إذا لم تجد أي ترسب، اطلب من وكيل تويوتا فحص 

الغطاء ونظام التربيد نفسه بحثاً عن ترسب فيه.

افحص راديتري املحرك واملكثف وراديتري جهاز 
التربيد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

وقم بإزالة أي مواد غريبة. يف حالة تعرض أي 
من األجزاء املذكورة أعاله لالتساخ الشديد أو 
إن لم تكن متأكداً من حالتها، اطلب من وكيل 

تويوتا فحص سيارتك.

تحقق من البطارية كالتايل.
رموز التحذير■

إن كل رمز تحذير تراه عىل سطح البطارية 
يعني ما ييل:

تحذير
عندما ترتفع درجة حرارة املحرك■

ال تقم بنزع غطاء الراديتري (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به) أو غطاء خزان سائل تربيد املحرك أو 
غطاء خزان سائل تربيد جهاز التربيد البيني (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به).
قد يكون نظام التربيد معرضاً لضغط مرتفع وقد 

يندفع سائل التربيد الساخن يف حالة نزع غطاء 
الخزان، مما يسبب اإلصابة الخطرية مثل حروق.

مالحظة
عند إضافة سائل التربيد■

ال يكون سائل التربيد عبارة عن إما ماء عادي أو 
مقاوم للتجمد. ويجب استخدام الخليط الصحيح 
من املياه ومقاوم التجمد لتوفري اللزوجة املناسبة 
ومقاومة الصدأ وتوفري أكرب قدر من التربيد. تأكد 

من قراءة التعليمات الواردة عىل بطاقة حاوية 
مقاوم التجمد أو سائل التربيد املستخدم.

يف حالة انسكاب سائل التربيد■
تأكد من غسله باملاء ملنع أي رضر أو تلف بأجزاء 

السيارة أو الطالء.

فحص راديتري املحرك واملكثف وراديتري 
جهاز التربيد البيني (إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)

تحذير
عندما ترتفع درجة حرارة املحرك■

ال تلمس راديتري املحرك أو املكثف أو راديتري 
جهاز التربيد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

حيث إن درجة حرارتها قد تكون مرتفعة للغاية 
وتؤدي إىل إصابات خطرية مثل حروق.

فحص البطارية
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع ■
الغطاء (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

٦٣٩ص ←
األجزاء الخارجية للبطارية■

تأكد من أن أطراف توصيل البطارية ال يعلوها 
الصدأ وأن وصالتها مثبتة بإحكام وغري 

مرخية، وال يوجد أي تشققات بالبطارية أو 
مشابك غري مثبتة بإحكام.

النوع أ

أطراف توصيل البطارية
مشبك

النوع ب

أطراف توصيل البطارية
مشبك

النوع ج

أطراف توصيل البطارية
مشبك

فحص سائل البطارية■
تأكد من كون املستوى بني الخطني العلوي 

والسفيل.

ممنوع التدخني، ال تعرضها للهب أو 
رشارة مبارشة

ضع واقياً عىل عينيك

ال ترتكها يف متناول األطفال

حمض البطارية

يجب مراعاة تعليمات التشغيل

غاز انفجاري

A

B

A

B

A

B



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٤٦٧

الخط العلوي
الخط السفيل

قم بإضافة املاء املقطر إذا كان مستوى السائل عند 
الخط السفيل أو تحته.

فحص حالة البطارية (السيارات املزودة ■
بمؤرش البطارية)

افحص حالة البطارية بداللة لون املؤرش.

أحمر وشفاف: يجب استبدال البطارية. 
اطلب من وكيل تويوتا فحص البطارية.

شفاف وأحمر: يجب شحن البطارية. اطلب 
من وكيل تويوتا فحص السيارة.

أزرق وأحمر: البطارية يف حالة جيدة
إضافة املياه املقطرة■
انزع سدادة فتحة التهوية.١
أضف املياه املقطرة.٢

إذا تعذرت رؤية الخط العلوي، تحقق من مستوى 
السائل بالنظر مبارشة إىل الخلية.

منخفض
مناسب

أعد وضع سدادة فتحة التهوية يف مكانها ٣
وأغلقها بإحكام.

تركيب غطاء حجرية املحرك (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة به)

٦٣٩ص ←

قبل إعادة شحن البطارية■
عند إعادة شحن البطارية، ينبعث من البطارية غاز 
الهيدروجني القابل لالشتعال واالنفجار. لذلك، قم 

بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية قبل إعادة شحن 
البطارية:

يف حالة إعادة شحن البطارية وهي مثبتة يف ●
السيارة، تأكد من فصل كبل التأريض عنها.

تأكد من أن مفتاح الطاقة املوجود عىل الشاحن يف ●
وضع اإليقاف عند توصيل كبالت الشحن 

بالبطارية أو فصلها عنها.
بعد إعادة شحن البطارية/إعادة توصيلها■

قد ال يبدأ تشغيل املحرك. يجب اتباع اإلجراء التايل 
لتمهيد النظام.

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ١
.Pاالنتظار 

افتح وأغلق أياً من األبواب.٢
أعد تشغيل املحرك.٣

قد ال يمكن فك تأمني األبواب باستعمال النظام ●
الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل بعد إعادة 

توصيل البطارية مبارشة. يف هذه الحالة، قم 

A

B

A

B

C

A

B



٦٤٧

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو 
املفتاح امليكانيكي لتأمني/فك تأمني األبواب.

قم بتشغيل املحرك مع وجود مفتاح تشغيل ●
. قد ال يتم ACCاملحرك يف وضع الكماليات 

تشغيل املحرك عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 
مضبوطاً عىل وضع اإليقاف. ولكن سيتم تشغيل 

املحرك بشكل عادي عند محاولة بدء تشغيله يف 
املرة الثانية.

يتم حفظ وضع مفتاح تشغيل املحرك يف ذاكرة ●
السيارة. عند إعادة توصيل البطارية، ستنتقل 

السيارة إىل وضع مفتاح تشغيل املحرك املختار 
قبل فصل البطارية. تأكد من ضبط املحرك عىل 

وضع اإليقاف قبل فصل البطارية. توخى الحذر 
الشديد عند توصيل البطارية إذا لم تكن متأكداً من 

وضع مفتاح تشغيل املحرك املختار قبل فروغ 
شحنة البطارية.

إذا لم يتم بدء تشغيل املحرك حتى بعد محاولته عدة 
مرات، قم باالتصال بوكيل تويوتا.

إذا لم تعمل أي من الغساالت أو إذا ظهرت 
"مستوى سائل غسالة الزجاج األمامي 
منخفض" عىل شاشة العرض املتعددة 

تحذير
املواد الكيميائية بالبطارية■

تحتوي البطارية عىل مواد سامة وحمض كربيتيك 
حاد وقد ينبعث منها غاز الهيدروجني القابل 

لالشتعال واالنفجار. للحد من املخاطر التي قد 
تؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات الخطرية، يجب 

مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء التعامل 
مع البطارية أو العمل بالقرب منها:

احرص عىل عدم مالمسة أطراف توصيل ●
البطارية باألدوات لتجنب حدوث رشارات.

ال تقم بالتدخني أو إشعال أعواد الثقاب بالقرب ●
من البطارية.

تجنب مالمسة محلول البطارية للعينني أو ●
البرشة أو املالبس.

ال تقم أبداً باستنشاق أو ابتالع أي محلول ●
بطارية.

البس واقي العينني عند العمل بالقرب من ●
البطارية.

حافظ عىل البطارية بعيداً عن متناول األطفال.●

أين يمكنك شحن البطارية بأمـان؟■
يجب شحن البطارية دائماً يف مكان مفتوح. ال تقم 
بشحن البطارية داخل الكراج أو غرفة مغلقة حيث 

ال تتوفر فيها تهوية كافية.
اإلجراءات الطارئة بشـأن محلول البطارية■
إذا دخل محلول البطارية يف عينيك●

 دقيقة ١٥يجب غمر عينيك باملاء النظيف ملدة 
عىل األقل والخضوع للعالج الطبي املبارش. وإن 

أمكن، واصل غمر عينيك باملاء باستعمال 
إسفنجة أو قطعة قماش أثناء توجهك إىل أقرب 

مستشفى أو مركز طبي لتلقي العالج.
إذا وقع محلول البطارية عىل برشتك●

يجب غسل املنطقة املترضرة باملاء بعناية. فإذا 
شعرت باأللم أو الحرق، فيجب الخضوع 

للعالج الطبي عىل الفور.
إذا وقع محلول البطارية عىل مالبسك●

فقد يتخلل مالبسك ليصل إىل الجلد. وهنا يجب 
عىل الفور خلع املالبس واتباع الخطوات 

املذكـورة أعـاله إذا لزم األمر.
إذا ابتلعت محلول البطارية بالخطأ●

ارشب كمية كبرية من املاء أو الحليب. يجب 
الخضوع للعالج الطبي عىل الفور.

مالحظة
عند إعادة شحن البطارية■

ال تقم بإعادة شحن البطارية عىل اإلطالق 
واملحرك يف وضع التشغيل. كما يجب أن تتأكد 
أيضاً من أن جميع الكماليات يف وضع اإليقاف.

عند إضافة املاء املقطر إىل البطارية■
تجنب إضافة املاء املقطر أكثر من الالزم. فإن املاء 

املسكوب خالل عملية إعادة شحن البطارية قد 
يؤدي إىل انتشار الصدأ والتآكل بالسيارة.

إضافة سائل الغسالة



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٤٨٧

املعلومات، فقد يشري هذا إىل كون خزان سائل 
. يجب إضافة سائل الغسالة. الغسالة فارغاً

افحص مصفاة منظف الهواء كما ييل:

قم باستعمال الهواء املضغوط إلزالة الغبار ١
أو الرمال أو غريها عن املنطقة املحيطة 

بعلبة مصفاة منظف الهواء.
قم بفك املشابك.٢
 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

ارفع الغطاء وقم بإخراج مصفاة منظف ٣
الهواء.

افحص السطح الخارجي للمصفاة وقم باستبدال
املصفاة إذا كانت متسخة بصورة شديدة. يمكن 

تحذير
عند إضافة سائل الغسالة■

ال تقم بإضافة سائل الغسالة عندما يكون املحرك 
ساخناً أو دائراً، ألن سائل الغسالة يحتوي عىل 

الكحول الذي يمكن أن يشتعل عند انسكابه عىل 
املحرك، الخ.

مالحظة
ال تقم باستعمال أي سائل بخالف سائل ■

الغسالة
ال تقم باستعمال ماء مزود بمحلول صابوني أو 

رغوي أو مقاوم تجمد خاص باملحرك بدالً من 
سائل الغسالة.

القيام بذلك قد يؤدي إىل تشقق األسطح املطلية يف 
السيارة باإلضافة إىل تعرض املضخة للتلف مما 
يؤدي إىل حدوث مشاكل تتعلق بعدم رش سائل 

الغسالة.
تخفيف سائل الغسالة■

قم بتخفيف سائل الغسالة بإضافة املاء حسب 
الحاجة.

راجع قائمة درجات حرارة التجمد الواردة عىل 
البطاقة املوجودة عىل قنينة سائل الغسالة.

فحص مصفاة منظف الهواء
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استخدام الهواء املضغوط إلزالة الغبار عن املصفاة 
إذا كانت مغربة بصورة بسيطة.

 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

بعد فحص املصفاة، تأكد من كونها مثبتة ٤
بإحكام. قم بتعشيق األلسنة بالكامل، ثم قم 

بتأمني الغطاء العلوي لعلبة منظف الهواء.

 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV

تحذير
لتفادي استنشاق الغبار■

عليك ارتداء كمامة واقية عند استخدام الهواء 
املضغوط لتنظيف مصفاة منظف الهواء.



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٥٠٧

مضخة الترصيف اليدوية
مصفاة الوقود

غطاء فتحة الترصيف

من الرضوري ترصيف املاء املرتاكم يف مصفاة 
الوقود إذا تم عرض رسالة التحذير عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وإصدار صوت 
إشاري (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 

)٧٠٥ص ←الوظيفة). (
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١

اإليقاف.
ضع صينية صغرية تحت فتحة الترصيف ٢

لتجميع املاء والوقود الذي يترسب للخارج.

مالحظة
لتفادي إتالف املحرك■
ال تقم بقيادة السيارة مع كون مصفاة منظف ●

الهواء منزوعة. القيام بذلك قد يؤدي إىل اهرتاء 
شديد للمحرك.

ال تقم بالطرق عىل املصفاة أو إسقاطها، ألنها ●
قد تحتوي عىل الغبار أو الرمال أو غريها.

ترصيف املاء املرتاكم يف مصفاة 
الوقود (محرك الديزل فقط)

يمكنك ترصيف املاء من مصفاة الوقود 
بنفسك. ولكننا نويص برتك مهمة ترصيف 

املاء لوكيل تويوتا نظراً لصعوبة القيام بها. 
قررت إذا حتى تويوتا بوكيل باالتصال قم

القيام بعملية الترصيف بنفسك.

املكونات

ترصيف املاء

A

B

C
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ةيانعلاو ةنايصلا

قم بتدوير غطاء فتحة الترصيف يف عكس ٣
اتجاه حركة عقارب الساعة بمقدار لفتني 

. إىل لفتني ونصف تقريباً

قم بتشغيل مضخة الترصيف اليدوية إىل أن ٤
. يتم ترصيف وقود تماماً

بعد اكتمال عملية الترصيف، قم بشد غطاء ٥
فتحة الترصيف باليد.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 أثناء القيادة. AdBlueوفقاً لظروف وبيئة القيادة، تختلف الكمية املستهلكة من سائل اليوريا ™
، يقل مدى القيادة املمكنة إىل أن يحني AdBlueعندما تزداد الكمية املستهلكة من سائل اليوريا ™

.AdBlueالوقت الذي يكون من الرضوري فيه إعادة تعبئة سائل اليوريا ™

عند استخدام السيارة عىل ارتفاعات عالية ويف درجات حرارة منخفضة، تزداد الكمية املستهلكة من سائل :١*
.AdBlueاليوريا ™

 كم. ١٠٠٠ لرت تقريباً لكل ١٫٠ بمقدار AdBlueأثناء القيادة العادية، يتم استهالك سائل اليوريا ™:٢*
 كم تقريباً قبل نفاده كله.١٧٠٠٠، يمكن قيادة السيارة AdBlueكذلك، بعد إعادة ملء سائل اليوريا ™

 املتبقي AdBlueيتم عرض كمية سائل اليوريا ™AdBlueمقياس سائل اليوريا ™■
)١٥٢ص ←يف الخزان. (

™AdBlue*

 لتقليل كمية أكاسيد النيرتوجني يف غاز العادم. تأكد من AdBlueيتم استعمال سائل اليوريا ™
.AdBlueمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية املتعلقة بسائل اليوريا ™

™ يتم استهالك سائل اليورياAdBlue.يف عملية القيادة 
™ ال يمكن إعادة تشغيل املحرك عند نفاد سائل اليورياAdBlue.
™ عندما تحتاج إىل إعادة تعبئة سائل اليورياAdBlueاطلب من وكيل تويوتا إعادة تعبئته ،

استعمال سيارة ال تستهلك أية كاشفات كيميائية قد يكون جريمة جنائية إذا كان استخدام 
الكاشفات مطلوباً لتقليل انبعاث غاز العادم.

مدى القيادة املمكنة

مدى القيادة املمكنة
طويل١*قصري

[القيادة بحمولة منخفضة]٢*[القيادة العادية][القيادة بحمولة عالية]
عند ضغط دواسة التعجيل •

بإحكام
عند القيادة عىل مرتفعات طويلة•
عندما يعمل نظام تنقية جزيئات •

DPFالديزل 

عند القيادة ملسافات قصرية•
عندما تكون عالقاً يف ازدحام •

مروري
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عند انخفاض مستوى سائل اليوريا 
™AdBlue ييضء ضوء التحذير من ،

 AdBlueانخفاض مستوى سائل اليوريا ™
ويتم عرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض 

)٦٥٣ص ←املتعددة املعلومات. (
عند وصول مدى القيادة املمكنة بناءً عىل الكمية 

 ٢٤٠٠ إىل AdBlueاملتبقية من سائل اليوريا ™
كم تقريباً، ييضء ضوء التحذير من انخفاض 

 ويتم عرض AdBlueمستوى سائل اليوريا ™
رسالة التحذير.

 بنفسك AdBlueعند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™
يف حاالت الطوارئ، تأكد من اتباع إجراءات إعادة 

)٦٥٤ص ←التعبئة الصحيحة. (

رسالة التحذير■
إذا تم عرض أية من رسائل التحذير التالية عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات، قم بتنفيذ اإلجراء املناسب 

لتحري الخلل وإصالحه.
استخدم مدى القيادة كمرجع. قد يختلف مدى :١*

القيادة املمكنة املعروض عن مدى القيادة 
الحقيقي وفقاً لطريقة إعادة التعبئة وظروف 

)٦٥٢ص ←وبيئة القيادة. (
يصدر الصوت اإلشاري وفقًا لرسالة التحذير.:٢*

ضوء تحذير ورسالة تحذير سائل اليوريا 
™AdBlue

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

 AdBlue"مستوى 
منخفض قم بتعبئة 

AdBlue خالل 
 2400km راجع دليل 

١*املالك"

عندما تحتاج إىل إعادة 
تعبئة سائل اليوريا 

™AdBlue
اطلب من وكيل ←

تويوتا إعادة تعبئة 
سائل اليوريا 

™AdBlue.

 AdBlue"مستوى 
منخفض سيتعذر 

 1100التشغيل بعد 
km قم بتعبئة 

AdBlue راجع دليل 
٢، ١*املالك"

عندما تحتاج إىل إعادة 
تعبئة سائل اليوريا 

™AdBlue
ال يمكن إعادة تشغيل 
املحرك إذا تم تجاوز 

مسافة القيادة املعروضة.
اطلب من وكيل ←

تويوتا إعادة تعبئة 
سائل اليوريا 

™AdBlue عىل 
الفور.

"AdBlue فارغ 
تعذرت إعادة تشغيل 

املحرك. قم بتعبئة 
AdBlue راجع دليل 

٢*املالك"

عندما تحتاج إىل إعادة 
تعبئة سائل اليوريا 

™AdBlue
ال يمكن إعادة تشغيل ←

املحرك إذا تم إيقافه.
اتصل بوکیل تويوتا 

عىل الفور بدون 
إيقاف دوران 

املحرك.
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موضع غطاء خزان سائل اليوريا ■
™AdBlue

)٢٩٢ص ←غطاء خزان الوقود (
AdBlueغطاء خزان سائل اليوريا ™

AdBlueإعادة تعبئة سائل اليوريا ™■
عندما ال تكون إعادة تشغيل املحرك ممكنة 

، يمكن AdBlueبسبب نفاد سائل اليوريا ™
 ٧٫٠بدء تشغيل املحرك من جديد بإضافة حوايل 

. قم AdBlueلرت أو أكثر من سائل اليوريا ™
بتنفيذ اإلجراءات التالية إلعادة تعبئة سائل 

. (سعة خزان سائل AdBlueاليوريا ™
 لرت.)١٧٫٤ هي AdBlueاليوريا ™

إعادة التعبئة باستعمال أداة إعادة التعبئة
قم بإيقاف السيارة عىل سطح مستو ١

واضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

اإليقاف ثم افتح باب فتحة تعبئة الوقود. 
)٢٩٢ص ←(
افتح غطاء خزان سائل اليوريا ٢

™AdBlue.

قم بإدخال الفوهة وإعادة تعبئة سائل ٣
.AdBlueاليوريا ™

أغلق غطاء خزان سائل اليوريا ٤
™AdBlue.

قم بتدوير الغطاء إىل أن تسمع صوت طقة.

تأكد من بدء تشغيل املحرك.٥

مالحظة
عندما يكون مستوى سائل اليوريا ■

™AdBlueًمنخفضا 
ال يمكن إعادة تشغيل املحرك عند نفاد سائل 

.AdBlueاليوريا ™
 AdBlueتأكد من إعادة تعبئة سائل اليوريا ™
عند وكيل تويوتا قبل نفاده بالكامل.

 AdBlueإعادة تعبئة سائل اليوريا ™
بنفسك يف حاالت الطوارئ

A

B
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إعادة التعبئة باستعمال القنينة
قم بإيقاف السيارة عىل سطح مستو ١

واضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
اإليقاف ثم افتح باب فتحة تعبئة الوقود. 

)٢٩٢ص ←(
افتح غطاء خزان سائل اليوريا ٢

™AdBlue.

قم بإدخال قنينة سائل اليوريا ٣
™AdBlue.وقم بتثبيتها بشكل تام 

اضغط القنينة لألسفل.٤
. قم AdBlueستبدأ إعادة تعبئة سائل اليوريا ™

 ببطء AdBlueبإعادة تعبئة سائل اليوريا ™

بحيث ال ينسكب. ال تنزع القنينة إىل أن تفرغ.

تأكد من عدم بقاء سائل اليوريا ٥
™AdBlue.يف القنينة ثم انزعها 

 إىل أن تتم إعادة تعبئة ٥ إىل ٣قم بتكرار الخطوات 
 لرت أو أكثر من سائل اليوريا ٧٫٠حوايل 

™AdBlue.

أغلق غطاء خزان سائل اليوريا ٦
™AdBlue.

قم بتدوير الغطاء إىل أن تسمع صوت طقة.

تأكد من بدء تشغيل املحرك.٧
قد تختلف طريقة إعادة التعبئة عن تلك املبينة 



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٥٦٧

يف الشكل التوضيحي.

AdBlueإعادة تعبئة سائل اليوريا ™■
 AdBlueقم باستعمال سائل اليوريا ™●

).ISO 22241-1(املتوافق مع املقاييس 
™AdBlue هي عالمة تجارية للرابطة األملانية 

).VDAلصناعة السيارات (
قبل القيادة ملدة طويلة من الزمن يف منطقة ال ●

 AdBlueيمكن إعادة تعبئة سائل اليوريا ™
فيها، قم باستشارة وكيل تويوتا.

AdBlueعند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™■
، قد AdBlueبعد إعادة تعبئة سائل اليوريا ™

يستغرق بدء تشغيل املحرك عدة ثوان أطول من 
املعتاد.

مالحظة
AdBlueعند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل تعرض أجزاء 

السيارة أو طالئها، الخ للتلف.
ال تقم باستعمال محلول يوريا غري سائل ●

.AdBlueاليوريا ™
 أياً من AdBlueإذا المس سائل اليوريا ™●

أسطح السيارة املطلية، قم عىل الفور بغسل 
املناطق املترضرة باملاء.

 AdBlueعند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™■
باستعمال أداة إعادة التعبئة

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
 من خزان سائل AdBlueتدفق سائل اليوريا ™

:AdBlueاليوريا ™
قم بإدخال الفوهة يف عنق فتحة تعبئة سائل ●

 بإحكام.AdBlueاليوريا ™
توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد انفصال ●

. الفوهة وتوقفها تلقائياً
ال تقم بإضافة املزيد إىل خزان سائل اليوريا ●

™AdBlue.

AdBlueعند تخزين عبوات سائل اليوريا ™■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل تعرض أجزاء 
السيارة أو طالئها الخ للتلف، وتغري املركبات 

 قد AdBlueالكيميائية يف سائل اليوريا ™
يؤدي إىل انبعاث روائح كريهة.

 يف AdBlueال ترتك عبوات سائل اليوريا ™●
السيارة.

 AdBlueقم بإغالق عبوات سائل اليوريا ™●
بإحكام وتخزينها يف مكان بارد وجاف وجيد 
التهوية وغري معرض ألشعة الشمس املبارشة.
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إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

 لتفادي تكون الصدأ عىل الكبل، ضع الشحم
 Castle MP grease No.2من النوع 

عىل الكبل مرة واحدة شهرياً أو بعد تعرضه 
للمطر.

 ًعند تعرض هيكل الونش للبلل، امسحه جيدا
حتى يجف تماماً.

. قم بتشغيل الونش مرة واحدة شهرياً
 افحص مستوى سائل الونش مرة واحدة يف

 ٥السنة. ينبغي أن يصل مستوى السائل بني 
 مم تحت فتحة تعبئة السائل. إذا كان ١٠إىل 

مستوى السائل منخفضاً، قم بإضافة سائل 
 DEXRON®جهاز نقل الحركة التلقائي 

II أو III قم باستشارة وكيل تويوتا للمزيد .
من التفاصيل.

 بعد استعمال الونش، قم دائماً بإعادة وضع
غطاء الونش لحماية الونش من الغبار 

والصدأ.
 قبل استعمال الونش الكهربائي، تأكد من

كون أطراف التوصيل الخاصة ببطارية 
السيارة مثبتة بإحكام ووجود كمية كافية 

من محلول البطارية.

تأكد مما إذا كانت مؤرشات اهرتاء املداس 
ظاهرة عىل اإلطارات. افحص اإلطارات أيضاً 

بحثاً عن اهرتاء غري منتظم مثل االهرتاء الشديد 
عىل أحد جانبي املداس.

افحص حالة اإلطار االحتياطي وضغط نفخه 
إذا لم يتم استعماله لتبديل مواضع اإلطارات.

املداس الجديد
املداس املهرتئ

مؤرش اهرتاء املداس
موضع مؤرشات اهرتاء املداس موضح بالعالمة 

*الونش الكهربائي

الصيانة

مالحظة
عند استبدال الكبالت■

عند استبدال الكبل بآخر جديد، قم باستعمال 
منتج تويوتا األصيل أو ما يعادله.

اإلطارات

قم باستبدال اإلطارات أو تبديل مواضع 
اإلطارات وفقاً لجدول الصيانة واهرتاء نقشة 

املداس.

فحص اإلطارات

A

B

C
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"TWI" الخ املوجودة عىل الجدار " أو ،"
الجانبي لكل إطار.

قم باستبدال اإلطارات إذا كانت مؤرشات اهرتاء 
املداس ظاهرة عىل اإلطار.

متى يجب استبدال إطارات السيارة؟■
يجب استبدال اإلطارات عندما:

تظهر مؤرشات اهرتاء املداس عىل اإلطار.●
يوجد تلف باإلطار مثل القطع أو التشقق أو ●

التصدع العميق بما يكفي لظهور أنسجة اإلطار 
ووجود انتفاخ باإلطار يدل عىل ما به من تلف 

داخيل.
يترسب الهواء من اإلطار بصورة متكررة أو ال ●

يمكن إصالحه بصورة صحيحة بسبب حجم أو 
موضع القطع أو األرضار األخرى.

إن لم تكن متأكدًا، يجب استشارة وكيل تويوتا.
عمر اإلطار■

 سنوات من ٦ينبغي فحص أي إطار يتجاوز عمره 
قبل فني مؤهل حتى إذا كان نادراً ما يتم استعماله أو 

لم يتم استعماله مطلقاً أو لم يكن التلف ظاهراً عليه.
إذا أصبح عمق نقشة مداس إطارات الثلج أقل من ■
 مم٤

ال يمكن لإلطارات أن تعمل كإطارات ثلج.

قم بتبديل مواضع اإلطارات كما هو موضح يف 
الشكل التوضيحي.

تحذير
عند فحص اإلطارات أو استبدالها■

يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
وقوع حوادث.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل إتالف أجزاء أجهزة 
توليد ونقل الطاقة الحركية باإلضافة إىل مخاطر 
فقدان السيطرة عىل السيارة التي قد تؤدي وقوع 

حادث، األمر الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية.

ال تقم باستعمال إطارات مختلفة يف الصنع ●
. واملوديالت ونقشة املداس معاً

كذلك، ال تقم باستعمال إطارات اهرتاء مداسها 
مختلف بصورة ملحوظة.

ال تقم باستعمال مقاسات إطارات غري تلك ●
املوىص بها من قبل تويوتا.

ال تقم باستعمال إطارات مختلفة يف البنية ●
(إطارات الراديال أو اإلطارات الرقائقية املقواة 

. أو اإلطارات ذات الطيات املتعارضة) معاً
ال تقم باستعمال إطارات صيفية وإطارات ●

. صالحة لجميع املواسم وإطارات الثلج معاً
ال تقم باستعمال إطارات تم استعمالها عىل ●

سيارة أخرى.
ال تقم باستعمال إطارات إذا كنت ال تعلم كيف 

. تم استعمالها سابقاً

مالحظة
القيادة عىل الطرق الوعرة■

توخى الحذر الشديد عند القيادة عىل الطرق ذات 
األسطح غري املتماسكة أو ذات الحفر.

قد تؤدي هذه الظروف إىل فقدان ضغط هواء 
اإلطار، وتقليص القدرة التخميدية لإلطار. 

باإلضافة إىل ذلـك، فإن القيادة عىل الطرق الوعرة 
قد تؤدي إىل إتالف اإلطارات ذاتها، باإلضافة إىل 

العجالت وجسم السيارة.
إذا انخفض ضغط هواء كل إطار خالل القيادة■

ال تقم بمواصلة القيادة، وإال فإن اإلطارات و/أو 
العجالت قد تتعرض للتلف الشديد.

تبديل مواضع اإلطارات
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لتسوية اهرتاء اإلطارات وتمديد خدمة عمرها، 
توصيك رشكة تويوتا بتبديل مواضع اإلطارات كل 

٥٠٠٠.  كم تقريباً
السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار: 
احرص عىل تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

بعد تبديل مواضع اإلطارات.

عند تبديل مواضع اإلطارات (السيارات املجهزة ■
بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

تأكد من ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 
. إذا تم تبديل مواضع اإلطارات عندما OFFاإليقاف 

، ONيكون مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل 
لن يتم تحديث معلومات موضع اإلطار.

إذا حدث هذا بصورة غري مقصودة، اضبط مفتاح 
 ثم عىل OFFتشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

، أو قم بتمهيد النظام بعد التأكد ONوضع التشغيل 
من ضبط ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة.

سيارتك مجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار الذي يستعمل صمامات تحذير ضغط 

نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بها الكتشاف انخفاض ضغط نفخ اإلطار قبل 

حدوث مشاكل خطرية.
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار الخاص بهذه 
السيارة يعتمد عىل نظام تحذير من نوعني

 عندما يتم عرض "اضبط الضغط" (تحذير
عادي)

ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ويتم إصدار 
صوت إشاري عندما ينخفض ضغط نفخ اإلطار 
بسبب ترسب الهواء الطبيعي أو درجة الحرارة 

، ٧٠٢ص ←الخارجية. (طرق التغلب عىل املشكلة:
٧٥٧(
 عندما يتم عرض "افحص اإلطار فوراً حني

" (تحذير الطوارئ) يكون ذلك آمناً
ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ويتم إصدار 

صوت إشاري عندما ينخفض ضغط نفخ اإلطار 
فجأة بسبب انثقاب اإلطار. (طرق التغلب عىل 

) إال أن النظام قد ال ٧١٠، ٧٠٢ص ←املشكلة: 
يتمكن من اكتشاف تمزّقات اإلطار املفاجئة (انفجار، 

إلخ).
 يمكن عرض ضغط نفخ اإلطار الذي تم

اكتشافه بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
يمكن تغيري الوحدة.

 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس 

 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس 

طريقة تغيري الوحدة■
 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن واضبط ١

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)
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ال يمكن تغيري الوحدة أثناء تحرك السيارة.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢

.ONالتشغيل 
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٣

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤
بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 

.اضغط مطوالً عىل 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥

"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "
.

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٦
بالعداد واخرت "ضبط الوحدة"، ثم اضغط 

.
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٧

بالعداد واخرت الوحدة املرغوبة ثم اضغط 
.

 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن واضبط ١

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف.
ال يمكن تغيري الوحدة أثناء تحرك السيارة.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
.ONالتشغيل 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٣
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤
، ثم اضغط مطوالً بالعداد واخرت 

.عىل 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥

"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "
.

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٦
بالعداد واخرت "ضبط الوحدة"، ثم اضغط 

.
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٧

بالعداد واخرت الوحدة املرغوبة ثم اضغط 
.

فحوص ضغط نفخ اإلطار اليومية■
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ال يحل محل فحوص 

ضغط نفخ اإلطار اليومية. تأكد من فحص ضغط 
نفخ اإلطار كجزء من فحوص السيارة اليومية.

ضغط نفخ اإلطار■
قد يستغرق األمر بضع دقائق حتى يتم عرض ●

ضغط نفخ اإلطار بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
. كما قد يستغرق األمر ONعىل وضع التشغيل 

بضع دقائق حتى يتم عرض ضغط نفخ اإلطار 
بعد تعديل ضغط النفخ.

يتغري ضغط النفخ بحسب درجة الحرارة. قد ●
تكون القيم املعروضة مختلفة أيضاً عن القيم التي 

تم قياسها باستخدام مقياس ضغط اإلطار.
الظروف التي قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ ■

اإلطار بصورة صحيحة فيها
قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة ●

صحيحة يف الحاالت التالية.
إذا تم استعمال العجالت غري األصلية الخاصة •

بالسيارة تويوتا.
.OEإذا تم استبدال اإلطار بإطار غري إطار أصيل •
إذا تم استبدال اإلطار بإطار مقاسه غري املقاس •
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املحدد.
إذا تم تركيب جنازير وغريها عىل اإلطارات.•
إذا تم تركيب اإلطار االحتياطي القابل للقيادة بعد •

انثقابه.
إذا تم وضع طبقة تظليل عىل الزجاج تؤثر عىل •

إشارات املوجات الالسلكية.
إذا كانت هناك كمية كبرية من الثلج أو الجليد عىل •

السيارة، وخصوصاً حول العجالت أو مبيتات 
العجالت.

إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعىل من املستوى املحدد •
. كثرياً

إذا تم استعمال اإلطارات غري املزودة بصمامات •
تحذير ضغط نفخ اإلطارات ووحدات إرسال 

اإلشارات الخاصة بها.
 الخاص بصمامات IDإذا لم يكن رمز التعريف •

تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال 
اإلشارات مسجالً يف كمبيوتر تحذير ضغط نفخ 

اإلطار.
قد تؤثر الظروف التالية عىل أداء النظام.●
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون •

أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد 
بالوقود أو محطة بث راديو أو شاشة عرض كبرية 

أو مطار أو مواقع أخرى تولد موجات السلكية 
قوية أو ضوضاء كهربائية

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف •
السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر

إذا تم عرض املعلومات غري الصحيحة عن موضع 
اإلطار بسبب حاالت املوجات الالسلكية غري املالئمة، 

قد يتم تصحيح املعلومات املعروضة عىل الشاشة عند 
تغري حاالت املوجات الالسلكية أثناء القيادة.

عندما تكون السيارة متوقفة، قد يستغرق األمر ●
وقتاً أطول لبدء تشغيل أو إيقاف التحذير.

قد ال يعمل نظام التحذير عند انخفاض ضغط نفخ ●
. اإلطار برسعة كما عند انفجار اإلطار مثالً

أداء التحذير بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار

بالنسبة لبعض املوديالت، ستتغري طريقة التحذير 
الخاصة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً 

للظروف التي تم فيها تمهيده. ولذلك فقد يعمل نظام 
التحذير حتى إذا لم يصل ضغط نفخ اإلطار إىل 

مستوى منخفض بما فيه الكفاية، أو إذا كان ضغط 

نفخ اإلطار أعىل من مستوى الضغط الذي تم ضبطه 
عند تمهيد النظام.

عند استبدال اإلطارات أو العجالت، ينبغي عليك 
أيضاً تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها.
عند تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

الجديدة ووحدات إرسال اإلشارات الجديدة الخاصة 
 الجديدة IDبها، ينبغي عليك تسجيل رموز التعريف 

يف كمبيوتر تحذير ضغط نفخ اإلطار وتمهيد نظام 
)٦٦٥ص ←تحذير ضغط نفخ اإلطار. (

عند استبدال اإلطارات والعجالت (السيارات ■
املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

النوع أ
 الخاص بصمام IDإذا لم يتم تسجيل رمز تعريف 

تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات، 
لن يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة 

 دقيقة تقريباً، يومض ٢٠صحيحة. بعد القيادة ملدة 
ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة ثم 

يظل مضيئاً لإلشارة إىل وجود خلل يف النظام.
النوع ب

 الخاص بصمام IDإذا لم يتم تسجيل رمز تعريف 
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات، 

لن يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة 
 دقائق تقريباً، يومض ١٠صحيحة. بعد القيادة ملدة 

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة ثم 
يظل مضيئاً لإلشارة إىل وجود خلل يف النظام.

تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 

بها (السيارات املجهزة بنظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطار)
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ينبغي عليك تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار يف الحاالت التالية:

.عند تبديل مواضع اإلطارات
.عند تغيري حجم اإلطار
 عند التبديل بني مجموعتني مسجلتني من

العجالت.
 بعد تسجيل رموز التعريفID) .← ص

٦٦٥(
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار، يتم 

تسجيل ضغط نفخ اإلطار الحايل كضغط 
قيايس.

كيفية تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار■
 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وإيقاف ١

 دقيقة أو أكثر.٢٠املحرك ملدة 
اضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى ٢

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد.
احرص عىل ضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى 

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد. سيتم تشغيل نظام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً ملستوى الضغط هذا.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٣
.ONالتشغيل 

ال يمكن تنفيذ التمهيد أثناء تحرك السيارة.
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٤

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

مالحظة
تصليح أو استبدال اإلطارات والعجالت ■

وصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات 
إرسال اإلشارات الخاصة بها وأغطية صمامات 

اإلطارات (السيارات املجهزة بنظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطار)

عند نزع أو تركيب العجالت/اإلطارات أو ●
صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات 

إرسال اإلشارات الخاصة بها، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا لديك ألن صمامات تحذير ضغط 
نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 

بها قد تتعرض للتلف إذا لم تتعامل معها 
بصورة صحيحة.

تأكد من تركيب أغطية صمامات اإلطارات. إذا ●
لم يتم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، قد 
يؤدي ذلك إىل دخول املاء يف صمامات تحذير 

ضغط نفخ اإلطار وتقييد صمامات تحذير 
ضغط نفخ اإلطار.

عند استبدال أغطية صمامات اإلطارات، ال تقم ●
باستعمال سوى أغطية صمامات اإلطارات 
املحددة. القيام بذلك قد يؤدي إىل احتباس 

الغطاء.
لتفادي إلحاق الرضر بصمامات تحذير ضغط ■

نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بها (السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط 

نفخ اإلطار)
إذا قمت بتصليح إطار باستعمال سائل منع 

الترسب، قد ال يعمل صمام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به 

بصورة صحيحة. إذا تم استعمال سائل منع 
الترسب، قم باالتصال بوكيل تويوتا أو محل 
صيانة مؤهل آخر بأرسع ما يمكن. تأكد من 

استبدال صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة 
إرسال اإلشارات الخاصة به عند إصالح أو 

)٦٥٩ص ←استبدال اإلطار. (

تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
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 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 

.اضغط مطوالً عىل 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٦

"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "
.

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٧
التحكم بالعداد واخرت "جاري ضبط ضغط 

 إىل أن اإلطار". ثم اضغط مطوالً عىل 
 مرات.٣يومض ضوء تحذير نفخ اإلطار 

" Set Pressure Acceptedثم سيتم عرض "
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. سيتم عرض 

"---" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات لضغط 
نفخ كل إطار أثناء إجراء التمهيد.

قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٨
بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

عند اكتمال عملية التمهيد، سيتم عرض ضغط نفخ 
كل إطار عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

 كم/ساعة ٤٠حتى إذا لم تتم قيادة السيارة برسعة 
تقريباً أو أكثر، يمكن استكمال التمهيد بواسطة 

القيادة لفرتة طويلة. لكن إذا لم يكتمل التمهيد بعد 
القيادة ملدة ساعة واحدة أو أكثر، قم بإيقاف 

 دقيقة تقريباً ثم قم ٢٠السيارة يف مكان آمن ملدة 
بقيادتها من جديد.

 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وإيقاف ١

 دقيقة أو أكثر.٢٠املحرك ملدة 
اضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى ٢

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد.
احرص عىل ضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى 

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد. سيتم تشغيل نظام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً ملستوى الضغط هذا.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٣
.ONالتشغيل 

ال يمكن تنفيذ التمهيد أثناء تحرك السيارة.
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٤

التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 
.واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
، ثم اضغط مطوالً بالعداد واخرت 

.عىل 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٦

"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "
.

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٧
التحكم بالعداد واخرت "جاري ضبط ضغط 

 إىل أن اإلطار". ثم اضغط مطوالً عىل 
 مرات.٣يومض ضوء تحذير نفخ اإلطار 

" Set Pressure Acceptedثم سيتم عرض "
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. سيتم عرض 

"---" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات لضغط 
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نفخ كل إطار أثناء إجراء التمهيد.

قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٨
بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

عند اكتمال عملية التمهيد، سيتم عرض ضغط نفخ 
كل إطار عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

 كم/ساعة ٤٠حتى إذا لم تتم قيادة السيارة برسعة 
تقريباً أو أكثر، يمكن استكمال التمهيد بواسطة 

القيادة لفرتة طويلة. لكن إذا لم يكتمل التمهيد بعد 
القيادة ملدة ساعة واحدة أو أكثر، قم بإيقاف 

 دقيقة تقريباً ثم قم ٢٠السيارة يف مكان آمن ملدة 
بقيادتها من جديد.

عند التمهيد■
 كم/٤٠يتم تنفيذ التمهيد أثناء القيادة برسعة ●

ساعة أو أكثر.
تأكد من القيام بالتمهيد بعد ضبط ضغط نفخ ●

اإلطار. وكذلك تأكد من أن اإلطارات باردة قبل 
القيام بالتمهيد أو ضبط ضغط نفخ اإلطار.

يمكنك تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ●
بنفسك، لكن التمهيد قد يستغرق بعض الوقت 
حتى يكتمل وذلك وفقاً لظروف القيادة وبيئة 

القيادة.
عملية التمهيد■
إذا قمت بضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●

 أثناء التمهيد بصورة غري OFFاإليقاف 
مقصودة، فليس من الرضوري إعادة بدء التمهيد 

مرة أخرى ألن التمهيد سيبدأ تلقائياً يف املرة التالية 
التي يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 

.ONوضع التشغيل 
إذا قمت بتنفيذ عملية التمهيد بصورة غري ●

مقصودة عندما ال تحتاج إىل التمهيد، اضبط ضغط 
نفخ اإلطار عىل املستوى املحدد عندما تكون 

اإلطارات باردة، وقم بتنفيذ التمهيد مرة ثانية.
أثناء تحديد موضع كل إطار بدون عرض قيم ●

ضغط نفخ اإلطار عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات، سييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 

عند انخفاض ضغط نفخ اإلطار.
إذا لم يتم تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

بشكل صحيح
يف الحاالت التالية قد يستغرق إتمام التمهيد وقتاً ●

. عادة يكتمل  أطول من املعتاد أو قد ال يكون ممكناً
.٣٠التمهيد يف غضون   دقيقة تقريباً

 كم/ساعة تقريباً ٤٠ال تتم قيادة السيارة برسعة •
أو أكثر

تتم قيادة السيارة عىل طرق غري معبدة•
إذا لم يكتمل التمهيد بعد القيادة ملدة ساعة واحدة أو 

 دقيقة ٢٠أكثر، قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن ملدة 
تقريباً ثم قم بقيادتها من جديد.

إذا تم إرجاع السيارة للخلف أثناء التمهيد، تتم ●
إعادة ضبط البيانات حتى هذه النقطة، لذا قم 

بإجراء التمهيد مرة أخرى من البداية.
يف الظروف التالية، لن يبدأ التمهيد أو لم يكتمل ●

بشكل صحيح ولن يتم تشغيل النظام بصورة 
صحيحة. قم بعملية التمهيد مرة أخرى.

 ٣إذا لم يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار •
مرات عند محاولة بدء عملية التمهيد.

إذا أخذ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بالوميض •
ملدة دقيقة واحدة تقريباً ثم أضاء بعد قيادة 

 دقيقة تقريباً بعد القيام بالتمهيد.٢٠السيارة ملدة 
إذا تعذر إتمام عملية التمهيد بعد تنفيذ اإلجراء ●

املذكور أعاله، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

 يف الحاالت IDيجب تسجيل رموز التعريف ■
التالية:

 عند تركيب صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار
الجديد ووحدات إرسال اإلشارات الجديدة 

الخاصة به
 عند تركيب صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة به 
ويكون مسجالً بالفعل (مثل استبدال 

إطارات الصيف والشتاء، إلخ.)
 فريد لكل صمام تحذير ضغط IDهناك رمز تعريف 

نفخ إطار ووحدة إرسال إشارات. من الرضوري 
 يف الكمبيوتر الخاص IDتسجيل رمز التعريف 

بتحذير ضغط نفخ اإلطار
IDكيفية تسجيل رموز التعريف ■
 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وضبط ١

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
 دقيقة أو أكثر.٢٠ملدة 

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
)٢٥٤ص ←. (ONالتشغيل 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٣
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤

بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 
.اضغط مطوالً عىل 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "

.
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٦

التحكم بالعداد واخرت "جاري تعريف كل 
عجلة وموضع". ثم اضغط مطوالً عىل 

 إىل أن يبدأ ضوء تحذير ضغط نفخ 
 مرات ببطء.٣اإلطار يف الوميض 

ثم سيتم عرض "عرّف العجلة مقبول" عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

عند القيام بعملية التسجيل، يومض ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة تقريباً ثم ييضء 
ويتم عرض "---" لضغط نفخ كل من اإلطارات عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.

قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٧
بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

تحذير
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار■

ال تقم بتمهيد ضغط نفخ اإلطار بدون ضبط 
ضغط نفخ اإلطار عىل املستوى املحدد أوال. عدم 

القيام بذلك قد يؤدي إىل عدم إضاءة ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار حتى إذا كان ضغط نفخ اإلطار 

منخفضاً، أو إضاءته حتى إذا كان ضغط نفخ 
اإلطار عادياً يف الواقع.

 (السيارات IDتسجيل رموز التعريف 
املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
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تكتمل عملية التسجيل عندما ينطفئ ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار ويتم عرض ضغط نفخ كل من 

اإلطارات عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
قد تستغرق عملية التسجيل أكثر من حوايل الساعة 

يف بعض الحاالت كما عند إيقاف السيارة ملدة طويلة 
عىل إشارات املرور مثال، إلخ.

قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. ٨
)٦٦٢ص ←(
 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وضبط ١

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
 دقيقة أو أكثر.٢٠ملدة 

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢
)٢٥٤ص ←. (ONالتشغيل 

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٣
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤

، ثم اضغط مطوالً بالعداد واخرت 
.عىل 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "

.
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٦

التحكم بالعداد واخرت "جاري تعريف كل 
عجلة وموضع". ثم اضغط مطوالً عىل 

 إىل أن يبدأ ضوء تحذير ضغط نفخ 
 مرات ببطء.٣اإلطار يف الوميض 

ثم سيتم عرض "عرّف العجلة مقبول" عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

عند القيام بعملية التسجيل، يومض ضوء تحذير 

ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة تقريباً ثم ييضء 
ويتم عرض "---" لضغط نفخ كل من اإلطارات عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.

قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٧
بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

تكتمل عملية التسجيل عندما ينطفئ ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار ويتم عرض ضغط نفخ كل من 

اإلطارات عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
قد تستغرق عملية التسجيل أكثر من حوايل الساعة 

يف بعض الحاالت كما عند إيقاف السيارة ملدة طويلة 
عىل إشارات املرور مثال، إلخ.

قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. ٨
)٦٦٢ص ←(

IDعند تسجيل رموز التعريف ■
 أثناء القيادة IDيتم تنفيذ تسجيل رموز التعريف ●

 كم/ساعة تقريباً أو أكثر.٤٠برسعة 
، تأكد من IDقبل القيام بتسجيل رموز التعريف ●

عدم وجود عجالت مزودة بصمامات تحذير ضغط 
نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها 

بالقرب من السيارة.
احرص عىل تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ●

. تكون القيم التي IDبعد تسجيل رموز التعريف 
تم تمهيدها غري صالحة إذا تم تمهيد النظام قبل 

.IDتسجيل رموز التعريف 
بما أن اإلطارات تكون ساخنة عند انتهاء عملية ●

التسجيل، احرص عىل تركها حتى تربد قبل القيام 
بالتمهيد.
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

 بنفسك، IDيمكنك تنفيذ تسجيل رموز التعريف ●
لكن التسجيل قد يستغرق بعض الوقت حتى 

يكتمل وذلك وفقاً لظروف القيادة وبيئة القيادة.
IDإلغاء عملية تسجيل رموز التعريف ■
 بعد بدئها، IDإللغاء عملية تسجيل رموز التعريف ●

اخرت "جاري تعريف كل عجلة وموضع" عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات واضغط مطوالً 

 مرة أخرى.عىل 
، IDإذا تم إلغاء عملية تسجيل رموز التعريف ●

يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة 
واحدة تقريباً ثم ييضء عند ضبط مفتاح تشغيل 

. يصبح نظام ONاملحرك عىل وضع التشغيل 
تحذير ضغط نفخ اإلطار فعاالً عندما ينطفئ ضوء 

تحذير ضغط نفخ اإلطار.
إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد مرور عدة ●

دقائق فمن املحتمل أال يكون قد تم إلغاء عملية 
 بشكل صحيح. ابدأ IDتسجيل رموز التعريف 

 مرة أخرى ثم IDعملية تسجيل رموز التعريف 
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

قبل قيادة السيارة إللغاء عملية التسجيل.
 بشكل IDإذا لم يتم تسجيل رموز التعريف ■

صحيح
يف الحاالت التالية قد يستغرق إتمام عملية تسجيل ●

 وقتاً أطول من املعتاد أو قد ال IDرموز التعريف 
. عادة يكتمل التسجيل يف غضون   ٣٠يكون ممكناً

. دقيقة تقريباً
 بعد IDإذا لم يكتمل تسجيل رموز التعريف 

 دقيقة تقريباً، واصل القيادة ٣٠القيادة ملدة 
لبعض الوقت.

 دقيقة تقريباً أو أكثر ٢٠ال يتم صف السيارة ملدة •
قبل القيادة

 كم/ساعة تقريباً ٤٠ال تتم قيادة السيارة برسعة •
أو أكثر

تتم قيادة السيارة عىل طرق غري معبدة•
تتم قيادة السيارة بالقرب من سيارات أخرى وال •

يمكن للنظام التعرف عىل صمام تحذير ضغط 
نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بسيارتك من تلك الخاصة بالسيارات األخرى

العجلة املزودة بصمام تحذير ضغط نفخ اإلطار •
ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به موجودة 

داخل أو بالقرب من السيارة

إذا لم يكتمل التسجيل بعد القيادة ملدة ساعة واحدة 
 IDأو أكثر، قم بتنفيذ عملية تسجيل رموز التعريف 

مرة أخرى من البداية.
إذا تم إرجاع السيارة للخلف أثناء التسجيل، تتم ●

إعادة ضبط البيانات حتى هذه النقطة، لذا قم 
بإجراء التسجيل مرة أخرى من البداية.

يف الظروف التالية، لن يبدأ تسجيل رموز التعريف ●
ID أو لم يكتمل بشكل صحيح ولن يتم تشغيل 

النظام بصورة صحيحة. قم بعملية تسجيل رموز 
 مرة أخرى.IDالتعريف 

 ٣إذا لم يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار •
مرات عند محاولة بدء عملية تسجيل رموز 

.IDالتعريف 
إذا أخذ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بالوميض •

ملدة دقيقة واحدة تقريباً ثم أضاء عند قيادة 
 دقيقة تقريباً بعد القيام بتسجيل ٢٠السيارة ملدة 

.IDرموز التعريف 
 حتى عند تنفيذ IDإذا تعذر تسجيل رموز التعريف 

اإلجراء أعاله، اتصل بوكيل تويوتا.

سيارتك مجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار الذي يتمتع بوظيفة تمكّنك من تسجيل 

 ملجموعة عجالت ثانية IDرموز التعريف 
. يمكنك  كمجموعة اإلطارات الشتوية مثالً
تسجيل مجموعة عجالت ثانية بنفسك أو 

بواسطة وكيل تويوتا.
بعد تسجيل مجموعة العجالت الثانية، يمكن 

اختيار إحدى مجموعتني العجالت هاتني 
لالستعمال مع نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار.

ظروف تشغيل الوظيفة■
 ال تقوم هذه الوظيفة بتغيري مجموعة

العجالت إال إذا كان قد تم تسجيل مجموعة 
عجالت ثانية. إذا لم يتم تسجيل مجموعة 

عجالت ثانية، لن يتم القيام بأي تغيري عند 
اختيار هذه الوظيفة يف القائمة.

اختيار مجموعة العجالت
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 من املمكن التبديل بني مجموعتي العجالت
املسجلتني، إال أن الجمع بني مجموعتي 

العجالت هاتني غري ممكن.
كيفية التبديل بني مجموعتي العجالت■
 بوصة٤٫٢مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وقم ١

برتكيب مجموعة العجالت املفضلة لديك يف 
السيارة.

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٣

بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 
.اضغط مطوالً عىل 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤
"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "

.
 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٥

التحكم بالعداد واخرت "جاري تعريف كل 
عجلة وموضع". ثم اضغط مطوالً عىل 

 إىل أن يبدأ ضوء تحذير ضغط نفخ 
 مرات ببطء.٣اإلطار يف الوميض 

بعد ذلك، ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بعد 

وميضه ملدة دقيقة واحدة.

 ملجموعة IDبعد دقيقتني، يتم تغيري رموز التعريف 
عجالت ثانية. ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطار.
قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. ٦

)٦٦٢ص ←(
إذا تغريت تهيئات ضغط نفخ اإلطار لإلطارات 

املركبة، تكون عمليات التمهيد مطلوبة، ولكن إذا 
ظلت تهيئات ضغط نفخ اإلطار دون تغيري، فال يلزم 

القيام بالتمهيد.
قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٧

بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 
 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

تكتمل عملية تغيري مجموعة عجالت ثانية عندما 
ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ويتم عرض 

ضغط نفخ كل إطار من اإلطارات عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

 بوصة٧مع شاشة عرض مقاس 
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وقم ١

برتكيب مجموعة العجالت املفضلة لديك يف 
السيارة.

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٢
التحكم بالعداد املوجودة عىل عجلة القيادة 

.واخرت 
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 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٣
، ثم اضغط مطوالً بالعداد واخرت 

.عىل 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤

"، ثم اضغط TPWSبالعداد واخرت "
.

 من مفاتيح  أو اضغط الجزء ٥
التحكم بالعداد واخرت "جاري تعريف كل 

عجلة وموضع". ثم اضغط مطوالً عىل 
 إىل أن يبدأ ضوء تحذير ضغط نفخ 

 مرات ببطء.٣اإلطار يف الوميض 
بعد ذلك، ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بعد 

وميضه ملدة دقيقة واحدة.

 ملجموعة IDبعد دقيقتني، يتم تغيري رموز التعريف 
عجالت ثانية. ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطار.
قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. ٦

)٦٦٢ص ←(
إذا تغريت تهيئات ضغط نفخ اإلطار لإلطارات 

املركبة، تكون عمليات التمهيد مطلوبة، ولكن إذا 
ظلت تهيئات ضغط نفخ اإلطار دون تغيري، فال يلزم 

القيام بالتمهيد.
قم بالقيادة يف خط مستقيم (مع القيام ٧

بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 كم/ساعة تقريبا أو أكثر ملدة ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠حوايل 

تكتمل عملية تغيري مجموعة عجالت ثانية عندما 
ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ويتم عرض 

ضغط نفخ كل إطار من اإلطارات عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.
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اآلثار املرتتبة عىل نفخ اإلطار بالضغط غري ■
الصحيح

إن قيادة السيارة بضغط غري مناسب لإلطارات قد 
تنتج عنه اآلثار التالية:

تراجع االقتصاد يف استهالك الوقود●
سوء التوجيه والحد من راحة القيادة●
تقصري عمـر اإلطارات بسبب اهرتائها●
تقليل األمان●
اإلرضار بمجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية●

إذا كان اإلطار يحتاج إىل أن يتم نفخه بصورة 
متكررة، يجب فحص اإلطار لدى وكيل تويوتا.

التعليمات بشـأن فحص ضغط نفخ اإلطار■
عند فحص ضغط نفخ إطار سيارتك، يجب مراعاة ما 

ييل:
افحص اإلطار وهو بارد فقط.●

 ساعات عىل األقل ٣إذا كانت سيارتك متوقفة ملدة 
 كم، يكون ١٫٥أو لم تتم قيادتها ملسافة تتجاوز 

إطار سيارتك بارداً ومناسباً لقياس ضغط النفخ 
به.

●. استخدم مقياس ضغط نفخ اإلطار دائماً
من الصعب تقدير صحة نفخ اإلطار وفقاً ملظهره 

فقط.
من الطبيعي أن يكون ضغط نفخ اإلطار مرتفعاً ●

بعد القيادة بسبب تولد الحرارة يف اإلطار. ال تقم 
بتقليل ضغط نفخ اإلطار عقب قيادة سيارتك.

يجب مراعاة الحد األمثل ملعدل وزن الركاب ●
واألمتعة بالسيارة للحفاظ عىل توازنها.

ضغط نفخ اإلطار

تأكد من الحفاظ عىل الضغط املناسب 
لإلطارات. يجب فحص ضغط نفخ اإلطار 
عىل األقل مرة واحدة كل شهر. ومع ذلـك، 

فإن رشكة تويوتا تويص بفحص ضغط 
اإلطار كل أسبوعني.

تحذير
ضغط اإلطار الصحيح أمر رضوري للحصول ■

عىل أفضـل أداء لإلطار
يجب الحفاظ عىل اإلطارات منفوخة بشكل 

صحيح.
إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح، قد تحدث 

األمور التالية التي قد تؤدي إىل وقوع حادث 
يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات الخطرية:

االهرتاء الزائد باالستعمال●
االهرتاء غري املنتظم بني إطارات السيارة●
سوء أداء التوجيه●
احتمال انفجار إطار السيارة الناشئ عن ●

ارتفاع درجة حرارته
ترسب الهواء من بني اإلطار والعجلة●
تشوه شكل العجلة و/أو تلف اإلطار●
زيادة احتمال تلف اإلطار أثناء القيادة (بسبب ●

مخاطر الطرق أو وصالت االمتداد أو الحواف 
الحادة املوجودة عىل الطرق، الخ)

مالحظة
عند فحص وضبط ضغط نفخ إطار السيارة■

تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات.
إذا لم يتم تركيب غطاء الصمام، قد يدخل الغبار 

أو الرطوبة إىل داخل الصمام ويسبب ترسب 
الهواء مما قد يؤدي إىل خفض ضغط نفخ اإلطار.
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عند استبدال العجالت احرص عىل أن تكون 
العجالت الجديدة مماثلة ومطابقة لتلك التي يتم 
استبدالها من حيث سعة الحمل والقطر وعرض 

الجنط واملسافة بني مركز الجنط وسطح 
.*الرتكيب

تتوفر عجالت لالستبدال لدى وكيل تويوتا.
تدعى اصطالحاً بمسافات الرتحيل.:*

ال تويص رشكة تويوتا باستخدام أي مما ييل:
عجالت مختلفة املقاس والنوع
عجالت مستعملة
عجالت تم تقويم جزئها املعوج

عند استبدال العجالت (السيارات املجهزة بنظام ■
تحذير ضغط نفخ اإلطار)

عجالت سيارتك مزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها التي 

تسمح لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بتقديم تحذير 
مسبق يف حالة انخفاض ضغط نفخ اإلطار. يف كل 

مرة يتم فيها استبدال العجالت، ينبغي عليك تركيب 
صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال 

)٦٦١ص ←اإلشارات الخاصة بها. (

العجالت

يف حالة انثناء إحدى العجالت أو تشققها أو 
إصابتها بصدأ شديد، يجب استبدالها عىل 

الفور. وإال فقد ينفصل اإلطار عن العجلة أو 
يسبب فقدان السيطرة عىل السيارة.

اختيار العجالت

تحذير
عند استبدال العجالت■
ال تقم باستعمال عجالت ذات مقاس مختلف ●

عن املقاس املوىص به يف دليل مالك السيارة، 
حيث قد يؤدي ذلـك إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة.
ال تقم باستعمال أنبوب داخيل يف عجلة ●

مخصصة إلطار بدون أنبوب عند وجود ترسب 
هواء فيها. القيام بذلـك قد يؤدي إىل وقوع 

حوادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

عند تركيب صواميل العجالت■
تأكد من تركيب صواميل العجالت بحيث تكون ●

ص ←أطرافها املستدقة متجهة للداخل. (
) إذا قمت بتثبيت الصواميل املستدقة ٧١٧

األطراف بحيث تكون متجهة للخارج، فقد 
يسبب ذلك تعرض العجالت للتلف مما يؤدي 

إىل انفصالها أثناء القيادة، األمر الذي قد يؤدي 
إىل وقوع حادث يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.
ال تقم أبدا باستعمال الزيت أو الشحم عىل ●

براغي أو صواميل العجالت. قد يتسبب 
استعمال الزيت والشحم يف شد صواميل 

العجالت بصورة زائدة، مما يؤدي إىل تلف 
الرباغي أو العجالت. باإلضافة إىل ذلك، يمكن 

الستعمال الزيت والشحم أن يتسبب يف ارتخاء 
صواميل العجالت مما يؤدي إىل انفصال 
العجالت، األمر الذي يسبب وقوع حادث 

يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية. قم بإزالة 
أي شحم أو زيت عن براغي أو صواميل 

العجالت.
ممنوع استعمال عجالت تالفة■

ال تقم باستعمال عجالت متشققة أو مشوهة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل ترسب الهواء من اإلطار 

أثناء القيادة مما يتسبب يف وقوع حادث.
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 يجب استخدام الصواميل ومفاتيح ربط
صواميل العجالت الخاصة بالسيارة تويوتا 

املصممة خصوصاً لالستخدام مع عجالت 
األملنيوم الخاصة بسيارتك.

 عند تبديل مواضع اإلطارات أو إصالح أو
استبدال أي منها، يجب التأكد من أن 

الصواميل ال تزال محكمة الربط بعد القيادة 
 كم.١٦٠٠ملسافة 

 كن حذراً أال تتلف عجالت األملنيوم بسيارتك
عند تركيب جنازير اإلطارات.

 استخدم فقط أثقال التوازن األصلية من
تويوتا أو ما يعادلها وكذلـك استخدم 

مطرقة بالستيكية أو مطاطية عند إجراء 
عملية التوازن يف العجالت.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١
اإليقاف.

افتح صندوق القفازات وانزع الصينية ٢
)٥٨٨ص ←املنفصلة. (

انزع اللوحة.٣

) وأخرج قم بفك قفل غطاء املصفاة (٤
) ثم اسحبه غطاء املصفاة من املشابك (

إىل الخارج.

مالحظة
استبدال صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها 
(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار)
احرص عىل طلب إجراء صيانة اإلطارات من ●

وكيل تويوتا أو محل صيانة مؤهل آخر ألن 
تصليح اإلطار أو استبداله قد يؤثر عىل 

صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات 
إرسال اإلشارات الخاصة بها. باإلضافة إىل 

ذلك، تأكد من رشاء صمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها 

من وكيل تويوتا.
احرص عىل عدم تركيب أي عجالت غري ●

العجالت األصلية من تويوتا يف سيارتك.
قد ال تعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 
ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها بصورة 

صحيحة عندما تكون العجالت غري أصلية.

تنبيهات احتياطية حول عجالت األملنيوم 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

الهواء مصفاة نظام تكييف

يجب تنظيف مصفاة نظام تكييف الهواء أو 
تغيريها بصورة دورية منتظمة للحفاظ عىل 

فعالية النظام.

طريقة نزع املصفاة

A

B
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باستثناء السيارات التي تحمل رمز املوديل* 
"Vالذي يكون آخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

انزع علبة املصفاة.٥

انزع مصفاة نظام تكييف الهواء من علبة ٦
املصفاة واستبدلها بأخرى جديدة.

" ينبغي أن تكون عالمات  UP"  املوجودة عىل 
املصفاة وعلبة املصفاة متجهة ألعىل.

الذي *للسيارات التي تحمل رمز املوديل 
"Vيكون آخر حرف منه "

يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو :*
)٧٤٢ص ←عىل بطاقة الشهادة القانونية. (

انزع مصفاة نظام تكييف الهواء واستبدلها ٥
بأخرى جديدة.

" ينبغي أن تكون العالمات   UP"  املوجودة عىل 

املصفاة متجهة لألعىل.

فرتة الفحص■
قم بفحص مصفاة نظام تكييف الهواء وتنظيفها 

واستبدالها وفقاً لجدول الصيانة الدورية. ويف املناطق 
ذات معدالت الغبار املرتفعة أو الكثافة املرورية، 

يكون تنظيف املصفاة يف فرتات أقرص من املعتاد أو 
)٦٢٢ص ←استبدالها املبكر أمراً الزماً. (

إذا انخفض تدفق الهواء من فتحات التهوية ■
بصورة حادة

قد تكون املصفاة مسدودة. يجب فحص املصفاة 
واستبدالها إذا لزم األمر.

مالحظة
عند استعمال نظام تكييف الهواء■

تأكد من أن مصفاة نظام تكييف الهواء مثبتة 
بصورة دائمة. استخدام نظام تكييف الهواء بدون 

مصفاة قد يسبب رضراً بالنظام.
لتفادي تعرض غطاء املصفاة للتلف■

عند تحريك غطاء املصفاة باتجاه السهم لتحرير 
املثبت، احذر من عدم تسليط القوة املفرطة عىل 

الخطاطيف. وإال فقد تتعرض الخطاطيف للتلف.
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يف حالة انتهاء شحنة بطارية املفتاح اإللكرتوني■
قد تظهر األعراض التالية:

لن يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل ووظيفة التحكم عن بعد الالسلكية 

بصورة صحيحة.
سيتقلص مدى تشغيل املفتاح عن بُعد.●

قم بتجهيز األغراض التالية قبل استبدال 
البطارية:

مفك براغي مزود بالحافة املسطحة
مفك براغي صغري مزود بالحافة املسطحة
 بطارية ليثيومCR2450

CR2450استخدام بطارية ليثيوم ■
يمكن رشاء البطاريات من وكيل تويوتا أو محالت ●

األجهزة الكهربائية أو الكامريات.
استبدل البطاريات بأخرى جديدة يويص بها ●

الصانع أو النوع الـذي يعادلها.
تخلص من البطارية املستعملة وفقاً للقوانني ●

املحلية.

قم بتحرير القفل ونزع املفتاح امليكانيكي.١

انزع الغطاء.٢
لتفادي إتالف املفتاح، قم بتغطية رأس مفك الرباغي 

املسطح بخرقة لينة.

انزع البطارية الفارغة باستعمال مفك ٣
براغي صغري ذي حافة مسطحة.

عند نزع الغطاء، قد ال تتمكن من رؤية البطارية ألن 
وحدة املفتاح اإللكرتوني مثبتة عىل الغطاء. يف هذه 

الحالة، انزع وحدة املفتاح اإللكرتوني لنزع 
البطارية.

أدخل البطارية الجديدة بحيث يكون الطرف املوجب 

البطارية املحملة يف املفتاح 
اإللكرتوني

قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة إذا 
كانت فارغة الشحنة.

البنود الواجب تجهيزها

استبدال البطارية



٦٧٥

٧

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

"+" متجهاً لألعىل.

عند الرتكيب، قم بعكس الخطوات املذكورة.٤

تحذير
تنبيهات احتياطية حول البطارية■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. قد يؤدي 
عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 

خطرية.
ال تقم بابتالع البطارية. القيام بذلك قد يؤدي ●

إىل إصابة بالحروق الكيميائية.
يتم استعمال بطارية عىل شكل عملة معدنية أو ●

بطارية قرصية يف املفتاح اإللكرتوني. إذا قمت 
بابتالع البطارية، فقد يتسبب ذلك يف إصابة 

بالحروق الكيميائية الشديدة بعد ساعتني فقط، 
مما قد يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 

خطرية.
حافظ عىل البطاريات الجديدة والبطاريات التي●

تم نزعها بعيداً عن متناول األطفال.
إذا كان إغالق الغطاء بإحكام غري ممكن، توقف ●

عن استعمال املفتاح اإللكرتوني وقم بتخزين 
املفتاح يف املكان الذي ال يستطيع األطفال 

الوصول إليه، ثم اتصل بوكيل تويوتا.
إذا ابتلعت بطارية بالخطأ أو أدخلت بطارية يف ●

جزء من جسمك، يجب عليك تلقي الرعاية 
الطبية عىل الفور.

لتفادي انفجار البطارية أو ترسب السائل أو ■
الغاز القابلني لالشتعال

قم باستبدال البطارية ببطارية جديدة من نفس ●
النوع. إذا تم استعمال بطارية من نوع خاطئ، 

فقد يؤدي ذلك إىل انفجارها.

ال تجعل البطاريات تتعرض للضغط املنخفض ●
جداً الناتج عن ارتفاع عايل أو لدرجات الحرارة 

. العالية جداً
ال تقم بحرق أو بكرس أو بقطع بطارية.●

مالحظة
عند استبدال البطارية■

استخدم مفك براغي ذو حافة مسطحة من القياس 
املناسب. تعريض الغطاء لقوة زائدة قد يؤدي إىل 

تشوهه أو تلفه.
للعمل بصورة طبيعية بعد استبدال البطارية■

يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
وقوع حوادث:

يجب أن تكون يداك جافتني عىل الدوام.●
قد تتسبب الرطوبة يف صدأ البطارية.

ال تقم بلمس أو تحريك أي جزء آخر موجود يف ●
وحدة التحكم عن بعد.

ال تقم بثني أي من أطراف توصيل البطارية.●



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٧٦٧

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١
اإليقاف.

افتح غطاء صندوق الفيوزات.٢
 1حجرية املحرك (املحركGR-FE(

النوع أ:
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

النوع ب:
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

 حجرية املحرك (املحركV35A-FTS(
النوع أ:

أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع الغطاء 
) وادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء ٦٣٩ص ←(

للخارج.

النوع ب:
أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع الغطاء 

) وادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء ٦٣٩ص ←(
للخارج.

 حجرية املحرك (املحركF33A-FTV(
النوع أ:

أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع الغطاء 
) وادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء ٦٣٩ص ←(

للخارج.

فحص الفيوزات واستبدالها

يف حالة عدم عمل أي من املكونات 
الكهربائية، فقد يشري ذلك إىل كون أحد 
. إذا حدث ذلـك، عليك  الفيوزات محرتقاً

فحص واستبدال الفيوز إذا لزم األمر.

فحص الفيوزات واستبدالها



٦٧٧
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

النوع ب:
أبق غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع الغطاء 

) وادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء ٦٣٩ص ←(
للخارج.

النوع ج:
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

 لوحة أجهزة التحكم واملقاييس (السيارات
املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)

 ثم قم بنزع موصل مصباح منطقة انزع الغطاء 
 (إذا كانت سيارتك مجهزة به).األقدام 

انزع الغطاء.

 لوحة أجهزة التحكم واملقاييس (السيارات
املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)

انزع الغطاء.

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) حجرية األمتعة
انزع الغطاء.

A

B



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٧٨٧

انزع الغطاء.

انزع الفيوز باستعمال أداة النزع.٣
 1املحركGR-FE

ال يمكن نزع إال الفيوز من النوع أ باستعمال أداة 
النزع.

 املحركV35A-FTS
ال يمكن نزع إال الفيوز من النوع أ باستعمال أداة 

النزع.

 املحركF33A-FTV
ال يمكن نزع إال الفيوز من النوع أ باستعمال أداة 

النزع.

افحص للتأكد مما إذا كان الفيوز قد احرتق.٤
النوع أ و ب:

قم باستبدال الفيوز املحرتق بآخر جديد ذي معدل 
شدة التيار املناسب. يمكن االطالع عىل تفاصيل 
معدالت شدة التيار املوجودة عىل غطاء صندوق 

الفيوزات.
النوع ج و د:

اتصل بوكيل تويوتا القريب منك.
النوع أ
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٧

ةيانعلاو ةنايصلا

فيوز عادي
فيوز محرتق

النوع ب

فيوز عادي
فيوز محرتق

النوع ج

فيوز عادي
فيوز محرتق

النوع د

فيوز عادي
فيوز محرتق

بعد استبدال الفيوز■
احرص عىل تركيب اللسان بشكل محكم عند ●

تركيب الغطاء.
إذا لم تيضء املصابيح حتى بعد استبدال الفيوز، ●

فقد يشري ذلك إىل كون اللمبة يف حاجة لالستبدال. 
)٦٨٠ص ←(
إذا احرتق الفيوز املستبدل مرة أخرى، فيجب ●

فحص السيارة لدى وكيل تويوتا.
إذا كان هناك حمل زائد يف الدائرة الكهربائية■

الفيوزات مصممة لالحرتاق لحماية وحدة األسالك 
من أي رضر.

عند استبدال ملبات املصابيح■
توصيك رشكة تويوتا باستعمال املنتجات األصلية من 
تويوتا واملصممة لهذه السيارة. بما أن بعض اللمبات 

موصولة بدوائر تمنع فرط التحميل، قد ال يمكن 
استعمال قطع غري أصلية أو غري مصممة لهذه 

السيارة.

A

B

A

B

A

B

تحذير
لتفادي األعطال بالنظام واحرتاق السيارة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل تعرض السيارة 

للتلف مع احتمال نشوب حريق أو إصابة جسدية.
ال تقم مطلقاً باستعمال أي فيوز مزود بمعدل ●

أمبري أعىل من املشار إليـه أو ال تقم باستعمال 
أي يشء آخر بدالً من الفيوز.

استخدم دائما فيوزات تويوتا األصلية أو ما ●
يعادلها.

ال تقم مطلقاً باستعمال سلك بدالً من الفيوز 
حتى ملدة وجيزة.

ال تقم بتعديل الفيوزات أو صناديق الفيوزات.●

A

B



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٨٠٧

افحص واطية ملبة املصباح الواجب استبداله. 
)٧٥٨ص ←(

مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية (من نوع 
اللمبة) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

املصابيح التي يجب استبدالها بواسطة وكيل ■
تويوتا

املصابيح األمامية الرئيسية
 املصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة

واملصباح الذي تتم إضاءته أثناء القيادة يف 
النهار

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية
 مصابيح الضباب األمامية (إذا كانت سيارتك

مالحظة
قبل استبدال الفيوزات■

يجب تحديد سبب الحمل الزائد يف الدائرة 
وإصالحه لدى وكيل تويوتا بأرسع ما يمكن.

ملبات املصابيح

قد يمكنك استبدال ملبة املصباح التالية 
بنفسك. قبل استبدال ملبة املصباح، افحص 
واطيتها الواجب استبدالها. نوصيك بطلب 

من وكيل تويوتا تنفيذ عملية االستبدال 
بسبب وجود الخطر الذي قد يؤدي إىل إلحاق 

رضر باملكونات.

التحضري الستبدال ملبة املصباح

موقع اللمبة

A
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ةيانعلاو ةنايصلا

مجهزة بها)
 مصابيح االنعطاف (إذا كانت سيارتك

مجهزة بها)
مصابيح إشارة االنعطاف الجانبية
مصابيح مؤخرة السيارة
مصابيح التوقف
 مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية (من نوع

) (إذا LEDالصمام الثنائي النبعاث الضوء 
كانت سيارتك مجهزة بها)

 مصابيح الضباب الخلفية (إذا كانت سيارتك
مجهزة بها)

مصابيح إشارة الرجوع للخلف
مصباح التوقف العلوي الرتكيب
مصابيح لوحة ترخيص السري
 مصابيح منطقة األقدام الخارجية (إذا كانت

سيارتك مجهزة بها)
 مصابيح الدرجة (إذا كانت سيارتك مجهزة

بها)

LEDمصابيح ■
 LEDيتألف كل من املصابيح من عدد من ملبات 

باستثناء مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية (من نوع 
اللمبة) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها). يف حالة 

، يجب عليك أن تأخذ LEDاحرتاق أي من ملبات 
سيارتك إىل وكيل تويوتا الستبدال ذلك املصباح.

تراكم البخار املتكثف داخل عدسات املصابيح■
تراكم البخار املتكثف مؤقتاً داخل عدسات املصباح ال 

يشري إىل وجود أي عطل بالسيارة. اتصل بوكيل 
تويوتا للمزيد من املعلومات يف الحاالت التالية:

تراكم قطرات ماء كبرية داخل العدسات.●
تراكم املاء داخل املصباح.●

عند استبدال ملبات املصابيح■
٦٧٩ص ←

مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية (من نوع ■
اللمبة) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

افتح الباب الخلفي وانزع الغطاء.١

انزع ألسنة الغطاء الثالثة باستعمال مفك ١
براغي ذو حافة مسطحة كما هو مبني يف 

الشكل التوضيحي.
لتفادي إتالف الوحدة، قم بتغطية رأس مفك الرباغي 

ذي الحافة املسطحة بخرقة لينة.
استخدم مفك براغي ذو حجم مناسب عند نزع 

الغطاء.
انزع األلسنة الثالثة بواسطة سحب الغطاء ٢

للخلف.
قم بنزع براغي التثبيت ووحدة الضوء.٢

قم بنزع وحدة الضوء عن طريق سحبها يف خط 

استبدال ملبة املصباح



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٨٢٧

مستقيم للخلف من مؤخرة السيارة.

قم بتدوير قاعدة اللمبة بعكس اتجاه حركة ٣
عقارب الساعة.

انزع ملبة املصباح.٤

قم برتكيب مصباح كهربائي جديد ثم قم ٥
برتكيب قاعدة اللمبة بوحدة الضوء 

بإدخالها وتدويرها يف اتجاه عقارب 
الساعة.

قم بإعادة تركيب وحدة الضوء.٦
قم بمحاذاة الشقوق املوجودة عىل وحدة الضوء مع 
األلسنة، وأدخل وحدة الضوء يف خط مستقيم بحيث 

يدخل الدبوس املوجود عىل وحدة الضوء يف داخل 
الثقب.

تأكد من أن وحدة الضوء مثبتة بشكل كامل.
السيارات املجهزة بالباب الخلفي اآليل: تأكد من أن 

 مثبتة بإحكام بواسطة أسالك وحدة املحاور 
.اللسان 

A

B
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قم بإعادة تركيب الرباغي.٧

قم بإعادة تركيب الغطاء.٨

تحذير
استبدال ملبة املصباح■
قم بإطفاء املصباح. ال تحاول استبدال اللمبة ●

عىل الفور بعد إطفاء املصباح. 
فقد تكون اللمبة ساخنة للغاية مما يسبب 

اإلصابة بالحروق.
ال تلمس الجزء الزجاجي من اللمبة بيد عارية. ●

عندما ال يكون بإمكانك تفادي مسك الجزء 
الزجاجي، امسكه باستعمال قطعة قماش 

نظيفة وجافة لتفادي تعرض اللمبة للرطوبة 
والزيوت. 

وكذلك إذا خُدشت اللمبة أو سقطت، فقد تحرتق 
أو تنفجر.

قم برتكيب ملبة املصباح وأي جزء مستخدم ●
لتأمينها بإحكام. عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل 
أرضار ناجمة عن الحرارة أو نشوب حريق أو 

دخول املاء يف وحدة املصابيح. يمكن لهذا أن 
يرض باملصباح أو يسبب تكثف البخار داخل 

العدسات.

ال تحاول إصالح أو فك اللمبة أو املوصالت أو ●
الدائرة الكهربائية أو أي جزء من مكوناتها. 
القيام بذلك قد يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات 

الخطرية بسبب الصدمة الكهربائية.
لتفادي أي تلف أو نشوب حريق■
تأكد من أن اللمبة مستقرة بصورة تامة ●

ومحكمة التثبيت.
افحص قوة اللمبة بالواط قبل الرتكيب لتفادي ●

تلف ناشئ عن فعل الحرارة.



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦٨٤٧



٨
٦٨٥

٨

لكاشم عوقو دنع

عند وقوع مشاكل

املعلومات األساسية.١-٨
٦٨٦........وماضات التحذير من الخطر

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك يف حالة 
٦٨٦............................الطوارئ

إذا غمر املاء السيارة أو إذا ارتفع 
٦٨٧...........منسوب املاء عىل الطريق

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت .٢-٨
الطوارئ

٦٨٩.......إذا كان ال بد من قطر سيارتك
٦٩٢............إذا شعرت بوجود خلل ما

نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك 
٦٩٣......................البنزين فقط)

عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار 
٦٩٤.....................صوت التحذير

إذا تم عرض رسالة التحذير عىل شاشة 
٧٠٥.............................العرض

٧١٠......إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
٧٢٢..........إذا تعذر بدء تشغيل املحرك

٧٢٤...................إذا فقدت مفاتيحك
إذا لم يعمل أي من املفتاح اإللكرتوني 
 أو نظام مصادقة بصمات األصابع

٧٢٤...................بصورة صحيحة
إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة

.....................................٧٢٦
إذا ازدادت سخونة السيارة عن الحدود 

٧٣٣............................الطبيعية
إذا توقف املحرك عن العمل بسبب نفاد 

٧٣٦......الوقود (محرك الديزل فقط)

٧٣٦.................إذا انغرزت السيارة



املعلومات األساسية. ١-٦٨٦٨
املعلومات األساسية.١-٨

اضغط املفتاح.
ستومض كل مصابيح إشارة االنعطاف.

إلطفائها، اضغط املفتاح مرة ثانية.

وماضات التحذير من الخطر■
إذا تم استعمال وماضات التحذير من الخطر ملدة ●

طويلة من الزمن عندما يكون املحرك غري دائر، قد 
تفرغ شحنة البطارية.

تيضء وماضات التحذير من الخطر تلقائياً إذا ●
انتفخت أي من األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام 

 أو يف حال وقوع SRSتقييد الحركة التكمييل 
اصطدام خلفي قوي. 

تنطفئ وماضات التحذير من الخطر تلقائياً بعد 
 دقيقة. إلطفاء وماضات ٢٠اإلضاءة لحوايل 

التحذير من الخطر يدوياً، اضغط املفتاح مرتني. 
(قد ال تيضء وماضات التحذير من الخطر تلقائياً 

وذلك اعتماداً عىل قوة الصدمة وظروف 
االصطدام.)

اضغط دواسة الفرامل بقدميك بإحكام.١
ال تضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة ألن ذلك 

يؤدي إىل زيادة الجهود الالزمة لخفض رسعة 
السيارة.

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٢
.Nالالتعشيق 

 إذا تم تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل
Nوضع الالتعشيق 

بعد خفض رسعة السيارة، قم بإيقاف ٣
السيارة يف مكان آمن بجانب الطريق.

قم بإيقاف تشغيل املحرك.٤
 إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل

Nالرسعات إىل وضع الالتعشيق 
اضغط دواسة الفرامل مطوالً بقدميك ٣

لخفض رسعة السيارة بقدر اإلمكان.

وماضات التحذير من الخطر

يتم استعمال وماضات التحذير من الخطر 
لتحذير سائقي السيارات األخرى عند 

الحاجة إليقاف السيارة عىل الطريق بسبب 
وجود خلل يف السيارة وغريه.

تعليمات التشغيل

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك يف 
حالة الطوارئ

فقط يف حاالت الطوارئ التي ال يمكن إيقاف 
السيارة فيها بالطريقة العادية، قم بإيقاف 

السيارة باتباع اإلجراءات التالية:

إيقاف السيارة
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إليقاف تشغيل املحرك، اضغط مفتاح ٤
تشغيل املحرك مطوالً ملدة ثانيتني أو أكثر، 

 مرات أو أكثر بالتتابع.٣أو اضغطه قليالً 

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن بجانب ٥
الطريق.

عند اإليقاف يف حاالت الطوارئ■
قد يتم تقييد وظائف تكييف الهواء وما إىل ذلك 

جزئيًا لتقليل استهالك الطاقة للبطارية.

 إذا كان فتح الباب ممكنًا، افتحه واخرج من
السيارة.

 إذا لم يكن فتح الباب ممكناً، افتح النافذة
باستعمال مفتاح النافذة اآللية وتأكد من 

وجود طريق للهرب.
 إذا كان من املمكن فتح النافذة، فاخرج من

السيارة عرب النافذة.
 إذا تعذر فتح الباب والنافذة بسبب ارتفاع

منسوب املياه، حافظ عىل هدوئك وانتظر 
حتى يرتفع مستوى املاء داخل السيارة إىل 
الدرجة التي يصبح فيها ضغط املاء داخل 

السيارة مساوياً لضغط املاء خارج السيارة، 
وعندئذ افتح الباب بعد االنتظار حتى تدخل 

املياه الصاعدة إىل السيارة، واخرج من 
السيارة. عندما يتجاوز منسوب املياه 

الخارجية نصف ارتفاع الباب، لن يتسنى 
فتح الباب من الداخل بسبب ضغط املاء.

مستوى املاء يتجاوز األرضية■
عندما يتجاوز منسوب املياه األرضية ومع مرور 

الوقت، ستتلف املعدات الكهربائية، ولن تعمل النوافذ 
اآللية وسيتوقف املحرك، وقد تصبح السيارة غري 

قادرة عىل التحرك.

تحذير
إذا كان ال بد من إيقاف دوران املحرك أثناء ■

القيادة
إيقاف تشغيل املحرك أثناء القيادة ال يؤدي إىل 

فقدان التحكم بعجلة القيادة والفرامل. ومع ذلك، 
قد يتم فقد التعزيز اآليل لهذه األنظمة مما يصعّب 

القيام بتوجيه السيارة أو الفرملة قبل إيقاف 
السيارة اعتمادًا عىل الشحن املتبقي يف البطارية أو 
ظروف االستخدام. قم بخفض رسعة السيارة قدر 

اإلمكان قبل إيقاف دوران املحرك.

إذا غمر املاء السيارة أو إذا ارتفع 
منسوب املاء عىل الطريق

هذه السيارة غري مصممة للقيادة عىل طرق 
مغمورة بكمية كبرية من املياه. ال تعمد إىل 
القيادة عىل طرق قد تكون مغمورة أو قد 
البقاء الخطر من املياه. منسوب فيها يرتفع

يف السيارة إذا كان من املتوقع أن تغمر املياه 
السيارة أو أن تنجرف السيارة. حافظ عىل 

هدوئك واتبع ما ييل.



املعلومات األساسية. ١-٦٨٨٨

١*استخدام مطرقة الهروب يف حاالت الطوارئ■

 لصنع الزجاج ٢*يتم استعمال الزجاج الرقائقي
األمامي والنوافذ يف هذه السيارة. ال يمكن تحطيم 

.١*الزجاج الرقائقي بمطرقة الطوارئ
قم باالتصال بوكيل تويوتا أو بجهة تصنيع :١*

الكماليات التجارية ملزيد من املعلومات عن 
مطرقة الطوارئ.

إذا كانت سيارتك مجهزة به:٢*
كيفية تمييز الزجاج الرقائقي■

النظر إىل املقطع العريض يبني لك أن الزجاج الرقائقي 
مؤلف من لوحي زجاج ملصقني ببعضهما.

زجاج رقائقي
زجاج مقىس

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

ال تعمد إىل القيادة عىل طرق قد تكون مغمورة أو 
قد يرتفع فيها منسوب املياه. وإال فقد تتعرض 

السيارة للتلف وال يمكنها التحرك، كما قد تغمرها 
املياه وتتعرض لالنجراف، مما قد يؤدي إىل 

الوفاة.

A

B
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الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ.٢-٨

قد يشري ما ييل إىل وجود مشكلة يف جهاز نقل 
الحركة املركب يف سيارتك. اتصل بوكيل تويوتا 

أو خدمات قطر تجارية قبل قطر سيارتك.
.املحرك يدور ولكن السيارة ال تتحرك
.يتم إصدار صوت غري عادي من السيارة

عندما تكون السيارة متجهة لألمام

استخدم منصة القطر ذات العجالت تحت 
اإلطارات الخلفية.

عندما تكون السيارة متجهة للخلف

استخدم منصة القطر ذات العجالت تحت 
اإلطارات األمامية.

إذا كان ال بد من قطر سيارتك

إذا كان من الرضوري قطر سيارتك، فنحن 
نويص بأن يتم قطرها من قبل وكيل تويوتا 

أو خدمات قطر تجارية باستخدام شاحنة 
ذات جهاز رفع اإلطارات أو ذات سطح 

تحميل منبسط.
استخدم نظام جنزير األمان لكل عمليات 

القطر، والتزم بالقوانني املحلية/اإلقليمية.

الحاالت التي تتطلب االتصال بوكالء قبل 
قطر سيارتك

قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات 
جهاز رفع اإلطارات

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

عند قطر السيارة■
تأكد من نقل السيارة عندما تكون جميع اإلطارات 
األربعة مرفوعة عن األرض. قد تتعرض مجموعة 
أجهزة نقل الطاقة الحركية واألجزاء املتعلقة بها 
للتلف أو قد تنفصل السيارة عن الشاحنة إذا تم 

قطر السيارة عندما تكون إطاراتها مالمسة 
لألرض.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٦٩٠٨

عند نقل سيارتك باستعمال شاحنة ذات سطح 
تحميل منبسط، ينبغي تثبيتها بسطح تحميل 

الشاحنة يف املواضع املبينة يف الشكل 
التوضيحي.

إذا استخدمت الجنازير أو الكبالت لتقييد 
سيارتك، فال بد أن تكون الزوايا املظللة باللون 

 درجة.٤٥األسود بزاوية 

إذا لم تتمكن من تثبيت السيارة باستخدام 
الطريقة أعاله، استعمل أحزمة ربط اإلطار.

إذا لم تتوافر شاحنة خاصة بالقطر يف حالة 
الطوارئ، من املمكن قطر سيارتك بشكل مؤقت 

باستعمال كبالت أو جنازير مثبتة بخطاطيف 
القطر عند الطوارئ. ينبغي محاولة ذلك فقط 

 كم كحد أقىص ٨٠عىل الطرق الصلبة ملسافة 
 كم/ساعة.٣٠برسعة أقل من 

ال بد من وجود سائق داخل السيارة لتوجيه 

مالحظة
لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر ■

السيارة باستخدام شاحنة ذات مرفاع العجالت
ال تقم بقطر السيارة من الخلف حني يكون ●

مفتاح تشغيل املحرك يف وضع اإليقاف. آلية 
تأمني عجلة القيادة غري متينة بالدرجة الكافية 

للمحافظة عىل العجالت األمامية يف خط 
مستقيم.

عند رفع السيارة، تأكد من وجود ارتفاع كاف ●
عن األرض عند الطرف املقابل للطرف املرفوع 
من السيارة. عند عدم وجود ارتفاع مالئم عن 

األرض، فقد تتعرض السيارة ألرضار أثناء 
قطرها.

قطر السيارة باستعمال شاحنة ذات جهاز ■
تعليق

ال تقم باستخدام شاحنة ذات جهاز تعليق لتفادي 
تعرض جسم السيارة للتلف.

استخدام شاحنة ذات سطح تحميل 
منبسط

مالحظة
استخدام شاحنة ذات سطح تحميل منبسط■

ال تقم بتثبيت السيارة بشكل زائد وإال فقد يتم 
إلحاق رضر بها.

قطر السيارة يف حاالت الطوارئ
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السيارة وتعشيق الفرامل. ال بد أن تكون 
عجالت السيارة ومجموعة أجهزة نقل الطاقة 

الحركية واملحاور وجهاز التوجيه والفرامل يف 
حالة جيدة.

قم بتثبيت كبالت أو جنازير يف خطاف ١
القطر بإحكام.

احرص عىل عدم إلحاق رضر بجسم السيارة.

ادخل السيارة التي يتم قطرها وقم بتشغيل ٢
املحرك.

إذا لم يبدأ تشغيل املحرك، اضبط مفتاح تشغيل 
.ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

اضبط مفتاح التحكم يف الدفع بأربع ٣
". (ال تكون H4عجالت عىل الوضع "

الرتوس التفاضلية األمامية واملركزية 
والخلفية يف وضع اإلبطال.)

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٤
 وقم بتحرير فرامل االنتظار.Nالالتعشيق 

)٢٦٨ص ←قم بإيقاف الوضع التلقائي. (
إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل الرسعات: 

٢٦٥، ٢٦٠ص ←

أثناء عملية قطر السيارة■
إذا كان املحرك غري دائر فلن يعمل نظام التعزيز اآليل 

الخاص بكل من الفرامل وعجلة القيادة، مما يجعل 

عمليات توجيه السيارة والفرملة أصعب.

إجراءات قطر السيارة يف حاالت الطوارئ

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. قد يؤدي 

عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطرية.

أثناء عملية قطر السيارة■
عند قطر السيارة باستعمال كبالت أو جنازير، ●

تجنب االنطالق املفاجئ بالسيارة، الخ مما 
يتسبب يف حمل زائد محمل عىل خطاطيف 

القطر والكبالت أو الجنازير. قد تكون 
خطاطيف القطر أو الكبالت أو الجنازير تالفةً 
وقد ترتطم أجسامها املنكرسة بشخص ما مما 

يتسبب يف اإلصابة الخطرية.
ال تقم بضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ●

اإليقاف.
قد يتم قفل عجلة القيادة ويتعذر تشغيلها.

مالحظة
لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر ■

السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق
ال تقم بقطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز 

التعليق، سواء من األمام أو من الخلف.
لتفادي تعرض السيارة للتلف أثناء قطر ■

سيارتك يف حالة الطوارئ
ال تقم بتثبيت كبالت أو جنازير بمكونات جهاز 

التعليق.
عند قطر سيارة مجهزة بنظام إيقاف وتشغيل ■

املحرك
إذا كنت تحتاج إىل قطر السيارة عندما تكون 

جميع عجالتها األربعة عىل األرض، قم بتنفيذ 
اإلجراءات التالية قبل قطر السيارة من أجل حماية 

النظام.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف، 

ثم قم ببدء تشغيل املحرك أو بضبط مفتاح تشغيل 
.ONاملحرك عىل وضع التشغيل 
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وجود ترسب بالسوائل تحت السيارة
(تساقط قطرات املاء من نظام تكييف الهواء 

عقب االستعمال أمر عادي.)
 اإلطارات تبدو مثقوبة أو وجود اهرتاء غري

منتظم بها
 إبرة مقياس درجة حرارة سائل تربيد

املحرك تشري باستمرار إىل درجة حرارة أعىل 
من املعتاد.

 إبرة مقياس ضغط زيت املحرك تشري
باستمرار اىل ضغط أدنى من املعتاد.

 عداد الفولطية يشري باستمرار إىل مستوى
أعىل أو أدنى من املعتاد.

تغري يف صوت انبعاث غاز العادم
 صدور صفري حاد من اإلطارات عند

االنعطاف
صوت غريب يصدر عن نظام التعليق
 صوت أزيز أو أصوات أخرى تصدر عن

املحرك

 املحرك يدور بصورة متقطعة أو متعثرة أو

غري منتظمة
تدهور الطاقة بصورة ملحوظة
 السيارة تنحرف بشدة إىل جانب واحد عند

تعشيق الفرامل
 السيارة تنحرف بشدة إىل جانب واحد أثناء

القيادة عىل طريق مستو
 فقدان فعالية الفرامل أو شعور بمقاومة

ضعيفة عند ضغط دواسة الفرامل أو 
الدواسة تقرتب من ملس األرضية

إذا شعرت بوجود خلل ما

إذا الحظت أي من األعراض التالية، فإن 
سيارتك ربما تحتاج إىل ضبط أو إصالح. 
اتصل بوكيل تويوتا يف أقرب وقت ممكن.

األعراض املرئية

األعراض املسموعة

األعراض التشغيلية
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قم باتباع العمليات التالية إلعادة بدء تشغيل 
املحرك بعد تشغيل نظام إيقاف مضخة الوقود.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١
 أو عىل وضع اإليقاف ACCالكماليات 

OFF.
أعد تشغيل املحرك.٢

نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك 
البنزين فقط)

للتقليل من أخطار ترسب الوقود إىل أدنى حد 
عند توقف املحرك أو انتفاخ أحد األكياس 
الهوائية بعد وقوع تصادم مبارشة، فإن 
إليقاف يعمل الوقود مضخة إيقاف نظام

تزويد املحرك بالوقود.

إعادة تشغيل املحرك

مالحظة
قبل بدء تشغيل املحرك■

افحص األرض الواقعة تحت السيارة.
إذا تحققت من ترسب الوقود عىل األرض، يشري 

ذلك إىل كون نظام الوقود قد أصيب بتلف ويحتاج 
إىل إصالح. ال تقم بإعادة بدء تشغيل املحرك.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٦٩٤٨

ضوء تحذير نظام الفرامل (صوت التحذير)■

ضوء تحذير نظام الفرامل (صوت التحذير)■

 (صوت التحذير)*ضوء تحذير نظام الشحن■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مع رسالة.:*
 (صوت التحذير)*ضوء التحذير من انخفاض ضغط زيت املحرك■

عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار صوت التحذير

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية بهدوء إذا أضاء أو أومض أي من أضواء التحذير. إذا أضاء أو أومض 
أحد األضواء، ثم انطفأ، فإن هذا ال يعني بالرضورة وجود خلل بالنظام. ولكن إذا حدث هذا 

بصورة متكررة، اطلب فحص سيارتك من وكيل تويوتا.

إجراءات أضواء التحذير أو أصوات التحذير

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(أحمر)

يشري إىل:
مستوى سائل الفرامل منخفض؛ أو
يوجد خلل يف نظام الفرامل
قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا. ←

. مواصلة قيادة السيارة قد تشكل خطراً

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(أصفر)

يشري إىل وجود خلل يف:
نظام فرامل االنتظار؛ أو
نظام الفرامل التي يتم التحكم بها إلكرتونيا
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل بنظام الشحن بالسيارة

قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل كون ضغط زيت املحرك منخفضاً جداً

قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا.←



٦٩٥

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مع رسالة.:*
 (صوت التحذير)*ضوء التحذير من ارتفاع درجة حرارة سائل التربيد■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مع رسالة.:*
ضوء إشارة الخلل■

SRSضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل ■

ABSضوء تحذير نظام الفرامل املانع لالحتباس ■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل زيادة سخونة املحرك

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل الفور.←
)٧٣٣ص ←طريقة املعالجة (

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

نظام التحكم باملحرك إلكرتونياً؛
نظام التحكم بصمام الخانق للوقود إلكرتونياً؛
نظام التحكم بغاز العادم (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛
نظام التحكم يف جهاز نقل الحركة التلقائي إلكرتونياً؛ أو
 نظام تنقية جزيئات الديزلDPF(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييلSRS ؛
أو
ًنظام شد حزام املقعد مسبقا
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 نظام الفرامل املانع لالحتباسABS الخاص بتضاريس مختلفة؛ 
أو
نظام تعزيز الفرامل
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٦٩٦٨

ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل■

 (صوت التحذير)PCSضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

/مؤرش نظام التحذير من الخروج عن خط السري LTAمؤرش نظام مساعدة تتبع خط السري ■
LDA(صوت التحذير) 

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود الخلل يف نظام التوجيه اآليل
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يومض أو ييضء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

عند صدور صوت إشاري يف نفس الوقت:
.PCSيشري إىل وقوع خلل يف نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←
عند عدم صدور صوت إشاري: 

 غري فعال مؤقتاً والقيام PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
. بإجراءات تصحيحية قد يكون رضورياً

اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←
)٧٠٨، ٢٩٧ص ←(

 أو نظام PCSإذا تم إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
، سييضء ضوء تحذير نظام ضمان VSCالتحكم بثبات السيارة 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
٣٠٩ص ←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(برتقايل)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

 أو نظام LTAيشري إىل وجود خلل يف نظام مساعدة تتبع خط السري 
 املجهز بوظيفة املساعدة عند LDAالتحذير من الخروج عن خط السري 

ميالن السيارة
اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←

)٣٢٥، ٣١٨ص ←(



٦٩٧

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

 (صوت التحذير)BSMمؤرش إيقاف نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■

 (صوت التحذير)RCTAمؤرش إيقاف وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■

 (صوت التحذير)RCDمؤرش إيقاف وظيفة رصد الكامريا الخلفية ■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

BSMيشري إىل وجود عطل يف وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

يشري إىل أن املنطقة املحيطة باملستشعر الراداري عىل واقية الصدمات 
)٣٦٣ص ←الخلفية مغطاة باألوساخ مثالً (

اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←
)٧٠٥، ٣٦٢ص ←(

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

RCTAيشري إىل وجود خلل يف وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

يشري إىل أن املنطقة املحيطة باملستشعر الراداري عىل واقية الصدمات 
)٣٦٣ص ←الخلفية مغطاة باألوساخ مثالً (

اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←
)٧٠٥، ٣٧٤ص ←(

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

RCDيشري إىل وجود خلل يف وظيفة رصد الكامريا الخلفية 
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

يشري إىل أنه ال يمكن استخدام الوظيفة مؤقتاً بسبب اتساخ الكامريا 
مثالً
اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←

)٧٠٥، ٣٨٠ص ←(



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٦٩٨٨

مؤرش إيقاف مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا (صوت التحذير)■

 (صوت التحذير)PKSBمؤرش إيقاف نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة ■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود خلل يف وظيفة مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 
تويوتا

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←
يشري إىل أن النظام غري فعال مؤقتاً بسبب اتساخ املستشعر أو تغطيه 

بالجليد مثالً
اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←

)٧٠٥، ٣٦٨ص ←(

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود خلل يف نظام فرامل املساعدة عىل صف السيارة 
PKSB

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←
يشري إىل أن النظام غري فعال مؤقتاً بسبب اتساخ املستشعر أو تغطيه 

بالجليد مثالً
اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. ←

)٧٠٥، ٣٨٦ص ←(



٦٩٩

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

 (صوت التحذير)*ضوء التحذير من التشغيل غري املالئم للدواسة■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مع رسالة.:*
مؤرش إلغاء نظام إيقاف وتشغيل املحرك■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
عند صدور صوت إشاري:

يشري إىل وجود خلل يف:
نظام الفرملة املهيمنة
التحكم ببدء القيادة
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←
 يشري إىل أنه قد تم تغيري وضع جهاز نقل الحركة وتشغيل نظام

التحكم ببدء القيادة أثناء ضغط دواسة التعجيل.
←. ارفع قدمك عن دواسة التعجيل قليالً
 (لألجسام الثابتة) تعمل وظيفة فرامل املساعدة عىل صف السيارة

(إذا كانت سيارتك مجهزة بها).
اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.←

عند عدم صدور صوت إشاري:
إذا أضاء ضوء التحذير فإن ذلك يشري إىل أنه قد تم ضغط دواستي 

التعجيل والفرامل يف نفس الوقت، وإىل أن نظام الفرملة املهيمنة يعمل.
ارفع قدمك عن دواسة التعجيل واضغط دواسة الفرامل.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود خلل يف نظام إيقاف وتشغيل املحرك
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٠٠٨

ضوء إشارة االنزالق■

ضوء مؤرش الدفع بأربع عجالت برسعة بطيئة■

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية املركزية■

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية األمامية■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 نظام التحكم بثبات السيارةVSC؛
نظام التحكم بانحراف املقطورة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛
 نظام التحكم الفعال بقوة السحبTRC؛
نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات؛
 نظام التحكم بتحديد الرسعة أثناء النزول عىل املنحدرات (إذا كانت

سيارتك مجهزة به)
 نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس مختلفة (إذا كانت سيارتك

مجهزة به)؛ أو
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) نظام التحكم بالزحف
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

يشري إىل وجود خلل يف نظام الدفع بأربع عجالت حني يومض الضوء 
برسعة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

يشري إىل وجود خلل يف نظام إبطال الرتوس التفاضلية املركزية حني 
يومض الضوء برسعة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود خلل يف نظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية حني 
يومض الضوء برسعة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←



٧٠١

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

مؤرش إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية■

مؤرش فرامل االنتظار■

مؤرش تشغيل نظام متابعة الفرملة (صوت التحذير)■

ضوء التحذير من انخفاض مستوى الوقود■

 (صوت التحذير)AdBlueضوء التحذير من انخفاض مستوى سائل اليوريا ™■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشري إىل وجود خلل يف نظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية حني 
يومض الضوء برسعة.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

قد يشري إىل أن فرامل االنتظار غري معشقة/محررة بالكامل
قم بتشغيل مفتاح فرامل االنتظار مرة أخرى.←

ييضء هذا الضوء عند عدم تحرير فرامل االنتظار. إذا انطفأ الضوء بعد 
تحرير فرامل االنتظار كامال، ذلك يعني أن النظام يعمل بصورة 

عادية.

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

يشري إىل وجود خلل يف نظام متابعة الفرملة
اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
السيارات غري املجهزة بنظام خزان الوقود الفرعي

 لرت أو أقل١٢٫٠يشري إىل أن كمية الوقود املتبقي تبلغ حوايل 
السيارات املجهزة بنظام خزان الوقود الفرعي

 لرت أو أقل١٦٫٥يشري إىل أن كمية الوقود املتبقي تبلغ حوايل 
أعد تعبئة السيارة بالوقود.←

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

 غري كافAdBlueٍمستوى سائل اليوريا ™
.AdBlueقم بإعادة تعبئة سائل اليوريا ™←



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٠٢٨

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■

٢، ١*ضوء التذكري بشد حزام املقعد الخاص بالسائق والراكب األمامي (صوت التحذير)■

صوت التحذير لتذكري السائق بشد حزام املقعد الخاص به (للسيارات الخاصة بدول مجلس التعاون :١*
 والعراق واألردن ولبنان واليمن):٣*الخليجي

يتم إصدار صوت التحذير لتذكري السائق بأن حزام املقعد الخاص به غري مشدود. بمجرد ضبط مفتاح 
، يتم إصدار الصوت اإلشاري. إذا كان حزام املقعد ال يزال غري ONتشغيل املحرك عىل وضع التشغيل 

مشدود، يصدر الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفرتة زمنية معينة بعد وصول السيارة إىل رسعة معينة.
صوت التحذير لتذكري الراكب األمامي بشد حزام املقعد الخاص به (للسيارات الخاصة بدول مجلس 

 والعراق واألردن ولبنان واليمن:٣*التعاون الخليجي
يتم إصدار صوت تحذير حزام مقعد الراكب األمامي لتنبيه الراكب األمامي إىل أن حزام مقعده غري مشدود. 

إذا كان حزام املقعد غري مشدود، يصدر الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفرتة زمنية معينة بعد وصول 
السيارة إىل رسعة معينة.

صوت التحذير لتذكري السائق والراكب بشد حزام املقعد الخاص بهما (باستثناء السيارات الخاصة بدول :٢*
 والعراق واألردن ولبنان واليمن):٣*مجلس التعاون الخليجي

يتم إصدار صوت التحذير لتذكري السائق وراكب املقعد األمامي بشد حزام املقعد الخاص بهما. إذا كان 

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

عند إضاءة الضوء بعد وميضه ملدة دقيقة واحدة:
وجود خلل يف نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار

اطلب من وكيل تويوتا فحص النظام.←
عند إضاءة الضوء:

يشري إىل انخفاض ضغط نفخ اإلطار نتيجة
أسباب طبيعية
انثقاب اإلطارات
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل الفور.←

)٧٠٣ص ←طريقة املعالجة (

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يحذر السائق و/أو الراكب األمامي من رضورة ربط أحزمة املقاعد 

الخاصة بهما
شد حزام املقعد.←

عند وجود الراكب عىل مقعد الراكب األمامي، يجب أيضاً شد حزام 
مقعد الراكب األمامي لضبط ضوء التحذير (صوت التحذير) عىل 

وضع اإليقاف.
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حزام املقعد غري مشدود، يصدر الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفرتة زمنية معينة بعد وصول السيارة 
إىل رسعة معينة.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت:٣*
*ضوء التذكري بشد أحزمة مقاعد الركاب الخلفية (صوت التحذير)■

صوت تذكري ركاب املقاعد الخلفية بشد أحزمتهم::*
يتم إصدار صوت تذكري ركاب املقاعد الخلفية بشد أحزمتهم لتنبيه راكب املقعد الخلفي إىل أن حزام مقعده 
غري مشدود. إذا كان حزام املقعد غري مشدود، يصدر الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفرتة زمنية معينة، 

بعد أن يتم شد وفك حزام املقعد وبعد وصول السيارة إىل رسعة معينة.

صوت التحذير■
يف بعض الحاالت، قد ال تسمع الصوت اإلشاري يف 

مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.
مستشعر اكتشاف الراكب األمامي ووظيفة التذكري ■

بشد حزام املقعد وصوت التحذير
وضع أمتعة عىل مقعد الراكب األمامي قد يؤدي إىل ●

تشغيل مستشعر اكتشاف الراكب األمامي مما 
يتسبب يف وميض ضوء التحذير وصدور صوت 
التحذير حتى إذا لم يكن هناك راكب جالس عىل 

املقعد.
إذا تم وضع وسادة عىل املقعد، قد ال يقوم ●

املستشعر باكتشاف الراكب وقد ال يعمل ضوء 
التحذير بشكل صحيح.

صوت التحذير من الرسعة (للسيارات الخاصة ■
بالهند)

يتم إصدار الصوت اإلشاري إذا وصلت رسعة 
 كم/ساعة أو أكثر. ثم يتم إصدار ٨٠سيارتك إىل 

الصوت اإلشاري بنغمة مختلفة إذا وصلت رسعة 
 كم/ساعة أو أكثر.١٢٠سيارتك إىل 

عند إضاءة ضوء إشارة خلل يف التشغيل أثناء قيادة ■
السيارة

بالنسبة لبعض املوديالت، سييضء ضوء إشارة الخلل 
. أعد تعبئة السيارة  إذا كان خزان الوقود فارغاً تماماً

بالوقود عىل الفور إذا كان خزان الوقود فارغاً. 
سينطفئ ضوء إشارة الخلل بعد عدة رحالت.

إذا لم ينطفئ ضوء إشارة خلل يف التشغيل، قم 
باستشارة وكيل تويوتا بأرسع ما يمكن.

ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

عندما تكون شحنة البطارية غري كافية أو عند 
انخفاض الفولطية مؤقتاً، قد ييضء ضوء تحذير 

نظام التوجيه اآليل.
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار)

افحص اإلطارات للتأكد مما إذا كان أحد اإلطارات 
مثقوبا.

 : ٧١٠ص ←إذا كان أحد اإلطارات مثقوباً
إذا لم يوجد إطار مثقوب:

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
OFF ثم اضبطه عىل وضع التشغيل ON تأكد مما .

إذا كان ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ييضء أو 
يومض.

 إذا كان ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار يومض
ملدة دقيقة واحدة تقريباً وبعد ذلك ظل مضيئاً

قد يكون هناك خلل يف نظام تحذير ضغط نفخ 

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يحذر ركاب املقاعد الخلفية ليقوموا بشد أحزمة مقاعدهم
شد حزام املقعد.←



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٠٤٨

اإلطار. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل 
الفور.

إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار
بعد أن تكون درجة حرارة اإلطارات منخفضة ١

بالكفاية، افحص ضغط نفخ كل من اإلطارات 
واضبطها عىل املستوى املحدد.

إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد مرور عدة ٢
دقائق، تأكد من أن ضغط نفخ كل من اإلطارات 
مضبوط عىل املستوى املحدد وقم بتنفيذ عملية 

)٦٦٢ص ←التمهيد. (
قد ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ألسباب ■

طبيعية (السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط 
نفخ اإلطار)

قد ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بفعل 
أسباب طبيعية مثل ترسب الهواء الطبيعي وتغري 

ضغط نفخ اإلطار بفعل درجة الحرارة. يف هذه 
الحالة، سيؤدي ضبط ضغط نفخ اإلطار إىل انطفاء 

ضوء التحذير (بعد مرور بضع دقائق).
عند استبدال أحد اإلطارات باإلطار االحتياطي ■

(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار)

اإلطار االحتياطي مزود أيضاً بصمام تحذير ضغط 
نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به. 

ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار إذا كان ضغط 
. إذا انثقب أحد  نفخ اإلطار االحتياطي منخفضاً

اإلطارات، حتى إذا تم استبدال اإلطار املثقوب باإلطار 
االحتياطي، فلن ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطار. استبدل اإلطار االحتياطي باإلطار الذي تم 
تصليحه وقم بضبط الضغط املناسب لنفخ اإلطار. 

سينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بعد مرور 
بضع دقائق.

الحاالت التي قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط ■
نفخ اإلطار بصورة صحيحة

٦٦٠ص ←

تحذير
إذا أضاء ضوء التحذير أو صدر صوت التحذير ■

عند عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

تأكد من الرسالة املعروضة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات وقم باتباعها.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

إذا ظل ضوء تحذير نظام الفرامل املانع ■
 وضوء تحذير نظام الفرامل ABSلالحتباس 
مضيئني

قم بإيقاف سيارتك يف مكان آمن عىل الفور 
واالتصال بوكيل تويوتا. ستصبح السيارة غري 
مستقرة أبداً أثناء تعشيق الفرامل وقد ال يعمل 

 بصورة ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 
صحيحة مما قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر 

الذي قد يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات الخطرية.
عند إضاءة ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل (إذا ■

كانت سيارتك مجهزة به)
يتم تقييد املساعدة عىل التوجيه اآليل وتوجد 

مقاومة كبرية عند تدوير عجلة القيادة.
إذا شعرت بمقاومة أقوى من املعتاد عند تدوير 

عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة، امسك عجلة 
القيادة بإحكام وقم بتدويرها باستعمال قوة أكرب 

من املعتاد.
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■

(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار)

تأكد من مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية.

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن بأرسع ما ●
. يمكن. اضبط ضغط نفخ اإلطار فوراً
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تعمل أضواء التحذير وأصوات التحذير كما ييل تبعا ملحتوى الرسالة. إذا أشارت رسالة ما إىل الحاجة 
إلجراء فحص عند الوكيل، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة عىل الفور.

تحذير
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار حتى ●

بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار، من املحتمل أن 
. افحص اإلطارات. إذا كان  يكون اإلطار مثقوباً

أحد اإلطارات مثقوباً، قم باستبداله باإلطار 
االحتياطي واطلب إصالح اإلطار املثقوب من 

أقرب وكيل تويوتا.
تجنب االنعطاف املفاجئ أو الفرملة املفاجئة. ●

تآكل اإلطارات قد يؤدي إىل فقدان السيطرة 
عىل عجلة القيادة أو الفرامل.

عند انثقاب اإلطار أو ترسب الهواء منه فجأة ■
(السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار)
. قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار فوراً

مالحظة
لضمان عمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

بشكل صحيح (السيارات املجهزة بنظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطار)

ال تقم برتكيب إطارات تختلف مواصفاتها أو 
الجهات املصنعة لها ألن نظام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار قد ال يعمل بصورة صحيحة.

إذا تم عرض رسالة التحذير عىل 
شاشة العرض

تعرض شاشة العرض املتعددة املعلومات 
تحذيرات من حدوث خلل باألنظمة 

والعمليات التي لم يتم إنجازها بشكل 
إلجراء الحاجة إىل تشري ورسائل صحيح
صيانة. عند عرض أية رسالة، قم بتنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية املالئمة الخاصة بها.

إذا تم عرض رسالة التحذير مرة ثانية حتى 
بعد تنفيذ العمليات املناسبة، قم باالتصال 

بوكيل تويوتا.

الرسائل والتحذيرات

تحذير*صوت التحذيرضوء التحذير

يتم إصدار الصوت⎯

يشري إىل وضع مهم، مثل حدوث خلل يف أحد األنظمة •
املتعلقة بالقيادة أو أن خطرا قد يحدث إذا لم يتم اتخاذ 

اإلجراء التصحيحي
يشري إىل حالة قد تؤدي إىل إلحاق رضر بالسيارة أو •

تعريض الذين يف السيارة للخطر عىل سبيل املثال
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يتم إصدار صوت إشاري يف أول مرة يتم فيها عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*

رسائل التحذير■
قد تختلف رسائل التحذير املوضحة أدناه عن 

الرسائل الفعلية وفقاً لظروف التشغيل ومواصفات 
السيارة.

صوت التحذير■
يف بعض الحاالت، قد ال تسمع الصوت اإلشاري يف 

مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.
إذا تم عرض رسالة تشري إىل رضورة زيارة وكيل ■

تويوتا
يوجد خلل يف النظام أو الجزء املعروض عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات. اطلب من وكيل تويوتا 

فحص السيارة عىل الفور.
إذا تم عرض رسالة تشري إىل تشغيل■
إذا تم عرض رسالة تشري إىل تشغيل دواسة ●

التعجيل أو دواسة الفرامل
قد يتم عرض رسالة تحذير تشري إىل تشغيل دواسة 

الفرامل أثناء تشغيل أنظمة املساعدة عىل القيادة مثل 
 (إذا PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

كانت سيارتك مجهزة به) أو الرادار الديناميكي 
لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به) أو الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به). إذا تم عرض رسالة تحذير، 

تأكد من خفض رسعة السيارة أو قم باتباع التوجيه 
املعروض عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

يتم عرض رسالة تحذير عند تشغيل نظام التحكم 

ببدء القيادة أو فرامل املساعدة عىل صف السيارة (إذا 
). ٣٨٢، ٢٣٥ص ←كانت سيارتك مجهزة بها) (

اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

إذا تم عرض رسالة تشري إىل تشغيل مفتاح تشغيل ●
املحرك

يتم عرض توجيه لتشغيل مفتاح تشغيل املحرك 
عندما يتم تنفيذ اإلجراء غري الصحيح لبدء تشغيل 

املحرك أو إذا تم تشغيل مفتاح تشغيل املحرك 
بطريقة غري صحيحة. قم باتباع التعليمات املعروضة 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات لتشغيل مفتاح 

تشغيل املحرك مرة أخرى.
إذا تم عرض رسالة تشري إىل تشغيل ذراع تبديل ●

الرسعات
لتفادي تحريك ذراع تبديل الرسعات بشكل غري 

صحيح أو تحرك السيارة بصورة غري متوقعة، قد يتم 
عرض الرسالة التي تشري إىل رضورة تحريك ذراع 

تبديل الرسعات عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات. يف تلك الحالة، اتبع تعليمات الرسالة وقم 

بتحريك ذراع تبديل الرسعات.
إذا تم عرض رسالة أو صورة عن حالة فتح/●

إغالق لجزء أو إعادة تعبئة مادة استهالكية
تأكد من الجزء املوضح عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات أو ضوء التحذير، ثم قم بتنفيذ طريقة 
الحل مثل إغالق الباب املفتوح أو إعادة تعبئة املادة 

االستهالكية.

ييضء أو 
يشري إىل وضع مهم، مثل حدوث خلل باألنظمة املعروضة عىل يتم إصدار الصوتيومض

شاشة العرض املتعددة املعلومات

ال يتم إصدار الصوت⎯
يشري إىل حالة، مثل وجود خلل بأحد املكونات الكهربائية أو •

حالته أو يشري إىل الحاجة إلجراء الصيانة
يشري إىل حالة، مثل إجراء عملية بشكل غري صحيح، أو يشري •

إىل كيفية إجراء هذه العملية بشكل صحيح

تحذير*صوت التحذيرضوء التحذير
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إذا تم عرض رسالة تشري إىل رضورة مراجعة دليل ■
املالك

إذا تم عرض الرسائل التالية، اتبع التعليمات وفقاً ●
لذلك.

"حرارة سائل تربيد املحرك مرتفعة توقف يف  •
)٧٣٣ص ← ( مكان آمن"

ص ←"نظام مراقبة املنطقة املخفية غري متاح" (•
٣٦٢(

ص ←"تحذير حركة املرور الخلفية غري متاح" (•
٣٧٤(

ص ←"اكتشاف الكامريا الخلفية غري متاح" (•
٣٨٠(

)٦٥٠ص ←"ماء متجمع يف مرشح الوقود" (•
 منخفض قم بتعبئة AdBlue"مستوى •

AdBlue 2400  خالل km) "← ٦٥٣ص(
 منخفض سيتعذر التشغيل AdBlue"مستوى •

ص ←" (AdBlue قم بتعبئة  km 1100 بعد 
٦٥٣(

•"AdBlue فارغ تعذرت إعادة تشغيل املحرك. قم 
)٦٥٣ص ←" (AdBlueبتعبئة 

•"DPF) "٤٨٢ص ← ممتلئ(
إذا تم عرض الرسائل التالية، فقد يشري ذلك إىل ●

وجود خلل.
قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل 

بوكيل تويوتا. مواصلة قيادة السيارة قد تشكل 
. خطراً

"درجة حرارة زيت ناقل الحركة مرتفعة توقف يف •
مكان آمن راجع دليل املالك"

"خلل يف النظام الذكي لدخول وبدء تشغيل •
السيارة"

•"BrakeHold) "٢٧١ص ← غري متاح(
إذا تم عرض الرسائل التالية، فقد يشري ذلك إىل ●

وجود خلل.
اطلب من وكيل تويوتا فحص سيارتك عىل الفور.

"ضغط الزيت منخفض"•
"قوة الكبح منخفضة"•

 ١٢إذا تم عرض "خلل يف نظام شحن البطارية ●
فولط توقف يف مكان آمن"

يشري إىل وجود خلل يف نظام الشحن بالسيارة. توقف 
عىل جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة رسعان ما 

. عندما تكون الرسالة  يصبح القيام بذلك آمناً
معروضة، قد يتم تقييد وظائف تكييف الهواء وما إىل 

ذلك جزئيًا لتقليل استهالك الطاقة للبطارية.
 قبل مغادرة Pإذا تم عرض "قم بالتحويل إىل■

السيارة"
يتم عرض الرسالة عند فتح باب السائق بدون ضبط 

 OFFمفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 
عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف أي وضع غري 

.Pوضع االنتظار 
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

P.
إذا تم عرض "تم فصل الطاقة تلقائيا لتوفري ■

البطارية"
. تم فصل الطاقة بوظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً

عند بدء تشغيل املحرك يف املرة التالية، قم بزيادة 
رسعة دوران املحرك قليالً واحتفظ بهذا املستوى ملدة 

 دقائق تقريباً إلعادة شحن البطارية.٥
إذا تم عرض "مستوى زيت املحرك منخفض قم ■

بامللء أو االستبدال"
. افحص  قد يكون مستوى زيت املحرك منخفضاً

مستوى زيت املحرك وقم بإضافة زيت املحرك عند 
الرضورة. قد يتم عرض هذه الرسالة إذا تم إيقاف 
السيارة عىل منحدر. قم بتحريك السيارة إىل سطح 

مستو وتأكد من انطفاء الرسالة.
إذا تم عرض "اقرتب موعد صيانة الزيت" ■

)1GR-FE(باستثناء املحرك 
تشري إىل وجوب تحديد موعد تغيري زيت املحرك.

افحص زيت املحرك وقم بتغيريه إذا كان ذلك 
. احرص عىل إعادة ضبط الرسالة بعد تغيري  رضورياً

)٦٤٢ص ←زيت املحرك. (
إذا تم عرض "حان موعد صيانة الزيت توجه ■

)1GR-FEللوكيل" (باستثناء املحرك 
تشري إىل رضورة تغيري زيت املحرك.

اطلب من وكيل تويوتا فحص وتغيري زيت املحرك 
ومصفاة الزيت. احرص عىل إعادة ضبط الرسالة بعد 

)٦٤٢ص ←تغيري زيت املحرك. (
إذا تم عرض "استبدل مرشح الوقود"■

يجب تغيري مصفاة الوقود.
للسيارات الخاصة بإندونيسيا: إذا تم تشغيل املحرك 

باستعمال وقود الديزل املمزوج بوقود الديزل 



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٠٨٨

%، قد ٥) برتكيز أكثر من FAME)  B5الحيوي 
تصبح الفواصل الزمنية الستبدال مصفاة الوقود 

أقرص من املعتاد.
 ممتلئ يجب القيام بالتجديد DPFإذا تم عرض "■

يدويا راجع دليل املالك"
تحتاج إىل إشعال جزيئات الديزل املتجمعة يف املصفاة. 

)٤٨٢ص ←(
"DPFإذا تم عرض "جاري تجديد ■

يتم تنفيذ عملية اإلشعال تلقائياً بواسطة نظام تنقية 
)٤٨٢ص ←. (DPFجزيئات الديزل 

يتم عرض "يتم ضغط دواسة الوقود والفرامل ■
سوية"

يتم ضغط دواستي الفرامل والتعجيل يف نفس الوقت. 
) ارفع قدمك عن دواسة التعجيل ٢٣٠ص ←(

واضغط دواسة الفرامل.
إذا تم عرض رسالة تشري إىل وجود خلل يف ■

الكامريا األمامية
قد يتم إيقاف تشغيل األنظمة التالية إىل أن يتم حل 

)٦٩٤، ٢٩٧ص ←املشكلة املبينة يف الرسالة. (
*PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ●

*LTAنظام مساعدة تتبع خط السري ●

 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري ●
*املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن السيارة

*AHSنظام الشعاع العايل التكيفي ●

*AHBالشعاع العايل التلقائي ●

نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق ●
RSA*

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

*الرسعات الكامل

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●
*املضبوطة تلقائياً

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

إذا تم عرض رسالة تشري إىل وجود خلل يف ■
املستشعر الراداري

قد يتم إيقاف تشغيل األنظمة التالية إىل أن يتم حل 
)٦٩٤، ٢٩٧ص ←املشكلة املبينة يف الرسالة. (

*PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ●

*LTAنظام مساعدة تتبع خط السري ●

 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري ●
*املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن السيارة

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

*الرسعات الكامل

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●
*املضبوطة تلقائياً

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
إذا تم عرض "نظام تثبيت الرسعة غري متاح مؤقتاً ■

راجع دليل املالك"
يتم إيقاف الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
مؤقتاً أو إىل أن يتم حل املشكلة املبينة يف الرسالة. 

)٢٩٧ص ←(األسباب وطرق الحل: 
إذا تم عرض "نظام تثبيت الرسعة غري متاح ■

مؤقتاً"
ال يمكن استخدام الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
. استخدم النظام عندما يصبح متوفراً من  مؤقتاً

جديد.
إذا تم عرض الرسالة التالية، اتخذ اإلجراء املناسب ■

وتأكد من اختفاء الرسالة.
•"CRAWL) "ص ← غري متاح راجع دليل املالك

٤٧٣(
 غري متاحة افحص Turn Assist"وظيفة •

)٤٧٥ص ←ظروف تشغيل النظام" (
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لكاشم عوقو دنع

 غري متاحة قم بتفعيل Turn Assist"وظيفة •
CRAWL) "← ٤٧٢ص(

إذا تم عرض "تم تجاوز حدود الرسعة" (يف بعض ■
املوديالت)

 كم/١٢٠تكون رسعة السيارة قد بلغت أو تجاوزت 
 . ساعة. يف هذا الوقت يتم إصدار صوت إشاري أيضاً

 ثوان ٦سيتوقف إصدار الصوت اإلشاري بعد مرور 
 كم/١٢٠أو إذا قمت بخفض الرسعة إىل أقل من 

ساعة. قم بخفض رسعة سيارتك.

تحذير
إذا أضاء ضوء التحذير أو صدر صوت التحذير ■

عند عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

تأكد من الرسالة املعروضة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات وقم باتباعها. قد يؤدي عدم 

القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطرية.

مالحظة
عندما يتم عرض تحذير مستوى زيت املحرك■

مواصلة تشغيل املحرك حني يكون مستوى زيت 
املحرك منخفضاً ستؤدي إىل تلف املحرك.

إذا تم عرض "ماء متجمع يف مرشح الوقود ■
راجع دليل املالك"

ال تقم بمواصلة قيادة السيارة عىل اإلطالق إذا تم 
عرض رسالة التحذير عىل الشاشة. مواصلة قيادة 

السيارة عندما يكون املاء مرتاكماً يف مصفاة 
الوقود يمكن أن تؤدي إىل تعرض مضخة حقن 

الوقود للتلف.
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.قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وسطحه صلب ومستو
.قم بتعشيق فرامل االنتظار
 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظارP.
 (إذا كانت سيارتك مجهزة به) اضبط مستشعر التطفل ومستشعر امليالن عىل وضع اإليقاف

)١١٣ص ←(
.قم بإيقاف تشغيل املحرك
) .٦٨٦ص ←قم بتشغيل وماضات التحذير من الخطر(

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً

سيارتك مجهزة بإطار احتياطي. يمكن استبدال اإلطار املثقوب باإلطار االحتياطي.
٦٥٧ص ←للمزيد من التفاصيل حول اإلطارات: 

تحذير
إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً■

ال تواصل قيادة السيارة مع كون اإلطار املثقوب مركباً عليها.
قيادة السيارة حتى ملسافة قصرية بوجود إطار مثقوب قد تؤدي إىل تعرض اإلطار والعجلة لتلف دائم مما 

قد يتسبب يف وقوع حادث.

قبل رفع السيارة بالرافعة
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 ركاب٥موديالت 

الرافعة
حقيبة األدوات

اإلطار االحتياطي
 ركاب٧موديالت 

الرافعة
حقيبة األدوات

اإلطار االحتياطي

موضع اإلطار االحتياطي والرافعة والعدّة

A

B

C

A

B

C
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قضيب تمديد مقبض الرافعة
مفتاح ربط

زردية
مفتاح ربط شمعة اإلشعال (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به)
مفك براغي

مفتاح ربط صواميل العجالت
قضيب مقبض الرافعة

العدة

A

B

C

D

E

F

G

تحذير
استعمال رافعة اإلطار■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
إذا تم استعمال رافعة اإلطار بصورة غري 

صحيحة، فقد يتسبب ذلك يف سقوط السيارة 
املفاجئ عن الرافعة مما يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
ال تقم باستعمال رافعة اإلطار ألي غرض آخر ●

بخالف استبدال اإلطارات أو تركيب أو نزع 
جنازير اإلطارات.

ال تستخدم سوى رافعة اإلطار املرفقة بهذه ●
السيارة الستبدال اإلطارات املثقوبة.

ال تقم باستعمالها عىل سيارات أخرى، وال تقم 
باستعمال أي من رافعات اإلطار األخرى 

الستبدال اإلطارات املركبة عىل هذه السيارة.
ضع الرافعة يف نقطة الرفع الخاصة بها بشكل ●

صحيح.
ال تقم بوضع أي جزء من جسمك تحت السيارة ●

املدعومة بالرافعة.
ال تقم بتشغيل املحرك أو قيادة السيارة عندما ●

تكون السيارة مدعومة بالرافعة.
ال تقم برفع السيارة بالرافعة أثناء وجود ●

شخص ما بداخلها.
عند رفع السيارة، ال تقم بوضع أي أجسام عىل ●

الرافعة أو تحتها.
ال تقم برفع السيارة أكثر من الالزم الستبدال ●

اإلطار.
توقف عن الرفع بمجرد ظهور خط التنبيه ●

.األصفر  A



٧١٣

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

انزع الغطاء.١

قم بفك الرشيط املطاطي.٢

قم بإخراج الرافعة.٣

لإلرخاء١
شد٢

بعد استعمال الرافعة، قم برتكيب الرافعة بعكس 
ترتيب نزعها. كذلك، يجب تأمني الرافعة بشكل 

صحيح باستخدام رشيط مطاطي.

ارفع لوحة السطح.١
 ركاب٥موديالت 

تحذير
استخدم حامل الرافعة إذا دعت الرضورة ●

للدخول تحت السيارة.
توخى الحرص الشديد عند إنزال السيارة لضمان 
عدم وجود أشخاص يعملون بالسيارة أو حولها 

قد يتعرضون لإلصابات.
استخدام مقبض الرافعة■

قم بتثبيت جميع براغي مقبض الرافعة بإحكام 
باستخدام مفك براغي مزود بالحافة املتصالبة، 
ملنع انفصال قضيب التمديد عن مقبض الرافعة 

بشكل غري متوقع.

إخراج الرافعة

إخراج كيس العدّة



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧١٤٨

 ركاب٧موديالت 

قم بإخراج صندوق العدّة.٢
 ركاب٥موديالت 

 ركاب٧موديالت 

تركيب مقبض الرافعة.١
قم بإخراج قضيب تمديد مقبض الرافعة ومفتاح 

ربط صواميل العجلة من كيس العدة وقم 

بتجميعهما باتباع الخطوات التالية.

انزع الغطاء.٢

أدخل مقبض الرافعة يف برغي التنزيل.٣

لألسفل١
ارفع النافذة٢

ضع خرقة تحت مقبض الرافعة لحماية واقية 
الصدمات الخلفية.

إخراج اإلطار االحتياطي
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قم بإنزال اإلطار االحتياطي إىل األرض ٤
بشكل كامل.

اسحب اإلطار االحتياطي للخارج وانزع ٥
سناد التثبيت.

السيارات املزودة بعجالت األملنيوم: قم ٦
بنزع غطاء اإلطار االحتياطي.

قم بتثبيت اإلطارات باستعمال السندات.١

السيارات املزودة بالعجالت الفوالذية: ارفع ٢
طاسة العجلة باستعمال الحافة املائلة ألداة 

نزع طاسة العجلة كما هو موضح يف 
الشكل التوضيحي.

استبدال إطار مثقوب

مواضع سندات اإلطاراتانثقاب اإلطارات
وراء اإلطار الخلفي األيمناألمامي األيرس
وراء اإلطار الخلفي األيرساألمامي األيمن
أمام اإلطار األمامي األيمنالخلفي األيرس
أمام اإلطار األمامي األيرسالخلفي األيمن



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧١٦٨

قم بإرخاء صواميل العجلة قليال (لفة ٣
واحدة).

تركيب مقبض الرافعة.٤
قم بإخراج قضيب مقبض الرافعة وقضيب تمديد 
مقبض الرافعة ومفتاح ربط صواميل العجلة من 

كيس العدة وقم بتجميعها باتباع الخطوات التالية.

قم بإرخاء الربغي باستعمال مفتاح ربط ١
صواميل العجلة.

قم بتجميع قضيب مقبض الرافعة وقضيب ٢
تمديد مقبض الرافعة ومفتاح ربط 

صواميل العجلة وتثبيت الرباغي بإحكام.

تأكد من كون الرباغي مشدودة بإحكام.
ضع الرافعة عند نقاط الرفع كما هو ٥

موضح يف الشكل التوضيحي.
األمام

الخلف

ارفع السيارة حتى يكون اإلطار مرتفعا ٦
قليال عن سطح األرض.

انزع جميع صواميل العجلة وكذلك اإلطار.٧
عند وضع اإلطار عىل األرض، ضعه بحيث يكون 
وجه العجلة الخارجية متجهاً لألعىل لتاليف خدش 
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وجه العجلة الخارجية.

قم بإزالة أي أوساخ أو أجسام غريبة عن ١
سطح تالمس العجلة.

إذا وجدت أجساماً غريبة عىل سطح تالمس العجلة، 
فقد ترتخي صواميل العجلة أثناء تحرك السيارة، 

وقد ينفصل اإلطار عن السيارة.

قم برتكيب اإلطار االحتياطي واربط كل ٢
صامولة يدويا بمقادير متساوية تقريباً 

بصورة غري محكمة.

تحذير
استبدال إطار مثقوب■
ال تقم بلمس العجالت أو املنطقة املحيطة ●

بالفرامل بعد قيادة السيارة مبارشة.
بعد قيادة السيارة مبارشة، تكون العجالت 

. عند  واملنطقة املحيطة بالفرامل ساخنة جداً
ملس هذه املناطق بيديك أو قدميك أو األجزاء 
األخرى من جسمك أثناء استبدال اإلطار أو 

غريه، فقد يؤدي ذلك إىل إصابة بالحروق.
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. ●

اإلخفاق يف ذلك قد يؤدي إىل إصابات خطرية:
قم بإنزال اإلطار االحتياطي بالكامل عىل •

األرض قبل نزعه من تحت السيارة.
ال تحاول نزع طاسة العجلة باليد. يرجى •

توخي الحذر عند التعامل مع طاسة العجلة 
لتاليف التعرض إلصابات جسدية غري متوقعة.

قد يؤدي عدم القيام بإتباع تلك التنبيهات إىل ●
ارتخاء صواميل العجالت وانفصال اإلطارات، 

مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
اطلب شد صواميل العجالت باستعمال مفتاح •

 نيوتن-مرت ٢٠٩عزم بقوة تدوير تصل إىل 
 كجم ق·م) (بالنسبة للعجلة الفوالذية) ٢١٫٣(

 كجم ق·م) (بالنسبة ١٣٫٤ نيوتن-مرت (١٣١أو 
لعجلة األملنيوم)، بأرسع ما يمكن بعد استبدال 

العجالت.
عند تركيب اإلطار، ال تقم باستعمال إال •

صواميل العجلة املصممة خصيصاً لعجلة ذلك 
اإلطار.

عند وجود أي تشققات أو تشوهات يف الرباغي •
أو الصواميل أو ثقوب الرباغي املوجودة عىل 

العجلة، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
ال تقم بإعادة تركيب طاسة عجلة بالغة التلف، •

وإال فإنها قد تنفصل عن العجلة أثناء تحرك 
السيارة.

عند تركيب صواميل العجالت، تأكد من •
تركيبها بحيث تكون أطرافها املستدقة متجهة 

للداخل.
استبدال إطار مثقوب للسيارات املجهزة بالباب ■

الخلفي اآليل
يف مثل هذه الحاالت كما عند القيام باستبدال 

إطارات، تأكد من إلغاء نظام الباب الخلفي اآليل. 
) اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي ١٨٨ص ←(

إىل تشغيل الباب الخلفي بصورة غري متوقعة عند 
ملس مفتاح الباب الخلفي اآليل بالخطأ مما يتسبب 

يف انحباس األيدي واألصابع بالباب الخلفي 
والتعرض لإلصابات.

تركيب اإلطار االحتياطي



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧١٨٨

عند استبدال عجلة فوالذية بعجلة فوالذية، قم بشد 
 صواميل العجلة حتى يتالمس الجزء املستدق 

.مع سطح تركيب العجلة   قليالً

عند استبدال عجلة أملنيوم بعجلة أملنيوم، قم بلف 
 مع صواميل العجلة حتى تتالمس فلكاتها 

.سطح تركيب العجلة 

قم بإنزال السيارة.٣

اربط بإحكام كل صامولة العجلة بتدويرها ٤
 مرات حسب الرتتيب املوضح ٣مرتني أو 

بالشكل التوضيحي.
عزم التدوير للشد: 

العجالت الفوالذية 
 كجم ق·م)٢١٫٣ نيوتن-مرت (٢٠٩

عجالت األملنيوم 
 كجم ق·م)١٣٫٤ نيوتن-مرت (١٣١

.قم بإعادة تركيب طاسة العجلة٥
السيارات املزودة بالعجالت الفوالذية

قم بإعادة تركيب طاسة العجلة.

السيارات املزودة بعجالت األملنيوم
انزع طاسة العجلة املركزية عن اإلطار املثقوب 

بواسطة دفعها من الجانب العكيس، وقم بإعادة 
تركيبها.

A

B

A

B
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قم بوضع اإلطار عىل األرض عندما يكون ١
عمود الصمام متجهاً لألعىل

عجالت األملنيوم: قم برتكيب غطاء اإلطار ٢
االحتياطي.

. قم بتدوير قم برتكيب سناد التثبيت ٣
قضيب تمديد مقبض الرافعة باتجاه حركة 

عقارب الساعة إلزالة ارتخاء الجنزير.
بعد ذلك، تحقق للتأكد من وجود سناد التثبيت يف 

مركز العجلة.

ارفع اإلطار.٤
عند رفع اإلطار، قم بتثبيته ورفعه لألعىل مع 

الحرص عىل عدم احتباسه بأي من األشياء املحيطة 
به لتفادي قذفه إىل األمام عند وقوع اصطدام أو 

تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة.
:عزم التدوير للشد

 كجم ق·م)٤٫٨ نيوتن-مرت (٤٧

تأكد من عدم ارتخاء اإلطار بعد تثبيته:٥

قم بدفع اإلطار وسحبه١
حاول تدويره٢

تأكد بالنظر من أن اإلطار غري عالق باألجزاء املحيطة 
به.

إذا وجدته مرتخياً أو غري مثبت بطريقة صحيحة، قم 
.٥ والخطوة ٤بتكرار الخطوة 

 يف كل مرة يتم فيها ٥قم بتكرار الخطوة ٦
إنزال اإلطار أو تحريكه.

تخزين اإلطار املثقوب/االحتياطي 
والرافعة والعدّة

A



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٢٠٨

قم برتكيب الغطاء كما هو مبني يف الشكل ٧
التوضيحي.

قم بتخزين العدة والرافعة بإحكام.٨

بعد اكتمال عمليات استبدال اإلطار (السيارات ■
املجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

ينبغي إعادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. 
)٦٥٩ص ←(
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الشهادة الخاصة بالرافعة■



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٢٢٨

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 قد ال يكون هناك وقود يكفي يف خزان

الوقود بالسيارة.
محرك البنزين: 

أعد تعبئة السيارة بالوقود.
٧٣٦ص ←محرك الديزل: 

 قد يكون املحرك مملوءاً بالوقود. (محرك
البنزين)

حاول بدء تشغيل املحرك مرة أخرى باتباع 
ص ←إجراءات بدء التشغيل الصحيحة. (

٢٥٤(
 قد يكون هناك خلل يف النظام املانع لتشغيل

)١١٠ص ←املحرك. (

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
) .ص ←قد تكون البطارية فارغة الشحنة

٧٢٦(
 قد تكون وصالت أطراف توصيل البطارية

تحذير
تخزين اإلطار املثقوب■

قد يؤدي عدم اتباع خطوات تخزين اإلطار 
املناسبة املذكورة إىل إلحاق رضر بحامل اإلطار 

االحتياطي وفقدان اإلطار، مما قد يؤدي إىل الوفاة 
أو التعرض إلصابات خطرية.

بعد استعمال العدة والرافعة■
قبل القيادة تأكد من أن الرافعة وكل العدة مثبتة 
بإحكام يف أماكن تخزينها، وذلك لتقليل مخاطر 

وقوع إصابات أثناء وقوع تصادم أو الفرملة 
بصورة مفاجئة.

مالحظة
عند تخزين اإلطار املثقوب■

تأكد من عدم وجود أجسام غريبة بني اإلطار 
وأجزاء سفلية من جسم السيارة.

عند استبدال اإلطارات (السيارات املجهزة ■
بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

عند نزع أو تثبيت العجالت أو اإلطارات أو صمام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات 

الخاصة به، اتصل بوكيل تويوتا ألن التعامل غري 
الصحيح مع صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به قد يؤدي إىل 
إلحاق رضر بهما.

لتفادي إلحاق الرضر بصمامات تحذير ضغط ■
نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 

بها (السيارات املجهزة بنظام تحذير ضغط 
نفخ اإلطار)

إذا قمت بتصليح إطار باستعمال سائل منع 
الترسب، قد ال يعمل صمام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به 
بصورة صحيحة. إذا تم استعمال سائل منع 
الترسب، قم باالتصال بوكيل تويوتا أو محل 
صيانة مؤهل آخر بأرسع ما يمكن. تأكد من 

استبدال صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة 
إرسال اإلشارات الخاصة به عند استبدال اإلطار. 

)٦٦١ص ←(

إذا تعذر بدء تشغيل املحرك

إذا تعذر بدء تشغيل املحرك حتى بعد اتباع 
ص ←إجراءات بدء التشغيل الصحيحة (

)، تحقق من كل النقاط التالية:٢٥٤

لن يبدأ دوران املحرك حتى إذا كان 
موتور بدء تشغيل املحرك يعمل بشكل 

عادي

موتور بدء تشغيل املحرك يدور ببطء أو 
املصابيح الداخلية واملصابيح األمامية 

الرئيسية خافتة اإلضاءة أو بوق التنبيه ال 
يصدر صوتا أو يصدر صوتا خافتا
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مرتخية أو يغطيها الصدأ.

 السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات
األصابع: عندما يكون نظام مصادقة 

بصمات األصابع قيد التشغيل، فقد تكون 
مصادقة بصمة اإلصبع قد فشلت أو قد 
يكون هناك عطل يف مستشعر بصمات 

)١١٦ص ←األصابع. (
 قد يكون هناك خلل بنظام بدء تشغيل

املحرك بسبب مشكلة كهربائية مثل تفريغ 
شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني 

أو احرتاق فيوز. ولكن، يتوفر إجراء مؤقت 
)٧٢٣ص ←لبدء تشغيل محرك السيارة. (

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
) .ص ←قد تكون البطارية فارغة الشحنة

٧٢٦(
 قد يكون أحد طريف توصيل البطارية أو

كالهما مفصوالً.
 قد يكون هناك خلل يف نظام تأمني عجلة

القيادة.
اتصل بوكيل تویوتا إذا لم تتمكن من إصالح 

املشكلة، أو إذا كانت إجراءات اإلصالح غري 
معروفة.

عندما ال يبدأ تشغيل املحرك، يمكن اتباع 
الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء تشغيل 
املحرك إذا كان مفتاح تشغيل املحرك يعمل 

بصورة عادية:
اسحب مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١

)٢٦٧ص ←فرامل االنتظار معشقة. (
سييضء مؤرش فرامل االنتظار.

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٢
.Pاالنتظار 

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٣
.ACCالكماليات 

اضغط مفتاح تشغيل املحرك مطوالً ملدة ٤
 ثانية مع كون دواسة الفرامل ١٥

مضغوطة.
حتى إذا أمكن بدء تشغيل املحرك باتباع 

الخطوات املذكورة أعاله، قد يكون هناك خلل يف 
النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

موتور بدء تشغيل املحرك ال يدور

ال يدور موتور بدء تشغيل املحرك أو 
املصابيح الداخلية واملصابيح األمامية 

الرئيسية ال تيضء أو بوق التنبيه ال يصدر 
صوتاً

وظيفة بدء التشغيل يف حاالت الطوارئ



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٢٤٨

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

عندما ال يعمل املفتاح اإللكرتوني بصورة صحيحة■
تأكد من أن يكون النظام الذكي لدخول السيارة ●

وبدء التشغيل غري مضبوط عىل وضع اإليقاف يف 
تهيئة اإلعداد حسب الطلب. إذا كان النظام يف 

وضع اإليقاف، قم بتشغيله. 
)٧٦٥ص ←(املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تأكد مما إذا كان وضع توفري شحنة البطارية ●
. إذا كان ذلك الوضع مختاراً، قم بإلغاء  مختاراً

)١٩١ص ←الوظيفة. (

إذا فقدت مفاتيحك

يمكن طلب عمل مفاتيح أصلية جديدة من 
وكيل تويوتا باستخدام املفتاح اآلخر ورقم 

املفتاح املختوم عىل لوحة رقم املفتاح الخاص 
بك. احتفظ باللوحة يف مكان آمن مثل 

محفظة النقود، وليس يف السيارة.

مالحظة
عند فقدان املفتاح اإللكرتوني■

يرتفع احتمال رسقة السيارة إىل حد كبري إذا ظل 
. قم بزيارة وكيل  املفتاح اإللكرتوني مفقوداً

تويوتا عىل الفور مع أخذ جميع املفاتيح 
اإللكرتونية املتبقية املرفقة بسيارتك.

إذا لم يعمل أي من املفتاح اإللكرتوني 
 *أو نظام مصادقة بصمات األصابع

بصورة صحيحة

إذا حدث انقطاع يف االتصال بني املفتاح 
) أو لم ١٩١ص ←اإللكرتوني والسيارة (

تتمكن من استخدام املفتاح اإللكرتوني بسبب 
نفاد شحنة البطارية املحملة فيه، ال يمكن 

استخدام كل من النظام الذكي لدخول 
السيارة وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية. يف هذه الحالة، يمكن فتح 
األبواب وبدء تشغيل املحرك من خالل اتباع 

اإلجراءات التالية.
السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات 
األصابع: عندما يتعذر بدء تشغيل املحرك 

دون إجراء مصادقة بصمة اإلصبع بنجاح، 
أو عند تعطل مستشعر بصمات األصابع، 

يمكن بدء تشغيل املحرك باتباع اإلجراء 
التايل.
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) ١٦٨ص ←قم باستعمال املفتاح امليكانيكي (
لتنفيذ عمليات التشغيل التالية.

لتأمني جميع األبواب١
لفك تأمني جميع األبواب٢

الوظائف املتصلة باملفتاح (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة بها)

 (قم بتدوير ١*إلغالق النوافذ ونافذة السقف١
٢*املفتاح وأبقه كذلك)

 (قم بتدوير ١*لفتح النوافذ ونافذة السقف٢
٢*املفتاح وأبقه كذلك)

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب عند وكيل :٢*

تويوتا.

تأكد من وجود ذراع تبديل الرسعات يف ١
 واضغط دواسة الفرامل.Pوضع االنتظار 

قم بمالمسة املنطقة التي خلف األزرار ٢
املوجودة عىل املفتاح اإللكرتوني مع مفتاح 

تشغيل املحرك.
يتم إصدار صوت إشاري عند اكتشاف املفتاح 

اإللكرتوني ويتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
.ONوضع التشغيل 

عندما يكون النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل مضبوطاً عىل وضع اإليقاف يف تهيئة 

اإلعداد حسب الطلب، سيتم ضبط مفتاح تشغيل 
.ACCاملحرك عىل وضع الكماليات 

مالحظة
يف حالة وجود خلل يف النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو مشاكل أخرى خاصة 
باملفاتيح

خذ سيارتك إىل وكيل تويوتا مع جميع املفاتيح 
اإللكرتونية املرفقة بها.

تأمني وفك تأمني األبواب

تحذير
عند استعمال املفتاح امليكانيكي وتشغيل ■

النوافذ اآللية أو نافذة السقف (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

قم بتشغيل النوافذ اآللية أو نافذة السقف بعد 
التأكد من عدم احتمال أن يعلق أي جزء من 

أجسام الركاب بالنافذة أو نافذة السقف. كذلك، ال 
تسمح لألطفال بتشغيل املفتاح امليكانيكي. من 

املحتمل أن يعلق أجزاء من أجسام األطفال أو 
الركاب اآلخرين بالنافذة اآللية أو نافذة السقف.

بدء تشغيل املحرك



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٢٦٨

اضغط دواسة الفرامل بإحكام وتأكد من ٣
 معروضاً عىل شاشة كون 

العرض املتعددة املعلومات.
اضغط مفتاح تشغيل املحرك بإحكام ملدة ٤

وجيزة.
السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات 

األصابع: استخدم وظيفة إعداد السيارة حسب 
الطلب إليقاف تشغيل نظام مصادقة بصمات 

األصابع. يمكن بدء تشغيل املحرك حتى يف هذه 
الحالة، طاملا أنك تحمل معك املفتاح اإللكرتوني. 

)٧٧٦ص ←(
إذا ظل بدء تشغيل املحرك غري ممكن، اتصل 

بوكيل تويوتا.

إيقاف دوران املحرك■
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

P قم بتعشيق فرامل االنتظار واضغط مفتاح ،
تشغيل املحرك كاملعتاد عند إيقاف تشغيل املحرك.

استبدال بطارية املفتاح■
بما أن هذا اإلجراء املوضح أعاله هو إجراء مؤقت، 

يوىص باستبدال بطارية املفتاح اإللكرتوني عىل الفور 
)٦٧٤ص ←عند نفاد شحنتها. (

نظام التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة به)■
لن يؤدي استخدام املفتاح امليكانيكي لتأمني األبواب 

إىل تهيئة نظام التحذير.
يف حالة فك تأمني أحد األبواب باستخدام املفتاح 

امليكانيكي عندما يكون نظام التحذير مضبوطاً عىل 
وضع التشغيل، فقد يتم إصدار صوت التحذير. 

)١١٢ص ←(
تغيري أوضاع مفتاح تشغيل املحرك■

قم بتحرير دواسة الفرامل واضغط مفتاح تشغيل 
 املوضحة أعاله.٣املحرك يف الخطوة 

ال يبدأ تشغيل املحرك وسيتم تغيري األوضاع يف كل 
)٢٥٧ص ←مرة يتم فيها ضغط املفتاح. (

إذا توافر لديك زوج من كبالت التوصيل 
وسيارة أخرى توجد فيها بطارية، فيمكنك بدء 
تشغيل محرك سيارتك باتباع الخطوات التالية.

تأكد من حمل املفتاح اإللكرتوني.١
عند توصيل كبالت التوصيل ووفقاً للظروف، قد 

ص ←يعمل نظام التحذير ويتم تأمني األبواب. (
١١٣(

) وأبق ٦٣٤ص ←افتح غطاء املحرك (٢
غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو انزع 

الغطاء (إذا كانت سيارتك مجهزة به). 
)٦٣٩ص ←(

إذا كانت بطارية السيارة فارغة 
الشحنة

يمكن اتباع اإلجراءات التالية لبدء تشغيل 
املحرك إذا كانت بطارية السيارة فارغة 

الشحنة.
يمكنك أيضاً االتصال بوكيل تويوتا أو ورشة 

تصليح مؤهلة.

إعادة تشغيل املحرك



٧٢٧

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

افتح غطاء طرف توصيل البطارية املوجب ٣
.(+)

: انزع غطاء املحرك.V35A-FTSاملحرك ٤
ارفع حافة الغطاء لفك الدبابيس ثم اسحب الغطاء 

نحوك لنزعه.

 يف سيارتك وقم بتوصيل مشبك الطرف اآلخر قم بتوصيل مشبك كبل التوصيل املوجب بـ ٥
 يف السيارة األخرى. قم بعد ذلك بتوصيل مشبك كبل التوصيل من كبل التوصيل املوجب بـ 

 يف السيارة األخرى وقم بتوصيل مشبك الطرف اآلخر من كبل التوصيل السالب السالب بـ 
.بـ 

 1املحركGR-FE

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 
يف الشكل التوضيحي

A

B

C

D

A

B

C

D



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٢٨٨

 املحركV35A-FTS(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار) 

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 
يف الشكل التوضيحي

 املحركV35A-FTS(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني) 

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)

A

B

C

D

A

B



٧٢٩

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)
نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 

يف الشكل التوضيحي
 املحركF33A-FTV(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار) 

النوع أ:

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 
يف الشكل التوضيحي

النوع ب:

C

D

A

B

C

D



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٣٠٨

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 
يف الشكل التوضيحي

 املحركF33A-FTV(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني) 

طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

A

B

C

D

A

B

C



٧٣١

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن البطارية وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني 
يف الشكل التوضيحي

قم ببدء تشغيل محرك السيارة األخرى. قم ٦
بزيادة رسعة املحرك قليال وحافظ عليها يف 

 دقائق تقريبا لشحن ٥هذا املستوى ملدة 
بطارية سيارتك.

افتح وأغلق أياً من أبواب سيارتك مع ٧
وجود مفتاح تشغيل املحرك يف وضع 

اإليقاف.
حافظ عىل رسعة دوران محرك السيارة ٨

األخرى وقم بتشغيل محرك سيارتك 
بضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع 

.ONالتشغيل 
بمجرد بدء دوران محرك سيارتك، قم ٩

بفصل كبالت التوصيل بعكس ترتيب 
توصيلها.

بعد بدء دوران املحرك، اطلب فحص سيارتك 
من وكيل تویوتا يف أقرب وقت ممكن.

بدء تشغيل املحرك عندما تكون البطارية فارغة ■
الشحنة

ال يمكن بدء تشغيل املحرك بدفع السيارة.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية■
اضبط املصابيح األمامية الرئيسية ونظام الصوت ●

عىل وضع اإليقاف أثناء عدم دوران املحرك.
قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة كهربائية غري ●

رضورية أثناء تحرك السيارة برسعات بطيئة ملدة 
طويلة من الزمن، مثل االزدحام املروري.

عند نزع البطارية أو نفاد شحنتها■
قد تتطلب بعض األنظمة تنفيذ عملية التمهيد. 

)٧٧٧ص ←(
عند نزع أطراف توصيل البطارية■

عند نزع أطراف توصيل البطارية، يتم مسح 
املعلومات املُخَزنة يف وحدة التحكم الكهربائية 

ECU قبل نزع أطراف توصيل البطارية، قم .
باالتصال بوكيل تويوتا.

شحن البطارية■
سوف تفرغ شحنة البطارية تدريجياً بشكل طبيعي 

وبفعل استهالك بعض األجهزة الكهربائية للطاقة 
حتى عند عدم استعمال السيارة. إذا تركت السيارة 

متوقفة ملدة طويلة من الزمن فقد تفرغ شحنة 
البطارية وتتعذر إمكانية تشغيل املحرك. (يتم شحن 

البطارية تلقائياً أثناء القيادة.)
استبدال البطارية■
السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك: ●

قم باستعمال بطارية أصلية مخصصة لالستعمال 
مع نظام إيقاف وتشغيل املحرك أو بطارية ذات 

مواصفات تعادل البطاريات األصلية. إذا تم 
استعمال البطارية غري املدعومة، قد يتم تقييد 
وظائف نظام إيقاف وتشغيل املحرك لحماية 

البطارية. كذلك، قد يتم تقليل أداء البطارية وقد ال 
يمكن إعادة بدء تشغيل املحرك. قم باالتصال 

بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.
استعمل بطارية تتوافق مع اللوائح األوروبية.●

النوع أ: استعمل بطارية يكون مقاس غطائها مماثالً 
 ساعة ٢٠) بسعة معدل LN3للبطارية السابقة (

)20HR 70 أمبري ساعة (٧٠) تعادلAh ،أو أكثر (
) أو 600A أمبري (٦٠٠) يعادل CCAومعدل أداء (

أكثر.
النوع ب: استعمل بطارية يكون مقاس غطائها 

 ٢٠) بسعة معدل LN4مماثالً للبطارية السابقة (
) أو 80Ah أمبري ساعة (٨٠) تعادل 20HRساعة (

 أمبري ٦٨٩) يعادل CCAأكثر، ومعدل أداء (
)689A.أو أكثر (

النوع ج: استعمل بطارية يكون مقاس غطائها مماثالً 
 ساعة ٢٠) بسعة معدل LN4للبطارية السابقة (

)20HR 75 أمبري ساعة (٧٥) تعادلAh ،أو أكثر (
) أو 776A أمبري (٧٧٦) يعادل CCAومعدل أداء (

أكثر.

D



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٣٢٨

إذا كان املقاس يختلف عن مقاس غطاء البطارية •
السابقة، ال يمكن تثبيت البطارية بصورة 

صحيحة.
 ساعة منخفضة، حتى ٢٠عندما تكون سعة معدل •

إذا كانت مدة عدم استعمال السيارة قصرية فقد 
تفرغ شحنة البطارية وقد ال يكون بدء تشغيل 

. املحرك ممكناً
عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها (السيارات ■

املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك)
قد ال يقوم نظام إيقاف وتشغيل املحرك بإيقاف 

املحرك تلقائياً ملدة تصل إىل ساعة.

تحذير
عند نزع أطراف توصيل البطارية■

 . قم دائماً بنزع طرف التوصيل السالب (-) أوالً
إذا المس طرف التوصيل املوجب (+) أية مواد 

معدنية موجودة يف املنطقة املحيطة عند إزالته، قد 
يؤدي ذلك إىل انطالق رشارة تؤدي إىل نشوب 

حريق باإلضافة إىل وقوع الصدمات الكهربائية 
والتعرض للموت أو اإلصابات الخطرية.

لتاليف نشوب حريق أو انفجار البطارية■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتاليف 

حوادث اشتعال الغاز القابل لالشتعال الذي قد 
ينبعث من البطارية:

تأكد من كون كبل التوصيل موصوالً بطرف ●
التوصيل الصحيح وغري مالمس ألجزاء أخرى 
بخالف طرف التوصيل الصحيح بصورة غري 

مقصودة.
ال تسمح للطرف اآلخر لكبل التوصيل املوصول ●

بطرف التوصيل املوجب "+" بمالمسة أي قطع 
أخرى أو سطوح معدنية موجودة بالقرب من 

البطارية مثل سندات أو قطعة معدنية غري 
مطلية.

عند التعامل مع كبالت التوصيل، ال تقم ●
بمالمسة طرف التوصيل املوجب + لطرف 

التوصيل السالب –.

ال تقم بالتدخني أو إشعال أعواد ثقاب أو والعة ●
سجائر بالقرب من البطارية وينبغي عدم 

وجود أي من مصادر اللهب املكشوفة بالقرب 
منها.

تنبيهات احتياطية حول البطارية■
تحتوي البطارية عىل محلول يضم مواد سامة 

وأحماض أكالة، بينما تحتوي املكونات املرتبطة 
بها عىل الرصاص ومركبات الرصاص. يرجى 

مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند التعامل 
مع البطارية:

عند التعامل مع البطارية، ينبغي دائما ارتداء ●
نظارات واقية والحرص عىل عدم مالمسة 

محلول البطارية (الحمض) للجلد أو املالبس أو 
جسم السيارة.

ال تتكئ عىل البطارية.●
يف حالة التالمس العفوي ملحلول البطارية مع ●

الجلد أو العني، فقم عىل الفور بغسل املنطقة 
املترضرة باملاء واإلرساع للحصول عىل رعاية 

طبية.
قم بوضع اسفنجة أو قماش مبلل عىل املنطقة 

املصابة لحني تلقي الرعاية الطبية.
قم دائما بغسل اليدين بعد التعامل مع قاعدة ●

البطارية وأطراف توصيلها وغريها من األجزاء 
املرتبطة بها.

ال تسمح لألطفال باالقرتاب من البطارية.●
عند استبدال البطارية■

للمعلومات حول استبدال البطارية، اتصل بوكيل 
تويوتا.

مالحظة
عند التعامل مع كبالت التوصيل■

عند توصيل كبالت التوصيل احرص عىل أال تدعها 
تتشابك بمروحة التربيد أو حزام تشغيل املحرك.



٧٣٣

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

أوقف السيارة يف مكان آمن وأوقف تشغيل ١
نظام تكييف الهواء ثم أوقف املحرك.

إذا الحظت بخارا يتصاعد:٢
ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر بعد أن 

يتالىش البخار.
إذا لم تالحظ بخارا:

ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر.

بعد أن يربد املحرك بدرجة كافية، افحص ٣
الخراطيم والراديتري بحثا عن ترسبات 

بسائل التربيد.

راديتري املحرك
مروحة التربيد

راديتري جهاز التربيد البيني (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

إذا حدث ترسب كمية كبرية من سائل التربيد، يرجى 
. االتصال بوكيل تويوتا فوراً

مستوى سائل التربيد يكون يف الوضع ٤
" FULLاملُريض إذا كان بني الخطوط "

" املوجودة عىل L" و "LOW"/" Fو "
الخزان.

سائل تربيد املحرك
:1GR-FEاملحرك 

الخزان
"FULL" أو "F"

إذا ازدادت سخونة السيارة عن 
الحدود الطبيعية

قد تشري الحاالت التالية إىل ازدياد سخونة 
سيارتك عن الحدود الطبيعية.

 إبرة مقياس درجة حرارة سائل تربيد
) تدخل يف ١٣٣، ١٢٩ص ←املحرك (

املنطقة الحمراء أو هناك فقدان ملحوظ 
يف قوة املحرك. (عىل سبيل املثال، ال تزداد 

رسعة السيارة.)
 يتم عرض "حرارة سائل تربيد املحرك

مرتفعة توقف يف مكان آمن راجع دليل 
املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
 البخار يتصاعد من أسفل غطاء حجرية

املحرك.

إجراءات التصحيح

A

B

C

A

B



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٣٤٨

"LOW" أو "L"
غطاء الراديتري

:F33A-FTV و V35A-FTSاملحركات 

الخزان
"F"
"L"
 سائل تربيد جهاز التربيد البيني (إذا كانت

سيارتك مجهزة به)

الخزان
"F"
"L"
قم بإضافة سائل التربيد إذا دعت الرضورة.٥

يمكن استخدام املاء يف حاالت الطوارئ إذا لم يتوفر 
سائل التربيد.

سائل تربيد املحرك
:1GR-FEاملحرك 

:F33A-FTV و V35A-FTSاملحركات 

 سائل تربيد جهاز التربيد البيني (إذا كانت
سيارتك مجهزة به)

قم بتشغيل املحرك للتحقق من تشغيل ٦
مروحة تربيد الراديتري وللبحث عن أي 

ترسب يف سائل تربيد املحرك من 
الرادياتريات أو الخراطيم.

إذا كانت املراوح ال تعمل:٧
أوقف دوران املحرك عىل الفور واتصل 

C

D

A

B

C

A

B

C



٧٣٥

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

بوکیل تويوتا.
إذا كانت املراوح تعمل:

اطلب من أقرب وكيل تويوتا فحص 
السيارة.

تحقق ما إذا كانت "حرارة سائل تربيد ٨
املحرك مرتفعة توقف يف مكان آمن راجع 
دليل املالك" معروضة عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات.
إذا لم تختفي الرسالة عن الشاشة: أوقف دوران 

املحرك واتصل بوکیل تويوتا.
إذا لم يتم عرض الرسالة عىل الشاشة: اطلب من 

أقرب وكيل تويوتا فحص السيارة.
تحذير

عند فحص أسفل غطاء حجرية املحرك لسيارتك■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل اإلصابة الخطرية 
مثل الحروق.

إذا الحظت بخاراً يتصاعد من أسفل غطاء ●
حجرية املحرك، ال تقم بفتح غطاء حجرية 

املحرك إىل أن يتالىش البخار. قد تكون حجرية 
. املحرك ساخنة جداً

احتفظ باأليدي واملالبس (خصوصاً ربطة ●
العنق أو لفاع أو وشاح) بعيداً عن املراوح 

واألحزمة. اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل 
احتباس األيدي واملالبس مما يتسبب يف اإلصابة 

الخطرية.
ال تقم بإرخاء غطاء الراديتري (إذا كانت●

سيارتك مجهزة به) أو غطاء خزان سائل تربيد 
املحرك عندما يكون املحرك وراديتري املحرك 

عىل درجة عالية من السخونة. قد يندفع بخار 
أو سائل التربيد الشديد الحرارة.

مالحظة
عند إضافة سائل تربيد املحرك■

أضف سائل التربيد ببطء بعد أن يربد املحرك 
بصورة كافية. قد تؤدي إضافة سائل تربيد بارد 

إىل محرك ساخن برسعة عالية إىل حدوث تلف 
باملحرك.

لتفادي تلف نظام التربيد■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

تفادي تلويث سائل التربيد بمادة غريبة (مثل ●
رمل أو غبار أو غريه).

ال تقم باستعمال أية مواد إضافة لسائل التربيد.●



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٣٦٨

إذا توقف املحرك عن العمل بسبب نفاد الوقود:
قم بتزويد سيارتك بالوقود.١
لتفريغ الهواء من نظام الوقود، قم بتشغيل ٢

مضخة الترصيف اليدوية حتى تشعر 
بمقاومة أكرب.

)٢٥٤ص ←ابدأ تشغيل املحرك. (٣
إذا لم يبدأ تشغيل املحرك حتى بعد إجراء الخطوات 

 ٢ ثوان وحاول تكرار الخطوات ١٠أعاله، انتظر 
 مرة أخرى. إذا لم يمكن بدء تشغيل املحرك بعد ٣و 

ذلك، اتصل بوکیل تويوتا.
بعد بدء تشغيل املحرك، اضغط دواسة التعجيل 

برفق إىل أن يدور املحرك بسالسة.

قم بإيقاف تشغيل املحرك. قم بتعشيق ١
فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل 

.Pالرسعات إىل وضع االنتظار 
انزع األوحال أو الثلج أو الرمال من حول ٢

اإلطارات الخلفية.
ضع الخشب أو األحجار أو غريها من املواد ٣

تحت اإلطارات الخلفية للمساعدة عىل توفري 
قوة السحب.

أعد تشغيل املحرك.٤
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع ٥

 وقم R أو وضع الرجوع للخلف Dالقيادة 
بتحرير فرامل االنتظار. ثم اضغط دواسة 

التعجيل بانتباه.

عندما يكون من الصعب تخليص السيارة من ■
الغرز

جرب ما ييل.
 TRCاضبط نظام التحكم الفعال بقوة السحب ●

)٤٨٦ص ←عىل وضع اإليقاف (
 *استعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية●

)٤٦٨ص ←(
استعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية املركزية ●

)٤٦٦ص ←(
 *استعمال نظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية●

)٤٧٠ص ←(
تحويل مفتاح التحكم يف الدفع بأربع عجالت ●

إذا توقف املحرك عن العمل بسبب 
نفاد الوقود (محرك الديزل فقط)

عملية التشغيل

مالحظة
عند إعادة بدء تشغيل املحرك■
ال تحاول بدء تشغيل املحرك قبل إعادة تعبئة ●

الوقود وتشغيل مضخة الترصيف اليدوية. قد 
يؤدي ذلك إىل حدوث تلف باملحرك وبنظام 

الوقود.
ال تقم بتشغيل موتور بدء تشغيل املحرك ملدة ●

 ثانية يف املرة الواحدة. وإال فقد ٣٠أكثر من 
تزداد درجة حرارة موتور بدء تشغيل املحرك 

ونظام توصيل األسالك.

إذا انغرزت السيارة

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية إذا دارت إطارات 
السيارة يف أماكنها بدون احتكاك أو انغرزت 

السيارة يف الوحل أو الرمل أو الثلج:

إجراء االستعادة



٧٣٧

٨

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٨

لكاشم عوقو دنع

)٤٦٥ص ←(
استعمال نظام التحكم بالزحف (املجهز بوظيفة ●

)٤٧١ص ← (*املساعدة عىل االنعطاف)
استعمال نظام اختيار الوضع املالئم لتضاريس ●

)٤٧٦ص ← (*مختلفة
إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

تحذير
عند محاولة تخليص السيارة املنغرزة■

إذا قررت تحريك السيارة للخلف واألمام 
لتخليصها، تأكد من عدم وجود أي من األشياء أو 

األشخاص أو السيارات األخرى يف املنطقة املحيطة 
بالسيارة لتاليف اصطدام السيارة بها. قد تندفع 

السيارة فجأة لألمام أو للخلف فور تخليصها من 
الغرز. يرجى توخي الحذر الشديد.

عند تحريك ذراع تبديل الرسعات■
احرص عىل عدم تحريك ذراع تبديل الرسعات 

عندما تكون دواسة التعجيل مضغوطة.
يمكن لهذا أن يؤدي إىل تعجيل رسيع غري متوقع 

مما قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 
يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
لتاليف إتالف جهاز نقل الحركة وغريه من ■

املكونات
تجنب دوران اإلطارات يف أماكنها بدون ●

احتكاك وضغط دواسة التعجيل أكثر من 
الالزم.

إذا ظلت السيارة منغرزة حتى بعد تنفيذ تلك ●
اإلجراءات، فقد يكون من الرضوري قطر 

السيارة لتخليصها من الغرز.
عندما يتم عرض رسالة التحذير من درجة ●

حرارة سائل جهاز نقل الحركة التلقائي أثناء 
محاولة تخليص السيارة املنغرزة، ارفع قدمك 

عن دواسة التعجيل عىل الفور وانتظر إىل أن 
تختفي رسالة التحذير. وإال فقد يتعرض جهاز 

)٢٦٣، ٢٥٩ص ←نقل الحركة للتلف. (



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧٣٨٨



٩
٧٣٩

٩

ةرايسلا تافصاوم

مواصفات السيارة

املواصفات.١-٩
بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، 

٧٤٠................................الخ)
٧٥٩.................املعلومات عن الوقود

إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٩
٧٦١...املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

التمهيد.٣-٩
٧٧٧..............البنود الواجب تمهيدها



املواصفات. ١-٧٤٠٩
املواصفات.١-٩

للسيارات التي تحمل رمز املوديل*" A" أو "G" أو "V" أو "Z"-" كالحرف الرابع من "
)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:*

السيارات غري املجهزة بواقية الصدمات الخلفية الهوائية:

السيارات غري املجهزة بكتيفة لوحة الرتخيص:١*
السيارات املجهزة بكتيفة لوحة الرتخيص:٢*
السيارات غري املجهزة باملمتصات عىل واقية الصدمات:٣*
السيارات املجهزة باملمتصات عىل واقية الصدمات:٤*
السيارات غري املجهزة بالونش الكهربائي:٥*
السيارات املجهزة بالونش الكهربائي:٦*

السيارات املجهزة بواقية الصدمات الخلفية الهوائية:

بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، الخ)

األبعاد

الطول اإلجمايل

السيارات غري املجهزة بخطاف 
القطر الدوار وغطاء وصلة 

)٢٤١ص ←القطر (النوع أ) (

٣، ١* مم٤٩٥٠

٥، ٣، ٢* مم٤٩٦٥

٤، ١* مم٤٩٨٠

٥، ٤، ٢* مم٤٩٩٥

٦، ٢* مم٥٠٠٠

السيارات املجهزة بغطاء وصلة 
)٢٤١ص ←القطر (النوع أ) (

٣* مم٤٩٨٠

٤* مم٥٠١٠

السيارات املجهزة بخطاف 
القطر الدوار

٣، ١* مم٥١١٥

٥، ٣، ٢* مم٥١٣٠

٤، ١* مم٥١٤٥

٥، ٤، ٢* مم٥١٦٠

٦، ٢* مم٥١٦٥



٧٤١

٩

املواصفات. ١-٩

ةرايسلا تافصاوم

)٢٤١ص ←السيارات غري املجهزة بخطاف القطر الدوار وغطاء وصلة القطر (النوع أ) (:١*
)٢٤١ص ←السيارات املجهزة بغطاء وصلة القطر (النوع أ) (:٢*
السيارات املجهزة بخطاف القطر الدوار:٣*
السيارات غري املجهزة بكتيفة لوحة الرتخيص:٤*
السيارات املجهزة بكتيفة لوحة الرتخيص (باستثناء موديل لوحة ترخيص السري الخاصة بدول االتحاد :٥*

األوروبي)
السيارات املجهزة بكتيفة لوحة الرتخيص (ملوديل لوحة ترخيص السري الخاصة بدول االتحاد األوروبي):٦*
للسيارات التي تحمل رمز املوديل*" S"-" كالحرف الرابع من "

)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:*

)٢٤١ص ←السيارات غري املجهزة بخطاف القطر الدوار وغطاء وصلة القطر (النوع أ) (:١*
)٢٤١ص ←السيارات املجهزة بغطاء وصلة القطر (النوع أ) (:٢*
السيارات املجهزة بخطاف القطر الدوار:٣*

" كالحرف الرابع من "-"Z" أو "V" أو "G" أو "A "٣*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
" كالحرف الرابع من "-"S "٣*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:٢*
)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٣*

الطول اإلجمايل

٥، ٤، ١* مم٤٩٨٥

٦، ١* مم٥٠٠٥

٢* مم٥٠١٥

٣* مم٥١٤٠

الطول اإلجمايل
١* مم٤٩٦٥

٢* مم٤٩٩٥

٣* مم٥١٣٠

العرض اإلجمايل
١* مم١٩٨٠

٢* مم١٩٩٠



املواصفات. ١-٧٤٢٩

السيارات غري املجهزة بالقضيب السقفي وهوائي السقف والرف السقفي:١*
السيارات املجهزة بالقضيب السقفي:٢*
السيارات املجهزة بهوائي السقف:٣*
السيارات املجهزة بالرف السقفي:٤*

رقم تعريف السيارة■
) هو وسيلة VINرقم تعريف السيارة (

التعريف القانونية لسيارتك. هذا هو رقم 
التعريف األويل لسيارتك تویوتا. يتم استعمال 

هذا الرقم يف تسجيل ملكية سيارتك.
بالنسبة لبعض املوديالت، هذا الرقم موجود هذا الرقم مختوم عىل اإلطار األمامي األيمن.

أيضاً عىل الجزء العلوي األيرس من لوحة أجهزة 

االرتفاع اإلجمايل

١* مم١٩٠٥

٢* مم١٩٤٥

٣* مم١٩٥٠

٤* مم٢١٤٥

 مم٢٨٥٠قاعدة العجالت

املسافة بني العجلتني
 مم١٦٨٧األمام
 مم١٦٨٨الخلف

األوزان (السيارات املجهزة بوصلة ربط املقطورة)
 كجم٣٢٣٠الكتلة اإلجمالية للسيارة

الحمل األقىص 
املسلط عىل املحور 

املسموح به

 كجم١٦٣٠األمام

 كجم١٩٣٠الخلف

 كجم١٤٠الحمل املسلط عىل قضيب القطر

سعة القطر
 كجم٣٥٠٠مع الفرملة

 كجم٧٥٠بدون الفرملة

تعريف السيارة



٧٤٣

٩

املواصفات. ١-٩

ةرايسلا تافصاوم

التحكم واملقاييس.

كذلك يوجد هذا الرقم عىل بطاقة بيانات املصنع 
 وباستثناء دول مجلس التعاون ١*(األردن
 واليمن والعراق ولبنان) أو عىل ٢*الخليجي

 ودول ٣*بطاقة الشهادة القانونية (األردن
 واليمن والعراق ٢*مجلس التعاون الخليجي

ولبنان).

محرك الديزل:١*
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :٢*

والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر 
ودولة الكويت

محرك البنزين:٣*
سنة التصنيع وبلد املنشأ (دول مجلس ■

 واليمن والعراق ولبنان *التعاون الخليجي
واألردن)

توجد سنة التصنيع وبلد املنشأ عىل بطاقة 
الشهادة القانونية.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :*
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة 

الكويت
رقم املحرك■

رقم املحرك مطبوع عىل كتلة املحرك كما هو 
موضح.

 1املحركGR-FE

 املحركV35A-FTS

 املحركF33A-FTV



املواصفات. ١-٧٤٤٩

 1املحركGR-FE

"V الذي يكون آخر حرف منه "٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٢*
 املحركV35A-FTS

"V الذي يكون آخر حرف منه "٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*

املحرك

1GR-FEاملوديل

 Vمحرك بنزين سدايس السلندرات من النوع النوع
ورباعي الدورات

 مم٩٥٫٠  × ٩٤٫٠التجويف والشوط
٣ سم٣٩٥٦السعة

ضبط تلقائيفسحة الصمامات
ضبط تلقائيتوتر حزام الدفع

 كم/ساعة١١٩٠*رسعة السيارة القصوى 
 دورة/دقيقة٤٤٠٠ نيوتن-مرت @ ١٣٨٥*عزم التدوير األقىص (صايف)

 دورة/دقيقة٥٦٠٠ كيلو واط @ ١٢٠٢*قوة اإلخراج القصوى (صايف)

V35A-FTSاملوديل

محرك بنزين سدايس السلندرات ورباعي النوع
 (مجهز بشاحن تلقائي)Vالدورات من النوع 

 مم١٠٠٫٠  × ٨٥٫٥التجويف والشوط
٣ سم٣٤٤٥السعة

ضبط تلقائيفسحة الصمامات
ضبط تلقائيتوتر حزام الدفع

 كم/ساعة١٢١٠*رسعة السيارة القصوى 

 دورة/٣٦٠٠-٢٠٠٠ نيوتن-مرت @ ١٦٥٠*عزم التدوير األقىص (صايف)
دقيقة

 دورة/دقيقة٥٢٠٠ كيلو واط @ ١٣٠٥*قوة اإلخراج القصوى (صايف)
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ةرايسلا تافصاوم

)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٢*
 املحركF33A-FTV

"V الذي آخر حرف منه "٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٢*

محرك البنزين

F33A-FTVاملوديل

محرك ديزل سدايس السلندرات ورباعي الدورات من النوع
 (مجهز بشاحن تلقائي)Vالنوع 

 مم٩٦٫٠  × ٨٦٫٠التجويف والشوط
٣ سم٣٣٤٦السعة

ضبط تلقائيفسحة الصمامات
ضبط تلقائيتوتر حزام الدفع

 كم/ساعة١٢١٠*رسعة السيارة القصوى 
 دورة/دقيقة٢٦٠٠ - ١٦٠٠ نيوتن-مرت @ ١٧٠٠*عزم التدوير األقىص (صايف)

 دورة/دقيقة٤٠٠٠ كيلو واط @ ١٢٢٥*قوة اإلخراج القصوى (صايف)

الوقود

البنزين غري املعالج بالرصاص فقطنوع الوقود
) أو أعىل٩١ (معدل األوكتان ٩٥رقم األوكتان بالبحث

سعة خزان الوقود (مرجع)

السيارات غري املجهزة بنظام خزان 
 لرت٨٠الوقود الفرعي

السيارات املجهزة بنظام خزان 
 لرت١١٠الوقود الفرعي



املواصفات. ١-٧٤٦٩

محرك الديزل

وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة.:*

محرك البنزين
سعة الزيت (ترصيف الزيت وإعادة تعبئته ■

])*[مرجع

تعترب سعة زيت املحرك مرجعاً فقط يتم :*

نوع الوقود

باستثناء املوديالت الخاصة باألرجنتني

 السيارات غري املجهزة بنظام تنقية
DPFجزيئات الديزل 
وقود الديزل فقط

 السيارات املجهزة بنظام تنقية
DPFجزيئات الديزل 

وقود الديزل الذي يحتوي عىل الكربيت 
 جزء من املليون أو أقل١٠بنسبة 

للسيارات الخاصة باألرجنتني
 الذي يحتوي *٣وقود الديزل من الفئة 

 جزء من املليون ١٠عىل الكربيت أقل من 
فقط

رقم السيتني

السيارات غري املجهزة بنظام تنقية 
 أو أعىلDPF٤٤جزيئات الديزل 

السيارات املجهزة بنظام تنقية جزيئات 
 أو أعىلDPF٤٨الديزل 

سعة خزان الوقود 
(مرجع)

السيارات غري املجهزة بنظام خزان 
 لرت٨٠الوقود الفرعي

السيارات املجهزة بنظام خزان الوقود 
 لرت١١٠الفرعي

نظام التزليق

مع املصفاة
:1GR-FEاملحرك 
 لرت٦٫١

:V35A-FTSاملحرك 
 لرت٧٫٣

بدون املصفاة
:1GR-FEاملحرك 
 لرت٥٫٦

:V35A-FTSاملحرك 
 لرت٧٫٠
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استعماله عند تغيري زيت املحرك. قم بتسخني 
 دقائق ثم ٥املحرك ثم أوقفه، وانتظر ألكثر من 

افحص مستوى الزيت عىل عصا قياس مستوى 
الزيت.

اختيار زيت املحرك■
 Toyota Genuine Motor" يتم استعمال 

Oil"  يف سيارة تويوتا. قم باستعمال 
"Toyota Genuine Motor Oil "

املصادق عليه من قبل تويوتا أو ما يعادله 
ليناسب املرتبة واللزوجة املوضحتني أدناه.

مرتبة الزيت:
0W-20 5 وW-20 5 وW-30 

:10W-30و 
 SLزيت املحرك املتعدد املرتبات 

"Energy-Conserving أو "SM 
"Energy-Conserving أو "SN 
"Resource-Conserving أو "SN 

PLUS "Resource-Conserving"  أو 
SP "Resource-Conserving"  من 

ILSAC GF-6A؛ أو APIالتصنيف 
):SAEاللزوجة املوىص بها (

تمت تعبئة سيارتك تويوتا بزيت املحرك من 
 يف املصنع وهو أفضل SAE 0W-20النوع 

اختيار للحصول عىل اقتصاد جيد يف استهالك 
الوقود وأداء عال لالنطالق يف الجو البارد.
إذا قمت باستعمال زيت املحرك من النوع 

SAE 10W-30 أو من نوع ذو لزوجة أعىل 
يف الجو الشديد الربودة، قد يصبح من الصعب 

بدء تشغيل املحرك، ولذلك يوىص باستعمال 
 /SAE 0W-20زيت املحرك من النوع 

5W-20/5W-30.

مستوى درجة الحرارة املتوقع قبل تغيري 
الزيت يف املرة التالية

مفضل
 0W-20لزوجة الزيت (زيت املحرك من النوع 

مرشوح هنا كمثال):
 يشري إىل 0W-20 يف 0Wإن الجزء •

خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل 
املحرك بسهولة يف الجو البارد. الزيوت ذات 

 تجعل Wالرقم األدنى عىل يسار الحرف 
بدء تشغيل املحرك أكثر سهولة يف الجو 

البارد.
 يشري إىل خاصية 0W-20 يف 20الرقم •

لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة 
الزيت مرتفعة. قد يكون الزيت العايل 

اللزوجة (الزيت العايل القيمة) أكثر مالئمة 
عند تشغيل السيارة برسعات عالية أو عند 

قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:

تتم إضافة إحدى العالمتني املسجلتني لدى 
 أو كالهما إىل APIمعهد البرتول األمريكي 

بعض حاويات الزيت ملساعدتك عىل اختيار 
النوع املناسب لسيارتك.

A

B



املواصفات. ١-٧٤٨٩

APIرمز الخدمة 
" يعني API SERVICE SPالجزء العلوي: "

تصنيف نوعية الزيت الذي وضعه معهد البرتول 
).APIاألمريكي (

" يعني فئة SAE 0W-20الجزء املركزي: "
.SAEاللزوجة من التصنيف 

" Resource-Conservingالجزء السفيل: "
يعني أن الزيت له القدرة عىل توفري الوقود والحفاظ 

عىل البيئة.
ILSACعالمة الشهادة 

توجد عالمة شهادة اللجنة االستشارية الدولية 
) عىل الوجه ILSACملواصفات مواد التزليق (

األمامي لحاوية الزيت.
محرك الديزل
سعة الزيت (ترصيف الزيت وإعادة تعبئته ■

])*[مرجع

تعترب سعة زيت املحرك مرجعاً فقط يتم :*
استعماله عند تغيري زيت املحرك. قم بتسخني 

 دقائق ثم ٥املحرك ثم أوقفه، وانتظر ألكثر من 
افحص مستوى الزيت عىل عصا قياس مستوى 

الزيت.

اختيار زيت املحرك (باستثناء املوديالت ■
EURO V و VI*(

*:EURO V/VI هي مقاييس انبعاثات. عندما ال 
تكون متأكداً من أن سيارتك تستويف املقاييس 

ذات الصلة، اتصل بوكيل تويوتا
 Toyota Genuine Motor" يتم استعمال 

Oil"  يف سيارة تويوتا. قم باستعمال 
"Toyota Genuine Motor Oil "

املصادق عليه من قبل تويوتا أو ما يعادله 
ليناسب املرتبة واللزوجة املوضحتني أدناه.

مرتبة الزيت:
API CF-4 ، CF أو ACEA B3 ، B4 ، B5 

JASO DL-0أو 
):SAEاللزوجة املوىص بها (

 لتحقيق SAE 5W-30من األفضل اختيار 
االقتصاد يف استهالك الوقود واألداء العايل 

لالنطالق بالسيارة يف الجو البارد.
إذا قمت باستعمال زيت املحرك من النوع 

SAE 10W-30 أو من نوع أعىل لزوجة يف 
الجو الشديد الربودة، قد يكون من الصعب بدء 

تشغيل املحرك، يف مثل هذه الحالة، يوىص 
 SAEباستعمال زيت املحرك من النوع 

5W-30.

مستوى درجة الحرارة املتوقع قبل تغيري 

 لرت٦٫٦مع املصفاة
 لرت٦٫٢بدون املصفاة

A

B

A
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ةرايسلا تافصاوم

الزيت يف املرة التالية
مفضل

 5W-30لزوجة الزيت (زيت املحرك من النوع 
مرشوح هنا كمثال):

 يشري إىل 5W-30 يف 5Wإن الجزء •
خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل 

املحرك بسهولة يف الجو البارد. الزيوت ذات 
 تجعل Wالرقم األدنى عىل يسار الحرف 

بدء تشغيل املحرك أكثر سهولة يف الجو 
البارد.

 يشري إىل خاصية 5W-30 يف 30الرقم •
لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة 

الزيت مرتفعة. قد يكون الزيت العايل 
اللزوجة (الزيت العايل القيمة) أكثر مالئمة 
عند تشغيل السيارة برسعات عالية أو عند 

قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقة حاوية الزيت:

 الخاصة باملنظمة DL-0تتم إضافة عالمة 
اليابانية للمواصفات القياسية للسيارات 

)JASO إىل بعض حاويات الزيت ملساعدتك (
عىل اختيار نوع الزيت املناسب لسيارتك.

 /EURO Vاختيار زيت املحرك (ملوديالت ■
VI*(

*:EURO V/VI هي مقاييس انبعاثات. عندما ال 
تكون متأكداً من أن سيارتك تستويف املقاييس 

ذات الصلة، اتصل بوكيل تويوتا
 Toyota Genuine Motor" يتم استعمال 

Oil"  يف سيارة تويوتا. تويص رشكة تويوتا 
 Toyota Genuine Motor" باستعمال 

Oil"  املصادق عليه. يمكن أيضاً استعمال زيت 
محرك آخر بنفس الجودة

مرتبة الزيت:
0W-20  :ACEA C5
0W-305 وW-30  :ACEA C2

):SAEاللزوجة املوىص بها (
تمت تعبئة سيارتك تويوتا بزيت املحرك من 

 يف املصنع وهو أفضل SAE 0W-20النوع 
اختيار للحصول عىل اقتصاد جيد يف استهالك 

الوقود وأداء عال لالنطالق يف الجو البارد.

مستوى درجة الحرارة املتوقع قبل تغيري 
الزيت يف املرة التالية

مفضل
 0W-20لزوجة الزيت (زيت املحرك من النوع 

مرشوح هنا كمثال):
 يشري إىل 0W-20 يف 0Wإن الجزء •

B

مالحظة
يمكن الستعمال زيت املحرك من نوع غري النوع 

ACEA C5 أو C2 أن يؤدي إىل تعرض املحول 
الحفاز للتلف.

A

B



املواصفات. ١-٧٥٠٩

خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل 
املحرك بسهولة يف الجو البارد. الزيوت ذات 

 تجعل Wالرقم األدنى عىل يسار الحرف 
بدء تشغيل املحرك أكثر سهولة يف الجو 

البارد.
 يشري إىل خاصية 0W-20 يف 20الرقم •

لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة 
الزيت مرتفعة. قد يكون الزيت العايل 

اللزوجة (الزيت العايل القيمة) أكثر مالئمة 
عند تشغيل السيارة برسعات عالية أو عند 

قيادة السيارة بكامل الحمولة.

 1املحركGR-FE

سعة سائل التربيد هي كميات مرجعية. عند الحاجة إىل تغيري السائل، قم باالتصال بوكيل تويوتا.:١*
السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٢*
السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٣*

نظام التربيد

٢* لرت١١١٫٦*السعة

٣* لرت١٣٫٨

نوع سائل تربيد املحرك

قم باستعمال أحد النوعني التاليني:
•"Toyota Super Long Life Coolant"
سائل تربيد مماثل عايل الجودة بقاعدة إثيلني غليكول غري •

سليكاتي وغري أميني وغري نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض عضوي مهجن طويل األجل

ال تستعمل املاء العادي وحده.
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 املحركV35A-FTS

سعة سائل التربيد هي كميات مرجعية. عند الحاجة إىل تغيري السائل، قم باالتصال بوكيل تويوتا.:١*
السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٢*
السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٣*
السيارات غري املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:٤*
السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:٥*

١*السعة

سائل تربيد جهاز التربيد 
 لرت٣٫٨البيني

سائل تربيد املحرك

٤، ٢* لرت١٢٫٤

٥، ٢* لرت١٢٫٦

٤، ٣* لرت١٤٫٦

٥، ٣* لرت١٤٫٧

نوع سائل تربيد املحرك

قم باستعمال أحد النوعني التاليني:
•"Toyota Super Long Life Coolant"
سائل تربيد مماثل عايل الجودة بقاعدة إثيلني غليكول غري •

سليكاتي وغري أميني وغري نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض عضوي مهجن طويل األجل

ال تستعمل املاء العادي وحده.



املواصفات. ١-٧٥٢٩

 املحركF33A-FTV

١*السعة

سائل تربيد جهاز التربيد 
البيني

 وباستثناء السيارات ٢* VI و EURO Vباستثناء املوديالت 
الخاصة بالهند:

 لرت٣٫٨
:٢* EURO Vللموديالت 

 لرت٣٫٩
 وللسيارات الخاصة بالهند:٢* EURO VIللموديالت 

 لرت٤٫٠

سائل تربيد املحرك

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:
٧، ٥، ٣* لرت١٣٫٢

٨، ٥، ٣* لرت١٣٫٣

٧، ٦، ٣* لرت١٣٫٧

٨، ٦، ٣* لرت١٣٫٩

٧، ٥، ٤* لرت١٥٫٣

٨، ٥، ٤* لرت١٥٫٥

٧، ٦، ٤* لرت١٥٫٨

٨، ٦، ٤* لرت١٦٫٠

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:
٥، ٣* لرت١٣٫١

٦، ٣* لرت١٣٫٧

٥، ٤* لرت١٥٫٣

٦، ٤* لرت١٥٫٨

نوع سائل تربيد املحرك

قم باستعمال أحد النوعني التاليني:
•"Toyota Super Long Life Coolant"
سائل تربيد مماثل عايل الجودة بقاعدة إثيلني غليكول غري •

سليكاتي وغري أميني وغري نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض عضوي مهجن طويل األجل

ال تستعمل املاء العادي وحده.



٧٥٣
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املواصفات. ١-٩

ةرايسلا تافصاوم

سعة سائل التربيد هي كميات مرجعية. عند الحاجة إىل تغيري السائل، قم باالتصال بوكيل تويوتا.:١*
*٢:EURO V/VI ،هي مقاييس انبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سيارتك تستويف املقاييس ذات الصلة 

اتصل بوكيل تويوتا.
السيارات غري املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٣*
السيارات املجهزة بنظام تكييف الهواء الخلفي:٤*
السيارات غري املجهزة بنظام إعادة توزيع غاز العادم:٥*
السيارات املجهزة بنظام إعادة توزيع غاز العادم:٦*
السيارات غري املجهزة بجهاز التدفئة اآليل:٧*
السيارات املجهزة بجهاز التدفئة اآليل:٨*

شمعة اإلشعال■

البطارية■

معدالت الشحن■

نظام اإلشعال (محرك البنزين فقط)

1GR-FEاملحرك V35A-FTSاملحرك 
DENSO EC22HPR-D7DENSO SK16HR11النوع

 مم١٫١ مم٠٫٧الفسحة

مالحظة
شمعات اإلشعال املغطاة باإلريديوم■

ال تستعمل سوى شمعات اإلشعال ذات طرف اإلريديوم. ال تقم بتعديل الفجوة أثناء عملية ضبط املحرك.

النظام الكهربائي

 أو أعىل١٫٢٥٠°م:٢٠قراءة الكثافة املحددة عند 

الشحن الرسيع
الشحن البطيء

 أمبري كحد أقىص١٥
 أمبري كحد أقىص٥



املواصفات. ١-٧٥٤٩

األمام

الخلف

".Toyota Genuine Differential Gear Oilلقد تمت تعبئة سيارتك تويوتا يف املصنع بـ "
" املصادق عليه من تويوتا أو ما Toyota Genuine Differential Gear Oilقم باستعمال "

يعادله يف الجودة لتلبية املواصفات املذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل تويوتا ملزيد من التفاصيل.

الرتوس التفاضلية

سعة الزيت

السيارات غري املجهزة بنظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية:
 لرت١٫١٦

السيارات املجهزة بنظام إبطال الرتوس التفاضلية األمامية:
 لرت١٫٣٢

 Toyota Genuineزيت الرتوس التفاضلية األصيل من تويوتا نوع الزيت ولزوجته
Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5أو ما يعادله 

سعة الزيت

1GR-FEاملحرك 

السيارات غري املجهزة بنظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية:
 لرت٥٫٤٧

السيارات املجهزة بنظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية:
 لرت٤٫٩١

املحركات 
V35A-FTS 

F33A-FTVو 

بدون نظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية وبدون الرتوس 
التفاضلية املحدودة االنزالق:

 لرت٥٫٤٥
السيارات املجهزة بنظام إبطال الرتوس التفاضلية الخلفية:

 لرت٥٫١٨
السيارات املجهزة بالرتوس التفاضلية الخلفية املحدودة االنزالق:

 لرت٥٫٢٥

نوع الزيت ولزوجته

السيارات غري 
املجهزة بالرتوس 

التفاضلية املحدودة 
االنزالق

 Toyota Genuineزيت الرتوس التفاضلية األصيل من تويوتا 
Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5أو ما يعادله 

السيارات املجهزة 
بالرتوس التفاضلية 
املحدودة االنزالق

 Toyota Genuineزيت الرتوس التفاضلية األصيل من تويوتا 
Differential Gear Oil LX 75W-85 GL-5 أو ما 

يعادله



٧٥٥
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املواصفات. ١-٩

ةرايسلا تافصاوم

سعة السائل هي كميات مرجعية. عند الحاجة إىل تغيري السائل، قم باالتصال بوكيل تويوتا.

". قم Toyota Genuine Transfer Gear oil LFلقد تمت تعبئة سيارتك تويوتا يف املصنع بـ ":*
" املصادق عليه من تويوتا أو ما يعادله يف Toyota Genuine Transfer Gear oil LFباستعمال "

الجودة لتلبية املواصفات املذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل تويوتا ملزيد من التفاصيل.

جهاز نقل الحركة التلقائي

سعة السائل 
(مرجع)

V35A-FTSاملحرك 

السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:
 لرت١٠٫٦١

السيارات غري املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:
 لرت١٠٫٥١

 لرت1GR-FE٩٫٨املحرك 

F33A-FTVاملحرك 

السيارات املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:
 لرت١١٫٤٩

السيارات غري املجهزة بنظام إيقاف وتشغيل املحرك:
 لرت١١٫٦٩

 Toyota Genuineالسائل األصيل من تويوتا نوع السائل
ATF WS

مالحظة
نوع سائل جهاز نقل الحركة التلقائي■

استعمال سائل جهاز نقل الحركة من نوع آخر غري املذكور أعاله قد يؤدي إىل صدور ضوضاء غري طبيعية 
أو حدوث اهتزاز، أو إىل تلف جهاز نقل الحركة املركب يف سيارتك.

جهاز تحويل وضع الدفع
 لرت١٫٧٩سعة الزيت

زيت تروس جهاز تحويل وضع الدفع األصيل من تويوتا *نوع الزيت
Toyota Genuine Transfer Gear oil LF

SAE 75Wلزوجة الزيت املوىص بها



املواصفات. ١-٧٥٦٩

 كجم ق) أثناء دوران املحرك٣١ نيوتن (٣٠٠ارتفاع الدواسة األدنى عن األرضية عند ضغطها بقوة :*

األمام

الخلف

الفرامل

*ارتفاع الدواسة عن األرضية

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:
 مم كحد أدنى١٢٩

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:
 مم كحد أدنى١٤٥

 مم٦ ⎯ ١الحركة الحرة للدواسة

نوع السائل
SAE J1703 أو FMVSS No. 116 DOT 3
SAE J1704 أو FMVSS No. 116 DOT 4

تشحيم الشاسيه (أعمدة نقل الطاقة الحركية)

NLGI No.2شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع تركيبة ذات أذرع شعاعية

 NLGIشحم الشاسيه بقاعدة موليبدنوم - ليثيوم ثاني الكربيتيد من النوع مقرن انزالقي
No. 2 أو شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع NLGI No. 2

NLGI No.2شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع تركيبة ذات أذرع شعاعية

عجلة القيادة
 مم٣٠أقل من الحركة الحرة

III أو DEXRON® IIسائل جهاز نقل الحركة التلقائي نوع سائل جهاز التوجيه اآليل

الونش الكهربائي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
 كجم ق)١٠٠٠ نيوتن (٩٨٠٦السعة

 لرت١٫٠سعة السائل
III أو DEXRON® IIسائل جهاز نقل الحركة التلقائي نوع السائل
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ةرايسلا تافصاوم

 بوصة٢٠إطارات مقاسها 

 بوصة١٨إطارات مقاسها 

 بوصة١٧إطارات مقاسها 

اإلطارات والعجالت

265/55R20 113Vمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار (ضغط نفخ اإلطار املوىص 
به عندما يكون اإلطار بارداً)

رسعة السيارة

اإلطار األمامي 
كيلوباسكال 
 أو ٢(كجم·ق/سم

بار، رطل 
)٢بالبوصة

اإلطار الخلفي 
كيلوباسكال 
 أو ٢(كجم·ق/سم

بار، رطل 
)٢بالبوصة

 كم/١٦٠أعىل من 
)٣٨، ٢٫٦ (٢٦٠)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠ساعة

 كم/ساعة أو ١٦٠
)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠أقل

J 8 × 20 مقاس العجلة
 كجم ق·م)١٣٫٤ نيوتن-مرت (١٣١عزم التدوير لشد صامولة العجلة

265/65R18 114Vمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار (ضغط نفخ اإلطار املوىص 
به عندما يكون اإلطار بارداً)

اإلطار األمامي 
 أو ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢بار، رطل بالبوصة

اإلطار الخلفي 
 أو ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢بار، رطل بالبوصة
٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠(

1/2J 7 × 18 مقاس العجلة
 كجم ق·م)١٣٫٤ نيوتن-مرت (١٣١عزم التدوير لشد صامولة العجلة

245/75R17 112Hمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار (ضغط نفخ اإلطار املوىص 
به عندما يكون اإلطار بارداً)

اإلطار األمامي 
 أو ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢بار، رطل بالبوصة

اإلطار الخلفي 
 أو ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢بار، رطل بالبوصة
٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠(



املواصفات. ١-٧٥٨٩

الشهادة■
 املحددة وفقاً 95 والقانون IS 15633اإلطارات املركبة عىل هذه السيارة متوافقة مع متطلبات املعيار الهندي 

.1989 (CMVR) لقوانني السيارات املركزية 

أ: اللمبات التي عىل شكل اإلسفني
ب: اللمبات املزدوجة الطرف

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

7J ×  17مقاس العجلة
 كجم ق·م)٢١٫٣ نيوتن-مرت (٢٠٩عزم التدوير لشد صامولة العجلة

ملبات املصابيح
النوعالقدرة بالواطملبات املصابيح

مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية (من نوع الخارجية
أ٢١*اللمبة)

الداخلية

أ٨*مصابيح مرآة الزينة (من نوع اللمبة)
/*املصابيح الداخلية الخلفية (من نوع اللمبة)

*املصابيح الشخصية الخلفية (من نوع اللمبة)

السيارات غري املجهزة بالصندوق الحاوي 
ب٨العلوي

أ٥السيارات املجهزة بالصندوق الحاوي العلوي
ب٨*املصابيح الشخصية الخلفية (من نوع اللمبة)

مصابيح تيضء عند فتح الباب (من نوع 
أ٥*اللمبة)

أ٥*مصباح حجرية األمتعة (من نوع اللمبة)
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ةرايسلا تافصاوم

استعمال البنزين املمزوج باإليثانول يف محرك ■
البنزين

تسمح لك رشكة تويوتا باستعمال البنزين املمزوج 
% كحد أقىص. تأكد من ١٠باإليثانول برتكيز 

استعمال البنزين املمزوج باإليثانول ذي رقم األوكتان 
بالبحث املذكور أعاله.

إذا كنت تعتزم قيادة السيارة يف دول أجنبية ■
(السيارات املجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل 

DPF(
قد ال يتوافر وقود الديزل املنخفض الكربيت، لذا 

يرجى التحقق من وجوده لدى الوكيل.
إذا صدر صوت قرقعة من محرك سيارتك■
استرش وكيل تويوتا.●
قد تالحظ أحيانا صدور صوت طقطقة خفيفة ●

لفرتة قصرية أثناء زيادة الرسعة أو القيادة 
صعودا. هذا أمر عادي وليس هناك داع للقلق.

املعلومات عن الوقود

محرك البنزين
ال ينبغي استعمال سوى البنزين غري املعالج 

بالرصاص يف سيارتك.
للحصول عىل أداء املحرك املثايل، اخرت البنزين 
العايل الجودة غري املعالج بالرصاص ذي رقم 

) أو ٩١ (معدل األوكتان ٩٥األوكتان بالبحث 
أعىل.

إذا لم تتمكن من الحصول عىل هذا النوع من 
البنزين العايل الجودة، يمكنك استعمال 
البنزين غري املعالج بالرصاص ذي رقم 

 كحد أدنى مؤقتاً (معدل ٩١األوكتان بالبحث 
).٨٧األوكتان 

 محرك الديزل (باستثناء السيارات
الخاصة باألرجنتني)

السيارات غري املجهزة بنظام تنقية جزيئات 
:DPFالديزل 

ال ينبغي استعمال سوى وقود الديزل ذي 
 أو أعىل.٤٤رقم السيتني 

السيارات املجهزة بنظام تنقية جزيئات 
:DPFالديزل 

ال تقم باستعمال إال وقود الديزل الذي 
 جزء من ١٠يحتوي عىل الكربيت بنسبة 

 أو أعىل.٤٨املليون أو أقل، وذي رقم السيتني 

 محرك الديزل (للسيارات الخاصة
باألرجنتني)

ال ينبغي استعمال إال وقود الديزل من الفئة 
 ١٠ الذي يحتوي عىل الكربيت أقل من *٣

جزء من املليون.
وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة :*

الطاقة.

مالحظة
مالحظة حول جودة وقود البنزين■
ال تقم باستعمال وقود غري مناسب. استعمال ●

وقود غري مناسب سيؤدي إىل إلحاق رضر 
باملحرك.

ال تستخدم البنزين الذي يحتوي عىل مواد ●
إضافية معدنية كاملنغنيز أو الحديد أو 

الرصاص مثالً ألنه قد يؤدي إىل إلحاق رضر 
باملحرك أو بنظام التحكم بغاز العادم.

ال تقم بإضافة مواد إضافية متوفرة يف األسواق ●
للوقود إذا كانت تتضمن مواداً معدنية.



املواصفات. ١-٧٦٠٩

مالحظة
ال تقم باستعمال البنزين املمزوج بامليثانول ●

. استعمال M100 أو M85 أو M15مثل 
البنزين الذي يحتوي عىل امليثانول قد يؤدي إىل 

تعرض املحرك للتلف أو وقوع خلل فيه.
مالحظة حول جودة وقود الديزل■
ال تقم باستعمال وقود غري مناسب. استعمال ●

وقود غري مناسب سيؤدي إىل إلحاق رضر 
باملحرك.

السيارات املجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل ●
DPF ال تقم باستعمال الوقود الذي يحتوي :

 جزء من ١٠عىل الكربيت بنسبة أعىل من 
املليون. قد يؤدي استعمال مثل هذا الوقود ذي 

نسبة الكربيت العالية إىل تلف املحرك.
باستثناء املوديالت الخاصة باألرجنتني: يتم بيع ●

 FAMEوقود إسرت ميثيل حمض دهني 
" ويجب عدم B100" أو "B40بأسماء مثل "

استعمال الوقود الذي يحتوي عىل كمية كبرية 
. يمكنك FAMEمن إسرت ميثيل حمض دهني 

أن تضع يف سيارتك وقود الديزل املخلوط 
% من وقود الديزل الحيوي ٥بنسبة أقصاها 

FAME)  B5 أو وقود الديزل الذي يعادل (
EN590/EN16734 إذا تم تشغيل املحرك .

) برتكيز أكثر FAME)  B5باستعمال وقود 
 /EN590% أو وقود ديزل ال يعادل ٥من 

EN16734 قد تصبح الفواصل الزمنية ،
الستبدال مصفاة الوقود أقرص من املعتاد أو قد 
يتعرض نظام الوقود للتلف. يجب عليك التأكد 

من أن إعادة التزود بالوقود تتم فقط من 
مصدر مضمون من حيث مواصفات الوقود 

وجودته. إذا راودتك أي شكوك، قم باستشارة 
وكيل تويوتا.

للموديالت الخاصة باألرجنتني: قم بمراعاة ●
املعلومات التالية

جودة الوقود: ال ينبغي استعمال إال وقود الديزل 
 ١٠ الذي يحتوي عىل الكربيت أقل من *٣من الفئة 

جزء من املليون.
ال تستخدم وقود ديزل يحتوي عىل الكربيت أكثر 

 جزء من املليون.١٠من 
االستخدام املتكرر لوقود ديزل يحتوي عىل 

 جزء من املليون قد يتسبب يف ١٠الكربيت أكثر من 
حدوث أرضار للمحرك ونظام غاز العادم ويؤثر 

عىل متانة سيارتك.
TOYOTA ARGENTINA SA ال تتحمل 

أية مسؤولية عن األرضار الناجمة عن استخدام 
 جزء ١٠وقود ديزل يحتوي عىل الكربيت أكثر من 

من املليون.
تحقق من هذه املعلومة يف محطة الخدمة قبل 

التزود بالوقود.
وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة :*

الطاقة.



٧٦١

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٩

التغيري باستعمال نظام الوسائط املتعددة■
" واخرت "إعداد".MENUاضغط زر "١
اخرت "السيارة" عىل شاشة "إعداد".٢
اخرت "إعداد السيارة حسب الطلب".٣

يمكن تغيري التهيئات املختلفة. ملعرفة التفاصيل، 
راجع قائمة التهيئات التي يمكن تغيريها.

التغيري باستعمال شاشة العرض املتعددة ■
املعلومات

١٥٢، ١٤١ص ←

عند القيام باإلعداد حسب الطلب باستعمال نظام ■
الوسائط املتعددة أو شاشة العرض املتعددة 

املعلومات
أوقف السيارة يف مكان آمن وقم بتعشيق فرامل 

االنتظار وتحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 
. كذلك اترك املحرك دائرا أثناء إعداد املزايا Pاالنتظار 

حسب الطلب وذلك لتفادي تفريغ شحنة البطارية.

يتم تغيري تهيئات بعض الوظائف يف نفس الوقت عند قيامك بضبط بعض الوظائف األخرى. يرجى 
االتصال بوكيل تويوتا القريب للمزيد من التفاصيل.

التهيئات التي يمكن تغيريها باستعمال نظام الوسائط املتعددة
التهيئات التي يمكن تغيريها باستعمال شاشة العرض املتعددة املعلومات

التهيئات التي يمكن تغيريها من قبل وكيل تويوتا
 = متوفر، – = غري متوفرOمعنى الرموز: 

املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

تتسم سيارتك بعدد من املزايا اإللكرتونية 
التي يمكن إعدادها لتالئم تفضيالتك 

الشخصية. يمكن تغيري تهيئات هذه املزايا 
باستعمال شاشة العرض املتعددة املعلومات 

أو نظام الوسائط املتعددة أو عند وكيل 
تويوتا.

إعداد مزايا سيارتك حسب الطلب

تحذير
أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب■

ينبغي أن يكون املحرك يف وضع التشغيل أثناء 
عملية إعداد سيارتك حسب الطلب، ولذلك تأكد من 

أن السيارة مصفوفة يف مكان جيد التهوية. يف 
منطقة مغلقة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات 
العادم التي تتضمن أول أكسيد الكربون الضار 

فيها وقد تدخل السيارة. قد يؤدي ذلك إىل الوفاة 
أو قد يشكل مخاطر صحية شديدة.

مالحظة
أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب■

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن املحرك 
دائر أثناء عملية إعداد املزايا حسب الطلب.

املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

A

B

C



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٦٢٩

)١١٢ص ← (*نظام التحذير■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)١٤٧، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٩ص ←املقاييس والعدادات وشاشة العرض املتعددة املعلومات (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
اإللغاء عند استعمال املفتاح امليكانيكي لفك 

O––تشغيلإيقافالتأمني

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضية١*الوظيفة
–٢*OO––الساعة (ضبط الوقت)

عرض الوقت بصيغة ٣*الساعة (نوع العرض)
 ساعة١٢

عرض الوقت بصيغة 
–٢*OO ساعة٢٤

–O–٤*باستثناء اإلنجليزيةاإلنجليزية٣*اللغة
–O–كم (كم/لرت) كم١٠٠لرت/٣*الوحدات

–O–إيقافتشغيلضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
–O–إيقافتشغيل٥*الرسعة الرقمية

ال يوجد عرض٥*محتوى األداة
املسافة

–O– الوقت الكيل
معدل الرسعة

اإلجمايل٥*نوع معلومات القيادة
٦*الرحلة

–O–
٧*الخزان

"بعد إعادة ضبط"٨*"استهالك وقود" 
"بعد بدء التشغيل"

–O–
 "بعد إضافة الوقود" 

–O–إيقافتشغيل٩، ٨*الشاشة املتصلة بنظام الصوت
–O–اإلجمايلالرحلة٨*نوع معلومات القيادة

املسافة٨*بنود معلومات القيادة (البند األول)
معدل الرسعة

–O–
الوقت الكيل

الوقت الكيل٨*بنود معلومات القيادة (البند الثاني)
معدل الرسعة

–O–
املسافة

ABC

ABC



٧٦٣

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

١٥٢، ١٤١ص ←للمزيد من التفاصيل حول كل وظيفة: :١*
فقط السيارات غري املجهزة بنظام التوجيه أو نظام الوسائط املتعددة:٢*
تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:٣*
قد تختلف اللغات املتوفرة وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.:٤*
 بوصة فقط٧السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس :٥*
حتى إذا تم اختيار "بعد البدء"، لن تتغري شاشة عرض معدل استهالك الوقود.:٦*
إذا تم اختيار "بعد التزود بالوقود"، فستختفي األداة.:٧*
 بوصة فقط٤٫٢السيارات املجهزة بشاشة عرض مقاس :٨*
إذا كانت سيارتك مجهزة به:٩*

)١٥٨ص ← (*شاشة العرض العلوي■

–O–إيقافتشغيلالشاشة املنبثقة
–O–تشغيلإيقافإيقاف شاشة العرض املتعددة املعلومات

تشغيلوظيفة االقرتاح
تشغيل (عندما تكون 

O–Oالسيارة متوقفة)
إيقاف

تخفيف سطوع لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس بواسطة حساسية املستشعر 

وفقاً للسطوع الخارجي
O––٢ إىل ٢-عادية

إعادة سطوع لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس إىل املستوى األصيل بواسطة 

حساسية املستشعر وفقاً للسطوع 
الخارجي

O––٢ إىل ٢-عادية

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلشاشة العرض العلوي

عداد رسعة دوران تهيئات عداد رسعة دوران املحرك
املحرك

مؤرش القيادة 
–O–اإليكولوجية
بدون محتوى

–O–إيقافتشغيل*شاشة نظام التوجيه

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضية١*الوظيفة

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٦٤٩

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٧٢٤، ١٦٩ص ←تأمني األبواب (■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:٢*

، ١٦٧ص ←النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية (■
١٩٠(

–O–إيقافتشغيلشاشة أنظمة املساعدة عىل القيادة
–O–إيقافتشغيل*البوصلة

–O–إيقافتشغيل*حالة تشغيل نظام الصوت

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

فك التأمني باستعمال املفتاح امليكانيكي
يتم فك تأمني جميع 
األبواب يف املرحلة 

األوىل

يتم فك تأمني باب 
السائق يف املرحلة 

األوىل ويتم فك تأمني 
جميع األبواب األخرى 
يف املرحلة الثانية

––O

وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة 
O–Oإيقافتشغيل١*السيارة

وظيفة تأمني األبواب املتصلة بوضع جهاز 
O–Oتشغيلإيقاف١*نقل الحركة

وظيفة فك تأمني األبواب املتصلة بوضع 
O–Oتشغيلإيقاف١*جهاز نقل الحركة

وظيفة فك تأمني األبواب املتصلة بباب 
O–Oإيقافتشغيل٢، ١*السائق

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
إشارة التشغيل (ومّاضات التحذير من 

O–Oإيقافتشغيل*الخطر)

٥*إشارة التشغيل (األصوات اإلشارية)
إيقاف

O–O
٧ إىل ١

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC



٧٦٥

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)١٩٠ص ←النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل (■

تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:١*
يمكن تغيري هذا اإلعداد حني يكون إعداد فك تأمني األبواب بواسطة النظام الذكي للدخول يف السيارة وبدء :٢*

التشغيل مضبوطاً عىل "باب السائق".
)١٦٧ص ←وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (■

الوقت حتى تشغيل وظيفة تأمني األبواب 
 ثانية٣٠التلقائي عند عدم فتح الباب بعد فك تأمينه

 ثانية٦٠
O–O

 ثانية١٢٠
صوت التذكري بالباب املفتوح (عند تأمني 

O––إيقافتشغيلالسيارة)

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

O–Oإيقافتشغيلالتشغيل

فك تأمني األبواب بواسطة النظام الذكي 
O–Oباب السائقجميع األبوابللدخول يف السيارة وبدء التشغيل

O––بعدد املرات املرغوبةمرتان١*عدد عمليات تأمني الباب املتتابعة

املدة املنقضية قبل فك تأمني جميع األبواب 
إيقاف٢*عند مسك مقبض باب السائق

 ثانية١٫٥
––O ثانيتان

 ثانية٢٫٥
O––إيقافتشغيلضوء مفتاح تشغيل املحرك

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
O––إيقافتشغيلوحدة التحكم عن بعد الالسلكية

عملية فك التأمني
يتم فك تأمني جميع 
األبواب يف املرحلة 

األوىل

يتم فك تأمني باب 
السائق يف املرحلة 

األوىل ويتم فك تأمني 
جميع األبواب األخرى 
يف املرحلة الثانية

O–O

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٦٦٩

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:٢*

)١٧١ص ←التذكري الخاص باملقعد الخلفي (■

)١٧٧ص ← (١*الباب الخلفي اآليل■

 الخاص الوظيفة التي تفعل املفتاح 
بوحدة التحكم عن بعد الالسلكية عند 

٢، ١*) ١٧٧ص ←تأمني الباب (
إيقاف

تشغيل (فك تأمني 
جميع األبواب)

––O
تشغيل (فك تأمني 
الباب الخلفي فقط)

O––إيقافتشغيل١*نظام التحذير (وضع التحذير)

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلوظيفة التذكري الخاص باملقعد الخلفي

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلتشغيل الباب الخلفي اآليل

O––ضغطة واحدة قصريةضغطه مطوالتشغيل مفتاح فتح الباب الخلفي اآليل

 الخاص بوحدة تشغيل مفتاح 
التحكم عن بعد الالسلكية

ضغطه مطوال
ضغطة واحدة قصرية

––O ضغطه مرتني
إيقاف

٣مستوى صوت إشارة التشغيل
١

–O–
٢

صوت إشارة التشغيل أثناء تشغيل الباب 
O––إيقافتشغيل٣، ٢*الخلفي

٥زاوية الفتح
٤ إىل ١

–O–
٤*إعداد املستخدم

O––إيقافتشغيلإغالق الباب الخلفي تلقائياً عند إنزاله
فتح الباب الخلفي تلقائياً باستعمال مفتاح 

O––إيقافتشغيلالباب الخلفي

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC



٧٦٧

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
ال يمكن إيقاف صوت إشارة التشغيل الذي يصدر عند بدء تشغيل الباب الخلفي.:٢*
تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:٣*
)١٨٩ص ←يتم ضبط موضع الفتح بواسطة مفتاح الباب الخلفي اآليل. (:٤*

)٢١٨ص ← (*ذاكرة موضع القيادة ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢١٨ص ←(*تسهيل دخول السائق وخروجه من السيارة (نظام الوصول السهل اآليل)■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

وظيفة اإلغالق والتأمني (عند االبتعاد عن 
O––إيقافتشغيلالسيارة)

–O–إيقافتشغيل١*الباب الخلفي اآليل الاليدوي

٠+١*حساسية مستشعر الركل
+١

––O
+٢

وظيفة اإلغالق والتأمني الاليدوية (عند 
O––تشغيلإيقاف١*االبتعاد عن السيارة)

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
وظيفة منع حدوث تالمس بني مسند 

الرأس والسقف (أثناء االنتقال إىل موقع 
الذاكرة)

O––إيقافتشغيل

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
تحريك مقعد السائق إىل األمام والخلف عند 

كاملالخروج من السيارة
إيقاف

O–O
جزئي

حركة عجلة القيادة عند الخروج من 
إمالة وتطويل/تقصريالسيارة

إمالة فقط
O–– تطويل/تقصري فقط

إيقاف

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٦٨٩

)٢١٠ص ←مرايا الرؤية الخلفية الخارجية (■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢١٥، ٢١٣ص ← (١*النوافذ اآللية ونافذة السقف■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
تتغري تهيئات نافذة السقف مع تهيئات النوافذ اآللية.:٢*

)٢١٥ص ← (*نافذة السقف■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢٧٣ص ←األضواء (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

متصلة بتأمني وفك *عملية الثني والتمديد تلقائياً
تأمني األبواب

إيقاف

––O متصلة بتشغيل 
أوضاع مفتاح تشغيل 

املحرك

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

O––تشغيلإيقاف٢، ١*التشغيل املتصل باملفتاح امليكانيكي
التشغيل املتصل بوحدة التحكم عن بعد 

O––تشغيلإيقاف٢، ١*الالسلكية

إشارة التشغيل (الصوت اإلشاري) املتصلة 
O––إيقافتشغيلبوحدة التحكم عن بعد

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
تشغيل املكونات املرتبط عند استعمال 

O––إمالة فقطتحريك فقط*املفتاح امليكانيكي

تشغيل املكونات املرتبط عند استعمال 
O––إمالة فقطتحريك فقط*وحدة التحكم عن بعد الالسلكية

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
O––إيقافتشغيلصوت التذكري بإطفاء املصابيح

O––إيقافتشغيل*أضواء الرتحيب

ABC

ABC

ABC

ABC



٧٦٩

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢٧٣ص ←نظام التحكم باإلضاءة تلقائياً (■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢٨٩ص ←ماسحة النافذة الخلفية (■

)٢٧٨ص ← (١*AHSنظام الشعاع العايل التكيفي ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
٢O–O إىل ٢-عاديةحساسية مستشعر الضوء

متصل بتشغيل مفتاح *نظام إطفاء املصابيح تلقائياً
O––متصل بباب السائقتشغيل املحرك

املدة املنقضية قبل انطفاء املصابيح األمامية 
الرئيسية تلقائياً بعد إغالق األبواب (إضاءة 

( *املصابيح األمامية الرئيسية مطوالً
 ثانية٣٠

 ثانية٦٠
––O  ثانية٩٠

 ثانية١٢٠
املدة املنقضية قبل إضاءة املصابيح األمامية 

O––طويلةعادية*الرئيسية تلقائياً

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
وظيفة إيقاف تشغيل ماسحة النافذة 
O––تشغيلإيقافالخلفية املرتبطة بفتح الباب الخلفي

تشغيل ماسحة النافذة الخلفية املتصلة 
O––إيقافتشغيلبالغسالة

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
O⎯⎯٢*إيقافتشغيلنظام الشعاع العايل التكيفي

النطاق الذي ال يتم إضاءته باألشعة 
واسعالعالية حول السيارة املوجودة أمامك

ضيق
⎯⎯O

عادي

ABC

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٧٠٩

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
)٢٨١ص ←يتم تشغيل املصابيح األمامية الرئيسية تحت تحكم نظام الشعاع العايل التلقائي. (:٢*
"W الذي يكون آخر حرف منه "٥*للسيارات التي ال تحمل رمز املوديل:٣*
"W الذي يكون آخر حرف منه "٥*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:٤*
)٧٤٢ص ←يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٥*

)٢٩٨ص ← (*PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

تعديل سطوع األشعة العالية واملنطقة 
املضاءة بها وفقاً لرسعة السيارة

يتم تشغيل الوظيفة 
حني تكون رسعة 

 كم/١٥السيارة حوايل 
ساعة أو أعىل

يتم تشغيل الوظيفة 
حني تكون رسعة 

 كم/٣٠السيارة حوايل 
ساعة أو أعىل

⎯⎯O يتم تشغيل الوظيفة 
حني تكون رسعة 

 كم/٤٠السيارة حوايل 
 ٦٠، أو ٣*ساعة أو أعىل

٤*كم/ساعة أو أعىل

تعديل شدة األشعة العالية أثناء القيادة 
عىل منعطف (إضاءة املنطقة التي تسري 

السيارة باتجاهها بشكل أكرب)
O⎯⎯إيقافتشغيل

تعديل نطاق إضاءة األشعة املنخفضة 
وفقا للمسافة التي تفصلك عن السيارة 

املوجودة أمامك
O⎯⎯إيقافتشغيل

التحكم بتوزيع ضوء الشعاع العايل يف 
O⎯⎯إيقافتشغيلالجو املاطر

O⎯⎯إيقافتشغيلالتحكم بتوزيع الضوء يف املدن

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

PCSإيقافتشغيل–O–

متوسطضبط توقيت تشغيل وظيفة التحذير
مبكر

–O–
متأخر

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC



٧٧١

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)/نظام التحذير من الخروج عن خط السري ٣١٠ص ← (* LTAنظام مساعدة تتبع خط السري ■

LDA٣١٩ص ← (* املجهز بوظيفة املساعدة عند ميالن السيارة(

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٣٢٦ص ← (١* RSAنظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
 عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل RSAيتم تشغيل وظيفة املساعدة عىل التعرف عىل عالمات الطرق :٢*

.ONوضع التشغيل 

التهيئة الشخصيةالوظيفة

–O–تشغيل، إيقاف*وظيفة البقاء يف منتصف خط السري

اهتزاز عجلة القيادة، صوت من الخروج
–O–إشاري

–O–عالية، عاديةحساسية نظام التحذير
–O–تشغيل، إيقافوظيفة التحذير من انحراف السيارة

–O–عالية، عادية، منخفضةحساسية نظام التحذير من انحراف السيارة

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
نظام املساعدة عىل التعرف عىل عالمات 

–O–إيقافتشغيل٢* RSAالطرق 

العرض فقط٣*طريقة اإلشعار بالرسعة الزائدة
بدون إخطار

–O– العرض والصوت 
اإلشاري

 كم/ساعة٢مستوى اإلشعار بالرسعة الزائدة
 كم/ساعة٥

–O–
 كم/ساعة١٠

العرض فقططريقة اإلشعار بعدم التجاوز
بدون إخطار

–O– العرض واهتزاز عجلة 
القيادة

طريقة اإلشعارات األخرى (اإلشعار بعدم 
العرض فقط٤*الدخول)

بدون إخطار
–O– العرض والصوت 

اإلشاري

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٧٢٩
ال يصدر صوت اإلخطار عند تجاوز حد الرسعة املشار إليه بعالمة تكميلية.:٣*
السيارات املجهزة بنظام التوجيه:٤*

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى ■
)/الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة ٣٣٠ص ← (*الرسعات الكامل

)٣٤٣ص ← (*تلقائياً

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٣٦٢ص ← (*BSMنظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

عاليةوظيفة خفض الرسعة عند املنعطفات
منخفضة

–O–
إيقاف

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

*املساعدة عىل رصد الالفتات املرورية
–O–تشغيلإيقاف

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

BSMإيقافتشغيل–O–

سطوع مؤرش مرآة الرؤية الخلفية 
–O–مظلمساطعالخارجية

توقيت تشغيل وظيفة التحذير عند وجود 
متوسطسيارة تقرتب من سيارتك (الحساسية)

مبكر

–O–
متأخر

فقط عند استشعار 
وجود سيارة يف 
املنطقة الصعبة 

الرؤية

ABC

ABC



٧٧٣

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

)٣٧٣ص ← (*RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٣٦٦ص ← (*مستشعر املساعدة عىل صف السيارة تويوتا■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٣٧٨ص ← (*RCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٣٥٦ص ← (*نظام إيقاف وتشغيل املحرك■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTAإيقافتشغيل–O–

٢املستوى مستوى الصوت اإلشاري
١املستوى 

–O–
٣املستوى 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلمستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا

٢املستوى مستوى الصوت اإلشاري
١املستوى 

–O–
٣املستوى 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلRCDوظيفة رصد الكامريا الخلفية 

٢املستوى مستوى الصوت اإلشاري
١املستوى 

–O–
٣املستوى 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
تغيري مدة نظام إيقاف وتشغيل املحرك 

–O–طويلةعادية يف وضع التشغيلA/Cعندما يكون 

ABC

ABC

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٧٤٩

)٥٦١، ٥٥٠ص ←نظام تكييف الهواء التلقائي (■

)٥٧٧ص ← (*/أجهزة تهوية املقاعد*جهاز تدفئة املقعد■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٥٨٣ص ←اإلضاءة (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
عملية التحويل بني وضعي إدخال الهواء 

الخارجي وإعادة توزيع الهواء بداخل 
املقصورة املتصلة بتشغيل املفتاح 

"AUTO"
O–Oإيقافتشغيل

تشغيل املفتاح التلقائي لنظام تكييف 
O–OإيقافتشغيلA/Cالهواء 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
تفضيالت درجة حرارة مقعد السائق 
 (أكثر برودة) إىل ٢-عاديةعندما يكون الوضع التلقائي مختاراً

O–O (أكثر دفئا)٢

تفضيالت درجة حرارة مقعد الراكب 
األمامي عندما يكون الوضع التلقائي 

مختاراً
 (أكثر برودة) إىل ٢-عادية

O–O (أكثر دفئا)٢

تفضيالت درجة حرارة املقعد الخلفي 
األيرس عندما يكون الوضع التلقائي 

*مختاراً
 (أكثر برودة) إىل ٢-عادية

O–O (أكثر دفئا)٢

تفضيالت درجة حرارة املقعد الخلفي 
األيمن عندما يكون الوضع التلقائي 

*مختاراً
 (أكثر برودة) إىل ٢-عادية

O–O (أكثر دفئا)٢

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

املدة املنقضية قبل انطفاء املصابيح 
 ثانية١٥الداخلية

إيقاف
O–O  ثانية٧٫٥

 ثانية٣٠
التشغيل بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

O––إيقافتشغيلعىل وضع اإليقاف

ABC

ABC

ABC



٧٧٥

٩

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٩

ةرايسلا تافصاوم

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٤٦٣ص ← (*مفتاح اختيار وضع القيادة ■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*
)٢٢٢ص ←إعداداتي  (■

وظيفة اإلضاءة عند اقرتابك من السيارة 
O––إيقافتشغيلعندما يكون املفتاح اإللكرتوني معك

O––إيقافتشغيلالتشغيل عند فك تأمني األبواب

املدة املنقضية قبل انطفاء مصابيح منطقة 
 ثانية١٥* ومصابيح الدرجة*األقدام الخارجية

إيقاف
O⎯O  ثانية٧٫٥

 ثانية٣٠
 *تشغيل مصابيح منطقة األقدام الخارجية

 عند اقرتابك من السيارة *ومصابيح الدرجة
مع كون املفتاح اإللكرتوني معك

O⎯⎯إيقافتشغيل

 *تشغيل مصابيح منطقة األقدام الخارجية
 عند فك تأمني األبواب*ومصابيح الدرجة

O⎯⎯إيقافتشغيل

O––إيقافتشغيل*إضاءة منطقة األقدام
O––إيقافتشغيل*مصابيح مقبض الباب الداخيل

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
التحكم بأجهزة توليد ونقل الطاقة 

الحركية عندما يكون وضع اإلعداد حسب 
*الطلب مختاراً

عادي
قوي

O––
إيكولوجي

التحكم بالشاسيه عندما يكون وضع 
عادي*اإلعداد حسب الطلب مختاراً

ريايض
O––

مريح
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون 

––Oإيكولوجيعادي*وضع اإلعداد حسب الطلب مختاراً

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
–O–إيقافتشغيلوظيفة إعداداتي

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٧٧٦٩

)١١٦ص ← (١*نظام مصادقة بصمات األصابع■

إذا كانت سيارتك مجهزة به:١*
ال يمكن تغيري اإلعداد إذا لم يتم تسجيل معلومات بصمات األصابع.:٢*
" عندما يتم تسجيل معلومات بصمات األصابع.ONيتحول تلقائياً إىل ":٣*

إعداد السيارة حسب الطلب■
عندما تكون وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة السيارة ووظيفة تأمني األبواب املتصلة بوضع جهاز نقل ●

الحركة يف وضع التشغيل، تعمل وظيفة تأمني األبواب كما ييل.
لن تعمل وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة السيارة عند االنطالق بالسيارة مع كون جميع األبواب مؤمنة.•
ستعمل وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة السيارة عند االنطالق بالسيارة وأحد األبواب غري مؤمن.•
.Pسيتم تأمني جميع األبواب عند تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع غري وضع االنتظار •

عندما يكون النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل مضبوطاً عىل وضع اإليقاف، ال يمكن إعداد وظيفة ●
اختيار األبواب املراد فك تأمينها حسب الطلب.

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

OO–تشغيل٣*إيقاف٢*وظيفة نظام مصادقة بصمات األصابع
ABC



٧٧٧

٩

التمهيد. ٣-٩

ةرايسلا تافصاوم

التمهيد.٣-٩

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

البنود الواجب تمهيدها

ينبغي تمهيد البنود التالية لتشغيل النظام بصورة طبيعية يف حاالت كما بعد إعادة توصيل 
البطارية أو تنفيذ صيانة السيارة:

قائمة بالبنود الواجب تمهيدها
املرجعمتى يتوجب عليك التمهيدالبند

٣٨٦ص بعد إعادة توصيل البطارية أو تغيريها•*PKSBفرامل املساعدة عىل صف السيارة 

*نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار

عند تبديل مواضع اإلطارات•
عند تغيري ضغط نفخ اإلطار بواسطة •

تغيري حجم اإلطار. (عند وجود عدة 
مستويات محددة للضغط)

IDبعد تسجيل رموز التعريف •

٦٦٢، ٦٥٩ص 

٦٤٢ص بعد تنفيذ تغيري الزيت•)1GR-FEتغيري الزيت (باستثناء املحرك 
تمت إعادة تركيب البطارية•*شاشة مراقبة تضاريس مختلفة

تم تحريك عجلة القيادة أثناء إعادة تركيب •
البطارية

طاقة البطارية ضعيفة•

٤٦٠ص 

٤٠٩ص *شاشة املساعدة عىل صف السيارة تويوتا

نظام التحكم بالزحف (املزود بوظيفة 
٤٧٥ص بعد إعادة توصيل البطارية•*املساعدة عىل االنعطاف)

١٨٥ص بعد إعادة توصيل البطارية أو تغيريها•*الباب الخلفي اآليل
النافذة اآللية

عندما تعمل بصورة غري طبيعية•
٢١٣ص 

٢١٦ص *نافذة السقف



التمهيد. ٣-٧٧٨٩



٧٧٩

امللحق

ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري 
٧٨٠..................الخلل وإصالحه) 



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٧٨٠

ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه).١-١

 ،إذا فقدت مفاتيحك/مفاتيحك امليكانيكية
يمكن طلب مفاتيح/مفاتيح ميكانيكية 

ص ←جديدة أصلية من وكيل تويوتا. (
٧٢٤(
 إذا فقدت املفاتيح اإللكرتونية فقد يزداد

خطر رسقة السيارة إىل حد كبري. اتصل 
)٧٢٤ص ←بوكيل تويوتا عىل الفور. (

 هل أن بطارية املفتاح ضعيفة أو فارغة
)٦٧٤ص ←الشحنة؟ (

 هل مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل
ON؟

عند تأمني األبواب، اضبط مفتاح تشغيل 
)٢٥٧ص ←املحرك عىل وضع اإليقاف. (

هل يوجد املفتاح اإللكرتوني داخل السيارة؟
عند تأمني األبواب، تأكد من أن املفتاح 

اإللكرتوني معك.
 قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة بسبب

)١٩١ص ←حالة املوجات الالسلكية. (

 هل تم ضبط وظيفة التأمني لحماية
األطفال؟

ال يمكن فتح الباب الخلفي من داخل السيارة 
عندما تكون وظيفة تأمني الباب مضبوطة 
عىل وضع التشغيل. افتح الباب الخلفي من 

الخارج ثم قم بفك تأمني وظيفة التأمني 
)١٧٢ص ←لحماية األطفال. (

 هل ضغطت مفتاح تشغيل املحرك أثناء
ص ←ضغط دواسة الفرامل بإحكام؟ (

٢٥٤(
 هل ذراع تبديل الرسعات يف وضع االنتظار

P) ٢٥٤ص ←؟(
 هل يوجد املفتاح اإللكرتوني يف مكان قابل

)١٩٠ص ←لالكتشاف داخل السيارة؟ (
) ٢٥٥ص ←هل عجلة القيادة غري مؤمنة؟(
 هل بطارية املفتاح اإللكرتوني ضعيفة أو

فارغة الشحنة؟
يف هذه الحالة، يمكن بدء تشغيل املحرك 

)٧٢٥ص ←بأسلوب مؤقت. (
) ص ←هل أن البطارية فارغة الشحنة؟

٧٢٦(
 السيارات املجهزة بنظام مصادقة بصمات

األصابع: هل تمت مصادقة بصمات األصابع 
بنجاح؟

إذا كانت لديك مشكلة، تأكد مما ييل قبل 
االتصال بوكيل تويوتا.

ال يمكن تأمني األبواب أو فك تأمينها أو 
فتحها أو إغالقها

فقدت املفاتيح

ال يمكن تأمني األبواب أو فك تأمينها

يتعذر فتح الباب الخلفي

ال يبدأ تشغيل املحرك



٧٨١ ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)

 هل مفتاح تشغيل املحرك يف وضع التشغيل
ON ؟ إذا لم تتمكن من تحرير ذراع تبديل

الرسعات بالضغط عىل دواسة الفرامل مع 
وجود مفتاح تشغيل املحرك يف وضع 

)٢٦٥، ٢٦٠ص ←. (ONالتشغيل 

 .يتم تأمينها تلقائياً لتفادي رسقة السيارة
)٢٥٥ص ←(

هل ضغطت مفتاح تأمني النوافذ؟
ال يمكن تشغيل أي من النوافذ اآللية غري 
نافذة السائق إذا تم ضغط مفتاح تأمني 

)٢١٥ص ←النوافذ. (

 ستعمل وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً إذا
 أو ACCظلت السيارة يف وضع الكماليات 

 (عندما يكون املحرك ONوضع التشغيل 
)٢٥٧ص ←غري دائر) ملدة معينة. (

يومض ضوء التذكري بربط حزام املقعد
هل أحزمة مقاعد السائق والركاب مشدودة؟ 

)٧٠٣، ٧٠٢ص ←(
ييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار

)٢٦٧ص ←هل تم تحرير فرامل االنتظار؟ (
قد يتم أيضاً إصدار أصوات تحذير أخرى وذلك 

)٧٠٥، ٦٩٤ص ←حسب الوضع. (

 هل قام أحد ركاب السيارة بفتح باب أثناء
ضبط نظام التحذير؟

املستشعر يكتشف ذلك ويتم إصدار صوت 
)١١٢ص ←التحذير. (

إليقاف صدور صوت التحذير، اضبط مفتاح تشغيل 
 أو قم بتشغيل ONاملحرك عىل وضع التشغيل 

املحرك.

 هل يتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض
املتعددة املعلومات؟

تأكد من الرسالة املعروضة عىل شاشة 
)٧٠٥ص ←العرض املتعددة املعلومات. (

 عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة
.٧٠٥، ٦٩٤ص التحذير، راجع 

ال يمكن تحريك ذراع تبديل الرسعات من 
 حتى عند ضغط Pوضع االنتظار 
دواسة الفرامل

ال يمكن تدوير عجلة القيادة بعد إيقاف 
دوران املحرك

ال يتم فتح أو إغالق النوافذ بتشغيل 
مفاتيح النافذة اآللية

يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
وضع اإليقاف تلقائياً

يتم إصدار صوت التحذير أثناء القيادة

يتم تشغيل نظام التحذير وإصدار صوت 
بوق التنبيه (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بتلك الوظيفة)

يتم إصدار صوت التحذير عند مغادرة 
السيارة

ييضء ضوء التحذير أو يتم عرض رسالة 
التحذير



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٧٨٢

 قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن واستبدال
ص ←اإلطار املثقوب باإلطار االحتياطي. (

٧١٠(

 قم بمحاولة تنفيذ اإلجراء الالزم عندما
تكون السيارة منغرزة يف الوحل أو الطني أو 

)٧٣٦ص ←الثلج. (

عند وقوع مشكلة

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً

أصبحت السيارة منغرزة



٧٨٣ ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)



٧٨٤
الشهادات

ERA-GLONASS/EVAK



٧٨٥

للسيارات الخاصة بتاهيتي
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل والنظام املانع لتشغيل املحرك



٧٨٦



٧٨٧



٧٨٨



٧٨٩



٧٩٠
للسيارات الخاصة بأوكرانيا

للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان وواليات ميكرونيسيا املتحدة

للسيارات الخاصة باألرجنتني

للسيارات الخاصة بجامايكا



٧٩١
للسيارات الخاصة بالباراغواي

للسيارات الخاصة بنيجرييا



٧٩٢

للسيارات الخاصة بواليات ميكرونيسيا املتحدة وسانت مارتن
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل



٧٩٣



٧٩٤



٧٩٥



٧٩٦



٧٩٧



٧٩٨



٧٩٩



٨٠٠



٨٠١



٨٠٢



٨٠٣



٨٠٤



٨٠٥



٨٠٦



٨٠٧



٨٠٨



٨٠٩



٨١٠



٨١١



٨١٢



٨١٣



٨١٤



٨١٥



٨١٦



٨١٧
للسيارات الخاصة بأوكرانيا



٨١٨



٨١٩
للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة باإلمارات العربية املتحدة

للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بجامايكا



٨٢٠
للسيارات الخاصة بالباراغواي

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا



٨٢١
للسيارات الخاصة بواليات ميكرونيسيا املتحدة وسانت مارتن



٨٢٢



٨٢٣



٨٢٤



٨٢٥



٨٢٦



٨٢٧



٨٢٨



٨٢٩



٨٣٠



٨٣١



٨٣٢



٨٣٣
للسيارات الخاصة بأوكرانيا

للسيارات الخاصة بباكستان

للسيارات الخاصة باألردن



٨٣٤

للسيارات الخاصة بأوكرانيا

للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بجامايكا

مستشعر رادار املوجات املليمرتية



٨٣٥
للسيارات الخاصة بالباراغواي

للسيارات الخاصة ببيليز

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية



٨٣٦



٨٣٧



٨٣٨



٨٣٩



٨٤٠



٨٤١



٨٤٢



٨٤٣



٨٤٤



٨٤٥



٨٤٦



٨٤٧

®Bluetooth

الشاحن الالسلكي



٨٤٨



٨٤٩



٨٥٠



٨٥١



٨٥٢

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار



٨٥٣



٨٥٤



٨٥٥



٨٥٦



٨٥٧



٨٥٨



٨٥٩



٨٦٠



٨٦١



٨٦٢

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة تويوتا



٨٦٣



٨٦٤

إذا كانت سيارتك مجهزة به:*

املعلومات الواجب مراجعتها عند تعبئة الوقود

)٦٣٤ص ←ذراع تثبيت غطاء حجرية املحرك االحتياطي (
)١٧٧ص ← (*مفتاح الباب الخلفي اآليل
)٢٩٢ص ←باب فتحة تعبئة الوقود (

)٧٥٧ص ←ضغط نفخ اإلطارات (
)٢٩٢ص ←فاتح باب فتحة تعبئة الوقود (

)٦٣٤ص ←ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك (

سعة خزان الوقود
(مرجع)

 لرت٨٠السيارات غري املجهزة بنظام خزان الوقود الفرعي
 لرت١١٠السيارات املجهزة بنظام خزان الوقود الفرعي

٧٤٥ص نوع الوقود
٧٥٧ص ضغط نفخ اإلطار عندما يكون اإلطار بارداً

سعة زيت املحرك
٧٤٦ص  مرجع)⎯(ترصيف الزيت وإعادة تعبئته 

٧٤٦ص نوع زيت املحرك

A

B

C

D

E

F
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