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ر البحث حسب الشكل التوضيحيالفهرس المصوّ

احرص على قراءتهاللسالمة  واألمان١

كيفية قراءة المقاييس والعدادات ومجموعة أضواء التحذير والمؤشرات، إلخمجموعة أجهزة القياس٢

فتح وإغالق األبواب والنوافذ، والضبط قبل القيادة، إلختشغيل كل مكون٣

عمليات التشغيل واإلرشادات الضرورية للقيادةالقيادة٤

استخدام المميزات الداخلية، إلخالمميزات الداخلية٥

العناية بسيارتك وإجراءات الصيانةالصيانة والعناية٦

ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها في حال التعطل أو الطوارئعند حدوث مشكلة٧

مواصفات السيارة والمميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب، إلخمواصفات السيارة٨

البحث حسب األعراضالملحق
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مواصفات السيارة٨

المواصفات  .٨-١
بيانات الصيانة 

٦٥٢ ..... (الوقود، مستو الزيت، إلخ)
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الضبط حسب الطلب   .٨-٢
المميزات التي يمكن ضبطها 
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الملحق
ماذا تفعل إذا... 

٦٨٤ ................ (تحري الخلل وإصالحه)

للسيارات المجهزة بالنظام المالحي أو بنظام الوسائط المتعددة، راجع ”دليل مالك نظام التوجيه 
والوسائط المتعددة“ للحصول على معلومات تتعلق بالتجهيزات المدرجة أدناه.

النظام المالحي• 
النظام الصوتي/المرئي• 
نظام مراقبة الرؤية الخلفية• 

المساعدة على صف سيارة •  مراقبة  شاشة 
تويوتا

شاشة مراقبة الرؤية البانورامية• 
Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140
Brussels, Belgium www.toyota-europe.com
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٨

من أجل معلوماتك
دليل المالك الرئيسي

يرجى مالحظة أن هذا الدليل ينطبق على جميع الموديالت ويشرح جميع التجهيزات، بما في ذلك االختيارية 
منها. لذا قد تجد بعض اإليضاحات لتجهيزات لم يتم تركيبها في سيارتك.

ا من سياسة تويوتا  وانطالقً  ،متوفرة وقت الطباعة. من ناحية أخر هذا الدليل  جميع المواصفات الواردة في 
المتمثلة في التحسين المستمر للمنتجات، فإننا نحتفظ بحق إجراء تغييرات في أي وقت دون إشعار.

ا للمواصفات. السيارة المبينة في األشكال التوضيحية قد تختلف عن سيارتك من حيث التجهيزات وذلك تبعً
وأنظمتها،  للسيارة  اآلمن  باالستخدام  الخاص  باإلجراء  الواردة  المعلومات  األوارسي:  االقتصادي  لالتحاد 

الموجودة على ملصقات الصانع على الجسم باللغة اإلنجليزية، مخصصة فقط لعاملي الخدمة.
الضوضاء الصادرة من تحت السيارة بعد إيقاف المحرك (لكوريا)

ا من تحت السيارة لعدة دقائق بعد خمس ساعات تقريبًا من إيقاف المحرك. هذا صوت  ا صادرً قد تسمع صوتً
تفقد تسرب الوقود المتبخر، وهو ال يشير إلى وجود عطل.

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك تويوتا
تتوفر في األسواق حاليًا تشكيلة واسعة من قطع الغيار والكماليات غير األصلية لسيارات تويوتا. إن استعمال 
هذه الكماليات وقطع الغيار غير األصلية من تويوتا قد يؤثر بطريقة عكسية على أمان سيارتك، حتى لو كانت 
هذه القطع قد أجازتها بعض السلطات في بلدكم. لذلك فإن شركة تويوتا موتور كوربوريشن ال تتحمل أي 
مسؤولية أو ضمان لقطع الغيار والكماليات غير األصلية التي لم تنتجها تويوتا، وال استبدال أو تركيب مثل 

هذه القطع.
ينبغي عدم تعديل هذه السيارة باستعمال منتجات غير منتجات تويوتا األصلية. إجراء أي تعديالت باستعمال 
ا لألنظمة  منتجات غير أصلية لتويوتا يمكنه أن يؤثر سلبًا على األداء أو السالمة أو المتانة وقد يمثل انتهاكً

الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، فإن التلف أو مشاكل األداء الناجمة عن التعديل قد ال يشمله الضمان.
 ا ، فإن إعادة التصميم كذلك سيكون له تأثير على معدات السالمة المتقدمة مثل مفهوم السالمة لد أيضً

تويوتا وهناك خطر أال يعمل بشكل صحيح أو خطر أنه قد يعمل في الحاالت التي ال ينبغي أن يعمل فيها.
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٩
RF تركيب نظام إرسال السلكي

تركيب نظام إرسال السلكي RF في سيارتك قد يؤثر على األنظمة اإللكترونية مثل:
نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي ●
ا) ● مفهوم السالمة لد تويوتا (إذا كان مجهزً
ا) ● نظام منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزً
نظام المكابح المانع لالنغالق ●
● SRS نظام أكياس هواء
نظام المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد ●

تأكد من استشارة وكيل تويوتا لديك بخصوص اإلجراءات االحتياطية أو التعليمات الخاصة المتعلقة بتركيب نظام 
.RF إرسال السلكي

المزيد من المعلومات المتعلقة بموجات التردد ومستويات القدرة ومواضع الهوائي وشروط التركيب الخاصة 
بتركيب أنظمة إرسال السلكي RF متوفرة عند طلبها من وكيل تويوتا لديك.

تسجيل بيانات السيارة
يتم تجهيز السيارة بجهاز كمبيوتر متطور سيعمل على تسجيل بيانات معينة، مثل:

سرعة المحرك/سرعة الموتور الكهربائي (سرعة موتور الجر) •
حالة التسارع •
حالة الكبح •
سرعة السيارة •
حالة التشغيل الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة •
الصور الملتقطة من الكاميرات •

سيارتك مجهزة بكاميرات. اتصل بوكيل تويوتا لديك لمعرفة موقع كاميرات التسجيل.
بها.  تجهيزها  تم  التي  والوجهات  والتجهيزات  السيارة  تصنيف   لمستو ا  وفقً المسجلة  البيانات  تختلف 
الموجودة  الصور  بتسجيل  تقوم  إنها  بل  األصوات،  أو  المحادثات  بتسجيل  تقوم  ال  هذه  الكمبيوتر  أجهزة 

خارج السيارة فقط في حاالت معينة.
استعمال البيانات ●

األبحاث  وإجراء  األعطال  لتشخيص  هذه  الكمبيوتر  أجهزة  على  المسجلة  البيانات  تويوتا  تستعمل  قد 
والتطوير وتحسين الجودة.

لن تكشف تويوتا عن البيانات المسجلة لطرف ثالث باستثناء الحاالت:
الحصول على موافقة مالك السيارة أو موافقة المستأجر في حالة تأجير السيارة •
االستجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو المحكمة أو جهة حكومية •
االستخدام من قبل تويوتا في دعو قضائية •
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ألغراض البحث حيث ال تكون البيانات محصورة بسيارة معيّنة أو مالك للسيارة •
يمكن مسح معلومات الصورة المسجلة بواسطة وكيل تويوتا لديك. ●

يمكن تعطيل وظيفة تسجيل الصورة. مع ذلك، إذا تم تعطيل الوظيفة، فلن تكون البيانات المأخوذة منها 
متاحةً عند عمل النظام.

مسجل بيانات األحداث (باستثناء كوريا)
تسجيل  هو   EDR مسجل  من  الرئيسي  الغرض   .(EDR) األحداث  بيانات  بمسجل  مجهزة  السيارة  هذه 
مثل  الوشيكة،  التصادمات  أو  التصادمات  من  معينة  حاالت  في  السيارة  أنظمة  أداء  فهم  في  تساعد  بيانات 
انفتاح كيس هواء أو االصطدام بعائق في الطريق. تم تصميم EDR لتسجيل البيانات المتعلقة بديناميكيات 
السيارة وأنظمة األمان لفترة زمنية قصيرة، تكون في العادة ٣٠ ثانية أو أقل. ومع ذلك، فقد ال يتم تسجيل 

ا لشدة التصادم ونوعه. البيانات وذلك تبعً
تم تصميم مسجل EDR في السيارة لتسجيل بيانات مثل:

كيفية عمل األنظمة المختلفة في سيارتك؛ •
إلى أي مد كان السائق يضغط على دواسة التسارع و/أو المكابح (إذا كان قد قام بذلك)؛ و، •
بأي سرعة كانت السيارة تسير. •

التصادمات  فيها  تحدث  التي  للظروف  أفضل  فهم  على  الحصول  في  البيانات  هذه  تساعد  أن  يمكن 
واالصابات.

مالحظة: يتم تسجيل بيانات EDR بواسطة سيارتك فقط في حالة وقوع حادث غير عادي؛ ال يتم تسجيل بيانات 
بواسطة EDR في ظروف القيادة العادية وال يتم تسجيل بيانات شخصية (على سبيل المثال، االسم والجنس 
والعمر ومكان الحادث). مع ذلك، يمكن للجهات األخر مثل الجهات المعنية بتطبيق القوانين دمج بيانات 

EDR مع نوع بيانات التعريف الشخصية التي يتم الحصول عليها بشكلٍ روتيني أثناء التحقيق في الحادث. 
االذن  لديك  يكون  أن  ويجب  خاصة،  لتجهيزات  تحتاج   ،EDR مسجل  بواسطة  المسجلة  البيانات  لقراءة 
بدخول السيارة أو استخدام مسجل EDR. باإلضافة إلى صانع السيارة، يمكن لجهات أخر مثل الجهات 
المعنية بتطبيق القوانين التي تمتلك الجهاز الخاص في قراءة المعلومات إذا كان باستطاعتهم دخول السيارة 

.EDR أو توفير مسجل
● EDR نشر بيانات مسجل

لن تكشف تويوتا عن البيانات المسجلة بواسطة مسجل EDR لطرف ثالث باستثناء حاالت:
الحصول على موافقة من مالك السيارة (أو المستأجر إذا كانت السيارة مؤجرة) •
االستجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو المحكمة أو جهة حكومية •
االستخدام من قبل تويوتا في دعو قضائية •

مع ذلك، وإذا لزم األمر، تكون تويوتا مخولة:
باستخدام البيانات إلجراء بحوث حول أداء السالمة في السيارة •
باطالع طرف ثالث على البيانات ألغراض البحث دون كشف معلومات تتعلق بسيارة بعينها أو مالك  •

السيارة
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مسجل بيانات األحداث (لكوريا)

تسجيل  هو   EDR مسجل  من  الرئيسي  الغرض   .(EDR) األحداث  بيانات  بمسجل  مجهزة  السيارة  هذه 
مثل  الوشيكة،  التصادمات  أو  التصادمات  من  معينة  حاالت  في  السيارة  أنظمة  أداء  فهم  في  تساعد  بيانات 
انفتاح كيس هواء أو االصطدام بعائق في الطريق. تم تصميم EDR لتسجيل البيانات المتعلقة بديناميكيات 
السيارة وأنظمة األمان لفترة زمنية قصيرة، تكون في العادة ٣٠ ثانية أو أقل. ومع ذلك، فقد ال يتم تسجيل 

ا لشدة التصادم ونوعه. البيانات وذلك تبعً
تم تصميم مسجل EDR في السيارة لتسجيل بيانات مثل:

في  • المقاعد)  وأحزمة  الهواء  أكياس  في  الحال  هو  (كما  األمان  أنظمة  مختلف  تعمل  كانت  كيف 
سيارتك؛

إلى أي مد كان السائق يضغط على دواسة التسارع و/أو المكابح (إذا كان قد قام بذلك)؛ و، •
بأي سرعة كانت السيارة تسير. •

التصادمات  فيها  تحدث  التي  للظروف  أفضل  فهم  على  الحصول  في  المساعدة   EDR لمسجل  يمكن 
واإلصابات.

مالحظة: يتم تسجيل بيانات EDR بواسطة سيارتك فقط في حالة وقوع حادث غير عادي؛ ال يتم تسجيل أي 
بيانات بواسطة EDR في ظروف القيادة العادية وال يتم تسجيل بيانات شخصية (على سبيل المثال، االسم 
والجنس والعمر ومكان الحادث). مع ذلك، فمن الممكن استعمال البيانات الشخصية التي يتم الحصول 
عليها أثناء التحقيق في عطل ما وذلك إلدارة تسجيالت التصادم. الشخص المبعوث من قبل وزير األراضي 

والبنية التحتية والنقل يمكنه استخراج بيانات مسجل EDR وتحليلها وذلك ألغراض رسمية.
االذن  لديك  يكون  أن  ويجب  خاصة،  لتجهيزات  تحتاج   ،EDR مسجل  بواسطة  المسجلة  البيانات  لقراءة 
بدخول السيارة أو استخدام مسجل EDR. باإلضافة إلى صانع السيارة، يمكن لجهات أخر مثل الجهات 
المعنية بتطبيق القوانين التي تمتلك الجهاز الخاص في قراءة المعلومات إذا كان باستطاعتهم دخول السيارة 

.EDR أو توفير مسجل
● EDR نشر بيانات مسجل

لن تكشف تويوتا عن البيانات المسجلة بواسطة مسجل EDR لطرف ثالث باستثناء حاالت:
الحصول على موافقة من مالك السيارة (أو المستأجر إذا كانت السيارة مؤجرة) •
االستجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو المحكمة أو جهة حكومية •
االستخدام من قبل تويوتا في دعو قضائية •

مع ذلك، وإذا لزم األمر، تكون تويوتا مخولة:
باستخدام البيانات إلجراء بحوث حول أداء السالمة في السيارة •
باطالع طرف ثالث على البيانات ألغراض البحث دون كشف معلومات تتعلق بسيارة بعينها أو مالك  •

السيارة
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التخلص من سيارتك تويوتا

تحتوي أجهزة نظام كيس هواء SRS والمشدات المسبقة ألحزام المقاعد الموجودة في سيارتك تويوتا على 
مواد كيميائية قابلة لالنفجار. إذا تم التخلص من السيارة مع ترك أكياس الهواء والمشدات المسبقة ألحزمة 
. لهذا تأكد من إسناد عملية نزع  المقاعد على حالها، فقد يتسبب هذا في وقوع حادث كاندالع حريق مثالً
نظامي كيس هواء SRS والمشدات المسبقة لحزام المقعد إلى ورشة خدمات مؤهلة أو وكيل تويوتا لديك 

وإتالفها قبل التخلص من سيارتك.

  تحذير
تنبيهات احتياطية عامة أثناء القيادة ■

ا بقيادة سيارتك تحت تأثير الكحول أو العقاقير التي قد تكون قد قللت  القيادة تحت تأثير مؤثر: ال تقم أبدً
من قدرتك على تشغيل سيارتك. الكحول وأنواع معينة من العقاقير تؤخر زمن االستجابة وتضعف القدرة 

على التقييم والتنسيق مما قد يؤدي إلى وقوع حادث قد ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا بالقيادة الوقائية. توقع أخطاء السائقين اآلخرين أو المشاة التي يمكن حدوثها  القيادة الوقائية: التزم دائمً

ا لتفادي الحوادث. وكن مستعدً
ا بتركيز كل انتباهك على القيادة. أي شيء يمكنه تشتيت انتباه السائق، مثل  تشتت انتباه السائق: قم دائمً
ضبط مفاتيح التحكم أو التحدث بالهاتف الخلوي أو القراءة يمكن أن ينتج عنه وقوع تصادم يؤدي إلى 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة لك أو لركاب السيارة أو لآلخرين.
تنبيهات احتياطية عامة بخصوص سالمة األطفال ■

ا لألطفال بحمل أو استخدام المفتاح. ا بدون مراقبة في السيارة، وال تسمح أبدً ال تترك األطفال أبدً
بإمكان األطفال بدء تشغيل السيارة أو تحويل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد. قد يكون هناك 
ا خطورة في تعرض األطفال أنفسهم إلى اإلصابة بجروح وذلك من خالل لعبهم في النوافذ أو فتحة  أيضً
السقف أو فتحة السقف البانورامية أو التجهيزات األخر الموجودة في السيارة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

ارتفاع درجة الحرارة أو درجات الحرارة شديدة االنخفاض داخل السيارة يمكن أن تكون قاتلة لألطفال.
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قراءة هذا الدليل
تحذير:  

ا قد يؤدي عدم االلتزام به إلى التسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة لألفراد. تشرح أمرً  
مالحظة:  

ا قد يؤدي عدم االلتزام به إلى التسبب في تلف أو تعطل السيارة أو تجهيزاتها. تشرح أمرً  
تشير إلى إجراءات التشغيل أو العمل. اتبع الخطوات حسب ترتيب األرقام.  

إلخ)  تدوير،  (ضغط،  الفعل  إلى  يشير   
واألجهزة  المفاتيح  لتشغيل  المستخدم 

.األخر
(على  التشغيل  عملية  ناتج  إلى  يشير   

سبيل المثال، غطاء يفتح).

يشير إلى المكون أو الموضع الذي يتم   
شرحه.

تعني ”ال تفعل“ أو ”ال تفعل هذا“ أو ”ال   
تجعل هذا يحدث“.
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كيفية البحث
البحث حسب موضع التثبيت ■

............... ص ١٦ • ر الفهرس المصوّ

البحث حسب األعراض أو الصوت الصادر ■
ماذا تفعل إذا... •

..... ص ٦٨٤ (تحري الخلل وإصالحه)

البحث حسب العنوان ■
............... ص ٢ • جدول المحتويات
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ر الفهرس المصوّ
الخارج ■

األبواب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٨٥  
ص ١٨٥ القفل/فك القفل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٢٧ فتح/إغالق النوافذ الجانبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٣٧ القفل/فك القفل باستعمال المفتاح الميكانيكي* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
صندوق األمتعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٩٥  
ص ١٩٥ الفتح من الداخل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ١٩٥ الفتح من الخارج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٣  
ص ٢٢٣ ضبط زاوية المرآة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٢٤ طي المرايا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢١٢ ذاكرة وضعية القيادة*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٤٥١ إزالة الضباب عن المرايا* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ر١٦ الفهرس المصوّ

CAMRY_GH

CAMRY_OM33F04H.indb   16CAMRY_OM33F04H.indb   16 2020-12-16   4:28:43 PM2020-12-16   4:28:43 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٠ مساحات الزجاج األمامي  
ص ٤٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيهات احتياطية خاصة بفصل الشتاء
ص ٤٥٢ لتفادي حدوث تجمد*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

تنبيهات احتياطية خاصة بمغسلة السيارات 
ص ٤٩٤ (السيارات المجهزة بمساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر) . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٧ باب فتحة تعبئة الوقود  
ص ٢٩٧ طريقة إعادة التعبئة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٥٨ نوع الوقود/سعة خزان الوقود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
اإلطارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥٣١  
مقاس اإلطار/ضغط نفخ اإلطار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٦٦٧، ٦٦٨
ص ٤٣٤ إطارات الشتاء/سالسل اإلطار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفقد/تدوير/نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات*
التعامل مع اإلطارات المثقوبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٦٠٢، ٦٢٠
غطاء المحرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥١٣  
ص ٥١٣ الفتح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٥٨ زيت المحرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٤٦ التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل زائد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

لمبات األضواء الخاصة باألضواء الخارجية من أجل القيادة 
(طريقة االستبدال: ص ٥٦٥، الواط: ص ٦٧٠)

األضواء الرئيسية األمامية/أضواء إشارة االنعطاف األمامية/  
أضواء الموضع األمامية/أضواء القيادة النهارية. . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٢، ٢٧٩
أضواء الضباب األمامية* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٨٨  
أضواء إشارة االنعطاف الجانبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٢  

أضواء إشارة االنعطاف الخلفية/أضواء عالمة التحديد الخلفية*/  
أضواء المؤخرة/أضواء التوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٢، ٢٧٩
أضواء المؤخرة*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٩  

أضواء الرجوع للخلف
نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ص ٢٦١، ٢٦٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٨٨ ضوء الضباب الخلفي*  
أضواء لوحة الترخيص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٩  

ا *: إذا كان مجهزً

١٧ ر الفهرس المصوّ
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■ (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر) لوحة أجهزة القياس

محول تشغيل المحرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٥٤، ٢٥٦  
بدء تشغيل المحرك/تغيير المواضع أو األوضاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٥٤، ٢٥٦
ص ٥٧٧ اإليقاف الطارئ للمحرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٣٥ عند تعذر تشغيل المحرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ذراع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٦١، ٢٦٦  
تغيير موضع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٦١، ٢٦٦
ص ٥٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيهات احتياطية خاصة بالقطر
عندما ال يتحرك ذراع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٦٤، ٢٧٠
العدادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٠  
ص ١٣٠ قراءة العدادات/ضبط أضواء لوحة أجهزة القياس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ١٢٤ أضواء التحذير/أضواء المؤشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٨٨ عندما يضيء ضوء التحذير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
شاشة عرض المعلومات المتعددة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٤، ١٤٧
شاشة العرض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ص ١٣٤، ١٤٧
ص ٥٩٧ عند عرض رسائل التحذير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ر١٨ الفهرس المصوّ
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ذراع إشارة االنعطاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٢  
مفتاح األضواء الرئيسية األمامية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٩

األضواء الرئيسية األمامية/أضواء الموضع األمامية/أضواء المؤخرة/
أضواء عالمة التحديد الجانبية الخلفية*١/أضواء لوحة الترخيص/

ص ٢٧٩ أضواء القيادة النهارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٨٨ أضواء الضباب األمامية*١/ضوء الضباب الخلفي*١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
مفتاح مساحة وغسالة الزجاج األمامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٠  
ص ٢٩٠ االستخدام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٢٧ إضافة سائل الغسالة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٩١ منظفات األضواء الرئيسية األمامية*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
مفتاح وامضات الطوارئ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥٧٦  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥١٣ ذراع تحرير قفل غطاء المحرك  
ذراع التحكم بالتوجيه القابل لإلمالة وضبط الطول*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٩  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٩ مفتاح التحكم بالتوجيه القابل لإلمالة وضبط الطول*١  
ص ٢١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضبط 
ص ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذاكرة وضعية القيادة*١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٤٢، ٤٤٧ نظام تكييف الهواء  
االستخدام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٤٢، ٤٤٧
مزيل ضباب النافذة الخلفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٤٤، ٤٥١

النظام الصوتي/المرئي*١، ٢  
الساعة*٢

ا *١: إذا كان مجهزً
*٢: للسيارات المجهزة بالنظام المالحي أو الوسائط المتعددة، راجع 
”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

١٩ ر الفهرس المصوّ
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■ (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر) المفاتيح

مفتاح نظام الشعاع العالي التلقائي*١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٨٤  
. . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٧٠ VSC OFF مفتاح إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة  

مفتاح الكاميرا*١، ٢  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٩٥ مفتاح فاتح صندوق األمتعة  
مفتاح فاتح باب فتحة تعبئة الوقود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٩  
عجلة القيادة المدفأة*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٠  
مزيل الصقيع عن مساحة الزجاج األمامي*١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٥٢  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٥٢ مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ*١
المفتاح ”ODO/TRIP“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٥، ١٤٩  
مفتاح التحكم بضوء لوحة أجهزة القياس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣١  
مفاتيح ذاكرة وضعية القيادة*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٢  
مفاتيح المرآة الخارجية للرؤية الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٣  
مفاتيح قفل الباب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٨٩  
مفاتيح النوافذ اآللية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٧  
مفتاح قفل النافذة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٧  

ر٢٠ الفهرس المصوّ
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مفاتيح التحكم بالعدادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٥، ١٤٩  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٦٦ عتالت تحويل السرعة*١  
مفتاح المسافة بين سيارتين*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٥٣  

مفاتيح منظم سرعة القيادة الثابتة*١  
ص ٣٤٦ منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة*١ . . . . . . . 
ص ٣٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظم سرعة القيادة الثابتة*١
مفاتيح التحكم عن بعد بالنظام الصوتي*٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٩  
مفتاح النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب)*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٢٥  

مفتاح الهاتف*١، ٢  
مفتاح التحدث*١، ٢  

ا *١: إذا كان مجهزً
*٢: راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.
*٣: للسيارات المجهزة بالنظام المالحي أو الوسائط المتعددة، راجع 
”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

٢١ ر الفهرس المصوّ
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مفتاح الشاحن الالسلكي* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٨٠  
مفاتيح دفاية المقعد* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٠  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٢ مفاتيح هواية المقعد*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٣ مكابح صف السيارة  
التعشيق/التحرير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٣، ٢٧٤
ص ٤٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيهات احتياطية خاصة بفصل الشتاء
ضوء التحذير/رنان التحذير/رسالة التحذير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٦، ٥٨٨
مفتاح نظام تثبيت المكابح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٧  
مفاتيح اختيار وضع القيادة* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٣٢  

ا *: إذا كان مجهزً

ر٢٢ الفهرس المصوّ
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■ (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر) المقصورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٣ SRS نظام تقييد الحركة التكميلي ألكياس هواء  
مماسح األرجل األرضية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٤  
المقاعد األمامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٠٧  
ص ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذاكرة وضعية القيادة*١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٦ مساند الرأس  
أحزمة المقاعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٨  
صندوق الكونسول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٨  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٨٩ أزرار القفل الداخلية  
حامالت األكواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٠  
المقاعد الخلفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٠٩  
مقابض المساعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٩٠  

لوحة التحكم الخلفية*١  
ص ٢١٠ موضع المقعد الخلفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٤٤٧ مكيف الهواء الخلفي*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٤٦١ دفايات المقاعد الخلفية*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٤٨٧ ستارة التظليل الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

النظام الصوتي/المرئي*٢
ا *١: إذا كان مجهزً
*٢: راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

٢٣ ر الفهرس المصوّ
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أضواء المقصورة/األضواء الشخصية*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٣  
مفاتيح فتحة السقف*٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٣٢  
مفاتيح فتحة السقف البانورامية*٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٣٦
الزر ”SOS“*٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١١٠  
مرايا الزينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٦  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٦ حاجبات الشمس*٣  
المرآة الداخلية للرؤية الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢١  

ا في المؤخرة. *١: يظهر الشكل التوضيحي المقدمة، لكنها قد تكون مجهزة أيضً
ا إذا كان مجهزً  :٢*

ا إلى استعمال نظام تقييد  باستثناء تايوان: ال تعمد أبدً  :٣*
محمي  مقعد  على  للخلف  المواجه  الطفل  حركة 
فمن  أمامه،  الموجود  الهواء  كيس  تفعيل  بواسطة 
الممكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل أو إصابته بجروح 

خطيرة. (ص ٦٨)

لتايوان: ال تعمد إلى وضع الطفل الرضيع والرضيع    
واألطفال على مقعد الراكب األمامي. باستثناء مقعد 
نظام  استعمال  إلى  ا  أبدً تعمد  ال  األمامي،  الراكب 
مقعد  على  للخلف  المواجه  الطفل  حركة  تقييد 
أمامه،  الموجود  الهواء  كيس  تفعيل  بواسطة  محمي 
إصابته  أو  الطفل  وفاة  إلى  يؤدي  أن  الممكن  فمن 

بجروح خطيرة. (ص ٧١)

ر٢٤ الفهرس المصوّ
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لوحة أجهزة القياس (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى) ■

محول تشغيل المحرك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٥٦  
ص ٢٥٦ بدء تشغيل المحرك/تغيير األوضاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٧٧ اإليقاف الطارئ للمحرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٦٣٥ عند تعذر تشغيل المحرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ذراع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٦٦  
ص ٢٦٦ تغيير موضع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيهات احتياطية خاصة بالقطر
ص ٢٧٠ عندما ال يتحرك ذراع تحويل السرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
العدادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٠  
ص ١٣٠ قراءة العدادات/ضبط أضواء لوحة أجهزة القياس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ١٢٤ أضواء التحذير/أضواء المؤشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٨٨ عندما يضيء ضوء التحذير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
شاشة عرض المعلومات المتعددة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٤٧
شاشة العرض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ص ١٤٧
ص ٥٩٧ عند عرض رسائل التحذير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

٢٥ ر الفهرس المصوّ
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ذراع إشارة االنعطاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٢  
مفتاح األضواء الرئيسية األمامية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٩

األضواء الرئيسية األمامية/أضواء الموضع األمامية/أضواء المؤخرة/
أضواء عالمة التحديد الجانبية الخلفية/أضواء لوحة الترخيص/

ص ٢٧٩ أضواء القيادة النهارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٨٨ أضواء الضباب األمامية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
مفتاح مساحة وغسالة الزجاج األمامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٠  
ص ٢٩٠ االستخدام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٥٢٧ إضافة سائل الغسالة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٢٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظفات األضواء الرئيسية األمامية
مفتاح وامضات الطوارئ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥٧٦  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٥١٣ ذراع تحرير قفل غطاء المحرك  
ذراع التحكم بالتوجيه القابل لإلمالة وضبط الطول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٩  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٤٧ نظام تكييف الهواء  
ص ٤٤٧ االستخدام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ص ٤٥١ مزيل ضباب النافذة الخلفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

النظام الصوتي/المرئي*  
الساعة*

*: راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

ر٢٦ الفهرس المصوّ
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المفاتيح (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى) ■

مفتاح فاتح باب فتحة تعبئة الوقود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٩٩  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٩٥ مفتاح فاتح صندوق األمتعة  
مفتاح إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة VSC OFF . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٧٠  
المفتاح ”ODO/TRIP“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٤٩  
مفتاح التحكم بضوء لوحة أجهزة القياس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣١  
مفاتيح المرآة الخارجية للرؤية الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٣  
مفاتيح قفل الباب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٨٩  
مفاتيح النوافذ اآللية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٧  
مفتاح قفل النافذة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢٧  

٢٧ ر الفهرس المصوّ
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مفاتيح التحكم بالعدادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٣٥، ١٤٩  
مفتاح المسافة بين سيارتين*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٥٣  

مفاتيح منظم سرعة القيادة الثابتة  
ص ٣٤٦ منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة*١ . . . . . . . 
ص ٣٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظم سرعة القيادة الثابتة*١
مفاتيح التحكم عن بعد بالنظام الصوتي*٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٩  
مفتاح النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب)*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٢٥  

مفتاح الهاتف*١، ٢  
مفتاح التحدث*١، ٢  

ا *١: إذا كان مجهزً
*٢: للسيارات المجهزة بالنظام المالحي أو الوسائط المتعددة، راجع 
”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“. 

ر٢٨ الفهرس المصوّ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٣ مكابح صف السيارة  
التعشيق/التحرير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٣، ٢٧٤
ص ٤٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيهات احتياطية خاصة بفصل الشتاء
ضوء التحذير/رنان التحذير/رسالة التحذير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٦، ٥٨٨
مفتاح نظام تثبيت المكابح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٧٧  

٢٩ ر الفهرس المصوّ
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المقصورة (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى) ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٣ SRS نظام تقييد الحركة التكميلي ألكياس هواء  
مماسح األرجل األرضية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٤  
المقاعد األمامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٠٧  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢١٦ مساند الرأس  
أحزمة المقاعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٣٨  
صندوق الكونسول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٨  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ١٨٩ أزرار القفل الداخلية  
حامالت األكواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٠  
المقاعد الخلفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٠٩  
مقابض المساعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٩٠  

ر٣٠ الفهرس المصوّ
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أضواء المقصورة/األضواء الشخصية*١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٦٣  
مفاتيح فتحة السقف البانورامية*٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٣٦  
مرايا الزينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٦  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٤٧٦ حاجبات الشمس*٣  
المرآة الداخلية للرؤية الخلفية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص ٢٢١  

ا في المؤخرة. *١: يظهر الشكل التوضيحي المقدمة، لكنها قد تكون مجهزة أيضً
ا إذا كان مجهزً  :٢*

ا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل  ال تعمد أبدً  :٣*
المواجه للخلف على مقعد محمي بواسطة تفعيل 
أن  الممكن  فمن  أمامه،  الموجود  الهواء  كيس 
خطيرة.  بجروح  إصابته  أو  الطفل  وفاة  إلى  يؤدي 

(ص ٦٨)

٣١ ر الفهرس المصوّ
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ر٣٢ الفهرس المصوّ
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٣٣

١ للسالمة واألمان

CAMRY_GH

لالستخدام اآلمن   .١-١
قبل القيادة............................. ٣٤
٣٦ ............................. لقيادة آمنة
٣٨ ........................ أحزمة المقاعد

نظام تقييد الحركة التكميلي 
٤٣ ................. SRS ألكياس هواء

نظام تصنيف ركاب مقعد 
٥٧ ..................... الراكب األمامي

التنبيهات االحتياطية المتعلقة 
٦٢ ....................... بغازات العادم

سالمة األطفال   .١-٢
القيادة مع اصطحاب األطفال.......... ٦٣
أنظمة تقييد حركة الطفل............... ٦٤

المساعدة الطارئة   .١-٣
نظام االستجابة في الحاالت الطارئة 

١١٠ ....ERA-GLONASS/EVAK

نظام منع السرقة   .١-٤
١١٥ ............ نظام منع تشغيل المحرك
١١٧ ....................... جرس اإلنذار 
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١-١. لالستخدام اآلمن٣٤

CAMRY_GH

قبل القيادة
ممسحة األرجل األرضية

سيارتك  موديل  نفس  من  التي  للسيارات  ا  خصيصً المصممة  األرضية  األرجل  مماسح  استعمل 
ونفس سنة صنعها فقط. قم بتثبيتها في مواضعها بإحكام على السجاد.

في  التثبيت (المشابك)  خطافات  بإدخال  قم   
عروات ممسحة األرجل األرضية.

*

قم بإدارة المقبض العلوي لكل خطاف تثبيت   
األرجل  مماسح  تثبيت  إلحكام  (مشبك) 

األرضية في مكانها.
. ا بمحاذاة العالمات   *: قم دائمً

قد يختلف شكل خطافات التثبيت (المشابك) عن تلك الظاهرة في الشكل التوضيحي.
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٣٥ ١-١. لالستخدام اآلمن
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١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في فعل ذلك قد يتسبب في انزالق ممسحة األرجل األرضية الخاصة بالسائق، مما قد يعيق عمل 
السيارة.  إيقاف  الصعب  من  يصبح  قد  أو  متوقعة  غير  عالية  سرعة  ذلك  عن  ينتج  قد  القيادة.  أثناء  الدواسات 

يمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع حادث، يُسفر عن الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.
عند تركيب ممسحة األرجل األرضية الخاصة بالسائق ■

مة لموديالت أخر أو موديالت سنوات مختلفة عن سيارتك،  ● ال تستعمل مماسح أرجل أرضية مصمّ
حتى لو كانت مماسح أرجل أرضية أصلية من تويوتا.

استعمل مماسح األرجل األرضية المصممة لمقعد السائق فقط. ●
ا بتركيب ممسحة األرجل في موضعها بإحكام باستعمال خطافات التثبيت (المشابك) المرفقة. ● قم دائمً
ال تستعمل ممسحتي أرجل أرضية أو أكثر فوق بعضها البعض. ●
ال تضع ممسحة األرجل األرضية بحيث تكون الجهة السفلية لألعلى أو الجهة العلوية لألسفل. ●

قبل القيادة ■
تأكد من أن ممسحة األرجل األرضية مثبتة في موضعها  ●

التثبيت  خطافات  جميع  باستعمال  بإحكام  الصحيح 
(المشابك) المرفقة. احرص بشدة على تنفيذ هذا التفقد 

بعد تنظيف األرضية.
في  ● السرعة  تحويل  وذراع  ا  متوقفً المحرك  يكون  بينما 

حتى  الشوط  بكامل  دواسة  كل  اضغط   ،P الوضع 
األرضية للتأكد من أنها ال تتداخل مع ممسحة األرجل 

األرضية.
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١-١. لالستخدام اآلمن٣٦
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لقيادة آمنة

لتحقيق قيادة آمنة، قم بضبط المقعد والمرآة على الموضع المناسب قبل القيادة.

وضعية القيادة الصحيحة
تجلس  بحيث  المقعد  ظهر  زاوية  بضبط  قم   
بوضعية قائمة وبحيث ال تحتاج إلى اإلنحناء 
إلى األمام لتدوير عجلة القيادة. (ص ٢٠٧)

قم بضبط المقعد بحيث تستطيع الضغط على   
ذراعيك  تنحني  وبحيث  بالكامل  الدواسات 
بعجلة  تمسك  عندما  المرفق  عند  من  قليالً 

القيادة. (ص ٢٠٧)
أعلى  من  يمكن  ما  أقرب  الرأس  مسند  منتصف  يكون  بحيث  مكانه  في  الرأس  مسند  بقفل  قم   

أذنيك. (ص ٢١٦)
قم بوضع حزام المقعد بصورة صحيحة. (ص ٣٨)  

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
تأكد من أن جميع الركاب قاموا بوضع أحزمة مقاعدهم قبل قيادة السيارة. (ص ٣٨)

ا بدرجة كافية لوضع حزام  استعمل نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً
مقعد السيارة بطريقة صحيحة. (ص ٦٤)
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٣٧ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

ضبط المرايا
والخارجية  الداخلية  المرايا  ضبط  خالل  من  وذلك  بوضوح  الخلف  رؤية  على  قدرتك  من  تأكد 

للرؤية الخلفية بشكل صحيح. (ص ٢٢١، ٢٢٣)

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد إلى ضبط موضع مقعد السائق أثناء القيادة. ●

فعل ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان السائق لسيطرته على السيارة.
ال تضع وسادة بين السائق أو الراكب وظهر المقعد. ●

قد تمنع الوسادة الحصول على وضعية جلوس صحيحة، وتقلل من فعالية حزام المقعد ومسند الرأس.
ال تعمد إلى وضع أي شيء تحت المقاعد األمامية. ●

قد تحتبس األشياء الموضوعة تحت المقاعد األمامية في سكك المقاعد وتحول دون قفل المقعد في 
ا آللية ضبط المقعد أن تتعطل. موضعه. يمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع حادث ويمكن أيضً

ا بمراعاة حد السرعة القانونية عند القيادة على الطرق العامة. ● قم دائمً
ا من الراحة قبل أن تبدأ الشعور بالتعب. ● عند القيادة لمسافات طويلة، خذ قسطًا منتظمً

إضافة إلى ذلك، إذا شعرت بالتعب أو النعاس خالل القيادة، فال تجبر نفسك على االستمرار في القيادة 
وخذ قسطًا من الراحة على الفور.
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١-١. لالستخدام اآلمن٣٨

CAMRY_GH

أحزمة المقاعد

تأكد من أن جميع الركاب قاموا بوضع أحزمة مقاعدهم قبل قيادة السيارة. 

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
يكون  ● بحيث  الكتف  حزام  بتمديد  قم 

ا على الكتف، ولكن ال يالمس  ا تمامً موضوعً
ا عن الكتف. الرقبة وال منزلقً

ممكن  ● موضع  أدنى  على  الحجر  حزام  ضع 
فوق الوركين.

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

ال تجعل حزام المقعد يلتوي. ●
ربط وتحرير حزام المقعد

زر التحرير

في  الحزام  لسان  اضغط  المقعد،  حزام  لربط   
المشبك إلى أن تسمع صوت طقة.

لتحرير حزام المقعد، اضغط زر التحرير.  
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٣٩ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

ضبط ارتفاع مرتكز تثبيت حزام المقعد على الكتف (المقاعد األمامية)
زر التحرير ادفع مرتكز تثبيت حزام المقعد على الكتف   

لألسفل بينما تضغط على زر التحرير.
ادفع مرتكز تثبيت حزام المقعد على الكتف   

لألعلى.
ولألسفل  لألعلى  االرتفاع  ضابط  بتحريك  قم 

حسب الحاجة إلى أن تسمع صوت طقة.

المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد (المقاعد األمامية لكافة الموديالت والمقاعد الطرفية الخلفية 
لبعض الموديالت*١)

في  المقاعد  أحزمة  المسبقة  المشدات  تساعد 
سحب  خالل  من  بسرعة  الراكب  حركة  تقييد 
أحزمة المقاعد في ملف الضم لشدّ الحزام عندما 
التصادمات  من  معينة  ألنواع  السيارة  ض  تتعرّ

األمامية أو الجانبية الشديدة.
ال يتم تفعيل المشدات المسبقة في حالة تعرض 
جانبية  صدمة  أو  خفيفة  أمامية  لصدمة  السيارة 

خفيفة أو صدمة خلفية أو انقالب السيارة.
للسيارات ذات رمز الموديل*٢ والذي يحتوي على الحرف ”W“ كحرف أخير.  :١*  

تتم اإلشارة إلى رمز الموديل على ملصق الصانع. (ص ٦٥٤)  :٢*  
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١-١. لالستخدام اآلمن٤٠

CAMRY_GH

■ (ELR) ملف قفل طارئ
ا إذا انحنيت لألمام  يقوم ملف ضم الحزام بقفل الحزام عند التوقف المفاجئ أو التصادم. وقد يتم قفله أيضً

بسرعة زائدة. الحركة البطيئة والسلسة تسمح للحزام بالتمدد كي تتمكن من التحرك في مكانك بكل راحة. 
استعمال األطفال لحزام المقعد ■

تم تصميم أحزمة المقاعد الخاصة بسيارتك في المقام األول لتالئم حجم األشخاص البالغين. 
ا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد  ● استعمل نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

السيارة بطريقة صحيحة. (ص ٦٤)
ا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة، اتبع التعليمات  ● عندما يصبح حجم الطفل كبيرً

المذكورة بخصوص استعمال حزام المقعد. (ص ٣٨)
استبدال الحزام بعد تفعيل المشدات المسبقة لحزام المقعد ■

ضت السيارة لتصادمات متعددة، فإن المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد ستعمل في التصادم األول،  إذا تعرّ
لكنها لن تعمل في التصادم الثاني أو التصادمات الالحقة.

القوانين الخاصة بأحزمة المقاعد ■
إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لها قوانين خاصة بأحزمة المقاعد، يرجى االتصال بوكيل تويوتا لديك ليقوم 

باستبدال أو تركيب أحزمة المقاعد.
أحزمة المقاعد الخلفية ■

خرج  إذا  الموجه  عبر  تمريره  بعد  المقعد  حزام  استعمل 
حزام المقعد من الموجه.
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٤١ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل احتمالية اإلصابة بجروح في حالة الكبح المفاجئ أو االنحراف 

المفاجئ أو وقوع حادث.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

وضع حزام المقعد ■
تأكد من وضع جميع الركاب أحزمة مقاعدهم. ●
ا من وضع حزام المقعد بطريقة صحيحة. ● تأكد دائمً
يجب أن يتم استعمال كل حزام مقعد من قبل شخص واحد فقط. ال تستعمل حزام المقعد ألكثر من  ●

شخص واحد في نفس الوقت حتى ولو كانوا أطفاالً.
توصي تويوتا بجلوس األطفال في المقعد الخلفي واستعمال حزام المقعد و/أو نظام تقييد حركة الطفل  ●

ا. المناسب دائمً
للحصول على وضعية جلوس صحيحة، ال تعمد إلى إمالة المقعد أكثر من الالزم. أحزمة المقاعد تحقق  ●

أقصى فاعلية عندما يكون الركاب جالسين باستقامة في أقرب موضع ممكن من ظهور المقاعد.
ال تعمد إلى وضع حزام الكتف تحت ذراعك. ●
ا بوضع حزام مقعدك على وركيك بشكل منخفض ومريح. ● قم دائمً

المرأة الحامل ■
المقعد  حزام  وارتداء  طبية  نصيحة  على  الحصول  ينبغي 

بطريقة صحيحة. (ص ٣٨)
يجب على المرأة الحامل أن تضع حزام الحجر على أدنى 
الركاب  وضع  طريقة  بنفس  الوركين  فوق  ممكن  موضع 
فوق  بالكامل  الكتف  حزام  تمديد  مع  للحزام،  اآلخرين 

الكتف وتفادي مالمسته الستدارة منطقة البطن.
فقد  صحيحة،  بطريقة  المقعد  حزام  وضع  يتم  لم  إذا 
اإلصابة  أو  للوفاة  ا  أيضً والجنين  الحامل  المرأة  ض  تتعرّ

بجروح خطيرة كنتيجة للكبح المفاجئ أو التصادم.

األشخاص الذين يعانون من األمراض ■
ينبغي الحصول على نصيحة طبية وارتداء حزام المقعد بطريقة صحيحة. (ص ٣٨)
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١-١. لالستخدام اآلمن٤٢

CAMRY_GH

  تحذير
عند وجود أطفال داخل السيارة ■

ص ١٠٤

المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد ■
السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي: ●

ال تعمد إلى وضع أي شيء، كالوسادة مثالً، على مقعد الراكب األمامي. القيام بذلك سيعمل على توزيع 
وزن الراكب، األمر الذي يمنع المستشعر من رصد وزن الراكب بشكلٍ صحيح. وكنتيجة لذلك، قد ال 

يتم تفعيل المشد المسبق لحزام المقعد الخاص بمقعد الراكب األمامي في حال وقوع تصادم.
إذا تم تفعيل المشدات المسبقة، سيضيء ضوء تحذير نظام SRS. في تلك الحالة، ال يمكن استعمال  ●

حزام المقعد مرة أخر ويجب استبداله بواسطة وكيل تويوتا لديك.
مرتكز تثبيت الكتف القابل للضبط ■

ا عن رقبتك، ولكن ال يكون  ا من مرور حزام الكتف على وسط كتفك. يجب أن يبقى الحزام بعيدً تأكد دائمً
ساقطًا على كتفك. اإلخفاق في عمل ذلك قد يقلل من قدر الحماية عند وقوع حادث مما يسبب الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة في حال التوقف المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو الحادث. (ص ٣٩)
تلف واهتراء أحزمة المقاعد ■

ال تعمد إلى إتالف أحزمة المقاعد عن طريق السماح للحزام أو لسان الحزام أو مشبكه باالحتباس في  ●
الباب.

قم بفحص نظام أحزمة المقاعد على نحو دوري. تحقق من عدم وجود قطوع واهتراء وأجزاء مرتخية. ال  ●
تستعمل حزام مقعد تالف حتى يتم استبداله. أحزمة المقاعد التالفة ال يمكنها حماية الراكب من حدوث 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تأكد من أن الحزام واللسان مقفلين ومن عدم التواء الحزام. ●

ا بوكيل تويوتا لديك. إذا كان حزام المقعد ال يعمل بشكل صحيح، اتصل فورً
يكن  ● لم  لو  حتى  قوي،  لحادث  سيارتك  ضت  تعرّ إذا  األحزمة،  ذلك  في  بما  المقعد،  مجموعة  استبدل 

هناك تلف واضح.
ال تحاول تركيب أو نزع أو تعديل أو تفكيك أو التخلص من أحزمة المقاعد. اطلب من وكيل تويوتا  ●

لديك إجراء أية تصليحات ضرورية. التعامل غير السليم قد يتسبب بعطل في التشغيل.
وضع  ● في  اإلخفاق  المقعد.  حزام  استعمال  عند  الموجه  عبر  الكتف  حزام  يمر  أن  على  ا  دائمً احرص 

اإلصابة  أو  الوفاة  إلى  يؤدي  وقد  حادث  وقوع  حال  في  الحماية  مقدار  يقلل  قد  صحيح  بشكلٍ  الحزام 
بجروح خطيرة عند وقوع تصادم أو عند التوقف المفاجئ.

ا من عدم التواء حزام المقعد وأنه ال يعلق في الموجه أو ظهر المقعد وأنه موضوع في مكانه  ● تأكد دائمً
الصحيح.
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٤٣ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

SRS نظام تقييد الحركة التكميلي ألكياس هواء

تنتفخ أكياس هواء SRS عندما تتعرض السيارة ألنواع معينة من الصدمات الشديدة التي يمكن أن 
تتسبب في تعرض الركاب إلصابات بالغة. تعمل أكياس الهواء مع أحزمة المقاعد للمساعدة على 

تقليل احتمالية حدوث الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

أكياس هواء SRS األمامية ◆
كيس هواء SRS للسائق/كيس هواء للراكب األمامي  

يمكنه المساعدة في حماية رأس وصدر السائق والراكب األمامي من االصطدام بمكونات   
السيارة الداخلية

أكياس هواء SRS للركبة (إذا كانت مجهزة)  
يمكنها المساعدة في توفير الحماية للسائق والراكب األمامي  
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١-١. لالستخدام اآلمن٤٤

CAMRY_GH

أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء طراز الستارة الواقية ◆
أكياس هواء SRS األمامية الجانبية (إذا كانت مجهزة)  

يمكنها المساعدة على حماية مناطق الجذع لركاب المقاعد األمامية  
أكياس هواء SRS الخلفية الجانبية (إذا كانت مجهزة)  

يمكنها المساعدة على حماية مناطق الجذع للركاب الجالسين في المقاعد الطرفية الخلفية  
أكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية (إذا كانت مجهزة)  

يمكنها المساعدة على حماية رؤوس الركاب الجالسين في المقاعد الطرفية بشكل أساسي  
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٤٥ ١-١. لالستخدام اآلمن
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١

مان
واأل

المة 
للس

SRS مكونات نظام كيس هواء

مستشعرات الصدمات األمامية  
نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي   

ا) (ECU والمستشعرات) (إذا كان مجهزً
أكياس هواء للركبة (إذا كانت مجهزة)  

(األبواب  الجانبية  الصدمات  مستشعرات   
األمامية) (إذا كانت مجهزة)

(األمامية)  الجانبية  الصدمات  مستشعرات   
(إذا كانت مجهزة)

كيس هواء للراكب األمامي  
كانت  (إذا  الجانبية  األمامية  الهواء  أكياس   

مجهزة)
(إذا  الواقية  الستارة  طراز  الهواء  أكياس   

كانت مجهزة)
كانت  (إذا  الجانبية  الخلفية  الهواء  أكياس   

مجهزة)
و   “AIRBAG ON” المؤشر  أضواء   

ا) ”AIRBAG OFF“ (إذا كان مجهزً

التكميلي  الحركة  تقييد  نظام  تحذير  ضوء   
SRS

مفتاح ربط حزام مقعد الراكب األمامي (إذا   
ا) كان مجهزً

مجموعة مستشعر كيس الهواء  
(الخلفية)  الجانبية  الصدمات  مستشعرات   

(إذا كانت مجهزة)
كيس هواء للسائق  

كان  (إذا  السائق  مقعد  حزام  ربط  مفتاح   
ا) مجهزً

المقعد  لحزام  المسبقة  المشدات   
ومحددات القوة (المقاعد األمامية)

المقعد  لحزام  المسبقة  المشدات   
ومحددات القوة (المقاعد الطرفية الخلفية) 

(إذا كانت مجهزة)
كان  (إذا  السائق  مقعد  موضع  مستشعر   

ا) مجهزً

CAMRY_OM33F04H.indb   45CAMRY_OM33F04H.indb   45 2020-12-16   4:28:45 PM2020-12-16   4:28:45 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



١-١. لالستخدام اآلمن٤٦

CAMRY_GH

 SRS حة أعاله. يتم التحكم بنظام أكياس هواء المكونات الرئيسية لنظام أكياس هواء SRS موضّ
كيميائي  تفاعل  يعمل  الهواء،  أكياس  تنفتح  عندما  الهواء.  أكياس  مستشعرات  مجموعة  بواسطة 

داخل النافخات بسرعة على ملء أكياس الهواء بغاز غير سام للمساعدة على تقييد حركة الركاب.
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٤٧ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
■ SRS تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء

.SRS قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بأكياس هواء
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

يجب على السائق وجميع ركاب السيارة وضع أحزمة مقاعدهم بصورة صحيحة. ●
مة لالستعمال مع أحزمة المقاعد. أكياس هواء SRS هي تجهيزات تكميلية مصمّ

خطيرة  ● بجروح  اإلصابة  أو  الوفاة  في  يتسبب  أن  ويمكن  كبيرة،  بقوة  للسائق   SRS هواء  كيس  ينفتح 
ا من كيس الهواء. ا إذا كان السائق قريبًا جدً خصوصً

بما أن نطاق خطورة كيس الهواء الخاص بالسائق هي أول mm 75 - 50 (٥٠-٧٥ مم) من مرحلة 
االنتفاخ، لذا فإن إبقاء نفسك على بعد mm 250 (٢٥٠ مم) من كيس هواء السائق الخاص بك سيوفر 
. يتم قياس هذه المسافة من مركز عجلة القيادة إلى قفصك الصدري. إذا كنت  لك مستو أمان كافٍ

تجلس على مسافة أقل من mm 250 (٢٥٠ مم) اآلن، يمكنك تغيير موضع قيادتك بعدة طرق:
قم بتحريك مقعدك إلى أقصى موضع خلفي ممكن مع المحافظة على سهولة الوصول إلى الدواسات  •

براحة.
•  . قم بإمالة ظهر المقعد قليالً

 250 mm على الرغم من اختالف تصاميم السيارات، فإن الكثير من السائقين يمكنهم تحقيق المسافة
(٢٥٠ مم) حتى ولو كان مقعد السائق في أقصى موضع أمامي، وذلك ببساطة من خالل إمالة ظهر 
المقعد إلى حدّ ما. إذا كانت إمالة ظهر مقعدك ستعيق رؤيتك للطريق، ارفع موضع جلوسك بوضع 

وسادة ثابتة ال تنزلق تحتك أو ارفع مقعدك إذا كانت سيارتك مجهزة بهذه الخاصية.
إذا كانت عجلة القيادة لديك قابلة للضبط، قم بإمالتها لألسفل. هذا سيحول اتجاه كيس الهواء نحو  •

صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.
يجب أن يتم ضبط المقعد كما هو موصى به أعاله، مع المحافظة على السيطرة على دواسات القدم 

وعجلة القيادة وعلى رؤيتك لمفاتيح التحكم بلوحة أجهزة القياس بوضوح.
ا، ويمكنه التسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح  ● كيس هواء SRS للراكب األمامي ينفتح بقوة كبيرة أيضً

ا من كيس الهواء. يجب أن يكون مقعد الراكب األمامي  ا إذا كان الراكب األمامي قريبًا جدً خطيرة خصوصً
ا باستقامة. أبعد ما يمكن عن كيس الهواء مع ضبط ظهر المقعد بحيث يكون الراكب األمامي جالسً

األطفال الرضع واألطفال الجالسين و/أو المثبتين بصورة غير صحيحة قد يتعرضون للوفاة أو اإلصابة  ●
ا على استعمال حزام  ا جدً بجروح خطيرة عند انفتاح كيس الهواء. الرضيع أو الطفل الذي ما زال صغيرً
بشدة  تويوتا  توصي  الطفل.  حركة  تقييد  نظام  باستعمال  صحيحة  بطريقة  تثبيته  يتم  أن  يجب  المقعد 
تعتبر  صحيحة.  بصورة  حركتهم  وتقييد  للسيارة  الخلفية  المقاعد  في  واألطفال  ع  الرضّ جميع  بجلوس 

المقاعد الخلفية أكثر أمانًا للرضع واألطفال من مقعد الراكب األمامي. (ص ٦٤)
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١-١. لالستخدام اآلمن٤٨

CAMRY_GH

  تحذير
■ SRS تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء

لوحة  ● على  تتكئ  أو  المقعد  حافة  على  تجلس  ال 
العدادات.

●  SRS كيس هواء  وحدة  تسمح لطفل بالوقوف أمام  ال 
للراكب األمامي أو الجلوس على ركبتي راكب أمامي.

على  ● أشياء  بوضع  األمامية  المقاعد  لركاب  تسمح  ال 
ركبهم.

وطراز  ● جانبية   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 
الستارة الواقية: ال تعمد إلى اإلتكاء على الباب أو سكة 
السقف الجانبية أو األعمدة األمامية والجانبية والخلفية.

ال  ● جانبية:   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 
مقاعد  على  ركبتيه  على  بالجلوس  شخص  ألي  تسمح 
الركاب في وضع مواجه للباب أو بوضع رأسه أو يديه 

خارج السيارة.

CAMRY_OM33F04H.indb   48CAMRY_OM33F04H.indb   48 2020-12-16   4:28:45 PM2020-12-16   4:28:45 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤٩ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
■ SRS تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء

السيارات غير المجهزة بأكياس هواء SRS للركبة: ال  ●
على  شيء  أي  باستناد  تسمح  أو  شيء  أي  بتركيب  تقم 

مناطق مثل لوحة العدادات أو بطانة عجلة القيادة.
يمكن أن تصبح هذه األشياء مقذوفات عند انفتاح كيس 

هواء SRS الخاص بالسائق والراكب األمامي.
السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS للركبة: ال تقم  ●

بتركيب أي شيء أو تسمح باستناد أي شيء على مناطق 
والجزء  القيادة  عجلة  بطانة  أو  العدادات  لوحة  مثل 

السفلي من لوحة أجهزة القياس.
انفتاح  عند  مقذوفات  األشياء  هذه  تصبح  أن  يمكن 
األمامي  والراكب  بالسائق  الخاصة   SRS هواء  أكياس 

وأكياس هواء للركبة.
وطراز  ● جانبية   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 

الستارة الواقية: ال تعمد إلى تركيب أي شيء على مناطق 
مثل الباب والزجاج األمامي والنوافذ واألعمدة األمامية 

أو الخلفية وسكة السقف الجانبية ومقبض المساعدة.

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي  ●
والمجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: ال تعمد إلى 
المفاتيح  مثل  صلبة  أو  حادة  أو  ثقيلة  أشياء  أية  إرفاق 
انتفاخ  األشياء  هذه  تعيق  قد  المفتاح.  مع  والكماليات 
مقعد  منطقة  إلى  تندفع  قد  أو  للركبة   SRS هواء  كيس 
السائق بفعل قوة انفتاح كيس الهواء متسببة في حدوث 

خطر.
السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: ال تعمد إلى تعليق عالقات المعاطف أو  ●

أشياء صلبة أخر على خطافات تعليق المعاطف. يمكن أن تصبح جميع هذه األشياء مقذوفات وقد 
تتسبب في الوفاة أو بإصابتك بجروح خطيرة، في حال انفتاح أكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية.
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١-١. لالستخدام اآلمن٥٠

CAMRY_GH

  تحذير
■ SRS تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء

ا في المنطقة  ● السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS للركبة: إذا كان الغطاء المصنوع من الفينيل موضوعً
التي يُفترض أن ينفتح فيها كيس هواء SRS للركبة، تأكد من نزعه.

السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: ال تستعمل كماليات للمقاعد يمكنها تغطية األجزاء التي  ●
يفترض أن تنتفخ فيها أكياس هواء SRS الجانبية ألنها قد تعيق انتفاخ أكياس الهواء. مثل هذه الكماليات 
قد تمنع تفعيل أكياس الهواء الجانبية بشكل صحيح، أو تؤدي إلى تعطيل النظام أو تتسبب في انتفاخ 

أكياس الهواء الجانبية بصورة عرضية، األمر الذي يُسفر عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
مكونات  ● منطقة  ض  تعرّ ال  الواقية:  الستارة  وطراز  جانبية   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  غير  السيارات 

أكياس هواء SRS للصدمات أو تسلّط قوة زائدة عليها. 
.SRS فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث عطل في أكياس هواء

ض منطقة مكونات أكياس  ● السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية وطراز الستارة الواقية: ال تعرّ
هواء SRS أو األبواب األمامية للصدمات أو تسلّط قوة زائدة عليها. 

.SRS فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث عطل في أكياس هواء
ال تلمس أي جزء من المكونات بعد انفتاح (انتفاخ) أكياس هواء SRS مباشرة ألنها قد تكون ساخنة. ●
ا أو نافذة للسماح بدخول هواء نقي  ● إذا واجهت صعوبة في التنفس بعد انفتاح كيس هواء SRS، افتح بابً

للداخل أو غادر السيارة إذا كان عمل ذلك آمنًا. تأكد من غسل أية بقايا إلزالتها بأسرع ما يمكن وذلك 
يج البشرة.  لمنع تهّ

السيارات غير المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: إذا حدث تلف أو تشقق في المناطق  ●
يقوم  أن  لديك  تويوتا  وكيل  من  اطلب  القيادة،  عجلة  بطانة  مثل   SRS هواء  أكياس  فيها  تحفظ  التي 

باستبدالها.
السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: إذا حدث تلف أو تشقق في المناطق التي  ●

تحفظ فيها أكياس هواء SRS مثل بطانة عجلة القيادة وزخارف العمود األمامي والخلفي، اطلب من 
وكيل تويوتا لديك أن يقوم باستبدالها.

السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي: ال تعمد إلى وضع أي شيء، كالوسادة  ●
يمنع  الذي  األمر  الراكب،  وزن  توزيع  على  سيعمل  بذلك  القيام  األمامي.  الراكب  مقعد  على  مثالً، 
المستشعر من رصد وزن الراكب بشكلٍ صحيح. كنتيجة لذلك، قد ال تنفتح أكياس هواء SRS األمامية 

للراكب األمامي في حال وقوع تصادم.
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٥١ ١-١. لالستخدام اآلمن

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
تعديل مكونات نظام كيس هواء SRS والتخلص منها ■

أن  يمكن  لديك.  وكيل تويوتا  استشارة  بدون  التالية  التعديالت  من  بأي  أو تقوم  سيارتك  من  تتخلص  ال 
تتعطل أكياس هواء SRS أو تنفتح (تنتفخ) بصورة عرضية مما يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

● SRS تركيب ونزع وتفكيك وتصليح أكياس هواء
عمليات التصليح أو التعديل أو النزع أو استبدال عجلة القيادة أو لوحة أجهزة القياس أو لوحة العدادات  ●

أو المقاعد أو تنجيد المقاعد أو األعمدة األمامية والجانبية والخلفية أو سكك السقف الجانبية أو لوحات 
الباب األمامي أو إطارات الباب األمامي أو سماعات الباب األمامي

السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية وطراز الستارة الواقية: تعديالت على لوحة الباب األمامي  ●
(كما هو الحال في عمل ثقب فيه)

تصليح أو تعديل رفرف السيارة األمامي أو المصد األمامي أو جانب مقصورة الراكب ●
تركيب واقي الشبكة (قضبان الحماية من الحيوانات، إلخ)، مجرفة الثلج أو الرافعات ●
تعديل نظام التعليق للسيارة ●
●  (RF السلكي  إرسال  (جهاز  نقال  السلكي  وإرسال  استقبال  جهاز  مثل  إلكترونية  أجهزة  تركيب 

CD ومشغالت اسطوانات
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١-١. لالستخدام اآلمن٥٢

CAMRY_GH

■ SRS في حال انفتاح (انتفاخ) أكياس هواء
انفتاحه  ● بسبب  وذلك   ،SRS هواء  أكياس  من  إلخ  رضوض،  حروق،  بسيطة،  لخدوش  التعرض  يتم  قد 

ا (االنتفاخ) بفعل الغازات الساخنة. بسرعة عالية جدً
ا وينبعث مسحوق أبيض. ● يصدر صوت مرتفع جدً
إلى  ● باإلضافة  والنافخ)  الهواء  كيس  وغطاء  القيادة  عجلة  الهواء (محور  كيس  مكونة  من  أجزاء  تصبح  قد 

المقاعد (السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية) وأجزاء من األعمدة األمامية والخلفية والسكك 
قد  دقائق.  لعدة  ساخنة  الواقية)  الستارة  طراز   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  للسقف (السيارات  الجانبية 

يصبح كيس الهواء نفسه ساخنًا.
قد يتشقق الزجاج األمامي. ●
سيتم فك قفل كافة األبواب. (ص ١٩٣) ●
سيتم التحكم بالمكابح وأضواء التوقف تلقائيًا. (ص ٣٦٨) ●
ستضيء أضواء المقصورة تلقائيًا. (ص ٤٦٦) ●
ستضيء وامضات الطوارئ تلقائيًا. (ص ٥٧٦) ●
سيتم إيقاف تزويد المحرك بالوقود. (ص ٥٨٧) ●
السيارات المجهزة بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة ERA-GLONASS/EVAK: إذا حدثت أي  ●

بنظام  الخاص  التحكم  مركز  إلى  طارئة*  مكالمات  إلرسال  النظام  تصميم  تم  فقد  التالية،  الحاالت  من 
السيارة (دون  بموقع  إلشعارهم  وذلك   ،ERA-GLONASS/EVAK الطارئة  الحاالت  في  االستجابة 
الحاجة إلى ضغط الزر ”SOS“) وسيحاول العميل التحدث مع الركاب للتحقق من مستو الحالة الطارئة 
وبالتالي تقديم المساعدة المطلوبة. إذا كان الركاب غير قادرين على االتصال، يتعامل العميل تلقائيًا مع 

المكالمة على أنها حالة طارئة ويساعد في إرسال الخدمات الطارئة الضرورية. (ص ١١٠)
• .SRS انفتح كيس هواء
• . المشد المسبق لحزام المقعد مفعالً
تعرضت السيارة لتصادم خلفي طرفي حاد. •
تعرضت السيارة لحادث انقالب. •

في بعض الحاالت، يتعذر إجراء المكالمة. (ص ١١٠)  :*  
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٥٣ ١-١. لالستخدام اآلمن
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حاالت انفتاح كيس هواء SRS (أكياس هواء SRS األمامية) ■
●  اإلطالق المحدد (قوة بمستو األمامية في حالة حدوث صدمة تتجاوز مستو SRS تنفتح أكياس هواء

يساوي قوة تصادم أمامي على سرعة km/h 30 - 20 [٢٠ - ٣٠ كم/ساعة] تقريبًا بجدار ثابت ال يتحرك 
ه). أو يتشوّ

مع ذلك، سيعد حد السرعة هذا على أنه أعلى بكثير في الحاالت التالية:
ه عند  • إذا ارتطمت السيارة بجسم مثل سيارة أخر مصفوفة أو عمود الفتة يمكن أن يتحرك أو يتشوّ

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

تحت سطح تحميل شاحنة
ا لنوع التصادم. ● من الممكن أن ال يتم تفعيل سو المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد فقط وذلك تبعً
السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي: لن يتم تفعيل أكياس هواء SRS األمامية  ●

للراكب األمامي إذا لم يكن هناك راكب جالس في مقعد الراكب األمامي. مع ذلك، قد تنفتح أكياس هواء 
ا. SRS األمامية للراكب األمامي إذا تم وضع أمتعة على المقعد، حتى لو كان المقعد شاغرً

حاالت انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء طراز الستارة الواقية [إذا كانت  ■
مجهزة])

تنفتح أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية في حالة حدوث صدمة تتجاوز مستو اإلطالق  ●
المحدد (قوة بمستو يساوي قوة صدمة ناتجة عن تصادم سيارة وزنها kg 1500 [١٥٠٠ كجم] تقريبًا 
بمقصورة سيارة باتجاه متعامد مع اتجاه السيارة على سرعة km/h 30 - 20 [٢٠-٣٠ كم/ساعة] تقريبًا).

ا في حال وقوع تصادم أمامي حاد. ● قد ينفتح كال كيسي هواء SRS طراز الستارة الواقية أيضً
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١-١. لالستخدام اآلمن٥٤
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الحاالت التي يمكن أن تنفتح (تنتفخ) فيها أكياس هواء SRS غير حاالت التصادم  ■
ا إذا  قد تنفتح أكياس هواء SRS األمامية وأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية (إذا كانت مجهزة) أيضً

تعرضت المنطقة السفلية لسيارتك لصدمة قوية. الشكل التوضيحي يبين بعض األمثلة لذلك.
االرتطام بحاجز أو حافة رصيف أو سطح صلب ●
السقوط في حفرة عميقة أو القفز فوقها ●
الهبوط على األرض بقوة أو السقوط ●

أنواع التصادمات التي قد ال تتسبب في انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS األمامية) ■
ال تنتفخ أكياس هواء SRS األمامية بشكل عام عند تعرض السيارة لتصادم جانبي أو خلفي، أو إذا انقلبت 
السيارة أو تعرضت لتصادم أمامي عند سرعة منخفضة. ولكن، في حالة وقوع حادث من أي نوع تتسبب قوته 

في حدوث تباطؤ أمامي كاف للسيارة، فإن أكياس هواء SRS األمامية قد تنفتح.
صدمة من الجانب ●
صدمة من الخلف ●
انقالب السيارة ●
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١

مان
واأل

المة 
للس

أنواع التصادمات التي قد ال تتسبب في انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء  ■
طراز الستارة الواقية [إذا كانت مجهزة])

ضت السيارة لصدمة من الجانب  قد ال يتم تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية إذا تعرّ
بزوايا معينة أو صدمة جانبية لهيكل السيارة بخالف منطقة مقصورة الركاب

صدمة من الجانب لجسم السيارة بخالف منطقة مقصورة  ●
الركاب

صدمة من الجانب بزاوية ●

ال تنتفخ أكياس هواء SRS الجانبية بشكل عام عند تعرض السيارة لتصادم أمامي أو خلفي أو إذا انقلبت 
السيارة أو تعرضت لصدمة جانبية عند سرعة منخفضة.

صدمة من األمام ●
صدمة من الخلف ●
انقالب السيارة ●

ال تنتفخ أكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية بشكل عام عند تعرض السيارة لصدمة من الخلف أو إذا 
انقلبت السيارة أو تعرضت لصدمة جانبية عند سرعة منخفضة أو صدمة أمامية عند سرعة منخفضة.

صدمة من الخلف ●
انقالب السيارة ●
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١-١. لالستخدام اآلمن٥٦
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متى يتعين عليك االتصال بوكيل تويوتا لديك ■
في الحاالت التالية، سوف تحتاج السيارة للفحص و/أو التصليح. اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع وقت 

ممكن. 
● .SRS انتفاخ أي كيس من أكياس هواء
ض السيارة لحادث  ● ه مقدمة السيارة، أو تعرّ تلف أو تشوّ

 SRS لم يكن بالقوة الكافية للتسبب بانتفاخ أكياس هواء
األمامية.

وطراز  ● جانبية   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 
أو  األبواب  أحد  من  جزء  ه  تشوّ أو  تلف  الواقية:  الستارة 
أو  فيه  عمله  تم  لثقب  تعرضه  أو  به  المحيطة  المنطقة 
للتسبب  الكافية  بالقوة  يكن  لم  لحادث  السيارة  ض  تعرّ
بانتفاخ أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء طراز 

الستارة الواقية.
عجلة  ● حشية  في  تلف  أو  تشققات  أو  خدوش  حدوث 

الهواء  كيس  من  بالقرب  العدادات  لوحة  في  أو  القيادة 
لوحة  من  السفلي  الجزء  أو  األمامي  بالراكب  الخاص 
 SRS أجهزة القياس (السيارات المجهزة بأكياس هواء

للركبة).

السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: حدوث  ●
التي  المقاعد  أسطح  في  تلف  أو  تشققات  أو  خدوش 

تحتوي على أكياس هواء SRS الجانبية.

الستارة  ● طراز   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 
الواقية: حدوث خدوش أو تشققات أو تلف في األعمدة 
السقف  سكة  زخارف  أو  الخلفية  األعمدة  أو  األمامية 
الجانبية (البطانة) التي تحتوي بداخلها على أكياس هواء 

SRS طراز الستارة الواقية.
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نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي

سيارتك مجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي. يعمل هذا النظام على رصد حاالت 
لركبة  هواء  وكيس  األمامي  الراكب  هواء  كيس  تعطيل  أو  بتفعيل  ويقوم  األمامي  الراكب  مقعد 

الراكب األمامي.

ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي  
SRS ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي  

“AIRBAG OFF” ضوء المؤشر  
“AIRBAG ON” ضوء المؤشر  

ا : إذا كان مجهزً
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١-١. لالستخدام اآلمن٥٨
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الحالة والتشغيل في نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي
بالغ*١ ■

ضوء المؤشر/
التحذير

أضواء المؤشر
“AIRBAG OFF” و “AIRBAG ON” “AIRBAG ON”

SRS إيقافضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي

يتوقف*٢ أو ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي
يومض*٣

مفعلكيس هواء للراكب األمامياألجهزة كيس هواء لركبة الراكب األمامي
طفل*٤ ■

ضوء المؤشر/
التحذير

أضواء المؤشر 
“AIRBAG OFF” و “AIRBAG ON”

 “AIRBAG
”OFF أو 

٤*“AIRBAG ON”
SRS إيقافضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي

يتوقف*٢ أو ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي
يومض*٣

معطل أو مفعل*٤كيس هواء للراكب األمامياألجهزة كيس هواء لركبة الراكب األمامي
نظام تقييد حركة الطفل لطفل رضيع*٥ ■

ضوء المؤشر/
التحذير

أضواء المؤشر 
“AIRBAG OFF” و “AIRBAG ON”

 “AIRBAG
٦*OFF”

SRS إيقافضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي

يتوقف*٢ أو ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي
يومض*٣

معطلكيس هواء للراكب األمامياألجهزة كيس هواء لركبة الراكب األمامي
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شاغر ■

ضوء المؤشر/
التحذير

أضواء المؤشر 
“AIRBAG OFF” و “AIRBAG ON”

“AIRBAG OFF”

SRS إيقافضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي

معطلكيس هواء للراكب األمامياألجهزة كيس هواء لركبة الراكب األمامي
يوجد عطل في النظام ■

ضوء المؤشر/
التحذير

أضواء المؤشر 
“AIRBAG OFF” و “AIRBAG ON”

“AIRBAG OFF”

SRS تشغيلضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي
معطلكيس هواء للراكب األمامياألجهزة كيس هواء لركبة الراكب األمامي

ا  يقرر النظام أن الشخص بالغ إذا كان بحجم الشخص البالغ. عند جلوس شخص بالغ أصغر حجمً  :١*  
في مقعد الراكب األمامي، فقد ال يميزه النظام على أنه/أنها بالغ باالعتماد على بنية جسمه/جسمها 

ووضعية الجلوس.
في حال أن الراكب األمامي يضع حزام المقعد.  :٢*  

في حال أن الراكب األمامي ال يضع حزام المقعد.  :٣*  
بالنسبة لبعض األطفال أو الطفل الجالس في مقعد أو الطفل الجالس في المقعد المعزز أو الطفل   :٤*  
الجالس في المقعد القابل للتحويل، قد ال يميزه النظام على أنه/أنها طفل. العوامل التي قد تؤثر على 

ذلك قد تكون بنية الجسم أو وضعية الجلوس.
ا إلى تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف على مقعد الراكب األمامي. يجب  ال تعمد أبدً  :٥*  
تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام في مقعد الراكب األمامي فقط إذا كان ال يمكن تجنب 

ذلك. (ص ٦٤)
في حال لم يضئ ضوء المؤشر، ارجع لهذا الدليل لمعرفة كيفية تركيب نظام تقييد حركة الطفل بشكلٍ   :٦*  

صحيح. (ص ٦٧)
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  تحذير
تنبيهات احتياطية حول نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية فيما يتعلق بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

قم بوضع حزام المقعد بصورة صحيحة. ●
احرص على أال تترك لسان حزام مقعد الراكب األمامي في المشبك قبل جلوس شخص ما في مقعد  ●

الراكب األمامي.
تأكد من عدم إضاءة ضوء المؤشر ”AIRBAG OFF“ عند استعمال موسع حزام المقعد الخاص بمقعد  ●

الراكب األمامي. إذا أضاء ضوء المؤشر ”AIRBAG OFF“، افصل لسان الموسع عن مشبك حزام 
المقعد، وقم بإعادة توصيل حزام المقعد. قم بإعادة توصيل موسع حزام المقعد بعد التأكد من إضاءة 
المؤشر  ضوء  إضاءة  أثناء  المقعد  حزام  موسع  استعملت  إذا   .“AIRBAG ON” المؤشر  ضوء 
”AIRBAG OFF“ فلن يتم تفعيل أكياس هواء SRS للراكب األمامي، األمر الذي يمكن أن يتسبب 

في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في حال وقوع تصادم.
ال تضع حمالً ثقيالً على مقعد الراكب األمامي أو التجهيزات (مثل جيوب ظهر المقعد). ●
ال تضع ثقالً على مقعد الراكب األمامي بوضع يديك أو قدميك على ظهر مقعد الراكب األمامي من مقعد  ●

الراكب الخلفي.
ظهر  ● على  يضغطون  أو  بأقدامهم  األمامي  الراكب  مقعد  برفع  الخلف  في  الجالسين  للركاب  تسمح  ال 

المقعد بأرجلهم.
ال تضع أشياء تحت مقعد الراكب األمامي. ●
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  تحذير
تنبيهات احتياطية حول نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي ■

في  ● يتسبب  قد  هذا  المقعد الخلفي.  يالمس  بحيث  ا  كثيرً األمامي  الراكب  مقعد  إمالة ظهر  ال تعمد إلى 
إضاءة ضوء مؤشر ”AIRBAG OFF“، والذي يشير إلى أن أكياس هواء SRS للراكب األمامي لن يتم 
تفعيلها في حال وقوع حادث خطير. إذا كان ظهر المقعد يالمس المقعد الخلفي، أعد ظهر المقعد إلى 
عند  اإلمكان  قدر  ا  قائمً األمامي  الراكب  مقعد  ظهر  أبق  الخلفي.  المقعد  فيه  يالمس  ال  الذي  الموضع 

حركة السيارة. إمالة ظهر المقعد بشكلٍ زائد قد يقلل من فعالية نظام أحزمة المقاعد.
أضاء  ● إذا   .“AIRBAG ON” مؤشر  ضوء  يضيء  األمامي،  الراكب  مقعد  في  بالغ  شخص  جلس  إذا 

المؤشر ”AIRBAG OFF“، اطلب من الراكب أن يجلس باستقامة، وفي مؤخرة المقعد وقدميه على 
األرض مع وضع حزام المقعد بشكلٍ صحيح. إذا بقي المؤشر ”AIRBAG OFF“ مضيئًا، إما أن تطلب 
من الراكب أن ينتقل إلى المقعد الخلفي، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا، قم بتحريك مقعد الراكب األمامي 

إلى الخلف بالكامل.
عند االضطرار لتركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام على مقعد الراكب األمامي، قم بتركيب  ●

نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي بطريقة مالئمة. (ص ١٠٠)
ال تعمد إلى تعديل أو نزع المقاعد األمامية. ●
●  SRS ال تعمد إلى ركل مقعد الراكب األمامي أو تعرضه لصدمة قوية. وإال، فقد يضيء ضوء تحذير نظام

لإلشارة إلى وجود عطل في نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي. في هذه الحالة، اتصل بوكيل 
تويوتا لديك على الفور.

أنظمة تقييد حركة الطفل المركبة على المقعد الخلفي ينبغي أن ال تالمس ظهور المقاعد األمامية. ●
ال تستعمل كماليات للمقعد، مثل الوسائد وأغطية المقاعد، التي تغطي سطح وسادة المقعد. ●
ال تعمد إلى تعديل أو استبدال تنجيد المقعد األمامي. ●
ال تعمد إلى وضع أي شيء بين صندوق الكونسول ومقعد الراكب األمامي. وإال، قد ال يرصد النظام  ●

الراكب األمامي بشكل صحيح، األمر الذي يؤدي إلى تشغيل غير صحيح ألكياس الهواء.
اضبط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يتالمس مسند الرأس مع السقف. إذا بقي مسند الرأس يتالمس مع  ●

السقف، قد ال يرصد النظام الراكب األمامي بشكل صحيح، األمر الذي يؤدي إلى تشغيل غير صحيح 
ألكياس الهواء.
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١-١. لالستخدام اآلمن٦٢
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التنبيهات االحتياطية المتعلقة بغازات العادم

تحتوي غازات العادم على مادة ضارة لجسم اإلنسان في حال تم استنشاقها.

  تحذير
تحتوي غازات العادم على غاز أول أكسيد الكربون (CO) الضار، وهو غاز عديم اللون والرائحة. قم بمراعاة 

التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في دخول غازات العادم إلى السيارة األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث 

ناتج عن اإلصابة بدوار خفيف أو قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.
نقاط هامة أثناء القيادة ■

ا. ● اعمل على إبقاء غطاء صندوق األمتعة مغلقً
بفتح  ● فقم  األمتعة،  صندوق  غطاء  إغالق  يتم  عندما  حتى  السيارة  في  العادم  غازات  رائحة  شممت  إذا 

النوافذ، وافحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك في أسرع وقت ممكن.
عند صف السيارة ■

إذا كانت السيارة في مكان سيء التهوية أو منطقة مغلقة مثل المرآب، أوقف تشغيل المحرك. ●
ال تترك السيارة والمحرك مشغلين لفترة زمنية طويلة. ●

إذا لم يكن بمقدورك تفادي هذا األمر، فقم بصف السيارة في مكان مفتوح وتأكد من عدم دخول انبعاثات 
العادم إلى مقصورة السيارة.

ا في منطقة تتراكم فيها الثلوج أو في مكان تهطل فيه الثلوج. إذا تراكمت أكوام الثلج  ● ال تترك المحرك دائرً
ا، قد تتجمع غازات العادم وتتسرب إلى داخل السيارة. حول السيارة بينما يكون المحرك دائرً

أنبوب العادم ■
يجب فحص نظام العادم على نحو دوري. إذا كانت هناك أي ثقوب أو تشققات ناجمة عن التآكل، أو تلف 
في إحد الوصالت أو صوت غير طبيعي من العادم، تأكد من فحص وتصليح سيارتك بواسطة وكيل 

تويوتا لديك. 
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٦٣ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

القيادة مع اصطحاب األطفال

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء وجود طفل في السيارة.
لوضع  كافية  بدرجة  ا  كبيرً حجمه  يصبح  حتى  للطفل  المناسب  الطفل  حركة  تقييد  نظام  استعمل 

حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة.
تحويل  ● بذراع  العرضي  االصطدام  لتفادي  الخلفية  المقاعد  في  األطفال  يجلس  بأن  يوصى 

السرعة، مفتاح المساحات، إلخ.
بفتح  ● األطفال  قيام  لتفادي  النوافذ  قفل  مفتاح  أو  األطفال  لحماية  الخلفي  الباب  قفل  استخدم 

الباب خالل القيادة أو تشغيل النافذة اآللية بشكل عرضي.
أجزاء  ● انحشار  أو  احتباس  في  تتسبب  قد  التي  التجهيزات  بتشغيل  الصغار  لألطفال  تسمح  ال 

الجسم، مثل النوافذ اآللية وغطاء المحرك وصندوق األمتعة والمقاعد إلخ.

  تحذير
ا لألطفال بحمل أو استخدام المفتاح. ا بدون مراقبة في السيارة، وال تسمح أبدً ال تترك األطفال أبدً

بإمكان األطفال بدء تشغيل السيارة أو تحويل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد. قد يكون هناك 
ا خطورة في تعرض األطفال أنفسهم إلى اإلصابة بجروح وذلك من خالل لعبهم في النوافذ أو فتحة  أيضً
السقف أو فتحة السقف البانورامية أو التجهيزات األخر الموجودة في السيارة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

ارتفاع درجة الحرارة أو درجات الحرارة شديدة االنخفاض داخل السيارة يمكن أن تكون قاتلة لألطفال.
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١-٢. سالمة األطفال٦٤

CAMRY_GH

أنظمة تقييد حركة الطفل

أنواع  مراعاتها،  ينبغي  احتياطية  تنبيهات  هناك  السيارة،  في  الطفل  حركة  تقييد  نظام  تركيب  قبل 
مختلفة من أنظمة تقييد حركة الطفل، إضافةً إلى طرق التركيب، إلخ مكتوبة في هذا الدليل.

استعمل نظام تقييد حركة الطفل عند القيادة مع اصحاب طفل صغير ال يتمكن من استعمال حزام 
المقعد بشكل صحيح. لسالمة الطفل، قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي. 

احرص على اتباع طريقة التركيب الواردة في دليل التشغيل المرفق مع نظام تقييد الحركة.

جدول المحتويات
رها..................................................................  ص ٦٥ أمور ينبغي تذكّ
...............................................  ص ٦٧ عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل

مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل موضع 
من مواضع الجلوس.................................................. ص ٧٣، ٧٩، ٨٧، ٩٢
طريقة تركيب نظام تقييد حركة الطفل.............................................. ص ١٠٠

التثبيت بواسطة حزام مقعد.....................................................  ص ١٠٢• 
................................  ص ١٠٥•  ISOFIX التثبيت بواسطة مرتكز التثبيت السفلي
استعمال مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي........................................ ص ١٠٨• 
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٦٥ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

رها أمور ينبغي تذكّ
االتصال  ● يرجى  الطفل،  حركة  تقييد  بنظام  خاصة  قوانين  لديها  فيها  تقيم  التي  الدولة  كانت  إذا 

بوكيل تويوتا لديك لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
ا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد السيارة  ● استعمل نظام تقييد حركة الطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

بطريقة صحيحة.
حركة  ● تقييد  نظام  باختيار  قم  األرجنتين:  تايوان،  كازخستان،  أرمينيا،  روسيا،  أوكرانيا،  لمصر، 

الطفل المناسب لعمر وحجم الطفل.
باستثناء مصر، أوكرانيا، روسيا، أرمينيا، كازخستان، تايوان، األرجنتين: قم باختيار نظام تقييد  ●

حركة الطفل الذي يالئم سيارتك والمناسب لعمر وحجم الطفل.
مالئمة  ● يمكن  ال  بأنه  الحظ  األرجنتين:  تايوان،  كازخستان،  أرمينيا،  روسيا،  أوكرانيا،  لمصر، 

كافة أنظمة تقييد حركة الطفل في كافة السيارات. 
قبل استعمال أو شراء نظام تقييد حركة الطفل، تحقق من مد توافق نظام تقييد حركة الطفل مع 

وضعيات المقعد. 
(ص ٧٣، ٧٩، ٨٧، ٩٢)
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١-٢. سالمة األطفال٦٦

CAMRY_GH

  تحذير
عند اصطحاب طفل ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

للحصول على حماية فعالة في حاالت حوادث السيارات والتوقفات المفاجئة، يجب تقييد حركة الطفل  ●
بطريقة  تركيبه  تم  والذي  الطفل  حركة  تقييد  نظام  أو  المقعد  حزام  باستعمال  وذلك  صحيحة،  بطريقة 
حركة  تقييد  نظام  مع  المرفق  التشغيل  دليل  راجع  التركيب،  حول  تفاصيل  على  للحصول  صحيحة. 

الطفل. يحتوي هذا الدليل على تعليمات التركيب العامة.
في  ● وتركيبه  الطفل،  وحجم  لوزن  المطابق  الطفل  حركة  تقييد  نظام  استعمال  على  بشدة  تويوتا  تحثّ 

ا إلحصائيات الحوادث، فإن الطفل يكون أكثر أمانًا عند تثبيته بطريقة صحيحة في  المقعد الخلفي. طبقً
المقعد الخلفي عنه في المقعد األمامي.

اإلمساك بالطفل بين ذراعيك أو بين ذراعي شخص آخر ليس بديالً عن نظام تقييد حركة الطفل. في حالة  ●
وقوع حادث، فإن الطفل يمكن أن يرتطم بالزجاج األمامي أو ينسحق بين من يمسك به وبين تجهيزات 

السيارة الداخلية.
التعامل مع نظام تقييد حركة الطفل ■

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غير مثبت بشكل صحيح في موضعه، فقد يصاب الطفل أو الركاب اآلخرين 
بجروح خطيرة أو حتى الوفاة في حالة الكبح المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.

إذا تعرضت السيارة لصدمة قوية من جراء وقوع حادث، إلخ، فمن الممكن أن يتلف نظام تقييد حركة  ●
الطفل الذي تتعذر رؤيته بسرعة. في مثل هذه الحاالت، ال تعمد إلى إعادة استخدام نظام تقييد الحركة.

ا لنظام تقييد حركة الطفل، قد يكون  ● لمصر، أوكرانيا، روسيا، أرمينيا، كازخستان، تايوان، األرجنتين: تبعً
ا ليتم  . في تلك الحاالت، تحقق ما إذا كان نظام تقييد حركة الطفل مالئمً ا صعبًا أو مستحيالً التركيب أمرً
تركيبه في السيارة. (ص ٧٣، ٧٩، ٨٧، ٩٢) احرص على التركيب مع مراعاة قواعد االستخدام وذلك 
بعد قراءة طريقة تثبيت نظام تقييد حركة الطفل الواردة في هذا الدليل، إضافةً إلى دليل التشغيل المرفق 

مع نظام تقييد حركة الطفل بعناية.
باستثناء مصر، أوكرانيا، روسيا، أرمينيا، كازخستان، تايوان، األرجنتين: تأكد من إنجاز جميع تعليمات  ●

التركيب المرفقة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل ومن إحكام تثبيت النظام بصورة صحيحة.
احتفظ بنظام تقييد حركة الطفل مثبتًا بصورة صحيحة على المقعد حتى أثناء عدم استعماله. ال تقم بحفظ  ●

نظام تقييد حركة الطفل بدون تثبيته بإحكام في مقصورة الركاب.
إذا استدعت الضرورة نزع نظام تقييد حركة الطفل، قم بإخراجه من السيارة أو تخزينه بإحكام في صندوق  ●

األمتعة.
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٦٧ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي (باستثناء تايوان) ■

لسالمة الطفل، قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي. عندما يكون تركيب 
ا ال يمكن تجنبه، اضبط المقعد كما يلي  نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي أمرً

وقم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
أقصى  ● إلى  المقعد  ظهر  زاوية  اضبط 

موضع قائم.
الطفل  مقعد  بين  فجوة  هناك  كان  إذا 
وظهر المقعد، اضبط زاوية ظهر المقعد 

إلى أن تحقق تالمس جيد بينهما.
قم بتحريك المقعد إلى الخلف بالكامل. ●
أقصى  ● إلى  المقعد  ارتفاع  بتحريك  قم 

موضع علوي.
ا  ● إذا تداخل مسند الرأس مع نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك وكان نزع مسند الرأس أمرً

ممكنًا، انزع مسند الرأس.
وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي.

  تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء تايوان) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

المواجه  ● الطفل  حركة  تقييد  نظام  باستعمال  ا  أبدً تقم  ال 
للخلف في مقعد الراكب األمامي.

في حال وقوع حادث، فإن قوة االنتفاخ السريع لكيس 
هواء الراكب األمامي يمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة لألطفال.
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١-٢. سالمة األطفال٦٨

CAMRY_GH

  تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء تايوان) ■

لجانب  ● الشمس  حاجبة  على  (ملصقات)  ملصق  هناك 
تقييد  نظام  تركيب  حظر  إلى  كالهما  ويشير  الراكب، 
الراكب  مقعد  على  للخلف  المواجه  الطفل  حركة 

األمامي.
الشكل  في  مبينة  (الملصقات)  الملصق  تفاصيل 

التوضيحي أدناه.
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٦٩ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء تايوان) ■

السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي:  ●
ا إلى تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف على مقعد الراكب األمامي حتى لو كان  ال تعمد أبدً
ضوء المؤشر ”AIRBAG OFF“ مضيئًا. في حالة وقوع حادث، فإن القوة الناشئة من االنتفاخ السريع 
لكيس هواء الراكب األمامي يمكن أن تتسبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة إذا كان نظام تقييد 

حركة الطفل المواجه للخلف مركبًا في مقعد الراكب األمامي.
السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي:  ●

يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام في مقعد الراكب األمامي فقط إذا كان ال يمكن 
تجنب ذلك. يجب عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل الذي يتطلب حزام ربط علوي في مقعد الراكب 

األمامي لعدم وجود مرتكز تثبيت لحزام الربط العلوي لمقعد الراكب األمامي.
مقعد  ● ركاب  تصنيف  بنظام  المجهزة  غير  السيارات 

الراكب األمامي: 
قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام على 
المقعد األمامي فقط إذا كان ال يمكن تجنب ذلك. عند 
على  لألمام  المواجه  الطفل  حركة  تقييد  نظام  تركيب 
مقعد الراكب األمامي، حرك المقعد إلى أقصى موضع 
يؤدي  أن  يمكن  ذلك  عمل  في  اإلخفاق  ممكن.  خلفي 
انفتاح  حالة  في  خطيرة  بجروح  اإلصابة  أو  الوفاة  إلى 

أكياس الهواء (انتفاخها).
السيارات المجهزة بنظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي:  ●

يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام في مقعد الراكب األمامي فقط إذا كان ال يمكن 
تجنب ذلك. عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام على مقعد الراكب األمامي، ارفع ظهر 
المقعد قدر اإلمكان ثم حرك المقعد إلى أقصى موضع خلفي ممكن وارفع المقعد إلى أعلى موضع، 

حتى لو كان ضوء المؤشر ”AIRBAG OFF“ مضيئًا. 
ا ممكنًا، انزع مسند  إذا تداخل مسند الرأس مع تركيب نظام تقييد حركة الطفل، وكان نزع مسند الرأس أمرً

الرأس. 
إذا تعذر نزع مسند الرأس، ارفعه إلى أعلى موضع ممكن.
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١-٢. سالمة األطفال٧٠

CAMRY_GH

  تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء تايوان) ■

ال  ● جانبية:   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 
من  جزء  أي  أو  رأسه/رأسها  بإسناد  للطفل  تسمح 
حيث  المقعد  منطقة  أو  الباب  على  جسمه/جسمها 
يفترض أن تنفتح أكياس هواء SRS الجانبية حتى ولو 
الطفل.  حركة  تقييد  نظام  مقعد  في  ا  جالسً الطفل  كان 
ا، ويمكن  انتفاخ أكياس هواء SRS الجانبية يشكل خطرً
للصدمة الناشئة عن انتفاخها أن تتسبب في وفاة الطفل 

أو إصابته بجروح خطيرة.
رأسه/ ● بإسناد  للطفل  تسمح  ال  الواقية:  الستارة  وطراز  جانبية   SRS هواء  بأكياس  المجهزة  السيارات 

أو  الخلفية  أو  األمامية  األعمدة  أو  المقعد  منطقة  أو  الباب  على  جسمه/جسمها  من  جزء  أي  أو  رأسها 
السكك الجانبية للسقف حيث يفترض أن تنفتح أكياس هواء SRS الجانبية أو أكياس هواء SRS طراز 
 SRS ا في مقعد نظام تقييد حركة الطفل. انتفاخ أكياس هواء الستارة الواقية حتى ولو كان الطفل جالسً
ا ويمكن للصدمة أن تتسبب في وفاة الطفل أو  الجانبية وأكياس الهواء طراز الستارة الواقية يشكل خطرً

إصابته بجروح خطيرة.
ا من مرور حزام الكتف عبر وسط كتف الطفل. يجب  ● عند تركيب مقعد الصغير (مقعد معزز)، تأكد دائمً

ا عن رقبة الطفل ولكن بحيث ال يمكن أن يسقط عن كتف الطفل. أن يبقى الحزام بعيدً
استعمل نظام تقييد حركة طفل مالئم لعمر وحجم الطفل وقم بتركيبه على المقعد الخلفي. ●
الطفل  ● حركة  تقييد  نظام  يعيق  السائق  مقعد  كان  إذا 

نظام  بتركيب  قم  صحيحة،  بصورة  تركيبه  دون  ويحول 
األيمن  الخلفي  المقعد  على  الطفل  حركة  تقييد 
(السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر) أو على المقعد 
الخلفي األيسر (السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى).

قم بضبط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يعيق نظام تقييد حركة الطفل. ●

CAMRY_OM33F04H.indb   70CAMRY_OM33F04H.indb   70 2020-12-16   4:28:46 PM2020-12-16   4:28:46 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٧١ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (لتايوان) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل على  ● ال تعمد أبدً
مقعد الراكب األمامي.

في حال وقوع حادث، فإن قوة االنتفاخ السريع لكيس 
هواء الراكب األمامي يمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة لألطفال.

لجانب  ● الشمس  حاجبة  على  (ملصقات)  ملصق  هناك 
الراكب، ويشير ذلك إلى حظر تركيب نظام تقييد حركة 

الطفل على مقعد الراكب األمامي. 
الشكل  في  مبينة  (الملصقات)  الملصق  تفاصيل 

التوضيحي أدناه.

”9L“ الموجودة في الشكل التوضيحي ليس لها عالقة بالمحتويات الخاصة بملصق التحذير.
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١-٢. سالمة األطفال٧٢
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  تحذير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل (لتايوان) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

من  ● جزء  أي  أو  رأسه/رأسها  بإسناد  للطفل  تسمح  ال 
جسمه/جسمها على الباب أو منطقة المقعد أو األعمدة 
حيث  للسقف  الجانبية  السكك  أو  الخلفية  أو  األمامية 
الستارة  طراز   SRS هواء  أكياس  تنفتح  أن  يفترض 
ا في مقعد نظام تقييد  الواقية حتى ولو كان الطفل جالسً
الواقية  الستارة  طراز  هواء  أكياس  انتفاخ  الطفل.  حركة 
أن  انتفاخها  عن  الناشئة  للصدمة  ويمكن  ا،  خطرً يشكل 

تتسبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة.
ا من مرور حزام الكتف عبر وسط كتف الطفل. يجب  ● عند تركيب مقعد الصغير (مقعد معزز)، تأكد دائمً

ا عن رقبة الطفل ولكن بحيث ال يمكن أن يسقط عن كتف الطفل. أن يبقى الحزام بعيدً
استعمل نظام تقييد حركة طفل مالئم لعمر وحجم الطفل وقم بتركيبه على المقعد الخلفي. ●
الطفل  ● حركة  تقييد  نظام  يعيق  السائق  مقعد  كان  إذا 

نظام  بتركيب  قم  صحيحة،  بصورة  تركيبه  دون  ويحول 
تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي األيمن.

نظام  ● يعيق  ال  بحيث  األمامي  الراكب  مقعد  بضبط  قم 
تقييد حركة الطفل.
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٧٣ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس (لمصر)
مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس ■

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل (ص ٧٥) يعرض 
تركيبها  يمكن  التي  الجلوس  ومواضع  استعمالها  يمكن  التي  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  نوع 

باستعمال الرموز.
ا مع [قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من  تحقق من اختيار نظام تقييد حركة الطفل سويً

وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل] التالي.
قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■

التحقق من معايير نظام تقييد حركة الطفل.  
 UN(ECE) أو   ١*UN(ECE) R44 المعيار  مع  يتطابق  طفل  حركة  تقييد  نظام  استعمل 

.١، ٢*R129

يتم عرض عالمة الموافقة التالية على أنظمة تقييد حركة الطفل المطابقة.
تفقد بحثًا عن عالمة الموافقة المثبتة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال حول رقم النظام المعروض
 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  

٣*R44
الطفل  وزن  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
عالمة  مع  يتوافق  أن  يمكن  الذي 
.UN(ECE) R44 الموافقة للمعيار

 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  
٣*R129

الطفل  طول  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
وكذلك األوزان المتوفرة التي يمكن 
أن تتوافق مع عالمة الموافقة للمعيار 

.UN(ECE) R129
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١-٢. سالمة األطفال٧٤

CAMRY_GH

يعد كل من المعيار UN(ECE) R44 والمعيار UN(ECE) R129 ضمن أنظمة األمم المتحدة   :١*
الخاصة بأنظمة تقييد حركة الطفل.

أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد ال تكون متوفرة خارج منطقة االتحاد األوروبي.  :٢*
ا للمنتج. قد تختلف العالمة المعروضة وذلك تبعً  :٣*

التحقق من فئة نظام تقييد حركة الطفل.  
نظام  فئات  من  فئة  أي  لمعرفة  الطفل  حركة  تقييد  بنظام  الخاصة  الموافقة  عالمة  من  تحقق 

تقييد حركة الطفل التالية تالئم. 
ا، إذا كان هناك أية شكوك، تحقق من دليل المستخدم المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل  أيضً

أو اتصل ببائع التجزئة الخاص بنظام تقييد حركة الطفل.
الفئة ”شاملة“• 
الفئة ”شبه شاملة“• 
الفئة ”مقيدة“• 
الفئة ”سيارات محددة“• 
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٧٥ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
١، ٢، ٣*

١
٤*

  

٢*٢، ٣  
٣* ٣  
٤*٢، ٣  

١
٢
٣
٤

مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة ”الشاملة“ والمثبت بواسطة حزام مقعد.

.ISOFIX والفئة i-Size مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة

يتضمن نقطة مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي.

ا باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف في مقعد الراكب  ال تقم أبدً
األمامي.
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١-٢. سالمة األطفال٧٦

CAMRY_GH

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان من الممكن ضبط ارتفاع مقعد الراكب، قم   :١*
بتحريكه إلى أقصى موضع علوي.

موضع  أقصى  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  اضبط   :٢*
قائم. 

إذا  لألمام،  المواجه  الطفل  مقعد  تركيب  عند 
كان هناك فجوة بين مقعد الطفل وظهر المقعد، 
اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أن تحقق تالمس 

جيد بينهما.

ا ممكنًا، انزع  إذا تداخل مسند الرأس مع نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك وكان نزع مسند الرأس أمرً  :٣*  
مسند الرأس.

وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي.
استعمل فقط نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام.  :٤*  
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٧٧ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

معلومات مفصلة حول تركيب أنظمة تقييد حركة الطفل ■

وضعية الجلوسرقم موضع المقعد

لحزام  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الشاملة  الفئة  من  المربوط  المقعد 

(نعم/ال)

نعم
مواجه لألمام

فقط
نعمنعمنعم

i-Size الفئة  من  الجلوس  وضعية 
نعمالنعمال(نعم/ال)

آللية  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الالالالالتثبيت الجانبية (L2/L1/ال)

مالئم آللية التثبيت المواجهة للخلف 
R2X ،R1، ال(R3/R2/R2X/R1/ال)

R3 ،R2
R2X ،R1، ال

R3 ،R2
لألمام  المواجهة  التثبيت  آللية  مالئم 

F2 ،F2X، ال(F3/F2/F2X/ال)
F3

F2 ،F2X، ال
F3

الصغير  مقعد  تثبيت  آللية  مالئم 
B3 ،B2الB3 ،B2ال(B3/B2/ال)

يتم تقسيم أنظمة تقييد حركة الطفل ISOFIX إلى ”آلية تثبيت“ مختلفة. يمكن استعمال نظام 
الجدول  في  والمذكورة  التثبيت“  ”آلية  في  الخاصة  الجلوس  مواضع  في  الطفل  حركة  تقييد 

أعاله. فيما يتعلق بنوع ”آلية التثبيت“، تأكد من الجدول التالي. 
إذا لم يكن لد نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك نوع من ”آلية التثبيت“ (أو إذا لم تتمكن من 
العثور على المعلومات الواردة في الجدول أدناه)، يرجى مراجعة ”قائمة السيارة“ الخاصة بنظام 
تقييد حركة الطفل للحصول على معلومات حول مد التوافق أو اسأل بائع التجزئة لكرسي 

األطفال الخاص بك.
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١-٢. سالمة األطفال٧٨

CAMRY_GH

الوصفآلية التثبيت
F3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع الكامل
F2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى

F2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى
R3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم الكامل
R2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى

R2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى
R1مقعد الرضيع المواجه للخلف
L1مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيمن
B2مقعد الصغير
B3مقعد الصغير

يكون  ال  فقد  الخلفي،  المقعد  في  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  أنواع  بعض  تثبيت  إحكام  عند 
حركة  تقييد  نظام  من  القريبة  المواضع  في  ممكنًا  ا  أمرً صحيح  بشكل  المقاعد  أحزمة  استعمال 
الطفل دون أن يتداخل معه أو يؤثر على فعالية حزام المقعد. احرص على مالئمة حزام المقعد 
ا بكتفك وأسفل وركيك. إذا لم يكن كذلك، أو إذا تداخل مع نظام  الخاص بك بشكل جيد مرورً

تقييد حركة الطفل، فانتقل إلى موضع مختلف. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقاعد الخلفية، قم بضبط المقعد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.

عند تركيب مقعد الطفل على قاعدة دعم، إذا تداخل مقعد الطفل مع ظهر المقعد عند تثبيته  ●
على قاعدة الدعم، قم بضبط ظهر المقعد نحو الخلف إلى أن يختفي التداخل.
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٧٩ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

على  ● المقعد  حزام  تثبيت  مرتكز  كان  إذا 
ه حزام مقعد الطفل، قم  الكتف أمام موجّ

بتحريك وسادة المقعد لألمام.

عند تركيب مقعد الصغير، إذا كان الطفل في نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك في وضع  ●
مرتكز  كان  وإذا  راحة.  األكثر  الموضع  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  بضبط  قم  كبير،  بشكلٍ  قائم 
ه حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد  تثبيت حزام المقعد على الكتف أمام موجّ

لألمام.
مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس (ألوكرانيا، روسيا، أرمينيا، 

كازخستان)
مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس ■

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل (ص ٨٢) يعرض 
تركيبها  يمكن  التي  الجلوس  ومواضع  استعمالها  يمكن  التي  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  نوع 

باستعمال الرموز.
ا، يمكن اختيار نظام تقييد حركة الطفل الموصى به والمالئم لطفلك. أيضً

وإال، تحقق من [جدول أنظمة تقييد حركة الطفل الموصى بها ومد التوافق] لمعرفة أنظمة 
تقييد حركة الطفل الموصى بها. (ص ٨٥)

ا مع [قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من  تحقق من اختيار نظام تقييد حركة الطفل سويً
وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل] التالي.
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١-٢. سالمة األطفال٨٠

CAMRY_GH

قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
التحقق من معايير نظام تقييد حركة الطفل.  

 UN(ECE) أو   ١*UN(ECE) R44 المعيار  مع  يتطابق  طفل  حركة  تقييد  نظام  استعمل 
.١، ٢*R129

يتم عرض عالمة الموافقة التالية على أنظمة تقييد حركة الطفل المطابقة.
تفقد بحثًا عن عالمة الموافقة المثبتة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال حول رقم النظام المعروض
 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  

٣*R44
الطفل  وزن  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
عالمة  مع  يتوافق  أن  يمكن  الذي 
.UN(ECE) R44 الموافقة للمعيار

 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  
٣*R129

الطفل  طول  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
وكذلك األوزان المتوفرة التي يمكن 
أن تتوافق مع عالمة الموافقة للمعيار 

.UN(ECE) R129
األمم  أنظمة  ضمن   UN(ECE) R129 والمعيار   UN(ECE) R44 المعيار  من  كل  يعد   :١*  

المتحدة الخاصة بأنظمة تقييد حركة الطفل.
االتحاد  منطقة  خارج  متوفرة  تكون  ال  قد  الجدول  في  المذكورة  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة   :٢*  

األوروبي.
ا للمنتج. قد تختلف العالمة المعروضة وذلك تبعً  :٣*  
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٨١ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

التحقق من فئة نظام تقييد حركة الطفل.  
نظام  فئات  من  فئة  أي  لمعرفة  الطفل  حركة  تقييد  بنظام  الخاصة  الموافقة  عالمة  من  تحقق 

تقييد حركة الطفل التالية تالئم. 
ا، إذا كان هناك أية شكوك، تحقق من دليل المستخدم المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل  أيضً

أو اتصل ببائع التجزئة الخاص بنظام تقييد حركة الطفل.
الفئة ”شاملة“• 
الفئة ”شبه شاملة“• 
الفئة ”مقيدة“• 
الفئة ”سيارات محددة“• 
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١-٢. سالمة األطفال٨٢

CAMRY_GH

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
١*١، ٢، ٣

٤*  

   
٢، ٣*

٢   

٣* ٣    

٢، ٣*   

١
٢
٣

مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة ”الشاملة“ والمثبت بواسطة حزام مقعد.

الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  جدول  في  المعطاة  الطفل  حركة  تقييد  ألنظمة  مالئمة 
الموصى بها ومد التوافق 

(ص ٨٥)

.ISOFIX والفئة i-Size مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة

يتضمن نقطة مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي.

ا باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف في مقعد الراكب  ال تقم أبدً
األمامي.
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٨٣ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان من الممكن ضبط ارتفاع مقعد الراكب، قم   :١*  
بتحريكه إلى أقصى موضع علوي.

موضع  أقصى  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  اضبط   :٢*  
قائم. 

إذا  لألمام،  المواجه  الطفل  مقعد  تركيب  عند 
كان هناك فجوة بين مقعد الطفل وظهر المقعد، 
اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أن تحقق تالمس 

جيد بينهما.

ا ممكنًا، انزع  إذا تداخل مسند الرأس مع نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك وكان نزع مسند الرأس أمرً  :٣*  
مسند الرأس.

وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي.
استعمل فقط نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام.  :٤*  
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١-٢. سالمة األطفال٨٤

CAMRY_GH

معلومات مفصلة حول تركيب أنظمة تقييد حركة الطفل ■

وضعية الجلوسرقم موضع المقعد

لحزام  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الشاملة   الفئة  من  المربوط  المقعد 

(نعم/ال)

نعم
مواجه لألمام

فقط
نعمنعمنعم

i-Size الفئة  من  الجلوس  وضعية 
نعمالنعمال(نعم/ال)

آللية  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الالالالالتثبيت الجانبية (L2/L1/ال)

مالئم آللية التثبيت المواجهة للخلف 
R2X ،R1، ال(R3/R2/R2X/R1/ال)

R3 ،R2
R2X ،R1، ال

R3 ،R2
لألمام  المواجهة  التثبيت  آللية  مالئم 

F2 ،F2X، ال(F3/F2/F2X/ال)
F3

F2 ،F2X، ال
F3

الصغير  مقعد  تثبيت  آللية  مالئم 
B3 ،B2الB3 ،B2ال(B3/B2/ال)

يتم تقسيم أنظمة تقييد حركة الطفل ISOFIX إلى ”آلية تثبيت“ مختلفة. يمكن استعمال نظام 
الجدول  في  والمذكورة  التثبيت“  ”آلية  في  الخاصة  الجلوس  مواضع  في  الطفل  حركة  تقييد 

أعاله. فيما يتعلق بنوع ”آلية التثبيت“، تأكد من الجدول التالي. 
إذا لم يكن لد نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك نوع من ”آلية التثبيت“ (أو إذا لم تتمكن من 
العثور على المعلومات الواردة في الجدول أدناه)، يرجى مراجعة ”قائمة السيارة“ الخاصة بنظام 
تقييد حركة الطفل للحصول على معلومات حول مد التوافق أو اسأل بائع التجزئة لكرسي 

األطفال الخاص بك.
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٨٥ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

الوصفآلية التثبيت
F3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع الكامل
F2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى

F2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى
R3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم الكامل
R2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى

R2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى
R1مقعد الرضيع المواجه للخلف
L1مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيمن
B2مقعد الصغير
B3مقعد الصغير

جدول أنظمة تقييد حركة الطفل الموصى بها ومد التوافق ■

أنظمة تقييد حركة مجموعات الكتل
الطفل الموصى بها

وضعية الجلوس

0، +0 ما يصل 
13 kg إلى
(١٣ كجم)

 BABY ،G0+
 SAFE PLUS

(نعم/ال)
نعمنعمنعمال

 G0+ BABY SAFE
 SEAT مع PLUS

 ،BELT FIXATION
 BASE PLATFORM

(نعم/ال)

نعمالنعمال

I
 18 kg 9 إلى

(٩ إلى ١٨ كجم)
 DUO PLUS

(نعم/ال)
نعم 

تثبيت 
الحزام فقط

نعمالنعم

 III ،II
 36 kg 15 إلى

(١٥ إلى ٣٦ 
كجم)

 KIDFIX XP
SICT (نعم/ال)

نعمالنعمال

 MAXI PLUS
(نعم/ال)

نعم 
تثبيت 

الحزام فقط
نعمالنعم
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١-٢. سالمة األطفال٨٦

CAMRY_GH

االتحاد  منطقة  خارج  متوفرة  تكون  ال  قد  الجدول  في  المذكورة  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة 
األوروبي.

يكون  ال  فقد  الخلفي،  المقعد  في  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  أنواع  بعض  تثبيت  إحكام  عند 
حركة  تقييد  نظام  من  القريبة  المواضع  في  ممكنًا  ا  أمرً صحيح  بشكل  المقاعد  أحزمة  استعمال 
الطفل دون أن يتداخل معه أو يؤثر على فعالية حزام المقعد. احرص على مالئمة حزام المقعد 
ا بكتفك وأسفل وركيك. إذا لم يكن كذلك، أو إذا تداخل مع نظام  الخاص بك بشكل جيد مرورً

تقييد حركة الطفل، فانتقل إلى موضع مختلف. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقاعد الخلفية، قم بضبط المقعد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.

عند تركيب مقعد الطفل على قاعدة دعم، إذا تداخل مقعد الطفل مع ظهر المقعد عند تثبيته  ●
على قاعدة الدعم، قم بضبط ظهر المقعد نحو الخلف إلى أن يختفي التداخل.

على  ● المقعد  حزام  تثبيت  مرتكز  كان  إذا 
ه حزام مقعد الطفل، قم  الكتف أمام موجّ

بتحريك وسادة المقعد لألمام.

عند تركيب مقعد الصغير، إذا كان الطفل في نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك في وضع  ●
مرتكز  كان  وإذا  راحة.  األكثر  الموضع  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  بضبط  قم  كبير،  بشكلٍ  قائم 
ه حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد  تثبيت حزام المقعد على الكتف أمام موجّ

لألمام.
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٨٧ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل موضع من وضعيات الجلوس (لتايوان)
مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس ■

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل (ص ٨٩) يعرض 
تركيبها  يمكن  التي  الجلوس  ومواضع  استعمالها  يمكن  التي  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  نوع 

باستعمال الرموز.
ا مع [قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من  تحقق من اختيار نظام تقييد حركة الطفل سويً

وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل] التالي.
قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■

التحقق من معايير نظام تقييد حركة الطفل.  
 UN(ECE) أو   ١*UN(ECE) R44 المعيار  مع  يتطابق  طفل  حركة  تقييد  نظام  استعمل 

.١، ٢*R129

يتم عرض عالمة الموافقة التالية على أنظمة تقييد حركة الطفل المطابقة.
تفقد بحثًا عن عالمة الموافقة المثبتة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال حول رقم النظام المعروض
 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  

٣*R44
الطفل  وزن  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
عالمة  مع  يتوافق  أن  يمكن  الذي 
.UN(ECE) R44 الموافقة للمعيار

 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  
٣*R129

الطفل  طول  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
وكذلك األوزان المتوفرة التي يمكن 
أن تتوافق مع عالمة الموافقة للمعيار 

.UN(ECE) R129
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١-٢. سالمة األطفال٨٨

CAMRY_GH

يعد كل من المعيار UN(ECE) R44 والمعيار UN(ECE) R129 ضمن أنظمة األمم المتحدة   :١*
الخاصة بأنظمة تقييد حركة الطفل.

أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد ال تكون متوفرة خارج منطقة االتحاد األوروبي.  :٢*
ا للمنتج. قد تختلف العالمة المعروضة وذلك تبعً  :٣*

التحقق من فئة نظام تقييد حركة الطفل.  
نظام  فئات  من  فئة  أي  لمعرفة  الطفل  حركة  تقييد  بنظام  الخاصة  الموافقة  عالمة  من  تحقق 

تقييد حركة الطفل التالية تالئم. 
ا، إذا كان هناك أية شكوك، تحقق من دليل المستخدم المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل  أيضً

أو اتصل ببائع التجزئة الخاص بنظام تقييد حركة الطفل.
الفئة ”شاملة“• 
الفئة ”شبه شاملة“• 
الفئة ”مقيدة“• 
الفئة ”سيارات محددة“• 
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٨٩ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■

١  

٢ 

٣  
١
٢
٣

مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة ”الشاملة“ والمثبت بواسطة حزام مقعد.

.ISOFIX والفئة i-Size مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة

يتضمن نقطة مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي.

غير مالئم لنظام تقييد حركة الطفل.
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١-٢. سالمة األطفال٩٠

CAMRY_GH

معلومات مفصلة حول تركيب أنظمة تقييد حركة الطفل ■

وضعية الجلوسرقم موضع المقعد

المربوط  المقعد  لحزام  المالئمة  الجلوس  وضعية 
نعمنعمنعممن الفئة الشاملة (نعم/ال)

نعمالنعموضعية الجلوس من الفئة i-Size (نعم/ال)
الجانبية  التثبيت  آللية  المالئمة  الجلوس  وضعية 

الالال(L2/L1/ال)
مالئم آللية التثبيت المواجهة للخلف 

(R3/R2/R2X/R1/ال)
 ،R2X ،R1

R3 ،R2
R2X ،R1، ال

R3 ،R2
مالئم آللية التثبيت المواجهة لألمام 

(F3/F2/F2X/ال)
 ،F2 ،F2X

F3
F2 ،F2X، ال

F3
مالئم آللية تثبيت مقعد الصغير 

B3 ،B2الB3 ،B2(B3/B2/ال)

نظام  استعمال  يمكن  مختلفة.  تثبيت“  ”آلية  إلى   ISOFIX الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  تقسيم  يتم 
تقييد حركة الطفل في مواضع الجلوس الخاصة في ”آلية التثبيت“ والمذكورة في الجدول أعاله. 

فيما يتعلق بنوع ”آلية التثبيت“، تأكد من الجدول التالي. 
إذا لم يكن لد نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك نوع من ”آلية التثبيت“ (أو إذا لم تتمكن من 
العثور على المعلومات الواردة في الجدول أدناه)، يرجى مراجعة ”قائمة السيارة“ الخاصة بنظام 
تقييد حركة الطفل للحصول على معلومات حول مد التوافق أو اسأل بائع التجزئة لكرسي 

األطفال الخاص بك.
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٩١ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

الوصفآلية التثبيت
F3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع الكامل
F2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى

F2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى
R3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم الكامل
R2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى

R2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى
R1مقعد الرضيع المواجه للخلف
L1مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيمن
B2مقعد الصغير
B3مقعد الصغير

يكون  ال  فقد  الخلفي،  المقعد  في  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  أنواع  بعض  تثبيت  إحكام  عند 
حركة  تقييد  نظام  من  القريبة  المواضع  في  ممكنًا  ا  أمرً صحيح  بشكل  المقاعد  أحزمة  استعمال 
الطفل دون أن يتداخل معه أو يؤثر على فعالية حزام المقعد. احرص على مالئمة حزام المقعد 
ا بكتفك وأسفل وركيك. إذا لم يكن كذلك، أو إذا تداخل مع نظام  الخاص بك بشكل جيد مرورً

تقييد حركة الطفل، فانتقل إلى موضع مختلف. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقاعد الخلفية، قم بضبط المقعد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.
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١-٢. سالمة األطفال٩٢

CAMRY_GH

مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس (لألرجنتين)
مد توافق نظام تقييد حركة الطفل لكل وضعية من وضعيات الجلوس ■

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل (ص ٩٥) يعرض 
تركيبها  يمكن  التي  الجلوس  ومواضع  استعمالها  يمكن  التي  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  نوع 

باستعمال الرموز.
ا، يمكن اختيار نظام تقييد حركة الطفل الموصى به والمالئم لطفلك. أيضً

وإال، تحقق من [جدول أنظمة تقييد حركة الطفل الموصى بها ومد التوافق] لمعرفة أنظمة 
تقييد حركة الطفل الموصى بها. (ص ٩٨)

ا مع [قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من  تحقق من اختيار نظام تقييد حركة الطفل سويً
وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل] التالي.
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٩٣ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

قبل التأكد من مد توافق كل وضعية من وضعيات الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
التحقق من معايير نظام تقييد حركة الطفل.  

 UN(ECE) أو   ١*UN(ECE) R44 المعيار  مع  يتطابق  طفل  حركة  تقييد  نظام  استعمل 
.١، ٢*R129

يتم عرض عالمة الموافقة التالية على أنظمة تقييد حركة الطفل المطابقة.
تفقد بحثًا عن عالمة الموافقة المثبتة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال حول رقم النظام المعروض
 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  

٣*R44
الطفل  وزن  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
عالمة  مع  يتوافق  أن  يمكن  الذي 
.UN(ECE) R44 الموافقة للمعيار

 UN(ECE) عالمة الموافقة للمعيار  
٣*R129

الطفل  طول  نطاق  إلى  اإلشارة  تتم 
وكذلك األوزان المتوفرة التي يمكن 
أن تتوافق مع عالمة الموافقة للمعيار 

.UN(ECE) R129
يعد كل من المعيار UN(ECE) R44 والمعيار UN(ECE) R129 ضمن أنظمة األمم المتحدة   :١*

الخاصة بأنظمة تقييد حركة الطفل.
أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد ال تكون متوفرة خارج منطقة االتحاد األوروبي.  :٢*

ا للمنتج. قد تختلف العالمة المعروضة وذلك تبعً  :٣*
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١-٢. سالمة األطفال٩٤

CAMRY_GH

التحقق من فئة نظام تقييد حركة الطفل.  
نظام  فئات  من  فئة  أي  لمعرفة  الطفل  حركة  تقييد  بنظام  الخاصة  الموافقة  عالمة  من  تحقق 

تقييد حركة الطفل التالية تالئم. 
ا، إذا كان هناك أية شكوك، تحقق من دليل المستخدم المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل  أيضً

أو اتصل ببائع التجزئة الخاص بنظام تقييد حركة الطفل.
الفئة ”شاملة“• 
الفئة ”شبه شاملة“• 
الفئة ”مقيدة“• 
الفئة ”سيارات محددة“• 
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٩٥ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

مد توافق كل موضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
١*١، ٢، ٣

٤*  

٢، ٣*
٢   

٣* ٣
٢، ٣*   

١
٢
٣

مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة ”الشاملة“ والمثبت بواسطة حزام مقعد.

الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  جدول  في  المعطاة  الطفل  حركة  تقييد  ألنظمة  مالئمة 
الموصى بها ومد التوافق 

(ص ٩٨)

.ISOFIX والفئة i-Size مالئم لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة

يتضمن نقطة مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي.

ا باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف في مقعد الراكب  ال تقم أبدً
األمامي.
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١-٢. سالمة األطفال٩٦

CAMRY_GH

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان من الممكن ضبط ارتفاع مقعد الراكب، قم   :١*  
بتحريكه إلى أقصى موضع علوي.

موضع  أقصى  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  اضبط   :٢*  
قائم. 

إذا  لألمام،  المواجه  الطفل  مقعد  تركيب  عند 
كان هناك فجوة بين مقعد الطفل وظهر المقعد، 
اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أن تحقق تالمس 

جيد بينهما.

ا ممكنًا، انزع  إذا تداخل مسند الرأس مع نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك وكان نزع مسند الرأس أمرً  :٣*  
مسند الرأس.

وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي.
استعمل فقط نظام تقييد حركة الطفل المواجه لألمام.  :٤*  
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٩٧ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

معلومات مفصلة حول تركيب أنظمة تقييد حركة الطفل ■

وضعية الجلوسرقم موضع المقعد

لحزام  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الشاملة  الفئة  من  المربوط  المقعد 

(نعم/ال)

نعم
مواجه لألمام

فقط
نعمنعمنعم

i-Size الفئة  من  الجلوس  وضعية 
نعمالنعمال(نعم/ال)

آللية  المالئمة  الجلوس  وضعية 
الالالالالتثبيت الجانبية (L2/L1/ال)

مالئم آللية التثبيت المواجهة للخلف 
R2X ،R1، ال(R3/R2/R2X/R1/ال)

R3 ،R2
R2X ،R1، ال

R3 ،R2
لألمام  المواجهة  التثبيت  آللية  مالئم 

F2 ،F2X، ال(F3/F2/F2X/ال)
F3

F2 ،F2X، ال
F3

الصغير  مقعد  تثبيت  آللية  مالئم 
B3 ،B2الB3 ،B2ال(B3/B2/ال)

يتم تقسيم أنظمة تقييد حركة الطفل ISOFIX إلى ”آلية تثبيت“ مختلفة. يمكن استعمال نظام 
الجدول  في  والمذكورة  التثبيت“  ”آلية  في  الخاصة  الجلوس  مواضع  في  الطفل  حركة  تقييد 

أعاله. فيما يتعلق بنوع ”آلية التثبيت“، تأكد من الجدول التالي. 
إذا لم يكن لد نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك نوع من ”آلية التثبيت“ (أو إذا لم تتمكن من 
العثور على المعلومات الواردة في الجدول أدناه)، يرجى مراجعة ”قائمة السيارة“ الخاصة بنظام 
تقييد حركة الطفل للحصول على معلومات حول مد التوافق أو اسأل بائع التجزئة لكرسي 

األطفال الخاص بك.
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١-٢. سالمة األطفال٩٨

CAMRY_GH

الوصفآلية التثبيت
F3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع الكامل
F2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى

F2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة لألمام ذات االرتفاع األدنى
R3أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم الكامل
R2أنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى

R2Xأنظمة تقييد حركة الطفل المواجهة للخلف ذات الحجم األدنى
R1مقعد الرضيع المواجه للخلف
L1مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (المهد) المواجه للجانب األيمن
B2مقعد الصغير
B3مقعد الصغير

جدول أنظمة تقييد حركة الطفل الموصى بها ومد التوافق ■

أنظمة تقييد حركة مجموعات الكتل
الطفل الموصى بها

وضعية الجلوس

0، +0 ما يصل 
13 kg إلى
(١٣ كجم)

نعمالنعمالMIDI 2 (نعم/ال)

I
 18 kg 9 إلى

(٩ إلى ١٨ كجم)
نعمالنعمالMIDI 2 (نعم/ال)
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٩٩ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد ال تكون متوفرة خارج المنطقة الالتينية.
يكون  ال  فقد  الخلفي،  المقعد  في  الطفل  حركة  تقييد  أنظمة  أنواع  بعض  تثبيت  إحكام  عند 
حركة  تقييد  نظام  من  القريبة  المواضع  في  ممكنًا  ا  أمرً صحيح  بشكل  المقاعد  أحزمة  استعمال 
الطفل دون أن يتداخل معه أو يؤثر على فعالية حزام المقعد. احرص على مالئمة حزام المقعد 
ا بكتفك وأسفل وركيك. إذا لم يكن كذلك، أو إذا تداخل مع نظام  الخاص بك بشكل جيد مرورً

تقييد حركة الطفل، فانتقل إلى موضع مختلف. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقاعد الخلفية، قم بضبط المقعد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد حركة الطفل.

عند تركيب مقعد الطفل على قاعدة دعم، إذا تداخل مقعد الطفل مع ظهر المقعد عند تثبيته  ●
على قاعدة الدعم، قم بضبط ظهر المقعد نحو الخلف إلى أن يختفي التداخل.

على  ● المقعد  حزام  تثبيت  مرتكز  كان  إذا 
ه حزام مقعد الطفل، قم  الكتف أمام موجّ

بتحريك وسادة المقعد لألمام.

عند تركيب مقعد الصغير، إذا كان الطفل في نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك في وضع  ●
مرتكز  كان  وإذا  راحة.  األكثر  الموضع  إلى  المقعد  ظهر  زاوية  بضبط  قم  كبير،  بشكلٍ  قائم 
ه حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد  تثبيت حزام المقعد على الكتف أمام موجّ

لألمام.
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١-٢. سالمة األطفال١٠٠

CAMRY_GH

طريقة تركيب نظام تقييد حركة الطفل
تأكد من دليل التشغيل المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل حول تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

الصفحةطريقة التركيب

ص ١٠٢تركيب حزام المقعد

تركيب مرتكز التثبيت 
ISOFIX السفلي

باستثناء كوريا

ص ١٠٥
لكوريا
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١٠١ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

الصفحةطريقة التركيب

تركيب مرتكز تثبيت 
بحزام ربط علوي

 القابل الطراز  من  الرأس  بمسند  المجهزة  المقاعد 
للضبط

ص ١٠٨
المقاعد المجهزة بمسند الرأس من الطراز المدمج
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١-٢. سالمة األطفال١٠٢

CAMRY_GH

نظام تقييد حركة الطفل المثبت بواسطة حزام مقعد
تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال حزام المقعد ■

حركة  تقييد  نظام  مع  المرفق  التشغيل  دليل  مع  بالتوافق  الطفل  حركة  تقييد  نظام  بتركيب  قم 
الطفل.

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل المتاح غير موجود ضمن الفئة ”الشاملة“ (أو المعلومة الضرورية 
غير واردة في الجدول)، راجع ”قائمة السيارة“ المرفقة بواسطة صانع نظام تقييد حركة الطفل 
العديدة والممكنة، أو تحقق من مد توافقه بعد سؤال بائع التجزئة  لمعرفة مواضع التركيب 

لكرسي االطفال. 
(ص ٧٤، ٧٥، ٨١، ٨٢، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ٩٥)

اضبط المقعد  
عند استعمال مقعد الراكب األمامي

ا ال يمكن تجنبه، راجع  إذا كان تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي أمرً
ص ٦٧ لمعرفة كيفية ضبط مقعد الراكب األمامي.

عند استعمال مقعد خلفي من الطراز القابل لإلمالة
اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أقصى موضع قائم.

عند تركيب مقعد الطفل المواجه لألمام، إذا كان هناك فجوة بين مقعد الطفل وظهر المقعد، 
اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أن تحقق تالمس جيد بينهما.

ا ممكنًا،  إذا تداخل مسند الرأس مع تركيب نظام تقييد حركة الطفل وكان نزع مسند الرأس أمرً  
انزع مسند الرأس.

وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي. 
(ص ٢١٦)

تقييد  نظام  عبر  المقعد  حزام  بتمرير  قم   
في  الحزام  لسان  وأدخل  الطفل  حركة 
المشبك. تأكد من عدم التواء الحزام. قم 
نظام  على  بإحكام  المقعد  حزام  بتثبيت 
تقييد حركة الطفل بالتوافق مع التعليمات 

المرفقة مع نظام تقييد حركة الطفل.
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١٠٣ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

لديك  الطفل  حركة  تقييد  نظام  كان  إذا   
قفل  (خاصية  القفل  بخاصية  مجهز  غير 
نظام  تثبيت  بإحكام  قم  المقعد)،  حزام 
مشبك  باستعمال  الطفل  حركة  تقييد 

القفل.

مركب  أنه  من  للتأكد  ولألمام  للخلف  بترجيعه  قم  الطفل،  حركة  تقييد  نظام  تركيب  بعد   
بإحكام. (ص ١٠٤)

نزع نظام تقييد حركة الطفل المثبت بواسطة حزام المقعد ■
اضغط زر تحرير المشبك واترك حزام المقعد لينضم بالكامل.

ا الرتداد وسادة المقعد. قم  عند تحرير المشبك، فقد يندفع نظام تقييد حركة الطفل لألعلى وذلك نظرً
بتحرير المشبك أثناء تثبيت نظام تقييد حركة الطفل لألسفل.

بما أن حزام المقعد يلتف بنفسه وبشكل تلقائي، قم بإعادته ببطئ إلى موضع الضم.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
قد تكون بحاجة لمشبك قفل لتركيب نظام تقييد حركة الطفل. اتبع التعليمات المزودة من قبل صانع النظام. 
إذا كان نظام تقييد حركة الطفل لديك غير مجهز بمشبك للقفل، يمكنك شراء القطعة التالية من وكيل تويوتا 

لديك: مشبك قفل لنظام تقييد حركة الطفل 
(قطعة رقم 73119-22010)
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١-٢. سالمة األطفال١٠٤

CAMRY_GH

  تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا حول رقبة الطفل، قد يؤدي إلى  ● ال تسمح ألي طفل باللعب بحزام المقعد. إذا أصبح حزام المقعد ملتويً
اختناق الطفل أو تعرضه لإلصابة بجروح خطيرة أخر يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. إذا حدث هذا ولم 

تتمكن من تحرير الحزام من مشبكه، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.
تأكد من أن الحزام ولسان الحزام مقفلين بإحكام ومن عدم التواء حزام المقعد. ●
قم بهز نظام تقييد حركة الطفل لليسار واليمين، ولألمام والخلف للتأكد من تركيبه بإحكام. ●
ا إلى ضبط المقعد. ● بعد إحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تعمد أبدً
ا من مرور حزام الكتف عبر وسط كتف الطفل. يجب  ● عند تركيب مقعد الصغير (مقعد معزز)، تأكد دائمً

ا عن رقبة الطفل ولكن بحيث ال يمكن أن يسقط عن كتف الطفل. أن يبقى الحزام بعيدً
اتبع جميع تعليمات التركيب المزودة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل. ●
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١٠٥ ١-٢. سالمة األطفال

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل المثبت بواسطة مرتكز التثبيت السفلي
■ (ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل طراز) ISOFIX مرتكزات التثبيت السفلية

التثبيت  مرتكزات  وجود  (أماكن  الخلفية.  الطرفية  للمقاعد  متوفرة  السفلية  التثبيت  مرتكزات 
مشار إليها بعالمات مثبتة على المقاعد.)

باستثناء كوريالكوريا

طراز  ■ الطفل  حركة  تقييد  (نظام   ISOFIX السفلية  التثبيت  مرتكزات  باستعمال  التركيب 
(ISOFIX

حركة  تقييد  نظام  مع  المرفق  التشغيل  دليل  مع  بالتوافق  الطفل  حركة  تقييد  نظام  بتركيب  قم 
الطفل.

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل المتاح غير موجود ضمن الفئة ”الشاملة“ (أو المعلومة الضرورية 
غير واردة في الجدول)، راجع ”قائمة السيارة“ المرفقة بواسطة صانع نظام تقييد حركة الطفل 
العديدة والممكنة، أو تحقق من مد توافقه بعد سؤال بائع التجزئة  لمعرفة مواضع التركيب 

لكرسي االطفال. 
(ص ٧٤، ٧٥، ٨١، ٨٢، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ٩٥)

اضبط المقعد  
عند استعمال مقعد خلفي من الطراز القابل لإلمالة

اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أقصى موضع قائم.
عند تركيب مقعد الطفل المواجه لألمام، إذا كان هناك فجوة بين مقعد الطفل وظهر المقعد، 

اضبط زاوية ظهر المقعد إلى أن تحقق تالمس جيد بينهما.
ا ممكنًا،  إذا تداخل مسند الرأس مع تركيب نظام تقييد حركة الطفل وكان نزع مسند الرأس أمرً  

انزع مسند الرأس.
وإال، قم بوضع مسند الرأس في أقصى موضع علوي. 

(ص ٢١٦)
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١-٢. سالمة األطفال١٠٦

CAMRY_GH

انزع أغطية مرتكزات التثبيت.  

الخاصة،  التثبيت  قضبان  مواضع  تفقد   
وقم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل على 

المقعد.
القضبان مثبتة خلف أغطية مرتكزات التثبيت.

مركب  أنه  من  للتأكد  ولألمام  للخلف  بترجيعه  قم  الطفل،  حركة  تقييد  نظام  تركيب  بعد   
بإحكام. (ص ١٠٤)
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١٠٧ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

عند استعمال ”MIDI 2“ (لدول أمريكا الالتينية*) ■
قم بضبط ذراع اإلسناد وموصالت ISOFIX كما يلي:

 2 الرقم  يكون  حيث   ISOFIX موصالت  بقفل  قم   
ا. ظاهرً

قم بقفل ذراع اإلسناد بحيث يمكن رؤية ٤ فتحات.  
األرجنتين وأروبا وكوراساو  :*  

  تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا إلى ضبط المقعد. ● بعد إحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تعمد أبدً
عند استعمال مرتكزات التثبيت السفلية، تأكد من عدم وجود مواد غريبة حول مرتكزات التثبيت ومن  ●

عدم احتباس حزام المقعد خلف نظام تقييد حركة الطفل.
اتبع جميع تعليمات التركيب المزودة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل. ●
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١-٢. سالمة األطفال١٠٨

CAMRY_GH

استعمال مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي
مرتكزات تثبيت بأحزمة ربط علوية ■

مرتكزات تثبيت بأحزمة ربط علوية متوفرة للمقاعد الطرفية الخلفية.
استعمل مرتكزات تثبيت بأحزمة ربط علوية عند تثبيت الحزام العلوي.

 المقاعد المجهزة بمسند الرأس من الطراز
القابل للضبط

 الطراز من  الرأس  بمسند  المجهزة  المقاعد 
المدمج

الحزام العلوي
مرتكزات تثبيت بأحزمة ربط علوية

الحزام العلوي
مرتكزات تثبيت بأحزمة ربط علوية

تثبيت الحزام العلوي على مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي ■
قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل بالتوافق مع دليل التشغيل المرفق مع نظام تقييد حركة الطفل.

قم بضبط مسند الرأس على أقصى موضع   
علوي.

إذا تداخل مسند الرأس مع تركيب نظام تقييد 
نزع  وكان  العلوي  الحزام  أو  الطفل  حركة 
الرأس.  مسند  انزع  ممكنًا،  ا  أمرً الرأس  مسند 

(ص ٢١٦)
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١٠٩ ١-٢. سالمة األطفال
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١

مان
واأل

المة 
للس

ربط  بحزام  تثبيت  مرتكز  في  الخطاف  بتثبيت  وقم  علوي  ربط  بحزام  تثبيت  مرتكز  غطاء  افتح   
علوي ثم قم بشد الحزام العلوي.

تأكد من تثبيت الحزام العلوي بإحكام. (ص ١٠٤)
ا، احرص على أن يعبر الحزام العلوي  عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل بينما يكون مسند الرأس مرفوعً

أسفل مسند الرأس.
 المقاعد المجهزة بمسند الرأس من الطراز

القابل للضبط
 الطراز من  الرأس  بمسند  المجهزة  المقاعد 

المدمج

الحزام العلويالخطافالحزام العلويالخطاف

  تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

قم بتركيب الحزام العلوي بإحكام واحرص على عدم التواء الحزام. ●
ال تعمد إلى تركيب الحزام العلوي على أي شيء آخر غير مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي. ●
ا إلى ضبط المقعد. ● بعد إحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تعمد أبدً
اتبع جميع تعليمات التركيب المزودة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل. ●
ا، بعد أن يتم رفع مسند الرأس ومن ثم  ● عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل بينما يكون مسند الرأس مرفوعً

يتم تثبيت مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي، ال تعمد إلى خفض مسند الرأس.

 مالحظة
مرتكز تثبيت بحزام ربط علوي ■

ا، فقد يتلف الغطاء. عند عدم استعماله، تأكد من إغالق الغطاء. إذا بقي مفتوحً
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١-٣. المساعدة الطارئة١١٠

CAMRY_GH

ERA-GLONASS/ نظام االستجابة في الحاالت الطارئة
١، ٢، ٣EVAK

تحركها (باستعمال  واتجاه  موقعها  ليحدد  السيارة  على  مثبت  جهاز  هو  الطارئة  المكالمات  نظام 
إشارات GLONASS [نظام للمالحة باألقمار االصطناعية] و GPS [نظام التموضع العالمي])، 
ويضمن إيجاد وإرسال معلومات السيارة (بشكل غير قابل للتعديل) في حال وقوع حوادث مرورية 
أو حوادث أخر على الطرق في الدول التي تقدم خدمات اإلشعار الطارئة. باإلضافة إلى ذلك، 
الحاالت  في  االستجابة  نظام  ومشغل  السيارة  بين  الصوتي  لالتصال  طريقتين  وجود  يضمن  فهو 

.(GSM) عبر الشبكات الخلوية ERA-GLONASS/EVAK الطارئة
الطارئة  والمكالمات  التلقائي)  التصادم  إشعار  (عبر  التلقائية  الطارئة  المكالمات  إجراء  يمكن 
اليدوية (عن طريق ضغط الزر ”SOS“) إلى مركز التحكم بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة 

.ERA-GLONASS/EVAK

ا لألنظمة التقنية الخاصة باالتحاد الجمركي. هذه الخدمة إلزامية وذلك تبعً

مكونات النظام
الميكروفون  

أضواء المؤشر  
*“SOS” الزر  

نظام  بمشغل  االتصال  هو  الزر  هذا  من  *:  الغرض   
الطارئة  الحاالت  في  االستجابة 

.ERA-GLONASS/EVAK
األنظمة  في  المتوفرة   األخر  SOS أزرار 
عالقة  لها  ليس  السيارة  بموتور  الخاصة   األخر
بمشغل  االتصال  منها  الغرض  وليس  بالجهاز 
الطارئة  الحاالت  في  االستجابة  نظام 

.ERA-GLONASS/EVAK

ا ١: إذا كان مجهزً
٢: يتم تشغيله ضمن المناطق التي تقدم خدمات اإلشعار الطارئة. 
اطلب من وكيل تويوتا لديك إعطاءك التفاصيل.
ا للدولة. ٣: يختلف اسم النظام تبعً
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١١١ ١-٣. المساعدة الطارئة
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١

مان
واأل

المة 
للس

خدمات اإلشعار الطارئة
المكالمات الطارئة التلقائية ■

إذا انفتح أي كيس من أكياس الهواء، فإن النظام مصمم لالتصال تلقائيًا بمركز التحكم الخاص 
الرد  مشغل  يستقبل   *.ERA-GLONASS/EVAK الطارئة  الحاالت  في  االستجابة  بنظام 
موقع السيارة ووقت وقوع الحادث ورقم تعريف السيارة VIN، ويحاول التحدث مع الركاب 
الموجودين في السيارة لتقييم الحالة. إذا كان الركاب غير قادرين على االتصال، يتعامل المشغل 
تلقائيًا مع المكالمة على أنها حالة طارئة ويتصل بأقرب مزود خدمات طارئة (نظام ١١٢ إلخ) 

لشرح الحالة ويطلب إرسال مساعدة إلى الموقع.
في بعض الحاالت، يتعذر إجراء المكالمة. (ص ١١٣)  :*  

المكالمات الطارئة اليدوية ■
بنظام  الخاص  التحكم  بمركز  لالتصال   “SOS” الزر  اضغط  طارئة،  حالة  وقوع  حال  في 
موقع  الرد  مشغل  سيحدد   *.ERA-GLONASS/EVAK الطارئة  الحاالت  في  االستجابة 

سيارتك ويقيم الحالة ويرسل المساعدة الضرورية المطلوبة.
إذا ضغطت الزر ”SOS“عن طريق الخطأ، أبلغ المشغل بأنك ال تواجه حالة طارئة.

في بعض الحاالت، يتعذر إجراء المكالمة. (ص ١١٣)  :*  
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١-٣. المساعدة الطارئة١١٢
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أضواء المؤشر
عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON، سيضيء ضوء المؤشر باللون 
النظام  أن  إلى  يشير  مما  األخضر،  باللون  المؤشر  ضوء  سيضيء  ثم  ومن  ثوانٍ   ١٠ لمدة  األحمر 

. تشير أضواء المؤشر إلى ما يلي: مفعالً
، فإنه يشير إلى أن النظام مفعل. ● إذا أضاء ضوء المؤشر باللون األخضر وبقي مضاءً
إذا أومض ضوء المؤشر باللون األخضر مرتين بالثانية، فإنه يشير إلى إجراء مكالمة طارئة تلقائية  ●

أو يدوية.
إذا لم تضيء أضواء المؤشر، فإنه يشير إلى أن النظام غير مفعل. ●
محول  ● إدارة  بعد  الحالي  الوقت  غير  آخر  وقت  أي  األحمرفي  باللون  المؤشر  ضوء  أضاء  إذا 

تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON، فقد يكون هناك عطل في النظام أو قد نفدت 
شحنة البطارية االحتياطية.

إذا أومض ضوء المؤشر باللون األحمر لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا أثناء إجراء المكالمة الطارئة، فإنه  ●
يشير إلى أنه تم فصل المكالمة أو تكون إشارة الشبكة الخلوية ضعيفة.

العمر الخدمي للبطارية االحتياطية ال يتجاوز ٣ سنوات.
وضع اختبار الجهاز

يتوفر وضع االختبار للتحقق من أداء نظام المكالمات الطارئة. الختبار الجهاز، اتصل بوكيل تويوتا 
لديك.

معلومات حول البرنامج الحر/مفتوح المصدر ■
 .(FOSS) يحتوي هذا المنتج على برنامج حر/مفتوح المصدر

يمكن العثور على معلومات الرخصة و/أو رمز المصدر لمثل FOSS على الموقع التالي. 
http://www.opensourceautomotive.com/dcm/toyota/
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١١٣ ١-٣. المساعدة الطارئة
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١

مان
واأل

المة 
للس

  تحذير
عند تعذر إجراء المكالمة الطارئة ■

قد ال يكون من الممكن إجراء المكالمات الطارئة في أي من الحاالت التالية. في مثل هذه الحاالت، قم  ●
أخر كما هو الحال في الهواتف  وسيلة  الطارئة (نظام ١١٢ إلخ) عبر  الخدمات  بتقديم تقرير لمزود 

العمومية القريبة.
حتى عند وجود السيارة في منطقة الخدمة الخاصة بالهاتف الخلوي، فقد يكون من الصعب االتصال  •

بمركز التحكم الخاص بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة ERA-GLONASS/EVAK إذا كان 
االتصال  النظام  محاولة  من  وبالرغم  الحاالت،  هذه  مثل  في  مشغوالً.  الخط  أو  ا  ضعيفً االستقبال 
بمركز التحكم الخاص بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة ERA-GLONASS/EVAK، فقد 
الطارئة  الحاالت  في  االستجابة  بنظام  الخاص  التحكم  بمركز  االتصال  على  ا  قادرً تكون  ال 

ERA-GLONASS/EVAK إلجراء مكالمات طارئة واالتصال بالخدمات الطارئة.
عندما تكون السيارة خارج منطقة خدمة الهاتف الخلوي، يتعذر إجراء المكالمات الطارئة. •
عند حدوث عطل أو تلف أو كسر في أي جهاز ذو صلة (كما هو الحال في لوحة الزر ”SOS“ أو  •

أضواء المؤشر أو الميكروفون أو السماعة أو DCM أو الهوائي أو أية أسالك متصلة بالجهاز)، يتعذر 
إجراء المكالمة الطارئة.

الخاص  • التحكم  بمركز  لالتصال  متكررة  محاوالت  بإجراء  النظام  يقوم  طارئة،  مكالمة  إجراء  أثناء 
بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة ERA-GLONASS/EVAK. مع ذلك، إذا تعذر االتصال 
ا  بمركز التحكم الخاص بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة ERA-GLONASS/EVAK نظرً
ا على التوصيل بالشبكة الخلوية وقد  لضعف استقبال الموجات الالسلكية، فقد ال يكون النظام قادرً
تنتهي المكالمة دون اتصال. سيومض ضوء المؤشر باللون األحمر لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا لإلشارة إلى 

هذا الفصل.
قد ال يعمل هذا الجهاز إذا تعرض لصدمة. •
االتصال بمركز التحكم  ● ا على  فقد ال يكون النظام قادرً فصل،  حدث  أو  البطارية  انخفضت فولطية  إذا 

.ERA-GLONASS/EVAK الخاص بنظام االستجابة في الحاالت الطارئة
عند استبدال نظام المكالمات الطارئة بأخر جديدة ■

ينبغي تسجيل نظام المكالمات الطارئة. اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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١-٣. المساعدة الطارئة١١٤

CAMRY_GH

  تحذير
من أجل سالمتك ■

يرجى القيادة بشكل آمن. ●
وظيفة هذا النظام معدة لمساعدتك في إجراء المكالمة الطارئة في حال وقوع حوادث كما هو الحال في 
الحوادث المرورية أو الحاالت الطارئة الطبية المفاجئة، وهي ال تحمي السائق أو الركاب بأي شكل من 

األشكال. يرجى القيادة بشكل آمن وربط أحزمة المقاعد في كافة األوقات من أجل سالمتك.
في حال وقوع حالة طارئة، قم بإعطاء األولوية القصو لألشخاص الذين على قيد الحياة. ●
إذا شممت رائحة أي شيء يحترق أو روائح غير عادية أخر، اترك السيارة وقم باإلخالء إلى منطقة آمنة  ●

على الفور.
ا بشكل متزامن مع تشغيل نظام أكياس  ● بما أن النظام يرصد صدمات، فقد ال يتم تقديم تقرير تلقائي دائمً

الهواء. (إذا تعرضت السيارة لصدمة خلفية، إلخ)
من أجل السالمة، ال تعمد إلى إجراء المكالمة الطارئة أثناء القيادة. ●

إجراء المكالمات أ ثناء القيادة قد يتسبب في سوء استعمال عجلة القيادة، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع 
حوادث غير متوقعة.

أوقف السيارة وتأكد من سالمة ما يحيط بك قبل إجراء المكالمة الطارئة.
عند تغيير الفيوزات، يرجى استعمال الفيوزات المحددة. استعمال فيوزات أخر قد يتسبب في حدوث  ●

اشتعال أو انبعاث دخان من الدائرة الكهربائية وبالتالي يؤدي إلى نشوب حريق.
استعمال النظام أثناء انبعاث دخان أو وجود رائحة غير عادية قد يتسبب في نشوب حريق. توقف عن  ●

استعمال النظام على الفور وقم باستشارة وكيل تويوتا لديك.

 مالحظة
لمنع التلف ■

ال تسكب أية سوائل على لوحة الزر ”SOS“، إلخ وال تعرضها لصدمة.
إذا حدث عطل في لوحة الزر ”SOS“ أو السماعة أو الميكروفون أثناء إجراء مكالمة طارئة أو أثناء التحقق  ■

ا من الصيانة يدويً
التحكم  مركز  بمشغل  اتصل  أو  النظام  حالة  من  تأكد  طارئة،  مكالمات  إجراء  الممكن  من  يكون  ال  قد 
من  جهاز  أي  تلف  إذا   .ERA-GLONASS/EVAK الطارئة  الحاالت  في  االستجابة  بنظام  الخاص 

األجهزة المذكورة أعاله، يرجى استشارة وكيل تويوتا لديك.
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١١٥ ١-٤. نظام منع السرقة

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

نظام منع تشغيل المحرك

تشغيل  بدء  منع  على  تعمل  مدمجة  إلكترونية  واستقبال  إرسال  شرائح  السيارة  مفاتيح  تتضمن 
ا في الكمبيوتر الداخلي للسيارة.  ل مسبقً المحرك إذا كان المفتاح غير مسجّ

ا إلى ترك المفاتيح داخل السيارة عند مغادرتك للسيارة. ال تعمد أبدً
تم تصميم هذا النظام للحيلولة دون سرقة السيارة ولكنه ال يضمن األمان الكامل ضد جميع عمليات 

سرقة السيارات.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل 

الذكي:
يومض ضوء المؤشر بعد نزع المفتاح من محول 

تشغيل المحرك لإلشارة إلى أن النظام يعمل.
إدخال  بعد  الوميض  عن  المؤشر  ضوء  يتوقف 
المحرك  تشغيل  محول  في  ل  المسجّ المفتاح 

لإلشارة إلى إلغاء النظام.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

يومض ضوء المؤشر بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف لإلشارة إلى أن النظام 
يعمل.

 ACCESSORY يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
أو الوضع IGNITION ON لإلشارة إلى إلغاء النظام.
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١-٤. نظام منع السرقة١١٦

CAMRY_GH

صيانة النظام ■
السيارة مزودة بنظام منع تشغيل المحرك من الطراز الذي ال يحتاج للصيانة.

حاالت قد تتسبب في حدوث عطل في النظام ■
ا لجسم معدني ● إذا كان جزء اإلمساك بالمفتاح مالمسً
واستقبال  ● إرسال  بشريحة  مجهز  (مفتاح  أمني  بنظام  خاص  مفتاح  يالمس  أو  من  قريبًا  المفتاح  كان  إذا 

إلكترونية مدمجة) لسيارة أخر
 مالحظة

لضمان صحة عمل النظام ■
ال تعمد إلى تعديل أو إزالة النظام. إذا تم تعديله أو إزالته، ال يمكن ضمان التشغيل الصحيح للنظام.

CAMRY_OM33F04H.indb   116CAMRY_OM33F04H.indb   116 2020-12-16   4:28:49 PM2020-12-16   4:28:49 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



١١٧ ١-٤. نظام منع السرقة

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

جرس اإلنذار
جرس اإلنذار

يستعمل جرس اإلنذار الضوء والصوت إلعطاء تنبيه عند رصد محاولة اقتحام.
ينطلق جرس اإلنذار في الحاالت التالية عندما يكون جرس اإلنذار مضبوطًا:

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
فك قفل أحد األبواب المقفلة أو صندوق األمتعة أو فتحه بأي طريقة أخر غير استعمال وحدة  ●

التحكم الالسلكي عن بعد. (يتم قفل األبواب مرة أخر تلقائيًا.)
فتح غطاء المحرك. ●
(باستثناء هونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
فك قفل أحد األبواب المقفلة أو صندوق األمتعة أو فتحه بأي طريقة أخر غير استعمال وظيفة  ●

 الدخول (إذا كانت مجهزة) أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. (يتم قفل األبواب مرة أخر
تلقائيًا.)

فتح غطاء المحرك. ●
(لهونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
فك قفل أحد األبواب المقفلة أو فتحه بأي طريقة أخر غير استعمال وظيفة الدخول أو وحدة  ●

التحكم الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي. (يتم قفل األبواب مرة أخر تلقائيًا.)
التحكم  ● وحدة  أو  الدخول  وظيفة  استعمال  غير   أخر طريقة  بأي  األمتعة  صندوق  فتح  تم 

الالسلكي عن بعد.
فتح غطاء المحرك. ●

ا : إذا كان مجهزً
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١-٤. نظام منع السرقة١١٨

CAMRY_GH

تهيئة نظام جرس اإلنذار
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل 
األمتعة  وصندوق  األبواب  بإغالق  قم  الذكي: 
األبواب  جميع  بقفل  وقم  المحرك  وغطاء 
بعد.  عن  الالسلكي  التحكم  وحدة  باستعمال 

سيتم ضبط النظام تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية.
والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 
الذكي: أغلق األبواب وصندوق األمتعة وغطاء 
باستعمال  األبواب  جميع  بقفل  وقم  المحرك 
وحدة  أو  مجهزة)  كانت  (إذا  الدخول  وظيفة 
النظام  ضبط  سيتم  بعد.  عن  الالسلكي  التحكم 

تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية.
ا ضبط جرس اإلنذار باستعمال المفتاح الميكانيكي. لهونغ كونغ وماكاو، يمكن أيضً

يتغير ضوء المؤشر من حالة إضاءة إلى وميض عند ضبط النظام.
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١١٩ ١-٤. نظام منع السرقة

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

تعطيل أو إيقاف جرس اإلنذار
قم بأحد الخطوات التالية لتعطيل جرس اإلنذار أو إيقاف صدوره:

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
قم بفك قفل األبواب أو افتح صندوق األمتعة باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. ●
ابدأ تشغيل المحرك. (يتم تعطيل أو إيقاف جرس اإلنذار بعد ثوانٍ معدودة.) ●
(باستثناء هونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
قم بفك قفل األبواب أو افتح صندوق األمتعة باستعمال وظيفة الدخول (إذا كانت مجهزة) أو  ●

وحدة التحكم الالسلكي عن بعد.
ابدأ تشغيل المحرك. (يتم تعطيل أو إيقاف جرس اإلنذار بعد ثوانٍ معدودة.) ●
(لهونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
قم بفك قفل األبواب. ●
افتح صندوق األمتعة باستعمال وظيفة الدخول أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. ●
●  IGNITION الوضع  أو   ACCESSORY الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم 

ON، أو قم بتشغيل المحرك. (يتم تعطيل أو إيقاف جرس اإلنذار بعد ثوانٍ معدودة.)

صيانة النظام ■
السيارة مزودة بنظام جرس إنذار من الطراز الذي ال يحتاج للصيانة.

البنود التي يجب التحقق منها قبل قفل السيارة ■
لتفادي اإلطالق المفاجئ لجرس اإلنذار وسرقة السيارة، تأكد من اآلتي:

عدم وجود أحد داخل السيارة. ●
إغالق النوافذ وفتحة السقف البانورامية قبل ضبط جرس اإلنذار. ●
عدم ترك أي متعلقات أو ممتلكات شخصية ثمينة أخر داخل السيارة. ●
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١-٤. نظام منع السرقة١٢٠

CAMRY_GH

إطالق جرس اإلنذار ■
قد يتم إطالق جرس اإلنذار في الحاالت التالية:

(إيقاف جرس اإلنذار يعمل على تعطيل نظام جرس اإلنذار.)
المفتاح  ● أو  المفتاح  باستعمال  األبواب  قفل  فك  يتم 

الميكانيكي.

المفتاح  ● أو  المفتاح  باستعمال  األمتعة  صندوق  فتح  يتم 
الميكانيكي.

أو  ● األبواب  أحد  السيارة  داخل  شخص  يفتح  عندما 
صندوق األمتعة أو غطاء المحرك أو عندما يتم فك قفل 

السيارة.

عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها بينما تكون السيارة  ●
مقفلة. (ص ٦٤٣)

قفل الباب الذي يعمل بجرس اإلنذار ■
ا للحالة، فقد ينقفل الباب تلقائيًا وذلك لتفادي الدخول غير الصحيح للسيارة: في الحاالت التالية، وتبعً

● . عندما يقوم الشخص الموجود في السيارة بفك قفل الباب ويكون جرس اإلنذار مفعالً
بينما يكون جرس اإلنذار مفعالً، يقوم الشخص الموجود في السيارة بفك قفل الباب. ●
عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها ●
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١٢١ ١-٤. نظام منع السرقة

CAMRY_GH

١

مان
واأل

المة 
للس

 مالحظة
لضمان صحة عمل النظام ■

ال تعمد إلى تعديل أو إزالة النظام. إذا تم تعديله أو إزالته، ال يمكن ضمان التشغيل الصحيح للنظام.
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١-٤. نظام منع السرقة١٢٢

CAMRY_GH
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١٢٣

٢ مجموعة أجهزة القياس

CAMRY_GH

مجموعة أجهزة القياس   .٢
١٢٤ ......... أضواء التحذير والمؤشرات
المقاييس والعدادات................ ١٣٠

شاشة عرض المعلومات المتعددة 
(شاشة عرض مقاس 

٤٫٢ بوصة)....................... ١٣٤
شاشة عرض المعلومات المتعددة 

١٤٧ ..... (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة)
١٦٦ ........ شاشة عرض بمستو الرأس
١٧٣ ..... معلومات حول استهالك الوقود
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٢٤

CAMRY_GH

أضواء التحذير والمؤشرات

المركزية  واللوحة  القياس  أجهزة  مجموعة  في  الموجودة  والمؤشرات  التحذير  أضواء  تعمل 
والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية على إبالغ السائق بحالة أنظمة السيارة المتعددة. 

والمؤشرات  التحذير  أضواء  جميع  التالية  التوضيحية  األشكال  تعرض  التوضيح،  ألغراض 
المضاءة.

شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة

شاشة عرض مقاس ٧ بوصة
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١٢٥ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢

اس
 القي

هزة
ة أج

موع
مج
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أضواء التحذير
تعمل أضواء التحذير على إبالغ السائق بوجود أعطال في أنظمة السيارة المشار إليها.

١* 

(أحمر)

ضوء تحذير نظام المكابح
(ص ٥٨٨)

١* 

(أحمر/أصفر)

بنظام  الخاص  التحذير  ضوء 
كهربائيًا المعزز  اآللي  التوجيه 

(ص ٥٨٩)
١* 

(أصفر)

ضوء تحذير نظام المكابح 
(ص ٥٨٨)

١* 

(إذا كان 
ا) مجهزً

(يومض أو 
يضيء)

قبل  ما  األمان  نظام  تحذير  ضوء 
التصادم PCS (ص ٥٩٠)

مصباح مؤشر العطل  *١
(ص ٥٨٨)

١* 

ا) (إذا كان مجهزً

 PKSB OFF المؤشر
(ص ٥٩٠)

الحركة  *١ تقييد  نظام  تحذير  ضوء 
 SRS التكميلي

(إذا كان (ص ٥٨٨)
ا) مجهزً
(أصفر)

تتبع  على  المساعدة  نظام  مؤشر 
المسرب LTA (ص ٥٩٠)

المانع  *١ المكابح  نظام  تحذير  ضوء 
 ABS لالنغالق

ا)(ص ٥٨٩) (إذا كان مجهزً

لمستشعر   OFF اإليقاف  مؤشر 
تويوتا  سيارة  صف  على  المساعدة 

(ص ٥٩٠)
بتشغيل  *٢ الخاص  التحذير  ضوء 

الدواسة غير الصحيح 
ا)(ص ٥٨٩) (إذا كان مجهزً

 RCD OFF المؤشر
(ص ٥٩١)

مؤشر مكابح صف السيارة 
(ص ٥٨٩)

مؤشر االنزالق (ص ٥٩١) *١

مؤشر تشغيل تثبيت المكابح  *١، ٣
(ص ٥٨٩)

 بالمستو الخاص  التحذير  ضوء 
المنخفض للوقود (ص ٥٩١)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٢٦

CAMRY_GH

السائق  مقعد  بحزام  التذكير  ضوء 
والراكب األمامي (ص ٥٩١)

ضوء التحذير العمومي  *١
(ص ٥٩١)

٤* 

ا) (إذا كان مجهزً

أضواء التذكير بحزام مقعد الركاب 
الخلفيين 

(ص ٥٩١)

١* 

ا) (إذا كان مجهزً

اإلطارات  ضغط  تحذير  ضوء 
(ص ٥٩٢)

تضيء هذه األضواء عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام   :١*  

الدخول والتشغيل الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل 
الذكي) لإلشارة إلى دخول النظام في وضع الفحص. ستنطفئ هذه األضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو 
. عدم إضاءة ضوءٍ ما أو بقائه مضاءً يشير إلى احتمال وجود عطل في النظام. اطلب فحص  بعد عدة ثوانٍ

السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
يضيء هذا الضوء على شاشة عرض المعلومات المتعددة مع رسالة.  :٢*  

ا إلى وجود عطل. يومض هذا الضوء مشيرً  :٣*  

يضيء هذا الضوء على اللوحة المركزية.  :٤*  
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١٢٧ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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المؤشرات
تعمل المؤشرات على إبالغ السائق بحالة تشغيل أنظمة السيارة المتعددة.

مؤشر إشارة االنعطاف 
(ص ٢٧٢)

مؤشر تجهيز تثبيت المكابح  *١
(ص ٢٧٧)

مؤشر ضوء المؤخرة
 (ص ٢٧٩) 

ا) (إذا كان مجهزً

مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة 
(ص ٣٤٦، ٣٦٣)

لألضواء  العالي  الشعاع  مؤشر 
 الرئيسية األمامية (ص ٢٨٠)

ا) (إذا كان مجهزً

الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مؤشر 
الراداري الديناميكي

(ص ٣٤٦)

 
ا) (إذا كان مجهزً

مؤشر نظام الشعاع العالي التلقائي 
 (ص ٢٨٤)

ا) (إذا كان مجهزً

بمنظم  الخاص   “SET” مؤشر 
سرعة القيادة الثابتة 

(ص ٣٤٦، ٣٦٣)

 
ا) (إذا كان مجهزً

مؤشر ضوء الضباب األمامي 
(ص ٢٨٨)

١، ٣*

 
ا) (إذا كان مجهزً

قبل  ما  األمان  نظام  تحذير  ضوء 
التصادم PCS (ص ٣٠٧)

ا) (إذا كان مجهزً

مؤشر ضوء الضباب الخلفي 
(ص ٢٨٨)

١، ٢*

 
ا) (إذا كان مجهزً

 PKSB OFF المؤشر
(ص ٤١٠)

الرفيقة *١، ٢ االقتصادية  القيادة  مؤشر   
 Eco بالبيئة

(ص ١٤٥، ١٦٣)
 

ا) (إذا كان مجهزً
(أبيض)

تتبع  على  المساعدة  نظام  مؤشر 
المسرب LTA (ص ٣٢٥)

مؤشر مكابح صف السيارة 
 (ص ٢٧٣)

ا) (إذا كان مجهزً
(أخضر)

تتبع  على  المساعدة  نظام  مؤشر 
 LTA المسرب

(ص ٣٠٨، ٣٢٥)
مؤشر تشغيل تثبيت المكابح *١

(ص ٢٧٧)
٤*

 
ا) (إذا كان مجهزً

(أصفر)

تتبع  على  المساعدة  نظام  مؤشر 
المسرب LTA (ص ٣٢٥)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٢٨

CAMRY_GH

مؤشر األمان *٧مؤشر االنزالق (ص ٣٦٩)*١، ٤
(ص ١١٥، ١١٧)

١، ٣* VSC OFF المؤشر
 (ص ٣٧١)

ا) (إذا كان مجهزً

مؤشر اإليقاف OFF لمستشعر 
المساعدة على صف سيارة تويوتا 

(ص ٣٨٨)

 
ا) (إذا كان مجهزً

 “BSM” المؤشر
 (ص ٣٧٦)

ا) (إذا كان مجهزً

 RCD OFF المؤشر
(ص ٤٠٥)

 
ا) (إذا كان مجهزً

 “RCTA” المؤشر
 (ص ٣٩٨)

ا) (إذا كان مجهزً
 “SPORT” المؤشر

(ص ٤٣٢)
٥، ٦*

 
ا) (إذا كان مجهزً

للرؤية  الخارجية  المرآة  مؤشرات 
(مراقبة   BSM لنظام  الخلفية 

النقاط العمياء) (ص ٣٧٦)
 

ا) (إذا كان مجهزً

 “ECO MODE” المؤشر
(ص ٤٣٢)

١، ٧*

 
ا) (إذا كان مجهزً

 “AIRBAG ON/OFF” المؤشر
(ص ٥٧)

الخارجية *٨ الحرارة  درجة  مؤشر 
المنخفضة (ص ١٣٠)
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١٢٩ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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تضيء هذه األضواء عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام   :١*  
الدخول والتشغيل الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل 
الذكي) لإلشارة إلى دخول النظام في وضع الفحص. ستنطفئ هذه األضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو 
. عدم إضاءة ضوءٍ ما أو بقائه مضاءً يشير إلى احتمال وجود عطل في النظام. اطلب فحص  بعد عدة ثوانٍ

السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
. ال يضيء هذا الضوء عندما يكون النظام معطالً  :٢*  

يضيء هذا الضوء عند إيقاف النظام.  :٣*  
ا إلى أن النظام يعمل. يومض هذا الضوء مشيرً  :٤*  

ستضيء هذه المؤشرات في الحاالت التالية لإلشارة إلى أنه يتم إجراء الفحص المبدئي للنظام:  :٥*  
من  • القادمة  المرور  بحركة  الخاصة  التنبيه  وظيفة  أو   BSM العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تفعيل  عند 

.IGNITION ON وإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع RCTA الخلف
النقاط  • مراقبة  وظيفة  وتكون   IGNITION ON الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  عندما 

العمياء BSM مفعلة.
الخاصة  • التنبيه  وظيفة  وتكون   IGNITION ON الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  عندما 

رنان.)  صوت  ا  أيضً سيصدر  الوقت،  هذا  (في  مفعلة.   RCTA الخلف  من  القادمة  المرور  بحركة 
. إذا لم تضيء المؤشرات أو تنطفئ، أو إذا لم يصدر صوت رنان عند  تنطفئ المؤشرات بعد عدة ثوانٍ
تفعيل وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA، فقد يكون هناك عطل في 

النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
يضيء هذا الضوء على المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.  :٦*  

يضيء هذا الضوء على اللوحة المركزية.  :٧*  
ثوانٍ   ١٠ لمدة  المؤشر  هذا  سيومض  أقل،  أو  تقريبًا  C°3 (٣°م)  الخارجية  الحرارة  درجة  تكون  عندما   :٨*  

. تقريبًا، ومن ثم يبقى مضاءً

  تحذير
في حالة عدم إضاءة ضوء تحذير نظام األمان  ■

في حالة عدم إضاءة ضوء نظام األمان مثل ضوء تحذير نظام المكابح المانع لالنغالق ABS وضوء تحذير 
نظام تقييد الحركة التكميلي SRS عند بدء تشغيل المحرك، فقد يعني هذا أن هذه األنظمة غير متوفرة 
للمساعدة في حمايتك في حالة وقوع حادث، مما ينطوي على مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. 

ا إذا حدث هذا. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك فورً
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٣٠

CAMRY_GH

المقاييس والعدادات
شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة

شاشة عرض مقاس ٧ بوصة

ا للمنطقة المستهدفة. قد تختلف الوحدات المستعملة في العدادات تبعً
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١٣١ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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عداد دورات المحرك  
يعرض سرعة المحرك مقاسة بعدد الدورات في الدقيقة

موضع تحويل السرعة (ص ٢٦١، ٢٦٦)  
درجة الحرارة الخارجية  

تعرض درجة الحرارة الخارجية ضمن نطاق يتراوح بينC°40-  (-٤٠°م) إلى C°50 (٥٠°م). يضيء 
مؤشر درجة الحرارة الخارجية المنخفضة عندما تكون درجة الحرارة المحيطة C°3 (٣°م) أو أقل.

شاشة عرض المعلومات المتعددة  
تطلع السائق على مجموعة متنوعة من البيانات (ص ١٣٤، ١٤٧)

تعرض رسائل تحذير في حال حدوث عطل (ص ٥٩٧)
عداد السرعة  
مقياس الوقود  

يعرض مستو الوقود. في الحاالت التالية، قد ال يتم عرض مستو الوقود الفعلي بشكل صحيح:
بعد إعادة التزود بكمية قليلة فقط من الوقود (٥ لتر تقريبًا أو أقل) •
عند التوقف على تلة أو منحدر آخر •
عند القيادة على منحدر أو حول منعطف •

عداد المسافة وعداد الرحلة ص ١٤٣، ١٦٢)  
مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك  

يعرض درجة حرارة سائل تبريد المحرك
التحكم بضوء لوحة أجهزة القياس

يمكن ضبط سطوع أضواء لوحة أجهزة القياس.
ا أكثر إعتامً  
ا أكثر سطوعً  

أجهزة  • لوحة  أضواء  سطوع  ضبط  يمكن 
ووضع  النهار  لوضع  منفرد  بشكل  القياس 

الليل*.
األشياء  • تكون  عندما  السطوع  ضبط  تم  إذا 

المؤخرة  أضواء  وتكون  ساطعة  المحيطة 
فسيتم  النهار)،  وضع  سطوع  (ضبط  مضاءة 
نفس  في  الليل  وضع  سطوع   مستو ضبط 

الوقت.
وضع النهار ووضع الليل: ص ١٣٢  :*  
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٣٢

CAMRY_GH

تضيء العدادات وشاشة العرض عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“ON” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
سطوع العدادات (وضع النهار ووضع الليل) ■

يتم تغيير سطوع العدادات بين وضع النهار ووضع الليل. ●
وضع النهار: عندما تكون أضواء المؤخرة مطفأة أو عندما تكون أضواء المؤخرة مضاءة ولكن المنطقة  •

المحيطة ساطعة
وضع الليل: عندما تكون أضواء المؤخرة مضاءة والمنطقة المحيطة معتمة •
عند تشغيل وضع الليل، سيقل السطوع قليالً ما لم يتم ضبط مستو سطوع العدادات على الحد األقصى. ●

شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية ■
في الحاالت التالية، قد ال يتم عرض درجات الحرارة الخارجية الصحيحة أو قد تستغرق شاشة العرض وقتًا 

أطول من المعتاد لتتغير: 
عندما تكون السيارة متوقفة أو تسير بسرعات متدنية (أقل من  km/h 25 [٢٥ كم/ساعة]) ●
عندما يحدث تغير مفاجئ في درجة الحرارة الخارجية (كما هو الحال عند الدخول/الخروج من مرآب  ●

سيارات أو نفق، إلخ) 
عند عرض ”− −“ أو ”E“، فقد يكون هناك عطل في النظام.  ●

خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك.
شاشة عرض مقياس الوقود ومقياس القيادة ■

يتم ربط شاشة عرض مقياس الوقود ومقياس القيادة. إذا لم يتم تحديث شاشة عرض مقياس الوقود ومقياس 
القيادة بعد إعادة التزود بكمية قليلة من الوقود، فمن الممكن تحديثها عن طريق القيام باإلجراء التالي:

. أوقف السيارة على سطحٍ مستوٍ  
انتظر إلى أن يستقر الوقود في خزان الوقود.

اضغط المفتاح ODO/TRIP لتغيير شاشة عرض عداد المسافة وعداد الرحلة إلى عداد المسافة.  
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  
.“ON” قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ،ODO/TRIP أثناء الضغط مع المواصلة على المفتاح

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم   ،ODO/TRIP المفتاح  على  المواصلة  مع  الضغط  أثناء 

.IGNITION ON
قم بمواصلة ضغط المفتاح ODO/TRIP لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا. قم بتحرير المفتاح عندما يبدأ عداد المسافة   

بالوميض.
سيكتمل التحديث عندما يومض عداد المسافة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا ومن ثم يعود إلى شاشة العرض العادية.
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 مالحظة
لمنع تلف المحرك ومكوناته ■

سرعة  ● أقصى  إلى  تشير  والتي  الحمراء،  المنطقة  في  تدخل  المحرك  دورات  عداد  مؤشر  إبرة  تدع  ال 
للمحرك.

المنطقة  ● في  المحرك  تبريد  سائل  حرارة  درجة  مقياس  كان  إذا  ا  جدً مرتفعة  المحرك  حرارة  تكون  قد 
ا.  ا، وافحص المحرك بعد أن يبرد تمامً الحمراء (H). في هذه الحالة، أوقف السيارة في مكان آمن فورً

(ص ٦٤٦)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٣٤

CAMRY_GH

شاشة عرض المعلومات المتعددة (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة)
ملخص الوظائف

شاشة عرض المعلومات المتعددة تزود السائق ببيانات متنوعة عن القيادة، كما هو الحال في درجة 
ا استعمال شاشة عرض المعلومات المتعددة لتغيير تهيئات  الحرارة الخارجية الحالية. يمكن أيضً

.شاشة العرض وتهيئات أخر

موضع تحويل السرعة (ص ٢٦١، ٢٦٦)  
حيز عرض أيقونة القائمة  

تعرض البنود التالية. 
عند عدم اختيار أيقونة القائمة، يتم عرض درجة الحرارة الخارجية والساعة.

أيقونات القائمة (ص ١٣٦) •
درجة الحرارة الخارجية (ص ١٣٠)  •
الساعة* (ص ١٤٢) •

نظام  مالك  ”دليل  راجع  الساعة،  لتهيئة  المتعددة:  الوسائط  أو  المالحي  بالنظام  المجهزة  السيارات   :*  
التوجيه والوسائط المتعددة“.

حيز عرض المحتو  
يمكن عرض العديد من المعلومات وذلك عن طريق اختيار أيقونة قائمة ما. إضافةً إلى ذلك، سيتم عرض 

شاشات عرض التحذير أو االقتراحات/النصائح المنبثقة في بعض الحاالت.
محتو أيقونة القائمة (ص ١٣٦) •
وظيفة االقتراح (ص ١٤٤) •
رسالة التحذير (ص ٥٩٧) •

عداد المسافة/عداد الرحلة (ص ١٤٣)  
المؤشرات (ص ١٢٤)  
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١٣٥ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢
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المفتاح ”ODO/TRIP“ (ص ١٣٥)  
مفاتيح التحكم بالعداد (ص ١٣٥)  

استعمال شاشة عرض المعلومات المتعددة
◆ استعمال حيز عرض المحتو

يتم تشغيل حيز عرض المحتو باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.
يعمل على التمرير بين الشاشات* وتغيير   
المحتو المعروض* وتحريك المؤشر

الضغط: اإلدخال/الضبط  
الضغط مع إبقائه مضغوطًا: إعادة الضبط  

العودة إلى الشاشة السابقة  
على  سيعمل  المواصلة  مع  المفتاح  ضغط 
القائمة  أيقونة  من  األولى  الشاشة  عرض 

المختارة.
إجراء/استالم مكالمة وشاشة عرض السجل  

يتم عرض إجراء أو استالم المكالمة المرتبطة بنظام عدم استخدام األيدي. للحصول على التفاصيل 
فيما يتعلق بنظام عدم استخدام األيدي، راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

سيتم  ممكنًا،  ا  أمرً مختلف   محتو عرض  يكون  أو  ممكنًا  ا  أمرً الشاشات  بين  التمرير  يكون  عندما   :*  
عرض عالمة، مثل السهم، وذلك القتراح المفتاح المراد تشغيله.

استعمال عداد المسافة/عداد الرحلة  ◆
 .“ODO/TRIP” البنود الموجودة في هذا الحيز تعمل باستعمال المفتاح

الضغط: قم بتغيير البند المعروض
في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح، سيتم تغيير 

البند المعروض.
الضغط مع إبقائه مضغوطًا: إعادة الضبط

واضغط  المرغوب  الرحلة  عداد  بعرض  قم 
المفتاح مع إبقائه مضغوطًا إلعادة ضبط عداد 

الرحلة.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٣٦

CAMRY_GH

أيقونات القائمة
قم باختيار أيقونة قائمة لعرض محتواها.

معلومات القيادة (ص ١٣٧)  
قم باختياره لعرض بيانات متنوعة عن القيادة.

ا) شاشة العرض المرتبطة بالنظام المالحي (إذا كان مجهزً  
قم باختياره لعرض المعلومات المرتبطة بالنظام المالحي التالية.

التوجيه على المسار •
شاشة عرض البوصلة (شاشة عرض التوجه لألعلى) •

شاشة العرض المرتبطة بالنظام الصوتي  
قم باختياره لتفعيل اختيار المصدر الصوتي أو المسار الموجود على العداد باستعمال مفاتيح التحكم 

بالعداد.

معلومات حول نظام المساعدة على القيادة  
قم باختياره لعرض الحالة التشغيلية لألنظمة التالية: 

ا) (ص ٣٦٣) • منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزً
ا)  • منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة (إذا كان مجهزً

(ص ٣٤٦)
ا) (ص ٣٢٥) • النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً

شاشة عرض رسالة التحذير (ص ٥٩٧)  
قم باختياره لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب اتخاذها إذا تم رصد عطل.

شاشة عرض التهيئات (ص ١٣٩)  
.قم باختياره لتغيير تهيئات شاشة عرض العداد وتهيئات أخر
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١٣٧ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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( معلومات القيادة (
الرحلة (بعد بدء التشغيل) ■

متوسط االقتصاد في استهالك الوقود*  
يعرض متوسط االقتصاد في استهالك الوقود 

منذ بدء تشغيل المحرك.
متوسط سرعة السيارة  

يعرض متوسط سرعة السيارة مند بدء تشغيل 
المحرك.

المدة المنقضية  
تشغيل  بدء  منذ  المنقضية  المدة  يعرض 

المحرك.
استعمل استهالك الوقود المعروض كمرجع لك فقط.  :*  

اإلجمالي (بعد إعادة الضبط) ■
استهالك الوقود الحالي  

تعرض االستهالك الفوري للوقود الحالي.
متوسط االقتصاد في استهالك الوقود*١، ٢  

إعادة  منذ  الوقود  استهالك  متوسط  يعرض 
ضبط شاشة العرض.

متوسط سرعة السيارة/ المدة المنقضية*١  

يعرض متوسط سرعة السيارة منذ إعادة الضبط أو المدة المنقضية منذ إعادة الضبط، كما هو مختار 
. (ص ١٣٩) في 

ضغط  مع المواصلة سيعمل على إعادة ضبط متوسط االقتصاد في استهالك الوقود ومتوسط   :١*  
سرعة السيارة/المدة المنقضية.

استعمل استهالك الوقود المعروض كمرجع لك فقط.  :٢*  
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٣٨

CAMRY_GH

الخزان (بعد إعادة التزود بالوقود) ■
نطاق القيادة*١، ٢  

يعرض نطاق القيادة مع الوقود المتبقي.
متوسط االقتصاد في استهالك الوقود*١، ٣  

إعادة  منذ  الوقود  استهالك  متوسط  يعرض 
تزويد السيارة بالوقود.

عند إضافة كمية وقود قليلة فقط إلى الخزان، قد ال يتم تحديث شاشة العرض.  :١*  

عند إعادة تزويد السيارة بالوقود، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف. في حال إعادة 
تحديث  يتم  ال  قد  اإليقاف،  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بدون  بالوقود  السيارة  تزويد 

الشاشة.
المسافة  تختلف  قد  لذلك،  كنتيجة  للوقود.  استهالكك  متوسط  على  بناءً  المسافة  هذه  حساب  يتم   :٢*  

الحقيقية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.
استعمل استهالك الوقود المعروض كمرجع لك فقط.  :٣*  

■ Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
ص ١٤٥

عداد السرعة ■
يعرض سرعة السيارة.

ضغط اإلطارات (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■
ص ٥٣٣

فارغ (ال يوجد بنود) ■
يعرض عدم وجود محتويات حول معلومات القيادة.
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( شاشة عرض التهيئات (
تغيير التهيئات ◆

استعمل مفاتيح التحكم بالعداد الموجودة على عجلة القيادة لتغيير التهيئات.
. اضغط  أو  الختيار   

قم بتشغيل المفاتيح الختيار البند المرغوب.  
قم بتغيير التهيئة بالرجوع إلى الرسالة المعروضة على الشاشة.   

بنود التهيئة ◆
ستارة التظليل الخلفية (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٨٧) ■

التفاصيلالتهيئاتالبند

التظليل مرفوعةستارة التظليل الخلفية ستارة  لرفع/خفض  باختياره  قم 
الخلفية. منخفضة

ا) (ص ٣٢٥) ■  النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً
يمكن تغيير تهيئات نظام المساعدة على تتبع المسرب LTA التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند

قم باختياره لتفعيل/تعطيل وظيفة التمركز في تشغيلالتمركز في المسرب
المسرب. إيقاف

قم باختياره لضبط حساسية التحذير.عاليةحساسية التنبيه قياسية

الخاص تشغيلالتحذير الخاص بالتأرجح التحذير  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
بتأرجح السيارة. إيقاف

حساسية التأرجح
الخاص عالية التحذير  حساسية  لضبط  باختياره  قم 

بتأرجح السيارة. قياسية
منخفضة
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٤٠

CAMRY_GH

كانت  ■ (إذا  تويوتا)  سيارة  صف  على  المساعدة  (مستشعر  االصطفاف  على  المساعدة   
مجهزة) (ص ٣٨٨)

التفاصيلالتهيئاتالبند
على  المساعدة  مستشعر 

صف  سيارة تويوتا
قم باختياره لتفعيل/تعطيل مستشعر المساعدة تشغيل

على صف سيارة تويوتا. إيقاف
ا) (ص ٣٠٧) ■  النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) (إذا كان مجهزً

يمكن تغيير تهيئات نظام األمان ما قبل التصادم التالية:
التفاصيلالتهيئاتالبند

PCS قم باختياره لتفعيل/تعطيل نظام األمان ما قبل تشغيلالنظام
التصادم. إيقاف

حساسية التحذير
 مبكر

قم باختياره لتغيير توقيت التحذير.  متوسط
 متأخر

ا)  ■  النظام DRCC (منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي) (إذا كان مجهزً
(ص ٣٤٦)
التفاصيلالتهيئاتالبند

خفض السرعة عند 
المنعطف

 قوية
قم باختيارها لتغيير قوة خفض سرعة السيارة.  ضعيفة

إيقاف
 وظيفة BSM (مراقبة النقاط العمياء) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٧٦) ■

التفاصيلالتهيئاتالبند

BSM مراقبة تشغيلوظيفة وظيفة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
النقاط العمياء. إيقاف

وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف) (إذا كانت مجهزة)  ■
(ص ٣٩٨)
التفاصيلالتهيئاتالبند

RCTA التنبيه تشغيلوظيفة وظيفة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف. إيقاف
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إعدادات السيارة ■
التفاصيلالتهيئاتالبند

 وظيفة BSM (مراقبة النقاط العمياء) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٧٦)
المرآة  مؤشر  سطوع 
الخارجية للرؤية الخلفية

المرآة ساطع مؤشرات  سطوع  لتغيير  باختياره  قم 
الخارجية للرؤية الخلفية. خافت

مؤقت اإلشعارات الخاص 
تقترب  التي  السيارة  بظهور 

(الحساسية)

 مبكر

قم باختياره لتغيير مؤقت اإلشعارات الخاص 
بالسيارة التي تقترب.

 متوسط
 متأخر

 
في  السيارة  رصد  عند 

النقطة العمياء فقط
وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٩٨)

مستو صوت رنان وظيفة 
RCTA

قم باختياره لتغيير مستو صوت رنان وظيفة ١ (منخفض)
.RCTA

٢ (متوسط)
( ٣ (عالٍ

مستو صوت رنان 
مستشعر المساعدة على 

صف سيارة تويوتا

رنان ١ (منخفض) صوت   مستو لتغيير  باختياره  قم 
مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا. ٢ (متوسط)

( ٣ (عالٍ
ا) (ص ٥٣٣) TPWS (نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) (إذا كان مجهزً

بضغط  الخاص  التحذير  نظام  (تهيئة  الضغط  ضبط 
اإلطارات مبدئيًا)

الخاص  التحذير  نظام  لتهيئة  باختياره  قم 
التهيئة  إلجراء  مبدئيًا.  اإلطارات  بضغط 
وأبقه  المفتاح   اضغط  المبدئية، 

مضغوطًا.
قبل إجراء التهيئة المبدئية، احرص على ضبط 
ضغط النفخ لكل إطار على المستو المحدد. 

(ص ٥٣٤)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٤٢

CAMRY_GH

التفاصيلالتهيئاتالبند

التعريف  أرقام  رمز  ضبط  بتغيير  (قم  العجلة  تغيير 
لمستشعر نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات)

نفخ  ضغط  عرض  بوظيفة  المجهزة  غير  (السيارات 
اإلطار)

التعريف  أرقام  رمز  ضبط  لتغيير  باختياره  قم 
بضغط  الخاص  التحذير  نظام  لمستشعر 

اإلطارات.
لتفعيل هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل ضبط ثاني 
التحذير  نظام  لمستشعر  التعريف  أرقام  لرموز 
وكيل  بواسطة  اإلطارات  بضغط  الخاص 
تويوتا. للحصول على المعلومات حول تغيير 
اتصل  المسجل،  التعريف  أرقام  رمز  ضبط 

بوكيل تويوتا لديك. (ص ٥٣٦)

تغيير العجلة (قم بتسجيل رموز أرقام التعريف لمستشعر 
نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) 

(السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار)

التعريف  أرقام  رموز  لتسجيل  باختياره  قم 
نظام  على  اإلطارات  ضغط  لمستشعرات 

التحذير الخاص بضغط اإلطارات. 
لتسجيل رموز أرقام التعريف، اضغط المفتاح 

 وأبقه مضغوطًا. 
(ص ٥٣٦)

بالمقعد  الخاص  التذكير 
الخلفي (ص ١٩٣)

الخاص تشغيل التذكير  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
بالمقعد الخلفي. إيقاف

تهيئات العداد ■
التفاصيلالتهيئاتالبند

قم باختياره لتغيير اللغة المعروضة.اللغة
قم باختياره لتغيير وحدات القياس المعروضة.الوحدات

القيادة  مؤشر  (ضوء   
بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية 

(Eco

قم باختياره لتفعيل/تعطيل ضوء مؤشر القيادة تشغيل
 .Eco االقتصادية الرفيقة بالبيئة

(ص ١٤٥) إيقاف
معلومات القيادة (اإلجمالي 

[بعد إعادة الضبط])
متوسط متوسط سرعة السيارة بين  العرض  لتغيير  باختياره  قم 

السرعة/المدة المنقضية. المدة المنقضية
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التفاصيلالتهيئاتالبند

شاشة العرض المنبثقة
المكالمات الواردة 
العرض (إذا كانت مجهزة) شاشة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 

المنبثقة. ضبط السطوع 
الساعة

المجهزة  غير  (السيارات 
أو  المالحي  بالنظام 

الوسائط المتعددة)

12H/24H.قم باختياره لضبط الوقت
/ لتغيير العرض بين  اضغط المفتاح 

12H و 24H أو لضبط الساعة أو الدقيقة.
ساعة
دقيقة

قم باختياره إلعادة ضبط تهيئات شاشة عرض التهيئة االفتراضية
العداد إلى التهيئة االفتراضية.

عداد المسافة/عداد الرحلة
عداد المسافة ■

يعرض المسافة الكلية التي قطعتها السيارة.
■ B عداد الرحلة/A عداد الرحلة

عدادي  استعمال  يمكن  مرة.  آخر  العداد  ضبط  إعادة  منذ  السيارة  قطعتها  التي  المسافة  يعرض 
الرحلة A و B لتسجيل وعرض مسافتين مختلفتين بصورة مستقلة. 

مواصلة  مع   “ODO/TRIP” المفتاح  واضغط  المرغوب  الرحلة  عداد  بعرض  قم  الضبط،  إلعادة 
ضغطه.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٤٤
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وظيفة االقتراح
المعروض،  االقتراح  على  استجابة  الختيار  التالية.  الحاالت  في  للسائق  االقتراحات  تعرض 

استعمل مفاتيح التحكم بالعداد.
يمكن تشغيل/إيقاف وظيفة االقتراح. 

(المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب:ص ٦٧٢)
اقتراح إلطفاء األضواء الرئيسية األمامية ■

إذا بقيت األضواء الرئيسية األمامية مضاءة لفترة زمنية معينة بعد إيقاف محول تشغيل المحرك، 
اقتراح  رسالة  عرض  سيتم   ،“AUTO” الوضع  في  األمامية  الرئيسية  األضواء  مفتاح  كان  وإذا 
تسألك ما إذا كنت ترغب في إطفاء األضواء الرئيسية األمامية. إلطفاء األضواء الرئيسية األمامية، 

قم باختيار ”نعم“.
إذا تم فتح الباب األمامي بعد إيقاف محول تشغيل المحرك، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.

اقتراح إلغالق النوافذ اآللية (المرتبطة بتشغيل مساحة الزجاج األمامي) ■
عرض  سيتم  مفتوحة،  اآللية  النوافذ  أحد  تكون  بينما  األمامي  الزجاج  مساحات  تشغيل  تم  إذا 
رسالة اقتراح تسألك ما إذا كنت ترغب بإغالق النوافذ اآللية. إلغالق كافة النوافذ اآللية، قم 

باختيار ”نعم“.
إذا تم تشغيل مفتاح قفل النافذة، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.

اقتراح إلغالق النوافذ اآللية (المرتبطة بسرعة السيارة) ■
إذا تمت قيادة السيارة بسرعات عالية لفترة زمنية معينة بينما تكون أحد النوافذ اآللية مفتوحة، 
سيتم عرض رسالة اقتراح تسألك ما إذا كنت ترغب بإغالق النوافذ اآللية. إلغالق كافة النوافذ 

اآللية، قم باختيار ”نعم“.
إذا تم تشغيل مفتاح قفل النافذة، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.

CAMRY_OM33F04H.indb   144CAMRY_OM33F04H.indb   144 2020-12-16   4:28:51 PM2020-12-16   4:28:51 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



١٤٥ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢

اس
 القي

هزة
ة أج

موع
مج

CAMRY_GH

■ Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
Eco ضوء مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة  

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  مؤشر  ضوء  سيضيء 
Eco أثناء التسارع في وضع القيادة االقتصادية الرفيقة 
 .(Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  (القيادة   Eco بالبيئة 
الرفيقة  االقتصادية  القيادة  نطاق  التسارع  تجاوز  عند 

بالبيئة Eco، أو عند إيقاف السيارة، ينطفئ الضوء.
Eco شاشة عرض نطاق مؤشر القيادة الرفيقة بالبيئة  

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  وضع  منطقة  تقترح 
بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  وضع  بمعدل   Eco

Eco حاليًا بناءً على التسارع.

على  بناءً   Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  معدل   
التسارع 

إذا تخطى التسارع نطاق القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة 
نطاق  عرض  شاشة  من  األيمن  الجانب  يضيء   ،Eco

.Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
Eco نطاق القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة  

لن يعمل مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco في ظل الظروف التالية:
● .D ذراع تحويل السرعة في أي موضع آخر غير الوضع
● . ا) مشغالً عتلة تحويل السرعة (إذا كان مجهزً
ا)  ● ال يتم اختيار الوضع العادي وال وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco. (إذا كان مجهزً

(ص ٤٣٢)
عندما تكون سرعة السيارة km/h 130 (١٣٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى. ●

شاشة عرض التهيئات الخاصة بالتعليق ■
يتعذر تغيير بعض التهيئات أثناء القيادة. عند تغيير التهيئات، قم بصف السيارة في مكان آمن. ●
إذا تم عرض رسالة تحذير، فسيتم تعليق تشغيل شاشة عرض التهيئات. ●

ضغط اإلطارات (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■
الوضع  ● إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  اإلطارات  نفخ  ضغط  لعرض  دقائق  بضع  يستغرق  قد 

ا بضع دقائق لعرض ضغط نفخ اإلطارات بعد ضبط ضغط النفخ. IGNITION ON. قد يستغرق أيضً
ا لظروف موجات الراديو غير المرغوب  ● قد يتم عرض ”---“ إذا تعذر تحديد معلومات موضع اإلطارات نظرً

بها.
ا القيم المعروضة عن القيم المقاسة باستعمال  ● يتغير ضغط نفخ اإلطارات مع درجة الحرارة. قد تختلف أيضً

مقياس ضغط اإلطارات.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٤٦
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شاشة عرض من الكريستال السائل ■
عرض  شاشات  خصائص  من  هي  الظاهرة  هذه  العرض.  شاشة  على  فاتحة  بقع  أو  صغيرة  بقع  تظهر  قد 

الكريستال السائل، ولن يشكل االستمرار في استعمال شاشة العرض أي مشكلة. 
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ١٣٩، ٦٧٢)

  تحذير
تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■

سالمة  ● من  للتأكد  الشديد  الحذر  توخى  القيادة،  أثناء  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تشغيل  عند 
المنطقة الموجودة حول السيارة.

ال  ● قد  أنك  حيث  القيادة  أثناء  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  إلى  مستمر  بشكل  النظر  إلى  تعمد  ال 
تتمكن من رؤية المشاة، األجسام الموجودة على الطريق، إلخ التي أمام السيارة.

شاشة عرض المعلومات في درجات الحرارة المتدنية ■
الحرارة  درجات  في  للمعلومات.  السائل  الكريستال  عرض  شاشة  استعمال  قبل  السيارة  مقصورة  بتدفئة  قم 
المنخفضة للغاية، قد تصبح استجابة مراقبة شاشة عرض المعلومات بطيئة، وقد تتأخر تغييرات شاشة العرض. 
على سبيل المثال، سوف يحدث تأخير بين تحويل السائق للسرعة وظهور رقم ترس السرعة الجديد على 
شاشة العرض. قد يدفع هذا التأخير السائق إلى تحويل السرعة تنازليًا مرة أخر، مما يتسبب في حدوث 

كبح محرك سريع ومتتالي واحتمال وقوع حادث ينطوي على مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح.
تنبيهات أثناء إعداد شاشة العرض ■

ا لوجوب تشغيل المحرك أثناء إعداد شاشة العرض، فاحرص أن تكون السيارة مصفوفة في مكان ذو  نظرً
تهوية كافية. في األماكن المغلقة، مثل المرآب، يمكن أن تتجمع غازات العادم التي تحتوي على غاز أول 
أكسيد الكربون (CO) الضار وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث الوفاة أو التعرض 

لمشكلة صحية خطيرة.

 مالحظة
أثناء إعداد شاشة العرض ■

للحيلولة دون نفاد شحنة البطارية، تأكد من تشغيل المحرك خالل ضبط خصائص شاشة العرض.
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شاشة عرض المعلومات المتعددة (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة)
ملخص الوظائف

شاشة عرض المعلومات المتعددة تزود السائق ببيانات متنوعة عن القيادة، كما هو الحال في درجة 
ا استعمال شاشة عرض المعلومات المتعددة لتغيير تهيئات  الحرارة الخارجية الحالية. يمكن أيضً

.شاشة العرض وتهيئات أخر

المؤشرات (ص ١٢٤)  
حيز عرض حالة نظام المساعدة على القيادة   

يعرض الحالة التشغيلية لألنظمة التالية:
ا) (ص ٣٦٣) • منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزً
ا)  • منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة (إذا كان مجهزً

(ص ٣٤٦)
ا) (ص ٣٢٥) • النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً

ا) (ص ٣٤٠) النظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) (إذا كان مجهزً  
الساعة* (ص ١٦١)  

السيارات المجهزة بالنظام المالحي أو الوسائط المتعددة: لتهيئة الساعة، راجع ”دليل مالك نظام التوجيه   :*  
والوسائط المتعددة“.

عداد السرعة  
المتعددة.  المعلومات  عرض  شاشة  على  في   السرعة  عداد  عرض  شاشة  تفعيل/تعطيل  يمكن 

(ص ١٥٤)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٤٨
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حيز عرض المحتو  
يمكن عرض العديد من المعلومات وذلك عن طريق اختيار أيقونة قائمة ما. إضافةً إلى ذلك، سيتم عرض 

شاشات عرض التحذير أو االقتراحات/النصائح المنبثقة في بعض الحاالت.
محتو أيقونة القائمة (ص ١٥٠) •
وظيفة االقتراح (ص ١٦٢) •
رسالة التحذير (ص ٥٩٧) •

عداد المسافة/عداد الرحلة (ص ١٦٢)  
موضع تحويل السرعة (ص ٢٦٦)  

درجة الحرارة الخارجية (ص ١٣٠)  
أيقونات القائمة (ص ١٥٠)  

المفتاح ”ODO/TRIP“ (ص ١٤٩)  
مفاتيح التحكم بالعداد (ص ١٤٩)  
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استعمال شاشة عرض المعلومات المتعددة
◆ استعمال حيز عرض المحتو

يتم تشغيل حيز عرض المحتو باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.
يعمل على التمرير بين الشاشات* وتغيير   
المحتو المعروض* وتحريك المؤشر

الضغط: اإلدخال/الضبط  
إعادة  مضغوطًا:  إبقائه  مع  الضغط 

الضبط/عرض الشاشة التالية
العودة إلى الشاشة السابقة  

ضغط المفتاح مع المواصلة سيعمل على عرض الشاشة األولى من أيقونة القائمة المختارة.
إجراء/استالم مكالمة وشاشة عرض السجل  

يتم عرض إجراء أو استالم المكالمة المرتبطة بنظام عدم استخدام األيدي. للحصول على التفاصيل 
فيما يتعلق بنظام عدم استخدام األيدي، راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“.

سيتم  ممكنًا،  ا  أمرً مختلف   محتو عرض  يكون  أو  ممكنًا  ا  أمرً الشاشات  بين  التمرير  يكون  عندما   :*  
عرض عالمة، مثل السهم، وذلك القتراح المفتاح المراد تشغيله.

استعمال عداد المسافة/عداد الرحلة  ◆
 .“ODO/TRIP” البنود الموجودة في هذا الحيز تعمل باستعمال المفتاح

الضغط: قم بتغيير البند المعروض
في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح، سيتم تغيير 

البند المعروض.
الضغط مع إبقائه مضغوطًا: إعادة الضبط

واضغط  المرغوب  الرحلة  عداد  بعرض  قم 
المفتاح مع إبقائه مضغوطًا إلعادة ضبط عداد 

الرحلة.
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أيقونات القائمة
قم باختيار أيقونة قائمة لعرض محتواها.

شاشة عرض رسالة التحذير (ص ٥٩٧)  
سيتم عرض أيقونة القائمة هذه فقط عند التمكن من عرض رسالة تحذير.

قم باختياره لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب اتخاذها إذا تم رصد عطل.

معلومات القيادة االقتصادية الصديقة للبيئة Eco (ص ١٥١)  
قم باختياره لعرض بيانات استهالك الوقود بأشكال مختلفة.

معلومات حول نظام المساعدة على القيادة  
قم باختياره إلجراء ما يلي: 

عرض الحالة التشغيلية لألنظمة التالية:
ا) (ص ٣٦٣) • منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزً
ا)  • منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة (إذا كان مجهزً

(ص ٣٤٦)
ا) (ص ٣٢٥) • النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً
ا) (ص ٣٤٠) • النظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) (إذا كان مجهزً

ا): عرض المعلومات المرتبطة بنظام التوجيه المالحي التالية (إذا كان مجهزً
التوجيه على المسار •
شاشة عرض البوصلة (شاشة عرض التوجه لألعلى) •

شاشة العرض المرتبطة بالنظام الصوتي  
قم باختياره لتفعيل اختيار المصدر الصوتي أو المسار الموجود على العداد باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

معلومات السيارة  
قم باختياره إلجراء ما يلي: 

عرض المعلومات التالية:
ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) (ص ٥٣٣) •

تفعيل/تعطيل األنظمة التالية:
المساعدة على االصطفاف (مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا) (إذا كانت مجهزة)  •

(ص ٣٨٨)
وظيفة BSM (مراقبة النقاط العمياء) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٧٦) •
وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٩٨) •

. ا تفعيل/تعطيل هذه الوظيفة على  يمكن أيضً
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١٥١ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢

اس
 القي

هزة
ة أج

موع
مج
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شاشة عرض التهيئات (ص ١٥٤)  
.قم باختياره لتغيير تهيئات شاشة عرض العداد وتهيئات أخر

( ) Eco معلومات حول القيادة االقتصادية الصديقة للبيئة
استهالك الوقود ■

استهالك الوقود الحالي  
تعرض االستهالك الفوري للوقود الحالي.

الوقود  استهالك  في  االقتصاد  متوسط   
(بعد بدء التشغيل)

يعرض متوسط االقتصاد في استهالك الوقود 
منذ بدء تشغيل المحرك.*١

نطاق القيادة  
يعرض نطاق القيادة مع الوقود المتبقي.*٢، ٣

التجهيزات*٤  

يمكن عرض البنود التالية بتغيير التهيئات الخاصة بمحتو التجهيزات ونوع االقتصاد في استهالك 
. (ص ١٥٤) الوقود على 

البند الذي يمكن عرضه
المحتو  محتو

التجهيزات
نوع االقتصاد في 
استهالك الوقود

متوسط سرعة 
السيارة

الرحلة 
يعرض متوسط سرعة السيارة مند بدء تشغيل المحرك.(بعد بدء التشغيل)

اإلجمالي
يعرض متوسط سرعة السيارة منذ إعادة ضبط شاشة العرض.*٥(بعد إعادة الضبط)

المسافة
الرحلة 

يعرض المسافة التي قطعتها السيارة منذ بدء تشغيل السيارة.(بعد بدء التشغيل)
اإلجمالي

(بعد إعادة الضبط)
شاشة  ضبط  إعادة  منذ  السيارة  قطعتها  التي  المسافة  يعرض 

العرض.*٥

المدة 
المنقضية

الرحلة 
يعرض المدة المنقضية منذ بدء تشغيل المحرك.(بعد بدء التشغيل)

اإلجمالي
يعرض المدة المنقضية منذ إعادة ضبط شاشة العرض.*٥(بعد إعادة الضبط)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٥٢

CAMRY_GH

متوسط االقتصاد في استهالك الوقود  
 . يمكن تغيير البند المعروض (المدرج أدناه) على شاشة نوع االقتصاد في استهالك الوقود من 

(ص ١٥٤)
اإلجمالي (بعد إعادة الضبط) ●

يعرض متوسط استهالك الوقود منذ إعادة ضبط شاشة العرض.*١، ٥
الخزان (بعد إعادة التزود بالوقود) ●

يعرض متوسط استهالك الوقود منذ إعادة تزويد السيارة بالوقود*١، ٢
استعمل استهالك الوقود المعروض كمرجع لك فقط.  :١*  

عند إضافة كمية وقود قليلة فقط إلى الخزان، قد ال يتم تحديث شاشة العرض.  :٢*  
عند إعادة تزويد السيارة بالوقود، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف. في حال إعادة 
تحديث  يتم  ال  قد  اإليقاف،  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بدون  بالوقود  السيارة  تزويد 

الشاشة.
المسافة  تختلف  قد  لذلك،  كنتيجة  للوقود.  استهالكك  متوسط  على  بناءً  المسافة  هذه  حساب  يتم   :٣*  

الحقيقية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.
التهيئة االفتراضية غير معروضة.  :٤*  

يمكن إعادة ضبط شاشة العرض هذه بضغط  مع المواصلة بينما تكون معروضة.  :٥*  
■ Eco المؤشر

•  Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
ص ١٦٣

نطاق القيادة •
يعرض نطاق القيادة مع الوقود المتبقي.

عند إضافة كمية وقود قليلة فقط إلى الخزان، قد ال يتم تحديث شاشة العرض. 
عند إعادة تزويد السيارة بالوقود، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف. في حال إعادة 
تحديث  يتم  ال  قد  اإليقاف،  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بدون  بالوقود  السيارة  تزويد 

الشاشة.
المسافة  تختلف  قد  لذلك،  كنتيجة  للوقود.  استهالكك  متوسط  على  بناءً  المسافة  هذه  حساب  يتم 

الحقيقية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.
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١٥٣ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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شاشة عرض عداد السرعة/نطاق القيادة ■
شاشة عرض عداد السرعة  

يعرض سرعة السيارة.
نطاق القيادة  

يعرض نطاق القيادة مع الوقود المتبقي.
عند إضافة كمية وقود قليلة فقط إلى الخزان، 

قد ال يتم تحديث شاشة العرض.
بإدارة  قم  بالوقود،  السيارة  تزويد  إعادة  عند 
اإليقاف.  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول 
بدون  بالوقود  السيارة  تزويد  إعادة  حال  في 
وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة 

اإليقاف، قد ال يتم تحديث الشاشة.
المسافة  تختلف  قد  لذلك،  كنتيجة  للوقود.  استهالكك  متوسط  على  بناءً  المسافة  هذه  حساب  يتم 

الحقيقية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٥٤

CAMRY_GH

( شاشة عرض التهيئات (
تغيير التهيئات ◆

استعمل مفاتيح التحكم بالعداد الموجودة على عجلة القيادة لتغيير التهيئات.
. اضغط  أو  الختيار   

قم بتشغيل المفاتيح الختيار البند المرغوب.  
اضغط  أو اضغطه مع المواصلة.  

ستختلف التهيئات المتاحة باالعتماد على ما إذا تم ضغط  أو ضغطه مع المواصلة. اتبع 
اإلرشادات الظاهرة على الشاشة.

بنود التهيئة ◆
ا) (ص ٣٢٥) ■  النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً

اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:
التفاصيلالتهيئاتالبند

قم باختياره لتفعيل/تعطيل وظيفة التمركز في تشغيلالتمركز في المسرب
المسرب. إيقاف

قم باختياره لضبط حساسية التحذير.عاليةحساسية التنبيه قياسية

الخاص تشغيلالتحذير الخاص بالتأرجح التحذير  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
بتأرجح السيارة. إيقاف

حساسية التأرجح
الخاص عالية التحذير  حساسية  لضبط  باختياره  قم 

بتأرجح السيارة. قياسية
منخفضة
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١٥٥ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢
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ا) (ص ٣٠٧) ■  النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) (إذا كان مجهزً
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند
PCS قم باختياره لتفعيل/تعطيل نظام األمان ما قبل تشغيلالنظام

التصادم. إيقاف

حساسية التحذير
 مبكر

قم باختياره لتغيير توقيت التحذير.  متوسط
 متأخر

ا)  ■  النظام DRCC (منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي) (إذا كان مجهزً
(ص ٣٤٦)

اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبند التالي:
التفاصيلالتهيئاتالبند

عند  السرعة  خفض 
المنعطف

 قوية
قم باختيارها لتغيير قوة خفض سرعة السيارة.  ضعيفة

إيقاف
وظيفة  مع   DRCC النظام 

ا) RSA (إذا كان مجهزً
DRCC تشغيل النظام  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 

.RSA مع وظيفة إيقاف
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٥٦
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 وظيفة BSM (مراقبة النقاط العمياء) (إذا كانت مجهزة) (ص ٣٧٦) ■
اضغط  لتفعيل/تعطيل وظيفة مراقبة النقاط العمياء.

التفاصيلالتهيئاتالبند
BSM مراقبة تشغيلوظيفة وظيفة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 

النقاط العمياء. إيقاف
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبند التالي:

التفاصيلالتهيئاتالبند
المرآة  مؤشر  سطوع 
الخارجية للرؤية الخلفية

المرآة ساطع مؤشرات  سطوع  لتغيير  باختياره  قم 
الخارجية للرؤية الخلفية. خافت

مؤقت اإلشعارات الخاص 
تقترب  التي  السيارة  بظهور 

(الحساسية)

 مبكر

قم باختياره لتغيير مؤقت اإلشعارات الخاص 
بالسيارة التي تقترب.

 متوسط
 متأخر

 
في  السيارة  رصد  عند 

النقطة العمياء فقط
 وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف) (إذا كانت مجهزة)  ■

(ص ٣٩٨)
اضغط  لتفعيل/تعطيل وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف.

التفاصيلالتهيئاتالبند
RCTA التنبيه تشغيلوظيفة وظيفة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 

الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف. إيقاف
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبند التالي:

التفاصيلالتهيئاتالبند

مستو صوت رنان وظيفة 
RCTA

قم باختياره لتغيير مستو صوت رنان وظيفة ١ (منخفض)
.RCTA

٢ (متوسط)
( ٣ (عالٍ
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١٥٧ ٢. مجموعة أجهزة القياس
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وظيفة RCD (رصد الكاميرا الخلفية) (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٠٥) ■
اضغط  لتفعيل/تعطيل وظيفة رصد الكاميرا الخلفية.

التفاصيلالتهيئاتالبند

RCD رصد تشغيلوظيفة وظيفة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
الكاميرا الخلفية. إيقاف

 وظيفة PKSB (الكبح الخاص بدعم االصطفاف) (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٠٩) ■
اضغط  لتفعيل/تعطيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف.

التفاصيلالتهيئاتالبند

PKSB الكبح تشغيلوظيفة نظام  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
الخاص بدعم االصطفاف. إيقاف

كانت  ■ (إذا  تويوتا)  سيارة  صف  على  المساعدة  (مستشعر  االصطفاف  على  المساعدة   
مجهزة) (ص ٣٨٨)

اضغط  لتفعيل/تعطيل مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا.
التفاصيلالتهيئاتالبند

على  المساعدة  مستشعر 
صف  سيارة تويوتا

قم باختياره لتفعيل/تعطيل مستشعر المساعدة تشغيل
على صف سيارة تويوتا. إيقاف

اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبند التالي:
التفاصيلالتهيئاتالبند

مستو الصوت
رنان ١ (منخفض) صوت   مستو لتغيير  باختياره  قم 

مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا. ٢ (متوسط)
( ٣ (عالٍ
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٥٨
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 HUD (شاشة عرض بمستو الرأس) (إذا كانت مجهزة) (ص ١٦٦) ■
اضغط  لتفعيل/تعطيل شاشة العرض بمستو الرأس.

التفاصيلالتهيئاتالبند
HUD

العرض تشغيل شاشة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
بمستو الرأس. إيقاف
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند

HUD سطوع/موضع

شاشة  سطوع/موضع  لضبط  باختياره  قم 
العرض بمستو الرأس.

سطوع  • لضبط   / المفتاح  اضغط 
شاشة العرض.

موضع  • لضبط   / المفتاح  اضغط 
شاشة العرض.

دعم القيادة بواسطة 
HUD

دورات  عداد  تهيئات 
المحرك

قم باختياره لتغيير شاشة العرض بين ما يلي: 
• Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
عداد دورات المحرك •
• ال يوجد محتو

النظام المالحي (إذا كان 
ا) مجهزً

شاشة   محتو لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
العرض بمستو الرأس.

المسرب
المساعدة على القيادة

البوصلة 
(إذا كانت مجهزة)

التدوير
العرض  شاشة  زاوية  لضبط  باختياره  قم 

بمستو الرأس. 
زاوية  لضبط   / المفتاح  اضغط 

شاشة العرض.
 ستارة التظليل الخلفية (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٨٧) ■

اضغط  لرفع/خفض ستارة التظليل الخلفية.
التفاصيلالتهيئاتالبند

التظليل مرفوعةستارة التظليل الخلفية ستارة  لرفع/خفض  باختياره  قم 
الخلفية. منخفضة
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ا) (ص ٣٤٠) ■   النظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) (إذا كان مجهزً
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند

RSA تشغيلالنظام.RSA قم باختياره لتفعيل/تعطيل النظام إيقاف

طريقة اإلشعار

اإلشعار الخاص بالسرعة 
الزائدة

قم باختيار طريقة اإلشعار المستخدمة لتحذير 
السرعة  السيارة  سرعة  تجاوزت  إذا  السائق 
السرعة  محدد  إشارة  على  المعروضة 
المعلومات  عرض  شاشة  على  الموجودة 

المتعددة.
الطرق المتاحة:

ال يوجد إشعار •
شاشة العرض فقط •
شاشة العرض والرنان •

إشعارات أخر

قم باختيار طريقة اإلشعار المستخدمة لتحذير 
السائق إذا رصد النظام ما يلي:

عدم  • إشارة  عرض  عند  السيارة  تتجاوز 
المعلومات  عرض  شاشة  على  التجاوز 

المتعددة.
الطرق المتاحة:

ال يوجد إشعار •
شاشة العرض فقط •
شاشة العرض والرنان •

الخاص  اإلشعار   مستو
بالسرعة الزائدة

قم باختيار سرعة اإلطالق الزائدة حيث سيبدأ km/h 10 (١٠ كم/ساعة)
عند  بالعمل  الزائدة  بالسرعة  الخاص  اإلشعار 
عرض إشارة محدد السرعة على شاشة عرض 

المعلومات المتعددة.
km/h 5 (٥ كم/ساعة)

km/h 2 (٢ كم/ساعة)
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٦٠
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 إعدادات السيارة ■
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند
ا) (ص ٥٣٣) TPWS (نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) (إذا كان مجهزً

بضغط  الخاص  التحذير  نظام  (تهيئة  الضغط  ضبط 
اإلطارات مبدئيًا)

الخاص  التحذير  نظام  لتهيئة  باختياره  قم 
التهيئة  إلجراء  مبدئيًا.  اإلطارات  بضغط 
وأبقه  المفتاح   اضغط  المبدئية، 

مضغوطًا.
قبل إجراء التهيئة المبدئية، احرص على ضبط 
ضغط النفخ لكل إطار على المستو المحدد. 

(ص ٥٣٤)

التعريف  أرقام  رمز  ضبط  بتغيير  (قم  العجلة  تغيير 
لمستشعر نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) 

نفخ  ضغط  عرض  بوظيفة  المجهزة  غير  (السيارات 
اإلطار)

التعريف  أرقام  رمز  ضبط  لتغيير  باختياره  قم 
بضغط  الخاص  التحذير  نظام  لمستشعر 

اإلطارات.
لتفعيل هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل ضبط ثاني 
التحذير  نظام  لمستشعر  التعريف  أرقام  لرموز 
وكيل  بواسطة  اإلطارات  بضغط  الخاص 
تويوتا. للحصول على المعلومات حول تغيير 
اتصل  المسجل،  التعريف  أرقام  رمز  ضبط 

بوكيل تويوتا لديك. 
(ص ٥٣٦)

تغيير العجلة (قم بتسجيل رموز أرقام التعريف لمستشعر 
نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) 

(السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار)

التعريف  أرقام  رموز  لتسجيل  باختياره  قم 
نظام  على  اإلطارات  ضغط  لمستشعرات 

التحذير الخاص بضغط اإلطارات. 
لتسجيل رموز أرقام التعريف، اضغط المفتاح 

 وأبقه مضغوطًا. (ص ٥٣٦)
بالمقعد  الخاص  التذكير 

الخلفي (ص ١٩٣)
الخاص تشغيل التذكير  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 

بالمقعد الخلفي. إيقاف
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 تهيئات العداد ■
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات الخاصة بالبنود التالية:

التفاصيلالتهيئاتالبند
قم باختياره لتغيير اللغة المعروضة.اللغة

قم باختياره لتغيير وحدات القياس المعروضة.الوحدات
القيادة  مؤشر  (ضوء   
بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية 

(Eco

قم باختياره لتفعيل/تعطيل ضوء مؤشر القيادة تشغيل
 .Eco االقتصادية الرفيقة بالبيئة

(ص ١٦٣) إيقاف

قم باختياره لتفعيل/تعطيل شاشة عرض عداد تشغيلعداد السرعة
السرعة. إيقاف

محتو التجهيزات

غير معروضإيقاف
متوسط سرعة السيارة

قم باختياره إلدارة شاشة عرض التجهيزات. المسافة
المدة المنقضية

استهالك  في  االقتصاد  نوع 
الوقود

الرحلة 
(بعد بدء التشغيل)*١

متوسط  عرض  شاشة  لتغيير  باختياره  قم 
استهالك الوقود والبند المراد عرضه كتجهيز.

اإلجمالي 
(بعد إعادة الضبط)

الخزان 
(بعد إعادة التزود بالوقود)*٢

إيقاف شاشة عرض المعلومات المتعددة

المعلومات  عرض  شاشة  إليقاف  باختياره  قم 
المتعددة.

المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  لتشغيل 
/ ) اتجاه  بأي  المفتاح  اضغط  ا،  مجددً

.( / /

شاشة العرض المنبثقة
التوجيه على التقاطع (إذا 

ا) العرض كان مجهزً شاشة  لتفعيل/تعطيل  باختياره  قم 
المنبثقة. المكالمات الواردة

ضبط السطوع 
الساعة 

المجهزة  غير  (السيارات 
أو  المالحي  بالنظام 

الوسائط المتعددة)

12H/24H.قم باختياره لضبط الوقت
/ لتغيير العرض بين  اضغط المفتاح 

12H و 24H أو لضبط الساعة أو الدقيقة.
ساعة
دقيقة
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٦٢
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التفاصيلالتهيئاتالبند
قم باختياره إلعادة ضبط تهيئات شاشة عرض التهيئة االفتراضية

العداد إلى التهيئة االفتراضية.
اختيار هذا البند سيعمل على تغيير التجهيزات فقط.  :١*  

اختيار هذا البند سيعمل على إيقاف شاشة عرض التجهيزات.  :٢*  

عداد المسافة/عداد الرحلة
عداد المسافة ■

يعرض المسافة الكلية التي قطعتها السيارة.
■ B عداد الرحلة/A عداد الرحلة

عدادي  استعمال  يمكن  مرة.  آخر  العداد  ضبط  إعادة  منذ  السيارة  قطعتها  التي  المسافة  يعرض 
الرحلة A و B لتسجيل وعرض مسافتين مختلفتين بصورة مستقلة. 

مواصلة  مع   “ODO/TRIP” المفتاح  واضغط  المرغوب  الرحلة  عداد  بعرض  قم  الضبط،  إلعادة 
ضغطه.
وظيفة االقتراح

المعروض،  االقتراح  على  استجابة  الختيار  التالية.  الحاالت  في  للسائق  االقتراحات  تعرض 
استعمل مفاتيح التحكم بالعداد.

يمكن تشغيل/إيقاف وظيفة االقتراح. 
(المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب:ص ٦٧٢)

اقتراح إلطفاء األضواء الرئيسية األمامية ■
إذا بقيت األضواء الرئيسية األمامية مضاءة لفترة زمنية معينة بعد إيقاف محول تشغيل المحرك، 
اقتراح  رسالة  عرض  سيتم   ،“AUTO” الوضع  في  األمامية  الرئيسية  األضواء  مفتاح  كان  وإذا 
تسألك ما إذا كنت ترغب في إطفاء األضواء الرئيسية األمامية. إلطفاء األضواء الرئيسية األمامية، 

قم باختيار ”نعم“.
إذا تم فتح الباب األمامي بعد إيقاف محول تشغيل المحرك، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.

اقتراح إلغالق النوافذ اآللية (المرتبطة بتشغيل مساحة الزجاج األمامي) ■
عرض  سيتم  مفتوحة،  اآللية  النوافذ  أحد  تكون  بينما  األمامي  الزجاج  مساحات  تشغيل  تم  إذا 
رسالة اقتراح تسألك ما إذا كنت ترغب بإغالق النوافذ اآللية. إلغالق كافة النوافذ اآللية، قم 

باختيار ”نعم“.
إذا تم تشغيل مفتاح قفل النافذة، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.
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اقتراح إلغالق النوافذ اآللية (المرتبطة بسرعة السيارة) ■
إذا تمت قيادة السيارة بسرعات عالية لفترة زمنية معينة بينما تكون أحد النوافذ اآللية مفتوحة، 
سيتم عرض رسالة اقتراح تسألك ما إذا كنت ترغب بإغالق النوافذ اآللية. إلغالق كافة النوافذ 

اآللية، قم باختيار ”نعم“.
إذا تم تشغيل مفتاح قفل النافذة، فلن يتم عرض رسالة االقتراح هذه.

■ Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
Eco ضوء مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة  

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  مؤشر  ضوء  سيضيء 
Eco أثناء التسارع في وضع القيادة االقتصادية الرفيقة 
 .(Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  (القيادة   Eco بالبيئة 
الرفيقة  االقتصادية  القيادة  نطاق  التسارع  تجاوز  عند 

بالبيئة Eco، أو عند إيقاف السيارة، ينطفئ الضوء.
Eco شاشة عرض نطاق مؤشر القيادة الرفيقة بالبيئة  

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  وضع  منطقة  تقترح 
بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  وضع  بمعدل   Eco

Eco حاليًا بناءً على التسارع.

على  بناءً   Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  معدل   
التسارع 

إذا تخطى التسارع نطاق القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة 
نطاق  عرض  شاشة  من  األيمن  الجانب  يضيء   ،Eco

.Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
Eco نطاق القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة  

لن يعمل مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco في ظل الظروف التالية:
● .D ذراع تحويل السرعة في أي موضع آخر غير الوضع
● . ا) مشغالً عتلة تحويل السرعة (إذا كان مجهزً
ا)  ● ال يتم اختيار الوضع العادي وال وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco. (إذا كان مجهزً

(ص ٤٣٢)
عندما تكون سرعة السيارة km/h 130 (١٣٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى. ●

شاشة عرض التهيئات الخاصة بالتعليق ■
يتعذر تغيير بعض التهيئات أثناء القيادة. عند تغيير التهيئات، قم بصف السيارة في مكان آمن. ●
إذا تم عرض رسالة تحذير، فسيتم تعليق تشغيل شاشة عرض التهيئات. ●
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٦٤
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ضغط اإلطارات (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■
الوضع  ● إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  اإلطارات  نفخ  ضغط  لعرض  دقائق  بضع  يستغرق  قد 

ا بضع دقائق لعرض ضغط نفخ اإلطارات بعد ضبط ضغط النفخ. IGNITION ON. قد يستغرق أيضً

ا لظروف موجات الراديو غير المرغوب  ● قد يتم عرض ”---“ إذا تعذر تحديد معلومات موضع اإلطارات نظرً
بها.

ا القيم المعروضة عن القيم المقاسة باستعمال  ● يتغير ضغط نفخ اإلطارات مع درجة الحرارة. قد تختلف أيضً
مقياس ضغط اإلطارات.

شاشة عرض من الكريستال السائل ■
عرض  شاشات  خصائص  من  هي  الظاهرة  هذه  العرض.  شاشة  على  فاتحة  بقع  أو  صغيرة  بقع  تظهر  قد 

الكريستال السائل، ولن يشكل االستمرار في استعمال شاشة العرض أي مشكلة. 
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ١٥٤، ٦٧٢)
  تحذير

تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■
سالمة  ● من  للتأكد  الشديد  الحذر  توخى  القيادة،  أثناء  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تشغيل  عند 

المنطقة الموجودة حول السيارة.
ال  ● قد  أنك  حيث  القيادة  أثناء  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  إلى  مستمر  بشكل  النظر  إلى  تعمد  ال 

تتمكن من رؤية المشاة، األجسام الموجودة على الطريق، إلخ التي أمام السيارة.
شاشة عرض المعلومات في درجات الحرارة المتدنية ■

قم بتدفئة مقصورة السيارة قبل استعمال شاشة عرض الكريستال السائل للمعلومات. في درجات الحرارة 
شاشة  تغييرات  تتأخر  وقد  بطيئة،  المعلومات  عرض  شاشة  مراقبة  استجابة  تصبح  قد  للغاية،  المنخفضة 

العرض. 
على سبيل المثال، سوف يحدث تأخير بين تحويل السائق للسرعة وظهور رقم ترس السرعة الجديد على 
شاشة العرض. قد يدفع هذا التأخير السائق إلى تحويل السرعة تنازليًا مرة أخر، مما يتسبب في حدوث 

كبح محرك سريع ومتتالي واحتمال وقوع حادث ينطوي على مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح.
تنبيهات أثناء إعداد شاشة العرض ■

ا لوجوب تشغيل المحرك أثناء إعداد شاشة العرض، فاحرص أن تكون السيارة مصفوفة في مكان ذو  نظرً
تهوية كافية. في األماكن المغلقة، مثل المرآب، يمكن أن تتجمع غازات العادم التي تحتوي على غاز أول 
أكسيد الكربون (CO) الضار وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث الوفاة أو التعرض 

لمشكلة صحية خطيرة.
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 مالحظة
أثناء إعداد شاشة العرض ■

للحيلولة دون نفاد شحنة البطارية، تأكد من تشغيل المحرك خالل ضبط خصائص شاشة العرض.
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شاشة عرض بمستوى الرأس
ملخص الوظائف

شاشة العرض بمستو الرأس مرتبطة بالعدادات والنظام المالحي وتظهر العديد من المعلومات 
أمام السائق، كما هو الحال في سرعة السيارة الحالية.

ا)  مجهزً كان  (إذا  المالحي  القيادة/النظام  على  المساعدة  نظام  بحالة  المرتبط  العرض  حيز   
(ص ١٦٨)

سيتم عرض شاشات العرض المنبثقة التالية في حاالت معينة:
التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم (نظام األمان ما قبل التصادم) •
التنبيه الصادر من نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف •

شاشة عرض موضع تحويل السرعة/نظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق)  
موضع تحويل السرعة (ص ٢٦١، ٢٦٦) •
ا)  • شاشة عرض النظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) (إذا كان مجهزً

(ص ٣٤٠)
شاشة عرض سرعة السيارة  

مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco/عداد دورات المحرك (ص ١٦٩)  
حيز شاشة عرض المعلومات (ص ١٧٠)  

سيتم عرض شاشات العرض المنبثقة التالية في حاالت معينة:
التحذير/الرسالة •
حالة نظام عدم استخدام األيدي •
حالة تشغيل النظام الصوتي •

ا : إذا كان مجهزً
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استعمال شاشة العرض بمستو الرأس
. قم باختيار  الموجودة على شاشة عرض المعلومات المتعددة (ص ١٥٤) ومن ثم 

تفعيل/تعطيل شاشة العرض بمستو الرأس ◆
اضغط  لتفعيل/تعطيل شاشة العرض بمستو الرأس.

تغيير تهيئات شاشة العرض بمستو الرأس ◆
اضغط  مع المواصلة لتغيير التهيئات التالية:

مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco/عداد دورات المحرك ■
المحرك/ال  دورات  Eco/عداد  بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  مؤشر  لعرض  باختياره  قم 

.يوجد محتو
سطوع/موضع شاشة العرض ■

قم باختياره لضبط سطوع وموضع شاشة العرض بمستو الرأس.
محتو شاشة العرض ■

قم باختياره لتفعيل/تعطيل البنود التالية:
ا) • التوجيه على المسار إلى الوجهة (إذا كان مجهزً
حالة نظام المساعدة على القيادة •
البوصلة (إذا كانت مجهزة) •
حالة تشغيل النظام الصوتي •

زاوية شاشة العرض ■
قم باختياره لضبط زاوية شاشة العرض بمستو الرأس.

CAMRY_OM33F04H.indb   167CAMRY_OM33F04H.indb   167 2020-12-16   4:28:52 PM2020-12-16   4:28:52 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢. مجموعة أجهزة القياس١٦٨

CAMRY_GH

ا) حيز العرض المرتبط بحالة نظام المساعدة على القيادة/النظام المالحي (إذا كان مجهزً
عرض حالة نظام المساعدة على القيادة ◆

يعرض الحالة التشغيلية لألنظمة التالية:
ا)  • مجهزً كان  الكاملة (إذا  السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم 

(ص ٣٤٦)
ا) (ص ٣٢٥) • النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً
مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا (ص ٣٨٨) •

ا) ◆ حيز العرض المرتبط بالنظام المالحي (إذا كان مجهزً
يعرض البنود التالية، المرتبطة بالنظام المالحي:

اسم الشارع ■
عندما يقوم النظام المالحي بالتوجيه على المسار، سيتم عرض اسم الشارع التالي على الجهة 

العلوية من حيز العرض.
التوجيه على المسار إلى الوجهة ■

يتم عرضها عندما يقوم النظام المالحي بالتوجيه على المسار. عند االقتراب من تقاطع، سيتم 
عرض سهم لإلشارة إلى اتجاه السير المقترح.

البوصلة ■
تعرض اتجاه السير.
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مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco/عداد دورات المحرك
■ Eco مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة

القيادة  مؤشر  نطاق  عرض  شاشة   
Eco االقتصادية الرفيقة بالبيئة

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  معدل   
Eco بناءً على التسارع

بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  نطاق   
Eco

المحتو المعروض هو ذاته المعروض على 
(مؤشر  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة 
 .(Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة 

للحصول على التفاصيل، راجع ص ١٦٣.
عداد دورات المحرك ■

يعرض سرعة المحرك مقاسة بعدد الدورات في الدقيقة.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٧٠
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حيز عرض المعلومات
يعرض البنود التالية في الحالة المالئمة:

التحذير/الرسالة ■
ا) ● تنبيه صادر من النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) (إذا كان مجهزً
ا) ● منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة (إذا كان مجهزً
نظام تخطي الكبح/التحكم ببدء القيادة ●
الرسالة   ●

المعلومات  عرض  شاشة  على  المنبثقة  االقتراحات/النصائح  عرض  شاشة  عرض  عند  يُعرض 
المتعددة. (ص ١٦٢)

الرسالة   ●
تُعرض عند عرض رسالة التحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٥٩٧)

درجة الحرارة الخارجية ●
تُعرض في الحاالت التالية:

• IGNITION ON عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
عندما يومض مؤشر درجة الحرارة الخارجية المنخفضة •

المحتو المعروض هو ذاته المعروض على شاشة عرض المعلومات المتعددة. للتفاصيل، راجع 
المتعددة.  المعلومات  عرض  شاشة  على  الخارجية  الحرارة  درجة  عرض  بشاشة  الخاص  الشرح 

(ص ١٣٠)
حالة نظام عدم استخدام األيدي ■

تُعرض عند تشغيل نظام عدم استخدام األيدي.
حالة تشغيل النظام الصوتي ■

تُعرض عند تشغيل النظام الصوتي.

CAMRY_OM33F04H.indb   170CAMRY_OM33F04H.indb   170 2020-12-16   4:28:52 PM2020-12-16   4:28:52 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



١٧١ ٢. مجموعة أجهزة القياس

٢

اس
 القي

هزة
ة أج

موع
مج

CAMRY_GH

شاشة عرض بمستو الرأس ■
الشمسية،  النظارات  عبر  إليها  النظر  عند  رؤيتها  تصعب  أو  معتمة  الرأس   بمستو العرض  شاشة  تبدو  قد 

خاصةً النظارات الشمسية المستقطبة.
اضبط سطوع شاشة العرض بمستو الرأس أو انزع نظارتك الشمسية.

سطوع شاشة العرض ■
ا،  يمكن ضبط سطوع شاشة العرض بمستو الرأس على  من شاشة عرض المعلومات المتعددة. أيضً

ا للسطوع المحيط. يمكن ضبطه تلقائيًا تبعً
تفعيل/تعطيل شاشة العرض بمستو الرأس ■

إذا تم تعطيل شاشة العرض بمستو الرأس، ستبقى معطلة عند إيقاف محول تشغيل المحرك ومن ثم إعادته 
.IGNITION ON إلى الوضع

شاشة عرض اسم الشارع ■
سيتم عرض أسماء الشوارع الموجودة ضمن بيانات الخريطة فقط.

  تحذير
قبل استعمال شاشة العرض بمستو الرأس ■

تحقق من أن موضع وسطوع صورة شاشة العرض بمستو الرأس ال يتعارض مع القيادة اآلمنة. الضبط  ●
غير الصحيح لموضع أو سطوع الصورة قد يعيق رؤية السائق ويؤدي إلى وقوع حادث، ينجم عنه الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد إلى النظر بشكل متواصل إلى شاشة العرض بمستو الرأس أثناء القيادة حيث أنك قد ال تتمكن  ●

من رؤية المشاة، األجسام الموجودة على الطريق، إلخ، التي أمام السيارة.
تنبيه حول تغيير تهيئات شاشة العرض بمستو الرأس ■

ا لوجوب تشغيل المحرك أثناء تغيير تهيئات شاشة العرض بمستو الرأس، فاحرص أن تكون السيارة  نظرً
مصفوفة في مكان ذو تهوية كافية. في األماكن المغلقة، مثل المرآب، يمكن أن تتجمع غازات العادم التي 
إلى  هذا  يؤدي  وقد  السيارة.  داخل  إلى  وتتسرب  الضار   (CO) الكربون  أكسيد  أول  غاز  على  تحتوي 

حدوث الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة. 
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٧٢
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 مالحظة
لمنع حدوث تلف في المكونات ■

ال تعمد إلى وضع أي مشروبات بالقرب من بروجيكتر  ●
البروجيكتر،  تبلل  إذا  الرأس.   بمستو العرض  شاشة 

فقد تنجم أعطال كهربائية.
شاشة  ● بروجيكتر  على  شيء  أي  وضع  إلى  تعمد  ال 

العرض بمستو الرأس أو وضع ملصقات عليه.
شاشة  إشارات  تقطع  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ذلك  فعل 

العرض بمستو الرأس.
العرض  ● شاشة  بروجيكتر  من  الداخلي  الجزء  تلمس  ال 

في  شابه  ما  أو  حادة  حواف  تدخل  أو  الرأس   بمستو
البروجيكتر.

فعل ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث أعطال ميكانيكية.
عند تغيير تهيئات شاشة العرض بمستو الرأس ■

 للحيلولة دون نفاد شحنة البطارية، تأكد من دوران المحرك خالل تغيير تهيئات شاشة العرض بمستو
الرأس.
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معلومات حول استهالك الوقود

من الممكن عرض معلومات حول استهالك الوقود على شاشة النظام الصوتي.
.األشكال التوضيحية أدناه مخصصة للسيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر

معلومات الرحلة 
غير مجهزة بوظيفة النظام المالحي

.“INFO” اضغط الزر
باختيار  قم  ”السجل“،  شاشة  عرض  تم  إذا 

”معلومات الرحلة“.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٧٤

CAMRY_GH

مجهزة بوظيفة النظام المالحي
.“MENU” اضغط الزر  

قم باختيار ”معلومات“ الموجود على شاشة   
”القائمة“.

باختيار  قم  ”السجل“،  شاشة  عرض  تم  إذا 
”معلومات الرحلة“.

يعيد ضبط بيانات االستهالك  
تشغيل  بدء  منذ  السيارة  سرعة  متوسط   

المحرك
المدة المنقضية منذ بدء تشغيل المحرك  
استهالك الوقود في ١٥ دقيقة السابقة  

نطاق سرعة القيادة الثابتة (ص ١٧٦)  
استهالك الوقود الحالي  

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:
وقيم  السابقة  المتوسط  قيم  إلى  اللون  حسب  دقيقة   ١٥ آلخر  استهالك الوقود  متوسط  تقسيم  يتم 
 .“ON” المتوسط التي تم الوصول إليها منذ آخر عملية إدارة لمحول تشغيل المحرك إلى الوضع

استعمل متوسط استهالك الوقود المعروض كمرجع.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

وقيم  السابقة  المتوسط  قيم  إلى  اللون  حسب  دقيقة   ١٥ آلخر  استهالك الوقود  متوسط  تقسيم  يتم 
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  لمحول  إدارة  عملية  آخر  منذ  إليها  الوصول  تم  التي  المتوسط 

IGNITION ON. استعمل متوسط استهالك الوقود المعروض كمرجع.

هذه الصورة هي مثال فقط.
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السجل 
غير مجهزة بوظيفة النظام المالحي

.“INFO” اضغط الزر
إذا تم عرض شاشة ”معلومات الرحلة“، قم باختيار ”السجل“.

مجهزة بوظيفة النظام المالحي
.“MENU” اضغط الزر  

قم باختيار ”معلومات“ الموجود على شاشة ”القائمة“.  
إذا تم عرض شاشة ”معلومات الرحلة“، قم باختيار ”السجل“.

يعيد ضبط بيانات السجل السابق  
أفضل قيمة مسجلة الستهالك الوقود  
االقتصاد في استهالك الوقود الحالي  

السجل السابق الستهالك الوقود  

غير مجهزة بوظيفة النظام المالحي
 “1 ”رحلة  من  عرض  سيتم  التاريخ،  من  (بدالً  للوقود.  اليومي  االستهالك  متوسط  تعرض 

إلى”رحلة 5“.)
مجهزة بوظيفة النظام المالحي

تعرض متوسط االستهالك اليومي للوقود.
تحديث بيانات متوسط استهالك الوقود  

السابقة  االستهالك  متوسط  قيم  إلى  اللون  حسب  الوقود  استهالك  متوسط  سجل  تقسيم  يتم 
ومتوسط استهالك الوقود منذ آخر عملية تحديث. استعمل متوسط استهالك الوقود المعروض 

كمرجع.
هذه الصورة هي مثال فقط.
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٢. مجموعة أجهزة القياس١٧٦
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تحديث بيانات السجل السابق ■
.قم بتحديث متوسط استهالك الوقود وذلك باختيار ”مقطع“ لقياس استهالك الوقود الحالي مرة أخر

إعادة ضبط البيانات ■
يمكن حذف بيانات استهالك الوقود وذلك باختيار ”مسح“.

نطاق سرعة القيادة الثابتة ■
تعرض أقصى مسافة مقدرة يمكن سيرها بكمية الوقود المتبقية.

يتم حساب هذه المسافة بناءً على متوسط استهالكك للوقود. 
كنتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الحقيقية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.
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معلومات حول المفاتيح   .٣-١
المفاتيح............................. ١٧٨

فتح وإغالق وقفل األبواب   .٣-٢
األبواب............................. ١٨٥
١٩٥ ..................... صندوق األمتعة
نظام الدخول والتشغيل الذكي....... ٢٠٠

ضبط المقاعد   .٣-٣
المقاعد األمامية..................... ٢٠٧
٢٠٩ ..................... المقاعد الخلفية
٢١٢ ................. ذاكرة وضعية القيادة
مساند الرأس........................ ٢١٦

ضبط عجلة القيادة والمرايا   .٣-٤
عجلة القيادة......................... ٢١٩
٢٢١ ....... المرآة الداخلية للرؤية الخلفية
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية...... ٢٢٣

فتح وإغالق النوافذ   .٣-٥
النوافذ اآللية......................... ٢٢٧
٢٣٢ ........................ فتحة السقف
٢٣٦ ............. فتحة السقف البانورامية

CAMRY_OM33F04H.indb   177CAMRY_OM33F04H.indb   177 2020-12-16   4:28:53 PM2020-12-16   4:28:53 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣-١. معلومات حول المفاتيح١٧٨
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المفاتيح
المفاتيح

المفاتيح التالية تأتي مزودة مع السيارة.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

المفاتيح  
بعد  عن  الالسلكي  التحكم  وظيفة  تشغيل 

(ص ١٧٩)
لوحة رقم المفتاح  

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
المفاتيح اإللكترونية  

الذكي  • والتشغيل  الدخول  نظام  تشغيل 
(ص ٢٠٠)

بعد  • عن  الالسلكي  التحكم  وظيفة  تشغيل 
(ص ١٧٩)

المفاتيح الميكانيكية  
لوحة رقم المفتاح  
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وحدة التحكم الالسلكي عن بعد
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

يعمل على قفل كافة األبواب (ص ١٨٦)  
يعمل على إغالق النوافذ*٢ وفتحة السقف   

البانورامية*١، ٢ (ص ١٨٦)
يعمل على فك قفل كافة األبواب   

(ص ١٨٦)
السقف  وفتحة  النوافذ*٢  فتح  على  يعمل   

البانورامية*١، ٢ (ص ١٨٦)
يعمل على فتح صندوق األمتعة (ص ١٩٦)  
يصدر صوت جرس اإلنذار*١ (ص ١٨١)  

ا إذا كان مجهزً  :١*  
يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :٢*  

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
يعمل على قفل كافة األبواب (ص ١٨٦)  
باستثناء كوريا: يعمل على إغالق النوافذ*٢   
السقف  فتحة  أو   ٢ السقف*١،  وفتحة 

البانورامية*١، ٢ (ص ١٨٦)
يعمل على فك قفل كافة األبواب   

(ص ١٨٦)
النوافذ*٢  فتح  على  يعمل  كوريا:  باستثناء   
السقف  فتحة  أو   ٢ السقف*١،  وفتحة 

البانورامية*١، ٢ (ص ١٨٦)
يعمل على فتح صندوق األمتعة (ص ١٩٦)  
يصدر صوت جرس اإلنذار*١ (ص ١٨١)  

ا إذا كان مجهزً  :١*  
يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :٢*  

CAMRY_OM33F04H.indb   179CAMRY_OM33F04H.indb   179 2020-12-16   4:28:53 PM2020-12-16   4:28:53 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣-١. معلومات حول المفاتيح١٨٠
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استعمال المفتاح (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
التحرير  

لتحرير المفتاح، اضغط الزر.
الطي  

لحفظ المفتاح، اضغط الزر ثم قم بطي المفتاح

استعمال المفتاح الميكانيكي (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
ذراع  اسحب  الميكانيكي،  المفتاح  إلخراج 

التحرير واسحب المفتاح للخارج.
واحد  باتجاه  الميكانيكي  المفتاح  إدخال  يمكن 
فقط، ألن المفتاح مسنن من جانب واحد فقط. 
اسطوانة  في  المفتاح  إدخال  من  تتمكن  لم  إذا 

.القفل، اقلبه وحاول إدخاله مرة أخر

بعد استعمال المفتاح الميكانيكي، ضعه في المفتاح اإللكتروني. احتفظ بالمفتاح الميكانيكي مع المفتاح 
اإللكتروني. إذا نفدت شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني أو إذا لم تعمل وظيفة الدخول بشكل صحيح، 

سوف تحتاج الستعمال المفتاح الميكانيكي. (ص ٦٣٧)
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ا) ■ وضع الفزع (إذا كان مجهزً
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

سوف  واحدة،  ثانية  حوالي  من  أكثر  لمدة  ضغط   عند 
أضواء  وستومض  متقطع  بشكل  إنذار  جرس  إطالق  يتم 
أو  سيارتك  اقتحام  محاولة  عن  شخص  أي  لردع  السيارة 

إتالفها.
وحدة التحكم  اضغط أي زر على  اإلنذار،  جرس  إليقاف 

الالسلكي عن بعد.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

سوف  واحدة،  ثانية  حوالي  من  أكثر  لمدة  ضغط   عند 
أضواء  وستومض  متقطع  بشكل  إنذار  جرس  إطالق  يتم 
أو  سيارتك  اقتحام  محاولة  عن  شخص  أي  لردع  السيارة 

إتالفها.
المفتاح  على  زر  أي  اضغط  اإلنذار،  جرس  إليقاف 

اإللكتروني.
عندما يتعين عليك ترك مفتاح سيارتك مع عامل موقف السيارات (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل  ■

الذكي وصندوق القفازات مع ثقب المفتاح)
قم بقفل صندوق القفازات بحسب ما تقتضيه الظروف. (ص ٤٦٨)

قم بنزع المفتاح الميكانيكي الستعمالك الخاص وقم بإعطاء عامل الموقف المفتاح اإللكتروني فقط.
إذا فقدت مفاتيحك ■

غير  (السيارات  اآلخر  المفتاح  باستعمال  لديك  تويوتا  وكيل  بواسطة  جديدة  أصلية  مفاتيح  عمل  يمكنك 
المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو المفتاح الميكانيكي اآلخر (السيارات المجهزة بنظام الدخول 
والتشغيل الذكي) ورقم المفتاح المطبوع على لوحة رقم المفاتيح الخاصة بك. احتفظ باللوحة في مكان آمن 

مثل محفظتك، وليس في السيارة. 
عند السفر على متن طائرة ■

عند حمل مفتاح مجهز بوظيفة التحكم الالسلكي عن بعد معك على متن الطائرة، احرص على عدم الضغط 
على أي زر من األزرار الموجودة على المفتاح أثناء التواجد داخل كابينة الطائرة. إذا كنت تحمل المفتاح في 
حقيبتك أو ما إلى ذلك، تأكد من عدم احتمالية الضغط على األزرار بشكل غير مقصود. قد يتسبب الضغط 
على أي زر من األزرار في انبعاث موجات السلكية من المفتاح والتي قد تتعارض مع العمليات التشغيلية 

للطائرة. 
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٣-١. معلومات حول المفاتيح١٨٢
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ظروف تؤثر على التشغيل ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

قد ال تعمل وظيفة التحكم الالسلكي عن بعد بشكل طبيعي في الحاالت التالية:
عند نفاد شحنة بطارية المفتاح الالسلكي ●
بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو شاشة عرض ضخمة  ●

أو مطار أو أي منشأة أخر تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية
● عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو أي أجهزة اتصاالت السلكية أخر
عند مالمسة المفتاح الالسلكي لمواد معدنية أو تغطيته بها ●
عند استعمال مفتاح السلكي آخر (يشع موجات السلكية) بالقرب من سيارتك ●
إذا تم إلصاق تظليل للنوافذ يحتوي على مكونات معدنية أو أشياء معدنية على النافذة الخلفية ●
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

ص ٢٠٣
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نفاد شحنة بطارية المفتاح ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
عمر البطارية القياسي هو من سنة إلى سنتين. ●
حتى إذا لم يتم استعمال المفتاح، فقد تنفد شحنة البطارية وقد تحدث األعراض التالية. استبدل البطارية  ●

بأخر جديدة عند الضرورة. (ص ٥٥٥)
وظيفة التحكم الالسلكي عن بعد ال تعمل. •
المنطقة التي يمكن فيها تشغيل وظيفة التحكم الالسلكي عن بعد  تصبح أصغر. •
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
عمر البطارية القياسي هو من سنة إلى سنتين. ●
إذا انخفضت شحنة البطارية، سوف يصدر جرس إنذار في الكابينة عندما يتوقف المحرك.  ●
بما أن المفتاح اإللكتروني يعمل على استقبال موجات السلكية باستمرار، سوف تنفد شحنة البطارية حتى  ●

لو لم يتم استعمال المفتاح اإللكتروني. الدالئل التالية تشير إلى أن بطارية المفتاح اإللكتروني قد تكون 
فارغة. استبدل البطارية عند الضرورة. (ص ٥٥٥)

نظام الدخول والتشغيل الذكي أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد ال تعمل. •
تصبح منطقة الرصد أصغر. •
ال يضيء مؤشر LED الموجود على سطح المفتاح. •
للحد من نفاد شحنة بطارية المفتاح عند عدم استعمال المفتاح اإللكتروني لمدة طويلة من الزمن، اضبط  ●

المفتاح اإللكتروني على وضع توفير شحنة البطارية. (ص ٢٠٣)
لتجنب حدوث تلف كبير، ال تعمد إلى ترك المفتاح اإللكتروني ضمن مسافة m 1 (١ متر) من أي من  ●

األجهزة الكهربائية التالية التي تولد مجاالت مغناطيسية:
أجهزة التلفزيون •
أجهزة الكمبيوتر الشخصية •
الهواتف الخلوية والهواتف الالسلكية وشواحن البطاريات •
الهواتف الخلوية أو الهواتف الالسلكية التي يجري إعادة شحنها •
مصابيح الطاولة •
أفران الطبخ الحثية •

استبدال البطارية ■
ص ٥٥٥

التأكد من رقم المفتاح المسجل (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
ا للسيارة. اطلب من وكيل تويوتا لديك إعطاءك التفاصيل. يمكن التأكد من أرقام المفاتيح المسجلة مسبقً

إذا تم استعمال مفتاح خاطئ (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
تدور اسطوانة المفتاح بحرية لعزل اآللية الداخلية.
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٣-١. معلومات حول المفاتيح١٨٤
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 مالحظة
لمنع تلف المفتاح ■

ال تعمد إلى إسقاط المفاتيح أو تعريضها لصدمات قوية أو ثنيها. ●
ال تعمد إلى تعريض المفاتيح لدرجات حرارة عالية لفترات زمنية طويلة. ●
ال تعمد إلى تعريض المفاتيح للبلل أو تغسلها في غسالة تعمل بالموجات فوق الصوتية إلخ. ●
ال تعمد إلى تعليق مواد معدنية أو مغناطيسية بالمفاتيح أو تضع المفاتيح بالقرب من مثل هذه المواد. ●
ال تعمد إلى تفكيك المفاتيح. ●
ال تعمد إلى إلصاق ملصق أو أي شيء آخر على سطح المفتاح المجهز بوظيفة وحدة التحكم الالسلكي  ●

عن بعد.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: ال تضع المفاتيح بالقرب من أشياء تولد مجاالت  ●

مغناطيسية مثل أجهزة التلفزيون أو األنظمة الصوتية وأفران الطبخ الحثية أو األجهزة الطبية الكهربائية 
مثل أجهزة العالج بالترددات المنخفضة.

االحتفاظ بالمفتاح اإللكتروني بحوزتك (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
اعمل على إبقاء المفتاح اإللكتروني على بعد cm 10 (١٠ سم) أو أكثر من األجهزة الكهربائية التي تكون 
 10 cm في وضع التشغيل. الموجات الالسلكية المنبعثة من األجهزة الكهربائية الموجودة ضمن مسافة

(١٠ سم) من المفتاح اإللكتروني قد تتعارض مع المفتاح، متسببة في عمل المفتاح بشكل غير صحيح.
(السيارات  ■ بالمفتاح  تتعلق   أخر مشاكل  أو  الذكي  والتشغيل  الدخول  نظام  في  عطل  حدوث  حال  في 

المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
خذ سيارتك مع جميع المفاتيح اإللكترونية التي حصلت عليها مع سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك.

عند فقدان مفتاح إلكتروني (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
ا، فإن احتمالية سرقة السيارة ترتفع بشكلٍ كبير. قم بزيارة وكيل تويوتا  إذا بقي المفتاح اإللكتروني مفقودً

لديك على الفور مصطحبًا معك جميع المفاتيح اإللكترونية المتبقية التي حصلت عليها مع سيارتك.
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األبواب
فك قفل وقفل األبواب من الخارج

وظيفة الدخول (إذا كانت مجهزة) ◆
احمل المفتاح اإللكتروني لتفعيل هذه الوظيفة.

باستثناء كوريا
أمسك بمقبض الباب األمامي لفك قفل   

كافة األبواب.
على  الموجود  المستشعر  لمس  من  تأكد 

الجانب الخلفي من المقبض.
ال يمكن فك قفل األبواب لمدة ٣ ثوانٍ بعد 

قفل األبواب.
قم بلمس مستشعر القفل (الثلم الموجود   
على جانب مقبض الباب األمامي) لقفل 

األبواب.
تحقق من أن الباب مغلق بإحكام.

لكوريا
أمسك بمقبض باب السائق لفك قفل الباب. إمساك مقبض باب السائق لمدة ثانيتين تقريبًا   
كافة  قفل  لفك  األمامي  الراكب  باب  بمقبض  أمسك  األبواب.  كافة  قفل  فك  على  يعمل 

األبواب.*
تأكد من لمس المستشعر الموجود على الجانب الخلفي من المقبض.

ال يمكن فك قفل األبواب لمدة ٣ ثوانٍ بعد قفل األبواب.
يمكن تغيير تهيئات فك قفل الباب. (ص ١٩٢، ٦٧٦)  :* 

قم بلمس مستشعر القفل (الثلم الموجود على جانب مقبض الباب األمامي) لقفل األبواب.  
تحقق من أن الباب مغلق بإحكام.
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٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب١٨٦
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وحدة التحكم الالسلكي عن بعد ◆
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

يعمل على قفل كافة األبواب  
تحقق من أن الباب مغلق بإحكام.

اضغط مع المواصلة إلغالق النوافذ*٢ وفتحة 
السقف البانورامية*١، ٢

يعمل على فك قفل كافة األبواب  
وفتحة  النوافذ*٢  لفتح  المواصلة  مع  اضغط 

السقف البانورامية*١، ٢
ا إذا كان مجهزً   :١*  

يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.   :٢*  
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

يعمل على قفل كافة األبواب  
تحقق من أن الباب مغلق بإحكام.

إلغالق  المواصلة  مع  اضغط  كوريا:  باستثناء 
النوافذ*٢ وفتحة السقف*١، ٢ أو فتحة السقف 

البانورامية*١، ٢
يعمل على فك قفل كافة األبواب  

لكوريا: ضغط الزر يعمل على فك قفل باب 
السائق. ضغط الزر مرة أخر خالل ٣ ثوانٍ 

.يؤدي إلى فك قفل األبواب األخر
السقف  فتحة  أو   ٢ السقف*١،  وفتحة  النوافذ*٢  لفتح  المواصلة  مع  اضغط  كوريا:  باستثناء 

البانورامية*١، ٢
ا إذا كان مجهزً  :١*  

يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :٢*  
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المفتاح ◆
إدارة المفتاح تعمل على تشغيل األبواب كما يلي:

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
يعمل على قفل كافة األبواب  

النوافذ*٢  إلغالق  المواصلة  مع  باإلدارة  قم 
وفتحة السقف البانورامية*١، ٢

يعمل على فك قفل كافة األبواب  
النوافذ*٢  لفتح  المواصلة  مع  باإلدارة  قم 

وفتحة السقف البانورامية*١، ٢
ا إذا كان مجهزً  :١*  

يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :٢*  
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

ا قفل وفك قفل األبواب باستعمال المفتاح الميكانيكي. (ص ٦٣٧) يمكن أيضً
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٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب١٨٨
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إشارات التشغيل ■
األبواب:

يصدر صوت رنان* وتومض وامضات الطوارئ لإلشارة إلى أنه تم قفل/فك قفل األبواب. (القفل: مرة 
واحدة، فك القفل: مرتان)

النوافذ وفتحة السقف أو فتحة السقف البانورامية:
باستثناء كوريا: يصدر صوت رنان لإلشارة إلى تشغيل النوافذ وفتحة السقف أو فتحة السقف البانورامية.

في بعض الموديالت  :*  
خاصية األمان ■

إذا لم يتم فتح أي باب خالل ٣٠ ثانية تقريبًا بعد فك قفل السيارة، سوف تقوم خاصية األمان تلقائيًا بقفل 
.السيارة مرة أخر

عندما يتعذر قفل الباب عن طريق مستشعر القفل الموجود على سطح مقبض الباب ■
القفل  مستشعر  لمس  تم  إذا  حتى  الباب  قفل  تعذر  عند 
المس  اصبع،  بواسطة  الباب  مقبض  سطح  على  الموجود 

مستشعر القفل براحة يدك.
عند اهتراء القفازات، انزع القفازات.

رنان قفل الباب ■
رنان  صوت  يصدر  سوف  بالكامل،  مغلق  غير  األبواب  أحد  كان  حال  في  األبواب  قفل  محاولة  تمت  إذا 

.باستمرار. أغلق الباب بالكامل إليقاف الرنان، واقفل السيارة مرة أخر
ا) ■ تهيئة جرس اإلنذار (إذا كان مجهزً

سيعمل قفل األبواب على ضبط نظام جرس اإلنذار. (ص ١١٧)
إذا لم يعمل نظام الدخول والتشغيل الذكي أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد بصورة صحيحة ■

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: استعمل المفتاح الميكانيكي لقفل وفك قفل األبواب. 
(ص ٦٣٧)

استبدل البطارية بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة. (ص ٥٥٥)
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فك قفل وقفل األبواب من الداخل
مفاتيح قفل األبواب ◆

يعمل على قفل كافة األبواب  
يعمل على فك قفل كافة األبواب  

أزرار القفل الداخلية ◆
يعمل على قفل الباب  

يعمل على فك قفل الباب  
السائق  باب  فتح  يمكن  كوريا:  باستثناء 
زر  كان  إذا  حتى  الداخلي  المقبض  بسحب 

القفل في موضع القفل.
لكوريا: يمكن فتح األبواب األمامية بسحب 
المقبض الداخلي حتى إذا كانت أزرار القفل 

في موضع القفل.
قفل األبواب األمامية من خارج السيارة بدون استعمال مفتاح

حرك زر القفل الداخلي إلى موضع القفل.  
باستثناء كوريا: أغلق الباب بينما تسحب مقبض الباب.  

لكوريا: أغلق الباب.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

ا وكان المفتاح في محول تشغيل المحرك. ال يمكن قفل الباب إذا كان باب السائق مفتوحً
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

الوضع  أو   ACCESSORY الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  كان  إذا  الباب  قفل  يمكن  ال 
IGNITION ON، أو إذا تم ترك المفتاح اإللكتروني داخل السيارة.

قد ال يتم رصد المفتاح بشكل صحيح وقد يتم قفل الباب.
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قفل الباب الخلفي لحماية األطفال
ال يمكن فتح الباب من داخل السيارة عند ضبط 

القفل.
فك القفل  

القفل  
يمكن ضبط هذه األقفال لمنع األطفال من فتح 
مفاتيح  من  كل  على  اضغط  الخلفية.  األبواب 
البابين  كال  لقفل  لألسفل  الخلفية  األبواب 

الخلفيين. 

ا) أنظمة قفل وفك قفل الباب التلقائية (إذا كان مجهزً
يمكن ضبط أو إلغاء الوظائف التالية:

للحصول على التعليمات حول الضبط حسب الطلب، راجع ص ٦٧٤.
عملية التشغيلالوظيفة

سرعة وظيفة قفل الباب المرتبطة بالسرعة تصبح  عندما  تلقائيًا  األبواب  كافة  قفل  يتم 
السيارة km/h 20 (٢٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أكثر.

يتم قفل كافة األبواب تلقائيًا عند نقل ذراع تحويل وظيفة قفل الباب المرتبطة بموضع تحويل السرعة
.P السرعة خارج الوضع

تحويل  بموضع  المرتبطة  الباب  قفل  فك  وظيفة 
السرعة

ذراع  نقل  عند  تلقائيًا  األبواب  كافة  قفل  فك  يتم 
.P تحويل السرعة إلى الوضع

باب وظيفة فك قفل الباب المرتبطة بباب السائق فتح  عند  تلقائيًا  األبواب  كافة  قفل  فك  يتم 
السائق.
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تهيئة وإلغاء الوظائف (السيارات غير المجهزة بالنظام المالحي أو نظام الوسائط المتعددة) ■
للتبديل بين وضعي الضبط واإللغاء، اتبع اإلجراء أدناه.

وإدارة  األبواب  كافة  بإغالق  قم  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات   
محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“. (قم بتنفيذ الخطوة  في غضون ٢٠ ثانية.) 

محول  وإدارة  األبواب  كافة  بإغالق  قم  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 
تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON. (قم بتنفيذ الخطوة  في غضون ٢٠ ثانية.)

انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P أو   
إلى الوضع N، واضغط مفتاح قفل الباب 
 ٥ لمدة   ( أو   ) مضغوطًا  وأبقه 

ثوانٍ تقريبًا ومن ثم حرره.
والمفتاح  السرعة  تحويل  ذراع  مواضع 
موضحة  ضبطها  المراد  للوظيفة  المناظرة 

كاآلتي.
استعمل اإلجراءات ذاتها إللغاء الوظيفة.

موضع ذراع تحويل الوظيفة
السرعة

موضع مفتاح قفل 
األبواب

تحويل  بموضع  المرتبطة  الباب  قفل  وظيفة 
السرعة

P وظيفة فك قفل الباب المرتبطة بموضع تحويل 
السرعة

وظيفة قفل الباب المرتبطة بالسرعة
N

وظيفة فك قفل الباب المرتبطة بباب السائق
عند اكتمال عملية الضبط أو اإللغاء، سوف يتم قفل كافة األبواب ثم فك قفلها.
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تبديل وظيفة فك قفل الباب (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
ا من األبواب التي يتم فك قفلها بوظيفة الدخول باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. من الممكن ضبط أيً

قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  
عندما يكون ضوء المؤشر الموجود على سطح المفتاح غير مضيء، اضغط  أو  أو    

ا) وأبقه مضغوطًا لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا بينما تضغط  وتبقيه مضغوطًا.  (إذا كان مجهزً
قم  مستمر،  بشكلٍ  التهيئة  تغيير  أدناه. (عند  موضح  هو  كما  عملية،  تنفيذ  فيها  يتم  مرة  كل  في  التهيئة  تتغير 

(. بتحرير األزرار، انتظر لمدة ٥ ثوانٍ على األقل، وقم بتكرار الخطوة 
شاشة عرض المعلومات 

نغمة تنبيهفك قفل األبوابالمتعددة
٢*

 
١*

(السيارات المجهزة بعجلة 
(قيادة يسر

يعمل  السائق  باب  بمقبض  اإلمساك 
على فك قفل باب السائق فقط. 

 ٣ تنبيه  نغمة  يصدر  الخارج: 
مرات

المقصورة: رنة صوتية واحدة ٢*
 
١*

(السيارات المجهزة بعجلة 
قيادة يمنى)

األمامي  الراكب  باب  بمقبض  اإلمساك 
يعمل على فك قفل كافة األبواب.

٢*
 
البابين *١ من  أي  بمقبض  اإلمساك 

كافة  قفل  فك  على  يعمل  األماميين 
األبواب.

الخارج: يصدر نغمة تنبيه مرتين
المقصورة: رنة صوتية واحدة

شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة  :١* 
شاشة عرض مقاس ٧ بوصة  :٢* 

لتجنب إطالق جرس اإلنذار دون قصد، قم بفك قفل األبواب باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد وافتح 
، سيتم  الباب وأغلقه مرة واحدة بعد تغيير التهيئة. (إذا لم يتم فتح أحد األبواب خالل ٣٠ ثانية بعد ضغط 

ا وسيتم ضبط جرس اإلنذار تلقائيًا.)  قفل األبواب مجددً
في حال إطالق جرس اإلنذار، أوقف جرس اإلنذار على الفور. (ص ١١٩)
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نظام تحرير قفل الباب الراصد للصدمات ■
ا لقوة الصدمة أو نوع الحادث، يمكن أال  يتم فك قفل كافة األبواب في حالة تعرض السيارة لصدمة قوية. تبعً

يعمل هذا النظام.
رنان التحذير من الباب المفتوح ■

إذا وصلت سرعة السيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة)، يومض ضوء التحذير العمومي ويصدر رنان لإلشارة 
إلى أن الباب (األبواب) غير مغلق بالكامل بعد.

يتم عرض الباب (األبواب) المفتوح على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
ظروف تؤثر على تشغيل نظام الدخول والتشغيل الذكي أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد ■

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
ص ١٨٢

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
ص ٢٠٣

وظيفة التذكير الخاص بالمقعد الخلفي ■
لتذكيرك بعدم نسيان األمتعة، إلخ في المقعد الخلفي، عند إيقاف محول تشغيل المحرك بعد استيفاء أي من 
الشروط التالية، سيصدر صوت رنان وسيتم عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة لمدة ٦ 

ثوانٍ تقريبًا.
يبدأ تشغيل المحرك خالل ١٠ دقائق بعد فتح وإغالق الباب الخلفي. ●
تم فتح وإغالق الباب الخلفي بعد بدء تشغيل المحرك. ●

مع ذلك، إذا تم فتح الباب الخلفي ومن ثم تم إغالقه ضمن ثانيتين تقريبًا، فقد ال تعمل وظيفة التذكير الخاص 
بالمقعد الخلفي.

تحدد وظيفة التذكير الخاص بالمقعد الخلفي بأن األمتعة، إلخ تم وضعها في الكرسي الخلفي وذلك بناءً 
على فتح وإغالق الباب الخلفي. لذا، وباالعتماد على الحالة، فقد ال تعمل وظيفة التذكير الخاص بالمقعد 

الخلفي وقد تستمر بنسيان األمتعة، إلخ في المقعد الخلفي، أو قد تعمل دون ضرورة.
يمكن تفعيل/تعطيل وظيفة التذكير الخاص بالمقعد الخلفي. (ص ١٤١، ١٦٠)

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب١٩٤

CAMRY_GH

  تحذير
لمنع وقوع حادث ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.
اإلخفاق بعمل ذلك يمكنه أن يؤدي إلى فتح الباب وسقوط أحد الركاب من السيارة مما يسفر عنه الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
تأكد من أن كافة األبواب مغلقة ومقفلة بصورة صحيحة. ●
ال تسحب المقبض الداخلي لألبواب أثناء القيادة. ●

توخى الحذر الشديد فيما يتعلق بباب السائق (باستثناء كوريا)، أو األبواب األمامية (لكوريا)، ألن الباب 
(األبواب) قد يفتح حتى ولو كانت أزرار القفل الداخلية في وضع القفل.

قم بضبط أقفال األبواب الخلفية لحماية األطفال عند جلوس األطفال في المقاعد الخلفية.  ●
عند فتح أو إغالق باب ما ■

تحقق من المناطق المحيطة كما هو الحال فيما إذا كانت السيارة على منحدر وما إذا كان هناك حيز كافٍ 
لفتح الباب وما إذا كانت هناك رياح قوية. 

ا ألي حركة ال يمكن تنبؤها. عند فتح أو إغالق الباب، أمسك مقبض الباب بشدة لتكون جاهزً
السقف  ■ فتحة  أو  السقف  فتحة  أو  اآللية  النوافذ  وتشغيل  بعد  عن  الالسلكي  التحكم  وحدة  استعمال  عند 

البانورامية (باستثناء كوريا)
عدم  من  للتأكد  تفقدها  بعد  وذلك  البانورامية  السقف  فتحة  أو  السقف  فتحة  أو  اآللية  النوافذ  بتشغيل  قم 
احتمالية احتباس أي جزء من جسم أي راكب من الركاب في النوافذ أو فتحة السقف أو في فتحة السقف 
ا، ال تسمح لألطفال بتشغيل وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. من الممكن أن تحتبس  البانورامية. أيضً
أجزاء من جسم األطفال أو الركاب اآلخرين في النوافذ اآللية أو فتحة السقف أو فتحة السقف البانورامية.
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صندوق األمتعة

يمكن فتح صندوق األمتعة باستعمال مفتاح فاتح صندوق األمتعة أو زر صندوق األمتعة (إذا كان 
ا) أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد أو المفتاح. مجهزً

فتح صندوق األمتعة من داخل السيارة
اضغط مفتاح فاتح صندوق األمتعة وأبقه مضغوطًا.

السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسرالسيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى

فتح صندوق األمتعة من خارج السيارة
زر صندوق األمتعة (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ◆

السيارات المجهزة بوظيفة الدخول
أثناء حمل المفتاح اإللكتروني، اضغط الزر 

الموجود على غطاء صندوق األمتعة.
باستثناء األرجنتين وهونغ كونغ وماكاو: عند 
فك قفل كافة األبواب باستعمال أحد الطرق 
بدون  األمتعة  صندوق  فتح  يمكن  التالية، 

المفتاح اإللكتروني:
وظيفة الدخول •
وحدة التحكم الالسلكي عن بعد •
مفاتيح قفل األبواب •
ا) • نظام فك قفل الباب التلقائي (إذا كان مجهزً
المفتاح الميكانيكي •
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السيارات غير المجهزة بوظيفة الدخول
أحد  باستعمال  األبواب  كافة  قفل  بفك  قم 
الموجود  الزر  اضغط  ثم  ومن  التالية  الطرق 

على غطاء صندوق األمتعة:
وحدة التحكم الالسلكي عن بعد •
مفاتيح قفل األبواب •
المفتاح الميكانيكي •

وحدة التحكم الالسلكي عن بعد ◆
 الدخول بنظام  المجهزة  غير  السيارات 

والتشغيل الذكي
 السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل

الذكي

اضغط المفتاح وأبقه مضغوطًا.
يصدر صوت رنان. (في بعض الموديالت)

المفتاح ◆
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

عقارب  حركة  باتجاه  المفتاح  بإدارة  قم 
الساعة لتحرير غطاء صندوق األمتعة.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
ا فتح صندوق األمتعة باستعمال المفتاح الميكانيكي. (ص ٦٣٨) يمكن أيضً

CAMRY_OM33F04H.indb   196CAMRY_OM33F04H.indb   196 2020-12-16   4:28:54 PM2020-12-16   4:28:54 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



١٩٧ ٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب

٣

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

CAMRY_GH

عند إغالق صندوق األمتعة
بخفض  قم  األمتعة،  صندوق  مقبض  باستعمال 
الجانب  على  قوة  وضع  دون  األمتعة  صندوق 
الخارج  من  لألسفل  األمتعة  صندوق  وادفع 

إلغالقه.

ضوء صندوق األمتعة ■
يضيء ضوء صندوق األمتعة عند فتح صندوق األمتعة.

الدخول  ■ بنظام  المجهزة  بداخله (السيارات  اإللكتروني  المفتاح  يكون  بينما  األمتعة  صندوق  قفل  منع  وظيفة 
والتشغيل الذكي)

عند قفل كافة األبواب، فإن إغالق غطاء صندوق األمتعة بينما يكون المفتاح اإللكتروني بداخل صندوق  ●
األمتعة سيعمل على إطالق جرس اإلنذار.

األمتعة  صندوق  تحرير  زر  على  الضغط  طريق  عن  األمتعة  صندوق  غطاء  فتح  يمكن  الحالة،  هذه  في 
الموجود على غطاء صندوق األمتعة.

إذا كان المفتاح اإللكتروني االحتياطي داخل صندوق األمتعة بينما تكون كافة األبواب مقفلة، يتم تفعيل  ●
المفاتيح  بجميع  احتفظ  السرقة،  لمنع  األمتعة.  صندوق  فتح  يمكن  بحيث  المفتاح  احتجاز  منع  وظيفة 

اإللكترونية بحوزتك عند مغادرة السيارة.
رصد  ● يتم  ال  قد  مقفلة،  األبواب  كافة  تكون  بينما  األمتعة  صندوق  في  اإللكتروني  المفتاح  وضع  تم  إذا 

المفتاح باالعتماد على مكان المفتاح وظروف الموجات الالسلكية المحيطة. في هذه الحالة، ال يمكن 
تفعيل وظيفة منع احتجاز المفتاح، مما يتسبب في قفل األبواب عند إغالق صندوق األمتعة. احرص على 

التحقق من مكان وجود المفتاح قبل إغالق صندوق األمتعة.
ال يمكن تفعيل وظيفة منع احتجاز المفتاح إذا كان أحد األبواب غير مقفل. في هذه الحالة، افتح صندوق  ●

األمتعة باستعمال فاتح صندوق األمتعة.
رنان التحذير من صندوق األمتعة المفتوح ■

إذا وصلت سرعة السيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة)، يومض ضوء التحذير العمومي ويصدر رنان لإلشارة 
إلى أن صندوق األمتعة غير مغلق بالكامل بعد.

إذا لم يعمل نظام الدخول والتشغيل الذكي أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد بصورة صحيحة ■
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: استعمل المفتاح الميكانيكي لفك قفل صندوق األمتعة. 

(ص ٦٣٨)
استبدل بطارية المفتاح بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة. (ص ٥٥٥)

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)

CAMRY_OM33F04H.indb   197CAMRY_OM33F04H.indb   197 2020-12-16   4:28:54 PM2020-12-16   4:28:54 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب١٩٨

CAMRY_GH

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قبل القيادة ■

ا بالكامل، قد يتم  ● تأكد من أن غطاء صندوق األمتعة مغلق بالكامل. إذا لم يكن غطاء صندوق األمتعة مغلقً
فتحه بشكلٍ مفاجئ أثناء القيادة ويصطدم باألشياء القريبة منه أو قد تنقذف األمتعة الموجودة في صندوق 

األمتعة، متسببة في وقوع حادث.
ال تسمح لألطفال بالعبث في صندوق األمتعة. ●

إذا احتبس طفل بشكل عرضي في صندوق األمتعة، فقد يعاني من إجهاد حراري أو اختناق أو اإلصابة 
.بجروح أخر

ال تسمح لطفل بفتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة. ●
فعل هذا قد يتسبب في فتح غطاء صندوق األمتعة بشكل مفاجئ، أو قد يتسبب في احتباس أيدي أو رأس 

أو رقبة الطفل في غطاء صندوق األمتعة المنغلق.
نقاط هامة أثناء القيادة ■

ا ألحد بالجلوس في صندوق األمتعة. سيكونون عرضة للوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في  ال تسمح أبدً
حال الكبح المفاجئ أو التصادم. 
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  تحذير
استعمال صندوق األمتعة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك يمكن أن يتسبب في احتباس أجزاء الجسم، مما ينتج عنه اإلصابة بجروح خطيرة.

قم بإزالة أية حمولة ثقيلة مثل الثلج والجليد عن غطاء صندوق األمتعة قبل فتحه. اإلخفاق بالقيام بذلك  ●
قد يتسبب في إغالق غطاء صندوق األمتعة بشكلٍ مفاجئ مرة أخر بعد فتحه.

ا للتأكد من أن المنطقة المحيطة آمنة.  ● عند فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة، تفقده جيدً
إغالق  ● أو  فتح  وشك  على  أنك  بإبالغهم  وقم  سالمتهم  على  احرص  الجوار،  في  أحد  هناك  كان  إذا 

صندوق األمتعة.
توخى الحذر عند فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة في الجو العاصف ألنه قد يتحرك بشكل مفاجئ  ●

بفعل الرياح القوية.
تزداد صعوبة فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة عند وقوف السيارة على منحدر مما هو األمر عليه عند  ●

ا من فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة من تلقاء نفسه  وقوف السيارة على سطح مستو، لذا كن حذرً
صندوق  استعمال  قبل  آمن  وبشكل  بالكامل  األمتعة  صندوق  غطاء  فتح  على  احرص  مفاجئ.  بشكل 

األمتعة.
ال  ● بحيث  احرص  األمتعة،  صندوق  غطاء  فتح  عند 

يرتطم بوجه أي شخص أو أي جزء آخر من جسده.

عند إغالق غطاء صندوق األمتعة، توخى الحذر الشديد  ●
لمنع احتباس أصابعك إلخ.

عند إغالق غطاء صندوق األمتعة، تأكد من الضغط على  ●
سطحه الخارجي برفق. إذا تم استعمال مقبض صندوق 
قد  بالكامل،  األمتعة  صندوق  غطاء  إلغالق  األمتعة 

يؤدي ذلك إلى احتباس األيدي أو األذرع. 
ال تقم بتركيب أية كماليات أخر غير قطع تويوتا األصلية على غطاء صندوق األمتعة. وضع مثل هذا  ●

الوزن اإلضافي على غطاء صندوق األمتعة قد يتسبب في إغالق الغطاء بشكل مفاجئ مرة أخر بعد 
فتحه.
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نظام الدخول والتشغيل الذكي

عمليات التشغيل التالية يمكن تنفيذها ببساطة بمجرد حمل المفتاح اإللكتروني معك، كوضعه في 
ا. . يجب أن يحمل السائق المفتاح اإللكتروني دائمً جيبك مثالً

يعمل على قفل وفك قفل األبواب (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول)  ●
(ص ١٨٥)

يعمل على فتح صندوق األمتعة (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول) (ص ١٩٥) ●
يعمل على بدء تشغيل المحرك (ص ٢٥٦) ●

موقع الهوائي ■
الهوائيات الموجودة خارج الكابينة (السيارات المجهزة   

بوظيفة الدخول)
الهوائيات الموجودة داخل الكابينة  

هوائي داخل صندوق األمتعة  
الهوائيات الموجودة خارج صندوق األمتعة (السيارات   

المجهزة بوظيفة الدخول)

ا : إذا كان مجهزً
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نطاق التشغيل (المناطق التي يتم ضمنها رصد المفتاح اإللكتروني) ■
(السيارات  األبواب  قفل  فك  أو  قفل  عند   

المجهزة بوظيفة الدخول)
المفتاح  يكون  عندما  النظام  تشغيل  يمكن   
اإللكتروني ضمن مسافة m 0.7  (٠٫٧ متر) تقريبًا 
من المقابض الخارجية ألي من األبواب األمامية. 
(يمكن تشغيل األبواب التي يمكنها رصد المفتاح 

فقط.)
عند بدء تشغيل المحرك أو تغيير أوضاع محول تشغيل المحرك  
يمكن تشغيل النظام عندما يكون المفتاح اإللكتروني داخل السيارة.

عند فتح صندوق األمتعة (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول)  
يمكن تشغيل النظام عندما يكون المفتاح اإللكتروني ضمن مسافة  m 0.7  (٠٫٧ متر) تقريبًا 

من زر تحرير صندوق األمتعة.
أجراس اإلنذار ومؤشرات التحذير ■

على  عرضها  يتم  تحذير  رسائل  إلى  باإلضافة  والداخلية  الخارجية  اإلنذار  أجراس  من  مجموعة  استعمال  يتم 
شاشة عرض المعلومات المتعددة لمنع سرقة السيارة ووقوع حوادث ناجمة عن التشغيل الخاطئ للسيارة. قم 

باتخاذ اإلجراءات المالئمة استجابةً ألي رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة. 
(ص ٥٩٧)

عند صدور صوت جرس إنذار فقط، تكون الظروف واإلجراءات التصحيحية كما يلي.
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اإلجراء التصحيحيالحالةجرس اإلنذار

اإلنذار  جرس  صوت  يصدر 
 ٥ لمدة  واحدة  مرة  الخارجي 

ثوان

بينما  السيارة  قفل  محاولة  تمت 
ا. كان أحد األبواب مفتوحً

وقفل  األبواب  كافة  بإغالق  قم 
.األبواب مرة أخر

األمتعة  صندوق  إغالق  تم 
والمفتاح اإللكتروني كان ال يزال 
وكانت  األمتعة  صندوق  داخل 

كافة األبواب مقفلة.

اإللكتروني  المفتاح  بإخراج  قم 
من صندوق األمتعة وأغلق غطاء 

صندوق األمتعة.

اإلنذار  جرس  صوت  يصدر 
الداخلي رنينًا بشكل متكرر

تمت إدارة محول تشغيل المحرك 
 ACCESSORY الوضع  إلى 
ا (تم  بينما كان باب السائق مفتوحً
فتح باب السائق بينما كان محول 
الوضع  في  المحرك  تشغيل 

.(ACCESSORY

قم بإدارة محول تشغيل المحرك 
باب  وأغلق  اإليقاف  وضع  إلى 

السائق.

تم إيقاف محول تشغيل المحرك 
ا. أغلق باب السائق.بينما كان باب السائق مفتوحً

وظيفة توفير شحنة البطارية (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول) ■
سيتم تفعيل وظيفة توفير شحنة البطارية لمنع تفريغ شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني وبطارية السيارة أثناء 

عدم تشغيل السيارة لفترة زمنية طويلة.
في الحاالت التالية، قد يستغرق نظام الدخول والتشغيل الذكي بعض الوقت لفك قفل األبواب. ●

في حال ترك المفتاح اإللكتروني في منطقة تبعد مسافة m 2 ( ٢ متر) تقريبًا خارج السيارة لمدة ١٠  •
دقائق أو أكثر.

في حال عدم استعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي لمدة ٥ أيام أو أكثر. •
إذا لم يتم استعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي لمدة ١٤ يوم أو أكثر، ال يمكن فك قفل األبواب من أي  ●

باب باستثناء باب السائق. في هذه الحالة، أمسك بمقبض باب السائق، أو استعمل وحدة التحكم الالسلكي 
عن بعد أو المفتاح الميكانيكي لفك قفل األبواب.
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وظيفة توفير شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
عند ضبط وضع توفير شحنة البطارية، ينخفض استهالك شحنة البطارية إلى الحد األدنى عن طريق إيقاف 

استقبال الموجات الالسلكية من المفتاح اإللكتروني.
اضغط  مرتين بينما تضغط  وتبقيه مضغوطًا. 

تأكد من أن مؤشر المفتاح اإللكتروني يومض ٤ مرات.
استعمال  يمكن  ال  البطارية،  شحنة  توفير  وضع  ضبط  عند 
نظام الدخول والتشغيل الذكي. إللغاء الوظيفة، اضغط على 

أحد أزرار المفتاح اإللكتروني.

ظروف تؤثر على التشغيل ■
المحرك  تشغيل  منع  ونظام  بعد  عن  الالسلكي  التحكم  ووحدة  الذكي  والتشغيل  الدخول  نظام  يستعمل 
موجات السلكية ضعيفة. في الحاالت التالية، يمكن أن يتأثر االتصال بين المفتاح اإللكتروني والسيارة، ما 
المحرك  تشغيل  منع  ونظام  بعد  عن  الالسلكي  التحكم  ووحدة  الذكي  والتشغيل  الدخول  نظام  عمل  يمنع 

بصورة صحيحة. (إجراءات التصحيح: ص ٦٣٧)
عند تفريغ شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ●
بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو شاشة عرض ضخمة  ●

أو مطار أو أي منشأة أخر تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية
عند مالمسة المفتاح اإللكتروني للمواد المعدنية التالية أو تغطيته بها ●

بطاقات مغطاة برقائق ألمنيوم •
علب السجائر التي تحتوي على رقائق ألمنيوم بداخلها •
محفظات نقود أو حقائب يد معدنية •
عمالت معدنية •
مدفئات أيدي مصنوعة من المعادن •
• DVD و CD وسائط مثل اسطوانات
عند استعمال مفاتيح السلكية أخر (تشع موجات السلكية) بالقرب من سيارتك ●
عند حمل المفتاح اإللكتروني مع األجهزة التالية التي تصدر موجات السلكية ●

راديو نقال أو هاتف خلوي أو وحدة هاتف السلكية أو أي جهاز اتصال السلكي آخر •
مفتاح إلكتروني لسيارة أخر أو مفتاح إلكتروني آخر لسيارتك أو مفتاح السلكي يصدر موجات السلكية •
• (PDA) أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو المساعدات الرقمية الشخصية
مشغالت الصوت الرقمية •
أنظمة ألعاب الفيديو المحمولة •
إذا تم إلصاق تظليل للنوافذ يحتوي على مكونات معدنية أو أشياء معدنية على النافذة الخلفية ●
عند وضع المفتاح اإللكتروني بالقرب من شاحن بطارية أو أجهزة إلكترونية ●
عند صف السيارة في موقف اصطفاف باألجرة حيث تنبعث موجات السلكية. ●
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٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب٢٠٤
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مالحظة حول وظيفة الدخول (إذا كانت مجهزة) ■
ا ضمن نطاق التشغيل (مناطق رصد المفتاح)، فإن النظام قد ال  ● حتى لو كان المفتاح اإللكتروني موجودً

يعمل بصورة صحيحة في الحاالت التالية:
ا من إحد النوافذ أو مقبض أحد األبواب الخارجية أو قريبًا من  • إذا كان المفتاح اإللكتروني قريبًا جدً

األرض أو في مكان مرتفع عند قفل أو فك قفل األبواب.
المصد  • منتصف  من  ا  جدً قريبًا  أو  مرتفع،  مكان  في  أو  األرض  من  قريبًا  اإللكتروني  المفتاح  كان  إذا 

الخلفي عند فتح صندوق األمتعة.
في  • أو  األرضية  أو  الخلفية  الطرود  صينية  أو  القياس  أجهزة  لوحة  على  اإللكتروني  المفتاح  كان  إذا 

الجيوب الموجودة في األبواب أو في صندوق القفازات عند بدء تشغيل المحرك أو عند تغيير أوضاع 
محول تشغيل المحرك.

عند  ● الباب  في  الموجودة  الجيوب  من  بالقرب  أو  القياس  أجهزة  لوحة  على  اإللكتروني  المفتاح  تترك  ال 
الخروج من السيارة. باالعتماد على ظروف استقبال الموجات الالسلكية، قد يتم رصده بواسطة الهوائي 
المفتاح  احتجاز  إلى  يؤدي  قد  مما  الخارج،  من  للقفل  قابالً  الباب  ويصبح  الكابينة  خارج  الموجود 

اإللكتروني داخل السيارة.
نطاق  ● في  ا  موجودً اإللكتروني  المفتاح  أن  طالما  شخص  أي  بواسطة  األبواب  قفل  فك  أو  قفل  يمكن 

التشغيل. إال أنه ال يمكن استخدام سو األبواب التي ترصد المفتاح اإللكتروني لفك قفل السيارة.
حتى لو لم يكن المفتاح اإللكتروني بداخل السيارة، فقد يكون من الممكن بدء تشغيل المحرك إذا كان  ●

المفتاح اإللكتروني قريبًا من النافذة.
قد يتم فك قفل أو قفل األبواب إذا تم رش مقبض الباب بكمية كبيرة من الماء، مثلما هو الحال في المطر أو  ●

في مغسلة السيارات عندما يكون المفتاح اإللكتروني ضمن نطاق التشغيل. (يتم قفل األبواب تلقائيًا بعد 
٣٠ ثانية تقريبًا إذا لم يتم فتح األبواب وإغالقها.)

إذا تم استعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد لقفل األبواب عندما يكون المفتاح اإللكتروني قريبًا من  ●
السيارة، فهناك احتمال أالّ يتم فك قفل الباب بواسطة وظيفة الدخول. (استعمل وحدة التحكم الالسلكي 

عن بعد لفك قفل األبواب.)
والمس  ● القفازات  انزع  القفل.  تشغيل  يمنع  أو  يؤخر  قد  قفازات  ارتداء  أثناء  الباب  قفل  مستشعر  لمس 

.مستشعر القفل مرة أخر
عند تنفيذ عملية القفل باستعمال مستشعر القفل، تظهر إشارات التمييز لغاية مرتين متتاليتين. بعد هذا، لن  ●

تصدر أي إشارات تمييز.*
إذا أصبح مقبض الباب مبتالً بينما كان المفتاح اإللكتروني ضمن نطاق التشغيل، قد يتم قفل الباب وفك  ●

قفله بشكلٍ متكرر. في هذه الحالة، اتبع اإلجراءات التصحيحية التالية لغسل السيارة:
ضع المفتاح اإللكتروني في مكان يبعد مسافة m 2 (٢ متر) أو أكثر عن السيارة. (توخى الحذر لضمان  •

عدم تعرض المفتاح للسرقة.)
الذكي.  • والتشغيل  الدخول  نظام  لتعطيل  البطارية  شحنة  توفير  وضع  على  اإللكتروني  المفتاح  اضبط 

(ص ٢٠٣)
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إذا كان المفتاح اإللكتروني داخل السيارة وأصبح مقبض أحد األبواب مبتالً أثناء غسل السيارة، قد يتم  ●
عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة ويصدر صوت رنان خارج السيارة. إليقاف جرس 

اإلنذار، قم بقفل جميع األبواب.
قد ال يعمل مستشعر القفل بشكلٍ صحيح إذا المس الجليد أو الثلج أو الوحل إلخ. قم بتنظيف مستشعر  ●

ا. القفل وحاول تشغيله مجددً
االقتراب المفاجئ من نطاق التشغيل أو من مقبض الباب قد يمنع فك قفل األبواب. في هذه الحالة، أعد  ●

.مقبض الباب إلى موضعه األصلي وتأكد من فك قفل األبواب قبل سحب مقبض الباب مرة أخر
في حال وجود مفتاح إلكتروني آخر في منطقة الرصد، قد يستغرق فك قفل األبواب وقتًا أطول بقليل بعد  ●

اإلمساك بمقبض الباب.
قد تحتك األظافر بالباب خالل تشغيل مقبض الباب. احرص على عدم إصابة أظافرك أو اإلضرار بسطح  ●

الباب.
يمكن ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :*  

عند عدم قيادة السيارة لفترات زمنية طويلة ■
لمنع سرقة السيارة، ال تترك المفتاح اإللكتروني ضمن مسافة m 2 (٢ متر) من السيارة. ●
ا. (ص ٦٧٢) ● يمكن إلغاء تفعيل نظام الدخول والتشغيل الذكي مسبقً
تهيئة المفتاح اإللكتروني على وضع توفير شحنة البطارية تساعد على الحد من نفاد شحنة بطارية المفتاح.  ●

(ص ٢٠٣)
لتشغيل النظام بشكل صحيح ■

ا من  احرص على حمل المفتاح اإللكتروني عند تشغيل النظام. ال تعمد إلى تقريب المفتاح اإللكتروني كثيرً
السيارة عند تشغيل النظام من خارج السيارة.

ا لموضع المفتاح اإللكتروني وكيفية اإلمساك به، قد ال يتم رصد المفتاح بصورة صحيحة وقد ال يعمل  تبعً
النظام بشكل صحيح. (قد ينطفئ جرس اإلنذار بشكل غير مقصود، أو قد ال تعمل وظيفة منع قفل األبواب.)

إذا لم يعمل نظام الدخول والتشغيل الذكي بصورة صحيحة ■
قفل وفك قفل األبواب وصندوق األمتعة (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول):  ●

استعمل المفتاح الميكانيكي. 
(ص ٦٣٧)

بدء تشغيل المحرك: ص ٦٣٨ ●
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
إذا تم تعطيل نظام الدخول والتشغيل الذكي في تهيئة مضبوطة حسب الطلب ■

قفل وفك قفل األبواب وفتح صندوق األمتعة (السيارات المجهزة بوظيفة الدخول): ●
(١٩٦، ٦٣٧،ص ١٨٦) .استعمل وحدة التحكم الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي

بدء تشغيل المحرك وتغيير أوضاع محول تشغيل المحرك: ص ٦٣٨ ●
إيقاف تشغيل المحرك: ص ٢٥٦ ●
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٣-٢. فتح وإغالق وقفل األبواب٢٠٦
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  تحذير
تنبيه خاص بتداخل اإلشارات مع األجهزة اإللكترونية ■

األشخاص الذين يستخدمون منظمات نبض عضلة القلب المزروعة أو منظمات عالج اختالل التزامن  ●
القلبي لعضلة القلب أو مانعات اختالجات عضلة القلب المزروعة عليهم أن يبقوا بعيدين عن هوائيات 

نظام الدخول والتشغيل الذكي. (ص ٢٠٠)
الموجات الالسلكية يمكنها التأثير على تشغيل مثل هذه األجهزة. عند الضرورة، يمكنك تعطيل وظيفة 
الدخول. اطلب التفاصيل من وكيل تويوتا لديك، مثل ترددات الموجات الالسلكية وتوقيت الموجات 

الالسلكية الصادرة. وبعد ذلك، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان يتعين عليك تعطيل وظيفة الدخول.
ينبغي على مستخدمي أية أجهزة طبية كهربائية غير منظمات نبض عضلة القلب المزروعة أو منظمات  ●

عالج اختالل التزامن القلبي لعضلة القلب أو مانعات اختالجات عضلة القلب المزروعة أن يستشيروا 
صانعي األجهزة للحصول على معلومات حول تشغيلها تحت تأثير الموجات الالسلكية.

قد يكون للموجات الالسلكية تأثير غير متوقع على تشغيل مثل هذه األجهزة الطبية.
اطلب من وكيل تويوتا لديك أن يعطيك التفاصيل الخاصة بتعطيل وظيفة الدخول.
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المقاعد األمامية
إجراءات الضبط

المقعد اليدوي
ذراع ضبط وضعية المقعد  

ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد  
كان  (إذا  العمودي  االرتفاع  ضبط  ذراع   

ا) مجهزً

المقعد اآللي
مفتاح ضبط موضع المقعد  

مفتاح ضبط زاوية ظهر المقعد  
مفتاح ضبط زاوية وسادة المقعد (األمامي)   

ا) (إذا كان مجهزً
كان  (إذا  العمودي  االرتفاع  ضبط  مفتاح   

ا) مجهزً
كان  (إذا  الظهر  أسفل  مسند  ضبط  مفتاح   

ا) مجهزً
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  تحذير
عند ضبط موضع المقعد ■

حركة  ● بسبب  بجروح  اآلخرين  الركاب  إصابة  عدم  من  للتأكد  المقعد  موضع  ضبط  عند  الحذر  توخى 
المقعد.

ال تضع يديك تحت المقعد أو بالقرب من األجزاء المتحركة لتجنب اإلصابة بجروح. ●
يمكن أن تحتبس األصابع أو األيدي في آلية المقعد.

احرص على ترك مسافة كافية حول القدم كي ال تنحشر. ●
ضبط المقعد ■

احرص على أالّ يرتطم المقعد بالركاب أو باألمتعة. ●
لتقليل خطر االنزالق تحت حزام الحجر أثناء وقوع تصادم، ال تعمد إلى إمالة المقعد أكثر من الالزم. ●

ا قوة ضغط مباشرة على  ا، قد ينزلق حزام الحجر إلى ما فوق الوركين واضعً إذا كان المقعد مائالً كثيرً
البطن أو قد تالمس رقبتك حزام الكتف، األمر الذي يزيد خطر حدوث وفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة 

في حال وقوع حادث.
يجب عدم تنفيذ عمليات الضبط أثناء القيادة ألن المقعد قد يتحرك بشكلٍ مفاجئ ويتسبب في فقدان 

السائق سيطرته على السيارة.
المقعد اليدوي فقط: بعد ضبط المقعد، تأكد من قفل المقعد في موضعه. ●

 مالحظة
عند ضبط المقعد األمامي ■

عند ضبط المقعد األمامي، احرص على عدم مالمسة مسند الرأس لبطانة السقف. وإال، فقد يتلف مسند 
الرأس وبطانة السقف.
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المقاعد الخلفية

طراز الطي:
يمكن طي ظهور المقاعد الخاصة في المقاعد الخلفية لألسفل.

الطراز القابل لإلمالة:
يمكن ضبط ظهور المقاعد الخاصة في المقاعد الخلفية على وضعية مريحة.

طي ظهور المقاعد الخلفية لألسفل (طراز الطي)
اسحب ذراع ظهر المقعد الموجود في صندوق 
األمتعة لظهر المقعد الذي ترغب بطيه لألسفل 

ومن ثم طي ظهر المقعد لألسفل.
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ضبط زاوية ظهر المقعد (الطراز القابل لإلمالة)

اضغط  لعرض األزرار ومن ثم المس 

المقعد  ظهر  يتحرك   . أو   
طالما يتم لمس الزر مع المواصلة.

لتحريكه لألمام  
لتحريكه للخلف  

الضبط حسب الطلب (الطراز القابل لإلمالة) ■
تغيير التهيئات الخاصة بلوحة التحكم الخلفية (ص ٤٥٦)
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  تحذير
عند طي ظهور المقاعد لألسفل (طراز الطي) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد إلى طي ظهور المقاعد لألسفل أثناء القيادة. ●
إلى  ● السرعة  تحويل  ذراع  وانقل  السيارة  صف  مكابح  بتعشيق  وقم  منبسطة،  أرض  على  السيارة  أوقف 

.P الموضع
ال تسمح ألي شخص بالجلوس على ظهر مقعد مطوي أو في صندوق األمتعة أثناء القيادة. ●
ال تسمح لألطفال بدخول صندوق األمتعة. ●

عند إعادة المقعد إلى موضعه األصلي (طراز الطي) ■
تأكد من عدم احتباس حزام المقعد بين أو خلف المقاعد. ●
به.  ● الخاص  الموجه  عبر  المقعد  حزام  بتمرير  قم  به،  الخاص  الموجه  من  المقعد  حزام  تحرير  تم  إذا 

(ص ٤٠)
ضبط المقعد ■

إمالة  ● إلى  تعمد  ال  تصادم،  وقوع  أثناء  الحجر  حزام  تحت  االنزالق  خطر  لتقليل  لإلمالة:  القابل  الطراز 
المقعد أكثر من الالزم.

ا قوة ضغط مباشرة على  ا، قد ينزلق حزام الحجر إلى ما فوق الوركين واضعً إذا كان المقعد مائالً كثيرً
البطن أو قد تالمس رقبتك حزام الكتف، األمر الذي يزيد خطر حدوث وفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة 

في حال وقوع حادث.
يجب عدم تنفيذ عمليات الضبط أثناء القيادة ألن المقعد قد يتحرك بشكلٍ مفاجئ ويتسبب في فقدان 

السائق سيطرته على السيارة.
والمقعد  ● الخلفي  الكونسول  صندوق  بين  قدميك  أو  يديك  تنحشر  ال  لكي  الحذر  توخى  الطي:  طراز 

الخلفي عند طي ظهر المقعد الخلفي لألسفل.
بعد إعادة ظهر المقعد إلى الموضع القائم (طراز الطي) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تأكد من قفل ظهر المقعد بإحكام في موضعه عن طريق الضغط عليه لألمام وللخلف من األعلى. ●
تحقق من أن أحزمة المقاعد ليست ملتوية أو عالقة في ظهر المقعد. ●
تأكد من أن حزام المقعد يمر عبر الموجه الخاص به. ●

 مالحظة
عند طي ظهر المقعد األيمن لألسفل (طراز الطي) ■

ع إلى إتالف نسيج حزام المقعد الخلفي  احرص على أالّ تؤدي األمتعة المحملة في صندوق األمتعة الموسّ
الوسطي.
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ذاكرة وضعية القيادة

تعمل هذه الخاصية على ضبط مقعد السائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية تلقائيًا 
ا أسهل أو لتالئم رغباتك. األمر الذي يجعل من دخول السيارة والخروج منها أمرً

ذاكرة وضعية القيادة
وضعية قيادتك المفضلة (موضع مقعد السائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية) 

يمكن تسجيلها واستدعاؤها عن طريق ضغط زر.
يمكن تسجيل وضعيتي قيادة مختلفة في الذاكرة.

إجراءات التسجيل ■
.P تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع  

.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
المواضع  على  الخلفية  للرؤية  الخارجية  والمرايا  القيادة  وعجلة  السائق  مقعد  اضبط   

المرغوبة.
أو   ،“SET” الزر  على  الضغط  خالل   
الزر  على  الضغط  بعد  ثوان   ٣ خالل 
”SET“، اضغط الزر ”1“ أو ”2“ إلى أن 

يصدر صوت الرنان.
ا بالفعل،  إذا تم ضبط األزرار المختارة مسبقً

ا. سيتم استبدال الموضع المسجل مسبقً

ا : إذا كان مجهزً
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إجراءات االستدعاء ■
.P تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع  

.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
وضعية  الستدعاء  األزرار  أحد  اضغط   
يصدر  أن  إلى  بها  ترغب  التي  القيادة 

صوت الرنان.

إليقاف تشغيل استدعاء الوضعية جزئيًا ■
قم بأي من عمليات التشغيل التالية:

● .“SET” اضغط الزر
اضغط الزر ”1“ أو ”2“. ●
قم بتشغيل أي مفتاح من مفاتيح ضبط المقعد (يعمل على إلغاء استدعاء وضعية المقعد فقط). ●
قم بتشغيل مفتاح التحكم بالتوجيه القابل لإلمالة وضبط الطول (يعمل على إلغاء استدعاء وضعية عجلة  ●

القيادة فقط).
وضعيات المقعد التي يمكن حفظها في الذاكرة (ص ٢٠٧) ■

يمكن تسجيل وضعيات مضبوطة أخر غير الموضع المضبوط عن طريق مفتاح التحكم في مسند أسفل 
الظهر.

تشغيل ذاكرة وضعية القيادة بعد إيقاف محول تشغيل المحرك ■
 يمكن تفعيل وضعيات المقعد المسجلة لما يصل إلى ١٨٠ ثانية بعد فتح باب السائق ولمدة ٦٠ ثانية أخر

 .بعد إغالقه مرة أخر
من أجل استعمال وظيفة ذاكرة وضع القيادة بشكلٍ صحيح ■

إذا كانت وضعية الجلوس موجودة بالفعل في أبعد وضعية ممكنة وتم تشغيل المقعد في نفس االتجاه، فقد 
تختلف الوضعية المسجلة قليالً عندما يتم استدعائها.

عند تعذر استدعاء وضعية المقعد المسجلة ■
قد ال يتم استدعاء وضعية المقعد في بعض الحاالت عند تسجيل وضعية المقعد ضمن نطاق معين. للحصول 

على التفاصيل، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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٣-٣. ضبط المقاعد٢١٤
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وظيفة استدعاء الذاكرة
يمكن تسجيل كل مفتاح إلكتروني ليقوم باستدعاء وضعية القيادة المفضلة لديك.

إجراءات التسجيل ■
قم بتسجيل وضعية قيادتك على الزر 1 أو 2 قبل تنفيذ اإلجراء اآلتي: 

احمل المفتاح الذي ترغب في تسجيله فقط، ومن ثم أغلق باب السائق.
إذا كان هناك مفتاحين أو أكثر في السيارة، فسيتعذر تسجيل وضعية القيادة بشكلٍ صحيح.

.P تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع  
.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  

قم باستدعاء وضعية القيادة التي ترغب بتسجيلها.  
بينما تضغط زر االستدعاء، اضغط مفتاح   
طريق  عن  المواصلة (إما  مع  الباب  قفل 
القفل أو فك القفل) إلى أن يصدر صوت 

الرنان.
رنان  صوت  يصدر  الزر،  تسجيل  تعذر  إذا 

باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.

إجراءات االستدعاء ■
المفتاح  بحمل  قم  القيادة.  وضعية  استدعاء  قبل  مقفلة  األبواب  تكون  أن  على  احرص   
وفتحه  السائق  باب  قفل  بفك  قم  ثم  ومن  القيادة،  لوضعية  تسجيله  تم  الذي  اإللكتروني 

باستعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي أو نظام التحكم الالسلكي عن بعد.
ستنتقل وضعية القيادة إلى الموضع المسجل (ال يتضمن عجلة القيادة).

إذا كانت وضعية القيادة في وضعية تم تسجيلها بالفعل، فلن يتحرك المقعد والمرايا الخارجية للرؤية 
الخلفية.

 IGNITION أو الوضع ACCESSORY قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
.ON

سينتقل المقعد وعجلة القيادة إلى الموضع المسجل.
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إجراء اإللغاء ■
احمل المفتاح الذي ترغب في إلغائه فقط، ومن ثم أغلق باب السائق.

إذا كان هناك مفتاحين أو أكثر في السيارة، فسيتعذر إلغاء وضعية القيادة بشكلٍ صحيح.
.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  

بينما تضغط الزر ”SET“، اضغط مفتاح قفل الباب مع المواصلة (إما عن طريق القفل أو فك   
القفل) إلى أن يصدر صوت الرنان مرتين.

إذا تعذر إلغاء الزر، يصدر صوت رنان باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.

استدعاء وضعية القيادة باستعمال وظيفة استدعاء الذاكرة ■
يتم  ● التي  القيادة  وضعية  تختلف  قد  لذا،  إلكتروني.  مفتاح  لكل  مختلفة  قيادة  وضعيات  تسجيل  يمكن 

ا للمفتاح الذي يتم حمله. استدعاؤها وذلك تبعً
إذا تم فك قفل باب آخر غير باب السائق باستعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي، فلن يتم استدعاء وضعية  ●

القيادة. في هذه الحالة، اضغط زر وضعية القيادة الذي تم ضبطه.
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)

  تحذير
تنبيه حول ضبط المقعد ■

توخى الحذر أثناء ضبط المقعد بحيث ال يرتطم المقعد بالراكب الخلفي أو يضغط جسمك على عجلة 
القيادة.

CAMRY_OM33F04H.indb   215CAMRY_OM33F04H.indb   215 2020-12-16   4:28:55 PM2020-12-16   4:28:55 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣-٣. ضبط المقاعد٢١٦
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مساند الرأس

مساند الرأس متوفرة لكافة المقاعد.
الطراز القابل للضبط

األعلى  
اسحب مسند الرأس لألعلى.

األسفل  
زر  تضغط  بينما  لألسفل  الرأس  مسند  اضغط 

تحرير القفل.
زر تحرير القفل

الطراز المدمج
يتعذر ضبط أو نزع مساند الرأس.

نزع مساند الرأس ■
اسحب مسند الرأس لألعلى بينما تضغط زر تحرير القفل.

المقاعد األمامية: إذا لمس مسند الرأس السقف، مما يجعل 
ا صعبًا، قم بتغيير ارتفاع أو زاوية المقعد.  النزع أمرً

(ص ٢٠٧)
زر تحرير 

القفل
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تركيب مساند الرأس ■
المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية الطرفية من الطراز القابل لإلمالة

قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب التركيب وادفعه لألسفل 
إلى موضع القفل.

مسند  خفض  عند  مضغوطًا  وأبقه  القفل  تحرير  زر  اضغط 
الرأس.

زر تحرير القفل

المقعد الخلفي الوسطي من الطراز القابل لإلمالة والمقاعد الطرفية الخاصة بالمقعد الخلفي القابل للطي
قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب التركيب وادفعه لألسفل 
زر  على  الضغط  أثناء  القفل  موضع  في  نقطة  أسفل  إلى 

تحرير القفل.

زر تحرير القفل

ضبط ارتفاع مساند الرأس (المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية الطرفية من الطرازالقابل لإلمالة) ■
منتصف  يكون  بحيث  مضبوطة  الرأس  مساند  أن  من  تأكد 

مسند الرأس أقرب ما يمكن من أعلى أذنيك. 

ضبط مسند الرأس للمقعد الخلفي (باستثناء المقاعد الخلفية الطرفية من الطرازالقابل لإلمالة) ■
ا برفع مسند الرأس مستو واحد عن موضع الضم عند استعماله. قم دائمً
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٣-٣. ضبط المقاعد٢١٨
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  تحذير
تنبيهات احتياطية حول مسند الرأس ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بمساند الرأس. اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة 
أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا لكل مقعد. ● مة خصيصً استعمل مساند الرأس المصمّ
اضبط مساند الرأس على الموضع الصحيح في كل األوقات. ●
بعد ضبط مساند الرأس، ادفعها باتجاه األسفل وتأكد من قفلها في الموضع. ●
ال تعمد إلى قيادة السيارة ومساند الرأس منزوعة. ●

(مع ذلك، إذا تداخل مسند الرأس مع تركيب نظام تقييد حركة الطفل، فمن الممكن نزع مسند الرأس 
وذلك لمالئمة نظام تقييد حركة الطفل: ص ٦٤)
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عجلة القيادة
إجراءات الضبط

الطراز اليدوي
الذراع  واضغط  القيادة  بعجلة  أمسك   

لألسفل.

بتحريك  األمثل  الموضع  إلى  بضبطها  قم   
عجلة القيادة بشكل أفقي وعمودي.

بعد الضبط، اسحب الذراع لألعلى لتأمين عجلة 
القيادة.

الطراز اآللي
تشغيل المفتاح يعمل على تحريك عجلة القيادة باالتجاهات التالية:

األعلى  
األسفل  

نحو السائق  
ا عن السائق بعيدً  
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٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا٢٢٠
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اإلبعاد باإلمالة التلقائية (الطراز اآللي)
وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  عند 
الضم  وضعية  إلى  القيادة  عجلة  تعود  اإليقاف، 
دخول  لتسهيل  االبتعاد  ثم  لألعلى  بالتحرك 

وخروج السائق.
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة 
 IGNITION الوضع  أو   ACCESSORY

ON سيعيد عجلة القيادة إلى الموضع األصلي.

البوق
العالمة  على  اضغط  البوق،  صوت  إلطالق 

 أو بالقرب منها.

يمكن ضبط عجلة القيادة عندما (الطراز اآللي) ■
.IGNITION ON أو الوضع ACCESSORY يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

ا) ■ الضبط التلقائي لموضع عجلة القيادة (إذا كان مجهزً
يمكن إدخال وضعية عجلة القيادة المرغوبة في الذاكرة واستدعائها تلقائيًا وذلك بواسطة نظام ذاكرة وضعية 

القيادة. (ص ٢١٢)
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
  تحذير

تنبيه أثناء القيادة ■
ال تعمد إلى ضبط عجلة القيادة أثناء القيادة. 

فعل ذلك قد يتسبب في فقدان سيطرة السائق على السيارة، مما يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

بعد ضبط عجلة القيادة (الطراز اليدوي) ■
تأكد من قفل عجلة القيادة بإحكام. 

وإالّ، فقد تتحرك عجلة القيادة بشكل مفاجئ، مما قد ينتج عنه وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة 
ا، قد ال يصدر صوت البوق إذا لم تكن عجلة القيادة مقفلة بإحكام. بجروح خطيرة. أيضً
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المرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرايا الرؤية الخلفية للتمكن من التأكد بشكلٍ كافٍ من المنظر الخلفي.

ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية
يمكن ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بما يتالئم مع وضعية القيادة الخاصة بك.

قم بضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بتحريكها 
لألعلى ولألسفل.

وظيفة مقاومة الوهج
المرآة الداخلية اليدوية للرؤية الخلفية المقاومة للوهج

يمكن تقليل الضوء المنعكس عن األضواء الرئيسية األمامية للسيارات التي تسير خلفك باستعمال 
الذراع.

الموضع العادي  
الموضع المقاوم للوهج  
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المرآة الداخلية التلقائية للرؤية الخلفية المقاومة للوهج
يتم خفض الضوء المنعكس تلقائيًا استجابةً لمستو سطوع األضواء الرئيسية األمامية للسيارات 

التي تسير خلفك.
تغيير وضع وظيفة مقاومة الوهج التلقائية 

تشغيل/إيقاف
في  التلقائية  الوهج  مقاومة  وظيفة  تكون  عندما 

الوضع ON، يضيء المؤشر.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل 
الذكي: يتم ضبط الوظيفة على الوضع ON في 
كل مرة تتم فيها إدارة محول تشغيل المحرك إلى 

 .“ON” الوضع
ضغط الزر يعمل على إعادة الوظيفة إلى الوضع 

ا.)  OFF. (ينطفئ المؤشر أيضً

المؤشر

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يتم ضبط الوظيفة على الوضع ON في كل مرة تتم 
 .IGNITION ON فيها إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع

ا.) ضغط الزر يعمل على إعادة الوظيفة إلى الوضع OFF. (ينطفئ المؤشر أيضً

لمنع حدوث خطأ في المستشعر (السيارات المجهزة بمرآة داخلية تلقائية للرؤية الخلفية المقاومة للوهج) ■
لضمان عمل المستشعرات بصورة صحيحة، ال تعمد إلى 

لمسها أو تغطيتها.

  تحذير
ال تعمد إلى ضبط موضع المرآة أثناء القيادة.

فعل هذا قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة والتسبب في وقوع حادث يُسفر عنه الوفاة أو اإلصابة 
بجروح خطيرة.

CAMRY_OM33F04H.indb   222CAMRY_OM33F04H.indb   222 2020-12-16   4:28:55 PM2020-12-16   4:28:55 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢٢٣ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

٣

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

CAMRY_GH

المرايا الخارجية للرؤية الخلفية
إجراءات الضبط

بإدارة  قم  ضبطها،  المراد  المرآة  الختيار   
المفتاح.
لليسار  
لليمين  

لضبط المرآة، قم بتشغيل المفتاح.  
لألعلى  
لليمين  
لألسفل  
لليسار  
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٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا٢٢٤
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طي وتمديد المرايا
الطراز اليدوي

اضغط المرآة للخلف باتجاه مؤخرة السيارة.

الطراز اآللي
يعمل على طي المرايا  

يعمل على تمديد المرايا  
المرايا  طي/تمديد  بوظيفة  المجهزة  السيارات 

التلقائية: 
للرؤية  الخارجية  المرايا  طي  مفتاح  وضع 
الخلفية في الموضع المحايد يضبط المرايا على 

الوضع التلقائي. 
ليتم  المرايا  تمديد  أو  طي  التلقائي  الوضع  يتيح 

ربطها بقفل/فك قفل األبواب.
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وظيفة المرآة المرتبطة عند الرجوع للخلف (إذا كانت مجهزة)
يكون مفتاح اختيار المرآة في الوضع ”L“ أو الوضع ”R“، ستنحرف المرايا الخارجية للرؤية الخلفية 

لألسفل تلقائيًا عند رجوع السيارة للخلف إلعطاء منظر أفضل لألرض.
لتعطيل هذه الوظيفة، ال تقم باختيار ال الوضع ”L“ وال الوضع ”R“ من مفتاح اختيار المرآة.

ضبط زاوية المرآة عند رجوع السيارة إلى الخلف ■
بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع R، قم بضبط زاوية المرآة على الموضع المرغوب.

سيتم حفظ الزاوية التي تم ضبطها في الذاكرة وستتم إمالة المرآة تلقائيًا إلى الزاوية المحفوظة 
في الذاكرة كلما يتم نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع R ابتداءً من المرة المقبلة.

تم  التي  (الزاوية  العادي  الموضع  مع  لألسفل  الذاكرة  في  المحفوظ  المرآة  إمالة  موضع  ربط  يتم 
ضبطها بينما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع آخر غير الوضع R). لذا، إذا تغير الموضع العادي 

ا. بعد الضبط، سيتغير موضع اإلمالة أيضً
عند تغيير الموضع العادي، قم بإعادة ضبط الزاوية في وضع الرجوع للخلف. 

يمكن ضبط زوايا المرايا عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“ON” أو الوضع “ACC” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.IGNITION ON أو الوضع ACCESSORY يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
ن الضباب على المرايا (إذا كانت مجهزة) ■ عند تكوّ

يمكن إزالة الضباب عن المرايا الخارجية للرؤية الخلفية باستعمال مزيالت الضباب عن المرايا. قم بتشغيل 
مزيل ضباب النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية. (ص ٤٥١)

الضبط التلقائي لزاوية المرآة (السيارات المجهزة بذاكرة وضعية القيادة) ■
القيادة.  وضعية  ذاكرة  طريق  عن  تلقائيًا  واستدعاؤها  الذاكرة  إلى  المرغوبة  المرآة  وجه  زاوية  إدخال  يمكن 

(ص ٢١٢)
استعمال الوضع التلقائي في الطقس البارد (السيارات المجهزة بوظيفة طي/تمديد المرايا التلقائية) ■

عند استعمال الوضع التلقائي في الطقس البارد، قد تتجمد مرآة الباب وقد يتعذر التخزين التلقائي واإلرجاع. 
في هذه الحالة، قم بإزالة الجليد والثلج عن مرآة الباب، ثم قم بتشغيل المرآة باستعمال الوضع اليدوي أو 

حرك المرآة باليد.
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا٢٢٦
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  تحذير
نقاط هامة أثناء القيادة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء القيادة.
اإلخفاق في فعل ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حادث، األمر الذي ينجم عنه الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد إلى ضبط المرايا أثناء القيادة. ●
ال تعمد إلى قيادة السيارة والمرايا مطوية. ●
يجب أن يتم تمديد كل من المرآة الموجودة على جانب السائق والمرآة الموجودة على جانب الراكب  ●

وضبطها بشكل صحيح قبل القيادة.
أثناء تحرك المرآة ■

ا لكي ال تحتبس يدك في المرآة المتحركة. لتفادي اإلصابة الشخصية بجروح وتعطّل المرآة، كن حريصً
أثناء تشغيل مزيالت ضباب المرايا (إذا كانت مجهزة) ■

ال تلمس سطح المرآة للرؤية الخلفية، ألنها قد تصبح ساخنة للغاية وتصيبك بحروق.
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النوافذ اآللية
إجراءات الفتح واإلغالق

يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال المفاتيح.
استعمال المفتاح يعمل على تحريك النوافذ على النحو التالي:

اإلغالق  
اإلغالق بلمسة واحدة*  

الفتح  
الفتح بلمسة واحدة*  

بتشغيل  قم  اكتمالها،  قبل  النافذة  حركة  إليقاف   :*  
المفتاح باالتجاه المعاكس.

منع التشغيل غير المقصود (مفتاح قفل النافذة)
يمكن استعمال هذه الوظيفة لمنع األطفال من فتح أو إغالق نافذة الراكب بدون قصد.

اضغط المفتاح.
سيضيء المؤشر وسيتم قفل نوافذ الركاب.

ومغلقة  مفتوحة  الركاب  نوافذ  تبقى  أن  يمكن 
مفتاح  كان  إذا  حتى  السائق  مفتاح  باستعمال 

القفل في وضع التشغيل.
المؤشر
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٢٨
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يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“ON” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل المحرك  ■

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
يمكن تشغيل النوافذ اآللية لمدة ٤٥ ثانية تقريبًا حتى بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ACC“ أو 

الوضع ”LOCK“. ولكن، ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  حتى  تقريبًا  ثانية   ٤٥ لمدة  اآللية  النوافذ  تشغيل  يمكن 
ACCESSORY أو إيقافه. ولكن، ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
. إذا احتبس جسم ما بين النافذة وإطار النافذة أثناء إغالق النافذة، تتوقف حركة النافذة ويتم فتح النافذة قليالً

وظيفة الحماية من االنحشار ■
إذا انحشر جسم ما بين الباب والنافذة أثناء فتح النافذة، تتوقف حركة النافذة.
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عند تعذر فتح أو إغالق النافذة ■
عندما تعمل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة الحماية من االنحشار بشكل غير طبيعي وتعذر فتح أو 

إغالق نافذة الباب، قم بإجراء عمليات التشغيل التالية باستعمال مفتاح النافذة اآللية الخاص بذلك الباب.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: أوقف السيارة. بينما يكون محول تشغيل المحرك  ●

في الموضع ”ON“، وفي غضون ٤ ثوانٍ من تفعيل وظيفة الحماية من االحتباس، أو وظيفة الحماية من 
االنحشار، قم بتشغيل مفتاح النافذة اآللية مع االستمرار في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة أو اتجاه الفتح 

بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح وإغالق نافذة الباب. 
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: أوقف السيارة. بينما يكون محول تشغيل المحرك في 
وظيفة  أو  االحتباس،  من  الحماية  وظيفة  تفعيل  من  ثوانٍ   ٤ غضون  وفي   ،IGNITION ON الوضع 
الحماية من االنحشار، قم بتشغيل مفتاح النافذة اآللية مع االستمرار في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة أو 

اتجاه الفتح بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح وإغالق نافذة الباب.
إذا تعذر فتح وإغالق نافذة الباب حتى عند إجراء عمليات التشغيل أعاله، قم بتنفيذ اإلجراء التالي من أجل  ●

تهيئة الوظيفة مبدئيًا.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:   

.“ON” قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
اسحب مفتاح النافذة اآللية مع االستمرار في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة وأغلق نافذة الباب بالكامل.  

قم بتحرير مفتاح النافذة اآللية لوهلة، واستأنف سحب المفتاح في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة، وأبقه   
هناك لمدة ٦ ثوانٍ أو أكثر تقريبًا.

اضغط مفتاح النافذة اآللية مع االستمرار في اتجاه الفتح بلمسة واحدة. بعد فتح نافذة الباب بالكامل،   
واصل ضغط المفتاح لمدة ثانية واحد إضافية أو أكثر.

قم بتحرير مفتاح النافذة اآللية لوهلة، واستأنف دفع المفتاح في اتجاه الفتح بلمسة واحدة، وأبقه هناك   
لمدة ٤ ثوانٍ أو أكثر تقريبًا.

اسحب مفتاح النافذة اآللية مع االستمرار في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة مرة أخر. بعد إغالق نافذة   
الباب بالكامل، واصل ضغط المفتاح لمدة ثانية واحد إضافية أو أكثر.

إذا قمت بتحرير المفتاح أثناء تحرك النافذة، ابدأ مرة أخر من البداية.
إذا عادت النافذة وتعذر إغالقها أو فتحها بالكامل، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٣٠
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تشغيل النافذة المرتبطة بقفل الباب ■
باستعمال  ● اآللية  النوافذ  وإغالق  فتح  يمكن  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات 

المفتاح.* (ص ١٨٧)
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال المفتاح 

الميكانيكي.* (ص ٦٣٧)
بعد.*  ● عن  الالسلكي  التحكم  وحدة  باستعمال  اآللية  النوافذ  وإغالق  فتح  يمكن  كوريا:  باستثناء 

(ص ١٨٦)
يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :*  

ا) ■ جرس اإلنذار (إذا كان مجهزً
قد يتم إطالق جرس اإلنذار إذا تم ضبط جرس اإلنذار وإغالق النافذة اآللية باستعمال وظيفة تشغيل النافذة 

اآللية المرتبطة بقفل الباب. (ص ١١٩)
رنان تحذير فتح النوافذ اآللية ■

ا ويتم عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة في مجموعة أجهزة القياس  يصدر الرنان صوتً
عند إيقاف محول تشغيل المحرك وفتح باب السائق بفتح النوافذ اآللية.

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
فتح وإغالق النوافذ ■

للركاب.  ● تشغيلها  عمليات  ذلك  في  بما  اآللية،  النوافذ  تشغيل  عمليات  كافة  مسؤولية  السائق  يتحمل 
ا من قبل طفلٍ ما، ال تسمح للطفل بتشغيل النوافذ اآللية. من  لتفادي حصول تشغيل غير مقصود، خصوصً
ا، يوصى باستعمال  الممكن احتباس أجزاء من جسم الطفل والركاب اآلخرين في النوافذ اآللية. أيضً

مفتاح قفل النافذة، وذلك عند اصطحاب طفل معك. (ص ٢٢٧)
تحقق للتأكد من عدم وجود أي عضو من أعضاء أجسام  ●

عند  لالحتباس  عرضة  فيه  يكون  موضع  في  الركاب 
تشغيل نافذة.

الميكانيكي  ● المفتاح  أو  المفتاح  أو  كوريا)  (باستثناء  بعد  عن  الالسلكي  التحكم  وحدة  استعمال  عند 
وتشغيل النوافذ اآللية، قم بتشغيل النافذة اآللية وذلك بعد تفقدها للتأكد من عدم احتمالية احتباس أي 
ا ال تسمح بأن يقوم طفل بتشغيل النافذة بواسطة  جزء من جسم أي راكب من الركاب في النافذة. أيضً
وحدة التحكم الالسلكي عن بعد (باستثناء كوريا) أو المفتاح أو المفتاح الميكانيكي. من الممكن أن 

تحتبس أجزاء من جسم األطفال والركاب اآلخرين في النافذة اآللية.
عند الخروج من السيارة، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف، واحمل المفتاح واخرج  ●

من السيارة مصطحبًا الطفل معك. قد يكون هناك تشغيل غير مقصود، وذلك بسبب عبث الطفل إلخ، 
الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث. 

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ا أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تستعمل أبدً
يمكن أال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا احتبس شيء مباشرة قبل انغالق النافذة بالكامل. توخى  ●

الحذر لعدم احتباس أي جزء من جسمك في النافذة.
وظيفة الحماية من االنحشار ■

ا أي جزء من جسمك أو مالبسك لتشغيل وظيفة الحماية من االنحشار بصورة متعمدة. ● ال تستعمل أبدً
يمكن أال تعمل وظيفة الحماية من االنحشار إذا انحشر شيء مباشرة قبل فتح النافذة بالكامل. توخى  ●

الحذر لعدم انحشار أي جزء من جسمك أو مالبسك في النافذة.
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٣٢
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فتحة السقف

استعمل المفاتيح السقفية لفتح وإغالق فتحة السقف وإمالتها لألعلى ولألسفل.

الفتح واإلغالق
يعمل على فتح فتحة السقف*  

الفتح  موضع  قبل  قليالً  السقف  فتحة  تتوقف 
الكامل لخفض ضوضاء الريح.

السقف  فتحة  لفتح   أخر مرة  المفتاح  اضغط 
بالكامل.

يعمل على إغالق فتحة السقف*  
السقف  فتحة  مفتاح  جوانب  أحد  برفق  اضغط   :*  

إليقاف فتحة السقف بشكلٍ جزئي.
اإلمالة لألعلى ولألسفل

يعمل على إمالة فتحة السقف لألعلى*  
يعمل على إمالة فتحة السقف لألسفل*  

السقف  فتحة  مفتاح  جوانب  أحد  برفق  اضغط   :*  
إليقاف فتحة السقف بشكلٍ جزئي.

ا : إذا كان مجهزً
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يمكن تشغيل فتحة السقف عندما ■
.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

تشغيل فتحة السقف بعد إيقاف المحرك ■
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  تقريبًا  ثانية   ٤٥ لمدة  السقف  فتحة  تشغيل  يمكن 

ACCESSORY أو إيقافه. ولكن، ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
إذا تم رصد جسمٍ ما بين فتحة السقف واإلطار بينما يتم إغالق فتحة السقف أو إمالتها لألسفل، يتم إيقاف 

. الحركة وتفتح فتحة السقف قليالً
ستارة التظليل ■

ا. مع ذلك، سيتم فتح ستارة التظليل تلقائيًا عند فتح فتحة السقف. يمكن فتح ستارة التظليل وإغالقها يدويً
تشغيل فتحة السقف المرتبطة بقفل الباب ■

يمكن فتح وإغالق فتحة السقف باستعمال المفتاح الميكانيكي.*  ●
(ص ٦٣٧)

يمكن فتح وإغالق فتحة السقف باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد.* (ص ١٨٦) ●
يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :*  
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٣٤
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عندما ال تنغلق فتحة السقف بشكل طبيعي ■
قم بتنفيذ اإلجراء التالي:

عندما تنغلق فتحة السقف ولكن يعاد فتحها قليالً بعد ذلك ●
أوقف السيارة.  

اضغط المفتاح ”CLOSE“ وأبقه مضغوطًا.*١  
مرة  إغالقها  سيتم  ثم  تقريبًا.*٢  ثوانٍ   ١٠ لمدة  مؤقتًا  وإيقافها  فتحها  وإعادة  السقف،  فتحة  إغالق  سيتم 
وفتحها  لألسفل  إمالتها  ستتم  ا،  أخيرً تقريبًا.  واحدة  ثانية  لمدة  مؤقتًا  وإيقافها  لألعلى  وإمالتها   أخر

وإغالقها.
تحقق للتأكد من إغالق فتحة السقف بالكامل ثم قم بتحرير المفتاح.  

ا ● إذا كانت فتحة السقف تميل لألسفل ثم تميل لألعلى مجددً
أوقف السيارة.  

اضغط المفتاح ”UP“ وأبقه مضغوطًا*١ إلى أن تتحرك فتحة السقف إلى موضع اإلمالة لألعلى وتتوقف.  
١*.وأبقه مضغوطًا مرة أخر “UP” مرة واحدة ومن ثم اضغط المفتاح “UP” قم بتحرير المفتاح  

سيتم إيقاف فتحة السقف مؤقتًا لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا في موضع اإلمالة لألعلى.*٢ ثم سيتم ضبطها 
ا، ستتم إمالتها لألسفل وفتحها وإغالقها. قليالً وإيقافها مؤقتًا لمدة ثانية واحدة تقريبًا. أخيرً

تحقق للتأكد من إغالق فتحة السقف بالكامل ثم قم بتحرير المفتاح.  
إذا تم تحرير المفتاح في الوقت غير الصحيح، سيتوجب القيام باإلجراء مرة أخر من البداية.  :١*  

إذا تم تحرير المفتاح بعد إيقافه مؤقتًا لمدة ١٠ ثوانٍ المذكورة أعاله، سيتم تعطيل التشغيل التلقائي. في   :٢*  
تلك الحالة، اضغط المفتاح ”CLOSE“ أو ”UP“ وأبقه مضغوطًا، وستتم إمالة فتحة السقف لألعلى 
من  للتأكد  تحقق  وإغالقها.  وفتحها  لألسفل  إمالتها  ستتم  ثم  تقريبًا.  واحدة  ثانية  لمدة  مؤقتًا  وإيقافها 

إغالق فتحة السقف بالكامل ثم قم بتحرير المفتاح.
إذا لم تنغلق فتحة السقف بالكامل حتى بعد تنفيذ العملية المذكورة أعاله بشكل صحيح، اطلب من وكيل 

تويوتا لديك أن يقوم بفحص السيارة.
رنان تحذير فتح فتحة السقف ■

ا ويتم عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة في مجموعة أجهزة القياس  يصدر الرنان صوتً
عند إيقاف محول تشغيل المحرك وفتح باب السائق بفتح فتحة السقف.

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
فتح فتحة السقف ■

ال تسمح ألي من الركاب بوضع أيديهم أو رؤوسهم خارج السيارة أثناء حركتها. ●
ال تجلس فوق فتحة السقف. ●

فتح وإغالق فتحة السقف ■
السائق مسؤول عن عمليات فتح وإغالق فتحة السقف.  ●

لمنع التشغيل غير المقصود، خاصةً من قبل طفل ما، ال تسمح بأن يقوم طفل بتشغيل فتحة السقف. من 
الممكن أن تحتبس أجزاء من جسم األطفال والركاب اآلخرين في فتحة السقف.

تحقق من عدم وجود أي عضو من أعضاء جسم الركاب  ●
في موضع يكون فيه عرضة لالحتباس عند تشغيل فتحة 

السقف.
أو  ● بعد  عن  الالسلكي  التحكم  وحدة  استعمال  عند 

المفتاح الميكانيكي وتشغيل فتحة السقف، قم بتشغيل 
فتحة السقف وذلك بعد تفقدها للتأكد من عدم احتمالية 
في  الركاب  من  راكب  أي  جسم  من  جزء  أي  احتباس 
بتشغيل  طفل  يقوم  بأن  تسمح  ال  ا  أيضً السقف.  فتحة 
فتحة السقف بواسطة وحدة التحكم الالسلكي عن بعد 
أجزاء  تحتبس  أن  الممكن  من  الميكانيكي.  المفتاح  أو 

من جسم األطفال والركاب اآلخرين في فتحة السقف.
عند الخروج من السيارة، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف، واحمل المفتاح واخرج  ●

من السيارة مصطحبًا الطفل معك. قد يكون هناك تشغيل غير مقصود، وذلك بسبب عبث الطفل إلخ، 
الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ا أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تستعمل أبدً
يمكن أال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا احتبس شيء مباشرة قبل إغالق فتحة السقف بالكامل.  ●

ال  بحيث  الحذر  توخى  المفتاح.  ضغط  أثناء  لتعمل  مصممة  غير  االحتباس  من  الحماية  وظيفة  ا،  أيضً
تنحشر أصابعك، إلخ.
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٣٦
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فتحة السقف البانورامية

استعمل المفاتيح السقفية لتشغيل فتحة السقف البانورامية وستارة التظليل اإللكترونية.

فتح وإغالق ستارة التظليل اإللكترونية
يعمل على فتح ستارة التظليل اإللكترونية  

إلى  المواصلة  مع  المفتاح   اسحب 
اإللكترونية  التظليل  ستارة  فتح  سيتم  الخلف. 

بالكامل تلقائيًا.*
يعمل على إغالق ستارة التظليل اإللكترونية  
إلى  المواصلة  مع  المفتاح   اسحب 
اإللكترونية  التظليل  ستارة  إغالق  سيتم  األمام. 

بالكامل تلقائيًا.*
ا بأي اتجاه إليقاف ستارة التظليل اإللكترونية بشكل جزئي. اسحب المفتاح  وقم بتحريره سريعً  :*  

إمالة فتحة السقف البانورامية لألعلى ولألسفل
البانورامية  السقف  فتحة  إمالة  على  يعمل 

لألعلى (الضغط)*
عند إمالة فتحة السقف البانورامية لألعلى، سيتم 
فتح ستارة التظليل اإللكترونية إلى موضع نصف 

فتحة من السقف.
اضغط المفتاح  مرة أخر بخفة إليقاف   :*  

فتحة السقف البانورامية بشكل جزئي.
يعمل على إمالة فتحة السقف البانورامية لألسفل (الضغط مع المواصلة)

يمكن إمالة فتحة السقف البانورامية لألسفل فقط عندما تكون في موضع اإلمالة لألعلى.

ا : إذا كان مجهزً
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فتح وإغالق فتحة السقف البانورامية
يعمل على فتح فتحة السقف البانورامية*

إلى  المواصلة  مع  المفتاح   اسحب 
البانورامية  السقف  فتحة  فتح  سيتم  الخلف. 

وستارة التظليل اإللكترونية تلقائيًا.
موضع  من  البانورامية  السقف  فتحة  فتح  يمكن 

اإلمالة لألعلى.
ا بأي اتجاه إليقاف فتحة السقف البانورامية بشكل جزئي. اسحب المفتاح  وقم بتحريره سريعً  :*  

يعمل على إغالق فتحة السقف البانورامية
إلى  المواصلة  مع  المفتاح   اسحب 
البانورامية  السقف  فتحة  إغالق  سيتم  األمام. 

بالكامل تلقائيًا.
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٣-٥. فتح وإغالق النوافذ٢٣٨
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يمكن تشغيل فتحة السقف البانورامية عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“ON” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
تشغيل فتحة السقف البانورامية بعد إيقاف المحرك ■

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  تقريبًا  ثانية   ٤٥ لمدة  البانورامية  السقف  فتحة  تشغيل  يمكن 

”ACC“ أو الوضع ”LOCK“. ولكن، ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد  تقريبًا  ثانية   ٤٥ لمدة  البانورامية  السقف  فتحة  تشغيل  يمكن 

ACCESSORY أو إيقافه. ولكن، ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
إذا تم رصد وجود جسم بين فتحة السقف البانورامية واإلطار في الحاالت التالية، يتم إيقاف الحركة وفتح 

: فتحة السقف البانورامية قليالً
يتم إغالق فتحة السقف البانورامية أو إمالتها لألسفل. ●
يتم إغالق ستارة التظليل اإللكترونية. ●

تشغيل فتحة السقف البانورامية المرتبطة بقفل الباب ■
البانورامية  ● السقف  فتحة  وإغالق  فتح  يمكن  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات 

باستعمال المفتاح.* (ص ١٨٧) 
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يمكن فتح وإغالق فتحة السقف البانورامية باستعمال 

المفتاح الميكانيكي.* (ص ٦٣٧)
باستثناء كوريا: يمكن فتح وإغالق فتحة السقف البانورامية باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد.*  ●

(ص ١٨٦)
يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.  :*  

إغالق كالً من فتحة السقف البانورامية وستارة التظليل اإللكترونية ■
اسحب المفتاح  إلى األمام.

فتحة  إغالق  بعدها  سيتم  مؤقتًا.  وإغالقها  فتحة  نصف  موضع  إلى  اإللكترونية  التظليل  ستارة  إغالق  سيتم 
السقف البانورامية بالكامل. ثم سيتم إغالق ستارة التظليل اإللكترونية بالكامل.
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عندما ال تنغلق فتحة السقف البانورامية أو ستارة التظليل اإللكترونية بشكل طبيعي ■
قم بتنفيذ اإلجراء التالي:

أوقف السيارة.  
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“ON” قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.IGNITION ON قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
اسحب المفتاح  أو المفتاح  مع المواصلة إلى األمام. واصل ضغط المفتاح لمدة ١٠ ثوانٍ   
تقريبًا بعد إغالق فتحة السقف البانورامية أو ستارة التظليل اإللكترونية وإعادة فتحها. سيبدأ إغالق فتحة 

السقف البانورامية وستارة التظليل اإللكترونية.*
تحقق من إغالق فتحة السقف البانورامية وستارة التظليل اإللكترونية بالكامل وقم بتحرير المفتاح.  

إذا تم تحرير المفتاح في الوقت غير الصحيح، سيتوجب القيام باإلجراء مرة أخر من البداية.  :*  
إذا لم تنغلق فتحة السقف البانورامية أو ستارة التظليل اإللكترونية بالكامل حتى بعد تنفيذ العملية المذكورة 

أعاله بشكل صحيح، اطلب من وكيل تويوتا لديك أن يقوم بفحص السيارة.
ا) ■ جرس اإلنذار (إذا كان مجهزً

قد يتم إطالق جرس اإلنذار إذا تم ضبط جرس اإلنذار وإغالق فتحة السقف البانورامية باستعمال وظيفة 
تشغيل فتحة السقف البانورامية المرتبطة بقفل الباب. (ص ١١٩)

رنان تحذير فتح فتحة السقف البانورامية ■
ا ويتم عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة في مجموعة أجهزة القياس  يصدر الرنان صوتً

عند إيقاف محول تشغيل المحرك وفتح باب السائق بفتح فتحة السقف البانورامية.
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
فتح وإغالق ستارة التظليل اإللكترونية ■

تحقق من عدم وجود أي عضو من أعضاء جسم الركاب  ●
في موضع يكون فيه عرضة لالحتباس عند تشغيل ستارة 

التظليل اإللكترونية.
اإللكترونية.  ● التظليل  ستارة  بتشغيل  ما  لطفل  تسمح  ال 

إغالق ستارة التظليل اإللكترونية على شخص ما يمكن 
أن يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

فتح وإغالق فتحة السقف البانورامية ■
السائق مسؤول عن عمليات فتح وإغالق فتحة السقف البانورامية.  ●

السقف  فتحة  بتشغيل  طفل  يقوم  بأن  تسمح  ال  ما،  طفل  قبل  من  خاصةً  المقصود،  غير  التشغيل  لمنع 
السقف  فتحة  في  اآلخرين  والركاب  األطفال  جسم  من  أجزاء  تحتبس  أن  الممكن  من  البانورامية. 

البانورامية. 
تحقق من عدم وجود أي عضو من أعضاء جسم الركاب  ●

في موضع يكون فيه عرضة لالحتباس عند تشغيل فتحة 
السقف البانورامية.

عند استعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد (باستثناء  ●
كوريا) أو المفتاح أو المفتاح الميكانيكي وتشغيل فتحة 
السقف البانورامية، قم بتشغيل فتحة السقف البانورامية 
وذلك بعد تفقدها للتأكد من عدم احتمالية احتباس أي 
السقف  فتحة  في  الركاب  من  راكب  أي  جسم  من  جزء 
ا ال تسمح بأن يقوم طفل بتشغيل فتحة  البانورامية. أيضً
السقف البانورامية بواسطة وحدة التحكم الالسلكي عن 
بعد (باستثناء كوريا) أو المفتاح أو المفتاح الميكانيكي. 
األطفال  جسم  من  أجزاء  تحتبس  أن  الممكن  من 

والركاب اآلخرين في فتحة السقف البانورامية.
عند الخروج من السيارة، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف، واحمل المفتاح واخرج  ●

من السيارة مصطحبًا الطفل معك. قد يكون هناك تشغيل غير مقصود، وذلك بسبب عبث الطفل إلخ، 
الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث.
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٢٤١ ٣-٥. فتح وإغالق النوافذ
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  تحذير
وظيفة الحماية من االحتباس ■

ا أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تستعمل أبدً
يمكن أال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا احتبس شيء مباشرة قبل إغالق فتحة السقف البانورامية  ●

أثناء  لتعمل  مصممة  غير  االحتباس  من  الحماية  وظيفة  ا،  أيضً بالكامل.  اإللكترونية  التظليل  ستارة  أو 
ضغط المفتاح. توخى الحذر بحيث ال تنحشر أصابعك، إلخ.

لتفادي اإلصابة بحروق أو جروح ■
ال تلمس الحيز بين الجانب السفلي من فتحة السقف البانورامية وستارة التظليل اإللكترونية. قد تنحشر 
ا، إذا بقيت السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فمن  يدك وقد تصيب نفسك بجروح. أيضً
الممكن أن يصبح الجزء السفلي من فتحة السقف البانورامية ساخنًا للغاية ومن الممكن أن تتسبب في 

إصابتك بحروق.

 مالحظة
لمنع تلف فتحة السقف البانورامية ■

الجليد،  ● أو  الحجارة  مثل  غريبة،  أجسام  وجود  عدم  على  احرص  البانورامية،  السقف  فتحة  فتح  قبل 
الموجود حول الفتحة.

ال تعمد إلى طرق السطح أو الحافة الخاصة بفتحة السقف البانورامية بأجسام صلبة. ●
ال تعمد إلى مواصلة ضغط  المفتاح  بعد فتح أو إغالق فتحة السقف البانورامية بالكامل. ●

بعد غسل السيارة أو هطول المطر عليها ■
قبل فتح فتحة السقف البانورامية، امسح أي مياه عن فتحة السقف البانورامية. وإال، قد تدخل المياه في 

الكابينة عند فتح فتحة السقف البانورامية.
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قبل القيادة   .٤-١
قيادة السيارة......................... ٢٤٤
الحمولة واألمتعة.................... ٢٥٢
٢٥٣ ......................... قطر مقطورة

إجراءات القيادة   .٤-٢
محول (تشغيل) المحرك 

(السيارات غير المجهزة بنظام 
٢٥٤ ......... الدخول والتشغيل الذكي)

محول (تشغيل) المحرك 
(السيارات المجهزة بنظام 

٢٥٦ ......... الدخول والتشغيل الذكي)
٢٦١ ............. ناقل الحركة دائم التغيير
ناقل الحركة التلقائي................. ٢٦٦
ذراع إشارة االنعطاف................ ٢٧٢
٢٧٣ ................. مكابح صف السيارة
٢٧٧ ................. نظام تثبيت المكابح

تشغيل األضواء والمساحات   .٤-٣
٢٧٩ ..... مفتاح األضواء الرئيسية األمامية

 AHB النظام
(الشعاع العالي التلقائي)........... ٢٨٤
مفتاح ضوء الضباب................. ٢٨٨
٢٩٠ ... مساحات وغسالة الزجاج األمامي
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إعادة التزود بالوقود   .٤-٤
٢٩٧ .............. فتح غطاء خزان الوقود

استعمال أنظمة دعم القيادة   .٤-٥
٣٠١ ........... مفهوم السالمة لد تويوتا

 PCS النظام
٣٠٧ ...... (نظام األمان ما قبل التصادم)

 LTA النظام
٣٢٥ .... (المساعدة على تتبع المسرب)

النظام RSA (المساعدة في التعرف 
٣٤٠ .............. على الفتات الطريق)

منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري 
الديناميكي مع نطاق السرعة 

٣٤٦ ............................ الكاملة
٣٦٣ ............ منظم سرعة القيادة الثابتة
٣٦٨ ......... أنظمة المساعدة على القيادة

 BSM النظام
(مراقبة النقاط العمياء)............. ٣٧٦

وظيفة نظام مراقبة النقاط  •
٣٧٩ ................... BSM العمياء
٣٨٢ ... النظام BSM (مراقبة النقاط العمياء)

وظيفة نظام مراقبة النقاط  •
٣٨٥ ................... BSM العمياء

مستشعر المساعدة على صف 
٣٨٨ ....................... سيارة تويوتا

وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة 
٣٩٨ ........ المرور القادمة من الخلف)

• ٤٠٠ .................. RCTA وظيفة
وظيفة رصد الكاميرا الخلفية......... ٤٠٥

النظام PKSB (الكبح الخاص بدعم 
االصطفاف)....................... ٤٠٩

وظيفة الكبح الخاص بدعم 
٤١٦ .... االصطفاف (األجسام الساكنة)

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف 
(السيارات العابرة من الخلف)..... ٤٢٥
مفاتيح اختيار وضع القيادة........... ٤٣٢

توجيهات حول القيادة   .٤-٦
توجيهات حول القيادة في 

٤٣٤ ....................... فصل الشتاء
توجيهات حول القيادة االقتصادية 

٤٣٨ ................ Eco الرفيقة بالبيئة
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٤-١. قبل القيادة٢٤٤
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قيادة السيارة

يجب االلتزام باإلجراءات التالية لضمان قيادة آمنة: 

بدء تشغيل المحرك
ص ٢٥٤، ٢٥٦

القيادة
 .D بينما تكون دواسة المكابح مضغوطة، قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  

(ص ٢٦١، ٢٦٦)
قم بتحرير مكابح صف السيارة. (ص ٢٧٣)  

ارفع قدمك عن دواسة المكابح بالتدريج واضغط دواسة التسارع برفق لزيادة سرعة السيارة.  
التوقف

بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع D، اضغط دواسة المكابح.  
عند الضرورة، قم بتعشيق مكابح صف السيارة.  

 .N أو الوضع P إذا كنت تنوي إيقاف السيارة لفترة زمنية طويلة، انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
(ص ٢٦١، ٢٦٦)

صف السيارة
بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع D، اضغط دواسة المكابح.  

 P الوضع  إلى  السرعة  تحويل  ذراع  وانقل   ،(٢٧٣ (ص  السيارة  صف  مكابح  بتعشيق  قم   
(ص ٢٦١، ٢٦٦).

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:   
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”LOCK“ إليقاف المحرك.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:   
اضغط محول تشغيل المحرك إليقاف المحرك.

قم بقفل الباب بعد التأكد من وجود المفتاح معك.  
عند صف السيارة على منحدر، قم بوضع كتل تثبيت للعجالت عند الضرورة.
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يادة
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بدء االنطالق على صعود حاد
.D تأكد من تعشيق مكابح صف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  

اضغط دواسة التسارع برفق.  
قم بتحرير مكابح صف السيارة.  

([DSC] التحكم ببدء القيادة) التحكم بتقييد االنطالق المفاجئ
خرج  تقييد  يتم  فقد  التسارع،  دواسة  ضغط  يتم  بينما  التالي  االعتيادي  غير  التشغيل  إجراء  عند 

المحرك.
• .*R عند نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
األمامي  • القيادة  سرعة  تحويل  موضع  إلى   R أو   P الوضع  من  السرعة  تحويل  ذراع  نقل  عند 

.*D كالوضع
العرض  وشاشة  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  على  رسالة  تظهر  النظام،  تشغيل  يتم  عندما 

بمستو الرأس (إذا كانت مجهزة). اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.
باالعتماد على الحالة، فقد ال يتم تغيير موضع تحويل السرعة.  :*  

عند بدء االنطالق على صعود حاد ■
سيتم تفعيل منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل. (ص ٣٦٨)

القيادة في المطر ■
تصبح  ● قد  والنوافذ  المعتاد  عن  سينخفض  الرؤية  مجال  ألن  المطر،  هطول  أثناء  بحذر  السيارة  بقيادة  قم 

ا. مغشاة بالضباب والطريق سيصبح زلقً
ا بشكل خاص. ● قم بقيادة السيارة بحرص عند بدء هطول المطر ألن سطح الطريق سيصبح زلقً
ن طبقة من  ● تجنب القيادة بسرعات عالية على الطرق السريعة أثناء هطول المطر، ألن ذلك قد يؤدي إلى تكوّ

الماء بين اإلطارات وسطح الطريق يمكنها منع عمل نظامي التوجيه والمكابح بصورة صحيحة.
سرعة المحرك أثناء القيادة ■

في الظروف التالية، قد تصبح سرعة المحرك عالية أثناء القيادة. يُعز هذا األمر للتحكم التلقائي بتحويل 
ا أو تطبيق تحويل السرعة تنازليًا للتوافق مع ظروف القيادة. وهو ال يشير إلى تسارع مفاجئ. السرعة تصاعديً

يتم الحكم على السيارة بأنها تسير على صعود حاد أو منحدر ●
عند تحرير دواسة التسارع ●

تقييد خرج المحرك (نظام تخطي الكبح) ■
عند ضغط دواستي التسارع والمكابح في نفس الوقت، فقد يتم تقييد خرج المحرك. ●
(إذا  ● الرأس   بمستو العرض  وشاشة  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  على  تحذير  رسالة  عرض  يتم 

كانت مجهزة) أثناء تشغيل النظام.
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٤-١. قبل القيادة٢٤٦
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■ (DSC) التحكم ببدء القيادة
عند إيقاف تشغيل نظام التحكم في الجر TRC (ص ٣٧١)، فلن يعمل التحكم بتقييد االنطالق المفاجئ 
ا لتشغيل  ا. إذا تعرضت سيارتك لمشكلة ناجمة عن ابتعادك عن الوحل أو الثلوج حديثة السقوط نظرً أيضً
التحكم بتقييد االنطالق المفاجئ، قم بتعطيل وظيفة التحكم في الجر TRC (ص ٣٧١) بحيث قد تصبح 

سيارتك قادرة على االبتعاد عن الوحل أو الثلوج حديثة السقوط.
تليين سيارتك تويوتا الجديدة ■

إلطالة عمر سيارتك، يوصى بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:
ألول km 300 (٣٠٠ كم):  ●

تجنب التوقف المفاجئ.
ألول km 1000 (١٠٠٠ كم): ●

ا. • ال تعمد إلى قيادة السيارة بسرعات عالية جدً
تجنب التسريع المفاجئ. •
ال تعمد إلى قيادة السيارة باستعمال السرعات المنخفضة بشكل مستمر. •
ال تعمد إلى قيادة السيارة بسرعة ثابتة لفترات زمنية طويلة. •

قيادة سيارتك في بلد أجنبي ■
التزم بقوانين تسجيل السيارة ذات العالقة وتأكد من توفر الوقود الصحيح. (ص ٦٥٨)

■ Eco القيادة االقتصادية الصديقة للبيئة
ص ١٤٥، ١٦٣، ١٦٩
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٢٤٧ ٤-١. قبل القيادة
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يادة
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند بدء تشغيل السيارة ■

ا عند التوقف أثناء دوران المحرك. هذا يمنع زحف السيارة. واصل ضغط دواسة المكابح بقدمك دائمً
عند قيادة السيارة ■

ال تعمد إلى قيادة السيارة إذا كنت غير معتاد على موضعي دواستي المكابح والتسارع لتجنب الضغط  ●
على الدواسة الخطأ. 

الضغط على دواسة التسارع بدالً من دواسة المكابح بشكل خاطئ سيتسبب في التسريع المفاجئ  •
للسيارة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

عند الرجوع للخلف قد تضطر إلى ثني جسمك، مما يؤدي إلى صعوبة في استعمال الدواسات. تأكد  •
من استعمال الدواسات بصورة صحيحة.

احرص على الحفاظ على وضعية قيادة صحيحة حتى عند تحريك السيارة لمسافة قصيرة فقط. هذا  •
يتيح لك ضغط دواسات المكابح والتسارع بشكل صحيح.

يؤخر  • قد   اليسر بقدمك  المكابح  دواسة  ضغط  اليمنى.  قدمك  باستعمال  المكابح  دواسة  اضغط 
االستجابة في حاالت الطوارئ، مما قد يتسبب في وقوع حادث.

ال تعمد إلى قيادة السيارة على مواد قابلة لالشتعال أو توقف السيارة بالقرب منها. ●
ا. هذه األجزاء الساخنة قد تتسبب في نشوب حريق في  قد يكون نظام العادم وغازات العادم ساخنة جدً

حال وجود أية مواد قابلة لالشتعال بالقرب منها.
أثناء القيادة العادية، ال تعمد إلى إيقاف تشغيل المحرك. إيقاف تشغيل المحرك أثناء القيادة لن يتسبب في  ●

هذا  األنظمة.  لهذه  القدرة  مؤازرة  فقدان  في  سيتسبب  ولكنه  الكبح،  أو  التوجيه  على  السيطرة  فقدان 
سيجعل التوجيه والكبح أكثر صعوبة، لذا ينبغي عليك أن تتوقف على جانب الطريق وتوقف السيارة 

بمجرد أن يكون القيام بذلك آمنًا. 
العادية  بالطريقة  السيارة  إيقاف  يصبح  عندما  الحال  هو  مثلما  الطوارئ،  حال  في   ،أخر ناحية  من 

: ص ٥٧٧ مستحيالً
استعمل مكابح المحرك (تحويل السرعة تنازليًا) للحفاظ على سرعة قيادة آمنة عند القيادة نزوالً على  ●

منحدر حاد. 
استعمال المكابح بشكل مستمر قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المكابح بشكل زائد وفقدان فعاليتها. 

(ص ٢٦١، ٢٦٦)
الخارجية  ● أو  الداخلية  المرايا  أو  المقعد  أو  القيادة  عجلة  مواضع  أو  العرض  شاشة  ضبط  إلى  تعمد  ال 

للرؤية الخلفية أثناء القيادة.
يمكن أن يتسبب القيام بذلك في فقدان السيطرة على السيارة.

خارج  ● ممدودة  غير   األخر الركاب  جميع  أجسام  أعضاء  أو  رؤوس  أو  أذرع  جميع  أن  من  ا  دائمً تأكد 
السيارة.
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٤-١. قبل القيادة٢٤٨

CAMRY_GH

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند القيادة على أسطح طرق زلقة ■

التحكم  ● على  قدرتك  وخفض  اإلطارات  انزالق  في  يتسبب  قد  المفاجئ  والتوجيه  والتسارع  الكبح 
بالسيارة.

التسارع المفاجئ أو كبح المحرك الناتج عن تحويل السرعة أو التغييرات في سرعة المحرك يمكن أن  ●
تتسبب في انزالق السيارة.

بصورة  ● تعمل  المكابح  أن  من  للتأكد  برفق  المكابح  دواسة  اضغط  ضحلة،  مياه  بركة  عبر  القيادة  بعد 
صحيحة. حشيات المكابح المبللة قد تمنع المكابح من العمل بصورة صحيحة. إذا كانت المكابح مبللة 

على جانب واحد فقط وال تعمل بصورة صحيحة، فيمكن لذلك أن يؤثر على توجيه السيارة.
عند نقل ذراع تحويل السرعة ■

ال تسمح برجوع السيارة للخلف بينما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة، أو أن تتقدم السيارة  ●
.R لألمام بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع

عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في توقف تشغيل المحرك أو قد يؤدي إلى تدهور أداء الكبح والتوجيه، مما 
يؤدي إلى وقوع حادث أو تضرر السيارة.

ال تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P أثناء حركة السيارة.  ●
فعل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

ال تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع R أثناء حركة السيارة لألمام.  ●
فعل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

ال تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع قيادة ما أثناء حركة السيارة للخلف.  ●
فعل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع N أثناء حركة السيارة سيعمل على فصل المحرك عن ناقل الحركة.  ●
.N ا عند اختيار الوضع ال يكون كبح المحرك متوفرً

دواسة التسارع. نقل ذراع تحويل السرعة إلى  ● احرص على عدم نقل ذراع تحويل السرعة أثناء ضغط 
موضع سرعة آخر غير الوضع P أو الوضع N قد يؤدي إلى زيادة سريعة مفاجئة في تسارع السيارة األمر 

الذي قد يتسبب في وقوع حادث قد ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
إذا سمعت ضجيج احتكاك أو صوت حاد (مؤشرات تآكل حشيات المكابح) ■

اطلب فحص واستبدال حشيات المكابح بواسطة وكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن. 
يمكن للجزء الدوار أن يتلف إذا لم يتم استبدال الحشيات عندما يكون استبدالها ضروري.

ا. ا خطيرً تعد قيادة السيارة بحشيات المكابح و/أو أقراص مكابح تجاوزت حدود االهتراء أمرً
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٢٤٩ ٤-١. قبل القيادة

٤

يادة
الق
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عندما تكون السيارة متوقفة ■

ال تعمد إلى تسريع دوران المحرك. ●
إذا كان ذراع تحويل السرعة في أي وضع آخر غير الوضع P أو الوضع N، يمكن أن يؤدي هذا إلى تسريع 

السيارة بصورة مفاجئة وغير متوقعة، مما يتسبب في وقوع حادث.
ا  ● لمنع وقوع الحوادث الناجمة عن تحرك السيارة دون قصد، واصل الضغط على دواسة المكابح دائمً

أثناء دوران المحرك، وقم بتعشيق مكابح صف السيارة إذا استدعت الضرورة.
إذا كانت السيارة متوقفة على منحدر، ولمنع وقوع الحوادث الناجمة عن تقدم السيارة لألمام أو رجوعها  ●

عند  بإحكام  السيارة  صف  مكابح  بتعشيق  وقم  ا  دائمً المكابح  دواسة  على  الضغط  واصل  للخلف، 
الحاجة.

تجنب تسريع أو زيادة دورات المحرك.  ●
تدوير المحرك على سرعة عالية أثناء توقف السيارة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة نظام العادم بشكل 

زائد، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حال وجود مواد قابلة لالشتعال قريبة.
عند صف السيارة ■

ال تترك النظارات أو والعات السجائر أو علب الرش أو علب العصير داخل السيارة عندما تكون السيارة  ●
تحت أشعة الشمس.

فعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث اآلتي:
قد يتسرب الغاز من والعة السجائر أو علب الرش مما يؤدي إلى اندالع حريق. •
ه أو تشقق العدسات البالستيكية والمواد  • درجة الحرارة المرتفعة داخل السيارة قد تتسبب في تشوّ

البالستيكية للنظارات.
في  • ا  أيضً يتسبب  قد  مما  السيارة  مقصورة  في  محتوياتها  وتنسكب  تتشقق  أن  العصير  لعلب  يمكن 

حدوث تماس كهربائي في مكونات السيارة الكهربائية.
ال تترك والعات السجائر في السيارة. إذا كانت والعة السجائر في مكان مثل صندوق القفازات أو على  ●

األرضية، قد يتم إشعالها دون قصد عند وضع األمتعة أو ضبط المقعد، األمر الذي يتسبب في نشوب 
حريق.

ال تعمد إلى تثبيت أقراص الصقة على الزجاج األمامي أو النوافذ. ال تضع علبًا مثل معطرات الهواء على  ●
لوحة أجهزة القياس أو لوحة العدادات. األقراص الالصقة أو العلب قد تعمل عمل العدسات، متسببة 

في نشوب حريق في السيارة.
ا أو نافذةً مفتوحة إذا كان الزجاج المنحني مطليًا بطبقة معدنية مثل الزجاج الملون بالفضة. قد  ● ال تترك بابً

يتسبب ضوء الشمس المنعكس في أن يعمل الزجاج عمل العدسات، متسببًا في نشوب حريق.
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٤-١. قبل القيادة٢٥٠
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  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند صف السيارة ■

ا بتعشيق مكابح صف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P وأوقف تشغيل المحرك  ● قم دائمً
وقم بقفل السيارة.

ال تترك السيارة بدون مراقبة أثناء دوران المحرك.
إذا تم صف السيارة بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع P لكن مكابح صف السيارة غير معشقة، 

فقد تبدأ السيارة بالتحرك، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث.
ا بعد إيقاف تشغيل المحرك. ● ال تلمس أنبوب غازات العادم أثناء دوران المحرك أو فورً

فعل ذلك قد يتسبب في اإلصابة بحروق.
عندما تأخذ غفوة داخل السيارة ■

ا. بخالف ذلك، إذا قمت بتحريك ذراع تحويل السرعة أو ضغط دواسة التسارع  أوقف تشغيل المحرك دائمً
بدون قصد، قد يتسبب هذا في وقوع حادث أو اندالع حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل 
زائد. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت السيارة مصفوفة في مكان تهويته سيئة، فإن غازات العادم قد تتجمع 

وتتسرب إلى داخل السيارة، مما يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.
عند الكبح ■

عندما تكون المكابح مبللة، توخى المزيد من الحرص أثناء القيادة. ●
تزداد مسافة الكبح عندما تكون المكابح مبللة، وقد يتسبب هذا في انحراف السيارة إلى جانب أكثر من 
تثبيت  إحكام  من  تتمكن  ال  قد  السيارة  صف  مكابح  أن  كما  المكابح.  استخدام  عند  اآلخر  الجانب 

السيارة.
إذا كان جهاز مؤازر المكابح ال يعمل، اترك مسافة تتابع كافية بين سيارتك والسيارات التي تسير أمامك  ●

وتجنب التالل أو االنعطافات الحادة التي تتطلب استعمال المكابح. 
أن  كما  المعتاد.  من  أكبر  بقوة  المكابح  دواسة  ضغط  ينبغي  ولكن  ممكنًا،  الكبح  يبقى  الحالة،  هذه  في 

مسافة الكبح سوف تزداد. اطلب تصليح المكابح لديك على الفور.
ال تكرر ضغط دواسة المكابح إذا توقف المحرك فجأة أثناء القيادة.  ●

ا من القدرة المدخرة للمكابح المعززة آليًا. كل ضغطة على دواسة المكابح تستهلك جزءً
يتألف نظام المكابح من نظامين هيدروليكيين مستقلين؛ إذا تعطل أحد هذين النظامين، سيبقى النظام  ●

اآلخر يعمل. في هذه الحالة، يجب ضغط دواسة المكابح بقوة أكبر من المعتاد وستزداد مسافة الكبح.
اطلب تصليح المكابح لديك على الفور. 
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٢٥١ ٤-١. قبل القيادة
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 مالحظة
عند قيادة السيارة ■

ال تضغط دواستي التسارع والمكابح في الوقت نفسه أثناء القيادة، ألن هذا قد يحد من خرج المحرك. ●
السيارة على  ● لتثبيت  والمكابح في الوقت نفسه  دواستي التسارع  أو تضغط  دواسة التسارع  ال تستعمل 

التالل.
عند صف السيارة ■

ا بتعشيق مكابح صف السيارة، وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P. اإلخفاق في عمل ذلك  قم دائمً
قد يتسبب في تحرك السيارة أو قد تزداد سرعة السيارة بشكل مفاجئ إذا تم ضغط دواسة التسارع بشكل 

غير مقصود.
لتفادي إتالف قطع السيارة ■

طويلة.  ● زمنية  لفترة  الموضع  هذا  في  وإبقائها  واحد  اتجاه  في  بالكامل  القيادة  عجلة  بإدارة  تقم  ال 
فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في إتالف موتور نظام التوجيه اآللي.

عند القيادة على طرق بها مطبات، قم بقيادة السيارة ببطء بقدر اإلمكان لتفادي إتالف العجالت، ومنطقة  ●
أسفل السيارة إلخ.

إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة  ■
اإلطار المثقوب أو التالف يمكنه أن يسبب الحاالت التالية. أمسك عجلة القيادة بإحكام واضغط دواسة 

المكابح بصورة تدريجية إلبطاء حركة السيارة.
قد يصبح من الصعب السيطرة على سيارتك. ●
تصدر أصوات أو اهتزازات غريبة من السيارة. ●
ستميل السيارة بشكلٍ غير طبيعي. ●

معلومات حول ما يجب عليك القيام به في حال انثقاب إطار (ص ٦٠٢، ٦٢٠)
عند مواجهة طرق مغمورة بالمياه ■

ال تعمد إلى قيادة السيارة على طريق مغمور بالمياه كما يحدث بعد هطول أمطار غزيرة إلخ. عمل ذلك 
يمكنه أن يتسبب في إلحاق األعطال الشديدة التالية بالسيارة:

توقف تشغيل المحرك فجأة ●
حدوث تماس كهربائي في المكونات الكهربائية ●
عطل في المحرك نتيجة انغماره بالمياه ●

لديك  تويوتا  وكيل  من  تطلب  أن  تأكد  بالمياه،  سيارتك  وانغمار  بالمياه،  مغمورة  طرق  على  القيادة  عند 
إجراء الفحوص التالية:

وظيفة المكابح ●
التغيرات في كمية وجودة الزيوت والسوائل المستعملة للمحرك ومحور ناقل الحركة، إلخ ●
حالة تشحيم المحامل ووصالت التعليق (حيثما أمكن)، وأداء جميع الوصالت والمحامل، إلخ ●
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٤-١. قبل القيادة٢٥٢
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الحمولة واألمتعة

انتبه للمعلومات التالية حول التنبيهات االحتياطية المتعلقة بالتخزين وسعة التحميل والحمولة:

  تحذير
أشياء ينبغي عدم تحميلها في صندوق األمتعة ■

األشياء التالية يمكن أن تتسبب في حدوث حريق إذا تم تحميلها في صندوق األمتعة:
األوعية التي تحتوي على البنزين ●
علب السوائل المضغوطة ●

تنبيهات احتياطية حول التخزين ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد يحول دون الضغط على الدواسات بشكل صحيح أو قد يحجب الرؤية عن 
السائق أو قد يؤدي إلى أن ترتطم األشياء بالسائق أو الركاب متسببة في وقوع حادث.

قم بترتيب الحمولة واألمتعة في صندوق األمتعة كلما كان ذلك ممكنًا. ●
المقاعد الخلفية من الطراز القابل للطي لألسفل: لمنع البضائع واألمتعة من االنزالق لألمام أثناء الكبح،  ●

ع. اعمل على إبقاء البضائع واألمتعة منخفضة  ال تعمد إلى تخزين أي شيء في صندوق األمتعة الموسّ
أقرب ما يمكن لألرضية.

ال تضع الحمولة أو األمتعة في أو على المواضع التالية. ●
عند أقدام السائق •
على مقعد الراكب األمامي أو المقاعد الخلفية (عند تكديس األشياء) •
على صينية الطرود •
على لوحة أجهزة القياس •
على لوحة العدادات •
قم بتثبيت جميع األغراض في مقصورة الركاب بإحكام. ●
المقاعد الخلفية من الطراز القابل للطي لألسفل: عندما تقوم بطي المقاعد الخلفية لألسفل، يجب عدم  ●

. وضع األشياء الطويلة خلف المقاعد األمامية مباشرةً
ا بجلوس أي شخص في صندوق األمتعة  ● المقاعد الخلفية من الطراز القابل للطي لألسفل: ال تسمح أبدً

ع. ألنه ليس مصمماً لجلوس الركاب فيه. يجب أن يجلسوا في مقاعدهم واضعين أحزمة المقاعد  الموسّ
بشكل صحيح.

الحمولة وتوزيعها ■
ال تعمد إلى تحميل سيارتك أكثر مما ينبغي. ●
●  . ال تضع الحمولة بشكلٍ غير متساوٍ

في  يتسبب  قد  مما  الكبح  أو  بالتوجيه  التحكم  على  القدرة  تدني  في  يتسبب  قد  المالئم  غير  التحميل 
حدوث الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

CAMRY_OM33F04H.indb   252CAMRY_OM33F04H.indb   252 2020-12-16   4:28:57 PM2020-12-16   4:28:57 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢٥٣ ٤-١. قبل القيادة

٤

يادة
الق
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قطر مقطورة

أو  قطر  وصلة  بتركيب  تويوتا  تنصح  ال  كما  مقطورة.  لقطر  سيارتك  باستعمال  تويوتا  تنصح  ال 
إلخ.  الهوائية،  أو  النارية  الدراجات  أو  المتحركة  الكراسي  لحمل  قطر  بوصالت  حامل  استعمال 

فسيارتك غير مصممة لقطر مقطورة أو الستعمال الحامالت المركبة على وصالت قطر.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٥٤

CAMRY_GH

محول (تشغيل) المحرك (السيارات غير المجهزة بنظام 
الدخول والتشغيل الذكي)

بدء تشغيل المحرك
تأكد من تعشيق مكابح صف السيارة.  

.P تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع  
اضغط دواسة المكابح بإحكام.  

قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”START“ وقم بتشغيل المحرك.  
تغيير مواضع محول تشغيل المحرك

“LOCK” الوضع  
المفتاح.  نزع  ويمكن  القيادة  عجلة  قفل  يتم 
ذراع  يكون  عندما  فقط  المفتاح  نزع  (يمكن 

(.P تحويل السرعة في الوضع
“ACC” الوضع  

مثل  الكهربائية  المكونات  بعض  استعمال  يمكن 
النظام الصوتي.
“ON” الوضع  

يمكن استعمال جميع المكونات الكهربائية.
“START” الوضع  
لبدء تشغيل المحرك.

■ “LOCK” إلى الوضع “ACC” إدارة المفتاح من الوضع
انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P. (ص ٢٦١، ٢٦٦)  

.“LOCK” ادفع المفتاح للداخل وأدره إلى الوضع  
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٢٥٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

إذا تم عرض ”غير جاهزة للقيادة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
اضغط دواسة المكابح ومن ثم قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”START“ لبدء تشغيل المحرك.

إذا تعذر تشغيل المحرك ■
ربما لم يتم إلغاء تفعيل نظام منع تشغيل المحرك. (ص ١١٥) 

اتصل بوكيل تويوتا لديك.
إذا تعذر تحرير قفل عجلة القيادة ■

المحرك  تشغيل  محول  يبدو  قد  المحرك،  تشغيل  بدء  عند 
المفتاح  بإدارة  قم  لتحريره،   .“LOCK” الوضع  في  ا  عالقً
بينما تقوم بإدارة عجلة القيادة قليالً إلى اليسار وإلى اليمين.

وظيفة التذكير بالمفتاح ■
ا بينما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ”LOCK“ أو  يصدر صوت الرنان إذا كان باب السائق مفتوحً

الوضع ”ACC“ لتذكيرك بنزع المفتاح.
  تحذير

عند بدء تشغيل المحرك ■
ا في مقعد السائق. ال تضغط على دواسة التسارع أثناء بدء  ا ببدء تشغيل المحرك بينما تكون جالسً قم دائمً

تشغيل المحرك مهما كانت الظروف.
فعل ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه حدوث وفاة أو إصابة بجروح خطيرة.

تنبيه عند القيادة ■
حالة  في  اضطررت  إذا  القيادة.  أثناء   “LOCK” الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  إلى  تعمد  ال 
إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم  السيارة،  تحرك  أثناء  اإليقاف  وضع  إلى  المحرك  إلدارة  الطوارئ 
الوضع ”ACC“ فقط إليقاف المحرك. قد يقع حادث في حال إيقاف المحرك أثناء القيادة. (ص ٥٧٧)

 مالحظة
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ال تترك محول تشغيل المحرك في الوضع ”ACC“ أو الوضع ”ON“ لفترات زمنية طويلة دون تدوير المحرك.
عند بدء تشغيل المحرك ■

ال تعمد إلى تدوير المحرك ألكثر من ٣٠ ثانية في كل مرة. عمل هذا قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة  ●
نظامي بادئ التشغيل وتمديدات األسالك بشكل زائد.

ال تعمد إلى تسريع المحرك البارد. ●
إذا أصبح من الصعب بدء تشغيل المحرك أو أصبح المحرك يتوقف فجأة بصفة متكررة، اطلب فحص  ●

ا من قبل وكيل تويوتا لديك. سيارتك فورً

CAMRY_OM33F04H.indb   255CAMRY_OM33F04H.indb   255 2020-12-16   4:28:57 PM2020-12-16   4:28:57 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤-٢. إجراءات القيادة٢٥٦

CAMRY_GH

محول (تشغيل) المحرك (السيارات المجهزة بنظام الدخول 
والتشغيل الذكي)

يغير  أو  المحرك  تشغيل  يبدأ  معك  اإللكتروني  المفتاح  حمل  أثناء  التالية  التشغيل  عمليات  تنفيذ 
أوضاع محول تشغيل المحرك.

بدء تشغيل المحرك
تأكد من تعشيق مكابح صف السيارة.  

.P تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع  
اضغط دواسة المكابح بإحكام.  

سوف يتم عرض  ورسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. 
إذا لم يتم عرضه، ال يمكن بدء تشغيل المحرك.

قصيرة  لفترة  المحرك  تشغيل  محول  اضغط   
وبإحكام.

فإن  المحرك،  تشغيل  محول  استعمال  عند 
من  ليس  تكفي.  وقوية  قصيرة  واحدة  ضغطة 

الضروري أن تضغط المفتاح وتبقيه مضغوطًا.
حتى  أو  تشغيله  يبدأ  حتى  المحرك  يدور  سوف 

مدة أقصاها ٣٠ ثانية، أيهما أقل.
بدء  يتم  أن  إلى  المكابح  دواسة  ضغط  واصل 

تشغيل المحرك بالكامل.
يمكن بدء تشغيل المحرك من أي وضع لمحول 

تشغيل المحرك.
إيقاف المحرك

أوقف السيارة.  
.P وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع ،(ص ٢٧٤) قم بتعشيق مكابح صف السيارة  

اضغط محول تشغيل المحرك.  
سيتم عرض البيانات المتعلقة بالقيادة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
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٢٥٧ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تغيير أوضاع محول تشغيل المحرك
(يتغير  محررة.  المكابح  دواسة  تكون  بينما  المحرك  تشغيل  محول  بضغط  األوضاع  تغيير  يمكن 

الوضع مع كل ضغطة على المفتاح.)
إيقاف*  

يمكن استعمال وامضات الطوارئ.
المعلومات  عرض  شاشة  عرض  يتم  لن 

المتعددة.
ACCESSORY الوضع  

يمكن استعمال بعض المكونات الكهربائية مثل 
النظام الصوتي.

تشغيل  بدء  كيفية  تبين  رسالة  عرض  سيتم 
المعلومات  عرض  شاشة  على  المحرك 

المتعددة.
IGNITION ON الوضع  

يمكن استعمال جميع المكونات الكهربائية.
إذا كان ذراع تحويل السرعة في وضع آخر غير الوضع P عند إيقاف تشغيل المحرك، تتم إدارة محول    :*  

تشغيل المحرك إلى الوضع ACCESSORY وليس إلى وضع اإليقاف.

P عند إيقاف المحرك بينما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع آخر غير الوضع
إذا تم إيقاف المحرك بينما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع آخر غير الوضع P، لن تتم إدارة 
قم  ذلك.  من  بدالً   ACCESSORY الوضع  إلى  بل  اإليقاف  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول 

بتنفيذ اإلجراء التالي إلدارة المفتاح إلى وضع اإليقاف:
تأكد من تعشيق مكابح صف السيارة.  

.P انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  
تأكد من عرض ”اقطع الطاقة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ومن ثم اضغط محول   

تشغيل المحرك مرة واحدة.
تأكد من انطفاء الوضع ”اقطع الطاقة“ الموجود على شاشة عرض المعلومات المتعددة.  
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٥٨

CAMRY_GH

وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا ■
إذا تُركت السيارة في الوضع ACCESSORY ألكثر من ٢٠ دقيقة أو الوضع IGNITION ON (بينما 
يكون المحرك ال يدور) لمدة أكثر من ساعة أثناء وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع P، سوف يتم تحويل 
شحنة  نفاد  تمنع  أن  الوظيفة  هذه  تستطيع  ال  ذلك،  مع  تلقائيًا.  اإليقاف  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول 
ا. ال تترك السيارة بينما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ACCESSORY أو الوضع  البطارية تمامً

IGNITION ON لفترات زمنية طويلة عند عدم دوران المحرك.

نفاد شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
ص ١٨٣

ظروف تؤثر على التشغيل ■
ص ٢٠٣

مالحظات حول وظيفة الدخول ■
ص ٢٠٤

إذا تعذر تشغيل المحرك ■
ربما لم يتم إلغاء تفعيل نظام منع تشغيل المحرك. (ص ١١٥)  ●

اتصل بوكيل تويوتا لديك.
تحقق من ضبط ذراع تحويل السرعة بإحكام في الوضع P. قد ال يبدأ تشغيل المحرك إذا كان ذراع تحويل  ●

.P السرعة خارج الوضع
قفل عجلة القيادة ■

بفعل  القيادة  عجلة  قفل  يتم  األبواب،  وإغالق  وفتح  اإليقاف  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد 
ا يعمل على إلغاء قفل عجلة القيادة تلقائيًا. وظيفة قفل عجلة القيادة. استعمال محول تشغيل المحرك مجددً

إذا تعذر تحرير قفل عجلة القيادة ■
سيتم عرض رسالة تبلغ السائق بأن عجلة القيادة مقفلة على 

شاشة عرض المعلومات المتعددة. 
تحقق من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع P. اضغط 
محول تشغيل المحرك بينما تدير عجلة القيادة إلى اليسار 

واليمين.
منع ارتفاع درجة حرارة موتور قفل عجلة القيادة بشكلٍ زائد ■

لمنع ارتفاع درجة حرارة موتور قفل عجلة القيادة بشكلٍ زائد، قد يتم تعليق تشغيل الموتور إذا تم تشغيل 
بعد  المحرك.  تشغيل  عن  توقف  الحالة،  هذه  في  قصيرة.  زمنية  فترة  خالل  متكرر  بشكل  وإيقافه  المحرك 

، يتم استئناف عمل موتور قفل عجلة القيادة. حوالي ١٠ ثوانٍ
عند عرض ”افحص غطاء فتحة التزود بالوقود“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة (لكوريا) ■

ص ٣٠٠
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٢٥٩ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

عند عرض رسالة تطالب بفحص نظام الدخول والتشغيل الذكي على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
قد يكون هناك عطل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.

إذا نفدت شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
ص ٥٥٥

استعمال محول تشغيل المحرك ■
إذا لم يتم ضغط المفتاح لفترة قصيرة وبإحكام، فقد ال يتغير وضع محول تشغيل المحرك أو قد ال يبدأ  ●

تشغيل المحرك.
، قد ال يبدأ  ● إذا حاولت إعادة تشغيل المحرك بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف مباشرةً

تشغيل المحرك في بعض الحاالت. بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف، انتظر لبضع ثوانٍ 
قبل إعادة بدء تشغيل المحرك.

إذا تم تعطيل نظام الدخول والتشغيل الذكي في تهيئة مضبوطة حسب الطلب ■
ص ٦٣٧

  تحذير
عند بدء تشغيل المحرك ■

ا في مقعد السائق. ال تضغط على دواسة التسارع أثناء بدء  ا ببدء تشغيل المحرك بينما تكون جالسً قم دائمً
تشغيل المحرك مهما كانت الظروف.

فعل ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه حدوث وفاة أو إصابة بجروح خطيرة.
تنبيه أثناء القيادة ■

إذا تعطل المحرك أثناء حركة السيارة، ال تعمد إلى قفل أو فتح األبواب إال بعد أن تصل السيارة إلى حالة 
توقف تام وآمن. تفعيل قفل عجلة القيادة في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى وقوع حادث، يؤدي إلى الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
إيقاف تشغيل المحرك في حاالت الطوارئ ■

وأبقه  ● المحرك  تشغيل  محول  اضغط  السيارة،  قيادة  أثناء  طوارئ  حالة  في  المحرك  إيقاف  أردت  إذا 
مضغوطًا ألكثر من ثانيتين، أو اضغطه لفترة وجيزة ٣ مرات أو أكثر بشكلٍ متعاقب. (ص ٥٧٧)

مع ذلك، ال تلمس محول تشغيل المحرك أثناء القيادة باستثناء حاالت الطوارئ. إيقاف تشغيل المحرك 
مؤازرة  فقدان  في  سيتسبب  ولكنه  الكبح،  أو  التوجيه  على  السيطرة  فقدان  في  يتسبب  لن  القيادة  أثناء 
القدرة لهذه األنظمة. هذا سيجعل التوجيه والكبح أكثر صعوبة، لذا ينبغي عليك أن تتوقف على جانب 

الطريق وتوقف السيارة بمجرد أن يكون القيام بذلك آمنًا.
عرض  ● شاشة  على  تحذير  رسالة  ستظهر  السيارة،  تحرك  أثناء  المحرك  تشغيل  محول  تشغيل  تم  إذا 

المعلومات المتعددة ويصدر صوت رنان.
واضغط  ●  N الوضع  إلى  السرعة  تحويل  ذراع  انقل  القيادة،  أثناء  إيقافه  بعد  المحرك  تشغيل  إعادة  عند 

محول تشغيل المحرك.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٦٠

CAMRY_GH

 مالحظة
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ال تترك محول تشغيل المحرك في الوضع ACCESSORY أو الوضع IGNITION ON لفترات  ●
زمنية طويلة دون تدوير المحرك.

المتعددة  ● المعلومات  عرض  شاشة  على   “IGNITION ON” أو   “ACCESSORY” عرض  تم  إذا 
بينما ال يدور المحرك، فإن محول تشغيل المحرك ليس في وضع اإليقاف. اخرج من السيارة بعد إدارة 

محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.
ال تعمد إلى إيقاف المحرك بينما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع آخر غير الوضع P. إذا تم إيقاف  ●

وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  تتم  لن  آخر،  موضع  في  السرعة  تحويل  ذراع  كان  بينما  المحرك 
 ،ACCESSORY بدالً من ذلك. إذا تركت السيارة في الوضع ACCESSORY اإليقاف بل إلى الوضع

قد تنفد شحنة البطارية.
عند بدء تشغيل المحرك ■

ال تعمد إلى تسريع المحرك البارد. ●
إذا أصبح من الصعب بدء تشغيل المحرك أو أصبح المحرك يتوقف فجأة بصفة متكررة، اطلب فحص  ●

ا من قبل وكيل تويوتا لديك. سيارتك فورً
األعراض التي تشير إلى وجود عطل في محول تشغيل المحرك ■

إذا بدا أن محول تشغيل المحرك يعمل بشكلٍ مختلف قليالً عن المعتاد، كأن يلتصق المفتاح قليالً، قد 
يكون هناك عطل. اتصل بوكيل تويوتا لديك على الفور.
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٢٦١ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

ناقل الحركة دائم التغيير
نقل ذراع تحويل السرعة

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  
بينما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“ ويتم ضغط دواسة المكابح*، انقل 
تحويل  مقبض  على  الموجود  السرعة  تحويل  تحرير  زر  دفع  أثناء  السرعة  تحويل  ذراع 

السرعة.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

دواسة  ضغط  ويتم   IGNITION ON الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما 
المكابح*، انقل ذراع تحويل السرعة أثناء دفع زر تحرير تحويل السرعة الموجود على 

مقبض تحويل السرعة.
انقل ذراع تحويل السرعة أثناء دفع زر تحرير تحويل السرعة الموجود على مقبض تحويل   

السرعة.
انقل ذراع تحويل السرعة بشكل اعتيادي.  

عند نقل ذراع تحويل السرعة بين الوضع P والوضع D، احرص على أن تكون السيارة متوقفة 
ا ودواسة المكابح مضغوطة.  تمامً

للسيارة التي تكون قادرة على االنتقال من الوضع P، ينبغي ضغط دواسة المكابح قبل دفع زر   :*  
تحويل  قفل  تحرير  يتم  لن  أوالً،  السرعة  تحويل  تحرير  زر  دفع  تم  إذا  السرعة.  تحويل  تحرير 

السرعة.

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٦٢

CAMRY_GH

الغرض من موضع تحويل السرعة
الهدف أو الوظيفةموضع تحويل السرعة

Pصف السيارة/بدء تشغيل المحرك
Rالرجوع للخلف
Nالوضع المحايد
Dالقيادة العادية*١
M

القيادة في وضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات 
العشر *٢ (ص ٢٦٢)

 D الوضع  على  السرعة  تحويل  ذراع  اضبط  الضوضاء،  وتقليل  الوقود  استهالك  في  االقتصاد  لتحسين   :١*  
للقيادة العادية.

تحويل  ذراع  باستعمال  مالئمة  محرك  كبح  قدرات  يعطي   M الوضع  باستعمال  السرعة  مرحلة  اختيار   :٢*  
السرعة.

M تغيير مراحل السرعات في الوضع
تحويل  ذراع  انقل  العشر،  السرعات  ذو  التتابعي  التلقائي  الرياضي  السرعة  تحويل  وضع  في  للدخول 
السرعة إلى الوضع M. عندها يمكن اختيار مراحل السرعات باستعمال ذراع تحويل السرعة، األمر 

الذي يتيح لك القيادة بمرحلة السرعة التي اخترتها.
ا تحويل السرعة تصاعديً  
تحويل السرعة تنازليًا  

فيها  يتم  مرة  كل  في  واحدة  مرة  السرعة  تتغير 
استعمال ذراع تحويل السرعة.

يتم عرض مرحلة السرعة المختارة، من M1 إلى 
M10، على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

من ناحية أخر، حتى عند القيادة في الوضع 
M، يتم تغيير مراحل السرعة تلقائيًا إذا كانت 

ا. ا أو منخفضة جدً سرعة المحرك عالية جدً
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٢٦٣ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

وظائف مراحل السرعة ■
يمكنك االختيار من بين ١٠ مستويات لقوة كبح المحرك. ●
سرعة  ● وتزداد  األعلى،  السرعة  مرحلة  تعطيه  مما  للمحرك  أكبر  كبح  قوة  تعطيك  األدنى  السرعة  مرحلة 

ا. المحرك أيضً
إذا لم يضيء مؤشر وضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات العشر حتى بعد نقل ذراع  ■

M تحويل السرعة إلى الوضع
قد يشير هذا إلى وجود خلل في نظام ناقل الحركة دائم التغيير. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا 

لديك على الفور. 
(في هذه الحالة، سيعمل ناقل الحركة بنفس الطريقة كما يعمل عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع 

(.D
■ M عندما تتوقف السيارة بينما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع

يقوم ناقل الحركة بتحويل السرعة تنازليًا إلى الوضع M1 تلقائيًا بمجرد توقف السيارة. ●
● .M1 بعد التوقف، ستنطلق السيارة في الوضع
● .M1 عند توقف السيارة، يتم ضبط ناقل الحركة على الوضع

عند القيادة بينما يكون منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة مفعالً (إذا كان  ■
ا) مجهزً

حتى عند القيام باألعمال التالية بنية الحصول على كبح المحرك، لن يحدث كبح المحرك ألن منظم سرعة 
القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة لن يتم إلغاؤه.

أثناء القيادة في الوضع M، قم بخفض السرعة تنازليًا إلى 9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 5 أو 4. (ص ٣٤٦) ●
رنان تحذير تقييدات تحويل السرعة تنازليًا ■

للمساعدة في ضمان السالمة وأداء القيادة، قد يتم تقييد تحويل السرعة تنازليًا في بعض األحيان. وفي بعض 
الظروف، قد ال تتمكن من تحويل السرعة تنازليًا حتى لو قمت بتحريك ذراع تحويل السرعة. (يصدر صوت 

رنان مرتين.)
نظام التحكم باألمان عند التعطل لناقل الحركة دائم التغيير ■

بواسطة  السرعة)  تحويل  وظيفة  تؤدي  التي  الملفات  (جميع  والمستهدفة  المتعطلة  األجزاء  النظام  يرصد 
التشخيصات التي تتم داخل السيارة، ويقوم بتنفيذ آليات األمان عند التعطل، مثل تقييد وظيفة تحويل السرعة 

أو التحكم في معدل نقل الحركة.
في هذه الحالة، يضيء مؤشر مصباح مؤشر العطل.

تقييد االنطالق المفاجئ (التحكم ببدء القيادة) ■
ص ٢٤٦

رنان التحذير الخاص بالرجوع للخلف (لتايوان) ■
ا  عند تحويل السرعة إلى الوضع R، سوف يصدر صوت رنان ليعلم السائق بأن موضع تحويل السرعة موجودً

.R في الوضع
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٦٤

CAMRY_GH

نظام قفل تحويل السرعة ■
نظام قفل تحويل السرعة هو نظام يمنع تشغيل ذراع تحويل السرعة بشكل غير مقصود.

 “ON” الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  عند  فقط   P الوضع  من  السرعة  تحويل  ذراع  نقل  يمكن 
(السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة 

بنظام الدخول والتشغيل الذكي) وضغط دواسة المكابح.
■ P إذا تعذر نقل ذراع تحويل السرعة من الوضع

تحقق أوالً ما إذا تم ضغط دواسة المكابح.
ا غير ممكن بينما تكون قدمك على دواسة المكابح، فقد يكون هناك  إذا كان نقل ذراع تحويل السرعة أمرً

مشكلة في نظام قفل تحويل السرعة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.
يمكن استعمال الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية نقل ذراع تحويل السرعة.

تحرير قفل تحويل السرعة:
قم بتعشيق مكابح صف السيارة.  

الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات   
.“LOCK”

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  
اضغط دواسة المكابح.  

مسطح  براغي  مفك  بواسطة  لألعلى  الغطاء  ارفع   
الرأس أو أداة مشابهة.

البراغي  مفك  طرف  بتغطية  قم  الغطاء،  إتالف  لمنع 
بقطعة قماش.

المواصلة  مع  السرعة  تحويل  قفل  تخطي  زر  اضغط   
تحويل  مقبض  على  الموجود  الزر  ادفع  ثم  ومن 

السرعة.
كال  يكون  بينما  السرعة  تحويل  ذراع  نقل  يمكن 

الزرين مضغوطًا.
■ G AI-SHIFT وظيفة التحكم في قوة ترس تحويل السرعة بالذكاء الصناعي

تعمل وظيفة التحكم في قوة ترس تحويل السرعة بالذكاء الصناعي G AI-SHIFT على اختيار ترس السرعة 
ا لمدخالت السائق وظروف الطريق. تعمل وظيفة التحكم  المالئم للقيادة الرياضية بشكلٍ تلقائي وذلك تبعً
في قوة ترس تحويل السرعة بالذكاء الصناعي G AI-SHIFT بشكلٍ تلقائي عند وجود ذراع تحويل السرعة 
في الوضع D ويتم اختيار الوضع الرياضي لوضع القيادة. (اختيار الوضع العادي أو القيادة االقتصادية الرفيقة 

بالبيئة (ص ٤٣٢) أو نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع M يعمل على إلغاء هذه الوظيفة.)

CAMRY_OM33F04H.indb   264CAMRY_OM33F04H.indb   264 2020-12-16   4:28:57 PM2020-12-16   4:28:57 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢٦٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

إذا تم عرض ”درجة حرارة زيت ناقل الحركة مرتفعة توقف في مكان آمن راجع دليل المالك“ على شاشة  ■
عرض المعلومات المتعددة

دواسة  على  الضغط  تخفيف  طريق  عن  وذلك  السرعة  بخفض  وقم   D القيادة  موضع  إلى  العودة  من  تأكد 
التسارع. أوقف السيارة في مكانٍ آمن وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P واترك المحرك في وضع 

الخمول إلى أن تختفي رسالة التحذير.
.عندما تختفي رسالة التحذير، يمكن قيادة السيارة مرة أخر

إذا لم تختفي رسالة التحذير بعد االنتظار لفترة قصيرة، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.

  تحذير
عند القيادة على أسطح طرق زلقة ■

ال تعمد إلى التسريع أو تحويل السرعات بشكلٍ مفاجئ.
التغييرات المفاجئة في قوة كبح المحرك قد تتسبب بدوران السيارة أو انزالقها، مما ينتج عنه وقوع حادث.

لتفادي وقوع حادث عند تحرير قفل تحويل السرعة ■
دواسة  وضغط  السيارة  صف  مكابح  تعشيق  على  احرص  السرعة،  تحويل  قفل  تخطي  زر  ضغط  قبل 

المكابح.
إذا تم ضغط زر تخطي قفل تحويل السرعة وتم تحريك ذراع تحويل السرعة خارج الوضع P، وتم ضغط 
األمر  مفاجئ،  بشكلٍ  السيارة  تشغيل  يتم  فقد  الخطأ،  طريق  عن  المكابح  دواسة  من  بدالً  التسارع  دواسة 

الذي من المحتمل أن يؤدي إلى وقوع حادث ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٦٦

CAMRY_GH

ناقل الحركة التلقائي 
نقل ذراع تحويل السرعة

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  
بينما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“ ويتم ضغط دواسة المكابح*، انقل 
تحويل  مقبض  على  الموجود  السرعة  تحويل  تحرير  زر  دفع  أثناء  السرعة  تحويل  ذراع 

السرعة.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

دواسة  ضغط  ويتم   IGNITION ON الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما 
المكابح*، انقل ذراع تحويل السرعة أثناء دفع زر تحرير تحويل السرعة الموجود على 

مقبض تحويل السرعة.
انقل ذراع تحويل السرعة أثناء دفع زر تحرير تحويل السرعة الموجود على مقبض تحويل   

السرعة.
انقل ذراع تحويل السرعة بشكل اعتيادي.  

عند نقل ذراع تحويل السرعة بين الوضع P والوضع D، احرص على أن تكون السيارة متوقفة 
ا ودواسة المكابح مضغوطة.  تمامً

للسيارة التي تكون قادرة على االنتقال من الوضع P، ينبغي ضغط دواسة المكابح قبل دفع زر   :*  
تحويل  قفل  تحرير  يتم  لن  أوالً،  السرعة  تحويل  تحرير  زر  دفع  تم  إذا  السرعة.  تحويل  تحرير 

السرعة.
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٢٦٧ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

الغرض من موضع تحويل السرعة
الهدف أو الوظيفةموضع تحويل السرعة

Pصف السيارة/بدء تشغيل المحرك
Rالرجوع للخلف
Nالوضع المحايد
Dالقيادة العادية*١
S(ص ٢٦٧) ٢* S القيادة بالوضع

ذراع  بضبط  يوصى  القيادة.  لظروف  المالئم  السرعة  ترس  اختيار  للنظام  يتيح   D الوضع  إلى  التحويل   :١*  
تحويل السرعة على الوضع D للقيادة العادية.

اختيار نطاقات تحويل السرعة باستعمال الوضع S يعمل على تقييد الحد األعلى لنطاقات ترس السرعة   :٢*  
الممكنة، ويتحكم في قوة كبح المحرك، ويمنع تحويل السرعة التصاعدي غير الضروري.

S تغيير نطاقات تحويل السرعة في الوضع
عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع S، يمكن استعمال ذراع تحويل السرعة أو عتالت تحويل 

السرعة (إذا كانت مجهزة) على النحو التالي:
ذراع تحويل السرعة(إذا كانت مجهزة) عتالت تحويل السرعة

١* ١*٢*٢*

ا تحويل السرعة تصاعديً  
تحويل السرعة تنازليًا  

ا لسرعة  يتم ضبط نطاق تحويل السرعة المبدئي تلقائيًا في الوضع S على 4 أو 5 أو 6 وذلك تبعً
في  التحكم  وظيفة  كانت  إذا   3 على  المبدئي  السرعة  تحويل  نطاق  ضبط  يتم  قد  ولكن  السيارة. 
تحويل السرعة بالذكاء الصناعي AI-SHIFT في وضع التشغيل بينما يكون ذراع تحويل السرعة 

في الوضع D. (ص ٢٧١)
السيارات المجهزة بشاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة  :١*  
السيارات المجهزة بشاشة عرض مقاس ٧ بوصة  :٢*  
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٦٨

CAMRY_GH

نطاقات تحويل السرعة ووظائفها ■
الوظيفةشاشة عرض العدادات

S8 - S2
السرعة  ترس  و   1 بين  النطاق  في  الموجود  السرعة  ترس  اختيار  يتم 

المختار تلقائيًا باالعتماد على سرعة السيارة وظروف القيادة
S11 تهيئة ترس السرعة على

نطاق تحويل السرعة األدنى يعطيك قو كبح أكبر للمحرك مما يعطيه نطاق تحويل السرعة األعلى.
اختيار نطاقات تحويل السرعة في الوضع D (السيارات المجهزة بعتالت تحويل السرعة)

للقيادة باستعمال اختيار نطاق تحويل السرعة المؤقت، قم بتشغيل عتلة تحويل السرعة ”-“. بعد ذلك، 
تحويل  نطاق  تغيير   .“+” و   “-” السرعة  تحويل  عتالت  بتشغيل  السرعة  تحويل  نطاق  اختيار  يمكنك 
ا وتفعيل  السرعة يسمح بوضع قيود على ترس السرعة األعلى، مما يمنع اختيار تحويل السرعة تصاعديً

مستو قوة كبح المحرك المراد اختياره.
ا تحويل السرعة تصاعديً  
تحويل السرعة تنازليًا  

يتم عرض نطاق تحويل السرعة المختار، من 1 
المعلومات  عرض  شاشة  على   D أو   ،8 إلى 

المتعددة.
 ٤٫٢ مقاس  عرض  بشاشة  المجهزة  السيارات   :١*  

بوصة
السيارات المجهزة بشاشة عرض مقاس ٧ بوصة  :٢*  

١*٢*
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٢٦٩ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

إلغاء تفعيل اختيار نطاق تحويل السرعة في الوضع D تلقائيًا (السيارات المجهزة بعتالت تحويل السرعة) ■
سيتم إلغاء تفعيل اختيار نطاق تحويل السرعة في الوضع D في الحاالت التالية:

يتم إبقاء عتلة تحويل السرعة ”+“ مضغوطة لألسفل لفترة من الوقت ●
عند إيقاف السيارة ●
إذا تم ضغط دواسة التسارع ألكثر من مدة زمنية معينة ●
● D عند نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع آخر غير الوضع

■ S الوضع
عندما يكون نطاق تحويل السرعة على 7 أو أقل، يعمل تثبيت ذراع تحويل السرعة باتجاه ”+“ على ضبط  ●

نطاق تحويل السرعة على 8.
لمنع التسريع الزائد للمحرك، قد يحدث تحويل تصاعدي تلقائي للسرعة. ●
لحماية ناقل الحركة التلقائي، يتم استعمال وظيفة تعمل على اختيار نطاق تحويل سرعة أعلى بشكلٍ تلقائي  ●

عندما تكون درجة حرارة الوقود مرتفعة.
رنان تحذير قيود تحويل السرعة تنازليًا (الوضع S أو عتالت تحويل السرعة) ■

للمساعدة في ضمان السالمة وأداء القيادة، قد يتم تقييد تحويل السرعة تنازليًا في بعض األحيان. وفي بعض 
الظروف، قد ال تتمكن من تحويل السرعة تنازليًا حتى لو قمت بتحريك ذراع تحويل السرعة أو استعمال عتلة 

تحويل السرعة. (يصدر صوت رنان مرتين.) 
عند القيادة بينما يكون منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة أو منظم سرعة  ■

القيادة الثابتة مفعالً
حتى عند القيام باألعمال التالية بنية الحصول على كبح المحرك، لن يحدث كبح المحرك ألن منظم سرعة 

القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة أو منظم سرعة القيادة الثابتة لن يتم إلغاؤه.
أثناء القيادة في الوضع D أو S، قم بخفض السرعة تنازليًا إلى 7 أو 6 أو 5 أو 4. (ص ٣٤٦، ٣٦٣) ●
عند تحويل وضع القيادة إلى الوضع الرياضي أثناء القيادة في الوضع D. (ص ٤٣٢) ●

تقييد االنطالق المفاجئ (التحكم ببدء القيادة) ■
ص ٢٤٦
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٧٠

CAMRY_GH

نظام قفل تحويل السرعة ■
نظام قفل تحويل السرعة هو نظام يمنع تشغيل ذراع تحويل السرعة بشكل غير مقصود.

 “ON” الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  عند  فقط   P الوضع  من  السرعة  تحويل  ذراع  نقل  يمكن 
(السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة 

بنظام الدخول والتشغيل الذكي) وضغط دواسة المكابح ودفع زر تحرير تحويل السرعة.
■ P إذا تعذر نقل ذراع تحويل السرعة من الوضع

تحقق أوالً ما إذا تم ضغط دواسة المكابح. 
فقد  السرعة،  تحويل  تحرير  زر  ودفع  المكابح  دواسة  ضغط  من  بالرغم  السرعة  تحويل  ذراع  نقل  تعذر  إذا 
على  لديك  تويوتا  وكيل  بواسطة  السيارة  فحص  اطلب  السرعة.  تحويل  قفل  نظام  في  مشكلة  هناك  يكون 

الفور.
يمكن استعمال الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية نقل ذراع تحويل السرعة.

تحرير قفل تحويل السرعة:
قم بتعشيق مكابح صف السيارة.  

الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات   
.“LOCK”

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.
اضغط دواسة المكابح.  

ارفع الغطاء لألعلى بواسطة مفك براغي مسطح الرأس   
أو أداة مشابهة.

البراغي  مفك  طرف  بتغطية  قم  الغطاء،  إتالف  لمنع 
بقطعة قماش.

اضغط زر تخطي قفل تحويل السرعة مع المواصلة ومن   
ثم ادفع الزر الموجود على مقبض تحويل السرعة.

يمكن نقل ذراع تحويل السرعة بينما يكون كال الزرين 
مضغوطًا.

■ S حتى بعد نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع D أو تم عرض المؤشر S إذا لم يضيء المؤشر
قد يشير هذا إلى وجود عطل في نظام ناقل الحركة التلقائي. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك 

على الفور. 
(في هذه الحالة، سيعمل ناقل الحركة بنفس الطريقة كما يعمل عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع 

(.D
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٢٧١ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

■ AI-SHIFT وظيفة التحكم في تحويل السرعة بالذكاء الصناعي
تقوم وظيفة التحكم في تحويل السرعة بالذكاء الصناعي AI-SHIFT تلقائيًا باختيار ترس السرعة المالئم 

ا ألداء السائق وظروف القيادة. وفقً
تحويل  ذراع  يكون  عندما  تلقائيًا   AI-SHIFT الصناعي  بالذكاء  السرعة  تحويل  في  التحكم  وظيفة  تعمل 

السرعة في الوضع D. (نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع S أو عتالت تحويل السرعة يلغي الوظيفة.)
  تحذير

عند القيادة على أسطح طرق زلقة ■
ال تعمد إلى التسريع أو تحويل السرعات بشكلٍ مفاجئ. 

التغييرات المفاجئة في قوة كبح المحرك قد تتسبب بدوران السيارة أو انزالقها، مما ينتج عنه وقوع حادث.
لتفادي وقوع حادث عند تحرير قفل تحويل السرعة ■

دواسة  وضغط  السيارة  صف  مكابح  تعشيق  على  احرص  السرعة،  تحويل  قفل  تخطي  زر  ضغط  قبل 
المكابح.

إذا تم ضغط زر تخطي قفل تحويل السرعة وتم تحريك ذراع تحويل السرعة خارج الوضع P، وتم ضغط 
األمر  مفاجئ،  بشكلٍ  السيارة  تشغيل  يتم  فقد  الخطأ،  طريق  عن  المكابح  دواسة  من  بدالً  التسارع  دواسة 

الذي من المحتمل أن يؤدي إلى وقوع حادث ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٧٢

CAMRY_GH

ذراع إشارة االنعطاف

تعليمات التشغيل
االنعطاف لليمين  

الذراع  (انقل  اليمين  إلى  المسرب  تغيير   
بشكلٍ جزئي وقم بتحريره)

ستومض إشارات االنعطاف لليمين ٣ مرات.
الذراع  (انقل  اليسار  إلى  المسرب  تغيير   

بشكلٍ جزئي وقم بتحريره)
ستومض إشارات االنعطاف لليسار ٣ مرات.

االنعطاف لليسار  

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.“ON” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
إذا كان المؤشر يومض بشكل أسرع من المعتاد ■

افحصه للتأكد من عدم احتراق لمبة ضوء من أضواء إشارة االنعطاف األمامية أو الخلفية.
إذا توقفت إشارات االنعطاف عن الوميض قبل القيام بتغيير المسرب ■

.قم بتشغيل الذراع مرة أخر
لعدم استمرار إشارات االنعطاف بالوميض أثناء تغيير المسرب ■

قم بتشغيل الذراع باالتجاه المعاكس.

CAMRY_OM33F04H.indb   272CAMRY_OM33F04H.indb   272 2020-12-16   4:28:58 PM2020-12-16   4:28:58 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢٧٣ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

مكابح صف السيارة

يمكن اختيار وضع ما من األوضاع التالية.

الوضع التلقائي
ا لتشغيل ذراع تحويل السرعة.  يتم تعشيق مكابح صف السيارة أو تحريرها تلقائيًا تبعً

ا.  حتى عندما تكون في الوضع التلقائي، يمكن تعشيق مكابح صف السيارة وتحريرها يدويً
(ص ٢٧٤)

(أثناء  التلقائي  الوضع  تشغيل  على  يعمل   
توقف السيارة، اسحب مفتاح مكابح صف 
رسالة  تظهر  أن  إلى  المواصلة  مع  السيارة 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة)
عند نقل ذراع تحويل السرعة خارج الوضع  •

السيارة،  صف  مكابح  تحرير  سيتم   ،P
السيارة  صف  مكابح  مؤشر  ضوء  وسينطفئ 

وضوء مكابح صف السيارة.
•  ،P عند نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع

سيتم تعشيق مكابح صف السيارة، وسيضيء 
وضوء  السيارة  صف  مكابح  مؤشر  ضوء 

مكابح صف السيارة.
تكون  بينما  السرعة  تحويل  ذراع  بتشغيل  قم 

دواسة المكابح مضغوطة.

ضوء مكابح 
صف السيارة

يعمل على إيقاف الوضع التلقائي (أثناء توقف السيارة، اضغط مفتاح مكابح صف السيارة مع   
المواصلة إلى أن تظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة)

قم بتشغيل مفتاح مكابح صف السيارة أثناء الضغط على دواسة المكابح.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٧٤

CAMRY_GH

الوضع اليدوي
ا.  يمكن تعشيق مكابح صف السيارة وتحريرها يدويً

يعمل على تعشيق مكابح صف السيارة  
سيضيء ضوء مؤشر مكابح صف السيارة وضوء 

مكابح صف السيارة.
اسحب مفتاح مكابح صف السيارة مع المواصلة 
تشغيل  الضروري  ومن  طارئة  حالة  حدثت  إذا 

مكابح صف السيارة أثناء القيادة.
يعمل على تحرير مكابح صف السيارة  

أثناء  السيارة  صف  مكابح  مفتاح  بتشغيل  قم 
على  احرص  المكابح.  دواسة  على  الضغط 
وضوء  السيارة  صف  مكابح  مؤشر  ضوء  انطفاء 

مكابح صف السيارة.
أو  السيارة  صف  مكابح  مؤشر  ضوء  ومض  إذا 
ضوء مكابح صف السيارة، قم بتشغيل المفتاح 

 .مرة أخر
ص ٥٨٩)

ضوء مكابح 
صف السيارة

صف السيارة ■
ص ٢٤٤

تشغيل مكابح صف السيارة ■
عند عدم وجود محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل  ●

الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)، يتعذر تحرير 
مكابح صف السيارة باستعمال مفتاح مكابح صف السيارة.

عند عدم وجود محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل  ●
يكون  ال  الذكي)،  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  (السيارات   IGNITION ON الوضع  أو  الذكي) 

ا. الوضع التلقائي (تعشيق وتحرير المكابح تلقائيًا) متاحً
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٢٧٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

وظيفة التحرير التلقائي ■
يتم تحرير مكابح صف السيارة تلقائيًا عند الضغط على دواسة التسارع ببطء.

سيتم تحرير مكابح صف السيارة تلقائيًا في الظروف التالية:
باب السائق مغلق. ●
حزام مقعد السائق مربوط. ●
نقل ذراع تحويل السرعة إلى الموضع األمامي أو الرجوع للخلف. ●
مصباح مؤشر العطل أو ضوء التحذير الخاص بنظام المكابح غير مضاء. ●

ا. إذا لم تعمل وظيفة التحرير التلقائية، قم بتحرير مكابح صف السيارة يدويً
إذا تم عرض ”تم تشغيل EPB بشكل متكرر انتظر قليال“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

تقييد  على  النظام  يعمل  قد  الزمن،  من  قصيرة  فترة  ضمن  متكرر  بشكل  السيارة  صف  مكابح  تشغيل  تم  إذا 
التشغيل لمنع اإلحماء الزائد. إذا حدث هذا، توقف عن تشغيل مكابح صف السيارة. سيعود التشغيل العادي 

بعد حوالي دقيقة واحدة.
إذا تم عرض ”EPB غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

قم بتشغيل مفتاح مكابح صف السيارة. إذا لم تختفي الرسالة بعد تشغيل المفتاح عدة مرات، فقد يكون هناك 
عطل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.

صوت تشغيل مكابح صف السيارة ■
عند تشغيل مكابح صف السيارة، قد تسمع صوت موتور (صوت أزيز). ال يشير هذا إلى وجود عطل.

ضوء مؤشر مكابح صف السيارة وضوء مكابح صف السيارة ■
باالعتماد على موضع أو وضع محول تشغيل المحرك، سيضيء ضوء مؤشر مكابح صف السيارة وضوء  ●

مكابح صف السيارة ويبقى مضاء كما هو مذكور أدناه:
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

في الوضع ”ON“: يضيء إلى أن يتم تحرير مكابح صف السيارة.
ليس في الوضع ”ON“: يبقى مضاء لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

الوضع IGNITION ON: يضيء إلى أن يتم تحرير مكابح صف السيارة.
ليس في الوضع IGNITION ON: يبقى مضاء لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

عند إيقاف محول تشغيل المحرك بينما تكون مكابح صف السيارة معشقة، سيبقى ضوء مؤشر مكابح صف  ●
السيارة وضوء مكابح صف السيارة مضاء لمدة حوالي ١٥ ثانية. ال يشير هذا إلى وجود عطل.
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٧٦

CAMRY_GH

رنان تحذير مكابح صف السيارة المعشقة ■
سيصدر صوت رنان إذا تمت قيادة السيارة بينما تكون مكابح صف السيارة معشقة. يتم عرض العبارة ”قم 

بتحرير فرامل الوقوف“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
رسائل ورنانات التحذير ■

يتم استعمال رسائل ورنانات التحذير لإلشارة إلى وجود عطل في النظام أو إلعالم السائق بضرورة توخي 
الحذر. إذا تم عرض رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.

إذا أضاء ضوء تحذير نظام المكابح ■
ص ٥٨٨

االستعمال في فصل الشتاء ■
ص ٤٣٤

  تحذير
عند صف السيارة ■

ال تترك طفل لوحده في السيارة. قد يتم تحرير مكابح صف السيارة بشكل غير مقصود، وهناك خطورة في 
تحرك السيارة حيث قد تؤدي إلى وقوع حادث ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

مفتاح مكابح صف السيارة ■
ال تعمد إلى وضع أي أجسام بالقرب من مفتاح مكابح صف السيارة. قد تتداخل األجسام مع المفتاح وقد 

تؤدي بذلك إلى تشغيل مكابح صف السيارة بشكل مفاجئ.

 مالحظة
عند صف السيارة ■

قبل أن تغادر السيارة، انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P وقم بتعشيق مكابح صف السيارة واحرص 
على أال تتحرك السيارة.

عند حدوث أعطال في النظام ■
أوقف السيارة في مكان آمن وتفقد رسائل التحذير.

ا لوجود عطل ما ■ عند تعذر تحرير مكابح صف السيارة نظرً
قيادة السيارة ومكابح صف السيارة معشقة سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مكونات المكابح بشكل زائد، 
ا إذا حدث هذا. مما قد يؤثر على أداء الكبح ويزيد من سرعة اهتراء المكابح. اتصل بوكيل تويوتا لديك فورً
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٢٧٧ ٤-٢. إجراءات القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

نظام تثبيت المكابح

يعمل نظام تثبيت المكابح على إبقاء المكابح معشقة عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع 
D أو الوضع S (السيارات المجهزة بناقل الحركة التلقائي) أو الوضع M (السيارات المجهزة بناقل 
مضغوطة  المكابح  دواسة  وتكون  مشغالً  النظام  يكون  بينما   N الوضع  أو  التغيير)  دائم  الحركة 
ذراع  يكون  بينما  التسارع  دواسة  ضغط  عند  المكابح  تحرير  على  النظام  يعمل  السيارة.  إليقاف 
 M (السيارات المجهزة بناقل الحركة التلقائي) أو الوضع S أو الوضع D تحويل السرعة في الوضع

(السيارات المجهزة بناقل الحركة دائم التغيير) وذلك للسماح في حدوث انطالق سلس.
يعمل على تشغيل نظام تثبيت المكابح

المكابح  تثبيت  نظام  تجهيز  مؤشر  يضيء 
المكابح،  بتثبيت  النظام  يقوم  بينما  (أخضر). 
المكابح  تثبيت  نظام  تشغيل  مؤشر  سيضيء 

(أصفر).
مؤشرتجهيز نظام تثبيت المكابح  :١*  
مؤشر تشغيل نظام تثبيت المكابح  :٢*  ١* ٢*

ظروف تشغيل نظام تثبيت المكابح ■
يتعذر تشغيل نظام تثبيت المكابح في الظروف التالية:

باب السائق غير مغلق. ●
لم يتم ربط حزام مقعد السائق. ●

إذا تم رصد أي مما ذكر أعاله عند تفعيل نظام تثبيت المكابح، سينطفئ النظام وسينطفئ ضوء مؤشر تجهيز 
المكابح،  بتثبيت  النظام  يقوم  بينما  الظروف  من  أي  رصد  تم  إذا  ذلك،  إلى  باإلضافة  المكابح.  تثبيت  نظام 
تعشيق  بعدها  سيتم  المتعددة.  المعلومات  عرض  شاشة  على  رسالة  وستظهر  تحذير  رنان  صوت  سيصدر 

مكابح صف السيارة تلقائيًا.
وظيفة تثبيت المكابح ■

إذا بقيت دواسة المكابح محررة لفترة تبلغ حوالي ٣ دقائق بعد بدء النظام بتثبيت المكابح، سيتم تعشيق  ●
مكابح صف السيارة تلقائيًا. في هذه الحالة، يصدر صوت رنان تحذير وتظهر رسالة على شاشة عرض 

المعلومات المتعددة.
مرة  ● المفتاح  واضغط  بإحكام  المكابح  دواسة  اضغط  المكابح،  بتثبيت  النظام  يقوم  بينما  النظام  إليقاف 

.أخر
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٤-٢. إجراءات القيادة٢٧٨
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قد ال تقوم وظيفة تثبيت المكابح بتثبيت السيارة عندما تكون السيارة على منحدر حاد. في هذه الحالة، قد  ●
يكون من الضروري أن يقوم السائق بتعشيق المكابح. سيصدر صوت رنان تحذير وستعلم شاشة عرض 
المعلومات  عرض  شاشة  على  تحذير  رسالة  عرض  تم  إذا  الحالة.  بهذه  السائق  المتعددة  المعلومات 

المتعددة، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.
عند تعشيق مكابح صف السيارة تلقائيًا بينما يقوم النظام بتثبيت المكابح ■

قم بإجراء أي من عمليات التشغيل التالية لتحرير مكابح صف السيارة.
اضغط دواسة التسارع. (لن يتم تحرير مكابح صف السيارة تلقائيًا إذا لم يتم ربط حزام المقعد.) ●
قم بتشغيل مفتاح مكابح صف السيارة بينما تكون دواسة المكابح مضغوطة. ●

احرص على انطفاء ضوء مؤشر مكابح صف السيارة. (ص ٢٧٣)
ا ■ ا ضروريً عندما يكون الفحص بواسطة وكيل تويوتا لديك أمرً

عندما ال يضيء مؤشر تجهيز نظام تثبيت المكابح (أخضر) حتى عند ضغط مفتاح نظام تثبيت المكابح ومع 
استيفاء ظروف تشغيل نظام تثبيت المكابح، فقد يكون هناك عطل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة 

وكيل تويوتا لديك.
رسائل ورنانات التحذير ■

يتم استعمال رسائل ورنانات التحذير لإلشارة إلى وجود عطل في النظام أو إلعالم السائق بضرورة توخي 
الحذر. إذا تم عرض رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.

إذا أومض مؤشر تشغيل نظام تثبيت المكابح ■
ص ٥٨٩

  تحذير
عندما تكون السيارة على منحدر حاد ■

عند استعمال نظام تثبيت المكابح على منحدر حاد، التزم الحرص التام. قد ال تقوم وظيفة تثبيت المكابح 
بتثبيت السيارة في مثل هذه الحالة.

عند التوقف على طريق زلق ■
عند  النظام  تستعمل  ال  اإلطارات.   لد التماسك  قدرة  تجاوز  عند  السيارة  إيقاف  من  النظام  يتمكن  ال 

التوقف على طريق زلق.

 مالحظة
عند صف السيارة ■

تشغيل  محول  إدارة  طويلة.  زمنية  لفترة  السيارة  صف  عند  لالستعمال  مصمم  غير  المكابح  تثبيت  نظام 
المحرك إلى وضع اإليقاف بينما يقوم النظام بتثبيت المكابح قد يعمل على تحرير المكابح، األمر الذي قد 
يتسبب في تحرك السيارة. عند تشغيل محول تشغيل المحرك، اضغط دواسة المكابح وانقل ذراع تحويل 

السرعة إلى الوضع P وقم بتعشيق مكابح صف السيارة.
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٢٧٩ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

مفتاح األضواء الرئيسية األمامية

ا أو تلقائيًا.  يمكن تشغيل األضواء الرئيسية األمامية يدويً

تعليمات التشغيل
تشغيل المفتاح  يعمل على إضاءة األضواء على النحو التالي:

الطراز أ
األمامية  الرئيسية  األضواء  تضيء    
النهارية  القيادة  وأضواء 
األضواء  وكافة   (٢٨١ (ص 

المدرجة أدناه وتنطفئ تلقائيًا.
بنظام  المجهزة  غير  (السيارات     
عندما  الذكي:  والتشغيل  الدخول 
في  المحرك  تشغيل  محول  يكون 

(“ON” الوضع
(السيارات المجهزة بنظام الدخول     
محول  يكون  الذكي:  والتشغيل 
الوضع  في  المحرك  تشغيل 

(.IGNITION ON

تضيء أضواء الموضع األمامية والمؤخرة وعالمة التحديد الجانبية الخلفية ولوحة    
ترخيص السيارة ولوحة أجهزة القياس.

تضيء األضواء الرئيسية األمامية وجميع األضواء المذكورة أعاله.   
تضيء أضواء القيادة النهارية. (ص ٢٨١)   
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٨٠
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الطراز ب
األمامية  الرئيسية  األضواء  تضيء    
النهارية  القيادة  وأضواء 
األضواء  وكافة   (٢٨١ (ص 

المدرجة أدناه وتنطفئ تلقائيًا.
بنظام  المجهزة  غير  (السيارات     
عندما  الذكي:  والتشغيل  الدخول 
في  المحرك  تشغيل  محول  يكون 

 (“ON” الوضع
بنظام  المجهزة  (السيارات     
يكون  الذكي:  والتشغيل  الدخول 
محول تشغيل المحرك في الوضع 

 (.IGNITION ON

تضيء أضواء الموضع األمامية والمؤخرة وعالمة التحديد الجانبية الخلفية ولوحة    
ترخيص السيارة ولوحة أجهزة القياس.

تضيء األضواء الرئيسية األمامية وجميع األضواء المذكورة أعاله.   
تشغيل الشعاع العالي لألضواء الرئيسية األمامية

بينما تكون األضواء الرئيسية األمامية مضاءة،   
ا عنك لتشغيل أضواء الشعاع  ادفع الذراع بعيدً

العالي. 
اسحب الذراع باتجاهك إلى الموضع الوسطي 

إليقاف أضواء الشعاع العالي.
بتحريره  وقم  باتجاهك  الذراع  اسحب   
مرة  العالي  الشعاع  بأضواء  وميض  إلعطاء 

واحدة. 
يمكنك أن تجعل أضواء الشعاع العالي تومض سواء كانت األضواء الرئيسية األمامية مضاءة أم ال.
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٢٨١ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

نظام أضواء القيادة النهارية ■
القيادة  أضواء  تضيء  النهارية،  القيادة  أثناء  ا  وضوحً أكثر  اآلخرين  السائقين  قبل  من  سيارتك  رؤية  لجعل 
النهارية تلقائيًا كلما يبدأ تشغيل المحرك ويتم تحرير مكابح صف السيارة بينما يكون مفتاح الضوء الرئيسي 
ا منه في أضواء الموضع األمامية.) لم يتم  . (يضيء بشكل أكثر سطوعً األمامي مطفئًا أو في الوضع 

تصميم أضواء القيادة النهارية الستعمالها في الليل.
مستشعر التحكم باألضواء الرئيسية األمامية ■

أي  وضع  تم  إذا  صحيحة  بصورة  المستشعر  يعمل  ال  قد 
الزجاج  على  شيء  أي  لصق  أو  المستشعر  على  شيء 

األمامي في موضع يحجب المستشعر. 
اإلضاءة   مستو رصد  من  المستشعر  سيعيق  ذلك  فعل 
التحكم  نظام  في  عطل  بحدوث  يتسبب  وقد  المحيطة 

التلقائي باألضواء الرئيسية األمامية. 
نظام إطفاء األضواء تلقائيًا ■

الطراز أ
تنطفئ األضواء الرئيسية األمامية وكافة األضواء بعد إيقاف محول تشغيل المحرك وفتح باب السائق.

ا، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام  إلضاءة األضواء مجددً
والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  (السيارات   IGNITION ON الوضع  أو  الذكي)  والتشغيل  الدخول 
الذكي)، أو قم بإدارة مفتاح األضواء إلى الوضع  أو  مرة واحدة ومن ثم إعادته إلى الوضع 

.  أو 
(السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) الطراز ب
عندما تكون األضواء الرئيسية األمامية مضاءة: تنطفئ األضواء الرئيسية األمامية وأضواء المؤخرة لمدة ٣٠  ●

ثانية بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ACC“ أو ”LOCK“ وتم فتح باب السائق وإغالقه. 
(تنطفئ األضواء مباشرةً إذا تم ضغط  الموجودة على المفتاح مرتين بعد إغالق كافة األبواب.)

عند إضاءة أضواء المؤخرة فقط: تنطفئ أضواء المؤخرة تلقائيًا إذا تمت إدارة محول تشغيل المحرك إلى  ●
الوضع ”ACC“ أو ”LOCK“ وتم فتح باب السائق.

لتشغيل األضواء مرة أخر، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“، أو قم بإدارة مفتاح األضواء 
. إلى وضع اإليقاف مرة واحدة ثم أعده إلى الوضع  أو 

إذا بقيت أي من األبواب أو غطاء صندوق األمتعة مفتوحة، ستنطفئ األضواء تلقائيًا بعد مرور ٢٠ دقيقة.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٨٢
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(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) الطراز ب
عندما تكون األضواء الرئيسية األمامية مضاءة: تنطفئ األضواء الرئيسية األمامية وأضواء المؤخرة لمدة ٣٠  ●

ثانية بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ACCESSORY أو إذا تم إيقافه وتم فتح باب السائق 
وإغالقه. (تنطفئ األضواء مباشرةً إذا تم ضغط  الموجودة على المفتاح مرتين بعد إغالق كافة األبواب.)

عند إضاءة أضواء المؤخرة فقط: تنطفئ أضواء المؤخرة تلقائيًا إذا تمت إدارة محول تشغيل المحرك إلى  ●
الوضع ACCESSORY أو إذا تم إيقافه وتم فتح باب السائق.

لتشغيل األضواء مرة أخر، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON، أو قم بإدارة 
. مفتاح األضواء إلى وضع اإليقاف مرة واحدة ثم أعده إلى الوضع  أو 

إذا بقيت أي من األبواب أو غطاء صندوق األمتعة مفتوحة، ستنطفئ األضواء تلقائيًا بعد مرور ٢٠ دقيقة.
■ ( رنان التذكير بالضوء (باستثناء عندما يكون مفتاح الضوء في الوضع 

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:
يصدر صوت رنان إذا تمت إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”LOCK“ أو ”ACC“ وتم فتح باب 

السائق مع نزع المفتاح من محول تشغيل المحرك بينما كانت األضواء مضاءة.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

الوضع  إلى  إدارته  عند  أو  اإليقاف  وضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  عند  رنان  صوت  يصدر 
ACCESSORY وعند فتح باب السائق بينما تكون األضواء مضاءة.

ا) ■ نظام ضبط مستو شعاع األضواء الرئيسية األمامية تلقائيًا (إذا كان مجهزً
ا لعدد الركاب وحالة تحميل السيارة لضمان أالّ  يتم ضبط مستو شعاع األضواء الرئيسية األمامية تلقائيًا تبعً

تتسبب األضواء الرئيسية األمامية لسيارتك في إزعاج مستخدمي الطرق اآلخرين.
وظيفة توفير شحنة البطارية ■

في الحاالت التالية، سوف تنطفئ األضواء الرئيسية األمامية واألضواء األخر المتبقية تلقائيًا بعد ٢٠ دقيقة 
لمنع تفريغ شحنة بطارية السيارة:

عندما تكون األضواء الرئيسية األمامية و/أو أضواء المؤخرة مضاءة. ●
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●

.“LOCK” أو الوضع “ACC” عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

عند وجود محول تشغيل المحرك في الوضع ACCESSORY أو عند توقفه.
يتم إلغاء هذه الوظيفة في أي من الحاالت التالية:

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●
.“ON” عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

.IGNITION ON عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
عند استعمال مفتاح األضواء ●
عند فتح أو إغالق الباب أو صندوق األمتعة ●

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٢)
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٢٨٣ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

 مالحظة
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ال تترك األضواء مضاءة لمدة أطول من الالزم أثناء عدم دوران المحرك.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٨٤

CAMRY_GH

ا : إذا كان مجهزً

(الشعاع العالي التلقائي) AHB النظام

يستعمل نظام الشعاع العالي التلقائي الكاميرا األمامية الموجود خلف الجزء العلوي من الزجاج 
األمامي لتقييم سطوع أضواء السيارات التي أمامك، أضواء الشارع، إلخ، ويعمل على تشغيل أو 

إيقاف أضواء الشعاع العالي تلقائيًا حسب الحاجة.

  تحذير
حدود نظام الشعاع العالي التلقائي ■

ا من القيادة بشكل آمن، مع الحرص على  ال تعتمد بشكل زائد على نظام الشعاع العالي التلقائي. تأكد دائمً
ا إذا لزم األمر. مراعاة األشياء المحيطة بك وتشغيل أو إيقاف أضواء الشعاع العالي يدويً

لتفادي التشغيل غير الصحيح لنظام الشعاع العالي التلقائي ■
ال تعمد إلى تحميل السيارة أكثر مما ينبغي.

تفعيل نظام الشعاع العالي التلقائي
. قم بإدارة مفتاح األضواء الرئيسية األمامية إلى الوضع  أو   

(ص ٢٧٩)
اضغط مفتاح نظام الشعاع العالي التلقائي.  

عند وجود ذراع مفتاح األضواء الرئيسية األمامية 
في موضع الشعاع المنخفض، سيتم تفعيل نظام 
مؤشر  وسيضيء   AHB التلقائي  العالي  الشعاع 

.AHB نظام الشعاع العالي التلقائي
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٢٨٥ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق
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تشغيل/إيقاف أضواء الشعاع العالي بشكل يدوي
االنتقال إلى أضواء الشعاع العالي ■

ا عنك. ادفع الذراع بعيدً
سيتوقف مؤشر نظام الشعاع العالي التلقائي 

وسيعمل مؤشر الشعاع العالي.
لتفعيل  األصلي  موضعه  إلى  الذراع  اسحب 

.نظام الشعاع العالي التلقائي مرة أخر

االنتقال إلى أضواء الشعاع المنخفض ■
اضغط مفتاح نظام الشعاع العالي التلقائي.

سيتوقف مؤشر نظام الشعاع العالي التلقائي.
العالي  الشعاع  نظام  لتفعيل  المفتاح  اضغط 

.التلقائي مرة أخر

االنتقال إلى أضواء الشعاع المنخفض بشكل مؤقت ■
اسحب الذراع نحوك ومن ثم قم بإعادته إلى 

موضعه األصلي.
أثناء  مضاءة  العالي  الشعاع  أضواء  تكون 
إعادة  بعد  ذلك،  مع  نحوك.  الذراع  سحب 
أضواء  تبقى  األصلي،  موضعه  إلى  الذراع 
من  معينة  لمدة  مضاءة  المنخفض  الشعاع 
الشعاع  نظام  تفعيل  سيتم  ذلك،  بعد  الزمن. 

.العالي التلقائي مرة أخر

االنتقال إلى أضواء الشعاع المنخفض بشكل مؤقت ■
يوصى باالنتقال إلى أضواء الشعاع المنخفض عند احتمالية أن يتسبب الشعاع العالي بحدوث مشاكل أو 

ضيق للسائقين اآلخرين أو المشاة القريبين.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٨٦

CAMRY_GH

ظروف تشغيل/إيقاف أضواء الشعاع العالي تلقائيًا ■
عند استيفاء كافة الظروف التالية، سيتم تشغيل أضواء الشعاع العالي تلقائيًا (بعد ثانية واحدة تقريبًا): ●

عندما تكون سرعة السيارة km/h  30 ( ٣٠ كم/ساعة)* تقريبًا أو أعلى. •
المنطقة الواقعة أمام السيارة معتمة. •
ال توجد سيارات أمامك بأضواء رئيسية أمامية أو أضواء مؤخرة مضاءة. •
هناك القليل من أضواء الشارع على الطريق أمامك. •
في حال تحقق أي من الظروف التالية، سيتم إيقاف تشغيل أضواء الشعاع العالي تلقائيًا: ●

إذا كانت سرعة السيارة أقل من  km/h 25 (٢٥ كم/ساعة)* تقريبًا. •
المنطقة الواقعة أمام السيارة غير معتمة. •
السيارات التي أمامك لديها أضواء رئيسية أمامية أو أضواء مؤخرة مضاءة. •
هناك العديد من أضواء الشارع على الطريق أمامك. •

ا للدولة التي تم  قد تختلف سرعة السيارة التي تضيء/تنطفئ فيها أضواء الشعاع العالي تلقائيًا وذلك تبعً   :*  
اعتماد السيارة فيها.

معلومات رصد الكاميرا األمامية ■
قد ال يتم إيقاف أضواء الشعاع العالي تلقائيًا في الحاالت التالية: ●

عند ظهور سيارة بشكل مفاجئ من حول منعطف •
عندما تعترض السيارة سيارة أخر من األمام •
عندما يتعذر رصد السيارات التي أمامك بسبب المنعطفات المتكررة أو فواصل الطريق أو األشجار  •

الموجودة على جانب الطريق
عندما تظهر السيارات التي أمامك في مسرب بعيد على طريق واسع •
عندما تكون أضواء السيارات التي أمامك غير مضاءة •
قد تنطفئ أضواء الشعاع العالي إذا كانت السيارة التي أمامك تستعمل أضواء الضباب دون رصد إضاءة  ●

األضواء الرئيسية األمامية الخاصة بها.
قد تتسبب أضواء المنازل وأضواء الشوارع واإلشارات المرورية واللوحات اإلعالنية المضاءة أو الالفتات  ●

واألجسام االنعكاسية األخر في تغير أضواء الشعاع العالي إلى أضواء الشعاع المنخفض، أو بقاء أضواء 
الشعاع المنخفض مضاءة.

قد تؤثر العوامل التالية على مقدار الوقت المستغرق إلضاءة أضواء الشعاع العالي أو إطفائها: ●
سطوع األضواء الرئيسية األمامية وأضواء الضباب وأضواء المؤخرة للسيارات التي أمامك •
حركة واتجاه السيارات التي أمامك •
عند وجود أضواء تشغيلية على أحد جوانب السيارة التي أمامك فقط •
عندما تكون السيارة التي أمامك سيارة ثنائية الدفع •
ظروف الطريق (منحدرة، منعطف، حالة سطح الطريق، إلخ) •
عدد الركاب وكمية األمتعة في السيارة •

CAMRY_OM33F04H.indb   286CAMRY_OM33F04H.indb   286 2020-12-16   4:28:59 PM2020-12-16   4:28:59 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٢٨٧ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق
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قد تضيء أضواء الشعاع العالي أو تنطفئ بشكل مفاجئ. ●
قد ال يتم رصد الدراجات الهوائية أو المركبات المشابهة. ●
ا على رصد مستو سطوع المنطقة المحيطة بشكل صحيح. قد  ● في الحاالت التالية قد ال يكون النظام قادرً

يتسبب هذا في بقاء أضواء الشعاع المنخفض مضاءة أو وميض أضواء الشعاع العالي أو حدوث مشاكل 
للمشاة أو السيارات التي أمامك. في مثل تلك الحالة، من الضروري أن تقوم بالتبديل بين أضواء الشعاع 

ا. العالي والمنخفض يدويً
عند القيادة في الظروف الجوية القاسية (األمطار الغزيرة، الثلج، الضباب، العواصف الرملية، إلخ) •
عندما يكون الزجاج األمامي مغشى بالضباب، الرذاذ، الجليد، األوساخ، إلخ •
عندما يكون الزجاج األمامي متصدع أو تالف •
عندما تكون الكاميرا األمامية مشوهة أو متسخة •
عندما تكون درجة حرارة الكاميرا األمامية عالية للغاية •
أضواء  • أو  األمامية  الرئيسية  باألضواء  الخاص  لذلك  مساوٍ  المحيط  السطوع   مستو يكون  عندما 

المؤخرة أو أضواء الضباب
أو  • مطفأة  أمامك  التي  بالسيارات  الخاصة  المؤخرة  أضواء  أو  األمامية  الرئيسية  األضواء  تكون  عندما 

متسخة أو لونها متغير أو غير موجهة بالشكل الصحيح
عند ارتطام السيارة بالمياه، الثلج، الغبار، إلخ من السيارة التي في المقدمة •
عند القيادة في منطقة ذات سطوع وظلمة متغيرة بشكل متقطع •
عند القيادة بشكل مستمر ومتكرر على طرق صاعدة/هابطة أو طرق وعرة أو شديدة المطبات أو أسطح  •

غير متساوية (مثل الطرقات المعبدة بالحجارة أو الطرق المغطاة بالحصى، إلخ)
عند السير على المنعطفات أو القيادة على طرقات متعرجة بشكل مستمر ومتكرر •
عند وجود جسم عالي اإلنعكاس أمام السيارة، مثل الفتة أو مرآة •
عندما تكون مؤخرة السيارة التي في المقدمة شديدة االنعكاس، مثل وجود حاوية على شاحنة •
عندما تكون األضواء الرئيسية األمامية للسيارة تالفة أو متسخة أو غير مصوبة بشكل صحيح •
عندما تكون السيارة مائلة أو منحرفة بسبب إطار مثقوب، مقطورة يتم قطرها، إلخ •
عند تغيير األضواء الرئيسية األمامية بين أضواء الشعاع العالي وأضواء الشعاع المنخفض بشكل متكرر  •

بطريقة غير طبيعية
السائقين  • أو  المشاة  باتجاه  ا  وهجً تصدر  أو  تومض  قد  العالي  الشعاع  أضواء  أن  السائق  يعتقد  عندما 

اآلخرين
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٨٨

CAMRY_GH

ا : إذا كان مجهزً

مفتاح ضوء الضباب

المطر  هطول  أثناء  الحال  هو  كما  الصعبة  القيادة  ظروف  في  ممتازة  رؤية  الضباب  أضواء  توفر 
والضباب. 

مفتاح ضوء الضباب األمامي
يعمل على إيقاف أضواء الضباب    

األمامية
يعمل على تشغيل أضواء الضباب    

األمامية

مفتاح ضوء الضباب الخلفي
الضباب  ضوء  إيقاف  على  يعمل    

الخلفي
الضباب  ضوء  تشغيل  على  يعمل    

الخلفي
. بتحرير حلقة المفتاح تعود إلى الوضع 

على  يعمل   أخر مرة  المفتاح  حلقة  تشغيل 
إيقاف ضوء الضباب الخلفي.
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٢٨٩ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

مفتاح ضوء الضباب األمامي والخلفي
يعمل على إيقاف أضواء الضباب    

األمامية والخلفية
يعمل على تشغيل أضواء الضباب    

األمامية
يعمل على تشغيل كل من أضواء    

الضباب األمامية والخلفية
. بتحرير حلقة المفتاح تعود إلى الوضع 

على  يعمل   أخر مرة  المفتاح  حلقة  تشغيل 
إيقاف ضوء الضباب الخلفي فقط.

يمكن استعمال أضواء الضباب عندما ■
السيارات المجهزة بمفتاح أضواء الضباب األمامية

يتم تشغيل األضواء الرئيسية األمامية أو أضواء الموضع األمامية.
السيارات المجهزة بمفتاح ضوء الضباب الخلفي

تتم إضاءة األضواء الرئيسية األمامية.
السيارات المجهزة بمفتاح ضوء الضباب األمامي والخلفي

أضواء الضباب األمامية: يتم تشغيل األضواء الرئيسية األمامية أو أضواء الموضع األمامية.
ضوء الضباب الخلفي: يتم تشغيل أضواء الضباب األمامية.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٩٠

CAMRY_GH

مساحات وغسالة الزجاج األمامي
تشغيل ذراع المساحة

مساحات الزجاج األمامي المتقطعة مع ضابط للفترات الفاصلة
اختيار  عند  التالي.  النحو  على  الغسالة  أو  المساحات  تشغيل  على  يعمل  الذراع   تشغيل 

ا ضبط الفترة الفاصلة للمساحة. وضع التشغيل المتقطع لمساحة الزجاج األمامي، يمكن أيضً
التشغيل المتقطع لمساحة الزجاج    

األمامي
لمساحة  المتقطع  التشغيل  يعمل    
الزجاج األمامي بشكل متكرر أكثر 
السيارة  سرعة  أصبحت  كلما 

أعلى.
األمامي  الزجاج  مساحة  تشغيل    

بسرعة منخفضة
األمامي  الزجاج  مساحة  تشغيل    

بسرعة عالية
تشغيل مؤقت   

يمكن ضبط الفترات الفاصلة للمساحة عند اختيار وضع التشغيل المتقطع.
مساحات  لتشغيل  المسحات  تكرار  تزيد   

الزجاج األمامي المتقطع
مساحات  لتشغيل  المسحات  تكرار  تقلل   

الزجاج األمامي المتقطع
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٢٩١ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق
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للغسالة/ المزدوج     التشغيل 
المساحة

المساحات  تشغيل  على  يعمل  الذراع  سحب 
والغسالة.

تقوم  أن  بعد  مرتين  تلقائيًا  المساحات  ستعمل 
الغسالة برش السائل.

تعمل  سوف  مرات،  لعدة  التشغيل  (بعد 
إلزالة  قصير  توقف  بعد   أخر مرة  المساحات 
أي قطرات ماء متبقية. مع ذلك، ال تعمل خاصية 

إزالة أي قطرات ماء متبقية أثناء تحرك السيارة.)
مساحات الزجاج األمامي المستشعرة للمطر

هطول  المستشعر  يرصد  عندما  تلقائيًا  المساحات  تعمل  سوف   ،“AUTO” الوضع  اختيار  عند 
ا لغزارة المطر وسرعة السيارة. المطر. يضبط النظام الفترة الفاصلة بين المسحات تلقائيًا تبعً

األمامي  الزجاج  مساحة  تشغيل    
المستشعرة للمطر

األمامي  الزجاج  مساحة  تشغيل    
بسرعة منخفضة

األمامي  الزجاج  مساحة  تشغيل    
بسرعة عالية
تشغيل مؤقت   

حلقة  بإدارة  التالي  النحو  على  المستشعر  حساسية  ضبط  يمكن   ،“AUTO” الوضع  اختيار  عند 
المفتاح.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٩٢

CAMRY_GH

الزجاج  مساحة  حساسية  زيادة  على  يعمل   
األمامي المستشعرة للمطر

يعمل على خفض حساسية مساحة الزجاج   
األمامي المستشعرة للمطر

للغسالة/ المزدوج     التشغيل 
المساحة

المساحات  تشغيل  على  يعمل  الذراع  سحب 
والغسالة.

تقوم  أن  بعد  مرتين  تلقائيًا  المساحات  ستعمل 
الغسالة برش السائل.

تعمل  سوف  مرات،  لعدة  التشغيل  (بعد 
إلزالة  قصير  توقف  بعد   أخر مرة  المساحات 
أي قطرات ماء متبقية. مع ذلك، ال تعمل خاصية 

إزالة أي قطرات ماء متبقية أثناء تحرك السيارة.)
السيارات المجهزة بمنظفات األضواء الرئيسية األمامية:

والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  ”ON“ (السيارات  الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  وجود  عند 
وتكون  الذكي)  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  (السيارات   IGNITION ON الوضع  أو  الذكي) 
األضواء الرئيسية األمامية مضاءة، فإذا تم سحب الذراع، ستعمل منظفات األضواء الرئيسية األمامية مرة 
واحدة. بعد هذا، ستعمل منظفات األضواء الرئيسية األمامية في المرة الخامسة التي يتم فيها سحب الذراع.

يمكن تشغيل مساحة وغسالة الزجاج األمامي عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.“ON” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
تأثيرات سرعة السيارة على تشغيل المساحة ■

تؤثر سرعة السيارة على الفترة الزمنية الفاصلة لتشغيل المساحة المتقطع.
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٢٩٣ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

مستشعر قطرات المطر (السيارات المجهزة بمساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر) ■
يقوم مستشعر قطرات المطر بتحديد كمية قطرات المطر  ●

المتساقطة.
يتم استعمال مستشعر بصري. قد ال يعمل بشكل صحيح 
الغروب  أو  الشروق  عند  الشمس  أشعة  سقوط  عند 
بشكل متقطع أو عند وجود حشرات أو ما إلى ذلك على 

الزجاج األمامي.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●

 ،“ON” بينما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع “AUTO” إذا تمت إدارة مفتاح المساحة إلى الوضع
 .“AUTO” سوف تعمل المساحة مرة واحدة مشيرة إلى أنه تم تفعيل الوضع

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 
الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما   “AUTO” الوضع  إلى  المساحة  مفتاح  إدارة  تمت  إذا 

.“AUTO” سوف تعمل المساحة مرة واحدة مشيرة إلى أنه تم تفعيل الوضع ،IGNITION ON

إذا كانت درجة حرارة مستشعر قطرات المطر C°85 (٨٥°م) أو أعلى، أو C°30- (-٣٠°م) أو أقل، قد ال  ●
.“AUTO” يتم التشغيل التلقائي. في هذه الحالة، قم بتشغيل المساحات في أي وضع آخر غير الوضع

إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج األمامي ■
الزجاج  غسالة  سائل  خزان  في  غسالة  سائل  هناك  كان  إذا  الغسالة  فوهات  انسداد  عدم  من  لتتأكد  افحص 

األمامي االحتياطي.
زجاج  ■ بمساحات  المجهزة  (السيارات  األمامي  الباب  بفتح  المرتبطة  األمامي  الزجاج  مساحة  إيقاف  وظيفة 

أمامي مستشعرة للمطر)
عند اختيار ”AUTO“ وتكون مساحات الزجاج األمامي مشغلة، فإذا تم فتح الباب األمامي، سيتوقف تشغيل 
مساحات الزجاج األمامي لمنع رش أي شخص بالقرب من السيارة بالماء الصادر من المساحات، شريطة أن 

يتم إيقاف السيارة. عند إغالق الباب األمامي، سيتم استئناف تشغيل المساحة.
عند توقف تشغيل المحرك في حالة طارئة أثناء القيادة ■

إذا تم تشغيل مساحات الزجاج األمامي عند توقف المحرك، ستعمل مساحات الزجاج األمامي بسرعة عالية 
لد تشغيلها. بعد توقف السيارة، سيعود التشغيل إلى الوضع العادي عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى 
 IGNITION ON الوضع  أو  الذكي)  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  (السيارات   “ON” الوضع 

(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو سيتوقف التشغيل عند فتح باب السائق.
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٩٤

CAMRY_GH

  تحذير
■  “AUTO” تنبيه بخصوص استعمال مساحات الزجاج األمامي في الوضع

يمكن أن تعمل مساحات الزجاج األمامي بصورة غير متوقعة إذا تم لمس المستشعر أو تعرض الزجاج 
األمامي لالهتزاز في الوضع ”AUTO“. احرص على عدم احتباس أصابعك إلخ في مساحات الزجاج 

األمامي.
تنبيه حول استعمال سائل الغسالة ■

ا، ال تستعمل سائل الغسالة إلى أن يصبح الزجاج األمامي دافئًا. قد يتجمد السائل على  عندما يكون باردً
الزجاج األمامي ويتسبب في تدني القدرة على الرؤية. يمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع حادث يُسفر عنه الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.

 مالحظة
ا ■ عندما يكون الزجاج األمامي جافً

ال تستعمل المساحات، ألنها قد تتسبب في إتالف الزجاج األمامي.
ا ■ عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغً

ا باستمرار. يمكن لمضخة سائل الغسالة أن تتلف إذا قمت بسحب الذراع باتجاهك وأبقيته مسحوبً
عند انسداد إحد فوهات الغسالة ■

في هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا لديك. 
ال تحاول إزالة االنسداد باستعمال دبوس أو أي شيء آخر. سوف تتلف الفوهة.
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٢٩٥ ٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تغيير موضع مسند مساحة الزجاج األمامي/رفع مساحات الزجاج األمامي
عند عدم استعمال مساحات الزجاج األمامي، يتم ضمها أسفل غطاء المحرك. لتفعيل مساحات 
الزجاج األمامي المراد رفعها عند االصطفاف في الظروف الباردة أو عند استبدال ماسكة مساحة 
الزجاج األمامي، قم بتغيير موضع مسند مساحات الزجاج األمامي إلى موضع الخدمة باستعمال 

ذراع المساحة.
رفع المساحات إلى موضع الخدمة ■

محول  إيقاف  من  تقريبًا  ثانية   ٤٥ خالل 
إلى  المساحة  ذراع  انقل  المحرك،  تشغيل 
لمدة  المواصلة  مع  الموضع  

ثانيتين أو أكثر تقريبًا.
ستنتقل المساحات إلى موضع الخدمة.

رفع مساحات الزجاج األمامي ■
الخطاف  من  البارز  بالجزء  اإلمساك  أثناء 
مساحة  ارفع  المساحة،  بمسند  الخاص 

الزجاج األمامي عن الزجاج األمامي.

الجزء البارز من الخطاف
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٤-٣. تشغيل األضواء والمساحات٢٩٦

CAMRY_GH

خفض مساحات الزجاج األمامي إلى موضع الضم ■
بينما تكون مساحات الزجاج األمامي موجودة على الزجاج األمامي، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى 
 IGNITION ON الوضع  أو  الذكي)  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  (السيارات   “ON” الوضع 
(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)، ومن ثم انقل ذراع المساحة إلى موضع التشغيل. عند 

إيقاف مفتاح المساحة، ستتوقف مساحات الزجاج األمامي عند موضع الضم.

 مالحظة
عند رفع مساحات الزجاج األمامي ■

ال تعمد إلى رفع مساحات الزجاج األمامي عند وجودها في موضع الضم أسفل غطاء المحرك. وإال،  ●
فقد تالمس غطاء المحرك، األمر الذي من المحتمل أن ينجم عنه تلف مساحة الزجاج األمامي و/أو 

غطاء المحرك.
مساحات  ● تالمس  فقد  وإال،  األمامي.  الزجاج  مساحات  رفع  عند  المساحة  ذراع  تشغيل  إلى  تعمد  ال 

الزجاج األمامي غطاء المحرك، األمر الذي من المحتمل أن ينجم عنه تلف مساحات الزجاج األمامي 
و/أو غطاء المحرك.
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٢٩٧ ٤-٤. إعادة التزود بالوقود

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

فتح غطاء خزان الوقود

قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان الوقود: 

قبل إعادة تزويد السيارة بالوقود
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي  ●

والنوافذ  األبواب  كافة  أن  من  وتأكد   “LOCK” الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  قم 
مغلقة.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي  ●
قم بإيقاف محول تشغيل المحرك وتأكد من أن كافة األبواب والنوافذ مغلقة.

تأكد من نوع الوقود. ●
أنواع الوقود ■

ص ٦٧١

فتحة خزان الوقود للبنزين غير المعالج بالرصاص ■
بفتحة  التويوتا  سيارتك  تجهيز  تم  بالوقود،  التزود  عند  خاطئ  وقود  استخدام  دون  الحيلولة  في  للمساعدة 

خزان وقود ال تقبل إال فوهات تعبئة الوقود الخاصة لمكان ضخ الوقود غير المعالج بالرصاص.
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٤-٤. إعادة التزود بالوقود٢٩٨

CAMRY_GH

  تحذير
عند إعادة تزويد السيارة بالوقود ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء إعادة تزويد السيارة بالوقود. اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم 
عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

أية  ● لتفريغ  مطلي  غير  معدني  سطح  بلمس  قم  الوقود،  خزان  باب  فتح  وقبل  السيارة  من  الخروج  بعد 
السيارة  تزويد  إعادة  قبل  الساكنة  الكهربائية  الشحنات  تفريغ  الضروري  من  ساكنة.  كهربائية  شحنات 
إعادة  أبخرة الوقود أثناء  اشتعال  في  يتسبب  يمكن أن  الساكنة  الصادر عن الكهرباء  الشرر  ألن  بالوقود 

تزويد السيارة بالوقود.
ا بالمقابض الموجودة على غطاء خزان الوقود وقم بإدارتها ببطء لنزعه.  ● أمسك دائمً

الغطاء  نزع  قبل  الصوت  يختفي  أن  إلى  انتظر  الوقود.  خزان  غطاء  إرخاء  عند  هسيس  صوت  يُسمع  قد 
في  ويتسبب  الوقود  تعبئة  فتحة  عنق  خارج  المضغوط  الوقود  يندفع  قد  الحار،  الطقس  في  بالكامل. 

اإلصابة بجروح.
غ شحنة الكهرباء الساكنة من جسمه باالقتراب من خزان الوقود المفتوح. ● ال تسمح ألي شخص لم يفرّ
ال تستنشق بخار الوقود. ●

يحتوي الوقود على مواد ضارة إذا تم استنشاقها.
ال تدخن أثناء إعادة تزويد السيارة بالوقود. ●

فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في إشعال الوقود والتسبب في نشوب حريق.
ال تعد إلى السيارة أو تلمس أي شخص أو جسم مشحون بكهرباء ساكنة. ●

يمكن لهذا أن يتسبب في تراكم الكهرباء الساكنة مما ينطوي عليه خطر االشتعال.
عند إعادة التزود بالوقود ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لمنع فيضان الوقود من خزان الوقود:
قم بإدخال فوهة تعبئة الوقود بإحكام في عنق فتحة تعبئة الوقود. ●
أوقف تعبئة الخزان بعد أن تندفع فوهة تعبئة الوقود للخارج تلقائيًا. ●
ال تعمد إلى تعبئة خزان الوقود إلى أقصى حد. ●

 مالحظة
إعادة التزود بالوقود ■

ال تعمد إلى سكب الوقود أثناء إعادة التزود بالوقود. 
عمل ذلك قد يتلف السيارة، مثل التسبب في اختالل أداء نظام التحكم باالنبعاثات أو إتالف مكونات نظام 

الوقود أو السطح المطلي للسيارة.
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٢٩٩ ٤-٤. إعادة التزود بالوقود

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

فتح غطاء خزان الوقود
اضغط المفتاح الفاتح وأبقه مضغوطًا لفتح باب فتحة تعبئة الوقود.  

السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسرالسيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى

قم بإدارة غطاء خزان الوقود ببطء لنزعه وقم   
بتعليقه على الجانب الخلفي من باب فتحة 

تعبئة الوقود.

إغالق غطاء خزان الوقود
بعد إعادة تزويد السيارة بالوقود، قم بإدارة غطاء 
خزان الوقود إلى أن تسمع صوت طقة. بمجرد 
تحرير الغطاء، سيدور قليالً باالتجاه المعاكس.
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٤-٤. إعادة التزود بالوقود٣٠٠

CAMRY_GH

إذا تعذر فتح باب فتحة تعبئة الوقود ■
واسحب  األمتعة  صندوق  داخل  الموجود  الغطاء  انزع 

الذراع.

عند عرض ”افحص غطاء فتحة التزود بالوقود“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة (لكوريا) ■
. قم بإيقاف محول تشغيل المحرك وتحقق من الغطاء وقم  قد يكون غطاء خزان الوقود غير مثبت أو مرتخٍ
ا. بشده بإحكام. إذا بقيت الرسالة، انتظر لعدة ثوانٍ ومن ثم قم بإيقاف محول تشغيل المحرك مرة أخر مجددً

  تحذير
عند استبدال غطاء خزان الوقود ■

ال تستعمل أي شيء غير غطاء خزان وقود تويوتا األصلي المصمم لسيارتك. فعل ذلك يمكنه أن يتسبب 
في نشوب حريق أو حادث آخر مما قد يُسفر عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٣٠١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

مفهوم السالمة لدى تويوتا

يحتوي مفهوم السالمة لد تويوتا على أنظمة المساعدة على القيادة التالية ويساهم في الحصول 
على تجربة قيادة آمنة ومريحة:

نظام المساعدة على القيادة
النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) ◆

ص ٣٠٧

النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) ◆
ص ٣٢٥

النظام AHB (الشعاع العالي التلقائي) ◆
ص ٢٨٤

◆ (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) RSA النظام
ص ٣٤٠

منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة  ◆
ص ٣٤٦

  تحذير
مفهوم السالمة لد تويوتا ■

تم تصميم مفهوم السالمة لد تويوتا للتشغيل في ظل افتراض أن السائق سيتولى القيادة بشكل آمن، كما 
تم تصميمه للمساعدة على الحد من حدوث تصادم للركاب والسيارة في حال وقوع تصادم أو مساعدة 

السائق في ظروف القيادة العادية. 
ا لدرجة دقة التعرف والتحكم باألداء التي يمكن لهذا النظام تقديمهما، فال تعتمد بشكلٍ  بما أن هناك حدً

ا مسؤولية االنتباه للسيارات المحيطة والقيادة بشكلٍ آمن. زائد على هذا النظام. يتحمل السائق دائمً

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٠٢
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المستشعرات
هناك نوعان من المستشعرات، موجودان خلف الشبكة األمامية والزجاج األمامي، يقومان برصد 

المعلومات الضرورية لتشغيل أنظمة المساعدة على القيادة.
المستشعر الراداري  
الكاميرا األمامية  

  تحذير
لتفادي حدوث عطل في المستشعر الراداري ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال، فقد ال يعمل المستشعر الراداري بشكل صحيح، مع احتمالية أن يؤدي األمر إلى وقوع حادث ينجم 

عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قم بإبقاء المستشعر الراداري وغطاء المستشعر الراداري نظيفين في كافة األوقات. ●

المستشعر الراداري  
غطاء المستشعر الراداري  

أو  مقدمة  أو  الراداري  المستشعر  مقدمة  كانت  إذا 
مغطاة  أو  متسخةً  الراداري  المستشعر  غطاء  مؤخرة 

بقطرات الماء، الثلج، إلخ، قم بتنظيفها.
المستشعر  وغطاء  الراداري  المستشعر  بتنظيف  قم 

الراداري بقطعة قماش ناعمة لتفادي إتالفها.
على  ●  أخر بنود  أو  الشفافة)  الملصقات  ذلك  في  (بما  الملصقات  أو  الكماليات  وضع  إلى  تعمد  ال 

المستشعر الراداري أو غطاء المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة بهما.
ال تعرض المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية.  ●

إذا تعرض المستشعر الراداري أو الشبكة األمامية أو المصد األمامي لصدمة قوية، اطلب فحص السيارة 
بواسطة وكيل تويوتا لديك.

ال تعمد إلى تفكيك المستشعر الراداري. ●
ال تعمد إلى تعديل أو طالء المستشعر الراداري أو غطاء المستشعر الراداري. ●
في الحاالت التالية، يجب إعادة معايرة المستشعر الراداري. اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على التفاصيل. ●

عند نزع وتركيب المستشعر الراداري أو الشبكة األمامية أو استبدالها •
عند استبدال المصد األمامي •
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٤
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  تحذير
لتفادي حدوث عطل في الكاميرا األمامية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال، فقد ال تعمل الكاميرا األمامية بشكل صحيح، مع احتمالية أن يؤدي األمر إلى وقوع حادث ينجم عنه 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا في جميع األوقات. ● اعمل على إبقاء الزجاج األمامي نظيفً

قم  • إلخ،  الثلج،  الماء،  قطرات  الزيت،  من  رقيقة  بطبقة  مغطى  أو  ا  متسخً األمامي  الزجاج  كان  إذا 
بتنظيف الزجاج األمامي.

استعمال  • الضروري  من  فسيبقى  األمامي،  الزجاج  على  الزجاج  بها  يُغطى  التي  المواد  وضع  تم  إذا 
مساحات الزجاج األمامي إلزالة قطرات الماء، إلخ عن منطقة من الزجاج األمامي والموجودة في 

مقدمة الكاميرا األمامية.
اتصل  • متسخة،  مركبة  األمامية  الكاميرا  تكون  حيث  األمامي  الزجاج  من  الداخلية  الجهة  كانت  إذا 

بوكيل تويوتا لديك.
في  ● الحال  هو  كما  األشياء،  إلصاق  إلى  تعمد  ال 

الجهة  على  إلخ،  الشفافة،  الملصقات  الملصقات، 
الكاميرا  مقدمة  في  األمامي  الزجاج  من  الخارجية 

األمامية (المنطقة المظللة في الشكل التوضيحي).
من  أقل  إلى  األمامي  الزجاج  من  العلوية  الجهة  من  أ: 
 1 cm بمقدار  األمامية  الكاميرا  من  السفلية  الجهة 

(١ سم) تقريبًا

أ
ب

ب: بمقدار cm 20 (٢٠ سم) تقريبًا (بمقدار cm 10  [١٠ سم] تقريبًا إلى اليمين واليسار من وسط 
الكاميرا األمامية)

مغطى  ● كان  أو  األمامية  الكاميرا  مقدمة  في  الموجود  األمامي  الزجاج  من  جزء  على  الضباب  تجمع  إذا 
الجليد. أو  التكثف  أو  الضباب  إلزالة  األمامي  الزجاج  ضباب  مزيل  استعمل  الجليد،  أو  بالتكثف 

(ص ٤٤٣، ٤٥١)
إذا لم تتم إزالة قطرات الماء بشكل صحيح عن منطقة من الزجاج األمامي والموجودة في مقدمة الكاميرا  ●

األمامية بواسطة مساحات الزجاج األمامي، استبدل ماسكة المساحة أو شفرة المساحة.
ال تعمد إلى وضع تظليل النوافذ على الزجاج األمامي. ●
ا. ● ا أو مشققً استبدل الزجاج األمامي إذا كان تالفً

بعد استبدال الزجاج األمامي، يجب إعادة معايرة الكاميرا األمامية. اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول 
على التفاصيل.

ال تسمح للسوائل بمالمسة الكاميرا األمامية. ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٠٤
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  تحذير
ال تسمح لألضواء الساطعة بالسطوع على الكاميرا األمامية. ●
ال تعمد إلى تعريض الكاميرا األمامية لألوساخ أو إتالفها.  ●

عند تنظيف الزجاج األمامي من الداخل، ال تسمح لمنظف الزجاج بمالمسة العدسة الخاصة بالكاميرا 
ا، ال تلمس العدسة.  األمامية. أيضً

إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
ال تعرض الكاميرا األمامية لصدمة قوية. ●
ال تعمد إلى تغيير موضع تركيب الكاميرا األمامية أو اتجاهها أو نزعها. ●
ال تعمد إلى تفكيك الكاميرا األمامية. ●
ال تعمد إلى تعديل أي مكونات من السيارة حول الكاميرا األمامية (المرآة الداخلية للرؤية الخلفية، إلخ)  ●

أو السقف.
ال تعمد إلى تثبيت أي كماليات على غطاء المحرك أو الشبكة األمامية أو المصد األمامي والتي قد تعيق  ●

الكاميرا األمامية. اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على التفاصيل.
إذا تم تعليق لوح تزلج أو جسم آخر طويل على السقف، فاحرص على أال يعيق الكاميرا األمامية. ●
● .ال تعمد إلى تعديل األضواء الرئيسية األمامية أو أضواء أخر
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إذا تم عرض رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
قد يكون النظام غير متاح بشكلٍ مؤقت أو قد يكون هناك عطل في النظام.

العادية،  ● التشغيل  ظروف  رصد  عند  الجدول.  في  المحددة  اإلجراءات  بتنفيذ  قم  التالية،  الحاالت  في 
ا ممكنًا. ستختفي الرسالة وسيصبح تشغيل النظام أمرً

إذا لم تختفي الرسالة، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
اإلجراءاتالحالة

عندما تتغطى المنطقة المحيطة بالكاميرا باألوساخ 
بالتكثف،  مغطاة  الضباب،  (تجمع  الرطوبة  أو 

الجليد، إلخ) أو أجسام أخر غريبة

تكييف  نظام  ووظيفة  المساحات  باستعمال  قم 
الهواء، وذلك إلزالة األوساخ واألجسام الملتصقة 

األخر. (ص ٤٤٣، ٤٥١)

األمامية  الكاميرا  حول  الحرارة  درجة  تكون  عندما 
خارج النطاق التشغيلي، كما هو الحال عندما تكون 
السيارة تحت أشعة الشمس أو في بيئة باردة للغاية

الحال  هو  كما  ساخنة،  األمامية  الكاميرا  كانت  إذا 
استعمل  الشمس،  أشعة  تحت  السيارة  صف  بعد 
حول  الحرارة  درجة  لخفض  الهواء  تكييف  نظام 

الكاميرا األمامية.
السيارة،  صف  عند  تظليل  ستارة  استعمال  تم  إذا 
الشمس  أشعة  فإن  نوعها،  على  وباالعتماد 
المنعكسة من سطح ستارة التظليل قد تتسبب في أن 
تصبح درجة حرارة الكاميرا األمامية مرتفعة للغاية.

إذا كانت الكاميرا األمامية باردة، كما هو الحال بعد 
نظام  استعمل  للغاية،  باردة  بيئة  في  السيارة  صف 
الكاميرا  حول  الحرارة  درجة  لرفع  الهواء  تكييف 

األمامية.
الكاميرا  مقدمة  في  الموجودة  المنطقة  إعاقة  تمت 
األمامية، كما هو الحال عند فتح غطاء المحرك أو 
إلصاق ملصق على الجزء الخاص بالزجاج األمامي 

الموجود في مقدمة الكاميرا األمامية.

إلزالة  إلخ  الملصق،  انزع  المحرك،  غطاء  أغلق 
العائق.

عند عرض ”PCS غير متاح راجع دليل المالك“.
تحقق ما إذا كان هناك مواد ملتصقة على المستشعر 
الراداري وغطاء المستشعر الراداري، وإذا وجدت، 

قم بإزالتها.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٠٦
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في الحاالت التالية، إذا تم تغيير الحالة (أو تمت قيادة السيارة لبعض الوقت) وتم رصد ظروف التشغيل  ●
ا ممكنًا. العادية، ستختفي الرسالة وسيصبح تشغيل النظام أمرً

إذا لم تختفي الرسالة، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
عندما  • الحال  هو  كما  التشغيلي،  النطاق  خارج  الراداري  المستشعر  حول  الحرارة  درجة  تكون  عندما 

تكون السيارة تحت أشعة الشمس أو في بيئة باردة للغاية
عندما يتعذر على الكاميرا األمامية رصد األجسام الموجودة أمام السيارة، كما هو الحال عند القيادة في  •

الظالم أو الثلج أو الضباب، أو عند سطوع أضواء ساطعة على الكاميرا األمامية
البيئة  • على  التعرف  يتعذر  بأنه  الرادار  يحكم  فقد  للسيارة،  المجاورة  المنطقة  ظروف  على  باالعتماد 

المحيطة بشكل صحيح. في تلك الحالة، يتم عرض ”PCS غير متاح راجع دليل المالك“.
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(نظام األمان ما قبل التصادم) PCS النظام

األجسام  لرصد  األمامية  والكاميرا  راداري  مستشعر  التصادم  قبل  ما  األمان  نظام  يستعمل 
(ص ٣٠٧) أمام السيارة. عندما يحدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم أمامي مع 
ضغط  احتمالية  وستزداد  الوقائي  اإلجراء  اتخاذ  على  السائق  ليحث  ما  تحذير  يعمل  ما،  جسم 
المكابح وذلك لمساعدة السائق على تجنب وقوع تصادم. إذا حدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة 
للغاية لوقوع تصادم أمامي مع جسم ما، فإنه يتم تعشيق المكابح تلقائيًا للمساعدة على تفادي وقوع 

تصادم أو للمساعدة في تخفيف حدة الصدمة عند التصادم.
يمكن تعطيل/تفعيل نظام األمان ما قبل التصادم ويمكن تغيير توقيت التحذير. (ص ٣١٣)

األجسام التي يمكن رصدها ومد توفر الوظيفة
يمكن للنظام رصد ما يلي (تختلف األجسام التي يمكن رصدها باالعتماد على الوظيفة.):

األجسام التي يمكن المناطق
الدول/المناطقمد توفر الوظيفةرصدها

أ
السيارات •
راكبي  •

الدراجات 
الهوائية

المشاة •

ما  األمان  بنظام  الخاص  التحذير 
قبل التصادم ونظام مؤازر المكابح 
ما  الكبح  ونظام  التصادم  قبل  ما 
قبل التصادم ونظام المساعدة على 
ونظام  االضطراري  التوجيه 
يمينًا/ االنعطاف  على  المساعدة 
أنظمة  هي  التقاطع  على  ا  يسارً

متاحة

أوكرانيا، روسيا، كازخستان 
كوريا، تايوان، هونغ كونغ، 

ماكاو، دول مجلس التعاون 
الخليجي*

ب
التحذير الخاص بنظام األمان ما 
مؤازر  ونظام  التصادم  قبل 
ونظام  التصادم  قبل  ما  المكابح 
الكبح ما قبل التصادم هي أنظمة 

متاحة

األرجنتين

أذربيجان، جورجيا، أرمينياالسياراتج

المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :*  
مع   .٢٠٢١ فبراير  من  ا  اعتبارً سارية  تعتبر  الجدول  في  والمدرجة  منطقة  لكل  التابعة  والمناطق  الدول 
ا للفترة الزمنية التي بيعت فيها السيارة، فقد تختلف الدول والمناطق التابعة لكل منطقة. اتصل  ذلك، وتبعً

بوكيل تويوتا لديك للحصول على التفاصيل.
ا : إذا كان مجهزً
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وظائف النظام
التحذير ما قبل التصادم ■

عندما يحدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة 
رنان  صوت  سيصدر  أمامي،  تصادم  لوقوع 
عرض  شاشة  على  تحذير  رسالة  وستظهر 
على  السائق  لتحث  المتعددة   المعلومات 

اتخاذ اإلجراء الوقائي.

نظام مؤازر المكابح ما قبل التصادم ■
عندما يحدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم أمامي، فسيقوم النظام بتطبيق قوة كبح 

أكبر فيما يتعلق بكيفية ضغط دواسة المكابح بقوة.
الكبح ما قبل التصادم ■

المكابح  تعشيق  يتم  فإنه  أمامي،  تصادم  لوقوع  للغاية  كبيرة  احتمالية  هناك  بأن  النظام  حدد  إذا 
تلقائيًا للمساعدة على تفادي وقوع تصادم أو لتخفيف حدة الصدمة عند التصادم.

نظام المساعدة على التوجيه االضطراري (للمنطقة أ) ■
إذا حدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم أمامي وبأن هناك مساحة كافية ليتم توجيه 
السيارة ضمن مسربها، وبأن السائق بدأ بالمناورة أو التوجيه الوقائي، فسيعمل نظام المساعدة 
على التوجيه االضطراري على مؤازرة حركات التوجيه للمساعدة على تعزيز استقرار السيارة 

ولمنع الخروج عن المسرب.
باللون  المؤشر  سيضيء  التشغيل،  أثناء 

األخضر.
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ا على التقاطع (للمنطقة أ) ■ نظام المساعدة على االنعطاف يمينًا/يسارً
إذا حدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم في الحاالت التالية، فستتم المؤازرة مع 

التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم و، نظام الكبح ما قبل التصادم إذا لزم األمر.
باالعتماد على شكل التقاطع، فقد ال يكون الدعم ممكنًا.

ا على تقاطع ما  ● عندما تنعطف يمينًا/يسارً
وتقطع المسار الخاص بالمركبة المقبلة

رصد  ● يتم  ا،  يمينًا/يسارً تنعطف  عندما 
ويتم  األمامي  االتجاه  في  المشاة  أحد 
الخاص  المسار  في  الدخول  تقدير 
بسيارتك (ال يتم رصد راكبي الدراجات 

الهوائية.)
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣١٠

CAMRY_GH

  تحذير
قيود نظام األمان ما قبل التصادم ■

ا من القيادة بشكل آمن، مع الحرص على  ● السائق هو وحده المسؤول عن القيادة بشكلٍ آمن. تأكد دائمً
مراعاة األشياء المحيطة بك. 

ال تعمد إلى استعمال نظام األمان ما قبل التصادم بدالً من عمليات الكبح العادية وفي ظل أية ظروف. لن 
يمنع هذا النظام وقوع تصادمات أو يقلل من األضرار أو اإلصابة بجروح والتي تنجم من جراء وقوع 
تصادم في كل حالة. ال تعتمد بشكل زائد على هذا النظام. اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى وقوع 

حادث، ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
على الرغم من أن هذا النظام مصمم للمساعدة على تفادي وقوع تصادم أو المساعدة على تخفيف حدة  ●

ا  ا للعديد من الظروف، لذا فقد ال يكون النظام قادرً الصدمة عند التصادم، إال أن فعاليته قد تتغير وذلك تبعً
ا.  على تحقيق المستو ذاته من األداء دائمً

ا أثناء القيادة. ا دائمً اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تعتمد بشكل زائد على هذا النظام وكن حريصً
الظروف التي قد يعمل النظام في ظلها حتى إذا لم يكن هناك احتمالية لوقوع تصادم: ص ٣١٩ •
الظروف التي قد ال يعمل في ظلها النظام بشكلٍ صحيح: ص ٣٢١ •
ال تحاول فحص تشغيل نظام األمان ما قبل التصادم بنفسك. ●

باالعتماد على األجسام المستخدمة من أجل الفحص (الدمى، أجسام كرتونية تشبه األجسام التي يمكن 
رصدها، إلخ)، فقد ال يعمل النظام بشكل صحيح، مع احتمالية أن يؤدي األمر إلى وقوع حادث.
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٣١١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

  تحذير
الكبح ما قبل التصادم ■

عند عمل وظيفة الكبح ما قبل التصادم، فسيتم تطبيق مقدار كبير من قوة الكبح. ●
إذا توقفت السيارة عن العمل وذلك بواسطة تشغيل وظيفة الكبح ما قبل التصادم، فسيتم إلغاء وظيفة  ●

الكبح ما قبل التصادم بعد ثانيتين تقريبًا. اضغط دواسة المكابح إذا لزم األمر.
قد ال تعمل وظيفة الكبح ما قبل التصادم إذا تم إجراء عمليات تشغيل معينة من قبل السائق. إذا تم ضغط  ●

دواسة التسارع بقوة أو تمت إدارة عجلة القيادة، فقد يحدد النظام بأن السائق اتخذ اإلجراء الوقائي ومن 
المحتمل منع وظيفة الكبح ما قبل التصادم من العمل.

في بعض الحاالت، أثناء عمل وظيفة الكبح ما قبل التصادم، قد يتم إلغاء تشغيل الوظيفة إذا تم ضغط  ●
دواسة التسارع بقوة أو تمت إدارة عجلة القيادة ويحدد النظام بأن السائق اتخذ اإلجراء الوقائي.

تأخير  ● الممكن  ومن  الوقائي  اإلجراء  اتخذ  السائق  بأن  النظام  يحدد  قد  المكابح،  دواسة  ضغط  تم  إذا 
توقيت التشغيل لوظيفة الكبح ما قبل التصادم.

نظام المساعدة على التوجيه االضطراري (للمنطقة أ) ■
بما أنه سيتم إلغاء تشغيل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري عندما يحدد النظام بأن وظيفة منع  ●

الخروج عن المسرب قد اكتملت.
قد ال يعمل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري أو قد يتم إلغاؤه في الحاالت التالية حيث قد يحدد  ●

النظام بأن السائق اتخذ اإلجراء.
إذا تم ضغط دواسة التسارع بقوة أو تمت إدارة عجلة القيادة بشكل حاد أو تم ضغط دواسة المكابح  •

أو تم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف. في هذه الحالة، قد يحدد النظام بأن السائق اتخذ اإلجراء الوقائي 
وقد ال يعمل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري.

في بعض الحاالت، أثناء عمل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري، قد يتم إلغاء تشغيل الوظيفة  •
إذا تم ضغط دواسة التسارع بقوة أو تمت إدارة عجلة القيادة بشكل حاد أو تم ضغط دواسة المكابح 

ويحدد النظام بأن السائق اتخذ اإلجراء الوقائي.
عند تشغيل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري، إذا تم اإلمساك بعجلة القيادة بإحكام أو تمت  •

إدراتها باالتجاه المعاكس لذلك الذي يقوم فيه النظام بتوليد عزم الدوران، فقد يتم إلغاء الوظيفة.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣١٢

CAMRY_GH

  تحذير
متى يتوجب تعطيل نظام األمان ما قبل التصادم ■

في الحاالت التالية، قم بتعطيل النظام، حيث قد ال يعمل بشكل صحيح، مع احتمالية أن يؤدي األمر إلى 
وقوع حادث ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة:

عندما يتم قطر السيارة ●
● عندما تقوم سيارتك بقطر سيارة أخر
عند نقل السيارة عبر شاحنة أو قارب أو قطار أو وسائل مشابهة للنقل ●
ا بحرية ● ا ويكون تدوير اإلطارات متاحً عند رفع السيارة على رافعة بينما يكون المحرك دائرً
عند فحص السيارة باستعمال جهاز فحص االسطوانة كما هو الحال في جهاز فحص مقياس قوة الشاسي  ●

أو عداد السرعة، أو عند استعمال موازن عجلة السيارة
● ا لوقوع حادث أو أسباب أخر عند تعرض المصد األمامي أو الشبكة األمامية لصدمة قوية، نظرً
إذا تعذرت قيادة السيارة بطريقة ثابتة، كما هو الحال عند تعرض السيارة لحادث أو لعطل ●
عند قيادة السيارة بطريقة رياضية أو على الطرق الوعرة ●
عند عدم انتفاخ اإلطارات بشكل صحيح ●
عند اهتراء اإلطارات بشكل كبير ●
عند تركيب إطارات من مقاس آخر غير المحدد ●
عند تركيب سالسل اإلطارات ●
عند استعمال إطار احتياطي مدمج أو عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ●
إذا تم تركيب المعدات (مجرفة ثلج، إلخ) التي قد تعيق المستشعر الراداري أو الكاميرا األمامية على  ●

السيارة بشكلٍ مؤقت
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٣١٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تغيير تهيئات نظام األمان ما قبل التصادم
تفعيل/تعطيل نظام األمان ما قبل التصادم ■

يمكن تفعيل/تعطيل نظام األمان ما قبل التصادم على  (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة) 
أو على  (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة) (ص ١٤٠، ١٥٥) من شاشة عرض المعلومات 

المتعددة.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يتم تفعيل النظام تلقائيًا في كل مرة تتم فيها 

.“ON” إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يتم تفعيل النظام تلقائيًا في كل مرة تتم فيها إدارة 

.IGNITION ON محول تشغيل المحرك إلى الوضع
إذا تم تعطيل النظام، سيضيء ضوء التحذير 
رسالة  وستعرض   PCS بالنظام  الخاص 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣١٤

CAMRY_GH

تغيير توقيت التحذيرالخاص بنظام األمان ما قبل التصادم ■
يمكن تغيير توقيت التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم على  (شاشة عرض مقاس 
٤٫٢ بوصة) أو على  (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة) (ص ١٤٠، ١٥٥) من شاشة عرض 

المعلومات المتعددة.
يتم االحتفاظ بتهيئة توقيت التحذير عند إيقاف محول تشغيل المحرك. مع ذلك، إذا تم تعطيل نظام 

األمان ما قبل التصادم وإعادة تفعيله، فسيعود توقيت التشغيل إلى التهيئة االفتراضية (متوسط).
للمنطقة أ: إذا تم تغيير توقيت التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم، فسيتم تغيير توقيت 

ا لذلك. ا وفقً نظام المساعدة على التوجيه االضطراري أيضً
أمر  وقوع  حال  في  االضطراري  التوجيه  على  المساعدة  نظام  يعمل  فلن  متأخر،  اختيار  تم  إذا 

طارئ.
مبكر  

متوسط  
هذه هي التهيئة االفتراضية.

متأخر  
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٣١٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

الظروف التشغيلية لكل وظيفة ما قبل التصادم ■
يتم تفعيل نظام األمان ما قبل التصادم ويحدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم أمامي مع جسم تم 

رصده.
قد ال يعمل النظام في الحاالت التالية:

إذا تم فصل طرف توصيل البطارية وإعادة توصيله ومن ثم لم تتم قيادة السيارة لفترة محددة من الزمن •
• R إذا كان ذراع تحويل السرعة في الوضع
عندما يضيء المؤشر VSC OFF (سيكون تشغيل وظيفة التحذير ما قبل التصادم ممكنًا فقط) •

يتم إدراج سرعات التشغيل وكيفية إلغاء التشغيل لكل وظيفة أدناه.
التحذير ما قبل التصادم ●

األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم
المركبات التي في المقدمة 

والمتوقفة
إلى   ١٠ km/h 180 (من  إلى   10 من 

١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا
 180 km/h إلى   10 من 
(من ١٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) 

تقريبًا
للمنطقة أ و ب: المركبات 

المقبلة
إلى   ١٠ km/h 180 (من  إلى   10 من 

١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا
 180 km/h إلى   20 من 
(من ٢٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) 

تقريبًا
راكبي  ب:  و  أ  للمنطقة 
الدراجات الهوائية والمشاة

من 10 إلى km/h 80 (من ١٠ إلى ٨٠ 
كم/ساعة) تقريبًا

 80 km/h إلى   10 من 
كم/ساعة)   ٨٠ إلى   ١٠ (من 

تقريبًا
بينما يتم تشغيل وظيفة التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم، إذا تمت إدارة عجلة القيادة بصعوبة 

أو بشكل مفاجئ، فقد يتم إلغاء وظيفة التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم.
نظام مؤازر المكابح ما قبل التصادم ●

األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم
المركبات التي في المقدمة 

والمتوقفة
إلى   ٣٠ km/h 180 (من  إلى   30 من 

١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا
 180 km/h إلى   30 من 
(من ٣٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) 

تقريبًا
راكبي  ب:  و  أ  للمنطقة 
الدراجات الهوائية والمشاة

من 30 إلى km/h 80 (من ٣٠ إلى ٨٠ 
كم/ساعة) تقريبًا

 80 km/h إلى   30 من 
كم/ساعة)   ٨٠ إلى   ٣٠ (من 

تقريبًا
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣١٦

CAMRY_GH

الكبح ما قبل التصادم ●
األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم
المركبات التي في المقدمة 

والمتوقفة
إلى   ١٠ km/h 180 (من  إلى   10 من 

١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا
من 10 إلى km/h 180 (من 
كم/ساعة)   ١٨٠ إلى   ١٠

تقريبًا
للمنطقة أ و ب: المركبات 

المقبلة
إلى   ١٠ km/h 180 (من  إلى   10 من 

١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا
من 20 إلى km/h 180 (من 
كم/ساعة)   ١٨٠ إلى   ٢٠

تقريبًا
راكبي  ب:  و  أ  للمنطقة 
الدراجات الهوائية والمشاة

من 10 إلى km/h 80 (من ١٠ إلى ٨٠ 
كم/ساعة) تقريبًا

(من   80 km/h إلى   10 من 
١٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريبًا

إذا حدث أي مما يلي أثناء عمل وظيفة الكبح ما قبل التصادم، فسيتم إلغاؤها:
إذا كانت دواسة التسارع مضغوطة بقوة. •
إذا تمت إدارة عجلة القيادة بشكل حاد أو مفاجئ. •
نظام المساعدة على التوجيه االضطراري (للمنطقة أ) ●

عندما تومض أضواء إشارة االنعطاف، فلن يعمل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري في حال وقوع 
أمر طارئ.

األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم
في  التي  المركبات 
والمتوقفة،  المقدمة 
راكبي الدراجات الهوائية 

والمشاة

من 40 إلى km/h 80 (من ٤٠ إلى ٨٠ 
كم/ساعة) تقريبًا

(من   80 km/h إلى   40 من 
٤٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريبًا

إذا حدث أي مما يلي أثناء عمل نظام المساعدة على التوجيه االضطراري، فسيتم إلغاؤه:
إذا كانت دواسة التسارع مضغوطة بقوة. •
إذا تمت إدارة عجلة القيادة بشكل حاد أو مفاجئ. •
دواسة المكابح مضغوطة. •
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٣١٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

قبل  ● ما  األمان  بنظام  الخاص  التحذير  (وظيفة  التقاطع  على  ا  يمينًا/يسارً االنعطاف  على  المساعدة  نظام 
التصادم) (للمنطقة أ)

الذي  التقاطع  على  يمينًا  أو  ا  يسارً االنعطاف  دعم  يعمل  ال  االنعطاف،  إشارة  إضواء  تومض  ال  عندما 
يستهدف المركبات المقبلة.

األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة المركبة المقبلةسرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم

المركبات المقبلة
 25 km/h إلى   10 من 
 ٢٥ إلى   ١٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

 55 km/h إلى   30 من 
 ٥٥ إلى   ٣٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

 80 km/h إلى   40 من 
 ٨٠ إلى   ٤٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

المشاة
 25 km/h إلى   10 من 
 ٢٥ إلى   ١٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا


 25 km/h إلى   10 من 
 ٢٥ إلى   ١٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا
ا على التقاطع (وظيفة الكبح ما قبل التصادم) (للمنطقة أ) ● نظام المساعدة على االنعطاف يمينًا/يسارً

الذي  التقاطع  على  يمينًا  أو  ا  يسارً االنعطاف  دعم  يعمل  ال  االنعطاف،  إشارة  إضواء  تومض  ال  عندما 
يستهدف المركبات المقبلة.

األجسام التي 
السرعة النسبية بين سرعة المركبة المقبلةسرعة السيارةيمكن رصدها

سيارتك والجسم

المركبات المقبلة
 25 km/h إلى   15 من 
 ٢٥ إلى   ١٥ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

 45 km/h إلى   30 من 
 ٤٥ إلى   ٣٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

 70 km/h إلى   45 من 
 ٧٠ إلى   ٤٥ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

المشاة
 25 km/h إلى   10 من 
 ٢٥ إلى   ١٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا


 25 km/h إلى   10 من 
 ٢٥ إلى   ١٠ (من 

كم/ساعة) تقريبًا

CAMRY_OM33F04H.indb   317CAMRY_OM33F04H.indb   317 2020-12-16   4:29:00 PM2020-12-16   4:29:00 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣١٨
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وظيفة رصد الجسم ■
يرصد النظام األجسام باالعتماد على حجمها، بروفايلها، 
حركتها، إلخ. مع ذلك، قد ال يتم رصد جسم ما باالعتماد 
ووضعية  فيها،  والحركة  المحيطة  المنطقة  سطوع  على 
الجلوس، وزاوية الجسم الذي تم رصده، األمر الذي يمنع 

النظام من العمل بشكل صحيح. (ص ٣٢١)
يمكن  التي  لألجسام  صورة  التوضيحي  الشكل  يظهر 

رصدها.

المنطقة أ و ب

المنطقة ج
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٤
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الظروف التي قد يعمل النظام في ظلها حتى إذا لم يكن هناك احتمالية لوقوع تصادم ■
في بعض الحاالت كما هو الحال فيما يلي، قد يحدد النظام بأن هناك احتمالية لوقوع تصادم أمامي ويعمل. ●

عند عبور الجسم الذي يمكن رصده، إلخ •
عند تغيير المسارب أثناء التجاوز عن الجسم الذي يمكن رصده، إلخ •
في  • رصده  يمكن  الذي  الجسم  من  االقتراب  عند 

هو  كما  الطريق،  جانب  على  أو  المجاور  المسرب 
أو  بالقيادة  الخاص  السير  مسار  تغيير  عند  الحال 

القيادة على طريق متعرج

عند االقتراب بسرعة من الجسم الذي يمكن رصده، إلخ •
عند االقتراب من أجسام على جانب الطريق، كما هو الحال في األجسام التي يمكن رصدها، قضبان  •

الحماية أو أعمدة الكهرباء أو األشجار أو الجدران
آخر  • جسم  أو  رصده  يمكن  الذي  الجسم  وجود  عند 

على جانب الطريق عند مدخل المنعطف

عند وجود حذوات أو طالء أمام سيارتك الذي قد تخطئ به السيارة بالنسبة للجسم الذي تم رصده •
عند ارتطام الماء، الثلج، الغبار، إلخ بمقدمة سيارتك •
والذي  • رصده  يمكن  الذي  الجسم  عن  التجاوز  عند 

عمل على تغيير المسارب أو القيام باالنعطاف يمينًا/
ا يسارً

مسرب  • في  رصده  يمكن  الذي  الجسم  عبور  عند 
باالنعطاف  للقيام  تتوقف  والتي  المقبلة  السيارات 

ا يمينًا/يسارً
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عندما يقترب الجسم الذي يمكن رصده بشكل كبير ومن ثم يتوقف قبل الدخول في مسار سيارتك •
إذا ارتفعت أو انخفضت مقدمة سيارتك، كما هو الحال عندما تكون على سطح طريق غير مستوٍ أو  •

متعرج
عند القيادة على طريق محاط ببنيةٍ ما، كما هو الحال في نفق أو على جسر حديدي •
عند وجود جسم معدني (غطاء منهل، لوحة فوالذية، إلخ) أو درجات أو نتوء أمام سيارتك •
لوحة  • طريق،  (إشارة  ما  جسم  تحت  العبور  عند 

إعالنات، إلخ)

عند االقتراب من حاجز بوابة تحصيل الرسوم الكهربائي أو حاجز منطقة اصطفاف أو حاجز آخر يتم  •
فتحه وإغالقه

عند استعمال مغسلة سيارات أوتوماتيكية •
عند القيادة عبر أو تحت أجسام قد تالمس سيارتك،  •

كما هو الحال في العشب السميك أوأغصان الشجر 
أو رايةٍ ما

عند القيادة عبر البخار أو الدخان •
أو  • الكبيرة  الشاحنات  في  الحال  هو  كما  الالسلكية،  الموجات  يعكس  جسم  من  بالقرب  القيادة  عند 

قضبان الحماية
عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون، محطة بث، محطة توليد كهرباء، السيارات المجهزة بالرادار،  •

إلخ، أو موقع آخر حيث توجد فيه موجات السلكية قوية أو ضوضاء كهربائية
عند وجود العديد من األشياء التي يمكنها أن تعكس الموجات الالسلكية الخاصة بالرادار في المنطقة  •

بها  والتي  بالثلوج  المغطاة  الطرق  بالحصى،  المرصوفة  الطرق  الدعم،  جسور  (األنفاق،  المجاورة 
مسارات، إلخ)

ا، عند خروج المركبة المقبلة أو أحد المشاة العابرين بالفعل عن  • للمنطقة أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً
المسار الخاص بسيارتك

ا، بالقرب من المنطقة التي أمام المركبة المقبلة أو أحد المشاة  • للمنطقة أ: عند االنعطاف يمينًا/يسارً
العابرين.

ا، عند توقف المركبة المقبلة أو أحد المشاة العابرين قبل الدخول  • للمنطقة أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً
في المسار الخاص بسيارتك
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٤
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ا، عند انعطاف  • للمنطقة أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً
ا أمام سيارتك المركبة المقبلة يمينًا/يسارً

للمنطقة أ: أثناء التوجيه باتجاه حركة المرور المقبلة •
الحاالت التي قد ال يعمل في ظلها النظام بشكلٍ صحيح ■

في بعض الحاالت كما هو الحال فيما يلي، قد ال يتم رصد جسمٍ ما بواسطة المستشعر الراداري والكاميرا  ●
األمامية، األمر الذي يمنع النظام من العمل بشكلٍ صحيح:

عند اقتراب الجسم الذي يمكن رصده من سيارتك •
عند تذبذب سيارتك أو الجسم الذي يمكن رصده •
إذا قام الجسم الذي يمكن رصده بمناورة مفاجئة (كما هو الحال في االنحراف المفاجئ أو التسارع أو  •

خفض السرعة)
عند اقتراب سيارتك من الجسم الذي يمكن رصده بسرعة •
عندما ال يكون الجسم الذي يمكن رصده مباشرةً أمام  •

سيارتك

عند وجود الجسم الذي يمكن رصده بالقرب من جدار، سياج، قضبان الحماية، غطاء منهل، مركبة،  •
لوحة فوالذية على الطريق، إلخ

عند وجود الجسم الذي يمكن رصده تحت بنية ما •
عند اختفاء جزء من الجسم الذي يمكن رصده بواسطة جسم ما، كما هو الحال في األمتعة الكبيرة، أو  •

المظلة، أو قضبان الحماية
عند وجود العديد من األشياء التي يمكنها أن تعكس الموجات الالسلكية الخاصة بالرادار في المنطقة  •

بها  والتي  بالثلوج  المغطاة  الطرق  بالحصى،  المرصوفة  الطرق  الدعم،  جسور  (األنفاق،  المجاورة 
مسارات، إلخ)

• عندما يكون هناك تأثير على الموجات الالسلكية للرادار المثبت على مركبة أخر
عند وجود األجسام التي يمكن رصدها قريبة من بعضها البعض •
ا بشكل مباشر على الجسم الذي يمكن رصده • إذا كانت أشعة الشمس أو أي ضوء آخر ساطعً
ا للغاية • ا ويبدو ساطعً عندما يكون الجسم الذي يمكن رصده ظالً أبيضً
عندما يظهر الجسم الذي يمكن رصده بنفس لون أو سطوع المنطقة المحيطة به تقريبًا •
إذا اعترض الجسم الذي يمكن رصده أو ظهر فجأة أمام سيارتك •
عند ارتطام الماء، الثلج، الغبار، إلخ بمقدمة سيارتك •
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ا في األمام، كما هو الحال في الشمس أو األضواء الرئيسية األمامية لحركة  • عند سطوع ضوء ساطع جدً
المرور المقبلة، مباشرةً على الكاميرا األمامية

عند االقتراب من جانب أوأمام مركبةٍ ما في األمام •
إذا كانت المركبة التي في األمام هي دراجة نارية أو دراجة هوائية (للمنطقة ج) •
إذا كانت المركبة التي في األمام ضئيلة، كما هو الحال في مركبة التنقل الشخصي •
إذا كان للمركبة التي في المقدمة حافة خلفية صغيرة، كما هو الحال في شاحنة تفريغ •
خلفية  • حافة  المقدمة  في  التي  للمركبة  كان  إذا 

منخفضة، كما هو الحال في مقطورة منخفضة السطح

مرتفع  • أرضي  خلوص  أمامك  التي  للمركبة  كان  إذا 
للغاية

إذا كانت المركبة التي أمامك تنقل حمولة تبرز ورائها المصد الخلفي الخاص بها •
إذا كان للمركبة التي أمامك شكالً غير منتظم، كما هو الحال في الجرار أو المركبة ذات العربة الجانبية •
للمنطقة أ و ب: إذا كانت المركبة التي أمامك دراجة هواية بحجم طفل، أو دراجة هوائية تحمل حمولة  •

كبيرة، أو دراجة هوائية يركبها أكثر من شخص، أو دراجة هوائية ذات شكل فريد (دراجة بمقعد طفل، 
دراجة ثنائية، إلخ)

للمنطقة أ و ب: إذا كان ارتفاع أحد المشاة/ أو راكب الدراجة التي أمامك أقصر من m 1 (١ متر) تقريبًا  •
أو أطول من m 2 (٢ متر) تقريبًا

خاص  • (معطف  الحجم  كبيرة  مالبس  يرتدي  الدراجة  المشاة/راكب  أحد  كان  إذا  ب:  و  أ  للمنطقة 
للمطر، تنورة طويلة، إلخ)، األمر الذي يحجب صورتهم الظلية

للمنطقة أ و ب: إذا كان أحد المشاة ينحني لألمام أو يجلس القرفصاء أو ينحني راكب الدراجة الهوائية  •
لألمام

للمنطقة أ و ب: إذا كان أحد المشاة/راكب الدراجة الهوائية يتحرك بسرعة •
• للمنطقة أ و ب: إذا كان أحد المشاة يدفع عربة أطفال أو كرسي متحرك أو دراجة هوائية  أو مركبة أخر
عند القيادة في الظروف الجوية القاسية مثل األمطار الغزيرة أو الضباب أو الثلج أو العواصف الرملية •
عند القيادة عبر البخار أو الدخان •
عندما تكون المنطقة المحيطة خافتة، كما هو الحال وقت الشروق أو الغروب، أو أثناء الليل أو في نفقٍ  •

ما، مما يؤدي إلى ظهورالجسم الذي يمكن رصده بنفس لون المنطقة المحيطة به تقريبًا
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عند القيادة في مكان يتغير فيه السطوع المحيط بشكل مفاجئ، كما هو الحال في مدخل أو مخرج نفق •
بعد بدء تشغيل المحرك، حيث لم يتم قيادة السيارة لفترة زمنية معينة •
ا • ا ولبضع ثوانٍ بعد االنعطاف يمينًا/يسارً عند االنعطاف يمينًا/يسارً
أثناء القيادة على منعطف ولبضع ثوانٍ بعد القيادة على منعطفٍ ما •
إذا انزلقت سيارتك •
إذا تم رفع أو خفض الجزء األمامي من السيارة •

إذا انحرفت العجالت •
إذا عملت شفرة مساحةٍ ما على سد الكاميرا األمامية •
تتم قيادة السيارة بسرعات عالية للغاية •
عند القيادة على تلة •
إذ انحرف المستشعر الراداري أو الكاميرا األمامية •
للمنطقة أ: عند القيادة في مسرب مروري مفصول بأكثر من مسرب واحد حيث تسير المركبات المقبلة  •

ا أثناء االنعطاف يمينًا / يسارً
للمنطقة أ: عندما تكون السيارة بعيدة عن مكانها إلى  •

المقبلة  السيارة  اتجاه  بعكس  وتسير  كبير  حدٍ 
ا المستهدفة أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً

ا، عندما يقترب  • للمنطقة أ: أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً
أحد المشاة من خلف سيارتك أو جانبها

على  ● المساعدة  نظام  يعمل  ال  قد  يلي،  كما  الحاالت،  بعض  في  أعاله،  ذكر  ما  إلى  باإلضافة  أ:  للمنطقة 
التوجيه االضطراري.

للمنطقة أ: عندما يصعب رؤية خطوط المسرب البيضاء (الصفراء)، كما هو الحال عندما تكون باهتة أو  •
متشعبة/متداخلة أو تم إسقاط الظل عليها

للمنطقة أ: عندما يكون المسرب أوسع أو أضيق من المعتاد •
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للمنطقة أ: عندما يكون هناك نمط فاتح وداكن على سطح الطريق، مثل ما تتسبب به إصالحات الطريق •
ا • للمنطقة أ: عندما يكون الهدف قريبًا جدً
للمنطقة أ: عند عدم وجود مساحة كافية وآمنة أو خالية من العوائق لتوجيه السيارة إليها •
للمنطقة أ: عند وجود سيارة مقبلة •
• VSC للمنطقة أ: عند تشغيل وظيفة نظام التحكم في استقرار السيارة
في بعض الحاالت كما هو الحال فيما يلي، قد ال يتم الحصول على قوة كبح أو قوة توجيه كافية (للمنطقة  ●

أ)، األمر الذي يمنع النظام من القيام بأدائه بشكل صحيح:
إذا لم تعمل وظائف الكبح إلى حدها األقصى، كما هو الحال عندما تكون قطع المكابح باردة للغاية أو  •

ساخنة للغاية أو رطبة
إذا لم تتم صيانة السيارة بشكل صحيح (المكابح أو اإلطارات مهترئة للغاية، ضغط نفخ اإلطارات غير  •

صحيح، إلخ)
عند قيادة السيارة على طريق موحل أو على سطح زلق آخر •
عند وجود آثار عجالت عميقة على سطح الطريق •
عند القيادة على طريق ذو تالل •
عند القيادة على طريق ذو منحدرات على اليسار أو اليمين •

إذا كان نظام التحكم في استقرار السيارة VSC معطالً ■
ا تعطيل وظيفتي نظام مؤازر  ● إذا تم تعطيل نظام التحكم في استقرار السيارة VSC (ص ٣٧٠)، يتم أيضً

الكبح ما قبل التصادم ونظام الكبح ما قبل التصادم.
سيضيء ضوء التحذير الخاص بنظام PCS وسيتم عرض العبارة ”VSC في وضع اإليقاف نظام فرملة ما  ●

قبل التصادم غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
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(المساعدة على تتبع المسرب) LTA النظام

ملخص الوظائف
أثناء القيادة على طريق ذو خطوط مسرب بيضاء (صفراء) واضحة، يحذر النظام LTA السائق مما إذا 
ا إدارة عجلة القيادة قليالً  كانت السيارة قد تنحرف عن المسرب الحالي أو المسار*، ويمكنه أيضً
ا، أثناء تشغيل منظم سرعة القيادة  للمساعدة على تجنب االنحراف عن المسرب أو المسار*. أيضً
الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة، سيقوم هذا النظام بإدارة عجلة القيادة للحفاظ 

على موضع مسرب السيارة.
أو  المسرب  خطوط  على   LTA النظام  يتعرف 
المسار* البيضاء (الصفراء) باستعمال الكاميرا 
المركبات  يرصد  ذلك،  إلى  باإلضافة  األمامية. 
األمامية  الكاميرا  باستعمال  المقدمة  في  التي 

والرادار.

الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف  :*  

  تحذير
■ LTA قبل استعمال النظام

ال تعتمد على النظام LTA وحده. ال يقوم النظام LTA بقيادة السيارة تلقائيًا أو يحد من مقدار االنتباه الذي  ●
كامل  تحمل  ا  دائمً السائق  على  ينبغي  السيارة.  أمام  الموجودة  بالمنطقة  يتعلق  فيما  مراعاته  يجب 
لتصحيح  القيادة  عجلة  وإدارة  المحيطة  للظروف  الشديد  باالنتباه  وذلك  آمن  بشكل  للقيادة  المسؤولية 
ا، يجب أن يأخذ السائق قسط كافٍ من الراحة عند الشعور بالتعب، كما هو الحال في  مسار السيارة. أيضً

القيادة لفترة طويلة من الزمن.
اإلخفاق في إجراء عمليات القيادة المالئمة واالنتباه الشديد قد يؤدي إلى وقوع حادثٍ ما، األمر الذي  ●

ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٢٦
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  تحذير
■ LTA الحاالت غير المالئمة للنظام

وقوع  إلى  يؤدي  قد  ذلك  عمل  في  اإلخفاق  النظام.  إليقاف   LTA المفتاح  استعمل  التالية،  الحاالت  في 
حادث، ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تتم قيادة السيارة على سطح طريق زلق بسبب هطول المطر، تساقط الثلوج، التجمد، إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق مغطى بالثلوج. ●
من الصعب رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) بسبب المطر، الثلج، الضباب، الغبار، إلخ. ●
ا ألعمال البناء. ● تتم قيادة السيارة في مسرب مؤقت أو مسرب مقيد وذلك نظرً
تتم قيادة السيارة في منطقة بناء. ●
يتم تجهيز إطار احتياطي، سالسل اإلطار، إلخ. ●
ا. ● عند اهتراء اإلطارات للغاية، أو عندما يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضً
أثناء القطر الطارئ ●

منع حدوث أعطال في نظام LTA وعمليات التشغيل التي يتم إجراؤها عن طريق الخطأ ■
ال تعمد إلى تعديل األضواء الرئيسية األمامية أو وضع الملصقات، إلخ على سطح األضواء. ●
ال تعمد إلى تعديل نظام التعليق إلخ. إذا كان نظام التعليق، إلخ بحاجة إلى استبدال، اتصل بوكيل تويوتا  ●

لديك.
ا، ال تعمد إلى تركيب واقي  ● ال تعمد إلى تركيب أو وضع أي شيء على غطاء المحرك أو الشبكة. أيضً

الشبكة (قضبان الحماية من الحيوانات، إلخ).
إذا كان الزجاج األمامي الخاص بك بحاجة إلى تصليح، اتصل بوكيل تويوتا لديك. ●
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٣٢٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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الق
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  تحذير
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف بشكلٍ صحيح ■

في الحاالت التالية، قد ال تعمل الوظائف بشكل صحيح وقد تخرج السيارة عن مسربها. قم بالقيادة بشكل 
ا لما يحيط بك وقم بإدارة عجلة القيادة لتصحيح مسار السيارة دون االعتماد  آمن من خالل االنتباه دائمً

فقط على الوظائف.
الثابتة  ● القيادة  سرعة  تتبع  عرض  شاشة  عرض  عند 

بتغيير  المقدمة  في  التي  المركبة  وتقوم   (٣٣٥ (ص 
المقدمة  في  التي  المركبة  سيارتك  تتبع  (قد  مساربها. 

ا بتغيير المسارب.) وتقوم أيضً

عند عرض شاشة عرض تتبع سرعة القيادة الثابتة (ص ٣٣٥) وتأرجح المركبة التي في المقدمة. (قد  ●
ا لذلك وقد تخرج عن المسرب.) تتأرجح سيارتك وفقً

عند عرض شاشة عرض تتبع سرعة القيادة الثابتة (ص ٣٣٥) وتخرج المركبة التي في المقدمة عن  ●
مسربها. (قد تتبع سيارتك المركبة التي في المقدمة وتخرج عن المسرب.)

عند عرض شاشة عرض تتبع سرعة القيادة الثابتة (ص ٣٣٥) وتمت قيادة المركبة التي في المقدمة  ●
بشكل قريب للغاية من خط المسرب األيسر/األيمن. (قد تتبع سيارتك المركبة التي في المقدمة وتخرج 

عن المسرب.)
تتم قيادة السيارة حول منعطف حاد. ●
األجسام أو األنماط التي يمكن أن تخطئ بها الخطوط  ●

الطريق  جانب  على  موجودة  تكون  (الصفراء)  البيضاء 
(قضبان الحماية، األعمدة العاكسة، إلخ).
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٢٨
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  تحذير
تتم قيادة السيارة على طريق متفرع، متداخل، إلخ. ●

عالمات  ● اإلسفلتي،  الطريق  تصليح  عالمات  تكون 
ا لتصليح  الخطوط البيضاء (الصفراء)، إلخ موجودةً نظرً

الطريق.

هناك ظالل على الطريق الذي يمتد بشكل متوازي مع الخطوط البيضاء (الصفراء)، أو يغطيها. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة ال يوجد بها خطوط بيضاء (صفراء)، كما هو الحال أمام بوابة تحصيل الرسوم  ●

أو نقطة تفتيش أو تقاطع طريق، إلخ.
الخطوط البيضاء (الصفراء) مشققة، أو توجد ”عالمات تحديد الرصيف المرتفع“ أو حجارة. ●
ا لوجود الرمل، إلخ. ● تتعذر رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) أو يصعب رؤيتها نظرً
تتم قيادة السيارة على سطح طريق رطب بسبب األمطار، مياه ضحلة، إلخ. ●
الخطوط المرورية صفراء (األمر الذي قد يكون أكثر صعوبةً للتعرف عليه من الخطوط البيضاء). ●
الخطوط البيضاء (الصفراء) الموجودة فوق منعطفٍ ما، إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع، كما هو الحال في الطرق اإلسمنتية. ●
إذا لم تكن حافة الطريق واضحة أو مستقيمة. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع بسبب األضواء المنعكسة، إلخ. ●
ومخارج  ● مداخل  عند  الحال  هو  كما  مفاجئ،  بشكل  السطوع  فيها  يتغير  منطقة  في  السيارة  قيادة  تتم 

األنفاق، إلخ.
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٣٢٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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  تحذير
إلى  ● إلخ  الشمس،  المقبلة،  بالمركبة  الخاصة  األمامية  الرئيسية  األضواء  من  المنبعث  الضوء  يدخل 

الكاميرا.
تتم قيادة السيارة على منحدر. ●
تتم قيادة السيارة على طريق يميل لليسار أو لليمين، أو على طريق متعرج. ●
تتم قيادة السيارة على طريق غير معبد أو وعر. ●
المسرب المروري ضيق أو واسع للغاية. ●
ا لنقل حمولة ثقيلة أو يكون ضغط اإلطار غير صحيح. ● السيارة مائلة للغاية نظرً
المسافة إلى السيارة التي في المقدمة قصيرة للغاية. ●
ا لظروف الطريق أثناء القيادة (الطرق الرديئة أو طرق  ● تتحرك السيارة لألعلى ولألسفل بمقدار كبير نظرً

مشققة).
الرئيسي  ● الضوء  يكون  عندما  أو  األمامية  الرئيسية  األضواء  إطفاء  مع  الليل  في  أو  نفق  في  القيادة  عند 

األمامي خافتًا بسبب اتساخ عدسته أو عدم محاذاتها.
تعرضت السيارة لصدمة بسبب الرياح العارضة. ●
تأثرت السيارة بالرياح الصادرة من المركبة التي تمت قيادتها في المسرب القريب منها. ●
قامت السيارة بتغيير مساربها للتو أو عبرت تقاطع طريق. ●
يتم استعمال اإلطارات التي تختلف في البنية أو الصانع أو الماركة أو نقشة المداس. ●
عند تركيب إطارات من مقاس آخر غير المحدد. ●
تم التجهيز بإطارات الثلج، إلخ. ●
تتم قيادة السيارة بسرعات عالية للغاية. ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٣٠
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LTA الوظائف المتضمنة في النظام
وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب ◆

عندما يحدد النظام بأن السيارة قد تخرج عن 
مسربها أو مسارها*، يتم عرض تحذير على 
شاشة عرض المعلومات المتعددة وسيصدر 

صوت رنان تحذير لتنبيه السائق.
تفقد  تحذير،  رنان  صوت  يصدر  عندما 
المنطقة الموجودة حول سيارتك وقم بإدارة 
السيارة  لتحريك  وذلك  بحذر  القيادة  عجلة 

إلى الخلف وإعادتها إلى وسط المسرب.
النقاط  مراقبة  بنظام  المجهزة  السيارات 
بأن  النظام  يحدد  عندما   :BSM العمياء 
هناك  وأن  مسربها  عن  تخرج  قد  السيارة 
احتمالية كبيرة لوقوع تصادم مع المركبة التي 
المجاور،  المسرب  في  عنها  التجاوز  تم 
عن  بالخروج  الخاص  التنبيه  فسيعمل 
االنعطاف  إشارات  كانت  إذا  حتى  المسرب 

تعمل.
الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف  :*  
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٤
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وظيفة المساعدة على التوجيه ◆
تنحرف  قد  السيارة  بأن  النظام  يحدد  عندما 
النظام  يقدم  مسارها*،  أو  مسربها  عن 
إدارة  طريق  عن  الضرورة  حسب  المساعدة 
عجلة القيادة بمقدار بسيط ولفترة قصيرة من 

الزمن إلبقاء السيارة في مسربها.
النقاط  مراقبة  بنظام  المجهزة  السيارات 
بأن  النظام  يحدد  عندما   :BSM العمياء 
هناك  وأن  مسربها  عن  تخرج  قد  السيارة 
احتمالية كبيرة لوقوع تصادم مع المركبة التي 
المجاور،  المسرب  في  عنها  التجاوز  تم 
فستعمل وظيفة المساعدة على التوجيه حتى 

إذا كانت إشارات االنعطاف تعمل.

الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف   :*  
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٣٢
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وظيفة التحذير الخاص بتأرجح السيارة ◆
المسرب،  ضمن  السيارة  تتأرجح  عندما 
سيصدر صوت رنان التحذير وسيتم عرض 
المعلومات  عرض  شاشة  على  رسالة 

المتعددة لتنبيه السائق.

وظيفة التمركز في المسرب ◆
القيادة  سرعة  بمنظم  مرتبطة  الوظيفة  هذه 
الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة 
الكاملة وتوفر المساعدة المطلوبة من خالل 
إدارة عجلة القيادة إلبقاء السيارة في مسربها 

الحالي.
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  تشغيل  عدم  عند 
السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري 
في  التمركز  وظيفة  تعمل  فلن  الكاملة، 

المسرب.
خطوط  رؤية  فيها  يصعب  التي  المواقف  في 
غير  تكون  أو  (الصفراء)  البيضاء  المسرب 
مرئية، كما هو الحال في االزدحام المروري، 
اتباع  على  للمساعدة  الوظيفة  هذه  ستعمل 
طريق  عن  وذلك  المقدمة  في  التي  السيارة 

مراقبة موضع السيارة التي في المقدمة.
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٤
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LTA تهيئة النظام
■ ON/OFF إدارة وظيفة التمركز في المسرب إلى الوضع

.LTA اضغط المفتاح
على  المسرب  في  التمركز  وظيفة  ستعمل 
التغيير بين الوضعين ON/OFF في كل مرة 

يتم فيها ضغط المفتاح.
شاشة  على  الحالية  التهيئة  عرض  سيتم 

عرض المعلومات المتعددة.

■ OFF على الوضع LTA إدارة النظام
اضغط المفتاح LTA وأبقه مضغوطًا

.OFF إلى الوضع LTA عند إدارة النظام LTA ينطفئ ضوء المؤشر
اضغط المفتاح مرة أخر لتشغيل النظام.

تتم إدارة النظام LTA إلى الوضع ON في كل مرة تتم فيها إدارة محول تشغيل المحرك إلى 
.ON الوضع

محول  إدارة  قبل   ON/OFF حالتي  بأحد  المسرب  في  التمركز  وظيفة  تحتفظ  ذلك،  مع 
.OFF تشغيل المحرك إلى الوضع
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٣٤
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اإلشارات الظاهرة على شاشة عرض المعلومات المتعددة
األشكال التوضيحية  المستخدمة تعرض كأمثلة، وقد تختلف عن الصورة المعروضة فعليًا على 

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
LTA مؤشر النظام  

بحالة  السائق  تعلم  المؤشر  إضاءة  حالة 
تشغيل النظام.

مضيء باللون األبيض: 
النظام LTA يعمل.

مضيء باللون األخضر: 
القيادة  عجلة  توجيه  على  المساعدة  خاصية 
أو  التوجيه  على  المساعدة  بوظيفة  الخاصة 

وظيفة التمركز في المسرب تعمل.
يومض باللون األصفر: 

المسرب  عن  بالخروج  الخاصة  التنبيه  وظيفة 
تعمل.

شاشة عرض التشغيل الخاصة بدعم إدارة عجلة القيادة  
نظام  معلومات  عرض  شاشة  إلى  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تغيير  عند  عرضها  يتم 

المساعدة على القيادة.
تشير إلى أن خاصية المساعدة على توجيه عجلة القيادة الخاصة بوظيفة المساعدة على التوجيه 

أو وظيفة التمركز في المسرب تعمل.
عجلة  توجيه  على  المساعدة  خاصية  أن  إلى  تشير  للمسرب:  الخارجيتين  الجهتين  كال  عرض 

القيادة الخاصة بوظيفة التمركز في المسرب تعمل.
عرض جهة خارجية واحدة للمسرب: تشير إلى أن خاصية المساعدة على توجيه عجلة القيادة 

الخاصة بوظيفة المساعدة على التوجيه تعمل.
ا للبقاء  وميض كال الجهتين الخارجيتين للمسرب: تنبه السائق بأن ما يقوم بإدخاله يعد ضروريً

في وسط المسرب (وظيفة التمركز في المسرب).
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٤

يادة
الق
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شاشة عرض وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب  
نظام  معلومات  عرض  شاشة  إلى  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تغيير  عند  عرضها  يتم 

المساعدة على القيادة.
 الجهة الداخلية من الخطوط المعروضة بيضاء

اللون
 الجهة الداخلية من الخطوط المعروضة سوداء

اللون

أو  الخطوط  على  يتعرف  النظام  أن  إلى  يشير 
تخرج  عندما  (الصفراء).  البيضاء  المسار* 
األبيض  الخط  فإن  مسربها،  عن  السيارة 
المعروض على جانب السيارة التي خرجت عنه 

يومض باللون األصفر.

على  التعرف  على  قادر  غير  النظام  أن  إلى  يشير 
الخطوط أو المسار* البيضاء (الصفراء) أو يتم 

إلغاؤها بشكل مؤقت.

الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف  :*  
شاشة عرض تتبع سرعة القيادة الثابتة  

نظام  معلومات  عرض  شاشة  إلى  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تغيير  عند  عرضها  يتم 
المساعدة على القيادة.

تشير إلى أن خاصية المساعدة على التوجيه الخاصة بوظيفة التمركز في المسرب تعمل وذلك عن 
طريق مراقبة موضع السيارة التي في المقدمة.

عند عرض شاشة عرض تتبع سرعة القيادة الثابتة، إذا تحركت المركبة التي في المقدمة، فقد تتحرك 
ا للمنطقة المحيطة بك وقم بإدارة عجلة القيادة  سيارتك بنفس الطريقة. توخى الحرص الشديد دائمً

حسب الضرورة لتصحيح مسار السيارة وضمان السالمة.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٣٦
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الظروف التشغيلية لكل وظيفة ■
وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب ●

تعمل هذه الوظيفة عند استيفاء كافة الشروط التالية.
• . النظام LTA مشغالً
عندما تكون سرعة السيارة km/h  50 ( ٥٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى.*١ •
يتعرف النظام على خطوط المسرب أو المسار*٢ البيضاء (الصفراء). (عند التعرف على الخط أو المسار*٢  •

األبيض [األصفر] على جانب واحد فقط، سيعمل النظام فقط من أجل الجانب الذي تم التعرف عليه.)
عرض المسرب المروري يبلغ m 3 (٣ متر) تقريبًا أو أكثر. •
ذراع إشارة االنعطاف ال يعمل. (السيارات المجهزة بنظام مراقبة النقاط العمياء BSM: باستثناء في  •

حال وجود مركبة أخر في المسرب على الجانب الذي تم تشغيل إشارة االنعطاف فيه)
لم تتم قيادة السيارة حول منعطف حاد. •
لم يتم رصد أعطال في النظام. (ص ٣٣٩) •

تشغيل  عند  تقريبًا  كم/ساعة)   ٥٠) 50 km/h من  أقل  السيارة  سرعة  كانت  إذا  حتى  الوظيفة  تعمل   :١*  
وظيفة التمركز في المسرب.

الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف  :٢*  
وظيفة المساعدة على التوجيه ●

تعمل هذه الوظيفة عند استيفاء جميع الشروط التالية باإلضافة إلى شروط التشغيل لوظيفة التنبيه الخاصة 
بالخروج عن المسرب.

ال تتسارع السيارة أو تخفض سرعتها بمقدار ثابت أو أكثر. •
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة توجيه مناسبة لتغيير المسارب. •
ال يعمل نظام المكابح المانع لالنغالق ABS ونظام التحكم في استقرار السيارة VSC ونظام التحكم  •

.PCS ونظام األمان ما قبل التصادم TRC في الجر
• .VSC أو نظام التحكم في استقرار السيارة TRC لم يتم إيقاف نظام التحكم في الجر
وظيفة التحذير الخاص بتأرجح السيارة ●

تعمل هذه الوظيفة عند استيفاء كافة الشروط التالية.
أو   • بوصة)   ٤٫٢ مقاس  عرض  في  (شاشة  االنحراف“  ”تحذير  في  الخاصة  التهيئة  ضبط  يتم 

(شاشة عرض مقاس ٧ بوصة) من شاشة عرض المعلومات المتعددة على ”On“. (ص ١٣٤، ١٤٧)
عندما تكون سرعة السيارة km/h  50 ( ٥٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى. •
عرض المسرب المروري يبلغ m 3 (٣ متر) تقريبًا أو أكثر. •
لم يتم رصد أعطال في النظام. (ص ٣٣٩) •
وظيفة التمركز في المسرب ●

تعمل هذه الوظيفة عند استيفاء كافة الشروط التالية.
• . النظام LTA مشغالً
يتم ضبط التهيئة الخاصة في ”مركز خط السير“ في  (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة) أو  (شاشة  •

عرض مقاس ٧ بوصة) من شاشة عرض المعلومات المتعددة على ”On“. (ص ١٣٤، ١٤٧)
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٣٣٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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تتعرف هذه الوظيفة على خطوط المسرب البيضاء (الصفراء) أو موضع المركبة التي في المقدمة (إال  •
إذا كانت المركبة التي في المقدمة صغيرة، مثل الدراجة النارية).

منظم  • وضع  في  الكاملة  السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  تشغيل  يتم 
المسافة بين سيارتين.

يتراوح عرض المسرب المروري من 3 إلى m 4 (من ٣ إلى ٤ متر) تقريبًا. •
ذراع إشارة االنعطاف ال يعمل. •
لم تتم قيادة السيارة حول منعطف حاد. •
لم يتم رصد أعطال في النظام. (ص ٣٣٩) •
ال تتسارع السيارة أو تخفض سرعتها بمقدار ثابت أو أكثر. •
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة توجيه مناسبة لتغيير المسارب. •
ال يعمل نظام المكابح المانع لالنغالق ABS ونظام التحكم في استقرار السيارة VSC ونظام التحكم  •

.PCS ونظام األمان ما قبل التصادم TRC في الجر
• .VSC أو نظام التحكم في استقرار السيارة TRC لم يتم إيقاف نظام التحكم في الجر
التحذير الخاص برفع يديك عن عجلة القيادة غير معروض. (ص ٣٣٨) •
تمت قيادة السيارة في وسط المسرب. •
وظيفة المساعدة على التوجيه ال تعمل. •

إلغاء الوظائف مؤقتًا ■
إذا لم تعد الظروف التشغيلية مستوفاة، فقد يتم إلغاء وظيفةٍ ما بشكلٍ مؤقت. مع ذلك، عند استيفاء شروط  ●

التشغيل مرة أخر، تتم استعادة تشغيل الوظيفة تلقائيًا. (ص ٣٣٦)
إذا لم تعد الظروف التشغيلية (ص ٣٣٦) مستوفاة أثناء تشغيل وظيفة التمركز في المسرب، فقد يصدر  ●

صوت رنان لإلشارة إلى أنه تم إلغاء الوظيفة بشكل مؤقت.
وظيفة المساعدة على التوجيه/وظيفة التمركز في المسرب ■

باالعتماد على سرعة السيارة، حالة الخروج عن المسرب، ظروف الطريق، إلخ، فقد ال يشعر السائق بأن  ●
الوظيفة تعمل أو أن الوظيفة قد ال تعمل على اإلطالق.

يتم تجاوز وظيفة التحكم في التوجيه وذلك عن طريق إدارة عجلة التوجيه الخاصة بالسائق. ●
ال تحاول فحص تشغيل وظيفة المساعدة على التوجيه. ●

وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب ■
ا للضوضاء الخارجية، تشغيل النظام الصوتي، إلخ. ● قد يكون من الصعب سماع رنان التحذير نظرً
إذا لم تكن حافة المسار* واضحة أو مستقيمة، فقد ال تعمل وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب. ●
السيارات المجهزة بنظام مراقبة النقاط العمياء BSM: قد يتعذر على النظام تحديد ما إذا كان هناك خطر  ●

حدوث تصادم مع مركبة في المسرب المجاور.
ال تحاول فحص تشغيل وظيفة التنبيه الخاصة بالخروج عن المسرب. ●

الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق، كما هو الحال في العشب، أو التربة أو الرصيف  :*  
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٣٨
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التحذير الخاص برفع يديك عن عجلة القيادة ■
في الحاالت التالية، تظهر رسالة تحذير تحث السائق على 
الشكل  في  الموضح  والرمز  القيادة  بعجلة  اإلمساك 
التوضيحي على شاشة عرض المعلومات المتعددة لتحذير 
السائق  بأن  النظام  يحدد  عندما  التحذير  يتوقف  السائق. 
عجلة  على  يديك  بإبقاء  ا  دائمً قم  القيادة.  عجلة  يمسك 
عن  النظر  بغض  النظام،  هذا  استعمال  عند  القيادة 

التحذيرات.
عندما يحدد النظام بأن السائق ال يمسك عجلة القيادة أثناء تشغيل وظيفة التمركز في المسرب. ●

إذا واصل السائق رفع يديه عن عجلة القيادة، يصدر صوت رنان، يتم تحذير السائق ويتم إلغاء الوظيفة بشكل 
ا بنفس الطريقة عندما يشغل السائق عجلة القيادة بشكل مستمر ولمقدار بسيط  مؤقت. يعمل هذا التحذير أيضً

فقط.
وظيفة  ● تشغيل  أثناء  منعطف  حول  القيادة  أثناء  المسرب  عن  تنحرف  قد  السيارة  بأن  النظام  يحدد  عندما 

التمركز في المسرب.
ا، إذا حدد النظام بأنه تمت قيادة  باالعتماد على ظرف السيارة وظروف الطريق، فقد ال يعمل التحذير. أيضً

السيارة حول منعطف ما، فستحدث التحذيرات بشكل مبكر أكثر منه أثناء القيادة في مسرب مستقيم.
عندما يحدد النظام بأن السائق يقود دون اإلمساك بعجلة القيادة أثناء عمل خاصية المساعدة على توجيه  ●

عجلة القيادة الخاصة بوظيفة المساعدة على التوجيه.
إذا استمر السائق في إبعاد يديه عن عجلة القيادة وكانت خاصية المساعدة على توجيه عجلة القيادة تعمل، 
يصدر صوت رنان ويتم تحذير السائق. في كل مرة يصدر فيها صوت الرنان، فإن مدة استمرارية الرنان تصبح 

أطول.
وظيفة التحذير الخاص بتأرجح السيارة ■

عندما يحدد النظام بأن السيارة تتأرجح أثناء تشغيل وظيفة 
التحذير الخاص بتأرجح السيارة، يصدر صوت رنان ويتم 
من  قسطًا  أخذ  على  السائق  تحث  تحذير  رسالة  عرض 
الراحة وكذلك الرمز الظاهر في الشكل التوضيحي بتزامن 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

باالعتماد على السيارة وظروف الطريق، فقد ال يعمل التحذير.

CAMRY_OM33F04H.indb   338CAMRY_OM33F04H.indb   338 2020-12-16   4:29:01 PM2020-12-16   4:29:01 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣٣٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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رسالة التحذير ■
باللون   LTA المؤشر  وأضاء  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  على  التالية  التحذير  رسالة  عرض  تم  إذا 
اتبع  مختلفة،  تحذير  رسالة  عرض  تم  إذا  ا،  أيضً الصحيح.  وإصالحه  الخلل  تحري  إجراء  اتبع  البرتقالي، 

التعليمات المعروضة على الشاشة.
”خلل في نظام LTA توجه للوكيل“ ●

قد ال يعمل النظام بشكلٍ صحيح. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
”LTA غير متاحة“ ●

ا لوجود عطل في مستشعر آخر غير الكاميرا األمامية. قم بإيقاف نظام المساعدة  يتم إلغاء النظام مؤقتًا نظرً
على تتبع المسرب LTA وانتظر لفترة قصيرة من الزمن ومن ثم قم بتشغيل نظام المساعدة على تتبع المسرب 

.مرة أخر LTA

”LTA غير متاحة بالسرعة الحالية“ ●

يتعذر استعمال هذه الوظيفة وذلك ألن سرعة السيارة تتجاوز نطاق تشغيل نظام المساعدة على تتبع المسرب 
LTA. قم بالقيادة بشكل أكثر بطئًا.

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير تهيئات الوظيفة. (ص ١٣٩، ١٥٤)
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ا : إذا كان مجهزً

(المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) RSA النظام

ملخص الوظائف
يتعرف نظام المساعدة في التعرف على الفتات 
المحددة  الطريق  الفتات  على   RSA الطريق 
النظام  و/أو  األمامية  الكاميرا  باستعمال 
السرعة  حد  معلومات  تكون  (عندما  المالحي 
عبر  بالمعلومات  السائق  لتزويد  وذلك  متاحة) 

الكاميرا األماميةشاشة العرض.

إذا قام النظام بتحديد أن السيارة تتم قيادتها بسرعة تتجاوز السرعة المحددة، تقوم بأفعال محظورة، 
مرئي  إشعار  خالل  من  السائق  بإشعار  يقوم  فإنه  عليها،  التعرف  تم  التي  الطريق  لالفتات  ا  تبعً إلخ 

ورنان اإلشعار*.
هذه التهيئة بحاجة ألن يتم ضبطها حسب الطلب.  :*  

  تحذير
■ RSA قبل استعمال النظام

ا يدعم السائق عن طريق تزويده بالمعلومات،  ال تعتمد على النظام RSA وحده. يعد النظام RSA نظامً
ا وذلك بمراعاة قواعد المرور بعناية. لكنه ال يعد بديالً عن نظر السائق وإدراكه. قم بالقيادة بطريقة آمنة دائمً
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إشارة على شاشة عرض المعلومات المتعددة
عندما تتعرف الكاميرا األمامية على الفتة و/أو تكون معلومات الالفتة متاحة من النظام المالحي، 

فسيتم عرض الالفتة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
على  ● المساعدة  نظام  معلومات  اختيار  عند 

القيادة، يمكن عرض ٣ الفتات كحد أقصى. 
(ص ١٤٧)

غير  ●  أخر تبويب  عالمة  اختيار  عند 
القيادة،  على  المساعدة  نظام  معلومات 
الفتات  من  التالية  األنواع  عرض  فسيتم 

الطريق. (ص ١٤٧)
الفتة يبدأ/ينتهي حد السرعة •
بحد  • العالقة  ذات  المعلومات  الفتة 

السريع،  الطريق  (األوتوستراد،  السرعة 
منطقة حضرية، منطقة سكنية)

الفتة نهاية الحظر •
ا) • الفتة عدم الدخول* (عندما يكون اإلشعار ضروريً
حد السرعة مع الفتة إضافية (طريق رئيسي فقط) •

للسيارات المجهزة بالنظام المالحي  :*  
إذا تم التعرف على الفتات أخر غير الفتات حد السرعة، يتم عرضها في مجموعة متداخلة تحت 

الفتة حد السرعة الحالية.
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األنواع المدعومة من الفتات الطريق
واإلشارات  اإللكترونية  اإلشارات  ذلك  في  بما  التالية،  الطريق  الفتات  أنواع  على  التعرف  يتم 

الوامضة.
ا. قد ال يتم التعرف على إشارة مرور غير رسمية (ال تتطابق مع اتفاقية فيينا) أو تم استحداثها مؤخرً

الفتات الطريق الخاصة بحد السرعة ●
الطرازالفتات الطريقالطرازالفتات الطريق

منطقة  السرعة/تبدأ  حد  يبدأ 
السرعة القصو

السرعة/تنتهي  حد  ينتهي 
منطقة السرعة القصو

الفتة المعلومات ذات العالقة بحد السرعة* ●
الطرازالفتات الطريقالطرازالفتات الطريق

مخرج األوتوسترادمدخل األوتوستراد

مخرج الطريق السريعمدخل الطريق السريع

نهاية المنطقة الحضريةبداية المنطقة الحضرية

نهاية المنطقة الحضريةبداية المنطقة الحضرية

نهاية المنطقة السكنيةبداية المنطقة السكنية

يتم عرضها عند التعرف على الالفتة ولكن ال تكون معلومات حد السرعة متاحة من النظام المالحي  :*  

CAMRY_OM33F04H.indb   342CAMRY_OM33F04H.indb   342 2020-12-16   4:29:02 PM2020-12-16   4:29:02 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣٤٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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الفتات الطريق الخاصة بعدم التجاوز ●
الطرازالفتات الطريقالطرازالفتات الطريق

ينتهي عدم التجاوزيبدأ عدم التجاوز

● الفتات الطريق األخر
الطرازالفتات الطريقالطرازالفتات الطريق

نهاية الحظرعدم الدخول*

التوقف

للسيارات المجهزة بالنظام المالحي  :*  
حد السرعة مع عالمة إضافية*١ ●

الطرازالفتات الطريقالطرازالفتات الطريق
ماطررطب

توجد عالمة إضافية*٢متجمد
رئيسي  طريق  من  الخروج 

على الجهة اليمنى*٣
رئيسي  طريق  من  الخروج 

٣*على الجهة اليسر
الوقت

يعرض بتزامن مع حد السرعة.  :١*  

لم يتم التعرف على المحتويات.  :٢*  
إذا لم يعمل مؤشر إشارة االنعطاف عند تغيير المسرب، ال يتم عرض العالمة.  :٣*  
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٤٤
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وظيفة اإلشعار 
في الحاالت التالية، سيقوم النظام RSA بإشعار السائق.

عندما تتجاوز سرعة السيارة سرعة إطالق إشعار السرعة الخاصة بالفتة حد السرعة المعروضة،  ●
سيتم التأكيد على شاشة عرض الالفتة وسيصدر صوت رنان.

عندما يتعرف النظام RSA على الفتة عدم الدخول ويرصد بأن السيارة قد دخلت في منطقة عدم  ●
عدم  الفتة  تومض  المالحي،  بالنظام  الخاصة  الخريطة  معلومات  على  باالعتماد  الدخول 

الدخول وسيصدر صوت رنان. (للسيارات المجهزة بالنظام المالحي)
إذا تم رصد بأن سيارتك تتجاوز عند عرض إشارة عدم التجاوز على شاشة عرض المعلومات  ●

المتعددة، ستومض الالفتة المعروضة وسيصدر صوت رنان.
ا للحالة، فقد يتم رصد بيئة مرورية (اتجاه المرور، وحدة السرعة) غير صحيحة وقد ال تعمل  تبعً

وظيفة اإلشعار بشكل صحيح.
إجراء التهيئة ■

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 
■ RSA اإليقاف التلقائي لشاشة عرض الفتة النظام

يتم إيقاف الفتة أو أكثر تلقائيًا في الحاالت التالية.
لن يتم التعرف على الفتة لمسافة معينة. ●
ا أو يمينًا، إلخ. ● ا لالنعطاف يسارً يتغير الطريق نظرً
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٣٤٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظيفة أو ال يتم رصدها بشكلٍ صحيح ■
في الحاالت التالية، ال يعمل النظام RSA بشكل طبيعي وقد ال يتم التعرف على الالفتات، يتم عرض الالفتة 

غير الصحيحة، إلخ. مع ذلك، ال يشير هذا إلى وجود عطل.
ا لتعرض المستشعر لصدمة قوية، إلخ. ● تنحرف الكاميرا األمامية نظرً
يوجد أوساخ، ثلج، ملصقات، إلخ على الزجاج األمامي بالقرب من الكاميرا األمامية. ●
في الظروف الجوية القاسية مثل األمطار الغزيرة أو الضباب أو الثلج أو العواصف الرملية. ●
يدخل ضوء، الشمس، إلخ، من المركبة المقبلة إلى الكاميرا األمامية. ●
الالفتة متسخة أو باهتة أو مائلة أو معوجة. ●
ا. ● تباين الالفتة اإللكترونية منخفضً
يتم إخفاء الالفتة بالكامل أو جزء منها بواسطة أوراق الشجر، عمود، إلخ. ●
الالفتة مرئية للكاميرا األمامية لفترة قصيرة من الزمن فقط. ●
يتم الحكم على مشهد القيادة (االنعطاف، تغيير المسرب، إلخ) بشكل غير صحيح. ●
الطرق  ● بعد  مباشرةً  موجودة  الالفتة  أن  إال  حاليًا،  عليه  تسير  الذي  للمسرب  مالئمة  غير  الالفتة  كانت  إذا 

الفرعية في األوتوستراد، أو في المسرب المجاور قبل الطريق المتصل.
يتم إلصاق الملصقات على الجزء الخلفي من المركبة التي تسير أمامك. ●
يتم التعرف على الفتة مماثلة لالفتة المتوافقة مع النظام. ●
ضعت في موقع الكاميرا األمامية) بينما تسير  ● قد يتم رصد الفتات سرعة الطريق الجانبية وعرضها (إذا وُ

السيارة على الطريق الرئيسي.
الكاميرا  ● موقع  في  ضعت  وُ (إذا  وعرضها  محول  طريق  من  الخروج  طريق  سرعة  الفتات  رصد  يتم  قد 

األمامية) أثناء السير على طريق محول.
ا للحمولة المنقولة. ● الجزء األمامي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
سطوع المنطقة المحيطة غير كافيًا أو يتغير بشكل مفاجئ. ●
عندما يتم التعرف على الالفتة المخصصة للشاحنات، إلخ. ●
تتم قيادة السيارة في دولة ذات اتجاه مختلف لحركة المرور. ●
بيانات خريطة النظام المالحي قديمة. ●
النظام المالحي ال يعمل. ●
ا لبيانات الخريطة  ● معلومات السرعة المعروضة على العداد وعلى النظام المالحي قد تختلف وذلك نظرً

المستخدمة في النظام المالحي.
شاشة عرض الفتة حد السرعة ■

إذا تم إيقاف محول تشغيل المحرك آلخر مرة أثناء عرض الفتة حد السرعة على شاشة عرض المعلومات 
.ON عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع المتعددة، فإنه يتم عرض الالفتة ذاتها مرة أخر

إذا ظهرت ”خلل في نظام RSA توجه للوكيل“ ■
قد يكون هناك عطل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ١٥٤)
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٤٦
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منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق 
السرعة الكاملة

ملخص الوظائف
في وضع منظم المسافة بين سيارتين، تعمل السيارة على زيادة سرعتها وخفض سرعتها والتوقف 
التسارع  دواسة  تكن  لم  لو  حتى  المقدمة  في  التي  السيارة  سرعة  تغييرات  لتطابق  وذلك  تلقائيًا 

مضغوطة. في وضع منظم سرعة القيادة الثابتة، تسير السيارة بسرعة ثابتة.
طرق  على  الكاملة  السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  استعمل 

األوتوستراد والطرق السريعة.
وضع منظم المسافة بين سيارتين (ص ٣٥٠) ●
وضع منظم سرعة القيادة الثابتة (ص ٣٥٧) ●

مكونات النظام
شاشة عرض العدادات ■

شاشة عرض المعلومات المتعددة  
السرعة المبرمجة  

المؤشرات  

مفاتيح التشغيل ■
مفتاح المسافة بين سيارتين  

“+ RES” المفتاح  
مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي  

مفتاح اإللغاء  
“- SET” المفتاح  

ا : إذا كان مجهزً
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٤

يادة
الق
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  تحذير
قبل استعمال منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■

آمن  ● بشكل  بالقيادة  وقم  لوحده،  النظام  على  تعتمد  ال  لوحده.  السائق  مسؤولية  هي  آمن  بشكل  القيادة 
ا. وذلك عن طريق االنتباه الشديد لما يحيطك دائمً

يزودك منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة بالمساعدة أثناء القيادة  ●
ا للمساعدة المقدمة. وذلك للحد من العبء المترتب على السائق. مع ذلك، فإن هناك حدودً

ا أثناء القيادة. ا دائمً اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تعتمد بشكل زائد على هذا النظام وكن حريصً
عندما ال يتمكن المستشعر من رصد السيارة التي أمامك بطريقة صحيحة: ص ٣٦١ •
الظروف التي قد ال يعمل في ظلها وضع منظم المسافة بين سيارتين بشكل صحيح: ص ٣٦٢ •
قم ببرمجة السرعة بشكل مناسب باالعتماد على حد السرعة، ازدحام مروري، ظروف الطريق، ظروف  ●

الطقس، إلخ. السائق مسؤول عن التحقق من السرعة المبرمجة.
حتى عندما يكون النظام يعمل بشكل اعتيادي، فقد تختلف حالة السيارة التي في المقدمة كما تم رصدها  ●

ا، ويقوم بتقييم  بواسطة النظام عن الحالة التي الحظها السائق. لذلك، يجب أن ييقى السائق يقظًا دائمً
الخطر في كل موقف والقيادة بأمان. االعتماد على هذا النظام وحده أو افتراض أن النظام يضمن األمان 

أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث، األمر الذي ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قم بتغيير تهيئة منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة إلى وضع اإليقاف  ●

باستعمال مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي عند عدم استعماله.

CAMRY_OM33F04H.indb   347CAMRY_OM33F04H.indb   347 2020-12-16   4:29:02 PM2020-12-16   4:29:02 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٤٨
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  تحذير
تنبيهات حول أنظمة المساعدة على القيادة ■

ا للمساعدة المقدمة من النظام. قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية، حيث أن هناك حدودً
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في وقوع حادث ينجم عنه الوفاة او اإلصابة بجروح خطيرة.

مساعدة السائق على قياس مسافة التتابع ●
الغرض من منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة هو مساعدة السائق 
على تحديد مسافة التتابع بين سيارة السائق والمركبة المحددة التي تسير أمامه فقط. وهو ليس آلية تسمح 
بالقيادة المتهورة أو غير الواعية، كما أنه ال يعتبر نظام يتمكن من مساعدة السائق في ظروف تدني القدرة 

على الرؤية. 
ا. ا ضروريً يبقى توخي السائق الحذر الشديد لألشياء المحيطة بالسيارة أمرً

مساعدة السائق على تقدير مسافة التتابع المالئمة ●
يقوم منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة بتحديد ما إذا كانت مسافة 
التتابع بين سيارة السائق وسيارة محددة تسير أمامه هي ضمن نطاق الضبط. وهو غير قادر على اتخاذ أي 
ا أن يبقى السائق يقظًا ويحدد ما إذا كان هناك  نوع من أنواع القرارات األخر. لذلك، من الضروري جدً

احتمالية لوجود خطر في أي حال من األحوال أم ال.
مساعدة السائق على تشغيل السيارة ●

ستعمل  وظائف  الكاملة  السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  يتضمن  ال 
هناك  كان  إذا  لذلك،  سيارتك.  أمام  التي  المركبات  مع  تصادمات  وقوع  تجنب  أو  منع  على  بدورها 
ويتصرف  السيارة  على  والمباشرة  الفورية  السيطرة  السائق  يتولى  أن  يجب  خطر،  أي  لوجود  احتمالية 

بالشكل المالئم لضمان سالمة الجميع.
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  تحذير
الحاالت غير المالئمة لمنظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■

ال تستعمل منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة في أي من الحاالت 
التالية.

فعل ذلك قد ينجم عنه تحكم غير صحيح بالسرعة ويمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حادث ينجم عنه الوفاة 
أو اإلصابة بجروح خطيرة.

على الطرق حيث يوجد مشاة، ركاب دراجات، إلخ ●
على الطرق المزدحمة ●
على الطرق ذات المنحنيات الحادة ●
على الطرق المتعرجة ●
على الطرق الزلقة مثل تلك المغطاة بماء المطر أو الجليد أو الثلج ●
المنحدرات  ● وهبوط  المرتفعات  صعود  بين  مفاجئة  تغييرات  توجد  حيث  أو  الحادة،  المنحدرات  على 

الحادة
قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة على تلة شديدة االنحدار.

عند مداخل طرق األوتوستراد والطرق السريعة ●
عندما تكون األحوال الجوية سيئة بالقدر الكافي الذي يمنع المستشعرات من الرصد بطريقة صحيحة  ●

(ضباب، ثلج، عاصفة رملية، أمطار غزيرة، إلخ)
عند وجود مطر، ثلج، إلخ على السطح األمامي من الرادار أو الكاميرا األمامية ●
في الظروف المرورية التي تتطلب تكرار رفع وخفض السرعة بشكل متكرر ●
أثناء القطر الطارئ ●
عند سماع رنان تحذير االقتراب بصورة متكررة ●
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القيادة في وضع منظم المسافة بين سيارتين
يستعمل هذا الوضع رادار لرصد وجود السيارات بما يصل إلى مسافة m 100 (١٠٠ متر) تقريبًا 
أمامك، ويحدد مسافة التتابع الحالية بين سيارتين، ويعمل للمحافظة على مسافة تتابع مالئمة عن 
ا برمجة المسافة المرغوبة بين سيارتين بواسطة تشغيل مفتاح  المركبة التي أمامك. من الممكن أيضً

المسافة بين سيارتين.
عند القيادة على منحدرات حادة، فقد تصبح المسافة بين سيارتين أقصر.

مثال على سرعة القيادة الثابتة  
عند عدم وجود سيارات أمامك

تسير السيارة بالسرعة المبرمجة من قبل السائق.
مثال على خفض سرعة القيادة الثابتة وتتبع سرعة القيادة الثابتة  

عند ظهور السيارة التي في المقدمة بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة  
عند رصد سيارة تسير أمامك، يخفض النظام سرعة سيارتك تلقائيًا. عندما يكون من الضروري خفض 
الوقت).  هذا  في  التوقف  أضواء  (ستضيء  المكابح  بتعشيق  النظام  يقوم  أكبر،  بشكل  السيارة  سرعة 
سيستجيب النظام للتغيرات التي تحدث في سرعة السيارة التي أمامك للمحافظة على المسافة المبرمجة 
بين سيارتين بواسطة السائق. يحذرك التحذير الخاص باالقتراب عندما يتعذر على النظام خفض السرعة 

ا من المركبة التي أمامك. بدرجة كافية لمنع سيارتك من االقتراب كثيرً
ا (تتوقف السيارة بواسطة التحكم في النظام).  عندما تتوقف السيارة التي أمامك، ستتوقف سيارتك أيضً
(عملية  التسارع  دواسة  ضغط  أو   “+ RES” المفتاح  ضغط  فإن  أمامك،  التي  السيارة  انطالق  بعد 
االنطالق) سيستأنف تتبع سرعة القيادة الثابتة. إذا لم يتم إجراء عملية االنطالق، يواصل التحكم بالنظام 

إبقاء سيارتك متوقفة.
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٣٥١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

عند تشغيل ذراع االنعطاف وتحرك سيارتك إلى المسرب الذي تم التجاوز عنه أثناء القيادة بسرعة تبلغ 
km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) أو أكثر، فستتسارع السيارة للمساعدة على تجاوز السيارة العابرة.

قد يحدد تعريف النظام ما هو المسرب الذي تم التجاوز عنه لوحده باالعتماد على موقع عجلة القيادة في 
السيارة (موضع السائق على الجانب األيسر مقابل موضع السائق على الجانب األيمن.) إذا تمت قيادة 
السيارة إلى منطقة حيث يكون فيها مسرب التجاوز على جانب مختلف عن المكان الذي تتم فيه قيادة 
السيارة بشكل طبيعي، فقد تتسارع السيارة عندما يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف في االتجاه المعاكس 
لمسرب التجاوز (على سبيل المثال، إذا كان السائق يقوم بتشغيل السيارة عادةً في منطقة حيث يكون فيها 
مسرب  فيها  يكون  حيث  منطقة  إلى  السيارة  بقيادة  يقوم  ذلك  بعد  ولكن  اليمين  على  التجاوز  مسرب 

التجاوز على اليسار، وقد تتسارع السيارة عند تفعيل إشارة االنعطاف اليمنى).
مثال على التسارع  

عند عدم وجود المزيد من السيارات في المقدمة تسير بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة  
يتسارع النظام إلى أن يصل إلى السرعة المبرمجة. بعدها يعود النظام إلى سرعة القيادة الثابتة.

تهيئة سرعة السيارة (وضع منظم المسافة بين سيارتين)
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مفتاح  اضغط   

الرئيسي لتفعيل منظم سرعة القيادة الثابتة.
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مؤشر  سيضيء 
على  رسالة  وستعرض  الديناميكي  الراداري 

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
منظم  تفعيل  إللغاء   أخر مرة  المفتاح  اضغط 

سرعة القيادة الثابتة.
إذا تم ضغط مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي مع المواصلة لمدة ١٫٥ ثانية أو أكثر، يتم تشغيل 

النظام في وضع منظم سرعة القيادة الثابتة. (ص ٣٥٧)
قم بزيادة سرعة السيارة أو خفضها، مع تشغيل   
المرغوبة  السيارة  سرعة  إلى  التسارع،  دواسة 
(عند أو أعلى من km/h 30 [٣٠ كم/ساعة] 
لبرمجة   “- SET” المفتاح  واضغط  تقريبًا) 

السرعة.
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مؤشر  سيضيء 

.“SET”

سرعة  هي  المبرمجة  السيارة  سرعة  تصبح 
السيارة لحظة تحرير المفتاح.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٥٢
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ضبط السرعة المبرمجة
ضبط السرعة المبرمجة بواسطة المفتاح ●

السرعة  عرض  يتم  أن  إلى   “- SET” أو   “+ RES” المفتاح  اضغط  المبرمجة،  السرعة  لتغيير 
المبرمجة المرغوبة.

يعمل على زيادة السرعة  
(باستثناء عند توقف السيارة بواسطة التحكم في 

النظام في وضع منظم المسافة بين سيارتين)
يعمل على خفض السرعة  

الضبط الدقيق: اضغط المفتاح.
المواصلة  مع  المفتاح  اضغط  كبير:  بتغيير  ضبط 
إلى  الوصول  عند  بتحريره  وقم  السرعة،  لتغيير 

السرعة المرغوبة.
في وضع منظم المسافة بين سيارتين، ستزيد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي:

الضبط الدقيق: بمقدار  km/h 1 (١ كم/ساعة) في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح
أن  طالما  كم/ساعة)   ٥) 5 km/h مقدارها  بزيادات  الخفض  أو  الزيادة  على  يعمل  كبير:  بتغيير  ضبط 

المفتاح مضغوطًا
في وضع منظم سرعة القيادة الثابتة (ص ٣٥٧)، ستزيد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي:

الضبط الدقيق: بمقدار  km/h 1 (١ كم/ساعة) في كل مرة تقوم فيها بضغط المفتاح
ضبط بتغيير كبير: ستواصل السرعة التغير أثناء ضغط المفتاح.

زيادة السرعة المبرمجة بواسطة دواسة التسارع ●
قم بالتسارع بواسطة تشغيل دواسة التسارع إلى سرعة السيارة المرغوبة  

“- SET” اضغط المفتاح  
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٣٥٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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تغيير المسافة بين سيارتين (وضع منظم المسافة بين سيارتين)
بين  المسافة  تغيير  على  المفتاح  ضغط  يعمل 

سيارتين كما يلي:
طويلة  

متوسطة  
قصيرة  

إذا كانت مركبة تسير أمامك، سيتم عرض عالمة 
ا. السيارة التي في المقدمة أيضً

عالمة السيارة 
التي في المقدمة

تهيئات المسافة بين سيارتين (وضع منظم المسافة بين سيارتين)
قم باختيار مسافة ما من الجدول أدناه. الحظ بأن المسافات الظاهرة تتوافق مع سرعة السيارة التي 
تبلغ km/h 80 (٨٠ كم/ساعة). المسافة بين السيارتين تزداد/تتناقص بالتوافق مع سرعة السيارة. 
عند توقف السيارة بواسطة التحكم في النظام، تتوقف السيارة عند المسافة المحددة بين سيارتين 

ا للحالة. وفقً
المسافة بين سيارتينخيارات المسافة

 m 50 (٥٠ متر) تقريبًاطويلة

 m 40 (٤٠ متر) تقريبًامتوسطة

m 30  (٣٠ متر) تقريبًاقصيرة
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٥٤
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منظم  النظام (وضع  في  التحكم  بواسطة  السيارة  توقف  عند  الثابتة  القيادة  سرعة  تتبع  استئناف 
المسافة بين سيارتين)

بعد انطالق السيارة التي أمامك، اضغط المفتاح 
.“+ RES”

ا تتبع سرعة القيادة الثابتة  ستستأنف سيارتك أيضً
إذا تم ضغط دواسة التسارع بعد انطالق السيارة 

التي أمامك.

إلغاء واستئناف منظم السرعة
منظم  إلغاء  على  يعمل  اإللغاء  مفتاح  ضغط   

السرعة.
دواسة  ضغط  عند  ا  أيضً السرعة  منظم  إلغاء  يتم 

المكابح.
(عند توقف السيارة بواسطة التحكم في النظام، 
فإن الضغط على دواسة المكابح لن يعمل على 

إلغاء التهيئة.)
ضغط المفتاح ”RES +“ يستأنف منظم سرعة القيادة الثابتة ويعيد سرعة السيارة إلى السرعة   

المبرمجة.
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٣٥٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
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التحذير الخاص باالقتراب (وضع منظم المسافة بين سيارتين)
ا من المركبة التي  عندما تكون سيارتك قريبة جدً
وبدرجة  تلقائيًا  السرعة  خفض  ويكون  أمامك، 
كافية عبر منظم سرعة القيادة الثابتة غير ممكنًا، 
ا  ستومض شاشة العرض وسيصدر الرنان صوتً
إذا  هذا  على  مثاالً  طرح  سيتم  السائق.  لتنبيه 
أثناء  أمامك  من  الطريق  آخر  سائق  اعترض 
قيادتك خلف سيارة ما. اضغط دواسة المكابح 

لضمان وجود مسافة مالئمة بين السيارتين.
قد ال تصدر تحذيرات عندما ■

في األوقات التالية، قد ال تصدر تحذيرات حتى عندما تكون المسافة بين سيارتين صغيرة.
عندما تكون سرعة المركبة التي في المقدمة مماثلة أو تتجاوز سرعة سيارتك ●
عندما تكون المركبة التي في المقدمة تسير بسرعة منخفضة للغاية ●
مباشرةً بعد ضبط سرعة منظم سرعة القيادة الثابتة ●
عند ضغط دواسة التسارع ●

وظيفة خفض السرعة عند المنعطف
أثناء القيادة في وضع منظم المسافة بين سيارتين، ستعمل هذه الوظيفة على تقليل سرعة السيارة، إذا 

تم تحديد أنها ضرورية.
تشغيل الوظيفة ■

عندما تبدأ عجلة القيادة بالدوران، فستبدأ سرعة السيارة باالنخفاض. عندما تعود عجلة القيادة 
إلى الموضع الوسطي، فسيتوقف انخفاض سرعة السيارة.

باالعتماد على الحالة، فستعود سرعة السيارة إلى السرعة المبرمجة لوضع منظم المسافة بين 
سيارتين.

في الحاالت التي تكون فيها بحاجة إلى تشغيل منظم المسافة بين سيارتين، كما هو الحال عندما 
تعترض السيارة التي في المقدمة الطريق أمام سيارتك، فسيتم إلغاء وظيفة خفض السرعة عند 

المنعطف.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٥٦
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شاشة عرض التشغيل ■
يتم عرضها عند خفض سرعة السيارة.

عند توقف انخفاض سرعة السيارة، ستختفي 
شاشة العرض.

تغيير التهيئات الخاصة بوظيفة خفض السرعة عند المنعطف ■
سرعة  خفض  قوة  ضبط  ويمكن  المنعطف  عند  السرعة  خفض  وظيفة  تفعيل/تعطيل  يمكن 

السيارة.
السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٤٫٢ بوصة

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  
قم باختيار ”خفض سرعة العطف“.  

السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٧ بوصة
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد مع المواصلة.  
قم باختيار ”خفض سرعة العطف“.  
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٤

يادة
الق
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اختيار وضع منظم سرعة القيادة الثابتة
عند اختيار وضع منظم سرعة القيادة الثابتة، ستحافظ سيارتك على السرعة المبرمجة دون التحكم 
بالمسافة بين السيارتين. قم باختيار هذا الوضع فقط عندما ال يعمل وضع منظم المسافة بين سيارتين 

بشكلٍ صحيح بسبب اتساخ الرادار، إلخ.
ا،  بينما يكون منظم سرعة القيادة الثابتة متوقفً  
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مفتاح  اضغط 
أو  ثانية   ١٫٥ لمدة  المواصلة  مع  الرئيسي 

أكثر.
مباشرةً بعد ضغط المفتاح، سيضيء مؤشر منظم 
بعد  الديناميكي.  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة 
القيادة  سرعة  منظم  مؤشر  إلى  سينتقل  ذلك، 

الثابتة.
االنتقال إلى وضع منظم سرعة القيادة الثابتة يكون ممكنًا فقط عند تشغيل المفتاح بينما يكون منظم سرعة 

ا. القيادة الثابتة متوقفً
مع  خفضها،  أو  السيارة  سرعة  بزيادة  قم   
السيارة  سرعة  إلى  التسارع،  دواسة  تشغيل 
 30 km/h من  أعلى  أو  (عند  المرغوبة 
المفتاح  واضغط  تقريبًا)  كم/ساعة]   ٣٠]

”SET -“ لبرمجة السرعة.

الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مؤشر  سيضيء 
.“SET”

تصبح سرعة السيارة المبرمجة هي سرعة السيارة لحظة تحرير المفتاح.
ضبط تهيئة السرعة: ص ٣٥٢

إلغاء واستئناف تهيئة السرعة: ص ٣٥٤
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٥٨
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الفتات  على  التعرف  في  المساعدة  نظام  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم 
ا) الطريق (إذا كان مجهزً

عند تفعيل هذه الوظيفة وتم تشغيل النظام في وضع منظم المسافة بين سيارتين (ص ٣٥٠)، عند 
لألعلى/ بواسطة سهم  عليه  التعرف  تم  الذي  السرعة  حد  عرض  فسيتم  السرعة،  حد  الفتة  رصد 

لألسفل. يمكن زيادة/خفض السرعة المبرمجة على حد السرعة الذي تم التعرف عليه عن طريق 
.“+ RES”/“- SET” الضغط مع المواصلة على المفتاح

عندما تكون السرعة المبرمجة الحالية أقل من حد السرعة الذي تم التعرف عليه ●
اضغط المفتاح ”RES +“ وأبقه مضغوطًا.

عندما تكون السرعة المبرمجة الحالية أعلى من حد السرعة الذي تم التعرف عليه ●
اضغط المفتاح ”SET -“ وأبقه مضغوطًا.

التعرف  في  المساعدة  نظام  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  تفعيل/تعطيل 
ا) على الفتات الطريق (إذا كان مجهزً

يمكن تفعيل/تعطيل منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نظام المساعدة في التعرف 
على الفتات الطريق في  والموجودة على شاشة عرض الوسائط المتعددة. (ص ١٥٤)

على  التعرف  في  المساعدة  نظام  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  تشغيل  عند 
الفتات الطريق، أثناء القيادة نزوالً على تلة، فإن سرعة السيارة قد تتجاوز السرعة المبرمجة.

لتنبيه  رنان  صوت  وسيصدر  والمعروضة  لمبرمجة  السيارة  سرعة  تظليل  سيتم  الحالة،  هذه  في 
السائق.
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٣٥٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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يمكن ضبط منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة عندما ■
● .D يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع
يمكن ضبط السرعة المبرمجة المرغوبة عندما تبلغ سرعة السيارة km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا أو  ●

أعلى. 
(مع ذلك، عند ضبط سرعة السيارة أثناء القيادة على سرعة أقل من km/h 30 [٣٠ كم/ساعة] تقريبًا، 

فسيتم ضبط السرعة المبرمجة على km/h 30 [٣٠ كم/ساعة] تقريبًا.)
زيادة السرعة بعد ضبط سرعة السيارة ■

بالسرعة  القيادة  استئناف  يتم  التسارع،  بعد  التسارع.  دواسة  تشغيل  طريق  عن  السيارة  سرعة  زيادة  يمكن 
المبرمجة. مع ذلك، أثناء وجود السيارة في وضع منظم المسافة بين سيارتين، فقد تنخفض سرعة السيارة إلى 

أقل من السرعة المبرمجة وذلك للمحافظة على المسافة بينك وبين المركبة التي في المقدمة.
عند توقف السيارة أثناء تتبع سرعة القيادة الثابتة ■

ضغط المفتاح ”RES +“ أثناء توقف السيارة التي أمامك سيستأنف تتبع سرعة القيادة الثابتة إذا انطلقت  ●
السيارة التي أمامك خالل ٣ ثوانٍ تقريبًا بعد ضغط المفتاح.

إذا بدأت السيارة التي أمامك باإلنطالق في غضون ٣ ثوانٍ بعد توقف سيارتك، سيتم استئناف تتبع سرعة  ●
القيادة الثابتة.

اإللغاء التلقائي لوضع منظم المسافة بين سيارتين ■
يتم إلغاء وضع منظم المسافة بين سيارتين تلقائيًا في الحاالت التالية:

● .VSC يتم تفعيل نظام التحكم في استقرار السيارة
يتم تفعيل نظام التحكم في الجر TRC لفترة من الوقت. ●
● .TRC أو نظام التحكم في الجر VSC عند إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة
يتعذر رصد المستشعر بشكل صحيح النه مغطى بطريقة ما. ●
سبيل  ● القيادة. (على  دعم  بنظام  الخاص  المحرك  خرج  بتقييد  التحكم  نظام  أو  الكبح  منظم  يعمل  عندما 

المثال: نظام األمان ما قبل التصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)
يتم تشغيل مكابح صف السيارة. ●
يتم إيقاف السيارة بواسطة التحكم في النظام على منحدر حاد. ●
يتم رصد ما يلي عند توقف السيارة بواسطة التحكم في النظام: ●

السائق غير مرتدٍ حزام المقعد. •
تم فتح باب السائق. •
تم إيقاف السيارة لمدة حوالي ٣ دقائق •

إذا تم إلغاء وضع منظم المسافة بين سيارتين تلقائيًا ألي سبب آخر غير المذكور أعاله، فقد يكون هناك عطل 
في النظام. اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٦٠
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اإللغاء التلقائي لوضع منظم سرعة القيادة الثابتة ■
يتم إلغاء وضع منظم سرعة القيادة الثابتة تلقائيًا في الحاالت التالية:

إذا كانت سرعة السيارة الفعلية أقل من السرعة المبرمجة بأكثر من km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●
إذا انخفضت سرعة السيارة الفعلية إلى أقل من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●
● .VSC يتم تفعيل نظام التحكم في استقرار السيارة
يتم تفعيل نظام التحكم في الجر TRC لفترة من الوقت. ●
● .TRC أو نظام التحكم في الجر VSC عند إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة
سبيل  ● القيادة. (على  دعم  بنظام  الخاص  المحرك  خرج  بتقييد  التحكم  نظام  أو  الكبح  منظم  يعمل  عندما 

المثال: نظام األمان ما قبل التصادم، نظام التحكم ببدء القيادة)
يتم تشغيل مكابح صف السيارة. ●

إذا تم إلغاء وضع منظم سرعة القيادة الثابتة تلقائيًا ألي سبب آخر غير المذكور أعاله، فقد يكون هناك عطل 
في النظام. اتصل بوكيل تويوتا لديك.

الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض السرعة عند المنعطف ■
في الحاالت التالية، قد ال تعمل فيها وظيفة خفض السرعة عند المنعطف:

عند قيادة السيارة حول منعطف بسيط ●
عند ضغط دواسة التسارع ●
عند قيادة السيارة حول منعطف قصير للغاية ●

قد ال يعمل منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نظام المساعدة في التعرف على الفتات الطريق  ■
ا) بشكل صحيح عندما (إذا كان مجهزً

بما أن منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نظام المساعدة في التعرف على الفتات الطريق قد ال 
يعمل بشكل صحيح في الحاالت التي قد ال يعمل فيها النظام RSA أو ال يتم رصده بشكل صحيح (ص 

٣٤٥)، عند استعمال هذه الوظيفة، احرص على التحقق من الفتة حد السرعة المعروضة.
في الحاالت التالية، قد ال تتغير السرعة المبرمجة على حد السرعة الذي تم التعرف عليه عن طريق الضغط 

.“+ RES”/“- SET” مع المواصلة على المفتاح
عندما ال تكون معلومات حد السرعة متاحة ●
عندما يكون حد السرعة الذي تم التعرف عليه هو نفس السرعة المبرمجة ●
عندما يكون حد السرعة الذي تم التعرف عليه خارج نطاق السرعة التي يمكن أن يقوم منظم سرعة القيادة  ●

الثابتة الراداري الديناميكي بتشغيلها
تشغيل المكابح ■

قد يتم سماع صوت تشغيل المكابح وقد تتغير استجابة دواسة المكابح، لكن هذه ال تعد أعطال.
رسائل ورنانات التحذير الخاصة بمنظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■

يتم استعمال رسائل ورنانات التحذير لإلشارة إلى وجود عطل في النظام أو إلعالم السائق بضرورة توخي 
الحذر أثناء القيادة. إذا تم عرض رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة، اقرأ الرسالة واتبع 

التعليمات. (ص ٣٠٥، ٥٩٧)
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٣٦١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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عندما ال يتمكن المستشعر من رصد السيارة التي أمامك بطريقة صحيحة ■
في حال حدوث أحد الظروف التالية وباالعتماد عليها، قم بتشغيل دواسة المكابح عندما يكون خفض تسارع 

ا. النظام غير كافٍ أو قم بتشغيل دواسة التسارع عندما يكون التسارع مطلوبً
بما أنه قد ال يتمكن المستشعر من العمل بشكل صحيح لرصد هذه األنواع من السيارات، قد ال يتم تفعيل 

التحذير من االقتراب (ص ٣٥٥).
السيارات التي تقطع الطريق أمامك بشكل مفاجئ ●
السيارات التي تسير بسرعات منخفضة ●
السيارات التي ال تسير في نفس المسرب ●
السيارات ذات الحواف الخلفية الصغيرة (المقطورات غير المحملة على متنها، إلخ) ●

الدراجات النارية التي تسير في المسرب نفسه ●
الخاصة  ● رصد  عملية  المحيطة  المنطقة  في  الموجودة  السيارات  من  الثلج  أو  المياه  تناثر  يعيق  عندما 

بالمستشعر
عندما تكون سيارتك متجهة نحو األعلى (بسبب وجود  ●

حمولة ثقيلة في حجيرة األمتعة ، إلخ)

إذا كانت السيارة التي في المقدمة ذات خلوص أرضي  ●
كبير للغاية
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٦٢
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الظروف التي قد ال يعمل في ظلها وضع منظم المسافة بين سيارتين بشكل صحيح ■
ا للظروف) إذا لزم  في حال حدوث أحد الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة المكابح (أو دواسة التسارع، تبعً

األمر.
ا على رصد السيارات التي تسير أمامك بطريقة صحيحة، فإن النظام قد  بما أن المستشعر قد ال يكون قادرً

اليعمل على النحو الصحيح.
عندما ينحني الطريق أو عندما تكون المسارب ضيقة ●

في حالة عدم استقرار إدارة عجلة القيادة أو عدم استقرار  ●
وضعيتك في المسرب

عندما تقوم السيارة التي أمامك بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ ●
عند القيادة على طريق محاط ببنيةٍ ما، كما هو الحال في نفق أو على جسر ●

الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة خفض السرعة عند المنعطف بشكل صحيح ■
في الحاالت التالية، قد ال تعمل فيها وظيفة خفض السرعة عند المنعطف بشكل صحيح:

عند قيادة السيارة حول منعطف على منحدرمائل لألعلى/لألسفل ●
عندما يختلف مسار السيارة عن شكل المنعطف ●
عندما ترتفع سرعة السيارة للغاية عند الدخول بمنعطف ما ●
عند إدارة عجلة القيادة بشكل مفاجئ ●
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منظم سرعة القيادة الثابتة

استعمل منظم سرعة القيادة الثابتة للحفاظ على السرعة المبرمجة دون ضغط دواسة التسارع.

مكونات النظام
شاشة عرض العدادات ■

السرعة المبرمجة  
المؤشرات  

مفاتيح التشغيل ■
“+ RES” المفتاح  

مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي  
مفتاح اإللغاء  

 “- SET”المفتاح  

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٦٤
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ضبط سرعة السيارة
الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  مفتاح  اضغط   

الرئيسي لتفعيل منظم سرعة القيادة الثابتة. 
سيتم عرض مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة.

منظم  تفعيل  إللغاء   أخر مرة  المفتاح  اضغط 
سرعة القيادة الثابتة.

إلى  خفضها  أو  السيارة  سرعة  بزيادة  قم   
 “- SET” السرعة المرغوبة، واضغط المفتاح

لبرمجة السرعة.
بمنظم  الخاص   “SET” مؤشر  عرض  سيتم 

سرعة القيادة الثابتة.
سرعة  هي  المبرمجة  السيارة  سرعة  تصبح 

السيارة لحظة تحرير المفتاح.
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٣٦٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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ضبط السرعة المبرمجة
لتغيير السرعة المبرمجة، قم بتشغيل المفتاح ”RES +“ أو ”SET -“ إلى أن يتم الحصول على 

السرعة المبرمجة المرغوبة.
يعمل على زيادة السرعة  
يعمل على خفض السرعة  

الضبط الدقيق: اضغط المفتاح.
المواصلة  مع  المفتاح  اضغط  كبير:  بتغيير  ضبط 
إلى  الوصول  عند  بتحريره  وقم  السرعة،  لتغيير 

السرعة المرغوبة.

ستزيد السرعة المبرمجة أو تقل كما يلي:
الضبط الدقيق: بمقدار  km/h 1 (١ كم/ساعة) تقريبًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المفتاح

ضبط بتغيير كبير: يمكن أن تزيد أو تقل السرعة المبرمجة بشكل متواصل إلى أن يتم تحرير المفتاح.
إلغاء واستئناف منظم سرعة القيادة الثابتة

منظم  إلغاء  على  يعمل  اإللغاء  مفتاح  ضغط   
سرعة القيادة الثابتة.

استعمال  عند  السرعة  برمجة  إلغاء  ا  أيضً يتم 
المكابح.

على  يعمل   “+ RES” المفتاح  ضغط   
استئناف منظم سرعة القيادة الثابتة.

االستئناف متوفر عندما تكون سرعة السيارة أكبر 
من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٦٦
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يمكن برمجة منظم سرعة القيادة الثابتة عندما ■
● .S أو تم اختيار نطاق السرعة 4 أو أعلى من الوضع D يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع
تكون سرعة السيارة أعلى من  km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●

زيادة السرعة بعد ضبط سرعة السيارة ■
يمكن زيادة سرعة السيارة بالطريقة العادية. بعد زيادة السرعة، يتم استئناف القيادة بالسرعة المبرمجة. ●
حتى بدون إلغاء منظم سرعة القيادة الثابتة، يمكن زيادة السرعة المبرمجة عن طريق زيادة سرعة السيارة إلى  ●

السرعة المرغوبة كمرحلة أولى ومن ثم ضغط المفتاح ”SET -“ لضبط السرعة الجديدة.
اإللغاء التلقائي لمنظم سرعة القيادة الثابتة ■

يتوقف منظم سرعة القيادة الثابتة عن المحافظة على سرعة السيارة في أي من الحاالت التالية. 
إذا انخفضت سرعة السيارة الفعلية أقل من سرعة السيارة المضبوطة بأكثر من  km/h 16 (١٦ كم/ساعة)  ●

تقريبًا.
عندها، ال يتم االحتفاظ بالسرعة المبرمجة المخزنة في الذاكرة.

إذا كانت سرعة السيارة الفعلية أقل من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●
● .VSC يتم تفعيل نظام التحكم في استقرار السيارة
يتم تفعيل نظام التحكم في الجر TRC لفترة من الوقت. ●
● .TRC أو نظام التحكم في الجر VSC عند إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة

إذا تم عرض رسالة التحذير الخاصة بمنظم سرعة القيادة الثابتة على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
 اضغط مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي مرة واحدة إللغاء تفعيل النظام، ثم اضغط الزر مرة أخر

إلعادة تفعيل النظام.
إذا لم تتمكن من ضبط سرعة منظم سرعة القيادة الثابتة أو إذا تم إلغاء منظم سرعة القيادة الثابتة بعد تشغيله 
، فقد يكون هناك عطل في نظام منظم سرعة القيادة الثابتة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا  مباشرةً

لديك. 

CAMRY_OM33F04H.indb   366CAMRY_OM33F04H.indb   366 2020-12-16   4:29:03 PM2020-12-16   4:29:03 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣٦٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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  تحذير
لتفادي التشغيل غير المقصود لمنظم سرعة القيادة الثابتة ■

قم بإيقاف منظم سرعة القيادة الثابتة باستعمال مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة الرئيسي عند عدم استعماله.
األوضاع غير المالئمة الستعمال منظم سرعة القيادة الثابتة ■

ال تستعمل منظم سرعة القيادة الثابتة في أي من الحاالت التالية.
فعل ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وقد يتسبب ذلك في وقوع حادث ينجم عنه الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
على الطرق المزدحمة ●
على الطرق ذات المنحنيات الحادة ●
على الطرق المتعرجة ●
على الطرق الزلقة مثل تلك المغطاة بماء المطر أو الجليد أو الثلج ●
على المنحدرات الحادة ●

قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة على منحدر حاد.
أثناء القطر الطارئ ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٦٨
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أنظمة المساعدة على القيادة

للمحافظة على القيادة بشكل آمن وعلى األداء، تعمل األنظمة التالية تلقائيًا استجابةً ألوضاع القيادة 
ا لديك أن هذه األنظمة هي أنظمة تكميلية وينبغي عدم االعتماد عليها  المختلفة. ولكن ليكن معلومً

بشكل زائد عند تشغيل السيارة. 

نظام ABS (نظام المكابح المانع لالنغالق) ◆
يساعد على منع قفل حركة العجالت عند استعمال المكابح بشكل مفاجئ، أو في حالة استعمال 

المكابح أثناء القيادة على سطح طريق زلق
مؤازر المكابح ◆

يعطي مستو قوة كبح أكبر بعد الضغط على دواسة المكابح عندما يرصد النظام وجود وضع 
يستدعي اإليقاف االضطراري

نظام VSC (نظام التحكم في استقرار السيارة) ◆
يساعد السائق على التحكم في االنزالق عند االنحراف بشكل مفاجئ أو الدوران على أسطح 

طرق زلقة.
ا إضافيًا لنظام المكابح المانع لالنغالق ABS ونظام التحكم في الجر TRC ونظام  يؤمن تحكمً

.EPS ونظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا VSC التحكم في استقرار السيارة
يساعد على الحفاظ على استقرار توجيه السيارة في حال اإلنحراف على أسطح الطرق الزلقة 

عن طريق التحكم بأداء التوجيه.
ا) ◆ نظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي (إذا كان مجهزً

عندما يرصد مستشعر كيس الهواء وقوع تصادم ما ويعمل النظام، تقوم كل من المكابح وأضواء 
من  التقليل  على  يساعد  هذا  فإن  وبالتالي  السيارة  سرعة  من  للحد  التلقائي  بالتحكم  التوقف 

احتمالية حدوث المزيد من التلف بسبب وقوع تصادم ثانوي
نظام TRC (نظام التحكم في الجر) ◆

يساعد في الحفاظ على قدرة دفع السيارة ويمنع دوران عجالت الدفع في الفراغ عند بدء تشغيل 
السيارة أو زيادة سرعتها على طرق زلقة

منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل ◆
يساعد على الحد من تحرك السيارة للخلف عند االنطالق على مرتفع
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٣٦٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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نظام EPS (نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا)  ◆
ا كهربائيًا لتقليل مقدار الجهد الذي تحتاج إليه إلدارة عجلة القيادة  يستعمل موتورً

إشارة الكبح الطارئ  ◆
عند تعشيق المكابح بشكل مفاجئ، تومض وامضات الطوارئ بشكل تلقائي لتنبيه السيارة في 

الخلف.
ا) ◆ نظام BSM (نظام مراقبة النقاط العمياء) (إذا كان مجهزً

ص ٣٧٦

VSC التحكم في استقرار السيارة/TRC عند تشغيل أنظمة التحكم في الجر
االنزالق أثناء عمل نظام  سيومض ضوء مؤشر 
في  التحكم  TRC/نظام  الجر  في  التحكم 

.VSC استقرار السيارة
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٧٠
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TRC تعطيل نظام التحكم في الجر
 TRC إذا انغرست عجالت السيارة في الوحل أو التراب أو الثلوج، يمكن لنظام التحكم في الجر
خفض القدرة المتولدة من المحرك إلى العجالت. ضغط  إليقاف النظام قد يسهل عليك 

أرجحة السيارة لتحريرها.
اضغط   ،TRC الجر  في  التحكم  نظام  إليقاف 

واتركه بسرعة.
السحب“  بقوة  التحكم  نظام  إيقاف  ”تم  ستظهر 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
.إلعادة تشغيل النظام، اضغط  مرة أخر
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٣٧١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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ا ■ إيقاف نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC معً
إليقاف نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC، اضغط  وأبقه مضغوطًا 

لمدة تزيد عن ٣ ثوانٍ بينما تكون السيارة متوقفة.
عرض  شاشة  على  السحب“  بقوة  التحكم  نظام  إيقاف  ”تم  وستظهر   VSC OFF المؤشر  ضوء  سيضيء 

المعلومات المتعددة*.
.إلعادة تشغيل األنظمة، اضغط  مرة أخر

ا (يكون  في السيارات المجهزة بنظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم)، فسيتم تعطيل النظام PCS أيضً  :*  
ا فقط). سيضيء ضوء التحذير الخاص بنظام األمان ما  التحذير الخاص بنظام األمان ما قبل التصادم متاحً

قبل التصادم PCS وسيتم عرض رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٣٢٤)
عند عرض الرسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة التي توضح بأنه تم تعطيل نظام التحكم في الجر  ■

TRC حتى ولو لم يتم ضغط 

يتم إلغاء تفعيل نظام التحكم في الجر TRC بشكل مؤقت. إذا استمر ظهور المعلومات، اتصل بوكيل تويوتا 
لديك.

ظروف تشغيل منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل ■
عند مواجهة الظروف األربعة التالية، سيعمل منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل:

ذراع تحويل السرعة في وضع آخر غير الوضع P أو N (عند االنطالق لألمام/للخلف على منحدر مائل  ●
لألعلى)

أن تكون السيارة متوقفة ●
دواسة التسارع غير مضغوطة ●
مكابح صف السيارة غير معشقة ●

إلغاء النظام التلقائي لمنظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل ■
سيتوقف منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل في أي من الحاالت التالية:

● N أو P إذا تم نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
إذا كانت دواسة التسارع مضغوطة ●
إذا كانت مكابح صف السيارة معشقة ●
انقضت ثانيتين كحد أقصى بعد تحرير دواسة المكابح ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٧٢
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األصوات واالهتزازات الناتجة عن نظام المكابح المانع لالنغالق ABS ونظام مؤازرة المكابح ونظام التحكم  ■
في استقرار السيارة VSC ونظام التحكم في الجر TRC ومنظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل

قد يسمع صوت من حجيرة المحرك عند ضغط دواسة المكابح بشكل متكرر أو عند بدء تشغيل المحرك أو  ●
بعد بدء السيارة بالحركة مباشرة. هذا الصوت ال يعني وجود خلل في أي من هذه األنظمة.

ا منها أن عطالً قد حدث.  ● يمكن ألي من الظروف التالية أن تحدث عند تشغيل األنظمة أعاله. وال يعني أيً
قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة. •
ا. • قد تسمع صوت الموتور بعد أن تتوقف السيارة عن الحركة أيضً
• .ABS قد تشعر بنبض بسيط في دواسة المكابح بعد تفعيل نظام المكابح المانع لالنغالق
• .ABS قد تشعر بحركة بسيطة إلى األسفل في دواسة المكابح بعد تفعيل نظام المكابح المانع لالنغالق

■ EPS صوت تشغيل نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا
عند استعمال عجلة القيادة قد تسمع صوت موتور (صوت أزيز). هذا ال يعني وجود خلل.

■ VSC والتحكم في استقرار السيارة TRC إعادة التفعيل التلقائي لنظامي التحكم في الجر
بعد إيقاف نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC، ستتم إعادة تفعيل األنظمة 

تلقائيًا في الحاالت التالية:
عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف ●
إذا تم إيقاف نظام التحكم في الجر TRC فقط، سيتم تشغيل نظام التحكم في الجر TRC عند ازدياد سرعة  السيارة  ●

إذا تمت إدارة كال نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC إلى وضع اإليقاف، 
فلن تتم إعادة التفعيل التلقائي عند ازدياد سرعة السيارة.

الظروف التشغيلية لنظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي ■
يعمل النظام عندما يرصد مستشعر كيس هواء SRS صدمة أثناء تحرك السيارة.

مع ذلك، ال يعمل النظام في أي من الحاالت التالية.
إذا كانت سرعة السيارة أقل من  km/h 10 (١٠ كم/ساعة) ●
المكونات تالفة ●

اإللغاء التلقائي لنظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي ■
يتم إلغاء نظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي تلقائيًا في الحاالت التالية:

تنخفض سرعة السيارة إلى أقل من km/h 10 (١٠ كم/ساعة) تقريبًا ●
تنقضي فترة زمنية معينة أثناء التشغيل ●
إذا كانت دواسة التسارع مضغوطة بمقدار كبير ●

■ EPS انخفاض فعالية نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا
يتم خفض فعالية نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا EPS للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة النظام بشكل زائد 
عندما يتكرر استعمال عجلة القيادة على مد فترة زمنية طويلة. ونتيجة لذلك فقد تشعر بثقل في عجلة القيادة. 
إذا حدث هذا، توقف عن استعمال عجلة القيادة بشكل زائد أو أوقف حركة السيارة وأوقف تشغيل المحرك. 

يفترض في نظام EPS أن يعود إلى الوضع االعتيادي خالل ١٠ دقائق.
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٣٧٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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شروط تشغيل إشارة الكبح الطارئ ■
في حال استيفاء الشروط الثالثة التالية، سيتم تشغيل إشارة الكبح الطارئ:

وامضات الطوارئ في وضع اإليقاف ●
سرعة السيارة الفعلية أعلى من km/h 55 (٥٥كم/ساعة) ●
دواسة المكابح مضغوطة بطريقة تتسبب في تقييم النظام لتباطؤ السيارة على أنه عملية كبح مفاجئ ●

إلغاء النظام التلقائي إلشارة الكبح الطارئ ■
ستتوقف إشارة الكبح الطارئ في أي من الحاالت التالية:

وامضات الطوارئ في وضع التشغيل ●
تم تحرير دواسة المكابح ●
قام النظام بتقييم تباطؤ السيارة على أنه ليس عملية كبح مفاجئ ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٧٤
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  تحذير
نظام المكابح المانع لالنغالق ABS ال يعمل بشكل فعّال عند ■

تجاوز حدود أداء تماسك اإلطارات (مثل اإلطارات شديدة االهتراء على الطرق المغطاة بالثلوج). ●
انزالق السيارة على سطح الماء أثناء القيادة بسرعة عالية على طرق مبللة أو فيها بقع مائية. ●

في  ■ لإليقاف  الالزمة  المسافة  تتجاوز  قد   ABS لالنغالق  المانع  المكابح  نظام  تشغيل  عند  اإليقاف  مسافة 
الظروف العادية

ا  دائمً قم  السيارة.  إليقاف  الالزمة  المسافة  لتقصير  مصمم  غير   ABS لالنغالق  المانع  المكابح  نظام 
ا في الحاالت التالية: بالمحافظة على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسير أمامك، خصوصً

عند القيادة على طرق موحلة أو مغطاة بالحصى أو الثلوج ●
عند القيادة مع تركيب سالسل لإلطارات ●
عند القيادة فوق مطبات على الطريق ●
عند القيادة على طرق محفرة أو أسطح طرق غير مستوية ●

قد ال يعمل نظام التحكم في الجر TRC/نظام التحكم في استقرار السيارة VSC بشكل فعال عند ■
قد ال يتم التحكم باالتجاهات والقدرة أثناء القيادة على أسطح الطرق الزلقة، حتى إذا كان نظام التحكم في 

الجر TRC/نظام التحكم في استقرار السيارة VSC في وضع التشغيل. 
قم بقيادة السيارة بحذر في ظروف قد تفقد فيها االستقرار والقدرة.

ال يعمل منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل بشكل فعال عند ■
ال تعتمد بشكل زائد على منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل. قد ال يعمل منظم المساعدة  ●

على بدء االنطالق على التالل بصورة فعالة على المنحدرات شديدة االنحدار والطرق المغطاة بالجليد.
على النقيض من مكابح صف السيارة، فإن منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل غير مخصص  ●

إلبقاء السيارة ثابتة لفترة زمنية طويلة. ال تحاول استعمال منظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل 
لتثبيت السيارة على منحدر، ألن عمل ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث.

■ VSC نظام التحكم في استقرار السيارة/TRC عند تفعيل نظام التحكم في الجر
ا أثناء القيادة. القيادة المتهورة يمكن أن تتسبب في وقوع  ا دائمً يومض ضوء مؤشر االنزالق. كن حريصً

حادث. توخى الحذر الشديد عندما يومض ضوء المؤشر.
■ VSC التحكم في استقرار السيارة/TRC عند إيقاف أنظمة التحكم في الجر

احرص على وجه الخصوص وقم بالقيادة بسرعة مالئمة لظروف الطريق. وبما أن هناك أنظمة للمساعدة 
على ضمان استقرار السيارة وقدرة الدفع، ال تعمد إلى إيقاف نظامي التحكم في الجر TRC/التحكم في 

استقرار السيارة VSC إال عند الضرورة.
نظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي ■

ال تعتمد بشكل زائد على نظام الكبح الخاص بالتصادم الثانوي وحده. تم تصميم هذا النظام للمساعدة 
على التقليل من احتمالية حدوث المزيد من التلف بسبب وقوع تصادم ثانوي، مع ذلك، فإن فعاليته تتغير 
ا للعديد من الظروف. االعتماد الزائد على النظام قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. وذلك تبعً
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  تحذير
استبدال اإلطارات ■

تأكد من أن جميع اإلطارات بالحجم المحدد والماركة ونقشة المداس وإجمالي سعة الحمل. باإلضافة 
إلى ذلك، تأكد من نفخ جميع اإلطارات إلى مستو ضغط نفخ اإلطارات الموصى به.

لن يعمل نظام المكابح المانع لالنغالق ABS ونظام التحكم في الجر TRC ونظام التحكم في استقرار 
السيارة VSC بصورة صحيحة إذا تم تركيب إطارات مختلفة على السيارة.

اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على مزيد من المعلومات عند استبدال اإلطارات أو العجالت.
التعامل مع اإلطارات ونظام التعليق ■

استعمال إطارات متضررة بأي شكل أو تعديل نظام التعليق سوف يؤثر على أنظمة المساعدة على القيادة 
وقد يتسبب في حدوث عطل في النظام.

CAMRY_OM33F04H.indb   375CAMRY_OM33F04H.indb   375 2020-12-16   4:29:03 PM2020-12-16   4:29:03 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٧٦

CAMRY_GH

١، ٢(مراقبة النقاط العمياء) BSM النظام

مراقبة النقاط العمياء هو نظام يستعمل مستشعرات رادارية جانبية خلفية مثبتة على الجانب الداخلي 
ضمان  على  السائق  لمساعدة  وذلك  واأليمن  األيسر  الجانب  على  الموجود  الخلفي  المصد  من 

السالمة عند تغيير المسارب.

مكونات النظام
شاشة عرض المعلومات المتعددة  

العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تشغيل/إيقاف 
BSM. (ص ٣٧٧)

مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
المرايا  من  عمياء  نقطة  السيارة  ترصد  عندما 
االقتراب  عند  أو  الخلفية  للرؤية  الخارجية 
بسرعة من خلف النقطة العمياء، فسيضيء مؤشر 
المرآة الخارجية للرؤية الخلفية والموجود على 
ذراع  تشغيل  تم  إذا  رصده.  تم  الذي  الجانب 
يمكن  الذي  الجانب  نحو  االنعطاف  إشارة 
للرؤية  الخارجية  المرآة  مؤشر  يومض  رصده، 

الخلفية.
“BSM” المؤشر  

عند تشغيل وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM، يضيء المؤشر.

ا ١: إذا كان مجهزً
٢: لروسيا وكازخستان وقرغيزستان وأرمينيا
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٣٧٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

BSM تشغيل/إيقاف وظيفة مراقبة النقاط العمياء
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  
، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 

تهيئة سطوع مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية
على  الخلفية  للرؤية  الخارجية  المرايا  على  الموجودة  بالمؤشرات  الخاص  السطوع  تغيير  يمكن 

 (←ص ١٤١، ١٥٦) من شاشة عرض المعلومات المتعددة.
إمكانية رؤية مؤشرات المرآة الخارجية للرؤية الخلفية ■

تحت أشعة الشمس القوية، قد يكون من الصعب رؤية مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.
عند ظهور ”نظام مراقبة المنطقة المخفية غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

قد يلتصق الجليد، الثلج، الوحل، إلخ على المصد الخلفي حول المستشعرات. (ص ٣٧٨) 
ينبغي أن يعود النظام إلى وضع التشغيل العادي بعد إزالة الجليد، الثلج، الوحل، إلخ عن المصد الخلفي.

باإلضافة إلى ذلك، فقد ال تعمل المستشعرات بشكل اعتيادي عند القيادة في بيئات درجة حرارتها مرتفعة أو 
باردة للغاية.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٧٨

CAMRY_GH

عندما يكون هناك عطل في نظام مراقبة النقاط العمياء ■
ا لوجود أي من األسباب التالية، سيتم عرض رسالة تحذير: إذا تم رصد عطل في النظام نظرً

يوجد عطل في المستشعرات ●
المستشعرات أصبحت متسخة ●
درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية ●
فولطية المستشعر أصبحت غير طبيعية ●

  تحذير
التعامل مع المستشعر الراداري ■

يتم تركيب مستشعر لنظام مراقبة النقاط العمياء واحد داخل الجانب األيسر واأليمن من المصد الخلفي 
للسيارة على التوالي. قم بمراعاة ما يلي للتأكد من إمكانية عمل وظيفة مراقبة النقاط العمياء بشكل صحيح.

به  ● المحيطة  والمنطقة  المستشعر  إبقاء  على  اعمل 
والموجودة على المصد نظيفةً في كافة األوقات. إذا كان 
على  والموجودة  به  المحيطة  المنطقة  أو  المستشعر 
تعمل  ال  فقد  بالثلج،  مغطاة  أو  متسخة  الخلفي  المصد 
وظيفة مراقبة النقاط العمياء وسيتم عرض رسالة تحذير. 
بقيادة  وقم  الثلج  أو  األوساخ  امسح  الحالة،  هذه  في 
مراقبة  لوظيفة  التشغيلية  الظروف  استيفاء  مع  السيارة 
لم  إذا  تقريبًا.  دقيقة   ٦٠ لمدة   BSM العمياء  النقاط 
بواسطة  السيارة  فحص  اطلب  التحذير،  رسالة  تختفي 

وكيل تويوتا لديك
ال تعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به والموجودة على المصد الخلفي إلى صدمة قوية.  ●

إذا تم تحريك المستشعر حتى لو قليالً من مكانه، فقد يحدث عطل في النظام وقد ال يتم رصد السيارات 
بشكل صحيح. 

في الحاالت التالية، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.
المستشعر أو المنطقة المحيطة به عرضة إلى صدمة قوية. •
إذا تم خدش أو انبعاج المنطقة المحيطة بالمستشعر، أو تم فصل جزء منها. •
ال تعمد إلى تفكيك المستشعر. ●
على  ● والموجودة  به  المحيطة  المنطقة  أو  المستشعر  على  ملصقات  أو  كماليات  تركيب  إلى  تعمد  ال 

المصد.
ال تعمد إلى تعديل المستشعر أو المنطقة المحيطة به والموجودة على المصد. ●
ال تعمد إلى طالء المصد الخلفي بأي لون آخر غير اللون الرسمي من تويوتا. ●
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٣٧٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

BSM وظيفة نظام مراقبة النقاط العمياء
في  تسير  التي  السيارات  لرصد  رادارية  مستشعرات   BSM العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تستعمل 
الخلفية (النقطة  للرؤية  الخارجية  المرآة  في  عادةً  تنعكس  ال  التي  المنطقة  في  المجاور  المسرب 

العمياء)، وترشد السائق بوجود سيارات عبر مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.
BSM مناطق رصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء

المناطق التي يمكن للسيارات رصدها موضحة أدناه.
يمتد نطاق منطقة الرصد إلى:

بمقدار m 3.5 (٣٫٥ متر) تقريبًا من جانب   
السيارة

أول m 0.5 (٠٫٥ متر) من جانب السيارة غير 
موجودة في منطقة الرصد

المصد  عن  تقريبًا  متر)   ٣)  3 m بمقدار   
الخلفي

المصد  أمام  تقريبًا  متر)   ١)  1 m بمقدار   
الخلفي

  تحذير
تنبيهات بخصوص استعمال النظام ■

على  الحرص  مع  آمن،  بشكل  القيادة  من  ا  دائمً تأكد  آمن.  بشكلٍ  القيادة  عن  المسؤول  وحده  هو  السائق 
مراعاة األشياء المحيطة بك.

في  موجودة  السيارة  بأن  السائق  تنبيه  على  تعمل  تكميلية  وظيفة   BSM العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تعد 
النقطة العمياء. ال تعتمد بشكل زائد على وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM. يتعذر على الوظيفة الحكم 
إذا كان من اآلمن تغيير المسارب، لذا فمن الممكن أن يتسبب االعتماد الزائد عليها في وقوع حادث ينجم 

عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا  ا للظروف، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح. لذا يعد التأكد من األمان بالنظر من قبل السائق نفسه أمرً تبعً

ا. ضروريً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٨٠

CAMRY_GH

تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM قابلة للتشغيل عندما ■
تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM مشغلة ●
تكون سرعة السيارة أعلى من  km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●

سترصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM سيارة ما عندما ■
تتجاوز السيارة في المسرب المجاور سيارتك. ●
تدخل سيارة أخر في منطقة الرصد عندما تقوم بتغيير المسارب. ●

الظروف التي ال ترصد في ظلها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM سيارة ما ■
وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM غير مصممة لرصد األنواع التالية من السيارات و/أو األجسام:

الدراجات النارية الصغيرة والدراجات الهوائية والمشاة، إلخ* ●
السيارات التي تسير في االتجاه المعاكس ●
قضبان الحماية والجدران والالفتات والسيارات المصفوفة واألجسام المتوقفة المشابهة* ●
السيارات التالية الموجودة في المسرب ذاته* ●
السيارات التي تتم قيادتها في مسربين معاكسين لسيارتك* ●

باالعتماد على الظروف، فقد يحدث رصد سيارة و/أو جسم ما.  :*  
الظروف التي قد ال تعمل في ظلها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM بشكل صحيح ■

قد ال ترصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM السيارات بشكل صحيح في الظروف التالية: ●
ا لتعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية • عند انحراف المستشعر نظرً
خالل الظروف الجوية القاسية مثل األمطار الغزيرة، الضباب، الثلج، إلخ •
عند التصاق الجليد أو الوحل، إلخ على المصد الخلفي •
عند القيادة على سطح طريق مبتل بسبب األمطار، مياه راكدة، ثلج، إلخ •
عندما يكون هناك فرق كبير في السرعة بين سيارتك والسيارة التي تدخل في منطقة الرصد •
تتسارع  • بينما  الرصد  منطقة  في  والبقاء  التوقف  وشك  على  الرصد  منطقة  في  السيارة  تكون  عندما 

سيارتك
رف على الطريق، إلخ • عند القيادة على أو تحت منحدارت حادة متتالية، كما هو الحال في التالل، جُ
عند القيادة على الطرق ذات المنحنيات الحادة أو االنعطافات المتتالية أو األسطح غير المستوية •
• عند اقتراب عدة سيارات مع وجود حيز صغير فقط بين كل سيارة وأخر
ا عن سيارتك • عندما تكون مسارب السيارة عريضة، والسيارة الموجودة في المسرب التالي بعيدة جدً
عندما تدخل السيارة في منطقة الرصد وتسير في حوالي سرعة سيارتك ذاتها •
عندما يكون هناك فرق كبير في االرتفاع بين سيارتك والسيارة التي تدخل في منطقة الرصد •
مباشرة بعد أن تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM مشغلة •
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٣٨١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

قد تزداد األوقات التي تقوم فيها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM برصد سيارة و/أو جسم دون ضرورة  ●
في ظل الظروف التالية:

ا لتعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية • عند انحراف المستشعر نظرً
عند وجود مسافة صغيرة فقط بين سيارتك وقضبان الحماية، الجدار، إلخ •
عند وجود مسافة صغيرة فقط بين سيارتك والسيارة التالية •
عندما تكون مسارب السيارة ضيقة وتدخل السيارة التي تتم قيادتها في مسربين معاكسين لسيارتك في  •

منطقة الرصد
عند تركيب أجسام كما هو الحال في حامل الدراجة الهوائية على الجهة الخلفية من سيارتك •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٨٢
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١، ٢(مراقبة النقاط العمياء) BSM النظام

مراقبة النقاط العمياء هو نظام يستعمل مستشعرات رادارية جانبية خلفية مثبتة على الجانب الداخلي 
ضمان  على  السائق  لمساعدة  وذلك  واأليمن  األيسر  الجانب  على  الموجود  الخلفي  المصد  من 

السالمة عند تغيير المسارب.

مكونات النظام
شاشة عرض المعلومات المتعددة  

العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تشغيل/إيقاف 
BSM. (ص ٣٧٧)

مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
المرايا  من  عمياء  نقطة  السيارة  ترصد  عندما 
االقتراب  عند  أو  الخلفية  للرؤية  الخارجية 
بسرعة من خلف النقطة العمياء، فسيضيء مؤشر 
المرآة الخارجية للرؤية الخلفية والموجود على 
ذراع  تشغيل  تم  إذا  رصده.  تم  الذي  الجانب 
يمكن  الذي  الجانب  نحو  االنعطاف  إشارة 
للرؤية  الخارجية  المرآة  مؤشر  يومض  رصده، 

الخلفية.
“BSM” المؤشر  

عند تشغيل وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM، يضيء المؤشر.

ا ١: إذا كان مجهزً
٢: باستثناء روسيا وكازخستان وقرغيزستان وأرمينيا
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٣٨٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

BSM تشغيل/إيقاف وظيفة مراقبة النقاط العمياء
السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٤٫٢ بوصة

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 
السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٧ بوصة

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 
تهيئة سطوع مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية

على  الخلفية  للرؤية  الخارجية  المرايا  على  الموجودة  بالمؤشرات  الخاص  السطوع  تغيير  يمكن 
 ،١٤١ بوصة) (ص   ٧ مقاس  عرض  أو  (شاشة  بوصة)   ٤٫٢ مقاس  عرض   (شاشة 

١٥٦) من شاشة عرض المعلومات المتعددة.
إمكانية رؤية مؤشرات المرآة الخارجية للرؤية الخلفية ■

تحت أشعة الشمس القوية، قد يكون من الصعب رؤية مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.
عند ظهور ”نظام مراقبة المنطقة المخفية غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

قد يلتصق الجليد، الثلج، الوحل، إلخ على المصد الخلفي حول المستشعرات. (ص ٣٧٨) 
ينبغي أن يعود النظام إلى وضع التشغيل العادي بعد إزالة الجليد، الثلج، الوحل، إلخ عن المصد الخلفي.

باإلضافة إلى ذلك، فقد ال تعمل المستشعرات بشكل اعتيادي عند القيادة في بيئات درجة حرارتها مرتفعة أو 
باردة للغاية.

عندما يكون هناك عطل في نظام مراقبة النقاط العمياء ■
ا لوجود أي من األسباب التالية، سيتم عرض رسالة تحذير: إذا تم رصد عطل في النظام نظرً

يوجد عطل في المستشعرات ●
المستشعرات أصبحت متسخة ●
درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية ●
فولطية المستشعر أصبحت غير طبيعية ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٨٤
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  تحذير
التعامل مع المستشعر الراداري ■

يتم تركيب مستشعر لنظام مراقبة النقاط العمياء واحد داخل الجانب األيسر واأليمن من المصد الخلفي 
للسيارة على التوالي. قم بمراعاة ما يلي للتأكد من إمكانية عمل وظيفة مراقبة النقاط العمياء بشكل صحيح.

به  ● المحيطة  والمنطقة  المستشعر  إبقاء  على  اعمل 
والموجودة على المصد نظيفةً في كافة األوقات. إذا كان 
على  والموجودة  به  المحيطة  المنطقة  أو  المستشعر 
تعمل  ال  فقد  بالثلج،  مغطاة  أو  متسخة  الخلفي  المصد 
وظيفة مراقبة النقاط العمياء وسيتم عرض رسالة تحذير 

(ص ٣٧٨). 
بقيادة  وقم  الثلج  أو  األوساخ  امسح  الحالة،  هذه  في 
مراقبة  لوظيفة  التشغيلية  الظروف  استيفاء  مع  السيارة 
دقائق   ١٠ لمدة   (٣٨٦ (ص   BSM العمياء  النقاط 

تقريبًا.
إذا لم تختفي رسالة التحذير، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك

ال تعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به والموجودة على المصد الخلفي إلى صدمة قوية.  ●
إذا تم تحريك المستشعر حتى لو قليالً من مكانه، فقد يحدث عطل في النظام وقد ال يتم رصد السيارات 

بشكل صحيح. 
في الحاالت التالية، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.

المستشعر أو المنطقة المحيطة به عرضة إلى صدمة قوية. •
إذا تم خدش أو انبعاج المنطقة المحيطة بالمستشعر، أو تم فصل جزء منها. •
ال تعمد إلى تفكيك المستشعر. ●
على  ● والموجودة  به  المحيطة  المنطقة  أو  المستشعر  على  ملصقات  أو  كماليات  تركيب  إلى  تعمد  ال 

المصد.
ال تعمد إلى تعديل المستشعر أو المنطقة المحيطة به والموجودة على المصد. ●
ال تعمد إلى طالء المصد الخلفي بأي لون آخر غير اللون الرسمي من تويوتا. ●
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٣٨٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

BSM وظيفة نظام مراقبة النقاط العمياء
تستعمل وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM مستشعرات رادارية لرصد السيارات التالية التي تسير 
في المسرب المجاور في المنطقة التي ال تنعكس عادةً في المرآة الخارجية للرؤية الخلفية (النقطة 
العمياء)، وترشد السائق بوجود سيارات مشابهة عبر المؤشرات الموجودة على المرايا الخارجية 

للرؤية الخلفية.

السيارات التي تسير في المناطق غير المرئية باستعمال المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (النقاط   
العمياء)

السيارات التي تقترب بسرعة من خلف المناطق غير المرئية باستعمال المرايا الخارجية للرؤية   
الخلفية (النقاط العمياء)

BSM مناطق رصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء
المناطق التي يمكن للسيارات رصدها موضحة أدناه.

يمتد نطاق منطقة الرصد إلى:
من m 0.5 (٠٫٥ متر) إلى m 3.5 (٣٫٥ متر) تقريبًا من أحد جانبي السيارة  
يتعذر رصد المنطقة بين جانب السيارة ومسافة m 0.5 (٠٫٥ متر) عن جانب السيارة

بمقدار m 1 (١ متر) تقريبًا أمام المصد الخلفي  
بمقدار m 3 (٣ متر) تقريبًا عن المصد الخلفي  
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٨٦

CAMRY_GH

من m 3 (٣ متر) إلى m 60 (٦٠ متر) تقريبًا من المصد الخلفي  
كلما زاد االختالف في السرعة بين سيارتك والسيارة التي تم رصدها، كلما تم رصد السيارة من مسافة 

أبعد، األمر الذي يتسبب في إضاءة مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية أو وميضه
  تحذير

تنبيهات بخصوص استعمال النظام ■
على  الحرص  مع  آمن،  بشكل  القيادة  من  ا  دائمً تأكد  آمن.  بشكلٍ  القيادة  عن  المسؤول  وحده  هو  السائق 

مراعاة األشياء المحيطة بك.
في  موجودة  السيارة  بأن  السائق  تنبيه  على  تعمل  تكميلية  وظيفة   BSM العمياء  النقاط  مراقبة  وظيفة  تعد 
النقطة العمياء. ال تعتمد بشكل زائد على وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM. يتعذر على الوظيفة الحكم 
إذا كان من اآلمن تغيير المسارب، لذا فمن الممكن أن يتسبب االعتماد الزائد عليها في وقوع حادث ينجم 

عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا  ا للظروف، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح. لذا يعد التأكد من األمان بالنظر من قبل السائق نفسه أمرً تبعً

ا. ضروريً

تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM قابلة للتشغيل عندما ■
تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM مشغلة ●
تكون سرعة السيارة أعلى من  km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●

سترصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM سيارة ما عندما ■
تتجاوز السيارة في المسرب المجاور سيارتك. ●
تتجاوز سيارتك عن السيارة الموجودة في المسرب المجاور ببطء. ●
تدخل سيارة أخر في منطقة الرصد عندما تقوم بتغيير المسارب. ●

الظروف التي ال ترصد في ظلها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM سيارة ما ■
وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM غير مصممة لرصد األنواع التالية من السيارات و/أو األجسام:

الدراجات النارية الصغيرة والدراجات الهوائية والمشاة، إلخ* ●
السيارات التي تسير في االتجاه المعاكس ●
قضبان الحماية والجدران والالفتات والسيارات المصفوفة واألجسام المتوقفة المشابهة* ●
السيارات التالية الموجودة في المسرب ذاته* ●
السيارات التي تتم قيادتها في مسربين معاكسين لسيارتك* ●
السيارات التي تم التجاوز عنها بسرعة بسيارتك ●

باالعتماد على الظروف، فقد يحدث رصد سيارة و/أو جسم ما.  :*  
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٣٨٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

الظروف التي قد ال تعمل في ظلها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM بشكل صحيح ■
قد ال ترصد وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM السيارات بشكل صحيح في الظروف التالية: ●

ا لتعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية • عند انحراف المستشعر نظرً
عند القيادة على سطح طريق مبلل بالمياه الراكدة أثناء الطقس السيء، كما هو الحال عند هطول األمطار  •

الغزيرة، أو الثلج، أو الضباب
عندما يغطي الوحل، الثلج، الجليد، ملصق، إلخ المستشعر أو المنطقة المحيطة به على المصد الخلفي •
عندما يكون هناك فرق كبير في السرعة بين سيارتك والسيارة التي تدخل في منطقة الرصد •
تتسارع  • بينما  الرصد  منطقة  في  والبقاء  التوقف  وشك  على  الرصد  منطقة  في  السيارة  تكون  عندما 

سيارتك
رف على الطريق، إلخ • عند القيادة على أو تحت منحدارت حادة متتالية، كما هو الحال في التالل، جُ
عند القيادة على الطرق ذات المنحنيات الحادة أو االنعطافات المتتالية أو األسطح غير المستوية •
• عند اقتراب عدة سيارات مع وجود حيز صغير فقط بين كل سيارة وأخر
عندما تكون مسارب السيارة عريضة، أو عند القيادة على حافة المسرب، تكون السيارة الموجودة في  •

المسرب المجاور بعيدة عن سيارتك
عندما تدخل السيارة في منطقة الرصد وتسير في حوالي سرعة سيارتك ذاتها •
عندما يكون هناك فرق كبير في االرتفاع بين سيارتك والسيارة التي تدخل في منطقة الرصد •
مباشرة بعد أن تكون وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM مشغلة •
قد تزداد األوقات التي تقوم فيها وظيفة مراقبة النقاط العمياء BSM برصد سيارة و/أو جسم دون ضرورة  ●

في ظل الظروف التالية:
ا لتعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية • عند انحراف المستشعر نظرً
عندما تكون المسافة بين سيارتك وقضبان الحماية، الجدار، إلخ التي تدخل في منطقة الرصد قصيرة •
عند وجود مسافة صغيرة فقط بين سيارتك والسيارة التالية •
عندما تكون مسارب السيارة ضيقة، أو عند القيادة على حافة المسرب، تدخل السيارة التي تسير في  •

مسرب آخر غير المسارب المجاورة في منطقة الرصد
عند تركيب أجسام كما هو الحال في حامل الدراجة الهوائية على الجهة الخلفية من سيارتك •
روف على الطريق، إلخ • عند القيادة على وتحت منحدارت حادة متتالية، كما هو الحال في التالل، جُ
عند القيادة على الطرق ذات المنحنيات الحادة أو االنعطافات المتتالية أو األسطح غير المستوية •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٨٨

CAMRY_GH

مستشعر المساعدة على صف  سيارة تويوتا

يتم قياس المسافة بين سيارتك واألجسام القريبة منها عند االصطفاف المتوازي أو عند المناورة 
لالصطفاف في مرآب بواسطة المستشعرات ونقلها عبر شاشة عرض المعلومات المتعددة ورنان. 

ا من فحص المنطقة المحيطة عند استعمال هذا النظام.  تأكد دائمً

أنواع المستشعرات
مستشعرات الزاوية األمامية  

المستشعرات الوسطية األمامية   
(إذا كانت مجهزة)

مستشعرات الزاوية الخلفية  
المستشعرات الوسطية الخلفية   

(إذا كانت مجهزة)
تشغيل/إيقاف مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا

السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٤٫٢ بوصة
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  
عند تعطيل وظيفة مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا، يضيء مؤشر اإليقاف OFF لمستشعر 

المساعدة على صف سيارة تويوتا (ص ١٢٧).
إلعادة تفعيل النظام، قم باختيار  الموجودة على شاشة عرض الوظائف المتعددة، قم باختيار  

وقم بتشغيله.
 IGNITION ا حتى إذا تمت إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع إذا تم تعطيل النظام، فسيبقى متوقفً

ON بعد إيقاف محول تشغيل المحرك.

ا : إذا كان مجهزً
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٣٨٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

عند تعطيل وظيفة مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا، يضيء مؤشر اإليقاف OFF لمستشعر 
المساعدة على صف سيارة تويوتا (ص ١٢٧).

إلعادة تفعيل النظام، قم باختيار  الموجودة على شاشة عرض الوظائف المتعددة، قم باختيار  
وقم بتشغيله. 

 IGNITION ا حتى إذا تمت إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع إذا تم تعطيل النظام، فسيبقى متوقفً
ON بعد إيقاف محول تشغيل المحرك.

شاشة العرض
الجسم  بموضع  السائق  التالية  العرض  شاشات  تعلم  ما،  جسم  برصد  المستشعرات  تقوم  عندما 

والمسافة إليه.
تشغيل مستشعر الزاوية األمامية  

تشغيل المستشعر الوسطي األمامي   
ا) (إذا كان مجهزً

تشغيل مستشعر الزاوية الخلفية  
تشغيل المستشعر الوسطي الخلفي  

ا) (إذا كان مجهزً

كتم صوت الرنان ■
لكتم صوت الرنان ●

يمكن كتم صوت الرنان بشكل مؤقت وذلك بضغط  الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد أثناء ظهور 
شاشة عرض رصد الجسم على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

إللغاء الكتم ●
سيتم إلغاء الكتم تلقائيًا في الحاالت التالية.

عند تغيير موضع تحويل السرعة •
عندما تتجاوز سرعة السيارة سرعة معينة. •
• عند إيقاف مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا وتشغيله مرة أخر
• مرة أخر IGNITION ON عند إيقاف محول تشغيل المحرك وإدارته إلى الوضع
عند حدوث عطل في المستشعر •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٩٠
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الكبح  بنظام  المجهزة  غير  (السيارات  الجسم  إلى  المسافة  المستشعر،  رصد  عرض  شاشة 
الخاص بدعم االصطفاف)

شاشة عرض المسافة ■

شاشة العرض
المسافة التقريبية إلى الجسم

المستشعر الوسطي الخلفي
ا) مستشعر الزاوية األمامية والخلفية(إذا كان مجهزً

بعيد

قريب

من cm 150 (١٥٠ سم) إلى 
cm 60 (٦٠ سم)



من cm 60 (٦٠ سم) إلى 
cm 45 (٤٥ سم)

مستشعر الزاوية األمامية:
من cm 50 (٥٠ سم) إلى 

cm 42.5 (٤٢٫٥ سم)
مستشعر الزاوية الخلفية:

من cm 60 (٦٠ سم) إلى 
cm 45 (٤٥ سم)

من cm 45 (٤٥ سم) إلى 
cm 35 (٣٥ سم)

مستشعر الزاوية األمامية:
من cm 42.5 (٤٢٫٥ سم) إلى 

cm 35 (٣٥ سم)
مستشعر الزاوية الخلفية:

من cm 45 (٤٥ سم) إلى 
cm 35 (٣٥ سم)

من cm 35 (٣٥ سم) إلى 
cm 28 (٢٨ سم)

من cm 35 (٣٥ سم) إلى 
cm 28 (٢٨ سم)

أقل من 
cm 28 (٢٨ سم)

أقل من 
cm 28 (٢٨ سم)
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٣٩١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تشغيل الرنان والمسافة إلى جسم ما ■
يصدر صوت رنان عند عمل المستشعرات.

يصدر صوت رنان أسرع وذلك ألن السيارة تقترب من الجسم.  ●
 35 cm  :ا بشكل مستمر عندما تكون السيارة ضمن المسافة التالية من الجسم، يصدر الرنان صوتً

(٣٥ سم) تقريبًا.
عند رصد جسمين أو أكثر بتزامن، يستجيب نظام الرنان إلى أقرب جسم. إذا وجد أحدهما أو  ●

تنبيه  نغمات  تكرار  على  التنبيه  نغمة  ستعمل  أعاله،  المذكورة  المسافات  ضمن  كالهما 
طويلة، متبوعة بنغمات تنبيه سريعة.

نطاق رصد المستشعرات (السيارات غير المجهزة بنظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف)
cm 150 (١٥٠ سم) تقريبًا  

ا) (إذا كان مجهزً
cm 50 (٥٠ سم) تقريبًا  
cm 60 (٦٠ سم) تقريبًا  

يبين الرسم التوضيحي نطاق رصد المستشعرات. 
الحظ أن المستشعرات ال يمكنها رصد األجسام 

ا من السيارة. القريبة جدً
ا  تبعً يتغير  أن  المستشعرات  رصد  لنطاق  يمكن 

لشكل الجسم، إلخ.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٩٢
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شاشة عرض رصد المستشعر، المسافة إلى الجسم (السيارات المجهزة بنظام الكبح الخاص بدعم 
االصطفاف)

شاشة عرض المسافة ■

شاشة العرض
المسافة التقريبية إلى الجسم

مستشعر الزاوية األمامية والخلفيةالمستشعر الوسطي األمامي والخلفي
بعيد

قريب

المستشعرات الوسطية األمامية: 
من cm 100 (١٠٠ سم) إلى 

cm 60 (٦٠ سم)
المستشعر الوسطي الخلفي: 

من cm 150 (١٥٠ سم) إلى 
cm 60 (٦٠ سم)



من cm 60 (٦٠ سم) إلى 
cm 45 (٤٥ سم)

من cm 60 (٦٠ سم) إلى 
cm 45 (٤٥ سم)

من cm 45 (٤٥ سم) إلى 
cm 30 (٣٠ سم)

من cm 45 (٤٥ سم) إلى 
cm 30 (٣٠ سم)

من cm 30 (٣٠ سم) إلى 
cm 15 (١٥ سم)

من cm 30 (٣٠ سم) إلى 
cm 15 (١٥ سم)

أقل من 
cm 15 (١٥ سم)

أقل من 
cm 15 (١٥ سم)

CAMRY_OM33F04H.indb   392CAMRY_OM33F04H.indb   392 2020-12-16   4:29:04 PM2020-12-16   4:29:04 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣٩٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تشغيل الرنان والمسافة إلى جسم ما ■
يصدر صوت رنان عند عمل المستشعرات.

يصدر صوت رنان أسرع وذلك ألن السيارة تقترب من الجسم.  ●
مستمر:  بشكل  ا  صوتً الرنان  يصدر  الجسم،  من  التالية  المسافة  ضمن  السيارة  تكون  عندما 

 cm 30 (٣٠ سم) تقريبًا.

عند رصد جسمين أو أكثر بتزامن، يستجيب نظام الرنان إلى أقرب جسم. إذا وجد أحدهما أو  ●
تنبيه  نغمات  تكرار  على  التنبيه  نغمة  ستعمل  أعاله،  المذكورة  المسافات  ضمن  كالهما 

طويلة، متبوعة بنغمات تنبيه سريعة.
وظيفة كتم الرنان التلقائية ●

بعد أن يبدأ صدور صوت الرنان، إذا لم تصبح المسافة بين السيارة والجسم الذي تم رصده 
أقصر، فسيتم كتم الرنان تلقائيًا.

(مع ذلك، إذا كانت المسافة بين السيارة والجسم تبلغ cm 30 (٣٠ سم) أو أقل، فلن تعمل 
هذه الوظيفة.)

نطاق رصد المستشعرات (السيارات المجهزة بنظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف)
cm 100 (١٠٠ سم) تقريبًا  
cm 150 (١٥٠ سم) تقريبًا  

cm 60 (٦٠ سم) تقريبًا  
يبين الرسم التوضيحي نطاق رصد المستشعرات. 
الحظ أن المستشعرات ال يمكنها رصد األجسام 

ا من السيارة. القريبة جدً
ا  تبعً يتغير  أن  المستشعرات  رصد  لنطاق  يمكن 

لشكل الجسم، إلخ.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٩٤

CAMRY_GH

تغيير مستو أصوات الرنان
يمكن تغيير مستو صوت الرنان على شاشة عرض المعلومات المتعددة (ص ١٤١، ١٥٧) 

.IGNITION ON عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
يمكن تشغيل مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا عندما ■

● .IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
يتم تشغيل وظيفة مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا. ●
تكون سرعة السيارة أقل من حوالي  km/h 10 (١٠ كم/ساعة). ●
● .P عندما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع آخر غير الوضع

معلومات رصد المستشعر ■
تنحصر مناطق رصد المستشعرات بالمناطق الموجودة حول مصد السيارة. ●
● . ا لشكل الجسم وعوامل أخر، فقد تقصر مسافة الرصد، أو قد يصبح الرصد مستحيالً تبعً
ا من المستشعر. ● قد ال يتم رصد أجسام إذا كانت قريبة جدً
سيكون هناك تأخير بسيط بين رصد الجسم وشاشة العرض. حتى في السرعات البطيئة، هناك احتمالية أن  ●

يكون الجسم ضمن المناطق التي يرصدها المستشعر قبل عرض شاشة العرض ويصدر صوت رنان.
تدفق  ● ضوضاء  أو  النظام الصوتي  صوت   مستو بسبب  تنبيه  نغمات  صوت  الصعب سماع  من  يكون  قد 

الهواء الصادرة من نظام تكييف الهواء.
إذا تم عرض ”سونار الفراغ غير متاح نظف مستشعر نظام المساعدة على صف السيارة“ على شاشة عرض  ■

المعلومات المتعددة
ا أو مغطى بالثلج أو الجليد. في مثل هذه الحاالت، إذا تم إزالته عن المستشعر،  قد يكون المستشعر متسخً

ينبغي أن يعود النظام إلى الوضع العادي.
ا لتجمد المستشعر في درجات الحرارة المنخفضة، فقد تظهر شاشة عرض عطل ما أو قد ال يتم  ا، ونظرً أيضً

رصد جسم ما. إذا تمت تدفئة المستشعر، ينبغي أن يعود النظام إلى الوضع العادي.
إذا تم عرض ”سونار الفراغ غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

قد يتدفق الماء بشكل مستمر فوق سطح المستشعر، كما هو الحال في األمطار الغزيرة. عندما يحدد النظام 
بأنه أمر عادي، فسيعود النظام إلى الوضع العادي.
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٣٩٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

  تحذير
عند استعمال مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق بعمل ذلك قد يؤدي إلى عدم القدرة على قيادة السيارة بشكلٍ آمن، األمر الذي من المحتمل أن 

يتسبب في وقوع حادث.
ال تستعمل المستشعر في السرعات التي تزيد عن km/h 10 (١٠ كم/ساعة). ●
يتم تحديد مناطق رصد المستشعرات ومدة االستجابة. عند التحرك لألمام أو الرجوع للخلف، تحقق  ●

ببطء،  بالقيادة  قم  بالسالمة،  تتعلق  لغايات  السيارة)  جوانب  (خاصةً  بالسيارة  المحيطة  المناطق  من 
باستعمال المكابح للتحكم بسرعة السيارة.

ال تعمد إلى تركيب الكماليات ضمن مناطق رصد المستشعرات. ●
ال يتم رصد المنطقة الموجودة مباشرةً تحت المصدات. ●

ا من المستشعر عند االقتراب منها، حتى ولو تم  قد ال يتم رصد اللوحات الرقيقة أو األجسام األقل ارتفاعً
رصدها من قبل.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٩٦

CAMRY_GH

  تحذير
المستشعرات ■

رصد  على  المستشعر  قدرة  على  تؤثر  أن  المحيطة  والبيئة  بالسيارات  المتعلقة  الظروف  لبعض  يمكن 
األجسام بطريقة صحيحة. أدناه قائمة بحاالت معينة يمكن أن يحدث فيها ذلك.

يوجد أوساخ أو ثلج أو جليد على المستشعر. (سيحل مسح المستشعرات هذه المشكلة.) ●
المستشعر متجمد. (إذابة الثلج عن المنطقة سيحل هذه المشكلة.) ●

خاصة في الطقس البارد، إذا تجمد مستشعر فقد تعرض الشاشة شاشة عرض غير عادية، أو قد ال ترصد 
األجسام.

المستشعر مغطى بأي شكل من األشكال. ●
السيارة مائلة بدرجة كبيرة نحو أحد الجانبين. ●
على طريق شديد المطبات أو منحدر أو على الحصى أو على العشب. ●
هناك ضوضاء على مقربة من السيارة بسبب أبواق السيارات أو محركات الدراجات النارية أو المكابح  ●

الهوائية للمركبات الكبيرة أو غير ذلك من مصادر الضوضاء التي تولد موجات فوق صوتية.
هناك مركبة أخر في الجوار مجهزة بمستشعرات للمساعدة على صف السيارة. ●
المستشعر مغطى بطبقة من الرذاذ أو بماء المطر الغزير. ●
المستشعر منقوع بالماء على الطرق المغمورة. ●
السيارة مجهزة بعمود على الرفرف أو بهوائي السلكي أو بأضواء ضباب. ●
تعرض المصد أو المستشعر لصدمة قوية. ●
السيارة تقترب من رصيف مرتفع أو منحني. ●
ا لوجود عائق ما كما هو الحال في وجود الفتة. ● يقل نطاق الرصد نظرً
في أشعة الشمس شديدة الحرارة أو في الطقس شديد البرودة. ●
ال يتم رصد المنطقة الموجودة مباشرةً تحت المصدات. ●
ا من المستشعر. ● إذا كان هناك أجسام قريبة جدً
يتم تركيب نظام تعليق غير أصلي من تويوتا (نظام تعليق منخفض إلخ). ●
يتم تثبيت لوحة الترخيص المضاءة من الخلف. ●

 باإلضافة إلى األمثلة أعاله، هناك حاالت يمكن فيها للمستشعر اعتبار بعض الالفتات واألشياء األخر
على أنها أقرب مما هي عليه في الحقيقة وذلك بسبب شكلها.

CAMRY_OM33F04H.indb   396CAMRY_OM33F04H.indb   396 2020-12-16   4:29:05 PM2020-12-16   4:29:05 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٣٩٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

  تحذير
األجسام التي قد ال يتم رصدها بشكل صحيح ■

قد يمنع شكل الجسم المستشعر من رصده. انتبه على وجه الخصوص لألجسام التالية:
األسالك، السياجات، الحبال، إلخ ●
القطن والثلج والمواد األخر التي تمتص الموجات الصوتية ●
األشياء ذات الزوايا الحادة ●
األجسام المنخفضة ●
األجسام العالية ذات األجزاء العلوية البارزة نحو الخارج باتجاه سيارتك ●
قد ال يتم رصد األشخاص إذا كانوا مرتدين أنواع معينة من المالبس. ●

عند استعمال مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا ■
في الحاالت التالية، قد ال يعمل النظام بشكلٍ صحيح بسبب وجود عطل في المستشعر إلخ. اطلب تفقد 

السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
تومض شاشة عرض تشغيل مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا، ويصدر رنان عند عدم رصد  ●

أجسام.
إذا اصطدمت المنطقة المحيطة بالمستشعر بشيءٍ ما، أو تعرضت لصدمة قوية. ●
إذا اصطدم المصد بشيء ما. ●
كتم  ● فيها  يتم  التي  الحالة  باستثناء  تنبيه،  نغمة  إصدار  دون  مستمر  بشكل  العرض  شاشة  عرض  تم  إذا 

مستو صوت الرنان.
إذا حدث خطأ في شاشة العرض، تفقد المستشعر أوالً. ●

إذا حدث خطأ حتى إذا لم يكن هناك جليد أو ثلج أو وحل على المستشعر، فمن المرجح أن يكون هناك 
عطل في المستشعر.

مالحظات عند غسل السيارة ■
ال تعمد إلى تسليط دفعات قوية من الماء أو البخار على منطقة المستشعر.

فعل ذلك قد ينتج عنه تعطل المستشعر.
عند استعمال المغسلة ذات الضغط العالي لغسل السيارة، ال تعمد إلى رش المستشعرات بشكل مباشر،  ●

وذلك ألن فعل مثل ذلك قد يتسبب في حدوث عطل في المستشعر.
ا من المستشعرات حيث أن  ● عند استعمال البخار لتنظيف السيارة، ال تقم بتوجيه البخار بشكل قريب جدً

فعل ذلك قد يتسبب في حدوث عطل في المستشعر.
عند استعمال مغسلة سيارات أوتوماتيكية، قم بتعطيل مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٣٩٨

CAMRY_GH

(التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف) RCTA وظيفة

تستعمل وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA المستشعرات الرادارية الجانبية 
الوظيفة  هذه  الخلفي.  المصد  خلف  والمثبتة   BSM العمياء  النقاط  مراقبة  بوظيفة  الخاصة  الخلفية 

مخصصة لمساعدة السائق في التحقق من المناطق التي ال تتم رؤيتها بسهولة عند الرجوع للخلف.

مكونات النظام

شاشة عرض المعلومات المتعددة  
تشغيل/إيقاف وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA. (ص ٣٩٩)

مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
المرآة  مؤشرات  تومض  السيارة،  من  األيسر  أو  األيمن  الخلفي  الجزء  من  تقترب  ما  سيارة  رصد  عند 

الخارجية للرؤية الخلفية.
 “RCTA”المؤشر  

عند تشغيل وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA، يضيء المؤشر.
شاشة النظام الصوتي  

 RCTA إذا تم رصد سيارة ما تقترب من الجزء الخلفي األيمن أو األيسر من السيارة، سيتم عرض أيقونة
(ص ٤٠٠) للجانب الذي تم رصده. يبين الشكل التوضيحي هذا مثاالً على السيارة التي تقترب من 

كال جانبي السيارة.
RCTA رنان  

عند رصد سيارة ما تقترب من الجزء الخلفي األيمن أو األيسر من السيارة، يصدر صوت رنان من الجهة 
الخلفية للمقعد الخلفي.

ا : إذا كان مجهزً
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٣٩٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

RCTA تشغيل/إيقاف وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف
السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٤٫٢ بوصة

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 
السيارات المجهزة بشاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس ٧ بوصة

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

، تتغير الوظيفة إلى وضع التشغيل/اإليقاف. في كل مرة يتم فيها ضغط 
تهيئة مستو صوت الرنان

يمكن تغييرمستو صوت رنان التحذير الخاص بالنظام RCTA على  (شاشة عرض مقاس 
٤٫٢ بوصة) أو على  (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة) (ص ١٤١، ١٥٦) من شاشة عرض 

المعلومات المتعددة.
إمكانية رؤية مؤشرات المرآة الخارجية للرؤية الخلفية ■

تحت أشعة الشمس القوية، قد يكون من الصعب رؤية مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.
■ RCTA سماع رنان وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف

الخلف  من  القادمة  المرور  بحركة  الخاصة  التنبيه  لوظيفة  ا  جدً عالية  ضوضاء  سماع  الصعب  من  يكون  قد 
RCTA كما هو الحال في مستو الصوت العالي.

كتم صوت الرنان ■
يمكن كتم صوت الرنان بشكل مؤقت وذلك بضغط  الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد أثناء ظهور 

شاشة عرض رصد الجسم على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
عند ظهور ”تحذير حركة المرور الخلفية غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

قد يلتصق الجليد، الثلج، الوحل، إلخ على المصد الخلفي حول المستشعرات. (ص ٣٧٨) 
ينبغي أن يعود النظام إلى وضع التشغيل العادي بعد إزالة الجليد، الثلج، الوحل، إلخ عن المصد الخلفي.

باإلضافة إلى ذلك، فقد ال تعمل المستشعرات بشكل اعتيادي عند القيادة في بيئات درجة حرارتها مرتفعة أو 
باردة للغاية.

المستشعرات الرادارية الجانبية الخلفية ■
ص ٣٧٨
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٠٠

CAMRY_GH

RCTA وظيفة
تعمل وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA عندما تكون سيارتك في 
وضع الرجوع إلى الخلف. يمكنها رصد سيارات أخر تقترب من الجزء الخلفي األيمن أو األيسر 
المرآة  مؤشرات  وميض  عبر   أخر سيارات  بوجود  السائق  لتنبيه  مستشعرات  تستعمل  لسيارتك. 

الخارجية للرؤية الخلفية وصدور صوت رنان.

السيارات التي تقترب مناطق الرصد   
شاشة عرض أيقونة RCTA (إذا كانت مجهزة) ■

عند رصد سيارة ما تقترب من الجزء الخلفي األيمن أو األيسر من السيارة، سيتم عرض ما يلي 
على شاشة النظام الصوتي.

شاشة مراقبة المساعدة 
على صف سيارة تويوتا

شاشة مراقبة الرؤية 
المحتوالبانورامية

تقترب السيارة من الجزء الخلفي األيمن أو األيسر 
من السيارة
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٤٠١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة
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  تحذير
تنبيهات بخصوص استعمال النظام ■

على  الحرص  مع  آمن،  بشكل  القيادة  من  ا  دائمً تأكد  آمن.  بشكلٍ  القيادة  عن  المسؤول  وحده  هو  السائق 
مراعاة األشياء المحيطة بك.

ا فقط وال تعد بديالً عن القيادة  تعد وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA مساعدً
ا عند الرجوع للخلف، حتى عند استعمال وظيفة التنبيه الخاصة  بشكل حذر. يجب أن يكون السائق حذرً
بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA. يعد التأكد بالنظر من قبل السائق نفسه من خلفك ومن خلف 
ا وتأكد من عدم وجود مشاة، سيارات أخر، إلخ، قبل الرجوع إلى الخلف. اإلخفاق  ا ضروريً سيارتك أمرً

في عمل ذلك يمكن أن يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا  ا للظروف، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح. لذا يعد التأكد من األمان بالنظر من قبل السائق نفسه أمرً تبعً

ا. ضروريً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٠٢
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RCTA مناطق رصد وظيفة
المناطق التي يمكن للسيارات رصدها موضحة أدناه.

ا أكثر للتصرف، يمكن أن يعمل الرنان على التنبيه من السيارات األكثر  إلعطاء السائق وقتًا مالئمً
ا. سرعة من تلك األكثر بعدً

على سبيل المثال:
 مسافة التنبيه التقريبيةالسرعةالسيارات التي تقترب

m 20 (٢٠ متر)km/h 28 (٢٨ كم/ساعة)سريع

m 5.5 (٥٫٥ متر)km/h 8 (٨ كم/ساعة)بطيء

تكون وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA قابلة للتشغيل عندما ■
● .“ON” السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

 IGNITION السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
.ON

تكون وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA مشغلة. ●
● .R يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع
عندما تكون سرعة السيارة km/h  8 ( ٨ كم/ساعة) تقريبًا أو أقل. ●
تكون سرعة السيارة التي تقترب بين  km/h 8 (٨ كم/ساعة) و  km/h 28 (٢٨ كم/ساعة) تقريبًا. ●
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٤٠٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤
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الظروف التي ال ترصد في ظلها وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA سيارة ما ■
من  التالية  األنواع  لرصد  مصممة  غير   RCTA الخلف  من  القادمة  المرور  بحركة  الخاصة  التنبيه  وظيفة 

السيارات و/أو األجسام: 
الدراجات النارية الصغيرة والدراجات الهوائية والمشاة، إلخ* ●
السيارات التي تقترب من خلفك مباشرةً ●
قضبان الحماية والجدران والالفتات والسيارات المصفوفة واألجسام المتوقفة المشابهة* ●
ا عن سيارتك ● السيارات التي تتحرك بعيدً
السيارات التي تقترب من أماكن االصطفاف بالقرب من سيارتك* ●
السيارات التي ترجع إلى الخلف في مكان االصطفاف بالقرب من سيارتك* ●

باالعتماد على الظروف، فقد يحدث رصد سيارة و/أو جسم ما.  :*  
الظروف التي قد ال تعمل في ظلها وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA بشكل  ■

صحيح
قد ال ترصد وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA السيارات بشكل صحيح في  ●

الظروف التالية:
ا لتعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية • عند انحراف المستشعر نظرً
عند التصاق الجليد أو الوحل، إلخ على المصد الخلفي •
خالل الظروف الجوية القاسية مثل األمطار الغزيرة، الضباب، الثلج، إلخ •
عند اقتراب عدة سيارات باستمرار •
االصطفاف بزاوية بسيطة •
عند اقتراب السيارة بسرعة عالية •
رف على الطريق، إلخ • عند االصطفاف على منحدر حاد، كما هو الحال في التالل، جُ
مباشرة بعد أن تكون وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA مشغلة •
الخلف  • من  القادمة  المرور  بحركة  الخاصة  التنبيه  وظيفة  تكون  بينما  المحرك  تشغيل  بدء  بعد  مباشرة 

RCTA مشغلة.
السيارات التي يتعذر على المستشعرات فيها الرصد  •

بسبب وجود عوائق

عند تركيب أجسام كما هو الحال في حامل الدراجة الهوائية على الجهة الخلفية من سيارتك •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٠٤
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قد تزداد األوقات التي تقوم فيها وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA برصد  ●
سيارة و/أو جسم دون ضرورة في الحاالت التالية:

عند عبور سيارة من جانب سيارتك •
ا لشارع ويكون  • عندما يكون مكان االصطفاف مواجهً

هناك سيارات تتم قيادتها في الشارع

عندما تكون المسافة بين سيارتك واألجسام المعدنية، كما هو الحال في قضبان الحماية أو الجدار أو  •
سيارتك،  من  الخلفية  الجهة  نحو  كهربائية  موجات  تعكس  قد  والتي  المصفوفة،  السيارة  أو  الالفتة 

قصيرة
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وظيفة رصد الكاميرا الخلفية

عند رجوع السيارة للخلف، يمكن أن تقوم وظيفة رصد الكاميرا الخلفية برصد المشاة في منطقة 
الرصد الموجودة خلف السيارة. إذا تم رصد أحد المشاة، سيصدر صوت رنان وسيتم عرض أيقونة 

على شاشة النظام الصوتي وذلك إلعالم السائق بوجود أحد المشاة.

شاشة العرض
أيقونة رصد المشاة  

يتم عرضها تلقائيًا عند رصد أحد المشاة.
RCD OFF أيقونة  

 ،RCD عند تعطيل وظيفة رصد الكاميرا الخلفية
.RCD OFF تضيء أيقونة

تشغيل/إيقاف وظيفة رصد الكاميرا الخلفية
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  

عند تعطيل وظيفة رصد الكاميرا الخلفية RCD، يضيء المؤشر RCD OFF (ص ١٢٧).

ا : إذا كان مجهزً
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عند رصد أحد المشاة
أحد  الخلفية  الكاميرا  رصد  وظيفة  رصدت  إذا 
الرنان  سيعمل  الرصد،  منطقة  في  المشاة 

واأليقونة كما هو مبين في الجدول التالي:

األيقونةالرنانالمنطقة
يصدر صوت بشكل متكرر

يومض ٣ مرات ومن ثم يبقى مضاء
صوت  يصدر  مصفوفة:  السيارة  تكون  عندما 

٣ مرات
صوت  يصدر  للخلف:  السيارة  رجوع  عند 

بشكل متكرر
سيدخل  المشاة  أحد  بأن  تحديد  يتم  عندما 
: يصدر صوت  المنطقة  خالل عدة ثوانٍ

بشكل متكرر

سيدخل  المشاة  أحد  بأن  تحديد  يتم  عندما 
 ٣ يومض   : ثوانٍ عدة  خالل  المنطقة  

مرات ومن ثم يبقى مضاء

تكون وظيفة رصد الكاميرا الخلفية قابلة للتشغيل عندما ■
تكون وظيفة رصد الكاميرا الخلفية قابلة للتشغيل عند استيفاء الظروف التالية:

عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل  ●
الذكي) أو يكون في الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي).

وظيفة رصد الكاميرا الخلفية RCD مشغلة. ●
● .R يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع
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تهيئة مستو صوت الرنان ■
يمكن ضبط مستو صوت الرنان المجهز بمستو صوت رنان وظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة 

من الخلف RCTA على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ١٤١، ١٥٦)
كتم صوت الرنان ■

يمكن كتم صوت الرنان بشكل مؤقت وذلك بضغط  الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد أثناء ظهور 
شاشة عرض رصد الجسم على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

إذا تم عرض ”كشف الكاميرا الخلفية غير متاح قم بإزالة األوساخ عن الكاميرا الخلفية“ على شاشة عرض  ■
المعلومات المتعددة

قد تكون عدسة الكاميرا الخلفية متسخة أو مغطاة بالثلج أو الجليد. في مثل هذه الحاالت، إذا تمت إزالته عن 
ا لبعض  ا ضروريً عدسة الكاميرا الخلفية، ينبغي أن يعود النظام إلى الوضع العادي. (قد تكون قيادة السيارة أمرً

الوقت قبل أن يعود النظام إلى الوضع االعتيادي.)
إذا تم عرض ”كشف الكاميرا الخلفية غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

●  إذا تم عرض هذه الرسالة بعد فصل البطارية وإعادة توصيلها، قم بإدارة عجلة القيادة إلى الجهة اليسر
ومن ثم إلى الجهة اليمنى بالكامل وعلى أرضٍ مستوية.

الخلفية  ● الكاميرا  فقد تكون عدسة   ،R السرعة  اختيار موضع تحويل  عند  فقط  هذه الرسالة  عرض  إذا تم 
متسخة. نظف عدسة الكاميرا الخلفية.

الحاالت التي قد ال يعمل في ظلها النظام بشكلٍ صحيح ■
بعض المشاة، كما هو الحال فيما يلي، قد ال يتم رصدهم بواسطة وظيفة رصد الكاميرا الخلفية، األمر الذي  ●

يمنع الوظيفة من العمل بشكلٍ صحيح: 
المشاة الذين يجلسون القرفصاء •
المشاة الذين في وضعية االستلقاء •
المشاة الذين يركضون •
المشاة الذين يدخلون منطقة الرصد بشكل مفاجئ  •
• المشاة الذين يركبون الدراجة الهوائية أو لوح التزلج أو المركبات الخفيفة األخر
المشاة الذين يرتدون مالبس غير اعتيادية، كما هو الحال في المالبس التنكرية •
المشاة الذين يكون جزء من أجسامهم مخفي بواسطة عربة نقل أو شيء آخر  •
المشاة الذين يغشيهم الظالم، كما هو الحال في الليل •
في بعض الحاالت، كما هو الحال فيما يلي، قد ال يتم رصد المشاة بواسطة وظيفة رصد الكاميرا الخلفية،  ●

األمر الذي يمنع الوظيفة من العمل بشكلٍ صحيح:
عند الرجوع للخلف في الظروف الجوية القاسية (األمطار، الثلج، الضباب، إلخ) •
عندما تكون الكاميرا الخلفية مغشاة (عليها أوساخ، ثلج، جليد، إلخ) أو مخدوشة •
•  ،ا، كما هو الحال في الشمس أو األضواء الرئيسية األمامية لسيارة أخر عند سطوع ضوء ساطع جدً

مباشرةً على الكاميرا الخلفية
عند الرجوع للخلف في مكان يتغير فيه السطوع المحيط بشكل مفاجئ، كما هو الحال في مدخل أو  •

مخرج مرآب أو موقف سيارات تحت األرض
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٠٨
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في بعض الحاالت، كما يلي، قد تعمل وظيفة رصد الكاميرا الخلفية بالرغم من عدم وجود مشاة في منطقة  ●
الرصد.

عند رصد جسم ثالثي األبعاد، كما هو الحال في عمود أو مخروط مروري أو سياج أو سيارة مصفوفة •
عند رصد جسم متحرك، كما هو الحال في سيارة أو دراجة نارية •
عند الرجوع للخلف نحو أجسام متحركة كما هو الحال في األعالم أو برك المياه الضحلة أو الجسيمات  •

ا كالدخان أو البخار أو المطر أو الثلج المنقولة جوً
ا ألن الطريق مرصوف بالحصى أو عليه حصى أو سكك الترام أو  • عند وجود نمط على الطريق، نظرً

مسارات الصيانة أو عليه خطوط بيضاء أو معابر للمشاة أو أوراق متساقطة على السطح
عند الرجوع للخلف على غطاء معدني (فتحة التصريف)، كما هو الحال في تلك المستخدمة في حفر  •

التصريف
عند الرجوع للخلف نحو جانب الطريق أو مطب على الطريق  •
عند انعكاس جسم على بركة مياه ضحلة أو على سطح طريق مبلل •
عند وجود ظالل على الطريق •
عند الرجوع للخلف فوق مطب على الطريق  •
إذا كانت السيارة مائلة بشكل كبير، كما هو الحال عند نقل حمولة ثقيلة  •
عند الرجوع للخلف نحو منحدرمائل لألعلى/لألسفل •
إذا تم تعديل التعليق أو تم تركيب إطارات بمقاس آخر غير المقاس المحدد •
ا للحمولة المنقولة • إذا كان الجزء الخلفي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
ضوء  • أو  الخلف  من  المضاءة  الترخيص  لوحة  في  الحال  هو  كما  اإللكترونية،  الحجيرة  تثبيت  تم  إذا 

الضباب الخلفي، بالقرب من الكاميرا الخلفية
إذا تم تثبيت واقي المصد، كما هو الحال في شريط الزخرفة اإلضافي، على المصد الخلفي •
ا لوقوع تصادم أو صدمة أخر، أو تم نزعها وتركيبها • إذا تم تغيير اتجاه الكاميرا الخلفية نظرً
إذا تم تركيب عروة القطر على الجهة الخلفية من السيارة •
عندما تكون الكاميرا الخلفية مغشاة (عليها أوساخ، ثلج، جليد، إلخ) أو مخدوشة •
عند تدفق الماء على عدسة الكاميرا الخلفية •
إذا كان هناك ضوء يومض في منطقة الرصد، كما هو الحال في وامضات الطوارئ الخاصة بالسيارة  •

األخر
ا صعبًا ■ الحاالت التي قد تكون فيها مالحظة وظيفة رصد الكاميرا الخلفية أمرً

إذا كان من الصعب سماع الرنان إذا كان هناك ضوضاء في المنطقة المحيطة، مستو صوت النظام الصوتي  ●
عاليًا، يتم استعمال نظام تكييف الهواء، إلخ.

إذا كانت درجة الحرارة في الكابينة عالية أو منخفضة للغاية، فقد ال تعمل شاشة النظام بشكل صحيح. ●
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٤٠٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

(الكبح الخاص بدعم االصطفاف) PKSB النظام

بسرعة  القيادة  عند  تعمل  والتي  التالية  الوظائف  من  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  نظام  يتألف 
منخفضة أو عند الرجوع للخلف، كمان هو الحال عند االصطفاف. عندما يحدد النظام بأن هناك 
احتمالية كبيرة لوقوع تصادم مع جسم تم رصده، سيتم تشغيل التحذير ليحث السائق على اتخاذ 
اإلجراء الوقائي. إذا حدد النظام بأن هناك احتمالية كبيرة للغاية لوقوع تصادم مع جسم تم رصده، 
تخفيف  على  للمساعدة  أو  تصادم  وقوع  تفادي  على  للمساعدة  تلقائيًا  المكابح  تعشيق  يتم  فإنه 

الصدمة الناجمة عن وقوع تصادم.

النظام PKSB (الكبح الخاص بدعم االصطفاف)
وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) ■

يتم استعمال مستشعرات تعمل بالموجات فوق الصوتية لرصد األجسام، كالجدار، في منطقة 
الرصد عند القيادة بسرعة منخفضة أو عند الرجوع للخلف. (ص ٤١٦)

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) ■
يتم استعمال مستشعرات رادارية خلفية لرصد المركبات التي تقترب في منطقة الرصد الموجودة 

خلف السيارة عند الرجوع للخلف. (ص ٤٢٥)

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤١٠

CAMRY_GH

أنواع المستشعرات
مستشعرات الزاوية األمامية  

المستشعرات الوسطية األمامية  
مستشعرات الزاوية الخلفية  

المستشعرات الوسطية الخلفية  

تشغيل/إيقاف نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف
المعلومات  عرض  شاشة  على  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  نظام  تفعيل/تعطيل  يمكن 
الساكنة  (األجسام  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  وظائف  كافة  تفعيل/تعطيل  يتم  المتعددة. 

والسيارات العابرة من الخلف) بتزامن.
االصطفاف.  بدعم  الخاص  الكبح  نظام  لتفعيل/تعطيل  بالعداد  التحكم  مفاتيح  استعمل 

(ص ١٣٩، ١٥٤)
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   
. / الخاصة بمفاتيح التحكم بالعداد، وقم باختيار  اضغط   

اضغط  الخاصة بمفتاح التحكم بالعداد.  
. قم باختيار ”نعم“ وادفع   

.PKSB OFF عند تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف، يضيء المؤشر
إلعادة تفعيل النظام عند تعطيله، قم باختيار  الموجودة على شاشة عرض الوظائف المتعددة، وقم 
باختيار  ومن ثم ”On“. إذا تم تعطيله باستعمال هذه الطريقة، فلن يتم إعادة تفعيل النظام عن طريق 

.IGNITION ON إيقاف محول تشغيل المحرك ومن ثم الوضع
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٤١١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

شاشات عرض ورنانات من أجل نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ومنظم الكبح
إذا تم تشغيل نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ومنظم الكبح، سيصدر صوت الرنان وسيتم عرض 

رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة لتنبيه السائق.
باالعتماد على الحالة، سيعمل نظام التحكم بتقييد خرج المحرك إلى أي حد من حدود التسارع أو سيتم 

تقييد الخرج قدر اإلمكان.

شاشة عرض الحالةالتحكم
المعلومات المتعددة

المؤشر 
 PKSB

OFF
الرنان

يتم تشغيل نظام التحكم 
بتقييد خرج المحرك 

(تقييد التسارع)

يكون التسارع بمقدار 
أكبر من المقدار المعين 

ا غير ممكنًا. أمرً
”تم اكتشاف جسم 
بدون غير مضاءوخفض السرعة“

نغمة تنبيه
يتم تشغيل نظام التحكم 
المحرك  خرج  بتقييد 
قدر  الخرج  تقييد  (يتم 

اإلمكان)

تكون عملية الكبح 
بشكل أقو من المعتاد 

نغمة تنبيه غير مضاء”اضغط المكابح!“ضرورية.
قصيرة

يكون الكبح الطارئ يتم تشغيل منظم الكبح
ا. ا ضروريً أمرً

السيارة  إيقاف  يتم 
النظام  تشغيل  بواسطة 
على  الضغط  (عند 

دواسة التسارع)

تم إيقاف السيارة 
بواسطة تشغيل منظم 

الكبح.
تنبيه مضاء”حول إلى الفرامل“ نغمة 

قصيرة

السيارة  إيقاف  يتم 
النظام  تشغيل  بواسطة 
على  الضغط  عدم  (عند 

دواسة التسارع)

تم إيقاف السيارة 
بواسطة تشغيل منظم 

الكبح.
تنبيه مضاء”قم بالفرملة“ نغمة 

قصيرة
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤١٢

CAMRY_GH

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف
إذا رصد نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف بأن هناك احتمالية لوقوع تصادم مع جسم ما، فسيتم 
تقييد خرج المحرك وذلك لتقييد أي زيادة في سرعة السيارة. (نظام التحكم بتقييد خرج المحرك: 

انظر أ أدناه.)
إضافةً إلى ذلك، إذا واصلت الضغط على دواسة التسارع، فسيتم تعشيق المكابح تلقائيًا لخفض 

سرعة السيارة. (منظم الكبح: انظر ب أدناه.)
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٤١٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

تشغيل
إيقاف

الوقت

لألسفل

تشغيل
إيقاف

الوقت

تشغيل

إيقاف

الوقت

لألسفل
لألعلى

أ

ب

دواسة التسارع  
دواسة المكابح  
خرج المحرك  

قوة الكبح  

بدء التحكم  
احتمالية كبيرة لوقوع تصادم  

احتمالية كبيرة للغاية لوقوع تصادم  
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤١٤

CAMRY_GH

إذا تم تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف ■
ا لتشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف، فسيتم تعطيل نظام الكبح الخاص  إذا توقفت السيارة نظرً

.PKSB OFF بدعم االصطفاف وسيضيء المؤشر
إعادة تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف  ■

ا لتشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم  إلعادة تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف عند تعطيله نظرً
االصطفاف، إما أن يتم تفعيل النظام مرة أخر (ص ٤١٠)، أو أن يتم إيقاف محول تشغيل المحرك ومن 

.IGNITION ON ثم إعادته إلى الوضع
إضافةً إلى ذلك، إذا لم يعد الجسم في اتجاه حركة السيارة أو إذا تغير اتجاه حركة السيارة (كما هو الحال في 
إعادة  فستتم  لألمام)،  التحرك  إلى  للخلف  الرجوع  من  أو  للخلف،  الرجوع  إلى  لألمام  التحرك  من  التغيير 

تفعيل النظام تلقائيًا.
صف  ■ على  المساعدة  نظام  مستشعر  نظف  متاح  غير  الفراغ  ”سونار  و  متاح“  غير   PKSB” عرض  تم  إذا 

PKSB OFF السيارة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ويضيء المؤشر
قد تتم تغطية المستشعر بالجليد، الثلج، األوساخ، إلخ. في هذه الحالة، قم بإزالة الجليد، الثلج، األوساخ،  ●

إلخ عن المستشعر وذلك إلعادة النظام إلى الوضع العادي. إذا ظهرت هذه الرسالة حتى بعد إزالة األوساخ 
ا منذ البداية، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل  عن المستشعر، أو ظهرت عندما ال يكون المستشعر متسخً

تويوتا لديك.
قد يتجمد المستشعر. بمجرد أن يذوب الجليد، فسيعود النظام إلى الوضع العادي. ●
قد يتدفق الماء بشكل مستمر فوق سطح المستشعر، كما هو الحال في األمطار الغزيرة. عندما يحدد النظام  ●

بأنه أمر عادي، فسيعود النظام إلى الوضع العادي.
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٤١٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

  تحذير
حدود نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف ■

ال تعتمد بشكل زائد على النظام، حيث أن فعل ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث.
ا بالقيادة بينما تتحقق من سالمة المناطق المحيطة بالسيارة. قم دائمً

باالعتماد على السيارة وظروف الطريق، الطقس، إلخ، فقد ال يعمل النظام.
المناطق  سالمة  من  تتحقق  بينما  بالقيادة  ا  دائمً قم  محدودة.  والرادارات  المستشعرات  رصد  قدرات  تعد 

المحيطة بالسيارة.
ا من القيادة بحذر، مع الحرص على مراعاة  ● السائق هو وحده المسؤول عن القيادة بشكلٍ آمن. تأكد دائمً

شدة  لتقليل  الدعم  لتقديم  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  نظام  تصميم  تم  بك.  المحيطة  األشياء 
التصادمات. مع ذلك، قد ال يعمل في بعض الحاالت.

لم يتم تصميم نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف إليقاف السيارة بشكلٍ كامل. إضافةً إلى ذلك، حتى  ●
إذا أوقف النظام السيارة، فمن الضروري ضغط دواسة المكابح على الفور حيث سيتم إلغاء منظم الكبح 

بعد ثانيتين تقريبًا.

 مالحظة
■ PKSB OFF غير متاح“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة ويضيء المؤشر PKSB” إذا تم عرض

السيارة  بتشغيل  قم   ،ON الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  تغيير  بعد  ا  فورً الرسالة  هذه  عرض  تم  إذا 
ا لبعض الوقت قبل أن يعود  ا ضروريً بحذر، مع االنتباه إلى المناطق المحيطة بك. قد تكون قيادة السيارة أمرً
النظام إلى الوضع العادي. (إذا لم يعد النظام إلى الوضع العادي بعد القيادة لفترة من الزمن، قم بتنظيف 

المستشعرات وكذلك المنطقة المحيطة الموجودة على المصدات.)
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤١٦

CAMRY_GH

(األجسام الساكنة) وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف

ا لتحرك السيارة بشكل مفاجئ نحو األمام وذلك  إذا كان من المحتمل وقوع تصادم مع جسم ما نظرً
ا  بسبب تشغيل دواسة التسارع بشكل مفاجئ، أو إذا تحركت السيارة باالتجاه غير المقصود نظرً
الختيار موضع تحويل السرعة الخاطئ، أو أثناء االصطفاف أو االنتقال بسرعات منخفضة، ترصد 
لتخفيف  النظام  تشغيل  ويتم  السيارة،  سير  باتجاه  الموجودة  كالجدار،  األجسام،  المستشعرات 

الصدمة مع الجسم والحد من التلف الناجم عنها.

أمثلة على تشغيل النظام
سيتم تشغيل النظام في الحاالت التالية إذا تم رصد جسم في اتجاه سير السيارة.

ا ■ عند السير بسرعة منخفضة وعدم ضغط دواسة المكابح، أو ضغطها متأخرً

ا : إذا كان مجهزً
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٤١٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

عند ضغط دواسة التسارع بشكل زائد ■

ا الختيار موضع تحويل السرعة الخاطئ ■ عندما تتحرك السيارة باالتجاه غير المقصود نظرً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤١٨

CAMRY_GH

سيتم تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) عندما ■
كافة  استيفاء  وعند   (٤١٤  ،٤١٠ (ص   PKSB OFF المؤشر  يضيء  ال  عندما  الوظيفة  تشغيل  سيتم 

الظروف التالية:
نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ●

يتم تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
عندما تكون سرعة السيارة km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريبًا أو أقل. •
ا مسافة من 2 إلى m 4 (من ٢ إلى ٤ متر) تقريبًا. • هناك جسم موجود باتجاه سير السيارة وبعيدً
ا وذلك لتفادي وقوع تصادم. • ا ضروريً يحدد النظام بأن تشغيل الكبح األقو من المعتاد أمرً
منظم الكبح ●

يتم تشغيل نظام التحكم بتقييد خرج المحرك. •
ا وذلك لتفادي وقوع تصادم. • ا ضروريً يحدد النظام بأن تشغيل الكبح الطارئ أمرً

سيتم إيقاف تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) عندما ■
ستتوقف الوظيفة عن العمل إذا تم استيفاء أي من الشروط التالية:

نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ●
يتم تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
ا يمكن تفاديه بواسطة تشغيل الكبح العادي. • يصبح التصادم أمرً
ا مسافة من 2 إلى m 4 (من ٢ إلى ٤ متر) باتجاه سير السيارة. • لم يعد الجسم بعيدً
منظم الكبح ●

يتم تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
تنقضي ثانيتين تقريبًا بعد توقف السيارة بواسطة منظم الكبح. •
يتم ضغط دواسة المكابح بعد توقف السيارة بواسطة منظم الكبح. •
ا مسافة من 2 إلى m 4 (من ٢ إلى ٤ متر) باتجاه سير السيارة. • لم يعد الجسم بعيدً

نطاق رصد وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) ■
يختلف نطاق الرصد لوظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف عن نطاق رصد مستشعر المساعدة على صف 

سيارة تويوتا. (ص ٣٩٣)
تبدأ  ال  فقد  تحذير،  بإصدار  وقام  ما  جسم  تويوتا  سيارة  صف  على  المساعدة  مستشعر  رصد  إذا  حتى  لذا، 

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف بالعمل.
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٤١٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

إعادة تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف  ■
ص ٤١٤

األجسام التي قد ال ترصد وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) ■
قد ال تكون المستشعرات قادرة على رصد أجسام معينة، كما يلي.

المشاة ●
المالبس القطنية والثلج والمواد األخر والتي تعد عاكسات ضعيفة للموجات فوق الصوتية.  ●

ا باالعتماد على نوع المالبس التي يرتدونها.) (قد ال يتم رصد األشخاص أيضً
األجسام غير المتعامدة مع األرض، وغير المتعامدة مع اتجاه سير السيارة، وغير المتساوية أو المتعرجة. ●
األجسام المنخفضة ●
األجسام الرقيقة كاألسالك والسياجات والحبال والعالمات اإلرشادية ●
األجسام القريبة للغاية من المصد ●
األشياء ذات الزوايا الحادة ●
األجسام الطويلة ذات األجزاء العلوية البارزة نحو الخارج باتجاه سيارتك ●

الحاالت التي قد ال يعمل فيها نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف بشكلٍ صحيح ■
N عند وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع

رنان مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا ■
بغض النظر عما إذا كان نظام مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا مفعالً ام ال (ص ٣٨٨)، إذا تم 
تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف (ص ٤١٠)، فإن المستشعرات األمامية أو الخلفية ترصد 
إلشعار  تويوتا  سيارة  صف  على  المساعدة  مستشعر  رنان  صوت  وسيصدر  بالكبح،  التحكم  ويتم  ما  جسم 

السائق بالمسافة التقريبية من الجسم.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٢٠

CAMRY_GH

الحاالت التي قد تعمل فيها وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) حتى إذا لم يكن هناك  ■
احتمالية لوقوع تصادم

في بعض الحاالت كما يلي، قد تعمل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف بالرغم من عدم وجود احتمالية 
لوقوع تصادم.

المناطق المحيطة بالسيارة ●
عند القيادة على طريق ضيق •

عشب  • ذات  منطقة  أو  موحل  طريق  على  القيادة  عند 
طويل

عند القيادة نحو راية أو علم أو غصن على مستو منخفض أو حاجز مفصلي (كما هو الحال في تلك  •
المستخدمة في تقاطع السكك وبوابات التحصيل ومواقف السيارات).

عند القيادة على مسار ضيق محاط ببنيةٍ ما، كما هو الحال في نفق أو على جسر حديدي •
عند االصطفاف المتوازي •
عند وجود ثغرة أو ثقب على سطح الطريق •
عند القيادة على غطاء معدني (فتحة التصريف)، كما هو الحال في تلك المستخدمة في حفر التصريف •
عند القيادة على منحدر حاد •
إذا ارتطم بالمستشعر كمية كبيرة من الماء، كما هو الحال عند القيادة على طريق مغمور •
الطقس ●

إذا كان المستشعر مغطى بالجليد، الثلج، األوساخ، إلخ (عند تنظيفه، سيعود النظام إلى الوضع العادي) •
إذا تساقطت أمطار غزيرة أو مياه على المستشعر •
عند القيادة في الظروف الجوية القاسية مثل الضباب أو الثلج أو العواصف الرملية •
عند هبوب رياح قوية •
مصادر أخر للموجات فوق الصوتية ●

المكابح  • أو  النارية  الدراجات  محركات  أو  المركبات  رصد  أجهزة  أو  المركبات  أبواق  تكون  عندما 
الهوائية للمركبات الكبيرة أو سونار الخلوص الخاص بالمركبات األخر أو أجهزة أخر والتي تقوم 

بدورها بتوليد موجات فوق صوتية بالقرب من السيارة
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٤٢١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

إذا تم تركيب ملصق ما أو مكون إلكتروني، كما هو الحال في لوحة الترخيص المضاءة من الخلف  •
(الطراز الفلورسنتي على وجه التحديد) أو أضواء الضباب أو عمود على الرفرف أو هوائي السلكي 

بالقرب من المستشعر
التغييرات في وضعية السيارة ●

إذا كانت السيارة مائلة بشكل كبير •
ا للحمولة المنقولة • إذا كان الجزء األمامي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
• ا لوقوع تصادم أو صدمة أخر إذا تم تغيير اتجاه المستشعر نظرً
الزخرفة  • (شريط  المصد  واقي  في  الحال  هو  كما  المستشعر،  تعيق  قد  التي  المعدات  تركيب  تم  إذا 

اإلضافي، إلخ) أو حامل الدراجة الهوائية أو مجرفة ثلج
إذا تم تعديل التعليق أو تم تركيب إطارات بمقاس آخر غير المقاس المحدد •
إذا تم طالء المستشعر أو تغطيته بملصق ما، إلخ •

إذا تم تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) بشكل غير ضروري كما هو الحال  ■
في تلك الموجودة عند تقاطع السكك

حتى في حال تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف بشكل غير ضروري، كما هو الحال في تلك 
الموجودة عند تقاطع السكك، سيتم إلغاء منظم الكبح بعد ثانيتين تقريبًا، األمر الذي يتيح لك االنتقال لألمام 
ا إلغاء منظم الكبح عن طريق ضغط دواسة المكابح. سيتيح لك ضغط دواسة  وترك المنطقة، كما يمكن أيضً

ا باالنتقال لألمام وترك المنطقة. التسارع مجددً
الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) بشكلٍ صحيح ■

في بعض الحاالت كما يلي، قد ال تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح.
الطقس ●

عندما يكون المستشعر أو المنطقة المحيطة بالمستشعر  •
ساخنة أو باردة للغاية

عند هبوب رياح قوية •

إذا كان المستشعر مغطى بالجليد، الثلج، األوساخ، إلخ (عند تنظيفه، سيعود النظام إلى الوضع العادي) •
إذا تساقطت أمطار غزيرة أو مياه على المستشعر •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٢٢

CAMRY_GH

عند القيادة في الظروف الجوية القاسية مثل الضباب أو الثلج أو العواصف الرملية •
عند تجمد المستشعر (بمجرد تدفئة المستشعر، سيعود النظام إلى الوضع العادي) •
المناطق المحيطة بالسيارة ●

ا بين السيارة والجسم الذي تم رصده • عندما يكون المستشعر الذي يتعذر رصده موجودً
أمام  • من  المشاة  أو  الهوائية  الدراجة  أو  النارية  الدراجة  أو  السيارة  في  الحال  هو  كما  ما  جسم  عبر  إذا 

السيارة أو مر من جانب السيارة.
السيارة تقترب من رصيف مرتفع أو منحني. •
على طريق شديد المطبات أو منحدر أو على الحصى أو على العشب. •
ا من المستشعر. • إذا كان هناك أجسام قريبة جدً
مصادر أخر للموجات فوق الصوتية ●

المكابح  • أو  النارية  الدراجات  محركات  أو  المركبات  رصد  أجهزة  أو  المركبات  أبواق  تكون  عندما 
الهوائية للمركبات الكبيرة أو سونار الخلوص الخاص بالمركبات األخر أو أجهزة أخر والتي تقوم 

بدورها بتوليد موجات فوق صوتية بالقرب من السيارة
إذا تم تركيب ملصق ما أو مكون إلكتروني، كما هو الحال في لوحة الترخيص المضاءة من الخلف  •

(الطراز الفلورسنتي على وجه التحديد) أو أضواء الضباب أو عمود على الرفرف أو هوائي السلكي 
بالقرب من المستشعر

التغييرات في وضعية السيارة ●
إذا كانت السيارة مائلة بشكل كبير •
ا للحمولة المنقولة • إذا كان الجزء األمامي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
• ا لوقوع تصادم أو صدمة أخر إذا تم تغيير اتجاه المستشعر نظرً
الزخرفة  • (شريط  المصد  واقي  في  الحال  هو  كما  المستشعر،  تعيق  قد  التي  المعدات  تركيب  تم  إذا 

اإلضافي، إلخ) أو حامل الدراجة الهوائية أو مجرفة ثلج 
إذا تم تعديل التعليق أو تم تركيب إطارات بمقاس آخر غير المقاس المحدد •
إذا تم طالء المستشعر أو تغطيته بملصق ما، إلخ •
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٤٢٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

  تحذير
لضمان إمكانية تشغيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف بشكل صحيح ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بالمستشعرات (ص ٤١٠). اإلخفاق في فعل ذلك قد 
يتسبب في عدم عمل المستشعر بشكل صحيح، وقد يتسبب في وقوع حادث.

ال تعمد إلى تعديل أو تفكيك أو طالء المستشعرات. ●
ال تعمد إلى استبدال مستشعرٍ ما بقطعة أخر غير القطعة األصلية. ●
ال تعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية. ●
ا. ● ال تعمد إلى إتالف المستشعرات، وأبقها نظيفة دائمً
بشكل  ● النظام  تشغيل  يتم  ال  فقد  صدمة،  لحدوث  عرضة  المستشعر  حول  الموجودة  المنطقة  كانت  إذا 

ا النحراف المستشعر. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك. صحيح نظرً
التعامل مع التعليق ■

ال تعمد إلى تعديل التعليق، حيث أن التغييرات في ارتفاع أو ميالن السيارة قد تمنع المستشعرات من رصد 
األجسام بشكل صحيح أو تتسبب في عدم تشغيل النظام أو تشغيله بشكل غير ضروري.

هو  ■ كما  ضروري،  غير  بشكل  الساكنة)  (األجسام  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  وظيفة  تشغيل  تم  إذا 
الحال في تلك الموجودة عند تقاطع السكك

في حال تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (األجسام الساكنة) بشكل غير ضروري، كما هو 
الحال في تلك الموجودة عند تقاطع السكك، سيتم إلغاء منظم الكبح بعد ثانيتين تقريبًا، األمر الذي يتيح 
ا إلغاء منظم الكبح عن طريق ضغط دواسة المكابح.  لك االنتقال لألمام وترك المنطقة، كما يمكن أيضً

سيتيح لك ضغط دواسة التسارع بعد إلغاء منظم الكبح باالنتقال لألمام وترك المنطقة.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٢٤
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 مالحظة
مالحظات عند غسل السيارة ■

ال تعمد إلى تسليط دفعات قوية من الماء أو البخار على منطقة المستشعر.
فعل ذلك قد ينتج عنه تعطل المستشعر.

عند استعمال المغسلة ذات الضغط العالي لغسل السيارة، ال تعمد إلى رش المستشعرات بشكل مباشر،  ●
وذلك ألن فعل مثل ذلك قد يتسبب في حدوث عطل في المستشعر.

ا من المستشعرات حيث أن  ● عند استعمال البخار لتنظيف السيارة، ال تقم بتوجيه البخار بشكل قريب جدً
فعل ذلك قد يتسبب في حدوث عطل في المستشعر.

عند تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف ■
النظام  تشغيل  يتم  قد  ألنه  وذلك  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  نظام  بتعطيل  قم  التالية،  الحاالت  في 

بالرغم من عدم وجود احتمالية لوقوع تصادم.
عند فحص السيارة باستعمال بكرة الشاسي أو جهاز فحص مقياس قوة الشاسي أو البكرة الحرة ●
● عند تحميل السيارة على قارب أو شاحنة أو وسيلة نقل أخر
إذا تم تعديل التعليق أو تم تركيب إطارات بمقاس آخر غير المقاس المحدد ●
ا للحمولة المنقولة ● إذا كان الجزء األمامي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
إذا تم تركيب المعدات التي قد تعيق المستشعر، كما هو الحال في عروة القطر، واقي المصد (شريط  ●

الزخرفة اإلضافي، إلخ) أو حامل الدراجة الهوائية أو مجرفة ثلج
عند استعمال مغسلة سيارات أوتوماتيكية ●
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٤٢٥ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من 
(الخلف

إذا رصد المستشعر الراداري سيارة تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر من مؤخرة السيارة وحدد 
النظام بأن هناك احتمالية كبيرة لوقوع تصادم، ستقوم هذه الوظيفة بالتحكم بالكبح وذلك للحد من 

ترجيح حدوث تصادم مع السيارة التي تقترب.

أمثلة على تشغيل النظام
سيتم تشغيل النظام في الحاالت التالية إذا تم رصد جسم في اتجاه سير السيارة.

ا ■ عند الرجوع للخلف، تقترب السيارة وال يتم ضغط دواسة المكابح، أو يتم ضغطها متأخرً

ا : إذا كان مجهزً
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٢٦
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سيتم تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) عندما ■
كافة  استيفاء  وعند   (٤١٤  ،٤١٠ (ص   PKSB OFF المؤشر  يضيء  ال  عندما  الوظيفة  تشغيل  سيتم 

الظروف التالية:
نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ●

يتم تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
عندما تكون سرعة السيارة km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريبًا أو أقل. •
•  ٨) 8 km/h من مؤخرة السيارة وبسرعة قيادة تبلغ السيارات التي تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر

كم/ساعة) أو أكثر تقريبًا.
• .R يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع
ا وذلك لتفادي وقوع تصادم مع السيارة  • ا ضروريً يحدد النظام بأن تشغيل الكبح األقو من المعتاد أمرً

التي تقترب.
منظم الكبح ●

يتم تشغيل نظام التحكم بتقييد خرج المحرك. •
ا وذلك لتفادي وقوع تصادم مع السيارة التي تقترب. • ا ضروريً يحدد النظام بأن تشغيل الكبح الطارئ أمرً

سيتم إيقاف تشغيل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) عندما ■
ستتوقف الوظيفة عن العمل إذا تم استيفاء أي من الشروط التالية:

نظام التحكم بتقييد خرج المحرك ●
يتم تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
ا يمكن تفاديه بواسطة تشغيل الكبح العادي. • يصبح التصادم أمرً
لم تعد السيارة تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر من مؤخرة السيارة. •
منظم الكبح ●

يتم تعطيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف. •
تنقضي ثانيتين تقريبًا بعد توقف السيارة بواسطة منظم الكبح. •
يتم ضغط دواسة المكابح بعد توقف السيارة بواسطة منظم الكبح. •
لم تعد السيارة تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر من مؤخرة السيارة. •

منطقة رصد وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) ■
تختلف منطقة الرصد الخاصة بوظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) عن 

منطقة الرصد الخاصة بوظيفة التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف RCTA (ص ٣٩٨).
وقامت  ما  جسم   RCTA الخلف  من  القادمة  المرور  بحركة  الخاصة  التنبيه  وظيفة  رصدت  إذا  حتى  لذا، 

بإصدار تنبيه، فقد ال تبدأ وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) بالعمل.
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٤٢٧ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) ■
إلعادة تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) عند تعطيله أثناء تشغيله، 
إما أن يتم تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف مرة أخر (ص ٤١٠)، أو أن يتم إيقاف محول 
 PKSB عند تعطيل الوظيفة، يضيء المؤشر .IGNITION ON تشغيل المحرك ومن ثم إعادته إلى الوضع

OFF. (ص ١٢٧)

إذا لم يعد هناك سيارة تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر من مؤخرة السيارة عند الرجوع للخلف، أو إذا تغير 
اتجاه سير السيارة (كما هو الحال في التغيير من وضع الرجوع للخلف إلى التقدم نحو األمام)، فستتم إعادة 

.PKSB OFF تفعيل النظام تلقائيًا. عند إعادة تفعيل الوظيفة، ينطفئ المؤشر
الظروف التي لن يتم في ظلها رصد وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) ■

وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) غير مصممة لرصد األنواع التالية من 
السيارات و/أو األجسام:

السيارات التي تقترب من خلفك مباشرةً ●
السيارات التي ترجع إلى الخلف في مكان االصطفاف بالقرب من سيارتك ●
ا  ● السيارات التي يتعذر على المستشعرات فيها الرصد نظرً

لوجود عوائق
مفاجئ  ● بشكل  سرعتها  تنخفض  أو  تزيد  التي  السيارات 

بالقرب من سيارتك

قضبان الحماية والجدران والالفتات والسيارات المصفوفة واألجسام المتوقفة المشابهة* ●
الدراجات النارية الصغيرة، الدراجات الهوائية، المشاة، إلخ* ●
ا عن سيارتك ● السيارات التي تتحرك بعيدً
السيارات التي تقترب من أماكن االصطفاف بالقرب من سيارتك* ●
األجسام القريبة للغاية من المستشعر الراداري* ●
●  ٨) 8 km/h من مؤخرة السيارة وبسرعة قيادة أقل من السيارات التي تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر

كم/ساعة) تقريبًا
●  24 km/h من مؤخرة السيارة وبسرعة قيادة أعلى من السيارات التي تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر

(٢٤ كم/ساعة) تقريبًا
باالعتماد على الظروف، فقد يحدث رصد سيارة و/أو جسم ما.  :*  

■ PKSB رنان نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف
إذا تم تفعيل نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف وتم التحكم بالكبح، سيصدر صوت رنان إلشعار السائق.
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٢٨
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الحاالت التي قد يعمل النظام فيها بالرغم من عدم وجود احتمالية لوقوع تصادم ■
في بعض الحاالت كما يلي، قد تعمل وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) 

بالرغم من عدم وجود احتمالية لوقوع تصادم.
ويكون  ● لشارع  ا  مواجهً االصطفاف  مكان  يكون  عندما 

هناك سيارات تتم قيادتها في الشارع

عندما تنعطف السيارة التي تم رصدها أثناء االقتراب من  ●
السيارة

عند عبور سيارة من جانب سيارتك ●

المعدنية،  ● واألجسام  سيارتك  بين  المسافة  تكون  عندما 
كما هو الحال في قضبان الحماية أو الجدار أو الالفتة أو 
كهربائية  موجات  تعكس  قد  والتي  المصفوفة،  السيارة 

نحو الجهة الخلفية من سيارتك، قصيرة

عند وجود أجسام دوارة بالقرب من سيارتك كما هو الحال في المراوح الخاصة بوحدة تكييف الهواء ●
عندما تتناثر المياه أو يتم رشها نحو المصد الخلفي، كما هو الحال في رشاش المياه ●
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٤٢٩ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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الحاالت التي قد ال تعمل فيها وظيفة الكبح الخاص بدعم االصطفاف (السيارات العابرة من الخلف) بشكلٍ صحيح ■
في بعض الحاالت كما يلي، قد ال تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح.

األجسام والمركبات التي لم يتم تصميم المستشعرات الرادارية لرصدها ●
األجسام المتوقفة •
ا عن سيارتك • السيارات التي تتحرك بعيدً
المشاة، الدراجات النارية، الدراجات الهوائية، إلخ* •
األجسام القريبة للغاية من المستشعر الراداري •
•  8 km/h من مؤخرة السيارة وبسرعة قيادة أقل من السيارات التي تقترب من الجهة اليمنى أو اليسر

(٨ كم/ساعة) تقريبًا
من  • أعلى  قيادة  وبسرعة  السيارة  مؤخرة  من   اليسر أو  اليمنى  الجهة  من  تقترب  التي  السيارات 

km/h 24 (٢٤ كم/ساعة) تقريبًا
باالعتماد على الظروف، فقد يحدث رصد سيارة و/أو جسم ما.  :*  

الحاالت التي قد ال تكون فيها المستشعرات الرادارية قادرة على رصد جسم ما ●
عندما يكون المستشعر أو المنطقة المحيطة بالمستشعر ساخنة أو باردة للغاية •
إذا كان المصد الخلفي مغطى بالجليد، الثلج، األوساخ، إلخ •
إذا تساقطت أمطار غزيرة أو مياه على السيارة •
عند وجود عوائق تعترض منطقة رصد مستشعر الرادار وذلك عن طريق السيارة المجاورة •
إذا كانت السيارة مائلة بشكل كبير •
إذا تم تركيب المعدات التي قد تعيق المستشعر، كما هو الحال في عروة القطر، واقي المصد (شريط  •

الزخرفة اإلضافي، إلخ) أو حامل الدراجة الهوائية أو مجرفة ثلج
إذا تم تعديل التعليق أو تم تركيب إطارات بمقاس آخر غير المقاس المحدد •
ا للحمولة المنقولة • إذا كان الجزء األمامي من السيارة مرتفع أو منخفض وذلك نظرً
إذا تم تركيب ملصق ما أو مكون إلكتروني، كما هو الحال في لوحة الترخيص المضاءة من الخلف  •

(الطراز الفلورسنتي على وجه التحديد) أو أضواء الضباب أو عمود على الرفرف أو هوائي السلكي 
بالقرب من المستشعر الراداري

ا لوقوع تصادم أو صدمة أخر أو تم نزعها وتركيبها • إذا تم تغيير اتجاه المستشعر الراداري نظرً
• عند اقتراب عدة سيارات مع وجود حيز صغير فقط بين كل سيارة وأخر
عند اقتراب السيارة بسرعة عالية •
ا على رصد سيارة ● الحاالت التي قد ال يكون فيها المستشعر الراداري قادرً

عندما تقترب السيارة من الجهة اليمنى أو اليسر من  •
الرجوع  أثناء  باالنعطاف  تقوم  بينما  السيارة  مؤخرة 

للخلف
عند االنعطاف أثناء الرجوع للخلف •
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٣٠
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عند الرجوع خارج نقطة االصطفاف بزاوية بسيطة •

السيارات التي يتعذر على المستشعرات فيها الرصد  •
ا لوجود عوائق نظرً

عند الرجوع للخلف على منحدر بدرجة تغيير حادة •

عندما تنعطف السيارة داخل منطقة الرصد •

التعامل مع المستشعرات الرادارية ■
ص ٣٧٨
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٤٣١ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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  تحذير
بشكل  ■ الخلف)  من  العابرة  (السيارات  االصطفاف  بدعم  الخاص  الكبح  وظيفة  تشغيل  إمكانية  لضمان 

صحيح
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بالمستشعرات الرادارية الخلفية (ص ٣٧٨). اإلخفاق 

في فعل ذلك قد يتسبب في عدم عمل المستشعر بشكل صحيح، وقد يتسبب في وقوع حادث.
ال تعمد إلى تعديل أو تفكيك أو طالء المستشعرات. ●
ال تعمد إلى استبدال المستشعر الراداري الخلفي بقطعة أخر غير القطعة األصلية. ●
والمنطقة  ● الرادارية  المستشعرات  بإبقاء  ا  دائمً وقم  الخلفية،  الرادارية  المستشعرات  إتالف  إلى  تعمد  ال 

المحيطة بها والموجودة على المصد نظيفة.
إذا كانت المنطقة الموجودة حول المستشعر الراداري الخلفي عرضة لحدوث صدمة، فقد ال يتم تشغيل  ●

تويوتا  وكيل  بواسطة  السيارة  فحص  اطلب  المستشعر.  في  عطل  لحدوث  ا  نظرً صحيح  بشكل  النظام 
لديك.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية الخاصة بالتعامل مع المستشعر الراداري الخلفي. (ص ٣٧٨) ●
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٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة٤٣٢
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 مفاتيح اختيار وضع القيادة

يمكن اختيار أوضاع القيادة التي تالئم ظرف القيادة.

الوضع العادي  
استعمل القيادة العادية.

أثناء وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco أو الوضع الرياضي، اضغط المفتاح لتغيير وضع القيادة 
إلى الوضع العادي.

Eco وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة  
استعمل وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco للمساعدة على تحقيق أقل كمية استهالك 

للوقود أثناء الرحالت التي تتم فيها زيادة السرعة بشكلٍ متكرر.
عند ضغط المفتاح ”ECO“، يضيء المؤشر ”ECO MODE“ في مجموعة أجهزة القياس.

الوضع الرياضي  
استعمل الوضع الرياضي عند الرغبة في االستجابة لتسارع زائد وانقياد دقيق، على سبيل المثال، 

عند القيادة على الطرقات الجبلية.
عند ضغط المفتاح ”SPORT“، يضيء المؤشر ”SPORT“ في مجموعة أجهزة القياس.

ا : إذا كان مجهزً
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٤٣٣ ٤-٥. استعمال أنظمة دعم القيادة

٤

يادة
الق
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■ Eco نظام تكييف الهواء في وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
تكييف  نظام  مروحة  وسرعة  التدفئة/التبريد  بعمليات   Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  وضع  يتحكم 
الهواء لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود (ص ٤٤٢، ٤٤٧). لتحسين أداء نظام تكييف الهواء، قم 

.Eco بضبط سرعة المروحة أو قم بإيقاف وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
التعطيل التلقائي للوضع الرياضي ■

يتم تعطيل الوضع الرياضي تلقائيًا إذا تم إيقاف محول تشغيل المحرك بعد القيادة في الوضع الرياضي.
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٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٣٤
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توجيهات حول القيادة في فصل الشتاء

ا بقيادة  قم بإجراء التحضيرات والفحوص الضرورية قبل قيادة سيارتك في فصل الشتاء. قم دائمً
سيارتك بطريقة تالئم الظروف الجوية السائدة. 

التحضيرات لفصل الشتاء
استعمل سوائل مالئمة لدرجات حرارة الجو الخارجية السائدة.  ●

زيت المحرك •
سائل تبريد المحرك •
سائل الغسالة •

اطلب من فني صيانة أن يقوم بفحص حالة البطارية. ●
قم بتركيب أربع إطارات ثلج لسيارتك أو شراء مجموعة سالسل إطارات لإلطارات األمامية.* ●

لحجم  اإلطارات  سالسل  مطابقة  ومن  والماركة،  الحجم  نفس  من  اإلطارات  جميع  أن  من  تأكد 
اإلطارات.

ال يمكن تركيب سالسل اإلطارات على السيارات المجهزة بإطارات مقاس ١٨ بوصة.  :*  
قبل قيادة السيارة

ا لظروف القيادة:  قم بتنفيذ األمور التالية تبعً
المناطق  ● على  دافئ  ماء  بسكب  قم  بالقوة.  متجمدة  مساحة  تحريك  أو  نافذة  فتح  تحاول  ال 

ا لمنع تجمدها.  المتجمدة إلذابة الثلج. امسح أية مياه متبقية فورً
لضمان التشغيل الصحيح لمروحة نظام التحكم بالمناخ، قم بإزالة أي ثلج متراكم على فتحات  ●

دخول الهواء الموجودة أمام الزجاج األمامي. 
أو  ● السيارة  سقف  أو  الخارجية  األضواء  على  تراكم  يكون  قد  زائد  ثلج  أو  جليد  وجود  تفقد 

الشاسي أو حول اإلطارات أو على المكابح وقم بإزالته.
قم بإزالة أية ثلوج أو وحل عن أسفل حذاءك قبل الدخول في السيارة. ●
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٤٣٥ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

٤

يادة
الق
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عند قيادة السيارة
قم بزيادة تسارع السيارة ببطء وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وقم بقيادة 

السيارة بسرعة أقل تتالئم مع ظروف الطريق. 
عند صف السيارة

قم بصف السيارة ونقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P بدون تعشيق مكابح صف السيارة.  ●
يمكن لمكابح صف السيارة أن تتجمد، مما سيحول دون تحريرها. إذا تم صف السيارة دون 

تعشيق مكابح صف السيارة، احرص على وضع كتل تثبيت العجالت.
ا حيث قد تتسبب في تحرك السيارة بشكل غير متوقع،  ا خطيرً اإلخفاق في فعل ذلك قد يكون أمرً

األمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى وقوع حادث.
إذا تم صف السيارة دون تعشيق مكابح صف السيارة، تحقق من تعذر نقل ذراع تحويل السرعة  ●

.*P خارج الوضع
سيتم قفل ذراع تحويل السرعة إذا تمت محاولة نقله من الوضع P إلى أي وضع آخر دون ضغط دواسة   :*
ا ممكنًا، فقد يكون هناك مشكلة في نظام قفل  المكابح. إذا كان نقل ذراع تحويل السرعة من الوضع P أمرً

تحويل السرعة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.

اختيار سالسل اإلطارات
السيارات المجهزة بإطارات مقاس ١٦ و ١٧ بوصة

قم باستعمال حجم سالسل اإلطارات الصحيح عند تركيب سالسل إطارات. 
تتوفر أحجام سالسل إطارات مناسبة لكل حجم إطار.

السلسلة الجانبية:
قطرها mm 3 (٣ مم)  

عرضها mm 10 (١٠ مم)   
طولها mm 30 (٣٠ مم)   

السلسلة المتقاطعة:
قطرها mm 4 (٤ مم)  

عرضها mm 14 (١٤ مم)   
طولها mm 25 (٢٥ مم)   

السيارات المجهزة بإطارات مقاس ١٨ بوصة
يتعذر تركيب سالسل اإلطارات.

ينبغي استعمال إطارات الثلج بدالً منها.
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٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٣٦
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القوانين المتعلقة باستعمال سالسل اإلطارات
تختلف القوانين المتعلقة باستعمال سالسل اإلطارات باالعتماد على المكان ونوع الطريق. تحقق 

ا من القوانين المحلية قبل تركيب السالسل. دائمً
تركيب سالسل اإلطارات ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تركيب ونزع السالسل:
قم بتركيب ونزع سالسل اإلطارات في مكان آمن. ●
قم بتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات األمامية. ال تقم بتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات  ●

الخلفية.
قم بتركيب السالسل على اإلطارات األمامية بحيث تكون مشدودة قدر اإلمكان. أعد شد السالسل بعد  ●

القيادة لمسافة 0.5  1.0 km (٠٫٥  ١٫٠ كم).
قم بتركيب سالسل اإلطارات باتباع التعليمات المرفقة مع سالسل اإلطارات. ●

  تحذير
القيادة مع تركيب إطارات الثلج ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في فقدان التحكم بالسيارة ويتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

استعمل إطارات من الحجم المحدد. ●
حافظ على مستو ضغط الهواء الموصى به. ●
المحددة  ●  القصو السرعة  حد  أو   القصو السرعة  حد  تتجاوز  بسرعات  السيارة  قيادة  إلى  تعمد  ال 

إلطارات الثلج المستعملة.
استعمل إطارات الثلج على جميع العجالت وليس على بعضها. ●

القيادة بسالسل اإلطارات (السيارات المجهزة بإطارات مقاس ١٦ و ١٧ بوصة) ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث. 

اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى عدم القدرة على قيادة السيارة بشكلٍ آمن، وقد يتسبب في الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تعمد إلى قيادة السيارة بسرعة تتجاوز السرعة القصو المحددة لسالسل اإلطارات المستعملة، أو  ●
سرعة km/h 50 (٥٠ كم/ساعة)، أيهما أقل.

تجنب القيادة على طرق بها مطبات أو حفر. ●
تجنب التسارع المفاجئ والتوجيه المفاجئ والكبح المفاجئ وعمليات تحويل السرعة التي تتسبب في  ●

كبح مفاجئ للمحرك.
قم بخفض السرعة بدرجة كافية قبل دخول منعطف لضمان المحافظة على التحكم بالسيارة. ●
السيارات المجهزة بالنظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب):  ●

ال تعمد إلى استعمال النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب).
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٤٣٧ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

٤

يادة
الق
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 مالحظة
تصليح أو استبدال إطارات الثلج (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■

لإلطارات. المرخصون  التجزئة  تجار  من  أو  تويوتا  وكالء  من  الثلج  إطارات  استبدال  أو  تصليح  اطلب 
وذلك ألن نزع وتركيب إطارات الثلج يؤثر على تشغيل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة 

اإلرسال.
تركيب سالسل اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات واإلطارات مقاس  ■

١٦ أو ١٧ بوصة)
قد ال يعمل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال بشكلٍ صحيح عند تركيب سالسل 

اإلطارات.

CAMRY_OM33F04H.indb   437CAMRY_OM33F04H.indb   437 2020-12-16   4:29:07 PM2020-12-16   4:29:07 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٣٨
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Eco توجيهات حول القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة

من أجل اقتصاد أكبر في استهالك الوقود والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، انتبه 
للنقاط التالية:

استعمال وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco (السيارات المجهزة بمفاتيح اختيار وضع  ◆
القيادة)

عند استعمال وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco، فمن الممكن توليد عزم مساوٍ لمقدار 
ضغط دواسة التسارع ويكون أكثر سالسة منه في الظروف العادية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم 
تحسين  على  يعمل  مما  األدنى،  حده  إلى  (التدفئة/التبريد)  الهواء  تكييف  نظام  تشغيل  تقليل 

االقتصاد في استهالك الوقود. (ص ٤٣٢)
◆ Eco استعمال مؤشر القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة

الخاص  الشريط  عرض  بإبقاء  وذلك  ممكنًا  ا  أمرً  Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  تكون 
المعلومات  عرض  شاشة  على  المعروض   Eco بالبيئة  الرفيقة  االقتصادية  القيادة  بمؤشر 
 .Eco الرأس ضمن منطقة القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة المتعددة وشاشة العرض بمستو

(ص ١٤٥، ١٦٣، ١٦٩)
تشغيل دواسة التسارع/دواسة المكابح ◆

التدريجي  والتباطؤ  التسارع  المفاجئ.  والتباطؤ  التسارع  تجنب  بسالسة.  سيارتك  بقيادة  قم 
يعمل على المساعدة في تقليل استهالك الوقود الزائد.

عند الكبح ◆
قم بمراعاة الظواهر الموجودة أمام وحول السيارة، وقم بتقدير موضع توقفك. قم بتحرير دواسة 
التسارع بشكل مبكر وواصل القيادة. استعمل دواسة المكابح لضبط موضع توقفك. تأكد من 

استعمال دواسة المكابح برفق.
المعوقات ◆

الضوئية،  اإلشارات  على  الطويلة  االنتظار  فترات  إلى  باإلضافة  المتكرر،  والتباطؤ  التسارع 
قبل  المرور  حركة  تقارير  من  تحقق  الوقود.  استهالك  في  االقتصاد   مستو تدني  إلى  ستؤدي 

االنطالق وتجنب المعوقات قدر اإلمكان.
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٤٣٩ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

٤

يادة
الق

CAMRY_GH

القيادة على الطرق السريعة ◆
تحكم بسيارتك واحتفظ بسرعة ثابتة. عليك أن تتيح متسع من الوقت لتحرير دواسة التسارع 

وقم بتعشيق المكابح برفق قبل التوقف على نقطة تحصيل رسوم العبور أو ما إلى ذلك.
نظام تكييف الهواء ◆

استعمل نظام تكييف الهواء عند الضرورة فقط. فعل ذلك يمكنه أن يساعدك على تقليل استهالك 
الوقود بشكلٍ زائد.

تدوير  إعادة  وضع  استعمل  مرتفعة،  المحيطة  الحرارة  درجة  تكون  عندما  الصيف:  فصل  في 
ا على تقليل  الهواء. فعل ذلك سيساعد على تقليل الحمل على نظام تكييف الهواء كما يعمل أيضً

استهالك الوقود.
في فصل الشتاء: قم بتشغيل مفتاح نظام تكييف الهواء فقط عند الحاجة لكل من التدفئة وإزالة 
الرطوبة، وإذا كان هناك حاجة للتدفئة فقط، قم بإيقاف مفتاح نظام تكييف الهواء. تشغيل مفتاح 

نظام تكييف الهواء عند عدم الحاجة يؤدي إلى استهالك الوقود بشكلٍ زائد.
إجراء عمليات التوقف في السرعة الخاملة ◆

لتقليل  ● وذلك  السيارة  صف  عند  المحرك  أوقف  الضرورية.  غير  الخاملة  السرعة  تجنب 
استهالك الوقود بشكلٍ زائد، حتى ولو كان لفترة زمنية قصيرة فقط.

منخفضة  ● الخارجية  الحرارة  درجة  تكون  عندما  الحال  هو  كما  القاسية،  البيئات  باستثناء 
ا. بدالً من القيادة بالسرعة  ا غير ضروريً للغاية، يكون عندها إحماء المحرك قبل القيادة أمرً
إلى  إضافةً  فعالية  أكثر  ا  أمرً أجزائها  من  جزء  كل  إلحماء  برفق  السيارة  قيادة  تعد  الخاملة، 

تفادي زيادة عدد دورات المحرك غير الضرورية وزيادة أو خفض التسارع بشكلٍ مفاجئ.
األمتعة ◆

تحميل األمتعة الثقيلة سيؤدي إلى تدني االقتصاد في استهالك الوقود. تجنب تحميل األمتعة 
ا في تدني االقتصاد في استهالك الوقود. غير الضرورية. تركيب حامل سقفي كبير سيتسبب أيضً
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٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٤٠
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الصيانة الدورية ◆
احرص على تفقد ضغط نفخ اإلطارات بشكلٍ دوري. ضغط نفخ اإلطارات غير الصحيح  ●

يمكن أن يتسبب في تدني االقتصاد في استهالك الوقود. كما أن استعمال إطارات الثلج على 
الطرق الجافة يمكن أن يؤدي إلى تدني االقتصاد في استهالك الوقود ألنها يمكن أن تسبب 

كمية كبيرة من االحتكاك. استعمل اإلطارات المالئمة للموسم وظروف الطريق.
والعمر  ● الوقود  استهالك  على  تؤثر  والتي  بها،  الموصى  بالجودة  والسائل  الزيت  استعمل 

ا، تحقق من الزيت والسائل بشكل دوري. (ص ٥٠٣) التشغيلي للسيارة. أيضً
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٤٤١

٥ المميزات الداخلية

CAMRY_GH

استعمال نظام تكييف الهواء    .٥-١
ومزيل الضباب

نظام تكييف الهواء اليدوي........... ٤٤٢
نظام تكييف الهواء التلقائي .......... ٤٤٧

عجلة القيادة المدفأة/
دفايات المقاعد/

هوايات المقاعد................... ٤٥٩
استعمال أضواء المقصورة   .٥-٢

٤٦٣ .............. قائمة أضواء المقصورة
• ٤٦٤ ................ أضواء المقصورة
األضواء الشخصية............... ٤٦٥ •
ضوء مسند الذراع الوسطي  •

للمقعد الخلفي.................. ٤٦٦
استعمال مميزات أماكن التخزين   .٥-٣

قائمة مميزات أماكن التخزين........ ٤٦٧
• ٤٦٨ ............... صندوق القفازات
• ٤٦٨ .............. صندوق الكونسول
حاملة العمالت المعدنية......... ٤٦٩ •
• ٤٦٩ ................ حامالت القوارير
• ٤٧٠ ............... حامالت األكواب
الصناديق اإلضافية............... ٤٧٢ •
• ٤٧٣ ................ الصينية المفتوحة

٤٧٤ ... توسعة للتخزين في صندوق األمتعة
مميزات صندوق األمتعة............. ٤٧٥

المميزات الداخلية األخر   .٥-٤
٤٧٦ ..........المميزات الداخلية األخر

حاجبات الشمس................ ٤٧٦ •
مرايا الزينة....................... ٤٧٦ •
• ٤٧٧ ..................... مخرج التيار
• ٤٧٨ ..............   USB منافذ شحن
مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي  •

٤٧٩ ..... الموجودة على عجلة القيادة
الشاحن الالسلكي............... ٤٨٠ •
مسند الذراع..................... ٤٨٦ •
• ٤٨٧ ........... ستارة التظليل الخلفية
• ٤٨٩ .... ستائر تظليل األبواب الخلفية
مقابض المساعدة................ ٤٩٠ •
خطافات تعليق المعاطف........ ٤٩٠ •
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٢

CAMRY_GH

نظام تكييف الهواء اليدوي
مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء

ضبط تهيئة درجة الحرارة ■
درجة  لزيادة  الساعة  عقارب  حركة  باتجاه  بإدارة   قم  الحرارة،  درجة  تهيئة  لضبط 

الحرارة وبعكس اتجاه حركة عقارب الساعة لخفض درجة الحرارة.
، يقوم النظام بنفث هواء بدرجة الحرارة المحيطة أو هواء ساخن. إذا لم يتم ضغط 

تهيئة سرعة المروحة ■
لضبط سرعة المروحة، قم بإدارة  باتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة سرعة المروحة 

و بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة لخفض سرعة المروحة.
إدارة القرص إلى ”OFF“ يعمل على إيقاف المروحة.

ا : إذا كان مجهزً
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٤٤٣ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

تغيير وضع تدفق الهواء ■
اضغط   الهواء،  تدفق  وضع  لتغيير 

. أو  أو  أو 
من  العلوي  الجزء  باتجاه  الهواء  يتدفق   

الجسم.
من  العلوي  الجزء  باتجاه  الهواء  يتدفق   

الجسم واألقدام.
يتدفق الهواء باتجاه األقدام.  

يتدفق الهواء باتجاه األقدام ويعمل مزيل ضباب الزجاج األمامي.  
وظائف أخر

التحويل بين وضعي سحب الهواء الخارجي وإعادة تدوير الهواء ■
. اضغط 

يتحول الوضع بين وضع سحب الهواء الخارجي (المؤشر مطفأ) ووضع إعادة تدوير الهواء (المؤشر 
. مضاء) في كل مرة يتم فيها ضغط 

إزالة الضباب عن الزجاج األمامي ■
يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ األمامية الجانبية.

. اضغط   
إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء، سيتحول تلقائيًا إلى وضع سحب الهواء الخارجي.

ا لذلك: قم بتنفيذ العمليات التالية وفقً  
● . لضبط سرعة المروحة، قم بإدارة 
● . لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة 
إذا كانت وظيفة إزالة الرطوبة ال تعمل، اضغط  لتشغيل وظيفة إزالة الرطوبة. ●

إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة تدفق الهواء ورفع درجة 
الحرارة.
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٤

CAMRY_GH

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ■
يستعمل مزيل الضباب إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية.

. اضغط 
يتوقف مزيل الضباب عن العمل تلقائيًا بعد انقضاء مدة زمنية معينة.

مخارج الهواء
موقع مخارج الهواء ■

ا  تبعً الهواء   ومستو الهواء  مخارج  تتغير 
لوضع تدفق الهواء المختار.

ضبط موضع مخارج الهواء وفتحها وإغالقها ■
األماميالخلفي

يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو لألعلى أو لألسفل.  
يقوم بإدارة المقبض لفتح أو إغالق فتحة التهوية.  

CAMRY_OM33F04H.indb   444CAMRY_OM33F04H.indb   444 2020-12-16   4:29:07 PM2020-12-16   4:29:07 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤٤٥ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

للتبريد السريع ■
قم بإدارة  إلى ”MAX A/C“. سيتم تشغيل نظام تكييف الهواء تلقائيًا. 

. من غير الممكن إدارته على  سيتم ضبط  على وضع إعادة تدوير الهواء عند اختيار  أو 
وضع سحب الهواء الخارجي.

ن الضباب على النوافذ ■ تكوّ
تشغيل   ● مرتفعة.  السيارة  في  الرطوبة  نسبة  تكون  عندما  بسهولة  النوافذ  على  الضباب  سيتكون 

سيعمل على إزالة الرطوبة من الهواء القادم من المخارج ويزيل ضباب الزجاج األمامي بفعالية.
، قد يتجمع الضباب على النوافذ بسهولة أكبر. ● إذا قمت بإيقاف 
قد يتكون الضباب على النوافذ إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء. ●

عند القيادة على الطرق المتربة ■
إغالق  بعد  السيارة  داخل  بالتطاير  السيارة  بواسطة  نثرها  تم  التي  األتربة  استمرت  إذا  النوافذ.  كافة  أغلق 
النوافذ، يوصى بأن يتم ضبط وضع شفط الهواء إلى وضع سحب الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة 

على أي تهيئة باستثناء اإليقاف.
وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء ■

يوصى بالضبط على وضع إعادة تدوير الهواء بشكل مؤقت وذلك لمنع دخول الهواء المتسخ إلى مقصورة  ●
السيارة وللمساعدة على تبريد السيارة عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجي عالية.

قد يتحول وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء تلقائيًا باالعتماد على تهيئة درجة الحرارة أو  ●
درجة الحرارة الداخلية.

عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة ■
. قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة حتى عند ضغط 

التهوية والروائح المنبعثة من نظام تكييف الهواء ■
للسماح بدخول الهواء النقي للداخل، قم بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي. ●
وتتراكم  ● الهواء  تكييف  نظام  إلى  السيارة  وخارج  داخل  من  مختلفة  روائح  تدخل  قد  االستعمال،  أثناء 

بداخله. عندها سيتسبب هذا بانبعاث الروائح من فتحات التهوية.
لتقليل احتمالية انبعاث الروائح:  ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة.
مرشح نظام تكييف الهواء ■

ص ٥٥٠
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٦
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  تحذير
لمنع تكون الضباب على الزجاج األمامي ■

درجة  ● بين  الفرق  الرطوبة.  شديد  جو  في  البارد  الهواء  وضع  على  التشغيل  أثناء  تستعمل   ال 
ن الضباب على السطح  حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجاج األمامي يمكن أن يتسبب في تكوّ

الخارجي للزجاج األمامي، مما يتسبب في حجب رؤيتك.
ال تقم بوضع أي شيء على لوحة أجهزة القياس يمكن  ●

أن يغطي مخارج الهواء. وإال، فقد تتم إعاقة تدفق الهواء، 
مما يمنع مزيالت الضباب عن الزجاج األمامي من إزالة 

الضباب.

 مالحظة
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر من الالزم عند إيقاف المحرك.
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٤٤٧ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

نظام تكييف الهواء التلقائي

ا لتهيئة درجة الحرارة. يتم ضبط مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا وفقً

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء
لوحة التحكم األمامية ■

لوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) ■

ا : إذا كان مجهزً
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٨
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ضبط تهيئة درجة الحرارة ■
لوحة التحكم األمامية

لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة  باتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة 
وبعكس اتجاه حركة عقارب الساعة لخفض درجة الحرارة.

، يقوم النظام بنفث هواء بدرجة الحرارة المحيطة أو هواء ساخن. إذا لم يتم ضغط 

(إذا كانت مجهزة) لوحة التحكم الخلفية
لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بتنفيذ اإلجراء التالي:

قم بطي مسند الذراع الخلفي لألسفل (ص ٤٨٦)  

اضغط  لتشغيل لوحة التحكم الخلفية.  

المس  من  لزيادة درجة الحرارة و  لخفض درجة الحرارة.  
سيتم إيقاف لوحة التحكم الخلفية إذا لم يتم لمسها لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا.

تهيئة سرعة المروحة ■
لضبط سرعة المروحة، اضغط  لزيادة سرعة المروحة و  لخفض سرعة 

المروحة.
اضغط  إليقاف تشغيل المروحة.
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٤٤٩ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

تغيير وضع تدفق الهواء ■
. لتغيير وضع تدفق الهواء، اضغط 
مرة  كل  في  المستعملة  الهواء  مخارج  تتغير 

يتم فيها ضغط الزر.
من  العلوي  الجزء  باتجاه  الهواء  يتدفق   

الجسم.
من  العلوي  الجزء  باتجاه  الهواء  يتدفق   

الجسم واألقدام.
يتدفق الهواء باتجاه األقدام.  

يتدفق الهواء باتجاه األقدام ويعمل مزيل   
ضباب الزجاج األمامي.

استعمال الوضع التلقائي

 . اضغط   
ا لتهيئة  تبدأ وظيفة إزالة الرطوبة بالعمل. يتم ضبط مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا وفقً

درجة الحرارة.
قم بضبط تهيئة درجة الحرارة.  

. إليقاف التشغيل، اضغط   
مؤشر الوضع التلقائي ■

التلقائي.  الوضع  مؤشر  سينطفئ  الهواء،  تدفق  أوضاع  أو  المروحة  سرعة  تهيئة  تشغيل  تم  إذا 
ولكن، تتم المحافظة على الوضع التلقائي للوظائف األخر غير تلك التي تم تشغيلها.
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٠
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ضبط درجة الحرارة لكل من مقعد السائق ومقاعد الركاب بشكلٍ منفصل (السيارات المجهزة  ■
بوضع التحكم الثنائي)

لتشغيل وضع التحكم الثنائي، قم بتنفيذ أي من اإلجراءات التالية:

● . اضغط 

قم بضبط تهيئة درجة حرارة جانب الراكب. ●
يضيء المؤشر عند تشغيل وضع التحكم الثنائي.

منفصل  ■ بشكلٍ  والخلفية  األمامية  الركاب  ومقاعد  السائق  مقعد  من  لكل  الحرارة  درجة  ضبط 
(السيارات المجهزة بوضع التحكم ثالثي النطاقات)

لتشغيل وضع التحكم ثالثي النطاقات، قم بتنفيذ أي من اإلجراءات التالية:

● . اضغط 
قم بضبط تهيئة درجة حرارة جانب الراكب. ●
قم بضبط تهيئة درجة الحرارة الخلفية. ●

يضيء المؤشر عند تشغيل وضع التحكم ثالثي النطاقات.
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٤٥١ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

وظائف أخر
التحويل بين وضعي سحب الهواء الخارجي وإعادة تدوير الهواء ■

. اضغط 
يتحول الوضع بين وضع سحب الهواء الخارجي (المؤشر مطفأ) ووضع إعادة تدوير الهواء (المؤشر 

. مضاء) في كل مرة يتم فيها ضغط 
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي ■

يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ األمامية الجانبية.
. اضغط 

تعمل وظيفة إزالة الرطوبة وتزيد سرعة المروحة. 
تم  إذا  الخارجي  الهواء  وضع  على  الهواء  تدوير  الخارجي/إعادة  الهواء  سحب  وضع  زر  اضبط 

استعمال وضع إعادة تدوير الهواء. (قد يتم التحويل تلقائيًا.) 
درجة  ورفع  الهواء  تدفق  بزيادة  قم  بسرعة،  الجانبية  والنوافذ  األمامي  الزجاج  عن  الضباب  إلزالة 

الحرارة. 
للعودة إلى الوضع السابق، اضغط  مرة أخر عند إزالة الضباب عن الزجاج األمامي.

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية ■
السيارات غير المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية

يستعمل مزيل الضباب إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية.
. اضغط 

يتوقف مزيل الضباب عن العمل تلقائيًا بعد انقضاء مدة زمنية معينة.
السيارات المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية

ا إلزالة قطرات المطر  يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، وأيضً
المتساقطة والند والصقيع عن المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.

. اضغط 
تتوقف مزيالت الضباب عن العمل تلقائيًا بعد انقضاء مدة زمنية معينة.
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٢
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ا) ■ مزيل الصقيع عن مساحة الزجاج األمامي (إذا كان مجهزً
تستعمل هذه الخاصية لمنع تكون الصقيع على الزجاج األمامي وشفرات المساحات.

يضيء المؤشر عند تشغيل مزيل الصقيع عن 
مساحة الزجاج األمامي.

الزجاج  مساحة  عن  الصقيع  مزيل  سيتوقف 
مدة  انقضاء  بعد  تلقائيًا  العمل  عن  األمامي 

زمنية معينة.

ا) ■ مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ (إذا كان مجهزً
تستعمل هذه الخاصية لمنع تكون الصقيع على الزجاج األمامي وشفرات المساحات.

اضغط المفتاح لتشغيل/إيقاف النظام.
سيتوقف مزيل الضباب عن الزجاج األمامي 
المدفأ تلقائيًا في غضون ٤ دقائق. لن يعمل 
مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ إذا 
C°5 (٥°م)  الخارجية  الحرارة  درجة  كانت 

أو أعلى.

■ (“FAST/ECO” السيارات المجهزة بمفتاح) ضبط النافث حسب الطلب
يمكن ضبط تهيئة سرعة المروحة أثناء تشغيل الوضع التلقائي حسب الطلب. 

. لتغيير وضع تهيئة سرعة المروحة، اضغط 
، يتغير وضع تهيئة سرعة المروحة على النحو التالي. في كل مرة يتم فيها ضغط 

Normal  *“FAST”  *“ECO”  Normal
معروض على لوحة التحكم األمامية عند اختياره  :*  

CAMRY_OM33F04H.indb   452CAMRY_OM33F04H.indb   452 2020-12-16   4:29:08 PM2020-12-16   4:29:08 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤٥٣ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

مخارج الهواء
موقع مخارج الهواء ■

ا  تبعً الهواء   ومستو الهواء  مخارج  تتغير 
لوضع تدفق الهواء المختار.

ضبط موضع مخارج الهواء وفتحها وإغالقها ■
األماميالخلفي

يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو لألعلى أو لألسفل.  
يقوم بإدارة المقبض لفتح أو إغالق فتحة التهوية.  
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٤

CAMRY_GH

استعمال الوضع التلقائي ■
ا لتهيئة درجة الحرارة والظروف المحيطة. يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا وفقً

ا للتدفق بعد ضغط   لذا، قد تتوقف المروحة لفترة قصيرة إلى أن يصبح الهواء الدافئ أو البارد جاهزً
مباشرة.

ن الضباب على النوافذ ■ تكوّ
تشغيل   ● مرتفعة.  السيارة  في  الرطوبة  نسبة  تكون  عندما  بسهولة  النوافذ  على  الضباب  سيتكون 

سيعمل على إزالة الرطوبة من الهواء القادم من المخارج ويزيل ضباب الزجاج األمامي بفعالية.
، قد يتجمع الضباب على النوافذ بسهولة أكبر. ● إذا قمت بإيقاف 
قد يتكون الضباب على النوافذ إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء. ●

عند القيادة على الطرق المتربة ■
إغالق  بعد  السيارة  داخل  بالتطاير  السيارة  بواسطة  نثرها  تم  التي  األتربة  استمرت  إذا  النوافذ.  كافة  أغلق 
النوافذ، يوصى بأن يتم ضبط وضع شفط الهواء إلى وضع سحب الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة 

على أي تهيئة باستثناء اإليقاف.
وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء ■

يوصى بالضبط على وضع إعادة تدوير الهواء بشكل مؤقت وذلك لمنع دخول الهواء المتسخ إلى مقصورة  ●
السيارة وللمساعدة على تبريد السيارة عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجي عالية.

قد يتحول وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء تلقائيًا باالعتماد على تهيئة درجة الحرارة أو  ●
درجة الحرارة الداخلية. 

عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة ■
. قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة حتى عند ضغط 

ا) ■ إذا تم تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ (إذا كان مجهزً
إذا تم تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ، قد يتم تعليق تشغيل دفايات المقاعد الخلفية وذلك 

للحد من الحمل المترتب على نظام الشحن.
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٤٥٥ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

تقنية nanoe *١ (إذا كانت مجهزة) ■
يستعمل نظام تكييف الهواء تقنية nanoe. هذا يساعد على ملء المقصورة بهواء منعش عن طريق نفث 
هذه  السائق.  بجانب  الخاصة  الهواء  فتحة  عبر  الماء  بجزيئات  مغلفة  الحموضة  خفيفة   nanoe أيونات 

الجزيئات لطيفة على البشرة والشعر.*٢
عند تشغيل تقنية nanoe في الظروف التالية، يصبح أداء النظام في أقصى مستوً له. إذا لم يتم استيفاء  ●

الشروط التالية، قد ال تعمل تقنية nanoe بأقصى قدرتها.
تكون مخارج الهواء  أو  أو  قيد االستعمال. •
فتحة الهواء الخاصة بجانب السائق مفتوحة. •
عند توليد أيونات nanoe، تنبعث كمية قليلة من األوزون قد يكون له رائحة طفيفة في بعض الحاالت.  ●

ولكن هذه هي نفس الكمية الموجودة في الطبيعة بالفعل تقريبًا، كما هو األمر في الغابات، وهذه الكمية 
ليس لها تأثير على جسم اإلنسان.

● . ا أثناء التشغيل. ال يعد هذا عطالً ا منخفضً قد تسمع صوتً
.Panasonic Corporation هما عالمتان تجاريتان لشركة nanoe والعالمة nanoe  :١*  

 nanoe ا لظروف درجة الحرارة والرطوبة وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء، قد ال تعمل تقنية وفقً  :٢*  

بأقصى قدرتها.
ا) ■ تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco (إذا كان مجهزً

في وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco، يتم عرض ”ECO“ على شاشة نظام تكييف الهواء ويتم  ●
التحكم بنظام تكييف الهواء كما هو ظاهر أدناه إلعطاء األولوية لكفاءة استهالك الوقود.

تكون سرعة المروحة محدودة عند اختيار الوضع التلقائي
لتحسين أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ العمليات التالية: ●

ضبط سرعة المروحة •
• Eco إيقاف وضع القيادة االقتصادية الرفيقة بالبيئة
السيارات المجهزة بوظيفة ضبط النافث حسب الطلب: حتى عند ضبط وضع القيادة على وضع القيادة  ●

االقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco، يمكن إيقاف الوضع االقتصادي الرفيق بالبيئة لنظام تكييف الهواء وذلك 
. بضغط 

التهوية والروائح المنبعثة من نظام تكييف الهواء ■
للسماح بدخول الهواء النقي للداخل، قم بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي. ●
وتتراكم  ● الهواء  تكييف  نظام  إلى  السيارة  وخارج  داخل  من  مختلفة  روائح  تدخل  قد  االستعمال،  أثناء 

بداخله. عندها سيتسبب هذا بانبعاث الروائح من فتحات التهوية.
لتقليل احتمالية انبعاث الروائح: ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة. •
قد يتأخر توقيت بدء النافث لفترة زمنية وجيزة بعد بدء تشغيل نظام تكييف الهواء مباشرةً في الوضع  •

التلقائي.
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٦
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مرشح نظام تكييف الهواء ■
ص ٥٥٠

تغيير التهيئات الخاصة بلوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) ■
يمكن تغيير التهيئات التالية:

مدة االستجابة منذ لمس الزر الموجود على لوحة التحكم الخلفية ●
صوت تشغيل المفتاح (تشغيل/إيقاف) منذ لمس الزر الموجود على لوحة التحكم الخلفية ●

أوقف السيارة في مكان آمن وقم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ACC“. (ص ٢٥٤)   
عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“، يتعذر تغيير التهيئات. 

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
الوضع  إلى  لتغييره  واحدة  مرة  المحرك  تشغيل  محول  اضغط  المكابح،  دواسة  تحرير  يتم  بينما   

ACCESSORY. (ص ٢٥٧) 

عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع IGNITION ON، يتعذر تغيير التهيئات.
الزر  من   اليسر الجهة  المس   ، ضغط  أثناء   

 لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا.

بعد صدور صوت رنان، قم بتحرير الزر.  
قم باختيار بند الضبط حسب الطلب المرغوب.  

الزر  من   اليسر الجهة  المس  االستجابة:  مدة  لتغيير 
.

الجهة  المس  المفتاح:  تشغيل  صوت  لتفعيل/تعطيل 
. اليسر من الزر 

CAMRY_OM33F04H.indb   456CAMRY_OM33F04H.indb   456 2020-12-16   4:29:08 PM2020-12-16   4:29:08 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٤٥٧ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

ا للجدول التالي، المس الزر المالئم لتغيير التهيئة المرغوبة وتحقق من أن الزر يومض بعدد المرات  تبعً  
الصحيح.

الزر المراد لمسه الوظيفة
شاشة عرض الزرالتهيئة(الجانب األيمن)

مدة االستجابة

يومض ٣ مراتاألطولالزر 
يومض ٤ مراتطويلة

يومض ٥ مراتقياسيةالتهيئة االفتراضية

الزر 
يومض ٦ مراتقصيرة
يومض ٧ مراتاألقصر

صوت تشغيل المفتاح
يومض مرة واحدةتشغيلالزر 

يومض مرتينإيقافالزر 

إلتمام الضبط حسب الطلب، قم بإجراء أحد ما يلي:  
• . اضغط 
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  •

 .“LOCK” أو الوضع “ON” عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

اضغط محول تشغيل المحرك.
انتظر إلى أن يتم إيقاف لوحة التحكم الخلفية تلقائيًا (ال تلمس اللوحة لمدة ١٠ ثوانٍ أو أكثر). •

الضبط حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٧٩)
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٨
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  تحذير
لمنع تكون الضباب على الزجاج األمامي ■

ال تستعمل  أثناء التشغيل على وضع الهواء البارد في جو شديد الرطوبة. الفرق بين درجة حرارة  ●
السطح  على  الضباب  ن  تكوّ في  يتسبب  أن  يمكن  األمامي  الزجاج  حرارة  ودرجة  الخارجي  الهواء 

الخارجي للزجاج األمامي، مما يتسبب في حجب رؤيتك.
ال تقم بوضع أي شيء على لوحة أجهزة القياس يمكن  ●

أن يغطي مخارج الهواء. وإال، فقد تتم إعاقة تدفق الهواء، 
مما يمنع مزيالت الضباب عن الزجاج األمامي من إزالة 

الضباب.

لتفادي اإلصابة بحروق (السيارات المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية) ■
ال تلمس أسطح مرآة الرؤية الخلفية عند تشغيل مزيالت الضباب عن المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.

تقنية nanoe (إذا كانت مجهزة) ■
ال تعمد إلى تفكيك أو تصليح النظام ألنه يحتوي على أجزاء عالية الفولطية. اتصل بوكيل تويوتا لديك إذا 

احتاج النظام للتصليح.

 مالحظة
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر من الالزم عند إيقاف المحرك.
لمنع تلف تقنية nanoe (إذا كانت مجهزة) ■

ال تعمد إلى إدخال أي شيء في فتحة التهوية الموجودة على جانب السائق أو تثبيت شيء عليها أو استعمال 
البخاخات حول فتحة التهوية الموجودة على جانب السائق. قد تتسبب هذه األشياء في أن يعمل النظام 

بشكلٍ غير صحيح.
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٤٥٩ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

هوايات المقاعد/دفايات المقاعد/عجلة القيادة المدفأة

تعمل عجلة القيادة المدفأة ودفايات المقاعد على تدفئة المقابض الجانبية لعجلة القيادة والمقاعد، 
على التوالي. تحافظ هوايات المقاعد على تهوية جيدة وذلك بسحب الهواء عبر تنجيد المقعد.

  تحذير
لتفادي اإلصابة بحروق طفيفة أو جروح ■

يجب توخي الحذر لتفادي اإلصابة بجروح إذا المس أي شخص في الفئات التالية عجلة القيادة والمقاعد 
أثناء تشغيل الدفاية:

الرضع واألطفال الصغار والمسنون والمرضى وذوي اإلعاقات الجسدية ●
األشخاص ذوي البشرة الحساسة ●
األشخاص المصابون باإلجهاد ●
األشخاص الذين تناولوا مشروبات كحولية أو عقاقير تسبب النعاس (األدوية المنومة، أدوية البرد، إلخ) ●

لتفادي حدوث تلف في دفايات المقاعد ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي الحروق البسيطة أو التسخين بشكل زائد:

ال تغطي المقعد ببطانية أو وسادة عند استعمال دفاية المقعد. ●
ال تستعمل دفاية المقعد أكثر من الالزم. ●

 مالحظة
ال تعمد إلى وضع أشياء ثقيلة ذات أسطح غير مستوية على المقعد وال تقم بوخز المقعد بأشياء حادة  ●

(مثل إبر، مسامير، إلخ).
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تستعمل الوظائف عند توقف المحرك. ●

ا : إذا كان مجهزً
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٦٠
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عجلة القيادة المدفأة
تعمل على تشغيل/إيقاف عجلة القيادة المدفأة

القيادة  عجلة  تشغيل  عند  المؤشر  ضوء  يضيء 
المدفأة.

الظرف التشغيلي ■
.IGNITION ON يمكن استعمال عجلة القيادة المدفأة عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

دفايات المقاعد األمامية
بدون هوايات المقاعدمع هوايات المقاعد

في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح، تتغير حالة التشغيل على النحو التالي.
عالٍ (٣ أقسام مضيئة)  متوسط (٢ قسم مضيئان)  منخفض (١ قسم مضيء)  إيقاف

يضيء مؤشر المستو (كهرماني) أثناء التشغيل.

الظرف التشغيلي ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

 .“ON” يمكن استعمال دفايات المقاعد األمامية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

.IGNITION ON يمكن استعمال دفايات المقاعد األمامية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
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٤٦١ ٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

دفايات المقاعد الخلفية
بدون لوحة التحكم الخلفية

الخلفي  المقعد  تشغيل/إيقاف  على  تعمل 
المدفأ

سيضيء ضوء المؤشر عند تشغيل دفاية المقعد 
الخلفي.

مع لوحة التحكم الخلفية
قم بطي مسند الذراع الخلفي لألسفل (ص ٤٨٦)  

التحكم  لوحة  لتشغيل  اضغط    
الخلفية.

. المس الزر   
سيضيء ضوء المؤشر عند تشغيل دفاية المقعد 

الخلفي.
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٥-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٦٢
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السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●
.“ON” يمكن استعمال دفايات المقاعد الخلفية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 
.IGNITION ON يمكن استعمال دفايات المقاعد الخلفية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

سيتم إيقاف لوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) إذا لم يتم لمسها لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا. ●
تغيير التهيئات الخاصة بلوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٥٦) ●
إذا تم تشغيل مزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ أثناء تشغيل دفاية المقعد الخلفي، قد يتم تعليق  ●

تشغيل دفايات المقاعد الخلفية وذلك للحد من الحمل المترتب على نظام الشحن. أوقف مزيل الضباب 
عن الزجاج األمامي المدفأ لتفعيل دفايات المقاعد الخلفية. (ص ٤٥٢)

هوايات المقاعد

بدون دفايات المقاعد األماميةمع دفايات المقاعد األمامية

في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح، تتغير حالة التشغيل على النحو التالي.
عالٍ (٣ أقسام مضيئة)  متوسط (٢ قسم مضيئان)  منخفض (١ قسم مضيء)  إيقاف

يضيء مؤشر المستو (أخضر) أثناء التشغيل.

الظرف التشغيلي ■
.IGNITION ON يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

وضع التحكم المرتبط بنظام تكييف الهواء ■
نظام  مروحة  لسرعة  ا  تبعً وذلك  المقعد  هواية  مروحة  سرعة  تزيد  فقد   ، عالٍ على  المقعد  هواية  ضبط  عند 

تكييف الهواء
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٤٦٣ ٥-٢. استعمال أضواء المقصورة
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

قائمة أضواء المقصورة

ضوء المقصورة األمامي/األضواء الشخصية (ص ٤٦٤، ٤٦٥)  
ا) ضوء ذراع تحويل السرعة (إذا كان مجهزً  

أضواء مقابض الباب الداخلية (إذا كانت مجهزة)  
ا) (ص ٤٦٤) ضوء المقصورة الخلفي (إذا كان مجهزً  

ا) (ص ٤٦٦) ضوء مسند الذراع الوسطي للمقعد الخلفي (إذا كان مجهزً  
األضواء الشخصية الخلفية (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٦٥)  

أضواء المجاملة على األبواب (إذا كانت مجهزة)  
ا) ضوء الزينة الخاص بلوحة أجهزة القياس (إذا كان مجهزً  

ضوء الكونسول األمامي الوسطي  
أضواء حيز األقدام (إذا كانت مجهزة)  
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٥-٢. استعمال أضواء المقصورة٤٦٤
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أضواء المقصورة
األمامية (إذا كانت مجهزة) ■

المقصورة  ضوء  مع  سويةً  مجهزة)  كانت  (إذا  الخلفية  الشخصية  األضواء  تضيء/تنطفئ 
األمامي.

األضواء  تشغيل/إيقاف  على  يعمل   
المرتبطة بمواضع الباب

يعمل على تشغيل/إيقاف األضواء  

الخلفية (إذا كانت مجهزة) ■
يعمل على إيقاف الضوء  

الضوء  تشغيل/إيقاف  على  يعمل   
المرتبط بمواضع الباب
يعمل على تشغيل الضوء  
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٤٦٥ ٥-٢. استعمال أضواء المقصورة
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٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

األضواء الشخصية
األمامية ■

يعمل على تشغيل/إيقاف األضواء

الخلفية (إذا كانت مجهزة) ■
يعمل على تشغيل/إيقاف األضواء
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٥-٢. استعمال أضواء المقصورة٤٦٦
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ا) ضوء مسند الذراع الوسطي للمقعد الخلفي (إذا كان مجهزً
يعمل على تشغيل/إيقاف الضوء (عندما تكون 

أضواء المؤخرة مضاءة)

نظام الدخول المضيء ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

ا لموضع محول تشغيل المحرك، سواء كانت األبواب مقفلة/غير مقفلة،  تضيء/تنطفئ األضواء تلقائيًا وفقً
وسواء كانت األبواب مفتوحة/مغلقة.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:
سواء  اإللكتروني،  المفتاح  ووجود  المحرك،  تشغيل  محول  لموضع  ا  وفقً تلقائيًا  األضواء  تضيء/تنطفئ 

كانت األبواب مقفلة/غير مقفلة، وسواء كانت األبواب مفتوحة/مغلقة.
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

إذا بقيت أضواء المقصورة مضاءةً عند إيقاف تشغيل محول تشغيل المحرك، سوف تنطفئ األضواء تلقائيًا 
بعد ٢٠ دقيقة.

قد تضيء أضواء المقصورة تلقائيًا عندما ■
إذا انفتح (انتفخ) أي كيس من أكياس هواء SRS أو في حال التعرض لصدمة خلفية قوية، فستضيء أضواء 

المقصورة تلقائيًا.
سوف تنطفئ أضواء المقصورة تلقائيًا بعد ٢٠ دقيقة تقريبًا.

ا. مع ذلك، للمساعدة على تفادي وقوع تصادمات أكثر، يوصى بإبقائها  يمكن إطفاء أضواء المقصورة يدويً
مضاءة إلى أن تتمكن من ضمان السالمة. 

(قد ال تضيء أضواء المقصورة تلقائيًا وذلك باالعتماد على قوة الصدمة وظروف التصادم.)
الضبط حسب الطلب ■

يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (ص ٦٨٠)
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٤٦٧ ٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

قائمة مميزات أماكن التخزين

ا)   الصندوق اإلضافي (إذا كان مجهزً  
      (ص ٤٧٢)
صندوق القفازات    (ص ٤٦٨)  

حامالت القوارير/جيوب الباب   
(ص ٤٦٩)    
حامالت األكواب      (ص ٤٧٠)  

(ص ٤٦٨) صندوق الكونسول    
الصندوق اإلضافي/الصينية المفتوحة    
(ص ٤٧٢، ٤٧٣)   
حاملة العمالت المعدنية  (ص ٤٦٩)  

  تحذير
ال تترك النظارات أو الوالعات أو علب الرش في أماكن التخزين، ألن هذا قد يتسبب في حدوث التالي  ●

عندما ترتفع درجة حرارة كابينة السيارة:
قد تتشوه النظارات بفعل الحرارة أو تتشقق إذا المست األشياء األخر المخزنة. •
أو  • الوالعة  تشتعل  قد  المخزنة،   األخر األشياء  المست  إذا  الرش.  علب  أو  الوالعات  تنفجر  قد 

يخرج الغاز من علب الرش مما يؤدي إلى خطر الحريق.
عند القيادة أو عند عدم استعمال حجيرات التخزين، اعمل على إبقاء األغطية مغلقة.  ●

أو  مفتوح  بغطاء  راكب  ارتطام  نتيجة  حادث  يقع  قد  المفاجئ،  االنحراف  أو  المفاجئ  الكبح  حال  في 
األشياء المخزنة بداخله.
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٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين٤٦٨

CAMRY_GH

صندوق القفازات
صندوق قفازات دون ثقب المفتاح

اسحب الذراع لألعلى لفتح صندوق القفازات.

صندوق قفازات مع ثقب المفتاح
قم بفك القفل باستعمال المفتاح (السيارات   
والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير 
(السيارات  الميكانيكي  المفتاح  أو  الذكي) 

المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
قم بالقفل باستعمال المفتاح (السيارات غير   
المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو 
المجهزة  (السيارات  الميكانيكي  المفتاح 

بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
الفتح (ذراع السحب)  

يضيء ضوء صندوق القفازات عندما تضيء أضواء المؤخرة.
صندوق الكونسول

ادفع المقبض.
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٤٦٩ ٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

حاملة العمالت المعدنية
اسحب الذراع للفتح.

حامالت القوارير
األماميالخلفي

عند تخزين قارورة، قم بإغالق الغطاء. ●
ا لحجمها وشكلها. ● قد يتعذر تخزين قوارير معينة وفقً

  تحذير
ال تعمد إلى وضع أي شيء آخر غير القوارير في حامالت القوارير.

األشياء األخر يمكن أن تنقذف خارج الحامالت في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ وتتسبب في 
اإلصابة بجروح.

 مالحظة
قم بإغالق القارورة بغطائها قبل تخزينها. ال تضع القوارير المفتوحة في حامالت القوارير، أو األكواب 

الزجاجية أو الورقية التي تحتوي على سائل. قد تنسكب محتوياتها وقد تنكسر األكواب الزجاجية.

CAMRY_OM33F04H.indb   469CAMRY_OM33F04H.indb   469 2020-12-16   4:29:09 PM2020-12-16   4:29:09 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين٤٧٠

CAMRY_GH

حامالت األكواب
األمامي ■

 

الخلفي ■
الطراز أالطراز ب

اسحب مسند الذراع لألسفل وارفع الغطاء.اسحب مسند الذراع لألسفل.
الطراز ج

اسحب مسند الذراع لألسفل واضغط الزر.
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٤٧١ ٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

لتنظيفها.  الخلفية  األكواب  حامالت  ماسكة  نزع  يمكن 
(الطراز ب)

  تحذير
●  ال تعمد إلى وضع أي شيء آخر غير األكواب أو علب األلمنيوم في حامالت األكواب. األشياء األخر

في  يتسبب  الذي  األمر  المفاجئ،  الكبح  أو  حادث  وقوع  حالة  في  الحامالت  خارج  تنقذف  أن  يمكن 
اإلصابة بجروح.

لمنع اإلصابة بحروق، قم بتغطية المشروبات الساخنة عند وضعها في حامالت األكواب. ●
حامالت األكواب الخلفية (باستثناء الطراز أ): عند عدم استعمال حامالت األكواب، أبقها مغلقة. قد  ●

ينجم عن ذلك اإلصابة بجروح في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ.

 مالحظة
حامالت األكواب الخلفية (الطراز ج): لتفادي تلف حاملة األكواب الخلفية، قم بضم حاملة األكواب قبل 

ضم مسند الذراع.
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٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين٤٧٢

CAMRY_GH

الصناديق اإلضافية
(ا الطراز بالطراز أ (إذا كان مجهزً

الفتح: ادفع الغطاء.
في  تنطبق  أن  إلى  األمام  إلى  الصينية  ادفع 

موضعها. 
اإلغالق: 

ادفع الصينية إلى األمام لتحريرالقفل وستنغلق 
الصينية بشكل تلقائي.

عند وضع أشياء صغيرة على الجزء العلوي من الصينية (الطراز ب) ■
يمكن فتح الصينية أثناء وجود أشياء صغيرة فيها.

  تحذير
األشياء غير المالئم تخزينها (الطراز أ) ■

ال تعمد إلى تخزين األشياء التي يزيد وزنها عن kg 0.2 (٠٫٢ كجم).
عمل ذلك يمكن أن يتسبب في فتح الصندوق اإلضافي وسقوط ما بداخله، مما يؤدي إلى وقوع حادث.
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٤٧٣ ٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

 مالحظة
عند فتح أو إغالق الصينية (الطراز ب) ■

لتفادي تلف األشياء الصغيرة، عند فتح الصينية لد وضع أشياء صغيرة عليها، تأكد من عدم احتباس  ●
األجسام.

لتفادي تلف الصينية، ال تسحب الصينية إلغالقها. عمل ذلك قد يتلف الصينية. ●

الصينية المفتوحة

ا) ■ عند استعمال الشاحن الالسلكي (إذا كان مجهزً
ص ٤٨٠

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند وضع األشياء في الصينية المفتوحة. اإلخفاق في فعل هذا قد 
هذه  في  المفاجئ.  التوجيه  أو  الكبح  حدوث  حالة  في  للخارج  الصينية  من  األشياء  اندفاع  في  يتسبب 
عنه  ينجم  الذي  األمر  السائق،  انتباه  تشتت  في  تتسبب  أو  الدواسة  تشغيل  األشياء  تعترض  قد  الحاالت، 

وقوع حادث.
ال تعمد إلى تخزين األشياء في الصينية والتي يمكن أن تتحرك أو تتدحرج بسهولة. ●
ال تعمد إلى تكديس األشياء في الصينية بحيث تكون أعلى من حافة الصينية. ●
ال تعمد إلى وضع األشياء في الصينية والتي  قد تبرز فوق حافة الصينية.  ●
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٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين٤٧٤

CAMRY_GH

توسعة للتخزين في صندوق األمتعة

يمكن تحميل األجسام الطويلة في السيارة باستعمال حيز صندوق األمتعة ومنطقة المقعد الخلفي.

اسحب مسند الذراع لألسفل.  

افتح باب مسند الذراع.  

  تحذير
عند عدم استعماله، تأكد من أن باب مسند الذراع مغلق.

في حال الكبح المفاجئ، قد تنقذف األشياء المخزنة في صندوق األمتعة نحو األمام في الكابينة، األمر 
الذي ينجم عنه اإلصابة بجروح.

ا : إذا كان مجهزً
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٤٧٥ ٥-٣. استعمال مميزات أماكن التخزين

CAMRY_GH

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

مميزات صندوق األمتعة

خطافات تعليق أكياس البقالة

 مالحظة
لتفادي إتالف الخطافات، ال تعمد إلى وضع حمل كبير على الخطافات.

العاكسة التحذيرية (إذا كانت مجهزة)
تكون العاكسة التحذيرية موجودة في صندوق األمتعة.
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٤٧٦٥-٤. المميزات الداخلية األخر

CAMRY_GH

المميزات الداخلية األخرى
حاجبات الشمس

لضبط الحاجبة في الموضع األمامي، اقلبها   
لألسفل.

لضبط الحاجبة  في الموضع الجانبي، اقلبها   
وحركها  المشبك،  من  وانزعها  لألسفل، 

بشكل جانبي.

مرايا الزينة
اسحب الغطاء لفتحه.

يضيء الضوء عند فتح الغطاء.

إذا بقيت أضواء الزينة مضاءة لمدة ٢٠ دقيقة أثناء توقف المحرك، سوف تنطفئ األضواء تلقائيًا.
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٤٧٧ ٥-٤. المميزات الداخلية األخر

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

CAMRY_GH

مخرج التيار
يرجى استعماله على أنه إمداد لتيار األجهزة اإللكترونية التي تستعمل أقل من V 12 (١٢ فولط) 

تيار مباشر/A 10 (١٠ أمبير) (استهالك التيار بمقدار W 120 [١٢٠ واط]).
افتح الغطاء.

يمكن استعمال مخرج التيار عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.“ON” أو الوضع “ACC” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

.IGNITION ON أو الوضع ACCESSORY يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف ■

افصل األجهزة الكهربائية التي تعمل بوظائف الشحن، كما هو الحال في مجموعات البطاريات المحمولة.
إذا بقيت مثل هذه األجهزة متصلة، فقد ال يتوقف محول تشغيل المحرك بشكل اعتيادي.

 مالحظة
لتجنب إتالف مخرج التيار، أغلق غطاء مخرج التيار عندما ال تستعمله.  ●

قد تتسبب األجسام الغريبة أو السوائل التي تدخل في مخرج التيار في حدوث تماس كهربائي.
لمنع نفاد شحنة البطارية، ال تستعمل مخرج التيار أكثر من الالزم أثناء إيقاف المحرك. ●
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٤٧٨٥-٤. المميزات الداخلية األخر

CAMRY_GH

منافذ شحن USB (إذا كانت مجهزة)
 ٥) 5 V 2.1 (٢٫١ أمبير) من الكهرباء لكل A لإلمدادا بما يبلغ USB يتم استعمال منافذ شحن

فولط) لألجهزة الخارجية (استهالك التيار بمقدار W 10.5 [١٠٫٥ واط]). 
.مخصصة للشحن فقط. ليست مصممة لنقل البيانات أو ألغراض أخر USB منافذ شحن

قبل  الجهاز  مع  المرفق  الدليل  راجع  صحيح.  بشكل  شحنه  يتم  ال  فقد  الخارجي،  للجهاز  ا  تبعً
.USB استعمال منفذ شحن

■ USB استعمال منافذ شحن
افتح الغطاء.

يمكن استعمال منافذ شحن USB عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

 .“ON” أو الوضع “ACC” يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

.IGNITION ON أو الوضع ACCESSORY يكون محول تشغيل المحرك في الوضع
الحاالت التي قد ال تعمل فيها منافذ شحن USB بشكل صحيح ■

إذا تم توصيل جهاز يستهلك أكثر من A 2.1 (٢٫١ أمبير) لكل V 5 (٥ فولط) (استهالك التيار بمقدار  ●
W 10.5 [١٠٫٥ واط]).

● USB إذا تم توصيل جهاز تم تصميمه ليتم توصيله مع الكمبيوتر الشخصي، كما هو الحال في جهاز ذاكرة
ا للجهاز) ● إذا كان الجهاز الخارجي الموصل في وضع اإليقاف (تبعً
إذا كانت درجة الحرارة داخل السيارة عالية، كما هو الحال بعد صف السيارة في الشمس ●

حول األجهزة الخارجية الموصلة ■
ا للجهاز الخارجي الموصل، فقد يتم تعليق الشحن من حين آلخر ومن ثم يبدأ التشغيل مرة أخر. هذا  تبعً

. ليس عطالً
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٤٧٩ ٥-٤. المميزات الداخلية األخر

٥

خلية
الدا

ات 
ميز

الم

CAMRY_GH

 مالحظة
■ USB لمنع تلف منافذ شحن

ال تعمد إلى إدخال أجسام دخيلة في المنافذ. ●
ال تعمد إلى سكب الماء أو سوائل أخر في المنافذ. ●
عند عدم استعمال منافذ شحن USB، أغلق األغطية. إذا دخل جسم غريب أو سائل في منفذٍ ما فقد  ●

يتسبب في حدوث تماس كهربائي.
ال تعمد إلى تعريض منافذ شحن USB إلى قوة زائدة أو إلى صدمة. ●
● .USB ال تعمد إلى تفكيك أو تعديل منافذ شحن

لمنع حدوث تلف في األجهزة الخارجية ■
ال تعمد إلى ترك األجهزة الخارجية في السيارة. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، األمر الذي يؤدي  ●

إلى تلف الجهاز الخارجي.
ال تدفع الجهاز الخارجي أو كبل الجهاز الخارجي لألسفل أو تعرضه لضغط غير ضروري بينما يكون  ●

. موصالً
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ا. ال تعمد إلى استعمال منافذ شحن USB لفترة طويلة من الزمن بينما يكون المحرك متوقفً

مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي الموجودة على عجلة القيادة
يمكن التحكم في بعض خصائص النظام الصوتي باستعمال المفاتيح الموجودة على عجلة القيادة.
قد يختلف التشغيل باالعتماد على نوع النظام الصوتي أو النظام المالحي. للتفاصيل، راجع الدليل 

المرفق مع النظام الصوتي أو النظام المالحي.

  تحذير
توخى الحذر الشديد عند تشغيل المفاتيح الموجودة على عجلة القيادة.
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ا) الشاحن الالسلكي (إذا كان مجهزً
يمكن شحن الجهاز النقال، كما هو الحال في الهاتف الذكي أو البطارية النقالة، بمجرد وضعها على 
ا مع معيار الشحن الالسلكي Qi الذي تم إنشاءه من  منطقة الشحن، شريطة أن يكون الجهاز متوافقً

قبل اتحاد الطاقة الالسلكية.
ذلك،  إلى  إضافةً  الشحن.  منطقة  من  أكبر  نقال  جهاز  مع  الالسلكي  الشاحن  استعمال  يتعذر 
وباالعتماد على الجهاز النقال، فقد ال يعمل الشاحن الالسلكي بشكل صحيح. راجع دليل التشغيل 

الخاص بالجهاز النقال.
■ “Qi” الرمز

الرمز ”Qi“ هو عالمة تجارية التحاد الطاقة الالسلكية.

أسماء كافة األجزاء ■
مفتاح اإلمداد بالتيار  
ضوء مؤشر التشغيل  

منطقة الشحن  
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استعمال الشاحن الالسلكي ■
للشاحن  بالتيار  اإلمداد  مفتاح  اضغط   

الالسلكي.
إيقاف  على  يعمل  ا  مجددً المفتاح  ضغط 

الشاحن الالسلكي.
التشغيل  مؤشر  ضوء  يضيء  تشغيله،  عند 

(أخضر).
سيتم  المحرك،  تشغيل  محول  إيقاف  عند 
حفظ حالة تشغيل/إيقاف الشاحن الالسلكي 

في الذاكرة.
منطقة  على  النقال  الجهاز  بوضع  قم   
الشحن  سطح  يكون  بينما  الشحن 

ا لألسفل. مواجهً
أثناء الشحن، سيضيء ضوء مؤشر التشغيل 

(برتقالي).
إذا لم يبدأ الشحن، انقل الجهاز النقال إلى 

أقرب ما يمكن من منتصف منطقة الشحن.
عند اكتمال الشحن، سيضيء ضوء مؤشر التشغيل (أخضر).

وظيفة إعادة الشحن ●
إذا انقضى مقدار معين من الوقت منذ اكتمال الشحن وعدم تحريك الجهاز النقال، سيبدأ  •

الشاحن الالسلكي بالشحن من جديد.
إذا تم تحريك الجهاز النقال ضمن منطقة الشحن، سيتوقف الشحن بشكل مؤقت ومن  •

ثم يبدأ من جديد.
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حالة ضوء مؤشر التشغيل ■
الحالةضوء مؤشر التشغيل

الشاحن الالسلكي متوقفإيقاف

استعداد (الشحن ممكن)أخضر (مضيء)
اكتمل الشحن*

برتقالي (مضيء)
الجهاز  (تعريف  الشحن  منطقة  على  النقال  الجهاز  وضع  تم 

النقال)
جاري الشحن

باالعتماد على الجهاز النقال، فقد يبقى ضوء مؤشر التشغيل مضاء (برتقالي) بعد اكتمال الشحن.  :*  
إذا أومض ضوء مؤشر التشغيل ●

ا  تبعً المالئمة  اإلجراءات  اتخذ  (برتقالي).  التشغيل  مؤشر  ضوء  سيومض  خطأ،  رصد  تم  إذا 
للجدول أدناه.

اإلجراءاألسباب المشتبه بهاضوء مؤشر التشغيل
زمنية  بفترة  (برتقالي)  يومض 
اتصل بوكيل تويوتا لديك.أخفق اتصال السيارة بالشاحن.فاصلة تبلغ ثانية واحدة باستمرار

يومض (برتقالي) ٣ مرات بشكل 
متكرر

الجهاز  بين  غريب  جسم  يوجد 
قم بإزالة الجسم الغريب.النقال ومنطقة الشحن.

الجهاز النقال غير موضوع بشكل 
صحيح على منطقة الشحن.

نحو  النقال  الجهاز  بتحريك  قم 
منتصف منطقة الشحن.

يومض (برتقالي) ٤ مرات بشكل 
متكرر

حرارة  درجة  تكون  عندما 
الشاحن الالسلكي مرتفعة بشكل 

زائد.
وواصل  ا  فورً الشحن  عن  توقف 

الشحن بعد فترة وجيزة.
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يمكن تشغيل الشاحن الالسلكي عندما ■
.IGNITION ON أو الوضع ACCESSORY يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

األجهزة النقالة التي يمكن شحنها ■
يمكن شحن األجهزة النقالة المتوافقة مع معيار الشحن الالسلكي Qi عن طريق الشاحن الالسلكي. مع  ●

ذلك، فإن التوافقية مع كافة األجهزة التي تستوفي معيار الشحن الالسلكي Qi غير مضمونة.
الشاحن الالسلكي مصمم إلمداد كهرباء بتيار منخفض يبلغ (W 5 [٥ واط] أو أقل) للهاتف الخلوي، أو  ●

الهاتف الذكي، أو جهاز آخر نقال.
إذا تم تركيب غطاء أو كمالية على الجهاز النقال ■

ال تعمد إلى شحن الجهاز النقال إذا تم تركيب عليه غطاء أو كمالية غير متوافقة مع المعيار Qi. باالعتماد على 
ا ممكنًا. إذا تم وضع  نوع الغطاء و/أو الكمالية التي تم تركيبها عليه، فقد ال يكون شحن الجهاز النقال أمرً

الجهاز النقال على منطقة الشحن ولم يتم الشحن، انزع الغطاء و/أو الكمالية.
إذا تم سماع صوت تداخل في موجات بث راديو AM أثناء الشحن ■

أوقف الشاحن الالسلكي وتفقد ما إذا انخفضت الضوضاء. إذا انخفضت الضوضاء، اضغط مفتاح اإلمداد 
تنخفض  وقد  الالسلكي  الشاحن  تردد  يتغير  ثانيتين.  لمدة  ضغطه  مواصلة  مع  الالسلكي  للشاحن  بالتيار 

الضوضاء. عند تغير التردد، سيومض ضوء مؤشر التشغيل (برتقالي) مرتين.
تنبيهات احتياطية حول الشحن ■

إذا تعذر رصد المفتاح اإللكتروني في الكابينة، يتعذر إجراء الشحن. عند فتح وإغالق الباب، فقد يتم تعليق  ●
الشحن بشكل مؤقت.

● . أثناء الشحن، يصبح كل من الشاحن الالسلكي والجهاز النقال دافئًا. ال يعد هذا عطالً
ا لوظيفة الحماية الخاصة بالجهاز النقال،  إذا أصبح الجهاز النقال دافئًا أثناء الشحن وتوقف الشحن نظرً

ا. انتظر إلى أن يبرد الجهاز النقال وقم بشحنه مجددً
الصوت المتولد أثناء التشغيل ■

عند تشغيل مفتاح اإلمداد بالتيار أو أثناء تعريف الجهاز النقال، فقد يتم سماع أصوات التشغيل. ال يعد هذا 
. عطالً

تنظيف الشاحن الالسلكي ■
ص ٤٩٨
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  تحذير
تنبيه أثناء القيادة ■

عند شحن الجهاز النقال أثناء القيادة، وألسباب تتعلق بالسالمة، ينبغي على السائق عدم تشغيل الجهاز 
النقال.

تنبيه خاص بتداخل اإلشارات مع األجهزة اإللكترونية ■
التزامن  اختالل  عالج  منظمات  أو  المزروعة  القلب  عضلة  نبض  منظمات  يستعملون  الذين  األشخاص 
كهربائية  طبية  أجهزة  أية  وكذلك  المزروعة،  القلب  عضلة  اختالجات  مانعات  أو  القلب  لعضلة  القلبي 

أخر ينبغي عليهم استشارة الطبيب المعالج الخاص بهم حول استعمال الشاحن الالسلكي.
ا على األجهزة الطبية. قد يكون لعمليات التشغيل الخاصة بالشاحن الالسلكي تأثيرً

لمنع التلف أو اإلصابة بحروق ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في فعل ذلك قد ينجم عنه احتمالية نشوب حريق أو إخفاق أو تلف الجهاز أو اإلصابة بحروق 
ا للحرارة. نظرً

ال تعمد إلى وضع أي أجسام معدنية بين منطقة الشحن والجهاز النقال أثناء الشحن. ●
ال تعمد إلى تثبيت أجسام معدنية، كما هو الحال في الملصقات المصنوعة من األلمنيوم، على منطقة  ●

الشحن.
ال تعمد إلى تغطية الشاحن الالسلكي بقطعة قماش أو شيء آخر أثناء الشاحن. ●
● .Qi ال تعمد إلى محاولة شحن األجهزة النقالة غير المتوافقة مع معيار الشحن الالسلكي
ال تعمد إلى تفكيك أو تعديل أو نزع الشاحن الالسلكي. ●
ال تعمد إلى تعريض الشاحن الالسلكي لقوة أو صدمة. ●
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 مالحظة
الظروف التي قد ال يعمل فيها الشاحن الالسلكي بشكلٍ صحيح ■

في الحاالت التالية، قد ال يعمل الشاحن الالسلكي بشكلٍ صحيح:
عند شحن الجهاز النقال بالكامل ●
عند وجود جسم غريب بين منطقة الشحن والجهاز النقال ●
عندما يصبح الجهاز النقال ساخنًا أثناء الشحن ●
ا لألعلى ● عند وضع الجهاز النقال على منطقة الشحن بينما يكون سطح الشحن مواجهً
عندما ال يكون الجهاز النقال في منتصف منطقة الشحن ●
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو  ●

شاشة عرض ضخمة أو مطار أو أي منشأة أخر تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية
عند مالمسة الجهاز النقال بأي من المواد المعدنية التالية، أو تغطيته بها: ●

بطاقات مغطاة برقائق ألمنيوم •
علب السجائر التي تحتوي على رقائق ألمنيوم بداخلها •
محفظات نقود أو حقائب يد معدنية •
عمالت معدنية •
مدفآت األيدي المعدنية •
• DVD و CD وسائط مثل اسطوانات
عند استعمال مفاتيح السلكية (تشع موجات السلكية) أخر غير تلك الخاصة بسيارتك بالقرب منها. ●

إذا لم يعمل الشاحن بشكل صحيح أو أومض ضوء مؤشر التشغيل في حاالت أخر غير المذكورة أعاله، 
فقد يكون هناك عطل في الشاحن الالسلكي. اتصل بوكيل تويوتا لديك.

لتفادي اإلخفاق أو تلف البيانات ■
ال تحمل بطاقات ممغنطة، كما هو الحال في البطاقة االئتمانية، أو وسائط تسجيل ممغنطة، بالقرب من  ●

ا لتأثير المغنطة.  الشاحن الالسلكي أثناء الشحن. وإال، فقد يتم مسح البيانات نظرً
إضافةً لذلك، ال تحمل أدوات دقيقة مثل ساعات المعصم، بالقرب من الشاحن الالسلكي، فقد تحدث 

. مثل هذه األجسام عطالً
عند  ● مرتفعة  تصبح  قد  الكابينة  داخل  الحرارة  درجة  الكابينة.  في  النقالة  األجهزة  ترك  إلى  تعمد  ال 

االصطفاف تحت أشعة الشمس، وتتسبب في تلف الجهاز.
لمنع تفريغ شحنة البطارية ■

ا. ال تعمد إلى استعمال الشاحن الالسلكي لفترة طويلة من الزمن بينما يكون المحرك متوقفً
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ا) مسند الذراع (إذا كان مجهزً
قم بطي مسند الذراع لألسفل الستعماله.

الطراز أالطراز ب

الطراز ج

 مالحظة
لتفادي إتالف مسند الذراع، ال تعمد إلى وضع حمل كبير على مسند الذراع.
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ستارة التظليل الخلفية (إذا كانت مجهزة)
وخفضها  الخلفية  التظليل  ستارة  رفع  يمكن 

باستعمال أي مما يلي.

مفاتيح التحكم بالعداد
بوصة)   ٧ مقاس  عرض  (شاشة  أو   بوصة)   ٤٫٢ مقاس  عرض  (شاشة  باختيار   قم   
الموجودة على شاشة عرض المعلومات المتعددة باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد الموجودة 

على عجلة القيادة. (ص ١٣٩، ١٥٤)
. قم باختيار  ومن ثم اضغط   

، سيتغير اتجاه تشغيل ستارة التظليل الخلفية. في كل مرة يتم فيها ضغط 
(السيارات المجهزة بلوحة التحكم الخلفية) من المقعد الخلفي

قم بطي مسند الذراع الخلفي لألسفل. (ص ٤٨٦)  

التحكم  لوحة  لتشغيل  اضغط    
الخلفية.

. المس الزر   
، سيتغير  في كل مرة يتم فيها لمس الزر 

اتجاه تشغيل ستارة التظليل الخلفية.
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السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●
 .“ON” أو “ACC” يمكن استعمال ستارة التظليل الخلفية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 
 ACCESSORY يمكن استعمال ستارة التظليل الخلفية عندما يكون محول تشغيل المحرك في الوضع

.IGNITION ON أو
يمكن تشغيل ستارة التظليل الخلفية لمدة دقيقة واحدة تقريبًا حتى بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى  ●

وضع اإليقاف.
خاصية التشغيل عند الرجوع للخلف: لضمان الرؤية الخلفية الكافية، يتم خفض ستارة التظليل الخلفية  ●

.R تلقائيًا عند تحويل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
مع ذلك، يتم رفع ستارة التظليل الخلفية مرة أخر إذا حدث أي من التالي:

• .تم ضغط الزر مرة أخر
• .P تم نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
تم نقل ذراع تحويل السرعة خارج الوضع R، ووصول سرعة السيارة إلى km/h 15 (١٥ كم/ساعة).  •
تم إيقاف محول تشغيل المحرك. •
قد ال تعمل خاصية التشغيل عند الرجوع للخلف في بعض الظروف. في مثل هذه الحاالت، اضغط المفتاح  ●

لتمديد/ضم ستارة التظليل الخلفية.
سيتم إيقاف لوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) إذا لم يتم لمسها لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا. ●
تغيير التهيئات الخاصة بلوحة التحكم الخلفية (إذا كانت مجهزة) (ص ٤٥٦) ●

  تحذير
عندما يتم تشغيل ستارة التظليل الخلفية، ال تضع أصابعك أو أشياء أخر في مشبك القفل أو في الفتحة. 

قد تحتبس متسببة في اإلصابة بجروح.

 مالحظة
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تعمد إلى تشغيل ستارة التظليل الخلفية أثناء توقف المحرك. ●
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لضمان التشغيل الطبيعي لستارة التظليل الخلفية. ●

ال تضع حمالً زائداً على الموتور أو المكونات األخر لستارة التظليل الخلفية. •
ا في أماكن قد تعيق عمليات الفتح واإلغالق. • ال تضع أجسامً
ال تعمد إلى تركيب مواد على ستارة التظليل الخلفية. •
حافظ على الفتحة نظيفة وخالية من العوائق. •
ال تعمد إلى تشغيل ستارة التظليل الخلفية بشكلٍ متواصل لفترات زمنية طويلة. •
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٤٨٩ ٥-٤. المميزات الداخلية األخر
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ستائر تظليل األبواب الخلفية (إذا كانت مجهزة)
ستارة  بتعليق  وقم  لألعلى  اللسان  اسحب 

التظليل على خطافات التثبيت.
لألعلى  اللسان  اسحب  التظليل،  ستارة  لخفض 
قليالً لفك ستارة التظليل عن خطافات التثبيت، 

وقم بخفضها ببطء.

  تحذير
عندما يتم تشغيل ستائر تظليل األبواب الخلفية، ال تضع أصابعك أو أشياء أخر في مشبك القفل أو في 

الفتحة. قد تحتبس متسببة في اإلصابة بجروح.

 مالحظة
لضمان التشغيل العادي لستائر تظليل األبواب الخلفية، قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

ال تعمد إلى وضع أي شيء في مكان قد يعيق فتح/إغالق ستارة التظليل. ●
ال تعمد إلى وضع أي شيء على ستائر التظليل. ●
حافظ على الفتحة نظيفة وخالية من العوائق. ●
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٤٩٠٥-٤. المميزات الداخلية األخر
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مقابض المساعدة
يمكن استعمال مقبض المساعدة المركب على 
على  جلوسك  أثناء  جسمك  ليدعم  السقف 

المقعد.

  تحذير
ال تستعمل مقبض المساعدة عند الدخول إلى السيارة أو الخروج منها أو النهوض من مقعدك.

 مالحظة
لتفادي إتالف مقبض المساعدة، ال تعمد إلى تعليق أشياء ثقيلة على مقبض المساعدة.

خطافات تعليق المعاطف
يتم تزويد مقابض المساعدة الخلفية بخطافات 

تعليق المعاطف.

  تحذير
ال تعمد إلى تعليق عالقات المعاطف أو أشياء صلبة أو حادة أخر على الخطاف. في حال انفتاح أكياس 
بجروح  اإلصابة  أو  بالوفاة  تتسبب  مقذوفات  األشياء  هذه  تصبح  قد  الواقية،  الستارة  طراز   SRS هواء 

خطيرة.
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٤٩١

٦ الصيانة والعناية

CAMRY_GH

الصيانة والعناية   .٦-١
تنظيف وحماية السيارة 

من الخارج........................ ٤٩٢
٤٩٧ ..... تنظيف وحماية مقصورة السيارة

الصيانة   .٦-٢
٥٠٠ .................... متطلبات الصيانة
٥٠٣ ..................... الصيانة الدورية 

أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك   .٦-٣
التنبيهات االحتياطية ألعمال الصيانة 

التي تجريها بنفسك................ ٥١٠
غطاء المحرك....................... ٥١٣
٥١٤ ....... تحديد موضع الرافعة األرضية
٥١٥ ..................... حجيرة المحرك
٥٣١ ........................... اإلطارات
٥٤٦ ................ ضغط نفخ اإلطارات
٥٤٨ ........................... العجالت
مرشح نظام تكييف الهواء............ ٥٥٠

بطارية وحدة التحكم الالسلكي 
٥٥٥ ...... عن بعد/المفتاح اإللكتروني
٥٦١ .......... فحص واستبدال الفيوزات
لمبات األضواء...................... ٥٦٥

CAMRY_OM33F04H.indb   491CAMRY_OM33F04H.indb   491 2020-12-16   4:29:10 PM2020-12-16   4:29:10 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٦-١. الصيانة والعناية٤٩٢
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تنظيف وحماية السيارة من الخارج

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية لحماية السيارة والمحافظة عليها في أفضل حال:
رش الماء بكميات وفيرة من األعلى إلى األسفل على جسم السيارة ومبيت العجالت وأسفل  ●

السيارة إلزالة أية أوساخ وغبار.
اغسل جسم السيارة باستعمال قطعة اسفنج أو قطعة قماش ناعمة مثل الشامواه. ●
ا بالماء. ● بالنسبة للبقع التي يصعب إزالتها، استعمل صابون غسيل سيارات واشطفها تمامً
امسح أي قطرات مياه متبقية. ●
قم بتلميع سيارتك عندما تتدهور حالة طبقة الحماية المقاومة للماء. ●

في حال عدم تجمع الماء على شكل قطرات على سطح السيارة النظيف، قم بطالء جسم السيارة بطبقة 
ا. من الشمع عندما يكون جسم السيارة باردً

مغاسل السيارات األوتوماتيكية ■
قم بطي المرايا قبل غسل السيارة. ابدأ بغسل السيارة من مقدمة السيارة. احرص على تمديد المرايا قبل  ●

القيادة.
الفُرش المستعملة في مغاسل السيارات األتوماتيكية قد تخدش سطح سيارتك، القطع (العجالت، إلخ) ●

وتؤذي طالئها.
السيارات المجهزة بجناح خلفي: في بعض مغاسل السيارات األتوماتيكية، قد يعيق الجناح الخلفي عمل  ●

اآللة. هذا قد يمنع تنظيف السيارة بشكلٍ صحيح أو يؤدي إلى تلف الجناح الخلفي.
مغاسل السيارات التي تعمل بالضغط العالي ■

بما أن المياه قد تدخل إلى الكابينة، فال تعمد إلى وضع رأس الفوهة بالقرب من الفجوات الموجودة حول 
األبواب أو المحيطة بالنوافذ، أو قم برش هذه المناطق بشكل مستمر.

عند استعمال مغسلة السيارات (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
إذا أصبح مقبض الباب مبتالً بينما كان المفتاح اإللكتروني ضمن نطاق التشغيل، قد يتم قفل الباب وفك قفله 

بشكلٍ متكرر. في تلك الحالة، اتبع اإلجراءات التصحيحية التالية لغسل السيارة:
ضع المفتاح في مكان يبعد m 2 (٢ متر) أو أكثر بشكل منفصل عن السيارة أثناء غسل السيارة. (توخى  ●

الحذر لضمان عدم تعرض المفتاح للسرقة.)
اضبط المفتاح اإللكتروني على وضع توفير شحنة البطارية لتعطيل نظام الدخول والتشغيل الذكي.  ●

(ص ٢٠٣)
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٤٩٣ ٦-١. الصيانة والعناية
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والع

يانة 
الص

٦

العجالت وحليات العجالت ■
ا باستعمال محلول تنظيف متعادل. ● قم بإزالة أية أوساخ فورً
قم بغسل محلول التنظيف بالماء بعد االستعمال مباشرة. ●
لحماية الطالء من التلف، احرص على مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. ●

ال تستعمل محلول تنظيف حمضي أو قاعدي أو حات •
ال تستعمل فُرش صلبة •
ال تستعمل محلول تنظيف على العجالت عندما تكون ساخنة، كما هو الحال بعد القيادة أو االصطفاف  •

في الطقس الحار
المصدات ■

ال تفركها بمنظفات حاتة.
نوافذ الجهة األمامية المغطاة بطبقة من المواد المضادة للماء (إذا كانت مجهزة) ■

قد تزيد التنبيهات االحتياطية التالية من فعالية طبقة المواد المضادة للماء. ●
قم بإزالة أي أوساخ، إلخ عن نوافذ الجهة األمامية بانتظام. •
ال تسمح لألوساخ والغبار بالتجمع على النوافذ لفترة زمنية طويلة. •

قم بتنظيف النوافذ بقطعة قماش ناعمة ومرطبة بالماء بأسرع وقت ممكن.
ال تستعمل الشمع أو منظفات الزجاج التي تحتوي على مواد حاتة عند تنظيف النوافذ. •
ال تستعمل أي أجسام معدنية إلزالة التكثف المتجمع. •
، يمكن إصالح طبقة الطالء. اتصل بوكيل تويوتا لديك. ● عندما يصبح أداء المواد المضادة للماء غير كافٍ
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٦-١. الصيانة والعناية٤٩٤
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األجزاء المطلية ■
إذا تعذرت إزالة األوساخ، قم بتنظيف األجزاء على النحو التالي:

استعمل قطعة قماش ناعمة ومرطبة بمحلول تنظيف محايد نسبته ٥% تقريبًا وماء إلزالة األوساخ. ●
امسح السطح باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة إلزالة البلل المتبقي. ●
إلزالة المخلفات الزيتية، استعمل مناديل مرطبة بالكحول أو منتج مشابه. ●

  تحذير
عند غسل السيارة ■

ال تسكب ماءً على الجزء الداخلي لحجيرة المحرك. فعل ذلك قد يتسبب في نشوب حريق في المكونات 
الكهربائية إلخ.

عند تنظيف الزجاج األمامي (السيارات المجهزة بمساحات الزجاج األمامي المستشعرة للمطر) ■
اضبط مفتاح المساحات على وضع اإليقاف.

قد   ،“AUTO” الوضع  في  المساحات  مفتاح  كان  إذا 
تعمل المساحات بشكلٍ غير متوقع في الحاالت التالية، 
إصابات  وقوع  أو  األيدي  احتباس  ذلك  عن  ينتج  وقد 

خطيرة أخر والتسبب في تلف شفرات المساحات.

إيقاف

عند لمس الجزء العلوي من الزجاج األمامي باليد حيث يوجد مستشعر قطرات المطر ●
عند حمل خرقة مبللة أو شيء مشابه بالقرب من مستشعر قطرات المطر ●
إذا ارتطم شيء بالزجاج األمامي ●
إذا لمست جسم مستشعر قطرات المطر مباشرةً أو إذا ارتطم شيء ما بمستشعر قطرات المطر ●

تنبيهات احتياطية حول أنابيب العادم ■
ا. تتسبب غازات العادم بجعل أنابيب العادم ساخنًا جدً

العادم  أنابيب  لمس  ألن  كافية،  بدرجة  تبرد  حتى  األنابيب  لمس  عدم  على  احرص  السيارة،  غسيل  عند 
الساخنه يمكنها أن تتسبب في اإلصابة بحروق.

ا) ■ تنبيهات احتياطية تتعلق بالمصد الخلفي المجهز بنظام مراقبة النقاط العمياء (إذا كان مجهزً
إذا تقشر طالء المصد الخلفي أو أصيب بخدوش، فقد يكون هناك عطل في النظام. إذا حدث هذا، تجنب 

استعمال النظام وقم باستشارة وكيل تويوتا لديك.
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٤٩٥ ٦-١. الصيانة والعناية
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 مالحظة
لمنع تلف الطالء وصدأ الجسم والمكونات (عجالت األلمنيوم، إلخ) ■

ا في الحاالت التالية: ● اغسل السيارة فورً
بعد القيادة بالقرب من ساحل البحر •
بعد القيادة على طرق كثيرة األمالح •
في حال وجود قطران فحم أو عصارة أشجار على سطح الطالء •
في حال وجود حشرات ميتة أو فضالت حشرات أو فضالت طيور على أسطح الطالء •
بعد قيادة السيارة في مناطق يكثر فيها السناج أو أبخرة الزيوت أو غبار المناجم أو برادة الحديد أو  •

المواد الكيماوية
إذا أصبحت السيارة ملوثة بشكل كبير بالغبار أو الوحل •
إذا انسكبت سوائل مثل البنزين أو الغازولين على أسطح الطالء •
ا. ● إذا تقشر الطالء أو أصيب بخدوش قم بتصليحه فورً
لمنع صدأ العجالت، قم بإزالة أية أوساخ وخزنها في مكان قليل الرطوبة عند تخزين العجالت. ●

تنظيف األضواء الخارجية ■
ا عضوية أو تدعكها بفرشاة صلبة.  ● اغسلها بعناية. ال تستعمل موادً

فعل هذا قد يتلف أسطح األضواء.
ال تعمد إلى استعمال طالء الشمع على أسطح األضواء. ●

طالء الشمع يمكن أن يتسبب في تلف العدسات.
المستشعرة  ■ األمامي  الزجاج  بمساحات  المجهزة  (السيارات  أوتوماتيكية  سيارات  مغسلة  استعمال  عند 

للمطر)
اضبط مفتاح المساحة على وضع اإليقاف.

إذا كان مفتاح المساحة على الوضع ”AUTO“، قد تعمل المساحات وقد يؤدي ذلك إلى تلف شفراتها.

CAMRY_OM33F04H.indb   495CAMRY_OM33F04H.indb   495 2020-12-16   4:29:10 PM2020-12-16   4:29:10 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٦-١. الصيانة والعناية٤٩٦
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 مالحظة
عند استعمال مغسلة السيارات التي تعمل بالضغط العالي ■

السيارات المجهزة بمفهوم السالمة لد تويوتا: عند غسل السيارة، ال تعمد إلى رش الكاميرا أو المنطقة  ●
المحيطة بها مباشرة باستعمال الغسالة التي تعمل بالضغط العالي. إن الصدمة الناتجة عن مياه الضغط 

العالي قد تتسبب في عدم تشغيل الجهاز بشكلٍ طبيعي.
المجهز  ● الرادار  على  مباشرةً  المياه  رش  إلى  تعمد  ال  تويوتا:   لد السالمة  بمفهوم  المجهزة  السيارات 

خلف الشعار. وإال، فقد يتسبب في تلف الجهاز.
أو  ● الراتنج)  من  المصنعة  األغطية  أو  (المطاطية  األحذية  من  بالقرب  الفوهة  رأس  وضع  إلى  تعمد  ال 

ذات  المياه  وبين  بينها  تالمس  حدث  إذا  للتلف  األجزاء  تتعرض  فقد  التالية.  األجزاء  أو  الموصالت 
الضغط العالي.

األجزاء ذات العالقة بالجر •
أجزاء نظام التوجيه •
أجزاء نظام التعليق •
أجزاء نظام المكابح •
قم بإبقاء الفوهة النظيفة بعيدة مسافة cm 30 (٣٠ سم) على األقل عن جسم السيارة. وإال فقد يتشوه  ●

ا، ال تعمد إلى  القسم المصنع من الرانتج أو يتلف، كما هو الحال في الزخارف الجانبية والمصدات. أيضً
إمساك الفوهة من المكان ذاته بشكل مستمر.

ال تعمد إلى رش الجزء السفلي من الزجاج األمامي بشكل مستمر. ●
إذا دخلت المياه إلى مسرب هواء نظام تكييف الهواء الموجود بالقرب من الجزء السفلي من الزجاج 

األمامي، فقد ال يعمل نظام تكييف الهواء بشكل صحيح.
ال تعمد إلى غسل الجزء السفلي من السيارة باستعمال مغسلة سيارات التي تعمل بالضغط العالي. ●
الحركة  ● ناقل  محور  زيت  بمبرد  المجهزة  السيارات 

ذات  المغسلة  مياه  فوهة  توجيه  إلى  تعمد  ال  التلقائي: 
الشكل  في  المبينة  المناطق  على  العالي  الضغط 
قد  العالي  الضغط  ذات  المياه  أن  حيث  التوضيحي، 

تتلف مبرد الزيت.

مبرد الزيت
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تنظيف وحماية مقصورة السيارة

اإلجراءات التالية سوف تساعد في حماية مقصورة سيارتك و المحافظة عليها في أفضل حال:

حماية مقصورة السيارة
قماش  ● بقطعة  المتسخة  األسطح  امسح  كهربائية.  مكنسة  وغبار باستعمال  أوساخ  أية  بإزالة  قم 

مرطبة بماء فاتر.
تنظيف  ● بمحلول  ومرطبة  ناعمة  قماش  قطعة  باستعمال  امسحها  األوساخ،  إزالة  تعذرت  إذا 

محايد ومخفف إلى ما نسبته ١% تقريبًا. 
اعصر قطعة القماش إلزالة الماء الزائد وامسح بقايا محلول التنظيف والماء.  

تنظيف المناطق بمسحات معدنية من الطالء الملمع
قم بإزالة األوساخ باستعمال قطعة قماش ناعمة أو شامواه صناعي مرطبة بمحلول بيكربونات  ●

الصودا (بيكربونات الصوديوم).
استعمل محلول بيكربونات الصودا المذاب في الماء بما نسبته ٩% تقريبًا.

امسح السطح باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة إلزالة البلل المتبقي. ●
تنظيف المناطق الجلدية

قم بإزالة أية أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. ●
امسح أية أوساخ وغبار زائد باستعمال قطعة قماش ناعمة مرطبة بمحلول تنظيف مخفّف. ●

استعمل محلول تنظيف من ألياف متعادلة مخفف بالماء وال تتجاوز نسبة تركيزه ٥% تقريبًا.
اعصر قطعة القماش إلزالة الماء الزائد وامسح جميع بقايا محلول التنظيف. ●
امسح السطح باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة إلزالة البلل المتبقي. اترك الجلد يجف في  ●

منطقة مظللة ومهواة.
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٦-١. الصيانة والعناية٤٩٨
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تنظيف المناطق المصنوعة من الجلد الصناعي
قم بإزالة أية أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. ●
امسحها بقطعة قماش ناعمة ومرطبة بمحلول تنظيف محايد ومخفف إلى ما نسبته ١% تقريبًا. ●
اعصر قطعة القماش إلزالة الماء الزائد وامسح بقايا محلول التنظيف والماء. ●

العناية بالمناطق الجلدية ■
ا للمحافظة على جودة مقصورة السيارة. توصي تويوتا بتنظيف مقصورة السيارة مرتين على األقل سنويً

غسيل السجاد بالصابون ■
تتوفر في األسواق عدة منظفات من النوع الرغوي. استعمل قطعة اسفنج أو فرشاة لتوزيع الرغوة. قم بفرك 
السجاد بحركة دائرية متداخلة. ال تستعمل الماء. امسح األسطح المتسخة واتركها لتجف. يمكن الحصول 

ا قدر اإلمكان. على نتائج ممتازة من خالل الحفاظ على السجاد جافً
أحزمة المقاعد ■

ا بفحص األحزمة على فترات  استعمل قطعة قماش أو اسفنج وصابون معتدل وماء فاتر لتنظيفها. قم أيضً
منتظمة للتأكد من عدم وجود اهتراءات أو تنسالت أو تشققات شديدة.

  تحذير
وجود الماء داخل السيارة ■

ال تعمد إلى رش أو سكب سوائل داخل السيارة.  ●
فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث عطل في المكونات الكهربائية إلخ أو نشوب حريق فيها.

تجنب تعريض مكونات نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو أسالكه الموجودة داخل السيارة للبلل.  ●
(ص ٤٥)

األعطال الكهربائية يمكنها أن تتسبب في انفتاح أكياس الهواء أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد 
يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

السيارات المجهزة بشاحن السلكي:  ●
ال تسمح للشاحن الالسلكي (ص ٤٨٠) بأن يتعرض للبلل. اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب بأن 
يصبح الشاحن ساخنًا ويتسبب في اإلصابة بحروق أو يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية مما 

ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تنظيف المقصورة (خاصة لوحة أجهزة القياس) ■

الزجاج  على  القياس  أجهزة  لوحة  تنعكس  قد  بالتلميع.  الخاصة  المنظفات  أو  الشمع  استعمال  إلى  تعمد  ال 
األمامي، مما يحجب رؤية السائق ويؤدي إلى وقوع حادث، األمر الذي ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح 

خطيرة.
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٤٩٩ ٦-١. الصيانة والعناية
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 مالحظة
محاليل التنظيف ■

ال تستعمل األنواع التالية من محاليل التنظيف، ألنها قد تؤدي إلى تغير لون مقصورة السيارة أو تتسبب  ●
في حدوث بقع أو تلف لألسطح المطلية:

والمحاليل  • الغازولين  أو  البنزين  مثل  العضوية  المواد  القيادة:  وعجلة  المقاعد  غير   أخر مناطق 
القاعدية أو الحمضية واألصباغ والمبيضات

المقاعد: المحاليل القاعدية أو الحمضية مثل الثنر والبنزين والكحول •
عجلة القيادة: المواد العضوية مثل الثنر والمنظف الذي يحتوي على الكحول •
أجهزة  ● للوحة  المطلي  السطح  يتلف  قد  بالتلميع.  الخاصة  المنظفات  أو  الشمع  استعمال  إلى  تعمد  ال 

.القياس أو األجزاء الداخلية األخر
منع تلف األسطح الجلدية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتجنب تلف وتشوه األسطح الجلدية:
ا. ● قم بإزالة أي غبار أو أوساخ عن األسطح الجلدية فورً
في  ● خاصة  الظل  في  سيارتك  أوقف  طويلة.  زمنية  لفترات  المباشرة  الشمس  ألشعة  السيارة  تعرض  ال 

موسم الصيف.
ال تضع أي مواد مصنوعة من الفينيل أو البالستيك أو التي تحتوي على مواد شمعية على فرش السيارة،  ●

ا. ألن هذه المواد قد تلتصق باألسطح الجلدية إذا أصبحت درجة حرارة مقصورة السيارة مرتفعة جدً
وجود الماء على األرضية ■

ال تعمد إلى غسل أرضية السيارة بالماء.
قد تتلف أنظمة السيارة مثل النظام الصوتي إذا تبللت مكوناتها الكهربائية مثل النظام الصوتي الموجودة 

ا في صدأ الهيكل. فوق أو تحت أرضية السيارة. قد يتسبب الماء أيضً
عند تنظيف السطح الداخلي للزجاج األمامي (السيارات المجهزة بمفهوم السالمة لد تويوتا) ■

ا، ال تلمس العدسة. (ص ٣٠٢) ال تسمح بمنظف الزجاج بمالمسة العدسة. أيضً
تنظيف السطح الداخلي للنافذة الخلفية ■

ال تستعمل منظف زجاج لتنظيف النافذة الخلفية، ألن هذا قد يتسبب في إتالف أسالك تسخين مزيل  ●
ضباب النافذة الخلفية أو الهوائي. استعمل قطعة قماش مرطبة بماء فاتر لمسح النافذة برفق لتنظيفها. 

امسح النافذة بخطوط موازية ألسالك التسخين أو الهوائي.
احرص على عدم خدش أو إتالف أسالك التسخين أو الهوائي. ●
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٦-٢. الصيانة٥٠٠
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متطلبات الصيانة

األهمية.  غاية  في  أمر  للسيارة  الدورية  والصيانة  اليومية  العناية  فإن  واقتصادية  آمنة  قيادة  لضمان 
توصي تويوتا بمراعاة بنود الصيانة التالية:

الصيانة الدورية
يجب تنفيذ الصيانة الدورية على فترات زمنية متوافقة مع ما هو محدد في جدول الصيانة. ●

تحدد الفترات الفاصلة بين عمليات الصيانة الدورية بواسطة قراءة عداد المسافة أو الفترات الزمنية أيهما 
أسبق كما هو مبين في الجدول.

ينبغي إجراء الصيانة بعد آخر فترة في البرنامج على نفس الفترات الفاصلة.
أين تذهب للحصول على خدمة الصيانة لسيارتك؟ ●

من األفضل أن تأخذ سيارتك إلى وكيل تويوتا المحلي لديك للحصول على خدمة الصيانة إضافةً إلى 
عمليات الفحص والتصليح.

ا وهم يتلقون أحدث معلومات الصيانة من  الفنيون الذين يعملون في تويوتا متخصصون ومدربون جيدً
خالل النشرات الفنية ونصائح الخدمة وبرامج تدريب الوكالء. لقد تعلموا العمل على سيارات تويوتا 
لصيانة  طريقة  أفضل  هذه  أن  يبدو  أال  عليها.  العمل  أثناء  يتعلموا  أن  بدل  سيارتك  على  يعملوا  أن  قبل 

سيارتك؟
لقد استثمر وكيل تويوتا لديك الكثير من المال في معدات وأجهزة خاصة لصيانة سيارات تويوتا. وهي 

تساعدهم في تنفيذ العمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل.
عليه  يعتمد  بشكل  لسيارتك  الدورية  الصيانة  أعمال  بكافة  سيقوم  لديك  تويوتا  وكيل  عند  الصيانة  قسم 

وأكثر اقتصادية.
يجب أن يتم فحص الخراطيم المطاطية (لنظام التبريد والتدفئة ونظام المكابح ونظام الوقود) من قبل فني 

ا لجدول صيانة تويوتا. مؤهل ووفقً
ا.  تمثل الخراطيم المطاطية بنود صيانة مهمة بصفة خاصة. اطلب تغيير أي خرطوم مهترئ أو تالف فورً

الحظ أن الخراطيم المطاطية ستتلف مع مرور الزمن مما يتسبب في انتفاخ أو اهتراء أو تشقق.
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أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
ماذا عن أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك؟

من الممكن أن تقوم بإنجاز الكثير من أعمال الصيانة بنفسك بسهولة إذا كان لديك بعض الخبرة في مجال 
األعمال الميكانيكية وبعض أدوات السيارة األساسية. التعليمات البسيطة لتنفيذها بنفسك موجودة في 

هذا القسم.
من  المهام  هذه  مثل  خاصة.  ومهارات  أدوات  إلى  تحتاج  الصيانة  مهام  بعض  أن  مالحظة  يجب  لكن 
األفضل أن يقوم بتنفيذها فنيون مؤهلون. وحتى إذا كنت ميكانيكيًا ذو خبرة بأعمال الصيانة التي تجريها 
بنفسك، فإننا نوصي بأن يقوم وكيل تويوتا لديك بأعمال التصليح والصيانة ألنه سيحتفظ بسجل الصيانة 

ا إذا احتجت إلى خدمة مشمولة في الضمان. لسيارتك. وهذا السجل يمكن أن يكون مفيدً

هل تحتاج سيارتك إلى تصليح؟ ■
ا متيقظًا ألي تغيير في األداء واألصوات والتوجيهات المرئية التي تشير إلى ضرورة إجراء الصيانة.  كن دائمً

بعض المؤشرات المهمة هي:
ا ● المحرك يخفق في الدوران أو يعمل دون توازن أو يصدر أصواتً
فقدان واضح للقدرة ●
تصدر أصوات غريبة من المحرك ●
ا  ● يوجد تسرب لسائل أسفل السيارة (ولكن، تساقط المياه من نظام تكييف الهواء بعد االستعمال يعتبر أمرً

طبيعيًا.)
هناك تغير في صوت العادم (هذا قد يكون إشارة إلى تسرب خطير لغاز أول أكسيد الكربون. قم بقيادة  ●

ا.) السيارة بينما تبقي النوافذ مفتوحة واطلب فحص نظام العادم فورً
ا ويصدر صوت صرير مرتفع من اإلطار عند االنعطاف ويوجد اهتراء غير منتظم  ● اإلطارات غير منتفخة جيدً

في اإلطارات
السيارة تنحرف إلى أحد االتجاهين عند قيادتها باستقامة على طريق مستوٍ ●
أصوات غريبة متعلقة بحركات التعليق ●
فقدان كفاءة المكابح، إحساس اسفنجي لدواسة المكابح، الدواسة تلمس األرضية تقريبًا، السيارة تنحرف  ●

على أحد الجانبين عند الكبح
درجة حرارة سائل تبريد المحرك أعلى من المعتاد باستمرار ●

إذا الحظت ظهور أي من هذه المؤشرات، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن. فسيارتك 
ربما بحاجة إلى ضبط أو تصليح.
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٦-٢. الصيانة٥٠٢
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  تحذير
إذا لم تتم صيانة سيارتك بصورة صحيحة ■

ا شديدة بالسيارة واحتمال الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. الصيانة غير الصحيحة يمكن أن تلحق أضرارً
معلومات هامة من أجل الصحة والسالمة ■

المعروفة  الرصاص  ومركبات  الرصاص  مادة  على  تحتوي  وكمالياتها  توصيلها  وأطراف  البطارية  ألواح 
بأنها مؤذية للدماغ. اغسل يديك بعد التعامل مع البطارية. (ص ٥٢٣)
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الصيانة الدورية

قم بتنفيذ بنود الصيانة باتباع الجدول كاآلتي:

متطلبات جدول الصيانة

ا لجدول الصيانة االعتيادي. (انظر ”جدول الصيانة“.) تحتاج سيارتك للصيانة وفقً

إذا كنت تستعمل سيارتك بشكل رئيسي في ظل أحد ظروف التشغيل الخاصة المذكورة أدناه 
أو أكثر، فإن بعض بنود جدول الصيانة ستكون بحاجة للصيانة بشكل متكرر أكثر وذلك إلبقاء 

سيارتك بحالة جيدة. (انظر ”جدول الصيانة اإلضافي“.)
ظروف الطريق أ. 

أو  موحلة  أو  وعرة  طرق  على  القيادة   .١
مكسوة بثلوج ذائبة

القيادة على طرق متربة (الطرق الموجودة   .٢
في المناطق التي يكون مد األرصفة فيها 
ترابية  سحابة  غالبًا  تتشكل  أو  ا،  منخفضً

ا.) ويكون الهواء جافً

ظروف القيادة ب. 
(على  كبيرة  بحمولة  المحملة  السيارات   .١
سقفية  حاملة  استعمال  المثال،  سبيل 

للسيارة وما إلى ذلك.)
عن  تقل  لمسافة  متكررة  قصيرة  رحالت   .٢
حرارته  درجة  جو  في  كم)   ٨)  8 km
(لن  التجمد  درجة  دون  تبقى  الخارجية 
درجة  إلى  المحرك  حرارة  درجة  تصل 

الحرارة االعتيادية)
خاملة  بسرعة  الشديد  المحرك  دوران   .٣
لفترات زمنية طويلة و/أو القيادة لمسافات 
استعمال  مثل  منخفضة  بسرعة  طويلة 
ذات  األجرة  سيارات  أو  الشرطة  سيارات 
سيارات  أو  المهني/الخاص  االستعمال 

الخدمة المنزلية
أو   %٨٠) عالية  بسرعة  المستمرة  القيادة   .٤
لمدة  للسيارة)   القصو السرعة  من  أكثر 

تزيد عن ساعتين
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٦-٢. الصيانة٥٠٤

CAMRY_GH

جدول الصيانة
افحص أو صحح أو نظف أو استبدل حسب الضرورةك =أعمال الصيانة:

استبدل أو غير أو زلقس =

الفترة الفاصلة بين 
قراءة عداد المسافةعمليات الصيانة:

األشهر أو  المسافة  عداد  (قراءة 
األشهر أيهما أسبق.)

x1000 km1020304050607080
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠×١٠٠٠ كم

مكونات المحرك األساسية
٢٤ككككأحزمة الدفع١
١٢سسسسسسسسزيت المحرك٢
١٢سسسسسسسسمرشح زيت المحرك٣
نظام التبريد والتدفئة ٤

<<انظر المالحظة ١.>>
٢٤كك

سائل تبريد المحرك ٥
<<انظر المالحظة ٣.>>

-كك

خراطيم وتوصيالت مبرد زيت المحرك ٦
<<انظر المالحظة ٢.>>

٢٤كك

١٢ككككأنابيب العادم وأجزاء التثبيت٧
نظام اإلشعال

استبدل كل km 100000 (١٠٠٠٠٠ كم).شمعات اإلشعال٨
١٢ككككككككالبطارية٩

أنظمة الوقود والتحكم في انبعاث الغازات
٩٦سمرشح الوقود <<انظر المالحظة ٤.>>١٠

نظام حقن الوقود ١١
<<انظر المالحظة ٥.>>

كل  الوقود  خزان  إلى  الحاقن  منظف  بإضافة  قم 
km 10000 (١٠٠٠٠ كم)

<<انظر المالحظة ٦.>>

ك:٢٤سكسكمرشح منظف الهواء١٢
س:٤٨

١٣
غطاء خزان الوقود وخطوط الوقود 

وتوصيالتها وصمام التحكم في بخار الوقود
<<انظر المالحظة ١.>>

٢٤كك

علبة الكربون ١٤
<<انظر المالحظة ٧.>>

٢٤كك
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٥٠٥ ٦-٢. الصيانة

CAMRY_GH

ناية
والع

يانة 
الص

٦

افحص أو صحح أو استبدل حسب الضرورةك =أعمال الصيانة:
استبدل أو غير أو زلقس =

الفترة الفاصلة بين 
قراءة عداد المسافةعمليات الصيانة:

األشهر أو  المسافة  عداد  (قراءة 
األشهر أيهما أسبق.)

x1000 km1020304050607080

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠×١٠٠٠ كم
الشاسي والجسم

٦ككككككككدواسة المكابح١٥
٦ككككككككحشيات المكابح وأقراصها١٦
ك:٦سكككسكككسائل المكابح١٧

س:٢٤
١٢ككككأنابيب المكابح وخراطيمها١٨

مضخة التفريغ الخاصة بمؤازر المكابح١٩
افحص كل km 200000 (٢٠٠٠٠٠ كم). 

<<انظر المالحظة ٨.>>
استبدل كل km 200000 (٢٠٠٠٠٠ كم). 

<<انظر المالحظة ٩.>>

تروس ٢٠ وعلبة  ووصالتها  القيادة  عجلة 
١٢ككككالتوجيه

٢٤ككككأغطية عمود اإلدارة٢١
الوصالت الكروية لنظام التعليق وأغطية ٢٢

١٢ككككالتراب

سائل ناقل الحركة التلقائي (بما في ذلك ٢٣
٢٤ككالمفاضل األمامي)

ناقل ٢٤ سائل  مبرد  وتوصيالت  خراطيم 
٢٤ككالحركة التلقائي

١٢ككككالتعليق األمامي والخلفي٢٥
٦ككككككككاإلطارات وضغط النفخ٢٦
األضواء واألبواق والمساحات ٢٧

٦ككككككككوالغساالت
١٢سسسسسسسسمرشح نظام تكييف الهواء٢٨
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٦-٢. الصيانة٥٠٦

CAMRY_GH

مالحظة:
ا من الفحص، افحص كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم)  بعد km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهرً  .١

ا. أو ١٢ شهرً
على  يحتوي  والذي  الموديل*  رمز  ذات  للسيارات  المخصصة   2GR-FKS المحرك  موديالت   .٢

الحرف ”V“ كحرف أخير.
ا من الفحص، افحص كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم)  بعد km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهرً  

ا. أو ١٢ شهرً
 80000 km 160000 (١٦٠٠٠٠ كم)، ثم قم باستبداله كل km قم باستبداله أول مرة بعد مسافة  .٣

(٨٠٠٠٠ كم).
بما في ذلك المرشح الموجود داخل خزان الوقود.  .٤

موديالت المحرك A25A-FKS ألذربيجان وتركمانستان وليبيا ومصر والعراق والبحرين واليمن   .٥
والمملكة العربية السعودية وقرغيزستان وأرمينيا فقط. 

السعودية  العربية  والمملكة  والبحرين  وأذربيجان  لكوراساو   2GR-FKS المحرك  موديالت 
وقرغيزستان وأرمينيا فقط.

موديالت المحرك M20A-FKS لقرغيزستان وأرمينيا فقط.
منظف حاقن الوقود األصلي من تويوتا أو ما يعادله.  .٦

باستثناء كوريا  .٧
 M20A-FKS المحرك  وموديالت  لكوريا  المخصصة  غير   A25A-FKS المحرك  موديالت   .٨
 بأخر التفريغ  لمضخة  الدوار  القرص  وأغطية  التفريغ  لمضخة  الدوار  القرص  استبدل  لتايوان: 
الدوار  القرص  وأغطية  التفريغ  لمضخة  الدوار  القرص  استعمال  إعادة  إلى  ا  أبدً تعمد  وال  جديدة 

لمضخة التفريغ.
موديالت المحرك M20A-FKS لروسيا وكازخستان وقرغيزستان وأرمينيا فقط.  .٩

تتم اإلشارة إلى رمز الموديل على ملصق الصانع أو ملصق قانون المصادقة. (ص ٦٥٤)  :*  
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٥٠٧ ٦-٢. الصيانة

CAMRY_GH

ناية
والع

يانة 
الص

٦

جدول الصيانة اإلضافي
ا  متكررٍ أكثر تبعً للصيانة بشكلٍ  االعتيادي التي تحتاج  الصيانة  جدول  الجدول التالي لبنود  راجع 

لظروف التشغيل الشاقة. (لإليضاح، انظر ”متطلبات جدول الصيانة“.)
القيادة على طرق وعرة أو موحلة أو مكسوة بثلوج ذائبة أ-١: 

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ أشهرفحص* حشيات المكابح و أقراصها ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهرفحص* أنابيب المكابح وخراطيمها ❑
التعليق  ❑ لنظام  الكروية  الوصالت  فحص* 

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهروأغطية التراب

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ١٢ شهرفحص* أغطية عمود اإلدارة ❑
فحص* عجلة القيادة ووصالتها وعلبة تروس  ❑

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ أشهرالتوجيه

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهرفحص* نظامي التعليق األمامي والخلفي ❑
وجسم  ❑ الشاسي  وصواميل  براغي  شد  إحكام 

السيارة 
<<انظر المالحظة .>>

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهر

*: قم بتنفيذ اإلجراء التصحيحي أو االستبدال حسب الضرورة.
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٦-٢. الصيانة٥٠٨

CAMRY_GH

ا، أو  القيادة على طرق متربة (الطرق الموجودة في المناطق التي يكون مد األرصفة فيها منخفضً أ-٢: 
ا.) تتشكل غالبًا سحابة ترابية ويكون الهواء جافً

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال مرشح زيت المحرك ❑

كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو ٣ أشهر فحص* أو استبدال مرشح منظف الهواء ❑ ك: 
س:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهر

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ أشهرفحص* حشيات المكابح و أقراصها ❑
السيارات المحملة بحمولة كبيرة (على سبيل المثال، استعمال حاملة سقفية للسيارة وما إلى ذلك.) ب-١: 

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال مرشح زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ أشهرفحص* حشيات المكابح و أقراصها ❑

فحص* أو استبدال سائل ناقل الحركة التلقائي  ❑
(بما في ذلك المفاضل األمامي)

ك:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو
٢٤ شهر

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو
٤٨ شهر

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهرفحص* نظامي التعليق األمامي والخلفي ❑
وجسم  ❑ الشاسي  وصواميل  براغي  شد  إحكام 

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ أشهرالسيارة <<انظر المالحظة .>>

*: قم بتنفيذ اإلجراء التصحيحي أو االستبدال حسب الضرورة.
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٥٠٩ ٦-٢. الصيانة

CAMRY_GH

ناية
والع

يانة 
الص

٦

رحالت قصيرة متكررة لمسافة تقل عن km 8 (٨ كم) في جو درجة حرارته الخارجية تبقى دون  ب-٢: 
درجة التجمد (لن تصل درجة حرارة المحرك إلى درجة الحرارة االعتيادية)

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال مرشح زيت المحرك ❑

القيادة لمسافات طويلة بسرعة  و/أو  زمنية طويلة  لفترات  خاملة  الشديد بسرعة  دوران المحرك  ب-٣: 
منخفضة مثل استعمال سيارات الشرطة أو سيارات األجرة ذات االستعمال المهني/الخاص أو 

سيارات الخدمة المنزلية
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ أشهراستبدال مرشح زيت المحرك ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ أشهرفحص* حشيات المكابح و أقراصها ❑

فحص* أو استبدال سائل ناقل الحركة التلقائي  ❑
(بما في ذلك المفاضل األمامي)

ك:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو
٢٤ شهر

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو
٤٨ شهر

القيادة المستمرة بسرعة عالية (٨٠% أو أكثر من السرعة القصو للسيارة) لمدة تزيد عن ساعتين ب-٤: 
فحص* أو استبدال سائل ناقل الحركة التلقائي  ❑

(بما في ذلك المفاضل األمامي)
ك:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٢٤ شهر
س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهر

*: قم بتنفيذ اإلجراء التصحيحي أو االستبدال حسب الضرورة.

مالحظة:
لبراغي تركيب المقاعد وبراغي تثبيت نظامي التعليق األمامي والخلفي.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥١٠

CAMRY_GH

التنبيهات االحتياطية ألعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

إذا قمت بتنفيذ أعمال الصيانة بنفسك، احرص على اتباع اإلجراءات الصحيحة كما هي مذكورة 
في هذه األقسام.

قطع الغيار واألدواتالبنود

حالة البطارية 
(ص ٥٢٣)

شحم •بيكربونات الصودا •ماء دافئ •
مفتاح ربط تقليدي (لبراغي مشابك أطراف التوصيل) •
ماء مقطر •

تبريد  سائل   مستو
المحرك (ص ٥٢١)

”Toyota Super Long Life Coolant“ (سائل تبريد تويوتا الفائق  •
طويل األجل) أو سائل تبريد بقاعدة جليكول إثيلين ذي جودة عالية مماثلة 
ومصنوع  والبوريكية  والنتريكية  األمينية  واألحماض  السليكات  من  خالٍ 

ا لتقنية هجين األحماض العضوية طويل األجل  وفقً
”Toyota Super Long Life Coolant“ (سائل تبريد تويوتا الفائق 
ا بسائل تبريد بنسبة ٥٠ % وماء معالج أيونيًا  طويل األجل ) تم مزجه مسبقً

بنسبة ٥٠ %.
قمع (يستعمل إلضافة سائل تبريد المحرك فقط) •

مستو زيت المحرك 
(ص ٥١٧)

”Toyota Genuine Motor Oil“ (زيت المحرك األصلي من تويوتا)  •
أو ما يعادله

قطعة قماش أو منديل ورقي •
قمع (يستعمل إلضافة زيت المحرك فقط) •

فيوز بنفس معدل األمبير الخاص بالفيوز األصلي •الفيوزات (ص ٥٦١)
لمبات األضواء 

(ص ٥٦٥)
لمبة بنفس عدد ومعدل واطية اللمبة األصلية •
مفتاح ربط •مفك براغي مسطح الرأس •

الراديتر/المكثف 
(ص ٥٢٢)

اإلطارات  نفخ  ضغط 
مصدر هواء مضغوط •مقياس ضغط اإلطارات •(ص ٥٤٦)

سائل الغسالة 
(ص ٥٢٧)

موسم  • في  (لالستعمال  للتجمد  مانع  على  يحتوي  للغسالة  سائل  أو  ماء 
الشتاء)

قمع (يستعمل إلضافة الماء أو سائل الغسالة فقط) •
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٥١١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦

CAMRY_GH

  تحذير
تصبح  أو  مفاجئ  بشكل  تندفع  أن  يمكن  التي  والسوائل  اآلليات  من  العديد  على  المحرك  حجيرة  تحتوي 
ساخنة أو تنطوي على خطورة التعرض لصدمة كهربائية. لتفادي مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة، قم 

بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عند العمل في حجيرة المحرك ■

ال تقرب األيدي والمالبس واألدوات من المروحة المتحركة أو سير إدارة المحرك. ●
يكون  ● قد  ألنه  القيادة  بعد  مباشرة  إلخ  العادم،  ومشعب  والراديتر  المحرك  مالمسة  عدم  على  احرص 

ا. ساخنًا. الزيت والسوائل األخر قد تكون ساخنة أيضً
ال تترك أي مادة قد تكون سهلة االشتعال مثل الورق والخرق في حجيرة المحرك. ●
البطارية.  ● أو  الوقود  من  بالقرب  مكشوف  لهب  بتقريب  تسمح  أو  شرر  توليد  في  تتسبب  أو  تدخن  ال 

فالغازات المتصاعدة من الوقود والبطارية قابلة لالشتعال.
توخى الحرص الشديد عند إنجاز عمل في البطارية. فهي تحتوي على حامض الكبريتيك وهو مادة سامة  ●

وحاتة.
توخى الحذر ألن سائل المكابح يمكن أن يؤذي يديك أو عينيك ويتلف األسطح المطلية. إذا انسكبت  ●

السوائل على يديك أو دخلت في عينيك، اغسل المنطقة المتأثرة بماء نظيف على الفور.
إذا واصلت الشعور بعدم الراحة، راجع الطبيب.

عند العمل بالقرب من مروحة التبريد الكهربائية أو شبكة الراديتر ■
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما  اإليقاف.  وضع  في  المحرك  تشغيل  محول  أن  من  تأكد 
”ON“، قد تبدأ مروحة التبريد الكهربائية بالدوران تلقائيًا إذا كان نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل 

و/أو كانت درجة حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة. (ص ٥٢٢)
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما  اإليقاف.  وضع  في  المحرك  تشغيل  محول  أن  من  تأكد 
IGNITION ON، قد تبدأ مروحة التبريد الكهربائية بالدوران تلقائيًا إذا كان نظام تكييف الهواء في وضع 

التشغيل و/أو كانت درجة حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة. (ص ٥٢٢)
النظارات الواقية ■

قم بارتداء نظارات واقية لتجنب دخول المواد المتطايرة أو المتساقطة أو سوائل الرش، إلخ في عينيك.

CAMRY_OM33F04H.indb   511CAMRY_OM33F04H.indb   511 2020-12-16   4:29:11 PM2020-12-16   4:29:11 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥١٢

CAMRY_GH

 مالحظة
إذا قمت بنزع مرشح منظف الهواء ■

يمكن أن تتسبب القيادة مع نزع مرشح منظف الهواء في اهتراء شديد للمحرك بسبب األوساخ الموجودة 
في الهواء.

ا ■ ا أو مرتفعً إذا كان مستو السائل منخفضً
 سائل المكابح قليالً مع اهتراء حشيات المكابح أو عندما يكون مستو من الطبيعي أن ينخفض مستو

ا. السائل في خزان التجميع مرتفعً
إذا كان الخزان االحتياطي يحتاج إلعادة ملئه بشكل متواصل، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة خطيرة.
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٥١٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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غطاء المحرك

حرر القفل من داخل السيارة لفتح غطاء المحرك.

اسحب ذراع تحرير قفل غطاء المحرك.  
سوف يبرز غطاء المحرك قليالً لألعلى.

لألعلى  اإلضافية  السقاطة  ذراع  اسحب   
وارفع غطاء المحرك.

رنان التحذير من غطاء المحرك المفتوح ■
إذا وصلت سرعة السيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة)، يومض ضوء التحذير العمومي ويصدر رنان لإلشارة 

إلى أن غطاء المحرك غير مغلق بالكامل.

  تحذير
الفحص قبل القيادة ■

تأكد من إغالق غطاء المحرك بالكامل وقفله. 
إذا لم تقم بقفل غطاء المحرك بشكل صحيح قد ينفتح أثناء تحرك السيارة ويتسبب في وقوع حادث، األمر 

الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥١٤

CAMRY_GH

تحديد موضع الرافعة األرضية

عند استعمال الرافعة األرضية، اتبع التعليمات الواردة في الدليل المرفق مع الرافعة وقم بالتشغيل 
بشكلٍ آمن.

في  الرافعة  وضع  الصحيح.  الموضع  في  الرافعة  ضع  أرضية،  رافعة  باستعمال  سيارتك  رفع  عند 
موضع غير صحيح قد يتلف سيارتك أو يتسبب في اإلصابة بجروح.

األمامي ◆

الخلفي ◆
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٥١٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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حجيرة المحرك
M20A-FKS و A25A-FKS المحركين

(ص ٥٦١) صناديق الفيوزات   
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

(ص ٥١٩)  
عصا قياس مستو زيت المحرك    
(ص ٥١٧)  
(ص ٥٢٩) منظف الهواء   
(ص ٥٢٣) البطارية   

(ص ٥٢٢) الراديتر   
مروحة التبريد الكهربائية  

(ص ٥٢٢) المكثف   
خزان سائل تبريد المحرك االحتياطي    
(ص ٥٢١)  
(ص ٥٢٧) خزان سائل الغسالة   
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥١٦
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2GR-FKS المحرك

صناديق الفيوزات (إذا كانت مجهزة)    
(ص ٥٦١)  

غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  
(ص ٥١٩)  
عصا قياس مستو زيت المحرك    
(ص ٥١٧)  
(ص ٥٢٩) منظف الهواء   

(ص ٥٢٣) البطارية   
(ص ٥٢٢) الراديتر   

مروحة التبريد الكهربائية  
(ص ٥٢٢) المكثف   
خزان سائل تبريد المحرك االحتياطي    
(ص ٥٢١)  
(ص ٥٢٧) خزان سائل الغسالة   
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٥١٧ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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زيت المحرك
 مستو افحص  تشغيله،  إيقاف  وتم  التشغيلية  الحرارة  درجة  نطاق  ضمن  المحرك  يكون  عندما 

الزيت على عصا القياس.
فحص زيت المحرك ■

أوقف السيارة على أرض مستوية. بعد إحماء المحرك وإيقافه، انتظر ألكثر من ٥ دقائق لكي   
تسمح للزيت بالرجوع إلى قاع المحرك.

أمسك خرقة تحت الطرف واسحب عصا القياس للخارج.  
M20A-FKS و A25A-FKS المحركين2GR-FKS المحرك

امسح عصا القياس لتنظيفها.  
أعد إدخال عصا القياس بالكامل.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥١٨
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بينما تمسك بخرقة تحت الطرف، اسحب عصا القياس للخارج وافحص مستو الزيت.  
عصا القياس المسطحةعصا القياس المثنية

منخفض  
عادي  
ممتلئ  

ا لنوع السيارة أو المحرك.  قد يختلف شكل عصا القياس وذلك تبعً
امسح عصا القياس وأعد إدخالها بالكامل.  
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٥١٩ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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إضافة زيت المحرك ■
إذا كان مستو الزيت تحت أو قرب عالمة المستو المنخفض، أضف زيت محرك من نفس 

نوع الزيت الموجود بالفعل في المحرك.
M20A-FKS و A25A-FKS المحركين2GR-FKS المحرك

تأكد من التحقق من نوع الزيت و تحضير األدوات الالزمة قبل إضافة الزيت.
ص ٦٥٨اختيار زيت المحرك

كمية الزيت
(منخفضة  ممتلئة)

M20A-FKS و A25A-FKS المحركين
L 1.5 ( ١٫٥ لتر)

2GR-FKS المحرك
L 1.8 (١٫٨ لتر)

قمع نظيفالبنود
انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بإدارته بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  

قم بإضافة زيت المحرك ببطء، والتحقق من مستو الزيت بواسطة عصا القياس.  
قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت بإدارته باتجاه حركة عقارب الساعة.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٢٠
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استهالك زيت المحرك ■
سيتم استهالك مقدار معين من زيت المحرك أثناءالقيادة. في الحاالت التالية، قد يزداد استهالك الزيت، وقد 

يلزم إعادة تعبئة زيت المحرك بين الفترات الفاصلة لتجديد الزيت.
عندما يكون المحرك جديداً، على سبيل المثال مباشرة بعد شراء السيارة أو بعد استبدال المحرك ●
إذا تم استعمال زيت متدني الجودة أو زيت ذو لزوجة غير مناسبة ●
عند القيادة على سرعات محرك عالية أو مع حمولة ثقيلة، أو عند القيادة مع زيادة السرعة أو خفضها بشكل  ●

متكرر
اإلزدحامات  ● في  متكرر  بشكل  القيادة  عند  أو  طويلة،  زمنية  لفترة  الخامل  الوضع  في  المحرك  ترك  عند 

المرورية
  تحذير

زيت المحرك المستعمل ■
مثل  ● جلدية  بأمراض  اإلصابة  تسبب  أن  يمكنها  ضارة  ملوثات  على  المستعمل  المحرك  زيت  يحتوي 

متكررة.  وبصورة  طويلة  لمدة  مالمسته  لتجنب  الحرص  توخي  يجب  لذا  الجلد،  وسرطان  االلتهاب 
ا بالماء والصابون. إلزالة زيت المحرك المستعمل عن الجلد، اغسله جيدً

تخلص من الزيت المستعمل والمرشحات بطريقة آمنة ومقبولة فقط. ال تتخلص من الزيت المستعمل  ●
والمرشحات مع النفايات المنزلية أو في مجاري الصرف الصحي أو على األرض. 

اتصل بوكيل تويوتا لديك أو بمركز الصيانة أو محل قطع غيار السيارات للحصول على معلومات تتعلق 
بإعادة التدوير أو التخلص من الزيت.

ال تترك زيت المحرك المستعمل في متناول أيدي األطفال. ●

 مالحظة
ض المحرك لتلف شديد ■ لمنع تعرّ

افحص مستو الزيت على فترات زمنية منتظمة.
عند استبدال زيت المحرك ■

احرص على عدم انسكاب زيت المحرك على مكونات السيارة. ●
تجنب التعبئة أكثر من الالزم، وإال فقد تتسبب في إتالف المحرك. ●
افحص مستو الزيت على عصا القياس في كل مرة تقوم فيها بإعادة تعبئة السيارة. ●
تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك مشدود بصورة صحيحة. ●

■ (A25A-FKS المحرك) إذا انسكب الزيت على غطاء المحرك
لمنع غطاء المحرك من التلف، قم بإزالة زيت المحرك عن غطاء المحرك بأسرع وقت ممكن باستعمال 

محلول تنظيف متعادل.
ال تستعمل مذيب عضوي كما هو الحال في منظف المكابح.
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٥٢١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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سائل تبريد المحرك
يكون مستو سائل التبريد مناسبًا إذا كان بين الخط ”F“ والخط ”L“ على الخزان االحتياطي عندما 

ا. يكون المحرك باردً
غطاء الخزان االحتياطي  

“F” الخط  
“L” الخط  

 المستو خط  عند  يستقر   المستو كان  إذا 
المنخفض ”L“ أو تحته، قم بإضافة سائل تبريد 
 .“F” الممتلئ   المستو خط  إلى  يصل  حتى 

(ص ٦٤٦)
اختيار سائل التبريد ■

ال تستعمل سوToyota Super Long Life Coolant” “ (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل األجل) أو 
سائل تبريد بقاعدة جليكول ايثيلين ذي جودة عالية مماثلة خالٍ من السيلكات واألحماض األمينية والنتريكية 

ا لتقنية هجين األحماض العضوية طويل األجل. والبوريكية ومصنوع وفقً
تم مزج ”Toyota Super Long Life Coolant“ (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل األجل) بسائل تبريد 

بنسبة ٥٠% وماء معالج أيونيًا بنسبة ٥٠%. (الحد األدنى لدرجة الحرارة: C°35- [-٣٥°م])
للمزيد من التفاصيل حول سائل تبريد المحرك، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

إذا انخفض مستو سائل التبريد خالل مدة قصيرة من إعادة تعبئته ■
ومحبس  المحرك  تبريد  لسائل  االحتياطي  الخزان  وأغطية  والخراطيم  الراديتر  من  كالً  بالنظر  افحص 

التصريف ومضخة الماء. 
بنظام  تسريب  أي  من  والتحقق  الغطاء  فحص  لديك  تويوتا  وكيل  من  اطلب  تسريب،  أي  على  تعثر  لم  إذا 

التبريد.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٢٢
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  تحذير
عندما يكون المحرك ساخنًا ■

ال تعمد إلى نزع غطاء خزان سائل تبريد المحرك االحتياطي أو غطاء الراديتر. 
قد يكون نظام التبريد تحت ضغط شديد وقد يندفع سائل التبريد الساخن للخارج إذا تم نزع الغطاء، مما قد 

يتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة مثل الحروق.

 مالحظة
عند إضافة سائل التبريد ■

ا للتجمد. يجب استعمال نسبة الخلط الصحيحة  ا صرفً ا أو مقاومً سائل تبريد المحرك هو ليس ماءً خالصً
من  تأكد  الصحيحة.  والتبريد  التآكل  ومقاومة  التزليق  مستويات  لتحقيق  للتجمد  المقاومة  والمادة  للماء 

قراءة ملصق سائل تبريد المحرك أو المادة المقاومة للتجمد.
إذا سكبت سائل التبريد ■

تأكد من غسله بالماء لمنعه من إتالف القطع أو الطالء.

الراديتر والمكثف
افحص الراديتر والمكثف وقم بإزالة أي مواد غريبة. 

فحص  اطلب  لحالها،  مطمئن  غير  كنت  أو  ا  جدً متسخة  أعاله  المذكورة  القطع  من  أي  كانت  إذا 
سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.

  تحذير
عندما يكون المحرك ساخنًا ■

ال تلمس الراديتر أو المكثف فقد يكونان ساخنين ويصيبانك بجروح خطيرة مثل الحروق.
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٥٢٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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البطارية
افحص البطارية كما يلي.

رموز التنبيه ■
معاني كل رمز من رموز التنبيه الموجودة أعلى البطارية هي كما يلي:

لهب  تقريب  أو  التدخين  ممنوع 
حمض بطاريةمكشوف أو توليد شرر

راجع تعليمات التشغيلاستعمال واق للعيون

ا عن متناول األطفال غاز قابل لالنفجاراحفظه بعيدً

الهيكل الخارجي للبطارية ■
تأكد من أن أطراف توصيل البطارية غير متآكلة ومن عدم وجود ارتخاء في التوصيالت أو شقوق 

أو ارتخاء في المشابك.
أطراف التوصيل  

مشبك التثبيت لألسفل  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٢٤
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فحص سائل البطارية ■
الطراز أ

تحقق من أن مستو السائل أعلى من الخط 
.“LOWER LEVEL”

“LOWER LEVEL” الخط  
تحت  أو  عند  يستقر  السائل   مستو كان  إذا 
ماء  أضف   ،“LOWER LEVEL” الخط 

ا. مقطرً

الطراز ب
.“MIN” و “MAX” يستقر بين الخطين افحص لتتأكد من أن المستو

“MAX” الخط  
“MIN” الخط  

تحت  أو  عند  يستقر  السائل   مستو كان  إذا 
ا. الخط ”MIN“، أضف ماء مقطرً

إضافة الماء المقطر  ■
انزع سدادة فتحة التهوية.  

قم بإضافة ماء مقطر.  
إذا كان من الصعب رؤية مستو السائل من 
مباشرةً  النظر  بواسطة  منه  تحقق  الجانب، 

داخل الخلية.

منخفضة جيد

أعد وضع سدادة فتحة التهوية وأغلقها بإحكام.  
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٥٢٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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قبل إعادة الشحن ■
عند إعادة الشحن، تنتج البطارية غاز الهيدروجين وهو غاز قابل لالشتعال واالنفجار. لذلك، قم بمراعاة ما 

يلي قبل إعادة الشحن:
إذا كنت تقوم بإعادة شحن البطارية عندما تكون مركبة على السيارة، تأكد من فصل كبل التأريض. ●
الشاحن  ● كبالت  توصيل  عند  اإليقاف  وضع  في  الشاحن  على  الموجود  التيار  تشغيل  محول  أن  من  تأكد 

بالبطارية وعند فصلها.
بعد إعادة شحن/إعادة توصيل البطارية (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■

قد ال يكون فك قفل األبواب باستعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي ممكنًا بعد إعادة توصيل البطارية  ●
. إذا حدث هذا، استعمل وحدة التحكم الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي لقفل/فك قفل  مباشرةً

األبواب.
يبدأ  ● ال  قد   .ACCESSORY الوضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما  المحرك  تشغيل  ببدء  قم 

المحرك  يعمل  سوف  ذلك،  مع  اإليقاف.  وضع  في  المحرك  تشغيل  محول  يكون  بينما  المحرك  تشغيل 
بشكل طبيعي من المحاولة الثانية.

يتم تسجيل وضع محول تشغيل المحرك في السيارة. إذا تمت إعادة توصيل البطارية، ستقوم السيارة بإعادة  ●
تشغيل  إيقاف  على  احرص  البطارية.  فصل  قبل  عليها  كان  التي  الحالة  إلى  المحرك  تشغيل  محول  وضع 
تشغيل  محول  وضع  كان  إذا  البطارية  توصيل  عند  الشديد  الحذر  توخى  البطارية.  فصل  قبل  المحرك 

المحرك قبل تفريغ شحنة البطارية غير معروف.
إذا لم يبدأ تشغيل النظام حتى بعد عدة محاوالت، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٢٦

CAMRY_GH

  تحذير
المواد الكيماوية الموجودة في البطارية ■

ا غاز الهيدروجين وهو غاز  تحتوي البطاريات على حمض الكبريتيك السام والحات وقد ينبعث منها أيضً
االحتياطية  التنبيهات  اتبع  خطيرة،  بجروح  اإلصابة  أو  الوفاة  مخاطر  لتقليل  واالنفجار.  لالشتعال  قابل 

التالية عند العمل على أو بالقرب من البطارية:
ال تتسبب في توليد شرر عند لمس أطراف توصيل البطارية باألدوات. ●
ا بالقرب من البطارية. ● ال تدخن وال تشعل ثقابً
تجنب مالمسته للعيون والبشرة والمالبس. ●
ا سائل البطارية. ● ال تستنشق أو تبلع أبدً
قم بارتداء نظارة واقية عند العمل بالقرب من البطارية. ●
ا عن البطارية. ● قم بإبقاء األطفال بعيدً

المكان اآلمن لشحن البطارية ■
ا في منطقة مفتوحة. ال تشحن البطارية في مرآب أو مكان مغلق ذو تهوية غير كافية. اشحن البطارية دائمً

إجراءات طارئة خاصة بسائل البطارية ■
إذا دخل سائل البطارية في عينيك  ●

واصل  أمكن،  إذا  ا.  فورً طبية  عناية  على  واحصل  األقل  على  دقيقة   ١٥ لمدة  نظيف  بماء  عينيك  اغسل 
وضع الماء على العين باستعمال قطعة اسفنج أو قماش في الطريق إلى أقرب مركز طبي.

إذا المس سائل البطارية بشرتك  ●
ا. ا. إذا شعرت بألم أو حرق، احصل على عناية طبية فورً اغسل منطقة التالمس جيدً

إذا انسكب سائل البطارية على مالبسك  ●
ا واتبع اإلجراءات المذكورة أعاله  يمكن أن يتسرب السائل من المالبس إلى جلدك. انزع المالبس فورً

عند الحاجة.
إذا ابتلعت سائل البطارية عن طريق الخطأ  ●

ا. اشرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب. واحصل على عناية طبية طارئة فورً
عند فصل البطارية ■

ال تعمد إلى فصل طرف التوصيل السالب (-) الموجود على جانب الهيكل. قد يالمس طرف التوصيل 
السالب (-) المفصول طرف التوصيل الموجب (+)، األمر الذي قد يتسبب بحدوث تماس كهربائي مما 

ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٥٢٧ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦

CAMRY_GH

 مالحظة
عند إعادة شحن البطارية ■

ا، تأكد من إيقاف تشغيل جميع الكماليات. ا بإعادة شحن البطارية أثناء دوران المحرك. وأيضً ال تقم أبدً
عند إضافة ماء مقطر ■

تجنب التعبئة أكثر من الالزم. الماء المنسكب أثناء إعادة شحن البطارية قد يسبب التآكل.

سائل الغسالة
سائل الغسالة السيارات المجهزة بمقياس مستو

 المستو في  الغسالة  سائل   مستو كان  إذا 
المنخفض ”LOW“، قم بإضافة سائل الغسالة.

سائل الغسالة السيارات غير المجهزة بمقياس مستو
قم بإضافة سائل الغسالة في الحاالت التالية:

الغسالة ال تعمل. ●
إذا تم عرض ”مستو سائل غسالة الزجاج  ●

عرض  شاشة  على  منخفض“  األمامي 
المعلومات المتعددة.

استعمال المقياس (السيارات المجهزة بمقياس مستو سائل الغسالة) ■
 سائل الغسالة بمراقبة موضع مستو يمكن تفقد مستو

السائل في الثقوب المغطاة بالسائل في المقياس. 
إذا انخفض المستو إلى ما دون الثقب الثاني من األسفل 
(الموضع المنخفض ”LOW“)، قم بإعادة التعبئة بسائل 

الغسالة.

 مستو
السائل 
الحالي
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٢٨

CAMRY_GH

  تحذير
عند إضافة سائل الغسالة ■

ال تعمد إلى إضافة سائل الغسالة إذا كان المحرك ساخنًا أو أثناء دورانه ألن سائل الغسالة يحتوي على مادة 
الكحول وقد يتسبب في نشوب حريق إذا انسكب على المحرك، إلخ.

 مالحظة
ال تستعمل أي سائل غير سائل الغسالة  ■

ا أو المادة المقاومة للتجمد الخاصة بالمحرك كبديل لسائل الغسالة. ال تستعمل ماءً رغويً
فعل ذلك قد يتسبب في ظهور بقع على األسطح المطلية من السيارة إضافةً إلى إتالف المضخة، األمر 

الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل ينجم عنها عدم رش سائل الغسالة.
تخفيف تركيز سائل الغسالة ■

قم بتخفيف تركيز سائل الغسالة بالماء حسب الضرورة. 
راجع درجات التجمد المبينة في الملصق الموجود على قارورة سائل الغسالة.
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٥٢٩ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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(2GR-FKS و A25A-FKS المحركين) مرشح منظف الهواء
افحص مرشح منظف الهواء كاآلتي:

:2GR-FKS السيارات المجهزة بالمحرك  
افصل كل مشبك من المشابك.

المشبك  اسحب  المشبك،  سحب  أثناء 
لفصله.

قم بتحرير المشابك.  

ارفع الغطاء وانزع مرشح منظف الهواء.  
الهواء  لمرشح  الخارجي  السطح  افحص 
واستبدل المرشح إذا كان شديد االتساخ. إذا 
ا إلى حد ما فقط، استعمل  كان المرشح مغبرً

هواءً مضغوطًا لنفخ الغبار من المرشح.

بعد التحقق، تأكد من وضع المرشح بشكل   
صحيح. قم بتوصيل المشابك بالكامل ومن 
الخاص  العلوي  الغطاء  تثبيت  أحكم  ثم 
بصندوق منظف الهواء باستعمال المشابك.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٣٠

CAMRY_GH

:2GR-FKS السيارات المجهزة بالمحرك  
قم بتوصيل كل مشبك من المشابك.

المشابك  من  مشبك  كل  دفع  على  احرص 
إلى أن يتم توصيله بإحكام.

  تحذير
لتجنب استنشاق الغبار ■

قم بارتداء كمامة عند تنظيف مرشح منظف الهواء باستعمال هواء مضغوط.

 مالحظة
لمنع إتالف المحرك ■

ا للمحرك. ا. فعل ذلك يسبب اهتراءً شديدً ال تعمد إلى قيادة السيارة بينما يكون مرشح منظف الهواء منزوعً
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٥٣١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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اإلطارات

قم باستبدال أو تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات بالتوافق مع جدول الصيانة وتآكل المداس.

فحص اإلطارات
ا من اإلطارات  تحقق ما إذا تم عرض مؤشرات تآكل المداس الموجود على اإلطارات. تحقق أيضً

بحثًا عن اهتراءات متفاوتة، كما هو الحال في حدوث اهتراءات زائدة على أحد جانبي المداس.
افحص حالة اإلطار االحتياطي وضغطه إذا لم يتم تبديل موضعه.

مداس إطار جديد  
مداس إطار متآكل  

مؤشر تآكل المداس  
موضع مؤشرات تآكل المداس موضحة بالعالمات ”TWI“ أو ”“، إلخ، المطبوعة على السطح الجانبي 

من كل إطار.
استبدل اإلطارات إذا تم عرض مؤشرات تآكل المداس على إطارٍ ما.

CAMRY_OM33F04H.indb   531CAMRY_OM33F04H.indb   531 2020-12-16   4:29:12 PM2020-12-16   4:29:12 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٣٢
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تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات
السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس

الكامل

األماماألمام

قم بتبديل (تدوير) مواضع اإلطارات بالترتيب الموضح.
للمساواة بين مستو تآكل اإلطارات والمساعدة في إطالة عمر اإلطار، تنصح تويوتا بتنفيذ عملية تبديل 

مواضع اإلطارات (تدويرها) كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) تقريبًا.
السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات: ال ترتكب أخطاءً أثناء التهيئة المبدئية لنظام 

التحذير الخاص بضغط اإلطارات بعد تبديل (تدوير) اإلطارات.

CAMRY_OM33F04H.indb   532CAMRY_OM33F04H.indb   532 2020-12-16   4:29:12 PM2020-12-16   4:29:12 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٥٣٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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ا) نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات (إذا كان مجهزً
الخاص  التحذير  صمام  يستعمل  الذي  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  بنظام  سيارتك  تجهيز  تم 
بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال لرصد ضغط نفخ اإلطارات المنخفض قبل حدوث مشاكل خطيرة.

السيارات غير المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار
ا، يتم تحذير السائق عن طريق ضوء  إذا انخفض ضغط اإلطار إلى أقل من المستو المحدد مسبقً

التحذير. (ص ٥٩٢)
السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار
يمكن عرض ضغط اإلطار الذي تم رصده بواسطة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات على  ●

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
األشكال التوضيحية  المستخدمة تعرض كأمثلة، وقد تختلف عن الصورة المعروضة فعليًا على شاشة 

عرض المعلومات المتعددة.
شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصةشاشة عرض مقاس ٧ بوصة

طريق  ● عن  السائق  تحذير  يتم  ا،  مسبقً المحدد   المستو من  أقل  إلى  اإلطار  ضغط  انخفض  إذا 
عرض شاشة ما وضوء تحذير. (ص ٥٩٢)

األشكال التوضيحية  المستخدمة تعرض كأمثلة، وقد تختلف عن الصورة المعروضة فعليًا على شاشة 
عرض المعلومات المتعددة.

شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصةشاشة عرض مقاس ٧ بوصة
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٣٤
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تركيب صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال ◆
عند استبدال اإلطارات أو العجالت، يجب تركيب صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات 

وأجهزة اإلرسال على العجالت التي سيتم تركيبها على السيارة.
عند تركيب صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال الجديدة، يتعين عليك 
تسجيل رموز أرقام التعريف الجديدة على كمبيوتر التحذير الخاص بضغط اإلطارات كما يتعين 

عليك تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا. (ص ٥٣٦)
تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا ◆
يجب أن يتم تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا في الظروف التالية: ■

عند تغيير ضغط نفخ اإلطار كما هو الحال عند تغيير سرعة القيادة أو وزن الحمولة. ●
عند تغيير ضغط نفخ اإلطار كما هو الحال عند تغيير مقاس اإلطار. ●
عند تبديل (تدوير) اإلطارات. ●
رمز أرقام  ● تسجيل  بإجراء  القيام  بعد  اإلطار:  نفخ  ضغط  عرض  بوظيفة  المجهزة  السيارات 

تعريف جهاز اإلرسال. (ص ٥٣٦)
عند تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا، يتم ضبط ضغط نفخ اإلطار الحالي 

على أنه ضغط عالمة المعيار.
كيفية تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا ■

قم بصف السيارة في مكان آمن وأوقف المحرك لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر.  
يتعذر البدء بإجراء التهيئة المبدئية أثناء حركة السيارة.

قم بضبط ضغط نفخ اإلطارات إلى مستو ضغط نفخ اإلطارات الباردة المحدد.   
(ص ٦٦٧، ٦٦٨)

احرص على ضبط ضغط اإلطارات إلى مستو ضغط نفخ اإلطارات الباردة المحدد. سيعمل نظام 
ا على مستو الضغط هذا. التحذير الخاص بضغط اإلطارات اعتمادً

ابدأ تشغيل المحرك. (ص ٢٥٤، ٢٥٦)  
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٥٣٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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قم باختيار  (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة) أو  (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة)   
بالعداد  التحكم  مفاتيح  باستعمال  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  على  الموجودة 

الموجودة على عجلة القيادة. (ص ١٣٩، ١٥٤)
. اضغط  ثم  ومن  السيارة“  ”إعدادات  باختيار  قم  بوصة:   ٤٫٢ مقاس  عرض  شاشة   
شاشة عرض مقاس ٧ بوصة: قم باختيار  ومن ثم اضغط  مع مواصلة ضغطه.

. قم باختيار ”TPWS“ ومن ثم اضغط   
اضغط  ثم  الضغط“  ”ضبط  باختيار  قم   
أن  إلى  ضغطه  مواصلة  مع   
بضغط  الخاص  التحذير  ضوء  يومض 

اإلطارات ٣ مرات.
عرض  شاشة  على  رسالة  عرض  سيتم  ثم 

المعلومات المتعددة.
ضغط  عرض  بوظيفة  المجهزة  السيارات 
شاشة  على  عرض”- -“  سيتم  اإلطار:  نفخ 
النفخ  لضغط  المتعددة  المعلومات  عرض 
التهيئة  إجراء  أثناء  إطار  بكل  الخاص 

المبدئية.
 40 km/h بسرعة  بالقيادة  قم  اإلطار:  نفخ  ضغط  عرض  بوظيفة  المجهزة  السيارات   

(٤٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أكثر لمدة تتراوح من ١٠ إلى ٣٠ دقيقة تقريبًا.
عرض  شاشة  على  إطار  لكل  اإلطارات  نفخ  ضغط  عرض  سيتم  المبدئية،  التهيئة  اكتمال  عند 

المعلومات المتعددة.
حتى إذا لم تتم قيادة السيارة بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أكثر، يمكن أن تكتمل التهيئة 
المبدئية وذلك عن طريق القيادة لفترة زمنية طويلة. مع ذلك، إذا لم تكتمل التهيئة المبدئية بعد القيادة 
لمدة ساعة واحدة أو أكثر، قم بصف السيارة في مكان آمن لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا ومن ثم قم بقيادة 

ا. السيارة مجددً
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٣٦
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تسجيل رموز أرقام التعريف ◆
السيارات غير المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار

نوعه.  من  فريد  تعريف  رقم  رمز  إرسال  وجهاز  اإلطارات  بضغط  خاص  تحذير  صمام  لكل 
اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  لمستشعر  التعريف  أرقام  رموز  ضبط  إلى  باإلضافة 

المسجلة بشكل مبدئي على السيارة، يمكن تسجيل ضبط ثاني لرموز أرقام التعريف.
يمكن تسجيل ضبط ثاني لرموز أرقام التعريف لمستشعر نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات 
بواسطة وكيل تويوتا لديك. عند تسجيل عمليتي ضبط لرموز أرقام التعريف، يمكن اختيار أي 

من عمليتي الضبط لرمز أرقام التعريف.
السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار

لكل صمام تحذير خاص بضغط اإلطارات وجهاز إرسال رمز رقم تعريف فريد من نوعه. عند 
تسجيل  الضروري  فمن  اإلرسال،  وجهاز  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  استبدال 

رموز أرقام التعريف. 
يمكن تسجيل رموز أرقام التعريف على  (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة) أو  (شاشة 

عرض مقاس ٧ بوصة) من شاشة عرض المعلومات المتعددة.
تغيير الضبط المتاح لرموز أرقام التعريف (السيارات غير المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■

عند تسجيل عمليتي ضبط لرموز أرقام التعريف، فمن الممكن اختيار ضبط رمز أرقام التعريف 
(شاشة  أو   بوصة)   ٤٫٢ مقاس  عرض  (شاشة  على   المثبتة  العجالت  مع  المتوافق 
عرض مقاس ٧ بوصة) من شاشة عرض المعلومات المتعددة. من غير الضروري تسجيل رموز 

أرقام التعريف في كل مرة يتم فيها تغيير العجالت.
للحصول على المعلومات حول تغيير رموز أرقام التعريف الخاصة بضبط رمز أرقام التعريف 

المسجل، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
كيفية تسجيل رموز أرقام التعريف (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■

قم بصف السيارة في مكان آمن، وانتظر لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا، ومن ثم ابدأ تشغيل المحرك.   
(ص ٢٥٤، ٢٥٦)

قم باختيار  (شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة) أو  (شاشة عرض مقاس ٧ بوصة)   
بالعداد  التحكم  مفاتيح  باستعمال  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  على  الموجودة 

الموجودة على عجلة القيادة. (ص ١٣٩، ١٥٤)
. اضغط  ثم  ومن  السيارة“  ”إعدادات  باختيار  قم  بوصة:   ٤٫٢ مقاس  عرض  شاشة   
شاشة عرض مقاس ٧ بوصة: قم باختيار  ومن ثم اضغط  مع مواصلة ضغطه.

. قم باختيار ”TPWS“ ومن ثم اضغط   
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اضغط  ثم  العجلة“  ”تغيير  باختيار  قم   
يومض  أن  إلى  المواصلة  مع   
ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات 

٣ مرات بشكل بطيء.
عرض  شاشة  على  رسالة  عرض  سيتم  ثم 

المعلومات المتعددة.
عند إجراء التسجيل، سيومض ضوء التحذير 
الخاص بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة 
تقريبًا ثم يضيء وسيتم عرض ”- -“ لضغط 
نفخ كل إطار على شاشة عرض المعلومات 

المتعددة.
قم بالقيادة بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أكثر لمدة تتراوح من ١٠ إلى ٣٠   

دقيقة تقريبًا.
يكتمل التسجيل عند انطفاء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار ويتم عرض ضغط نفخ كل إطار 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
يكتمل  أن  يمكن  أكثر،  أو  تقريبًا  كم/ساعة)   ٤٠) 40 km/h بسرعة  السيارة  قيادة  تتم  لم  إذا  حتى 
التسجيل وذلك عن طريق القيادة لفترة زمنية طويلة. مع ذلك، إذا لم يكتمل التسجيل بعد القيادة لمدة 

ا من البداية. ساعة واحدة أو أكثر، قم بتنفيذ اإلجراء مجددً
قم بتهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا. (ص ٥٣٤)  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٣٨
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متى ينبغي أن تستبدل إطارات سيارتك ■
يجب استبدال اإلطارات إذا:

تم عرض مؤشرات تآكل المداس على إطارٍ ما. ●
كان لديك تلف باإلطار مثل قطع أو تمزق أو شقوق عميقة بدرجة تكفي لظهور األنسجة، وانتفاخات تبين  ●

ا داخليًا تلفً
كان هواء اإلطار يتسرب بشكل متكرر أو لم يعد من الممكن إصالحه بشكلٍ صحيح بسبب حجم أو مكان  ●

القطع أو أي تلف آخر
ا، استشر وكيل تويوتا لديك. إذا لم تكن متأكدً

استبدال اإلطارات والعجالت (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
فلن  اإلرسال،  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  لصمام  التعريف  أرقام  رموز  تسجيل  يتم  لم  إذا 
يعمل نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات بشكلٍ صحيح. في هذه الحالة، بعد القيادة لمدة حوالي ١٠ 
دقائق، سيومض ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا ومن ثم يضيء لإلشارة إلى 

أن هناك عطل في النظام.
عمر اإلطار ■

يجب أن يتم فحص أية إطارات يزيد عمرها عن ٦ سنوات بمعرفة فني مؤهل حتى إذا كانت غير مستخدمة 
ا أو لم تستخدم على اإلطالق أو إذا كان التلف غير واضح. كثيرً

بضغط  ■ الخاص  التحذير  بنظام  المجهزة  (السيارات  اإلطارات  نفخ  لضغط  الروتينية  الفحص  عمليات 
اإلطارات)

اإلطار.  نفخ  لضغط  الروتينية  الفحص  لعمليات  بديالً  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  يكون  ال 
احرص على فحص ضغط نفخ اإلطارات كجزء من عمليات الفحص الروتينة اليومية لسيارتك.

اإلطارات ذات الحواف الجانبية الرفيعة (السيارات المجهزة بعجالت مقاس ١٨ بوصة) ■
بشكل عام، تتآكل اإلطارات ذات الحواف الجانبية الرفيعة بسرعة أكبر وينخفض أداء قدرة التصاق اإلطار 
بسطح الطريق على الطرق الثلجية و/أو المتجمدة مقارنة مع اإلطارات القياسية. تأكد من استعمال إطارات 
ثلج على الطرق المغطاة بالثلج و/أو الجليد وقم بقيادة سيارتك بحرص وبسرعات تتناسب مع حالة الجو 

والطريق.
إذا تآكل مداس إطار الثلج إلى ما دون mm 4 (٤ مم) ■

تفقد اإلطارات مثل إطارات الثلج فعاليتها.
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الحاالت التي قد ال يعمل بها نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات بشكلٍ صحيح (السيارات المجهزة بنظام  ■
التحذير الخاص بضغط اإلطارات)

في الحاالت التالية، قد ال يعمل نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات بشكل صحيح. ●
إذا تم استعمال عجالت أخر غير عجالت تويوتا األصلية.  •
إذا تم استبدال اإلطار بإطار ليس OE (تجهيز أصلي). •
إذا تم استبدال اإلطار بإطار ليس من المقاس المحدد. •
إذا تم تركيب سالسل اإلطارات إلخ. •
إذا تم تركيب تظليل نوافذ يؤثر على إشارات موجات الراديو. •
إذا كان هناك كمية كبيرة من الثلج أو الجليد على السيارة، وبشكل خاص حول العجالت أو مبيتات  •

العجالت.
إذا كان ضغط نفخ اإلطارات أعلى من المستو المحدد بشكل كبير. •
إذا تم استعمال عجالت غير المجهزة بصمام تحذير خاص بضغط اإلطارات وجهاز إرسال. •
إذا كانت رموز أرقام التعريف الخاصة بصمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال غير  •

مسجلة في كمبيوتر التحذير الخاص بضغط اإلطارات.
إذا كان اإلطار االحتياطي في مكان معرض الستقبال إشارات موجات السلكية ضعيفة.* •
إذا تم وضع جسم معدني كبير يمكنه أن يتداخل مع استقبال اإلشارات في صندوق األمتعة.* •

السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس الكامل فقط  :*  
قد يتأثر األداء بالحاالت التالية. ●

عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو شاشة  •
عرض ضخمة أو مطار أو أي منشأة أخر تولد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف السلكي أو أي جهاز اتصال السلكي آخر •
السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار: إذا لم يتم عرض معلومات موضع اإلطار بشكل غير 
ا لظروف الموجات الالسلكية، فمن الممكن تصحيح شاشة العرض عن طريق تغيير موقع  صحيح نظرً

السيارة وذلك ألن ظروف الموجات الصوتية قد تتغير.
عند إيقاف السيارة، فقد تكون المدة المستغرقة للتحذير كي ينطلق أو يتوقف أطول. ●
عندما ينخفض ضغط نفخ اإلطار بسرعة، على سبيل المثال عند انفجار اإلطار، فقد ال يعمل التحذير. ●
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٤٠
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إجراء التهيئة المبدئية (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
احرص على القيام بإجراء التهيئة المبدئية بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار. ●

ا، احرص على أن تكون اإلطارات باردة قبل القيام بإجراء التهيئة المبدئية أو ضبط ضغط نفخ اإلطار. أيضً
الدخول  ● بنظام  المجهزة  غير  (السيارات   “LOCK” الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة  تمت  إذا 

والتشغيل الذكي) أو إلى وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أثناء التهيئة 
سيبدأ  ألنه  وذلك  البداية  من  المبدئية  التهيئة  إجراء  تشغيل  بإعادة  تقوم  أن  الضروري  غير  فمن  المبدئية، 
ا (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول  تلقائيًا عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“ مجددً

والتشغيل الذكي) أو الوضع IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي).
●  إذا بدأت التهيئة المبدئية بدون قصد عندما تكون غير ضرورية، قم بضبط ضغط نفخ اإلطار إلى المستو

ا. المحدد عندما تكون اإلطارات باردة ومن ثم قم بإجراء التهيئة المبدئية مجددً
السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار: بينما يتم تحديد موضع كل إطار وال يتم عرض ضغط  ●

التحذير  ضوء  سيضيء  اإلطار،  نفخ  ضغط  انخفض  إذا  المتعددة،  المعلومات  عرض  شاشة  على  النفخ 
الخاص بضغط نفخ اإلطارات.

بضغط  ■ الخاص  التحذير  بنظام  المجهزة  (السيارات  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  لنظام  التحذير  أداء 
اإلطارات)

القيام  ظلها  في  تم  التي  الظروف  مع  بالتوافق  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  من  التحذير  سيتغير 
ا حتى إذا لم يصل ضغط اإلطار إلى مستو منخفض  بالتهيئة المبدئية. لهذا السبب، فقد يعطي النظام تحذيرً

بما فيه الكفاية، أو إذا كان الضغط أعلى من الضغط الذي تم ضبطه عليه عند تهيئة النظام مبدئيًا.
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بنظام  ■ المجهزة  (السيارات  صحيح  بشكل  مبدئيًا  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  تهيئة  تتم  لم  إذا 
التحذير الخاص بضغط اإلطارات)

السيارات غير المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار
تسجيل  يتم  لن  التالية،  الحاالت  وفي  ذلك،  مع  معدودة.  دقائق  في  المبدئية  التهيئة  تكتمل  أن  الممكن  من 
التهيئات ولن يعمل النظام بشكلٍ صحيح. إذا لم تنجح محاوالت متكررة لتسجيل تهيئات ضغط نفخ اإلطار، 

اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
إذا تمت محاولة القيام بالتهيئة المبدئية ولم يومض ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات ٣ مرات. ●
الخاص  ● التحذير  ضوء  يومض  المبدئية،  التهيئة  إجراء  بعد  دقيقة   ٢٠ حوالي  لمدة  السيارة  قيادة  عند  إذا، 

بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا ومن ثم يضيء.
السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار
●  ، في الحاالت التالية، قد تستغرق التهيئة المبدئية وقتًا أطول من المعتاد لتكتمل أو قد ال تكون ممكنة. (عادةً

سيكون من الضروري قيادة السيارة لمدة تتراوح من ١٠ إلى ٣٠ دقيقة تقريبًا الكتمال التهيئة المبدئية.) 
إذا لم تكتمل التهيئة المبدئية بعد القيادة لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا، واصل القيادة لفترة من الزمن.

إذا تمت قيادة السيارة على طريق غير معبد، فقد يستغرق اكتمال التهيئة المبدئية وقتًا أطول. •
إذا رجعت السيارة للخلف أثناء إجراء التهيئة المبدئية، سيتم مسح البيانات التي تم جمعها أثناء التهيئة  •

المبدئية وقد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد الكتمالها.
إذا تمت قيادة السيارة في ازدحام مروري أو أي حالة أخر حيث تتم فيها قيادة سيارات أخر قريبة،  •

اإلرسال  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  على  للتعرف  وقتًا  النظام  يستغرق  فقد 
.الخاصة بسيارتك من تلك في السيارات األخر

إذا لم تكتمل التهيئة المبدئية بعد القيادة لمدة ساعة واحدة تقريبًا، قم بصف السيارة في مكان آمن لمدة ٢٠ 
ا. دقيقة تقريبًا ومن ثم قم بقيادة السيارة مجددً

في الحاالت التالية، لن تبدأ التهيئة المبدئية أو لم تكتمل بشكل صحيح ولن يعمل النظام بشكل صحيح. قم  ●
.بإجراء التهيئة المبدئية مرة أخر

إذا، عند محاولة بدء التهيئة المبدئية، لم يومض ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات ٣ مرات. •
إذا، عند قيادة السيارة لمدة حوالي ٢٠ دقيقة بعد إجراء التهيئة المبدئية، يومض ضوء التحذير الخاص  •

بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا ومن ثم يضيء.
إذا تعذر اكتمال التهيئة المبدئية بعد القيام باإلجراء أعاله، اتصل بوكيل تويوتا لديك. ●
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٤٢
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عند تسجيل رموز أرقام التعريف (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■
قبل إجراء تسجيل رمز أرقام التعريف، احرص على عدم وجود عجالت تم تركيب عليها صمام التحذير  ●

الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال بالقرب من السيارة.
احرص على تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا بعد تسجيل رموز أرقام التعريف. إذا تمت  ●

تهيئة النظام مبدئيًا قبل تسجيل رموز أرقام التعريف، فستكون قيم التهيئة المبدئية غير متاحة.
إجراء  ● احرص على السماح لإلطارات أن تبرد قبل  اكتمال التسجيل،  عند  اإلطارات  بما أنه سيتم إحماء 

التهيئة المبدئية.
إلغاء تسجيل رمز أرقام التعريف (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■

إللغاء تسجيل رمز أرقام التعريف بعد البدء به، قم بإيقاف محول تشغيل المحرك قبل قيادة السيارة. ●
إذا تمت قيادة السيارة بعد البدء بتسجيل رمز أرقام التعريف، وإللغاء التسجيل، قم بإجراء البدء بتسجيل 

ا وقم بإيقاف محول تشغيل المحرك قبل القيادة. رمز أرقام التعريف مجددً
دقيقة  ● لمدة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  ضوء  سيومض  التعريف،  أرقام  رمز  تسجيل  إلغاء  تم  إذا 

واحدة تقريبًا عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON ومن ثم يضيء. قد يكون 
بضغط  الخاص  التحذير  ضوء  إيقاف  عند  ممكنًا  ا  أمرً اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  تشغيل 

اإلطارات.
إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد انقضاء عدة دقائق، فقد ال يتم إلغاء تسجيل رمز أرقام التعريف بشكل  ●

ا ثم قم بإيقاف محول تشغيل  صحيح. إللغاء التسجيل، قم بإجراء البدء بتسجيل رمز أرقام التعريف مجددً
المحرك قبل القيادة.
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٥٤٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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إذا لم يتم تسجيل رموز أرقام التعريف بشكل صحيح (السيارات المجهزة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار) ■
في الحاالت التالية، قد يستغرق تسجيل رقم رموز التعريف وقتًا أطول من المعتاد ليكتمل أو قد ال يكون  ●

الكتمال  تقريبًا  دقيقة   ٣٠ إلى   ١٠ من  تتراوح  لمدة  السيارة  قيادة  الضروري  من  سيكون   ، (عادةً ممكنًا. 
تسجيل رقم رموز التعريف.) 

إذا لم يكتمل تسجيل رقم رموز التعريف بعد القيادة لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا، واصل القيادة لفترة من الزمن.
إذا تمت قيادة السيارة على طريق غير معبد، فقد يستغرق اكتمال التسجيل وقتًا أطول من المعتاد. •
إذا رجعت السيارة للخلف أثناء إجراء التسجيل، سيتم مسح البيانات التي تم جمعها أثناء التسجيل وقد  •

يستغرق وقتًا أطول من المعتاد الكتماله.
إذا تمت قيادة السيارة في ازدحام مروري أو أي حالة أخر حيث تتم فيها قيادة سيارات أخر قريبة،  •

اإلرسال  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  على  للتعرف  وقتًا  النظام  يستغرق  فقد 
.الخاصة بسيارتك من تلك في السيارات األخر

اإلرسال  • وجهاز  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  عليها  تركيب  تم  التي  العجلة  كانت  إذا 
ا  موجودة داخل أو بالقرب من السيارة، فقد ال يكون تسجيل رموز أرقام التعريف للعجالت المركبة أمرً

ممكنًا.
إذا لم يكتمل تسجيل أرقام التعريف بعد القيادة لمدة ساعة واحدة تقريبًا، قم بصف السيارة في مكان آمن 

ا. لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا ومن ثم قم بإجراء تسجيل رمز أرقام التعريف مجددً
في الحاالت التالية، لن يبدأ تسجيل رمز أرقام التعريف أو لم يكتمل بشكل صحيح ولن يعمل النظام بشكل  ●

ا. صحيح. قم بإجراء تسجيل رمز أرقام التعريف مجددً
إذا، عند محاولة بدء تسجيل رمز أرقام التعريف، لم يومض ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات ٣  •

مرات بشكل بطيء.
ضوء  • يومض  التعريف،  أرقام  رمز  تسجيل  إجراء  بعد  دقائق   ١٠ حوالي  لمدة  السيارة  قيادة  عند  إذا، 

التحذير الخاص بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا ومن ثم يضيء.
إذا تعذر اكتمال تسجيل رمز أرقام التعريف بعد القيام باإلجراء أعاله، اتصل بوكيل تويوتا لديك. ●
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٤٤

CAMRY_GH

  تحذير
عند فحص أو استبدال اإلطارات ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع الحوادث. 
الدفع وتدهور أداء التوجيه، مما قد  يتسبب في تلف مكونات منظومة  اإلخفاق في عمل ذلك يمكنه أن 

يؤدي إلى وقوع حوادث تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تمزج إطارات من ماركات أو موديالت أو نقشات مداس مختلفة.  ●

كما يجب أالّ تمزج إطارات بدرجات تآكل مداس متفاوتة بشكل ملحوظ.
ال تستعمل أي مقاسات إطارات غير الموصى بها من قبل تويوتا. ●
ال تمزج إطارات ذات تركيبة مختلفة (إطارات راديال أو إطارات بأحزمة مائلة أو منحرفة النسيج). ●
ال تمزج إطارات الصيف واإلطارات المستعملة لجميع المواسم و إطارات الثلج. ●
●  .ال تستعمل إطارات تم استعمالها على سيارة أخر

ال تستعمل إطارات ال تعرف كيف تم استخدامها في السابق. 
عند تهيئة نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات مبدئيًا (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط  ■

اإلطارات)
إلى  اإلطارات  نفخ  ضغط  ضبط  دون  مبدئيًا  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  تهيئة  إلى  تعمد  ال 
المستو المحدد أوالً. وإال، فقد ال يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات حتى ولو كان ضغط 

ا بالفعل. ا، أو قد يضيء عندما يكون ضغط نفخ اإلطارات عاديً نفخ اإلطارات منخفضً
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٥٤٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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 مالحظة
اإلرسال  ■ وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  وصمام  والعجالت  اإلطارات  استبدال  أو  تصليح 

وأغطية صمامات اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات)
عند نزع أو تركيب العجالت أو اإلطارات أو صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال،  ●

اتصل بوكيل تويوتا لديك ألن صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال قد يتعرض 
للتلف إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

احرص على تركيب أغطية صمامات اإلطارات. إذا لم يتم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، فقد يدخل  ●
تعلق  وقد  اإلرسال  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  بصمام  الخاصة  الصمامات  إلى  الماء 

الصمامات.
تلك  ● غير   أخر صمام  أغطية  بأي  أو  معدنية  بأغطية  تستبدلها  ال  اإلطار،  صمام  أغطية  استبدال  عند 

المحددة، ألنها قد تعلق.
المجهزة  ■ اإلرسال (السيارات  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  في  تلف  حدوث  لتفادي 

بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات)
عند تصليح اإلطار بمواد منع تسرب سائلة، فقد ال يعمل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز 
اإلرسال بشكلٍ صحيح. إذا تم استعمال مادة منع التسرب السائلة، اتصل بوكيل تويوتا لديك أو أي ورشة 
خدمات أخر مؤهلة بأسرع وقت ممكن. احرص على استبدال صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات 

وجهاز اإلرسال عند استبدال اإلطار. (ص ٥٣٤)
القيادة على الطرق الوعرة ■

توخى الحذر الشديد عند القيادة على طرق أسطحها غير متماسكة أو محفرة. 
إخماد  على  اإلطارات  قدرة  تقليل  وبالتالي  اإلطار  نفخ  ضغط  انخفاض  في  تتسبب  قد  الظروف  هذه 
نفسها  اإلطارات  تلف  في  تتسبب  قد  الوعرة  الطرق  على  القيادة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الصدمات. 

والعجالت وجسم السيارة.
اإلطارات ذات الحواف الجانبية الرفيعة (السيارات المجهزة بعجالت مقاس ١٨ بوصة) ■

اإلطارات ذات الحواف الجانبية الرفيعة قد تتسبب في إلحاق أضرار أكبر من المعتاد بعجلة اإلطار عند 
تعرضها لصدمات من سطح الطريق. لذلك، انتبه لآلتي:

احرص على استعمال ضغط نفخ اإلطارات الصحيح. إذا كانت اإلطارات عند مستو ضغط منخفض،  ●
فقد تتدهور حالتها بشدة أكبر.

تجنب القيادة على طرق محفرة، أو غير مرصوفة بصورة منتظمة أو على المنعطفات أو مخاطر الطريق  ●
ا باإلطار والعجلة. ا شديدً األخر. اإلخفاق في عمل ذلك يمكنه أن يسبب تلفً

إذا انخفض ضغط النفخ لكل إطار أثناء القيادة ■
ال تواصل القيادة، وإال فقد تتلف اإلطارات و/أو العجالت.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٤٦

CAMRY_GH

ضغط نفخ اإلطارات

تأكد من المحافظة على اإلطارات عند مستو ضغط نفخ اإلطارات الصحيح. يجب أن يتم فحص 
ضغط نفخ اإلطارات مرة على األقل كل شهر. ومع ذلك، فإن تويوتا تنصح بأن يتم فحص ضغط 

نفخ اإلطارات مرة كل أسبوعين. (ص ٦٦٧، ٦٦٨)

تأثيرات ضغط النفخ غير الصحيح لإلطار ■
القيادة بإطارات غير منفوخة إلى مستو ضغط نفخ اإلطارات الصحيح قد يؤدي إلى اآلتي:

انخفاض االقتصاد في استهالك الوقود ●
انخفاض راحة القيادة وتوجيه سيء ●
انخفاض عمراإلطار جراء التآكل ●
انخفاض مستو األمان ●
تلف بمنظومة الدفع ●

إذا كان اإلطار يحتاج للنفخ بصورة متكررة، اطلب فحصه بواسطة وكيل تويوتا لديك.
تعليمات خاصة بفحص ضغط نفخ اإلطار ■

عند فحص ضغط نفخ اإلطار، قم بمراعاة اآلتي:
قم بالفحص عندما تكون اإلطارات باردة فقط.  ●

 ١٫٥) 1.5 km إذا كانت سيارتك قد توقفت لمدة ٣ ساعات على األقل أو لم تقم بقيادتها لمسافة تزيد عن
كم) فإنك ستحصل على قراءة دقيقة لضغط نفخ اإلطارات الباردة.

ا.  ● استعمل مقياس ضغط اإلطار دائمً
ا بناءً على مظهره الخارجي فقط. من الصعب تقييم ما إذا كان ضغط نفخ اإلطارات صحيحً

ا لتوليد حرارة في اإلطار. ال تخفض  ● من الطبيعي أن يكون ضغط نفخ اإلطار أعلى بعد القيادة وذلك نظرً
ضغط نفخ اإلطارات بعد القيادة.

يجب أن يتم توزيع أوزان الركاب واألمتعة بحيث تكون السيارة متوازنة. ●
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٥٤٧ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع

يانة 
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  تحذير
ا للمحافظة على أداء اإلطار ■ النفخ الصحيح لإلطار ضروري جدً

حافظ على ضغط النفخ الصحيح لإلطارات. 
ا، قد تحدث الحاالت التالية األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج  إذا لم يكن نفخ اإلطارات صحيحً

عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة:
اهتراء مفرط ●
اهتراء غير منتظم ●
توجيه سيء ●
احتمال االنفجار بسبب سخونة اإلطارات المفرطة ●
هناك تسرب للهواء من بين اإلطار والعجلة ●
تغيُر شكل العجلة و/أو تلف اإلطار ●
احتمال أكبر لتلف اإلطار أثناء القيادة (نتيجة مخاطر الطريق، وصالت التوسعة، الحواف الحادة على  ●

الطريق، إلخ)

 مالحظة
عند فحص وضبط ضغط نفخ اإلطار ■

تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات.
تسرب  في  وتتسبب  الصمام  داخل  إلى  الرطوبة  أو  األوساخ  تدخل  قد  الصمام،  غطاء  تركيب  يتم  لم  إذا 

الهواء، مما ينتج عنه انخفاض في ضغط نفخ اإلطار.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٤٨
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العجالت

قد  وإال،  استبدالها.  ينبغي  الشديد،  التآكل  أو  التشقق  أو  لالنحناء  العجالت   إحد تعرضت  إذا 
ينفصل اإلطار عن العجلة أو يتسبب في فقدان السيطرة على التوجيه.

اختيار العجالت
طر وعرض  عند استبدال العجالت، يجب التأكد بعناية من أن العجالت لها نفس سعة الحمل والقُ

الحافة وشكل العجالت التي قمت بنزعها*.
العجالت البديلة الصحيحة متوفرة عند وكيل تويوتا لديك.

*: يشار إليه عادةً بكلمة ”التكافؤ“.
ال تنصح تويوتا باستعمال ما يلي:

عجالت من أحجام أو أنواع مختلفة ●
العجالت المستعملة ●
عجالت تم إصالح انحنائها ●

تنبيهات احتياطية لعجالت األلمنيوم (إذا كانت مجهزة)
عجالت  ● مع  لالستعمال  المصممة  تويوتا  ربط  ومفاتيح  عجالت  صواميل   سو تستعمل  ال 

األلمنيوم المجهزة على سيارتك.
عند تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات أو إصالحها أو تغييرها، تحقق من أن جميع الصواميل ال  ●

تزال مربوطة بإحكام بعد قيادة السيارة مسافة km 1600 (١٦٠٠ كم).
احرص على أال تتلف عجالت األلمنيوم عند استعمال سالسل اإلطارات. ●
ال تستعمل سو أثقال موازنة تويوتا أو ما يعادلها ومطرقة بالستيكية أو مطاطية عند عمل موازنة  ●

لعجالت سيارتك.

عند استبدال العجالت (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
تم تجهيز سيارتك بعجالت ذات صمام تحذير خاص بضغط اإلطارات وأجهزة إرسال تتيح لنظام التحذير 
الخاص بضغط اإلطارات عرض تحذير مسبق في حال فقدان ضغط نفخ اإلطار. يجب تركيب صمام تحذير 

خاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال كلما تم استبدال العجالت. 
(ص ٥٣٤)
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٥٤٩ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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  تحذير
عند استبدال العجالت ■

هذا  ● ألن  السيارة،  لمالك  اإلرشادات  كتيب  في  به  الموصى  عن  مختلف  بمقاس  عجالت  تستعمل  ال 
يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوجيه.

ا إلى استعمال أنبوب داخلي لعجلة فيها تسرب مصممة لالستعمال مع إطار ال أنبوبي. عمل  ● ال تعمد أبدً
ذلك يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب صواميل العجالت ■
احرص على تركيب صواميل العجالت بحيث تكون األطراف المستدقة متجهة للداخل. (ص ٦٣٠)  ●

تركيب الصواميل بحيث تكون األطراف المستدقة متجهة للخارج يمكن أن يتسبب في ارتخاء العجلة 
والتسبب في النهاية بانفصال العجلة أثناء القيادة، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
ا إلى استعمال زيت أو شحم على براغي أو صواميل العجلة. ● ال تعمد أبدً

أو  براغي  تلف  في  يتسبب  مما  زائد،  بشكلٍ  العجلة  صواميل  شد  في  يتسبب  أن  يمكنه  والشحم  الزيت 
وانفصال  الصواميل  ارتخاء  في  الشحم  أو  الزيت  يتسبب  أن  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  العجلة.  قرص 
العجالت عن السيارة، مما يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. قم بإزالة 

أي زيت أو شحم عن براغي أو صواميل العجلة.

 مالحظة
التحذير  ■ بنظام  المجهزة  (السيارات  اإلرسال  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  استبدال 

الخاص بضغط اإلطارات)
وأجهزة  ● اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  على  تؤثر  قد  استبدالها  أو  اإلطارات  تصليح  أن  بما 

مؤهلة.   أخر صيانة  ورشة  أو  لديك  تويوتا  وكيل  بواسطة  اإلطارات  صيانة  على  احرص  اإلرسال، 
باإلضافة إلى ذلك، احرص على شراء صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال من 

وكيل تويوتا لديك.
تأكد من استعمال العجالت األصلية من تويوتا فقط في سيارتك.  ●

قد ال يعمل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال بشكل صحيح مع العجالت غير 
األصلية. 
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٥٠
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مرشح نظام تكييف الهواء

نظام  أداء  كفاءة  على  للمحافظة  منتظمة  زمنية  فترات  على  الهواء  تكييف  نظام  مرشح  تغيير  يجب 
تكييف الهواء.

طريقة النزع (باستثناء كوريا)
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  

المثبط  اسحب  القفازات.  صندوق  افتح   
جانبًا.

القفازات  صندوق  جانبي  كال  على  اضغط   
لفصل المشابك العلوية. ثم اسحب صندوق 
المشابك  وافصل  للخارج  القفازات 

السفلية.
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٥٥١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع

يانة 
الص

٦
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انزع غطاء المرشح.  
قم بفك قفل غطاء المرشح.   

انقل غطاء المرشح باتجاه السهم، ومن ثم اسحبه إلى خارج المشابك.  
السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسرالسيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٥٢
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استبدل مرشح نظام تكييف الهواء  
مع صندوق المرشح

انزع صندوق المرشح.  
السطح  على  غريبة  أجسام  هناك  يكون  قد 

العلوي من مرشح نظام تكييف الهواء.
عن  الهواء  تكييف  نظام  مرشح  انزع   

صندوق المرشح واستبدله بآخر جديد.
يجب أن تكون العالمات ”UP“ الموجودة 
إلى  مشيرة  المرشح  وصندوق  المرشح  على 

األعلى.

بدون صندوق المرشح
بآخر  واستبدله  الهواء  تكييف  نظام  مرشح  انزع 

جديد.
قد يكون هناك أجسام غريبة على السطح العلوي 

من مرشح نظام تكييف الهواء.
الموجودة   “UP” العالمات  تكون  أن  يجب 

على المرشح مشيرة إلى األعلى.
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٥٥٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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طريقة النزع (لكوريا)
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  

غطاء  بنزع  وقم  القفازات  صندوق  افتح   
صندوق القفازات الموجود داخل صندوق 

القفازات.

انزع غطاء المرشح.  
قم بفك قفل غطاء المرشح.   

ومن  السهم،  باتجاه  المرشح  غطاء  انقل   
ثم اسحبه إلى خارج المشابك.

انزع صندوق المرشح.  
قد يكون هناك أجسام غريبة على السطح العلوي 

من مرشح نظام تكييف الهواء.

انزع مرشح نظام تكييف الهواء عن صندوق   
المرشح واستبدله بآخر جديد.

الموجودة   “UP” العالمات  تكون  أن  يجب 
إلى  مشيرة  المرشح  وصندوق  المرشح  على 

األعلى.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٥٤
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الفترة الفاصلة بين الفحص ■
ا لما هو مذكور في جدول الصيانة. (ص ٥٠٤) في األجواء شديدة  استبدل مرشح نظام تكييف الهواء وفقً

ا. الغبار أو المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية، قد تحتاج الستبدال المرشح مبكرً
إذا انخفض تيار الهواء المتدفق من منافذ الهواء بشكل كبير ■

ا. افحص المرشح واستبدله عند الضرورة. قد يكون المرشح مسدودً
مرشح نظام تكييف الهواء المجهز بوظيفة إزالة الروائح الكريهة ■

ا  بشكل كبير خالل مدة  عند وضع العطور في سيارتك، فقد يصبح تأثير وظيفة إزالة الروائح الكريهة ضعيفً
قصيرة.

عندما تنبعث رائحة من نظام تكييف الهواء بشكل مستمر، استبدل مرشح نظام تكييف الهواء.

 مالحظة
عند استعمال نظام تكييف الهواء ■

ا. تأكد من وجود مرشح مركب دائمً
استعمال نظام تكييف الهواء بدون مرشح قد يتسبب في إتالف النظام.

لمنع حدوث تلف في غطاء المرشح ■
جزء  لتحرير  السهم  باتجاه  المرشح  غطاء  نقل  عند 
المشابك.  على  زائدة  بقوة  الضغط  لعدم  انتبه  التركيب، 

وإال، فقد تتلف المشابك.

CAMRY_OM33F04H.indb   554CAMRY_OM33F04H.indb   554 2020-12-16   4:29:13 PM2020-12-16   4:29:13 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٥٥٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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بطارية وحدة التحكم الالسلكي عن بعد/المفتاح اإللكتروني

استبدل البطارية بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة.

سوف تحتاج إلى األدوات التالية:
مفك براغي مسطح الرأس ●
مفك براغي صغير مسطح الرأس ●
● CR2032 بطارية ليثيوم طراز

استبدال البطارية
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

انزع غطاء المفتاح.  
مفك  طرف  بتغطية  قم  المفتاح،  تلف  لمنع 

البراغي مسطح الرأس بقطعة قماش.

انزع غطاء البطارية.  
ارفع  البطارية،  غطاء  نزع  الصعب  من  كان  إذا 

الحافة لنزعه.

انزع البطارية الفارغة باستعمال مفك براغي   
صغير مسطح الرأس.

طرف  يكون  بحيث  جديدة  بطارية  بإدخال  قم 
ا لألعلى. التوصيل الموجب ”+“ متجهً
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٥٦

CAMRY_GH

قم بتركيب غطاء البطارية بينما يكون اللسان   
ا لألعلى. متجهً

ادفع حافة غطاء البطارية في المفتاح بالكامل.

قم بتركيب غطاء المفتاح.  
ثم  ومن  المفتاح  مع  المفتاح  غطاء  بمحاذاة  قم 

اضغطه بشكل مستقيم داخل المفتاح.
احرص على أن يتم تركيب غطاء المفتاح بإحكام 

دون وجود أية فجوات بينه وبين المفتاح.

قم بتشغيل المفتاح  أو  وتحقق من إمكانية قفل/فك قفل األبواب.  
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السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
قم بتحرير القفل وانزع المفتاح الميكانيكي.  

انزع غطاء المفتاح.  
مفك  طرف  بتغطية  قم  المفتاح،  تلف  لمنع 

البراغي مسطح الرأس بقطعة قماش.

انزع البطارية الفارغة باستعمال مفك براغي   
صغير مسطح الرأس.

المفتاح  وحدة  تلتصق  فقد  الغطاء،  نزع  عند 
اإللكتروني على الغطاء وقد تكون البطارية غير 
المفتاح  وحدة  بنزع  قم  الحالة،  هذه  في  مرئية. 

اإللكتروني وذلك لنزع البطارية.

ا لألعلى. قم بإدخال بطارية جديدة بحيث يكون طرف التوصيل الموجب ”+“ متجهً
و   الخطوات   بإجراء  بتركيبها  قم  الميكانيكي،  والمفتاح  المفتاح  غطاء  تركيب  عند   

بعكس الترتيب.
قم بتشغيل المفتاح  أو  وتحقق من إمكانية قفل/فك قفل األبواب.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٥٨
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عند استبدال بطارية المفتاح ■
.توخى الحذر لعدم فقدان البطارية أو أي أجزاء صغيرة أخر

■ CR2032 استعمل بطارية ليثيوم طراز
الكاميرات  ● متاجر  أو  الكهربائية  التجهيزات  محالت  أو  لديك  تويوتا  وكيل  من  البطاريات  شراء  يمكن 

المحلية.
استبدلها فقط ببطارية من نفس النوع أو ما يعادلها موصى بها من قبل الصانع. ●
ا للقوانين المحلية. ● قم بالتخلص من البطاريات المستعملة وفقً

إذا نفدت شحنة بطارية المفتاح ■
قد تحدث األعراض التالية:

بصورة  ● بعد  عن  الالسلكي  التحكم  ووظيفة  ا)  مجهزً كان  (إذا  الذكي  والتشغيل  الدخول  نظام  يعمل  لن 
صحيحة.

سوف تنخفض مساحة النطاق التشغيلي. ●
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  تحذير
تنبيهات احتياطية حول البطارية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. اإلخفاق في عمل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح 
خطيرة.

ال تعمد إلى ابتالع البطارية. فعل ذلك يمكنه أن يتسبب في اإلصابة بحروق كيميائية. ●
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يتم استعمال البطارية ذات شكل العملة المعدنية  ●

أو البطارية الدائرية في المفتاح. إذا تم ابتالع البطارية، فقد تؤدي إلى اإلصابة بحروق كيميائية شديدة في 
أقل من ساعتين وقد ينجم عنها الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: يتم استعمال البطارية ذات شكل العملة المعدنية أو  ●
البطارية الدائرية في المفتاح اإللكتروني. إذا تم ابتالع البطارية، فقد تؤدي إلى اإلصابة بحروق كيميائية 

شديدة في أقل من ساعتين وقد ينجم عنها الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قم بإبقاء األطفال بعيدين عن البطاريات الجديدة والتي تم نزعها. ●
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: إذا تعذر إغالق الغطاء بإحكام، أوقف استعمال  ●

بوكيل  اتصل  ثم  ومن  إليه،  الوصول  األطفال  على  يتعذر  حيث  مكان  في  المفتاح  بحفظ  وقم  المفتاح 
تويوتا لديك.

استعمال  ● أوقف  بإحكام،  الغطاء  إغالق  تعذر  إذا  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 
المفتاح اإللكتروني وقم بحفظ المفتاح في مكان حيث يتعذر على األطفال الوصول إليه، ومن ثم اتصل 

بوكيل تويوتا لديك.
ا. ● إذا ابتلعت بطارية أو وضعتها في أحد أعضاء جسمك بدون قصد، فاحصل على عناية طبية طارئة فورً

لتفادي انفجار البطارية أو حدوث تسرب في السائل أو الغاز القابل لالشتعال ■
استبدل البطارية بأخر جديدة من نفس النوع. إذا تم استعمال نوع بطارية خاطئ، فقد تنفجر. ●
المرتفعة  ● الحرارة  درجات  أو  العالي  االرتفاع  بسبب  للغاية  منخفض  ضغط  إلى  البطاريات  تعرض  ال 

للغاية.
ال تعمد إلى إحراق أو كسر أو قطع البطارية. ●
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٦٠
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 مالحظة
للتشغيل العادي بعد استبدال البطارية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع الحوادث:
ا بأيدي جافة. ● قم بتنفيذ عملك دائمً

يمكن للبلل أن يتسبب في صدأ البطارية.
ال تلمس أو تحرك أي مكونات أخر داخل وحدة التحكم عن بعد. ●
ال تعمد إلى ثني أي من أطراف توصيل البطارية. ●

عند نزع غطاء البطارية (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
ال تعمد إلى نزع غطاء البطارية بقوة، وإال فقد يتلف.

إذا كان من الصعب نزع غطاء البطارية، ارفع الحافة لنزعه.
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فحص واستبدال الفيوزات

هذا،  حدث  إذا  فيوز.  احتراق  بسبب  ذلك  يكون  فقد  الكهربائية،  المكونات  من  أي  تعمل  لم  إذا 
افحص واستبدل الفيوزات حسب الضرورة.

قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  
افتح غطاء صندوق الفيوزات.  

(الطراز أ) حجيرة المحرك كانت (إذا  ب)  (الطراز  المحرك  حجيرة 
مجهزة)

اضغط األلسنة للداخل وارفع الغطاء لنزعه.اضغط األلسنة للداخل وارفع الغطاء لنزعه.

(السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر) تحت لوحة أجهزة قياس جانب السائق
انزع الغطاء.

الطراز أ فقط: 
نزع/تركيب  عند  المشبك  دفع  على  احرص 

الغطاء.

الطراز أ الطراز ب
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٦٢
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(السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى) تحت لوحة أجهزة قياس جانب الراكب
انزع الغطاء.

نزع/تركيب  عند  المشبك  دفع  على  احرص 
الغطاء.

انزع الفيوز باستعمال أداة نزع الفيوز.  
يمكن نزع فيوزات من الطراز أ فقط باستعمال أداة 

نزع الفيوز.
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٥٦٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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افحص ما إذا احترق الفيوز.  
الطراز أالطراز ب

الطراز ج

فيوز طبيعي  
فيوز محترق  

استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمبير مالئم. يمكن إيجاد معدل األمبير على غطاء صندوق 
الفيوزات.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٦٤
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بعد استبدال فيوز ■
إذا كانت األضواء ال تضيء حتى بعد استبدال الفيوز، فقد تكون اللمبة بحاجة إلى استبدال. (ص ٥٦٥) ●
إذا احترق الفيوز المستبدل مرة أخر، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك. ●

إذا كان هناك حمل زائد في إحد الدوائر الكهربائية ■
مة لالحتراق، األمر الذي يحمي شبكة األسالك من التلف. الفيوزات مصمّ

  تحذير
لتفادي تعطّل النظام واندالع حريق داخل السيارة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في عمل ذلك يمكن أن يتسبب في تلف السيارة واحتمال نشوب حريق أو اإلصابة بجروح.

ا بمعدل أمبير أعلى مما هو مشار إليه، أو تستعمل أي شيء آخر بدالً من الفيوز. ● ا فيوزً ال تستعمل مطلقً
ا فيوزات تويوتا األصلية أو ما يعادلها. ● استعمل دائمً

ا إلى استبدال فيوز بسلك، حتى لو كان ذلك حالً مؤقتًا. ال تعمد أبدً
ال تجري تعديالت على الفيوز أو صندوق الفيوزات. ●

 مالحظة
قبل استبدال الفيوزات ■

اطلب من وكيل تويوتا لديك تحديد سبب الحمل الكهربائي الزائد وإصالحه بأسرع وقت ممكن.
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٥٦٥ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع

يانة 
الص

٦
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لمبات األضواء

ا لنوع اللمبة.  يمكنك استبدال لمبات األضواء التالية بنفسك. يختلف مستو صعوبة االستبدال تبعً
إذا بد من الصعب استبدال لمبة ضرورية، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

لمزيد من المعلومات حول استبدال لمبات األضواء األخر، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

التحضير الستبدال لمبة الضوء
تأكد من واطية لمبة الضوء التي سيتم استبدالها. (ص ٦٧٠)

مواقع اللمبات
األماميالخلفي

(طراز  األمامية  االنعطاف  إشارة  أضواء   
اللمبة)

أضواء الرجوع للخلف (طراز اللمبة)  
(طراز  الخلفية  االنعطاف  إشارة  أضواء   

اللمبة)
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٦٦
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استبدال لمبات األضواء
أضواء إشارة االنعطاف األمامية (طراز اللمبة) ■

اتجاه  بعكس  اللمبة  قاعدة  بإدارة  قم   
حركة عقارب الساعة.

عن  ا  مختلفً اللمبة  قاعدة  شكل  يكون  قد 
السيارة  لوجهة  ا  تبعً وذلك  المعروض 

المقصودة.

انزع لمبة الضوء.  

قم بتركيب لمبة ضوء جديدة ومن ثم قم   
بتركيب قاعدة اللمبة على وحدة الضوء 
حركة  باتجاه  وإدارتها  بإدخالها  وذلك 

عقارب الساعة.
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٥٦٧ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦
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أضواء الرجوع للخلف (طراز اللمبة) ■
وانزع  األمتعة  صندوق  غطاء  افتح   

المشابك.

بشكل  األمتعة  صندوق  غطاء  انزع   
جزئي.

اتجاه  بعكس  اللمبة  قاعدة  بإدارة  قم   
حركة عقارب الساعة.

انزع لمبة الضوء.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٦٨
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قم بتركيب لمبة ضوء جديدة ومن ثم قم   
بتركيب قاعدة اللمبة على وحدة الضوء 
حركة  باتجاه  وإدارتها  بإدخالها  وذلك 

عقارب الساعة.

قم بإعادة تركيب غطاء صندوق األمتعة   
بواسطة المشابك.
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٥٦٩ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع

يانة 
الص

٦
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أضواء إشارة االنعطاف الخلفية (طراز اللمبة) ■
افتح صندوق األمتعة وقم بوضع شريط   
حول  السيارة  جسم  على  الصق  حماية 

وحدة الضوء.
ال  إلخ.  الصق،  تغليف  شريط  استعمل 
قد  حيث  قماشي،  الصق  شريط  تستعمل 

يترك بقايا أو يتلف الطالء عند نزعه.

انزع الغطاء.  
 أدخل مفك براغي مسطح الرأس بين 
الغطاء  وارفع  الضوء  ووحدة  الغطاء 
لألعلى في عدة مواضع كما هو مبين 
لفصل  التوضيحي  الشكل  في 
المشابك (المشار إليها بخط منقط).

الخلفية  الجهة  نحو  الغطاء  اسحب   
من السيارة لفصل المشابك (المشار 

إليها بخط منقط) وانزع الغطاء.
مفك  طرف  بلف  قم  السيارة،  خدش  لمنع 

البراغي مسطح الرأس بقطعة قماش، إلخ.

انزع البرغيين.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٧٠
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انزع وحدة الضوء.  
شريط  من  طويلة  قطعة  بإلصاق  قم   
الضوء  وحدة  على  الالصق  التغليف 

وطي الجزء الزائد من المنتصف.
نحو  واسحبه  المطوي  الجزء  أمسك   
الجزء الخلفي من السيارة لنزع وحدة 

الضوء.

اتجاه  بعكس  اللمبة  قاعدة  بإدارة  قم   
حركة عقارب الساعة.

انزع لمبة الضوء.  
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٥٧١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع
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الص

٦
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قم بتركيب لمبة ضوء جديدة ومن ثم قم   
بتركيب قاعدة اللمبة على وحدة الضوء 
حركة  باتجاه  وإدارتها  بإدخالها  وذلك 

عقارب الساعة.

قم بتركيب وحدة الضوء.  
قم بمحاذاة األلسن وادفع وحدة الضوء نحو 

الجهة األمامية من السيارة لتركيبها.

قم بتركيب البرغيين.  
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٧٢
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قم بتركيب الغطاء.  

انزع شريط الحماية الالصق.  
استبدال اللمبات التالية ■

إذا احترقت أي من األضواء المذكورة أدناه، اطلب استبدالها بواسطة وكيل تويوتا لديك.
األضواء الرئيسية األمامية ●
أضواء القيادة النهارية/أضواء الموضع األمامية ●
● (LED طراز) أضواء إشارة االنعطاف األمامية
أضواء الضباب األمامية (إذا كانت مجهزة) ●
أضواء إشارة االنعطاف الجانبية ●
أضواء المؤخرة ●
أضواء عالمات التحديد الخلفية الجانبية (إذا كانت مجهزة) ●
أضواء التوقف ●
● (LED طراز) أضواء إشارة االنعطاف الخلفية
● (LED طراز) أضواء الرجوع للخلف
ا) ● ضوء الضباب الخلفي (إذا كان مجهزً
ضوء التوقف علوي التركيب ●
أضواء لوحة ترخيص السيارة ●
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٥٧٣ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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والع

يانة 
الص

٦
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■ LED لمبات أضواء
الخلف (طراز  إلى  الرجوع  وأضواء  اللمبة)  األمامية (طراز  االنعطاف  إشارة  أضواء  غير   األخر األضواء 
اللمبة) وأضواء إشارة االنعطاف الخلفية (طراز اللمبة) تحتوي على عدد من أضواء LED. إذا احترق أي 

ضوء LED، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك الستبدال الضوء.
تراكم التكثف داخل العدسة ■

تراكم التكثف المؤقت داخل عدسة الضوء الرئيسي األمامي ال يشير إلى وجود عطل.
اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على مزيد من المعلومات في الحاالت التالية:

تراكم قطرات ماء كبيرة داخل العدسة. ●
تراكم المياه داخل الضوء الرئيسي األمامي. ●

  تحذير
استبدال لمبات األضواء ■

●  . قم بإيقاف األضواء. ال تحاول استبدال اللمبة بعد إيقاف األضواء مباشرةً
ا وقد تتسبب في اإلصابة بحروق. تصبح اللمبات ساخنة جدً

الجزء  ● مالمسة  تفادي  باإلمكان  يكن  لم  إذا  عاريتين.  بيدين  الضوء  لمبة  من  الزجاجي  الجزء  تلمس  ال 
الزجاجي، استعمل قطعة قماش جافة ونظيفة مع مواصلة استعمالها وذلك لتفادي حدوث بلل أو تكون 

زيوت على اللمبة.
ا، قد تنكسر اللمبة أو تنفجر إذا تم خدشها أو إسقاطها. أيضً

قم بتركيب لمبات األضواء وأي أجزاء أخر مستعملة معها بالكامل إلحكام تثبيتها. اإلخفاق في عمل  ●
الرئيسي  الضوء  وحدة  إلى  ماء  دخول  أو  حريق  نشوب  أو  الحرارة  عن  ناجم  تلف  في  يتسبب  قد  ذلك 

األمامي. قد يؤدي هذا إلى إتالف األضواء الرئيسية األمامية أو التسبب في تراكم التكثف على العدسة.
لمنع التلف أو نشوب حريق  ■

تأكد من أن اللمبات مركبة على قاعدتها ومقفلة بالكامل.
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٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٥٧٤
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٥٧٥

٧ عند حدوث مشكلة

CAMRY_GH

معلومات ضرورية   .٧-١
وامضات الطوارئ................... ٥٧٦

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

إذا كانت السيارة مغمورة بالمياه أو 
ارتفعت نسبة المياه على الطريق.... ٥٧٩

إجراءات يجب اتخاذها في حاالت    .٧-٢
الطوارئ

٥٨٠ ...... إذا كانت سيارتك بحاجة للقطر
إذا كنت تعتقد بوجود عطل ما........ ٥٨٦
نظام إيقاف مضخة الوقود............ ٥٨٧

إذا أضاء ضوء تحذير 
٥٨٨ ........ أو صدر صوت رنان تحذير
٥٩٧ ........... إذا تم عرض رسالة تحذير

إذا انثقب إطار 
(السيارات المجهزة بعدة الطوارئ 

لتصليح اإلطار المثقوب).......... ٦٠٢
إذا انثقب إطار 

(السيارات المجهزة بإطار 
٦٢٠ ......................... احتياطي)
إذا تعذر تشغيل المحرك............. ٦٣٥

إذا كان المفتاح اإللكتروني ال يعمل 
٦٣٧ ................... بصورة صحيحة
٦٤٠ ....... إذا نفدت شحنة بطارية السيارة

إذا ارتفعت درجة حرارة محرك 
سيارتك بشكل زائد................ ٦٤٦
٦٤٩ .................. إذا انغرزت السيارة
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٧-١. معلومات ضرورية٥٧٦

CAMRY_GH

وامضات الطوارئ

الطريق  في  السيارة  إليقاف  تضطر  عندما  اآلخرين  السائقين  لتحذير  الطوارئ  وامضات  تستعمل 
نتيجة حدوث عطل إلخ.

اضغط المفتاح.
ستومض جميع أضواء إشارات االنعطاف.

.إليقاف تشغيلها، اضغط المفتاح مرة أخر

وامضات الطوارئ ■
إذا تم استعمال وامضات الطوارئ لفترة زمنية طويلة أثناء عدم تشغيل المحرك، قد تنفد شحنة البطارية. ●
فستضيء  ● قوية،  خلفية  لصدمة  التعرض  حال  في  أو   SRS هواء  أكياس  من  كيس  أي  (انتفخ)  انفتح  إذا 

وامضات الطوارئ تلقائيًا.
الطوارئ  وامضات  إلطفاء  تقريبًا.  دقيقة   ٢٠ لمدة  التشغيل  بعد  تلقائيًا  الطوارئ  وامضات  تنطفئ  سوف 

ا، اضغط المفتاح مرتين. يدويً
(قد ال تضيء وامضات الطوارئ تلقائيًا وذلك باالعتماد على قوة الصدمة وظروف التصادم.)
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٥٧٧ ٧-١. معلومات ضرورية
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

إذا اضطررت إليقاف سيارتك في حالة طوارئ

فقط في حالة الطوارئ، كأن يكون إيقاف السيارة بالطريقة العادية غير ممكنًا، قم بإيقاف السيارة 
باستعمال اإلجراءات التالية:

اضغط على دواسة المكابح بثبات بكلتا قدميك واضغطها بقوة.  
ال تكرر ضغط دواسة المكابح ألن هذا سيؤدي إلى زيادة الجهد الالزم لخفض سرعة السيارة.

.N انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  
N إذا تم نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع

بعد خفض السرعة، أوقف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.  
أوقف تشغيل المحرك.  

N إذا تعذر نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
واصل الضغط على دواسة المكابح بكلتا القدمين لخفض سرعة السيارة قدر اإلمكان.  

الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات   
المحرك  تشغيل  أوقف  الذكي:  والتشغيل 
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة 

.“ACC”

اضغطه وأبقه مضغوطًا لمدة ثانيتين أو أكثر، 
أو اضغطه لفترة وجيزة ٣ مرات أو أكثر

والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات   
اضغط  المحرك،  تشغيل  إليقاف  الذكي: 
لمدة  مضغوطًا  وأبقه  المحرك  تشغيل  محول 
لفترة  اضغطه  أو  أكثر،  أو  متواصلة  ثانيتين 

وجيزة ٣ مرات متالحقة أو أكثر.

أوقف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.  
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٧-١. معلومات ضرورية٥٧٨
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  تحذير
إذا اضطررت إليقاف المحرك أثناء القيادة ■

قدرة المؤازرة اآللية للمكابح وعجلة التوجيه سيتم فقدانهم، مما يجعل ضغط دواسة المكابح أصعب  ●
وإدارة عجلة القيادة أثقل. قم بخفض السرعة قدر اإلمكان قبل إيقاف المحرك.

ذلك  ● عمل  ألن  المفتاح،  نزع  ا  أبدً تحاول  ال  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات 
سيؤدي إلى قفل عجلة القيادة.
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٥٧٩ ٧-١. معلومات ضرورية
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

إذا كانت السيارة مغمورة بالمياه أو ارتفعت نسبة المياه على 
الطريق

هذه السيارة غير مخصصة لتكون قادرة على القيادة على الطرق المغمورة بالمياه بشكل عميق. ال 
تعمد إلى القيادة على الطرق حيث قد تكون الطرق مغمورة بالمياه أو قد تكون ارتفعت نسبة المياه 
ا، إذا كان من المتوقع أن تنغمر السيارة بالمياه أو تنجرف.  ا خطيرً فيها. يعد البقاء في السيارة أمرً

التزم الهدوء واتبع ما يلي.
ا ممكنًا، افتح الباب واخرج من السيارة. ● إذا كان فتح الباب أمرً
إذا تعذر فتح الباب، افتح النافذة باستعمال مفتاح النافذة اآللية وتأكد من وجود طريق للهروب. ●
ا ممكنًا، اخرج من السيارة عبر النافذة. ● إذا كان فتح النافذة أمرً
●  ا الرتفاع نسبة المياه، التزم بالهدوء، وانتظر إلى أن يرتفع مستو إذا تعذر فتح الباب والنافذة نظرً

المياه داخل السيارة وصوالً إلى نقطة يتساو فيها ضغط المياه داخل السيارة مع ضغط المياه 
إلى  دخولها  المراد  المياه  نسبة  ارتفاع  انتظار  بعد  وذلك  الباب  افتح  ثم  ومن  السيارة  خارج 
السيارة، واخرج من السيارة. عندما يتجاوز مستو المياه الخارجية نصف ارتفاع الباب، يتعذر 

ا لضغط المياه. فتح الباب من الداخل نظرً
تجاوز مستو المياه األرضية ■

عندما يتجاوز مستو المياه األرضية وقد انقضت مدة من الزمن، فستتلف المعدات الكهربائية ولن تعمل 
النوافذ اآللية ويتوقف المحرك وقد ال تكون السيارة قادرة على التحرك.

استعمال مطرقة الهروب الطارئ* ■
يتم استعمال زجاج أمان رقائقي في الزجاج األمامي لهذه السيارة. يتعذر كسر زجاج األمان الرقائقي بمطرقة 

ى في النوافذ لهذه السيارة. الطوارئ*. يتم استعمال زجاج مقسّ
من  المزيد  على  للحصول  وذلك  األسواق  في  المتوفرة  الكماليات  صانع  أو  لديك  تويوتا  بوكيل  اتصل   :*  

المعلومات حول مطرقة الطوارئ.
  تحذير

تنبيه أثناء القيادة ■
ال تعمد إلى القيادة على الطرق حيث قد تكون الطرق مغمورة بالمياه أو قد تكون ارتفعت نسبة المياه فيها. 
إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  وتنجرف،  بالمياه  غمرها  يتم  قد  كما  تحركها،  ويتعذر  السيارة  تتلف  فقد  وإال 

الوفاة.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٠
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إذا كانت سيارتك بحاجة للقطر

إذا استدعت الضرورة قطر السيارة، نوصيك بإسناد مهمة قطر سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك أو 
شركة خدمات قطر تجارية باستعمال شاحنة طراز رفع العجالت أو شاحنة بسطح تحميل مسطح.

استعمل نظام سالسل األمان لجميع عمليات القطر، وتقيد بجميع قوانين الوالية/اإلقليم والقوانين 
المحلية.

السيارة  عجالت  تكون  أن  يجب  األمام،  من  العجالت  رفع  طراز  بشاحنة  سيارتك  بقطر  قمت  إذا 
الخلفية والمحاور بحالة جيدة. (ص ٥٨٠، ٥٨٢)

إذا كانت تالفة، استعمل زحافة قطر أو شاحنة بسطح تحميل مسطح.

  تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في عمل ذلك قد ينجم عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند قطر السيارة ■

احرص على نقل السيارة برفع العجالت األمامية أو برفع 
السيارة  قطر  تم  إذا  األرض.  عن  األربعة  العجالت  جميع 
فقد تتلف  األرض،  بينما تكون العجالت األمامية تالمس 

منظومة الدفع واألجزاء ذات الصلة.

أثناء القطر ■
على  ● ا  زائدً عبئًا  يضع  والذي  إلخ  المفاجئ  االنطالق  تجنب  سالسل،  أو  كبالت  باستعمال  القطر  عند 

عروات القطر أو الكبالت أو السالسل. قد تتلف عروات القطر أو الكبالت أو السالسل، وقد يرتطم 
الحطام المتكسر في األشخاص ويتسبب في حدوث تلف شديد.

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: ال تقم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  ●
”LOCK“. هناك احتمالية أن تنقفل عجلة القيادة ويتعذر تشغيلها.

وضع  ● إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  تقم  ال  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 
اإليقاف. هناك احتمالية أن تنقفل عجلة القيادة ويتعذر تشغيلها.

تركيب عروات القطر على السيارة ■
تأكد من تركيب عروات القطر بإحكام.

إذا كانت غير مركبة بإحكام، فإن عروات القطر يمكن أن ترتخي أثناء القطر.
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٥٨١ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

 مالحظة
لتفادي إتالف السيارة عند القطر باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجالت ■

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: ال تعمد إلى قطر السيارة من الخلف عندما يكون  ●
محول تشغيل المحرك في الوضع ”LOCK“ أو في حال نزع المفتاح.

آلية قفل عجلة القيادة ليست قوية بما يكفي إلبقاء العجالت األمامية مستقيمة.
يكون  ● بينما  الخلف  من  السيارة  قطر  إلى  تعمد  ال  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 

محول تشغيل المحرك في وضع اإليقاف. آلية قفل عجلة القيادة ليست قوية بما يكفي إلبقاء العجالت 
األمامية مستقيمة.

عند رفع السيارة، تأكد من إبقاء خلوص أرضي كافٍ للقطر من الطرف المقابل للسيارة المرفوعة. عدم  ●
ا بالسيارة أثناء قطرها. ، يمكن أن يلحق ضررً ترك خلوص أرضي كافٍ

لمنع إتالف السيارة عند القطر بشاحنة طراز المرفاع ■
ال تعمد إلى القطر بشاحنة طراز المرفاع، سواء من األمام أو من الخلف.

لتفادي حدوث تلف في السيارة أثناء القطر الطارئ ■
ال تعمد إلى إحكام تثبيت الكبالت أو السالسل بمكونات التعليق.

ا قبل القطر ا ضروريً الحاالت التي يكون فيها االتصال بالوكالء أمرً
الحاالت التالية قد تشير إلى وجود مشكلة في ناقل الحركة الخاص بسيارتك. اتصل بوكيل تويوتا 

لديك أو شركة خدمات قطر تجارية قبل القطر.
المحرك يدور ولكن السيارة ال تتحرك. ●
ا غريبًا. ● السيارة تصدر صوتً
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٢
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القطر بشاحنة قطر طراز رفع العجالت
من األماممن الخلف

قم بتحرير مكابح صف السيارة.
قم بإيقاف الوضع التلقائي. 

(ص ٢٧٣)

استعمل زحافة قطر تحت العجالت األمامية.

 مالحظة
القطر بشاحنة قطر طراز المرفاع ■

ال تعمد إلى قطر السيارة بشاحنة قطر طراز المرفاع لمنع تلف جسم السيارة.

CAMRY_OM33F04H.indb   582CAMRY_OM33F04H.indb   582 2020-12-16   4:29:14 PM2020-12-16   4:29:14 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٥٨٣ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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استعمال شاحنة بسطح تحميل مسطح

األمام

إذا تم نقل سيارتك بواسطة شاحنة بسطح تحميل 
مسطح، فيجب إحكام ربط السيارة لألسفل في 

األماكن الموضحة في الشكل التوضيحي.
يتم تركيب األغطية على ثقوب التثبيت السفلية. 
تركيب  إعادة  على  احرص  السيارة،  نقل  بعد 

األغطية على الثقوب.

إذا استعملت سالسل أو كبالت إلحكام تثبيت 
سيارتك لألسفل، يجب أن تكون الزوايا المظللة 

باللون األسود ٤٥°.

إذا لم تتمكن من إحكام تثبيت السيارة لألسفل باستعمال الطريقة المذكورة أعاله، استعمل أحزمة 
تثبيت اإلطار.
 مالحظة

استعمال شاحنة بسطح تحميل مسطح ■
ال تربط مشابك التثبيت لألسفل أكثر من الالزم وإال فقد تتلف السيارة.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٤
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القطر الطارئ
في حال عدم توفر شاحنة قطر عند حدوث طارئ، فإنه يمكن قطر سيارتك مؤقتًا باستعمال كبالت 
أو سالسل مربوطة بإحكام بعروات قطر الطوارئ. يجب أن يتم تنفيذ عملية القطر هذه فقط على 
 ٣٠) 30 km/h 80 (٨٠ كم) كحد أقصى وبسرعة تقل عن km طرق أسطحها صلبة ولمسافة

كم/ساعة).
عجالت  تكون  أن  ويجب  المكابح.  واستعمال  لتوجيهها  السيارة  داخل  السائق  يكون  أن  يجب 

السيارة ومنظومة الدفع والمحاور ونظام التوجيه والمكابح كلها في حالة جيدة.
إجراءات القطر الطارئ

عروة  بتركيب  قم  سيارتك.  على  القطر  عروة  تركيب  يجب   ،أخر سيارة  بواسطة  سيارتك  لقطر 
القطر باستعمال اإلجراء التالي.

أخرج مفتاح ربط صواميل العجالت وعروة القطر. (ص ٦٢١)  
انزع غطاء العروة باستعمال مفك براغي مسطح الرأس.  

الشكل  في  موضح  هو  كما  السيارة  وهيكل  البراغي  مفك  بين  قماش  قطعة  ضع  السيارة،  جسم  لحماية 
التوضيحي.

الطراز ب الطراز أ

جزئيًا  واربطها  الثقب  في  القطر  عروة  أدخل   
باليد.
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٥٨٥ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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٧

قم بشد عروة القطر بإحكام باستعمال مفتاح   
معدني  قضيب  أو  العجالت  صواميل  ربط 

صلب.

قم بتركيب الكبالت أو السالسل المرفقة على عروة القطر بإحكام.  
توخى الحذر لعدم إتالف جسم السيارة.

وإبدأ  قطرها  المراد  السيارة  أدخل  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  غير  السيارات   
تشغيل المحرك.

.“ON” إذا لم يبدأ تشغيل المحرك، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: أدخل السيارة المراد قطرها وإبدأ تشغيل 

المحرك.
.IGNITION ON إذا لم يبدأ تشغيل المحرك، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع

انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع N وقم بتحرير مكابح صف السيارة.  
قم بإيقاف الوضع التلقائي. (ص ٢٧٣)

عند تعذر نقل ذراع تحويل السرعة: ص ٢٦٤، ٢٧٠
أثناء القطر ■

إذا كان المحرك ال يدور، فإن قدرة المؤازرة اآللية للمكابح ونظام التوجيه لن تعمل، مما يجعل توجيه السيارة 
والكبح أصعب من المعتاد.

مفتاح ربط صواميل العجالت ■
مفتاح ربط صواميل العجالت مثبتًا في صندوق األمتعة. (ص ٦٢١)
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٦
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إذا كنت تعتقد بوجود عطل ما

إذا الحظت أي من األعراض التالية، فعلى األرجح أن سيارتك بحاجة للضبط أو التصليح. اتصل 
بوكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن.

أعراض مرئية
تسربات سوائل أسفل السيارة. ●

ا طبيعيًا.) (يعد تساقط المياه من نظام تكييف الهواء بعد االستخدام أمرً
ا أو تفاوت في اهتراء اإلطارات ● إطارات غير منفوخة جيدً
تتجه إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك إلى أعلى من المعتاد باستمرار ●

أعراض مسموعة
تغيرات في صوت نظام العادم ●
صدور صوت صرير حاد من اإلطارات عند االنعطاف ●
أصوات غريبة متعلقة بنظام التعليق ●
صوت فرقعة محرك أو أصوات أخر متعلقة بالمحرك ●

أعراض تشغيلية
المحرك يخفق في الدوران أو يعمل دون توازن أو ال يدور بسالسة ●
فقدان واضح للقدرة ●
السيارة تنحرف بشدة إلى أحد الجانبين عند الكبح ●
السيارة تنحرف بشدة إلى أحد الجانبين أثناء القيادة باستقامة على طريق مستوٍ ●
انخفاض فعالية المكابح، شعور اسفنجي، الدواسة تصل إلى األرضية تقريبًا عند ضغطها ●
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٥٨٧ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

نظام إيقاف مضخة الوقود

لتقليل مخاطر تسرب الوقود عند حدوث توقف مفاجئ للمحرك أثناء القيادة أو عند انتفاخ كيس 
هواء عند التصادم، يقوم نظام إيقاف مضخة الوقود بإيقاف إمداد المحرك بالوقود.

اتبع اإلجراء أدناه إلعادة بدء تشغيل المحرك بعد تفعيل النظام.
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

.“LOCK” أو الوضع “ACC” قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  
أعد بدء تشغيل المحرك.  

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف.  

أعد بدء تشغيل المحرك.  
 مالحظة

قبل بدء تشغيل المحرك ■
افحص األرض أسفل السيارة. 

ا على األرض، فهذا يعني وجود تلف بنظام الوقود وهو بحاجة للتصليح. ال تقم  ا متسربً إذا وجدت وقودً
بإعادة بدء تشغيل المحرك.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٨

CAMRY_GH

إذا أضاء ضوء تحذير أو صدر صوت رنان تحذير

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية بهدوء إذا أضاء أي من أضواء التحذير أو أومض. إذا أضاء ضوء أو 
ومض، لكنه انطفأ بعد ذلك، فإن هذا ال يعني بالضرورة وجود عطل في النظام. ولكن إذا استمر 

حدوث هذا، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.

قائمة أضواء التحذير ورنانات التحذير
ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(أحمر)

ضوء تحذير نظام المكابح
يشير إلى أن:

مستو سائل المكابح منخفض؛ أو •
هناك عطل في نظام المكابح •
 قيادة مواصلة  لديك.  تويوتا  بوكيل  واتصل  آمن  مكان  في  ا  فورً السيارة  أوقف 

السيارة ربما ينطوي على خطر.

(أصفر)

ضوء تحذير نظام المكابح
تشير إلى وجود عطل في مكابح صف السيارة الكهربائية

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
مصباح مؤشر العطل

يشير إلى وجود عطل في:
نظام التحكم اإللكتروني بالمحرك؛ •
نظام التحكم اإللكتروني بالخانق؛ أو •
نظام التحكم اإللكتروني بناقل الحركة دائم التغيير؛ أو •
نظام التحكم اإللكتروني بناقل الحركة التلقائي •
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

SRS ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي
يشير إلى وجود عطل في:

نظام أكياس هواء SRS؛ •
نظام تصنيف ركاب مقعد الراكب األمامي؛ أو •
نظام المشدات المسبقة ألحزمة المقاعد •
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
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٥٨٩ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير
ABS ضوء تحذير نظام المكابح المانع لالنغالق

يشير إلى وجود عطل في:
نظام المكابح المانع لالنغالق ABS؛ أو •
نظام مؤازر المكابح •
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

ضوء التحذير الخاص بتشغيل الدواسة غير الصحيح (رنان التحذير)*١
عندما يصدر صوت رنان:
يشير إلى وجود عطل في:

نظام تخطي الكبح •
نظام التحكم ببدء القيادة •
ا) • نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف (إذا كان مجهزً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
ببدء  • التحكم  نظام  تشغيل  وتم  السرعة  تحويل  موضع  تغيير  تم  أنه  إلى  يشير 

القيادة وذلك أثناء ضغط دواسة التسارع.
. قم بتحرير دواسة التسارع قليالً

عند عدم صدور صوت رنان:
يشير إلى أنه قد تم الضغط على دواستي التسارع والمكابح في نفس الوقت، وإلى 

أن نظام تخطي الكبح يعمل.
.قم بتحرير دواسة التسارع واضغط دواسة المكابح

(يومض)

مؤشر مكابح صف السيارة (رنان التحذير)*٢
من المحتمل أال تكون مكابح صف السيارة معشقة أو محررة بالكامل

 .ا قم بتشغيل مكابح صف السيارة مرة واحدة مجددً
يضيء هذا الضوء عندما تكون مكابح صف السيارة غير محررة. إذا انطفأ الضوء 
بعد تحرير مكابح صف السيارة بالكامل، فهذا يعني أن النظام يعمل بصورة طبيعية.

(يومض)

مؤشر تشغيل نظام تثبيت المكابح
تشير إلى وجود عطل في نظام تثبيت المكابح

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

(أحمر/أصفر)

ضوء تحذير نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا (رنان التحذير)
يشير إلى وجود عطل في نظام EPS (نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا)

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٩٠

CAMRY_GH

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

ا) (إذا كان مجهزً
(أصفر)

المؤشر LTA (رنان التحذير)*١
يشير إلى وجود عطل في النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب)

 .اتبع التعليمات المعروضة على شاشة عرض المعلومات المتعددة
(ص ٣٣٩) 

ا) (إذا كان مجهزً
(يومض أو يضيء)

PCS ضوء التحذير الخاص بنظام
عندما يصدر صوت رنان بشكل متزامن:

يشير إلى حدوث عطل في نظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم).
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

عند عدم صدور صوت رنان:
قد  مؤقت،  بشكل  متاح  غير  التصادم)  قبل  ما  األمان  (نظام   PCS النظام  أصبح 

ا. ا ضروريً يكون اإلجراء التصحيحي أمرً
.اتبع التعليمات المعروضة على شاشة عرض المعلومات المتعددة

(ص ٣٠٥، ٥٩٧)
إذا تم تعطيل النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) أو النظام VSC (التحكم 

.PCS في استقرار السيارة)، سيضيء ضوء التحذير الخاص بالنظام
ص ٣٢٤

ا) (إذا كان مجهزً
(يضيء)

PKSB OFF المؤشر
عندما يصدر صوت رنان:

يشير إلى وجود عطل في نظام الكبح الخاص بدعم االصطفاف.
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

عند عدم صدور صوت رنان:
يشير إلى أن النظام غير متاح بشكل مؤقت، األمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى 

اتساخ المستشعر أو تغطيته بالجليد، إلخ.
قم بتنظيف األوساخ، إلخ

ا) (إذا كان مجهزً
(يضيء)

مؤشر اإليقاف OFF لمستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا*١
تشير إلى وجود عطل في وظيفة مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
يشير إلى أن النظام غير متاح بشكل مؤقت، األمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى 

اتساخ المستشعر أو تغطيته بالجليد، إلخ.
قم بتنظيف األوساخ، إلخ

CAMRY_OM33F04H.indb   590CAMRY_OM33F04H.indb   590 2020-12-16   4:29:15 PM2020-12-16   4:29:15 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٥٩١ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

ا) (إذا كان مجهزً
(يومض)

١*RCD OFF المؤشر
عندما يصدر صوت رنان:

يشير إلى وجود عطل في وظيفة RCD (رصد الكاميرا الخلفية)
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور

عند عدم صدور صوت رنان:
ا التساخ الكاميرا، إلخ. يشير إلى أنه يتعذر استعمال الوظيفة بشكل مؤقت نظرً

قم بتنظيف األوساخ، إلخ
مؤشر االنزالق

يشير إلى وجود عطل في:
نظام VSC (التحكم في استقرار السيارة)؛ •
نظام TRC (التحكم بالجر)؛ أو •
• ABS نظام المكابح المانع لالنغالق

يومض الضوء عند تشغيل نظام التحكم في استقرار السيارة VSC أو نظام التحكم 
.TRC في الجر

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور
ضوء التحذير الخاص بمستو الوقود المنخفض

يشير إلى أن كمية الوقود المتبقية L 9.1 (٩٫١ لتر) تقريبًا
.قم بإعادة تزويد السيارة بالوقود

ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب األمامي (رنان التحذير)*٣
يحذر السائق و/أو الراكب األمامي بضرورة ربط أحزمة مقاعدهم

.اربط حزام المقعد
األمامي  الراكب  مقعد  حزام  ربط  يجب  مشغوالً،  األمامي  الراكب  مقعد  كان  إذا 

ا لكي ينطفئ ضوء التحذير (رنان التحذير). أيضً

ا) (إذا كان مجهزً

أضواء التذكير بأحزمة مقاعد الركاب الخلفية (رنان تحذير)*٥
يحذر الركاب الخلفيين بضرورة ربط أحزمة مقاعدهم.

.اربط حزام المقعد
ضوء التحذير العمومي

نظام  اكتشاف  إلى  لإلشارة  ويومض  التحذير  ضوء  ويضيء  رنان  صوت  يصدر 
التحذير العمومي عطالً ما.

ص ٥٩٧
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٩٢

CAMRY_GH

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

ا) (إذا كان مجهزً

ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات
يشير إلى ما يلي:

ا لوجود ثقب في اإلطار؛ • ضغط اإلطار منخفض نظرً
ا ألسباب طبيعية؛ أو • ضغط اإلطار منخفض نظرً
وجود عطل في نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات •
 .أوقف السيارة في مكان آمن على الفور

طريقة االستخدام (ص ٥٩٤)
يضيء هذا الضوء على شاشة عرض المعلومات المتعددة.  :١*  

رنان تحذير مكابح صف السيارة المعشقة:  :٢*  
سينطلق صوت رنان إذا تمت قيادة السيارة بسرعة km/h 5 (٥ كم/ساعة) تقريبًا أو أكثر.

رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد السائق والراكب األمامي:  :٣*  
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي*٤ وفانواتو واليمن والعراق

والراكب  السائق  لتنبيه  األمامي  الراكب  ومقعد  السائق  مقعد  حزام  بربط  الخاص  التحذير  رنان  يصدر 
األمامي بأن حزام مقعده أو مقعدها غير مربوط. إذا كان حزام المقعد غير مربوط، يصدر صوت الرنان 

بشكل متقطع لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.
لدول مجلس التعاون الخليجي*٤ وفانواتو واليمن والعراق

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:
يصدر رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد السائق لتنبيه السائق بأن حزام مقعده أو مقعدها غير مربوط. 
بمجرد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ”ON“، يصدر صوت الرنان. إذا بقي حزام المقعد غير 

مربوط، يصدر صوت الرنان بشكل متقطع لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:

يصدر رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد السائق لتنبيه السائق بأن حزام مقعده أو مقعدها غير مربوط. 
بمجرد إدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع IGNITION ON، يصدر صوت الرنان. إذا بقي حزام 
المقعد غير مربوط، يصدر صوت الرنان بشكل متقطع لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السيارة إلى سرعة 

معينة.
يصدر رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد الراكب األمامي لتنبيه الراكب األمامي بأن حزام مقعده أو 
مقعدها غير مربوط. إذا كان حزام المقعد غير مربوط، يصدر صوت الرنان بشكل متقطع لفترة زمنية معينة 

بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.
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٥٩٣ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت  :٤*  
رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد الركاب الخلفيين:  :٥*  

يصدر رنان التحذير الخاص بربط حزام مقعد الركاب الخلفيين لتنبيه الراكب الخلفي بأن حزام مقعده أو 
مقعدها غير مربوط. إذا كان حزام المقعد غير مربوط، يصدر صوت الرنان بشكل متقطع لفترة زمنية معينة 

بعد ربط وفك ربط حزام المقعد وبعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.

مستشعر رصد الراكب األمامي ومؤشر التذكير بربط حزام المقعد ورنان التحذير ■
إذا تم وضع أمتعة على مقعد الراكب األمامي، فقد يتسبب مستشعر رصد الراكب األمامي في وميض ضوء  ●

التحذير وصدور صوت رنان التحذير حتى في حالة عدم وجود راكب جالس على المقعد.
ضوء  ● يعمل  ال  وقد  المقعد  على  راكب  جلوس  المستشعر  يرصد  ال  قد  المقعد،  على  وسادة  وضع  تم  إذا 

التحذير بصورة صحيحة.
إذا أضاء مصباح مؤشر العطل أثناء القيادة (باستثناء كوريا) ■

بإعادة  قم  ا،  فارغً الوقود  خزان  كان  إذا  ا.  تمامً ا  فارغً الوقود  خزان  أصبح  إذا  العطل  مؤشر  مصباح  سيضيء 
ا. سوف ينطفئ مصباح مؤشر العطل بعد قيادة السيارة عدة مرات. تزويد السيارة بالوقود فورً

إذا لم ينطفئ مصباح مؤشر العطل، اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن.
إذا أضاء مصباح مؤشر العطل أثناء القيادة (لكوريا) ■

تحقق مما يلي أوالً:
ا؟ ● هل خزان الوقود فارغً

إذا كان كذلك، قم بتعبئة خزان الوقود على الفور.
هل غطاء خزان الوقود مرتخيًا؟ ●

إذا كان كذلك، قم بشده بإحكام.
سينطفئ الضوء بعد القيادة لعدة مرات.

إذا لم ينطفئ الضوء حتى بعد القيادة لعدة مرات، اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن.
ضوء تحذير نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا (رنان التحذير) ■

التحذير  ضوء  يضيء  قد  مؤقت،  بشكلٍ  الفولطية  انخفاض  عند  أو  كافية  غير  البطارية  شحنة  تصبح  عندما 
ا. الخاص بنظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا وقد يصدر رنان التحذير صوتً
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٩٤
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عندما يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
ا. افحص اإلطارات للتحقق ما إذا كان اإلطار مثقوبً

ا: ص ٦٠٢، ٦٢٠ إذا كان اإلطار مثقوبً
إذا لم يكن هناك إطار مثقوب:

قم بإدارة محول تشغيل المحرك ثم قم بإدارته إلى الوضع ”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام الدخول 
الذكي).  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  (السيارات   IGNITION ON الوضع  أو  الذكي)  والتشغيل 

تحقق ما إذا كان ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات مضاء أو يومض.
إذا أضاء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات

إلى  بضبطها  وقم  إطار  كل  نفخ  ضغط  من  تحقق   ، كافٍ بشكل  اإلطارات  حرارة  درجة  انخفاض  بعد   
المستو المحدد.

إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد مرور عدة دقائق، تحقق من أن ضغط نفخ كل إطار بالمستو المحدد   
وقم بإجراء التهيئة المبدئية. (ص ٥٣٤)

إذا لم ينطفئ ضوء التحذير لعدة دقائق بعد إجراء التهيئة المبدئية، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا 
لديك على الفور.

إذا أومض ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات لمدة دقيقة واحدة ثم بقي مضاء
قد يكون هناك عطل في نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا 

لديك على الفور.
قد يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات ألسباب طبيعية (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص  ■

بضغط اإلطارات)
قد يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات ألسباب طبيعية مثل تسرب الهواء الطبيعي وتغير ضغط 
نفخ اإلطارات الناجم عن درجة الحرارة. في هذه الحالة، فإن ضبط ضغط نفخ اإلطار سيعمل على إطفاء 

ضوء التحذير (بعد دقائق قليلة).
عند استبدال اإلطار بإطار احتياطي (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■

السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج: لم يتم تجهيز اإلطار االحتياطي المدمج بصمام تحذير خاص بضغط 
اإلطار وجهاز إرسال. إذا انثقب اإلطار، فلن ينطفئ ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار حتى لو تم استبدال 
اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. قم باستبدال اإلطار االحتياطي باإلطار الذي تم تصليحه واضبط ضغط 

نفخ اإلطار. سينطفئ ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار بعد دقائق معدودة.
ا بصمام تحذير خاص  السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس الكامل: تم تجهيز اإلطار االحتياطي أيضً
بضغط اإلطار وجهاز إرسال. سيضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار إذا كان ضغط نفخ اإلطار الخاص 
ا. إذا انثقب اإلطار، فلن ينطفئ ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار حتى لو تم  باإلطار االحتياطي منخفضً
استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. قم باستبدال اإلطار االحتياطي باإلطار الذي تم تصليحه واضبط 

ضغط نفخ اإلطار. سينطفئ ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطار بعد دقائق معدودة.
الحاالت التي قد ال يعمل بها نظام التحذير الخاص بضغط اإلطار بشكلٍ صحيح (السيارات المجهزة بنظام  ■

التحذير الخاص بضغط اإلطار)
ص ٥٣٩
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رنان التحذير ■
في بعض الحاالت، قد ال يسمع صوت الرنان بسبب وجود ضوضاء في المكان أو صوت النظام الصوتي.

  تحذير
إذا بقيت كل من أضواء نظام المكابح المانع لالنغالق ABS وأضواء تحذير نظام المكابح مضاءة ■

أثناء  ا  تمامً مستقرة  غير  السيارة  ستصبح  لديك.  تويوتا  بوكيل  واتصل  آمن  مكان  في  ا  فورً سيارتك  أوقف 
الكبح وقد يخفق نظام المكابح المانع لالنغالق ABS، مما قد يتسبب في وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
عندما يضيء ضوء تحذير نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا ■

باللون  الضوء  يضيء  عندما  التوجيه.  على  القدرة  مؤازرة  تقييد  يتم  األصفر،  باللون  الضوء  يضيء  عندما 
األحمر، يتم فقدان مؤازرة القدرة على التوجيه وتصبح عمليات التشغيل الخاصة باستعمال عجلة القيادة 
ثقيلة للغاية. عندما تكون عمليات تشغيل عجلة القيادة أثقل من المعتاد، أمسك عجلة القيادة بإحكام وقم 

بتشغيلها باستعمال قوة أكبر من المعتاد.
بضغط  ■ الخاص  التحذير  بنظام  المجهزة  (السيارات  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  ضوء  أضاء  إذا 

اإلطارات)
التحكم  فقدان  في  يتسبب  قد  ذلك  عمل  في  اإلخفاق  التالية.  االحتياطية  التنبيهات  مراعاة  على  احرص 

بالسيارة وينتج عنه الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
أوقف سيارتك في مكان آمن بأسرع وقت ممكن. قم بضبط ضغط نفخ اإلطار على الفور. ●
التحذير  ● ضوء  أضاء  إذا  الكامل:  بالمقاس  احتياطي  إطار  أو  مدمج  احتياطي  بإطار  المجهزة  السيارات 

الخاص بضغط نفخ اإلطار حتى بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار، من المرجح أن يكون لديك إطار مثقوب. 
اإلطار  تصليح  واطلب  االحتياطي  باإلطار  بتغييره  قم  مثقوب،  اإلطار  كان  إذا  اإلطارات.  من  تحقق 

المثقوب لد أقرب وكيل تويوتا.
السيارات المجهزة بعدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب: إذا أضاء ضوء التحذير الخاص بضغط نفخ  ●

اإلطار حتى بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار، من المرجح أن يكون لديك إطار مثقوب. تحقق من اإلطارات. 
إذا كان اإلطار مثقوبًا، أصلح اإلطار المثقوب باستعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب.

تجنب المناورة والكبح المفاجئين. إذا تلفت إطارات السيارة فقد تفقد السيطرة على عجلة القيادة أو  ●
المكابح.

إذا حدث انفجار أو تسرب هواء مفاجئ (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
قد ال يتم تفعيل نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات على الفور.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٩٦
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 مالحظة
التحذير  ■ بنظام  المجهزة  (السيارات  صحيح  بشكل  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  نظام  عمل  لضمان 

الخاص بضغط اإلطارات)
ال تعمد إلى تركيب إطارات ذات موصفات أو إطارات من صانعين مختلفين، فقد ال يعمل نظام التحذير 

الخاص بضغط اإلطارات بشكلٍ صحيح.
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إذا تم عرض رسالة تحذير

النظام  في  عطل  حدوث  بحاالت  خاصة  تحذيرات  المتعددة  المعلومات  عرض  شاشة  تعرض 
إلى  الحاجة  إلى  تشير  التي  والرسائل  صحيح  غير  بشكلٍ  بها  القيام  يتم  التي  التشغيلية  والعمليات 

الصيانة. عند عرض الرسالة، قم بتنفيذ اإلجراء التصحيحي المالئم للرسالة.
شاشة عرض مقاس ٧ بوصة شاشة عرض مقاس ٤٫٢ بوصة

ضوء التحذير العمومي  
ا أو يومض لإلشارة إلى وجود رسالة معروضة حاليًا في شاشة عرض  يضيء ضوء التحذير العمومي أيضً

المعلومات المتعددة.
شاشة عرض المعلومات المتعددة  

طريقة االستخدام  
اتبع التعليمات الخاصة بالرسالة الظاهرة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

ا بعد القيام باإلجراءات المالئمة، اتصل بوكيل  إذا تم عرض أي رسالة من رسائل التحذير مجددً
تويوتا لديك.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٩٨
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الرسائل والتحذيرات
إلى  الرسالة  أشارت  إذا  الرسالة.   لمحتو ا  تبعً يلي  كما  التحذير  ورنانات  التحذير  أضواء  تعمل 

الحاجة إلى الفحص بواسطة الوكيل، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.
ضوء التحذير 

الخاص 
بالنظام

التحذيررنان التحذير*

ايضيء يصدر صوتً
عند  الحال  هو  كما  هام،  وضع  وجود  إلى  يشير 
أو  بالقيادة  عالقة  ذو  ما  نظامٍ  في  عطل  حدوث 
القيام  عدم  حال  في  ينجم  قد  الذي  الخطر  ذلك 

باإلجراء التصحيحي


يضيء أو 
يصدر صوتًايومض

عند  الحال  هو  كما  هام،  وضع  وجود  إلى  يشير 
على  المبينة  األنظمة  في  عطل  حدوث  احتمالية 

شاشة عرض المعلومات المتعددة

ايومض يصدر صوتً
عند  الحال  هو  كما  ما،  حالةٍ  وجود  إلى  تشير 
حدوث  احتمالية  أو  السيارة  في  تلف  حدوث 

خطر

ايضيء ال يصدر صوتً
في  الحال  هو  كما  ما،  ظرفٍ  وجود  إلى  يشير 
حدوث عطل في المكونات الكهربائية أو حالتها 

أو يشير إلى الحاجة إلى الصيانة

ايومض ال يصدر صوتً
عند  الحال  هو  كما  ما،  حالةٍ  وجود  إلى  يشير 
إلى  يشير  أو  صحيحة،  غير  تشغيل  عملية  إجراء 

كيفية إجراء عملية تشغيل بشكلٍ صحيح
قد يختلف تشغيل أضواء التحذير ورنانات التحذير عن تلك المذكورة. في هذه الحالة، قم بتنفيذ 

اإلجراء الصحيح بالتوافق مع الرسالة المعروضة.
يصدر صوت رنان في أول مرة تظهر فيها رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.  :*  
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رسائل التحذير ■
ا لظروف التشغيل ومواصفات السيارة. قد تختلف رسائل التحذير المشروحة أدناه عن الرسائل الحقيقة وذلك تبعً

أضواء التحذير الخاصة بالنظام ■
التحذير  ضوء  سيضيء  ذلك،  من  بدالً  التالية.  الحاالت  في  يومض  أو  العمومي  التحذير  ضوء  يضيء  ال 

الخاص بنظام الفصل طالما أن الرسالة ظاهرة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
●  ABS حدث عطل في نظام

يضيء ضوء التحذير الخاص بنظام  المكابح المانع لالنغالق ABS. (ص ٥٨٩)
ا)  ● حدث عطل في نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات (إذا كان مجهزً

يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات. (ص ٥٩٢)
مستو الوقود المتبقي منخفض  ●

يضيء ضوء التحذير الخاص بمستو الوقود المنخفض. (ص ٥٩١)
إذا تم عرض رسالة ترشدك إلى الرجوع إلى كتيب اإلرشادات لمالك السيارة ■

إذا تم عرض الرسائل التالية، فقد يكون هناك عطل.  ●
ا في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا لديك. مواصلة قيادة السيارة ربما ينطوي على خطر. أوقف السيارة فورً

”قوة الكبح منخفضة توقف في مكان آمن راجع دليل المالك“ •
”ضغط الزيت منخفض توقف في مكان آمن راجع دليل المالك“ •
”خلل في نظام الشحن توقف في مكان آمن راجع دليل المالك“ •
إذا تم عرض الرسالة التالية، فقد يكون هناك عطل. ●

اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.
ا) • ”خلل بنظام الدخول والتشغيل راجع دليل المالك“ (إذا كان مجهزً
ا ●  إذا تم عرض ”حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة توقف في مكان آمن راجع دليل المالك“، اتبع التعليمات وفقً

لذلك. (ص ٦٤٦)
إذا ظهرت ”قم بالتحويل إلى P قبل مغادرة السيارة“ ■

ا دون إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف بينما  يتم عرض الرسالة عندما يكون باب السائق مفتوحً
 .P يكون ذراع تحويل السرعة في أي موضع آخر غير الوضع

.P انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
ا) ■ إذا تم عرض ”تم تجاوز حدود السرعة“ (إذا كان مجهزً

تشير إلى أن سرعة السيارة بلغت أو تجاوزت km/h 120 (١٢٠ كم/ساعة). 
 ١٢٠)  120 km/h دون  ما  إلى  السرعة  بخفض  قمت  إذا  أو  ثوانٍ   ٦ بعد  الرنان  صوت  صدور  سيتوقف 

كم/ساعة). (ستبقى رسالة التحذير معروضة.)
قم بخفض سرعة سيارتك.

إذا تم عرض ”تم فصل الطاقة تلقائيا لتوفير البطارية“ ■
ا لوظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا. يتم عرض هذه الرسالة عند انقطاع التيار نظرً

تلك  في  عليه  وحافظ  قليالً  المحرك  سرعة  بزيادة  قم  المحرك،  تشغيل  بدء  فيها  يتم  التي  القادمة  المرة  في 
السرعة لمدة ٥ دقائق تقريبًا إلعادة شحن البطارية.
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ا) ■ إذا تم عرض ”تم تسجيل مفتاح جديد للتفاصيل اتصل بالوكيل“ (إذا كان مجهزً
سيتم عرض هذه الرسالة في كل مرة يتم فيها فتح باب السائق عند فك قفل األبواب من الخارج لمدة أسبوع 

واحد تقريبًا بعد تسجيل المفتاح اإللكتروني الجديد.
لديك  تويوتا  وكيل  من  اطلب  جديد،  إلكتروني  مفتاح  بتسجيل  تقم  لم  ولكنك  الرسالة  هذه  عرض  تم  إذا 

التحقق ما إذا تم تسجيل مفتاح إلكتروني غير معروف (غير الذي بحوزتك).
عند عرض ”خلل في نظام األضواء األمامية توجه للوكيل“ ■

قد يكون هناك عطل في األنظمة التالية. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.
● LED نظام األضواء الرئيسية األمامية
ا) ● نظام ضبط مستو شعاع األضواء الرئيسية األمامية التلقائي (إذا كان مجهزً
ا) ● النظام AHB (الشعاع العالي التلقائي) (إذا كان مجهزً

إذا ظهرت ”نظام تثبيت السرعة غير متاح مؤقتاً راجع دليل المالك“ ■
يتم تعليق منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة بشكل مؤقت أو إلى أن يتم 

حل المشكلة الظاهرة في الرسالة. (األسباب وطرق التصحيح: ص ٣٠٥)
إذا ظهرت ”نظام تثبيت السرعة غير متاح“ ■

مؤقت.  بشكل  الكاملة  السرعة  نطاق  مع  الديناميكي  الراداري  الثابتة  القيادة  سرعة  منظم  استعمال  يتعذر 
.ا مرة أخر استعمل النظام عندما يصبح متاحً

إذا تم عرض الرسالة التي تشير إلى حدوث عطل في الكاميرا األمامية (إذا كانت مجهزة) ■
قد يتم تعليق األنظمة التالية إلى أن يتم حل المشكلة المعروضة في الرسالة. (ص ٣٠٥، ٥٨٨)

النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) ●
النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) ●
منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ●
النظام RSA (المساعدة في التعرف على الفتات الطريق) ●
النظام AHB (الشعاع العالي التلقائي) ●

ا) ■ إذا تم عرض الرسالة التي تشير إلى حدوث عطل في المستشعر الراداري (إذا كان مجهزً
قد يتم تعليق األنظمة التالية إلى أن يتم حل المشكلة المعروضة في الرسالة. (ص ٣٠٥، ٥٨٨)

النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) ●
النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب)  ●
منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ●

إذا تم عرض ”مستو زيت المحرك منخفض قم بالملء أو االستبدال“ ■
ا. تفقد مستو زيت المحرك، وأضف زيت المحرك إذا لزم األمر.  مستو زيت المحرك قد يكون منخفضً
قد يتم عرض هذه الرسالة إذا كانت السيارة متوقفة على منحدر. حرك السيارة إلى سطح منبسط وتحقق ما إذا 

كانت الرسالة ستختفي أم ال.
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٦٠١ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

رنان التحذير ■
ص ٥٩٥

 مالحظة
إذا ظهرت ”استهالك الطاقة كبير تقييد جزئي لتشغيل مكيف الهواء/التدفئة“ بشكل متكرر ■

هناك احتمالية لوجود عطل يتعلق بشحن النظام أو قد تتشوه البطارية. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل 
تويوتا لديك.

السيارات المجهزة بمزيل الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ: سيتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل مزيل 
. الضباب عن الزجاج األمامي المدفأ. ال يعد هذا عطالً
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٠٢

CAMRY_GH

إذا انثقب إطار (السيارات المجهزة بعدة الطوارئ لتصليح 
اإلطار المثقوب)

سيارتك غير مجهزة بإطار احتياطي، ولكنها مجهزة بعدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب بدالً 
من ذلك. 

يمكن تصليح الثقب الناتج عن مرور مسمار أو برغي عبر مداسات اإلطار بشكل مؤقت بواسطة 
على  المثقوب  اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة  (تحتوي  المثقوب.  اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة 
زجاجة من مادة منع التسرب. يمكن استخدام مادة منع التسرب مرة واحدة فقط لتصليح إطار واحد 
يمكن  ال  التلف،  حجم  على  باالعتماد  اإلطار.)  من  البرغي  أو  المسمار  نزع  دون  مؤقت  بشكل 

استعمال هذه العدة لتصليح اإلطار. (ص ٦٠٣)
وكيل  بواسطة  استبداله  أو  اإلطار  بتصليح  قم  العدة،  باستعمال  مؤقت  بشكل  اإلطار  تصليح  بعد 
تويوتا لديك. أعمال التصليح التي يتم إجراؤها باستعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب 

هي إجراءات مؤقتة فقط. اطلب تصليح اإلطار واستبداله بأسرع وقت ممكن.

  تحذير
إذا انثقب إطار ■

ال تواصل القيادة بإطار مثقوب.
يمكن  ال  نحو  على  والعجلة  اإلطار  تلف  إلى  تؤدي  أن  مثقوب  بإطار  قصيرة  لمسافة  حتى  للقيادة  يمكن 

إصالحه، مما قد يتسبب في وقوع حادث.
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٦٠٣ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

قبل تصليح اإلطار
أوقف السيارة في مكان آمن على أرضية صلبة ومستوية. ●
قم بتعشيق مكابح صف السيارة. ●
● .P قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
أوقف تشغيل المحرك. ●
قم بإضاءة وامضات الطوارئ. (ص ٥٧٦) ●
تفقد درجة تلف اإلطار. ●

يجب تصليح اإلطار باستعمال عدة الطوارئ 
لتصليح اإلطار المثقوب فقط إذا كان التلف 
مداس  عبر  برغي  أو  مسمار  مرور  عن  ناتج 

اإلطار.
اإلطار.  • من  البرغي  أو  المسمار  تنزع  ال 

الفتحة  اتساع  إلى  يؤدي  قد  الشيء  نزع 
الطارئ  التصليح  من  تمكنك  وعدم 

باستعمال العدة.
لتجنب تسرب مادة منع التسرب، قم بتحريك السيارة إلى أن تصبح منطقة الثقب، إذا كنت  •

تعرف مكانها، في أعلى اإلطار.

اإلطار المثقوب الذي يتعذر إصالحه بعدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ■
في الحاالت التالية، ال يمكن تصليح اإلطار باستعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب. اتصل بوكيل 

تويوتا لديك.
ا نتيجة للقيادة دون وجود ضغط هواء كافٍ في اإلطار ● عندما يكون اإلطار تالفً
ا لوجود تشقق أو تلف في السطح الجانبي لإلطار ● عندما يفقد اإلطار ضغط الهواء نظرً
ا عن العجلة بشكل ملحوظ ● عندما يكون اإلطار بعيدً
عندما يكون طول القطع أو التلف في المداس mm 4 ( ٤ مم) أو أكثر ●
عندما تكون العجلة تالفة ●
عند انثقاب إطارين أو أكثر ●
عندما يكون هناك أكثر من ثقب واحد أو قطع في اإلطار التالف ●
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٠٤

CAMRY_GH

موقع عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب والرافعة واألدوات 

غطاء أرضية حيز األمتعة  
المثقوب  اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة   

(القارورة)
المثقوب  اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة   

(الضاغط)

الرافعة*  
مفتاح ربط صواميل العجالت  

مقبض الرافعة  
عروة القطر  

استعمال الرافعة (ص ٦٢٣، ٦٢٤)  :*  
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٦٠٥ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

مكونات عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب
القارورة ■

ملصق  

الضاغط ■
مقياس ضغط الهواء  

مفتاح الضاغط  
قابس التيار  
خرطوم  

غطاء إخراج الهواء  

CAMRY_OM33F04H.indb   605CAMRY_OM33F04H.indb   605 2020-12-16   4:29:15 PM2020-12-16   4:29:15 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٠٦

CAMRY_GH

إخراج عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب
األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  خطاف  ارفع   

الموجود على أرضية صندوق األمتعة.

األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  تثبيت  أحكم   
باستعمال الخطاف المرفق.

اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة  بإخراج  قم   
المثقوب.
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٦٠٧ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

طريقة التصليح الطارئ
قم بإخراج عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب من الحقيبة البالستيكية.  

. يتم إرفاق الملصق في الحقيبة البالستيكية. قم بإلصاق الملصق كما هو مبين في الخطوة 
قم بنزع الخرطوم وقابس التيار من الضاغط.  

قم بتوصيل القارورة بالضاغط.  
تحقق من أنه تم توصيل القارورة بإحكام وبأنه تم 
إخفاء مشابك القارورة في الثقب كما هو مبين في 

الشكل التوضيحي.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٠٨

CAMRY_GH

قم بتوصيل الخرطوم بالقارورة.  
بالقارورة  الخرطوم  توصيل  تم  أنه  من  تحقق 

بإحكام كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

اإلطار  صمام  عن  الصمام  غطاء  انزع   
المثقوب.

قم بإطالة الخرطوم. انزع غطاء إخراج الهواء   
من الخرطوم.

 .ستقوم باستعمال غطاء إخراج الهواء مرة أخر
لذا احتفظ به في مكانٍ آمن.
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٦٠٩ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

قم بتوصيل الخرطوم بالصمام.  
عقارب  حركة  باتجاه  الخرطوم  طرف  بلف  قم 

الساعة قدر اإلمكان.

وضع  في  الضاغط  مفتاح  أن  من  تأكد   
اإليقاف.

قم بتوصيل قابس التيار بمقبس مخرج التيار.  
(ص ٤٧٧)

قم بإلصاق الملصق كما هو مبين.  
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٠

CAMRY_GH

تفقد ضغط نفخ اإلطار المحدد.  
يتم تحديد ضغط نفخ اإلطار على الملصق كما هو مبين. (ص ٦٦٨)

السيارات المجهزة بعجلة قيادة يمنى السيارات المجهزة بعجلة قيادة يسر

ابدأ تشغيل المحرك. (ص ٢٥٤، ٢٥٦)  
قم  اإلطار،  ونفخ  التسرب  منع  مادة  لحقن   

بإدارة مفتاح الضاغط على وضع التشغيل.
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٦١١ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

الضغط  إلى  يصل  أن  إلى  اإلطار  بنفخ  قم   
الموصى به.

وسيتم  التسرب  منع  مادة  حقن  سيتم   
 ٣٫٠)  300 kPa بين  الضغط  تثبيت 
رطل   ٤٤ بار،  أو  كجم.ق/سم٢ 
 ٤٫٠)  400 kPa و  بالبوصة٢) 
رطل   ٥٨ بار،  أو  كجم.ق/سم٢ 

بالبوصة٢)، ثم ينخفض تدريجيًا.
الضغط  اإلطار  ضغط  مقياس  سيعرض   
الفعلي لنفخ اإلطار لمدة حوالي ١ إلى ٥ 
وضع  إلى  المفتاح  إدارة  بعد  دقائق 

التشغيل.
وضع  • إلى  الضاغط  مفتاح  بإدارة  قم 

اإليقاف ومن ثم تحقق من ضغط نفخ 
اإلطار. تفقد وقم بتكرار إجراء النفخ 
به  الموصى  الضغط  إلى  تصل  أن  إلى 
عدم  على  الحرص  مع  اإلطار  لنفخ 

نفخ اإلطار بشكل زائد.
إذا بقي ضغط نفخ اإلطار دون المستو الموصى به بعد النفخ لمدة ٢٥ دقيقة مع وضع  •

المفتاح في وضع التشغيل، فإن اإلطار تالف بشكل كبير إلى حد ال يمكن تصليحه. قم 
بإدارة مفتاح الضاغط على وضع اإليقاف واتصل بوكيل تويوتا لديك.

إذا تجاوز ضغط نفخ اإلطار المستو الموصى به، قم بإخراج بعض الهواء لضبط ضغط  •
نفخ اإلطار. (ص ٦١٥)
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٢

CAMRY_GH

بينما يكون مفتاح الضاغط في وضع اإليقاف، افصل الخرطوم عن الصمام الموجود على اإلطار   
ثم اسحب قابس التيار من مقبس خرج التيار.

قد يتسرب جزء من مادة منع التسرب عند نزع الخرطوم.
قم بتركيب غطاء الصمام على صمام عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب.  

طرف  على  الهواء  إخراج  غطاء  بتركيب  قم   
الخرطوم.

إذا لم يتم تركيب غطاء إخراج الهواء، قد تتسرب 
مادة منع التسرب وقد تتسخ السيارة.

قم بحفظ القارورة بشكلٍ مؤقت في حجيرة األمتعة بينما تكون متصلة بالضاغط.  
ا بشكل آمن لمسافة  لتوزيع مادة منع التسرب السائلة بتساوٍ على اإلطار، قم بقيادة السيارة فورً  

km 5 ( ٥ كم) تقريبًا بسرعة أقل من km/h 80 (٨٠ كم/ساعة).

آمن  مكان  في  سيارتك  أوقف  القيادة،  بعد   
على سطح صلب ومستوٍ وقم بإعادة توصيل 

الضاغط.
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٦١٣ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

قم بإدارة مفتاح الضاغط إلى وضع التشغيل   
تفقد  بإيقافه.  قم  ثم  ومن   ، ثوانٍ لعدة  وانتظر 

ضغط نفخ اإلطار.
  130 من  أقل  اإلطار  نفخ  ضغط  كان  إذا   
 ١٩ بار،  أو  كجم.ق/سم٢   ١٫٣)  kPa
رطل بالبوصة٢): ال يمكن تصليح اإلطار 

المثقوب. اتصل بوكيل تويوتا لديك. 
إذا كان ضغط نفخ اإلطار بين kPa 130  (١٫٣ كجم.ق/سم٢ أو بار، ١٩ رطل بالبوصة٢)   

. ونقطة ما أقل من المستو الموصى به: يمكن إصالح اإلطار. انتقل إلى الخطوة 
. إذا كان ضغط نفخ اإلطار بالمستو الموصى به: انتقل إلى الخطوة   

اإلطار  نفخ  ضغط  اإلطار إلى أن تصل إلى  لنفخ  التشغيل  وضع  الضاغط إلى  مفتاح  بإدارة  قم   
. الموصى به. قم بالقيادة لمسافة km 5 (٥ كم) تقريبًا ومن ثم قم بتنفيذ الخطوة 

طرف  على  الهواء  إخراج  غطاء  بتركيب  قم   
الخرطوم.

إذا لم يتم تركيب غطاء إخراج الهواء، قد تتسرب 
مادة منع التسرب وقد تتسخ السيارة.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٤

CAMRY_GH

قم بحفظ القارورة في حجيرة األمتعة بينما تكون متصلة بالضاغط.  
قم بقيادة السيارة بحذر بسرعة تقل عن km/h 80 ( ٨٠ كم/ساعة) مراعيًا التنبيهات االحتياطية   
تويوتا  وكيل  إلى  للوصول  الحادة  واالنعطافات  المفاجئ  والتسارع  المفاجئ  الكبح  لتفادي 

لديك والذي يبعد مسافة تقل عن km 100 (١٠٠ كم) لتصليح اإلطار أو استبداله.
احرص على إعالم وكيل تويوتا لديك عندما تقوم بإصالح أو استبدال اإلطار بأنك قمت بحقن مادة منع 

التسرب.

عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ■
فقط  ● واحدة  لمرة  المثقوب  اإلطار  لتصليح  الطوارئ  عدة  في  المخزنة  التسرب  منع  مادة  استخدام  يمكن 

شراؤها،  الضروري  من  وكان  التسرب  منع  مادة  استعمال  تم  إذا  مؤقت.  بشكل  فقط  واحد  إطار  لتصليح 
اتصل بوكيل تويوتا لديك. يمكن استعمال الضاغط أكثر من مرة.

●  60°C 30- (-٣٠°م) إلى°C يمكن استعمال مادة منع التسرب عندما تبلغ درجة الحرارة الخارجية من
(٦٠°م).

ا لمقاس ونوع اإلطارات المركبة في األصل على سيارتك. ال تستعملها إلطارات  ● العدة مصممة خصيصً
.تختلف عن اإلطارات األصلية، أو ألية أغراض أخر ذات مقاسات أخر

ا. ● إذا المست مادة منع التسرب مالبسك قد تترك بقعً
إذا التصقت مادة منع التسرب بالعجلة أو بسطح جسم السيارة، قد ال تتمكن من إزالة البقع إذا لم يتم تنظيفها  ●

ا بقطعة قماش مبللة. على الفور. امسح مادة منع التسرب فورً
. ال يشير هذا إلى وجود عطل. ● أثناء استخدام العدة، قد يصدر صوت تشغيل عالٍ
ال تستعملها لتفقد أو ضبط ضغط اإلطار. ●
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٦١٥ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

CAMRY_GH

كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

إذا تم نفخ اإلطار إلى مستو أعلى من المستو الموصى به ■
افصل الخرطوم عن الصمام.  

الخرطوم  طرف  على  الهواء  إخراج  غطاء  بتركيب  قم   
داخل  الهواء  إخراج  غطاء  من  الناتئ  الجزء  واضغط 

الصمام إلخراج بعض الهواء.

افصل الخرطوم عن الصمام وانزع غطاء إخراج الهواء من الخرطوم ثم أعد توصيل الخرطوم.  
، ومن ثم قم بإيقافه. تفقد ضغط نفخ اإلطار.  قم بإدارة مفتاح الضاغط إلى وضع التشغيل وانتظر لعدة ثوانٍ  
 الموصى به، قم بإدارة مفتاح الضاغط إلى وضع التشغيل مرة أخر إذا كان ضغط الهواء أقل من المستو

وقم بتكرار إجراء النفخ إلى أن تصل إلى الضغط الموصى به.
بعد تصليح اإلطار بعدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ■

ينبغي استبدال صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز اإلرسال. ●
حتى إذا كان ضغط نفخ اإلطار بالمستو الموصى به، فقد يضيء/يومض ضوء التحذير الخاص بضغط  ●

اإلطار.
مالحظة حول تفقد عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ■

على  ● موضح  الصالحية  انتهاء  تاريخ  آلخر.  حين  من  التسرب  منع  مادة  صالحية  انتهاء  تاريخ  من  تحقق 
القارورة.

ال تستخدم مادة منع التسرب التي انقضى تاريخ انتهاء صالحيتها. وإال، فإن عمليات التصليح التي تقوم بها  ●
باستعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب قد ال يتم تنفيذها بشكلٍ صحيح.

يجب استبدال مادة منع التسرب قبل مرور تاريخ انتهاء الصالحية. اتصل بوكيل تويوتا لديك الستبدالها. ●
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٦

CAMRY_GH

  تحذير
تنبيه أثناء القيادة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق في عمل ذلك قد يتسبب في وقوع حادث.

احتفظ بعدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب في حجيرة األمتعة.  ●
قد ينجم عن ذلك اإلصابة بجروح في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ.

●  ،ا لسيارتك. ال تستعملها على سيارات أخر عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب مصنوعة خصيصً
األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث ويتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تستعمل عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ذات مقاسات أخر تختلف عن اإلطارات المحددة،  ●
أو ألية أغراض أخر. إذا لم يتم تصليح اإلطارات بالكامل، قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يتسبب في 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. 
تنبيهات احتياطية حول استخدام مادة منع التسرب ■

ابتالع مادة منع التسرب خطر على صحتك. إذا ابتلعت مادة منع التسرب، قم بشرب أكبر كمية ممكنة من  ●
الماء، ومن ثم قم باستشارة طبيب على الفور.

تشعر  ● لم  إذا  بالماء.  الفور  على  بغسلها  قم  الجلد،  المست  أو  العينين  في  التسرب  منع  مادة  دخلت  إذا 
باالرتياح، استشر طبيبًا.

ال تعمد إلى قيادة السيارة بإطار مثقوب ■
ال تواصل القيادة بإطار مثقوب. 

قيادة السيارة بإطار مثقوب حتى لمسافة قصيرة يمكن أن يتلف اإلطار والعجلة إلى حد ال يمكن إصالحه. 
القيادة بإطار مثقوب قد تتسبب في حدوث شقوق دائرية في السطح الجانبي لإلطار. في مثل هذه الحالة، 

قد ينفجر اإلطار عند استعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب.
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٦١٧ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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  تحذير
عند إصالح اإلطار المثقوب ■

أوقف السيارة في منطقة آمنة ومستوية. ●
●  . ال تلمس العجالت أو المنطقة المحيطة بالمكابح بعد قيادة السيارة مباشرةً

المناطق  هذه  لمس  ا.  جدً ساخنة  بالمكابح  المحيطة  والمنطقة  العجالت  تكون  قد  السيارة،  قيادة  بعد 
باليدين أو األقدام أو أي جزء من أجزاء الجسم قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق.

قم بتوصيل الصمام والخرطوم بإحكام بينما يكون اإلطار مركبًا على السيارة.  ●
إذا لم يتم توصيل الخرطوم بالصمام بشكل صحيح، فقد يحدث تسرب في الهواء أو قد تتسرب مادة منع 

التسرب.
تحرك  ● نتيجة  خطر  حدوث  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  اإلطار،  نفخ  أثناء  الصمام  عن  الخرطوم  انفصل  إذا 

ا لضغط الهواء. الخرطوم بشكل مفاجئ نظرً
بعد اكتمال نفخ اإلطار، قد تتناثر مادة منع التسرب عند فصل الخرطوم أو قد يخرج بعض الهواء من  ●

اإلطار.
اتبع إجراءات التشغيل لتصليح اإلطار. إذا لم يتم اتباع اإلجراء، فقد تتسرب مادة منع التسرب. ●
ا عن اإلطار أثناء تصليحه، ألن هناك احتمال أن ينفجر أثناء القيام بعملية التصليح. إذا الحظت  ● ابقَ بعيدً

عملية  وأوقف  اإليقاف  وضع  إلى  الضاغط  مفتاح  بإدارة  قم  اإلطار،  في  تلف  أو  تشققات  أية  وجود 
التصليح على الفور.

الضاغط  ● استخدام  ال تعمد إلى  زمنية طويلة.  لفترة  استخدمت  إذا  زائد  بشكل  التصليح  عدة  قد تسخن 
بشكل مستمر ألكثر من ٤٠ دقيقة.

ستصبح أجزاء من عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ساخنة أثناء التشغيل. تعامل بعناية أثناء وبعد  ●
التشغيل. بما أن العدة تصبح ساخنة، خاصة األجزاء المعدنية من القارورة ووصلة الضاغط، فال تعمد 

إلى لمسها أثناء االستعمال أو مباشرةً بعد االستعمال.
ال تعمد إلى إلصاق ملصق التحذير الخاص بسرعة السيارة على منطقة أخر غير تلك المشار إليها في  ●

الشكل. إذا تم إلصاق الملصق على منطقة وجود كيس هواء SRS، مثل حشية عجلة القيادة، قد يمنع 
هذا كيس هواء SRS من العمل بشكل صحيح.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٨

CAMRY_GH

  تحذير
قيادة السيارة لتوزيع مادة منع التسرب السائلة بتساوٍ ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث. 
اإلخفاق بعمل ذلك قد يتسبب في فقدان التحكم بالسيارة ويتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا بشكل خاص عند الدوران واالنعطاف. ● قم بقيادة السيارة بحذر وبسرعة منخفضة. كن حذرً
إذا لم تسر السيارة بشكل مستقيم أو شعرت بصعوبة في إدارة عجلة القيادة، أوقف السيارة وتفقد ما يلي: ●

حالة اإلطار. قد يكون اإلطار انفصل عن العجلة. •
ضغط نفخ اإلطارات. إذا كان ضغط نفخ اإلطار kPa 130  ( ١٫٣ كجم.ق/سم٢ أو بار، ١٩ رطل  •

بالبوصة٢) أو أقل، فقد يشير هذا إلى حدوث تلف شديد في اإلطار.
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٦١٩ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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 مالحظة
عند القيام بالتصليح الطارئ ■

الجسم  ● نزع  تم  إذا  اإلطار.  مداس  في  العالق  البرغي  أو  المسمار  نزع  دون  الطارئ  التصليح  بإجراء  قم 
ا ممكنًا. العالق في اإلطار، فقد ال يكون التصليح بواسطة عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب أمرً

● . العدة ليست مقاومة للماء. احرص على عدم تعريض العدة للماء، كاستخدامها تحت المطر مثالً
ال تضع العدة على أرض مغبرة مباشرةً مثل الرمل الموجود على جانب الطريق. إذا قامت العدة بشفط  ●

الغبار، إلخ فقد يحدث عطل.
احرص على إيقاف العدة مع القارورة بشكل عمودي. يتعذر عمل العدة بشكل صحيح إذا كانت ملقاة  ●

على جانبها.
التعامل مع عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب ■

ا الستعمال  ● يجب أن يكون مصدر التيار للضاغط تيار مباشر بمقدار V 12 (١٢ فولط) وأن يكون مالئمً
السيارة. ال تعمد إلى توصيل الضاغط بأي مصدر تيار آخر.

إذا تناثر البنزين على العدة، قد تتعرض العدة للتلف. احرص على عدم مالمسة البنزين لها. ●
عند عدم استعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب، احرص على تركها في الحقيبة البالستيكية  ●

واحتفظ بها في موضع التخزين المالئم وذلك لتفادي تعرضها لألوساخ أو الماء.
ا عن متناول أيدي األطفال. ● احتفظ بالعدة في المكان المخصص لها بعيدً
ال تعمد إلى تفكيك أو تعديل العدة. ال تعمد إلى تعريض األجزاء مثل مؤشر ضغط الهواء للصدمات. قد  ●

يتسبب هذا بحدوث عطل.
لتفادي إتالف صمامات التحذير الخاصة بضغط اإلطارات وأجهزة اإلرسال ■

عند تصليح اإلطار بمواد منع تسرب سائلة، فقد ال يعمل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز 
اإلرسال بشكلٍ صحيح. إذا تم استعمال مادة منع التسرب السائلة، اتصل بوكيل تويوتا لديك أو أي ورشة 
خدمات أخر مؤهلة بأسرع وقت ممكن. بعد استعمال مادة منع التسرب السائلة، تأكد من استبدال صمام 

التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز اإلرسال عند تصليح أو استبدال اإلطار. (ص ٥٣٤)
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٢٠

CAMRY_GH

إذا انثقب إطار (السيارات المجهزة بإطار احتياطي)

سيارتك مجهزة بإطار احتياطي. يمكن استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي.
للتفاصيل حول اإلطارات: ص ٥٣١

  تحذير
إذا انثقب إطار ■

ال تواصل القيادة بإطار مثقوب.
يمكن  ال  نحو  على  والعجلة  اإلطار  تلف  إلى  تؤدي  أن  مثقوب  بإطار  قصيرة  لمسافة  حتى  للقيادة  يمكن 

إصالحه، مما قد يتسبب في وقوع حادث.

قبل رفع السيارة باستخدام الرافعة
أوقف السيارة في مكان آمن على أرضية صلبة ومستوية. ●
قم بتعشيق مكابح صف السيارة. ●
● .P قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع
أوقف تشغيل المحرك. ●
قم بإضاءة وامضات الطوارئ. (ص ٥٧٦) ●
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٦٢١ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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مكان وجود اإلطار االحتياطي والرافعة واالدوات
السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج

ا) األدوات (إذا كان مجهزً  
ا) مفك براغي(إذا كان مجهزً  

مقبض الرافعة  
مفتاح ربط صواميل العجالت  

عروة القطر  

كتل تثبيت العجالت (إذا كانت مجهزة)  
غطاء أرضية حيز األمتعة  

الرافعة  
اإلطار االحتياطي  
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٢٢

CAMRY_GH

السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس الكامل

عروة القطر  
ا) مفك براغي(إذا كان مجهزً  

الرافعة  
مفتاح ربط صواميل العجالت  

ا) األدوات (إذا كان مجهزً  

كتل تثبيت العجالت (إذا كانت مجهزة)  
غطاء أرضية حيز األمتعة  

مقبض الرافعة  
غطاء اإلطار االحتياطي  

اإلطار االحتياطي  
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٦٢٣ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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  تحذير
استعمال رافعة اإلطار ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
االستعمال غير الصحيح لرافعة اإلطار قد يتسبب في سقوط السيارة فجأة عن الرافعة، مما قد يسفر عن 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تستعمل رافعة اإلطار ألي غرض آخر غير استبدال اإلطارات أو تركيب ونزع سالسل اإلطارات. ●
ال تستعمل إال رافعة اإلطار المرفقة مع سيارتك الستبدال اإلطار المثقوب.  ●

هذه  على  اإلطارات  الستبدال   أخر إطار  رافعات  تستعمل  وال   ،أخر سيارات  على  تستعملها  ال 
السيارة.

قم بوضع الرافعة بشكل صحيح في نقطة الرفع الخاصة بها. ●
ال تضع أي جزء من جسمك تحت السيارة بينما تكون مدعومة بواسطة رافعة. ●
ال تبدأ تشغيل المحرك أو قيادة السيارة بينما تكون السيارة مسنودة بالرافعة. ●
ال ترفع السيارة أثناء وجود أي شخص بداخلها. ●
عند رفع السيارة، ال تضع أي شيء فوق أو تحت الرافعة. ●
ال ترفع السيارة إلى ارتفاع أعلى مما هو مطلوب الستبدال اإلطار. ●
استعمل منصة رفع إذا كان من الضروري النزول تحت السيارة. ●
عند خفض السيارة، تأكد من عدم وجود أي شخص بالقرب من السيارة. إذا كان هناك أشخاص في مكان  ●

قريب، قم بتحذيرهم بشكل صوتي قبل الخفض.

 مالحظة
لتفادي حدوث تلف في السيارة عند استعمال رافعة ■

عند رفع مؤخرة السيارة، احرص على عدم وضع الرافعة 
تحت الكتيفة الظاهرة في الشكل التوضيحي بالقرب من 
نقطة الرفع الخلفية، وذلك ألن جسم السيارة قد يتعرض 

للتلف.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٢٤
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إخراج الرافعة
األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  خطاف  ارفع   

الموجود على أرضية صندوق األمتعة.

األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  تثبيت  أحكم   
باستعمال الخطاف المرفق.

انزع الرافعة.  
 السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس

الكامل
السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

إخراج اإلطار االحتياطي
األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  خطاف  ارفع   

الموجود على أرضية صندوق األمتعة.

األمتعة  حيز  أرضية  غطاء  تثبيت  أحكم   
باستعمال الخطاف المرفق.

انزع درج األدوات.  
 السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس

الكامل
السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج
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بالمقاس  احتياطي  بإطار  المجهزة  السيارات   
الكامل فقط:

انزع غطاء اإلطار االحتياطي.

قم بإرخاء برغي التثبيت المركزي الذي يثبت   
اإلطار االحتياطي بإحكام.

عند إخراج اإلطار االحتياطي أو تخزينه، احرص 
على اإلمساك بطرف اإلطار المعاكس بإحكام.

  تحذير
عند تخزين اإلطار االحتياطي ■

توخى الحذر لكي ال تحتبس أصابعك أو أجزاء جسمك األخر بين اإلطار االحتياطي وجسم السيارة.
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

استبدال إطار مثقوب
قم بوضع كتل تثبيت لإلطارات.  

مواضع كتل تثبيت العجالتاإلطار المثقوب

خلف اإلطار الخلفي األيمنالجانب األيسراألمامي
خلف اإلطار الخلفي األيسرالجانب األيمن

أمام اإلطار األمامي األيمنالجانب األيسرالخلفي
أمام اإلطار األمامي األيسرالجانب األيمن

انزع  فوالذية،  بعجالت  المجهزة  للسيارات   
حلية العجلة باستعمال مفتاح الربط.

لحماية حلية العجلة، ضع قطعة قماش بين مفتاح 
الشكل  في  مبين  هو  كما  العجلة،  وحلية  الربط 

التوضيحي.

(لفة  قليالً  العجلة  صواميل  بإرخاء  قم   
واحدة).
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قم بإدارة الجزء ”أ“ من رافعة اإلطار باليد إلى   
أن تالمس ثلمة الرافعة نقطة الرفع.

استعمال  عند  السيارة  في  تلف  حدوث  لتفادي 
الصحيح.  الموقع  في  الرافعة  بوضع  قم  الرافعة، 

(ص ٦٢٣)
تحت  موجودة  الرفع  نقطة  على  الدالة  العالمات 
لوحة الحماية من الحصى. إنها تشير إلى مواضع 

نقاط الرفع.
قم بتجميع مقبض الرافعة.  

عن  قليالً  اإلطار  يرتفع  أن  إلى  السيارة  ارفع   
األرض.

انزع جميع صواميل العجلة واإلطار.  
اإلطار  ضع  األرض،  على  اإلطار  وضع  عند 
لألعلى  ا  متجهً العجلة  تصميم  يكون  بحيث 

لتفادي خدش سطح العجلة.
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

  تحذير
استبدال إطار مثقوب ■

● . ال تلمس أقراص العجالت أو المنطقة المحيطة بالمكابح بعد قيادة السيارة مباشرةً
ا. لمس هذه المناطق  بعد قيادة السيارة ستكون أقراص العجالت والمنطقة المحيطة بالمكابح ساخنة جدً

باأليدي أو األقدام أو أجزاء الجسم األخر أثناء تغيير اإلطار، إلخ قد ينتج عنه اإلصابة بحروق.
اإلخفاق في اتباع هذه التنبيهات االحتياطية يمكن أن يتسبب في ارتخاء صواميل العجلة وانفصال اإلطار  ●

عنها، األمر الذي يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قم بشد صواميل العجالت بواسطة مفتاح ربط صواميل بعزم N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م) بأسرع  •

وقت ممكن بعد تغيير العجالت.
ال تعمد إلى تركيب حلية عجلة تالفة بشكل كبير، ألنها قد تسقط عن العجلة أثناء حركة السيارة. •
ا لتلك العجلة فقط. • عند تركيب اإلطار، استعمل صواميل العجالت التي تم تصميمها خصيصً
إذا كان هناك أي تشققات أو تشوهات في البراغي اللولبية أو مسننات الصواميل أو ثقوب البراغي في  •

العجلة، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
متجهة  • المستدقة  األطراف  تكون  بحيث  تركيبها  على  احرص  العجالت،  صواميل  تركيب  عند 

للداخل.
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تركيب اإلطار االحتياطي
قم بإزالة أي أوساخ أو مواد غريبة عن سطح   

تالمس العجلة.
تالمس  سطح  على  غريبة  مواد  هناك  كانت  إذا 
أثناء  ترتخي  قد  العجلة  صواميل  فإن  العجلة، 
عن  اإلطار  انفصال  في  متسببةً  السيارة  تحرك 

السيارة.

قم بتركيب اإلطار وشد كل صامولة عجلة باليد إلى نفس المستو تقريبًا بدون إحكام شدها.  
الجزء المستدق

مركز قرص العجلة

فوالذية،  بعجلة  فوالذية  عجلة  استبدال  عند 
يالمس  أن  إلى  العجالت  صواميل  بشد  قم 

. الجزء المستدق مركز قرص العجلة قليالً

الجزء المستدق

مركز قرص العجلة

عند استبدال العجلة المصنوعة من األلمنيوم 
العجالت  صواميل  بشد  قم  فوالذية،  بعجلة 
قرص  مركز  المستدق  الجزء  يالمس  أن  إلى 

. العجلة قليالً

فلكة

قرص العجلة

األلمنيوم  من  مصنوعة  عجلة  استبدال  عند 
صواميل  أدر  األلمنيوم،  من   أخر بعجلة 
قرص  الفلكات  تالمس  أن  إلى  العجلة 

العجلة.
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

أنزل السيارة على األرض.  

صواميل  من  صمولة  كل  شد  بإحكام  قم   
العجلة بمقدار لفتين أو ثالث لفات بالترتيب 

المبين في الشكل التوضيحي.
عزم الشد:

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)

السيارات المجهزة بعجلة فوالذية: عند إعادة   
تركيب عجلة أصلية أو تركيب إطار احتياطي 
حلية  تركيب  بإعادة  قم  الكامل،  بالمقاس 

العجلة.*
قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في حلية العجلة مع 

ساق الصمام كما هو مبين.

*: يتعذر تركيب حلية العجلة على اإلطار االحتياطي المدمج.
قم بتخزين اإلطار المثقوب ورافعة اإلطار وجميع األدوات.  
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ا) ■ اإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً
السطح  ● على  المطبوعة   “TEMPORARY USE ONLY” بعبارة  المدمج  االحتياطي  اإلطار  يتميز 

الجانبي لإلطار. 
استعمل اإلطار االحتياطي المدمج بشكل مؤقت وفي حال الطوارئ فقط.

احرص على تفقد ضغط نفخ اإلطار االحتياطي المدمج.  ●
(ص ٦٦٧)

ا) ■ عند استعمال اإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً
ا بصمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز إرسال، لن  بما أن اإلطار االحتياطي المدمج ليس مجهزً
ا، إذا قمت  يشير نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات إلى انخفاض ضغط نفخ اإلطار االحتياطي. وأيضً
باستبدال اإلطار االحتياطي المدمج بعد أن يضيء ضوء التحذير الخاص بضغط اإلطارات، فإن الضوء يبقى 

. مضاءً
ا) ■ ا (إذا كان مجهزً عندما يكون اإلطار االحتياطي المدمج مجهزً

عند القيادة بينما يكون اإلطار االحتياطي المدمج مركبًا، سيختلف ارتفاع السيارة عنه عند القيادة بإطارات 
قياسية.

إذا انثقب أحد اإلطارات األمامية على طريق مغطى بالثلج أو الجليد (السيارات المجهزة بعجالت مقاس ١٧  ■
بوصة وبإطار احتياطي مدمج)

قم بتركيب اإلطار االحتياطي المدمج على إحد العجالت الخلفية للسيارة. قم بإجراء الخطوات التالية 
وقم بتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات األمامية:

استبدل اإلطار الخلفي باإلطار االحتياطي المدمج.  
استبدل اإلطار األمامي المثقوب باإلطار الذي تم نزعه من مؤخرة السيارة.  

قم بتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات األمامية.  
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

  تحذير
ا) ■ عند استعمال اإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً

ا لالستعمال مع سيارتك. فال تستعمل اإلطار  ● تذكر أن اإلطار االحتياطي المدمج المرفق مصمم خصيصً
.االحتياطي المدمج الخاص بسيارتك على سيارة أخر

ال تعمد إلى استعمال أكثر من إطار احتياطي مدمج واحد في نفس الوقت. ●
استبدل اإلطار االحتياطي المدمج باإلطار القياسي بأسرع وقت ممكن. ●
تجنب التسارع المفاجئ والتوجيه المفاجئ والكبح المفاجئ وعمليات تحويل السرعة التي تتسبب في  ●

كبح مفاجئ للمحرك.
ا) ■ عندما يكون اإلطار االحتياطي المدمج مركبًا (إذا كان مجهزً

قد ال يتم رصد سرعة السيارة بشكل صحيح، وقد ال تعمل األنظمة التالية بشكل صحيح: 
ونظام  •  ABS لالنغالق  المانع  المكابح  نظام 

مؤازر المكابح
• VSC نظام التحكم في استقرار السيارة
• TRC نظام التحكم في الجر
• EPS نظام التوجيه اآللي المعزز كهربائيًا
النظام AHB (الشعاع العالي التلقائي) •
منظم سرعة القيادة الثابتة الراداري الديناميكي  •

مع نطاق السرعة الكاملة
النظام LTA (المساعدة على تتبع المسرب) •

النظام PCS (نظام األمان ما قبل التصادم) •
نظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات •
مستشعر المساعدة على صف  سيارة تويوتا •
شاشة مراقبة المساعدة على صف سيارة تويوتا •
بدعم  • الخاص  (الكبح   PKSB النظام 

االصطفاف)
النظام BSM (مراقبة النقاط العمياء) •
نظام مراقبة الرؤية الخلفية •

ا) ■ حدود السرعة عند استعمال اإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً
االحتياطي  اإلطار  يكون  عندما  كم/ساعة)   ٨٠)  80km/h تتجاوز  بسرعة  السيارة  قيادة  إلى  تعمد  ال 

المدمج مركبًا على السيارة.
ا للقيادة بسرعات عالية. اإلخفاق بالتقيد بهذا التنبيه االحتياطي قد  اإلطار االحتياطي المدمج ليس مصممً

يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث وفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
بعد استعمال األدوات والرافعة ■

لتقليل  بها  الخاصة  التخزين  أماكن  في  والرافعة  األدوات  جميع  تثبيت  إحكام  على  احرص  القيادة،  قبل 
إحتمالية حدوث إصابة شخصية خالل التصادم أو عند الكبح المفاجئ.
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 مالحظة
توخى الحذر عند قيادة السيارة على المطبات عندما يكون اإلطار االحتياطي المدمج مركبًا على السيارة.  ■

ا) (إذا كان مجهزً
ا عند القيادة مع تركيب اإلطار االحتياطي المدمج مقارنةً بالقيادة عند تركيب  تصبح السيارة أكثر انخفاضً

اإلطارات القياسية. توخى الحذر عند القيادة على أسطح طرق غير مستوية.
ا) ■ القيادة مع تركيب سالسل اإلطارات واإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً

ال تعمد إلى تركيب سالسل اإلطارات على اإلطار االحتياطي المدمج.
قد تتلف سالسل اإلطارات جسم السيارة وتؤثر سلبًا على أداء القيادة.

عند استبدال اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات) ■
عند نزع أو تركيب العجالت أو اإلطارات أو صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز اإلرسال، 
اتصل بوكيل تويوتا لديك ألن صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز اإلرسال قد يتعرض للتلف 

إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.
المجهزة  ■ اإلرسال (السيارات  وأجهزة  اإلطارات  بضغط  الخاص  التحذير  صمام  في  تلف  حدوث  لتفادي 

بنظام التحذير الخاص بضغط اإلطارات)
عند تصليح اإلطار بمواد منع تسرب سائلة، فقد ال يعمل صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات وجهاز 
اإلرسال بشكلٍ صحيح. إذا تم استعمال مادة منع التسرب السائلة، اتصل بوكيل تويوتا لديك أو أي ورشة 
خدمات أخر مؤهلة بأسرع وقت ممكن. احرص على استبدال صمام التحذير الخاص بضغط اإلطارات 

وجهاز اإلرسال عند استبدال اإلطار. (ص ٥٣٤)
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٦٣٥ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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٧

إذا تعذر تشغيل المحرك

إذا تعذر تشغيل المحرك حتى بعد اتباع خطوات بدء التشغيل الصحيحة (ص ٢٥٤، ٢٥٦)، قم 
بمراعاة كل نقطة من النقاط التالية:

ال يبدأ تشغيل المحرك حتى لو كان موتور بادئ التشغيل يعمل بصورة طبيعية.
أحد األمور التالية قد يكون سبب المشكلة:

قد ال يكون هناك وقود كافٍ في خزان السيارة.  ●
قم بإعادة تزويد السيارة بالوقود.

ا.  ● قد يكون المحرك مغمورً
ا باتباع إجراءات بدء التشغيل الصحيحة. حاول إعادة بدء تشغيل المحرك مجددً

(ص ٢٥٤، ٢٥٦)
قد يكون هناك عطل في نظام منع تشغيل المحرك.  ●

(ص ١١٥)
يدور موتور بادئ التشغيل ببطء، إضاءة أضواء المقصورة واألضواء الرئيسية األمامية خافتة، أو أن 

صوت البوق ال يصدر أو أنه يصدر بمستو منخفض.
أحد األمور التالية قد يكون سبب المشكلة:

ربما تكون شحنة بطارية السيارة فارغة. (ص ٦٤٠) ●
قد تكون توصيالت أطراف توصيل البطارية مرتخية أو متآكلة. ●

موتور بادئ التشغيل ال يدور (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
قد يكون هناك خلل في نظام بدء تشغيل المحرك ناجم عن مشكلة كهربائية مثل نفاد شحنة بطارية 

ا لبدء تشغيل المحرك. المفتاح اإللكتروني أو فيوز محترق. مع ذلك، هناك إجراء مؤقت متاحً
(ص ٦٣٦)
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٣٦
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ال يدور موتور بادئ التشغيل، ال تضيء أضواء المقصورة واألضواء الرئيسية األمامية، أو ال يصدر 
صوت البوق.

أحد األمور التالية قد يكون سبب المشكلة:
أحد طرفي توصيل البطارية أو كالهما ربما يكون مفصوالً. ●
ربما تكون شحنة بطارية السيارة فارغة. (ص ٦٤٠) ●
قد يكون هناك عطل في نظام قفل عجلة القيادة (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل  ●

الذكي).
اتصل بوكيل تويوتا لديك إذا لم تستطع إصالح المشكلة، أو إذا كنت ال تعرف إجراءات التصليح.

وظيفة التشغيل الطارئ (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
إذا تعذر بدء تشغيل المحرك، يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء تشغيل المحرك 

إذا كان محول تشغيل المحرك يعمل بصورة طبيعية:
قم بتعشيق مكابح صف السيارة.  

.P انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  
.ACCESSORY قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع  

اضغط محول تشغيل المحرك وأبقه مضغوطاً لمدة ١٥ ثانية تقريبًا بينما تضغط دواسة المكابح   
بإحكام.

حتى لو تمكنت من بدء تشغيل المحرك باتباع الخطوات المذكورة أعاله، فإنه قد يكون هناك عطل 
في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.
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إذا كان المفتاح اإللكتروني ال يعمل بصورة صحيحة (السيارات 
المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)

إذا تم اعتراض االتصال بين المفتاح اإللكتروني والسيارة (ص ٢٠٣) أو لم تتمكن من استخدام 
المفتاح اإللكتروني ألن بطاريته فارغة، ال يمكن استخدام نظام الدخول والتشغيل الذكي ووحدة 
وبدء  األمتعة  وصندوق  األبواب  فتح  يمكن  الحاالت،  هذه  مثل  في  بعد.  عن  الالسلكي  التحكم 

تشغيل المحرك باتباع اإلجراءات المذكورة أدناه.

قفل وفك قفل األبواب وفك قفل صندوق األمتعة والوظائف المرتبطة بالمفتاح
األبواب ■

استعمل المفتاح الميكانيكي (ص ١٨٠) 
للقيام بالعمليات التالية (باب السائق فقط):

يعمل على قفل كافة األبواب  
يعمل على إغالق النوافذ وفتحة السقف*١   
أو فتحة السقف البانورامية*١ (اإلدارة مع 

مواصلة الضغط)*٢
يعمل على فك قفل كافة األبواب  

لكوريا: إدارة المفتاح نحو الخلف تعمل على فك قفل باب السائق. إدارة المفتاح مرة أخر يعمل 
.على فك قفل األبواب األخر

يعمل على فتح النوافذ وفتحة السقف*١ أو فتحة السقف البانورامية*١ (اإلدارة مع مواصلة   
الضغط)*٢
ا *١: إذا كان مجهزً

*٢: يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب بواسطة وكيل تويوتا لديك.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٣٨
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صندوق األمتعة ■
حركة  باتجاه  الميكانيكي  المفتاح  بإدارة  قم 

عقارب الساعة للفتح.

بدء تشغيل المحرك
تأكد من أن ذراع تحويل السرعة في الوضع P واضغط دواسة المكابح بإحكام.  

شعار  يحمل  الذي  الجانب  بمالمسة  قم   
بمحول  اإللكتروني  المفتاح  على  تويوتا 

تشغيل المحرك.
الرنان  يصدر  اإللكتروني،  المفتاح  رصد  عند 
إلى  المحرك  تشغيل  محول  وسيتحول  ا  صوتً

.IGNITION ON الوضع
عند إلغاء تفعيل نظام الدخول والتشغيل الذكي في 
محول  سيتحول  الطلب،  حسب  المضبوطة  التهيئة 

.ACCESSORY تشغيل المحرك إلى الوضع
المعلومات  عرض  شاشة  على  عرض   من  وتحقق  بإحكام  المكابح  دواسة  اضغط   

المتعددة.
اضغط محول تشغيل المحرك لفترة قصيرة وبإحكام.  

إذا كان بدء تشغيل المحرك ال يزال غير ممكنًا، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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إيقاف المحرك ■
قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع P واضغط محول تشغيل المحرك على النحو الذي تقوم به عادةً 

بإيقاف المحرك.
استبدال بطارية المفتاح ■

ا عند نفاد  بما أن اإلجراء المذكور أعاله هو إجراء مؤقت، نوصيك باستبدال بطارية المفتاح اإللكتروني فورً
شحنة البطارية. (ص ٥٥٥)

ا) ■ جرس اإلنذار (إذا كان مجهزً
في بعض الموديالت: استعمال المفتاح الميكانيكي لقفل األبواب لن يعمل على ضبط نظام جرس اإلنذار. 

قد  مضبوطًا،  اإلنذار  جرس  نظام  يكون  عندما  الميكانيكي  المفتاح  باستعمال  األبواب  أحد  قفل  فك  إذا تم 
ينطلق جرس اإلنذار.

تغيير أوضاع محول تشغيل المحرك ■
قم بتحرير دواسة المكابح واضغط محول تشغيل المحرك في الخطوة  أعاله.

ال يبدأ تشغيل المحرك وستتغير األوضاع في كل مرة يتم فيها الضغط على المفتاح. (ص ٢٥٧)
عندما ال يعمل المفتاح اإللكتروني بصورة صحيحة ■

احرص على أنه لم يتم إلغاء تفعيل نظام الدخول والتشغيل الذكي في التهيئة المضبوطة حسب الطلب. إذا  ●
كان في وضع اإليقاف، قم بتشغيل الوظيفة. 

(المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب: ص ٦٧٢)
تفقد ما إذا تم ضبط وضع توفير البطارية. إذا كان مضبوطًا، قم بإلغاء الوظيفة.  ●

(ص ٢٠٢)
  تحذير

عند استعمال المفتاح الميكانيكي وتشغيل النوافذ اآللية أو فتحة السقف أو فتحة السقف البانورامية ■
عدم  من  للتأكد  تفقدها  بعد  وذلك  البانورامية  السقف  فتحة  أو  السقف  فتحة  أو  اآللية  النافذة  بتشغيل  قم 
احتمالية احتباس أي جزء من جسم أي راكب من الركاب في النافذة أو فتحة السقف أو في فتحة السقف 
ا، ال تسمح لألطفال بتشغيل المفتاح الميكانيكي. من الممكن أن تحتبس أجزاء من جسم  البانورامية. أيضً

األطفال والركاب اآلخرين في النافذة اآللية أو فتحة السقف أو فتحة السقف البانورامية.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٤٠
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إذا نفدت شحنة بطارية السيارة

فارغة. السيارة  بطارية  شحنة  كانت  إذا  المحرك  تشغيل  لبدء  التالية  اإلجراءات  استخدام  يمكن 
ا االتصال بوكيل تويوتا لديك أو ورشة تصليح مؤهلة. يمكنك أيضً

إذا كان لديك طقم كبالت تخطي (أو تعزيز) وسيارة ثانية فولطية بطاريتها ١٢ فولط، يمكنك بدء 
تشغيل سيارتك بكبالت التخطي باتباع الخطوات المذكورة أدناه.

من  تأكد  إنذار:  بجرس  المجهزة  السيارات   
(السيارات  اإللكتروني  المفتاح  حمل 
المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) أو 
بنظام  المجهزة  غير  (السيارات  المفتاح 

الدخول والتشغيل الذكي).
التعزيز)،  (أو  التخطي  كبالت  توصيل  عند 
جرس  تفعيل  يتم  فقد  الحالة،  على  باالعتماد 

اإلنذار وتنقفل األبواب. (ص ١١٧)
افتح غطاء المحرك. (ص ٥١٣).  

 :2GR-FKS السيارات المجهزة بالمحرك  
انزع غطاء المحرك.

احرص على سحب غطاء المحرك بشكل مستقيم 
عند نزعه.
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ا لإلجراء التالي: قم بتوصيل كبالت التخطي وفقً  
M20A-FKS و A25A-FKS المحركين

2GR-FKS المحرك

قم بتوصيل مشبك كبل التخطي الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في سيارتك.  
قم بتوصيل المشبك في الطرف اآلخر للكبل الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+)   

على السيارة الثانية.
السيارة  في  السالب (-)  البطارية  توصيل  بطرف  السالب  التخطي  كبل  مشبك  بتوصيل  قم   

الثانية.
قم بتوصيل المشبك في الطرف اآلخر للكبل السالب بنقطة معدنية صلبة وساكنة وغير مطلية   

ا عن البطارية وأي جزء متحرك كما هو مبين في الشكل التوضيحي. بعيدً
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٤٢
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سرعة   مستو على  وحافظ  قليالً  المحرك  سرعة  بزيادة  قم  الثانية.  السيارة  محرك  تشغيل  ابدأ   
ثابت لمدة ٥ دقائق تقريبًا إلعادة شحن بطارية سيارتك.

سيارتك  أبواب  من  باب  أي  وأغلق  افتح  الذكي:  والتشغيل  الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات   
بينما يكون محول تشغيل المحرك في وضع اإليقاف.

السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:   
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  وقم  الثانية  السيارة  محرك  دوران  سرعة  بتثبيت  قم 

”ON“، ثم ابدأ تشغيل محرك السيارة.

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:   
الوضع  إلى  المحرك  تشغيل  محول  بإدارة  وقم  الثانية  السيارة  محرك  دوران  سرعة  بتثبيت  قم   

IGNITION ON، ثم ابدأ تشغيل محرك السيارة.

ا. بمجرد بدء تشغيل محرك السيارة، انزع كبالت التخطي بعكس ترتيب خطوات توصيلها تمامً  
بمجرد بدء تشغيل المحرك، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن.

بدء تشغيل المحرك عند نفاد شحنة البطارية  ■
ال يمكن بدء تشغيل المحرك بدفع السيارة.

لمنع تفريغ شحنة البطارية ■
قم بإيقاف األضواء الرئيسية األمامية والنظام الصوتي أثناء إيقاف المحرك. ●
أوقف تشغيل أي مكونات كهربائية غير ضرورية عند قيادة السيارة بسرعة منخفضة لفترة زمنية طويلة، كما  ●

هو الحال في الطرق المزدحمة.
عند نزع البطارية أو نفاد شحنتها ■

يتم مسح المعلومات المخزنة في ECU. عند نفاد شحنة البطارية، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل  ●
تويوتا لديك.

قد تتطلب بعض األنظمة التهيئة المبدئية. (ص ٦٨٢) ●
عند نزع أطراف توصيل البطارية ■

عند نزع أطراف توصيل البطارية، يتم مسح المعلومات المخزنة في ECU. قبل نزع أطراف توصيل البطارية، 
اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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شحن البطارية ■
الكهرباء المخزنة في البطارية سوف تفرغ تدريجيًا حتى عند عدم استعمال السيارة، نتيجة للتفريغ الطبيعي 
زمنية  لفترة  استخدام  دون  السيارة  تركت  إذا  معينة.  كهربائية  لتجهيزات  االستهالك  وتأثيرات  للشحنات 
طويلة، قد تنفد شحنة البطارية، وقد يتعذر بدء تشغيل المحرك. (يتم إعادة شحن البطارية تلقائيًا أثناء القيادة.)

عند إعادة شحن أو استبدال البطارية (السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي) ■
في بعض الحاالت، قد ال يكون فك قفل األبواب ممكنًا باستعمال نظام الدخول والتشغيل الذكي عندما  ●

تكون شحنة البطارية فارغة. استعمل وحدة التحكم الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي لقفل أو فك 
قفل األبواب.

بعد  ● طبيعي  بشكلٍ  سيعمل  ولكنه  البطارية  شحن  إعادة  بعد  محاولة  أول  من  المحرك  تشغيل  يبدأ  ال  قد 
. المحاولة الثانية. ال يعد هذا عطالً

يتم حفظ وضع محول تشغيل المحرك في السيارة في الذاكرة. عند إعادة توصيل البطارية، سيعود النظام  ●
إلى الوضع الذي كان عليه قبل نفاد شحنة البطارية. قبل فصل البطارية، قم بإدارة محول تشغيل المحرك 

إلى وضع اإليقاف. 
إذا كنت غير متأكد من الوضع الذي كان فيه محول تشغيل المحرك قبل نفاد شحنة البطارية، توخى الحذر 

بشكلٍ خاص عند إعادة توصيل البطارية.
عند استبدال البطارية ■

استعمل بطارية تتوافق مع األنظمة األوروربية. ●
ساعة  ●  ٢٠ معدلها  وبسعة  استبدالها  المراد  للبطارية  ذاته  هو  علبتها  مقاس  يكون  بحيث  بطارية  استعمل 

(20HR) معادلة لها أو أعلى وبمعدل أداء (CCA) معادل له أو أعلى.

سعة معدلها ٢٠ ساعة مقاس العلبة
(20HR)(CCA) معدل أداء

LN258Ah345Aالطراز أ

LN260Ah360Aالطراز ب

LN370Ah600Aالطراز ج

على   (CCA) األداء  ومعدل   (20HR) ساعة   ٢٠ معدلها  يبلغ  التي  والسعة  العلبة  مقاس  وصف  يتم 
الملصق المثبت على البطارية.

إذا اختلفت المقاسات، يتعذر إحكام تثبيت البطارية بشكل صحيح. •
إذا كانت السعة التي معدلها ٢٠ ساعة منخفضة، حتى إذا كانت المدة التي ال يتم فيها استعمال السيارة  •

ا على بدء التشغيل. هي مدة قصيرة، فقد تنفد شحنة البطارية وبالتالي ال يكون المحرك قادرً
للحصول على التفاصيل، استشر وكيل تويوتا لديك. ●
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٤٤
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  تحذير
عند نزع أطراف توصيل البطارية ■

ا بنزع طرف توصيل البطارية السالب (-) أوالً. إذا تالمس طرف التوصيل الموجب (+) مع أي  قم دائمً
معدن في المنطقة المحيطة عند نزع طرف التوصيل الموجب (+)، فقط يحدث شرر، األمر الذي يؤدي إلى 

نشوب حريق باإلضافة إلى حدوث صدمات كهربائية والوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تفادي حرائق أو انفجارات البطارية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي اشتعال الغاز القابل لالشتعال المنبعث من البطارية عن غير 
قصد:

تأكد من توصيل كل كبل من كبالت التخطي بطرف التوصيل الصحيح وأنه ال يمكن أن يالمس حتى لو  ●
بدون قصد أي طرف توصيل آخر غير طرف التوصيل المقصود.

●  ال تسمح للطرف اآلخر لكبل التخطي الموصل بطرف التوصيل الموجب ”+“ بمالمسة أية أجزاء أخر
أو أسطح معدنية في المنطقة، مثل كتائف التثبيت أو األجزاء المعدنية غير المطلية.

ال تسمح للمشابك + و - لكبالت التخطي أن تالمس بعضها البعض. ●
ال تدخن أو تستعمل أعواد ثقاب أو والعات سجائر أو تسمح باقتراب لهب مكشوف من البطارية. ●
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٦٤٥ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

  تحذير
تنبيهات احتياطية حول البطارية ■

تحتوي البطارية على محلول حمضي سام وحات يتحلل بالكهرباء، بينما تحتوي أجزائها األخر على 
مادة الرصاص ومركبات رصاصية. قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند استعمال البطارية:

البطارية  ● لسوائل  السماح  عدم  على  واحرص  واقية  نظارات  ا  دائمً ارتدي  البطارية،  على  العمل  عند 
(الحمضية) بمالمسة جلدك أو مالبسك أو جسم السيارة.

ال تتكئ على البطارية. ●
ا واطلب العناية الطبية. ● في حال المس سائل البطارية جلدك أو عينيك، اغسل منطقة التالمس بالماء فورً

ضع قطعة قماش أو اسفنج مبللة بالماء على المنطقة المصابة إلى حين الحصول على العناية الطبية.
ا بعد مالمسة قوائم تثبيت البطارية وأطراف توصيلها واألجزاء األخر المرتبطة بها. ● اغسل يديك دائمً
ال تسمح لألطفال باالقتراب من البطارية. ●

 مالحظة
عند التعامل مع كبالت التخطي ■

عند توصيل كبالت التخطي، تأكد من أنها ال تتشابك بمروحة التبريد أو حزام إدارة المحرك.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٤٦

CAMRY_GH

إذا ارتفعت درجة حرارة محرك سيارتك بشكل زائد

قد يشير ما يلي إلى أن درجة حرارة سيارتك مرتفعة بشكلٍ زائد.
تدخل إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك (ص ١٣٠) في المنطقة الحمراء أو  ●

يحدث فقدان واضح للقدرة. (على سبيل المثال، ال تزداد سرعة السيارة.)
على  ● المالك“،  دليل  راجع  آمن  مكان  في  توقف  مرتفعة  المحرك  تبريد  سائل  ”حرارة  تظهر 

شاشة عرض المعلومات المتعددة. 
يتصاعد بخار من تحت غطاء المحرك. ●

اإلجراءات التصحيحية
أوقف السيارة في مكان آمن وأوقف نظام تكييف الهواء، ومن ثم قم بإيقاف تشغيل المحرك.  

ا:  إذا كنت تر بخارً  
ارفع غطاء المحرك بحذر بعد توقف تصاعد البخار.

ا: إذا كنت ال تر بخارً
ارفع غطاء المحرك بحذر.

افحص  كافية،  بدرجة  المحرك  يبرد  أن  بعد   
بحثًا  (الراديتر)  الراديتر  وتجويف  الخراطيم 

عن أي تسربات.
الراديتر  

مروحة التبريد  
اتصل  التبريد،  سائل  من  كبيرة  كمية  تسربت  إذا 

بوكيل تويوتا لديك على الفور.
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٦٤٧ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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كلة
 مش

وث
حد

عند 

٧

يكون مستو سائل التبريد مناسبًا إذا كان بين الخط ”F“ والخط ”L“ على الخزان االحتياطي.  
الخزان االحتياطي  

“F” الخط  
“L” الخط  

غطاء الراديتر  
2GR-FKS باستثناء المحرك2GR-FKS المحرك

قم بإضافة سائل التبريد إذا لزم ذلك.  
يمكنك استعمال الماء كإجراء طارئ إذا كان سائل التبريد غير متوفر.

2GR-FKS باستثناء المحرك2GR-FKS المحرك
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٤٨
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ابدأ تشغيل المحرك وقم بتشغيل نظام تكييف الهواء للتحقق من أن مروحة تبريد الراديتر تعمل   
وللتحقق بحثًا عن أي تسربات لسائل التبريد من الراديتر أو الخراطيم.

تعمل المروحة عند تشغيل نظام تكييف الهواء على الفور بعد أن يبدأ التبريد. تأكد من أن المروحة تعمل 
بتشغيل  قم  ذلك،  من  التحقق  الصعب  من  كان  إذا  الهواء.  وتدفق  المروحة  صوت  من  التحقق  بواسطة 

وإيقاف نظام تكييف الهواء بشكلٍ متكرر. (قد ال تعمل المروحة في درجات حرارة التجمد.)
إذا لم تعمل المروحة:   

أوقف تشغيل المحرك على الفور واتصل بوكيل تويوتا لديك.
إذا كانت المروحة تعمل: 

اطلب فحص السيارة بواسطة أقرب وكيل تويوتا.
  تحذير

لمنع وقوع الحوادث أو اإلصابة بجروح عند إجراء الفحص أسفل غطاء محرك سيارتك ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق بعمل ذلك قد يؤدي إلى اإلصابة بجروح خطيرة مثل الحروق.
ا يتصاعد من أسفل غطاء المحرك، ال تفتح غطاء المحرك حتى يتوقف تصاعد البخار. فقد  ● إذا رأيت بخارً

ا. تكون حجيرة المحرك ساخنة جدً
إبقِ يديك والمالبس (خاصة ربطات العنق واألوشحة والشال) بعيداً عن المروحة واألحزمة. اإلخفاق  ●

في عمل ذلك يمكن أن يتسبب في احتباس اليدين أو المالبس، مما ينتج عنه اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد إلى إرخاء غطاء الراديتر وغطاء خزان سائل التبريد االحتياطي بينما يكون المحرك والراديتر ساخنين. ●

قد يندفع بخار ماء ذو درجة حرارة عالية أو سائل تبريد المحرك.

 مالحظة
عند إضافة سائل تبريد المحرك ■

انتظر حتى تنخفض حرارة المحرك قبل إضافة سائل تبريد المحرك.
عند إضافة سائل التبريد، قم بذلك ببطء. اإلضافة السريعة لسائل تبريد بارد إلى محرك ساخن يمكنها أن 

تتسبب في إتالف المحرك.
لتفادي حدوث تلف في نظام التبريد ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:
تجنب تلويث سائل التبريد بمواد غريبة (مثل الرمل أو الغبار إلخ). ●
ال تعمد إلى استعمال أي سائل تبريد إضافي. ●
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٦٤٩ ٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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٧

إذا انغرزت السيارة

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية إذا كانت اإلطارات تدور في الفراغ أوإذا انغرزت السيارة في الوحل أو 
التراب أو الثلوج:

.P أوقف تشغيل المحرك. قم بتعشيق مكابح صف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع  
قم بإزالة الوحل أو الثلوج أو الرمال من حول العجالت األمامية.  

في  للمساعدة  األمامية  العجالت  تحت   األخر المواد  بعض  أو  حجارة  أو  خشب  قطع  ضع   
توفير احتكاك.

أعد بدء تشغيل المحرك.  
اضغط  ثم  السيارة.  صف  مكابح  بتحرير  وقم   R أو   D الوضع  إلى  السرعة  تحويل  ذراع  انقل   

دواسة التسارع مع التزام الحرص التام.

عندما يكون من الصعب تخليص السيارة ■

إلى   TRC الجر  في  التحكم  نظام  إلدارة  اضغط  
وضع اإليقاف.

  تحذير
عند محاولة تحرير سيارة عالقة ■

إذا اخترت دفع السيارة لألمام والخلف لتحريرها، تأكد من أن المنطقة المحيطة آمنة لتفادي االصطدام 
أو  لألمام  ومفاجئة  شديدة  بسرعة  تندفع  أن  ا  أيضً للسيارة  يمكن   .أخر أشياء  أو  أشخاص  أو  بسيارات 

الخلف عند تحريرها. التزم الحرص التام.
عند نقل ذراع تحويل السرعة ■

احرص على عدم نقل ذراع تحويل السرعة أثناء ضغط دواسة التسارع.
قد يؤدي إلى زيادة سريعة مفاجئة في تسارع السيارة األمر الذي قد يتسبب في وقوع حادث قد ينتج عنه 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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٧-٢. إجراءات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦٥٠

CAMRY_GH

 مالحظة
■ لتفادي إتالف ناقل الحركة والمكونات األخر

تفاد تدوير العجالت األمامية في الفراغ وضغط دواسة التسارع أكثر من الالزم. ●
إذا بقيت السيارة عالقة حتى بعد تنفيذ هذه اإلجراءات، فربما تحتاج سيارتك للقطر من أجل تحريرها. ●
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مواصفات السيارة

٦٥١

٨
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المواصفات  .٨-١
بيانات الصيانة 

(الوقود، مستو الزيت، إلخ)...... ٦٥٢
٦٧١ .................... معلومات الوقود

الضبط حسب الطلب   .٨-٢
المميزات التي يمكن ضبطها 

حسب الطلب ..................... ٦٧٢
البنود التي يجب تهيئتها مبدئيًا   .٨-٣

٦٨٢ ....... البنود التي يجب تهيئتها مبدئيًا
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٨-١. المواصفات ٦٥٢
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بيانات الصيانة ( الوقود، مستوى الزيت، إلخ)
األبعاد

الطول الكلي
mm 4885 (٤٨٨٥ مم) *٢
mm 4905 (٤٩٠٥ مم) *٣
mm 4880 (٤٨٨٠ مم) *٤

mm 1840 (١٨٤٠ مم)العرض الكلي

االرتفاع الكلي*١
mm 1445 (١٤٤٥ مم) *٥
mm 1455 (١٤٥٥ مم)*٦

mm 2825 (٢٨٢٥ مم)المسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية

المسافة بين 
العجلتين*١

األمامي

إطارات مقاس ١٦ بوصة
mm 1600 (١٦٠٠ مم) *٧
mm 1595 (١٥٩٥ مم) *٨

إطارات مقاس ١٧ بوصة
mm 1590 (١٥٩٠ مم) *٩
mm 1585 (١٥٨٥ مم) *١٠

إطارات مقاس ١٨ بوصة
mm 1580 (١٥٨٠ مم) *١١
mm 1575 (١٥٧٥ مم) *١٢

الخلفي

إطارات مقاس ١٦ بوصة
mm 1610 (١٦١٠ مم) *٧
mm 1605 (١٦٠٥ مم) *٨

إطارات مقاس ١٧ بوصة
mm 1600 (١٦٠٠ مم) *٩
mm 1595 (١٥٩٥ مم) *١٠

إطارات مقاس ١٨ بوصة
mm 1590 (١٥٩٠ مم) *١١
mm 1585 (١٥٨٥ مم) *١٢
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٨٦٥٣-١. المواصفات
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٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

سيارات غير محملة  :١*  
 GSV70L-AEZGBV و   AXVA70L-AEZNBV و   AXVA70L-AEZDBV الموديالت   :٢*  
AXVA70R- و   GSV70L-AEZGBW و  كوريا)  (باستثناء   AXVA70L-AEZNBW و 

 AXVA70L-REZNBX و MXVA71L-REXNBX و MXVA71L-AEXDBR و AEZNBW
١٣*GSV70LREZGBX و

١٣*GSV70L-AEZSBV و AXVA70L-AEZSBV الموديلين  :٣*  
الموديل AXVA70L-AEZNBW (لكوريا)*١٣  :٤*  

اليمين  AXVA70L-AEZNBV (باستثناء  و  اليمن)  AXVA70L-AEZDBV (باستثناء  الموديالت   :٥*  
 GSV70L-AEZSBV و   GSV70L-AEZGBV و   AXVA70L-AEZSBV و  وفانواتو) 

١٣*MXVA71L-AEXDBR (لكوريا) و AXVA70L-AEZNBW و
وفانواتو)  (لليمن   AXVA70L-AEZNBV و  (لليمن)   AXVA70L-AEZDBV الموديالت   :٦*  
AXVA70R- و   GSV70L-AEZGBW و  كوريا)  (باستثناء   AXVA70L-AEZNBW و 
١٣*GSV70L-REZGBX و AXVA70L-REZNBX و MXVA71L-REXNBX و AEZNBW

١٣*MXVA71L-AEXDBR (باستثناء اليمن) و AXVA70L-AEZDBV الموديلين  :٧*  
AXVA70R- و   AXVA70L-AEZNBW و  (لليمن)   AXVA70L-AEZDBV الموديالت   :٨*  

١٣*AEZNBW

اليمن  (باستثناء   AXVA70L-AEZNBV و  اليمن)  (باستثناء   AXVA70L-AEZDBV الموديالت   :٩*  
١٣*MXVA71L-AEXDBR (لكوريا) و AXVA70L-AEZNBW وفانواتو) و

وفانواتو)  (لليمن   AXVA70L-AEZNBV و  (لليمن)   AXVA70L-AEZDBV الموديالت   :١٠*  
AXVA70R- و   GSV70L-AEZGBW و  كوريا)  (باستثناء   AXVA70L-AEZNBW و 
GSV70L- و   AXVA70L-REZNBX و   MXVA71L-REXNBX و   AEZNBW

١٣*REZGBX

 GSV70L-AEZSBV و   GSV70L-AEZGBV و   AXVA70L-AEZSBV الموديالت   :١١*  
و AXVA70L-AEZNBW (لكوريا)*١٣

AXVA70R- و GSV70L-AEZGBW (باستثناء كوريا) و AXVA70L-AEZNBW الموديالت  :١٢*  
١٣*GSV70L-REZGBX و AXVA70L-REZNBX و AEZNBW

تتم اإلشارة إلى رمز الموديل على ملصق الصانع أو ملصق قانون المصادقة. (ص ٦٥٤)  :١٣*  
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٨-١. المواصفات ٦٥٤

CAMRY_GH

بطاقة تعريف السيارة
رقم تعريف السيارة ■

التعريف  رقم  هو  هذا  لسيارتك.  القانونية  التعريف  وسيلة  هو   (VIN) السيارة  تعريف  رقم 
الرئيسي لسيارتك تويوتا. وهو يستخدم لتسجيل ملكية سيارتك.

في بعض الموديالت، هذا الرقم مطبوع على 
أجهزة  لوحة  من  األيسر  العلوي  الجزء 

القياس.

ا في ملصق الصانع*١  هذا الرقم موجود أيضً
أو ملصق قانون المصادقة *٢.

باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي*٣ واليمن والعراق واألردن ولبنان   :١*  
لدول مجلس التعاون الخليجي*٣ واليمن والعراق واألردن ولبنان  :٢*  

المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت   :٣*  
ا تحت المقعد األمامي  هذا الرقم مطبوع أيضً

األيمن.
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٨٦٥٥-١. المواصفات
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٨

يارة
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موا

سنة الصنع وبلد المنشأ (دول مجلس التعاون الخليجي* واليمن والعراق واألردن ولبنان) ■
تظهر سنة الصنع وبلد المنشأ على ملصق قانون المصادقة.

المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت  :*  
رقم المحرك ■

رقم المحرك مختوم على هيكل المحرك كما هو مبين.
M20A-FKS و A25A-FKS المحركين2GR-FKS المحرك
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٨-١. المواصفات ٦٥٦
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المحرك
A25A-FKS المحرك

A25A-FKSالموديل

٤ اسطوانات بخط مستقيم، ٤ دورات، بنزينالطراز
87.5  103.4 mm (٨٧٫٥  ١٠٣٫٤ مم)الفجوة والشوط

cm3 2487 (٢٤٨٧ سم٣)السعة

الضبط التلقائيخلوص الصمام
الضبط التلقائيتوتر حزام الدفع

km/h 210 (٢١٠ كم/ساعة)أقصى سرعة للسيارة*١

ن•م)  rpm 5000 @ أقصى عزم دوران (الصافي)*١  ٢٤٣)  243 N•m
(٥٠٠٠ دورة/دقيقة)

واط)  rpm 6600 @ أقصى تيار (الصافي)*١ كيلو   ١٥٢)  152 kW
(٦٦٠٠ دورة/دقيقة)

للسيارات ذات رمز الموديل*٢ والذي يحتوي على الحرف ”V“ كحرف أخير   :١*  
تتم اإلشارة إلى رمز الموديل على ملصق الصانع أو ملصق قانون المصادقة. (ص ٦٥٤)  :٢*  

M20A-FKS المحرك
M20A-FKSالموديل

٤ اسطوانات بخط مستقيم، ٤ دورات، بنزينالطراز
 97.6 mm 80.5 (٨٠٫٥ × ٩٧٫٦ مم)الفجوة والشوط

cm3 1987 (١٩٨٧ سم٣)السعة

الضبط التلقائيخلوص الصمام
الضبط التلقائيتوتر حزام الدفع
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٨٦٥٧-١. المواصفات
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٨
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 الس

ات
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موا

2GR-FKS المحرك
2GR-FKSالموديل

٦ اسطوانات بشكل V، ٤ دورات، بنزينالطراز
94.0  83.0 mm (٩٤٫٠ ٨٣٫٠ مم)الفجوة والشوط

cm3 3456 (٣٤٥٦ سم٣)السعة

الضبط التلقائيخلوص الصمام
الضبط التلقائيتوتر حزام الدفع

km/h 220 (٢٢٠ كم/ساعة)أقصى سرعة للسيارة*١

N•m 356 (٣٥٦ ن•م) rpm 4700 @ (٤٧٠٠ أقصى عزم دوران (الصافي)*١
دورة/دقيقة)

واط)  rpm 6600 @ أقصى تيار (الصافي)*١ كيلو   ٢٢٢)  222 kW
(٦٦٠٠ دورة/دقيقة)

للسيارات ذات رمز الموديل*٢ والذي يحتوي على الحرف ”V“ كحرف أخير   :١*  
تتم اإلشارة إلى رمز الموديل على ملصق الصانع أو ملصق قانون المصادقة. (ص ٦٥٤)  :٢*  
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٨-١. المواصفات ٦٥٨

CAMRY_GH

الوقود
بنزين غير معالج بالرصاص فقطنوع الوقود

٩١ (معدل رقم أوكتاني ٨٧) أو أعلىالرقم األوكتاني البحثي

سعة خزان الوقود
(مرجع)

 و M20A-FKS (باستثناء كوريا) و A25A-FKS المحركات
2GR-FKS

L 60 (٦٠ لتر)

(لكوريا) A25A-FKS المحرك
L 60.6 (٦٠٫٦ لتر)

نظام التزليق
A25A-FKS المحرك

سعة الزيت 
  تصفية وإعادة تعبئة)

مرجع*)
مع المرشح

بدون المرشح
L 4.5 (٤٫٥ لتر)
L 4.2 (٤٫٢ لتر)

M20A-FKS المحرك
سعة الزيت

  تصفية وإعادة تعبئة)
مرجع*)

مع المرشح
بدون المرشح

L 4.3 ( ٤٫٣ لتر)
L 3.9 ( ٣٫٩ لتر)

بإحماء  قم  المحرك.  زيت  تغيير  عند  استعمالها  يتوجب  التي  المرجعية  الكمية  هي  المحرك  زيت  سعة   :*  
المحرك وإيقاف المحرك، انتظر أكثر من ٥ دقائق، وتفقد مستو الزيت بواسطة عصا القياس.
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٨٦٥٩-١. المواصفات
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اختيار زيت المحرك ■
زيت ”Toyota Genuine Motor Oil“ (زيت المحرك األصلي من تويوتا) هو المستخدم في 
سيارة تويوتا لديك. استخدم زيت ”Toyota Genuine Motor Oil“ (زيت المحرك األصلي 

من تويوتا) المعتمد من قبل تويوتا أو ما يعادله الستيفاء شروط فئة ولزوجة الزيت التالية.
فئة الزيت:
:0W-16

 SN “Resource-Conserving” من الفئة API زيت محرك متعدد الدرجات من التصنيف
أو ”SN PLUS “Resource-Conserving أو ”SP “Resource-Conserving؛ أو 

 ILSAC GF-6B

:10W-30 5 وW-30 5 وW-20 0 وW-20
أو   SL “Energy-Conserving” الفئة  من   API التصنيف  من  الدرجات  متعدد  محرك  زيت 
 SN PLUS أو   SN “Resource-Conserving” أو   SM “Energy-Conserving”
ILSAC GF-6A ؛ أوSP “Resource-Conserving” أو “Resource-Conserving”

:(SAE) اللزوجة الموصى بها

نطاق درجات الحرارة المتوقعة قبل التغيير 
القادم للزيت

ل مفضّ

(٢٧)                                        (٤)                                      (-١٨)                          (°م) 

تمت تعبئة الزيت SAE 0W-16 في محرك 
الخيار  وهو  تصنيعها،  عند  التويوتا  سيارتك 
وبدء  الوقود  استهالك  في  لالقتصاد  األمثل 

التشغيل الجيد في الطقس البارد.
 SAE إذا كنت تستعمل زيت محرك بلزوجة
حرارة  درجات  في  أعلى  أو   10W-30
بدء  الصعب  من  يصبح  فقد  ا،  جدً منخفضة 
زيت  باستعمال  يوصى  لذا  المحرك،  تشغيل 
أو   SAE 0W-16 لزوجة  ذي  محرك 

.5W-30 5 أوW-20 0 أوW-20

لزوجة الزيت (تم شرح 0W-16 هنا كمثال):
تشغيل  • بدء  إمكانية  تتيح  التي  الزيت  خصائص  إلى  يشير   0W-16 القراءة  من   0W الجزء 

المحرك في األجواء الباردة. كلما كانت قيمة الرقم الذي يسبق الحرف W على الزيت أقل، 
كلما كانت عملية تشغيل المحرك أسهل في األجواء الباردة.

الرقم 16 من القراءة 0W-16 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما يكون الزيت عند درجة  •
حرارة عالية. قد يكون من األفضل استخدام زيت بلزوجة أعلى (أو بقيمة أعلى) إذا كانت 

ا. السيارة تسير بسرعات عالية أو تحت ظروف حمل شاقة جدً
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٨-١. المواصفات ٦٦٠

CAMRY_GH

كيفية قراءة الملصقات الموجودة على علب الزيت:
الزيت  علب  بعض  على  كالهما  أو   API للتصنيف  مسجلتين  عالمتين   إحد إضافة  تتم 

لمساعدتك على اختيار الزيت الذي ينبغي أن تستخدمه.
API رمز الخدمة  

 “API SERVICE SP” العلوي:  الجزء 
تعني أن جودة الزيت قد تم تحديدها من قبل 
 American Petroleum Institute

 .(API)
تعني   “SAE 0W-16” األوسط:  الجزء 

 .SAE درجة لزوجة الزيت
 “Resource- السفلي:  الجزء 
إمكانيات  للزيت  أن  تعني   Conserving”

لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة.
ILSAC عالمة المصادقة  

 International Lubricant Specification Advisory Committee المصادقة  عالمة 
(ILSAC) معروضة على الجهة األمامية للعلبة.

2GR-FKS المحرك
سعة الزيت 

  تصفية وإعادة تعبئة)
مرجع*)

بدون مبرد زيت المحركمع المرشح
L 5.4 (٥٫٤ لتر)

مع مبرد زيت المحرك
L 5.5 (٥٫٥ لتر)

L 5.3 (٥٫٣ لتر)بدون المرشح

بإحماء  قم  المحرك.  زيت  تغيير  عند  استعمالها  يتوجب  التي  المرجعية  الكمية  هي  المحرك  زيت  سعة   :*  
المحرك وإيقاف المحرك، انتظر أكثر من ٥ دقائق، وتفقد مستو الزيت بواسطة عصا القياس.
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٨٦٦١-١. المواصفات
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موا

اختيار زيت المحرك ■
زيت ”Toyota Genuine Motor Oil“ (زيت المحرك األصلي من تويوتا) هو المستخدم 
المحرك  ”Toyota Genuine Motor Oil“ (زيت  زيت  استخدم  لديك.  تويوتا  سيارة  في 
الزيت  ولزوجة  فئة  شروط  الستيفاء  يعادله  ما  أو  تويوتا  قبل  من  المعتمد  تويوتا)  من  األصلي 

التالية.
فئة الزيت: 

:10W-30 5 وW-30 5 وW-20 0 وW-20
أو   SL “Energy-Conserving” الفئة  من   API التصنيف  من  الدرجات  متعدد  محرك  زيت 
 SN PLUS أو   SN “Resource-Conserving” أو   SM “Energy-Conserving”
ILSAC GF-6A ؛ أوSP “Resource-Conserving” أو “Resource-Conserving”

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
ل مفضّ

نطاق درجات الحرارة المتوقعة قبل التغيير القادم للزيت
(٢٧)                                        (٤)                                      (-١٨)                          (°م) 

تمت تعبئة الزيت SAE 0W-20 في محرك 
الخيار  وهو  تصنيعها،  عند  التويوتا  سيارتك 
وبدء  الوقود  استهالك  في  لالقتصاد  األمثل 

التشغيل الجيد في الطقس البارد.
 SAE إذا كنت تستعمل زيت محرك بلزوجة
حرارة  درجات  في  أعلى  أو   10W-30
بدء  الصعب  من  يصبح  فقد  ا،  جدً منخفضة 
زيت  باستعمال  يوصى  لذا  المحرك،  تشغيل 
أو   SAE 0W-20 لزوجة  ذي  محرك 

.5W-30 5 أوW-20

لزوجة الزيت (تم شرح 0W-20 هنا كمثال):
تشغيل  • بدء  إمكانية  تتيح  التي  الزيت  خصائص  إلى  يشير   0W-20 القراءة  من   0W الجزء 

المحرك في األجواء الباردة. كلما كانت قيمة الرقم الذي يسبق الحرف W على الزيت أقل، 
كلما كانت عملية تشغيل المحرك أسهل في األجواء الباردة.

الرقم 20 من القراءة 0W-20 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما يكون الزيت عند درجة  •
حرارة عالية. قد يكون من األفضل استخدام زيت بلزوجة أعلى (أو بقيمة أعلى) إذا كانت 

ا. السيارة تسير بسرعات عالية أو تحت ظروف حمل شاقة جدً
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٨-١. المواصفات ٦٦٢

CAMRY_GH

كيفية قراءة الملصقات الموجودة على علب الزيت:
الزيت  علب  بعض  على  كالهما  أو   API للتصنيف  مسجلتين  عالمتين   إحد إضافة  تتم 

لمساعدتك على اختيار الزيت الذي ينبغي أن تستخدمه.
API رمز الخدمة  

 “API SERVICE SP” العلوي:  الجزء 
تعني أن جودة الزيت قد تم تحديدها من قبل 
 American Petroleum Institute

 .(API)
تعني   “SAE 0W-20” األوسط:  الجزء 

 .SAE درجة لزوجة الزيت
 “Resource- السفلي:  الجزء 
إمكانيات  للزيت  أن  تعني   Conserving”

لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة.
ILSAC عالمة المصادقة  

 International Lubricant Specification Advisory Committee المصادقة  عالمة 
(ILSAC) معروضة على الجهة األمامية للعلبة.
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٨٦٦٣-١. المواصفات
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موا

نظام التبريد

السعة 
(مرجع)

M20A-FKS و A25A-FKS المحركين
L 6.9 ( ٦٫٩ لتر)

2GR-FKS المحرك
L 9.4 ( ٩٫٤ لتر)*١
L 8.6 (٨٫٦ لتر)*٢

نوع سائل التبريد

استعمل أحد النوعين التاليين:
تويوتا  • تبريد  (سائل   “Toyota Super Long Life Coolant”

الفائق طويل األجل) 
من  • خالٍ  مماثلة  عالية  جودة  ذو  إيثيلين  جليكول  بقاعدة  تبريد  سائل 

ا  وفقً ومصنوع  والبوريكية  والنتريكية  األمينية  واألحماض  السيلكات 
لتقنية هجين األحماض العضوية طويل األجل

ا فقط. ال تستخدم ماءً عاديً
لدول مجلس التعاون الخليجي*٣ وكوراساو وأذربيجان وجورجيا  :١*  

لروسيا وكازخستان وقرغيزستان وأرمينيا  :٢*  
المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت  :٣*  
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٨-١. المواصفات ٦٦٤

CAMRY_GH

نظام اإلشعال
شمعة اإلشعال

الصانع

الفجوة

A25A-FKS المحرك
DENSO FC16HR-Q8

M20A-FKS المحرك
DENSO FC20HR-Q8

2GR-FKS المحرك
DENSO FK20HBR8

2GR-FKS و A25A-FKS المحركين
mm 0.8 (٠٫٨ مم)

 مالحظة
شمعات إشعال بطرف ايريديوم ■

استخدم فقط شمعات إشعال بطرف ايريديوم. ال تعمد إلى ضبط فجوة شمعة اإلشعال.
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٨٦٦٥-١. المواصفات
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النظام الكهربائي
البطارية

قراءة الفولطية المحددة عند درجة 
حرارة C°20 (٢٠°م):

V 12.3 (١٢٫٣ فولط) أو أعلى 
إذا كانت الفولطية أقل من القيمة القياسية، قم بشحن البطارية. 

(عند التحقق من الفولطية، بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع 
لألضواء  العالي  الشعاع  يكون  بينما  ثانية   ٣٠ لمدة  انتظر  اإليقاف، 
الرئيسية األمامية مضاءة، ثم قم بإطفاء الشعاع العالي لألضواء الرئيسية 

األمامية وتحقق من الفولطية.)
قراءة الجاذبية المحددة عند درجة 

حرارة C°20 (٢٠°م):
١٫٢٥ أو أعلى 

بشحن  قم  القياسية،  القيمة  من  أقل  المحددة  الجاذبية  كانت  إذا 
البطارية.

معدالت الشحن
شحن سريع
شحن بطيء

A 15 (١٥ أمبير) كحد أقصى
A 5 (٥ أمبير) كحد أقصى

محور ناقل الحركة التلقائي

سعة السائل*

A25A-FKS المحرك
L 7.3 (٧٫٣ لتر)

2GR-FKS المحرك
L 7.5 ( ٧٫٥ لتر)

التلقائي نوع السائل الحركة  ناقل  (سائل   Toyota Genuine ATF WS
(WS األصلي من تويوتا

سعة السائل هي كمية مرجعية.  :*  
ا، اتصل بوكيل تويوتا لديك. إذا كان االستبدال ضروريً

 مالحظة
نوع سائل ناقل الحركة ■

استعمال سائل ناقل حركة غير النوع المذكور أعاله قد يتسبب في حدوث ضوضاء غير عادية أو اهتزاز، أو 
إتالف ناقل الحركة الخاص بسيارتك.
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٨-١. المواصفات ٦٦٦

CAMRY_GH

محور ناقل الحركة دائم التغيير

M20A-FKSسعة السائل*
L 8.54 (٨٫٥٤ لتر)

Toyota Genuine CVTF FE (سائل ناقل الحركة دائم التغيير نوع السائل
(FE األصلي من تويوتا

سعة السائل هي كمية مرجعية.  :*  
ا، اتصل بوكيل تويوتا لديك. إذا كان االستبدال ضروريً

 مالحظة
نوع سائل ناقل الحركة دائم التغيير ■

استعمال سائل CVT (محورناقل الحركة دائم التغيير) غير النوع المذكور أعاله قد يتسبب في حدوث 
ضوضاء غير عادية أو اهتزاز، أو إتالف CVT (محورناقل الحركة دائم التغيير) الخاص بسيارتك.

المكابح

خلوص الدواسة*١

M20A-FKS و A25A-FKS المحركين
mm 81 (٨١ مم)

 2 (باستثناء دول مجلس التعاونGR-FKS المحرك
الخليجي*٢)

mm 81 (٨١ مم)

 التعاون مجلس  (لدول   2GR-FKS المحرك 
الخليجي*٢)

mm 79 (٧٩ مم)

1  6 mm (١  ٦ مم)التخلخل الحر للدواسة

mm 1.0 (١٫٠مم)حد تآكل حشيات المكابح

SAE J1703 أو FMVSS No.116 DOT 3نوع السائل
FMVSS No.116 DOT 4 أو SAE J1704

أدنى خلوص للدواسة عند ضغطها بقوة N 300 (٣١ كجم.ق) أثناء دوران المحرك.  :١*
المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت  :٢*
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٨٦٦٧-١. المواصفات

CAMRY_GH

٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

نظام التوجيه
أقل من mm 30 (٣٠ مم)التخلخل الحر

اإلطارات والعجالت (لكوريا)
إطارات مقاس ١٧ بوصة

إطارات Michelinإطارات Bridgestoneصانع اإلطارات
معدل مقاومة اإلطار للدحرجة 

٣٤(٥ مستويات)*
معدل ثبات اإلطار على األرض المبتلة 

٤٣(٥ مستويات)*
215/55R17 94Vمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطارات 
kPa 240 (٢٫٤ كجم.ق/سم٢ أو بار، ٣٥ رطل بالبوصة٢)(ضغط نفخ اإلطارات الباردة الموصى به)

 7 1/2J 17مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

يشير المعدل األقرب إلى ”١“ إلى أداء أعلى.  :*  
إطارات مقاس ١٨ بوصة

إطارات Bridgestoneصانع اإلطارات
معدل مقاومة اإلطار للدحرجة 

٣(٥ مستويات)*
معدل ثبات اإلطار على األرض المبتلة 

٣(٥ مستويات)*
235/45R18 94Vمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطارات 
kPa 240 (٢٫٤ كجم.ق/سم٢ أو بار، ٣٥ رطل بالبوصة٢)(ضغط نفخ اإلطارات الباردة الموصى به)

 8 J 18مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

يشير المعدل األقرب إلى ”١“ إلى أداء أعلى.  :*  
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٨-١. المواصفات ٦٦٨
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اإلطار االحتياطي المدمج
T155/70D17 110Mمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطار االحتياطي 
kPa 420 (٤٫٢ كجم.ق/سم٢ أو بار، ٦٠ رطل بالبوصة٢)(ضغط نفخ اإلطارات الباردة الموصى به)

 4 T 17مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

اإلطارات والعجالت (باستثناء كوريا)
إطارات مقاس ١٦ بوصة

205/65R16 95Hمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطارات الباردة 

الموصى به)

بار، سرعة السيارة أو  (كجم.ق/سم٢   kPa
رطل بالبوصة٢)

270 (٢٫٧، ٣٩)أكثر من  km/h 160 (١٦٠ كم/ساعة)

240 (٢٫٤، ٣٥)km/h 160 (١٦٠ كم/ساعة) أو أقل

 6 1/2J 16مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

إطارات مقاس ١٧ بوصة
215/55R17 94Vمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطارات الباردة 

الموصى به)

بار، سرعة السيارة أو  (كجم.ق/سم٢   kPa
رطل بالبوصة٢)

270 (٢٫٧، ٣٩)أكثر من  km/h 160 (١٦٠ كم/ساعة)

240 (٢٫٤، ٣٥)km/h 160 (١٦٠ كم/ساعة) أو أقل

 7 1/2J 17مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

CAMRY_OM33F04H.indb   668CAMRY_OM33F04H.indb   668 2020-12-16   4:29:19 PM2020-12-16   4:29:19 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٨٦٦٩-١. المواصفات
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٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

إطارات مقاس ١٨ بوصة
235/45R18 94Wمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطارات الباردة 

الموصى به)

بار، سرعة السيارة أو  (كجم.ق/سم٢   kPa
رطل بالبوصة٢)

270 (٢٫٧، ٣٩)أكثر من  km/h 190 (١٩٠ كم/ساعة)

240 (٢٫٤، ٣٥)km/h 190 (١٩٠ كم/ساعة) أو أقل

 8J 18مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة

(ا اإلطار االحتياطي المدمج (إذا كان مجهزً
T155/70D17 110Mمقاس اإلطارات

ضغط نفخ اإلطار االحتياطي 
kPa 420 (٤٫٢ كجم.ق/سم٢ أو بار، ٦٠ رطل بالبوصة٢)(ضغط نفخ اإلطارات الباردة الموصى به)

x 4 T 17مقاس العجالت

N•m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شد صواميل العجلة
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٨-١. المواصفات ٦٧٠
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لمبات األضواء*١
النوعW (واط)لمبات األضواء

الخارج
أ21 (٢١)أضواء إشارة االنعطاف األمامية (طراز اللمبة)
أ21 (٢١)أضواء إشارة االنعطاف الخلفية (طراز اللمبة)

ب16 (١٦)أضواء الرجوع للخلف (طراز اللمبة)

المقصورة
ج8 (٨)ضوء المقصورة الخلفي*٢

ب5 (٥)أضواء المجاملة على األبواب*٢
ب5 (٥)ضوء صندوق األمتعة

لمبات بقاعدة وتدية (كهرمانية) أ:   
لمبات بنهاية مزدوجة ج:   

لمبات بقاعدة وتدية (شفافة) ب:   

.LED لمبات األضواء التي لم يتم إدراجها في هذا الجدول هي لمبات  :١*  
ا إذا كان مجهزً  :٢*  
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٨٦٧١-١. المواصفات
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٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

معلومات الوقود

يجب أن تستعمل بنزين غير معالج بالرصاص فقط.
قم باختيار بنزين غير معالج بالرصاص برقم أوكتاني بحثي ٩١ (معدل رقم أوكتاني ٨٧) أو أعلى 

للحصول على أفضل أداء للمحرك.

استعمال البنزين المخلوط باإليثانول في محرك بنزين ■
تسمح تويوتا باستعمال البنزين المخلوط باإليثانول ولكن بحيث ال تتجاوز كمية اإليثانول ما نسبته ١٠%. 
تأكد من أن البنزين المخلوط باإليثانول الذي تنوي استعماله له رقم أوكتاني بحثي يتوافق مع ما هو مذكور 

أعاله.
إذا سمعت صوت طقطقة يصدر من المحرك ■

استشر وكيل تويوتا لديك. ●
قد تسمع من حين آلخر طرق خفيف لمدة قصيرة عند التسارع أو صعود التالل. هذا أمر طبيعي وال يستدعي  ●

إلى القلق.
 مالحظة

مالحظة حول جودة الوقود ■
ا غير مالئم. سيتسبب الوقود غير المالئم في تلف المحرك إذا تم استخدامه. ● ال تستخدم وقودً
ال تستعمل بنزين يحتوي على إضافات معدنية، على سبيل المثال المنغنيز أو الحديد أو الرصاص، وإال،  ●

فقد يتسبب في حدوث تلف في المحرك أو نظام التحكم باالنبعاثات لديك.
ال تعمد إلى إضافة المواد المضافة للوقود المتوفرة في األسواق والتي تحتوي على إضافات معدنية. ●
● .M100 ،M85 ،M15 ال تعمد إلى استعمال الميثانول المخلوط بالبنزين كما هو الحال في

استعمال البنزين الذي يحتوي على الميثانول قد يتسبب في حدوث تلف أو عطل في المحرك.

CAMRY_OM33F04H.indb   671CAMRY_OM33F04H.indb   671 2020-12-16   4:29:19 PM2020-12-16   4:29:19 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



٨-٢. الضبط حسب الطلب ٦٧٢

CAMRY_GH

المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب

تتضمن سيارتك مجموعة من المميزات اإللكترونية التي يمكن ضبطها لتالئم رغباتك. من الممكن 
النظام  شاشة  على  المتعددة،  المعلومات  عرض  شاشة  باستعمال  المميزات  هذه  تهيئات  تغيير 

الصوتي أو بواسطة وكيل تويوتا لديك.

ضبط مميزات السيارة حسب الطلب
عند ضبط مميزات السيارة حسب الطلب، تأكد من أنه تم صف السيارة في مكان آمن بينما يكون 

ذراع تحويل السرعة في الوضع P وتكون مكابح صف السيارة معشقة.
التغيير على شاشة النظام الصوتي (السيارات المجهزة بالنظام المالحي/نظام الوسائط المتعددة) ■

.“MENU” اضغط الزر  
قم باختيار ”إعداد“ الموجود على شاشة ”القائمة“.  

قم باختيار ”Vehicle“ الموجود على شاشة ”إعداد“.  
قم باختيار ”إعداد السيارة حسب الطلب“.  

يمكن تغيير العديد من التهيئات. لمعرفة التفاصيل، راجع قائمة التهيئات التي يمكن تغييرها.
التغيير باستعمال شاشة عرض المعلومات المتعددة ■

ص ١٣٩، ١٥٤
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٨٦٧٣-٢. الضبط حسب الطلب

CAMRY_GH

٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب
الطلب.  حسب  ضبطها  يتم  التي   األخر الوظائف  مع  بالتزامن  الوظائف  تهيئات  بعض  تغيير  يتم 

اتصل بوكيل تويوتا لديك للمزيد من التفاصيل.
التهيئات التي يمكن تغييرها على شاشة النظام الصوتي (السيارات المجهزة بالنظام المالحي/  

نظام الوسائط المتعددة)
التهيئات التي يمكن تغييرها بواسطة وكيل تويوتا لديك  

تعريف الرموز: O = متوفر، — = غير متوفر
المقاييس والعدادات وشاشة عرض المعلومات المتعددة  ■

(ص ١٣٠، ١٣٤، ١٤٧)

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

km (L/100km) الوحدات*
(كم [لتر/١٠٠كم])

 km (km/L)
—O(كم [كم/لتر])

الخدمات التي توفر الراحة
تشغيل(وظيفة االقتراح)

تشغيل
OO(عندما تكون السيارة متوقفة)

إيقاف
ا للدولة. تتفاوت التهيئة االفتراضية تبعً  :*  
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٨-٢. الضبط حسب الطلب ٦٧٤

CAMRY_GH

قفل الباب (ص ١٨٥، ١٩٥، ٦٣٧) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

يتم فك قفل جميع فك القفل باستعمال المفتاح*١
األبواب بخطوة واحدة

يتم فك قفل باب السائق 
بخطوة واحدة، يتم فك قفل 
جميع األبواب بخطوتين

—O

المرتبطة  الباب  قفل  وظيفة 
OOإيقافتشغيلبالسرعة*٢

وظيفة قفل الباب المرتبطة بموضع 
OOتشغيلإيقافتحويل السرعة*٢

المرتبطة  الباب  قفل  فك  وظيفة 
OOتشغيلإيقافبموضع تحويل السرعة*١، ٢

المرتبطة  الباب  قفل  فك  وظيفة 
OOتشغيلإيقافبباب السائق*٢

األمتعة  صندوق  قفل  قفل/فك 
جميع  قفل  قفل/فك  يتم  عندما 

األبواب*٢
O—إيقافتشغيل

ا للدولة. تتفاوت التهيئة االفتراضية تبعً  :١*  
ا إذا كان مجهزً  :٢*  
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٨٦٧٥-٢. الضبط حسب الطلب

CAMRY_GH

٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

نظام الدخول والتشغيل الذكي*١ ووحدة التحكم الالسلكي عن بعد  ■
(ص ١٨٥، ١٩٥، ٢٠٠)

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

OOإيقاف إلى ٥٧مستو صوت رنان التشغيل*٢

إشارة التشغيل 
OOإيقافتشغيل(وامضات الطوارئ) 

وظيفة  تفعيل  قبل  المنقضية  المدة 
قفل األبواب تلقائيًا إذا لم يتم فتح 

الباب بعد فك قفله
٣٠ ثانية

٦٠ ثانية
OO ١٢٠ ثانية

O—إيقافتشغيلرنان التحذير من الباب المفتوح

ا إذا كان مجهزً  :١*  
في بعض الموديالت  :٢*  
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٨-٢. الضبط حسب الطلب ٦٧٦

CAMRY_GH

نظام الدخول والتشغيل الذكي*١ (ص ١٨٥، ١٩٥، ٢٠٠) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

O—إيقافتشغيلنظام الدخول والتشغيل الذكي

OOباب السائقجميع األبوابوظيفة فك قفل األبواب الذكية*١، ٢

كافة  قفل  فك  قبل  المنقضية  المدة 
باب  مقبض  تثبيت  عند  األبواب 

السائق واإلمساك به*١، ٢
O—٢ ثانيةإيقاف

O—حسب الرغبة٢ مرةعدد عمليات قفل الباب المتتالية

ا إذا كان مجهزً  :١*  
ا للدولة. تتفاوت التهيئة االفتراضية تبعً  :٢*  

وحدة التحكم الالسلكي عن بعد (ص ١٧٨، ١٨٥، ١٩٥) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

O—إيقافتشغيلوحدة التحكم الالسلكي عن بعد

يتم فك قفل جميع عملية فك القفل*١
األبواب بخطوة واحدة

يتم فك قفل باب السائق 
بخطوة واحدة، يتم فك قفل 
جميع األبواب بخطوتين

OO

اضغطه وأبقه مضغوطًا عملية فك قفل صندوق األمتعة
(لفترة قصيرة)

ضغطة واحدة قصيرة

—O
اضغطه مرتين

اضغطه وأبقه مضغوطًا
(لفترة طويلة)

إيقاف
O—إيقافتشغيلوظيفة الفزع*٢

ا للدولة. تتفاوت التهيئة االفتراضية تبعً  :١*  
ا إذا كان مجهزً  :٢*  
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٨٦٧٧-٢. الضبط حسب الطلب

CAMRY_GH

٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

النوافذ اآللية وفتحة السقف*١ أو فتحة السقف البانورامية*١ ■ 
(ص ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٦)

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

O—تشغيلإيقافالتشغيل المرتبط بالمفتاح

التحكم  بوحدة  المرتبط  التشغيل 
O—تشغيلإيقافالالسلكي عن بعد*٢

بوحدة  المرتبط  التشغيل  إشارة 
O—إيقافتشغيلالتحكم الالسلكي عن بعد (رنان)*٢

ا إذا كان مجهزً  :١*  
باستثناء كوريا  :٢*  

فتحة السقف* (ص ٢٣٢) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

عند  بالمكونات  المرتبط  التشغيل 
O—اإلمالة فقطالسحب فقطاستعمال مفتاح الميكانيكي

عند  بالمكونات  المرتبط  التشغيل 
استعمال وحدة التحكم الالسلكي 

عن بعد
O—اإلمالة فقطالسحب فقط

ا إذا كان مجهزً  :*  
ذاكرة وضعية القيادة* (ص ٢١٢) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

بوظيفة  المرتبطة  األبواب  اختيار 
O—جميع األبوابباب السائقاستدعاء الذاكرة

ا إذا كان مجهزً  :*  
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٨-٢. الضبط حسب الطلب ٦٧٨

CAMRY_GH

عجلة القيادة* (ص ٢١٩) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

اإلمالة فقطوظيفة اإلمالة التلقائية
ضبط الطول فقط

OO اإلمالة وضبط الطول
إيقاف

السيارات المجهزة بعجلة قيادة يتم ضبطها آليًا  :*  
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (ص ٢٢٣) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

المرايا  وتمديد  طي  عملية 
التلقائية*

المرتبطة بقفل/فك قفل 
األبواب

إيقاف
—O المرتبطة باستعمال محول 

تشغيل المحرك
في بعض الموديالت  :*  

نظام التحكم التلقائي باألضواء (ص ٢٧٩) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

OOمن -٢ إلى ٢قياسيةحساسية مستشعر الضوء

تضيء  أن  قبل  المنقضية  المدة 
O—قياسيةقياسيةاألضواء الرئيسية األمامية تلقائيًا*

المدة المنقضية قبل انطفاء األضواء 
وبعد  تلقائيًا  األمامية  الرئيسية 

إغالق األبواب*
٣٠ ثانية

إيقاف
—O ٦٠ ثانية

٩٠ ثانية
في بعض الموديالت  :*  
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٨٦٧٩-٢. الضبط حسب الطلب
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٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا* (ص ٣٨٨) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

O—من ١ إلى ٢٣مستو صوت الرنان

ا إذا كان مجهزً  :*  
النظام BSM (مراقبة النقاط العمياء)* (ص ٣٧٦) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

الخارجية  المرآة  مؤشر  سطوع 
O—خافتساطعللرؤية الخلفية

مؤقت اإلشعارات الخاص بظهور 
متوسطالسيارة التي تقترب (الحساسية)

مبكر
—O

متأخر
عند رصد السيارة في النقطة 

العمياء فقط
ا إذا كان مجهزً  :*  

وظيفة RCTA (التنبيه الخاصة بحركة المرور القادمة من الخلف)* (ص ٣٩٨) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

O—من ١ إلى ٢٣مستو صوت الرنان

ا إذا كان مجهزً  :*  
نظام تكييف الهواء التلقائي* (ص ٤٤٧) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

الهواء  سحب  وضعي  بين  التبديل 
تدوير  إعادة  ووضع  الخارجي 
مفتاح  باستعمال  المرتبط  الهواء 

“AUTO” الوضع
OOيدويتلقائي

تشغيل مفتاح الوضع التلقائي لنظام 
OOيدويتلقائيتكييف الهواء

ا إذا كان مجهزً  :*  
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٨-٢. الضبط حسب الطلب ٦٨٠
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اإلضاءة (ص ٤٦٣) ■

التهيئة المضبوطة حسب التهيئة االفتراضيةالوظيفة
الطلب

انطفاء  قبل  المنقضية  المدة 
١٥ ثانيةاألضواء

إيقاف
OO ٧٫٥ ثانية

٣٠ ثانية
بنظام  المجهزة  غير  السيارات 
الدخول والتشغيل الذكي: التشغيل 
المحرك  تشغيل  محول  إدارة  بعد 

“LOCK” إلى الوضع
الدخول  بنظام  المجهزة  السيارات 
بعد  التشغيل  الذكي:  والتشغيل 
إلى  المحرك  تشغيل  محول  إدارة 

وضع اإليقاف

O—إيقافتشغيل

O—إيقافتشغيلالتشغيل عند فك قفل األبواب
السيارة  من  تقترب  عندما  التشغيل 
اإللكتروني  المفتاح  ويكون 

بحوزتك*١
O—إيقافتشغيل

O—إيقافتشغيلأضواء حيز األقدام*٢

أجهزة  بلوحة  الخاص  الزينة  ضوء 
الباب  مقابض  وأضواء  القياس*٢ 

الداخلية*٢
O—إيقافتشغيل

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي  :١*  
ا إذا كان مجهزً  :٢*  
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٨٦٨١-٢. الضبط حسب الطلب

CAMRY_GH

٨

يارة
 الس

ات
صف

موا

  تحذير
خالل الضبط حسب الطلب ■

في  مصفوفة  السيارة  تكون  أن  على  احرص  الطلب،  حسب  الضبط  خالل  المحرك  تشغيل  لضرورة  ا  نظرً
مكان ذي تهوية كافية. في األماكن المغلقة، مثل المرآب، يمكن أن تتجمع غازات العادم التي تحتوي على 
غاز أول أكسيد الكربون (CO) الضار وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث الوفاة أو 

التعرض لمشكلة صحية خطيرة.

 مالحظة
خالل الضبط حسب الطلب ■

للحيلولة دون نفاد شحنة البطارية، تأكد من تشغيل المحرك خالل ضبط المميزات حسب الطلب.
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٨-٣. البنود التي يجب تهيئتها مبدئيًا ٦٨٢

CAMRY_GH

ا البنود التي يجب تهيئتها مبدئيً

يجب تهيئة البند التالي مبدئيًا للتشغيل العادي للنظام بعد حاالت مثل التي تحدث بعد إعادة توصيل 
البطارية أو القيام بصيانة السيارة:

مرجعمتى تجب التهيئة المبدئيةالبند

نظام التحذير الخاص بضغط 
اإلطارات*

هو •  كما  اإلطارات  نفخ  ضغط  تغيير  عند 
وزن  أو  القيادة  سرعة  تغيير  عند  الحال 

الحمولة
هو •  كما  اإلطارات  نفخ  ضغط  تغيير  عند 

الحال عند تغيير مقاس اإلطار
عند تبديل (تدوير) اإلطارات• 
أرقام •  رموز  تسجيل  بإجراء  القيام  بعد 

تعريف جهاز اإلرسال

ص ٥٣٤

ا  *: إذا كان مجهزً
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٦٨٣

CAMRY_GH

الملحق

ماذا تفعل إذا... 
(تحري الخلل وإصالحه)................. ٦٨٤

نظام  مالك  ”دليل  راجع  المالحي،  النظام  أو  المتعددة  الوسائط  بنظام  المجهزة  للسيارات 
التوجيه والوسائط المتعددة“ للحصول على معلومات تتعلق بالتجهيزات المدرجة أدناه.

النظام المالحي •
النظام الصوتي/المرئي •
نظام مراقبة الرؤية الخلفية •
شاشة مراقبة المساعدة على صف سيارة تويوتا •
شاشة مراقبة الرؤية البانورامية •
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ماذا تفعل إذا... (تحري الخلل وإصالحه)

إذا واجهتك مشكلة، قم بفحص ما يلي قبل االتصال بوكيل تويوتا لديك.

ال يمكن قفل األبواب أو فك قفلها أو فتحها أو إغالقها

فقدت مفاتيحك
●  إذا فقدت مفاتيحك أو المفاتيح الميكانيكية، يمكنك عمل مفاتيح أصلية جديدة أو مفاتيح ميكانيكية لد

وكيل تويوتا لديك.(ص ١٨١)
إذا فقدت مفاتيحك أو المفاتيح اإللكترونية، فإن احتمالية سرقة السيارة ترتفع بشكلٍ كبير. اتصل بوكيل  ●

تويوتا لديك على الفور. (ص ١٨٤)

ال يمكن قفل األبواب أو فك قفلها
هل بطارية المفتاح ضعيفة أو فارغة الشحنة؟ (ص ٥٥٥) ●
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●

هل محول تشغيل المحرك في الوضع IGNITION ON؟ 
عند قفل األبواب، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف. (ص ٢٥٧)

السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●
هل تم ترك المفتاح اإللكتروني داخل السيارة؟ 

عند قفل األبواب، تأكد من وجود المفتاح اإللكتروني بحوزتك.
قد ال تعمل الوظيفة بشكل صحيح بسبب ظروف الموجات الالسلكية. (ص ١٨٢، ٢٠٣) ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي
هل تم ضبط قفل حماية األطفال؟ ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي من داخل السيارة عند ضبط القفل. قم بفتح الباب الخلفي من الخارج ومن 
ثم قم بفك القفل لقفل حماية األطفال. (ص ١٩٠)

يتم إغالق غطاء صندوق األمتعة بينما ما يزال المفتاح اإللكتروني بداخله 
(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)

األمتعة  ● صندوق  فتح  ويمكنك  األمتعة  صندوق  داخل  اإللكتروني  المفتاح  ترك  منع  وظيفة  ستعمل 
كالمعتاد. قم بإخراج المفتاح من صندوق األمتعة. (ص ١٩٧)

ماذا تفعل إذا ... (تحري الخلل وإصالحه)٦٨٤
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CAMRY_GH

إذا كنت تعتقد بوجود عطل ما
ال يبدأ تشغيل المحرك 

(السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
هل ذراع تحويل السرعة في الوضع P؟ (ص ٢٥٨) ●
هل تم فك قفل عجلة القيادة؟ (ص ٢٥٤) ●
هل نفدت شحنة البطارية؟ (ص ٦٤٠) ●

ال يبدأ تشغيل المحرك 
(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)

هل قمت بضغط محول تشغيل المحرك خالل الضغط على دواسة المكابح بإحكام؟ (ص ٢٥٦) ●
هل ذراع تحويل السرعة في الوضع P؟ (ص ٢٥٨) ●
هل تم ترك المفتاح اإللكتروني في أي مكان قابل للرصد داخل السيارة؟ (ص ٢٠١) ●
هل تم فك قفل عجلة القيادة؟ (ص ٢٥٨) ●
هل بطارية المفتاح اإللكتروني ضعيفة أو فارغة الشحنة؟  ●

في هذه الحالة، يمكن بدء تشغيل المحرك بشكل مؤقت. (ص ٦٣٨)
هل نفدت شحنة البطارية؟ (ص ٦٤٠) ●

يتعذر نقل ذراع تحويل السرعة من الوضع P حتى إذا قمت بالضغط على دواسة المكابح
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي:  ●

هل محول تشغيل المحرك في الوضع ”ON“؟
إذا لم تستطع تحرير ذراع تحويل السرعة عن طريق الضغط على دواسة المكابح خالل وجود محول 

تشغيل المحرك في الوضع”ON“. (ص ٢٦٤، ٢٧٠)
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

هل محول تشغيل المحرك في الوضع IGNITION ON؟
إذا لم تستطع تحرير ذراع تحويل السرعة عن طريق الضغط على دواسة المكابح خالل وجود محول 

تشغيل المحرك في الوضع IGNITION ON. (ص ٢٦٤، ٢٧٠)

٦٨٥ماذا تفعل إذا ... (تحري الخلل وإصالحه)

CAMRY_OM33F04H.indb   685CAMRY_OM33F04H.indb   685 2020-12-16   4:29:20 PM2020-12-16   4:29:20 PM

CAMRY_OM_General_OM33F04H



CAMRY_GH

ال يمكن إدارة عجلة القيادة بعد إيقاف المحرك
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: ●

يقفل لمنع سرقة السيارة إذا كان المفتاح مسحوباً من محول تشغيل المحرك. (ص ٢٥٥)
السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي: 

يقفل تلقائيًا لمنع سرقة السيارة. (ص ٢٥٨)

ال تفتح النوافذ أو تغلق عن طريق تشغيل مفاتيح النوافذ اآللية
هل تم الضغط على مفتاح قفل النافذة؟ ●

ال يمكن تشغيل النوافذ اآللية باستثناء تلك الموجودة عند مقعد السائق إذا تم الضغط على مفتاح قفل 
النافذة. (ص ٢٢٧)

عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف تلقائيًا 
(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)

سيتم تشغيل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا إذا تركت السيارة في الوضع ACCESSORY أو الوضع  ●
IGNITION ON (المحرك ال يدور) لفترة من الزمن. (ص ٢٥٨)

يصدر صوت رنان تحذير خالل القيادة
يومض ضوء التذكير بربط حزام المقعد  ●

هل يرتدي السائق والراكب األمامي أحزمة المقاعد؟ (ص ٥٩١)
مؤشر مكابح صف السيارة مشغالً  ●

هل تم تحرير مكابح صف السيارة؟ (ص ٢٧٣) 
ا صوت أنواع أخر من رنان التحذير. (ص ٥٨٨، ٥٩٧) ا للحالة، قد يصدر أيضً تبعً

ماذا تفعل إذا ... (تحري الخلل وإصالحه)٦٨٦
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يتم تفعيل جرس اإلنذار ويصدر صوت البوق 
(السيارات المجهزة بجرس إنذار)

هل قام أي أحد داخل السيارة بفتح أحد األبواب خالل ضبط جرس اإلنذار؟  ●
يرصده المستشعر ويصدر صوت جرس اإلنذار. (ص ١١٧)

قم بتنفيذ أحد الخطوات التالية إليقاف صدور صوت جرس اإلنذار:
السيارات غير المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

قم بفك قفل األبواب أو افتح صندوق األمتعة باستعمال وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. •
ابدأ تشغيل المحرك. •
(باستثناء هونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

قم بفك قفل األبواب أو افتح صندوق األمتعة باستعمال وظيفة الدخول (إذا كانت مجهزة) أو وحدة  •
التحكم الالسلكي عن بعد.

ابدأ تشغيل المحرك. •
(لهونغ كونغ وماكاو) السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي

قم بفك قفل األبواب. •
افتح صندوق األمتعة باستعمال وظيفة الدخول أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد. •
قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى الوضع ACCESSORY أو الوضع IGNITION ON، أو قم  •

بتشغيل المحرك.
يصدر صوت رنان تحذير عند مغادرة السيارة 

(السيارات المجهزة بنظام الدخول والتشغيل الذكي)
هل الرسالة معروضة على شاشة عرض المعلومات المتعددة؟ ●

تفقد الرسالة الظاهرة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٥٩٧)

يتم تشغيل ضوء تحذير أو يتم عرض رسالة تحذير
عندما يضيء ضوء التحذير أو يتم عرض رسالة تحذيرية، راجع ص ٥٨٨، ٥٩٧. ●

٦٨٧ماذا تفعل إذا ... (تحري الخلل وإصالحه)
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عند حدوث مشكلة

إذا انثقب إطار
بتصليح  ● وقم  آمن  مكان  في  السيارة  أوقف  المثقوب:  اإلطار  لتصليح  طوارئ  بعدة  المجهزة  السيارات 

اإلطار المثقوب بشكل مؤقت باستعمال عدة الطوارئ لتصليح اإلطار المثقوب. (ص ٦٠٢)
بإطار  ● المثقوب  اإلطار  واستبدل  آمن  مكان  في  السيارة  بإيقاف  قم  احتياطي:  بإطار  المجهزة  السيارات 

احتياطي. (ص ٦٢٠)

إذا انغرزت السيارة
جرب اإلجراءات المتبعة إذا إنغرزت السيارة في الطين أو الوحل أو الثلوج. (ص ٦٤٩) ●

ماذا تفعل إذا ... (تحري الخلل وإصالحه)٦٨٨
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مصادقات
نظام منع التشغيل
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وحدة التحكم الالسلكي عن بعد
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نظام الدخول والتشغيل الذكي
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تويوتا مفهوم السالمة لد
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معلومات محطة البنزين

ذراع السقاطة اإلضافيةفاتح صندوق األمتعةباب فتحة تعبئة الوقود
ص ٥١٣ص ١٩٥ص ٢٩٧

ذراع تحرير قفل غطاء المحركفاتح باب فتحة تعبئة الوقودضغط نفخ اإلطارات
ص ٥١٣ص ٢٩٧ص ٦٦٧، ٦٦٨

سعة خزان الوقود
(مرجع)

2GR-FKS (باستثناء كوريا) و A25A-FKS المحركين
L 60 (٦٠ لتر)

(لكوريا) A25A-FKS المحرك
L 60.6 (٦٠٫٦ لتر)

ص ٦٥٨، ٦٧١نوع الوقود  
ص ٦٦٧، ٦٦٨ضغط نفخ اإلطارات الباردة  

سعة زيت المحرك
(تصفية وإعادة تعبئة — 

مرجع)
ص ٦٥٨  

نوع زيت المحرك
 “Toyota Genuine Motor Oil”

(زيت المحرك األصلي من تويوتا) أو ما يعادله
ص ٦٥٨  
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