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٨
لمعلوماتك

دليل المالك الرئيسي
يرجـى مالحظـة أن هـذا الدليـل يشـمل المعلومات عـن جميع الموديـالت والتجهيـزات بما فيهـا األجهزة 

االختيارية. لذلك، قد تجد بعض الشروحات الخاصة بتجهيزات غير مركبة في سيارتك.
جميع المواصفات الواردة في هذا الدليل صحيحة في وقت الطباعة.

ولكن انطالقاً من سياسـة تويوتا المتمثلة في التحسـين المستمر للمنتجات، فإننا نحتفظ بحق إجراء تغييرات 
في أي وقت دون إشعار.

وفقاً للمواصفات، قد تختلف السيارات المبينة في األشكال التوضيحية عن سيارتك بالنسبة للتجهيزات.

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك تويوتا
. إن استعمال  تتوفر تشكيلة واسعة لكل من قطع غيار وكماليات غير أصلية لسيارات تويوتا في األسواق حالياً
تلك المواد قد يؤثر على سالمة سيارتك عكسياً حتى إذا قد كانت تلك المواد مصادق عليها من قبل سلطات 
معينة في بلدك. لذا ال يمكن لشركة تويوتا موتور كوربوريشن أن تضمن قطع غيار وكماليات غير تلك األصلية 

الخاصة بالسيارات تويوتا وأيضاً ال تتحمل أية مسؤولية عن أية نتائج ناشئة عن تركيب مثل تلك المواد.
ينبغي عدم تعديل هذه السيارة باستعمال منتجات غير تلك األصلية الخاصة بالسيارات تويوتا. يمكن للتعديل 
باسـتعمال تلـك المـواد أن يؤثر على أداء وسـالمة ومتانة السـيارات وقد يعتبـر تجاوزاً للقوانيـن الحكومية. 
باإلضافة الى ذلك، قد تكون أضرار أو مشاكل في األداء ناشئة عن تعديل سيارتك غير مشمولة في الضمان.

تركيب نظام إرسال الترددات الالسلكية
إذا قمت بتركيب جهاز إرسال الترددات الالسلكية في سيارتك، فإنه يمكن أن يؤثر على األنظمة االلكترونية 

مثل: 
نظام حقن الوقود المتعدد النقاط/نظام حقن الوقود المتعدد النقاط بالتتابع ●
● Toyota Safety Sense نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة
نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ●
نظام الفرامل المانع لالحتباس ●
● SRS األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
نظام شد حزام المقعد مسبقاً ●

تأكد من استشـارة وكيل تويوتا لديك حول الوسـائل االحتياطية أو التعليمات الخاصة بتركيب جهاز إرسـال 
الترددات الالسلكية.

يمكنـك الحصول على المعلومات عن موجات الترددات ومسـتويات الطاقة ومواضع الهوائيات والتحضير 
لتركيب أجهزة إرسال الترددات الالسلكية حسب الطلب من وكيل تويوتا المعتمد.



٩
تسجيل بيانات السيارة

السيارة مجهزة بكمبيوترات متطورة تقوم بتسجيل بيانات معينة مثل:
سرعة دوران المحرك / سرعة الموتور الكهربائي (سرعة موتور توليد قوة السحب)• 
حالة تعجيل السيارة• 
حالة تعشيق الفرامل• 
سرعة السيارة• 
حالة تشغيل أنظمة المساعدة على القيادة• 
صور من الكاميرات • 

سيارتك مجهزة بكاميرات. قم باالتصال بوكيل تويوتا بخصوص أماكن كاميرات التسجيل.
تختلف البيانات المسجلة وفقاً لفئة السيارة واألجهزة االختيارية والوجهات المتاحة لها.

ال تقوم هذه الكمبيوترات بتسجيل محادثات أو أصوات، وتقوم فقط بتسجيل صور خارج السيارة في ظروف 
معينة.

االستفادة من البيانات ●
قد تسـتفيد شـركة تويوتا من البيانات المسـجلة في هذا الكمبيوتر لتشـخيص الخلل وتنفيذ عمليات البحث 

والتطوير وتحسين الجودة.
لن تقوم شركة تويوتا بكشف البيانات المسجلة لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:

عند الحصول على موافقة مالك السيارة أو مستأجرها إذا كانت السيارة مستأجرة• 
استجابةً لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة أو وكالة حكومية• 
الستعمال البيانات من قبل تويوتا في قضية• 
ألغراض البحث التي ال تكون البيانات فيها متعلقة بسيارة معينة أو بمالك السيارة• 

يمكن مسح معلومات الصورة المسجلة بواسطة وكيل تويوتا. ●
يمكن إبطال وظيفة تسـجيل الصورة. ولكن إذا تم إبطال الوظيفة فلن تكون البيانات المسـجلة أثناء تشـغيل 

النظام متوفرة.



١٠
جهاز تسجيل بيانات األحداث

هذه السيارة مجهزة بجهاز تسجيل بيانات األحداث (EDR). يتم استعمال هذا الجهاز EDR بصورة رئيسية 
لتسجيل حاالت تصادم معين أو شبه تصادم، مثل انتفاخ كيس هوائي أو االصطدام بعائق موجود على طريق، 
بحيـث ستسـاعد البيانـات على فهـم أداء أنظمة السـيارة. الجهاز EDR مصمم لتسـجيل البيانـات المتعلقة 
بحركات السـيارة وأنظمة ضمان السـالمة لمدة قصيرة من الزمن، ٣٠ ثانية أو أقل. ولكن، قد ال يتم تسـجيل 

البيانات وفقاً لشدة التصادم ونوعه.
جهاز EDR المركب في هذه السيارة مصمم لتسجيل البيانات مثل:

حالة تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في سيارتك؛• 
مد ضغط السائق على دواسة التعجيل و/أو دواسة الفرامل (في حال قيامه بذلك)؛ و،• 
السرعة التي كنت تقود بها السيارة.• 

يمكن لهذه البيانات أن تساعد على توفير فهم أفضل للظروف التي تقع فيها االصطدامات واإلصابات.
 EDR عند وقوع حالة اصطدام شـديد فقـط؛ ال يقوم جهاز EDR مالحظـة: تقوم سـيارتك بتسـجيل بيانات
بتسـجيل أي بيانات في ظروف القيادة العادية وال يتم تسـجيل أي بيانات شـخصية (االسـم والجنس والعمر 
 EDR مثل سـلطات تنفيذ القانون جمع بيانات ولكن يمكن ألطراف أخر .( ومـكان وقـوع االصطدام مثالً

مع البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها دورياً أثناء عمليات التحقيق في االصطدامات.
لقراءة البيانات المسجلة بجهاز EDR، من الضروري استخدام جهاز خاص والوصول إلى السيارة أو جهاز 
EDR. باإلضافـة إلـى الجهة المصنعة للسـيارات، تسـتطيع أطراف أخر مثـل جهات تنفيـذ القانون قراءة 
.EDR البيانات إذا كان لديها الجهاز الخاص للقيام بذلك وكان لها الحق في الوصول إلى السيارة أو جهاز

● EDR كشف بيانات
لن تقوم شركة تويوتا بكشف البيانات المسجلة في الجهاز EDR لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:

عندما يكون مالك السيارة (أو مستأجر السيارة) متفقاً• 
استجابةً لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة أو وكالة حكومية• 
الستعمال البيانات من قبل تويوتا في قضية• 

ولكن عند الضرورة، قد تقوم شركة تويوتا بـ:
استعمال البيانات لعملية الفحص المتعلقة بأداء ضمان سالمة السيارة• 
كشف البيانات لطرف ثالث ألغراض الفحص بدون كشف المعلومات حول السيارة أو مالك السيارة• 



١١
شطب سيارتك تويوتا

األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS وأنظمة شد أحزمة المقاعد مسبقاً المركبة 
فـي سـيارتك تويوتا تتضمن مواد كيماوية قابلة لالنفجار. إذا تم شـطب سـيارتك مع كـون األكياس الهوائية 
وأنظمة شد أحزمة المقاعد مسبقاً مركبة فيها، فإنه يمكن أن يؤدي الى وقوع حوادث مثل نشوب حريق. تأكد 
من طلب من محل صيانة مؤهل أو وكيل تويوتا لديك إزالة األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة 

التكميلي SRS وأنظمة شد أحزمة المقاعد مسبقاً والتخلص منها قبل شطب سيارتك.

تنبيهات احتياطية عامة حول القيادة ■
القيادة تحت تأثير الكحول أو العقاقير: ال تعمد مطلقاً إلى قيادة سـيارتك عندما تعاني من تأثير الكحول أو 
العقاقير التي تحد من قدرتك على السيطرة على سيارتك. يبدأ تأثير الكحول وبعض أنواع العقاقير بعد فترة 
متأخـرة، ويحـد من قدرتك على اتخاذ القـرار الصائب ويقلل من قابليتك على التنسـيق، مما قد يؤدي إلى 

وقوع حادث يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قيـادة وقائيـة: قـم دائماً بقيـادة وقائية. توقع األخطـاء التي قد تصدر من قبل السـائقين اآلخريـن أو من قبل 

المشاة وكن مستعداً لتفادي وقوع الحوادث.
سـهو السـائق: قم دائماً بتوجيه جل انتباهك للقيادة. أي تصرف قد يربك السـائق مثل ضبط مفاتيح التحكم 
أو التحدث بواسـطة الهاتف النقال أو القراءة يمكن أن يتسـبب في حدوث تصادم يؤدي إلى وفاتك أو وفاة 

الراكبين معك أو أشخاص آخرين أو إصابتكم إصابة خطيرة.
تنبيهات احتياطية عامة تتعلق بسالمة األطفال ■

ال تعمـد مطلقـاً إلى ترك األطفال لوحدهم في السـيارة، وال تعمد الى السـماح لهم مطلقـاً بالحصول على 
المفتاح أو استعماله.

قد يتمكن األطفال من تشـغيل السـيارة أو تغيير الترس إلى وضع الالتعشيق. كما يكمن خطر احتمال جرح 
األطفـال ألنفسـهم من خالل العبث بالنوافـذ أو المزايا األخر في السـيارة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن 

تتسبب الحرارة المتزايدة أو البرودة الشديدة بداخل السيارة في وفاة األطفال.



١٢
التأكد من موديل سيارتك

تأكد من رمز الموديل لمعرفة نوع موديل سيارتك.

G U N 1 3 5  – D T T H      T 

الرمز األساسي  
1GR-FE الموديالت المجهزة بالمحرك  :GGN15
1TR-FE الموديالت المجهزة بالمحرك  :TGN10
2TR-FE الموديالت المجهزة بالمحرك  :16 ،TGN11

1GD-FTV الموديالت المجهزة بالمحرك  :16 ،GUN13
2GD-FTV الموديالت المجهزة بالمحرك  :15 ،12 ،GUN10

5L-E الموديالت المجهزة بالمحرك  :LAN15

نظام القيادة، قاعدة العجالت  
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين، قاعدة عجالت قصيرة  :12 ،11 ،10
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين، قاعدة عجالت طويلة  :23 ،22 ،21 ،20

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت، قاعدة عجالت طويلة  :26 ،25
بري رنر (هيكل مرفوع)، قاعدة عجالت طويلة  :36 ،35

نوع المقصورة  
مقصورة مفردة  :B
مقصورة ذكية  :C

مقصورة مزدوجة  :D
صنع في  

ميانمار  :B
ماليزيا  :E

األرجنتين  :G
الجزائر  :H
كينيا  :J

السيارات الخاصة بجنوب أفريقيا  :N
باكستان  :P
تايالند  :T



١٣
نوع جهاز نقل الحركة  

جهاز نقل الحركة التلقائي بـ ٦ سرعات  :T
جهاز نقل الحركة اليدوي بـ ٥ سرعات  :M
جهاز نقل الحركة اليدوي بـ ٦ سرعات  :F

المرتبة  
HIGH  :H
STD  :S
LOW  :L
الهدف  

الموديالت الخاصة بميانمار  :B
الموديالت الخاصة بإندونيسيا  :D
الموديالت الخاصة بماليزيا  :E

الموديالت الخاصة بدول أمريكا الالتينية  :F
الموديالت الخاصة باألرجنتين  :G
الموديالت الخاصة بالجزائر  :H
الموديالت الخاصة بكينيا  :J

الموديالت الخاصة بالفيليبين  :M
الموديالت الخاصة بالدول اإلفريقية  :N

الموديالت الخاصة بباكستان  :P
الموديالت الخاصة بتايالند  :T
الموديالت الخاصة بفيتنام  :U

الموديالت الخاصة بدول الشرق األوسط، الخ.  :V
الموديالت الخاصة بدول عامة، الخ. فراغ: 

يوجـد رمـز الموديـل علـى بطاقـة أو لوحة بيانـات المصنـع، أو على بطاقـة الشـهادة القانونيـة ذات العنوان 
.“MODEL”



١٤
البطاقة أو اللوحة موجودة في المكان المبين في األشكال التوضيحية.

النوع أ
بطاقـة بيانات المصنـع أو بطاقة الشـهادة القانونية موجودة 

.على الدعامة اليسر

النوع ب
.بطاقة بيانات المصنع موجودة على الدعامة اليسر

النوع ج
بطاقـة بيانات المصنـع أو بطاقة الشـهادة القانونية موجودة 

.على الدعامة اليسر

النوع د
لوحة بيانات المصنع موجودة بجانب حجيرة المحرك.



١٥



١٦
قراءة هذا الدليل

تحذير:  
يشرح أشياء، إذا لم تمتثل لها، يمكن أن تؤدي إلى تعرض األشخاص للوفاة أو إصابات   

خطيرة.
مالحظة:  

يشـرح أشـياء، إذا لم تمتثل لها، يمكن أن تؤدي إلى تعرض السيارة أو تجهيزاتها للتلف   
أو للخلل.

يشـير إلـى إجـراءات التشـغيل أو العمـل. اتبـع الخطوات الـواردة فـي الترتيب   
الرقمي.

يشير الى عمليات التشغيل (الضغط أو   
التدويـر أو غيرهما) لتشـغيل المفاتيح 

.أو أجهزة أخر
يشـير الى نتائج عمليات التشغيل (فتح   

الغطاء، على سبيل المثال).

الموضـع  أو  المكـون  إلـى  يشـير   
الموضح.

يشير إلى «ال تعمد إلى...» أو «ال تعمد   
إلى قيامك بهذا» أو «احرص على عدم 

حدوث ذلك».



١٧
كيفية البحث

البحث حسب موضع التركيب ■
............. ص ١٨•  الفهرس المصور

الصـوت  ■ أو  األعـراض  حسـب  البحـث 
الصادر

ما الذي ينبغي تنفيذه عندما...• 
(تحري الخلل وإصالحه)... ص ٧٤٢

البحث حسب المصنف ■
............. ص ٢•  جدول المحتويات



الفهرس المصور١٨

التجهيزات الخارجية ■

قد يختلف شكل المصابيح الخارجية وفقاً للنوع، الخ. ( ص ٥٨٧)
................................................................... ص ١٨٣ األبواب الجانبية  
....................... ص ١٨٩ لوحات الوصول (الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية فقط)  
التأمين/فك التأمين............................................................... ص ١٨٣
......................................................... ص ٢١٦ فتح/إغالق زجاج النافذة
............................. ص ٦٦٤ التأمين/فك التأمين باستعمال المفتاح الميكانيكي*١
أضواء التحذير*١/رسائل التحذير*١....................................... ص ١٨٥، ٦٣٤
النافذة الخلفية (النوع االنزالقي)................................................... ص ٢٢١  
.................................................................. ص ١٩٠ البوابة الخلفية*١  
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.................................................... ص ٢١٣  
................................................................. ص ٢١٣ ضبط زاوية المرآة
........................................................................ ص ٢١٤ ثني المرايا
إزالة ضباب المرايا*١............................................................. ص ٤٨٠
ماسحات الزجاج األمامي.......................................................... ص ٢٩٥  
............................................... ص ٤٠٥ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
لتفادي التجمد (مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي)*١............. ص ٤٧٤، ٤٨٠

الفهرس المصور



١٩ الفهرس المصور

.......................................................... ص ٢٩٨ باب فتحة تعبئة الوقود*١  
.......................................................... ص ٢٩٨ طريقة إعادة تعبئة الوقود
نوع الوقود/سعة خزان الوقود..................................................... ص ٧٠١
اإلطارات.......................................................................... ص ٥٦٣  
حجم اإلطار/ضغط نفخ اإلطار................................................... ص ٧٢٤
إطارات شتوية/جنازير اإلطارات................................................. ص ٤٠٥
فحص ضغط نفخ اإلطار/تبديل مواضع اإلطارات/نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار*١... ص ٥٦٤
التعامل مع اإلطارات المثقوبة..................................................... ص ٦٤٥
............................................................. ص ٥٣٤ غطاء حجيرة المحرك  
الفتح.............................................................................. ص ٥٣٤
..................................................................... ص ٧٠٢ زيت المحرك
........................................................ ص ٦٧٥ التعامل مع إحماء المحرك

الكاميرا*١، ٢  
لمبات المصابيح الخارجية للقيادة

(كيفية االستبدال: ص ٥٨٧، واط: ص ٧٢٨)
المصابيح األمامية الرئيسية......................................................... ص ٢٨٤  
... ص ٢٨٤ مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار*١  
مصابيح الضباب األمامية*١/مصباح الضباب الخلفي*١، ٣........................ ص ٢٩٢  
.................................................. ص ٢٨١ مصابيح إشارة االنعطاف األمامية  

مصابيح إشارة االنعطاف الجانبية   
.................... ص ٢٨١ (النوع المركب على واقية الوحل أو النوع المركب على المرآة)
.................................................. ص ٢٨١ مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية  
مصابيح التوقف................................................................... ص ٢٨٤  
نظام التحكم بتقييد السرعة أثناء النزول على المنحدرات*١....................... ص ٣٩٤
............................................................ ص ٢٨٤ مصابيح مؤخرة السيارة  
....................................................... ص ٢٨٤ مصباح لوحة ترخيص السير  

مصابيح إشارة الرجوع للخلف*٣  
................. ص ٢٦٤، ٢٧٢ R تحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الرجوع للخلف

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».
*٣: قد تكون مركبة على الجانب المقابل وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة.



الفهرس المصور٢٠

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■

...................................................... ص ٢٥٢، ٢٥٥ مفتاح تشغيل المحرك  
............................ ص ٢٥٢، ٢٥٥ بدء تشغيل المحرك/تغيير المواضع أو األوضاع
إيقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ............................................... ص ٦١٩
..................................................... ص ٦٦٢ عند تعذر بدء تشغيل المحرك
رسائل التحذير*١................................................................. ص ٦٤٠
................................. ص ٢٦٤ ذراع تبديل السرعات (جهاز نقل الحركة التلقائي)  
................................................... ص ٢٦٤ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر...................................................... ص ٦٢١
عندما ال يتحرك ذراع تبديل السرعات............................................. ص ٢٦٩
ذراع تبديل السرعات (جهاز نقل الحركة اليدوي).................................. ص ٢٧٢  
................................................... ص ٢٧٢ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر...................................................... ص ٦٢١



٢١ الفهرس المصور

العدادات.......................................................................... ص ١٥٢  
قراءة العدادات.................................................................... ص ١٥٢
ضبط إضاءة لوحة أجهزة القياس أو إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس*١..... ص ١٥٢
................................................... ص ١٤٤ أضواء التحذير/أضواء اإلشارة
عند إضاءة أضواء التحذير......................................................... ص ٦٣٠
...................................... ص ١٥٧، ١٦٠ شاشة العرض المتعددة المعلومات*١  
........................................................ ص ٦٤٠ عند عرض رسائل التحذير
ذراع فرامل االنتظار................................................................ ص ٢٨٣  
................................................................. ص ٢٨٣ التعشيق/التحرير
............................................... ص ٤٠٦ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
............................................................. ص ٦٣٠ ضوء/صوت التحذير
ذراع إشارة االنعطاف.............................................................. ص ٢٨١  
.................................................. ص ٢٨٤ مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية  

المصابيح األمامية الرئيسية/المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة/
مصابيح مؤخرة السيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار*١...... ص ٢٨٤
......................... ص ٢٩٢ مصابيح الضباب األمامية*١/مصباح الضباب الخلفي*١
مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي........................................... ص ٢٩٥  
........................................................................ ص ٢٩٥ االستعمال
إضافة سائل الغسالة............................................................... ص ٥٥٢
ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك.............................................. ص ٥٣٤  
فاتح باب فتحة تعبئة الوقود*١..................................................... ص ٣٠٠  
نظام تكييف الهواء اليدوي*١...................................................... ص ٤٧١  
..................................................... ص ٤٧٨ نظام تكييف الهواء التلقائي*١  
................................................................... ص ٤١٢ نظام الصوت*١  
منفذ الجهاز االحتياطي AUX/منفذ جهاز USB................................. ص ٤١٥

نظام الوسائط المتعددة*١، ٢  
نظام توجيه السيارة*١، ٢  

نظام مراقبة المنظر الخلفي*١، ٢  
............................................................................ ص ٥٠١ الساعة  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».



الفهرس المصور٢٢

المفاتيح (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■

............................................................ ص ٢١٦ مفاتيح النوافذ اآللية*١  
............................................................. ص ٢١٧ مفتاح تأمين النافذة*١  
.............................................................. ص ١٨٥ مفتاح تأمين الباب*١  
......................................... ص ٢١٣ مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية*١  
.............................. ص ٣٥٣ مفتاح مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا*١  
................................................ ص ٤٧٤، ٤٨١ مفتاح جهاز التدفئة اآللية*١  
*١................................... ص ٢٨٦ قرص تسوية المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً  
......................................... ص ٣٩٩ ١*DPF مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل  
مفتاح إعادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار*١................................. ص ٥٦٦  



٢٣ الفهرس المصور

................................. ص ٤١٣، ٥٠٦ مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد*١، ٢  
............................................................ ص ٥٠٦ مفتاح التحدث*١، ٢، ٣  
مفاتيح التحكم بالعداد*١.......................................................... ص ١٦١  
....................... ص ٣٤٢ مفتاح التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك*١  

مفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة   
.................................................... ص ٣٢٣ المساعدة عند ميالن السيارة*١
................................................................. ص ١٥٧ ١*“DISP” الزر  

١* مفتاح نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً  
*١............... ص ٣٣٤ الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
.................................. ص ٣٤٩ ١* نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
......................................... ص ٢٠٩ ذراع فك تأمين عجلة القيادة القابلة لإلمالة  
................................................. ص ١٦١، ٤٤٧، ٥٠٦ مفاتيح الهاتف*١، ٢  

*١: إذا إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».
*٣: يتعذر استعمال المفتاح وفقاً لنوع نظام الصوت أو نظام توجيه السيارة.



الفهرس المصور٢٤

مفتاح وماض التحذير من الخطر................................................... ص ٦١٨  
................................ ص ٣٦١ مفتاح التحكم في نظام الدفع بعجلتين األماميتين*١  
.................................................................... ص ٥٠٢ مآخذ الطاقة*١  
.......................... ص ٣٨٧ ١*VSC OFF مفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة  
مفتاح إبطال التروس التفاضلية الخلفية*١.......................................... ص ٣٧١  
مفتاح التحكم في تحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات ”DAC“*١........ ص ٣٩٤  
مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك*١........................................ ص ٣٧٦  
................................ ص ٢٧٤ ١*“iMT” مفتاح جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي  
مفتاح جهاز تدفئة عجلة القيادة*١.................................................. ص ٤٨٦  
...................................................... ص ٤٨٦ مفاتيح جهاز تدفئة المقعد*١  
.................................................... ص ٤٨٦ مفاتيح أجهزة تهوية المقاعد*١  

١، ٢*USB  منفذ الجهاز  



٢٥ الفهرس المصور

التجهيزات الداخلية (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■

األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS................... ص ٤٧  
................................................................... ص ٣٨ حشيات األرضية  
................................................................... ص ٢٠١ المقاعد األمامية  
................................................................ ص ٢٠٣ المقاعد الخلفية*١  
مساند الرأس...................................................................... ص ٢٠٦  
..................................................................... ص ٤٢ أحزمة المقاعد  
.............................................................. ص ٤٩٣ الصندوق الحاوي*١  
أزرار التأمين الداخلية.............................................................. ص ١٨٥  
................................................................. ص ٤٩٤ حامالت األكواب  
............................................................... ص ٤٩٦ الصناديق االحتياطية  
............................................................ ص ٤٩٥ حامالت الزجاجات*١  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».



الفهرس المصور٢٦

.............................................................. ص ٤٩٤ حامالت األكواب*١  
الصناديق االحتياطية*١............................................................ ص ٤٩٦  
مفاتيح اختيار وضع القيادة*١............................................... ص ٢٦٦، ٢٧٣  



٢٧ الفهرس المصور

..................................................... ص ٢١١ المرآة الداخلية للرؤية الخلفية  
حاجبات الشمس*٢............................................................... ص ٥٠٠  
...................................................................... ص ٥٠٠ مرآة الزينة*١  
............................................................ ص ٤٩٠ المصابيح الشخصية*١  
المصابيح الداخلية*١، ٣........................................................... ص ٤٩٠  
المفتاح الرئيسي للمصباح الشخصي/الداخلي*١.................................. ص ٤٩٠  
الصناديق االحتياطية*١............................................................ ص ٤٩٦  
.................................................... ص ١٤٠ مفتاح إلغاء مستشعر التطفل*١  

إذا كانت سيارتك مجهزة بها  :١*
ال تقـم مطلقـاً باسـتعمال نظـام تقييـد حركـة الطفـل   :٢*
المتجه للخلف على مقعد محمي بكيس هوائي فعال 
أمامـه ألن القيـام بذلك قد يـؤدي إلى وفـاة الطفل أو 

تعرضه إلصابة خطيرة. ( ص ٦٧)

الشكل التوضيحي يبين المصابيح المركبة في الجهة األمامية، ولكنها مركبة أيضاً في الجهة الخلفية.  :٣*



الفهرس المصور٢٨

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■

...................................................... ص ٢٥٢، ٢٥٥ مفتاح تشغيل المحرك  
بدء تشغيل المحرك/تغيير األوضاع......................................... ص ٢٥٢، ٢٥٥
إيقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ............................................... ص ٦١٩
..................................................... ص ٦٦٢ عند تعذر بدء تشغيل المحرك
رسائل التحذير*١................................................................. ص ٦٤٠
................................. ص ٢٦٤ ذراع تبديل السرعات (جهاز نقل الحركة التلقائي)  
................................................... ص ٢٦٤ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر...................................................... ص ٦٢١
عندما ال يتحرك ذراع تبديل السرعات............................................. ص ٢٦٩
ذراع تبديل السرعات (جهاز نقل الحركة اليدوي).................................. ص ٢٧٢  
................................................... ص ٢٧٢ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر...................................................... ص ٦٢١



٢٩ الفهرس المصور

العدادات.......................................................................... ص ١٥٢  
قراءة العدادات.................................................................... ص ١٥٢
.................................... ص ١٥٤ ضبط ضوء لوحة أجهزة التحكم والمقاييس*١
أضواء التحذير/مؤشرات التحذير................................................. ص ١٤٤
عند إضاءة أضواء التحذير......................................................... ص ٦٣٠
............................................. ص ١٦٠ شاشة العرض المتعددة المعلومات*١  
........................................................ ص ٦٤٠ عند عرض رسائل التحذير
ذراع فرامل االنتظار................................................................ ص ٢٨٣  
................................................................. ص ٢٨٣ التعشيق/التحرير
............................................... ص ٤٠٦ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
............................................................. ص ٦٣٠ ضوء/صوت التحذير
ذراع إشارة االنعطاف.............................................................. ص ٢٨١  
.................................................. ص ٢٨٤ مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية  

المصابيح األمامية الرئيسية/المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة/
مصابيح مؤخرة السيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار*١...... ص ٢٨٤
......................... ص ٢٩٢ مصابيح الضباب األمامية*١/مصباح الضباب الخلفي*١
مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي........................................... ص ٢٩٥  
........................................................................ ص ٢٩٥ االستعمال
إضافة سائل الغسالة............................................................... ص ٥٥٢
ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك.............................................. ص ٥٣٤  
فاتح باب فتحة تعبئة الوقود*١..................................................... ص ٣٠٠  
.......................................................... ص ٤٦٨ نظام التهوية بالمروحة*١  
نظام تكييف الهواء اليدوي*١...................................................... ص ٤٧١  
..................................................... ص ٤٧٨ نظام تكييف الهواء التلقائي*١  

نظام الوسائط المتعددة*١، ٢  
نظام توجيه السيارة*١، ٢  

نظام مراقبة المنظر الخلفي*١، ٢  
............................................................................ ص ٥٠١ الساعة  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».



الفهرس المصور٣٠

المفاتيح (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■

............................................................ ص ٢١٦ مفاتيح النوافذ اآللية*١  
............................................................. ص ٢١٧ مفتاح تأمين النافذة*١  
.............................................................. ص ١٨٥ مفتاح تأمين الباب*١  
......................................... ص ٢١٣ مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية*١  
.............................. ص ٣٥٣ مفتاح مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا*١  
................................................ ص ٤٧٤، ٤٨١ مفتاح جهاز التدفئة اآللية*١  
*١................................... ص ٢٨٦ قرص تسوية المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً  
......................................... ص ٣٩٩ ١*DPF مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل  



٣١ الفهرس المصور

................................. ص ٤١٣، ٥٠٦ مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد*١، ٢  
............................................................ ص ٥٠٦ مفتاح التحدث*١، ٢، ٣  
مفاتيح التحكم بالعداد*١.......................................................... ص ١٦١  
....................... ص ٣٤٢ مفتاح التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك*١  

مفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة   
.............................................................. ص ٣٢٣ عند ميالن السيارة*١

١* مفتاح نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً  
*١............... ص ٣٣٤ الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
.................................. ص ٣٤٩ ١* نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
......................................... ص ٢٠٩ ذراع فك تأمين عجلة القيادة القابلة لإلمالة  
................................................. ص ١٦١، ٤٤٧، ٥٠٦ مفاتيح الهاتف*١، ٢  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».
*٣: يتعذر استعمال المفتاح وفقاً لنوع نظام الصوت أو نظام توجيه السيارة.



الفهرس المصور٣٢

مفتاح وماض التحذير من الخطر................................................... ص ٦١٨  
................................ ص ٣٦١ مفتاح التحكم في نظام الدفع بعجلتين األماميتين*١  
.................................................................... ص ٥٠٢ مآخذ الطاقة*١  
.......................... ص ٣٨٧ ١*VSC OFF مفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة  
مفتاح إبطال التروس التفاضلية الخلفية*١.......................................... ص ٣٧١  
مفتاح التحكم في تحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات ”DAC“*١........ ص ٣٩٤  
مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك*١........................................ ص ٣٧٦  
................................ ص ٢٧٤ ١*“iMT” مفتاح جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي  

١، ٢*USB  منفذ الجهاز  



٣٣ الفهرس المصور

التجهيزات الداخلية (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■

األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS................... ص ٤٧  
................................................................... ص ٣٨ حشيات األرضية  
................................................................... ص ٢٠١ المقاعد األمامية  
................................................................ ص ٢٠٣ المقاعد الخلفية*١  
مساند الرأس...................................................................... ص ٢٠٦  
..................................................................... ص ٤٢ أحزمة المقاعد  
.............................................................. ص ٤٩٣ الصندوق الحاوي*١  
أزرار التأمين الداخلية.............................................................. ص ١٨٥  
................................................................. ص ٤٩٤ حامالت األكواب  
............................................................... ص ٤٩٦ الصناديق االحتياطية  
................................................................ ص ٤٩٥ حامالت القناني*١  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: يرجى الرجوع إلى «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».



الفهرس المصور٣٤

.............................................................. ص ٤٩٤ حامالت األكواب*١  
الصناديق االحتياطية*١............................................................ ص ٤٩٦  
مفاتيح اختيار وضع القيادة*١............................................... ص ٢٦٦، ٢٧٣  



٣٥ الفهرس المصور

..................................................... ص ٢١١ المرآة الداخلية للرؤية الخلفية  
حاجبات الشمس*٢............................................................... ص ٥٠٠  
...................................................................... ص ٥٠٠ مرآة الزينة*١  
............................................................ ص ٤٩٠ المصابيح الشخصية*١  
المصابيح الداخلية*١، ٣........................................................... ص ٤٩٠  
المفتاح الرئيسي للمصباح الشخصي/الداخلي*١.................................. ص ٤٩٠  
الصناديق االحتياطية*١............................................................ ص ٤٩٦  
.................................................... ص ١٤٠ مفتاح إلغاء مستشعر التطفل*١  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به
*٢:  ال تعمـد مطلقـاً إلـى اسـتعمال نظام تقييـد حركة 
الطفـل المتجـه للخلف على مقعـد محمي بكيس 
هوائـي فعـال فـي مقدمتـه، وإال فإنـه قـد يـؤدي 
خطيـرة.  بجـروح  إصابتـه  أو  الطفـل  وفـاة  إلـى 

( ص ٦٧)
*٣:  الشـكل التوضيحـي يبيـن المصابيـح المركبة في الجهـة األماميـة، ولكنها مركبة أيضـاً في الجهة 

الخلفية.



الفهرس المصور٣٦



٣٧
 ١لضمان السالمة واألمان

لضمان السالمة عند االستعمال  .١-١
قبل بدء القيادة........................ ٣٨
٤٠ ................. لضمان القيادة اآلمنة
٤٢ ....................... أحزمة المقاعد

األكياس الهوائية المتضمنة في نظام 
٤٧ .......SRS تقييد الحركة التكميلي

التنبيهات االحتياطية حول غاز 
٥٨ .............................. العادم

ضمان سالمة الطفل  .١-٢
نظام ضبط الكيس الهوائي على وضع 

٥٩ ............ التشغيل/اإليقاف يدوياً
٦١ ........... عند وجود طفل في السيارة
أنظمة تقييد حركة األطفال............ ٦٢

النظام المانع للسرقة  .١-٣
١٣٠ ...... النظام المانع لتشغيل المحرك
نظام التأمين المزدوج............... ١٣٥
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١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٣٨

قبل بدء القيادة

حشية األرضية
ال تقم باستعمال إال حشية األرضية المصممة خصوصاً لسيارتك. قم بتثبيتها بإحكام في مكانها 

المحدد على سجادة األرضية األصلية.
قم بتركيب خطاطيف (مشابك) التثبيت في   ١

ثقوب حشية األرضية.

قم بتدويـر المقبض العلـوي الخاص بكل   ٢
خطـاف (مشـبك) التثبيـت لتثبيـت حشـية 

األرضية في مكانها.
. *: قم دائماً بمحاذاة العالمات 

*

قد يختلف شكل خطاطيف (مشابك) التثبيت عن ذلك الموضح في الشكل التوضيحي.



٣٩ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
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المة 
الس
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١

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي إلى انزالق حشـية األرضية الخاصة بالسـائق مما يعيق تشـغيل الدواسـات 
أثناء القيادة. األمر الذي قد يتسـبب في زيادة سـرعة السيارة بصورة غير مقصودة أو صعوبة في إيقاف السيارة. 

قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث، مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عند تركيب حشية األرضية الخاصة بالسائق  ■

ال تقم باسـتعمال حشـية األرضية المصممة للسـيارات األخـر، حتى إذا كانت من النـوع األصلي من  ●
تويوتا.

قم باستعمال حشية األرضية المصممة لمقعد السائق فقط. ●
قم دائماً بتركيب حشية األرضية بإحكام باستعمال خطاطيف (مشابك) التثبيت المرفقة. ●
ال تقم باستعمال أكثر من حشية واحدة على سجادة األرضية. ●
ال تقم بوضع حشية األرضية مقلوبة أو رأساً على عقب. ●

قبل بدء القيادة ■
تأكـد من كون حشـية األرضية مثبتة بإحـكام في مكانها  ●

الصحيح باسـتعمال جميع خطاطيف (مشابك) التثبيت 
المرفقـة. تأكـد مـن تنفيـذ هـذا الفحص خصوصـاً بعد 

تنظيف األرضية.
عندمـا يكـون المحـرك متوقفـاً عـن الـدوران مـع كون  ●

ذراع تبديل السـرعات في وضع االنتظار P (السـيارات 
المجهـزة بجهـاز نقـل الحركـة التلقائـي) أو فـي وضع 
الالتعشـيق N (السـيارات المجهزة بجهـاز نقل الحركة 
اليدوي)، اضغط كل دواسـة إلى آخر شوطها للتأكد من 

عدم تداخل حشية األرضية مع عملية تشغيلها.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٠

لضمان القيادة اآلمنة

لضمان القيادة اآلمنة، اضبط المقعد والمرآة على الموضع المناسب قبل القيادة.

موضع القيادة الصحيح
اضبـط زاويـة ظهـر المقعـد بحيـث تكون   
جالسـاً بوضع قائم وال تكون منحنياً لألمام 

عند القيادة. ( ص ٢٠١)
ضغـط  يمكنـك  بحيـث  المقعـد  اضبـط   
الدواسـة إلـى آخر شـوطها وثنـي ذراعيك 
قليالً من الكوع عند مسـك عجلـة القيادة. 

( ص ٢٠١)
السـيارات المجهزة بمسـاند الرأس القابلة للضبط: قم بتأمين مسـند الرأس في مكان بحيث   

يكون مركز مسند الرأس أقرب الى الجزء العلوي من أذنيك. ( ص ٢٠٦)
اربط حزام المقعد بصورة صحيحة. ( ص ٤٢)  

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
تأكد من كون جميع من في السيارة يرتدون أحزمة المقاعد الخاصة بهم قبل قيادة السيارة. 

( ص ٤٢)
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المالئم للطفل الى أن يبلغ ويكبر الى الحد الذي يمكنه من 

ربط حزام المقعد المركب في السيارة. ( ص ٦٢)



٤١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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١

ضبط المرايا
تأكـد مـن أنك تسـتطيع أن تـر المنظـر الخلفي بوضوح بواسـطة ضبـط مرايا الرؤيـة الخلفية 

الداخلية والخارجية بصورة صحيحة. ( ص ٢١١، ٢١٣)

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

ال تعمد الى ضبط موضع مقعد السائق أثناء قيادة السيارة. ●
وإال فقد تفقد السيطرة على السيارة.

ال تعمد الى وضع أية وسادة بين ظهر السائق أو الراكب وظهر المقعد. ●
وإال فإنها تعيق الحصول على الموضع الصحيح مما يقلل فعالية حزام المقعد ومسند الرأس.

ال تعمد الى وضع أي شيء تحت المقاعد األمامية. ●
إذا قمـت بوضع أي شـيء تحت المقاعد األمامية، قد يتم احتباسـه بين مكونـات المقعد مما يعيق تأمين 

. المقعد في مكانه بإحكام. قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث وقد يتم تلف آلية الضبط أيضاً
قم دائماً بمراعاة حد السرعة القانوني عند القيادة على الطرق العمومية. ●
أثناء القيادة لمسافة طويلة زائدة، خذ قسطاً من الراحة في فترات منتظمة قبل أن تشعر بالتعب. ●

كذلك، إذا شعرت بالتعب أو النعاس أثناء القيادة، ال تجبر نفسك على القيادة بصورة مستمرة وخذ قسطاً 
. من الراحة فوراً



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٢

أحزمة المقاعد

تأكد من كون جميع من في السيارة يرتدون أحزمة المقاعد الخاصة بهم قبل قيادة السيارة. 

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
النوع الثالثي النقاط للتثبيت ◆

قـم بتمديد حـزام الكتـف بحيث يكون  ●
على امتداد كتفك تماماً وليس مالمسـاً 

لرقبتك أو منحرفاً عن كتفك.
●  ضـع حـزام الحضن فـي أدنى مسـتو

ممكن فوق الوركين.
اضبـط موضـع ظهـر المقعـد. اجلـس  ●

علـى المعقد بوضع قائم ومسـتند على 
المقعد بقدر كاف.

ال تعمد الى إلواء حزام المقعد. ●
النوع الثنائي النقاط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆

اربـط حزام الحضن أدنى ما يمكن فوق  ●
 . الوركين وقم بشده جيداً

المقعـد األمامـي فقـط: اضبـط موضع  ●
المعقـد  علـى  اجلـس  المقعـد.  ظهـر 
بوضع قائم ومسـتند علـى المقعد بقدر 

كاف.
ال تعمد الى إلواء حزام المقعد. ●



٤٣ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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شد وتحرير حزام المقعد
فـي  اللوحـة  ادفـع  المقعـد،  حـزام  لشـد   

المشبك الى أن تسمع صوت طقة. 
لتحرير حزام المقعد، اضغط زر التحرير.  

زر التحرير

ضبط ارتفاع مرتكز حزام الكتف (إذا كانت المقاعد األمامية مجهزة بهذه الوظيفة)
اضغط مرتكز حزام الكتف إلى األسفل مع   

سحب مقبض فك التأمين.
اسحب مرتكز حزام الكتف لألعلى.  

قـم بتحريك ضابطة االرتفاع لألعلى أو لألسـفل 
حسب طلبك الى أن تسمع صوت طقة.

ضبط طول الحزام (حزام المقعد من النوع الثنائي النقاط) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
تطويل  
تقصير  



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٤

نظام شد حزام المقعد مسبقاً (المقعدان األماميان)
 السـيارات غيـر المجهـزة بأكيـاس هوائيـة علويـة وجانبيـة متضمنة فـي نظام تقييـد الحركة

SRS التكميلي
تسـاعد أنظمة شـد حـزام المقعد مسـبقاً على 
قيام حزام المقعد بتقييد حركة الركاب بسـرعة 
بلف أحزمة المقعد عند تعرض السيارة ألنواع 

معينة من االصطدامات األمامية الشديدة.
ال تعمل أنظمة شـد حزام المقعد مسبقاً عند وقوع 
أو  جانبـي  اصطـدام  أو  طفيـف  أمامـي  اصطـدام 

اصطدام خلفي أو انقالب السيارة.
 السـيارات المجهـزة باألكيـاس الهوائية الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركة

SRS التكميلي
تساعد أنظمة شد حزام المقعد مسبقاً على قيام أحزمة المقاعد بتقييد حركة الركاب بسرعة بلف 
أحزمة المقاعد عند تعرض السيارة ألنواع معينة من االصطدامات األمامية/ الجانبية الشديدة.

ال تعمـل أنظمة شـد حزام المقعد مسـبقاً عند وقـوع اصطدام أمامـي طفيف أو اصطـدام جانبي طفيف أو 
اصطدام خلفي أو انقالب السيارة.

آلية تأمين لف الحزام عند الطوارئ (ELR) (حزام المقعد من النوع الثالثي النقاط للتثبيت) ■
تقوم هذه اآللية بتأمين الحزام عند وقوع صدمة مفاجئة أو تعشـيق الفرامل فجأة. قد تقوم بتأمين الحزام أيضاً 
عنـد انحنـاءك لألمام بسـرعة عالية. حركة جسـمك العادية تسـمح للحـزام باالمتداد حيـث يمكنك تحريك 

جسمك بحرية. 
حزام المقعد والطفل ■

 . أحزمة المقاعد المركبة في سيارتك مصممة للبالغين أساساً
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المالئم للطفل الى أن يبلغ ويكبر الى الحد الذي يمكنه من ربط حزام  ●

المقعد المركب في السيارة بصورة صحيحة. ( ص ٦٢)
عند بلوغ الطفل الى الحد الذي يمكنه من شد حزام المقعد المركب في السيارة، اتبع التعليمات بخصوص  ●

استعمال حزام المقعد. ( ص ٤٢)
استبدال حزام المقعد بعد تشغيل نظام شد حزام المقعد مسبقاً (للمقاعد األمامية)  ■

إذا تعرضت السـيارة الصطدامات متعددة، يعمل نظام شـد حزام المقعد مسـبقاً عند وقوع االصطدام األول 
ولن يعمل عند وقوع االصطدامات المتتالية.

القوانين الخاصة بأحزمة المقاعد ■
عنـد وجود قوانين خاصة بأحزمة المقاعد في بلدك، يرجى استشـارة وكيل تويوتا لديك بخصوص اسـتبدال 

أحزمة المقاعد أو تركيبها.



٤٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية للتقليل من خطر تعرض الذين في السـيارة إلصابة عند تعشـيق الفرامل 
بصورة مفاجئة أو انحراف مفاجئ للسيارة أو في حالة وقوع حادث.

اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ربط حزام المقعد ■

تأكد من قيام جميع الركاب بربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم. ●
● . اربط حزام المقعد بصورة صحيحة دائماً
ينبغـي اسـتعمال كل حزام المقعد من قبل شـخص واحد فقط. ال تعمد الى اسـتعمال حزام مقعد واحد  ●

ألكثر من شخص واحد في آن واحد بما في ذلك األطفال.
توصي شـركة تويوتـا بضرورة جلوس األطفال في المقعد الخلفي واسـتعمال حـزام المقعد و/أو نظام  ●

. تقييد حركة الطفل المالئم دائماً
للحصـول علـى موضـع الجلوس المالئم، ال تعمـد الى إمالة ظهـر المقعد أكثر من الالزم. يتسـم حزام  ●

المقعد بمزيد من الفعالية عندما يكون الركاب جالسـين بوضع قائم وفي الجزء الخلفي من المقعد بقدر 
اإلمكان.

ال تقم بربط حزام الكتف تحت ذراعك. ●
● . اربط حزام المقعد بوضع منخفض ومريح عبر الوركين دائماً

المرأة الحامل ■
احصـل علـى استشـارة طبيـة ومن ثـم اربط حـزام المقعد 

بصورة صحيحة. ( ص ٤٢)
ينبغـي على المـرأة الحامـل ربط حـزام الحضن فـي أدنى 
مسـتو ممكـن فـوق الوركيـن كمـا هـو الحال للـركاب 
اآلخريـن، كذلـك ينبغي عليهـا تمديد حزام الكتـف تماماً 

فوق الكتف وتجنب مالمسة الحزام لمنطقة البطن.
إذا لـم يتم ربط حـزام المقعد بصورة صحيحـة، فقد يؤدي 
ذلـك إلى الوفـاة أو اإلصابة الخطيرة ليس للمـرأة الحامل 
فقط بل للجنين أيضاً عند وقوع اصطدام أو تعشيق الفرامل 

فجأة.

أشخاص يعانون من أمراض ■
احصل على استشارة طبية ومن ثم اربط حزام المقعد بصورة صحيحة. ( ص ٤٢)



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٦

عند وجود أطفال في السيارة ■
 ص ١٢٣

أنظمة شد أحزمة المقاعد مسبقاً (للمقاعد األمامية) ■
عند تشغيل نظام شد حزام المقعد مسبقاً، يضيء ضوء التحذير من نظام تقييد الحركة التكميلي SRS. في 

تلك الحالة، ال يمكن استعمال حزام المقعد مرة ثانية وينبغي استبداله لد وكيل تويوتا لديك.
مرتكز حزام الكتف القابل للضبط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

تأكد دائماً من كون حزام الكتف مشدوداً عبر منتصف كتفك. ينبغي أن يوجد الحزام بعيداً عن عنقك ولكن 
ليـس بعيـداً عـن كتفك. وإال فإنـه يقلل من فعالية حـزام المقعد، مما يـؤدي الى الوفـاة أو اإلصابة بجروح 

خطيرة عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف مفاجئ للسيارة أو في حالة وقوع حادث. 
( ص ٤٣)

تلف أو اهتراء حزام المقعد ■
ال تعمد الى تلف أحزمة المقاعد بواسطة احتباس الحزام أو لوحته أو مشبكه بالباب. ●
افحـص نظام أحزمة المقاعـد في فترات منتظمة. افحصها بحثا عن القطع واالهتراء واألجزاء المرتخية.  ●

ال تعمد الى استعمال حزام المقعد التالف الى أن يتم تصليحه. أحزمة المقاعد التالفة ال يمكن أن تحمي 
الراكب من الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

● . تأكد من كون الحزام مثبتاً باللوحة بإحكام ويجب أن ال يكون الحزام ملتوياً
إذا لم يعمل حزام المقعد بصورة صحيحة، قم باستشارة وكيل تويوتا لديك على الفور.

قم باسـتبدال مجموعة المقاعد بما فيها أحزمة المقاعد إذا تعرضت سـيارتك لحادث شـديد حتى إذا لم  ●
يوجد تلف واضح فيها.

ال تعمد الى محاولة تركيب أحزمة المقاعد أو نزعها أو تعديلها أو فكها أو التخلص منها بنفسك. اطلب  ●
مـن وكيل تويوتا لديك القيام بعمليات التصليح. اطلب من وكيل تويوتا لديك القيام بعمليات التصليح. 

التعامل غير الصحيح معها يمكن أن يؤدي إلى التشغيل غير الصحيح.
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األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة 
SRS التكميلي

تنتفـخ األكيـاس الهوائية المتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي SRS عند تعرض السـيارة 
ألنواع معينة من الصدمات الشديدة التي تتسبب في إصابة من في السيارة بجروح خطيرة. تعمل 
األكياس الهوائية مع أحزمة المقاعد للمساعدة على تقليل خطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

◆ SRS األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
الكيس الهوائي الخاص بالسـائق/الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي المتضمنان   

SRS في نظام تقييد الحركة التكميلي
يمكـن أن يسـاعد علـى حمايـة رأس وصـدر السـائق والراكـب األمامـي مـن االرتطام 

بالتجهيزات الداخلية
 SRS الكيس الهوائي الخاص بركبة السـائق المتضمن في نظام تقييد الحركة التكميلي  

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يمكن له توفير الحماية للسائق

◆ SRS األكياس الهوائية الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
األكيـاس الهوائية الجانبيـة المتضمنة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS (إذا كانت   

سيارتك مجهزة بها)
يمكن أن يساعد على حماية صدر وبطن الراكب األمامي والسائق



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٨

األكيـاس الهوائيـة العلوية المتضمنة فـي نظام تقييد الحركة التكميلـي SRS (إذا كانت   
سيارتك مجهزة بها)

يمكن أن تسـاعد علـى حماية رأس الراكبين علـى المقعدين الخلفيين األيمن واأليسـر 
أساساً

SRS مكونات نظام األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

مستشعرات الصدمات األمامية  
الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي  
مفتـاح ضبط الكيس الهوائـي على وضع   
كانـت  (إذا  يدويـاً  التشـغيل/اإليقاف 

سيارتك مجهزة به)
 “PASSENGER AIR BAG” مؤشر  

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مستشعرات الصدمات الجانبية (األبواب   
األمامية) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

أنظمـة شـد حـزام المقعد مسـبقاً وأنظمة   
تحديـد القوة (إذا كانت سـيارتك مجهزة 

بها)

(فـي  الجانبيـة  الصدمـات  مستشـعرات   
الخلف) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

كانـت  (إذا  الجانبيـة  الهوائيـة  األكيـاس   
سيارتك مجهزة بها)

كانـت  (إذا  العلويـة  الهوائيـة  األكيـاس   
سيارتك مجهزة بها)

ضوء تحذيـر نظام تقييد الحركـة التكميلي   
SRS

الكيس الهوائي الخاص بالسائق  
الكيس الهوائي الخاص بركبة السـائق (إذا   

كانت سيارتك مجهزة به)
مجموعة مستشعرات األكياس الهوائية  
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 SRS المكونات الرئيسية الخاصة باألكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
موضحـة أعـاله. يتم التحكم فـي األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلي 
SRS بواسـطة مجموعة مستشـعرات األكياس الهوائية. عند انتفاخ األكياس الهوائية، يتم ملء 
األكياس الهوائية بغاز غير ضار بسـبب التفاعل الكيميائي السـريع في النافخات للمساعدة على 

تقييد حركة الركاب.
المقعـد األمامي من النوع الطويل: األكيـاس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي 
SRS مصممة لحماية السـائق وراكب المقعد األمامي األيمن/األيسـر، وغير مصممة لحماية 

راكب المقعد األمامي األوسط.

■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس اله وائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطيـة التالية بخصـوص األكيـاس الهوائية المتضمنـة في نظام تقييـد الحركة 

 .SRS التكميلي
اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ينبغي على السائق وجميع الركاب أن يربطوا أحزمة المقاعد الخاصة بهم بصورة صحيحة. ●
تعتبـر األكيـاس الهوائيـة المتضمنـة في نظـام تقييـد الحركـة التكميلي SRS وسـيلة تكميليـة مصممة 

لالستعمال مع أحزمة المقاعد.
ينتفـخ الكيس الهوائي المتضمن في نظام تقييـد الحركة التكميلي SRS بقوة كبيرة، مما يمكن أن يؤدي  ●

الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة خصوصاً إذا كان السائق قريباً جداً من الكيس الهوائي.
بمـا أن الكيـس الهوائـي الخاص بالسـائق يمتـد بمقـدار mm 75 - 50 (٥٠ الى ٧٥ مم) عنـد انتفاخه 
بالمرحلـة األولـى، وهـي منطقة خطيرة، فإن جلوسـك فـي المقعد بعيداً عـن الكيـس الهوائي الخاص 
بالسـائق بمقدار mm 250 (٢٥٠ مم) يوفر لك المسـافة اآلمنة. يتم قياس هذه المسافة من مركز عجلة 
القيادة الى صدرك. إذا كانت المسافة بينهما أقل من mm 250 (٢٥٠ مم)، ينبغي تغيير موضع الجلوس 

بواسطة بعض الطرق:
قم بتحريك مقعدك للخلف بقدر اإلمكان مع التأكد من إمكانية ضغط الدواسات بسهولة.• 
. بالرغم مـن اختالف التصاميـم من سـيارة الى أخر، يمكـن لمعظم •  قـم بإمالـة ظهـر المقعد قليـالً

السـائقين تحقيـق المسـافة البالغـة mm 250 (٢٥٠ مـم) حتى عند ضبـط مقعد السـائق على الحد 
األقصـى مـن الموضع األمامـي بمجرد إمالة ظهر المقعـد الى حد ما. إذا أدت إمالـة ظهر مقعدك الى 
صعوبة رؤية الطريق، ارفع موضع الجلوس باسـتعمال وسـادة ثابتة غير زلقة أو ارفع المقعد إذا كانت 

سيارتك مجهزة بتلك الميزة.
إذا كانت عجلة القيادة من النوع القابل للضبط، قم بإمالتها لألسـفل. بهذا، يتم توجيه الكيس الهوائي • 

نحو صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.
ينبغي ضبط المقعد كما هو موصى به أعاله مع التأكد من إمكانية التحكم في الدواسـات وعجلة القيادة 

ورؤية أجهزة التحكم والمقاييس الموجودة على لوحة التحكم.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٠

■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
ينتفـخ الكيـس الهوائي الخاص بالراكب األمامي المتضمن في نظـام تقييد الحركة التكميلي SRS بقوة  ●

كبيـرة ممـا يمكن أن يـؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجـروح خطيرة إذا كان الراكب األمامـي قريباً جداً من 
الكيـس الهوائـي الخاص بـه. ينبغي أن يكـون مقعد الراكب األمامـي أبعد ما يمكن مـن الكيس الهوائي 

الخاص به بحيث يمكن ضبط ظهر المقعد على وضع قائم.
إذا لـم يكـن الرضع أو األطفال جالسـين في مقاعدهم أو مقيدين في أنظمـة تقييد حركة األطفال بصورة  ●

صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى وفاتهم أو تعرضهم إلصابة خطيرة عند انتفاخ كيس هوائي. بالنسبة للرضيع 
أو الطفـل الصغيـر جداً الذي ال يوفـر حزام المقعد الحماية لـه، ينبغي تثبيته بصورة صحيحة باسـتعمال 
نظام تقييد حركة الطفل. توصي شركة تويوتا كثيراً بضرورة جلوس جميع الرضع واألطفال في المقاعد 
الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) وأن يكونوا مقيدين بصورة صحيحة. المقاعد الخلفية (إذا كانت 

سيارتك مجهزة بها) تضمن للرضع واألطفال حماية أكثر من مقعد الراكب األمامي. ( ص ٦٢)
ال تعمـد الى الجلوس على حافة المقعد أو االنحناء الى  ●

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.

ال تعمـد الـى السـماح للطفـل بالوقـوف أمـام الكيـس  ●
الهوائـي الخـاص بالراكب األمامي المتضمـن في نظام 
تقييـد الحركة التكميلـي SRS أو بالجلوس في حضن 

الراكب األمامي.
ال تعمد الى السـماح لراكـب المقعد األمامي بوضع أي  ●

شيء على ركبتيه.
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
السـيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية والعلوية  ●

المتضمنـة في نظام تقييـد الحركـة التكميلي SRS: ال 
تقـم باالتـكاء على الباب أو قضيب السـقف الجانبي أو 

الدعامات األمامية والجانبية والخلفية.

السـيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية والعلوية  ●
المتضمنـة في نظام تقييـد الحركـة التكميلي SRS: ال 
تسـمح ألي راكب بالركوع على مقعـد الراكب األمامي 

بالقرب من الباب أو إخراج رأسه أو يديه من السيارة.

ال تقم بتعليق أو إسـناد أي شـيء على مناطق مثل لوحة  ●
أجهزة التحكم والمقاييس أو مركز عجلة القيادة المبطن 

أو الجزء السفلي من لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.
يمكن أن تنقذف تلك المواد عند انتفاخ الكيس الهوائي 
الخـاص بالسـائق والكيـس الهوائي الخـاص بالراكب 
األمامـي والكيـس الهوائي الخـاص بالركبـة (إذا كانت 
سـيارتك مجهـزة به) المتضمنـة في نظام تقييـد الحركة 

.SRS التكميلي
السـيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية والعلوية  ●

المتضمنـة في نظام تقييـد الحركـة التكميلي SRS: ال 
تقـم بربط أي شـيء إلـى المناطق مثل أي مـن األبواب 
والزجاج األمامـي وزجاج النافـذة الجانبية والدعامات 
األماميـة أو الخلفية وقضيب السـقف الجانبي ومقبض 

اإلسناد.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٢

■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة  ●

وبـدء التشـغيل: ال تقـم بربط أي مـن المـواد الثقيلة أو 
الصلبة مثل مفاتيح أو كماليات الى المفتاح. هذه األشياء 
تقيـد انتفـاخ كيس هوائي خـاص بالركبـة المتضمن في 
نظام تقييد الحركة التكميلي SRS (إذا كانت سـيارتك 
مجهـزة به) أو تتداخـل منطقة مقعد السـائق بقوة انتفاخ 

الكيس الهوائي عند االنتفاخ مما يؤدي إلى خطر.
السـيارات المجهـزة باألكيـاس الهوائيـة الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي  ●

SRS: ال تقـم بتعليـق عالقات الثياب أو أشـياء صلبة أخـر على خطاطيف الثيـاب. يمكن أن تنقذف 
جميـع تلـك المـواد، مما قد يؤدي إلى الوفـاة أو اإلصابة الخطيـرة عند انتفاخ األكيـاس الهوائية العلوية 

.SRS المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
السـيارات المجهزة بالكيس الهوائي الخاص بركبة السـائق والمتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي  ●

SRS: عند وجود غطاء الفينيل في المنطقة التي يتم منها نفخ الكيس الهوائي الخاص بالركبة المتضمن 
في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS، تأكد من نزعه.

السـيارات المجهـزة باألكيـاس الهوائيـة الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي  ●
SRS: ال تقـم باسـتعمال كماليـات المقعد التي تغطي األجـزاء التي يتم نفخ األكيـاس الهوائية الجانبية 
الخاصـة بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS منها، ألنها يمكن أن تعيق انتفاخ األكياس الهوائية الخاصة 
بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS. قد تؤدي تلك الكماليات إلى عدم انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية 
بصورة صحيحة أو إلى إبطال النظام أو انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية بصورة غير مقصودة مما يسـبب 

الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
ال تضـرب المنطقـة المركبة فيهـا مكونات الكيـس الهوائي المتضمنة فـي نظام تقييد الحركـة التكميلي  ●

SRS أو تعريضها لقوة زائدة.
.SRS القيام بذلك قد يتسبب في وقوع خلل في األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

ال تلمس أياً من مكونات األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS بعد انتفاخها  ●
مباشرة ألنها قد تكون ساخنة.

●  ،SRS إذا أصبـح التنفـس صعباً بعد انتفاخ األكياس الهوائية المتضمنة فـي نظام تقييد الحركة التكميلي
. اغسـل أي من  افتح باباً أو نافذة إلدخال الهواء المنعش أو قم بمغادرة السـيارة إذا كان القيام بذلك آمناً

المخلفات بالماء بأسرع ما يمكن لتفادي تهيج الجلد.
السـيارات المجهـزة باألكيـاس الهوائيـة الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي  ●

 SRS إذا كانـت المناطـق المركبة فيها األكيـاس الهوائية الخاصة بنظام تقييـد الحركة التكميلي :SRS
مثل الجزء المبطن من عجلة القيادة والدعامات المبطنة األمامية والخلفية مخدوشة أو متصدعة، اطلب 

استبدالها من وكيل تويوتا.
●  :SRS السـيارات غيـر المجهزة بأكياس هوائية علوية وجانبية متضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي

إذا كانت المناطق المركبة فيها األكياس الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS مثل الجزء 
المبطن من عجلة القيادة مخدوشة أو متصدعة، اطلب استبدالها من وكيل تويوتا.
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تعديل مكونات األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو التخلص منها ■
ال تعمـد الى التخلص من سـيارتك أو إجراء أي مـن التعديالت التالية بدون استشـارة وكيل تويوتا لديك. 
قـد تعمل األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS بصورة غير صحيحة أو تنتفخ 

بالخطأ مما يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تركيب األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS ونزعها وفكها وتصليحها ●
عمليـات تصليـح عجلة القيـادة أو لوحـة أجهزة القيـاس ولوحة أجهـزة التحكم والمقاييـس والمقاعد  ●

وتنجيـد المقاعد والدعامـات األمامية والجانبية والخلفية وقضبان السـقف الجانبية أو عمليات تعديلها 
أو نزعها أو استبدالها

عمليات تصليح أو تعديل واقية الوحل األمامية أو واقية الصدمات األمامية أو مقصورة الركاب الجانبية ●
تركيب واقية الشبكة (أنواع مختلفة من القضبان) أو جرافات الثلج أو الونشات ●
تعديل أجهزة التعليق للسيارة ●
تركيب أجهزة الكترونية مثل جهاز اسـتقبال وإرسال السـلكي نقال (جهاز إرسال الترددات الالسلكية)  ●

CD ومشغالت اسطوانات



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٤

■ SRS إذا انتفخت األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
تنتفخ األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS بسرعة عالية جداً بواسطة غازات  ●

ساخنة، مما قد يؤدي إلى تعرض ركاب السيارة للخدوش أو الحروق أو الرضوض وغيرها.
يتم إصدار ضجيج عال وانبعاث ذرات مسحوق أبيض. ●
السـيارات غيـر المجهزة باألكياس الهوائيـة العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS: إن  ●

األجـزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة القيادة المبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) باإلضافة 
. إلى المقاعد األمامية قد تصبح حارة لبضع دقائق. كما قد يكون الكيس الهوائي نفسه حاراً

السـيارات المجهـزة باألكيـاس الهوائيـة العلويـة المتضمنة في نظـام تقييـد الحركة التكميلـي SRS: إن  ●
األجـزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة القيادة المبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) باإلضافة 
إلـى المقاعـد األمامية وأجزاء األعمدة األمامية والخلفية وقضبان السـقف الجانبيـة قد تصبح حارة لبضع 

. دقائق. كما قد يكون الكيس الهوائي نفسه حاراً
قد يتصدع الزجاج األمامي. ●
السـيارات المجهزة بنظام فك تأمين األبواب باكتشـاف تعرض السـيارة للصدمة: سـيتم فك تأمين جميع  ●

األبواب. ( ص ١٨٨)
سيتم إيقاف تزويد المحرك بالوقود. (محرك البنزين) ( ص ٦٢٨) ●

الظـروف التـي يتم فيها نفـخ األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلـي SRS (األكياس  ■
(SRS الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

سـتنتفخ األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS في حالة وقوع صدمة  ●
تتجاوز مستو الحد المضبوط (مستو الشدة الذي يساوي ذلك الناشئ عن تعرض السيارة التي تتحرك 
بسرعة km/h 30 - 20 (٢٠ - ٣٠ كم/ساعة) تقريباً الصطدام أمامي بجدار ثابت ال يتحرك أو يتشوه). 

ولكن تكون سرعة الحد هذه أعلى بكثير في الحاالت التالية:
إذا اصطدمت السيارة بشيء مثل سيارة مصفوفة أو عمود إشارة يمكن أن يتحرك أو يتشوه بالصدمة• 
إذا تعرضـت السـيارة الصطـدام تحتي، على سـبيل المثـال، احتباس مقدمـة السـيارة أو دخولها تحت • 

حوض التحميل بشاحنة
وفقاً لنوع التصادم، سيكون من الممكن تشغيل أنظمة شد حزام المقعد مسبقاً فقط. ●



٥٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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الظـروف التـي يتم فيها نفـخ األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلـي SRS (األكياس  ■
(SRS الهوائية الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

سـتنتفخ األكيـاس الهوائية الجانبية واألكياس الهوائيـة العلوية المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلي  ●
SRS في حالة وقوع صدمة تتجاوز مسـتو الحد (مسـتو الشدة الذي يساوي شدة الصدمة الناشئة عن 
تعرض مقصورة السـيارة لالصطدام بواسطة سـيارة أخر وزنها kg 1500 (١٥٠٠ كجم) تقريباً تتحرك 

بسرعة km/h 30 - 20 (٢٠ – ٣٠ كم/ساعة) تقريباً بزاوية قائمة).
تنتفخ جميع األكياس الهوائية الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS في حالة  ●

وقوع اصطدامات أمامية شديدة.
■  SRS التي قـد يتم فيها نفخ األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلي الحـاالت األخـر

عدا االصطدام
قـد تنتفـخ األكيـاس الهوائية األماميـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS/األكيـاس الهوائية 
الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أيضاً إذا تعرض الجزء السفلي من السيارة 

لصدمة شديدة. بعض األمثلة موضحة في الشكل التوضيحي.
اصطدام السـيارة برصيف أو حافة شـارع سير المشاة أو  ●

سطح صلب
سقوط السيارة في حفرة عميقة أو قفز السيارة فوقها ●
اصطدام السيارة باألرض بقوة أو سقوطها على األرض ●

■  SRS أنـواع االصطـدام التي قد ال يتم فيهـا نفخ األكياس الهوائية المتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي
(SRS األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي)

األكيـاس الهوائيـة األماميـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS غير مصممـة لالنتفاخ عموماً 
حتى عند تعرض السيارة لالصطدام الجانبي أو الخلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرضت لالصطدام األمامي 
بسرعة منخفضة. ولكن عندما يؤدي اصطدام من أي نوع إلى تقليل سرعة السيارة التقديمية بصورة كافية، قد 

.SRS يتم نفخ األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب ●
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف ●
انقالب السيارة ●



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٦

■  SRS أنـواع االصطـدام التي قد ال يتم فيهـا نفخ األكياس الهوائية المتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي
(SRS األكياس الهوائية الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي)

قـد ال تنتفخ األكياس الهوائيـة الجانبية واألكياس الهوائية العلوية المتضمنة فـي نظام تقييد الحركة التكميلي 
SRS إذا تعرضت السيارة لالصطدام من الجانب بزوايا معينة أو تعرض جسم السيارة الجانبي غير مقصورة 

الركاب لالصطدام.
تعـرض جسـم السـيارة الجانبي غيـر مقصـورة الركاب  ●

لالصطدام من الجانب
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب بصورة مائلة ●

األكيـاس الهوائيـة الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلـي SRS غير مصممة لالنتفاخ 
عموماً حتى عند تعرض السيارة لالصطدام الخلفي أو حتى إذا انقلبت السيارة أو تعرضت السيارة الصطدام 

جانبي أو أمامي بسرعة منخفضة.
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف ●
انقالب السيارة ●

متى ينبغي عليك استشارة وكيل تويوتا لديك؟ ■
في الحاالت التالية، ستحتاج إلى فحص و/أو تصليح السيارة. اتصل بوكيل تويوتا في أقرب وقت ممكن. 

● .SRS عند انتفاخ أي من األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
إذا تـم تلف مقدمة السـيارة أو تشـويهها أو إذا تعرضت  ●

السـيارة الصطـدام غيـر شـديد كاف النتفـاخ األكياس 
الهوائيـة المتضمنـة فـي نظـام تقييـد الحركـة التكميلي 

.SRS
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السـيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية والعلوية  ●
المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS: إذا تم 
تلف أو تشـويه جزء من الباب أو المنطقة المحيطة به أو 
إذا تعرضت السـيارة الصطدام غير شـديد كاف النتفاخ 
األكياس الهوائيـة الجانبية والعلويـة المتضمنة في نظام 

.SRS تقييد الحركة التكميلي
السـيارات غير المجهزة بالكيس الهوائي الخاص بركبة  ●

السـائق والمتضمنـة في نظـام تقييـد الحركـة التكميلي 
 :SRS

مركـز عجلة القيادة المبطن أو الجزء القريب من الكيس 
الهوائـي الخـاص بالراكـب األمامي المركـب في لوحة 
أجهـزة التحكـم والمقاييـس مخـدوش أو متصـدع أو 

تالف.
السـيارات المجهـزة بالكيـس الهوائـي الخـاص بركبـة 
السـائق والمتضمنـة في نظـام تقييـد الحركـة التكميلي 
SRS: مركـز عجلـة القيـادة المبطـن والجـزء القريب 
مـن غطـاء الكيـس الهوائي الخـاص بالراكـب األمامي 
المركـب في لوحة أجهزة التحكـم والمقاييس أو الجزء 
السـفلي للوحة أجهزة التحكـم والمقاييس مخدوش أو 

متصدع أو تالف.
السيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية المتضمنة  ●

في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS: سـطح المقاعد 
المركـب تحته الكيس الهوائي الجانبي SRS مخدوش 

أو متصدع أو تالف.

السيارات المجهزة باألكياس الهوائية العلوية المتضمنة  ●
فـي نظـام تقييـد الحركـة التكميلـي SRS: جـزء مـن 
الدعامات المبطنة األمامية والخلفية أو سـطوح السقف 
الجانبيـة المبطنة المركبة فيها األكيـاس الهوائية العلوية 
 SRS المتضمنـة فـي نظـام تقييـد الحركـة التكميلـي

مخدوش أو متصدع أو تالف.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٨

التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم

تحتوي غازات العادم على مادة ضارة لجسمك عند استنشاقها.

تحتـوي غازات العادم على أول أكسـيد الكربون وهو عديم اللـون والرائحة. قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية 
التالية.

اإلخفاق في قيامك بذلك قد يتسبب في دخول غازات العادم في السيارة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث ناشئ 
عن الدوار أو إلى الوفاة أو التسمم بها.

نقاط هامة أثناء القيادة ■
إذا شممت رائحة غازات العادم داخل السيارة، افتح النوافذ واطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا بأسرع 

ما يمكن.
عند إيقاف السيارة ■

عند إيقاف السيارة في منطقة سيئة التهوية أو مكان مغلق مثل كراج، قم بإيقاف المحرك. ●
ال تترك السيارة مع كون المحرك دائراً لمدة طويلة من الزمن. ●

إذا لـم تتمكـن من تفادي هذا، أوقف السـيارة فـي منطقة مفتوحـة وتأكد من عدم دخول غـاز العادم في 
مقصورة السيارة.

ال تعمـد الـى ترك المحرك دائراً في منطقة تتراكم فيها الثلوج أو يتسـاقط فيهـا الثلج. إذا تراكمت الثلوج  ●
حول السيارة أثناء دوران المحرك، فقد تدخل غازات العادم في مقصورة السيارة.

أنبوب غاز العادم ■
تحتاج إلى فحص نظام غاز العادم في فترات منتظمة. عند وجود ثقوب أو شـقوق ناشـئة عن الصدأ أو تلف 
الوصلـة، أو عنـد سـماع ضوضاء غيـر طبيعية صادرة مـن نظام غاز العـادم، تأكد من طلب فحص السـيارة 

وتصليحها من وكيل تويوتا لديك.
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نظام ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف 
 يدوياً

يقوم هذا النظام بإبطال الكيس الهوائي الخاص براكب المقعد األمامي.
قـم بإبطال األكياس الهوائية عنـد تركيب نظام تقييد حركة الطفل علـى مقعد الراكب األمامي 

فقط.
مؤشـر الكيـس الهوائـي الخـاص بالراكب   

“PASSENGER AIR BAG”

السـيارات غير المجهـزة بالنظـام الذكي لدخول 
 ON السيارة وبدء التشغيل: يضيء ضوء المؤشر
عندمـا يكون نظام الكيـس الهوائي مضبوطاً على 
وضع التشـغيل (فقط عندما يكون مفتاح تشـغيل 

.(“ON” المحرك في وضع التشغيل
لدخـول  الذكـي  بالنظـام  المجهـزة  السـيارات 
 ON السيارة وبدء التشغيل: يضيء ضوء المؤشر
عندمـا يكون نظام الكيـس الهوائي مضبوطاً على 
وضع التشـغيل (فقط عندما يكون مفتاح تشـغيل 
.(IGNITION ON المحرك في وضع التشغيل
مفتـاح ضبـط الكيـس الهوائـي على وضع   

التشغيل/اإليقاف يدوياً

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



١-٢. ضمان سالمة الطفل٦٠

إبطال الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي
السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل:
قـم بإدخـال المفتاح فـي الثقب وتدويـره إلى 

.“OFF” وضع اإليقاف
يضيء مؤشـر اإليقـاف OFF (فقـط عندما يكون 
.(“ON” مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل:
.“OFF” قم بإدخال المفتاح الميكانيكي في الثقب وتدويره إلى وضع اإليقاف

 IGNITION فقط عندما يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل) OFF يضيء مؤشـر اإليقاف
.(ON

■ “PASSENGER AIR BAG” معلومات عن مؤشر الكيس الهوائي الخاص بالراكب
إذا حدثت أي من المشـاكل التالية، فقد يشـير ذلك إلى وجود خلل في النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص 

السيارة.
● .“OFF” وال “ON” ال يضيء المؤشر
ال يتغير ضوء المؤشر عند تغيير مفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً إلى وضع  ●

.“OFF” أو إلى وضع اإليقاف “ON” التشغيل

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
لضمان السالمة، قم دائماً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي. إذا لم تتمكن من استعمال 
المقعد الخلفي، يمكنك تركيب نظام تقييد حركة الطفل على المقعد األمامي فقط عندما يكون مفتاح ضبط 

.“OFF” الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً مضبوطاً على وضع اإليقاف
إذا ظـل مفتـاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدويـاً مضبوطاً على وضع التشـغيل، 

يمكن لصدمة قوية ناشئة عن انتفاخ الكيس الهوائي أن تتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة أو حتى الوفاة.
عندما ال يكون نظام تقييد حركة الطفل مركباً على مقعد الراكب األمامي ■

.“ON” تأكد من ضبط مفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً على وضع التشغيل
إذا ظـل مضبوطـاً على وضـع اإليقاف، قد ال ينتفـخ الكيس الهوائي فـي حالة وقوع حادث ممـا يؤدي الى 

اإلصابة بجروح خطيرة أو الوفاة.
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عند وجود طفل في السيارة

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند وجود أطفال في السيارة.
قم باسـتعمال نظام تقييد حركة الطفل المالئم للطفل الى أن يبلغ ويكبر الى الحد الذي يمكنه 

من ربط حزام المقعد المركب في السيارة بصورة صحيحة.
يوصـى بجلـوس األطفـال فـي المقاعد الخلفيـة (إذا كانـت سـيارتك مجهزة بهـا) لتجنب  ●

مالمستهم لذراع تبديل السرعات أو مفتاح الماسحات، إلخ بصورة غير مقصودة.
قم باسـتعمال وظيفـة تأمين الباب الجانبـي الخلفي لحماية األطفـال (الموديالت المجهزة  ●

بمقصـورة مزدوجـة) أو مفتـاح تأمين النوافذ (السـيارات المجهـزة بالنافذة اآلليـة) لتفادي 
األطفال من فتح الباب أثناء القيادة أو تشغيل النوافذ اآللية بصورة غير مقصودة.

ال تسـمح لألطفال الصغار بتشغيل الجهاز الذي قد يؤدي إلى احتباس أجزاء من أجسامهم،  ●
مثل النافذة اآللية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) أو غطاء حجيرة المحرك أو البوابة الخلفية 

(إذا كانت سيارتك مجهزة بها) أو المقاعد، الخ.

ال تعمـد مطلقـاً إلى ترك األطفال لوحدهم في السـيارة، وال تعمد الى السـماح لهم مطلقـاً بالحصول على 
المفتاح أو استعماله.

قد يتمكن األطفال من تشغيل السيارة أو تغيير الترس إلى وضع الالتعشيق. كما يكمن خطر احتمال تعرض 
األطفـال إلصابة مـن خالل العبث بالنوافـذ أو المزايا األخر في السـيارة. باإلضافة إلـى ذلك، يمكن أن 

تتسبب الحرارة المتزايدة أو البرودة الشديدة داخل السيارة في وفاة األطفال.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٦٢

أنظمة تقييد حركة األطفال

قبـل تركيب نظام تقييد حركة الطفل في السـيارة، ينبغي مراعـاة التنبيهات االحتياطية واألنواع 
المختلفـة من أنظمـة تقييد حركة األطفال باإلضافة إلى أسـاليب التركيـب وغيرها الواردة في 

هذا الدليل.
قـم باسـتعمال نظام تقييد حركـة الطفل عند ركوب السـيارة مع طفل صغيـر ليس بإمكانه  ●

اسـتعمال حـزام المقعد بصـورة صحيحة. لضمان سـالمة الطفل، قم بتركيـب نظام تقييد 
حركة الطفل في المقعد الخلفي. تأكد من اتباع أسـلوب التركيب الوارد في دليل التشغيل 

المرفق بنظام تقييد حركة الطفل.
للسيارات الخاصة بأذربيجان وجورجيا وتركمانستان: يوصى باستعمال نظام تقييد حركة  ●

. أنظمـة تقييد حركة  الطفـل األصلـي من تويوتا ألن اسـتخدامه في هذه السـيارة أكثر أماناً
الطفـل األصليـة من تويوتا مصنوعة خصيصاً لسـيارات تويوتا. يمكن شـراؤها عند وكيل 

تويوتا.

جدول المحتويات
............................................................ ص ٦٣ نقاط جديرة بالتذكير
عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل............................................ ص ٦٥

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة
باستثناء السيارات الخاصة بأذربيجان وجورجيا وتركمانستان • 

وماليزيا وتايالند وإندونيسيا ودول أمريكا الالتينية*.......................... ص ٦٩
........................ ص ٨٥•  للسيارات الخاصة بأذربيجان وجورجيا وتركمانستان
للسيارات الخاصة بماليزيا وتايالند وإندونيسيا............................... ص ٩٣• 
.................................. ص ١٠٧•  للسيارات الخاصة بدول أمريكا الالتينية*

أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل........................................ ص ١٢١
............. ص ١٢٢•  نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته باستعمال حزام المقعد
نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته باستعمال المرتكز السفلي • 

............ ص ١٢٤ المتوافق مع المقاييس  ISOFIX (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
.............. ص ١٢٧•  باستعمال مرتكز الربط العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)



٦٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل
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*:  بيليـز، كوسـتاريكا، جمهوريـة الدومينيـكان، غواتيماال، هايتـي، الهنـدوراس، نيكاراغوا، بنمـا، ترينيداد 
وتوباغـو، السـلفادور، جزر البهاما، جامايـكا، بربادوس، برمودا، غوادلـوب، ومارتينيك، جراند كايمان، 
أنتيغوا، غرينادا، مونتسـرات، سـانت لوسـيا، سانت فينسـنت، سـانت كيتس، األرجنتين، بوليفيا، غويانا، 
تشيلي، كولومبيا، اإلكوادور، غويانا الفرنسية، أروبا، كوراساو، سورينام، باراغواي، البيرو، األوروغواي، 

سينت مارتن
نقاط جديرة بالتذكير

للسـيارات الخاصـة بأذربيجـان وجورجيـا وتركمانسـتان: قـم بإعطـاء األولويـة لمراعـاة  ●
التحذيرات باإلضافة إلى القوانين والمقاييس الخاصة بأنظمة تقييد حركة األطفال.

باسـتثناء السـيارات الخاصة بأذربيجان وجورجيا وتركمانسـتان: إذا وجـدت قوانين متعلقة  ●
بنظـام تقييد حركـة الطفل في بلدك، يرجى استشـارة وكيل تويوتا لتركيـب نظام تقييد حركة 

الطفل.
قـم باسـتعمال نظام تقييد حركـة الطفل إلى أن يبلـغ ويكبر بحيث يمكنه ربـط حزام المقعد  ●

المركب في السيارة.
قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل المالئم لعمر وحجم الطفل. ●
الحظ أنه ال يمكن تثبيت جميع أنظمة تقييد حركة الطفل في جميع السيارات.  ●

قبل استخدام أو شراء نظام تقييد حركة الطفل، تأكد من أنه متوافق مع مواضع المقاعد. 
( ص ٦٢)



١-٢. ضمان سالمة الطفل٦٤

عند وجود طفل في السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
لضمـان الحمايـة الفعالـة في حالة وقوع حـوادث أو التوقف بصـورة مفاجئة، ينبغي تقييـد حركة الطفل  ●

بصورة صحيحة باسـتعمال حزام المقعد أو تثبيت نظام تقييـد حركة الطفل بصورة صحيحة. للمزيد من 
تفاصيـل التثبيت، راجع دليل التشـغيل المرفـق بنظام تقييد حركة الطفل. تعليمـات التثبيت العامة واردة 

في هذا الدليل.
كثيـراً مـا توصيك شـركة تويوتا بتثبيت نظام تقييد حركـة الطفل المالئم لوزن وحجـم الطفل في المقعد  ●

الخلفـي. وفقاً إلحصائيات الحوادث، يكون الطفل أكثر سـالمة عندمـا يكون مقيداً بصورة صحيحة في 
المقعد الخلفي مقارنة مع المقعد األمامي.

حمل الطفل بين ذراعيك أو قيام شخص آخر بحمله ليس بديالً لنظام تقييد حركة الطفل. في حالة وقوع  ●
حـادث، قـد يرتطم الطفـل بالزجاج األمامـي أو قد يتعرض لالعتصـار بين من يحمله وبيـن التجهيزات 

الداخلية.
التعامل مع نظام تقييد حركة الطفل ■

إذا لـم يتـم تثبيت نظـام تقييد حركة الطفل بصـورة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى تعـرض الطفل أو الركاب 
اآلخرين للوفاة أو إلصابات خطيرة عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة فجأة في أحد االتجاهين 

أو في حالة وقوع حادث.
إذا تعرضـت السـيارة لصدمة قوية عند وقوع حادث، الخ، من المحتمـل تعرض نظام تقييد حركة الطفل  ●

لتلف ال يمكن رؤيته بسهولة. في مثل هذه الحاالت، ال تقم بإعادة استعمال نظام تقييد حركة الطفل.
. في هـذه الحاالت، تأكد مما إذا كان  ● وفقـاً لنظـام تقييد حركة الطفل، قد يكون تركيبه صعباً أو مسـتحيالً

نظـام تقييـد حركة الطفـل مالئماً لتركيبـه في السـيارة. ( ص ٦٢) تأكد مـن التركيـب ومراعاة أنظمة 
االسـتعمال بعد قراءة أسـلوب تثبيت نظـام تقييد حركة الطفل الوارد في هذا الدليـل بعناية باإلضافة إلى 

دليل التشغيل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل.
حافظ على نظام تقييد حركة الطفل مثبتاً بالمقعد بإحكام حتى إذا لم يتم اسـتعماله. ال تقم بتخزين نظام  ●

تقييد حركة الطفل في مقصورة الركاب بدون تثبيته.
إذا كانت هناك حاجة إلى نزع نظام تقييد حركة الطفل، قم بإخراجه من السيارة. ●



٦٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل
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عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي ■

لضمان سالمة الطفل، قم بتركيب أنظمة تقييد حركة األطفال في المقاعد الخلفية. عندما ال 
يمكن تفادي تركيب نظام تقييد حركة الطفل في مقعد الراكب األمامي، اضبط مقعد الراكب 

األمامي كما يلي وقم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل فيه.
اضبـط زاوية ظهر المقعد على الموضع  ●

القائم بالكامل.
عنـد تثبيـت مقعد الطفـل المتجه لألمـام، إذا 
كانـت هناك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهر 
المقعـد، اضبـط زاويـة ظهـر المقعـد إلى أن 

يالمس مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

السـيارات غير المجهزة بالمقعد األمامي مـن النوع الطويل: قم بتحريك المقعد األمامي  ●
إلى الخلف بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى 

أعلى موضع.
انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو  ●

اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٦٦

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتـاح ضبط الكيس  ●

: ال تقم  الهوائـي علـى وضـع التشـغيل/اإليقاف يدويـاً
مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف 

في مقعد الراكب األمامي.
يمكـن لقـوة االنتفاخ السـريع للكيـس الهوائي الخاص 
بالراكـب األمامي أن تؤدي إلـى تعرض الطفل للوفاة أو 

إلصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
السـيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على  ●

: ال تقم مطلقـاً بتركيب  وضـع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
نظـام تقييـد حركـة الطفـل المتجـه للخلف علـى مقعد 
الراكـب األمامـي عندمـا يكون مفتـاح تشـغيل/إيقاف 
الكيـس الهوائي يدويـاً مضبوطـاً على وضع التشـغيل. 

( ص ٥٩)
يمكـن لقـوة االنتفاخ السـريع للكيـس الهوائي الخاص 
بالراكـب األمامي أن تؤدي إلـى تعرض الطفل للوفاة أو 

إلصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
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عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■
توجـد بطاقة (بطاقـات) على حاجب الشـمس الخاص  ●

بالراكـب األمامـي، وهـي تشـير إلى منـع تركيـب نظام 
تقييـد حركة الطفـل المتجه للخلف علـى مقعد الراكب 

األمامي.
تفاصيل البطاقة (البطاقات) مبينة في الشكل التوضيحي 

أدناه.

قم بتركيب نظام تقييـد حركة الطفل المتجه لألمام على  ●
مقعد الراكب األمامي فقط عندما يكون ذلك أمراً حتمياً 
ال يمكـن تفاديـه. عند تركيـب نظام تقييـد حركة الطفل 
المتجه لألمام علـى مقعد الراكب األمامي، قم بتحريك 
المقعد للخلف بقدر اإلمكان. عدم قيامك بذلك يمكن 
أن يـؤدي إلى الوفـاة أو التعرض إلصابـات خطيرة عند 

انتفاخ األكياس الهوائية.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٦٨

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■
السـيارات المجهزة باألكياس الهوائية الجانبية والعلوية  ●

 :SRS المتضمنـة فـي نظـام تقييـد الحركـة التكميلـي
ال تسـمح للطفـل بإسـناد رأسـه أو أي جزء من جسـمه 
علـى البـاب أو المنطقة المحيطة بالمقعـد أو الدعامات 
األمامية/الخلفية أو قضبان السـقف الجانبية التي تنتفخ 
منها األكياس الهوائيـة الجانبية المتضمنة في نظام تقييد 
الحركـة التكميلـي SRS أو األكيـاس الهوائيـة العلوية 
المتضمنـة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS حتى 
إذا كان الطفل جالسـاً في نظام تقييد حركة الطفل. يعتبر 
هـذا خطـراً ألن قوة انتفـاخ األكيـاس الهوائيـة الجانبية 
واألكيـاس الهوائيـة العلويـة المتضمنـة في نظـام تقييد 
الحركـة التكميلـي SRS قـد تؤدي إلى تعـرض الطفل 

للوفاة أو إلصابات خطيرة.
عنـد تركيـب مقعد الناشـئة (مقعد تعزيـز خاص بالطفل)، تحقـق دائماً من أن يكون وضـع حزام الكتف  ●

مضبوطـاً عبر منتصف كتـف الطفل. ينبغي المحافظة على الحزام بعيداً عن رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً 
عن كتفه.

قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المالئم لعمر الطفل وحجمه وقم بتركيبه في المقعد الخلفي. ●
الموديالت المجهزة بمقصـورة مزدوجة: إذا كان مقعد  ●

السـائق يتداخل مع نظـام تقييد حركة الطفـل، مما يعيق 
تثبيتـه بصورة صحيحـة، قم بتركيـب نظـام تقييد حركة 
الطفل على المقعد الخلفي األيمن (السيارات المجهزة 
بعجلـة القيـادة علـى اليسـار) أو علـى المقعـد الخلفي 
األيسر (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين). 

( ص ٩٢)
الموديـالت المجهـزة بمقصورة مزدوجة: اضبط مقعد الراكب األمامـي بحيث ال يتداخل مع نظام تقييد  ●

حركة الطفل.
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توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة (باستثناء السيارات الخاصة 
بأذربيجان وجورجيا وتركمانستان وماليزيا وتايالند وإندونيسيا ودول أمريكا الالتينية*)

*:   بيليـز، كوسـتاريكا، جمهوريـة الدومينيكان، غواتيمـاال، هايتي، الهنـدوراس، نيكاراغوا، بنمـا، ترينيداد 
وتوباغـو، السـلفادور، جزر البهاما، جامايـكا، بربادوس، برمودا، غوادلـوب، ومارتينيك، جراند كايمان، 
أنتيغوا، غرينادا، مونتسـرات، سـانت لوسـيا، سانت فينسـنت، سـانت كيتس، األرجنتين، بوليفيا، غويانا، 
تشيلي، كولومبيا، اإلكوادور، غويانا الفرنسية، أروبا، كوراساو، سورينام، باراغواي، البيرو، األوروغواي، 

سينت مارتن
توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة ■

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ( ص ٧٢) تسـتخدم 
الرمـوز لعـرض أنظمة تقييد حركة الطفل التي يمكن اسـتعمالها ومواضع الجلوس الممكنة 

للتركيب*.
تحقـق مـن نظام تقييد حركة الطفل المختار جنباً إلى جنب مع ما يلي [قبل التأكد من توافقية 

كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل].
*:  يجب عدم استخدام أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد األمامي األوسط من النوع الطويل (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به).



١-٢. ضمان سالمة الطفل٧٠

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة الطفل.  ١

قـم باسـتعمال نظـام تقييد حركـة الطفـل المالئـم للمقاييـس UN(ECE) R44*١ أو 
.١، ٢*UN(ECE) R129

عالمة الموافقة التالية موجودة على أنظمة تقييد حركة األطفال المتوافقة. 
تأكد من عالمة الموافقة الموجودة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال على رقم التوافق الموجود
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R44 
تشير إلى مد وزن الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 

.UN(ECE) R44 بالمقاييس
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R129 
تشير إلى مد طول الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 
 UN(ECE) R129 بالمقاييـس 
األطفـال  أوزان  إلـى  باإلضافـة 

المتوافقة معها.
*١:  UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 هـي مقاييـس األمـم المتحدة الخاصـة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
*٢:  قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.

*٣:  قد تختلف العالمة الموجودة وفقاً للمنتج.



٧١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل.  ٢
تحقـق من عالمة الموافقة الخاصة بأنظمة تقييد حركـة الطفل لمعرفة مالءمة نظام تقييد 

حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شـكوك، قم بالتحقق من دليل المستخدم المتضمن مع نظام تقييد 

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام تقييد حركة الطفل.
«العامة»• 
«شبه العامة»• 
«المقيدة»• 
«السيارات الخاصة»• 



١-٢. ضمان سالمة الطفل٧٢

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية بدون المقاعد الخلفية

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين:السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار:

١، ٢، ٣*
٤*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.
بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتـاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف 
: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف في مقعد الراكب األمامي. يدوياً
: ال تقم  السـيارات المجهـزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
مطلقـاً بتركيب نظـام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما يكون 

مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



٧٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعد األمامـي من النوع الطويل: قـم بتحريك المقعد األمامـي إلى الخلف   :١*
بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

: ال  بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً  :٤*
تستخدم سو نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام. 

: قم فقط باستخدام  السيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام عندما يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً 

على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٧٤

الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية مع المقاعد الخلفية

١، ٢، ٣*
٤*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

غير مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل.
بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتـاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف 
: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف في مقعد الراكب األمامي. يدوياً
: ال تقم  السـيارات المجهـزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
مطلقـاً بتركيب نظـام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما يكون 

مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



٧٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم   :١*
بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

: ال  بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً  :٤*
تستخدم سو نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام. 

: قم فقط باستخدام  السيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام عندما يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً 

على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٧٦

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
السـيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 
مع حـزام المقعد الخلفي األوسـط مـن النوع 

ثالثي النقاط للتثبيت:

السـيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 
مع حـزام المقعد الخلفي األوسـط مـن النوع 

ثنائي النقاط للتثبيت:

السـيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين 
مع حـزام المقعد الخلفي األوسـط مـن النوع 

ثالثي النقاط للتثبيت:

السـيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين 
مع حـزام المقعد الخلفي األوسـط مـن النوع 

ثنائي النقاط للتثبيت:



٧٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

١، ٢، ٣*
٤*

٣*
    

٣*
    

٣*

٣*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

.ISOFIX و i-Size مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل المتوافقة مع المقاييس

بما في ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

غير مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل.
بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتـاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف 
: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف في مقعد الراكب األمامي. يدوياً

: ال تقم  السـيارات المجهـزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
مطلقـاً بتركيب نظـام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما يكون 

مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٧٨

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعد األمامـي من النوع الطويل: قـم بتحريك المقعد األمامـي إلى الخلف   :١*
بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

: ال  بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً  :٤*
تستخدم سو نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام. 

: قم فقط باستخدام  السيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام عندما يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً 

على وضع التشغيل.



٧٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية

موضع الجلوس

رقم موضع المقعد
السيارات غير المجهزة 

بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف 

يدوياً

السيارات المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
مفتاح ضبط الكيس الهوائي على 
وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

إيقافتشغيل
موضع الجلوس المالئم لحزام المقعد من 

الفئة العامة (نعم/ال)
نعم

المتجه لألمام 
فقط

نعم
المتجه لألمام 

فقط
نعم

الالالموضع الجلوس i-Size (نعم/ال)
موضع الجلوس المالئم للمرتكز الجانبي 

الالال(L1/L2/ال)
المرتكز المالئم المتجه للخلف 

الالال(R1/R2X/R2/R3/ال)
المرتكز المالئم المتجه لألمام 

الالال(F2X/F2/F3/ال)
الالالمالئم لمرتكز مقعد الناشئة (B2/B3/ال)



١-٢. ضمان سالمة الطفل٨٠

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



٨١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

عنـد تركيـب مقعد الطفـل المزود بقاعـدة التثبيـت، إذا كان ظهر المقعد يعـوق تثبيت مقعد  ●
الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول اإلعاقة.

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي  ●
مـن النـوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف 
الخـاص بحـزام المقعـد أمـام دليـل حزام 
مقعـد الطفل، قـم بتحريك وسـادة المقعد 

لألمام.

عنـد تركيـب مقعد الناشـئة إذا كان الطفل الجالـس في نظام تقييد حركـة الطفل يتخذ وضعاً  ●
قائماً جداً، اضبط زاوية ظهر المقعد على أكثر وضع مريح. 

السـيارات غير المجهـزة بالمقعد األمامي من النوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف الخاص 
بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد لألمام.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٨٢

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
موضع الجلوس

رقم موضع المقعد
السيارات غير 

المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي 
على وضع التشغيل/

اإليقاف يدوياً

السيارات المجهزة 
بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
مفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم 
لحزام المقعد من الفئة 

العامة (نعم/ال)
نعم

المتجه لألمام فقط

نعم
المتجه 
لألمام 
فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

 i-Size موضع الجلوس
الالنعمنعمالالال(نعم/ال)

موضع الجلوس المالئم 
L1/) للمرتكز الجانبي

L2/ال)
الالالالالالال

المرتكز المالئم المتجه 
R1/R2X/) للخلف

R2/R3/ال)
الالال

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

الال

المرتكز المالئم المتجه 
F2X/F2/) لألمام

F3/ال)
F2X، الالال

 ،F2
F3

 ،F2X
 ،F2
F3

الال

مالئم لمرتكز مقعد 
B2، الالالالناشئة (B2/B3/ال)

B3
 ،B2
B3

الال



٨٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة

عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 
أحزمـة المقاعد المجـاورة لنظام تقييد حركـة الطفل بصورة صحيحـة دون التداخل معه أو 
التأثير على فعالية حزام المقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئم ومريح عبر 
الكتف وعند أدنى موضع على الوركين. إذا لم يكن حزام المقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو 

إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل إلى موضع مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة. 



١-٢. ضمان سالمة الطفل٨٤

عنـد تركيب نظـام تقييد حركة الطفل فـي المقعد الخلفي، اضبط المقعـد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو نظام تقييد حركة الطفل (إذا كانت سيارتك مجهزة به).

عنـد تركيـب مقعد الطفل المـزود بقاعدة التثبيت فـي المقعد األمامـي، إذا كان ظهر المقعد  ●
يعوق تثبيت مقعد الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول 

اإلعاقة.
السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي  ●

مـن النـوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف 
الخـاص بحـزام المقعـد أمـام دليـل حزام 
مقعـد الطفل، قـم بتحريك وسـادة المقعد 

لألمام.

عنـد تركيب مقعد الناشـئة فـي المقعد األمامي، إذا كان الطفل جالسـاً في نظـام تقييد حركة  ●
الطفل في الوضع القائم جداً، اضبط زاوية ظهر المقعد على أكثر األوضاع راحة. 

السـيارات غير المجهـزة بالمقعد األمامي من النوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف الخاص 
بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد لألمام.



٨٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة (للسيارات الخاصة 
بأذربيجان وجورجيا وتركمانستان)

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة ■
توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ( ص ٨٧) تسـتخدم 
الرمـوز لعـرض أنظمة تقييد حركة الطفل التي يمكن اسـتعمالها ومواضع الجلوس الممكنة 

للتركيب. يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد حركة الطفل الموصى به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال الموصى بها وجدول التوافقية] لمعرفة أنظمة 

تقييد حركة األطفال الموصى بها. ( ص ٩١)
تحقـق مـن نظام تقييد حركة الطفل المختار جنباً إلى جنب مع ما يلي [قبل التأكد من توافقية 

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

التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة الطفل.  ١
قـم باسـتعمال نظـام تقييد حركـة الطفـل المالئـم للمقاييـس UN(ECE) R44*١ أو 

.١، ٢*UN(ECE) R129

عالمة الموافقة التالية موجودة على أنظمة تقييد حركة األطفال المتوافقة. 
تأكد من عالمة الموافقة الموجودة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال على رقم التوافق الموجود
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R44 
تشير إلى مد وزن الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 

.UN(ECE) R44 بالمقاييس



١-٢. ضمان سالمة الطفل٨٦

٣*UN(ECE) R129  عالمة الموافقة الخاصة بالمقاييس  
تشـير إلـى مـد طـول الطفـل المتوافـق مـع عالمـة الموافقـة الخاصـة بالمقاييس 

UN(ECE) R129 باإلضافة إلى أوزان األطفال المتوافقة معها.

*١:  UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 هـي مقاييـس األمـم المتحدة الخاصـة بأنظمة تقييد 
حركة الطفل.

*٢:  قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.
*٣:  قد تختلف العالمة الموجودة وفقاً للمنتج.

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل.  ٢
تحقـق من عالمة الموافقة الخاصة بأنظمة تقييد حركـة الطفل لمعرفة مالءمة نظام تقييد 

حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شـكوك، قم بالتحقق من دليل المستخدم المتضمن مع نظام تقييد 

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام تقييد حركة الطفل.
«العامة»• 
«شبه العامة»• 
«المقيدة»• 
«السيارات الخاصة»• 



٨٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
 السـيارات المجهزة بحزام المقعد الخلفي

األوسط من النوع ثالثي النقاط للتثبيت
 السـيارات المجهزة بحزام المقعد الخلفي

األوسط من النوع ثنائي النقاط للتثبيت

١، ٢، ٣*
٤*

    
٣*

      
٣*

      
٣*

  
٣*

  

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

مالئمـة ألنظمـة تقييـد حركـة األطفال المحـددة في أنظمـة تقييد حركـة األطفـال الموصى بها 
وجدول التوافقية ( ص ٩١).

.ISOFIX و i-Size مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل المتوافقة مع المقاييس



١-٢. ضمان سالمة الطفل٨٨

بما في ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

غير مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل.
بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتـاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف 
: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف في مقعد الراكب األمامي. يدوياً
: ال تقم  السـيارات المجهـزة بمفتاح ضبط الكيـس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
مطلقـاً بتركيب نظـام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما يكون 

مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.
*١:  السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي من النوع الطويـل: قم بتحريك المقعـد األمامي إلى الخلف 

بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.
*٢:  اضبط زاويـة ظهر المقعد علـى الموضع القائم 

بالكامل.
عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

*٣:  انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

: ال  *٤:  بالنسـبة للسـيارات غير المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
تستخدم سو نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام. 

: قم فقط باستخدام  السيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام عندما يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً 

على وضع التشغيل.



٨٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
موضع الجلوس

رقم موضع المقعد
السيارات غير 

المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي 
على وضع التشغيل/

اإليقاف يدوياً

السيارات المجهزة 
بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
مفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم 
لحزام المقعد من الفئة 

العامة (نعم/ال)
نعم

المتجه لألمام فقط

نعم
المتجه 
لألمام 
فقط

نعمنعمنعمنعمنعم

 i-Size موضع الجلوس
الالنعمنعمالالال(نعم/ال)

موضع الجلوس المالئم 
L1/) للمرتكز الجانبي

L2/ال)
الالالالالالال

المرتكز المالئم المتجه 
R1/R2X/) للخلف

R2/R3/ال)
الالال

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

الال

المرتكز المالئم المتجه 
F2X/F2/) لألمام

F3/ال)
F2X، الالال

 ،F2
F3

 ،F2X
 ،F2
F3

الال

مالئم لمرتكز مقعد 
B2، الالالالناشئة (B2/B3/ال)

B3
 ،B2
B3

الال



١-٢. ضمان سالمة الطفل٩٠

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



٩١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمة تقييد حركة األطفال الموصى بها وجدول التوافقية ■

مجموعات 
الوزن

نظام تقييد حركة 
الطفل الموصى 

به

موضع الجلوس

السيارات 
غير المجهزة 
بمفتاح ضبط 

الكيس 
الهوائي 

على وضع 
التشغيل/

اإليقاف يدوياً

السيارات المجهزة 
بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف 

يدوياً
مفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف 

يدوياً
إيقافتشغيل

0+ ،0
 13 kg حتى

(١٣ كجم)

 G0+, BABY SAFE PLUS(نعم/ال)نعمنعمنعمنعمنعمالال

 G0+ BABY
 SAFE PLUS

 with SEAT BELT
 FIXATION,

 BASE PLATFORM(نعم/ال)

نعمنعمنعمنعمنعمالال

I
 9 - 18 kg

(٩ إلى ١٨ 
كجم)

 DUO PLUS
(نعم/ال)

الحزام فقطباستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم
نعمنعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

III ،II
 15 - 36 kg

(١٥ إلى ٣٦ 
كجم)

 KIDFIX XP
SICT (نعم/ال)

الحزام فقطباستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم
نعمنعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

 MAXI PLUS
(نعم/ال)

الحزام فقطباستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم
نعمنعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم

فقطالحزام باستعمال تثبيت نعم
قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٩٢

عنـد تثبيـت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد الخلفي، قد ال يمكن اسـتعمال 
أحزمـة المقاعد المجاورة لنظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو التأثير 
علـى فعاليـة حزام المقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئـم ومريح عبر الكتف 
وعنـد أدنـى موضع على الوركين. إذا لـم يكن حزام المقعد مضبوطاً بذلك الشـكل، أو إذا كان 

يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل إلى موضع مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

عنـد تركيب نظـام تقييد حركة الطفل فـي المقعد الخلفي، اضبط المقعـد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو نظام تقييد حركة الطفل (إذا كانت سيارتك مجهزة به).

عنـد تركيـب مقعد الطفل المـزود بقاعدة التثبيت فـي المقعد األمامـي، إذا كان ظهر المقعد  ●
يعوق تثبيت مقعد الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول 

اإلعاقة.
السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي  ●

مـن النـوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف 
الخـاص بحـزام المقعـد أمـام دليـل حزام 
مقعـد الطفل، قـم بتحريك وسـادة المقعد 

لألمام.

عنـد تركيب مقعد الناشـئة فـي المقعد األمامي، إذا كان الطفل جالسـاً في نظـام تقييد حركة  ●
الطفل في الوضع القائم جداً، اضبط زاوية ظهر المقعد على أكثر األوضاع راحة. 

السـيارات غير المجهـزة بالمقعد األمامي من النوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف الخاص 
بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد لألمام.



٩٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة (للسيارات الخاصة 
بماليزيا وتايالند وإندونيسيا)

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة ■
توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ( ص ٩٦) تسـتخدم 
الرمـوز لعـرض أنظمة تقييد حركة الطفل التي يمكن اسـتعمالها ومواضع الجلوس الممكنة 

للتركيب*. يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد حركة الطفل الموصى به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال الموصى بها وجدول التوافقية] لمعرفة أنظمة 

تقييد حركة األطفال الموصى بها. ( ص ١٠٥)
تحقـق مـن نظام تقييد حركة الطفل المختار جنباً إلى جنب مع ما يلي [قبل التأكد من توافقية 

كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل].
*:  يجب عدم استخدام أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد األمامي األوسط من النوع الطويل (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به).



١-٢. ضمان سالمة الطفل٩٤

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة الطفل.  ١

قـم باسـتعمال نظـام تقييد حركـة الطفـل المالئـم للمقاييـس UN(ECE) R44*١ أو 
.١، ٢*UN(ECE) R129

عالمة الموافقة التالية موجودة على أنظمة تقييد حركة األطفال المتوافقة. 
تأكد من عالمة الموافقة الموجودة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال على رقم التوافق الموجود
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R44 
تشير إلى مد وزن الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 

.UN(ECE) R44 بالمقاييس
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R129 
تشير إلى مد طول الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 
 UN(ECE) R129 بالمقاييـس 
األطفـال  أوزان  إلـى  باإلضافـة 

المتوافقة معها.
*١:  UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 هـي مقاييـس األمـم المتحدة الخاصـة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
*٢:  قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.

*٣:  قد تختلف العالمة الموجودة وفقاً للمنتج.



٩٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل.  ٢
تحقـق من عالمة الموافقة الخاصة بأنظمة تقييد حركـة الطفل لمعرفة مالءمة نظام تقييد 

حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شـكوك، قم بالتحقق من دليل المستخدم المتضمن مع نظام تقييد 

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام تقييد حركة الطفل.
«العامة»• 
«شبه العامة»• 
«المقيدة»• 
«السيارات الخاصة»• 



١-٢. ضمان سالمة الطفل٩٦

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية

١، ٢، ٣*
٤*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

ال تقـم مطلقاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما 
يكون مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



٩٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعد األمامـي من النوع الطويل: قـم بتحريك المقعد األمامـي إلى الخلف   :١*
بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

قـم فقط باسـتخدام نظام تقييـد حركة الطفـل المتجه لألمام عندمـا يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس   :٤*
الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل٩٨

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
السـيارات المجهـزة بحـزام المقعـد الخلفـي 

األوسط من النوع ثالثي النقاط للتثبيت:
السـيارات المجهـزة بحـزام المقعـد الخلفـي 

األوسط من النوع ثنائي النقاط للتثبيت:

١، ٢، ٣*
٤*

٣*
      

٣*
      

٣*

٣*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

مالئمـة ألنظمـة تقييـد حركـة األطفال المحـددة في أنظمـة تقييد حركـة األطفـال الموصى بها 
وجدول التوافقية ( ص ١٠٥).

.ISOFIX و i-Size مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل المتوافقة مع المقاييس



٩٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

بما في ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

غير مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل.

ال تقـم مطلقاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما 
يكون مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم   :١*
بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

قـم فقط باسـتخدام نظام تقييـد حركة الطفـل المتجه لألمام عندمـا يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس   :٤*
الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٠٠

معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية

موضع الجلوس

مفتاح ضبط الكيس الهوائي على رقم موضع المقعد
وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم لحزام المقعد من الفئة العامة (نعم/ال)
نعم

المتجه لألمام 
فقط

نعم

الالموضع الجلوس i-Size (نعم/ال)
الالموضع الجلوس المالئم للمرتكز الجانبي (L1/L2/ال)

الالالمرتكز المالئم المتجه للخلف (R1/R2X/R2/R3/ال)
الالالمرتكز المالئم المتجه لألمام (F2X/F2/F3/ال)

الالمالئم لمرتكز مقعد الناشئة (B2/B3/ال)



١٠١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٠٢

عنـد تركيـب مقعد الطفـل المزود بقاعـدة التثبيـت، إذا كان ظهر المقعد يعـوق تثبيت مقعد  ●
الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول اإلعاقة.

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي  ●
مـن النـوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف 
الخـاص بحـزام المقعـد أمـام دليـل حزام 
مقعـد الطفل، قـم بتحريك وسـادة المقعد 

لألمام.

عنـد تركيـب مقعد الناشـئة إذا كان الطفل الجالـس في نظام تقييد حركـة الطفل يتخذ وضعاً  ●
قائماً جداً، اضبط زاوية ظهر المقعد على أكثر وضع مريح. 

السـيارات غير المجهـزة بالمقعد األمامي من النوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف الخاص 
بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد لألمام.



١٠٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
موضع الجلوس

رقم موضع المقعد

السيارات المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي على 
وضع التشغيل/اإليقاف 

يدوياً
مفتاح ضبط الكيس الهوائي 

على وضع التشغيل/اإليقاف 
يدوياً

إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم لحزام 
المقعد من الفئة العامة (نعم/ال)

نعم
المتجه لألمام 

فقط
نعمنعمنعمنعمنعم

الالنعمنعمالالموضع الجلوس i-Size (نعم/ال)
موضع الجلوس المالئم للمرتكز 

الالالالالالالجانبي (L1/L2/ال)

المرتكز المالئم المتجه للخلف 
الال(R1/R2X/R2/R3/ال)

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

 ،R1
 ،R2X
 ،R2
R3

الال

المرتكز المالئم المتجه لألمام 
F2X، الال(F2X/F2/F3/ال)

 ،F2
F3

 ،F2X
 ،F2
F3

الال

مالئم لمرتكز مقعد الناشئة 
B2، الال(B2/B3/ال)

B3
 ،B2
B3

الال



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٠٤

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



١٠٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمـة تقييد حركـة األطفال الموصى بها وجدول التوافقيـة (الموديالت المجهزة بمقصورة  ■
مزدوجة فقط)

نظام تقييد حركة 
الطفل الموصى به

موضع الجلوس

السيارات المجهزة 
بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف 

يدوياً
مفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف 

يدوياً
إيقافتشغيل

أنظمة تقييد حركة 
األطفال من الفئة 

i-Size

 i-Size MIDI
الالنعمنعمالال(نعم/ال)

قـد ال تتوفر أنظمـة تقييد حركة األطفال المذكـورة في الجدول خارج منطقة أسـيان (رابطة 
.ASEAN (دول جنوب شرقي آسيا

عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 
أحزمـة المقاعد المجـاورة لنظام تقييد حركـة الطفل بصورة صحيحـة دون التداخل معه أو 
التأثير على فعالية حزام المقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئم ومريح عبر 
الكتف وعند أدنى موضع على الوركين. إذا لم يكن حزام المقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو 

إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل إلى موضع مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٠٦

عنـد تركيب نظـام تقييد حركة الطفل فـي المقعد الخلفي، اضبط المقعـد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو نظام تقييد حركة الطفل.

عنـد تركيـب مقعد الطفل المـزود بقاعدة التثبيت فـي المقعد األمامـي، إذا كان ظهر المقعد  ●
يعوق تثبيت مقعد الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول 

اإلعاقة.
بحـزام  ● الخـاص  الكتـف  مرتكـز  كان  إذا 

المقعـد أمام دليل حـزام مقعـد الطفل، قم 
بتحريك وسادة المقعد لألمام.

عنـد تركيب مقعد الناشـئة فـي المقعد األمامي، إذا كان الطفل جالسـاً في نظـام تقييد حركة  ●
الطفـل فـي الوضـع القائم جـداً، اضبط زاوية ظهـر المقعد علـى أكثر األوضـاع راحة. وإذا 
كان مرتكـز الكتـف الخاص بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسـادة 

المقعد لألمام.



١٠٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة (لدول أمريكا الالتينية*)
*:   بيليـز، كوسـتاريكا، جمهوريـة الدومينيكان، غواتيمـاال، هايتي، الهنـدوراس، نيكاراغوا، بنمـا، ترينيداد 
وتوباغـو، السـلفادور، جزر البهاما، جامايـكا، بربادوس، برمودا، غوادلـوب، ومارتينيك، جراند كايمان، 
أنتيغوا، غرينادا، مونتسـرات، سـانت لوسـيا، سانت فينسـنت، سـانت كيتس، األرجنتين، بوليفيا، غويانا، 
تشيلي، كولومبيا، اإلكوادور، غويانا الفرنسية، أروبا، كوراساو، سورينام، باراغواي، البيرو، األوروغواي، 

سينت مارتن
توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع الجلوس المتنوعة ■

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ( ص ١١٠) تستخدم 
الرمـوز لعـرض أنظمة تقييد حركة الطفل التي يمكن اسـتعمالها ومواضع الجلوس الممكنة 

للتركيب*. يمكن أيضاً اختيار نظام تقييد حركة الطفل الموصى به والذي يناسب طفلك.
أو قم بالتحقق من [أنظمة تقييد حركة األطفال الموصى بها وجدول التوافقية] لمعرفة أنظمة 

تقييد حركة األطفال الموصى بها. ( ص ١١٩)
تحقـق مـن نظام تقييد حركة الطفل المختار جنباً إلى جنب مع ما يلي [قبل التأكد من توافقية 

كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل].
*:  يجب عدم استخدام أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد األمامي األوسط من النوع الطويل (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به).



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٠٨

قبل التأكد من توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة الطفل.  ١

قـم باسـتعمال نظـام تقييد حركـة الطفـل المالئـم للمقاييـس UN(ECE) R44*١ أو 
.١، ٢*UN(ECE) R129

عالمة الموافقة التالية موجودة على أنظمة تقييد حركة األطفال المتوافقة. 
تأكد من عالمة الموافقة الموجودة على نظام تقييد حركة الطفل.

مثال على رقم التوافق الموجود
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R44 
تشير إلى مد وزن الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 

.UN(ECE) R44 بالمقاييس
عالمـة الموافقة الخاصة بالمقاييس   

٣*UN(ECE) R129 
تشير إلى مد طول الطفل المتوافق   
الخاصـة  الموافقـة  عالمـة  مـع 
 UN(ECE) R129 بالمقاييـس 
األطفـال  أوزان  إلـى  باإلضافـة 

المتوافقة معها.
*١:  UN(ECE) R44 و UN(ECE) R129 هـي مقاييـس األمـم المتحدة الخاصـة بأنظمة تقييد 

حركة الطفل.
*٢:  قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج منطقة االتحاد األوروبي.

*٣:  قد تختلف العالمة الموجودة وفقاً للمنتج.



١٠٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل.  ٢
تحقـق من عالمة الموافقة الخاصة بأنظمة تقييد حركـة الطفل لمعرفة مالءمة نظام تقييد 

حركة الطفل ألي من الفئات التالية.
أيضاً، إذا راودتك أي شـكوك، قم بالتحقق من دليل المستخدم المتضمن مع نظام تقييد 

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام تقييد حركة الطفل.
«العامة»• 
«شبه العامة»• 
«المقيدة»• 
«السيارات الخاصة»• 



١-٢. ضمان سالمة الطفل١١٠

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين:السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار:

١، ٢، ٣*
٤*

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

ال تقـم مطلقاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما 
يكون مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١١١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعد األمامـي من النوع الطويل: قـم بتحريك المقعد األمامـي إلى الخلف   :١*
بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

قـم فقط باسـتخدام نظام تقييـد حركة الطفـل المتجه لألمام عندمـا يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس   :٤*
الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل١١٢

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين:السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار:

١، ٢، ٣*
٤*

  
٣*

      
٣*

      

مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة» التي يتم تثبيتها باستعمال حزام المقعد.

مالئمـة ألنظمـة تقييـد حركـة األطفال المحـددة في أنظمـة تقييد حركـة األطفـال الموصى بها 
وجدول التوافقية ( ص ١١٩).

.ISOFIX و i-Size مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل المتوافقة مع المقاييس

بما في ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

غير مالئم ألنظمة تقييد حركة الطفل.

ال تقـم مطلقاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما 
يكون مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١١٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

قم بتحريك المقعد األمامي إلى الخلف بالكامل. إذا كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم   :١*
بتحريكه إلى أعلى موضع.

اضبـط زاوية ظهـر المقعد علـى الموضع القائم   :٢*
بالكامل.

عند تثبيت مقعد الطفل المتجه لألمام، إذا كانت 
هنـاك فسـحة بيـن مقعد الطفـل وظهـر المقعد، 
اضبـط زاوية ظهـر المقعد إلـى أن يالمس مقعد 

الطفل بالشكل الصحيح.

انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.  :٣*
أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.

قـم فقط باسـتخدام نظام تقييـد حركة الطفـل المتجه لألمام عندمـا يكون مفتاح تشـغيل/إيقاف الكيس   :٤*
الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل.



١-٢. ضمان سالمة الطفل١١٤

معلومات تفصيلية عن تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة ومقصورة ذكية

موضع الجلوس

مفتاح ضبط الكيس الهوائي على رقم موضع المقعد
وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم لحزام المقعد من الفئة العامة (نعم/ال)
نعم

المتجه لألمام 
فقط

نعم

الالموضع الجلوس i-Size (نعم/ال)
الالموضع الجلوس المالئم للمرتكز الجانبي (L1/L2/ال)

الالالمرتكز المالئم المتجه للخلف (R1/R2X/R2/R3/ال)
الالالمرتكز المالئم المتجه لألمام (F2X/F2/F3/ال)

الالمالئم لمرتكز مقعد الناشئة (B2/B3/ال)



١١٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



١-٢. ضمان سالمة الطفل١١٦

عنـد تركيـب مقعد الطفـل المزود بقاعـدة التثبيـت، إذا كان ظهر المقعد يعـوق تثبيت مقعد  ●
الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول اإلعاقة.

السـيارات غيـر المجهزة بالمقعـد األمامي  ●
مـن النـوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف 
الخـاص بحـزام المقعـد أمـام دليـل حزام 
مقعـد الطفل، قـم بتحريك وسـادة المقعد 

لألمام.

عنـد تركيـب مقعد الناشـئة إذا كان الطفل الجالـس في نظام تقييد حركـة الطفل يتخذ وضعاً  ●
قائماً جداً، اضبط زاوية ظهر المقعد على أكثر وضع مريح. 

السـيارات غير المجهـزة بالمقعد األمامي من النوع الطويـل: إذا كان مرتكز الكتف الخاص 
بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة المقعد لألمام.



١١٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
موضع الجلوس

رقم موضع المقعد

السيارات المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي على 
وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
مفتاح ضبط الكيس الهوائي 

على وضع التشغيل/اإليقاف 
يدوياً

إيقافتشغيل

موضع الجلوس المالئم لحزام 
المقعد من الفئة العامة (نعم/ال)

نعم
المتجه لألمام 

فقط
نعمنعمنعم

نعمنعمالالموضع الجلوس i-Size (نعم/ال)
موضع الجلوس المالئم للمرتكز 

الالالالالجانبي (L1/L2/ال)
المرتكز المالئم المتجه للخلف 

R2X ،R1، الال(R1/R2X/R2/R3/ال)
R3 ،R2

 ،R2X ،R1
R3 ،R2

المرتكز المالئم المتجه لألمام 
F2 ،F2X، الال(F2X/F2/F3/ال)

F3
 ،F2 ،F2X

F3

مالئم لمرتكز مقعد الناشئة 
B3 ،B2B3 ،B2الال(B2/B3/ال)



١-٢. ضمان سالمة الطفل١١٨

أنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسمة إلى «مرتكزات» مختلفة. يمكن استخدام نظام 
تقييـد حركة الطفل في مواضـع الجلوس «للمرتكزات» المذكورة فـي الجدول أعاله. لنوع 

«المرتكز»، تأكد من الجدول التالي.
إذا لـم يكـن لنظـام تقييد حركـة الطفل نـوع «مرتكز» (أو إذا لـم تجد معلوماتـه في الجدول 
التالـي)، يرجـى مراجعة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيب نظام تقييـد حركة الطفل فيها 

لمعرفة معلومات التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه. 
الشرحالمرتكز

F3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
F2أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام

F2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
R3أنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
R2أنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف

R2Xأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
R1مقعد الرضيع المتجه للخلف
L1مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
L2مقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن
B2مقعد الناشئة
B3مقعد الناشئة



١١٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أنظمـة تقييد حركـة األطفال الموصى بها وجدول التوافقيـة (الموديالت المجهزة بمقصورة  ■
مزدوجة فقط)

نظام تقييد حركة الطفل مجموعات الوزن
الموصى به

موضع الجلوس

السيارات المجهزة 
بمفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
مفتاح ضبط الكيس 
الهوائي على وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً
إيقافتشغيل

0+ ،0
 13 kg حتى

(١٣ كجم)
نعمنعمالالMIDI 2 (نعم/ال)

I
 9 - 18 kg

(٩ إلى ١٨ كجم)
نعمنعمالالMIDI 2 (نعم/ال)

قد ال تتوفر أنظمة تقييد حركة األطفال المذكورة في الجدول خارج المنطقة الالتينية.
عند تثبيت بعض أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال على المقعد الخلفي، قد ال يمكن استعمال 
أحزمـة المقاعد المجـاورة لنظام تقييد حركـة الطفل بصورة صحيحـة دون التداخل معه أو 
التأثير على فعالية حزام المقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئم ومريح عبر 
الكتف وعند أدنى موضع على الوركين. إذا لم يكن حزام المقعد مضبوطاً بذلك الشكل، أو 

إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل إلى موضع مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٢٠

عنـد تركيب نظـام تقييد حركة الطفل فـي المقعد الخلفي، اضبط المقعـد األمامي بحيث ال  ●
يتداخل مع الطفل أو نظام تقييد حركة الطفل.

عنـد تركيـب مقعد الطفل المـزود بقاعدة التثبيت فـي المقعد األمامـي، إذا كان ظهر المقعد  ●
يعوق تثبيت مقعد الطفل في قاعدة التثبيت، اضبط موضع ظهر المقعد للخلف إلى أن تزول 

اإلعاقة.
بحـزام  ● الخـاص  الكتـف  مرتكـز  كان  إذا 

المقعـد أمام دليل حـزام مقعـد الطفل، قم 
بتحريك وسادة المقعد لألمام.

عنـد تركيب مقعد الناشـئة فـي المقعد األمامي، إذا كان الطفل جالسـاً في نظـام تقييد حركة  ●
الطفـل فـي الوضـع القائم جـداً، اضبط زاوية ظهـر المقعد علـى أكثر األوضـاع راحة. وإذا 
كان مرتكـز الكتـف الخاص بحزام المقعد أمام دليل حزام مقعد الطفل، قم بتحريك وسـادة 

المقعد لألمام. 



١٢١ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل
استعن بدليل التشغيل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل للتأكد من كيفية تركيب نظام تقييد حركة 

الطفل.
الصفحةأسلوب التركيب

التركيب باستعمال حزام 
ص ١٢٢المقعد

تثبيت المرتكز السفلي 
المتوافق مع المقاييس 

ISOFIX
ص ١٢٤

ص ١٢٧تثبيت مرتكز الربط العلوي



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٢٢

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته باستعمال حزام المقعد
تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال حزام المقعد ■

قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل التشغيل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل.
إذا لـم يكـن نظـام تقييـد حركـة الطفـل الـذي معك ضمـن الفئـة «العامـة» (أو إذا لـم تكن 
المعلومـات الضروريـة مذكورة في الجدول)، راجع «قائمة السـيارات» التـي يوفرها صانع 
نظام تقييد حركة الطفل لالطالع على أوضاع تركيب ممكنة ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية 

بعد االستفسار من بائع نظام تقييد حركة الطفل. ( ص ٦٢)
إذا كان ال بـد مـن تثبيت نظام تقييد حركة الطفل علـى مقعد الراكب األمامي، راجع ص   ١

٦٥ لتفاصيل ضبط مقعد الراكب األمامي.
الموديـالت المجهزة بمقصورة مزدوجة: انزع مسـند الرأس حيـن يكون نزعه ممكناً إذا   ٢

كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع. 
( ص ٢٠٦)

قـم بتمريـر حـزام المقعـد عبـر نظـام   ٣
تقييد حركـة الطفل وإدخال اللوحة في 
المشـبك. تأكـد من عـدم التـواء حزام 
المقعـد. قم بتثبيت حـزام المقعد على 
نظام تقييـد حركة الطفل بإحـكام وفقاً 
للتوجيهات المرفقـة بنظام تقييد حركة 

الطفل.
إذا كان نظـام تقييـد حركـة الطفـل غير   ٤
مجهـز بميزة تأميـن حـزام المقعد، قم 

بتثبيته باستعمال مشبك التأمين.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان مثبتاً   ٥
بإحكام أم ال. ( ص ١٢٣)



١٢٣ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

نزع نظام تقييد حركة الطفل المركب باستعمال حزام المقعد ■
اضغط زر تحرير المشبك واجعل حزام المقعد يلتف بالكامل.

عند تحرير المشبك، قد يرتفع نظام تقييد حركة الطفل بسبب ارتداد وسادة المقعد. قم بتحرير المشبك 
مع الضغط على نظام تقييد حركة الطفل.

بما أن حزام المقعد يلف نفسه تلقائياً، قم بإعادته إلى موضع التخزين ببطء.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
قد تحتاج إلى مشبك التأمين لتركيب نظام تقييد حركة الطفل. اتبع تعليمات صانع النظام. إذا كان نظام تقييد 
حركـة الطفـل لديك غير مزود بمشـبك التأمين، يمكنك شـراء البند التالـي من وكيل تويوتا: مشـبك التأمين 

الخاص بنظام تقييد حركة الطفل 
(رقم القطعة: 22010- 73119)

عند نزع مسند الرأس لتثبيت نظام تقييد حركة الطفل ■
بعد نزع نظام تقييد حركة الطفل، تأكد من إعادة تثبيت مسند الرأس.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
ال تسـمح لألطفـال بالعبث بحـزام المقعد. إذا أصبح حـزام المقعد ملتوياً حول عنـق الطفل، فقد يؤدي  ●

ذلك إلى تعرضه لالختناق أو إلصابة خطيرة أخر مما قد يتسـبب في وفاته. إذا حدث هذا ولم تتمكن 
من فك تأمين المشبك، فينبغي استعمال مقص لقطع الحزام.

تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام وغير ملتو. ●
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إلى اليمين واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه مثبت بإحكام. ●
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم مطلقاً بضبط المقعد. ●
عنـد تركيـب مقعد الناشـئة (مقعد تعزيـز خاص بالطفل)، تحقـق دائماً من أن يكون وضـع حزام الكتف  ●

مضبوطـاً عبر منتصف كتـف الطفل. ينبغي المحافظة على الحزام بعيداً عن رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً 
عن كتفه.

اتبع جميع تعليمات التركيب المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٢٤

 ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته باستعمال المرتكز السفلي من النوع
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

المرتكـزات السـفلية من النـوع ISOFIX (نظام تقييـد حركة الطفل المتوافـق مع المقاييس  ■
(ISOFIX

واأليسـر  األيمـن  الخلفيـان  المقعـدان 
مجهـزان بالمرتكـزات السـفلية. (بطاقات 
توضيـح مواضـع المرتكـزات مربوطة إلى 

المقاعد.)

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باسـتعمال المرتكز السـفلي من النوع المتوافق مع المقاييس  ■
(ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل المتوافق مع المقاييس) ISOFIX

قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل التشغيل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل.
إذا لـم يكـن نظـام تقييـد حركـة الطفـل الـذي معك ضمـن الفئـة «العامـة» (أو إذا لـم تكن 
المعلومـات الضروريـة مذكورة في الجدول)، راجع «قائمة السـيارات» التـي يوفرها صانع 
نظام تقييد حركة الطفل لالطالع على أوضاع تركيب ممكنة ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية 

بعد االستفسار من بائع نظام تقييد حركة الطفل. ( ص ٦٢)
انزع مسـند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.   ١

أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع. ( ص ٢٠٦) 



١٢٥ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

التثبيـت  قضبـان  مواضـع  مـن  تأكـد   ٢
المخصصـة وقـم بتركيـب نظـام تقييد 

حركة الطفل على المقعد.
القضبـان مركبـة بيـن وسـادة المقعـد وظهر 

المقعد.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان مثبتاً   ٣
بإحكام أم ال. ( ص ١٢٣)

عند استخدام ”i-Size MIDI“ (للسيارات الخاصة بماليزيا وتايالند وإندونيسيا) ■
قم بضبط ساق الدعامة وموصالت ISOFIX كما يلي:

قـم بتثبيت موصالت ISOFIX بحيث يمكن رؤية الرقم   
.3

قم بتثبيت ساق الدعامة بحيث يمكن رؤية ٨ ثقوب.  

عند استخدام ”MIDI 2“ (لدول أمريكا الالتينية*) ■
قم بضبط ساق الدعامة وموصالت ISOFIX كما يلي:

قـم بتثبيت موصالت ISOFIX بحيث يمكن رؤية الرقم   
.3

قم بتثبيت ساق الدعامة بحيث يمكن رؤية ٨ ثقوب.  

*:  بيليـز، كوسـتاريكا، جمهوريـة الدومينيـكان، غواتيمـاال، هايتـي، الهنـدوراس، نيكاراغوا، بنمـا، ترينيداد 
وتوباغو، السـلفادور، جـزر البهاما، جامايكا، بربـادوس، برمودا، غوادلوب، ومارتينيـك، جراند كايمان، 
أنتيغوا، غرينادا، مونتسـرات، سـانت لوسـيا، سـانت فينسـنت، سـانت كيتس، األرجنتين، بوليفيا، غويانا، 
تشيلي، كولومبيا، اإلكوادور، غويانا الفرنسية، أروبا، كوراساو، سورينام، باراغواي، البيرو، األوروغواي، 

سينت مارتن



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٢٦

عند نزع مسند الرأس لتثبيت نظام تقييد حركة الطفل ■
بعد نزع نظام تقييد حركة الطفل، تأكد من إعادة تثبيت مسند الرأس.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم مطلقاً بضبط المقعد. ●
عند اسـتعمال المرتكزات السـفلية، تأكد من عدم وجود أشـياء دخيلة حول المرتكـزات وعدم احتباس  ●

حزام المقعد بنظام تقييد حركة الطفل.
اتبع جميع تعليمات التركيب المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●



١٢٧ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

باستعمال مرتكز الربط العلوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مرتكز الربط العلوي ■

مرتكـز الربط العلوي موجـود في منتصف المقعـد الخلفي وهو مـزود للمقعدين الخلفيين 
األيمن واأليسر.

قـم باسـتعمال مرتكـز الربط العلـوي عند 
تثبيت الشريط العلوي.

الشريط العلوي

مرتكزات الربط العلوي

تثبيت الشريط العلوي بمرتكز الربط العلوي ■
قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل التشغيل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل.

انزع مسند الرأس.  ١



١-٢. ضمان سالمة الطفل١٢٨

ه شريط المرتكز. اسحب موجّ  ٢

ه  قم بتوجيه الشـريط العلوي على موجّ  ٣
شـريط المرتكـز كمـا هـو موضـح في 

الشكل التوضيحي.
ه شريط المرتكز موجّ

قم بتثبيت الخطـاف على مرتكز الربط   ٤
العلوي وشد الشريط العلوي.

تأكد من أن الشـريط العلـوي مثبت بإحكام. 
( ص ١٢٣)

مرتكز الربط العلوي

عند نزع مسند الرأس لتثبيت نظام تقييد حركة الطفل ■
بعد نزع نظام تقييد حركة الطفل، تأكد من إعادة تثبيت مسند الرأس.



١٢٩ ١-٢. ضمان سالمة الطفل

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
قم بتثبيت الشريط العلوي بإحكام. ●
ال تقم بتثبيت الشريط العلوي على أي شيء غير مرتكز الربط العلوي. ●
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم مطلقاً بضبط المقعد. ●
اتبع جميع تعليمات التركيب المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●
عند تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم بتثبيت مسند الرأس. ●



١-٣. النظام المانع للسرقة١٣٠

النظام المانع لتشغيل المحرك

مفاتيح السيارة مجهزة بشرائح استقبال/إرسال اإلشارات، مما يمنع المحرك من بدء التشغيل 
حتى إذا تمت محاولة بدء تشـغيل المحرك باستعمال مفتاح غير مسجل في الكمبيوتر الخاص 

بهذا النظام المركب في السيارة. 
ال تعمد مطلقاً الى ترك المفاتيح في السيارة عند مغادرة السيارة.

هـذا النظام مصمم لمنع سـرقة السـيارة، ولكن ال يمكن له ضمان األمـان المطلق ضد جميع 
األنواع من محاوالت الدخول في السيارة بقوة.

السـيارات غيـر المجهزة بنظام ذكـي للدخول 
في السيارة وبدء التشغيل:

يومـض ضـوء المؤشـر بعد نـزع المفتـاح عن 
فتحـة مفتاح تشـغيل المحرك لإلشـارة الى أن 

النظام في وضع التشغيل.
يتوقف ضوء اإلشـارة عن الوميض بعد إدخال 
المفتـاح المسـجل فـي فتحـة مفتـاح تشـغيل 

. المحرك لإلشارة الى كون النظام ملغياً حالياً



١٣١ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:
يومـض ضوء اإلشـارة بعـد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع اإليقاف لإلشـارة الى أن 

النظام في وضع التشغيل.
يتوقـف ضوء اإلشـارة عـن الوميض بعد ضبـط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع الكماليات 
ACCESSORY أو على وضع التشـغيل IGNITION ON لإلشـارة الـى انتهاء عملية إلغاء 

النظام.

صيانة النظام ■
ال تحتاج الى صيانة النظام المانع لتشغيل المحرك المركب في السيارة.

الحاالت التي قد تؤدي الى خلل في تشغيل النظام ■
إذا كان مقبض المفتاح مالمساً لمواد معدنية ●
إذا قمت بترك المفتاح في مكان قريب جداً من مفتاح خاص بنظام األمان لسـيارة أخر (مفتاح مركبة فيه  ●

شرائح االستقبال/إرسال اإلشارات) أو إذا كان المفتاح مالمساً له



١-٣. النظام المانع للسرقة١٣٢

شهادات النظام المانع لتشغيل المحرك (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) ■
للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان

للسيارات الخاصة بسنغافورة



١٣٣ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة بجامايكا



١-٣. النظام المانع للسرقة١٣٤

شهادة النظام المانع لتشغيل المحرك (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) ■
للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان

للسيارات الخاصة بسنغافورة

للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة بجامايكا

لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة ■
ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك، فال يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.



١٣٥ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

نظام التأمين المزدوج

يمكـن إبطـال وظيفة فك تأمين األبواب من داخل وخارج السـيارة لتفـادي الدخول المخالف 
للقانون في السيارة.

بالنسـبة للسيارات المجهزة بهذا النظام، توجد 
البطاقات علـى زجاج النافذة لـكل من البابين 

األماميين.

ضبط نظام التأمين المزدوج
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف واطلب الخروج من السيارة من جميع الركاب 

وتأكد من كون جميع األبواب مغلقة.
باسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة 

وبدء التشغيل): 
ـب على مقبـض الباب  قـم بتأميـن األبـواب من خـالل ضغـط زر التأمين/فـك التأميـن المركّ

الخارجي مرتين خالل ٣ ثوان.
باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية:

اضغط  مرتين خالل ٥ ثوان.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



١-٣. النظام المانع للسرقة١٣٦

إلغاء نظام التأمين المزدوج
باسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة 

وبدء التشغيل): 
قـم بفـك تأمين األبواب مـن خالل ضغـط زر التأمين/فك التأمين المركّب علـى مقبض الباب 

الخارجي.
. باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية: اضغط 

تنبيه احتياطي حول نظام التأمين المزدوج ■
ال تعمـد مطلقاً الى تشـغيل نظـام التأمين المزدوج عند وجود أي من الركاب في السـيارة ألنه ال يمكن فتح 

جميع األبواب من داخل السيارة.



١٣٧ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

نظام التحذير

نظام التحذير
يقوم نظام التحذير باستخدام ضوء وصوت للتحذير عند اكتشاف االقتحام.

يتم تشغيل نظام التحذير في الحاالت التالية عندما يكون مضبوطاً على وضع التشغيل:
 باستثناء السيارات الخاصة بماليزيا والمغرب
عند فتح الباب المؤمن بطريقة مختلفة عن اسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة (السيارات  ●

المجهـزة بالنظـام الذكـي للدخـول في السـيارة وبـدء التشـغيل) أو وحدة التحكـم عن بعد 
الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي.

عند فتح غطاء حجيرة المحرك. ●
عند قيام مستشعر االقتحام باكتشاف شخص ما يتحرك في السيارة. (وجود شخص ما دخل  ●

في السيارة بقوة.) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
 للسيارات الخاصة بماليزيا والمغرب
عند فتح الباب المؤمن بطريقة مختلفة عن اسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة (السـيارات  ●

المجهـزة بالنظـام الذكـي للدخـول في السـيارة وبدء التشـغيل) أو وحـدة التحكـم عن بعد 
الالسلكية.

عند فتح غطاء حجيرة المحرك. ●
عند قيام مستشـعر التطفل باكتشاف شخص ما يتحرك في السيارة. (وجود شخص غريب في  ●

السيارة.) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



١-٣. النظام المانع للسرقة١٣٨

تهيئة نظام التحذير
قـم بإغالق األبـواب وغطاء حجيـرة المحرك 
وظيفـة  باسـتعمال  األبـواب  جميـع  وتأميـن 
دخـول السـيارة (السـيارات المجهـزة بالنظام 
الذكـي لدخـول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو 
وحـدة التحكم عـن بعد الالسـلكية. تتم تهيئة 

النظام تلقائياً بعد مرور ٣٠ ثانية.
باستثناء السيارات الخاصة بماليزيا والمغرب: 
يمكـن أيضـاً ضبـط نظـام التحذير باسـتعمال 

المفتاح الميكانيكي. 
يتغير ضوء اإلشارة من اإلضاءة إلى الوميض عند تهيئة النظام.

إبطال أو إيقاف نظام التحذير
قم بتنفيذ إحد العمليات التالية إلبطال أو إيقاف نظام التحذير:

 باستثناء السيارات الخاصة بماليزيا والمغرب
قم بفك تأمين األبواب. ●
ابدأ تشغيل المحرك. (سيتم إبطال أو إيقاف تشغيل نظام التحذير بعد بضع ثوان.) ●
 للسيارات الخاصة بماليزيا والمغرب
قم بفك تأمين األبواب باسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة (السـيارات المجهزة بالنظام  ●

الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل) أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.
ابدأ تشغيل المحرك. (سيتم إبطال أو إيقاف نظام التحذير بعد بضع ثوان.) ●

صيانة النظام ■
ال تحتاج الى صيانة نظام التحذير المركب في السيارة.

البنود التي ينبغي فحصها قبل تأمين السيارة ■
لتفادي تشغيل نظام التحذير بصورة غير متوقعة أو سرقة السيارة، تأكد من تنفيذ الخطوات التالية:

عدم وجود أي شخص في السيارة. ●
إغالق النوافذ قبل تهيئة نظام التحذير. ●
عدم وجود مواد ثمينة أو شخصية في السيارة. ●



١٣٩ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

تشغيل نظام التحذير ■
قد يتم تشغيل نظام التحذير في الظروف التالية:

(إيقاف التحذير يؤدي الى إبطال نظام التحذير.)
للسـيارات الخاصة بماليزيـا والمغرب: يتـم فك تأمين  ●

األبواب باستعمال المفتاح وفتحها.

عنـد قيـام شـخص موجـود فـي السـيارة بفتـح أي مـن  ●
األبواب أو غطاء حجيرة المحرك.

السـيارات المجهـزة بصفـارة اإلنـذار اآلليـة: تم فصل  ●
البطارية.

لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة ■
ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. وإال فال يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.



١-٣. النظام المانع للسرقة١٤٠

مستشعر التطفل (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يكتشـف مستشعر التطفل شخصاً أو شيئاً ما يتحرك في السيارة. عند اكتشاف شخص ما يتحرك 

في السيارة، سيتم تشغيل نظام التحذير.
هـذا النظام مصمم لمنع سـرقة السـيارة، ولكنه ال يتمكن من ضمان األمـان المطلق ضد جميع 

األنواع من محاوالت دخول السيارة بقوة.
ضبط مستشعر االقتحام ■

يتم تشغيل مستشعر االقتحام تلقائياً عند ضبط نظام التحذير على وضع التشغيل. 
( ص ١٣٨)

إلغاء مستشعر التطفل ■
إذا تركـت حيوانـات أليفة أو أشـياء أخـر متحركة فـي السـيارة، تأكد من إبطال مستشـعر 

االقتحام قبل ضبط نظام التحذير، ألنهما يستجيبان ألية حركة في السيارة.
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١

اضغط مفتاح إلغاء مستشعر التطفل.  ٢
عنـد إلغـاء النظام، يومض المؤشـر بسـرعة 

عالية.



١٤١ ١-٣. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

إلغاء مستشعر التطفل وإعادة تشغيله تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
يظل نظام التحذير مضبوطاً على وضع التشغيل حتى عند إلغاء مستشعر التطفل. ●
السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل: بعد إلغاء مستشعر االقتحام، إذا قمت  ●

بضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ أو فك تأمين األبواب باسـتعمال وحدة التحكم 
عن بعد الالسلكية، تتم إعادة تشغيل مستشعر االقتحام.

السـيارات المجهـزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل: بعد إلغاء مستشـعر التطفل، إذا قمت  ●
بضغط مفتاح تشغيل المحرك أو فك تأمين األبواب باستعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية، تتم إعادة تشغيل مستشعر التطفل.
تتم إعادة تشغيل مستشعر االقتحام تلقائياً عند إبطال نظام التحذير. ●

بخصوص اكتشاف بواسطة مستشعر االقتحام (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
قد يقوم المستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي الى صدور صوت التحذير في الظروف التالية:

تكون إحد النوافذ مفتوحة. ●
في هذه الحالة، قد يكتشف المستشعر األشياء التالية:

ريـح أو حركـة األشـياء مثـل األوراق والحشـرات • 
الموجودة في السيارة

الموجـات فـوق السـمعية الصـادرة من أجهـزة مثل • 
مستشعرات االقتحام المركبة في سيارات أخر

حركة أشخاص موجودين خارج السيارة• 
توجد في السيارة حشرات صغيرة مثل العث أو الذباب. ●
عند وجود مواد غير مسـتقرة مثل الكماليات المعلقة أو  ●

المالبس المعلقة على خطاطيف الثياب في السيارة.

أماكـن توجـد فيها اهتزازات أو ضوضاء إلى الحد الكبير، أو الظروف التي تتعرض فيها السـيارة لصدمات  ●
أو اهتزازات متكررة:

عند إيقاف السيارة في كراج السيارة• 
عند نقل السيارة بالمعدية أو المقطورة أو القطار وغير ذلك• 
عند إزالة جليد ملتصق بالسيارة• 
عند وجود السيارة في ماكينة غسل السيارات التلقائية أو بالماء المضغوط عالياً• 
عند تساقط البرد أو في عاصفة البرق• 



١-٣. النظام المانع للسرقة١٤٢

لضمان تشغيل مستشعر االقتحام بصورة صحيحة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
لضمان تشـغيل المستشعرات بصورة صحيحة، ال تعمد  ●

الى لمسها أو تغطيتها بأي شيء.

ال تعمـد الـى نفـخ الهـواء أو محتويـات البخاخات في  ●
الثقوب الموجودة على المستشعر مباشرة.

إذا تم تركيب كماليات غير القطع األصلية الخاصة بسيارة تويوتا أو وضع أشياء بين مقعد السائق ومقعد  ●
الراكب األمامي، فقد يقلل ذلك أداء االكتشاف.



١٤٣
 ٢لوحة أجهزة القياس

لوحة أجهزة القياس  .٢
أضواء ومؤشرات التحذير.......... ١٤٤
المقاييس والعدادات............... ١٥٢

شاشة العرض المتعددة المعلومات 
١٥٧ ......................... (النوع أ)

شاشة العرض المتعددة المعلومات 
١٦٠ ....................... (النوع ب)
١٦٩ .......... معلومات استهالك الوقود



٢. لوحة أجهزة القياس١٤٤

أضواء ومؤشرات التحذير

إن أضواء التحذير واإلشارة الموجودة على لوحة أجهزة القياس واللوحة الوسطى تبلغ السائق 
بحاالت تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في السيارة.

بغرض التوضيح، يتم عرض جميع أضواء التحذير واإلشارة المضيئة في األشكال التوضيحية.
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع أ



١٤٥ ٢. لوحة أجهزة القياس

اس
القي

هزة 
ة أج

وح
ل

٢

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع ب

أضواء التحذير
تبلغ أضواء التحذير السائق بوجود خلل في أنظمة السيارة المشار اليها بها.

ضوء تحذير نظام الفرامل *١
( ص ٦٣٠)

ضوء تحذير نظام الفرامل المانع *١
لالحتباس ABS ( ص ٦٣١)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام الشحن 
( ص ٦٣٠)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من نظام التوجيه 
اآللي ( ص ٦٣١)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من انخفاض ضغط 
زيت المحرك ( ص ٦٣٠)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مؤشر االنزالق ( ص ٦٣١)

١، ٣*

(يومض أو يضيء)

ضوء إشارة الخلل في التشغيل 
( ص ٦٣١)

٤*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت 
( ص ٦٣٢)

ضوء تحذير نظام تقييد الحركة *١
التكميلي SRS ( ص ٦٣١)

٤*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت 
بسرعة بطيئة ( ص ٦٣٢)



٢. لوحة أجهزة القياس١٤٦

٤*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء مؤشر إبطال التروس 
(أصفر)التفاضلية الخلفية ( ص ٦٣٢)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام التحذير من الخروج 
 LDA عن خط السير

( ص ٦٣٤)
١، ٥*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من درجة حرارة 
سائل جهاز نقل الحركة التلقائي 

( ص ٦٣٢)

٦*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام المحافظة على السرعة 
المضبوطة تلقائياً ( ص ٦٣٤)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من استبدال حزام 
توقيت المحرك ( ص ٦٣٢)

٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من الباب المفتوح 
( ص ٦٣٤)

١*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام الوقود 
(يومض أو يضيء)( ص ٦٣٣)

ضوء التذكير بشد حزام المقعد 
الخاص بالسائق والراكب األمامي  

( ص ٦٣٤)
١*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

 DPF ضوء تحذير نظام
( ص ٦٣٣)

٧*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

أضواء التذكير بشد حزام مقعد 
الراكب الخلفي ( ص ٦٣٤)

١، ٢، ٥*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام الفرملة 
المهيمنة/التحكم ببدء القيادة 

( ص ٦٣٣)
 ضوء التحذير من انخفاض مستو

الوقود ( ص ٦٣٥)

١*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة 
 PCS السابقة للتصادم

( ص ٦٣٤)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

 ضوء التحذير من انخفاض مستو
زيت المحرك ( ص ٦٣٥)
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١*

(يومض أو يضيء)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير الرئيسي 
( ص ٦٣٥)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء التحذير من السرعة 
( ص ٦٣٥)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير ضرورة الصيانة 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)( ص ٦٣٦)

 ضوء التحذير من انخفاض مستو
 AdBlue™ سائل اليوريا

( ص ٦٣٦)
١، ٥*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
المحرك ( ص ٦٣٥)

١*

(في حالة وميض)
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر التروس التفاضلية 
المحدودة االنزالق التي 

يتم التحكم فيها تلقائياً 
”AUTO LSD“ ( ص ٦٣٦) 

ضوء إشارة فرامل االنتظار 
( ص ٦٣٥)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 
( ص ٦٣٦)

تضـيء هـذه األضـواء عند ضبط مفتـاح تشـغيل المحرك على وضـع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير   :١*
 IGNITION ON المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو إلى وضـع التشـغيل
(السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) لإلشارة إلى أن عملية فحص النظام 
جارية اآلن. تنطفئ األضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم يضئ الضوء أو لم ينطفئ، 

فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام الخاص به. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات: يتم عرض مؤشر على شاشة العرض المتعددة   :٢*

المعلومات. (قد ال يتم عرض أحد المؤشرات وفقاً لنوع شاشة العرض المتعددة المعلومات.) 
يضيء الضوء أو يومض لإلشارة إلى وجود خلل.  :٣*

يومض الضوء بسرعة عالية لإلشارة إلى وجود خلل.  :٤*
يومض الضوء لإلشارة إلى وجود خلل.  :٥*

يتحـول الضـوء إلى اللون األصفر لإلشـارة إلـى وجود خلل. (السـيارات غير المجهزة بشاشـة العرض   :٦*
المتعددة المعلومات)

تضيء األضواء على اللوحة الوسطى.  :٧*



٢. لوحة أجهزة القياس١٤٨

المؤشرات
تبلغ المؤشرات السائق بحاالت تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في السيارة.

مؤشر مصباح االنعطاف 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)( ص ٢٨١)

مؤشر الرادار الديناميكي لنظام 
المحافظة على السرعة المضبوطة 

تلقائياً ( ص ٣٣٤)

مؤشر الشعاع العالي للمصابيح 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)األمامية الرئيسية ( ص ٢٨٦)

مؤشر الضبط ”SET“ الخاص 
بنظام المحافظة على السرعة 

المضبوطة تلقائياً 
( ص ٣٣٤، ٣٤٩)

مؤشر مصباح مؤخرة السيارة 
( ص ٢٨٤)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام التحكم في تحديد 
السرعة أثناء النزول على 

المنحدرات ( ص ٣٩٤)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر مصابيح الضباب األمامية 
( ص ٢٩٢)

١، ٤*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)
مؤشر االنزالق ( ص ٣٨٦)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر مصابيح الضباب الخلفية 
( ص ٢٩٣)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر إيقاف نظام التحكم في 
 VSC OFF ثبات السيارة

( ص ٣٨٩)
١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء مؤشر القيادة االيكولوجية 
( ص ١٥٠)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر إيقاف نظام التحكم في قوة 
 “TRC OFF” السحب

( ص ٣٨٧)
١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام إيقاف وتشغيل 
(الموديالت المجهزة بنظام المحرك ( ص ٣٧٥)

الدفع بأربع عجالت*٥)

مؤشر الدفع بأربع عجالت 
( ص ٣٦١)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر إلغاء نظام إيقاف وتشغيل 
(الموديالت المجهزة بنظام المحرك ( ص ٣٧٦)

الدفع بأربع عجالت*٥)

ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت 
بسرعة بطيئة ( ص ٣٦١)

(محرك الديزل)

مؤشر تسخين متقدم للمحرك 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)( ص ٢٥٢، ٢٥٥)

مؤشر إبطال التروس التفاضلية 
الخلفية ( ص ٣٧١)

٣*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام المحافظة على السرعة 
المضبوطة تلقائياً 

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)( ص ٣٣٤، ٣٤٩)

مؤشر وضع القيادة االيكولوجية 
 “ECO MODE”

( ص ٢٦٦، ٢٧٣)
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(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر وضع القوة اإلضافية 
 “PWR MODE”

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)( ص ٢٦٦، ٢٧٣)

مؤشر انخفاض درجة الحرارة 
الخارجية ( ص ١٥٣)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر جهاز نقل الحركة اليدوي 
الذكي ”iMT“ ( ص ٢٧٤)

ضوء مؤشر فرامل االنتظار 
( ص ٢٨٣)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات 
الديزل DPF ( ص ٤٠٠)

١*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر التروس التفاضلية 
المحدودة االنزالق التي 

يتم التحكم فيها تلقائياً 
”AUTO LSD“ ( ص ٣٩٧)

١، ٢*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة 
 PCS السابقة للتصادم

( ص ٣١٢)

١، ٧*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر الكيس الهوائي الخاص 
 “PASSENGER بالراكب

”AIR BAG ( ص ٥٩)

٦*

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر نظام التحذير من الخروج 
 LDA عن خط السير

( ص ٣٢٩)

تضـيء هـذه األضـواء عند ضبط مفتـاح تشـغيل المحرك على وضـع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير   :١*
 IGNITION ON المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو إلى وضـع التشـغيل
(السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) لإلشارة إلى أن عملية فحص النظام 
جارية اآلن. تنطفئ األضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم يضئ الضوء أو لم ينطفئ، 

فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام الخاص به. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
يضيء الضوء عند ضبط النظام على وضع اإليقاف.  :٢*

يتحول الضوء إلى اللون األخضر.  :٣*
يومض الضوء لإلشارة إلى كون النظام مضبوطاً على وضع التشغيل.  :٤*

راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :٥*
يتغير لون وحالة إضاءة/وميض الضوء وفقاً لظروف التشغيل.  :٦*

يضيء هذا الضوء على اللوحة الوسطى.  :٧*
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مؤشر القيادة اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية  

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي:
أثناء عملية التعجيل الصديق للبيئة (القيادة االيكولوجية)، 
. عند  سـيكون ضـوء مؤشـر القيـادة االيكولوجية مضيئـاً
ضغط دواسـة التعجيل بقوة زائدة أو عند إيقاف السيارة، 

ينطفئ المصباح.
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي:

يكون ضوء مؤشـر القيادة اإليكولوجية مضيئاً أثناء عملية 
التعجيـل الصديـق للبيئة أو وجود جهـاز نقل الحركة في 
الوضع الصديق للبيئة (القيادة االيكولوجية). عند ضغط 
دواسـة التعجيل بقوة زائدة أو عند إيقاف السيارة، ينطفئ 

المصباح.
شاشـة عرض مؤشر مد القيادة االيكولوجية (إذا كانت   

سيارتك مجهزة بها)
يشير إلى مد القيادة االيكولوجية باستعمال نسبة القيادة 

االيكولوجية الحالية وفقاً لمستو التسارع.
مد القيادة اإليكولوجية  

نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً لمستو التسارع  
إذا تجاوزت السـيارة مد القيادة اإليكولوجية، يضيء الجزء األيمن من شاشـة عرض مؤشـر مد القيادة 

اإليكولوجية.
لن تعمل وظيفة عرض ضوء مؤشر القيادة االيكولوجية ومؤشر مد القيادة اإليكولوجية في الظروف التالية:

يكـون ذراع تبديل السـرعات في وضع آخر غير وضع القيادة D. (السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة  ●
التلقائي)

يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف R. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي) ●
تكون السيارة في وضع القوة اإلضافية. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٢٦٦، ٢٧٣) ●
يتم تشغيل نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء نزول المنحدرات. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  ●

( ص ٣٩٤)
يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الوضع L4. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٣٦١) ●
تكون سرعة السيارة km/h 130 (١٣٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى. ●
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يمكن ضبط ضوء مؤشر القيادة االيكولوجية على وضع التشغيل أو على وضع اإليقاف.
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات:

عندمـا يكـون عـداد المسـافة معروضـاً، احتفظ بـزر تغيير 
عـرض عـداد المسـافة/الرحلة مضغوطـاً لعـرض شاشـة 

إعداد ضوء مؤشر القيادة االيكولوجية حسب الطلب.
اضغط زر تغيير عرض عداد المسـافة/الرحلة لضبط ضوء 
مؤشـر القيـادة االيكولوجيـة علـى وضع التشـغيل أو على 

وضع اإليقاف.
اضغط زر تغيير عرض عداد المسافة/عداد الرحلة مطوالً ألكثر من ثانيتين إلكمال عملية التهيئة.

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات:  ص ٧٣٤

إذا لم يضيء ضوء التحذير من نظام ضمان السالمة ■
إذا لم يضيء ضوء نظام ضمان السـالمة مثل ضـوء تحذير نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS واألكياس 
الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS عند بدء تشـغيل المحرك، فإنه قد يشـير إلى كون 
هـذه األنظمـة غيـر قادرة على توفيـر الحماية لك حتى عند وقوع حـادث، مما يؤدي إلى الوفـاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة. في مثل هذه الحالة، اطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا لديك على الفور.
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المقاييس والعدادات
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع أ
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السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع ب

عداد سرعة دوران المحرك  
يوضح هذا العداد سرعة دوران المحرك بعدد الدورات لكل دقيقة.

درجة الحرارة الخارجية  
   -40°Cيتم عرض درجة الحرارة الخارجية. إن نطاق درجات الحرارة التي يمكن عرضها يتراوح ما بين
 (-٤٠˚م) و C°50  (٥٠˚م). يضيء مؤشـر انخفاض درجة الحرارة الخارجية حين تبلغ درجة الحرارة 

الخارجية حوالي C°3 (٣°م) تقريباً أو أدنى وينطفئ حين تبلغ C°5 (٥°م) تقريباً أو أعلى. 
( ص ١٤٩)
عداد السرعة  

يوضح هذا العداد سرعة السيارة.
مقياس الوقود  

يوضح هذا المقياس كمية الوقود المتبقي في الخزان.
زر تغيير عرض عداد المسافة/الرحلة  

 ص ١٥٤
عداد المسافة وعداد الرحلة  

عداد المسافة:
يوضح المسافة الكلية التي قطعتها السيارة.

عداد الرحلة:
 Bو A يمكن اسـتعمال عداد الرحلة . يوضح المسـافة التي قطعتها السـيارة منذ إعادة ضبط العداد مؤخراً

لتسجيل وعرض مسافات مختلفة بصورة مستقلة.
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

يتم عرض مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالقيادة على هذه الشاشة إلبالغ السائق بها. 
( ص ١٥٧، ١٦٠)
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وضع جهاز نقل الحركة ومد التحويل (جهاز نقل الحركة التلقائي)  
عرض وضع جهاز نقل الحركة أو مد التحويل المختار ( ص ٢٦٤)

مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك  
يوضح هذا المقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك.

تغيير وضع الشاشة
 السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

ضغط هذا الزر يؤدي إلى التبديل بين عرض عداد المسافة وعداد الرحلة وحالة جزيئات الديزل 
.DPF المتراكمة في نظام تنقية جزيئات الديزل

عداد المسافة  
*A عداد الرحلة  
*B عداد الرحلة  

حالة نظام تنقيـة جزيئات الديزل المتراكمة   
بـه)  مجهـزة  سـيارتك  كانـت  (إذا   DPF

( ص ٤٠١)
، تتم إعـادة ضبـط عداد  *:  عنـد ضغط الـزر مطـوالً

الرحلة.
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

لكل مرة يتم فيها ضغط الزر، يتم التحويل بين عداد المسـافة وعداد الرحلة ووظيفة التحكم في 
إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.

عداد المسافة  
١*A عداد الرحلة  
١*B عداد الرحلة  

شاشة التحكم بإضاءة لوحة أجهزة التحكم   
والمقاييس*٢

، تتـم إعادة ضبـط عداد  *١:  عنـد ضغـط الزر مطـوالً
الرحلة.

*٢:  عنـد االحتفاظ بالزر مضغوطاً، يتم ضبط سـطوع 
إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.

للسـيارات المجهـزة بشاشـة العـرض المتعـددة 
المعلومات من النوع أ: يمكن ضبط سطوع لوحة 

العداد فقط.
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تضيء العدادات عندما ■
يتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول 
السـيارة وبدء التشـغيل) أو وضع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظـام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل).
سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات) ■

يمكن ضبط مسـتويات سـطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس عندما تكون مصابيح مؤخرة السـيارة 
مضـاءة ومطفـأة بصورة منفصلة. (في السـيارات المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومـات من النوع أ، 

يمكن ضبط سطوع لوحة العداد فقط)
عند ضبط مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية على وضع التشغيل، سيتم تقليل السطوع قليالً ما لم يكن سطوع 

. أضواء لوحة أجهزة القياس مضبوطاً على اإلعداد األكثر سطوعاً
عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■

ستتم إعادة ضبط بيانات عداد الرحلة.
شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية ■

فـي الظـروف التالية، قـد ال يتم عرض درجة الحـرارة الخارجية الصحيحة أو يسـتغرق األمر وقت أطول من 
المعتاد لتغيير وضع شاشة العرض:

عند إيقاف السيارة أو أثناء تحرك السيارة بسرعات منخفضة (أقل من km/h 25 [٢٥ كم/ساعة])  ●
عند تغير درجة الحرارة الخارجية فجأة (عند دخول الكراج/النفق أو الخروج منه، الخ) ●

عند عرض ”--“ ■
قد يكون هناك خلل في النظام. خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا.

اسـتعمال شاشـة عرض المعلومات في درجـات الحرارة المنخفضة (السـيارات المجهزة بشاشـة العرض  ■
المتعددة المعلومات من النوع ب)

قـم بتدفئـة مقصـورة الركاب قبل اسـتعمال شاشـة عرض الكريسـتال السـائل. في درجات حرارة شـديدة 
البرودة، تستجيب شاشة العرض لألوامر ببطء ويتم تأخير التغيير بين أوضاع الشاشة.

بالنسبة للسيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: على سبيل المثال، يكون هناك تأخر بين قيام السائق 
بتحويل الترس وعرض رقم الترس المختار على الشاشة. بسبب هذا التأخر، قد يحاول السائق اختيار ترس 
أدنى مرة ثانية، مما يتسـبب في تعشـيق فرامل المحرك فجأة، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث يسـبب 

الوفاة أو اإلصابات.
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لتفادي تعرض المحرك ومكوناته للتلف ■
ال تجعـل إبرة المؤشـر الخاصة بعداد سـرعة دوران المحرك يدخل في المنطقة الحمراء التي تشـير إلى  ●

.سرعة المحرك القصو
إذا وجـدت إبـرة عـداد درجة حرارة سـائل تبريـد المحرك في المنطقـة الحمراء (H)، فإنه قد يشـير إلى  ●

كون المحرك سـاخناً عن الحدود الطبيعية. في هذه الحالة، قم بإيقاف السـيارة في مكان آمن على الفور، 
. ( ص ٦٧٥) وافحص المحرك بعد أن يبرد تماماً

اسـتعمال شاشـة عرض المعلومات في درجـات الحرارة المنخفضة (السـيارات المجهزة بشاشـة العرض  ■
المتعددة المعلومات من النوع أ)

قـم بتدفئـة مقصـورة الركاب قبل اسـتعمال شاشـة عرض الكريسـتال السـائل. في درجات حرارة شـديدة 
البرودة، تستجيب شاشة العرض لألوامر ببطء ويتم تأخير التغيير بين أوضاع الشاشة.
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(النوع أ) شاشة العرض المتعددة المعلومات

البنود التي يتم عرضها على الشاشة
يتم عرض تشكيلة واسعة من البيانات المتعلقة بالقيادة على هذه الشاشة إلبالغ السائق بها.

المعلومات عن الرحلة ( ص ١٥٨) ●
الوقـود  واسـتهالك  القيـادة  مسـافة  عـرض  يتـم 

والمعلومات األخر عن القيادة.
التهيئة ( ص ٧٣٤) ●

يمكن تغيير تهيئات البنود التالية.
اللغة• 

اختره لتغيير اللغة المعروضة على الشاشة.
الوحدات• 

اختره لتغيير وحدات قياس استهالك الوقود.
رسائل التحذير ( ص ٦٤٠) ●

يتم عرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب تنفيذها إذا تم اكتشاف خلل.
تغيير العرض
“DISP” الزر

يمكن تغيير البنود المعروضة بواسـطة ضغط الزر 
.“DISP”

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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محتويات المعلومات عن الرحلة
استهالك الوقود الحالي ■

يتم عرض نسبة استهالك الوقود الحالي.
معدل استهالك الوقود ■

يتـم عرض معدل اسـتهالك الوقود الذي يتم قياسـه منـذ ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على 
وضع التشغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) 
أو على وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة 

وبدء التشغيل).
يمكن إعادة ضبط الوظيفة بواسطة ضغط الزر ”DISP“ لمدة أكثر من ثانية واحدة عندما يكون معدل • 

. استهالك الوقود معروضاً
قم باستعمال معدل استهالك الوقود المعروض كدليل.• 

مد القيادة ■
يتم عرض مسافة تقريبية مقدرة يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.

يتم حساب هذه المسافة وفقاً لمعدل استهالك الوقود. نتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الواقعية التي • 
يمكن للسيارة أن ستقطعها عن المسافة المعروضة.

حتـى إذا قمـت بإضافة كمية قليلة من الوقود، قد ال تتغير المسـافة المعروضة التي يمكن للسـيارة أن • 
ستقطعها بالوقود المتبقي. 

 “LOCK” عنـد إعـادة تعبئـة السـيارة بالوقـود، اضبـط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضـع التأميـن
(السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف (السيارات 
المجهـزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل). إذا قمت بإعادة تعبئة السـيارة بالوقود دون 
ضبـط مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضع التأميـن ”LOCK“ أو وضـع اإليقاف، قـد ال يتم تحديث 

المسافة المعروضة التي يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.
معدل سرعة السيارة ■

يتم عرض معدل سـرعة السيارة الذي يتم قياسه منذ ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع 
التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو 
على وضع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة 

وبدء التشغيل).
يمكن إعادة ضبط الوظيفة بواسـطة ضغط الزر ”DISP“ لمدة أكثر من ثانية واحدة عندما يكون معدل 

. سرعة السيارة معروضاً
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المدة المنقضية ■
 “ON” يتـم عـرض المـدة المنقضية بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل
(السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشغيل 

IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل، يتم احتساب الوقت من 00:00. عندما يتجاوز • 

الوقت 99:59، يعود العداد إلى 00:00.
يمكن إعادة ضبط الوظيفة بواسطة ضغط زر العرض ”DISP“ لمدة أكثر من ثانية واحدة عندما تكون • 

المدة المنقضية معروضة.
إطفاء الشاشة ■

ال يتم عرض أي شيء على الشاشة.
إلغاء عرض شاشة التهيئة تلقائياً ■

. في الظروف التالية، سيتم إلغاء عرض شاشة التهيئة الذي يتم تغيير تهيئاته باستعمال الزر ”DISP“ تلقائياً
عند عرض رسالة التحذير أثناء عرض شاشة التهيئة ●
عند بدء تحرك السيارة أثناء عرض شاشة التهيئة ●

عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■
ستتم إعادة ضبط بيانات معلومات الرحلة والتهيئات.

شاشة عرض الكريستال السائل ■
قـد تظهـر نقاط صغيـرة أو نقـاط ضوئية علـى الشاشـة. تعتبر هـذه الظاهرة خاصيـة مميزة لشاشـات عرض 

الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة بدون أية مشكلة.
إعداد السيارة حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات.
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٣)

تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■
عند تشـغيل شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات أثنـاء القيادة، قم بإيـالء المزيد من االهتمام لسـالمة  ●

المنطقة حول السيارة.
ال تنظر إلى شاشة العرض المتعددة المعلومات بشكل متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد المترجلين  ●

أو األشياء على الطريق، الخ أمام السيارة.
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(النوع ب) شاشة العرض المتعددة المعلومات

البنود التي يتم عرضها على الشاشة
شاشة العرض المتعددة المعلومات تقدم للسائق مجموعة متنوعة من بيانات السيارة.

سـيتم عـرض المعلومـات التالية عنـد اختيار 
إحد أيقونات القائمة.

يتـم عرض أيقونـات القائمة لبضـع ثوان حين 
يتم تشغيل مفاتيح التحكم بالعداد 

( ص ١٦١).
فـي المنطقة، عـادةً يتم عرض درجـة الحرارة 

الخارجية. ( ص ١٥٢)
قد يتم عرض بعض المعلومات تلقائياً وفقاً للحالة.

معلومات القيادة
اختره لعرض بيانات القيادة المختلفة. ( ص ١٦٢)

الشاشة المتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
اختره لعرض المعلومات المتصلة بنظام التوجيه التالية.

التوجيه على المسار• 
شاشة عرض البوصلة• 

الشاشة المتصلة بنظام الصوت (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
اخترهـا بحيث يمكن اختيار مصدر الصوت أو المقطوعة على العداد باسـتعمال مفاتيح التحكم 

بالعداد.
معلومات نظام المساعدة على القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

اخترها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:
نظام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA المجهز بوظيفة المسـاعدة عند ميالن السيارة • 

( ص ٣٢٣) 
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ( ص ٣٣٤)• 

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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شاشة رسالة التحذير
اخترها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب تنفيذها إذا تم اكتشاف خلل. 

( ص ٦٤٠)
شاشة التهيئات

اخترها لتغيير تهيئات عرض العداد. ( ص ٧٣٤)

تشغيل مفاتيح التحكم بالعداد
يتم تشغيل شاشة العرض المتعددة المعلومات باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

اإلدخال/الضبط  
اختيار البند/تغيير الصفحات  
العودة إلى الشاشة السابقة  

اضغطه: يتم عرض الشاشة المسجلة كالشاشة الرئيسية  
عند عدم وجود شاشة مسجلة، سيتم عرض شاشة معلومات القيادة.

: يتم تسجيل الشاشة المعروضة حالياً كالشاشة الرئيسية احتفظ به مضغوطاً
عندما يتم عرض شاشـة التأكيد، اختر نعم لتسـجيل الشاشة. إذا لم يكن تسجيل الشاشة المختارة ممكناً، 

سيتم عرض رسالة إخفاق التسجيل.
شاشة المكالمة الواردة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  

متصلـة بالنظـام الاليدوي، ويتـم عرض المكالمة الـواردة. للمزيد من التفاصيل حـول النظام الاليدوي، 
راجع «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».
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معلومات القيادة
يمكـن تغييـر البنـود المعروضة بضغـط ”“ أو ”“ مـن مفاتيـح التحكم بالعـداد الختيار  

.“” أو “” واضغط
معلومات القيادة ١ و ٢ ■

االقتصاد في استهالك الوقود الحالي (عرض رسم بياني/عرض القيمة)*١، ٢ ●
يتم عرض نسبة استهالك الوقود الحالي.

معدل االقتصاد في اسـتهالك الوقود (بعد إعادة الضبط*٣/بعد بدء التشـغيل/بعد إعادة  ●
تعبئة الوقود)*١، ٢

يتـم عـرض معدل اسـتهالك الوقود الذي يتم قياسـه منذ إعـادة ضبط الوظيفـة ومنذ بدء 
تشغيل المحرك ومنذ إعادة تعبئة السيارة بالوقود على التوالي.

معدل السرعة (بعد إعادة الضبط*٣/بعد بدء التشغيل)*١ ●
يتم عرض معدل سرعة السيارة الذي يتم قياسه منذ إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل 

المحرك على التوالي.
المدة المنقضية (بعد إعادة الضبط*٣/بعد بدء التشغيل)*١ ●

يتـم عـرض المـدة المنقضية التي يتم قياسـها منذ إعـادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشـغيل 
المحرك على التوالي.

المسافة (مد القيادة/بعد بدء التشغيل)*١ ●
يتم عرض أكبر مسـافة مقدرة يمكن للسيارة أن سـتقطعها بالوقود المتبقي والمسافة التي 

قطعتها السيارة بعد بدء تشغيل المحرك بشكل خاص.
يتم حسـاب هذه المسـافة وفقـاً لمعدل اسـتهالك الوقـود. نتيجة لذلك، قـد تختلف • 

المسافة الواقعية التي يمكن للسيارة أن تقطعها عن المسافة المعروضة.
حتـى إذا قمـت بإضافـة كمية قليلة مـن الوقود، قـد ال تتغير المسـافة المعروضة التي • 

يمكن للسيارة أن تقطعها بالوقود المتبقي.
عند إعادة تعبئة السـيارة بالوقود، اضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع اإليقاف. 
إذا قمـت بإعادة تعبئة السـيارة بالوقود بدون ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 
اإليقـاف، فقـد ال تتغير المسـافة المعروضـة التي يمكن للسـيارة أن تقطعهـا بالوقود 

المتبقي.
*١: يمكن تسجيلها في معلومات القيادة ١ و ٢. ( ص ١٦٤)

*٢: استخدم استهالك الوقود المعروض كمرجع.
*٣: إعادة تهيئة اإلجراءات:

اختـر الوظيفة التي تريد إعادة تهيئتها باسـتعمال مفاتيح التحكم بالعـداد ثم اضغط  مطوالً إلعادة • 
تهيئتها.

إذا كان باإلمـكان إعـادة تهيئـة أكثـر مـن وظيفة واحدة، سـيتم عرض مربعـات االختيار بجـوار تلك • 
الوظائف.
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توقف دوران المحرك بسرعة التعشيقية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
يوضح المدة الكلية لتوقف دوران المحرك بسرعة التعشيقية (مدة توقف المحرك باستعمال 
نظام إيقاف وتشـغيل المحرك) منذ أن تمت إعادة ضبط الوظيفة وبدء تشـغيل المحرك على 

التوالي. ( ص ٣٨٠)
شاشة عرض مؤشر مد القيادة االيكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■

يتـم عرض مـد القيـادة االيكولوجية باسـتعمال نسـبة القيـادة االيكولوجية الحاليـة وفقاً 
لمستو التسارع. ( ص ١٥٠)

النقاط اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
يعـرض الحسـاب اإلجمالـي للقيادة اإليكولوجية للمسـاعدة على تحسـين تقنيـات القيادة 

اإليكولوجية للعميل. ( ص ١٦٦)
التوفير اإليكولوجي ■

يعـرض مقارنـة السـتهالك الوقود، ومتوسـط اسـتهالك الوقود بعـد إعادة الضبـط، وتكلفة 
الوقود المستهلك. ( ص ١٦٧)

شاشة عداد السرعة ■
يتم عرض سرعة السيارة.

زاوية انحراف العجالت ■
يعرض اتجاه اإلطارات األمامية.

يتم عرض اتجاه اإلطارات اليمنى واليسر بـ ٣ مراحل وفقاً لزاوية اإلطارات.
أثناء تشغيل مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا ( ص ٣٥٣) (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
أو عندمـا يكـون أي من األبواب غير مغلق بشـكل كامل، يتم عرض المعلومـات ذات الصلة مع اتجاه 

اإلطارات األمامية.
إذا تم قطع توصيل البطارية وتمت إعادة توصيلها، قد يتم إبطال الشاشـة مؤقتا. بعد قيادة السيارة لفترة 

من الوقت، سيتم تفعيل الشاشة.



٢. لوحة أجهزة القياس١٦٤

شاشة التهيئات
يمكن تغيير تهيئات البنود التالية. ( ص ٧٣٣)

نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة  ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٣٢٣) 

اختره لضبط البنود التالية.
المساعدة عند ميالن السيارة ●

اختره لتفعيل/إبطال وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة.
حساسية التحذير ●

قم باالختيار لضبط حساسية التحذير.
وظيفة التحذير من انحراف السيارة ●

قم باالختيار لتفعيل/إبطال التحذير من انحراف السيارة.
حساسية التحذير من انحراف السيارة ●

قم باالختيار لضبط حساسية التحذير من انحراف السيارة.
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٣١٢) ■

اختره لضبط البنود التالية.
● PCS تشغيل/إيقاف نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

اختره لتفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم.
الحساسية (ضبط توقيت تشغيل وظيفة التحذير) ●

اختره لتغيير توقيت التحذير السابق للتصادم.
تهيئة السيارة ■

توقف دوران المحرك بسرعة التعشيقية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
اختره لتغيير مدة توقف دوران المحرك بسـرعة التعشيقية حين يكون نظام تكييف الهواء 

في وضع التشغيل.
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إعداد العداد حسب الطلب ■
اللغة ●

اخترها لتغيير اللغة المعروضة على الشاشة.
الوحدات ●

اخترها لتغيير وحدة قياس استهالك الوقود.
ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  ●

اختره لتشغيل/إيقاف ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية. ( ص ١٥٠)
إعدادات المفتاح  ●

يمكنك تسجيل شاشة واحدة كالشاشة الرئيسية. للتسجيل اضغط  مطوالً حين تكون 
الشاشة المرغوبة معروضة.

معلومات القيادة ١ و ٢ ●
اختره الختيار ما يصل إلى بندين يتم عرضهما على شاشة معلومات القيادة، ويمكن تهيئة 

ما يصل إلى شاشتي معلومات قيادة.
الشاشة المنبثقة ●

اختره لضبط الشاشات المنبثقة التالية التي قد يتم عرضها في بعض الحاالت على وضع 
التشغيل/اإليقاف.

شاشة إرشاد المسار الخاص بالنظام المتصل بنظام توجيه السيارة (إذا كانت سيارتك • 
مجهزة به)

شاشة المكالمة الواردة الخاص بنظام الهاتف الاليدوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
اللون التوجيهي (إذا كانت سيارتك مجهزة بهذه الوظيفة) ●

اختره لتغيير األلوان التوجيهية المعروضة على الشاشة مثل لون المؤشر.
التوفير اإليكولوجي ●

اختره لضبط أو تغيير مقارنة استهالك الوقود وسعر الوقود.
التمهيد ●

سيتم حذف تهيئات العداد التي تم تسجيلها/تغييرها أو ستتم إعادتها إلى التهيئة المبدئية.



٢. لوحة أجهزة القياس١٦٦

الشاشة المنبثقة ■
، يتم عرض شاشة منبثقة مؤقتاً على شاشة العرض المتعددة  في بعض الحاالت، كعند القيام بعملية تبديل مثالً

المعلومات.
يمكن ضبط وظيفة عرض الشاشة المنبثقة على وضع التشغيل/اإليقاف. ( ص ٧٣٤)

النقاط اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
يتم عرض ظروف القيادة في ٥ مراحل وتنقسـم إلى ٣ فئات: البدء والسـير والتوقف. كل مرة يتم فيها إيقاف 
السـيارة، يتم عرض النقاط. (في كل مرة تتم فيها زيادة سـرعة السيارة، يُعاد ضبط النقاط التي تم عرضها آخر 

مرة. ال يتم احتساب النقاط التراكمية.)
النقاط اإليكولوجية  

يقـوم بجمـع عـدد مـرات البـدء اإليكولوجـي والسـير 
اإليكولوجي والتوقف اإليكولوجي، ويعرض النتيجة.

البدء اإليكولوجي  
يعـرض المسـتو اإليكولوجـي المحتسـب مـن درجة 

التعجيل عند بدء تشغيل السيارة
السير اإليكولوجي  

يعرض المستو اإليكولوجي المحتسب من مقدار عملية التعجيل عند قيادة السيارة
التوقف اإليكولوجي  

يعرض المستو اإليكولوجي المحتسب من الوقت بين رفع قدمك عن دواسة البنزين وتوقف السيارة
إذا لـم يتـم الضغط على دواسـة التعجيـل، كما هو الحال عند قيادة السـيارة باسـتعمال نظـام المحافظة على 
السـرعة المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) أو الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة 
المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)، فإن مسافة السير ال تكون مشمولة في النقاط اإليكولوجية.

ا لظـروف القيادة والعوامـل البيئية. قد ال تكون النقـاط اإليكولوجية  يختلـف تقييم النقـاط اإليكولوجية وفقً
مرتبطة باستهالك الوقود.

لن تعمل وظيفة النقاط اإليكولوجية في الظروف التالية:
تكون سرعة السيارة km/h 130 (١٣٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى. ●
يكـون ذراع تبديل السـرعات في وضع آخر غير وضع القيادة D. (السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة  ●

التلقائي)
يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الوضع L4. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
يتم تشغيل نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء نزول المنحدرات. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
تكون السيارة في وضع القوة اإلضافية. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
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التوفير اإليكولوجي ■
يعرض مقارنة الستهالك الوقود، ومتوسط استهالك الوقود بعد إعادة الضبط، وتكلفة الوقود المستهلك.

مقارنة معدل استهالك الوقود  
يعـرض اسـتهالك الوقـود المحـدد الـذي تتـم مقارنتـه 

باستهالك الوقود الفعلي.
معدل استهالك الوقود بعد إعادة الضبط  

يتـم عرض معـدل اسـتهالك الوقود الذي يتم قياسـه منذ 
إعادة ضبط الوظيفة.

يمكـن إعادة ضبط الوظيفة بواسـطة ضغط  لمـدة أكثر من ثانية واحدة عندما يكون معدل اسـتهالك • 
الوقود بعد إعادة الضبط معروضاً

استخدام معدل استهالك الوقود كمرجع• 
التوفير/تكلفة الوقود  

يعرض التوفير المحتمل إذا تم ضبط مقارنة استهالك الوقود، ويعرض تكلفة الوقود الفعلية إذا لم يتم ضبط 
مقارنة استهالك الوقود.

اسـتخدم تكلفـة الوقود والتوفير المعروضيـن كمرجع. وفقاً لطرق التزود بالوقود وظـروف القيادة والعوامل 
البيئية، قد تختلف تكلفة الوقود المعروضة عن تكلفة الوقود الفعلية، وفي بعض الحاالت، قد ال تكون تكلفة 

الوقود والتوفير مرتبطين بتقييم النقاط اإليكولوجية.
ضبط التوفير اإليكولوجي ■

يمكـن ضبـط إعدادات سـعر الوقود ومقارنة اسـتهالك الوقود في شاشـة اإلعـدادات. قم باسـتعمال مفاتيح 
. ، واختر  واضغط  التحكم بالعداد الختيار  أثناء توقف السيارة واضغط 

إلغاء عرض شاشة التهيئة تلقائياً ■
في الظروف التالية، سـيتم إلغاء عرض شاشـة التهيئة الذي يتم تغيير تهيئاته باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد 

. تلقائياً
عند عرض رسالة التحذير أثناء عرض شاشة التهيئة ●
عند بدء تحرك السيارة أثناء عرض شاشة التهيئة ●

عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■
ستتم إعادة ضبط بيانات معلومات القيادة والتهيئات.

شاشة عرض الكريستال السائل ■
قـد تظهر نقـاط صغيرة أو نقاط ضوئية صغيرة على الشاشـة. تعتبر هذه الظاهرة خاصية مميزة لشاشـة عرض 

الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة بدون أية مشكلة.



٢. لوحة أجهزة القياس١٦٨

تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■
عند تشـغيل شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات أثنـاء القيادة، قم بإيـالء المزيد من االهتمام لسـالمة  ●

المنطقة حول السيارة.
ال تنظر إلى شاشة العرض المتعددة المعلومات بشكل متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد المترجلين  ●

أو األشياء على الطريق، الخ أمام السيارة.
النقاط اإليكولوجية ■

استخدم النقاط اإليكولوجية كمرجع. احرص على القيادة بشكل آمن وفقا لظروف الطرق وحركة المرور.
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معلومات استهالك الوقود

يمكن عرض معلومات استهالك الوقود على شاشة نظام توجيه السيارة أو شاشة نظام الوسائط 
المتعددة النوع أ*.

*:  راجع «كيفية تحديد نوع نظام الوسـائط المتعددة» للتحقق من نوع نظام الوسائط المتعددة الخاص بك. 
( ص ١٧١)

شاشة نظام توجيه السيارة أو نظام الوسائط   
المتعددة

“MENU” زر  
زر ”INFO“ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  

هذا الشكل التوضيحي خاص بالسيارة المجهزة بعجلة القيادة على اليسار. مواضع األزرار هذه 
معكوسة بالنسبة للسيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين.

عرض شاشة معلومات الرحلة أو شاشة السجل
“INFO” عند استعمال زر

.“INFO” اضغط زر
“MENU” عند استعمال زر

.“MENU” اضغط زر  ١
. قم باختيار  أو ”Information“ على شاشة   ٢

قم باختيار ”ECO“ على شاشة ”Information“. (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  ٣

: إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة



٢. لوحة أجهزة القياس١٧٠

استهالك الوقود
معلومات الرحلة ■

. إذا لم يتم عرض شاشة معلومات الرحلة، قم باختيار 
دقيقـة   ١٥ خـالل  الوقـود  اسـتهالك   

الماضية
استهالك الوقود الحالي  

إعـادة ضبـط بيانـات المعلومـات عن   
الرحلة

تظهر شاشة   
مسافة القيادة الممكنة  

المدة المنقضية منذ بدء تشغيل المحرك  
معدل سرعة السيارة منذ بدء تشغيل المحرك  

معدل اسـتهالك الوقود آلخر ١٥ دقيقة يكون مقسـماً بواسـطة األلوان إلى معدالت ماضية 
والمعـدالت التـي تم الحصول عليها منذ تدوير مفتاح تشـغيل المحرك إلى وضع التشـغيل 
”ON“ (السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل) أو إلى وضع 
التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء 

التشغيل). قم باستعمال معدل استهالك الوقود المعروض كدليل.
. تم استعمال هذه الصور كمثال فقط وقد تختلف عن الظروف الواقعية قليالً
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السجل ■
. إذا لم يتم عرض شاشة السجل، اختر 

الوقـود  السـتهالك  وضـع  أفضـل   
المسجل

أحدث سجل استهالك الوقود  
السجل السابق الستهالك الوقود  

إعادة ضبط بيانات السجل  
اسـتهالك  بيانـات  أحـدث  تحديـث   

الوقود
تظهر شاشة   

سـجل معدل استهالك الوقود مقسـم بواسطة األلوان إلى معدالت سـابقة ومعدل استهالك 
الوقود منذ آخر تحديث. قم باالستفادة من معدل استهالك الوقود المعروض كمرجع.

. تم استعمال هذه الصور كمثال فقط وقد تختلف عن الظروف الفعلية قليالً
كيفية تحديد نوع نظام الوسائط المتعددة ■

تحقق من نوع نظام الوسائط المتعددة في األشكال التوضيحية التالية.
النوع أالنوع ب

تحديث بيانات السجل ■
قـم بتحديث أحدث سـجل اسـتهالك الوقـود باختيـار  لقياس معدل اسـتهالك الوقـود الحالي مرة 

.أخر
إعادة تهيئة البيانات ■

. يمكن حذف بيانات استهالك الوقود باختيار 
مسافة القيادة ■

يتم عرض أكبر مسافة مقدرة يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.
يتم حسـاب هذه المسـافة وفقاً لمعدل استهالك الوقود. نتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الواقعية التي يمكن 

للسيارة أن ستقطعها عن المسافة المعروضة.
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٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٧٤

المفاتيح
المفاتيح

سيارتك مزودة بالمفاتيح التالية.
النوع أ

المفاتيح الرئيسية  
مفتاح الخادم  

لوحة رقم المفتاح  

النوع ب
المفاتيح الرئيسية  

بعـد  عـن  التحكـم  وحـدة  وظيفـة  تشـغيل 
الالسلكية ( ص ١٧٦)

مفتاح الخادم  
لوحة رقم المفتاح  

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) النوع ج
المفاتيح االلكترونية  

تشـغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء • 
التشغيل ( ص ١٩٣)

تشـغيل وظيفـة وحـدة التحكـم عـن بعـد • 
الالسلكية ( ص ١٧٦)

المفاتيح الميكانيكية  
لوحة رقم المفتاح  
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(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) النوع د
المفاتيح االلكترونية  

تشـغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء • 
التشغيل ( ص ١٩٣)

تشـغيل وظيفـة وحـدة التحكـم عـن بعـد • 
الالسلكية ( ص ١٧٦)

المفاتيح الميكانيكية  
لوحة رقم المفتاح  

مفاتيح ميكانيكية (مفاتيح إضافية)  
تأمين وفك تأمين البوابة الخلفية 

( ص ١٩٠)



٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٧٦

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

لتأمين جميع األبواب ( ص ١٨٣)  
تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.

لفك تأمين جميع األبواب   
( ص ١٨٣)

إلصدار صوت التحذير*   
( ص ١٧٨)

إذا كانت سيارتك مجهزة بها  :*
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

لتأمين جميع األبواب ( ص ١٨٣)  
تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.

لفك تأمين جميع األبواب   
( ص ١٨٣)

إلصدار صوت التحذير*   
( ص ١٧٨)

إذا كانت سيارتك مجهزة بها  :*



١٧٧ ٣-١. المعلومات عن المفاتيح
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استعمال المفتاح الرئيسي (النوع ب)
إلخراجه  

إلخراج المفتاح، اضغط الزر.
لثنيه  

لتخزين المفتـاح في علبته، ادفـع المفتاح إلى 
موضع التخزين أثناء ضغط الزر.

استعمال المفتاح الميكانيكي (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل)

المفتـاح  إلخـراج  التحريـر  زر  اسـحب 
الميكانيكي.

يمكـن إدخال المفتاح الميكانيكي باتجاه واحد 
فقط ألنـه توجد عليه أخاديد علـى جهة واحدة 
فقط. إذا لم تتمكن من إدخال المفتاح في ثقبه، 

. اقلبه وحاول إدخاله مجدداً

بعد اسـتعمال المفتاح الميكانيكـي، قم بتخزينه في المفتاح االلكتروني. قم بنقـل المفتاح الميكانيكي مع 
المفتاح االلكتروني. إذا كانت البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني فارغة الشحنة أو لم تعمل وظيفة 

دخول السيارة بصورة صحيحة، تحتاج إلى استعمال المفتاح الميكانيكي. ( ص ٦٦٤)



٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٧٨

وضع التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

عنـد ضغط  لمدة أكثر مـن ثانية واحدة تقريباً، سـيتم 
إصـدار صوت التحذيـر بصورة متقطعـة وتومض مصابيح 
السـيارة لمنع قيام أي شـخص بمحاولة دخول سيارتك أو 

تلفها.
إليقاف صدور صوت التحذير، اضغط أي زر موجود على 

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

عنـد ضغط  لمدة أكثر مـن ثانية واحدة تقريباً، سـيتم 
إصـدار صوت التحذيـر بصورة متقطعـة وتومض مصابيح 
السـيارة لمنع قيام أي شـخص بمحاولة دخول سيارتك أو 

تلفها.
إليقاف صدور صوت التحذير، اضغط أي زر موجود على 

المفتاح االلكتروني.
عندما تحتاج إلى تسليم مفتاح السيارة إلى حارس موقف السيارات ■

قم بتأمين صندوق القفازات إذا استدعى األمر. ( ص ٤٩٣)
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

احمل المفتاح الرئيسي لالستعمال بنفسك وقم بتسليم مفتاح الخادم إلى الحارس.
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

انزع المفتاح الميكانيكي لالستعمال بنفسك وقم بتسليم المفتاح االلكتروني فقط إلى الحارس. إذا كان هناك 
مفتاح إضافي، قم بحمل المفتاح اإلضافي الستخدامك الخاص إلى جانب المفتاح الميكانيكي.

إذا فقدت مفاتيحك ■
يمكـن طلـب عمل مفاتيح أصلية جديدة من وكيل تويوتا باسـتخدام مفتاح رئيسـي (السـيارات غير المجهزة 
بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو المفتاح اآلخر من نفس النوع (السـيارات المجهزة بالنظام 
الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) ورقم المفتاح المختوم على لوحة رقـم المفتاح الخاص بك. احتفظ 

باللوحة في مكان آمن مثل محفظة النقود، وليس في السيارة.
عندما تركب طائرة (النوع ب، ج، د) ■

عندما تركب طائرة ويكون المفتاح المجهز بوظيفة وحدة التحكم عن بعد الالسلكية معك، احرص على عدم 
ضغـط أي زر مـن األزرار الموجودة على المفتاح حين تكون داخـل الطائرة. عند وجود المفتاح في حقيبتك 
مثـال، تأكـد من أال يتم ضغـط األزرار بالخطأ. إذا تم ضغـط أي من األزرار الموجودة علـى المفتاح، فإنه قد 

يؤدي الى إرسال الموجات الالسلكية منه مما يمكن أن يعيق عمليات تشغيل الطائرة.
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تفريغ شحنة البطارية المحملة في المفتاح ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

إذا لـم تعمـل وظيفـة وحدة التحكم عن بعد الالسـلكية، فإن هذا قد يشـير الى أن شـحنة البطاريـة فارغة. قم 
باستبدال البطارية بأخر جديدة إذا استدعى األمر. ( ص ٥٧٩)

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
 ص ١٩٨

عند عرض رسالة تتعلق بحالة المفتاح االلكتروني أو وضع مفتاح تشغيل المحرك، الخ ■
لتفـادي احتبـاس المفتاح االلكتروني داخل السـيارة أو ترك السـيارة دون ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على 
وضـع اإليقـاف أو أن يقـوم أحد الـركاب بأخذ المفتـاح إلى خارج السـيارة بغير قصد، الخ، قد تظهر رسـالة 
على شاشة العرض المتعددة المعلومات لحث المستخدم على التأكد من حالة المفتاح االلكتروني أو وضع 

مفتاح تشغيل المحرك. في هذه الحاالت، قم فوراً باتباع التعليمات على الشاشة.
عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

شحنة البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني ضعيفة. استبدل بطارية المفتاح اإللكتروني.
استبدل البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني ■

 ص ٥٧٩
التأكد من رقم المفتاح المسجل ■

يمكن التأكد من أرقام المفاتيح التي تم تسجيلها للسيارة. قم باستشارة وكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.
عند استعمال مفتاح غير صحيح (السيارات المجهزة بنظام التأمين المزدوج) ■

يدور ثقب المفتاح بحرية لمنع وصوله إلى اآللية الداخلية.



٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٨٠

الشهادة الخاصة بوحدة التحكم عن بعد الالسلكية ■
للسيارات الخاصة بسنغافورة

للسيارات الخاصة بباكستان

للسيارات الخاصة بفيتنام
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للسيارات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة

للسيارات الخاصة بجامايكا

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا



٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٨٢

لتفادي تلف المفتاح ■
ال تعمد الى إسقاط المفاتيح أو تعريضها لصدمة قوية أو ثنيها. ●
ال تعمد الى تعريض المفاتيح لدرجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة من الزمن. ●
ال تعمد الى تعريض المفاتيح للماء أو غسلها في الغسالة فوق السمعية وغيرها. ●
ال تعمد الى ربط أية مواد معدنية أو مغناطيسية مع المفاتيح أو وضع المفاتيح بالقرب منها. ●
ال تعمد الى تفكيك المفاتيح. ●
ال تعمد الى إلصاق البطاقات أو ما شابهها على سطح المفتاح االلكتروني. ●
ال تترك المفاتيح بالقرب من أجسـام تصدر مجاالت مغناطيسـية مثل التلفزيونـات أو أنظمة الصوت أو  ●

أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية أو األجهزة الطبية الكهربائية كأجهزة العالج المنخفضة الترددات.
نقل المفتاح االلكتروني بنفسك (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) ■

قم بالمحافظة على المفتاح االلكتروني بعيداً عن األجهزة الكهربائية المضبوطة على وضع التشغيل بمقدار 
cm 10 (١٠ سـم) أو أكثر. الموجات الالسـلكية الصادرة عن األجهزة الكهربائية الموجودة ضمن مسافة 

cm 10 (١٠ سم) من المفتاح االلكتروني قد تتداخل مع المفتاح وتؤدي إلى عمله بشكل غير صحيح.

فـي حالـة وجود خلل في النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل أو مشـاكل أخـر خاصة بالمفاتيح  ■
(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل)

خذ سيارتك الى وكيل تويوتا لديك مع جميع المفاتيح االلكترونية المرفقة بها.
عند فقدان مفتاح الكتروني (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) ■

. قم بزيارة وكيل تويوتا على  يرتفع احتمال سـرقة السـيارة إلى حد كبير إذا ظل المفتاح االلكتروني مفقوداً
الفور مع أخذ جميع المفاتيح االلكترونية المتبقية المرفقة بسيارتك.
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األبواب الجانبية

يمكن تأمين وفك تأمين أبواب السـيارة باسـتعمال وظيفة دخول السـيارة أو وحدة التحكم عن 
بعد الالسلكية أو المفتاح أو مفتاح تأمين الباب.

تأمين وفك تأمين األبواب من الخارج
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆

احمـل المفتـاح االلكترونـي واضغط الزر 
لتأمين وفك تأمين األبواب.

بعد تأمين الباب، تأكد من أنه مؤمن بإحكام.

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ◆
 السـيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول

السيارة وبدء التشغيل
 السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول

السيارة وبدء التشغيل

لتأمين جميع األبواب  
تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.
لفك تأمين جميع األبواب  

السيارات المجهزة بنظام التأمين المزدوج: يتم فك تأمين باب السائق بضغط الزر. ضغط الزر مرة ثانية 
.خالل ٣ ثوان يؤدي إلى فك تأمين األبواب األخر



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٨٤

المفتاح ◆
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

تأميـن  بنظـام  المجهـزة  غيـر  السـيارات 
: األبواب آلياً

لتأمين الباب  
لفك تأمين الباب  

السـيارات المجهـزة بنظام تأميـن األبواب 
: آلياً

لتأمين جميع األبواب  
لفك تأمين جميع األبواب  

السـيارات المجهزة بنظام التأمين المزدوج: عند تدوير المفتاح للخلف، يتم فك تأمين باب السـائق. 
.عند تدوير المفتاح مرة ثانية خالل ٣ ثوان، يتم فك تأمين األبواب األخر

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
يمكن أيضاً تأمين وفك تأمين األبواب باستعمال المفتاح الميكانيكي. ( ص ٦٦٤)

إشارات التشغيل ■
يتم إصدار صوت إشـاري (إذا كانت سـيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) وتومض وماضات التحذير من الخطر 
لإلشـارة إلى كـون األبواب مضبوطة على وضـع التأمين/فك التأمين باسـتعمال النظام الذكـي للدخول في 

السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. (التأمين: مرة واحدة؛ فك التأمين: مرتين)
ميزة ضمان األمان ■

إذا لـم يتـم فتـح أي باب خالل ٣٠ ثانيـة تقريباً بعد فك تأمين السـيارة باسـتعمال النظام الذكـي للدخول في 
السـيارة وبدء التشـغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسـلكية، يقوم نظام ضمان األمان بتأمين السـيارة تلقائياً 

مرة ثانية.
صوت التذكير بتأمين الباب (السيارات المجهزة بنظام التحكم عن بعد الالسلكي والنظام الذكي للدخول في  ■

السيارة وبدء التشغيل)
يتم إصدار صوت إشـاري بصورة مسـتمرة لمدة ٥ ثوان إذا قمت بمحاولة تأمين األبواب مع وجود باب غير 

مغلق بالكامل. قم بإغالق الباب بالكامل إليقاف صوت التحذير وقم بتأمين السيارة مرة ثانية.
إذا لم تعمل وظيفة دخول السيارة (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو وحدة  ■

التحكم الالسلكي عن بعد (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) بشكل صحيح
السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل: استعمل المفتاح لتأمين وفك تأمين  ●

األبواب. ( ص ١٨٤)
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل: استعمل المفتاح الميكانيكي لتأمين وفك  ●

تأمين األبواب. ( ص ٦٦٤)
عليك استبدال البطارية بأخر جديدة إذا كانت شحنتها فارغة. ( ص ٥٧٩) ●
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ضبط نظام التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
تأمين األبواب يؤدي إلى ضبط نظام التحذير. ( ص ١٣٧)

إذا تم عرض رمز على شاشة العرض المتعددة المعلومات يشير إلى أن هناك باب أو أكثر مفتوح ■
أحـد األبـواب أو أكثر غير مغلق بالكامل. يقوم أيضاً النظام بتحديد األبواب غير المغلقة بالكامل. إذا وصلت 
سـرعة السـيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة)، يومض ضوء التحذير الرئيسي ويصدر صوت التحذير لإلشارة 

إلى أن الباب (األبواب) غير مغلق (مغلقة) بالكامل بعد.
تأكد من كون جميع األبواب مغلقة.

تأمين وفك تأمين األبواب من الداخل
مفتاح تأمين الباب (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆

لتأمين جميع األبواب  
لفك تأمين جميع األبواب  

زر التأمين الداخلي ◆
لتأمين الباب  

لفك تأمين الباب  
يمكـن فتـح بـاب السـائق بسـحب المقبض 
الداخلـي حتـى عنـد وجـود زر التأميـن في 

موضع التأمين.
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تأمين األبواب األمامية من خارج السيارة بدون استعمال مفتاح
قم بتحريك زر التأمين الداخلي الى موضع التأمين.  ١

قم بإغالق الباب مع سحب مقبض الباب.  ٢
السـيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل (السـيارات المجهزة بنظام 
): ال يمكن تأمين باب السائق إذا كان أي من األبواب مفتوحاً مع كون المفتاح  تأمين األبواب آلياً

في مفتاح تشغيل المحرك.
السـيارات المجهـزة بالنظـام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل: ال يمكن تأميـن الباب إذا 
كان مفتـاح تشـغيل المحـرك فـي وضـع الكماليـات ACCESSORY أو في وضع التشـغيل 

IGNITION ON أو عند وجود المفتاح االلكتروني في السيارة.

إال أنه قد ال يتم اكتشاف المفتاح بصورة صحيحة وقد يتم تأمين الباب.
وظيفة تأمين الباب الجانبي الخلفي لحماية األطفال (الموديالت المجهزة بمقصورة 

مزدوجة فقط)
ال يمكـن فتـح البـاب من داخـل السـيارة عندما 
تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع التشغيل. 

فك التأمين  
التأمين  

يمكن ضبط هذه الوظيفة على وضع التشغيل لمنع 
األطفال من فتح األبواب الجانبية الخلفية. اضغط 

مفتاحي البابين الجانبيين الخلفيين لتأمينهما. 
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أنظمة تأمين األبواب وفك تأمينها تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
يمكن تشغيل الوظائف التالية وإلغاؤها:

التشغيل الوظيفة

وظيفة تأمين األبواب المتصلة 
بسرعة السيارة

 20 km/h يتم تأمين جميع األبواب عند وصول سرعة السيارة الى
(٢٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى. (السيارات غير المجهزة بنظام فك 
تأمين األبواب باكتشاف تعرض السيارة للصدمة: حتى إذا تعرضت 

السيارة لصدمة شديدة، فلن يتم فك تأمين جميع األبواب تلقائيا.)
وظيفة فك تأمين األبواب المتصلة 

بباب السائق
يتم فك تأمين جميع األبواب عند فتح باب السائق في غضون ٤٥ 

ثانية تقريباً من ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
تشغيل الوظائف وإلغاؤها ■

للتغيير بين تشغيل الوظائف وإلغائها، قم بتنفيذ اإلجراءات التالية.
 “ON” قم بإغالق جميع األبواب وقم بتدوير مفتاح تشـغيل المحرك إلى وضع التشغيل  ١
(السـيارات غيـر المجهزة بالنظـام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو إلى وضع 
التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 

٢ خالل ٢٠ ثانية.) التشغيل). (قم بتنفيذ الخطوة 
اضغط علـى مفتاح تأمين باب السـائق   ٢
) لمـدة ٥ ثوان تقريباً  ( أو 

ثم ارفع إصبعك عنه.
تظهـر في الجـدول التالـي مواضـع المفتاح 

الخاصة بالوظيفة المرغوب ضبطها.
قم بتنفيذ نفس العملية إللغاء الوظيفة.

موضع مفتاح تأمين باب السائقالوظيفة
وظيفة تأمين األبواب المتصلة بسرعة السيارة

وظيفة فك تأمين األبواب المتصلة بباب السائق

عند اكتمال عملية التشغيل أو اإللغاء، يتم تأمين جميع األبواب ومن ثم فك تأمينها.
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نظام فك تأمين األبواب بواسطة اكتشاف تعرض السيارة للصدمة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
عند تعرض السيارة لصدمة شديدة، يتم فك تأمين جميع األبواب. ولكن قد ال يعمل النظام وفقاً لقوة الصدمة 

أو نوع الحادث.
الظروف التي تؤثر على التشغيل ■

السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
قد ال تعمل وظيفة وحدة التحكم عن بعد الالسلكية بصورة صحيحة في الظروف التالية:

عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة بث راديو أو محطة توليد طاقة كهربائية أو مطار  ●
أو مواقع أخر تولد موجات السلكية قوية

عند حمل راديو نقال أو هاتف نقال أو جهاز اتصال السلكي آخر ●
عند وجود مفاتيح السلكية متعددة بالقرب من السيارة ●
عندما يكون المفتاح الالسلكي مالمساً لمواد معدينة أو مغطى بها ●
عندما يتم استعمال مفتاح السلكي (يرسل الموجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك ●
عندما يكون المفتاح الالسلكي بالقرب من جهاز كهربائي مثل كمبيوتر شخصي ●
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

 ص ١٩٦

لتفادي وقوع حادث ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

اإلخفـاق فـي قيامـك بذلك يمكن أن يؤدي إلى فتـح أحد األبواب وإخراج أي من الركاب مما يتسـبب في 
الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تأكد من أن جميع األبواب مغلقة ومؤمنة بإحكام. ●
ال تقم بسحب مقابض األبواب الداخلية أثناء القيادة. ●

يرجى االنتباه بشكل خاص الى باب السائق، ألنه قد يتم فتح الباب حتى إذا كانت أزرار التأمين الداخلية 
مضبوطة على وضع التأمين.

اضبـط وظيفة تأميـن الباب الجانبي الخلفي لحماية األطفال على وضع التشـغيل عنـد وجود أطفال في  ●
المقاعد الخلفية.
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لوحات الوصول (الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية فقط)

يمكن فتح لوحات الوصول (الباب الخلفي) باستخدام المقبض الداخلي.
افتح الباب األمامي حتى آخره.  ١

اضغـط (مـن  أو  الخـارج)  اسـحب (مـن   ٢
للوحـات  الداخلـي  المقبـض  الداخـل) 

الوصول.

افتح لوحات الوصول.  ٣
ال يمكنك فتح وإغالق لوحات الوصول إال حين يكون الباب األمامي مفتوحاً حتى آخره.

عند فتح أو إغالق الباب األمامي ولوحات الوصول ■
قد يحدث تلف للباب األمامي ولوحات الوصول إذا ارتطما ببعضهما البعض عند فتحهما أو إغالقهما.
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البوابة الخلفية

يمكن تأمين/فك تأمين البوابة الخلفية وفتحها بإتباع اإلجراءات التالية.

تأمين وفك تأمين البوابة الخلفية (السيارات المجهزة بثقب المفتاح)
التأمين بواسطة المفتاح الرئيسي أو المفتاح   

الميكانيكي
فـك التأميـن بواسـطة المفتاح الرئيسـي أو   

المفتاح الميكانيكي

فتح البوابة الخلفية
النوع أ

قم بفك تأمين السقاطات وفتح البوابة الخلفية 
ببطء.

سـتعمل ركائز الدعم على إبقاء البوابة الخلفية في 
وضع أفقي.

بعد إغالق البوابة الخلفية، حاول سـحبها لألعلى 
للتأكد من كونها مغلقةً بإحكام.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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النوع ب
قـم بسـحب المقبـض وفتـح البوابـة الخلفيـة 

ببطء.
سـتعمل ركائز الدعم على إبقاء البوابة الخلفية في 

وضع أفقي.
بعد إغالق البوابة الخلفية، حاول سـحبها لألعلى 

للتأكد من كونها مغلقةً بإحكام.

خفض البوابة الخلفية (السيارات غير المجهزة بواقية الصدمات الخلفية)
قـم بتحريـر السـنادات الموجودة علـى ركائز 
كال  علـى  الموجـودة  العـروات  مـن  الدعـم 

الجانبين كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

واقية الصدمات الخلفية التي يمكن استعمالها كدرجة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
لحمايـة  مصممـة  الخلفيـة  الصدمـات  واقيـة 

مؤخرة السيارة وتحميل األمتعة بسهولة.
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

تنبيه أثناء القيادة ■
ال تقم بقيادة السيارة مع كون البوابة الخلفية مفتوحة. ●
ال تعمد إلى الوقوف على واقية الصدمات الخلفية. ●

عند فتح البوابة الخلفية أو إغالقها ■
تحقق من سالمة المنطقة المحيطة، واحرص على عدم احتباس األصابع وما إلى ذلك في البوابة الخلفية. ●
ال تسـمح للطفل بفتح أو إغالق البوابة الخلفية. القيام بذلك قد يؤدي إلى احتباس يد الطفل أو رأسـه أو  ●

ذراعه أو رقبته في البوابة الخلفية، مما ينتج عنه الوفاة أو التعرض إلصابة خطيرة.
قد يكون فتح البوابة الخلفية أو إغالقها أكثر صعوبة على المنحدر منه على األسطح المستوية. ●

كذلك، قد يتم فتح البوابة الخلفية أو إغالقها بشكل فجائي. احرص على عدم احتباس األصابع وما إلى 
ذلك في البوابة الخلفية.

عند سـحب المقبض أو تحرير ركائز الدعم، قم بإمسـاكها وتشغيلها بشكل صحيح. قد يؤدي عدم القيام  ●
بذلك إلى احتباس األيدي، إلخ مما يتسبب في اإلصابة الخطيرة أو وقوع حادث غير متوقع.

ا عند فتح البوابة الخلفية أو إغالقها في الطقس العاصف، حيث أنها قد تتحرك بقوة. ● كن حذرً
بعد إغالق البوابة الخلفية، تأكد من أنها مؤمنة بإحكام. ●

لتفادي تلف واقية الصدمات الخلفية ■
ال تسمح ألكثر من شخص واحد بالوقوف على واقية الصدمات الخلفية في آن واحد.

التعامل مع البوابة الخلفية (السيارات المجهزة بواقية الصدمات الخلفية) ■
إذا تم نزع ركائز الدعم، تتالمس البوابة الخلفية مع واقية الصدمات الخلفية مما قد يؤدي إلى تلفها.
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النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

يمكـن تنفيـذ عمليات التشـغيل التالية بمجـرد حمل المفتـاح االلكتروني معـك، كوضعه في 
. جيبك على سبيل المثال. ينبغي على السائق حمل المفتاح االلكتروني معه دائماً

لتأمين األبواب وفك تأمينها ( ص ١٨٣) ●
لبدء تشغيل وإيقاف المحرك ( ص ٢٥٥) ●

موضع الهوائي ■
الهوائيات المركبة خارج المقصورة  
الهوائيات المركبة داخل المقصورة  

: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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المد الفعال (المنطقة التي يتم ضمنها اكتشاف الموجات الصادرة من المفتاح االلكتروني) ■
عند تأمين وفك تأمين األبواب

يمكـن تشـغيل النظام عندمـا يكون المفتـاح االلكتروني 
ضمـن حوالـي m 0.7 (٠٫٧ متر) مـن زر التأمين/فك 
التأمين الموجود على مقبض الباب الخارجي. (ال يمكن 

تشغيل سو األبواب التي تقوم باستشعار المفتاح.)
عنـد بدء تشـغيل المحرك أو تغيير أوضاع مفتاح تشـغيل 

المحرك
يمكن تشـغيل النظام عندما يكون المفتاح االلكتروني في السـيارة. (ال يتم اكتشـاف الموجات الصادرة من 

المفتاح االلكتروني عند وجوده على األرضية أو على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.)
وظيفة توفير شحنة البطارية ■

سـيتم تشـغيل وظيفة توفير شحنة البطارية لتفادي تفريغ شـحنة البطارية أثناء عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة 
من الزمن.

وظيفة توفير شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
عند ضبط وضع توفير شـحنة البطارية، يتم تقليل تفريغ شـحنة البطارية بواسـطة منع المفتاح االلكتروني من 

استقبال موجات السلكية.
. تأكد من  مرتين أثناء ضغـط  مطوالً اضغط 

وميض مؤشر المفتاح االلكتروني ٤ مرات.
عندما يكون وضع توفير شحنة البطارية مضبوطاً، ال يمكن 
اسـتخدام النظـام الذكـي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل. 
إللغـاء الوظيفـة، اضغـط أيـاً مـن األزرار الموجـودة على 

المفتاح االلكتروني.
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أصوات التحذير ومؤشرات التحذير ■
يتـم اسـتعمال أصوات التحذيـر الخارجية والداخليـة باإلضافة إلى رسـائل التحذير المعروضة على شاشـة 
العـرض المتعـددة المعلومات لتفادي سـرقة السـيارة والحوادث غير المتوقعة الناجمة عن تشـغيل السـيارة 
بشـكل غيـر صحيح. قـم بتنفيذ اإلجـراءات المالئمة وفقاً لرسـالة التحذيـر المعروضة على شاشـة العرض 

المتعددة المعلومات.
يصف الجدول التالي الظروف وعمليات التصحيح التي ينبغي تنفيذها عند إصدار أصوات التحذير فقط.

عملية التصحيحالحالةصوت التحذير
يتم إصدار صوت التحذير 
الخارجي مرة واحدة لمدة 

٥ ثوان
تمـت محاولة تأمين السـيارة عندما يكون 

. أي من األبواب مفتوحاً
األبـواب  جميـع  بإغـالق  قـم 

وتأمينها مرة ثانية.

يتم إصدار صوت التحذير 
الداخلي بصورة مستمرة

تـم ضبـط مفتـاح تشـغيل المحـرك على 
 ACCESSORY الكماليـات  وضـع 
مـع بقـاء بـاب السـائق مفتوحـاً (أو تـم 
مفتـاح  وجـود  مـع  السـائق  بـاب  فتـح 
تشـغيل المحـرك فـي وضـع الكماليـات 

.(ACCESSORY

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على 
وضـع اإليقاف وقـم بإغالق باب 

السائق.
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الظروف المؤثرة على التشغيل ■
إن النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل يسـتعمل موجات السـلكية ضعيفة. في الحاالت التالية، قد 
يتأثر االتصال بين المفتاح االلكتروني والسـيارة، مما يعيق التشـغيل الصحيح للنظام الذكي لدخول السـيارة 

وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية والنظام المانع لتشغيل المحرك. 
(طرق التغلب عليه:  ص ٦٦٤)

عندما تكون البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني فارغة الشحنة ●
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد بالوقود أو  ●

محطـة بث راديو أو شاشـة عرض كبيـرة أو مطار أو مواقع أخر تولد موجات السـلكية قوية أو ضوضاء 
كهربائية

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر ●
عندما يكون المفتاح االلكتروني مالمساً للمواد المعدنية التالية أو مغطى بها ●

بطاقات عليها ورق سولوفان• 
علب سجائر يوجد فيها ورق سولوفان• 
محافظ نقود أو حقائب معدنية• 
عمالت معدنية• 
أجهزة تدفئة اليدين المصنوعة من المواد المعدنية• 
 •DVD و CD وسائط مثل اسطوانات

عند وجود مفاتيح الكترونية متعددة بالقرب من السيارة ●
عندما يتم استعمال مفاتيح السلكية أخر (ترسل الموجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك ●
عند حمل المفتاح االلكتروني مع األجهزة التالية التي تولد الموجات الالسلكية ●

 •مفتاح الكتروني أو مفتاح السلكي يصدر موجات السلكية خاص بسيارة أخر
 •(PDA) كمبيوترات شخصية أو أجهزة شخصية رقمية
أجهزة صوتية رقمية• 
أنظمة ألعاب نقالة• 

عند وضع طبقة تظليل تتضمن محتويات معدنية أو مواد معدنية على النافذة الخلفية ●
عند وجود المفتاح االلكتروني بالقرب من شاحن بطارية أو أجهزة الكترونية ●
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مالحظة حول وظيفة دخول السيارة ■
حتى إذا كان المفتاح االلكتروني ضمن المد الفعال (المناطق التي يتم فيها اكتشاف المفتاح) عند تأمين  ●

وفـك تأمين األبواب، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة إذا كان المفتاح االلكتروني قريباً جداً من النافذة 
أو مقبض الباب الخارجي أو قريباً من األرض أو في مكان مرتفع.

ال تتـرك المفتـاح االلكتروني على لوحة أجهـزة التحكم والمقاييس أو قرب جيـوب األبواب عند مغادرة  ●
السـيارة. وفقاً ألوضاع استقبال الموجات الالسلكية، قد يكتشفها الهوائي الموجود خارج المقصورة مما 

يجعل تأمين األبواب من الخارج ممكناً، وهذا قد يحصل مع وجود المفتاح االلكتروني داخل السيارة.
طالمـا كان المفتـاح االلكتروني ضمـن المد الفعال، يمكن ألي شـخص تأمين أو فـك تأمين األبواب.  ●

ولكن ال يمكن فك تأمين السـيارة سـو عن طريق األبواب التي تقوم باكتشـاف اإلشـارات الصادرة من 
المفتاح االلكتروني.

حتـى عندمـا ال يكون المفتـاح االلكتروني في السـيارة، قد يكون بدء تشـغيل المحرك ممكنـاً حين يكون  ●
المفتاح االلكتروني بالقرب من النافذة.

إذا قمت باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية لتأمين األبواب عندما يكون المفتاح االلكتروني قريباً  ●
. (قم باسـتعمال وحدة  من السـيارة، قد ال يكون فك تأمين األبواب بواسـطة وظيفة دخول السـيارة ممكناً

التحكم عن بعد الالسلكية لفك تأمين األبواب.)
إذا قمت بسـحب مقبض الباب الخارجي أثناء ضغـط زر التأمين/فك التأمين الموجود على مقبض الباب  ●

الخارجـي، قـد يتـم تفادي فك تأميـن األبواب. في هـذه الحالة، أعـد مقبض الباب إلـى موضعه األصلي 
واضغط زر التأمين/فك التأمين مرة ثانية وتأكد من فك تأمين األبواب قبل سحب مقبض الباب مرة ثانية.

قد يستغرق فك تأمين السيارة وقتاً أطول إذا كان هناك مفتاح إلكتروني آخر ضمن المد الفعال. ●
عند عدم قيادة السيارة لمدة طويلة من الزمن ■

ال تترك المفتاح االلكتروني ضمن m 2 (٢ متر) من السيارة لتفادي تعرضها للسرقة. ●
. قم باستشـارة وكيل تويوتـا للمزيد من  ● يمكـن إبطـال النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل مقدماً

التفاصيل.
لتشغيل النظام بصورة صحيحة ■

تأكـد مـن حمل المفتاح االلكتروني عند تشـغيل النظـام. ال تقرب المفتاح االلكتروني من السـيارة كثيراً عند 
تشغيل النظام من خارج السيارة.

وفقـاً لموضع المفتاح االلكتروني وطريقة مسـكه، قد ال يتم اكتشـاف المفتاح بصـورة صحيحة وقد ال يعمل 
النظام بصورة صحيحة. (قد يتم تشغيل نظام التحذير عرضياً أو قد ال تعمل وظيفة منع تأمين األبواب.)
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إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل بصورة صحيحة ■
تأمين وفك تأمين األبواب: قم باستعمال المفتاح الميكانيكي. ( ص ٦٦٤) ●
بدء تشغيل المحرك:  ص ٦٦٥ ●

فروغ شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني ■
عمر خدمة البطارية العادية سنة واحدة أو سنتين. ●
إذا أصبحـت شـحنة البطاريـة ضعيفة، سـيتم إصدار صـوت التحذير في مقصـورة الـركاب عندما يتوقف  ●

المحرك.
يقوم المفتاح االلكتروني باستقبال الموجات الالسلكية دائماً مما يؤدي إلى فروغ شحنة البطارية المحملة  ●

فيـه حتى عند عدم اسـتعماله. قد تشـير الحاالت التالية إلـى أن البطارية المحملة فـي المفتاح االلكتروني 
فارغة الشحنة. قم باستبدال البطارية بأخر جديدة إذا استدعى األمر. ( ص ٥٧٩)

ال يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.• 
أصبحت منطقة االكتشاف أصغر.• 
ال يضيء المؤشر الثنائي الصمام الباعث للضوء LED الموجود على سطح المفتاح.• 

لتفادي التدهور الشـديد، ال تترك المفتاح اإللكتروني ضمن m 1   (١ متر) من األجهزة اإللكترونية التالية  ●
التي تنتج مجاالت مغناطيسية:

أجهزة التلفزيون• 
الكمبيوترات الشخصية• 
الهواتف النقالة والهواتف الالسلكية وأجهزة شحن البطاريات• 
الهواتف النقالة أو الهواتف الالسلكية التي يتم شحنها• 
المصابيح المكتبية• 
أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية• 

عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
تمـت محاولـة تأميـن األبواب باسـتعمال النظـام الذكي لدخـول السـيارة وبدء التشـغيل بينمـا كان المفتاح 
اإللكتروني ال يزال في السيارة، أو تمت محاولة تأمين أي من البابين األماميين بفتح الباب وضبط زر التأمين 
الداخلـي علـى موضع التأميـن ومن ثم إغالق الباب بسـحب مقبض البـاب الخارجي عندما يكـون المفتاح 

اإللكتروني في السيارة.
قم بإخراج المفتاح االلكتروني من السيارة وتأمين األبواب مرة ثانية.

إعداد سيارتك حسب الطلب الذي يمكن تنفيذه من قبل وكيل تويوتا ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٣)
إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل في التهيئة حسب الطلب ■

تأمين وفك تأمين األبواب:  ●
قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي. ( ص ١٨٣، ٦٦٤)

بدء تشغيل المحرك وتغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك:  ص ٦٦٥ ●
إيقاف دوران المحرك:  ص ٢٥٧ ●
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شهادة النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل ■
للسيارات الخاصة بسنغافورة

للسيارات الخاصة بباكستان

للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة

للسيارات الخاصة بجامايكا
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للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان

تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة الكترونية ■
ينبغي على األشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل رجفان  ●

ضربات القلب المحافظة على مسافة كافية بينهم وبين الهوائيات الخاصة بالنظام الذكي لدخول السيارة 
وبدء التشغيل. ( ص ١٩٣)

قد تؤثر الموجات الالسلكية على تشغيل تلك األجهزة بصورة عكسية. يمكن إبطال وظيفة الدخول في 
السـيارة، إذا اسـتدعى األمر. قم باستشـارة وكيل تويوتا لديك للحصول على المعلومات التفصيلية مثل 

تردد الموجات الالسلكية وتوقيت إصدار الموجات الالسلكية.
ثم قم باستشارة الطبيب للتأكد مما إذا كان يجب عليك إبطال وظيفة الدخول في السيارة أم ال.

ينبغي على أي شـخص يسـتخدم أي جهاز غير منظم ضربات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل  ●
رجفان ضربات القلب استشارة الجهة المصنعة لتلك األجهزة بخصوص تشغيلها تحت تأثير الموجات 

الالسلكية.
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على عمل تلك األجهزة الطبية.

قم باستشارة وكيل تويوتا بخصوص تفاصيل إبطال وظيفة دخول السيارة.
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٣-٣. ضبط المقاعد

المقاعد األمامية

عملية الضبط
(النوع المنفصل) المقعد اليدوي

ذراع ضبط موضع المقعد  
ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد  

كانـت  (إذا  المقعـد  ارتفـاع  ضبـط  ذراع   
سيارتك مجهزة به لمقعد السائق فقط)

 (النوع الطويل) المقعد اليدوي
ذراع ضبـط موضـع المقعد (مقعد السـائق   

فقط)
ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد  
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(مقعد السائق فقط) ًالمقعد الذي يتم التحكم به آليا
مفتاح ضبط موضع المقعد  

مفتاح ضبط زاوية ظهر المقعد  
مفتاح ضبط زاوية وسادة المقعد (األمامية)  

مفتاح ضبط ارتفاع المقعد  

عند ضبط موضع المقعد ■
عند قيامك بضبط موضع المقعد، احرص على عدم إصابة الركاب اآلخرين بالمقعد المتحرك. ●
ال تضع يديك تحت المقعد أو بالقرب من األجزاء المتحركة لتفادي تعرضك لإلصابة.  ●

قد تحتبس األصابع أو األيدي بآلية المقعد.
ضبط المقعد ■

للحـد مـن خطر االنـزالق تحت حـزام الحضن أثناء وقـوع حادث، ال تقـم بإمالة ظهر المقعـد أكثر من  ●
الالزم.

إذا قمت بإمالة ظهر المقعد أكثر من الالزم، قد ينزلق حزام الحضن عن الوركين ويتم تسليط قوة ضاغطة 
علـى البطن مباشـرة أو قد تالمس رقبتك حـزام الكتف، مما يزيد من خطر الوفـاة أو التعرض إلصابات 

خطيرة في حالة وقوع حادث.
ينبغـي عـدم القيام بضبط المقعد أثناء القيادة، وإال فقد يتحرك المقعـد بصورة غير متوقعة مما يؤدي إلى 

فقدان السيطرة على السيارة.
: تأكد من تأمين المقعد في مكانه بإحكام بعد ضبطه.  ● المقعد الذي يتم التحكم فيه يدوياً
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المقاعد الخلفية
نزع وسادات المقعد الخلفي (إذا كانت مزودة للموديالت المجهزة بمقصورة ذكية)

قم بفك تأمين ذراع فك التأمين.  
ارفـع وسـادات المقعد ألعلى ثم اسـحبها   

باتجاه مقدمة السيارة.
يمكن نزع وسادات المقعد بشكل منفصل.

رفع وسادة المقعد السفلية (الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة وبها مقعد خلفي 
من النوع المدمج)

اسحب مساند الرأس لألعلى.  ١

قم بسـحب الشـريط ورفع وسـادة المقعد   ٢
السفلية.

سـيتم تحرير السـقاطة التي تحت وسـادة المقعد 
السـفلية ممـا يتيـح الفرصـة لرفع وسـادة المقعد 

السفلية.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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قم بتثبيت الشريط على مسند الرأس.  ٣
السـيارات غير المجهزة بمسـند الـرأس الخاص 
بالمقعـد الخلفي األوسـط: قـم بتثبيت الشـريط 
علـى مسـند الـرأس للمقعدين الخلفييـن األيمن 

واأليسر.

رفع وسادة المقعد السفلية (الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة وبها مقعد خلفي 
من النوع المنفصل)

اسحب مساند الرأس لألعلى.  ١

قم بسحب األشرطة ورفع وسادات المقعد   ٢
السفلية.

سيتم تحرير السقاطة التي تحت وسادات المقعد 
السـفلية مما يتيح الفرصة لرفع وسـادات المقعد 

السفلية.
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قم بتثبيت األشرطة على مساند الرأس.  ٣

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
عند نزع وسادات المقعد الخلفي أو رفع وسادة المقعد السفلية ■

ال تقم بتشغيل وسادات المقعد الخلفي أو وسادة المقعد السفلية أثناء القيادة. ●
أوقف السيارة على مكان مستو وقم بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام وتحويل جهاز نقل الحركة إلى وضع  ●

االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو إلى وضع الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي).
عندما يتم نزع وسادات المقعد الخلفي ■

احرص على أال ترتطم وسادات المقعد الخلفي التي تمت إزالتها بشخص ما أو تسقط عليك.
عند إعادة تركيب وسادات المقعد الخلفي أو إعادة وسادات المقعد السفلية إلى موضعها األصلي ■

احرص على عدم احتباس يديك أو رجليك بالمقعد. ●
تأكد من عدم وجود عوائق تحت المقعد قد تحول دون تأمين المقعد في مكانه بشكل صحيح. ●
تأكد من أن وسـادات المقعد الخلفي ووسـادة المقعد السـفلية مؤمنة بإحكام من خالل دفعها إلى أعلى  ●

وأسفل.
احرص على عدم التواء أحزمة المقاعد أو احتباسها بوسادات المقعد السفلية. ●



٣-٣. ضبط المقاعد٢٠٦

مساند الرأس

تم تزويد مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي والمقعدين الخلفيين األيمن واأليسر والمقاعد 
الخلفية الوسطى (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) بمساند الرأس.

المقاعد األمامية
النوع الذي يمكن ضبطه

لألعلى  
اسحب مساند الرأس لألعلى.

لألسفل  
اضغط مسـند الرأس لألسفل مع الضغط على زر 

فك التأمين.
زر فك التأمين

النوع المدمج
ال يمكن ضبط مساند الرأس ونزعها.

المقاعد الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
النوع الذي يمكن ضبطه

لألعلى  
اسحب مساند الرأس لألعلى.

لألسفل  
اضغط مسـند الرأس لألسفل مع الضغط على زر 

فك التأمين.
زر فك التأمين

النوع المدمج
ال يمكن ضبط مساند الرأس ونزعها.
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٣-٣. ضبط المقاعد

نزع مساند الرأس ■
اسـحب مسـند الـرأس لألعلـى مـع الضغط علـى زر فك 

التأمين.

زر فك التأمين
تركيب مساند الرأس ■

قـم بمحـاذاة مسـند الـرأس مـع ثقـوب التركيـب وادفعـه 
لألسفل إلى موضع التأمين.

اضغـط مطـوالً علـى زر فـك التأميـن عنـد خفض مسـند 
الرأس.

زر فك التأمين

ضبط ارتفاع مساند الرأس ■
تأكـد من ضبط مسـاند الرأس بحيث يكون منتصف مسـند 

الرأس أقرب إلى الجزء العلوي من أذنيك.

ضبط مسند الرأس الخاص بالمقعد الخلفي األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
. قم دائماً برفع مسند الرأس عند استعماله مستو واحداً أعلى من موضعه المضبوط أصالً



٣-٣. ضبط المقاعد٢٠٨

تنبيهات احتياطية حول مساند الرأس ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية حول مساند الرأس. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض 

إلصابات خطيرة.
قم باستعمال مساند الرأس المصممة خصوصاً لكل مقعد. ●
● . اضبط مساند الرأس على الموضع الصحيح دائماً
اضغط مساند الرأس لألسفل بعد ضبطها للتأكد من أنها مؤمنة في أماكنها بإحكام. ●
ال تقم بقيادة السيارة حين تكون مساند الرأس منزوعة. ●
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عجلة القيادة
عملية الضبط

الـذراع  واسـحب  القيـادة  عجلـة  أمسـك   ١
لألسفل.

النوع أ
اضبط عجلة القيـادة على الموضع المثالي   ٢

. بتحريكها عمودياً
اسـحب الذراع لألعلى لتثبيـت عجلة القيادة بعد 

االنتهاء من عملية الضبط.

النوع ب
اضبط عجلة القيـادة على الموضع المثالي   ٢

. بتحريكها أفقياً وعمودياً
اسـحب الذراع لألعلى لتثبيـت عجلة القيادة بعد 

االنتهاء من عملية الضبط.



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا٢١٠

بوق التنبيه
إلصـدار صـوت بـوق التنبيه، اضغـط العالمة 

 أو المنطقة المحيطة بها.

بعد ضبط عجلة القيادة ■
تأكد من تأمين عجلة القيادة بإحكام.

قد ال يكون إصدار صوت بوق التنبيه ممكناً إذا لم تكن عجلة القيادة مؤمنة بإحكام.

تنبيه أثناء القيادة ■
ال تقم بضبط عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة.

القيـام بذلـك قـد يؤدي إلى خطأ في توجيه السـيارة، مما قد يتسـبب في وقوع حوادث تـؤدي إلى الوفاة أو 
التعرض إلصابات خطيرة.

بعد ضبط عجلة القيادة ■
تأكد من تأمين عجلة القيادة بإحكام. 

وإال فقد تتحرك عجلة القيادة فجأة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث تؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطيرة.
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المرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية بحيث يمكنك التأكد من المنظر الخلفي بشكل كاف.

ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية
يمكن ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بحيث يكون مالئماً لموضع قيادتك.

اضبـط ارتفـاع مـرآة الرؤيـة الخلفية بواسـطة 
تحريكها لألعلى واألسفل.

وظيفة تقليل السطوع
ًالمرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع التي يتم ضبطها يدويا

يمكـن تقليـل انعكاس أضـواء المصابيح األمامية الرئيسـية الصـادرة من السـيارات التي توجد 
خلف سيارتك بواسطة تشغيل الذراع.

الموضع العادي  
الموضع المضاد للسطوع  
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ًالمرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع التي يتم ضبطها تلقائيا
يتم تقليل انعكاس الضوء تلقائياً وفقاً لمسـتو سـطوع المصابيح األمامية الرئيسية الصادرة من 

السيارات التي توجد خلف سيارتك.
تغيير وضع وظيفة تقليل السطوع تلقائياً

وضع التشغيل/اإليقاف
يضيء المؤشـر عندما تكون وظيفة تقليل السطوع 

 .ON تلقائياً مضبوطة على وضع التشغيل
سيتم ضبط الوظيفة على وضع التشغيل ON لكل 
مـرة يتـم فيها ضبـط مفتاح تشـغيل المحـرك على 
وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غيـر المجهزة 
بنظام ذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو في 
IGNITION ON (السـيارات  التشـغيل  وضـع 
المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخـول السـيارة وبدء 

التشغيل).

المؤشر

(. ضغط الزر يؤدي إلى ضبط الوظيفة على وضع اإليقاف OFF. (كما ينطفئ المؤشر أيضاً

لتفادي الخلل في تشغيل المستشعرات (السيارات المجهزة بالمرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع التي  ■
( يتم ضبطها تلقائياً

لضمـان عمـل المستشـعرات بصـورة صحيحـة، ال تقم 
بلمسها أو بتغطيتها بأي شيء.

ال تقم بضبط موضع المرآة أثناء قيادة السيارة.
القيـام بذلـك قـد يؤدي إلى خطأ في توجيه السـيارة، مما قد يتسـبب في وقوع حوادث تـؤدي إلى الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطيرة.
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المرايا الخارجية للرؤية الخلفية
عملية الضبط

ًالنوع الذي يتم ضبطه يدويا
اضبط المرآة.

ًالنوع الذي يتم ضبطه آليا
الختيـار المـرآة المراد ضبطها، قـم بتدوير   ١

المفتاح.
لليسار  
لليمين  

لضبط المرآة، قم بتحريك المفتاح.  ٢
لألعلى  
لليمين  
لألسفل  
لليسار  



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا٢١٤

ثني المرايا
ًالنوع الذي يتم ثنيه يدويا

ادفع المرآة للداخل باتجاه مؤخرة السيارة.

ًالنوع الذي يتم طيه آليا
اضغط المفتاح.

الثني  
التمديد  

■ ( يمكن ضبط زاوية المرآة عندما (النوع الذي يتم التحكم فيه كهربائياً
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.“ON” أو في وضع التشغيل “ACC”يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

 IGNITION أو في وضع التشـغيل ACCESSORY يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضـع الكماليات
.ON

عند تكون الضباب على المرايا (السيارات المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية) ■
يمكـن إزالـة الضباب عن مرايـا الرؤية الخلفية الخارجية باسـتعمال مزيـل ضباب المرايا. قم بتشـغيل مزيل 

ضباب النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. ( ص ٤٨٠)
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نقاط هامة أثناء القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث 
تؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

ال تقم بضبط المرايا أثناء قيادة السيارة. ●
ال تقم بقيادة السيارة حين تكون المرايا مثنية. ●
ينبغي تمديد وضبط كل من المرآتين على جانبي السائق والراكب األمامي بصورة صحيحة قبل بدء قيادة  ●

السيارة.
■ ( عند تحريك المرآة (النوع الذي يتم التحكم فيه كهربائياً

احـرص على عدم احتباس يديك بالمرآة المتحركة لتالفي التعرض إلصابات جسـدية أو حدوث خلل في 
تشغيل المرآة.

أثناء عمل مزيالت ضباب المرايا (السيارات المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية) ■
ال تلمس سطوح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية ألنها قد تكون حارة جداً وتعرضك لإلصابة بحروق. 

إذا لم تتحرك المرآة بسبب الجليد  ■
ال تقم بتشغيل مفتاح التحكم بالمرآة أو بكشط سطح المرآة. قم باستعمال بخاخ إذابة الجليد لتحريرها.



٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها٢١٦

النوافذ اآللية
عمليات الفتح واإلغالق

يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال المفاتيح.
يتم تحريك النوافذ كما يلي عند تشغيل المفتاح:

النوع أ
إغالق  
فتح  

فتح بلمسة واحدة*  
(نافذة السائق فقط)

*:  إليقاف حركة النافذة فـي المنتصف، قم بتحريك 
المفتاح باالتجاه المعاكس.

النوع ب
إغالق  
فتح  

فتح بلمسة واحدة*  
(نافذة السائق فقط)

إغالق بلمسة واحدة*  
(نافذة السائق فقط)

*:  إليقاف حركة النافذة فـي المنتصف، قم بتحريك 
المفتاح باالتجاه المعاكس.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها

النوع ج
إغالق  
فتح  

فتح بلمسة واحدة*  
(جميع النوافذ)

إغالق بلمسة واحدة*  
(جميع النوافذ)

*:  إليقاف حركة النافذة فـي المنتصف، قم بتحريك 
المفتاح باالتجاه المعاكس.

مفتاح تأمين النافذة
اضغط المفتاح لألسـفل لتأميـن مفاتيح نوافذ 

الركاب.
قم باستعمال هذا المفتاح لمنع األطفال من فتح أو 
إغالق نوافذ أبواب الركاب بصورة غير مقصودة.

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.“ON” يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
وظيفة الحماية من االحتباس (النوافذ المجهزة بوظيفة التشغيل بلمسة واحدة للنوع ب و ج) ■

إذا تعرض أي شـيء لالحتباس بين النافذة وإطار النافـذة أثناء إغالق النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة وتنفتح 
. قليالً

وظيفة الحماية من االنحباس (النوافذ المجهزة بوظيفة التشغيل بلمسة واحدة للنوع ب و ج) ■
إذا انحبس أي شيء بين الباب والنافذة أثناء فتح النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة.
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تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل المحرك ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

يمكن تشغيل النوافذ اآللية لمدة ٤٥ ثانية تقريباً حتى بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات 
”ACC“ أو على وضع التأمين ”LOCK“. ولكن ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
يمكن تشغيل النوافذ اآللية خالل ٤٥ ثانية تقريباً حتى بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات 

ACCESSORY أو على وضع اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

عندما ال يكون فتح النافذة أو إغالقها ممكناً (النوافذ المجهزة بوظيفة التشغيل بلمسة واحدة للنوع ب و ج) ■
عندمـا ال تعمل وظيفة الحماية مـن االحتباس أو وظيفة الحماية من االنحباس بصورة عادية وعندما ال يكون 
فتـح نافذة البـاب أو إغالقها ممكناً، قم بتنفيذ العمليات التالية باسـتعمال مفتاح النافـذة اآللية الموجود على 

الباب.
قم بإيقاف السيارة. عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة  ●

بنظام ذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو في وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة 
بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) وخالل ٤ ثوان من تفعيل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة 
الحمايـة مـن االنحباس، اضغط مفتـاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة أو باتجاه الفتح 

بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح/إغالق النافذة.
عندمـا ال يكـون فتح/إغالق النافذة اآللية ممكناً حتى إذا قمت بتنفيذ العمليات المذكورة أعاله، قم بتنفيذ  ●

اإلجراءات التالية لتمهيد الوظيفة.
اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول   ١
السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل).
اسـحب مفتـاح النافذة اآللية مطـوالً عندما يكون في وضع اإلغالق بلمسـة واحدة وقـم بإغالق النافذة   ٢

بالكامل.
ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً واسـحب المفتاح من جديد في اتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة   ٣

واحتفظ به في ذلك الوضع لمدة حوالي ٦ ثوان أو أكثر.
اضغط مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه الفتح بلمسة واحدة. استمر بضغط المفتاح لمدة ثانية واحدة أو   ٤

أكثر بعد فتح النافذة بالكامل.
ارفـع إصبعـك عـن مفتاح النافذة اآلليـة قليالً واضغط المفتاح مـن جديد في اتجاه الفتح بلمسـة واحدة   ٥

واحتفظ به في ذلك الوضع لمدة حوالي ٤ ثوان أو أكثر.
ارفـع مفتـاح النافذة اآلليـة مطوالً باتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة مـرة أخر. احتفـظ بالمفتاح في ذلك   ٦

الوضع لمدة ثانية واحدة أو أكثر بعد إغالق النافذة بالكامل.
إذا قمت برفع إصبعك عن المفتاح أثناء تحرك النافذة، قم بإعادة العملية من بدايتها.

عندما تتحرك النافذة بعكس االتجاه المناسب وال يمكن إغالقها أو فتحها بالكامل، اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.
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٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

إغالق النوافذ ■
السـائق مسـؤول عن تشـغيل جميـع النوافذ اآللية بمـا في ذلك تشـغيل نوافذ أبواب الركاب. ال تسـمح  ●

ألطفـال بالعبـث بالنوافـذ اآللية لمنع التشـغيل غير المقصود. مـن المحتمل احتباس أجزاء من أجسـام 
األطفال أو الركاب اآلخرين بالنوافذ اآللية. كما يوصى باستعمال مفتاح تأمين النوافذ عند وجود أطفال 

في السيارة. ( ص ٢١٧)
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام الركاب في أماكن قد تحتبس فيها عند قيامك بتشغيل النوافذ.  ●
عند الخروج من السـيارة، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف وخذ معك المفتاح واخرج  ●

من السـيارة مع الطفل. قد يقوم الطفل بالعبث مما قد يؤدي إلى تشـغيل غير مقصود قد يؤدي بدوره إلى 
وقوع حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس (النوافذ المجهزة بوظيفة التشغيل بلمسة واحدة للنوع ب و ج) ■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة مقصودة. ●
قـد ال تعمـل وظيفـة الحماية من االحتباس إذا تم احتباس شـيء ما قبل انغالق النافذة بالكامل مباشـرة.  ●

احرص على عدم احتباس أي جزء من جسمك بالنافذة.
وظيفة الحماية من االنحباس (النوافذ المجهزة بوظيفة التشغيل بلمسة واحدة للنوع ب و ج) ■

ال تقم مطلقاً باسـتعمال أي جزء من جسـمك أو المالبس لتشـغيل وظيفة الحماية من االنحباس بصورة  ●
مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االنحباس إذا انحبس شيء ما قبل انفتاح النافذة بالكامل مباشرة. احرص  ●
على عدم احتباس أي جزء من جسمك أو المالبس بالنافذة.

وظيفـة الحمايـة مـن االحتباس ووظيفـة الحماية من االنحبـاس (النوافذ المجهزة بوظيفة التشـغيل بلمسـة  ■
واحدة للنوع ب و ج)

إذا تم إغالق الباب بقوة أثناء فتح/إغالق النافذة، قد تعمل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة الحماية 
من االنحباس وقد تتحرك النافذة بعكس االتجاه المناسب أو تتوقف.



٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها٢٢٠

النوافذ الصغيرة (الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية فقط)
عمليات الفتح واإلغالق

يمكن فتح النوافذ الصغيرة وإغالقها باستعمال مقبض السقاطة.
لفتح النوافذ الصغيرة، اسحب مقبض السقاطة 

نحوك وافتحه للخارج بالكامل.
إلغـالق النوافـذ الصغيـرة، قم بعكـس إجراء 

الفتح.

إغالق النوافذ الصغيرة ■
بعد إغالق النوافذ الصغيرة، تأكد من أنها مغلقة بإحكام.

فتح أو إغالق النوافذ الصغيرة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام الركاب في أماكن قد تحتبس فيها عند قيامك بتشغيل النوافذ. ●
ال تسمح لألطفال بتشغيل النوافذ الصغيرة. ●

يمكـن إلغـالق النافذة الصغيرة على شـخص مـا أن يعرضه إلصابـات خطيرة أو حتـى مميتة في بعض 
الحاالت.
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٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها

النافذة الخلفية (النوع االنزالقي)
عمليات الفتح واإلغالق

يمكن فتح النافذة الخلفية وإغالقها باستعمال ذراع فك التأمين.
لفتـح النافذة الخلفية، اضغط ذراع فك التأمين 

وقم بتحريك النافذة الخلفية.
إلغـالق النافـذة الخلفيـة، قـم بعكـس إجراء 

الفتح.

إغالق النافذة الخلفية ■
بعد إغالق النافذة الخلفية، تأكد من أنها مغلقة بإحكام.

فتح أو إغالق النافذة الخلفية ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام الركاب في أماكن قد تحتبس فيها عند قيامك بتشغيل النوافذ. ●
ال تسمح لألطفال بتشغيل النافذة الخلفية. ●

يمكن إلغالق النافذة الخلفية أن يؤدي إلى تعرض شخص ما إلصابات خطيرة أو حتى للوفاة في بعض 
الحاالت.



٣-٥. فتح النوافذ وإغالقها٢٢٢
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٤-١. قبل بدء القيادة٢٢٤

قيادة السيارة

ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لضمان القيادة اآلمنة: 

بدء تشغيل المحرك
 ص ٢٥٢، ٢٥٥

القيادة
جهاز نقل الحركة التلقائي

.D مع االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة، قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع القيادة  ١
( ص ٢٦٤)

قم بتحرير فرامل االنتظار. ( ص ٢٨٣)  ٢
ارفع قدمك عن دواسة الفرامل تدريجياً واضغط دواسة التعجيل ببطء لتعجيل السيارة.  ٣

جهاز نقل الحركة اليدوي
مع االحتفاظ بدواسة الكلتش مضغوطة، قم بتحويل ذراع تبديل السرعات الى الترس 1.   ١

( ص ٢٧٢)
قم بتحرير فرامل االنتظار. ( ص ٢٨٣)  ٢

ارفع قدمك عن دواسة الكلتش ببطء. في نفس الوقت، اضغط دواسة التعجيل ببطء لتعجيل السيارة.  ٣
إيقاف السيارة

جهاز نقل الحركة التلقائي
مع االحتفاظ بذراع تبديل السرعات مضبوطاً على وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١

قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا استدعى األمر.  ٢
عند ترك السيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن، قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار P أو 

الى وضع الالتعشيق N. ( ص ٢٦٤)
جهاز نقل الحركة اليدوي

مع االحتفاظ بدواسة الكلتش مضغوطة، اضغط دواسة الفرامل.  ١
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا استدعى األمر.  ٢

عند ترك السـيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن، قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات الى وضع الالتعشـيق 
N. ( ص ٢٧٢)



٢٢٥ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات
جهاز نقل الحركة التلقائي

مع االحتفاظ بذراع تبديل السرعات مضبوطاً على وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١
قم بتعشيق فرامل االنتظار ( ص ٢٨٣) وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار   ٢

P ( ص ٢٦٤).
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:  ٣

قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التأمين ”LOCK“ إليقاف تشغيل المحرك.
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:

اضغط مفتاح تشغيل المحرك إليقاف تشغيل المحرك.
قم بتأمين األبواب مع التأكد من كون المفتاح عندك.  ٤

عند صف السيارة على مرتفع/منحدر، قم بتثبيت اإلطارات باستعمال سندات إذا استدعى األمر.
جهاز نقل الحركة اليدوي

مع االحتفاظ بدواسة الكلتش مضغوطة، اضغط دواسة الفرامل.  ١
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق N. ( ص ٢٧٢)  ٢

عند إيقاف السيارة على المرتفعات/المنحدرات، قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى الترس األول 1 
أو الى ترس الرجوع للخلف R إذا استدعى األمر.

قم بتعشيق فرامل االنتظار. ( ص ٢٨٣)  ٣
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:   ٤

قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التأمين ”LOCK“ إليقاف تشغيل المحرك.
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: 

اضغط مفتاح تشغيل المحرك إليقاف تشغيل المحرك.
قم بتأمين األبواب مع التأكد من كون المفتاح عندك.  ٥

عند صف السيارة على مرتفع/منحدر، قم بتثبيت اإلطارات باستعمال سندات إذا استدعى األمر.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٢٦

االنطالق بالسيارة على مرتفع حاد
جهاز نقل الحركة التلقائي

.D تأكد من تعشيق فرامل االنتظار وضبط ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة  ١
اضغط دواسة التعجيل ببطء.  ٢

قم بتحرير فرامل االنتظار.  ٣
جهاز نقل الحركة اليدوي

مـع كـون فرامل االنتظار معشـقة بإحكام ودواسـة الكلتـش مضغوطة الى آخر شـوطها، قم   ١
بتحريك ذراع تبديل السرعات الى الترس األول 1.

. ، وفي نفس الوقت، ارفع قدمك عن دواسة الكلتش تدريجياً اضغط دواسة التعجيل قليالً  ٢
قم بتحرير فرامل االنتظار.  ٣

عند االنطالق بالسـيارة على مرتفع (السـيارات المجهزة بنظام التحكم في المسـاعدة على االنطالق بالسيارة  ■
على المرتفعات)

يمكن استعمال نظام التحكم في المساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات. ( ص ٣٨٥)
القيادة في األمطار ■

قم بقيادة السـيارة بحذر عندما يكون الجو ممطراً بسـبب انحسـار الرؤية واحتمال أن تصبح النوافذ مغطاة  ●
. بالضباب ويكون الطريق زلقاً

قم بقيادة السيارة بحذر عند بدء سقوط األمطار ألن سطح الطريق يكون زلقاً بصورة خاصة. ●
عند القيادة على الطريق السريع في األمطار، تجنب القيادة بسرعات عالية ألنه قد تتكون طبقة من الماء بين  ●

اإلطارات وسطح الطريق مما يعيق تشغيل عجلة القيادة والفرامل بصورة صحيحة.
سرعة دوران المحرك أثناء القيادة (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) ■

في الحاالت التالية، قد تكون سرعة دوران المحرك عالية أثناء القيادة.
هـذا ناجـم عن التحكـم التلقائي في تغيير التروس لألعلى أو لألسـفل لموائمة ظروف القيادة. ال يشـير ذلك 

إلى تعجيل مفاجئ.
يتم تغيير وضع القيادة إلى وضع صعود المرتفعات أو نزول المنحدرات ●
عند قيامك برفع قدمك عن دواسة التعجيل ●



٢٢٧ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

تقليل قوة اإلخراج للمحرك (نظام الفرملة المهيمنة) ■
عند ضغط دواستي التعجيل والفرامل في آن واحد، قد يتم تقليل قوة اإلخراج للمحرك. ●
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات: يضيء ضوء التحذير أثناء تشغيل النظام.  ●

( ص ٦٣٣) 
السـيارات المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات: يتم عرض رسـالة التحذير على شاشة العرض  ●

المتعددة المعلومات أثناء تشغيل النظام. ( ص ٦٤٢) 
كبح االنطالق المفاجئ (التحكم ببدء القيادة) (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي ونظام التحكم  ■

(VSC بثبات السيارة
قد يتم خفض قوة خرج المحرك عند تنفيذ عمليات التشغيل غير االعتيادية التالية. ●

السـيارات المجهزة بشاشـة العـرض المتعـددة المعلومات: عند تحويـل جهاز نقـل الحركة من وضع • 
الرجـوع للخلـف R إلى وضع القيـادة D، أو من وضع القيادة D إلى وضـع الرجوع للخلف R، أو من 
وضع الالتعشـيق N إلى وضع الرجوع للخلف R، أو من وضع االنتظار P إلى وضع القيادة D، أو من 
وضع االنتظار P إلى وضع الرجوع للخلف R (وضع القيادة D يتضمن الوضع S) حين تكون دواسـة 

التعجيل مضغوطة، يضيء ضوء تحذير أثناء عمل النظام. ( ص ٦٣٣)
السـيارات المجهزة بشاشـة العـرض المتعـددة المعلومات: عند تحويـل جهاز نقـل الحركة من وضع • 

الرجـوع للخلـف R إلى وضع القيـادة D، أو من وضع القيادة D إلى وضـع الرجوع للخلف R، أو من 
وضـع الالتعشـيق N إلـى وضع الرجـوع للخلف R، أو من وضـع االنتظار P إلى وضـع القيادة D، أو 
مـن وضـع االنتظار P إلى وضـع الرجوع للخلف R (وضـع القيادة D يتضمن الوضـع S) حين تكون 
دواسة التعجيل مضغوطة، يتم عرض رسالة تحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات أثناء عمل 
النظـام. إذا تـم عرض أي من رسـائل التحذير على شاشـة العـرض المتعددة المعلومات، اقرأ الرسـالة 

واتبع التعليمات.
عند ضغط دواسة التعجيل بصورة زائدة حين تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف.• 

أثنـاء تشـغيل نظام التحكم ببدء القيـادة، قد ال تتمكن السـيارة من الخروج من الوحل أو الثلج المتسـاقط  ●
. في مثل هذه الحالة قم بتنفيذ اإلجراءات التالية إللغاء نظام التحكم ببدء القيادة حتى تتمكن السيارة  حديثاً

. من الخروج من الوحل أو الثلج المتساقط حديثاً
 • A-TRC نظام التحكم الفعال بقوة السحب/TRC قم بإبطال نظام التحكم بقوة السحب

( ص ٣٨٧)
اضبط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين األماميتين على L4. (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) • 

( ص ٣٦١)
السـيارات المجهزة بنظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائياً AUTO LSD: نظام  ●

التحكم ببدء القيادة ال يعمل عند تشغيل نظام التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي يتم التحكم فيها 
تلقائياً AUTO LSD. ( ص ٣٩٧)



٤-١. قبل بدء القيادة٢٢٨

تليين سيارتك تويوتا الجديدة ■
يوصى بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتمديد عمر خدمة السيارة:

ألول km 300 (٣٠٠ كم): ●
تجنب إيقاف السيارة فجأة.

ألول km 800 (٨٠٠ كم) (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة): ●
ال تعمد الى قطر مقطورة. ( ص ٢٣٩)

ألول km 1000 (١٠٠٠ كم): ●
 •. ال تقم بقيادة السيارة بسرعات عالية جداً
تجنب التعجيل المفاجئ.• 
ال تقد السيارة بتروس أدنى على نحو متواصل.• 
ال تقم بالقيادة بسرعة ثابتة لمدة طويلة من الزمن.• 
ال تقم بالقيادة ببطء عندما يكون جهاز نقل الحركة اليدوي مضبوطاً على ترس عال.• 

■ (5L-E محركات الديزل بخالف المحرك) مدة دوران المحرك بسرعة التعشيقية قبل إيقاف تشغيل المحرك
لتفادي إلحاق ضرر بالشاحن التربيني، اترك المحرك يدور بسرعة التعشيقية بعد القيادة بحمولة كبيرة مباشرة.

مدة دوران المحرك بسرعة حالة القيادة
التعشيقية

القيادة العادية في المدينة أو القيادة بسرعات عالية (بالسرعة 
غير ضروريةالمحددة الخاصة بالطرق السريعة أو السرعة الموصى بها)

القيادة على المرتفعات/المنحدرات الشديدة الميالن أو القيادة 
المتواصلة (القيادة على مضمار السباق وغيرها)، أو قطر مقطورة 

أو سيارة أخر (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة)
دقيقة واحدة تقريباً

قيادة سيارتك في بلد أجنبي ■
اتبع القوانين الخاصة بتسجيل السيارات وتأكد مما إذا كان الوقود المناسب متوفراً أم ال. ( ص ٧٠١)

القيادة الصديقة للبيئة ■
 ص ١٥٠

بعـد القيـادة علـى الطـرق الموحلـة فـي ظـروف سـيئة (للموديـالت EURO VI* المجهـزة بالمحـركات  ■
 (2GD-FTV 1 وGD-FTV

افحص زعانف التنظيف الخاصة بجهاز حقن اليوريا وقم بإزالة أية أجسـام/مواد غريبة مثل أوراق الشجر أو 
الوحـل. في حالة تعرض أي من األجزاء المذكورة أعاله لالتسـاخ الشـديد أو إذا لـم تكن متأكداً من حالتها، 

اطلب من وكيل تويوتا فحص سيارتك.
*:  EURO VI هو مقياس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سيارتك تستوفي المقاييس ذات الصلة، 

اتصل بوكيل تويوتا.



٢٢٩ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

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

عند االنطالق بالسيارة ■
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، ضع قدمك على دواسـة الفرامل دائماً عند إيقاف 

. يحول ذلك دون تحرك السيارة لألمام فجأة. السيارة مع كون المحرك دائراً
أثناء قيادة السيارة ■

ال تقـم بقيادة السـيارة إذا لـم تكن على درايـة تامة بمواضع دواسـات الفرامل والتعجيـل لتفادي ضغط  ●
الدواسة بصورة غير صحيحة. 

إذا ضغطت دواسة التعجيل بدالً من دواسة الفرامل بدون قصد، يؤدي ذلك الى تعجيل السيارة فجأة، • 
مما قد يتسبب في وقوع حادث.

عنـد الرجوع للخلـف، قد تلتفت الى الوراء مما يؤدي الى صعوبة ضغط الدواسـات. تأكد من ضغط • 
الدواسات بصورة صحيحة.

تأكد من المحافظة على موضع القيادة الصحيح حتى عند قيادة السيارة لمسافة قصيرة فقط. هذا يتيح • 
لك بإمكانية ضغط دواسة الفرامل ودواسة التعجيل بصورة صحيحة.

اضغـط دواسـة الفرامـل بقدمك اليمنى. ضغط دواسـة الفرامل بقدمك اليسـر يمكـن أن يؤدي الى • 
التأخر في االستجابة للطوارئ مما يتسبب في وقوع حادث.

ال تعمد الى قيادة السيارة على مواد قابلة لاللتهاب أو إيقاف السيارة بالقرب منها. ●
قد يصبح نظام تفريغ غاز العادم أو غازات العادم شديدة السخونة. قد يؤدي ذلك الى نشوب حريق عند 

وجود أية مواد قابلة لالشتعال بالقرب من السيارة.
أثنـاء القيـادة العادية، ال تقم بإيقاف تشـغيل المحرك. إيقاف تشـغيل المحرك أثناء القيـادة لن يؤدي الى  ●

فقـدان التحكم في عجلة القيادة أو الفرامل فقط، بل سـيؤدي الى فقدان المسـاعدة اآللية لهذه األنظمة. 
هذا يجعل عمليات توجيه السـيارة وإيقاف السيارة بتعشيق الفرامل صعبة، لذا ينبغي عليك قيادة السيارة 

 . الى جانب الطريق وإيقافها بأسرع ما يمكن إذا كان ذلك سليماً
ولكن، عند الطوارئ التي ال يمكن فيها إيقاف السيارة بالطريقة العادية:  ص ٦١٩



٤-١. قبل بدء القيادة٢٣٠

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

أثناء قيادة السيارة ■
قـم باسـتعمال فرامـل المحـرك (باختيـار تـروس أدنـى) للمحافظة على سـرعة آمنـة عند النـزول على  ●

المنحدرات الشديدة الميالن. 
استعمال الفرامل بصورة مستمرة قد يؤدي الى زيادة سخونة الفرامل عن الحدود الطبيعية مما يتسبب في 

فقدان فعالية الفرامل. ( ص ٢٦٥)
ال تعمد الى ضبط مواضع عجلة القيادة أو المقعد أو المرآة الداخلية أو المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  ●

أثناء قيادة السيارة.
قد يؤدي ذلك الى فقدان السيطرة على السيارة.

تأكد دائماً من عدم وجود أذرع أو رؤوس الركاب أو أجزاء أخر من أجسامهم خارج السيارة. ●
بالنسبة للسيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي، قم بمراعاة النقاط التالية لتفادي تعرض الكلتش  ●

للتلف.
 •. ال تقم بتشغيل الكلتش إلى المنتصف لمدة طويلة من الوقت ما لم يكن ذلك ضرورياً
ال تقم بتشـغيل القابض إلى المنتصف أو بتعشـيق جزئي للتحكم في سرعة السيارة، مثل قيادة السيارة • 

بسرعة منخفضة أو لتثبيت السيارة على منحدر، إلخ.
ال تضغط دواسة الفرامل أثناء تشغيل الكلتش إلى المنتصف أو بتعشيق جزئي.• 

القيـام بهذا قد يؤدي ليس فقط إلى تسـريع تآكل الكلتش، بل أيضاً إلـى إتالف الكلتش أو قد يصل األمر 
حتى إلى التسبب في وقوع حادث مميت مثل حريق السيارة.

أثناء القيادة على سطوح الطرق الزلقة ■
يمكـن للتشـغيل المفاجئ للفرامل أو دواسـة التعجيل أو عجلـة القيادة أن يؤدي الـى انزالق اإلطارات  ●

ويقلل من قدرتك على السيطرة على السيارة.
يمكن أن يؤدي التعجيل أو تعشيق فرامل المحرك بسبب تحويل التروس أو تغيير سرعة دوران المحرك  ●

بشكل مفاجئ إلى انزالق السيارة.
بعد القيادة في الوحل، اضغط دواسة الفرامل قليالً للتأكد من أن الفرامل تعمل بشكل مناسب. حشيات  ●

الفرامل الرطبة ربما تعيق تشغيل الفرامل بشكل مناسب. إذا كانت الفرامل رطبة في جهة واحدة فقط وال 
تعمل بشكل صحيح، قد يؤثر ذلك على السيطرة على السيارة.



٢٣١ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

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

عند تحريك ذراع تبديل السرعات ■
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، ال تجعل السيارة تتحرك للخلف مع كون ذراع  ●

تبديل السـرعات مضبوطاً على موضع القيادة أو تتحرك لألمام مع كون ذراع تبديل السـرعات مضبوطاً 
.R على وضع الرجوع للخلف

قد يؤدي ذلك إلى توقف المحرك عن الدوران أو إلى أداء ضئيل للفرامل وجهاز التوجيه، مما يتسبب في 
وقوع حادث أو إلحاق ضرر بالسيارة.

بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، ال تعمد إلى تحريك ذراع تبديل السرعات إلى  ●
وضع االنتظار P أثناء تحرك السيارة. 

قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف R أثناء تحرك السيارة لألمام.  ●

قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة أثناء تحرك السيارة للخلف. ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى إلحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
عند تحريك ذراع تبديل السـرعات الى وضع الالتعشـيق N أثناء تحرك السـيارة، فإنه سـيؤدي الى فصل  ●

. المحرك عن جهاز نقل الحركة. فرامل المحرك غير متوفرة عندما يكون وضع الالتعشيق N مختاراً
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركـة التلقائي، احرص على عدم نقل ذراع تبديل السـرعات  ●

 P مع كون دواسة التعجيل مضغوطة. إذا تم تحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع غير وضع االنتظار
أو وضع الالتعشـيق N، فإنه قد يؤدي الى تسـارع السـيارة فجأة بصورة غير متوقعة مما يتسبب في وقوع 

حادث.
إذا سمعت ضوضاء على شكل صرير أو قشط (مؤشرات على اهتراء حشيات الفرامل) ■

اطلب فحص حشيات الفرامل واستبدالها من وكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن. 
إذا لم يتم استبدال حشيات الفرامل عند الحاجة إليه، فإنه يؤدي الى تعرض العضو الدوار للتلف.

تعتبر قيادة السيارة أمراً خطراً عندما تتجاوز مستويات االهتراء حدود اهتراء حشيات الفرامل و/ أو أقراص 
الفرامل.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٣٢

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

عندما تكون السيارة متوقفة ■
ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عن الحدود الطبيعية. ●

عنـد وجـود ذراع تبديل السـرعات في أي وضع غير وضع االنتظار P (السـيارات المجهـزة بجهاز نقل 
الحركـة التلقائي فقط) أو وضع الالتعشـيق N، قد يتم تعجيل السـيارة فجأة بصـورة غير متوقعة، مما قد 

يؤدي الى وقوع حادث.
بالنسبة للسيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، احتفظ بدواسة الفرامل مضغوطة دائماً أثناء دوران  ●

المحرك واستعمل فرامل االنتظار عند الضرورة، وذلك لتفادي وقوع حوادث ناشئة عن تحرك السيارة.
عند إيقاف السيارة على سطح مائل، اضغط دواسة الفرامل وقم دائما بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام إذا  ●

استدعى األمر، وذلك لتفادي وقوع حوادث بسبب تحرك السيارة لألمام أو للخلف.
تجنب تسريع المحرك.  ●

قد يؤدي تدوير المحرك بسرعة عالية عندما تكون السيارة متوقفة إلى زيادة درجة حرارة نظام غاز العادم 
بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق عند وجود مواد قابلة لالشتعال بالقرب من السيارة.

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات ■
ال تترك النظارات أو والعات السجائر أو البخاخات أو علب المشروبات في السيارة عند إيقاف السيارة  ●

تحت أشعة الشمس.
وإال فقد يؤدي ذلك الى النتائج التالية:

قد يتسرب الغاز من والعة السجائر أو البخاخات، مما قد يؤدي الى نشوب حريق.• 
قـد تـؤدي درجة الحرارة المرتفعة داخل السـيارة الى تشـوه أو تشـقق العدسـات البالسـتيكية ومواد • 

بالستيكية أخر من النظارات.
قد تنفجر علب المشروبات، مما يؤد الى تناثر المحتويات في مقصورة السيارة، وربما تتسبب أيضاً • 

في تماس باألجهزة الكهربائية في السيارة.
ال تترك والعة السجائر في السيارة. إذا كانت والعة السجائر موجودة في صندوق القفازات أو على األرضية  ●

، قد تنقدح وتشتعل بدون قصد عند تخزين البضائع أو ضبط المقعد، مما يؤدي الى نشوب حريق. مثالً
ال تقم بتثبيت أقراص الصقة على الزجاج األمامي أو النوافذ. ال تقم بوضع حاويات مثل معطرات الهواء  ●

على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس. ربما تعمل األقراص الالصقة أو الحاويات كعدسات، متسببة في 
نشوب حريق في السيارة.

ال تعمد الى ترك أي من األبواب أو النوافذ مفتوحة إذا كان الزجاج المنحني مطلياً بفيلم معدني مثل فيلم  ●
ملون باللون الفضي. ربما تؤدي أشـعة الشـمس المنعكسة إلى تحفيز الزجاج ليكون كعدسة، متسبباً في 

نشوب حريق.



٢٣٣ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

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

عندما تكون السيارة متوقفة ■
قم دائماً بتعشـيق فرامل االنتظار ونقل ذراع تبديل السـرعات الى وضع االنتظار P (السـيارات المجهزة  ●

بجهاز نقل الحركة التلقائي فقط) وإيقاف تشغيل المحرك وتأمين السيارة.
. ال تعمد الى ترك السيارة بدون مراقبة بينما يكون المحرك دائراً

إذا تـم صـف السـيارة وضبط ذراع تبديل السـرعات على وضـع االنتظار P ولكن لم يتم تعشـيق فرامل 
االنتظار، قد تبدأ السيارة بالحركة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

ال تلمس أنابيب غاز العادم عندما يكون المحرك دائراً أو بعد إيقاف تشغيل المحرك مباشرة. ●
وإال فقد يؤدي ذلك الى إصابة بالحروق.

عند نوم القيلولة في السيارة ■
. وإال فقد تقوم بتحريك ذراع تبديل السـرعات أو ضغط دواسـة التعجيل  قم بإيقاف تشـغيل المحرك دائماً
بصـورة غيـر مقصودة، مما يؤدي الى وقوع حادث أو نشـوب حريق بسـبب تسـخين المحـرك عن الحدود 
الطبيعية. باإلضافة الى ذلك، إذا كنت قد قمت بإيقاف السيارة في منطقة رديئة التهوية، قد يدخل غاز العادم 

في السيارة، األمر الذي يتسبب في الوفاة أو التسمم بالغاز.
عند تعشيق الفرامل ■

عندما تكون الفرامل رطبة، قم بقيادة السيارة بمزيد من الحذر. ●
تزداد المسافة الالزمة إليقاف السيارة عندما تكون الفرامل رطبة، وقد يؤدي ذلك إلى جعل إحد جهتي 

الفرامل تختلف عن األخر. وأيضاً قد ال يتم إيقاف السيارة بإحكام حتى عند تعشيق فرامل االنتظار.
إذا لـم تعمـل وظيفـة تعزيـز الفرامل آلياً، ال تقترب من سـيارات أخـر وتجنب القيادة علـى المرتفعات  ●

أو المنحـدرات أو المنعطفـات الحادة التي تتطلب اسـتعمال الفرامل. حتى فـي مثل هذه الحالة، يمكنك 
إيقاف السيارة باستعمال الفرامل، ولكن، يجب الضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر من المعتاد. كذلك، 
ستزداد المسافة الالزمة إليقاف السيارة بتعشيق الفرامل. اطلب فحص وتصليح نظام الفرامل على الفور.

ال تعمد الى ضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة أثناء توقف المحرك عن العمل. ●
. كل ضغطة على دواسة الفرامل تؤدي الى تقليل قوة الفرامل االحتياطية المعززة آلياً

نظـام الفرامـل مكون من نظاميـن هيدروليكيين منفصلين؛ حتى عند توقف تشـغيل أحـد النظامين، يظل  ●
النظام اآلخر يعمل. في هذه الحالة، ينبغي ضغط دواسـة الفرامل بقوة أكبر من المعتاد وتصبح المسـافة 

الالزمة إليقاف السيارة أطول.
اطلب فحص وتصليح نظام الفرامل على الفور. 

إذا انغرزت السيارة (الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*) ■
ال تـدع اإلطـارات تدور في أماكنها بدون احتكاك لمدة أكثر من الالزم حيـن يكون أحد اإلطارات مرفوعاً عن 
األرض أو عندمـا تكون السـيارة منغرزة في الرمـل أو الوحل الخ. القيام بذلك قد يـؤدي إلى تعرض مكونات 

مجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية للتلف أو تحرك السيارة لألمام أو الخلف فجأة مما يسبب وقوع حادث.
*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٤-١. قبل بدء القيادة٢٣٤

أثناء قيادة السيارة  ■
ال تضغط دواسـة التعجيل ودواسـة الفرامل في نفس الوقت أثناء قيادة السيارة ألن القيام بذلك قد يؤدي  ●

إلى تقليل قوة اإلخراج للمحرك.
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، ال تعمد الى استعمال دواسة التعجيل أو ضغط  ●

دواسة التعجيل ودواسة الفرامل في نفس الوقت للمحافظة على السيارة متوقفة على المرتفعات.
بالنسـبة للسـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركة اليـدوي، ال تعمد الى تحويل التـروس إال إذا تم ضغط  ●

دواسـة الكلتـش الى آخر شـوطها. بعد االنتهـاء من عملية تغييـر الترس، ال تقم برفع قدمك عن دواسـة 
الكلتش فجأة. القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض الكلتش وجهاز النقل والتروس للتلف.

بالنسبة للسيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي، قم بمراعاة النقاط التالية لتفادي تعرض الكلتش  ●
للتلـف. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تآكل الكلتش بشـكل مفرط قبـل أوانه أو إلى تلفه، مما يؤدي في 

النهاية إلى صعوبة التسارع واالنطالق من وضع التوقف. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
ال تقم بوضع قدمك على دواسة الكلتش أثناء القيادة.• 

وإال فقد يؤدي ذلك الى وقوع خلل في الكلتش.
ال تقم باستعمال أي ترس غير الترس األول عند االنطالق بالسيارة لألمام.• 

وإال فقد يؤدي ذلك الى تعرض الكلتش للتلف.
ال تقم باستعمال الكلتش للمحافظة على السيارة متوقفة على المرتفع.• 

وإال فقد يؤدي ذلك الى تعرض الكلتش للتلف.
ال تستعمل دواسة الكلتش لضبط سرعة السيارة.• 

القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض الكلتش للتلف.
عنـد إيقاف السـيارة حيـن يكون ذراع تبديل السـرعات في وضـع غير وضع الالتعشـيق N، تأكد من • 

ضغط دواسة الكلتش بالكامل وإيقاف السيارة باستعمال الفرامل.
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي، ال تعمد إلى تحويل ذراع تبديل السـرعات إلى  ●

وضع الرجوع للخلف R ما لم تتوقف السـيارة بشـكل كامل. القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض الكلتش 
وجهاز النقل والتروس للتلف.

في السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي، إذا لم تتمكن من تعجيل السـيارة بالرغم من تعشـيق  ●
القابـض وضغط دواسـة التعجيـل، فقد يعني هـذا أن القابض ينزلق ممـا قد يجعل السـيارة غير صالحة 

للقيادة. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة في أقرب وقت ممكن.



٢٣٥ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات ■
بالنسـبة للسـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، قم دائماً بتعشـيق فرامـل االنتظار وتحريك ذراع 
تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P. عدم قيامك بذلك قد يؤدي إلى تحرك السيارة أو زيادة سرعتها فجأة 

إذا قمت بضغط دواسة التعجيل بصورة غير مقصودة.
تفادي تعرض أجزاء السيارة للتلف ■

ال تترك عجلة القيادة ملفوفة بأي اتجاه الى آخر الشوط لمدة طويلة من الزمن.  ●
وإال فقد يتم تلف مضخة جهاز التوجيه اآللي.

أثنـاء القيـادة على طريـق فيه مطبات، قـم بالقيادة ببطء بقدر اإلمـكان لتفادي تلف اإلطـارات واألجزاء  ●
السفلية للسيارة وغيرها. 

محـرك الديزل بخـالف محرك 5L-E: احرص على جعل المحرك يدور بسـرعة التعشـيقية بعد القيادة  ●
بحمولة كبيرة مباشرة. ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك إال بعد أن يبرد الشاحن التربيني.

اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي إلى تعرض الشاحن التربيني للتلف.
محرك الديزل بخالف محرك 5L-E: في الطقس شـديد البرودة، اجعل المحرك يدور بسرعة التعشيقية  ●

لمدة تزيد عن ٣٠ ثانية بعد بدء تشغيل المحرك. ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عن الحدود الطبيعية 
عندما يكون المحرك دائراً بسرعة التعشيقية.

إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة  ■
اإلطـار المثقـوب أو التالف قـد يؤدي الى الحاالت التالية. امسـك عجلـة القيادة بإحكام واضغط دواسـة 

الفرامل تدريجياً لتخفيض سرعة السيارة.
قد تصبح السيطرة على السيارة صعبة. ●
يتم إصدار صوت غير طبيعي من السيارة أو قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة. ●
ستنحرف السيارة بشكل غير طبيعي. ●

معلومات عن ما ينبغي تنفيذه عند انثقاب إطار. ( ص ٦٤٥)



٤-١. قبل بدء القيادة٢٣٦

عند مواجهة طرق مغمورة بالماء ■
ال تقـم بالقيـادة على طريق مغمـور بالماء بعد هطول أمطار غزيرة، الخ. قد يؤدي ذلك الى تعرض السـيارة 

ألضرار جسيمة كاآلتي:
توقف المحرك عن الدوران ●
حدوث تماس في دائرة األجهزة الكهربائية ●
تلف المحرك بسبب انغماره بالماء ●

عند قيادة السـيارة على الطرق المغمورة بالماء ودخول الماء في السـيارة، أو على الطرق الرملية، تأكد من 
طلب فحص النقاط التالية من وكيل تويوتا:

وظيفة الفرامل ●
التغيـرات في كمية ونوعية الزيت والسـائل الخاص بالمحرك وجهاز نقـل الحركة وجهاز تحويل وضع  ●

الدفع (الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*) والكلتش والتروس التفاضلية وما إلى ذلك.
حالـة مـواد التزليق الخاصـة بعمود نقل الطاقـة الحركية والمحامـل ووصالت أجهزة التعليـق (إذا كان  ●

) ووظيفة جميع الوصالت والمحامل وغيرها. التحقق منها ممكناً
راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :*

القيادة على الطرق الوعرة (السيارات المجهزة بطاسات العجالت من النوع أ [ ص ٦٥٢]) ■
قم بإزالة طاسـات العجالت عند القيادة على طـرق موحلة أو تضاريس صخرية أو رملية، أو عبور األنهار. 

بة قد يؤدي إلى تلف طاسات العجالت أو حتى سقوطها. القيادة باستخدام طاسات العجالت المركّ
بعـد القيـادة على الطرق الوعـرة مع إزالة طاسـات العجالت، قم بإزالة األوسـاخ أو األجسـام الغريبة عن 

العجلة قبل إعادة تركيب طاسات العجالت.



٢٣٧ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

البضائع واألمتعة

قم بمراعاة المعلومات التالية عن التنبيهات االحتياطية حول التخزين وسـعة البضائع وتحميل 
األمتعة.

األشياء التي ينبغي عدم تخزينها في األرضية الخلفية ■
األشياء التالية قد تؤدي إلى نشوب حريق إذا قمت بتخزينها في األرضية الخلفية:

أوعية تحتوي على البنزين ●
علب البخاخات ●

تنبيهات احتياطية حول التخزين ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى عدم الضغط على الدواسـات بشـكل مناسب، أو قد يحجب رؤية السائق أو 
قد يتسبب في تعرض السائق أو الركاب لالرتطام بالمواد مما قد يتسبب في وقوع حادث.

● . قم بتخزين البضائع واألمتعة في األرضية الخلفية إذا كان ذلك ممكناً
باستثناء الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة: ال تقم بتكديس أي شيء أعلى من مستو ظهور المقاعد  ●

خلف المقاعد األمامية. 
ال تضع البضائع أو األمتعة في أو على األماكن التالية. ●

عند قدم السائق• 
على مقعد الراكب األمامي أو المقاعد الخلفية  (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (عند تكديس المواد)• 
على لوحة أجهزة القياس• 
على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس• 

قم بتأمين جميع المواد في حجيرة التخزين. ●
ال تعمد مطلقاً الى السماح ألي شخص بالركوب في حجيرة األمتعة. ألنه غير مصمم الستيعاب الركاب.  ●

ينبغي على جميع الركاب أن يجلسـوا في مقاعدهم بربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم بصورة صحيحة. 
وإال فقد تكون احتمالية تعرضهم لإلصابة الجسـدية الخطيرة أو الوفاة أعلى عند تعشـيق الفرامل بصورة 

مفاجئة أو انحراف السيارة الى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع حادث.
تحميل األمتعة وتوزيعها ■

ال تقم بتحميل أمتعة كثيرة في السيارة. ●
ال تقم بتحميل أمتعة بصورة غير متساوية. ●

قد يؤدي التحميل غير المناسب إلى التأثير على التحكم بالتوجيه أو الفرامل مما قد يتسبب في الوفاة أو 
إصابات خطيرة.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٣٨

قطر المقطورة (السيارات غير المجهزة بوصلة ربط 
(المقطورة

 P ،E ،M باستثناء السيارات الخاصة باألرجنتين وباستثناء الموديالت الخاصة بوجهة رمز الموديل  :
 ،J ،(باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا) N ،(1GD-FTV  الموديالت المجهزة بالمحرك)

H و F (راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. [ ص ١٢])، 
 ،GUN125R-BTTLX ،GUN125R-BTFHX ،GUN125R-BTFLX وباستثناء الموديالت

 ،GUN125R-DTTLX ،GUN125R-DTFSX ،GUN125R-DTFLX
 ،GUN126R-DTTSX ،GUN126R-DTFHX ،GUN125R-DTTSX

 ،TGN121L-DTMLK ،TGN121L-BTMLK ،GUN126R-DTTHX
 ،GUN122L-DTMLX ،GUN122L-BTMLX ،TGN126L-DTMLK
 ،GUN125L-DTFLX ،GUN125L-CTFHX ،GUN125L-CTFSX

.GUN126L-DTTHX ،GUN125L-DTFHX

يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)
ال توصـي شـركة تويوتا بقطـر مقطورة باسـتعمال سـيارتك. وال توصي شـركة تويوتا كذلك 
بتركيـب وصلـة ربـط المقطورة أو باسـتعمال حامـل وصلة الربـط الخاصة بكرسـي مدولب 
ودراجة نارية منخفضة ودراجة هوائية وغيرها. سيارتك غير مصممة لقطر مقطورة أو لتركيب 

حامل وصلة الربط عليها.



٢٣٩ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

قطر المقطورة (السيارات المجهزة بوصلة ربط 
(المقطورة

 TGN126L-DTMLK للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا واألرجنتين، وموديالت  :
وGUN125L-DTFLX وGUN125L-DTFHX الخاصة بجورجيا

يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)
سـيارتك تويوتا مصممة كسـيارة لنقل الركاب واألمتعة في المقام األول. سـيؤثر قطر مقطورة 
. تعتمد  على أداء توجيه السـيارة وفعالية الفرامل ومتانة السـيارة واقتصاد استهالك الوقود سلبياً
سـالمتك ورضاءك على اسـتعمال األجهزة الصحيحة بشكل مناسـب وأساليب القيادة اآلمنة. 
لضمان سـالمتك وسالمة أشخاص آخرين، ال تقم بتعريض كل من السيارة والمقطورة لحمل 

زائد.
لقطر مقطورة بصورة آمنة، توخى الحذر الشـديد وقم بقيادة السيارة وفقاً لخصائص المقطورة 

وظروف تشغيلها.
التلـف والعيـوب الناشـئة عن قطر مقطـورة ألغراض تجارية ال يشـملها الضمـان الذي توفره 

شركة تويوتا.
قم باالتصال بوكيل تويوتا لديك للمزيد من المعلومات عن متطلبات إضافية مثل طقم أدوات 

القطر وغيرها.
حدود الحمل ◆

 GVM قبل قطر مقطورة، تحقق من سـعة القطر المسموح بها ووزن السيارة بكامل الحمولة
وأقصـى حمل مسـلط علـى المحور مسـموح بـه MPAC والحمل المسـلط علـى قضيب 

السحب. ( ص ٦٨٩)
وصلة/سناد ربط المقطورة ◆

توصيـك شـركة تويوتا باسـتعمال وصلة/سـناد ربـط المقطـورة الخاصـة بالسـيارة تويوتا 
لسيارتك. يمكن أيضاً استعمال منتجات أخر ذات النوعية المالئمة.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٤٠

إرشاد
تشـعر بأن عملية توجيه السـيارة مختلفة عن المعتاد أثناء قطر مقطورة. لتفادي وقوع حادث أو 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة، يرجى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند قطر مقطورة:
فحص عمليات التوصيل بين المقطورة والمصابيح ■

قم بإيقاف السـيارة وافحص التوصيل بين المقطورة والمصابيح بعد القيادة لفترة وجيرة من 
. الزمن وقبل االنطالق بالسيارة أيضاً

التدريب على القيادة مع كون المقطورة مربوطة الى السيارة ■
حـاول التدريـب على االنعطـاف وإيقاف السـيارة والرجوع للخلف مع كـون المقطورة  ●

مربوطة، وذلك في مكان ال توجد فيه حركة المرور أو توجد فيه حركة مرور قليلة.
عنـد الرجوع للخلف مع كون المقطورة موصولة، امسـك الجزء األقرب منك من عجلة  ●

القيادة وقم بتدويرها باتجاه حركة عقارب الساعة لتوجيه المقطورة الى اليسار أو بعكس 
اتجـاه حركة عقارب السـاعة لتوجيهها الـى اليمين. قم بتدوير عجلة القيـادة قليالً في آن 
واحد لتفادي خطأ في توجيه السيارة. اطلب من شخص ما إرشادك عند الرجوع للخلف 

لتقليل خطر وقوع حادث.
■ زيادة المسافة بين سيارتك وسيارة أخر

أثناء قطر المقطورة بسرعة km/h 10 (١٠ كم/ساعة)، ينبغي أن تكون المسافة بين سيارتك 
والسـيارة األخر التي أمامك مسـاوية للطول الممزوج لسـيارتك والمقطورة أو أعلى منه. 
تجنـب تعشـيق الفرامل فجأة ألنه يمكـن أن يؤدي الى انزالق السـيارة. وإال فقد يؤدي ذلك 
الى فقدان السيطرة على السيارة. وذلك خصوصاً أثناء القيادة على الطرق المبللة أو الزلقة.

التعجيل/التوجيه المفاجئ واالنعطاف الحاد ■
تجنب انعطاف حاد أثناء قطر المقطورة، وإال فإنه يؤدي الى تصادم المقطورة بسـيارتك. قم 
بتقليل سرعة السيارة بصورة كافية عند االقتراب من المنعطفات وتوخى الحذر الشديد أثناء 

االنعطاف لتفادي الظروف التي ال يمكنك فيها تفادي تعشيق الفرامل فجأة.



٢٤١ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

نقاط هامة بخصوص االنعطاف ■
تسـير إطارات المقطورة نحو الجزء الداخلي من الطريق أكثر من إطارات السيارة. لتعويض 

هذا الفرق، تأكد من تنفيذ االنعطاف بدائرة أوسع من المعتاد.
نقاط هامة بخصوص الثبات ■

تؤثـر حركة السـيارة الناشـئة عن  طـرق غير مسـتوية والريـاح المتعامدة القويـة على توجيه 
السـيارة. وقـد تتعرض السـيارة الهتزازات عندمـا تتجاوزهـا حافالت أو شـاحنات كبيرة. 
افحـص المنطقـة التي خلفك عندما تقترب تلك السـيارات الكبيرة من سـيارتك. إذا تشـعر 
 . بتلك االهتزازات، اضغط دواسـة الفرامل ببطء على الفور لتقليل سـرعة السـيارة تدريجياً

حافظ  دائماً على سيارتك في خط مستقيم عند ضغط دواسة الفرامل.
■ تجاوز سيارات أخر

تأكد من المحافظة على مسـافة كافية بين سـيارتك وسيارات أخر عند تغيير خط السير مع 
االنتباه الى الطول اإلجمالي لسيارتك والمقطورة.

المعلومات عن جهاز نقل الحركة ■
السـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: للمحافظة علـى فعالية فرامل المحرك عند 
اسـتعمال فرامـل المحـرك، ال تسـتخدم التـرس الخامس (جهاز نقـل الحركة اليـدوي بـ ٥ 
سرعات) أو الترس الخامس أو الترس السادس (جهاز نقل الحركة اليدوي بـ ٦ سرعات).

السـيارات المجهـزة بجهاز نقـل الحركـة التلقائي: للحفاظ علـى كفاءة فرملـة المحرك، ال 
تستخدم جهاز نقل الحركة في وضع القيادة D عند استخدام فرملة المحرك. يجب أن يكون 

.S تحويل جهاز نقل الحركة مضبوطاً على 4 أو أقل، في الوضع موضع مد



٤-١. قبل بدء القيادة٢٤٢

عند زيادة سخونة المحرك عن الحدود الطبيعية ■
إن قيادة السـيارة مع كون المقطورة التي توجد فيها الحمولة مربوطة على مرتفعات شـديدة 
الميالن في درجة حرارة أعلى من C°30 (٣٠°م) قد تؤدي الى تسخين المحرك عن الحدود 
الطبيعيـة. إذا أشـار مقياس درجة حرارة سـائل تبريد المحرك الى كون المحرك سـاخناً عن 
الحـدود الطبيعية، أوقف تشـغيل نظـام تكييف الهواء على الفور، وأوقف السـيارة في مكان 

آمن. ( ص ٦٧٥)
عند إيقاف السيارة في موقف السيارات ■

. قم  ضع سـندات تثبيت اإلطار أمام أو خلف اإلطارات لكل من سـيارتك والمقطورة دائماً
بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P بالنسبة 
للسـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركـة التلقائي، أو إلى التـرس األول 1 أو وضع الرجوع 

للخلف R بالنسبة للسيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي. 

اتبـع جميع التنبيهات االحتياطية الواردة في هذا القسـم. اإلخفاق في قيامـك بذلك يمكن أن يؤدي الى وقوع 
حادث مما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.

تنبيهات احتياطية حول قطر مقطورة ■
عند قطر مقطورة، تأكد من عدم تجاوز حدود الوزن. ( ص ٢٤٤، ٢٤٨)

سرعة السيارة أثناء قطر مقطورة ■
قم بمراعاة السرعات القصو الموصوفة لقطر مقطورة بمقتضى القوانين.

قبل نزول منحدرات طويلة ■
قم بتقليل سـرعة السـيارة واختيار تروس أدنى. لكن ال تقم مطلقاً بالتحويل إلى ترس أدنى فجأة أثناء هبوط 

طرق شديدة االنحدار أو طويلة.
تشغيل دواسة الفرامل ■

ال تعمد الى االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة بصورة متكررة أو لمدة طويلة من الزمن. 
وإال فإنه قد يؤدي الى تسخين الفرامل عن الحدود الطبيعية أو تقليل أداء الفرامل.



٢٤٣ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

لتفادي وقوع حادث أو إصابة ■
إجمالـي الكتلـة المركبة (مجموع كتلة سـيارتك باإلضافة إلـى حمولتها والكتلة اإلجماليـة للمقطورة)  ●

يجب أال يتجاوز ما يلي:
للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

kg 5280 (٥٢٨٠ كجم) [المحرك 2GD-FTV، الموديالت  الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة: 
المجهزة بنظام الدفع بعجلتين*]

kg 5850 (٥٨٥٠ كجم) [الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*]

kg 5850 (٥٨٥٠ كجم) [الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع  الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية: 
عجالت*]

kg 5530 (٥٥٣٠ كجم) [المحرك 2GD-FTV، بري رنر (هيكل  الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة: 
مرفوع)*]

[1GR-FE المحرك] (٥٧٥٠ كجم) 5750 kg
 ،2GD-FTV 1 وGD-FTV 5850 (٥٨٥٠ كجم) [المحركات kg

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*]
للسيارات الخاصة باألرجنتين

kg 5850 (٥٨٥٠ كجم) [الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع  الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة: 
عجالت*]

kg 5530 (٥٥٣٠ كجم) [المحرك 2GD-FTV، بري رنر (هيكل  الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة: 
مرفوع)*]

[1GR-FE المحرك] (٥٧٥٠ كجم) 5750 kg
 ،2GD-FTV 1 وGD-FTV 5850 (٥٨٥٠ كجم) [المحركات kg

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*]
عند القيام بقطر مقطورة، ال تستخدم األنظمة التالية. ●

نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 

راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :*



٤-١. قبل بدء القيادة٢٤٤

نقاط هامة بخصوص أحمال المقطورة (للسيارات الخاصة بجورجيا، وباستثناء 
 (2GD-FTV 1 وGD-FTV الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت* وبمحركات

راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :*
وزن المقطورة اإلجمالي والحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به ■

وزن المقطورة اإلجمالي  
نفسـها  المقطـورة  وزن  يتجـاوز  أال  ينبغـي 
السـعة  المقطـورة،  حمولـة  إلـى  باإلضافـة 
القصـو للقطـر. تجـاوز هـذا الـوزن يعـد 

. ( ص ٦٨٩) خطراً
عند قطر مقطورة، قم باسـتعمال عمود النقل 
االحتكاكـي أو المـوازن االحتكاكي (جهاز 

التحكم باالنحراف).
يكـون موازن االحتكاك (جهاز التحكـم باالنحراف) مطلوباً حين يكون الوزن الكلي للمقطورة أكثر 

من kg 2000   (٢٠٠٠ كجم).
الحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به  

قـم بتحديـد حمولة المقطورة بحيث تكون حمولـة قضيب القطر أكثر من kg  25  (٢٥ كجم) أو ٤% 
من سعة القطر. ال تسمح لحمولة قضيب القطر أن تتجاوز الوزن المشار إليه. ( ص ٦٨٩)

وزن السيارة بكامل الحمولة ■
مجمـوع وزن كل من السـائق والركاب والحمولة ووصلة القطر والكتلة اإلجمالية للسـيارة 
بلوازمهـا األساسـية دون وجـود ركاب أو حمولة وحمولة قضيب القطـر، يجب أال يتجاوز 

. ( ص ٦٨٩) الكتلة اإلجمالية للسيارة. تجاوز هذا الوزن يعد خطراً
الحمل المسلط على المحور الخلفي األقصى المسموح به ■

ينبغـي أال يتجاوز الحمل المسـلط علـى المحور الخلفي قدرة المحور القصو المسـموح 
. بها. تجاوز هذا الوزن يعد خطراً

تـم قيـاس القيـم الخاصة بالقطـر بالتجربة التي تم تنفيذها بمسـتو سـطح البحـر. ويرجى 
االنتبـاه الـى أنه يتـم تقليل قدرة اإلخراج للمحرك وسـعة القطر في مسـتويات ارتفاع عالية. 

( ص ٦٨٩)



٢٤٥ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

بطاقة المعلومات (بطاقة المصنّع) (للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا) ■
وزن السيارة بكامل الحمولة  

الحمل المسلط على المحور الخلفي األقصى المسموح به  
النوع أالنوع ب



٤-١. قبل بدء القيادة٢٤٦

معلومات اإلطار ■
تأكد من كون إطارات سيارتك منفوخة بصورة صحيحة. اضبط ضغط نفخ اإلطار على المستو الموصى  ●

به. ( ص ٧٢٤)
قـم بزيـادة ضغط نفخ إطارات المقطورة وفقاً لوزن المقطورة اإلجمالي والقيم الموصى بها من قبل صانع  ●

مقطورتك.
مصابيح المقطورة ■

تأكـد من تشـغيل مصابيح إشـارة االنعطاف ومصابيح التوقف بصـورة صحيحة في كل مرة يتـم فيها توصيل 
المقطورة. توصيل األسـالك بسـيارتك مباشـرة قد يـؤدي الى إلحاق ضـرر بالنظام الكهربائي وعدم تشـغيل 

المصابيح بصورة صحيحة.
فترة التليين ■

توصي شـركة تويوتا بعدم اسـتعمال السـيارة المجهزة باألجهـزة الجديدة لتوليد ونقل الطاقـة الحركية لقطر 
مقطورة ألول km  800  (٨٠٠ كم).

عمليات الفحص لضمان السالمة قبل القطر ■
احـرص علـى عدم تجاوز حد الحمـل األقصى لوصلة الربط/السـناد والوصلة الكرويـة الخاصة بالقطر.  ●

ضع في بالك بأن وزن المقطورة سـيضاف إلى الحمل المسـلط على السـيارة. وتأكد أيضاً من أن الحمل 
اإلجمالي المسلط على السيارة ضمن مد حدود الحمل. ( ص ٢٤٤)

● . تأكد من أن حمولة المقطورة مثبتة جيداً
إذا لم توفر المرايا المركبة على السـيارة أصالً الرؤية الخلفية الواضحة، ينبغي تركيب مرايا إضافية للرؤية  ●

الخلفيـة. اضبـط أعمدة تمديـد المرايا المركبة على كل جانبي السـيارة بحيث توفر المرايـا الرؤية الخلفية 
. القصو دائماً

تأكد من كون مستو ارتفاع الوصلة الكروية مالئماً لسناد ربط المقطورة. ●
الصيانة ■

يجب إجراء الصيانة بشـكل أكثر تكراراً عند اسـتخدام السـيارة للقطر وذلك بسـبب زيادة الحمل المسلط  ●
على السيارة مقارنة بالقيادة العادية.

أعـد شـد كل البراغـي التي تثبت كـرة وكتيفة الوصلة بعد القيـام بالقطر لمسـافة km  1000  (١٠٠٠ كم)  ●
. تقريباً



٢٤٧ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

إذا انحرفت المقطورة (السيارات المجهزة بنظام التحكم بانحراف المقطورة) ■
عامل واحد أو أكثر (الرياح العرضية والسيارات المارة والقيادة على الطرق الوعرة، إلخ) قد يؤثر سلبياً على 

أداء توجيه السيارة والمقطورة مما يتسبب في عدم ثبات السيارة.
إذا حدث انحراف المقطورة: ●

امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ على السيارة في خط مستقيم.• 
ال تقم بمحاولة التحكم بانحراف المقطورة بواسطة تدوير عجلة القيادة.

ابدأ برفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بخفض سرعة السيارة على الفور ولكن بالتدريج.• 
ال تقم بزيادة سرعة السيارة. ال تقم بتعشيق فرامل السيارة.

إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة لتوجيه السيارة والمقطورة، من المفترض 
أن تستعيد السيارة والمقطورة توازنها (إذا كان نظام التحكم بانحراف المقطورة في وضع التشغيل، يمكنه 

أن يساعدك أيضاً على ضمان ثبات السيارة والمقطورة).
بعد توقف المقطورة عن االنحراف: ●

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن. قم بإخراج جميع الركاب من السيارة.• 
افحص إطارات السيارة والمقطورة.• 
تحقق من حمل المقطورة.• 

تأكد من عدم تغير الحمل.
. تأكد من كون الحمل المسلط على اللسان مناسباً إذا كان ذلك ممكناً

تحقق من حمل السيارة.• 
تأكد من عدم وجود حمولة زائدة في السيارة بعد جلوس الركاب فيها.

إذا لم تجد أية مشـاكل، تكون سرعة انحراف المقطورة أعلى من الحد األقصى لسرعة السيارة والمقطورة 
سوية.

قم بالقيادة بسرعة أقل لتفادي تقلقل السيارة. تذكر أن انحراف السيارة والمقطورة يزداد مع ازدياد السرعة.

عندما يكون األلمنيوم مستعمالً لتقوية واقية الصدمات الخلفية ■
احرص على عدم مالمسة السناد الفوالذي لأللمنيوم مباشرة.

عندمـا يتالمس الحديد واأللمنيوم، ينشـأ رد فعل يشـبه التآكل الذي يؤدي إلى إضعـاف الجزء المعني وقد 
ينتج عنه ضرر. عند تركيب السناد الفوالذي، ضع مانع لتكون الصدأ على األجزاء التي قد تالمسه.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٤٨

نقاط هامة بخصوص أحمال المقطورة (الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت* وبمحركات 1GD-FTV و 2GD-FTV باستثناء جورجيا)

راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :*
وزن المقطورة اإلجمالي والحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به ■

وزن المقطورة اإلجمالي  
نفسـها  المقطـورة  وزن  يتجـاوز  أال  ينبغـي 
السـعة  المقطـورة،  حمولـة  إلـى  باإلضافـة 
القصـو للقطـر. تجـاوز هـذا الـوزن يعـد 

. ( ص ٦٨٩) خطراً
عند قطر مقطورة، قم باسـتعمال عمود النقل 
االحتكاكـي أو المـوازن االحتكاكي (جهاز 

التحكم باالنحراف).
يكـون موازن االحتكاك (جهاز التحكـم باالنحراف) مطلوباً حين يكون الوزن الكلي للمقطورة أكثر 

من kg 2000   (٢٠٠٠ كجم).
الحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به  

قـم بتحديـد حمولة المقطورة بحيث تكون حمولـة قضيب القطر أكثر من kg  25  (٢٥ كجم) أو ٤% 
من سعة القطر. ال تسمح لحمولة قضيب القطر أن تتجاوز الوزن المشار إليه. ( ص ٦٨٩)

وزن السيارة بكامل الحمولة ■
مجمـوع وزن كل من السـائق والركاب والحمولة ووصلة القطر والكتلة اإلجمالية للسـيارة 
بلوازمهـا األساسـية دون وجـود ركاب أو حمولة وحمولة قضيب القطـر، يجب أال يتجاوز 

. ( ص ٦٨٩) الكتلة اإلجمالية للسيارة. تجاوز هذا الوزن يعد خطراً
الحمل المسلط على المحور الخلفي األقصى المسموح به ■

ينبغـي أال يتجاوز الحمل المسـلط علـى المحور الخلفي قدرة المحور القصو المسـموح 
. بها. تجاوز هذا الوزن يعد خطراً

تـم قيـاس القيـم الخاصة بالقطـر بالتجربة التي تم تنفيذها بمسـتو سـطح البحـر. ويرجى 
االنتبـاه الـى أنه يتـم تقليل قدرة اإلخراج للمحرك وسـعة القطر في مسـتويات ارتفاع عالية. 

( ص ٦٨٩)



٢٤٩ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

بطاقة المعلومات (بطاقة المصنّع) (للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا) ■
وزن السيارة بكامل الحمولة  

الحمل المسلط على المحور الخلفي األقصى المسموح به  
النوع أالنوع ب

عندما يتجاوز الوزن الكلي للمقطورة kg 3200 (٣٢٠٠ كجم) ■
ال تقم بتجاوز حد السـرعة القانونية لقطر المقطورة أو km/h 90 (٩٠ كم/سـاعة)، مع االلتزام بالسـرعة 

األقل.
عـدم القيـام بمراعاة هـذا التنبيه االحتياطـي قد يؤدي إلى وقوع حادث مما يتسـبب في إصابـات خطيرة أو 

الوفاة.



٤-١. قبل بدء القيادة٢٥٠

معلومات اإلطار ■
تأكد من كون إطارات سيارتك منفوخة بصورة صحيحة. اضبط ضغط نفخ اإلطار على المستو الموصى  ●

به. ( ص ٧٢٤)
قـم بزيـادة ضغط نفخ إطارات المقطورة وفقاً لوزن المقطورة اإلجمالي والقيم الموصى بها من قبل صانع  ●

مقطورتك.
مصابيح المقطورة ■

تأكـد من تشـغيل مصابيح إشـارة االنعطاف ومصابيح التوقف بصـورة صحيحة في كل مرة يتـم فيها توصيل 
المقطورة. توصيل األسـالك بسـيارتك مباشـرة قد يـؤدي الى إلحاق ضـرر بالنظام الكهربائي وعدم تشـغيل 

المصابيح بصورة صحيحة.
فترة التليين ■

توصي شـركة تويوتا بعدم اسـتعمال السـيارة المجهزة باألجهـزة الجديدة لتوليد ونقل الطاقـة الحركية لقطر 
مقطورة ألول km  800  (٨٠٠ كم).

عمليات الفحص لضمان السالمة قبل القطر ■
احـرص علـى عدم تجاوز حد الحمـل األقصى لوصلة الربط/السـناد والوصلة الكرويـة الخاصة بالقطر.  ●

ضع في بالك بأن وزن المقطورة سـيضاف إلى الحمل المسـلط على السـيارة. وتأكد أيضاً من أن الحمل 
اإلجمالي المسلط على السيارة ضمن مد حدود الحمل. ( ص ٢٤٨)

● . تأكد من أن حمولة المقطورة مثبتة جيداً
إذا لم توفر المرايا المركبة على السـيارة أصالً الرؤية الخلفية الواضحة، ينبغي تركيب مرايا إضافية للرؤية  ●

الخلفيـة. اضبـط أعمدة تمديـد المرايا المركبة على كل جانبي السـيارة بحيث توفر المرايـا الرؤية الخلفية 
. القصو دائماً

تأكد من كون مستو ارتفاع الوصلة الكروية مالئماً لسناد ربط المقطورة. ●
الصيانة ■

يجب إجراء الصيانة بشـكل أكثر تكراراً عند اسـتخدام السـيارة للقطر وذلك بسـبب زيادة الحمل المسلط  ●
على السيارة مقارنة بالقيادة العادية.

أعـد شـد كل البراغـي التي تثبت كـرة وكتيفة الوصلة بعد القيـام بالقطر لمسـافة km  1000  (١٠٠٠ كم)  ●
. تقريباً



٢٥١ ٤-١. قبل بدء القيادة

يادة
الق

٤

إذا انحرفت المقطورة (السيارات المجهزة بنظام التحكم بانحراف المقطورة) ■
عامل واحد أو أكثر (الرياح العرضية والسيارات المارة والقيادة على الطرق الوعرة، إلخ) قد يؤثر سلبياً على 

أداء توجيه السيارة والمقطورة مما يتسبب في عدم ثبات السيارة.
إذا حدث انحراف المقطورة: ●

امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ على السيارة في خط مستقيم.• 
ال تقم بمحاولة التحكم بانحراف المقطورة بواسطة تدوير عجلة القيادة.

ابدأ برفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بخفض سرعة السيارة على الفور ولكن بالتدريج.• 
ال تقم بزيادة سرعة السيارة. ال تقم بتعشيق فرامل السيارة.

إذا لـم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة لتوجيه السـيارة والمقطورة، من المفترض 
أن تستعيد السيارة والمقطورة توازنها (إذا كان نظام التحكم بانحراف المقطورة في وضع التشغيل، يمكنه أن 

يساعدك أيضاً على ضمان ثبات السيارة والمقطورة).
بعد توقف المقطورة عن االنحراف: ●

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن. قم بإخراج جميع الركاب من السيارة.• 
افحص إطارات السيارة والمقطورة.• 
تحقق من حمل المقطورة.• 

تأكد من عدم تغير الحمل.
. تأكد من كون الحمل المسلط على اللسان مناسباً إذا كان ذلك ممكناً

تحقق من حمل السيارة.• 
تأكد من عدم وجود حمولة زائدة في السيارة بعد جلوس الركاب فيها.

إذا لم تجد أية مشـاكل، تكون سـرعة انحراف المقطورة أعلى من الحد األقصى لسـرعة السـيارة والمقطورة 
سوية.

قم بالقيادة بسرعة أقل لتفادي تقلقل السيارة. تذكر أن انحراف السيارة والمقطورة يزداد مع ازدياد السرعة.

عندما يكون األلمنيوم مستعمالً لتقوية واقية الصدمات الخلفية ■
احرص على عدم مالمسة السناد الفوالذي لأللمنيوم مباشرة.

عندمـا يتالمس الحديد واأللمنيوم، ينشـأ رد فعل يشـبه التآكل الذي يؤدي إلى إضعـاف الجزء المعني وقد 
ينتج عنه ضرر. عند تركيب السناد الفوالذي، ضع مانع لتكون الصدأ على األجزاء التي قد تالمسه.



٤-٢. عمليات القيادة٢٥٢

مفتاح (إشعال) المحرك (السيارات غير المجهزة بنظام 
ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)

بدء تشغيل المحرك
(محرك البنزين) جهاز نقل الحركة التلقائي

تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ٢

اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣
قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع البدء ”START“ لبدء تشغيل المحرك.  ٤

(محرك الديزل) جهاز نقل الحركة التلقائي
تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١

.P تأكد من كون ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ٢
اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٣

 .“ON” قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التشغيل  ٤
. يضيء المؤشر 

، قم بتدوير مفتاح تشـغيل المحرك الى وضع بدء التشـغيل  بعد انطفاء ضوء اإلشـارة   ٥
”START“ لبدء تشغيل المحرك.

(محرك البنزين) جهاز نقل الحركة اليدوي
تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١

.N تأكد من كون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق  ٢
اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٣

قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع البدء ”START“ لبدء تشغيل المحرك.  ٤
(محرك الديزل) جهاز نقل الحركة اليدوي

تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١
.N تأكد من كون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق  ٢

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٣
 .“ON” قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التشغيل  ٤

. يضيء المؤشر 
، قم بتدوير مفتاح تشـغيل المحرك الى وضع بدء التشـغيل  بعد انطفاء ضوء اإلشـارة   ٥

”START“ لبدء تشغيل المحرك.



٢٥٣ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

تغيير مواضع مفتاح تشغيل المحرك
“LOCK” وضع التأمين  

تكـون عجلة القيادة مؤمنة ويمكنك نزع المفتاح. 
(السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: 
يمكن نزع المفتاح فقـط عندما يكون ذراع تبديل 

(.P السرعات في وضع االنتظار
“ACC” وضع الكماليات  

يمكن اسـتعمال بعـض األجهـزة الكهربائية مثل 
الجهاز السمعي.

“ON” وضع التشغيل  
يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.

“START” وضع بدء التشغيل  
لبدء تشغيل المحرك.

■ “LOCK” الى وضع التأمين “ACC” تدوير المفتاح من وضع الكماليات
قـم بتحريـك ذراع تبديـل السـرعات إلى وضـع االنتظـار P (جهاز نقـل الحركـة التلقائـي) أو الى وضع   ١

الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي). ( ص ٢٦٤، ٢٧٢)
ادفـع المفتـاح للداخل وقـم بتدويره الى وضـع التأمين   ٢

.“LOCK”

إذا لم يبدأ تشغيل المحرك ■
قد لم يتم إبطال النظام المانع لتشغيل المحرك. ( ص ١٣٠)

اتصل بوكيل تويوتا لديك.
عند عدم إمكانية إلغاء قفل عجلة القيادة ■

عنـد بدء تشـغيل المحرك، قد يبدو مفتاح تشـغيل المحرك 
معشقاً بوضع التأمين ”LOCK“. لنزع المفتاح، قم بتدويره 
أثناء تدوير عجلة القيادة قليالً باالتجاهين األيمن واأليسر.

وظيفة التذكير بنزع المفتاح ■
 “LOCK” يتم إصدار صوت إشاري عند فتح باب السائق بينما يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التأمين

أو في وضع الكماليات ”ACC“، وذلك لتحذيرك من نزع المفتاح.



٤-٢. عمليات القيادة٢٥٤

عند بدء تشغيل المحرك ■
قم دائماً بتشـغيل المحرك عندما تكون جالسـاً في مقعد السـائق. ال تعمد الى ضغط دواسـة التعجيل أثناء 

قيامك بمحاولة بدء تشغيل المحرك في أي حال من األحوال.
وإال فقد يؤدي ذلك الى وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تنبيه أثناء القيادة ■
ال تعمد الى تدوير مفتاح تشـغيل المحرك الى وضع التأمين ”LOCK“ أثناء القيادة. في حالة الطوارئ التي 
ينبغـي عليـك فيها إيقاف تشـغيل المحرك عندما تكون السـيارة متحركة، ال تعمد الى تدوير مفتاح تشـغيل 
المحـرك إال الـى وضـع الكماليات ”ACC“ إليقاف تشـغيل المحـرك. إذا تم إيقاف تشـغيل المحرك أثناء 

القيادة، فإنه يؤدي الى وقوع حادث. ( ص ٦١٩)

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تعمـد الـى ترك مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليات ”ACC“ أو في وضع التشـغيل ”ON“ لمدة 

. طويلة من الزمن إذا لم يكن المحرك دائراً
عند بدء تشغيل المحرك ■

ال تعمد الى تشغيل موتور بدء تشغيل المحرك لمدة أكثر من ٣٠ ثانية في آن واحد. وإال فقد تزداد درجة  ●
حرارة موتور بدء تشغيل المحرك ونظام توصيل األسالك.

● . ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عندما يكون المحرك بارداً
إذا كان مـن الصعـب بدء تشـغيل المحرك أو توقف المحـرك عن العمل بصورة متكـررة، اطلب فحص  ●

السيارة من وكيل تويوتا لديك على الفور.



٢٥٥ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

مفتاح (إشعال) المحرك (السيارات المجهزة بالنظام 
الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)

القيام بتنفيذ عمليات التشـغيل التالية عند حمل المفتاح االلكتروني يؤدي إلى تشغيل المحرك 
أو تغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك.

بدء تشغيل المحرك
جهاز نقل الحركة التلقائي

تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ٢

اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣
يتم عرض الرسـالة على شاشـة العرض المتعددة 
المعلومات. إذا لم يتم العرض، ال يمكن تشـغيل 

المحرك.

اضغط مفتاح تشغيل المحرك بإحكام لمدة   ٤
وجيزة.

عنـد تشـغيل مفتـاح تشـغيل المحـرك، ال تحتاج 
إلـى إال ضغطه مرة واحدة لمدة قصيرة من الزمن 

. بإحكام. ال تحتاج إلى ضغط المفتاح مطوالً
يتـم تدوير المحـرك بواسـطة موتور بدء تشـغيل 
المحرك الى أن يبدأ تشـغيل المحرك أو لمدة ٣٠ 

ثانية كحد أقصى، أيهما يكون أقل.
. احتفظ بدواسة الفرامل مضغوطة الى أن يتم تشغيل المحرك تماماً

. سيبدأ تشغيل المحرك بعد انطفاء ضوء المؤشر. محرك الديزل فقط: يضيء المؤشر 
يمكن بدء تشغيل المحرك من أي وضع لمفتاح تشغيل المحرك.



٤-٢. عمليات القيادة٢٥٦

جهاز نقل الحركة اليدوي
تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١

.N تأكد من كون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق  ٢
اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣

يتم عرض الرسـالة على شاشـة العرض المتعددة 
المعلومات. إذا لم يتم العرض، ال يمكن تشـغيل 

المحرك.

اضغط مفتاح تشغيل المحرك بإحكام لمدة   ٤
وجيزة.

عنـد تشـغيل مفتـاح تشـغيل المحـرك، ال تحتاج 
إلـى إال ضغطه مرة واحدة لمدة قصيرة من الزمن 

. بإحكام. ال تحتاج إلى ضغط المفتاح مطوالً
يتـم تدوير المحـرك بواسـطة موتور بدء تشـغيل 
المحرك الى أن يبدأ تشـغيل المحرك أو لمدة ٣٠ 

ثانية كحد أقصى، أيهما يكون أقل.
. احتفظ بدواسة الكلتش مضغوطة الى أن يتم تشغيل المحرك تماماً

. سيبدأ تشغيل المحرك بعد انطفاء ضوء المؤشر. محرك الديزل فقط: يضيء المؤشر 
يمكن بدء تشغيل المحرك من أي وضع لمفتاح تشغيل المحرك.



٢٥٧ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

إيقاف دوران المحرك
جهاز نقل الحركة التلقائي

قم بإيقاف السيارة.  ١
قم بتعشيق فرامل االنتظار ( ص ٢٨٣) وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار   ٢

.P
اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٣

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل وتأكد من انطفاء المؤشر الموجود على لوحة أجهزة القياس.  ٤
جهاز نقل الحركة اليدوي

قم بإيقاف السيارة.  ١
.N قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق  ٢

قم بتعشيق فرامل االنتظار. ( ص ٢٨٣)  ٣
اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٤

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل وتأكد من انطفاء المؤشر الموجود على لوحة أجهزة القياس.  ٥



٤-٢. عمليات القيادة٢٥٨

تغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك
يمكـن تغييـر األوضاع بضغط مفتاح تشـغيل المحرك عندمـا تكون قدمك مرفوعة عن دواسـة 
الفرامل (السـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) أو عن دواسـة الكلتش (السـيارات 

المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي). (يتغير الوضع في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح.)
إيقاف*  

اضات التحذير من الخطر. يمكن استعمال ومّ
ACCESSORY وضع الكماليات  

يمكن اسـتعمال بعـض األجهـزة الكهربائية مثل 
نظام الصوت.

العـرض  شاشـة  علـى  سـيظهر  
المتعددة المعلومات.

IGNITION ON وضع التشغيل  
يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.

سـيظهر  على شاشة العرض 
المتعددة المعلومات.

*:  إذا كان ذراع تبديـل السـرعات فـي وضع غير وضع االنتظار P عند إيقاف تشـغيل المحرك، سـيتم ضبط 
مفتاح تشـغيل المحرك على وضع الكماليات ACCESSORY وليس على وضع اإليقاف (السـيارات 

المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي فقط).



٢٥٩ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

عند إيقاف دوران المحرك مع كون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار 
P (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)

إذا تم إيقاف دوران المحرك مع كون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار P، لن يتم 
 .ACCESSORY ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف، بل على وضع الكماليات

قم بتنفيذ العمليات التالية لضبط المفتاح على وضع اإليقاف:
تأكد من كون فرامل االنتظار معشقة.  ١

.P قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار  ٢
تأكـد مـن أن المؤشـر  معـروض علـى شاشـة العـرض المتعـددة   ٣

.المعلومات ثم اضغط مفتاح تشغيل المحرك مرة أخر
تأكد من انطفاء المؤشر  على شاشة العرض المتعددة المعلومات.  ٤



٤-٢. عمليات القيادة٢٦٠

مالحظة حول المفتاح االلكتروني ■
احمل المفتاح اإللكتروني معك، على سبيل المثال، في جيبك.

ال يعمـل النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل بصورة صحيحة عند وجـود المفتاح اإللكتروني على 
األرضيـة أو علـى لوحة أجهـزة التحكم والمقاييس، أو فـي جيوب األبواب أو في حامـالت األكواب أو في 

الصناديق االحتياطية.
وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً ■

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
عنـد تـرك السـيارة في وضـع الكماليـات ACCESSORY لمدة أكثر مـن ٢٠ دقيقة أو في وضع التشـغيل 
IGNITION ON (المحـرك مطفـئ) ألكثـر من سـاعة واحدة حين يكـون ذراع تبديل السـرعات مضبوطاً 
. ولكن هذه الوظيفة  علـى وضع االنتظار P، سـيتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع اإليقاف تلقائيـاً
ال تسـتطيع منـع تفريغ شـحنة البطارية بشـكل كامـل. ال تتـرك مفتاح تشـغيل المحرك في وضـع الكماليات 
ACCESSORY أو في وضع التشغيل IGNITION ON لمدة طويلة من الزمن مع أن المحرك غير دائر.

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
عنـد تـرك السـيارة في وضـع الكماليـات ACCESSORY لمـدة ٢٠ دقيقـة أو أكثر أو في وضع التشـغيل 
IGNITION ON (المحرك مطفأ) ألكثر من سـاعة واحدة، سـيتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 
. ولكن هذه الوظيفة ال تسـتطيع منع تفريغ شـحنة البطارية بشكل كامل. ال تترك مفتاح تشغيل  اإليقاف تلقائياً
المحـرك في وضع الكماليات ACCESSORY أو في وضع التشـغيل IGNITION ON لمدة طويلة من 

الزمن مع أن المحرك غير دائر.
تشغيل مفتاح تشغيل المحرك ■

إذا لـم يتـم ضغط المفتاح بإحكام لمدة وجيزة، قد ال يتغير وضع مفتاح تشـغيل المحرك أو قد ال يتم تشـغيل 
المحرك.

تفريغ شحنة البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني ■
 ص ١٩٨

الظروف المؤثرة على التشغيل ■
 ص ١٩٦

مالحظات حول وظيفة الدخول في السيارة ■
 ص ١٩٧

إذا لم يبدأ تشغيل المحرك ■
ربما لم يتم إبطال النظام المانع لتشغيل المحرك. ( ص ١٣٠)

اتصل بوكيل تويوتا.



٢٦١ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

تأمين عجلة القيادة ■
عند فتح األبواب أو إغالقها بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف، سـيتم تأمين عجلة القيادة 
بواسطة وظيفة تأمين عجلة القيادة. عند تشغيل مفتاح تشغيل المحرك مرة ثانية، يتم إلغاء تأمين عجلة القيادة 

. تلقائياً
عند عدم إمكانية إلغاء تأمين عجلة القيادة ■

المتعـددة  العـرض  شاشـة  علـى  الرسـالة  عـرض  يتـم 
المعلومات.

تأكـد من كون ذراع تبديل السـرعات مضبوطـاً على وضع 
االنتظـار P (باسـتثناء جهاز نقل الحركـة اليدوي). اضغط 
مفتـاح تشـغيل المحـرك مـع تدوير عجلـة القيـادة لليمين 

واليسار.

تفادي تسخين موتور تأمين عجلة القيادة عن الحدود الطبيعية ■
لتفـادي تسـخين موتـور تأميـن عجلة القيادة عـن الحدود الطبيعيـة، قد يتم إيقاف تشـغيل الموتـور مؤقتاً إذا 
قمت بتشـغيل المحرك وإيقافه بصورة متكررة في فترة قصيرة من الزمن. في مثل هذه الحالة، تجنب تشـغيل 

المحرك. بعد مرور ١٠ ثوان تقريباً، سيتم استئناف تشغيل موتور تأمين عجلة القيادة.
شاشـة  ■ علـى  عـرض   تـم  إذا 

العرض المتعددة المعلومات
قد يوجد هناك خلل في النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

في حالة انتهاء شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني ■
 ص ٥٧٩

إذا تم إبطال النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل في التهيئة حسب الطلب ■
 ص ٦٦٤



٤-٢. عمليات القيادة٢٦٢

عند بدء تشغيل المحرك ■
قم دائماً بتشـغيل المحرك عندما تكون جالسـاً في مقعد السـائق. ال تعمد الى ضغط دواسـة التعجيل أثناء 

قيامك بمحاولة بدء تشغيل المحرك في أي حال من األحوال.
وإال فقد يؤدي ذلك الى وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تنبيه أثناء القيادة ■
عند وقوع خلل في المحرك أثناء تحرك السـيارة، ال تقم بتأمين األبواب أو فتحها الى أن تصل السـيارة إلى 
. عند تأمين عجلة القيادة عندما تكون السـيارة في هـذه الحالة، فإنه قد يؤدي الى  مـكان آمـن وتتوقف تماماً

وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
إيقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ ■

إذا كنت ترغب في إيقاف تشـغيل المحرك في حاالت الطوارئ أثناء قيادة السـيارة، اضغط مفتاح تشغيل  ●
المحرك مطوالً ألكثر من ثانيتين، أو اضغطه قليالً ٣ مرات أو أكثر بالتتابع. ( ص ٦١٩)

الطـوارئ.  حـاالت  فـي  إال  القيـادة  أثنـاء  المحـرك  تشـغيل  مفتـاح  تلمـس  ال  ولكـن 
التحذيـر  رسـالة  عـرض  يتـم  السـيارة،  تحـرك  أثنـاء  المحـرك  تشـغيل  مفتـاح  ضغـط  عنـد 
العـرض  شاشـة  علـى   
المتعددة المعلومات ويتم إصدار صوت إشاري. إيقاف تشغيل المحرك أثناء القيادة ال يؤدي إلى فقدان 
التحكم بعجلة القيادة والفرامل، إال أن ذلك سيؤدي إلى فقدان التعزيز اآللي لهذه األنظمة. نتيجة لذلك 
سـيكون مـن الصعب توجيه السـيارة والفرملـة، ولذا ينبغي عليـك التوقف على جانـب الطريق وإيقاف 

. السيارة سرعان ما يصبح القيام بذلك آمناً
إلعادة بدء تشـغيل المحرك بعد إيقاف تشـغيله أثناء القيادة، قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع  ●

الالتعشـيق N (جهـاز نقل الحركـة التلقائي) أو اضغط دواسـة الكلتش (جهاز نقـل الحركة اليدوي) ثم 
اضغط مفتاح تشغيل المحرك.



٢٦٣ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تعمد الى ترك مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليات ACCESSORY أو في وضع التشـغيل  ●

. IGNITION ON لمدة طويلة من الزمن إذا لم يكن المحرك دائراً

إذا تم عرض  أو  على شاشة العرض المتعددة المعلومات حين يكون  ●
المحـرك غير دائر، فمعنى ذلك أن مفتاح تشـغيل المحرك ليـس مضبوطاً على وضع اإليقاف. اخرج من 

السيارة بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
فـي السـيارات المجهـزة بجهاز نقل الحركـة التلقائي: ال تعمد الـى إيقاف دوران المحـرك عندما يكون  ●

ذراع تبديـل السـرعات فـي وضـع غير وضـع االنتظار P. إذا تـم إيقـاف دوران المحرك مـع كون ذراع 
تبديل السـرعات في وضع آخر، لن يتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف، بل على وضع 
الكماليات ACCESSORY. إذا تركت المحرك في وضع الكماليات ACCESSORY، فقد يؤدي 

ذلك الى تفريغ شحنة البطارية.
عند بدء تشغيل المحرك ■

● . ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عندما يكون المحرك بارداً
إذا كان مـن الصعب بدء تشـغيل المحرك أو توقف المحـرك عن العمل بصورة متكررة، اطلب من وكيل  ●

تويوتا فحص السيارة على الفور.
األعراض التي تشير إلى وجود خلل في مفتاح تشغيل المحرك ■

إذا الحظت مفتاح تشغيل المحرك يعمل مختلفاً عن المعتاد مثل التصاق المفتاح، فإنه يشير الى وجود خلل 
فيه. اتصل بوكيل تويوتا لديك على الفور.



٤-٢. عمليات القيادة٢٦٤

جهاز نقل الحركة التلقائي

اختر وضع جهاز نقل الحركة المالئم لظروف القيادة.

تحويل ذراع تبديل السرعات

السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل
  عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل”ON“، قم بتحريك ذراع تبديل 

السرعات مع ضغط دواسة الفرامل.
  تأكد من كون السيارة متوقفة تماماً عند تحريك ذراع تبديل السرعات بين وضع االنتظار P ووضع القيادة 

.D
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل

  عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON، قم بتحريك 
ذراع تبديل السرعات مع ضغط دواسة الفرامل.

  تأكد من كون السيارة متوقفة تماماً عند تحريك ذراع تبديل السرعات بين وضع االنتظار P ووضع القيادة 
.D

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٦٥ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

بخصوص وضع جهاز نقل الحركة
الوظيفةوضع جهاز نقل الحركة

Pإيقاف السيارة في موقف السيارات/بدء تشغيل المحرك
Rالرجوع للخلف

N
وضع الالتعشيق

(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)
Dالقيادة العادية*١
S(ص ٢٦٧ ) ٢*S القيادة باستعمال الوضع الرياضي

*١:  اضبط ذراع تبديل السـرعات على وضع القيادة D للقيادة العادية وذلك لتحسـين االقتصاد في استهالك 
الوقود وتقليل ضجيج.

*٢:  اختيار مديات التحويل باستخدام الوضع S يقيد الحد األعلى من مديات التحويل الممكنة والتحكم في 
قوة فرامل المحرك مما يقلل تغيير التروس الى سرعات أعلى غير ضرورية.



٤-٢. عمليات القيادة٢٦٦

اختيار وضع القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يمكن اختيار أوضاع القيادة لتالئم ظروف القيادة.

وضع القيادة اإليكولوجية  
اإليكولوجيـة  القيـادة  وضـع  اسـتخدم 
السـتهالك وقود أقـل أثناء الرحـالت التي 

تتطلب تعجيل بصورة متكررة.
اضغـط المفتـاح ”ECO MODE“ الختيـار 
وضع القيادة اإليكولوجية. سـيضيء المؤشـر 

.“ECO MODE”

اضغط المفتاح مرة أخر إللغاء وضع القيادة 
اإليكولوجيـة، ثـم يتغيـر وضـع القيـادة إلـى 

الوضع العادي للقيادة العادية. 
وضع القوة اإلضافية  

قـم باسـتعماله عندما ترغب في مسـتويات 
عالية مـن االسـتجابة، على سـبيل المثال، 
أثنـاء القيادة فـي المناطـق الجبليـة أو عند 

.تجاوز سيارات أخر
.“PWR MODE” الختيار وضع القوة اإلضافية. سيضيء المؤشر “PWR MODE” اضغط المفتاح
اضغـط المفتـاح مـرة أخر إللغـاء وضع القوة اإلضافيـة، ثم يتغير وضـع القيادة إلـى الوضع العادي 

للقيادة العادية.
ال يمكـن اختيار أوضاع القيـادة عندما يكون مفتاح التحكم في الدفـع بالعجلتين األماميتين في 

الموضع L4. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)



٢٦٧ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

S اختيار نطاقات التحويل في الوضع
لالنتقال إلى الوضع S، قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى S. يمكنك عندئذ اختيار مواضع 
التحويل بواسـطة تشـغيل ذراع تبديل السـرعات مما يسـمح لك بالقيادة بمـد التحويل الذي 

تختاره. يمكن اختيار مد التحويل باستعمال ذراع تبديل السرعات.
اختيار تروس أعلى  
اختيار تروس أدنى  

يتم عرض مـد التحويل المختار، من 1 إلى 6، 
في العدادات.

 مختاراً، يتـم ضبط مد S عندمـا يكون الوضـع
التحويل المبدئي على 5 أو 4 تلقائياً وفقاً لسـرعة 
السـيارة. ولكـن قـد يتـم ضبـط مـد التحويـل 
المبدئـي على 3 إذا كنت قد قمت بتشـغيل وضع 
ذراع  كان  بينمـا   AI-SHIFT الذكـي  التحويـل 
 .D تبديل السـرعات مضبوطاً علـى وضع القيادة

( ص ٢٧١)

مديات التحويل ووظائفها ■
يتـم اختيـار مد التحويل تلقائياً من بين التروس 1 إلى 6 وفقا لسـرعة السـيارة وظروف  ●

القيادة. ولكن، سيكون الترس محدداً وفقاً للمد المختار.
يمكنك اختيار مستو قوة فرامل المحرك من ٦ مستويات. ●
تحويـل التروس إلى مسـتو أدنى سـيوفر قوة فرامـل أكبر مما في مـد تحويل تروس  ●

. أعلى، وستزداد سرعة المحرك أيضاً



٤-٢. عمليات القيادة٢٦٨

■ S الوضع
عندمـا يكـون مد تحويل التروس 4 أو أدنى، يؤدي مسـك ذراع تبديل السـرعات نحـو ”+“ إلى ضبط ذراع 

تبديل السرعات إلى الوضع 6.
صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى ■

. في بعض الحاالت،  للمساعدة على ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً
ال يمكن اختيار تروس أدنى حتى عند تشغيل ذراع تبديل السرعات. (يتم إصدار صوت إشاري مرتين.)

تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع القيادة اإليكولوجية (السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي) ■
يقوم وضع القيادة اإليكولوجية بالتحكم بعمليات التدفئة/ التبريد وسـرعة مروحة نظام تكييف الهواء لتعزيز 
فعاليـة االقتصـاد في اسـتهالك الوقـود ( ص ٤٨٤). لتحسـين أداء نظـام تكييف الهواء، قم بضبط سـرعة 

المروحة أو إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية.
إبطال وضع القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

لن يتم إلغاء وضع القيادة اإليكولوجية الى أن يتم ضغط المفتاح ”ECO MODE“ حتى إذا قمت بإيقاف  ●
تشغيل المحرك بعد القيادة باستعمال وضع القيادة اإليكولوجية.

سيتم إلغاء وضع القوة اإلضافية عند إيقاف تشغيل المحرك بعد القيادة باستعمال وضع القوة اإلضافية. ●
سـيتم إلغـاء وضع القيادة إذا تم تغيير وضـع الدفع إلى وضع L4 عندما يكون وضـع القيادة مضبوطاً على  ●

وضع آخر بخالف الوضع العادي. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
عند القيادة بتشـغيل نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً أو الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على  ■

السرعة المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
حتى إذا قمت بتنفيذ اإلجراءات التالية بغرض تعزيز قوة فرامل المحرك، ال تعمل فرامل المحرك بسبب عدم 
إلغاء تشغيل نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً أو الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة 

. المضبوطة تلقائياً
اختيار الترس األدنى 5 أو 4 أثناء القيادة في الوضع الرياضي S. ( ص ٢٦٧) ●
عند تغيير وضع القيادة إلى وضع القوة اإلضافية أثناء القيادة في الوضع D.  ( ص ٢٦٦) ●

■ (VSC السيارات المجهزة بنظام التحكم بثبات السيارة) (التحكم ببدء القيادة) كبح االنطالق المفاجئ
 ص ٢٢٧

نظام إبطال تغيير التروس ■
نظام إبطال تحويل التروس هو نظام لمنع تحريك ذراع تبديل السرعات بصورة غير مقصودة عند االنطالق.

يمكـن نقـل ذراع تبديل السـرعات من وضـع االنتظار P فقـط عند وجود مفتاح تشـغيل المحـرك في وضع 
التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو في وضع التشـغيل 

IGNITION ON (السيارات المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) وضغط دواسة الفرامل.



٢٦٩ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

■ P إذا لم تتمكن من نقل ذراع تبديل السرعات من وضع االنتظار
تأكد أوالً مما إذا كانت دواسة الفرامل مضغوطة.

إذا لـم تتمكـن من تحويل ذراع تبديل السـرعات عند وضع قدمك على دواسـة الفرامل، فقد يشـير ذلك إلى 
وجود مشكلة في نظام إبطال تحويل التروس. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

قد يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية تحريك ذراع تبديل السرعات.
إلغاء نظام إبطال تحويل التروس:

قم بتعشيق فرامل االنتظار.  ١
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:   ٢

.“LOCK” قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التأمين
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: 

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
اضغط دواسة الفرامل.  ٣

النوع أ
ارفع الغطاء باسـتخدام مفك براغي ذو حافة مسـطحة أو   ٤

أداة مماثلة.
قـم بتغطية حافة مفك البراغي بخرقـة لينة لتفادي إتالف 

الغطاء.

اضغط زر إيقاف نظام إبطال تحويل التروس.  ٥
يمكن تحريك ذراع تبديل السرعات أثناء ضغط الزر.

النوع ب
اضغـط زر إلغاء نظـام إبطال تحويل التروس باسـتخدام   ٤

مفك براغي ذي رأس مسطح أو أداة مماثلة.
يمكن تحريك ذراع تبديل السرعات أثناء ضغط الزر.

لتفـادي إتالف الزر، قم بتغطية حافة مفك البراغي بخرقة 
لينة.



٤-٢. عمليات القيادة٢٧٠

■ S حتى بعد نقل ذراع تبديل السرعات إلى الوضع “D” أو إذا تم عرض المؤشر “S” إذا لم يضيء المؤشر
ربمـا يشـير هذا إلـى وجود خلل في جهاز نقل الحركـة التلقائي. اطلب من وكيل تويوتا فحص السـيارة على 

الفور.
وظيفة حماية جهاز نقل الحركة ■

إذا ظلـت اإلطـارات تدور في مكانها بدون احتكاك بضغط دواسـة التعجيل ورفع قدمك منها بصورة متكررة 
عندما تكون السيارة منغرزة في الوحل أو التراب أو الثلج، فقد تصبح درجة حرارة جهاز نقل الحركة التلقائي 

عالية جداً مما يؤدي إلى تعرضه للتلف.
. لتفادي تعرض جهاز نقل الحركة التلقائي للتلف، قد يقوم النظام بتأمين الترس مؤقتاً

عندمـا تنخفـض درجة حرارة جهاز نقـل الحركة التلقائي، يتم إلغـاء تأمين الترس وإعادة جهـاز نقل الحركة 
التلقائي إلى وضع التشغيل العادي.

عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة التحذير ■
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

إذا أضـاء ضـوء التحذير من درجة حرارة سـائل جهاز نقل 
 D الحركـة التلقائي أثنـاء القيادة، تأكد من القيـادة بالوضع
وتخفيف السـرعة بواسـطة رفع قدمك عن دواسة التعجيل 
. قـم بإيقاف السـيارة في مـكان آمن وتحريـك ذراع  قليـالً
تبديل السـرعات إلى وضع االنتظار P وترك المحرك دائراً 

بسرعة التعشيقية إلى أن ينطفئ الضوء.
.عند انطفاء ضوء التحذير، يمكن قيادة السيارة مرة أخر

إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد االنتظار لبعض الوقت، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

إذا تم عرض رسـالة التحذير من درجة حرارة سـائل جهاز 
نقل الحركة التلقائي أثنـاء القيادة، تأكد من القيادة بالوضع 
 . D وتقليل السـرعة برفع قدمك عن دواسـة التعجيل قليالً
قـم بإيقاف السـيارة في مـكان آمـن وتحريـك ذراع تبديل 
السرعات إلى وضع االنتظار P وترك المحرك دائراً بسرعة 

التعشيقية إلى أن تنطفئ رسالة التحذير.
.عند انطفاء رسالة التحذير، يمكن قيادة السيارة مرة أخر

إذا لم تنطفئ رسالة التحذير حتى بعد االنتظار لمدة وجيزة، اطلب فحص السيارة لد وكيل تويوتا.



٢٧١ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

■ AI-SHIFT وضع التحويل الذكي
يقوم وضع التحويل الذكي AI-SHIFT باختيار الترس المناسب تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف القيادة.

 .D تلقائيـاً عندما يكون ذراع تبديل السـرعات في وضـع القيادة AI-SHIFT يعمـل وضـع التحويل الذكـي
(تحويل ذراع تبديل السرعات إلى الوضع الرياضي S يؤدي إلى إلغاء الوظيفة.)

أثناء القيادة على سطوح الطرق الزلقة ■
ال تعمد الى تعجيل السيارة أو تحويل التروس فجأة.

قـد تـؤدي التغيرات المفاجئة في فرامل المحرك الى انزالق السـيارة أو دورانها في مكانها، مما قد يتسـبب 
في وقوع حادث.

لتفادي وقوع حادث عند إلغاء نظام إبطال تحويل التروس ■
قبل ضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل التروس، تأكد من تعشيق فرامل االنتظار وضغط دواسة الفرامل.

إذا تـم ضغط دواسـة التعجيل بدالً من دواسـة الفرامل بصورة غير مقصودة عنـد ضغط زر إلغاء نظام إبطال 
تحويـل التـروس وتحريك ذراع تبديل السـرعات خارج وضع االنتظار P، قد يتم تشـغيل السـيارة بصورة 

مفاجئة مما قد يتسبب في وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات خطيرة.



٤-٢. عمليات القيادة٢٧٢

جهاز نقل الحركة اليدوي

تحريك ذراع تبديل السرعات
جهاز نقل الحركة بـ ٥ سرعات

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ١
قـم بتحريـك ذراع تبديـل السـرعات ببطء   ٢

وإحكام.
تأكد من تحويل التروس بالتعاقب فقط.

ارفع قدمك عن دواسة الكلتش ببطء.  ٣
تبديـل  ذراع  تحريـك  الصعـب  مـن  كان  إذا 
السـرعات إلى وضع الرجـوع للخلف R، قم 
بنقلـه إلـى وضع الالتعشـيق N وارفـع قدمك 
عن دواسـة الكلتش لمـدة وجيزة من الزمن ثم 

.حاول مرة أخر
جهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ١
قـم بتحريـك ذراع تبديـل السـرعات ببطء   ٢

وإحكام.
تأكد من تحويل التروس بالتعاقب فقط.

ارفع قدمك عن دواسة الكلتش ببطء.  ٣

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٧٣ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

اختيار وضع القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يمكن اختيار أوضاع القيادة لتالئم ظروف القيادة.

وضع القيادة اإليكولوجية  
اإليكولوجيـة  القيـادة  وضـع  اسـتخدم 
السـتهالك وقود أقـل أثناء الرحـالت التي 

تتطلب تعجيل بصورة متكررة.
اضغـط المفتـاح ”ECO MODE“ الختيـار 
وضع القيادة اإليكولوجية. سـيضيء المؤشـر 

.“ECO MODE”

اضغط المفتاح مرة أخر إللغاء وضع القيادة 
اإليكولوجيـة، ثـم يتغيـر وضـع القيـادة إلـى 

الوضع العادي للقيادة العادية. 
وضع القوة اإلضافية  

قـم باسـتعماله عندما ترغب في مسـتويات 
عالية مـن االسـتجابة، على سـبيل المثال، 
أثنـاء القيادة فـي المناطـق الجبليـة أو عند 

.تجاوز سيارات أخر
.“PWR MODE” الختيار وضع القوة اإلضافية. سيضيء المؤشر “PWR MODE” اضغط المفتاح
اضغـط المفتـاح مـرة أخر إللغـاء وضع القوة اإلضافيـة، ثم يتغير وضـع القيادة إلـى الوضع العادي 

للقيادة العادية.
ال يمكـن اختيار أوضاع القيـادة عندما يكون مفتاح التحكم في الدفـع بالعجلتين األماميتين في 

الموضع L4. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)



٤-٢. عمليات القيادة٢٧٤

جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي iMT (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يقوم جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي iMT باكتشـاف عمليات تشـغيل دواسـة الكلتش وذراع 
تبديـل السـرعات التـي يقوم بها السـائق. عنـد تغيير وضع جهاز نقـل الحركة، يقـوم جهاز نقل 
الحركـة اليدوي الذكي iMT بتقدير سـرعة دوران المحرك المثالية وتنفيـذ التحكم المالئم من 

أجل مساعدة السائق على تغيير وضع جهاز نقل الحركة بسالسة.
.“iMT” اضغط المفتاح

.“iMT” سيضيء المؤشر
اضغـط المفتـاح مـرة أخـر إللغـاء جهـاز نقـل 

.iMT الحركة اليدوي الذكي

السرعة القصو المتاحة لكل ترس عند التحويل إلى الترس األدنى التالي ■
قـم بمراعـاة السـرعة القصو المتاحة لـكل ترس المدرجة فـي الجدول التالـي لتفادي زيادة سـرعة دوران 

المحرك عن الحدود الموصوفة.
جهاز نقل الحركة بـ ٥ سرعات

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*١: 
km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
1234وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
1TR-FE

إطارات 
205/70R15C(٣٧) 37(٦٩) 69(١١٢) 112(١٦١) 161

إطارات 
215/65R16C(٣٨) 38(٧١) 71(١١٤) 114(١٦٤) 164

المحرك 
 2TR-FE

إطارات 
205/70R15C(٣٨) 38(٧٠) 70(١١٤) 114(١٦٤) 164

إطارات 
215/65R16C(٣٩) 39(٧٢) 72(١١٧) 117(١٦٧) 167

المحرك 
 1GD-FTV

2GD-FTV و

إطارات 
205/70R15C(٣٥) 35(٦٤) 64(١٠٤) 104(١٥٠) 150

إطارات 
215/65R16C(٣٦) 36(٦٦) 66(١٠٧) 107(١٥٣) 153



٢٧٥ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

الموديـالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١ (مفتاح التحكـم في نظام الدفع بالعجلتين األماميتين في 
:(H4 أو H2

km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
1234وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
2TR-FE

إطارات 
205R16C

(٣٩)*٢ 39
(٣٧)*٣ 37

(٧٣)*٢ 73
(٦٩)*٣ 69

(١١٨)*٢ 118
(١١٢)*٣ 112

(١٧٠)*٢ 170
(١٦٠)*٣ 160

إطارات 
225/70R17C

(٣٨) 38(٧١) 71(١١٤) 114(١٦٤) 164

إطارات 
265/65R17

(٣٩) 39(٧٢) 72(١١٧) 117(١٦٨) 168

المحرك 
 5L-E

إطارات 
205R16C

(٣٣) 33(٦١) 61(٩٩) 99(١٤٢) 142

إطارات 
265/65R17

(٣٢) 32(٦٠) 60(٩٨) 98(١٤٠) 140

الموديـالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١ (مفتاح التحكـم في نظام الدفع بالعجلتين األماميتين في 
:(L4

km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
1234وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
2TR-FE

إطارات 
205R16C

(١٥) 15
(٢٨)*٢ 28
(٢٧)*٣ 27

(٤٦)*٢ 46
(٤٤)*٣ 44

(٦٦)*٢ 66
(٦٣)*٣ 63

إطارات 
225/70R17C

(١٥) 15(٢٨) 28(٤٥) 45(٦٤) 64

إطارات 
265/65R17

(١٥) 15(٢٨) 28(٤٦) 46(٦٥) 65

المحرك 
 5L-E

إطارات 
205R16C

(١٣) 13(٢٤) 24(٣٩) 39(٥٥) 55

إطارات 
265/65R17

(١٣) 13(٢٣) 23(٣٨) 38(٥٥) 55



٤-٢. عمليات القيادة٢٧٦

بري رنر (هيكل مرفوع)*١:
km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
1234وضع جهاز نقل الحركة

205R16C 160 (١٦٠)112 (١١٢)69 (٦٩)37 (٣٧)إطارات

225/70R17C 164 (١٦٤)114 (١١٤)71 (٧١)38 (٣٨)إطارات

265/65R17 168 (١٦٨)117 (١١٧)72 (٧٢)39 (٣٩)إطارات

*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
٤*TGN126L-DTMLK  ٢: باستثناء الموديل*

٤*TGN126L-DTMLK ٣: للموديل*
*٤: يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)



٢٧٧ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

جهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*١:

km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
12345وضع جهاز نقل الحركة

محرك الديزل
إطارات 

205/70R15C(٣١) 31(٦٢) 62(١٠٤) 104(١٥٠) 150(١٧٥) 175

إطارات 
215/65R16C(٣٢) 32(٦٣) 63(١٠٦) 106(١٥٣) 153(١٧٥) 175

الموديـالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١ (مفتاح التحكـم في نظام الدفع بالعجلتين األماميتين في 
:(H4 أو H2

km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
12345وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
2GD-FTV

إطارات 
205R16C(٣٤) 34(٦٧) 67(١١٣) 113(١٦٣) 163(١٧٠) 170

إطارات 
225/70R17C(٣٥) 35(٦٩) 69(١١٦) 116(١٦٧) 167(١٧٠) 170

إطارات 
265/60R18(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧٠) 170(١٧٠) 170

إطارات 
265/65R17(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧٠) 170(١٧٠) 170

المحرك 
1GD-FTV

إطارات 
225/70R17C(٣٥) 35(٦٩) 69(١١٦) 116(١٦٧) 167

 175
(١٧٥)*٢

 180
(١٨٠)*٣

إطارات 
265/60R18(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧١) 171

 175
(١٧٥)*٢

 180
(١٨٠)*٣

إطارات 
265/65R17(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧٠) 170

 175
(١٧٥)*٢

 180
(١٨٠)*٣



٤-٢. عمليات القيادة٢٧٨

الموديـالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١ (مفتاح التحكـم في نظام الدفع بالعجلتين األماميتين في 
:(L4

km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
12345وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
2GD-FTV

إطارات 
205R16C(١٣) 13(٢٦) 26(٤٤) 44(٦٤) 64(٨٢) 82

إطارات 
225/70R17C(١٤) 14(٢٧) 27(٤٥) 45(٦٥) 65(٨٤) 84

إطارات 
265/60R18(١٤) 14(٢٨) 28(٤٦) 46(٦٧) 67(٨٦) 86

إطارات 
265/65R17(١٤) 14(٢٧) 27(٤٦) 46(٦٧) 67(٨٦) 86

المحرك 
1GD-FTV

إطارات 
225/70R17C(١٤) 14(٢٧) 27(٤٥) 45(٦٥) 65(٧٩) 79

إطارات 
265/60R18(١٤) 14(٢٨) 28(٤٦) 46(٦٧) 67(٨٦) 86

إطارات 
265/65R17(١٤) 14(٢٧) 27(٤٦) 46(٦٧) 67(٨١) 81

بري رنر (هيكل مرفوع)*١:
km/h (كم/ساعة)

السرعة القصو
12345وضع جهاز نقل الحركة

المحرك 
2GD-FTV

إطارات 
205R16C(٣٤) 34(٦٧) 67(١١٣) 113(١٦٣) 163(١٧٥) 175

إطارات 
225/70R17C(٣٥) 35(٦٩) 69(١١٦) 116(١٦٧) 167(١٧٥) 175

إطارات 
265/60R18(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧١) 171(١٧٥) 175

إطارات 
265/65R17(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧٠) 170(١٧٥) 175

المحرك 
1GD-FTV

إطارات 
265/60R18(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧١) 171(١٨٠) 180

إطارات 
265/65R17(٣٦) 36(٧٠) 70(١١٨) 118(١٧٠) 170(١٨٠) 180



٢٧٩ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
*٢: الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة

*٣: الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية ومقصورة مزدوجة
تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع القيادة اإليكولوجية (السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي) ■

يقوم وضع القيادة اإليكولوجية بالتحكم بعمليات التدفئة/ التبريد وسـرعة مروحة نظام تكييف الهواء لتعزيز 
فعاليـة االقتصـاد في اسـتهالك الوقـود ( ص ٤٨٤). لتحسـين أداء نظـام تكييف الهواء، قم بضبط سـرعة 

المروحة أو إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية.
إبطال وضع القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

لـن يتـم إلغاء وضع القيادة اإليكولوجية إلـى أن يتم ضغط الزر ”ECO MODE“ حتـى إذا قمت بإيقاف  ●
تشغيل المحرك بعد القيادة باستعمال وضع القيادة اإليكولوجية.

سيتم إلغاء وضع القوة اإلضافية عند إيقاف تشغيل المحرك بعد القيادة باستعمال وضع القوة اإلضافية. ●
سـيتم إلغـاء وضع القيادة إذا تم تغيير وضـع الدفع إلى وضع L4 عندما يكون وضـع القيادة مضبوطاً على  ●

وضع آخر بخالف الوضع العادي. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
صوت تحذير الرجوع للخلف (جهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات) ■

.R سيتم إصدار صوت تحذير إلنذار السائق إذا قمت بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف
■ iMT تشغيل

عندما يتم ضغط دواسة الكلتش وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع ما، يتحكم جهاز نقل الحركة اليدوي  ●
الذكي iMT في سرعة دوران المحرك لتكون األفضل لتحويل جهاز نقل الحركة. لكن إذا لم يتم تحرير دواسة 
الكلتش لفترة، سيتوقف iMT عن العمل قبل أن يتم تغيير وضع جهاز نقل الحركة، وسيتعذر التحكم في سرعة 

دوران المحرك. لتشغيل iMT مرة أخر، اضغط دواسة الكلتش وقم بتحريك ذراع تبديل السرعات.
قد تزداد سرعة دوران المحرك عند ضغط دواسة الكلتش، ولكن هذا ال يدل على وجود خلل. ●
سـيتم إلغـاء وضع القيادة إذا تم تغيير وضـع الدفع إلى وضع L4 عندما يكون وضـع القيادة مضبوطاً على  ●

وضع آخر بخالف الوضع العادي. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
■ iMT عندما ال يعمل جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي

قد ال يعمل جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي iMT في الحاالت التالية. ولكن ال يدل هذا على وجود خلل.
ال يتم تشغيل ذراع تبديل السرعات لمدة طويلة بعد ضغط دواسة الكلتش. ●
تتحرك السيارة لفترة بعد ضبط ذراع تبديل السرعات على وضع الالتعشيق N وتحرير دواسة الكلتش، ثم  ●

يتم ضغط دواسة الكلتش وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع ما.
● .لم يتم تحرير دواسة الكلتش بالكامل حتى تم ضغطها مرة أخر
تكون دواسة الكلتش غير مضغوطة بالكامل. ●

إذا كانـت رسـالة التحذيـر الخاصة بجهـاز نقل الحركة اليـدوي الذكـي iMT معروضة على شاشـة العرض  ■
المتعددة المعلومات

قـد يكون هناك خلل في جهاز نقـل الحركة اليدوي الذكي iMT ويتم تعطيل الوظيفة. اطلب من وكيل تويوتا 
فحص السيارة.



٤-٢. عمليات القيادة٢٨٠

■ iMT قيود جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي
جهاز نقل الحركة اليدوي الذكي iMT ليس نظاماً يمنع وقوع أخطاء في تشغيل ذراع تبديل السرعات، كما 
أنه ال يمنع زيادة سرعة دوران المحرك عن الحدود الطبيعية. وفقاً للظروف، قد ال يعمل جهاز نقل الحركة 
اليدوي الذكي iMT بصورة طبيعية وقد ال يتغير وضع جهاز نقل الحركة بسالسة. االعتماد على جهاز نقل 

الحركة اليدوي الذكي iMT بشكل زائد قد يتسبب في حوادث غير متوقعة.

لتفادي تلف السيارة ■
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الرجوع للخلف R فقط عندما تكون السيارة متوقفة. ●
ما لم تكن بصدد تحريك ذراع تبديل السرعات، ال تعمد إلى وضع يدك عليه أو إلى اإلمساك به. ●
تأكد من تحويل التروس بالتعاقب فقط حتى ال تتسبب في زيادة سرعة دوران المحرك. ●
ال تقم بتحرير دواسة الكلتش فجأة، حيث أن القيام بهذا قد يؤدي إلى تلف الكلتش أو جهاز نقل الحركة. ●



٢٨١ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

ذراع إشارة االنعطاف
تعليمات التشغيل

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار
االنعطاف إلى اليمين  
االنعطاف إلى اليسار  

تغييـر خط السـير إلى اليمين (قـم بتحريك   
الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)

ستومض اإلشارات اليمنى ٣ مرات.
تغيير خط السـير إلى اليسـار (قـم بتحريك   

الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)
ستومض اإلشارات اليسر ٣ مرات.

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين
االنعطاف إلى اليسار  
االنعطاف إلى اليمين  

تغيير خط السـير إلى اليسـار (قـم بتحريك   
الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)

ستومض اإلشارات اليسر ٣ مرات.
تغييـر خط السـير إلى اليمين (قـم بتحريك   

الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)
ستومض اإلشارات اليمنى ٣ مرات.



٤-٢. عمليات القيادة٢٨٢

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.“ON” يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
عند وميض المؤشر بأسرع من المعتاد ■

تأكد مما إذا كانت لمبة مصابيح إشارة االنعطاف األمامية أو الخلفية محترقة أم ال.
إذا توقف وميض إشارات االنعطاف قبل اكتمال عملية تغيير خط السير ■

قم بتشغيل الذراع مرة ثانية.
إليقاف وميض إشارات االنعطاف أثناء عملية تغيير خط السير ■

قم بتحريك الذراع إلى االتجاه المعاكس.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير عدد ومضات إشارة االنعطاف أثناء تغيير خط السير. 
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٣)



٢٨٣ ٤-٢. عمليات القيادة

يادة
الق

٤

فرامل االنتظار
تعشيق فرامل االنتظار  

اسـحب ذراع فرامل االنتظار بالكامل أثناء ضغط 
دواسة الفرامل. 

فـي هـذا الوقـت، سـيضيء ضـوء إشـارة فرامل 
االنتظار.

تحرير فرامل االنتظار  
ارفـع الذراع قليالً وقم بإنزالـه بالكامل مع ضغط 

 . الزر مطوالً
فـي هـذا الوقـت، سـينطفئ ضـوء إشـارة فرامل 

االنتظار.

إيقاف السيارة في موقف سيارات ■
 ص ٢٢٥

صوت تحذير كون فرامل االنتظار معشقة ■
 ص ٦٣٥

استعمال فرامل االنتظار في فصل الشتاء ■
 ص ٤٠٥

قبل بدء القيادة ■
قم بتحرير فرامل االنتظار بشكل كامل.

ستؤدي قيادة السيارة عندما تكون فرامل االنتظار معشقة إلى تسخين مكونات الفرامل عن الحدود الطبيعية، 
مما قد يؤثر على أداء الفرامل عكسياً ويزيد من اهتراء الفرامل.



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٨٤

مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية

 . يمكن تشغيل المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً أو تلقائياً

تعليمات التشغيل
تشغيل المفتاح  يؤدي إلى إضاءة األضواء كما يلي:

النوع أ
المصابيح األمامية الرئيسية وإشارة    
موقـع السـيارة األمامـي ومؤخـرة 
السـير  ترخيـص  ولوحـة  السـيارة 
ولوحة أجهـزة القياس والمصابيح 
التـي تتـم إضاءتها أثنـاء القيادة في 
النهـار (إذا كانت سـيارتك مجهزة 
أو  تضـيء   ،(٢٨٨ ص   ) بهـا) 
تنطفـئ تلقائيـاً (عند ضبـط مفتاح 
الموضـع  علـى  المحـرك  تشـغيل 
”ON“ [السـيارات غيـر المجهـزة 
السـيارة  لدخـول  الذكـي  بالنظـام 
وضـع  علـى  أو  التشـغيل]  وبـدء 
 IGNITION ON التشـغيل 
[السيارات المجهزة بالنظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل]).
تضـيء المصابيح األمامية إلشـارة موقع السـيارة ومؤخرة السـيارة ولوحة ترخيص    

السير وضوء لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.
تضيء المصابيح األمامية الرئيسية وجميع المصابيح المدرجة أعاله.   



٢٨٥ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

النوع ب
إطفاء.     

أضواء المصابيح األمامية الرئيسية   
(إذا كانت سيارتك 

األمامـي مجهزة به) السـيارة  موقـع  وإشـارة 
ومؤخـرة السـيارة ولوحة ترخيص 
القيـاس،  أجهـزة  ولوحـة  السـير 
تضيء وتنطفئ تلقائيـاً (عند ضبط 
علـى  المحـرك  تشـغيل  مفتـاح 
الموضـع ”ON“ [السـيارات غيـر 
المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول 
السـيارة وبـدء التشـغيل] أو علـى 
 IGNITION ON وضع التشـغيل
[السيارات المجهزة بالنظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل]).

   تضـيء المصابيح األمامية إلشـارة موقع السـيارة ومؤخرة السـيارة ولوحة ترخيص 
السير وضوء لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.

   تضيء المصابيح األمامية الرئيسية وجميع المصابيح المدرجة أعاله.



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٨٦

إضاءة الشعاع العالي للمصابيح األمامية الرئيسية
عندما تكون المصابيح األمامية الرئيسية في   
وضع التشغيل، ادفع الذراع لألمام إلضاءة 

األشعة العالية. 
اسـحب الـذراع نحـوك الـى الموضـع األوسـط 

إلطفاء األشعة العالية.
بتحريـره  وقـم  نحـوك  الـذراع  اسـحب   

لتوميض األشعة العالية مرة واحدة. 
يمكـن أن تجعل األشـعة العالية تومض بغـض النظر عما إذا كانت المصابيح األمامية الرئيسـية مضاءة أو 

منطفئة.
قرص ضبط مستو المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يمكن ضبط مسـتو المصابيح األمامية الرئيسية وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع المحملة في 
السيارة.

لزيادة مستو المصابيح األمامية الرئيسية  
األماميـة  المصابيـح   مسـتو لتخفيـض   

الرئيسية



٢٨٧ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

دليل تهيئات القرص ■
عدد الركاب وحاالت 

موضع القرصالتحميل

الحمولةعدد الركاب

الموديالت المجهزة 
الموديالت بمقصورة مفردة

المجهزة 
بمقصورة 
ذكية

الموديالت المجهزة 
بمقصورة مزدوجة

باستثناء 
الموديالت 

المصنوعة في 
األرجنتين*١

الموديالت 
المصنوعة في 
األرجنتين*١

باستثناء 
الموديالت 

المصنوعة في 
األرجنتين*١

الموديالت 
المصنوعة في 
األرجنتين*١

00000ال توجدالسائق

بكامل السائق
الحمولة

٢*2
٣*2.5

٤، ٧*2.5
٤، ٨*3.5
٥*2.5

3
٩*2.5
١٠*3

٤، ٧، ٩*4
٤، ٨، ٩*3.5
٥، ٩*3
١٠*4

*١:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
*٢:  قاعدة عجالت طويلة*١
*٣:  قاعدة عجالت قصيرة*١

٦* “THAI KOITO” ٤:  السيارات المجهزة بوحدات المصابيح األمامية الرئيسية المصنوعة بواسطة*
٦* “Valeo” ٥:  السيارات المجهزة بوحدات المصابيح األمامية الرئيسية المصنوعة بواسطة*

*٦:  راجـع «معلومـات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسـية»، إذا لم تكن متأكداً مـن نوعية وحدات المصابيح 
األمامية الرئيسية المجهزة بها سيارتك. ( ص ٢٩١)

*٧:  الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١
*٨:  باستثناء الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١

*٩:  مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع أ ( ص ٥٨٧)
*١٠:  مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب ( ص ٥٨٧)



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٨٨

نظام اإلضاءة للوصول إلى المنزل (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
هـذا النظـام يقوم بإضـاءة المصابيح األمامية الرئيسـية ومصابيح إشـارة موقع السـيارة األمامية 
لمـدة ٣٠ ثانية عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غير 
المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو علـى وضع اإليقاف (السـيارات 

المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
اسـحب الذراع نحـوك وقم بتحريـره مع كون 
مفتـاح اإلضـاءة فـي وضـع  أو  بعد 
ضبـط مفتـاح تشـغيل المحـرك علـى وضـع 
التأميـن ”LOCK“ (السـيارات غيـر المجهزة 
بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) 
أو علـى وضع اإليقـاف (السـيارات المجهزة 
بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

اسحب الذراع نحوك وقم بتحريره مرة أخر إلطفاء المصابيح.

نظام اإلضاءة أثناء القيادة في النهار (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
تضـيء المصابيـح التي تتـم إضاءتها أثناء القيـادة في النهـار تلقائياً كلما تم تشـغيل المحـرك وتحرير فرامل 
، وذلك للسـماح للسـائقين اآلخرين برؤية  االنتظـار مـع وجـود مفتاح المصابيـح األمامية الرئيسـية في 
سـيارتك بسـهولة أثناء القيادة في النهار. (تضيء أكثر سـطوعاً من المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة.) 

نظام اإلضاءة أثناء القيادة في النهار غير مصمم لالستعمال في الليل. 
مستشعر التحكم بالمصابيح األمامية الرئيسية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

قد ال يعمل المستشعر بصورة صحيحة عند وجود أي شيء 
على المستشـعر أو إذا قمت بتثبيت أي شـيء على الزجاج 

األمامي قد يحجب إشارات االستشعار.
القيام بذلك يعيق المستشـعر من اكتشـاف مسـتو الضوء 
الخارجـي، مما قد يؤدي إلى وقـوع خلل في نظام التحكم 

. بالمصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً



٢٨٩ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

نظام إطفاء المصابيح تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
 باسـتثناء السـيارات الخاصـة بالمغرب ومصـر، وباسـتثناء الموديالت الخاصـة بالدول اإلفريقيـة، وكينيا

والجزائر*
 “LOCK” تنطفـئ المصابيـح عنـد فتح باب السـائق بعد ضبـط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع التأميـن
(السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع اإليقاف (السـيارات 

المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
إلضـاءة المصابيـح مـرة أخر، اضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير 
المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات 
المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو اضبط مفتاح اإلضاءة على  أو  مرة واحدة 

. ومن ثم أعده إلى  أو 
*للسيارات الخاصة بالمغرب ومصر، والموديالت الخاصة بالدول اإلفريقية، وكينيا والجزائر

: عندما يكون مفتاح المصابيح في الموضع  أو 
تنطفـئ المصابيح األمامية الرئيسـية ومصابيح الضباب األمامية بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 
التأمين ”LOCK“ (السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف 

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
:AUTO عندما يكون مفتاح المصابيح في الوضع التلقائي

تنطفـئ المصابيح بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غير المجهزة 
بنظام ذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل).
إلضـاءة المصابيـح مـرة أخر، اضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير 
المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات 
المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو اضبط مفتاح اإلضاءة على  أو  مرة واحدة 

. ومن ثم أعده إلى  أو 
*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٩٠

صوت التذكير بإطفاء المصابيح (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

 “LOCK” يتم إصدار صوت إشاري عند فتح باب السائق بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التأمين
وذلك عندما تكون المصابيح مضيئة. 

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
يتم إصدار صوت إشـاري عند فتح باب السـائق بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف وذلك 

عندما تكون المصابيح مضيئة. 
وظيفة توفير شحنة البطارية ■

 باسـتثناء السـيارات الخاصـة بالمغرب ومصـر، وباسـتثناء الموديالت الخاصـة بالدول اإلفريقيـة، وكينيا
والجزائر*

لتفادي تفريغ شـحنة بطارية السيارة، إذا تمت إضاءة المصابيح األمامية الرئيسية و/أو مصابيح مؤخرة السيارة 
عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع ”LOCK“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة 
وبدء التشـغيل) أو وضع اإليقاف (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل)، سـيتم 

. تشغيل وظيفة توفير شحنة البطارية ويتم إطفاء جميع المصابيح تلقائياً بعد انقضاء ٢٠ دقيقة تقريباً
*للسيارات الخاصة بالمغرب ومصر، والموديالت الخاصة بالدول اإلفريقية، وكينيا والجزائر

لتفادي تفريغ شـحنة بطارية السـيارة، إذا كان مفتاح اإلضاءة في موضع  أو  عند ضبط مفتاح تشغيل 
المحـرك علـى وضع ”LOCK“ (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو 
وضع اإليقاف (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل)، سيتم تشغيل وظيفة توفير 

. شحنة البطارية ويتم إطفاء جميع المصابيح تلقائياً بعد انقضاء ٢٠ دقيقة تقريباً
عند تنفيذ أي مما يلي، يتم إلغاء تشـغيل وظيفة توفير شـحنة البطارية مرة واحدة ثم تتم إعادة تشـغيلها. سـيتم 

إيقاف جميع المصابيح تلقائياً بعد مرور ٢٠ دقيقة على إعادة تشغيل وظيفة توفير شحنة البطارية:
عند تشغيل مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية ●
عندما يتم إغالق باب مرة واحدة ثم فتحه ●

*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

يتم ضبط مسـتو المصابيح األمامية الرئيسـية تلقائياً وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع المحملة في السـيارة 
لضمان عدم تعارض المصابيح األمامية الرئيسية مع مستعملي الطريق اآلخرين.



٢٩١ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

معلومات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسـية (الموديالت المصنوعة في األرجنتين* المجهزة بقرص تسـوية  ■
( المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً

المعلومات على وحدات المصابيح األمامية الرئيسية.

*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، حساسية مستشعر الضوء). 
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٣)

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك المصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٩٢

مفتاح مصابيح الضباب

 . مصابيح الضباب توفر رؤية واضحة في ظروف القيادة القاسية في المطر والضباب مثالً
مفتاح مصابيح الضباب األمامية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

إلطفاء مصابيح الضباب األمامية    
إلضاءة مصابيح الضباب األمامية    

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٩٣ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

مفتاح مصباح الضباب الخلفي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
  إلضاءة مصابيح الضباب الخلفية

عند رفـع إصبعك عن الحلقـة الموجودة على 
. المفتاح، يعود المفتاح الى الموضع 

عنـد تشـغيل الحلقـة الموجودة علـى المفتاح 
مرة أخر، تنطفئ مصباح الضباب الخلفي.

مفتاح مصابيح الضباب األمامية والخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
إلطفـاء مصابيح الضباب األمامية     

والخلفية
إلضاءة مصابيح الضباب األمامية    

إلضاءة كل مـن مصابيح الضباب     
األمامية والخلفية 

عند رفـع إصبعك عن الحلقـة الموجودة على 
. المفتاح، يعود المفتاح إلى الموضع 

عنـد تشـغيل الحلقة الموجودة علـى المفتاح، 
تنطفئ مصابيح الضباب الخلفية فقط.



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٩٤

يمكن استعمال مصابيح الضباب عندما ■
السيارات المجهزة بمصابيح الضباب األمامية والخلفية

مصابيح الضباب األمامية: تكون المصابيح األمامية الرئيسية أو مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية مضيئة.
مصابيح الضباب الخلفية: تكون مصابيح الضباب األمامية مضيئة.

السيارات المجهزة بمصباح الضباب الخلفي
تكون المصابيح األمامية الرئيسية مضيئة.



٢٩٥ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

ماسحات وغسالة الزجاج األمامي

تشغيل ذراع الماسحة
تشغيل الذراع  يؤدي إلى تشغيل الماسحات أو الغسالة كما يلي.

ماسحات الزجاج األمامي غير المجهزة بالتشغيل متقطع الحركة ■
بسـرعة  الماسـحات  تشـغيل    

المنخفضة
  تشغيل الماسحات بسرعة عالية

  تشغيل الماسحات مؤقتاً

  تشغيل الغسالة
سحب الذراع يؤدي إلى تشغيل الغسالة.



٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات٢٩٦

ماسحات الزجاج األمامي المجهزة بالتشغيل متقطع الحركة ■
  التشغيل المتقطع الحركة
  التشغيل بسرعة منخفضة

  التشغيل بسرعة عالية
  التشغيل مؤقتاً

إذا كانت سـيارتك مجهزة بها، يمكن ضبط الفواصل الزمنية لتشـغيل الماسـحة عند اختيار 
التشغيل المتقطع الحركة.

لتشـغيل  الزمنـي  الفاصـل  لتقصيـر   
ماسـحات الزجـاج األمامـي المتقطعة 

الحركة
لتشـغيل  الزمنـي  الفاصـل  لتطويـل   
ماسـحات الزجـاج األمامـي المتقطعة 

الحركة



٢٩٧ ٤-٣. تشغيل المصابيح والماسحات

يادة
الق

 ٤

  تشغيل الغسالة والماسحة معاً
سـحب الذراع يؤدي إلى تشغيل الماسحات 

والغسالة.
سـتعمل الماسـحات بضع مرات تلقائياً بعد 

أن يتم رش السائل بواسطة الغسالة.

يمكن تشغيل ماسحات وغسالة الزجاج األمامي عندما ■
يتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول 
السـيارة وبدء التشـغيل) أو وضع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظـام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل).
إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج األمامي ■

تأكد مما إذا كانت فوهات الغسـالة مسـدودة أم ال ومما إذا وجد سائل الغسالة في خزان سائل غسالة الزجاج 
األمامي أم ال.

تنبيه حول استعمال سائل الغسالة ■
. وإال فقد يتجمد  إذا كان الزجاج األمامي بارداً، ال تستعمل سائل الغسالة إلى أن يكون الزجاج األمامي دافئاً
السائل على الزجاج األمامي مما يتسبب في صعوبة الرؤية. قد يؤدي ذلك الى وقوع حادث، مما يتسبب في 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عندما يكون الزجاج األمامي جافاً ■
ال تستعمل الماسحات، ألنها قد تؤدي الى إلحاق ضرر بالزجاج األمامي.

عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً ■
ال تعمد الى مواصلة تشغيل المفتاح، وإال فقد يتم تسخين مضخة سائل الغسالة عن الحدود الطبيعية.

عندما تكون الفوهة مسدودة ■
في هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا.

ال تحاول تنظيفها باستعمال دبوس أو شيء آخر مشابه. وإال ستتعرض الفوهة للتلف.



٤-٤. إعادة تعبئة الوقود٢٩٨

فتح غطاء خزان الوقود

قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان الوقود: 

قبل إعادة تعبئة السيارة بالوقود
السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل  ●

قم بتدوير مفتاح تشـغيل المحرك إلى وضع التأميـن ”LOCK“ وتأكد من أن جميع األبواب 
والنوافذ مغلقة.

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل  ●
قـم بتدوير مفتاح تشـغيل المحرك إلى وضع اإليقاف وتأكد مـن أن جميع األبواب والنوافذ 

مغلقة.
تأكد من نوع الوقود. ●

أنواع الوقود ■
 ص ٧٣٠

فتحة خزان الوقود الخاصة بالبنزين غير المعالج بالرصاص (محرك البنزين) ■
لمنـع التـزود بنوع غير صحيح من الوقود، تم تزويد سـيارتك بفتحة خزان الوقود التي تسـتوعب فقط الفوهة 

الخاصة الموجودة على مضخات الوقود غير المعالج بالرصاص.



٢٩٩ ٤-٤. إعادة تعبئة الوقود

يادة
الق

٤

عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود ■
قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطية التالية أثناء إعادة تعبئة السـيارة بالوقود. قد يـؤدي اإلخفاق في ذلك الى 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
بعـد الخـروج من السـيارة وقبل فتح غطاء فتحة تعبئة الوقود، المس سـطح معدني غير مطلي من جسـم  ●

السـيارة لتفريـغ أية كهرباء اسـتاتيكية. يجب تفريغ الكهرباء االسـتاتيكية قبل إعـادة تعبئة الوقود الن أي 
شرارة ناجمة عن الكهرباء االستاتيكية يمكن أن يؤدي الى إشعال بخار الوقود أثناء إعادة تعبئة الوقود.

النـوع أ ( ص ٣٠٠) فقـط: امسـك دائمـاً المقابض الموجودة علـى غطاء خزان الوقـود وقم بتدويره  ●
بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة ببطء لنزعه. 

قد تسـمع صوت هشهشـة (هبة سـريعة) عند ترخية الغطاء. انتظر الى أن يتم إيقاف صدور الصوت قبل 
. فـي الطقس الحار، قد يندفع الوقود المضغوط عالياً مـن فتحة تعبئة الوقود مما يؤدي  نـزع الغطاء تماماً

الى إصابة.
ال تسمح ألي شخص لم يتم تفريغ الكهرباء االستاتيكية عن جسمه باالقتراب من خزان الوقود المفتوح. ●
ال تستنشق بخار الوقود. ●

الوقود يحتوي على مادة ضارة بالصحة إذا تم استنشاقه.
ال تقم بتدخين سيجار أثناء إعادة تعبئة الوقود. ●

قد يؤدي ذلك إلى اشتعال الوقود مما يتسبب في نشوب حريق.
ال ترجع الى السيارة أو تلمس شخص أو شيء ما مشحون بشحنة كهربائية استاتيكية. ●

قد يؤدي ذلك لشحن جسمك بالكهرباء االستاتيكية، مما يتسبب في خطر اشتعال الوقود.
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي تدفق الوقود من خزان الوقود:
قم بإدخال فوهة خرطوم الوقود في عنق فتحة تعبئة الوقود بإحكام. ●
● . توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد فصل فوهة الخرطوم وتوقفها تلقائياً
ال تقم بتعبئة الخزان بالوقود أكثر من مستو االمتالء. ●



٤-٤. إعادة تعبئة الوقود٣٠٠

إعادة تعبئة الوقود ■
ال تجعل الوقود ينسكب أثناء إعادة تعبئة الوقود.  ●

وإال فإنه يمكن أن يؤدي الى تعرض السيارة للتلف، على سبيل المثال، تشغيل أنظمة انبعاث غاز العادم 
بصورة غير طبيعية أو إلحاق ضرر بمكونات نظام الوقود أو السطح المطلى للسيارة.

السيارات المجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل DPF: استخدم الوقود المحدد. إذا تم استخدام أي نوع  ●
آخر من الوقود غير الوقود المحدد، فقد يؤدي هذا إلى انبعاث دخان أبيض بشكل مستمر من أنبوب غاز 

العادم أثناء إشعال جزيئات الديزل المتجمعة في المصفاة. ( ص ٣٩٩)

فتح غطاء خزان الوقود
النوع أ ■

اسحب الفاتح لألعلى لفتح باب فتحة   ١
تعبئة الوقود.

افتح غطاء خزان الوقود بتدويره ببطء إلزالته وتعليقه على خلفية باب فتحة تعبئة الوقود.  ٢
 الوحـل بواقيـة  المجهـزة  غيـر  السـيارات 

العلوية
السيارات المجهزة بواقية الوحل العلوية



٣٠١ ٤-٤. إعادة تعبئة الوقود

يادة
الق

٤

النوع ب ■
قم بإدخـال المفتـاح وتدويـره بعكس   ١
اتجاه حركة عقارب الساعة لفك تأمين 

غطاء خزان الوقود.

قـم بتدوير غطـاء خـزان الوقـود ببطء   ٢
لفتحه.

احرص على عدم حمل المفتاح وتدويره.

إغالق غطاء خزان الوقود
النوع أ ■

بعـد إعـادة تعبئة الوقـود، قـم بتدوير غطاء 
خزان الوقود باتجاه حركة عقارب السـاعة 
الى أن تسمع صوت طقة. بمجرد رفع يدك 
عنـه، يـدور الغطـاء الـى االتجاه العكسـي 

. قليالً



٤-٤. إعادة تعبئة الوقود٣٠٢

النوع ب ■
قم بإغالق غطاء خزان الوقود  ١

تأكـد من وضـع غطاء خـزان الوقـود بحيث 
تكـون عالمـة السـهم متجهـة لألعلـى وقم 

بتدويره ببطء إلغالقه.
عنـد تدوير غطاء خـزان الوقود، ال تعمد إلى 

إمساك المفتاح وتدويره.

عالمة السهم

قم بتأمين غطاء خزان الوقود  ٢
قـم بتدويـر المفتاح فـي غطاء خـزان الوقود 

باتجاه حركة عقارب الساعة.

عند استبدال غطاء خزان الوقود ■
ال تعمـد الى اسـتعمال أي شـيء غير غطـاء خزان الوقود األصلي مـن تويوتا المصمم لسـيارتك. وإال فقد 

يؤدي ذلك الى نشوب حريق أو نوع آخر من الحوادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.



٣٠٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة 
Toyota Safety Sense

نظام استشـعار تويوتا لضمان السـالمة Toyota Safety Sense يتضمن أنظمة المساعدة 
على القيادة التالية ويساهم في تجربة القيادة اآلمنة والمريحة:

◆ PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
 ص ٣١٢

نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة  ◆
 ص ٣٢٣

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ◆
 ص ٣٣٤

■ Toyota Safety Sense نظام استشعار تويوتا لضمان السالمة
نظام استشـعار تويوتا لضمان السـالمة Toyota Safety Sense مصمم للعمل على افتراض أن السائق 
سـيقوم بالقيـادة بشـكل آمن، ومصمم للمسـاعدة علـى تخفيف تأثير الصدمـات التي يتعـرض لها الركاب 

والسيارة عند وقوع تصادم أو لمساعدة السائق في ظروف القيادة العادية.
ال تتـكل كثيـراً علـى هـذا النظام ألن درجة دقـة التعـرف وأداء التحكم الذيـن يمكن لهذا النظـام توفيرهما 

محدودان. السائق هو المسؤول دائماً عن االنتباه إلى ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٠٤

المستشعرات
يقوم المستشـعر الموجود خلف الشـبكة األمامية والمستشـعر الموجود علـى الزجاج األمامي 

باكتشاف المعلومات الالزمة لتشغيل أنظمة المساعدة على القيادة.
المستشعر الراداري  
الكاميرا األمامية  



٣٠٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

لتجنب وجود خلل في المستشعر الراداري ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد ال يعمل المستشعر الراداري بصورة صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسبب وقوع حادث مما يؤدي 
إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

● . حافظ على نظافة المستشعر الراداري وغطاء المستشعر الراداري دائماً
المستشعر الراداري  

غطاء المستشعر الراداري  
إذا كانت جهة المستشعر الراداري األمامية أو كان غطاء 
المستشـعر الـراداري مـن األمـام أو الخلف متسـخاً أو 

مغطى بقطرات الماء أو الثلج أو ما إليها، قم بتنظيفها.
قـم بتنظيـف المستشـعر الـراداري وغطـاء المستشـعر 

الراداري بخرقة ناعمة بحيث ال تتلفهما.
ال تقـم بتثبيـت كماليـات أو ملصقات (بما في ذلك ملصقات شـفافة) أو أشـياء أخر على المستشـعر  ●

الراداري أو غطاء المستشعر الراداري أو المناطق المحيطة بهما.
ال تجعل المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة به يتعرضان لصدمة قوية.  ●

إذا تعرض المستشـعر الراداري أو الشـبكة األمامية أو واقية الصدمات األماميـة لصدمة قوية، اطلب من 
وكيل تويوتا فحص السيارة.

ال تقم بتفكيك المستشعر الراداري. ●
ال تقم بتغيير أو طالء المستشعر الراداري أو غطاء المستشعر الراداري. ●
يجـب إعـادة معايرة المستشـعر الراداري فـي الحاالت التاليـة. قم باالتصـال بوكيل تويوتـا للمزيد من  ●

التفاصيل.
عند نزع وتركيب المستشعر الراداري أو الشبكة األمامية أو استبدالهما• 
عند استبدال واقية الصدمات األمامية• 



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٠٦

لتجنب وجود خلل في الكاميرا األمامية ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقـد ال يعمـل الكاميرا األمامية بصـورة صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسـبب وقوع حادث مما يؤدي 
إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

●  . حافظ على نظافة الزجاج األمامي دائماً
قم بتنظيف الزجاج األمامي إذا كان متسخاً أو مغطى بطبقة زيت أو قطرات ماء أو ثلج الخ. • 
حتى إذا تم وضع مواد طالء الزجاج على الزجاج األمامي، سـتحتاج إلى اسـتعمال ماسحات الزجاج • 

األمامي إلزالة قطرات الماء وما إليها عن الزجاج األمامي أمام الكاميرا األمامية.
إذا كان الجـزء الداخلـي مـن الزجـاج األمامـي الذي تـم تركيب عليـه الكاميـرا األمامية متسـخاً، قم • 

باالتصال بوكيل تويوتا.
ال تقم بتثبيت أشياء مثل ملصقات أو ملصقات شفافة أو  ●

ما إلـى ذلك على الجهة الخارجية مـن الزجاج األمامي 
أمـام الكاميـرا األماميـة (المنطقـة المظللـة في الشـكل 

التوضيحي).
أ: مـن أعلى الزجاج األمامي إلى cm 1 (١ سـم) تقريباً 

تحت أسفل الكاميرا األمامية
ب: cm 20 (٢٠ سم) تقريباً (cm 10 (١٠ سم) تقريباً 
إلـى اليميـن واليسـار مـن الجزء األوسـط مـن الكاميرا 

األمامية)
إذا تراكـم الضبـاب أو الرطوبـة أو الثلـج علـى الزجاج األمامـي أمام الكاميـرا األمامية، اسـتخدم مزيل  ●

الضباب عن الزجاج األمامي إلزالة الضباب أو الرطوبة أو الثلج عنه. ( ص ٤٧٣، ٤٨٠)
إذا كان من غير الممكن إزالة قطرات الماء بشكل تام عن الزجاج األمامي أمام الكاميرا األمامية باستعمال  ●

ماسحات الزجاج األمامي، قم باستبدال مطاط الماسحة أو شفرة الماسحة.
ال تقم بتثبيت مظلالت الزجاج على الزجاج األمامي. ●



٣٠٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

●  . قم باستبدال الزجاج األمامي إذا كان تالفاً أو متصدعاً
يجـب إعادة معايـرة الكاميرا األمامية بعد اسـتبدال الزجاج األمامي. قم باالتصال بوكيـل تويوتا للمزيد 

من التفاصيل.
ال تدع الكاميرا األمامية يتبلل. ●
ال تقم بتعريض الكاميرا األمامية لألضواء الساطعة. ●
ال تقم بتعريض الكاميرا األمامية للوسخ أو للتلف.  ●

عنـد تنظيـف وجه الزجاج األمامي الداخلي، ال تقم بتعريض العدسـة لمادة تنظيـف الزجاج. كذلك، ال 
تلمس عدسة الكاميرا األمامية. 

إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
ال تقم بتعريض الكاميرا األمامية لصدمة قوية. ●
ال تقم بتغيير مكان تركيب أو اتجاه الكاميرا األمامية أو تقم بإزالته. ●
ال تقم بتفكيك الكاميرا األمامية. ●
ال تقـم بتعديـل أي من أجزاء السـيارة الموجودة حول الكاميـرا األمامية (مرآة الرؤيـة الخلفية الداخلية،  ●

الخ) أو السقف.
ال تضـع أية كماليـات قد تعيق عمل الكاميـرا األمامية على غطاء حجيرة المحرك أو الشـبكة األمامية أو  ●

واقية الصدمات األمامية. قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.
إذا أردت وضع لوح ركوب األمواج أو شيئاً طويالً آخر على السقف، تأكد من أنه لن يعيق عمل الكاميرا  ●

األمامية.
● .ال تقم بتعديل المصابيح األمامية الرئيسية أو المصابيح األخر



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٠٨

الشهادة ■
للسيارات الخاصة بتايالند

للسيارات الخاصة بفيتنام

للسيارات الخاصة بجامايكا



٣٠٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

للسيارات الخاصة بالباراغواي

للسيارات الخاصة ببليز



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣١٠

إذا تم عرض رسالة تحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
قد يكون النظام غير فعال مؤقتاً أو قد يكون هناك خلل في النظام.

قـم بتنفيـذ اإلجـراءات المبينـة في الجدول فـي الحاالت التاليـة. عند اكتشـاف ظروف التشـغيل العادية،  ●
. ستختفي الرسالة وسيصبح النظام فعاالً

إذا لم تختف الرسالة عن الشاشة، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
اإلجراءاتالحالة

حين تكون المنطقة التي حول المستشعر مغطاة 
باألوساخ والرطوبة (مغطاة بالضباب أو الرطوبة 

أو الجليد، الخ) أو أشياء غريبة أخر

لتنظيف الزجاج األمامي في المنطقة الموجودة أمام 
الكاميرا األمامية، استخدم ماسحات الزجاج األمامي 

أو مزيل ضباب الزجاج األمامي الخاص بنظام تكييف 
الهواء ( ص ٤٧٣، ٤٨٠).

عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بالكاميرا 
األمامية خارج نطاق التشغيل، كما هو الحال 
عند إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس أو في 

بيئة شديدة البرودة

إذا كانت الكاميرا األمامية ساخنة، كما هو الحال بعد 
إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس، استخدم نظام 
تكييف الهواء لتقليل درجة الحرارة حول الكاميرا 

األمامية.
إذا تم استخدام مظلة الشمس عندما كانت السيارة 

متوقفة، فبحسب نوع مظلة الشمس، قد يتسبب 
ضوء الشمس المنعكس من سطح مظلة الشمس في 

ارتفاع درجة حرارة الكاميرا األمامية بشكل مفرط.
إذا كانت الكاميرا األمامية باردة، كما هو الحال بعد 
إيقاف السيارة في بيئة شديدة البرودة، استخدم نظام 

تكييف الهواء لرفع درجة الحرارة حول الكاميرا 
األمامية.

هناك إعاقة في المنطقة الموجودة أمام الكاميرا 
األمامية، كما هو الحال عندما يكون غطاء 

ا أو وجود ملصقات على  حجيرة المحرك مفتوحً
الجزء من الزجاج األمامي الموجود أمام الكاميرا 

األمامية.

قم بإغالق غطاء حجيرة المحرك ونزع الملصق، الخ 
إلزالة اإلعاقة.



٣١١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

إذا تغيـر الوضـع (أو تمـت قيادة السـيارة لفتـرة من الزمن) فـي الحـاالت التالية وتم استشـعار أن ظروف  ●
. التشغيل طبيعية، تختفي الرسالة ويصبح النظام فعاالً

إذا لم تختف الرسالة عن الشاشة، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
عندمـا تكـون درجة الحرارة المحيطة بالمستشـعر الراداري خارج نطاق التشـغيل، كمـا هو الحال عند • 

إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس أو في بيئة شديدة البرودة
عندما يتعذر على الكاميرا األمامية اكتشاف األجسام الموجودة أمام السيارة، كما هو الحال عند القيادة • 

في الظالم أو الثلج أو الضباب، أو عندما تتعرض الكاميرا األمامية لألضواء الساطعة



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣١٢

PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

يقوم نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم باسـتعمال المستشـعر الراداري والكاميرا األمامية 
الكتشـاف األجسـام ( ص ٣١٢) التـي توجد أمـام السـيارة. عندما يقرر النظـام أن احتمال 
االصطدام األمامي بجسـم ما كبير، يقوم نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم بتحذير السائق 
لحثه على تجنب التصادم وتتم زيادة ضغط تعشـيق الفرامل المحتمل لمسـاعدة السـائق على 
تفادي التصادم. إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السـيارة الصطدام أمامي بجسم ما كبير جداً، 

يتم تعشيق الفرامل تلقائياً للمساعدة على تفادي التصادم أو تخفيف تأثيره.
يمكن ضبط نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم على وضع اإليقاف/التشغيل ويمكن تغيير 

توقيت التحذير. ( ص ٣١٦)

األجسام التي يمكن استشعارها
الدول/المناطقاألجسام التي يمكن استشعارهااألقاليم

أ
السيارات• 
راكبو الدراجات الهوائية• 
المشاة• 

البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية، 
سلطنة عمان، اإلمارات العربية المتحدة، جنوب 

أفريقيا

السياراتب

تايالند، فيتنام، ماليزيا، بليز، كوستاريكا، جمهورية 
الدومينيكان، غواتيماال، هايتي، هندوراس، 

نيكاراغوا، بنما، تشيلي، كولومبيا، باراغواي، بيرو، 
األوروغواي، اإلكوادور، األرجنتين، كمبوديا، 

الوس، ميانمار

الـدول والمناطـق التابعـة لـكل إقليـم والمدرجة في هـذا الجدول هي سـارية اعتبـاراً من مايو 
٢٠٢٠. لكـن قـد تختلـف الدول والمناطـق التابعة لكل إقليم بحسـب الوقت الـذي تم فيه بيع 

السيارة. قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٣١٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

وظائف النظام
تحذير ما قبل التصادم ■

إذا قـرر النظام وجـود احتمال كبير لتعرض 
السـيارة الصطـدام أمامـي، سـيتم إصـدار 
صوت إشاري وعرض رسالة التحذير على 
شاشـة العرض المتعددة المعلومات لحث 

السائق على تنفيذ عملية تجنب التصادم.

تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم ■
إذا قـرر النظام بأن هناك احتمال كبير لتعرض السـيارة الصطدام أمامـي، يقوم النظام بتطبيق 

قوة فرملة أكبر بالنسبة إلى حجم القوة التي يتم بها الضغط على دواسة الفرامل.
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم ■

إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السـيارة لتصادم أمامي كبير جداً، يتم تعشيق الفرامل تلقائياً 
للمساعدة على تفادي التصادم أو تقليل تأثير الصدمات.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣١٤

قيود على نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
السـائق وحده مسـؤول عن القيـادة اآلمنة. قـم بقيادة السـيارة بصورة آمنـة بتوجيه االنتباه إلـى المناطق  ●

المحيطة بسيارتك. 
ال تقـم باسـتعمال نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصـادم بدالً من عمليات تشـغيل الفرامـل العادية في 
أي حـال من األحوال. لن يقـوم هذا النظام بمنع وقوع االصطدامـات أو بتقليل أضرار االصطدامات أو 
اإلصابـات فـي جميع الحـاالت. ال تتكل كثيـراً على هذا النظام. عـدم القيام بذلك قد يـؤدي إلى وقوع 

حادث مما قد يؤدي إلى التعرض إلصابات خطيرة أو إلى الوفاة.
هـذا النظام مصمم للمسـاعدة على تفـادي االصطدامات أو تخفيف تأثيرها ولكن قـد تتغير فعاليته وفقاً  ●

للظروف المختلفة، ولذلك فقد ال يعمل النظام دائماً بنفس مستو األداء. 
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثيراً على هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم يوجد احتمال وقوع تصادم:  ص ٣١٨• 
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة صحيحة:  ص ٣٢٠• 

ال تحاول تشغيل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم بنفسك.  ●
وفقاً لألجسـام المسـتخدمة في االختبار (دمى، ورق مقو، أجسام تحاكي األجسام القابلة لالكتشاف، 

إلخ)، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح، مما قد يتسبب في وقوع حادث.
تعشيق الفرامل المتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

سوف يتم تعشيق الفرامل بقوة كبيرة أثناء تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
إذا تم إيقاف السيارة بتشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم، سيتم إلغاء تشغيل وظيفة تعشيق  ●

. اضغط دواسة الفرامل عند الحاجة. الفرامل قبل وقوع التصادم بعد ثانيتين تقريباً
قد ال تعمل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم إذا قام السائق بتنفيذ بعض العمليات المعينة. إذا تم  ●

ضغط دواسة التعجيل بقوة أو تدوير عجلة القيادة، قد يقوم النظام بفهم تلك العمليات على أنها عمليات 
قام السائق بتنفيذها لتجنب التصادم ومن المحتمل أن يمنع تشغيل وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم.

في بعض الحاالت، قد يتم إلغاء تشـغيل وظيفة تعشـيق الفرامل قبل وقوع التصادم أثناء تشـغيلها إذا تم  ●
ضغط دواسـة التعجيل بقوة أو تدوير عجلة القيادة وقيام النظام بفهم تلك العمليات على أنهما عمليات 

تجنب التصادم التي قام السائق بتنفيذها.
إذا تم ضغط دواسة الفرامل، قد يقوم النظام بفهم تلك العملية على أنها عملية قام السائق بتنفيذها لتجنب  ●

التصادم ومن المحتمل أن يؤخر توقيت تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم.



٣١٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

متى ينبغي عليك إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
في الحاالت التالية عليك بإبطال النظام ألنه قد ال يعمل بصورة صحيحة مما يمكن أن يسبب وقوع حادث 

يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة:
عند قطر السيارة ●
عند قطر سيارة أخر باستعمال سيارتك ●
عند نقل السيارة باستعمال الشاحنة أو السفينة أو القطار أو ما يعادلها ●
عند رفع السيارة على رافعة عندما يكون المحرك دائراً واإلطارات قادرة على الدوران بحرية ●
عند فحص السـيارة باسـتعمال آلة بكرات فاحصة مثل دينامومتر الشاسـيه أو آلة فحص عداد السرعة، أو  ●

عند استعمال موازن العجلة المركبة في السيارة
● عند تعرض واقية الصدمات األمامية أو الشبكة األمامية لصدمة قوية بسبب وقوع حادث أو أسباب أخر
إذا لم تتمكن من قيادة السـيارة بشـكل مسـتقر، كما عند تعرض السـيارة لحادث أو عند وجود خلل فيها  ●

مثالً
عند قيادة السيارة بأسلوب رياضي أو على الطرق الوعرة ●
إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح ●
عندما تكون اإلطارات متآكلة جداً ●
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن مقاس اإلطارات المحدد ●
عند تركيب الجنازير على اإلطارات ●
عند استخدام اإلطار االحتياطي أو عدة تصليح اإلطار المثقوب عند الطوارئ ●
) يمكن أن تعيق المستشـعر الـراداري أو الكاميـرا األمامية على  ● إذا تـم تركيـب أدوات (جرافـة ثلج مثالً

السيارة بشكل مؤقت



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣١٦

تغيير تهيئات نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
ضبط نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم على وضع التشغيل/اإليقاف ■

يمكن تشـغيل/إيقاف نظام ضمان السالمة 
السـابقة للتصادم علـى  ( ص 
العـرض  شاشـة  علـى  المعروضـة   (١٦٤

المتعددة المعلومات.
يتم تفعيل النظام تلقائياً لكل مرة يتم فيها ضبط 
مفتـاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل 
بالنظـام  المجهـزة  غيـر  (السـيارات   “ON”
الذكـي لدخـول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو 
وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات 
المجهـزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 

التشغيل).
إذا تم ضبط النظام على وضع اإليقاف، سـيضيء ضوء تحذير نظام ضمان السـالمة السـابقة 

للتصادم PCS وسيتم عرض رسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
تغيير توقيت تحذير ما قبل التصادم ■

يمكـن تغييـر توقيت التحذير قبـل التصادم 
علـى  ( ص ١٦٤) المعروضة 

على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
يتـم حفـظ تهيئـة توقيـت التحذير فـي الذاكرة 
علـى  المحـرك  تشـغيل  مفتـاح  ضبـط  عنـد 
غيـر  (السـيارات   “LOCK” التأميـن  وضـع 
المجهـزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 
التشـغيل) أو علـى وضع اإليقاف (السـيارات 
المجهـزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 
التشغيل). إال أن توقيت العمل يعود إلى تهيئته 
االفتراضية (متوسط) إذا تم ضبط نظام ضمان 
السـالمة السـابقة للتصادم على وضع اإليقاف 

ثم تمت إعادة تشغيله.
مبكر  

متوسط  
هذه تهيئة مبدئية.

متأخر  



٣١٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

ظروف التشغيل ■
يعمل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ويقوم بتحديد أن احتمال االصطدام األمامي بجسم تم استشعاره 

كبير.
تعمل كل من الوظائف على السرعة التالية

تحذير ما قبل التصادم ●

الفرق في السرعة بين سيارتك سرعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

  km/h 180 -  10السيارات
(١٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

10  - 180 km/h  
(١٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

راكبو الدراجات الهوائية 
والمشاة*

10  - 80 km/h  
(١٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

10  - 80 km/h  
(١٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم ●

الفرق في السرعة بين سيارتك سرعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

km/h 180 -  30 السيارات
 (٣٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

30  - 180 km/h  
(٣٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

راكبو الدراجات الهوائية 
والمشاة*

 30  - 80 km/h
 (٣٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

30  - 80 km/h  
(٣٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

تعشيق الفرامل المتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ●

الفرق في السرعة بين سيارتك سرعة السيارةاألجسام التي يمكن استشعارها
والجسم

  km/h 180 -  10السيارات
(١٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

10  - 180 km/h  
(١٠ إلى ١٨٠ كم/ساعة) تقريباً

راكبو الدراجات الهوائية 
والمشاة*

10  - 80 km/h  
(١٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

10  - 80 km/h  
(١٠ إلى ٨٠ كم/ساعة) تقريباً

*:  ينطبق على السـيارات المصممة لألقاليم التي يمكن استشعار المشاة و/أو راكبي الدراجات الهوائية فيها 
( ص ٣١٢)

قد ال يعمل النظام في الظروف التالية:
إذا لم تتم قيادة السيارة لمدة معينة من الزمن بعد فصل طرف البطارية وإعادة توصيله ●
● R إذا كان ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف
عندما يضيء مؤشـر إيقاف نظام التحكم بثبات السـيارة VSC (لن تكون هناك وظيفة فعالة سـو وظيفة  ●

التحذير قبل التصادم)



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣١٨

وظيفة استشعار األجسام ■
يقوم النظام باستشعار األجسام اعتماداً على حجمها ونمطها وحركتها إلخ. ولكن قد ال يتم استشعار األجسام 
اعتماداً على سـطوع المنطقة المحيطة وحركة ووضعية وزاوية الجسـم الذي تم استشـعاره، مما يمنع تشغيل 

النظام بشكل صحيح. ( ص ٣٢٠)
يبين الشكل التوضيحي األجسام التي يمكن استشعارها.

اإلقليم أ

اإلقليم ب

إلغاء نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم ■
عند وقوع أية حالة من الحاالت التالية أثناء تشغيل وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم، سيتم إلغاؤها:

يتم ضغط دواسة التعجيل بقوة. ●
يتم لف عجلة القيادة بشكل حاد أو بصورة مفاجئة. ●

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم يوجد احتمال وقوع تصادم ■
، قد يقوم النظام باكتشاف وجود احتمال تصادم أمامي ويعمل. ● في بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً

عند المرور بجسم يمكن استشعاره مثالً• 
عند تغيير خط السير أثناء تجاوز جسم يمكن استشعاره مثالً• 
عند االقتراب من جسم يمكن استشعاره في خط سير • 

مجـاور أو علـى جانب الطريق، كما عند تغيير مسـار 
الحركة أو القيادة على طريق متعرج مثالً

عند االقتراب بسرعة من جسم يمكن استشعاره مثالً• 
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يادة
الق

٤

عند االقتراب من أشـياء موجودة على جانب الطريق كاألجسام التي يمكن استشعارها وحواجز األمان • 
وأعمدة الكهرباء واألشجار والجدران مثالً

عنـد وجود أحـد األجسـام التـي يمكن استشـعارها • 
أو شـيء مـا آخـر علـى جانـب الطريـق عنـد مدخل 

المنعطف

عند وجود أشـكال أو طالء أمام سـيارتك قد يخطئ النظام ويقوم باستشعارها على أنها إحد األجسام • 
التي يمكن استشعارها

عند تعرض مقدمة السيارة للماء أو الثلج أو الغبار مثالً• 
عند تجاوز جسـم يمكن استشـعاره يقـوم بتغيير خط • 

السير أو االنعطاف إلى اليمين/اليسار

عند المرور بجسـم يمكن استشعاره متوقف في خط • 
السير المقابل لالنعطاف إلى اليمين/اليسار

عند اقتراب جسم يمكن استشعاره بشكل كبير ثم توقفه قبل دخوله مسار سيارتك• 
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها كما عند القيادة على سطح طريق متموج أو غير مستو مثالً• 
عند القيادة على طريق محاط بهيكل كداخل نفق أو على جسر حديدي مثالً• 
عند وجود شيء معدني (أغطية البالوعات، ألواح الصلب، الخ) أو درجات أو بروز أمام سيارتك• 
عنـد المـرور تحت شـيء مـا (الفتـة مروريـة، لوحة • 

إعالنات، إلخ)
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عند اقتراب سـيارتك من حاجز بوابة دفع رسـوم المرور الكهربائي أو حاجز موقف السـيارة أو الحاجز • 
اآلخر الذي يتم فتحه وإغالقه

عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات• 
عند القيادة عبر األشـياء التي قد تتالمس مع السـيارة • 

أو تحتها مثل األعشـاب الكثيفة أو أغصان الشجر أو 
علم

عند القيادة عبر البخار أو الدخان• 
عند القيادة بالقرب من شيء يعكس الموجات الالسلكية مثل شاحنة كبيرة أو حاجز أمان• 
 • عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة بث أو محطة توليد طاقة كهربائية أو المواقع األخر

التي قد توجد فيها موجات السلكية قوية أو ضوضاء كهربائية
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة صحيحة ■

، قد ال يتم اكتشاف شيء باستعمال المستشعر الراداري والكاميرا  ● في بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً
األمامية مما يؤدي إلى عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة:

عند اقتراب جسم يمكن استشعاره من سيارتك• 
عند تمايل سيارتك أو الجسم الذي يمكن استشعاره• 
إذا قام الجسـم الـذي يمكن استشـعاره بتغيير حركته بشـكل مفاجئ (مثل االنحـراف أو زيادة/خفض • 

السرعة بشكل مفاجئ)
عند اقتراب سيارتك بسرعة من جسم يمكن استشعاره• 
عندمـا يكـون الجسـم الـذي يمكـن استشـعاره غير • 

موجود أمام سيارتك بشكل مباشر

عند وجود الجسم الذي يمكن استشعاره بجانب جدار، سور، حاجز حماية، غطاء بالوعة، سيارة، لوح • 
صلب على الطريق، إلخ

عند وجود جسم يمكن استشعاره تحت هيكل • 
عندما يكون جزء من الجسم الذي يمكن استشعاره محجوباً بجسم ما كأمتعة كبيرة أو مظلة أو حاجز حماية• 
عند وجود عدة أجسام يمكن استشعارها بالقرب من بعضها البعض• 
إذا كان ضوء الشمس أو ضوء آخر يسطع على جسم يمكن استشعاره مباشرة• 
عندما يكون الجسم الذي يمكن استشعاره من درجات اللون األبيض وشديد السطوع• 
عندما يكون الجسم الذي يمكن استشعاره مشابهاً في اللون أو السطوع للمنطقة المحيطة به• 
إذا دخل جسم يمكن استشعاره أمام سيارتك أو ظهر أمامها فجأة • 



٣٢١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

عند تعرض مقدمة السيارة للماء أو الثلج أو الغبار مثالً• 
عند تعرض الكاميرا األمامية لضوء ساطع جداً أمامك مثل أشعة الشمس المباشرة أو المصابيح األمامية • 

الرئيسية للسيارات المقبلة
عند االقتراب من جانب أو أمام سيارة أمامك• 
إذا كانت أمامك دراجة هوائية*١ أو دراجة نارية• 
إذا كانت السيارة التي أمامك ضيقة كالسيارات الفردية مثالً• 
إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية صغيرة كشاحنة فارغة مثالً• 
إذا كانـت السـيارة التي أمامـك ذات خلفية منخفضة • 

كمقطورة ذات سطح تحميل منخفض مثالً

إذا كانت ارتفاع السيارة التي أمامك عن األرض كبيراً • 
جداً

إذا كانت حمولة السيارة التي أمامك تبرز متجاوزة مصد السيارة الخلفي• 
إذا كانت السيارة التي أمامك غريبة الشكل مثل القاطرة أو العربة الجانبية• 
إذا كانـت أمامـك دراجة هوائية لألطفال، أو دراجـة هوائية عليها حمولة كبيـرة، أو دراجة هوائية عليها • 

أكثـر من شـخص واحد، أو دراجة هوائية ذات شـكل فريد (دراجة هوائية عليهـا مقعد لألطفال، دراجة 
هوائية مزدوجة، إلخ)*٢

 • ١)  1  m إذا كان طول الشـخص الماشـي أو ارتفاع راكب الدراجة الهوائية التي أمامك أقل من حوالي
متر) أو أكثر من حوالي m 2   (٢ متر)*٢

إذا كان الشـخص الماشـي/راكب الدراجة الهوائية يرتدي مالبس كبيرة الحجم (معطف مطر أو تنورة • 
طويلة، الخ) مما يؤدي إلى عدم وضوح خطوطه الخارجية*٢

إذا كان هناك شخص ينحني إلى األمام أو يجلس القرفصاء أو راكب دراجة هوائية ينحني إلى األمام*٢• 
إذا كان الشخص الماشي/راكب الدراجة الهوائية يتحرك بسرعة*٢• 
إذا كان هناك شخص يدفع عربة أطفال أو كرسياً مدولباً أو دراجة هوائية أو ما إليها*٢• 
عند القيادة في ظروف جوية قاسية مثل أمطار غزيرة أو ضباب أو ثلج أو عاصفة رملية• 
عند القيادة عبر البخار أو الدخان• 
 • ، عندما تكون المنطقة المحيطة بالسيارة معتمة، كما في الفجر أو عند الغسق أو في الليل أو في نفق مثالً

مما يجعل الجسم الذي يمكن استشعاره مشابهاً في اللون للمنطقة المحيطة به
عند القيادة في المكان الذي يتغير فيه السطوع المحيط بشكل مفاجئ مثل مدخل أو مخرج النفق• 
لم تتم قيادة السيارة خالل مدة معينة من الزمن بعد بدء تشغيل المحرك• 



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٢٢

أثناء االنعطاف إلى اليمين/اليسار ولعدة ثوان بعد االنعطاف إلى اليمين/اليسار• 
أثناء القيادة على منعطف ولعدة ثوان بعد القيادة على منعطف• 
عند انزالق سيارتك• 
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها• 

إذا تم انحراف العجالت• 
إذا كانت ريشة الماسحة تحجب الكاميرا األمامية• 
تتم قيادة السيارة بسرعات عالية جداً• 
أثناء القيادة على مرتفعات• 
عند تعرض المستشعر الراداري أو الكاميرا األمامية لالنحراف• 

، قد ال تكون قوة الفرملة كافية مما يؤدي إلى عدم تشـغيل النظام  ● في بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً
بصورة صحيحة:

إذا كانـت وظائـف الفرملة غير قادرة على تقديم أفضل أداء ممكن، كما حين تكون أجزاء الفرامل باردة • 
جداً أو ساخنة جداً أو مبللة

فـي حالة عدم صيانة السـيارة بصـورة صحيحة (الفرامل أو اإلطارات مهترئة جـداً أو ضغط نفخ اإلطار • 
غير مناسب، الخ)

عند قيادة السيارة على طرق مغطاة بالحصى أو غيرها من الطرق ذات األسطح الزلقة• 
*١:  ينطبـق على السـيارات المصممة للبلدان/المناطق التي ال يمكن استشـعار راكبي الدراجات الهوائية 

فيها ( ص ٣١٢)
*٢:  ينطبق على السيارات المصممة للبلدان/المناطق التي يمكن استشعار المشاة و/أو راكبي الدراجات 

الهوائية فيها ( ص ٣١٢)
■ VSC إذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة

إذا تـم ضبـط نظام التحكم بثبات السـيارة VSC على وضـع اإليقاف ( ص ٣٨٩)، يتم إلغاء مسـاعدة  ●
الفرامل المتصلة بنظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم وتعشـيق الفرامل المتصل بنظام ضمان السـالمة 

. السابقة للتصادم أيضاً
عـرض  ● وسـيتم   PCS للتصـادم  السـابقة  السـالمة  ضمـان  نظـام  تحذيـر  ضـوء  سـيضيء 

العـرض  شاشـة  علـى   
المتعددة المعلومات.
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يادة
الق

٤

 LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير
المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة

موجز الوظائف
عنـد القيـادة على الطرق السـريعة التي توجد عليها خطوط حارات السـير البيضـاء (الصفراء)، 
تقوم هذه الوظيفة بتحذير السـائق من أن السـيارة قد تنحرف عن خط سيرها أو مسارها* وتقدم 

المساعدة عن طريق ضبط قوة الفرامل للمحافظة على السيارة في خط سيرها أو مسارها*.
يتعـرف نظـام التحذير مـن الخـروج عن خط 
السير LDA على خطوط حارات السير البيضاء 
الكاميـرا  باسـتخدام  المسـار*  أو  (الصفـراء) 
األماميـة. كما يقوم باكتشـاف السـيارات التي 

أمامك باستخدام الكاميرا األمامية والرادار.
*:  الحـد الفاصـل بيـن األسـفلت وجانـب الطريـق 

كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً

■ LDA قبل استخدام نظام التحذير من الخروج عن خط السير
ال تعتمد على نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA وحده. نظام التحذير من الخروج عن خط  ●

السـير LDA ال يقوم بقيادة السـيارة تلقائياً أو يقلل من مسـتو االنتباه الذي يجب توجيهه إلى المنطقة 
الموجودة أمام السيارة. تقع المسؤولية الكاملة دائماً على عاتق السائق للقيادة بشكل آمن وتوجيه االنتباه 
الكافي إلى الظروف المحيطة بالسـيارة والتحكم بعجلة القيادة لتصحيح خط سير السيارة. كذلك يجب 

. على السائق أخذ استراحات كافية عندما يكون متعباً، بسبب القيادة لمدة طويلة من الزمن مثالً
عـدم القيـام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه انتباه كاف قد يؤدي إلى وقوع حادث، األمر الذي يتسـبب في  ●

الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عنـد عدم اسـتخدام نظام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA، اضبط النظـام على وضع اإليقاف  ●

.LDA باستعمال المفتاح

: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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■ LDA الظروف غير المالئمة لتشغيل نظام التحذير من الخروج عن خط السير
اضبط النظام على وضع اإليقاف باسـتعمال المفتاح LDA في الحاالت التالية. عدم القيام بذلك قد يؤدي 

إلى وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.
تتم قيادة السيارة على سطح الطريق الزلق بسبب الطقس الممطر أو الثلج النازل أو التجمد، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق مغطى بالثلج. ●
عندما تتعذر رؤية خطوط السير البيضاء (الصفراء) بسبب المطر أو الثلج أو الضباب أو الغبار، الخ. ●
يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب الجنازير على اإلطارات، الخ. ●
● . عندما تكون اإلطارات مهترئة جداً أو عندما يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضاً
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن مقاس اإلطارات المحدد. ●
تتم قيادة السيارة في خطوط سير غير تلك الموجودة على الطرق السريعة. ●
عند قطر مقطورة باسـتعمال سـيارتك (السـيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة) أو أثناء قطر سيارتك  ●

عند الطوارئ.
لتفادي تعرض نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA لخلل وتشغيله بالخطأ ■

ال تقم بتعديل المصابيح األمامية الرئيسية أو وضع ملصقات الخ على سطح المصابيح. ●
ال تقم بتعديل جهاز التعليق أو ما إليه. إذا كنت تحتاج إلى استبدال جهاز التعليق أو ما إليه، قم باالتصال  ●

بوكيل تويوتا.
ال تقـم بتركيـب أو وضع أي شـيء علـى غطاء حجيرة المحرك أو الشـبكة. كذلك ال تقـم بتركيب واقية  ●

الشبكة (قضبان كبيرة، قضيب حاجز، الخ).
إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل بوكيل تويوتا. ●
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يادة
الق

٤

الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف بصورة صحيحة ■
قد ال تعمل الوظائف بشـكل صحيح وقد تنحرف السـيارة عن خط سـيرها في الحاالت التالية. قم بالقيادة 
بشـكل آمن عن طريق توجيه االنتباه الكافي دائماً لما يحيط بالسـيارة والتحكم بعجلة القيادة لتصحيح خط 

سير السيارة بدون االعتماد على الوظائف وحدها.
تتم قيادة السيارة على منعطف حاد. ●
توجـد األجسـام أو األشـكال التـي قـد يخطـئ النظـام  ●

ويقوم باستشـعارها كخطوط السـير البيضاء (الصفراء) 
على جانـب الطريق (حواجز أمان أو األعمدة العاكسـة 

للضوء، الخ).

تتم قيادة السـيارة في أماكن تشـعب الطـرق أو التقائها،  ●
الخ.

توجـد عالمـات إصـالح األسـفلت أو خطـوط بيضـاء  ●
(صفراء) الخ إلصالح الطريق.

توجد ظالل على الطريق بموازاة خطوط السير البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها. ●
تتم قيادة السـيارة في منطقة ال توجد فيها خطوط السـير البيضاء (الصفراء)، كالقيادة مثالً أمام بوابة دفع  ●

رسوم المرور/حاجز التذاكر أو على تقاطع، الخ.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٢٦

تكون خطوط السير البيضاء (الصفراء) متشققة أو توجد «عالمات طريق نافرة» أو أحجار. ●
ال يمكن رؤية خطوط السير البيضاء (الصفراء) أو يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق مبلل بسبب المطر أو الوحل، الخ. ●
خطوط السير صفراء (قد يكون التعرف عليها أصعب من التعرف على خطوط السير البيضاء). ●
قد تتقاطع خطوط السير البيضاء (الصفراء) مع حافة الرصيف، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق ذي سطح ساطع مثل طريق من الخرسانة. ●
إذا كانت حافة الطريق غير واضحة أو مستقيمة. ●
تتم قيادة السيارة على طريق ساطع بسبب انعكاس الضوء، الخ. ●
تتم قيادة السيارة في المنطقة التي يتغير فيها السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج األنفاق، الخ. ●
تتعـرض الكاميـرا للضوء المنبعث من المصابيح األمامية الرئيسـية الخاصة بسـيارة مقتربة أو من أشـعة  ●

الشمس، الخ.
تتم قيادة السيارة على منحدر. ●
تتم قيادة السيارة على الطريق الذي يميل إلى اليمين أو اليسار، أو على طريق متعرج. ●
تتم قيادة السيارة على طريق غير معبد أو طريق وعر. ●
● . يكون خط السير ضيقاً جداً أو عريضاً جداً
تتم إمالة السيارة بشكل كبير بسبب تحميل األمتعة الثقيلة أو ضغط غير مناسب لنفخ اإلطار. ●
● . تكون المسافة من سيارتك إلى السيارة التي أمامك قصيرة جداً
تتحرك السـيارة لألعلى ولألسفل بشكل كبير بسبب حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق الوعرة أو دروز  ●

الطرق).
عند القيادة في نفق أو في الليل والمصابيح األمامية الرئيسـية مطفأة أو ضعيفة بسـبب اتساخ عدساتها أو  ●

بسبب انحرافها.
تتعرض السيارة للرياح المتعامدة. ●
بعد قيام السيارة بتغيير خطوط السير أو عبور تقاطع مباشرة. ●
يتم استعمال إطارات مختلفة في البنية أو الصنع أو الماركة أو نقشة المداس. ●
إذا تم تركيب إطارات الثلج، الخ. ●



٣٢٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

LDA الوظائف التي يتضمنها نظام التحذير من الخروج عن خط السير
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ■

إذا قـرر النظام أن السـيارة قـد تنحرف عن 
خـط سـيرها أو عـن حارتها*، يتـم عرض 
المتعـددة  العـرض  شاشـة  علـى  تحذيـر 
المعلومات وسـيتم إصدار صوت التحذير 

لتحذير السائق.
عند صدور صـوت التحذير، تأكد من المنطقة 
المحيطة بالسـيارة وقم بتشـغيل عجلـة القيادة 

بعناية إلعادة السيارة إلى منتصف خط السير.
*:  الحـد الفاصـل بيـن األسـفلت وجانـب الطريـق 

كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٢٨

وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة ■
إذا قـرر النظـام أن السـيارة قد تنحرف عن خط سـيرها أو مسـارها*، يوفر النظام المسـاعدة 
الالزمة عن طريق ضبط قوة الفرامل لمدة قصيرة من الزمن للمحافظة على السـيارة في خط 

سيرها.
*:  الحـد الفاصل بين األسـفلت وجانب الطريق 

كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً

وظيفة التحذير من انحراف السيارة ■
إذا كانت السيارة تتمايل ضمن خط سيرها، 
يتم إصدار صوت التحذير وعرض رسـالة 
على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات 

لتحذير السائق.



٣٢٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

LDA تشغيل نظام التحذير من الخروج عن خط السير
نظـام  لتشـغيل   LDA النظـام  مفتـاح  اضغـط 

.LDA التحذير من الخروج عن خط السير
يضيء مؤشـر نظام التحذير مـن الخروج عن خط 
السـير LDA ويتـم عـرض الرسـالة علـى شاشـة 

العرض المتعددة المعلومات.
اضغـط مفتـاح النظـام LDA مـرة أخـر إليقاف 

.LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير
مـن  التحذيـر  نظـام  تشـغيل/إيقاف  يتـم  عندمـا 
الخروج عن خط السير LDA، يعمل نظام التحذير 
من الخروج عن خط السير LDA بنفس الحالة في 

المرة التالية التي يتم تشغيل المحرك فيها.
عرض مؤشرات على شاشة العرض المتعددة المعلومات

مؤشـر نظام التحذير مـن الخروج عن خط   
LDA السير

حالـة إضاءة المؤشـر توضح للسـائق حالة 
تشغيل النظام.

يضيء باللون األبيض:
يتم تشـغيل نظام التحذير مـن الخروج عن 

.LDA خط السير
يضيء باللون األخضر:

وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة تعمل.
يومض باللون األصفر: يتم تشغيل وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير.

. مضاء باللون األصفر: به خلل أو تم إيقافه مؤقتاً
شاشة التشغيل الخاصة بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة  

يتـم عرضـه عنـد تحويل شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات إلى شاشـة معلومـات نظام 
المساعدة على القيادة.

يشير إلى أن وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة تعمل.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٣٠

مؤشر وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير  
يتـم عرضـه عنـد تحويل شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات إلى شاشـة معلومـات نظام 

المساعدة على القيادة.
 السـير خطـوط  مـن  الداخلـي  الجـزء 

المعروضة أبيض
 السـير خطـوط  مـن  الداخلـي  الجـزء 

المعروضة أسود

يشـير ذلـك إلـى أن النظـام يتعرف علـى خطوط 
إذا  المسـار*.  أو  (الصفـراء)  البيضـاء  السـير 
انحرفـت السـيارة عن خـط سـيرها، يومض خط 
السـير األبيـض علـى الجهـة التي انحرفـت عنها 

السيارة باللون األصفر.

يشـير ذلك إلى عدم قدرة النظـام على التعرف 
علـى خطـوط السـير البيضـاء (الصفـراء) أو 

. المسار* أو إلى أنه قد تم إلغاؤه مؤقتاً

*:  الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً



٣٣١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

ظروف تشغيل كل وظيفة ■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ●

تعمل هذه الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
يتم ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA على وضع التشغيل.• 
تكون سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 
يتعرف النظام على خطوط حارات السـير البيضاء (الصفراء) أو المسار*. (عندما يتم التعرف على خط • 

أبيض [أصفر] أو مسار* على جهة واحدة فقط، ال يعمل النظام سو على تلك الجهة.)
يكون عرض خط السير حوالي m 3 (٣ متر) أو أكثر.• 
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.• 
ال تتم قيادة السيارة على منعطف حاد.• 
ال يتم اكتشاف خلل في النظام. ( ص ٣٣٣)• 

*:  الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً
وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة ●

تعمـل الوظيفـة عند تلبية جميع الظروف التالية باإلضافة إلى ظروف تشـغيل وظيفـة التحذير من الخروج 
عن خط السير.

تكـون تهيئـة  فـي  المعروضـة علـى شاشـة العـرض المتعـددة • 
المعلومات مضبوطة على وضع التشغيل  ( ص ١٦٠)

ال تتم زيادة أو خفض سرعة السيارة بمقدار محدد أو أعلى.• 
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة تدوير مناسب لتغيير خطوط السير.• 
ال يعمل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS ونظام التحكم بثبات السـيارة VSC ونظام التحكم بقوة • 

السـحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC ونظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم 
.PCS

ال يتـم إيقاف نظام التحكم بقوة السـحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC أو نظام • 
.VSC التحكم بثبات السيارة

وظيفة التحذير من انحراف السيارة ●
تعمل هذه الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

تكـون تهيئـة  فـي  المعروضة على شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات • 
مضبوطة على وضع  ( ص ١٦٠)

تكون سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 
يكون عرض خط السير حوالي m 3 (٣ متر) أو أكثر.• 
ال يتم اكتشاف خلل في النظام. ( ص ٣٣٣)• 



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٣٢

إلغاء الوظائف مؤقتاً ■
. ولكن عند تلبية شـروط التشغيل من جديد، تتم  إذا لم تتم تلبية شـروط التشـغيل، قد يتم إلغاء الوظيفة مؤقتاً

. ( ص ٣٣١) إعادة تشغيل الوظيفة تلقائياً
وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة ■

وفقاً لسرعة السيارة أو حالة الخروج عن خط السير أو ظروف الطريق، الخ، قد ال يشعر السائق بأن الوظيفة  ●
تعمل أو قد ال يتم تشغيل الوظيفة على اإلطالق.

تقوم عمليات تحكم السائق بعجلة القيادة بإبطال المساعدة عند ميالن السيارة. ●
ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة المساعدة عند ميالن السيارة. ●
قد يصدر صوت من حجيرة المحرك عند ضغط دواسة الفرامل أو عندما تكون وظيفة المساعدة عند ميالن  ●

السـيارة قيد التشـغيل. ال يدل هذا الصوت على وجود خلل في نظام التحذير من الخروج عن خط السـير 
.LDA

وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ■
قـد يكـون من الصعب سـماع صوت التحذير بسـبب وجـود ضوضاء خارجيـة أو صوت صـادر من نظام  ●

. الصوت مثالً
إذا كانت حافة المسار* غير واضحة أو مستقيمة، فقد ال تعمل وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير. ●
ال تحاول اختبار تشغيل وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير بنفسك. ●

*:  الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً
وظيفة التحذير من انحراف السيارة ■

إذا قرر النظام أن السيارة تتمايل أثناء تشغيل وظيفة التحذير 
مـن انحراف السـيارة، يتـم إصدار صـوت تحذير وعرض 
رسـالة تحذيـر تحـث السـائق على أخـذ اسـتراحة والرمز 
المبين في الشكل التوضيحي على شاشة العرض المتعددة 

المعلومات في نفس الوقت. 

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لحالة السيارة وظروف الطريق.



٣٣٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

رسالة التحذير ■
إذا تم عرض رسـالة التحذير التالية على شاشـة العرض المتعددة المعلومات وكان مؤشـر نظام التحذير من 
الخروج عن خط السـير LDA يضيء باللون األصفر، قم بتنفيذ اإلجراء المناسـب لتحري الخلل وإصالحه. 

.وقم باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة إذا تم عرض رسائل تحذير أخر
● 

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
● 

تـم إلغـاء النظام مؤقتاً بسـبب وجود خلل في مستشـعر غير الكاميـرا األمامية. اضبط نظـام التحذير من • 
الخـروج عن خط السـير LDA على وضع اإليقاف وانتظر لفترة قصيرة ثم اضبطه على وضع التشـغيل 

من جديد.
النظام غير متاح مؤقتاً ألن السـيارة تنحرف بصورة متكررة عن خط سـيرها أو مسـارها* في فترة زمنية • 

قصيرة. قم بضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السيارات غير المجهزة بالنظام 
الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول 
السـيارة وبدء التشـغيل)، ثم اضبطه على وضع التشغيل ”ON“ (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي 
لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام 

.الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) مرة أخر
*:  الحد الفاصل بين األسفلت وجانب الطريق كالعشب أو التراب أو الرصيف مثالً

● 

ال يمكن اسـتخدام الوظيفة ألن سـرعة السـيارة تتجاوز نطاق تشـغيل نظام التحذير مـن الخروج عن خط 
السير LDA. قم بتخفيف سرعة القيادة.

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير إعدادات الوظيفة. (المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٤)



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٣٤

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة 
 المضبوطة تلقائياً

موجز الوظائف
عندمـا يكون وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة إلـى أخر مضبوطاً على وضع التشـغيل، يتم 
تسـريع السـيارة وخفض سـرعتها تلقائياً بحيث يكون تغير سـرعة سـيارتك مالئماً لتغير سرعة 
السـيارة التـي أمامـك حتى إذا لم يتـم ضغط دواسـة التعجيل. عندمـا تكون السـيارة في وضع 

. التحكم بالسرعة الثابتة، تتم قيادة السيارة بالسرعة المضبوطة مسبقاً
قم باسـتعمال الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً على الطرق 

السريعة.
وضع التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر ( ص ٣٣٨) ●
وضع التحكم بالسرعة الثابتة ( ص ٣٤٤) ●

مكونات النظام
المؤشرات  

السرعة المضبوطة  
مفتـاح التحكـم بالمسـافة مـن سـيارة إلى   

أخر
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

السـرعة  علـى  المحافظـة  نظـام  مفتـاح   
المضبوطة تلقائياً

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٣٣٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
تقع على السـائق وحده مسؤولية القيادة بصورة آمنة. ال تعتمد على النظام فقط، وقم بالقيادة بصورة آمنة  ●

دائماً مع إيالء القدر الكافي من االنتباه إلى المناطق المحيطة بسيارتك.
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً يوفر المسـاعدة على القيادة لتخفيف  ●

العبء الذي يقع على السائق. ولكن، توجد حدود للمساعدة التي يتم توفيرها.
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثيراً على هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

عندما قد ال يقوم المستشعر باكتشاف السيارة الموجودة أمامك بصورة صحيحة:  ص ٣٤٧• 
الظـروف التـي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسـافة بين سـيارتك والسـيارة التـي أمامك بصورة • 

صحيحة:  ص ٣٤٨
اضبط السـرعة بشـكل مالئم وفقاً لحدود السـرعة والكثافة المرورية وظروف الطريق والظروف الجوية  ●

إلخ. السائق مسؤول عن التأكد من السرعة المضبوطة.
حتـى عندمـا يعمل النظـام بصورة عادية، قـد تختلف حالة السـيارة الموجودة أمامك التي يتم اكتشـافها  ●

باسـتعمال النظام عن حالتها التي تتم مراعاتها من قبل السـائق. لذلك، ينبغي على السـائق أن يظل منتبهاً 
فـي جميع األوقات، ويقوم بتقييم خطورة كل موقف، ويحـرص على القيادة بصورة آمنة. االعتماد على 
هـذا النظـام فقـط أو اعتبار أن النظام يضمن السـالمة أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إلـى وقوع حادث، مما 

يتسبب في الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
اضبـط تهيئـة الـرادار الديناميكي لنظـام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً علـى وضع اإليقاف  ●

باستعمال الزر ”ON-OFF“ عند عدم استعماله.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٣٦

تنبيهات حول أنظمة المساعدة على القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن المسـاعدة التي يقوم النظام بتوفيرها تكون محدودة. عدم القيام 

بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.
مساعدة السائق على قياس المسافة التالية ●

الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً مصمم فقط لمسـاعدة السـائق على 
تحديد المسافة بين سيارته وسيارة محددة موجودة أمامه. إنه عبارة عن آلية ال تسمح بالقيادة الطائشة أو 

القيادة بدون انتباه، وال يمكنه مساعدة السائق على القيادة في ظروف الرؤية الصعبة. 
يجب على السائق أن يوجه اهتماماً إضافياً للمناطق المحيطة بالسيارة.

مساعدة السائق على تحديد المسافة الصحيحة بين السيارتين ●
يقرر الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ما إذا كانت المسافة بين سيارتك 
والسـيارة المحددة الموجـودة أمامه ال تتجاوز النطاق المحدد. وهو غير قـادر على اتخاذ أي قرار آخر. 
لذلـك ال بـد للسـائق من توخي الحذر الشـديد وتقرير مـا إذا كان يوجـد احتمال خطر فـي أي حال من 

األحوال.
مساعدة السائق على تشغيل السيارة ●

 الـرادار الديناميكي لنظـام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً ال يتضمن وظائـف تمنع أو تتفاد
وقـوع االصطدامـات مع السـيارات الموجـودة أمامك. لذلك فعنـد وجود أي خطر يجب على السـائق 

التحكم بالسيارة بصورة صحيحة فوراً لضمان السالمة.



٣٣٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

الظروف غير المالئمة لتشغيل الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
ال تقـم باسـتعمال الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً فـي أية من الحاالت 

التالية.
القيام بذلك قد يؤدي إلى التحكم بالسرعة بصورة غير مالئمة، مما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب 

في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
الطرق التي يوجد عليها المشاة أو ركاب الدراجات الهوائية، الخ ●
في االزدحام الشديد ●
على طرق ذات منعطفات حادة ●
على طرق ملتوية ●
على طرق زلقة مثل الطرق المغطاة بالماء أو الثلج أو الجليد ●
على المنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغير مفاجئ بين المرتفعات الحادة والمنحدرات المتدرجة  ●

قد تزداد سرعة السيارة عن السرعة المضبوطة أثناء القيادة على منحدر حاد.
في مداخل الطرق السريعة ●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق المستشـعرات من االكتشـاف بصورة صحيحة (ضباب، ثلج،  ●

عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)
عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ على السطح األمامي للرادار/الكاميرا األمامية ●
في ظروف حركة المرور التي تتطلب زيادة وخفض السرعة بصورة متكررة ●
عند قطر مقطورة باسـتعمال سـيارتك (السـيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة) أو أثناء قطر سيارتك  ●

عند الطوارئ
عندما غالباً ما يتم سماع صوت تحذير االقتراب ●



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٣٨

قيادة السيارة في وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك
هذا الوضع يسـتعمل راداراً الكتشـاف وجود السيارات ضمن مسافة m 100 (١٠٠ متر) تقريباً 
أمام سـيارتك، ويحدد المسـافة الحالية بين سيارتك والسـيارة التي أمامك ويحافظ على مسافة 
مناسـبة عن السـيارات الموجودة أمامك. كما يمكن ضبط المسافة بين سـيارتك والسيارة التي 

أمامك عن طريق تشغيل مفتاح التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
قد تقصر المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك عند القيادة على المنحدرات.



٣٣٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

مثال على قيادة السيارة بالسرعة الثابتة  
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسير السيارة بالسرعة التي ضبطها السائق. 
/قيادة السيارة بالسـرعة المضبوطة مسبقاً وراء  مثال على خفض السـرعة المضبوطة مسـبقاً  

سيارة أخر
عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة

. إذا كان البد من خفض  عند اكتشـاف سـيارة تسـير أمامك، يقوم النظام بخفض سـرعة سـيارتك تلقائيـاً
سـرعة السـيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستضيء مصابيح التوقف في هذا الوقت). سيستجيب 
النظام لتغير سرعة السيارة الموجودة أمامك من أجل الحفاظ على المسافة بين السيارتين التي قام السائق 
بضبطهـا. يتم التحذيـر من االقتراب عندما ال يتمكن النظام من خفض السـرعة إلى المسـتو المطلوب 

للحيلولة دون اقتراب سيارتك من السيارة التي أمامك.
عندمـا يتـم تشـغيل ذراع إشـارة االنعطـاف وتتحـرك سـيارتك إلى حـارة التجـاوز أثنـاء القيادة بسـرعة 

km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) أو أعلى، تزداد سرعة السيارة للمساعدة على تجاوز سيارة مارة.

قد يقوم النظام بتعريف ماهية حارة التجاوز بناءً على موقع عجلة القيادة في السـيارة فقط (موضع السـائق 
في الجانب األيسر مقابل موضع السائق في الجانب األيمن.) إذا تمت قيادة السيارة إلى منطقة تكون فيها 
حارة التجاوز على جانب مختلف عن المكان الذي تتم فيه عادةً قيادة السيارة، فقد تتسارع السيارة عندما 
يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف في االتجاه المعاكس لحارة التجاوز (على سبيل المثال، إذا كان السائق 
عادةً ما يسـتعمل السـيارة في منطقة تكـون فيها حارة التجاوز على اليمين، ثم يتجـه إلى منطقة تكون فيها 

حارة التجاوز على اليسار، فقد تتسارع السيارة عند تشغيل ذراع إشارة االنعطاف إلى اليمين).
مثال على التسريع   

عندما ال تعود هناك أية سيارات تسير أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة في سيارتك
يقوم النظام بزيادة سـرعة السـيارة إلى أن يتم الوصول إلى السرعة المضبوطة. ثم يعود النظام إلى السرعة 

. الثابتة المضبوطة مسبقاً



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٤٠

تهيئة سرعة السيارة (وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك)
اضغـط الـزر ”ON-OFF“ لتشـغيل نظـام   ١

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
لنظـام  الديناميكـي  الـرادار  مؤشـر  سـيضيء 
المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً وسيتم 
عـرض الرسـالة علـى شاشـة العـرض المتعددة 
المعلومـات. اضغط الزر مرة أخـر إللغاء نظام 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
إذا تم ضغط الـزر ”ON-OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية 
أو أكثـر، يتـم تشـغيل النظـام فـي وضـع التحكم 

بالسرعة الثابتة. ( ص ٣٤٤)
قم بزيادة سرعة السيارة أو خفضها بتشغيل   ٢
السـرعة  إلـى  للوصـول  التعجيـل  دواسـة 
كم/سـاعة]   ٣٠]  30 km/h) المرغوبـة 
تقريبـاً أو أعلـى) وادفـع الـذراع لألسـفل 

لحفظها في الذاكرة.
سـيضيء مؤشـر الضبط ”SET“ الخـاص بنظام 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السيارة المختارة عند رفع يدك عن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.



٣٤١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

تعديل السرعة المضبوطة
تعديل السرعة المضبوطة بواسطة الذراع ●

لتغيير السرعة المضبوطة، قم بتشغيل الذراع إلى أن يتم عرض السرعة المضبوطة المرغوبة.
لزيادة سرعة السيارة  

لخفض سرعة السيارة  
ضبـط السـرعة بدقـة: قـم بتحريـك الـذراع إلى 

. االتجاه المرغوب مؤقتاً
ضبط السرعة بمقدار كبير: ادفع الذراع لألعلى/
لألسـفل مطوالً لتغيير السـرعة، وارفـع يدك عنه 

عند وصول السيارة إلى السرعة المرغوبة.
عندمـا يكون وضع التحكم بالمسـافة بين سـيارتك والسـيارة التـي أمامك مختاراً، سـتزداد أو 

تنخفض السرعة المضبوطة كما يلي:
 ١٫٦) 1.6 km/h) (١ ميل/ساعة) 1 mph 1 (١ كم/ساعة)*١ أو km/h ضبط السرعة بدقة: بمقدار

كم/ساعة))*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع
ضبط السـرعة بمقدار كبير: تتم زيادة أو خفض السـرعة على خطوات مقدار كل منها  km/h 5 (٥ كم/

ساعة)*١ أو mph 5 (٥ ميل/ساعة) (km/h 8 (٨ كم/ساعة))*٢ طوال مدة دفع الذراع مطوالً
في وضع التحكم في السرعة الثابتة ( ص ٣٤٤)، ستزداد أو تنخفض السرعة المضبوطة كما 

يلي:
 ١٫٦) 1.6 km/h) (١ ميل/ساعة) 1 mph 1 (١ كم/ساعة)*١ أو km/h ضبط السرعة بدقة: بمقدار

كم/ساعة))*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع
. ضبط السرعة بمقدار كبير: سيتم تغيير السرعة بشكل مستمر أثناء ضغط الذراع مطوالً

*١:  عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”km/h“ (كم/ساعة)
*٢:  عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”MPH“ (ميل/ساعة)

زيادة السرعة المضبوطة بواسطة دواسة التعجيل ●
قم بزيادة سرعة السيارة بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إلى سرعة السيارة المرغوبة  ١

ادفع الذراع لألسفل  ٢



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٤٢

تغيير المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك (وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك 
والسيارة التي أمامك)

ضغـط المفتـاح يغيـر المسـافة بيـن سـيارتك 
والسيارة التي أمامك كما يلي:

طويلة  
متوسطة  
قصيرة  

يتم ضبـط المسـافة بين سـيارتك والسـيارة التي 
أمامـك علـى وضع المسـافة الطويلـة تلقائياً عند 
ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشغيل 
”ON“ (السـيارات غيـر المجهـزة بالنظام الذكي 
لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو وضع التشغيل 
IGNITION ON (السـيارات المجهزة بالنظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

عالمة السيارة 
الموجودة أمامك

تهيئات المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك (وضع التحكم بالمسافة بين 
سيارتك والسيارة التي أمامك)

اختر مسافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إلى أن المسافات المبينة تنسجم مع سرعة السيارة 
بمعدل km/h 80 (٨٠ كم/ساعة). تزداد/ تقل المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً 

لسرعة السيارة.
المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامكخيارات المسافة

حوالي m 50 (٥٠ متر)طويلة
حوالي m 40 (٤٠ متر)متوسطة
حوالي m 30 (٣٠ متر)قصيرة



٣٤٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة
سـحب الـذراع نحـوك يـؤدي إلـى إلغـاء   

التحكم بالسرعة.
يتـم أيضـاً إلغـاء التحكـم بالسـرعة عنـد قيامـك 

بضغط دواسة الفرامل.
رفـع الـذراع لألعلى يـؤدي إلى اسـتئناف   
نظـام المحافظـة علـى السـرعة المضبوطة 

تلقائياً والعودة إلى السرعة المضبوطة.
ولكـن، ال يتـم اسـتئناف نظـام المحافظـة علـى السـرعة المضبوطة تلقائيـاً عندما تكون سـرعة السـيارة 

km/h 25 (٢٥ كم/ساعة) تقريباً أو أقل.

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر) التحذير من االقتراب
عندمـا تصبح سـيارتك قريبـة جداً من سـيارة 
إلـى  السـرعة  تخفيـض  يمكـن  وال  أمامـك، 
المسـتو المطلوب بواسـطة نظـام المحافظة 
علـى السـرعة المضبوطـة تلقائيـاً، سـيومض 
المؤشـر ويتم إصـدار صوت إشـاري لتحذير 
السـائق. أحد األمثلة علـى ذلك الوضع هو إذا 
مر سـائق آخر من أمامك بينما تسـير أنت وراء 
سـيارة. اضغط دواسـة الفرامل لضمان مسافة 

مالئمة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
قد ال تصدر التحذيرات في بعض الحاالت مثل ■

في الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم تقليل المسـافة بين سيارتك والسيارة التي 
أمامك.

عندما تسير السيارة التي أمامك بنفس سرعة سيارتك أو أسرع منها ●
عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة بطيئة جداً ●
بعد ضبط السرعة الخاصة بنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مباشرة ●
عند ضغط دواسة التعجيل ●



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٤٤

اختيار وضع التحكم بالسرعة الثابتة
عند اختيار وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً، ستحافظ السيارة على السرعة المضبوطة بدون 
التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك. اختر هذا الوضع فقط عندما ال يعمل وضع 

التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب اتساخ الرادار، الخ.
عندما يكـون نظام المحافظة على السـرعة   ١
اإليقـاف،  وضـع  فـي  تلقائيـاً  المضبوطـة 
اضغط الـزر ”ON-OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية 

أو أكثر.
بعد ضغط الزر ”ON-OFF“ مباشـرة، سـيضيء 
المحافظـة  لنظـام  الديناميكـي  الـرادار  مؤشـر 
. بعـد ذلك، يتم  علـى السـرعة المضبوطـة تلقائياً
تغييـره إلى مؤشـر نظـام المحافظة على السـرعة 

. المضبوطة تلقائياً
ال يمكـن تغيير وضع التحكم بالسـرعة الثابتة إال 
عند تشـغيل الـذراع عندما يكون نظـام المحافظة 
على السرعة المضبوطة تلقائياً في وضع اإليقاف.

قم بزيادة سرعة السيارة أو خفضها بتشغيل   ٢
السـرعة  إلـى  للوصـول  التعجيـل  دواسـة 
كم/سـاعة]   ٣٠]  30 km/h) المرغوبـة 
تقريبـاً أو أعلـى) وادفـع الـذراع لألسـفل 

لضبط السرعة.
سـيضيء مؤشـر الضبط ”SET“ الخـاص بنظام 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السيارة المختارة عند رفع يدك عن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.
ضبط تهيئة السرعة:  ص ٣٤١

إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة:  ص ٣٤٣



٣٤٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عندما ■
يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة D. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) ●
ذراع تبديل السرعات في المد الثاني أو أعلى. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي) ●
يمكن ضبط هذا البند بالسرعات التالية وفقاً لوضع التحكم. ●

وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك: km/h  30  (٣٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى• 
وضع التحكم في السرعة الثابتة: km/h  30  (٣٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى• 

زيادة سرعة السيارة بعد ضبطها ■
يمكن تعجيل السـيارة بتشـغيل دواسة التعجيل. بعد التعجيل، يتم استئناف السرعة المضبوطة. ولكن، عندما 
يكون وضع التحكم بالمسـافة بين سـيارتك والسـيارة التي أمامك مختاراً، قد تنخفض سرعة السيارة أقل من 

السرعة المضبوطة للمحافظة على المسافة الكافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
اختيار وضع جهاز نقل الحركة (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي) ■

ا، فقد  ا أو منخفضة جدً اختر وضع جهاز نقل الحركة وفقاً لسـرعة السـيارة. إذا كانت سرعة المحرك عالية جدً
يتم إلغاء التحكم تلقائيًا.

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك ■
يتم إلغاء وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك تلقائياً في الظروف التالية.

● . انخفاض سرعة السيارة الفعلية إلى أقل من km/h  25  (٢٥ كم/ساعة) تقريباً
● .VSC يتم تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
يتم تشغيل نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC لمدة من الزمن. ●
عندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة VSC أو نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال  ●

بقوة السحب A-TRC في وضع اإليقاف.
ال يمكن قيام المستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة ألنه يكون مغطى بشيء ما. ●
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N أو إذا تم الضغط على دواسة الكلتش لمدة زمنية  ●

معينة أو أكثر. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)
الموديـالت المجهـزة بنظام الدفع بأربع عجالت*: لم يتم إكمال عملية تحويل وضع الدفع خالل ٥ ثوان  ●

عندما يكون نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مضبوطاً على وضع التشغيل.
إذا تم إلغاء وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك تلقائياً ألية أسباب غير السبب المذكور 

أعاله، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام. اتصل بوكيل تويوتا.
*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص١٢)



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٤٦

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالسرعة الثابتة ■
يتم إلغاء وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً في الحاالت التالية:

انخفاض سـرعة السيارة الفعلية إلى أقل من السرعة المضبوطة مسبقاً بمقدار km/h 16 (١٦ كم/ساعة)  ●
. تقريباً

● . انخفاض سرعة السيارة الفعلية إلى أقل من km/h  30  (٣٠ كم/ساعة) تقريباً
● .VSC يتم تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
يتم تشغيل نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC لمدة من الزمن. ●
عندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة VSC أو نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال  ●

بقوة السحب A-TRC في وضع اإليقاف.
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N أو إذا تم الضغط على دواسة الكلتش لمدة زمنية  ●

معينة أو أكثر. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)
الموديـالت المجهـزة بنظام الدفع بأربع عجالت*: لم يتم إكمال عملية تحويل وضع الدفع خالل ٥ ثوان  ●

عندما يكون نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مضبوطاً على وضع التشغيل.
إذا تم إلغاء وضع التحكم بالسـرعة الثابتة تلقائياً ألية أسـباب غير السـبب المذكور أعاله، فقد يشير ذلك إلى 

وجود خلل في النظام. اتصل بوكيل تويوتا.
*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

تشغيل الفرامل ■
قد يصدر صوت أثناء تشغيل الفرامل وقد تتغير استجابة دواسة الفرامل، ولكن ذلك ال يشير إلى وجود خلل.

رسـائل التحذيـر واألصوات اإلشـارية الخاصة بالـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة  ■
تلقائياً

يتم اسـتعمال رسـائل التحذير واألصوات اإلشـارية لإلشـارة إلى حدوث خلل في النظام أو إلبالغ السـائق 
بضـرورة توخـي الحـذر أثنـاء القيـادة. إذا تم عـرض أي من رسـائل التحذير على شاشـة العـرض المتعددة 

المعلومات، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات. ( ص ٣١٠، ٦٤٠)



٣٤٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

عندما ال يتمكن المستشعر من اكتشاف السيارة الموجودة أمامك بصورة صحيحة ■
في الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة الفرامل عندما يكون خفض السرعة بواسطة النظام غير 

كاف أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب األمر زيادة سرعة السيارة.
بما أن المستشـعر قد ال يتمكن من اكتشـاف هذه األنواع من السـيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل وظيفة 

تحذير االقتراب ( ص ٣٤٣).
السيارات التي تدخل أمام سيارتك فجأة ●
السيارات التي تسير بسرعة منخفضة ●
السيارات غير المتحركة في نفس خط السير ●
السيارات التي تكون أجزاؤها الخلفية منخفضة (مقطورات فارغة، الخ) ●

دراجات نارية تسير في نفس خط السير ●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات المجاورة ويعيق قيام المستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة ●
عندما تكون مقدمة سيارتك مرتفعة  ●

(بسبب حمولة ثقيلة محملة في حجيرة األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً ●



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٤٨

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة صحيحة ■
في الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الضرورة.

ألن المستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون المسار ضيقاً ●

أثناء تشـغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع سيارتك  ●
في المسار غير مستقر

عندما تقوم السيارة الموجودة أمامك بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ ●
عند القيادة على طريق محاط بهيكل، كداخل نفق أو على جسر مثال ●
أثناء انخفاض سرعة السيارة حتى السرعة المضبوطة بعد زيادة سرعتها بالضغط على دواسة التعجيل ●



٣٤٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

 نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

موجز الوظائف
استخدم نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً للمحافظة على السرعة المضبوطة دون 

ضغط دواسة التعجيل. 
المؤشرات  

السـرعة  علـى  المحافظـة  نظـام  مفتـاح   
المضبوطة تلقائياً

ضبط سرعة السيارة
اضغـط الـزر ”ON-OFF“ لتشـغيل نظـام   ١
 . المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

سـيضيء مؤشـر نظـام المحافظـة علـى السـرعة 
. المضبوطة تلقائياً

اضغط الزر مرة أخر إللغاء نظام المحافظة على 
 . السرعة المضبوطة تلقائياً

قـم بزيـادة أو تخفيض سـرعة السـيارة إلى   ٢
السـرعة المرغوبـة وادفع الذراع لألسـفل 

لضبط السرعة.
.“SET” سيضيء مؤشر

سـرعة السيارة المختارة عند رفع يدك عن الذراع 
تصبح السرعة المضبوطة.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٥٠

تعديل السرعة المضبوطة
لتغيير السرعة المضبوطة، قم بتشغيل الذراع الى أن تحصل على السرعة المضبوطة المرغوبة.

لزيادة سرعة السيارة  
لتخفيض سرعة السيارة  

ضبـط السـرعة بدقـة: قـم بتحريـك الـذراع الى 
. االتجاه المرغوب مؤقتاً

ضبـط السـرعة بمقدار كبيـر: حافظ علـى الذراع 
مسحوباً الى االتجاه المرغوب.

ستزداد أو ستنخفض السرعة المضبوطة كما يلي:
ضبـط السـرعة بدقـة: بمقـدار حوالـي km/h  1.6  (١٫٦ كم/سـاعة)*١ أو km/h  1.0  (١٫٠ كـم/

ساعة)*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع.
ضبـط السـرعة بمقدار كبير: يمكن زيادة أو خفض السـرعة المضبوطة بشـكل مسـتمر إلـى أن يتم تحرير 

الذراع.
1GR-FE ١:  للمحرك*

1GR-FE ٢:  باستثناء المحرك*
إلغاء واستئناف نظام التحكم في السرعة الثابتة

سـحب الـذراع نحوك يـؤدي إللغـاء نظام   
التحكم في السرعة الثابتة.

يمكن أيضاً إلغاء السـرعة المضبوطة عند تعشيق 
الفرامـل أو ضغـط دواسـة الكلتـش (جهـاز نقل 

الحركة اليدوي فقط).
السـتئناف  يـؤدي  لألعلـى  الـذراع  دفـع   

السرعة المضبوطة الثابتة.
 30  km/h 40  (٤٠ كم/ساعة)*١ أو  km/h  يمكن االستئناف عندما تكون سرعة السيارة أعلى من حوالي

 (٣٠ كم/ساعة)*٢.
1GR-FE ١:  للمحرك*

1GR-FE ٢:  باستثناء المحرك*



٣٥١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

يمكن ضبط نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عندما ■
●  .S 4 أو أعلى مـن الوضع أو يتـم تحويله إلى المـد D يكـون ذراع تبديـل السـرعات فـي وضع القيـادة

(السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)
*١ أو km/h 30 (٣٠ كم/ساعة)*٢. ● سرعة السيارة أعلى من km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً

1GR-FE ١:  للمحرك*
1GR-FE ٢:  باستثناء المحرك*

زيادة سرعة السيارة بعد ضبطها ■
يمكن تعجيل السيارة بصورة عادية. بعد التعجيل، يتم استئناف السرعة المضبوطة. ●
حتى بدون إلغاء نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً، يمكن زيادة السـرعة المضبوطة بواسـطة  ●

تعجيل سرعة السيارة الى السرعة المرغوبة أوالً ثم دفع الذراع لألسفل لضبط السرعة الجديدة.
اإللغاء التلقائي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■

سيتوقف نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عن الحفاظ على السرعة المضبوطة في أي من الحاالت التالية: 
●  16 km/h عنـد انخفـاض سـرعة السـيارة الفعليـة إلـى أقـل مـن السـرعة المضبوطـة مسـبقاً بمقـدار

. (١٦ كم/ساعة) تقريباً
في هذه الحالة، يتم إلغاء السرعة المضبوطة المحفوظة في الذاكرة.

*١ أو km/h 30 (٣٠ كم/ساعة)*٢. ● سرعة السيارة الفعلية أقل من km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً
يتم تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة VSC. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*٣: لم يتم إكمال عملية تحويل وضع الدفع خالل ٥ ثوان  ●

عندما يكون نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مضبوطاً على وضع التشغيل.
يتـم تشـغيل نظـام التحكم بقوة السـحب TRC/نظـام التحكم الفعال بقـوة السـحب A-TRC لمدة من  ●

الزمن. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
عندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة VSC أو نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال  ●

بقوة السحب A-TRC في وضع اإليقاف. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
1GR-FE ١:  للمحرك*

1GR-FE ٢:  باستثناء المحرك*
*٣:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

إذا تحـول مؤشـر نظـام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً إلى اللـون األصفر أو إذا تم عرض رسـالة  ■
التحذير الخاصة بنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً على شاشة العرض المتعددة المعلومات

اضغط الزر ”ON-OFF“ إللغاء النظام، ومن ثم اضغط الزر مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.
إذا لـم تتمكـن مـن ضبط السـرعة الخاصة بنظام المحافظـة على السـرعة المضبوطة تلقائياً أو تـم إلغاء نظام 
المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً على الفور بعد ضبطه على وضع التشـغيل، فإنه قد يشير الى وجود 

. اطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا لديك.  خلل في نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٥٢

لتفادي تشغيل نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً بالخطأ ■
قم بإيقاف نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً باستعمال الزر ”ON-OFF“ عند عدم استعماله.

الظروف غير المالئمة لتشغيل نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
ال تستخدم نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً في أية حالة من الحاالت التالية.

قد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة مما يتسبب في وقوع حادث يؤدي للوفاة أو اإلصابة بجروح 
خطيرة.

في االزدحام الشديد ●
على طرق ذات منعطفات حادة ●
على طرق ملتوية ●
على طرق زلقة مثل الطرق المغطاة بالماء أو الثلج أو الجليد ●
على منحدرات/مرتفعات حادة ●

قد تزداد سرعة السيارة عن السرعة المضبوطة أثناء القيادة على منحدر حاد.
عند قطر مقطورة باسـتعمال سـيارتك (السـيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة) أو أثناء قطر سيارتك  ●

عند الطوارئ



٣٥٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

مستشعر المساعدة على صف سيارة تويوتا

عند صف السيارة في موقف سيارات متواز أو إدخالها في مرآب، يتم قياس المسافة بين السيارة 
واألجسـام كجدار بواسطة المستشـعرات ويتم إعالمك بها عن طريق شاشة العرض المتعددة 
المعلومـات وصوت التحذير. قم دائماً بفحص المنطقة المحيطة بالسـيارة عند اسـتعمال هذا 

النظام.

أنواع المستشعرات
 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات

الفوالذية األمامية
 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 

الفوالذية األمامية

مستشعرات الركن األمامي  
مستشعرات الركن الخلفي  

المستشعرات الخلفية الوسطى  

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٥٤

تشغيل/إيقاف مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا
يمكن تشغيل/إيقاف مستشعر المساعدة على 

صف السيارة تويوتا
عند تشغيله، يضاء ضوء المؤشر إلبالغ السائق بأن 

النظام في وضع التشغيل.

شاشة العرض
عند قيام المستشـعرات باكتشـاف جسـم ما، يتم عرض الشـكل التوضيحي التالي على الشاشة 

إلبالغ السائق بموضع الجسم والمسافة إليه.
شاشة العرض المتعددة المعلومات* ■

المنطقـة التـي يتـم اكتشـافها بواسـطة   
الركـن  فـي  المركبـة  المستشـعرات 

األمامي
المنطقـة التـي يتـم اكتشـافها بواسـطة   
الركـن  فـي  المركبـة  المستشـعرات 

الخلفي
المنطقـة التـي يتـم اكتشـافها بواسـطة   
المستشعر المركب في وسط المؤخرة

قد تختلف السيارة المبينة في األشكال التوضيحية وفقاً للفئة.  :*



٣٥٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

شاشة االكتشاف بواسطة المستشعر، المسافة إلى الجسم
عرض المسافة ■

عندما يكتشـف أحد المستشـعرات جسماً ما، يتم عرض المسـافة التقريبية إلى ذلك الجسم 
على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

شاشة العرض 
المتعددة 

المعلومات*

المسافة التقريبية عن الجسم
المستشعر الخلفي األوسط مستشعر الركن األمامي

ومستشعر الركن الخلفي 

(مستمر)

—
المستشعر الخلفي األوسط فقط:

cm 150 (١٥٠ سم) الى 
cm 80 (٨٠ سم)

(مستمر)

cm 60 (٦٠ سم) الى 
cm 45 (٤٥ سم)

المستشعر الخلفي األوسط:
cm 80  (٨٠ سم) إلى 

cm 70  (٧٠ سم)
مستشعر الركن الخلفي:
cm 60  (٦٠ سم) إلى 

cm 50   (٥٠ سم)

(مستمر)

cm 45 (٤٥ سم) الى 
cm 35 (٣٥ سم)

المستشعر الخلفي األوسط:
cm 70  (٧٠ سم) إلى 

cm 60  (٦٠ سم)
مستشعر الركن الخلفي:
cm 50   (٥٠ سم) إلى 

cm 40   (٤٠ سم)

(وميض)

أقل من cm 35 (٣٥ سم)
المستشعر الخلفي األوسط:

أقل من cm 60  (٦٠ سم)
مستشعر الركن الخلفي:

أقل من cm 40   (٤٠ سم)

*:  قد تختلف الصور عن الصور المبينة في األشكال التوضيحية. ( ص ٣٥٤)



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٥٦

إصدار صوت إشاري والمسافة من الجسم
يتم إصدار صوت إشاري عند تشغيل المستشعرات.

يتم إصدار الصوت اإلشاري بسرعة أعلى تدريجياً كلما اقتربت السيارة من الجسم.  ●
عند وصول السـيارة الى المسافة التالية من الجسم، يتم إصدار الصوت اإلشاري بصورة 

مستمرة.
مستشعر الركن األمامي: حوالي cm 35 (٣٥ سم)• 
مستشعر الركن الخلفي: حوالي   cm  40 (٤٠ سم)• 
المستشعر الخلفي األوسط: حوالي cm 60   (٦٠ سم)• 

عندما تكتشف المستشعرات جسمين أو أكثر في آن واحد، يستجيب نظام إصدار الصوت  ●
اإلشاري للجسم األقرب.
مد اكتشاف المستشعرات
حوالي cm  60  (٦٠ سم)  

حوالي cm 150 (١٥٠ سم)  
اكتشـاف   مـد يبيـن  التوضيحـي  الشـكل 
المستشـعرات. الحـظ أن المستشـعرات قـد ال 
تتمكـن من اكتشـاف األجسـام القريبة جـداً من 

السيارة.
قـد يتغير مـد االكتشـاف وفقاً لشـكل العائق، 

الخ.



٣٥٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

يمكن تشغيل مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا عندما ■
يتـم ضبـط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غيـر المجهزة بالنظـام الذكي  ●

لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو وضع التشـغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي 
لدخول السيارة وبدء التشغيل).

مستشعر الركن األمامي: ●
 •.P يكون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار
تكون سرعة السيارة km/h 10 (١٠ كم/ساعة) تقريبا أو أقل.• 

المستشعرات المركبة في الركنين الخلفيين ومؤخرة السيارة الوسطى:  ●
.R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف

معلومات اكتشاف المستشعر ■
نطاق اكتشاف المستشعر يقتصر على المناطق المحيطة بواقيات الصدمات. ●
وفقاً لشكل الجسم أو عوامل أخر، قد يتم االكتشاف من مسافة قصيرة أو قد يكون االكتشاف غير ممكن. ●
قد يكون االكتشاف غير ممكن إذا اقتربت األجسام كثيراً من المستشعر. ●
يوجد فرق قليل في الوقت بين اكتشاف الجسم وعرضه على الشاشة. حتى عند القيادة بسرعات منخفضة،  ●

قد يدخل الجسم ضمن المنطقة التي يتم فيها االكتشاف قبل عرضه على الشاشة وإصدار صوت التحذير.
قد ال يتم اكتشـاف أعمدة رقيقة أو أشـياء أوطأ من المستشـعر عند اقتراب السيارة منها، حتى إذا كان قد تم  ●

اكتشافها.
قد يصعب سـماع صوت التحذير بسـبب مسـتو الصـوت الصادر من نظـام الصوت أو ضوضـاء الهواء  ●

المتدفق من نظام تكييف الهواء.
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظيفة بصورة صحيحة  ■

قد تؤثر بعض الحاالت المعينة للسيارة والبيئة المحيطة بالسيارة على قدرة المستشعر على اكتشاف األجسام 
بصورة صحيحة. فيما يلي أمثلة خاصة قد تحدث فيها هذه الحالة.

وجود غبار أو ثلوج أو جليد على المستشعر. (يمكن حل هذه المشكلة وذلك بمسح المستشعرات.) ●
المستشعر متجمد. (يمكن حل هذه المشكلة وذلك بإذابة الجليد عن المنطقة.)  ●

في الجو شـديد البرودة، إذا كان المستشـعر متجمداً، فربما يظهر على الشاشـة عرض غير عادي أو ربما ال 
يتم اكتشاف األجسام.

المستشعر مغطى بشيء ما. ●
عندما يكون المستشعر أو المنطقة المحيطة بالمستشعر حارة جداً أو باردة جداً ●
على طريق توجد عليه مطبات أو على طريق مائل أو على طريق مغطى بالحصى أو باألعشاب ●
السـيارة محاطة بضوضاء ناشـئة عن أبواق السـيارات أو محـركات الدراجات الناريـة أو الفرامل الهوائية  ●

الخاصة بشاحنات كبيرة أو ضوضاء أخر تولد الموجات فوق السمعية.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٥٨

توجد سيارة أخر مجهزة بمستشعرات المساعدة على صف السيارة بالقرب من سيارتك. ●
المستشعر مغطى بشيء ما أو عليه الماء أو مطر غزير. ●
● . إذا تعرض المستشعر لكمية كبيرة من الماء كما عند القيادة على طريق مغمور بالماء مثالً
إذا كانت السيارة مائلة بشكل كبير. ●
تقترب السيارة من رصيف عال أو منحن. ●
● . عند اقتراب المستشعر من األجسام جداً

شكل الجسم قد يحول دون قدرة المستشعر على اكتشافه. توخى الحذر الشديد تجاه األجسام التالية:
األسالك، األسوجة، الحبال، الخ ●
قطن وثلج وأشياء أخر تمتص الموجات الصوتية ●
مواد حادة الزوايا ●
أجسام منخفضة ●
أجسام مرتفعة تكون أجزاؤها العلوية بارزة باتجاه السيارة ●
األجسام المتحركة مثل البشر أو الحيوانات ●

قد ال يتم اكتشاف شخص يرتدي أنواع معينة من المالبس.
إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

قد يكون المستشعر متسخاً أو مغطى بالثلج أو بالجليد. في مثل هذه الحاالت، إذا تمت إزالته من المستشعر، 
سيعود النظام إلى حالته العادية.

كذلـك، بسـبب تجمد المستشـعر في درجـات الحـرارة المنخفضة، قد يتم عرض مؤشـر خلـل أو قد ال يتم 
اكتشاف جسم. من المفترض أن يعود النظام إلى حالته الطبيعية عندما يذوب الثلج أو الجليد عن المستشعر.

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
وفقاً لخلل المستشعر، قد ال يعمل الجهاز بصورة طبيعية. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
قد يكون هناك تدفق مستمر للماء على سطح المستشعر، كما هو الحال عند هطول أمطار غزيرة. عندما يقرر 

النظام أنه طبيعي، سيعود النظام إلى وضعه الطبيعي.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير تهيئة مستو صوت التحذير. 
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٤)



٣٥٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

عند استعمال مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

وإال فقد ال يمكنك قيادة السيارة بصورة آمنة، مما قد يؤدي الى وقوع حادث.
ال تستعمل المستشعرات عند قيادة السيارة بسرعة أعلى من km/h 10 (١٠ كم/ساعة). ●
مناطق اكتشـاف المستشـعر ووقت رد الفعل محـددة. عند التحرك لألمام أو الرجـوع للخلف، تأكد من  ●

المناطـق المحيطة بالسـيارة (خصوصاً جانبي السـيارة) لضمان السـالمة، وقم بالقيادة ببطء باسـتعمال 
الفرامل للتحكم بسرعة السيارة.

ال تقم بتركيب أية كماليات أو لوحة ترخيص السير ضمن مناطق قيام المستشعرات باالكتشاف. ●
ال يمكن اكتشاف المنطقة الموجودة تحت واقية الصدمات.  ●

قد ال يتم اكتشـاف أعمدة رقيقة أو أشـياء أوطأ من المستشـعر عند اقتراب السـيارة منها، حتى إذا كان قد 
تم اكتشافها.

متى يتوجب عليك إلغاء تفعيل الوظيفة ■
في الحاالت التالية قم بإلغاء تفعيل الوظيفة ألنها قد تعمل حتى لو لم يكن هناك احتمال وقوع تصادم.

السيارة مجهزة بقطب إشارة أو هوائي السلكي أو مصابيح الضباب. ●
تتعرض واقية الصدمات األمامية/الخلفية أو المستشعر لصدمة قوية. ●
تم تركيب جهاز تعليق غير أصلي للسيارة تويوتا (جهاز تعليق منخفض، الخ). ●
خطاطيف القطر مركبة على السيارة. ●
تكون لوحة ترخيص السير ذات الخلفية المضاءة مركبة. ●
إذا تم طالء أحد المستشعرات. ●



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٦٠

عند استعمال مستشعر تويوتا للمساعدة على صف السيارة ■
فـي الحـاالت التالية، قـد ال يعمل النظام بصورة صحيحة بسـبب وجود خلل في المستشـعر، الخ. افحص 

السيارة لد وكيل تويوتا.
يومض مؤشـر تشـغيل مستشـعر المسـاعدة على صف السـيارة تويوتا ويصدر صوت التحذير عند عدم  ●

اكتشاف أي أجسام.
إذا اصطدمت المنطقة المحيطة بالمستشعر بشيء أو تعرضت لصدمة قوية. ●
إذا اصطدمت واقية الصدمات بشيء ما. ●
إذا ظهر المؤشر وبقي هكذا بدون صدور صوت التحذير. ●

مالحظات حول غسل السيارة ■
ال ترش كمية كبيرة من الماء أو البخار على منطقة المستشعر.

قد يؤدي القيام بذلك إلى وقوع خلل في المستشعر.
عند اسـتعمال آلة غسـل عالية الضغط لغسل السيارة، ال تقم برش الماء عالي الضغط على المستشعرات  ●

مباشرة ألن القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع خلل في المستشعر.
عند اسـتعمال البخار لتنظيف السيارة، ال تقرب البخار من المستشعرات بشكل كبير ألن القيام بذلك قد  ●

يؤدي إلى وقوع خلل في المستشعر.



٣٦١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

نظام الدفع بأربع عجالت

قم باستعمال مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين األماميتين الختيار أوضاع الدفع التالية.
H2 (موضع السـرعة العاليـة، وضع الدفع   

بعجلتين)
قـم باسـتعماله للقيـادة العاديـة على طـرق صلبة 
وجافـة. يوفـر هـذا الموضع لـك اقتصـاد أفضل 
في اسـتهالك الوقـود وركوب أهـدأ واهتراء أقل 

لإلطارات.
H4 (موضع السـرعة العاليـة، وضع الدفع   

بأربع عجالت)
قم باسـتعمال هذا الموضع للقيادة على مسارات 
تـؤدي الى انزالق اإلطـارات، مثل الطرق الوعرة 
والطـرق المغطـاة بالجليد أو بالثلـوج فقط. يوفر 
هذا الموضع لك قوة سـحب أقـو بالمقارنة مع 

وضع الدفع بعجلتين.
يضيء ضوء مؤشر نظام الدفع بأربع عجالت

L4 (موضـع السـرعة المنخفضـة، وضـع   
الدفع بأربع عجالت)

قم باسـتعمال هذا الموضع للحصول على قوة السـحب القصو. قم باسـتعمال L4 لصعود المرتفعات 
الشديدة الميالن أو النزول على المنحدرات الشديدة الميالن أو عند القيادة على الطرق الوعرة أو الرملية 

أو الوحلية أو الثلجية.
تضيء أضواء مؤشرات الدفع بأربع عجالت والدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة

.A.D.D (التروس التفاضلية للفصل التلقائي) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

يمكن تعشيق التروس التفاضلية للفصل التلقائي (.A.D.D) أو فصل تعشيقها من خالل عمليات 
التبديل الموضحة في إجراءات التبديل التالية.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٦٢

H4 و H2 التحويل بين
■ H4 إلى H2 التحويل من

قم بخفض سـرعة السـيارة إلى أقل من   ١
km/h 100  ( ١٠٠ كم/ساعة).

وضـع  تحويـل  جهـاز  تحويـل  يمكـن  ال 
الدفـع إذا كانـت سـرعة السـيارة أكثـر مـن 

km/h 100 (١٠٠ كم/ساعة).

100  km/h (١٠٠ كم/ساعة)

اضبط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٢
.H4 األماميتين على

يومـض ضـوء مؤشـر الدفع بأربـع عجالت 
عند التحويل.

الدفـع  فـي  التحكـم  مفتـاح  تدويـر  عنـد 
بالعجلتيـن األماميتيـن حيـن تكـون سـرعة 
السـيارة أكثـر مـن km/h 100 (١٠٠ كم/
سـاعة)، يومـض ضـوء مؤشـر الدفـع بأربع 

عجالت ويتم إصدار صوت تحذيري. 

(في حالة وميض)

قم بخفض سـرعة السـيارة إلى أقل من km/h 100 (١٠٠ كم/سـاعة)، أو قم بإعادة مفتاح التحكم 
.١ مرة أخر في الدفع بالعجلتين األماميتين إلى H2 وحاول تنفيذ خطوة 

تأكد مـن أن ضوء مؤشـر الدفـع بأربع   ٣
عجالت يضيء.

يضـيء ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجالت 
عندما يكتمل تحويل وضع الدفع.

إذا لـم يتوقـف ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع 
عجـالت عـن الوميـض بعـد تدويـر مفتـاح 
التحكـم في الدفع بالعجلتيـن األماميتين من 
H2 إلـى H4، قـم بتنفيـذ أي ممـا يلـي أثناء 

القيادة في خط مستقيم.
التعجيل• 
خفض السرعة• 
القيادة إلى الخلف• 

(يضيء)

قـد ال يتوقـف ضوء مؤشـر الدفع بأربع عجالت عـن الوميض إذا تم تدوير مفتـاح التحكم في الدفع 
بالعجلتين األماميتين من H2 إلى H4 أثناء توقف السيارة. في هذه الحالة، قم بتنفيذ أي مما يلي.

القيادة إلى األمام• 
القيادة إلى الخلف• 



٣٦٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

■ H2 إلى H4 التحويل من
اضبط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ١

.H2 األماميتين على
يومـض ضـوء مؤشـر الدفع بأربـع عجالت 

عند التحويل.
(في حالة وميض)

تأكد مـن أن ضوء مؤشـر الدفـع بأربع   ٢
عجالت ينطفئ.

ينطفـئ ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجالت 
عندما يكتمل تحويل وضع الدفع.

إذا لـم يتوقـف ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع 
عجـالت عـن الوميـض بعـد تدويـر مفتـاح 
التحكـم في الدفع بالعجلتيـن األماميتين من 
H4 إلـى H2، قـم بتنفيذ ما يلـي أثناء القيادة 

في خط مستقيم.
التعجيل• 
خفض السرعة• 
القيادة إلى الخلف• 

(يتم االنطفاء)

إذا كان ضوء مؤشـر الدفـع بأربع عجالت ال يزال يومض، قم بتنفيذ العمليـات المذكورة أعاله أثناء 
تدوير عجلة القيادة لليمين واليسار.

قد تشعر بصدمات في جسم السيارة وعجلة القيادة. ولكن ال يدل هذا على وجود خلل.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٦٤

التحويل بين H4 و L4 (جهاز نقل الحركة التلقائي)
■ L4 إلى H4 التحويل من

قم بإيقاف السيارة.  ١
كانـت  إذا  الدفـع  وضـع  تحويـل  يمكـن  ال 

السيارة تتحرك.

km/h  0  (٠ كم/ساعة)

قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى   ٢
.N وضع الالتعشيق

احتفـظ بـذراع تبديـل السـرعات فـي وضع 
الالتعشـيق N حتـى يكتمـل تحويـل وضـع 

الدفع (المؤشر في وضع التشغيل).
ال يمكـن تحويـل وضع الدفـع إذا كان ذراع 
تبديـل السـرعات فـي وضع آخـر غير وضع 

.N الالتعشيق
اضغط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٣

.L4 األماميتين ثم قم بتدويره إلى
يضـئ ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجـالت 

بسرعة منخفضة عند التحويل.
عند تدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
٢ ١ و  األماميتيـن دون اتبـاع الخطـوات 

، يومض ضوء مؤشـر الدفـع بأربع عجالت 
بسرعة منخفضة ويتم إصدار صوت إشاري. 
قـم بتدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
األماميتيـن إلى H4، وقـم بتجربة الخطوتين 

٢ مرة ثانية. ١ و 

(في حالة وميض)

إذا تم تحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع آخر غير وضع الالتعشـيق N بينما يكون ضوء مؤشر 
، قد يتسـبب هذا في صدور ضوضاء ناشـئة عن تحويل  الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة مضاءً
التروس. قم فوراً بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق N وانتظر حتى يكتمل تحويل 

وضع الدفع.



٣٦٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

تأكد مـن أن ضوء مؤشـر الدفـع بأربع   ٤
عجالت بسرعة منخفضة يضئ.

يضـئ مؤشـر الدفـع بأربع عجالت بسـرعة 
منخفضة عندما يكتمل تحويل وضع الدفع. 
قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات من وضع 
الالتعشـيق N إلى وضع القيـادة D أو وضع 

الرجوع للخلف R لقيادة السيارة.

(يضيء)

■ H4 إلى L4 التحويل من
قم بإيقاف السيارة.  ١

كانـت  إذا  الدفـع  وضـع  تحويـل  يمكـن  ال 
السيارة تتحرك.

km/h  0  (٠ كم/ساعة)

قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى   ٢
.N وضع الالتعشيق

احتفـظ بـذراع تبديـل السـرعات فـي وضع 
الالتعشـيق N حتـى يكتمـل تحويـل وضـع 

الدفع (المؤشر في وضع اإليقاف).
ال يمكـن تحويـل وضع الدفـع إذا كان ذراع 
تبديـل السـرعات فـي وضع آخـر غير وضع 

.N الالتعشيق



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٦٦

اضبط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٣
.H4 األماميتين على

يضـئ ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجـالت 
بسرعة منخفضة عند التحويل.

عند تدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
٢ ١ و  األماميتيـن دون اتبـاع الخطـوات 

، يومض ضوء مؤشـر الدفـع بأربع عجالت 
بسرعة منخفضة ويتم إصدار صوت إشاري. 
قـم بتدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
األماميتيـن إلى L4، وقـم بتجربة الخطوتين 

٢ مرة ثانية. ١ و 

(في حالة وميض)

إذا تم تحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع آخر غير وضع الالتعشـيق N بينما يكون ضوء مؤشر 
، قد يتسـبب هذا في صدور ضوضاء ناشـئة عن تحويل  الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة مضاءً
التروس. قم فوراً بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق N وانتظر حتى يكتمل تحويل 

وضع الدفع.
تأكـد مـن انطفـاء مؤشـر الدفـع بأربع   ٤

عجالت بسرعة منخفضة.
ينطفئ مؤشـر الدفـع بأربع عجالت بسـرعة 
منخفضة عندما يكتمل تحويل وضع الدفع. 
قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات من وضع 
الالتعشـيق N إلى وضع القيـادة D أو وضع 

الرجوع للخلف R لقيادة السيارة.

(يتم االنطفاء)

■ L4 و H4 التحويل بين
عندما يكون ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة مضيئاً، ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات 
إلـى وضـع آخر غير وضع الالتعشـيق N، وال تضغط على دواسـة التعجيـل. اإلخفاق في القيـام بذلك قد 

يتسبب في صدور ضوضاء ناشئة عن تحويل التروس مما يؤدي إلى حدوث عطل.



٣٦٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

التحويل بين H4 و L4 (جهاز نقل الحركة اليدوي)
■ L4 إلى H4 التحويل من

قم بإيقاف السيارة.  ١
كانـت  إذا  الدفـع  وضـع  تحويـل  يمكـن  ال 

السيارة تتحرك.

km/h  0  (٠ كم/ساعة)

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٢
اسـتمر في الضغط على دواسة الكلتش حتى 
يكتمـل تحويـل وضـع الدفـع (المؤشـر في 

وضع التشغيل).
ال يمكـن تحويـل وضـع الدفـع مـا لـم يتـم 

الضغط بإحكام على دواسة الكلتش.

اضغط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٣
.L4 األماميتين ثم قم بتدويره إلى

يضـئ ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجـالت 
بسرعة منخفضة عند التحويل.

عند تدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
٢ ١ و  األماميتيـن دون اتبـاع الخطـوات 

، يومض ضوء مؤشـر الدفـع بأربع عجالت 
بسرعة منخفضة ويتم إصدار صوت إشاري. 
قـم بتدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
األماميتيـن إلى H4، وقـم بتجربة الخطوتين 

٢ مرة ثانية. ١ و 

(في حالة وميض)

 ، إذا تم تحرير دواسـة الكلتش بينما يكون ضوء مؤشـر الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة مضاءً
قد يتسـبب هذا في صدور ضوضاء ناشـئة عن تحويل التروس. اضغط فوراً دواسـة الكلتش بإحكام 

وانتظر حتى يكتمل تحويل وضع الدفع.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٦٨

تأكد مـن أن ضوء مؤشـر الدفـع بأربع   ٤
عجالت بسرعة منخفضة يضئ.

يضـئ مؤشـر الدفـع بأربع عجالت بسـرعة 
منخفضة عندما يكتمل تحويل وضع الدفع. 

قم بتحرير دواسة الكلتش لقيادة السيارة.

(يضيء)

■ H4 إلى L4 التحويل من
قم بإيقاف السيارة.  ١

كانـت  إذا  الدفـع  وضـع  تحويـل  يمكـن  ال 
السيارة تتحرك.

km/h  0  (٠ كم/ساعة)

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٢
اسـتمر في الضغط على دواسة الكلتش حتى 
يكتمـل تحويـل وضـع الدفـع (المؤشـر في 

وضع اإليقاف).
ال يمكـن تحويـل وضـع الدفـع مـا لـم يتـم 

الضغط بإحكام على دواسة الكلتش.



٣٦٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

اضبط مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٣
.H4 األماميتين على

يضـئ ضـوء مؤشـر الدفـع بأربـع عجـالت 
بسرعة منخفضة عند التحويل.

عند تدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
٢ ١ و  األماميتيـن دون اتبـاع الخطـوات 

، يومض ضوء مؤشـر الدفـع بأربع عجالت 
بسرعة منخفضة ويتم إصدار صوت إشاري. 
قـم بتدوير مفتاح التحكـم بالدفع بالعجلتين 
األماميتيـن إلى L4، وقـم بتجربة الخطوتين 

٢ مرة ثانية. ١ و 

(في حالة وميض)

 ، إذا تم تحرير دواسـة الكلتش بينما يكون ضوء مؤشـر الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة مضاءً
قد يتسـبب هذا في صدور ضوضاء ناشـئة عن تحويل التروس. اضغط فوراً دواسـة الكلتش بإحكام 

وانتظر حتى يكتمل تحويل وضع الدفع.
تأكـد مـن انطفـاء مؤشـر الدفـع بأربع   ٤

عجالت بسرعة منخفضة.
ينطفئ مؤشـر الدفـع بأربع عجالت بسـرعة 
منخفضة عندما يكتمل تحويل وضع الدفع. 

قم بتحرير دواسة الكلتش لقيادة السيارة.

(يتم االنطفاء)

■ L4 و H4 التحويل بين
عندمـا يكون ضوء مؤشـر الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضـة مضيئاً، ال تقم بتحرير دواسـة الكلتش أو 
بالضغط على دواسـة التعجيل. اإلخفاق في القيام بذلك قد يتسـبب في صدور ضوضاء ناشـئة عن تحويل 

التروس مما يؤدي إلى حدوث عطل.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٧٠

■ (A.D.D. السيارات المجهزة بالتروس التفاضلية للفصل التلقائي) وتيرة استخدام نظام الدفع بأربع عجالت
 . ينبغي عليك القيادة باستخدام نظام الدفع بأربع عجالت مسافة ال تقل عن km 16 (١٦ كم) شهرياً

بهذا، سيتم تزييت مكونات نظام الدفع بعجلتين أماميتين.
■ H4 و H2 التحويل بين

إذا كنت تجد صعوبة في تغيير التروس أثناء الطقس البارد، قم بخفض السـرعة أو قم بإيقاف السـيارة وإعادة 
تغيير التروس.

■ (VSC السيارات المجهزة بنظام التحكم بثبات السيارة) L4 تغيير التروس إلى
. يتم إيقاف تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة VSC تلقائياً

عند القيادة على الطرق الجافة المعبدة والطرق السريعة ■
اسـتخدم موضـع H2. إذا تمت قيادة السـيارة فـي الموضـع H4 أو L4 لفترة طويلة، يصدر صـوت التحذير 
ويومـض ضـوء مؤشـر الدفـع بأربع عجـالت بسـرعة أو تظهر رسـالة تحذير على شاشـة العـرض المتعددة 

المعلومات. قم باتباع الرسالة إذا تم عرض رسالة التحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

أثناء القيادة ■
ال تقم مطلقاً بتدوير مفتاح التحكم بالدفع بالعجلتين األماميتين من H2 إلى H4 أثناء انزالق اإلطارات.  ●

قم بإيقاف انزالق اإلطارات أو دورانها في أماكنها بدون احتكاك قبل تحريك الذراع.
عنـد القيادة العادية على سـطح الطريق الجاف والصلب، قم باسـتعمال الموضـع H2. عند القيادة على  ●

الطـرق الصلبـة والجافـة باسـتعمال الموضـع H4 أو L4، فإنـه قد يؤدي الى تسـرب الزيـت أو التصاق 
مكونات نظام الدفع أو مشاكل أخر مما يتسبب في وقوع حادث. باإلضافة الى ذلك، فإنه قد يؤدي الى 

اهتراء لإلطارات وزيادة استهالك الوقود.
تجنب تحويل وضع الدفع الى الموضع H4 أو L4 فجأة. إذا قمت بتدويرها فجأة، فإن الفرق في سرعة  ●

الـدوران بيـن اإلطـارات األماميـة والخلفية قد يكون لـه تأثير مماثل لتعشـيق الفرامل، مما قـد يزيد من 
صعوبة القيادة.



٣٧١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

نظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية

نظـام إبطـال التروس التفاضلية الخلفية مصمم لالسـتعمال فقط عنـد دوران اإلطار العالق في 
خندق في مكانه بدون احتكاك أو عند القيادة على الطرق الزلقة أو طرق فيها مطبات.

نظـام إبطال التـروس التفاضلية هذا فعال عند دوران أحد اإلطـارات الخلفية في أماكنها بدون 
احتكاك.

اضغـط مفتـاح إبطـال التـروس التفاضليـة الخلفيـة 
إلبطال التروس التفاضلية الخلفية.

يضيء مؤشر إبطال التروس التفاضلية الخلفية.
لفـك إبطـال التـروس التفاضلية الخلفيـة، اضغط 

المفتاح مرة ثانية.

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٧٢

استعمال نظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية
الموديـالت المجهـزة بنظـام الدفـع بأربع   ١
عجـالت فقط*: قبل اسـتعمال نظام إبطال 
التـروس التفاضليـة الخلفيـة، قـم بضبـط 
بالعجلتيـن  الدفـع  فـي  التحكـم  مفتـاح 
تحريـك  وحـاول   L4 علـى  األماميتيـن 

السيارة. ( ص ٣٦٤، ٣٦٧) 
، قـم باسـتعمال نظام  إذا لـم يكـن هذا غيـر كافٍ

. إبطال التروس التفاضلية الخلفية أيضاً
*:  راجـع «التأكد مـن موديـل سـيارتك» إذا لم تكن 

متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
قـم بخفـض سـرعة السـيارة إلـى أقـل من   ٢

km/h 8  ( ٨ كم/ساعة).

تأكد من أن العجالت ال تدور.

km/h 8  (٨ كم/ساعة)

اضغـط مفتـاح إبطـال التـروس التفاضلية   ٣
الخلفية.

تومض إشـارة إبطال التـروس التفاضلية الخلفية 
عندمـا تكـون التـروس التفاضليـة الخلفيـة قيـد 

اإلبطال.
عنـد ضغـط مفتـاح إبطـال التـروس التفاضليـة 
، تومض  ٢ ١ و  الخلفيـة دون اتبـاع الخطـوات 
إشـارة إبطـال التـروس التفاضليـة الخلفية ثالث 
مـرات ويصدر صوت التحذير ثالث مرات، ولن 
 . يكون إبطال التـروس التفاضليـة الخلفية ممكناً

.٢ مرة أخر ١ و  حاول تنفيذ الخطوات 

(في حالة وميض)



٣٧٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

اضغط دواسة التعجيل ببطء.  ٤

II45PK240

تحقـق مـن إضـاءة إشـارة إبطـال التروس   ٥
التفاضلية الخلفية.

تضيء إشـارة إبطـال التروس التفاضليـة الخلفية 
عندمـا تكتمـل عملية إبطـال التـروس التفاضلية 

الخلفية.
إذا لـم يتوقـف وميـض إشـارة إبطـال التـروس 
إبطـال  مفتـاح  ضغـط  بعـد  الخلفيـة  التفاضليـة 
التروس التفاضلية الخلفية، قم بتنفيذ أي مما يلي 

أثناء تدوير عجلة القيادة لليمين واليسار.
التعجيل• 
خفض السرعة• 

(يضيء)

قـم بإلغـاء نظام إبطـال التروس التفاضلية الخلفية بأسـرع ما يمكن بعد بدء القيـادة. لفك إبطال 
التروس التفاضلية الخلفية، اضغط المفتاح مرة ثانية.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٧٤

إبطال التروس التفاضلية الخلفية ■
ال تعمل األنظمة التالية عندما تكون التروس التفاضلية الخلفية مؤمنة. 

فـي هـذا الوقت، تعـد عملية طبيعية بالنسـبة لكل من ضـوء تحذير نظام الفرامـل المانع لالحتباس ABS، ومؤشـر 
إيقـاف نظـام التحكـم بثبـات السـيارة VSC OFF (إذا كانت سـيارتك مجهـزة به)، ومؤشـر إبطال نظـام التحكم 
بقـوة السـحب ”TRC OFF“ (إذا كانـت سـيارتك مجهـزة بـه) أن يكـون فـي وضـع التشـغيل أو أن يتـم عـرض 
/”TRC TURNED OFF“ علـى شاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات (إذا كانـت 

سيارتك مجهزة بها).
 •ABS نظام الفرامل المانع لالحتباس
نظام تعزيز الفرامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
نظام التحكم بثبات السيارة VSC (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
نظام التحكم في قوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال في قوة السحب A-TRC (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
نظام التحكم بانحراف المقطورة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
نظام التحكم في تحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 

فك إبطال التروس التفاضلية الخلفية ■
إذا اسـتمرت إضاءة إشـارة إبطـال التروس التفاضلية الخلفيـة حتى بعد فك إبطالها، افحص سـالمة المنطقة 

المحيطة، وقم بتدوير عجلة القيادة قليالً إلى أي من االتجاهين أثناء قيادة السيارة.
اإللغاء التلقائي لنظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية ■

يتم أيضاً إلغاء نظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية في أية حالة من الحاالت التالية:
تدويـر مفتـاح التحكم في الدفع بالعجلتيـن األماميتين إلى H2 أو H4 (الموديـالت المجهزة بنظام الدفع  ●

بأربع عجالت*)
يتم ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع الكماليات ”ACC“ أو وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات  ●

غيـر المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو وضع الكماليـات ACCESSORY أو 
وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل)

*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
بعد فك إبطال التروس التفاضلية الخلفية ■

. تأكد من كون ضوء المؤشر منطفئاً

لتجنب وقوع حادث ■
اإلخفاق في مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية قد يؤدي إلى وقوع حادث.

ال تقم باستعمال نظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية إال عند دوران اإلطار العالق في خندق في مكانه  ●
بـدون احتـكاك أو عند القيادة على الطـرق الزلقة أو طرق فيها مطبات. سـيكون من المطلوب بذل جهد 

كبير في عملية التوجيه والتحكم بشكل أكثر حذراً أثناء االنعطاف.
ال تعمـد الى إبطال التـروس التفاضلية الخلفية الى ان يتم إيقاف دوران اإلطـارات في أماكنها بدون احتكاك.  ●

وإال فقد تتحرك السيارة في اتجاه غير متوقع عند تعشيق إبطال التروس التفاضلية، مما يؤدي إلى وقوع حادث. 
من المحتمل أيضاً أن يؤدي هذا إلى حدوث تلف في األجزاء المكونة لنظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية.

ال تعمـد الى قيادة السـيارة بسـرعة أعلى مـن km/h 8 (٨ كم/سـاعة) عندما تكون التـروس التفاضلية  ●
مضبوطة على وضع اإلبطال.

ال قتم بمواصلة القيادة مع كون مفتاح إبطال التروس التفاضلية الخلفية مضبوطاً على وضع التشغيل. ●



٣٧٥ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

نظام إيقاف وتشغيل المحرك

يقوم نظام إيقاف وتشـغيل المحرك بإيقاف وتشـغيل المحرك وفقاً لدواسة الفرامل (السيارات 
المجهـزة بجهـاز نقل الحركـة التلقائي) أو دواسـة الكلتش (السـيارات المجهـزة بجهاز نقل 
الحركـة اليـدوي) أو تشـغيل ذراع تبديـل السـرعات حيـن تكـون السـيارة متوقفـة، كما عند 
إشـارة المرور أو التقاطع، الخ من أجل تحسـين االقتصاد في اسـتهالك الوقود وتقليل التلوث 

الضوضائي الناتج عن دوران المحرك بسرعة التعشيقية.

تشغيل نظام إيقاف وتشغيل المحرك
إيقاف دوران المحرك ■

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
دواسـة  بضغـط  السـيارة  بإيقـاف  قـم 
الفرامـل حين يكون جهـاز نقل الحركة 
مضبوطاُ على وضع القيادة D. سيتوقف 

. المحرك عن العمل تلقائياً
حين يتوقف المحرك، سيضيء مؤشر نظام 

إيقاف وتشغيل المحرك.

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
اضغط دواسة الكلتش ودواسة الفرامل إلى آخر شوطيهما إليقاف السيارة.  ١

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى    ٢
وضـع الالتعشـيق N وارفـع قدمك عن 
دواسة الكلتش. سـيتوقف المحرك عن 

. العمل تلقائياً
وتشـغيل  إيقـاف  نظـام  مؤشـر  سـيضيء 
المحـرك عنـد إيقـاف المحرك باسـتعمال 

نظام إيقاف وتشغيل المحرك.
N

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٧٦

إعادة تشغيل المحرك ■
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي

. ارفع قدمك عن دواسة الفرامل. سيبدأ تشغيل المحرك تلقائياً
حين يبدأ تشغيل المحرك، سينطفئ مؤشر نظام إيقاف وتشغيل المحرك.

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
مع االحتفاظ بذراع تبديل السـرعات مضبوطاً على وضع الالتعشـيق N، اضغط دواسـة 

. الكلتش. سيبدأ تشغيل المحرك تلقائياً
حين يبدأ تشغيل المحرك، سينطفئ مؤشر نظام إيقاف وتشغيل المحرك.

إبطال نظام إيقاف وتشغيل المحرك
اضغـط مفتـاح إلغـاء نظـام إيقـاف وتشـغيل 
المحرك إلبطال نظام إيقاف وتشغيل المحرك.

سيضيء مؤشر إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك. 
إذا ضغطت المفتاح مرة أخر، سـيتم تفعيل نظام 
إيقـاف وتشـغيل المحرك وسـينطفئ مؤشـر إلغاء 

نظام إيقاف وتشغيل المحرك.

تفعيل نظام إيقاف وتشغيل المحرك تلقائياً ■
إذا تـم إبطـال نظـام إيقاف وتشـغيل المحرك باسـتعمال مفتـاح إبطال نظام إيقاف وتشـغيل 
المحرك، فسـتتم إعادة تشـغيله تلقائياً عند ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التأمين 

”LOCK“ *١ أو على وضع اإليقاف*٢ ثم بدء تشغيل المحرك.

السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل  :١*
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل  :٢*



٣٧٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات (السيارات المجهزة 
بجهاز نقل الحركة التلقائي)

عنـد إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك حين تكون السـيارة على سـطح 
مائـل، وعند تحرير دواسـة الفرامل، يتم الحفاظ على قوة الفرامل مؤقتاً لتفادي رجوع السـيارة 
للخلف قبل أن تتم إعادة تشغيل المحرك وتوليد قوة الدفع. عند توليد قوة القيادة، يتم إلغاء قوة 

. الفرامل التي تم الحفاظ عليها تلقائياً
تعمل هذه الوظيفة على األسـطح المسـتوية باإلضافة إلى المرتفعات/المنحدرات الشديدة  ●

الميالن.
قد تسمع صوتاً صادراً من نظام الفرامل، ولكن هذا ال يشير إلى وجود خلل. ●
قد تتغير استجابة دواسة الفرامل وقد تصدر االهتزازات، ولكن هذا ال يشير إلى وجود خلل. ●

نقاط لالستخدام ■
إذا تم ضغط مفتاح تشـغيل المحرك بعد إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك، سيكون  ●

. في هـذه الحالة، قم  من المسـتحيل إعادة بدء تشـغيل المحرك باسـتعمال وظيفة تشـغيل المحـرك تلقائياً
بإعادة بدء تشغيل المحرك بعملية بدء تشغيل المحرك العادية. ( ص ٢٥٢، ٢٥٥)

حين تتم إعادة بدء تشـغيل المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك، قد ال تتمكن من اسـتعمال  ●
مآخذ الطاقة مؤقتاً، ولكن ال يشير هذا على وجود خلل.

قـد يؤثر تركيـب األجهزة الكهربائية واألجهزة الالسـلكية ونزعها على نظام إيقاف وتشـغيل المحرك. قم  ●
باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.

●  ١* “LOCK” عند إيقاف السـيارة لفترة طويلة من الزمن، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين
أو وضع اإليقاف*٢ إليقاف المحرك بالكامل.

بعد إعادة تشغيل المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك، قد تشعر بمقاومة قوية مؤقتاً عند تدوير  ●
عجلة القيادة.

الموديـالت المجهـزة بنظام الدفع بأربع عجالت فقـط*٣: أثناء القيادة في وضـع L4، يوصى بإلغاء نظام  ●
إيقاف وتشغيل المحرك ألن النظام قد ال يعمل بصورة صحيحة.
*١:  السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
*٢:  السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

*٣:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٧٨

ظروف التشغيل ■
يعمل نظام إيقاف وتشغيل المحرك عند تلبية جميع الظروف التالية: ●

تمت قيادة السيارة لمدة معينة من الزمن.• 
يتم ضغط دواسة الفرامل بإحكام. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
تكون دواسة الكلتش غير مضغوطة. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)• 
. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)•  يكون وضع القيادة D مختاراً
يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)• 
 •. يكون حزام مقعد السائق مشدوداً
 •. يكون باب السائق مغلقاً
وضع القيادة المختار هو الوضع العادي أو وضع القيادة اإليكولوجية. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
ال تكون التروس التفاضلية الخلفية في وضع اإلبطال. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
يكون  في وضع اإليقاف. (السيارات غير المجهزة بنظام تكييف الهواء اليدوي)• 
تكون دواسة التعجيل غير مضغوطة. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
يتم تسخين المحرك بشكل كاف.• 
تكون درجة الحرارة الخارجية C°5- (-٥ °م) أو أعلى.• 
. ( ص ٣٧٩)•  يكون غطاء حجيرة المحرك مغلقاً

فـي الحـاالت التالية، قد ال يتم إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك. ال يدل هذا على  ●
وجود خلل في نظام إيقاف وتشغيل المحرك.

حين يتم استعمال نظام تكييف الهواء.• 
حين يتم شحن البطارية بشكل دوري.• 
حين تكون البطارية غير مشحونة بما فيه الكفاية، كما هو الحال عند صف السيارة لمدة طويلة وانخفاض • 

شـحنة البطاريـة، أو حين يكون الحمـل الكهربائي كبيرا أو تكون درجة حرارة سـائل البطارية منخفضة 
جدا أو تكون البطارية مستهلكة.

حين يكون فراغ معزز الفرامل غير كاف.• 
حين تكون المدة المنقضية منذ إعادة تشغيل المحرك قصيرة. • 
حين يتم إيقاف السيارة بصورة متكررة، كما هو الحال في االزدحامات المرورية.• 
حين تكون درجة حرارة سـائل تبريد المحرك أو درجة حرارة سـائل جهاز نقل الحركة منخفضة جداً أو • 

. عالية جداً
عندما تكون السيارة متوقفة على مرتفع/منحدر حاد. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
أثناء تشغيل عجلة القيادة.• 
حين تتم قيادة السيارة في منطقة موجودة على ارتفاعات عالية.• 
حين تكون درجة حرارة سائل البطارية شديدة االنخفاض أو االرتفاع.• 
لمدة من الزمن بعد فصل أطراف البطارية وإعادة توصيلها.• 



٣٧٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

حين يتم إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك، سـتتم إعادة تشـغيل المحرك تلقائياً إذا  ●
توافرت أي من الظروف التالية: 

(لتمكين إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك مرة أخر، قم بقيادة السيارة.)
يتم تشغيل نظام تكييف الهواء. (السيارات غير المجهزة بنظام تكييف الهواء اليدوي)• 
يكون  في وضع التشغيل. (السيارات غير المجهزة بنظام تكييف الهواء اليدوي)• 
يتم تحويل ذراع تبديل السـرعات من وضع القيادة D أو وضع االنتظار P. (السـيارات المجهزة بجهاز • 

نقل الحركة التلقائي)
يتم تحويل ذراع تبديل السرعات من وضع االنتظار P. (حين يتم إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف • 

وتشغيل المحرك عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P.) (السيارات المجهزة بجهاز 
نقل الحركة التلقائي)

لم يتم شد حزام مقعد السائق.• 
يتم فتح باب السائق.• 
يتـم تغييـر وضع القيـادة من الوضـع العادي أو وضـع القيادة اإليكولوجيـة إلى وضع آخـر. (إذا كانت • 

سيارتك مجهزة به)
تكون التروس التفاضلية الخلفية في وضع اإلبطال. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
يتم ضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك.• 
يتم تشغيل عجلة القيادة.• 
يتم ضغط دواسة التعجيل. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
تبدأ السيارة باالنزالق على طريق مائل.• 

حين يتم إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك، فقد تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائياً في  ●
الحاالت التالية: 

(لتمكين إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك مرة أخر، قم بقيادة السيارة.)
حين يتم ضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة أو بقوة.• 
حين يتم استعمال نظام تكييف الهواء.• 
، إلخ).•  حين يتم تشغيل أحد مفاتيح نظام تكييف الهواء (
إذا انخفضت شحنة البطارية.• 

عند فتح غطاء حجيرة المحرك ■
إذا تم فتح غطاء حجيرة المحرك بعد إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك، سـيتوقف  ●

. في  المحرك عن العمل وسـيكون من غير الممكن إعادة تشـغيله باسـتعمال وظيفة تشغيل المحرك تلقائياً
هذه الحالة، قم بإعادة بدء تشغيل المحرك بعملية بدء تشغيل المحرك العادية. ( ص ٢٥٢، ٢٥٥)

إذا تـم إغالق غطاء حجيرة المحرك بعد بدء تشـغيل المحرك عندمـا يكون غطاء حجيرة المحرك مفتوحاً،  ●
لن يعمل نظام إيقاف وتشـغيل المحرك. قم بإغالق غطاء حجيرة المحرك واضبط مفتاح تشـغيل المحرك 
علـى وضـع التأميـن ”LOCK“ *١ أو وضع اإليقاف*٢ وانتظـر لمدة ٣٠ ثانية أو أكثر، ثم قم ببدء تشـغيل 

المحرك.
*١:  السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
*٢:  السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٨٠

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون المحرك متوقفاً باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك ■
السـيارات المجهـزة بنظام تكييـف الهواء التلقائي: حين يكـون نظام تكييف الهواء في الوضـع التلقائي ويتم 
إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك، فقد تعمل المروحة بسـرعة منخفضة أو قد تتوقف 

عن العمل للحيلولة دون ارتفاع درجة الحرارة في المقصورة أو انخفاضها.
إلعطـاء األولويـة ألداء نظـام تكييـف الهواء عندما تكـون السـيارة متوقفة، قـم بإبطال نظام إيقاف وتشـغيل 

المحرك بضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك.
إذا تراكم الضباب على الزجاج األمامي ●

اضبط  على وضع التشغيل. ( ص ٤٨٠)
إذا كان الضبـاب يتراكـم على الزجـاج األمامي بصورة متكـررة، اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشـغيل 

المحرك إلبطال نظام إيقاف وتشغيل المحرك.
إذا انبعثت رائحة من نظام تكييف الهواء ●

السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء اليدوي:• 
، فقـم بتغييره  إذا كان إعـداد مـدة توقـف دوران المحـرك بسـرعة التعشـيقية مضبوطـاً على 
. إذا انبعثـت رائحـة حين يكون إعـداد مدة دوران المحرك بسـرعة التعشـيقية مضبوطاً  إلـى 
، اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشـغيل المحرك إللغاء تشـغيل نظام إيقاف وتشـغيل  على 

المحرك.
السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي:• 

اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك إللغاء تشغيل نظام إيقاف وتشغيل المحرك.
تغيير مدة توقف دوران المحرك بسرعة التعشيقية حين يكون نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل ■

يمكن تغيير مدة تشـغيل نظام إيقاف وتشـغيل المحرك حين يكون نظام تكييف الهواء في وضع التشـغيل من 
 على شاشـة العرض المتعددة المعلومات ( ص ٧٣٣). (ال يمكن تغيير مدة تشـغيل نظام إيقاف 

وتشغيل المحرك حين يكون نظام تكييف الهواء في وضع اإليقاف.)
عرض حالة نظام إيقاف وتشغيل المحرك ■

 ص ١٦٣



٣٨١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

رسائل شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
في الحاالت التالية، قد يتم عرض  ورسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

عند عدم إمكانية إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك ●
تفاصيل/إجراءاتالرسالة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي:
تكون دواسة الفرامل غير مضغوطة بما فيه الكفاية.

ضغط دواسة الفرامل أكثر يؤدي إلى تشغيل النظام.  
السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي:

يتم استعمال نظام تكييف الهواء عندما تكون درجة الحرارة • 
الخارجية مرتفعة أو منخفضة.

يتم تشغيل النظام إذا كان الفرق بين درجة الحرارة المضبوطة   
. ودرجة حرارة المقصورة صغيراً

يكون  في وضع التشغيل.• 
قد تكون كمية شحنة البطارية صغيرة.• 

يتم منع إيقاف المحرك مؤقتاً إلعطاء األولوية لشحن البطارية،   
ولكن يكون إيقاف المحرك ممكناً إذا تم تشغيل المحرك لمدة 

قصيرة من الزمن.
قد يكون جاري الشحن من جديد، كما هو الحال أثناء إعادة • 

شحن البطارية الدوري، أو لبعض الوقت بعد القيام بفصل أطراف 
البطارية وإعادة توصيلها، أو لبعض الوقت بعد استبدال البطارية، 

الخ.
يمكن تشغيل النظام بعد اكتمال الشحن من جديد لمدة ساعة.  

ربما تم بدء تشغيل المحرك مع كون غطاء حجيرة المحرك • 
مفتوحاً.

قم بإغالق غطاء حجيرة المحرك واضبط مفتاح تشغيل المحرك   
على وضع التأمين ”LOCK“ (السيارات غير المجهزة بالنظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف 
(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل)، وانتظر لمدة ٣٠ ثانية أو أكثر ثم قم بتشغيل المحرك.
إذا تم عرض الرسالة بشكل متواصل (لمدة ٦٠ دقيقة أو أكثر)، يشير 

ذلك إلى أن البطارية قد تكون مستهلكة. اتصل بوكيل تويوتا.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٨٢

تفاصيل/إجراءاتالرسالة
تتم قيادة السيارة في المنطقة الموجودة على االرتفاعات العالية.• 
فراغ معزز الفرامل غير كاف.• 

 يتم تشغيل النظام عندما يصل فراغ معزز الفرامل إلى المستو  
المحدد.

حزام مقعد السائق غير مشدود.

قد تكون البطارية غير الخاصة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك مركبة 
في السيارة.

ال يعمل نظام إيقاف وتشغيل المحرك. اطلب من وكيل تويوتا   
فحص السيارة.

عند إعادة تشغيل المحرك تلقائياً عندما يكون متوقفاً باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك ●
تفاصيل/إجراءاتالرسالة

السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي:
تم تشغيل نظام تكييف الهواء أو يتم استعماله.• 
 •. تم تشغيل 

تم ضغط دواسة الفرامل أكثر أو بصورة متكررة.
يتم تشغيل النظام بعد تشغيل المحرك ووصول فراغ معزز   

الفرامل إلى المستو المحدد.

قد تكون شحنة البطارية منخفضة.
تتم إعادة تشغيل المحرك إلعطاء األولوية لشحن البطارية.   

تشغيل المحرك لمدة قصيرة من الزمن يساعد على عودة النظام 
إلى حالته الطبيعية.

تم تشغيل عجلة القيادة.

حزام مقعد السائق غير مشدود.



٣٨٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

عندما يتم إصدار الصوت اإلشاري (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) ■
إذا تم فتح باب السائق عند إيقاف المحرك باستعمال نظام إيقاف وتشغيل المحرك وكان ذراع تبديل السرعات 
في وضع القيادة D، فسـيتم إصدار صوت إشـاري وسيومض مؤشر نظام إيقاف وتشغيل المحرك. أغلق باب 

السائق إليقاف صوت التحذير.
وظيفة حماية نظام إيقاف وتشغيل المحرك ■

عندمـا يكون مسـتو الصوت الخـاص بنظام الصوت مرتفعاً جداً، فقد يتم قطـع إخراج الصوت من نظام  ●
الصـوت بصورة فجائية لتقليل اسـتهالك طاقة البطارية. لتفادي إيقاف تشـغيل نظـام الصوت، حافظ على 
صوت النظام مضبوطاً على مسـتو معتدل. إذا تم فصل نظام الصوت، قم بضبط مفتاح تشـغيل المحرك 
علـى وضـع التأمين ”LOCK“ *١ أو وضع اإليقاف*٢، وانتظر لمـدة ٣ ثوان أو أكثر ثم اضبطه على وضع 
الكماليـات ”ACC“ *١ أو وضع الكماليات  ACCESSORY*٢ أو وضع التشـغيل ”ON“ *١ أو وضع 

التشغيل  IGNITION ON*٢ إلعادة تشغيل نظام الصوت.
قد ال يتم تشغيل نظام الصوت إذا تم فصل أطراف توصيل البطارية وإعادة توصيلها. إذا حدث هذا، اضبط  ●

مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ *١ أو وضع اإليقاف*٢ ثم قم بتكرار عملية التشـغيل 
التالية مرتين لتفعيل نظام الصوت بصورة عادية.

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل ”ON“ *١ أو وضع التشغيل  IGNITION ON*٢ ثم • 
إلى وضع التأمين ”LOCK“ *١ أو وضع اإليقاف*٢.

*١:  السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
*٢:  السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

استبدال البطارية ■
 ص ٦٧٢

إذا كان مؤشر إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك يومض بصورة مستمرة ■
قد يكون هناك خلل في النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
قد يكون هناك خلل في النظام. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٨٤

عند تشغيل نظام إيقاف وتشغيل المحرك ■
تأكد من إبطال نظام إيقاف وتشغيل المحرك عندما تكون السيارة في منطقة سيئة التهوية.

إذا لم يتم إبطاله، فقد تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائيًا بشكل غير متوقع مما يؤدي إلى دخول غازات العادم 
إلى مقصورة السيارة مما قد يتسبب في الوفاة أو يشكل مخاطر صحية شديدة.

ال تقم بمغادرة السـيارة بعد إيقاف المحرك باسـتعمال نظام إيقاف وتشـغيل المحرك (أثناء إضاءة مؤشر  ●
إيقاف وتشغيل المحرك). 

. قد يقع حادث بسبب وظيفة تشغيل المحرك تلقائياً
اضغط دواسـة الفرامل وقم بتعشـيق فرامل االنتظار عندما تحتاج إليه بعد إيقاف المحرك باستعمال نظام  ●

إيقاف وتشغيل المحرك (أثناء إضاءة مؤشر إيقاف وتشغيل المحرك). 
تنبيه احتياطي حول القيادة على الطرق الوعرة ■

عند القيادة على طرق وعرة، مثل القيادة عبر الماء، اضغط مفتاح إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك إلبطال 
نظام إيقاف وتشغيل المحرك. اإلخفاق في القيام بذلك قد يتسبب في عدم قدرة المحرك على بدء التشغيل.

لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة ■
قد ال يعمل نظام إيقاف وتشغيل المحرك بشكل صحيح إذا حدثت أية حالة من الحاالت التالية. اطلب من 

وكيل تويوتا فحص سيارتك.
عندمـا يكـون حزام مقعد السـائق مشـدوداً، يومض ضـوء التذكير بربط حـزام المقعد الخاص بالسـائق  ●

والراكب األمامي.
حتـى عندما ال يكون حزام مقعد السـائق مشـدوداً، ال يضيء ضـوء التذكير بربط حـزام المقعد الخاص  ●

بالسائق والراكب األمامي.
حتى عند إغالق باب السائق، يضيء ضوء التحذير من الباب المفتوح أو يضيء المصباح الداخلي عندما  ●

يكون مفتاح المصباح الداخلي في وضع الباب.
حتـى عند فتح باب السـائق، ال يضيء ضـوء التحذير من الباب المفتـوح أو ال يضيء المصباح الداخلي  ●

عندما يكون مفتاح المصباح الداخلي في وضع الباب.
 إذا توقف المحرك عن العمل (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي) ■

إذا تم ضغط دواسة الكلتش بسرعة أثناء تفعيل نظام إيقاف وتشغيل المحرك، فقد تتم إعادة تشغيل المحرك.
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يادة
الق

٤

أنظمة المساعدة على القيادة

للحفـاظ علـى سـالمة وأداء القيـادة، تعمل األنظمـة التالية تلقائياً لالسـتجابة لظـروف القيادة 
المختلفـة. إال أن هـذه األنظمة تعتبـر تكميلية وينبغي عليـك أال تعتمد عليها كثيـراً أثناء قيادة 

السيارة.
◆ ABS نظام الفرامل المانع لالحتباس

يسـاعد على منع احتباس اإلطارات عند تعشـيق الفرامل بشـكل مفاجئ، أو إذا تم تعشـيق الفرامل أثناء 
القيادة على طريق زلق

نظام تعزيز الفرامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆
يولد مستو متزايد من قوة الفرامل بعد ضغط دواسة الفرامل عندما يكتشف النظام حالة وقوف مفاجئ

نظام التحكم بثبات السيارة VSC (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆
يسـاعد السـائق على التحكم باالنزالق عند انحراف السيارة عن خط السـير فجأة أو أثناء االنعطاف على 

طرق زلقة
نظـام التحكم بقوة السـحب TRC للموديـالت المجهزة بنظام الدفـع بالعجلتين، بري رنر  ◆

(هيـكل مرفـوع) وموضع H2 فـي الموديالت المجهزة بنظـام الدفع بأربـع عجالت* (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به)

يساعد في المحافظة على قوة الدفع ومنع اإلطارات من الدوران في مكانها بدون احتكاك عند االنطالق 
بالسيارة أو زيادة سرعتها على الطرق الزلقة

نظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC لموضعـي H4 و L4 في الموديالت المجهزة  ◆
بنظام الدفع بأربع عجالت* (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يقـوم هذا النظام بالمسـاعدة علـى المحافظة على قوة الدفع ومنـع العجالت األربع التـي يتم توزيع قوة 
الدفـع إليهـا من الـدوران في مكانها بدون احتكاك عند االنطالق بالسـيارة أو زيادة سـرعة السـيارة على 

الطرق الزلقة
نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆

يساعد هذا النظام على تقليل رجوع السيارة للخلف عند االنطالق بالسيارة على مرتفع
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وظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ◆
عنـد تعشـيق الفرامل فجأة، تومض وماضـات التحذير من الخطر تلقائياً لتحذير سـائقي السـيارات التي 

خلفك.
نظام التحكم بانحراف المقطورة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆

يسـاعد السـائق على التحكم بانحراف المقطورة بواسـطة ضبط مستو تعشـيق الفرامل على العجالت 
الفردية حسب الظروف وتقليل عزم التدوير عند اكتشاف انحراف المقطورة.

نظام التحكم بانحراف المقطورة هو جزء من نظام التحكم بثبات السيارة VSC، ولن يعمل عندما يكون 
نظام التحكم بثبات السيارة VSC في وضع اإليقاف أو عند وجود خلل فيه.

*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
عند تشغيل نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب 
A-TRC/نظام التحكم بثبات السيارة VSC/نظام التحكم بانحراف المقطورة

سـيومض مؤشـر االنـزالق عندما يكـون نظام 
التحكـم بقوة السـحب TRC/نظـام التحكم 
الفعال بقوة السـحب A-TRC/نظام التحكم 
بثبات السـيارة VSC/نظام التحكم بانحراف 

المقطورة في وضع التشغيل.



٣٨٧ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

A-TRC نظام التحكم الفعال بقوة السحب/TRC إلغاء نظام التحكم بقوة السحب
إذا انغـرزت السـيارة بالوحـل أو األوسـاخ أو الثلـوج، قـد يقـوم نظـام التحكـم بقوة السـحب 
TRC/نظـام التحكـم الفعال بقوة السـحب A-TRC بتقليـل القوة التي يتـم نقلها من المحرك 
إلى العجالت. فإن إيقاف النظام بضغط  قد يسـهل عليك تحريك السيارة لألمام والخلف 

بصورة متكررة لتخليصها من الغرز.
 ًالسـيارات غير المجهـزة بنظام التحكم فـي التروس التفاضليـة المحدودة االنـزالق تلقائيا

AUTO LSD (السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)

/TRC إليقـاف نظـام التحكم بقوة السـحب
 ،A-TRC نظـام التحكم الفعال بقوة السـحب

اضغط  بسرعة وارفع إصبعك عنه.
.“TRC OFF” سيضيء ضوء المؤشر

اضغط  مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.

 ًالسـيارات غير المجهـزة بنظام التحكم فـي التروس التفاضليـة المحدودة االنـزالق تلقائيا
AUTO LSD (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)

/TRC إليقـاف نظـام التحكم بقوة السـحب
 ،A-TRC نظـام التحكم الفعال بقوة السـحب

اضغط  بسرعة وارفع إصبعك عنه.
سـيتم عرض  على شاشة 

العرض المتعددة المعلومات.
اضغط  مجدداً إلعادة تشغيل النظام.
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 AUTO ًالسيارات المجهزة بنظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائيا
LSD

/TRC إليقـاف نظـام التحكم بقوة السـحب
 ،A-TRC نظـام التحكم الفعال بقوة السـحب
عنـه.  إصبعـك  وارفـع  بسـرعة  اضغـط  
التـروس  فـي  التحكـم  نظـام  تشـغيل  (يتـم 
 AUTO ًالتفاضليـة المحدودة االنزالق تلقائيا

(١* .LSD

 VSCو  “AUTO LSD” المؤشـران  سـيضيء 
٣* .OFF

اضغط  مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.
*١:  بـري رنـر (هيكل مرفوع) وفي وضع الدفـع بالعجلتين الموجود في الموديـالت المجهزة بنظام الدفع 

بأربع عجالت فقط*٢
*٢:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

*٣:  بالنسـبة للسـيارات المجهزة بنظام ضمان السالمة السـابقة للتصادم، سـيتم أيضاً إلغاء وظيفة مساعدة 
الفرامل المتصلة بنظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم ووظيفة تعشيق الفرامل المتصل بنظام ضمان 
السـالمة السـابقة للتصادم إلى أن تصل السـيارة إلى سـرعة معينة. سـيضيء ضوء تحذير نظام ضمان 
السـالمة السابقة للتصادم PCS وسـيتم عرض الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. (إذا 

كانت سيارتك مجهزة بها) ( ص ٣٢٢)
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يادة
الق

٤

إيقاف تشغيل نظام التحكم بقوة السحب TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC ونظام التحكم  ■
بثبات السيارة VSC ونظام التحكم بانحراف المقطورة

السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
إللغاء نظام التحكم بقوة السـحب TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC ونظام التحكم بثبات 
السـيارة VSC ونظـام التحكـم بانحراف المقطورة، اضغـط  مطوالً لمدة تزيد عن ٣ ثـوان عندما تكون 

السيارة متوقفة.
سـيضيء ضوء مؤشـر إيقاف نظام التحكم في قوة السحب ”TRC OFF“ وضوء مؤشر إيقاف نظام التحكم 

* .VSC OFF في ثبات السيارة
اضغط  مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
إللغاء نظام التحكم بقوة السـحب TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC ونظام التحكم بثبات 
السـيارة VSC ونظـام التحكـم بانحراف المقطورة، اضغـط  مطوالً لمدة تزيد عن ٣ ثـوان عندما تكون 

السيارة متوقفة.
 “TRC TURNED وسـيتم عرض VSC OFF سـيضيء ضوء مؤشـر إيقاف نظام التحكم بثبات السـيارة

/”OFF على شاشة عرض المعلومات المتعددة.*
اضغط  مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.

*:  بالنسـبة للسـيارات المجهزة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم، سـيتم إلغاء مساعدة الفرامل المتصلة 
بنظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم وتعشـيق الفرامل المتصل بنظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم 
. سيضيء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS وسيتم عرض الرسالة على شاشة  أيضاً

العرض المتعددة المعلومات. ( ص ٣٢٢)
عنـد إضـاءة ضوء مؤشـر إبطـال نظام التحكم بقوة السـحب ”TRC OFF“ أو عرض الرسـالة على شاشـة  ■

العـرض المتعددة المعلومات تشـير إلى إبطال نظام التحكم بقوة السـحب TRC/نظـام التحكم الفعال بقوة 
السحب A-TRC حتى إذا لم يتم ضغط 

تم مؤقتاً تعطيل نظام التحكم في قوة السـحب TRC ونظام التحكم الفعال في قوة السـحب A-TRC ونظام 
التحكـم بتحديـد السـرعة أثناء النزول علـى المنحدرات. إذا ظل ضوء المؤشـر مضيئاً أو ظلـت المعلومات 

، قم باالتصال بوكيل تويوتا. معروضةً
صـدور األصوات واالهتزازات الناشـئة عن تشـغيل نظام الفرامـل المانع لالحتباس ABS ونظـام تعزيز قوة  ■

الفرامل ونظام التحكم بثبات السـيارة VSC ونظام التحكم بانحراف المقطورة ونظام التحكم بقوة السـحب 
TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC ونظام التحكم بالمسـاعدة على بدء االنطالق بالسـيارة 

على المرتفعات
قد يصدر صوت من حجيرة المحرك عند ضغط دواسـة الفرامل بشـكل متكرر أو عند بدء تشغيل المحرك  ●

أو بعد بدء انطالق السيارة مباشرة. ال يدل هذا الصوت على وجود خلل في أي من هذه األنظمة. 
قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشـغيل األنظمة المذكورة أعاله. ال يشـير أي من هذه الظروف إلى  ●

وجود خلل. 
قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة.• 
قد تسمع صوتاً صادراً عن الموتور حتى بعد إيقاف السيارة.• 
 •.ABS قد تنبض دواسة الفرامل قليالً بعد بدء تشغيل نظام الفرامل المانع لالحتباس
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 •.ABS قد تتحرك دواسة الفرامل لألسفل قليالً بعد بدء تشغيل نظام الفرامل المانع لالحتباس
إعادة التشغيل التلقائي لنظام التحكم بقوة السحب TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC ونظام  ■

التحكم بثبات السيارة VSC ونظام التحكم بانحراف المقطورة
بعـد إيقـاف نظام التحكم بقوة السـحب TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC ونظام التحكم 
بثبات السـيارة VSC ونظام التحكم بانحراف المقطورة، ستتم إعادة تشغيل هذه األنظمة تلقائياً في الظروف 

التالية:
عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غير المجهـزة بالنظام الذكي  ●

للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع اإليقاف (السـيارات المجهـزة بالنظام الذكي للدخول 
في السيارة وبدء التشغيل).

إذا قمـت بإبطـال نظـام التحكم بقوة السـحب TRC/نظام التحكـم الفعال بقوة السـحب A-TRC فقط  ●
( ص ٣٨٧)، يتغير نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC إلى 

وضع التشغيل عند زيادة سرعة السيارة.
 A-TRC ونظام التحكم الفعال بقوة السـحب TRC إذا قمت بإيقاف كل من نظام التحكم بقوة السـحب
ونظـام التحكـم بثبات السـيارة VSC ونظـام التحكم بانحراف المقطـورة ( ص ٣٨٩)، لـن تتم إعادة 

تشغيلها تلقائياً عند زيادة سرعة السيارة.
الظروف التي يتم فيها تشغيل نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات ■

في الحاالت األربعة التالية، سيعمل نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات:
السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: يكون ذراع تبديل السـرعات في وضع غير وضع االنتظار  ●

P أو وضع الالتعشيق N (عند االنطالق بالسيارة لألمام/للخلف على مرتفع)
السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: يكون ذراع تبديل السـرعات في وضع غير وضع الرجوع 
للخلـف R عنـد االنطالق بالسـيارة لألمام على مرتفع أو يكـون ذراع تبديل السـرعات في وضع الرجوع 

للخلف R عند االنطالق بالسيارة للخلف على مرتفع.
تكون السيارة متوقفة ●
تكون دواسة التعجيل غير مضغوطة ●
تكون فرامل االنتظار غير معشقة ●

اإللغاء التلقائي لنظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات ■
سيتم إيقاف نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات في أية حالة من الحاالت التالية:

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: يتم تحويل ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P أو  ●
N وضع الالتعشيق

السـيارات المجهـزة بجهاز نقـل الحركة اليدوي: يتـم تحريك ذراع تبديل السـرعات إلـى وضع الرجوع 
للخلف R عند االنطالق بالسـيارة لألمام على مرتفع أو يتم تحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع غير 

وضع الرجوع للخلف R عند االنطالق بالسيارة للخلف على مرتفع.
يتم ضغط دواسة التعجيل ●
تكون فرامل االنتظار معشقة ●
بعد رفع قدمك عن دواسة الفرامل بثانيتين كحد أقصى ●
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يادة
الق

٤

ظروف تشغيل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ ■
في الحاالت التالية، ستعمل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ:

تكون وماضات التحذير من الخطر مطفأة. ●
تكون سرعة السيارة الفعلية أعلى من km/h  55  (٥٥ كم/ساعة). ●
من خالل إبطاء السرعة يقرر النظام أن هذه عملية فرملة مفاجئة. ●

اإللغاء التلقائي لوظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ ■
سيتم إلغاء مؤشر تعشيق الفرامل الطارئ في أية حالة من الحاالت التالية:

يتم تشغيل وماضات التحذير من الخطر. ●
النظام يقدر من خالل إبطاء السرعة أن هذه ليست عملية فرملة مفاجئة. ●

ال يعمل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS بصورة فعالة عند ■
تجاوز حدود أداء تماسـك الطريق باإلطارات (مثل القيادة على طرق مغطاة بالثلوج باسـتعمال إطارات  ●

.( مهترئة جداً
انزالق السيارة على الطبقة المائية المكونة بين اإلطارات وسطح الطريق أثناء القيادة بسرعات عالية على  ●

طريق مبلل أو زلق.
■ ABS قد تكون المسافة الالزمة إليقاف السيارة أطول من المعتاد عند تشغيل نظام الفرامل المانع لالحتباس

نظـام الفرامـل المانـع لالحتبـاس ABS غير مصمـم لتقصير المسـافة الالزمة إليقاف السـيارة. قـم دائماً 
بالمحافظة على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك، خصوصاً في الظروف التالية:

أثناء القيادة على طرق موحلة أو مغطاة بالحصى أو بالثلوج ●
أثناء القيادة مع كون جنازير اإلطارات مركبة على اإلطارات ●
أثناء القيادة على طرق توجد فيها مطبات ●
أثناء القيادة على طرق توجد فيها حفر أو على طرق غير مستوية ●



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٣٩٢

قد ال يعمل نظام التحكم بقوة السـحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC/نظام التحكم  ■
بثبات السيارة VSC بصورة فعالة عندما

قـد ال يمكن تحقيـق التحكم التوجيهي األكيد وقوة السـحب الكافيـة أثناء القيادة على الطـرق الزلقة حتى 
أثناء تشـغيل نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC/نظام التحكم 

 .VSC بثبات السيارة
قم بقيادة السيارة بحذر في الظروف التي قد يتم فيها فقدان الثبات والقوة.

ال يعمل نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات بفعالية عندما ■
ال تتكل كثيراً على نظام التحكم بالمسـاعدة على االنطالق بالسـيارة على المرتفعات. قد ال يعمل نظام  ●

التحكـم بالمسـاعدة على االنطالق بالسـيارة علـى المرتفعات بصـورة فعالة عندما تكون السـيارة على 
مرتفع شديد الميالن أو على الطرق المغطاة بالجليد.

خالفاً لفرامل االنتظار فإن نظام التحكم بالمسـاعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات غير مصمم  ●
للمحافظة على السـيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن. ال تحاول اسـتعمال نظام التحكم بالمساعدة على 
االنطالق بالسـيارة على المرتفعات للمحافظة على السـيارة متوقفة على منحدر، ألن ذلك قد يؤدي إلى 

وقوع حادث.
عند تفعيل نظام التحكم بقوة السـحب TRC/نظام التحكم بثبات السيارة VSC/ونظام التحكم بانحراف  ■

المقطورة
 . يومض مؤشر االنزالق. قم بقيادة السيارة بحذر دائماً

القيادة الطائشة قد تؤدي إلى وقوع حادث. توخى الحذر الشديد عندما يومض المؤشر.
عند إيقاف تشـغيل نظام التحكم بقوة السـحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السـحب A-TRC/نظام  ■

التحكم بثبات السيارة VSC/نظام التحكم بانحراف المقطورة
توخى الحذر الشديد وقم بقيادة السيارة بسرعة مالئمة لظروف الطريق. وال تقم بإيقاف تشغيل نظام التحكم 
بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب A-TRC/نظام التحكم بثبات السيارة VSC/نظام 

التحكم بانحراف المقطورة إال عند الضرورة ألنها أنظمة هامة لضمان ثبات السيارة وقوة السحب.
استبدال اإلطارات ■

تأكـد مـن أن تكون جميع اإلطارات مـن نفس المقاس والماركة ونقشـة المداس وسـعة الحمل اإلجمالية 
المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تأكد من أن تكون اإلطارات منفوخة إلى مستو ضغط النفخ الموصى به.

لـن يعمـل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS ونظام التحكم بقوة السـحب TRC ونظام التحكم الفعال 
فـي قوة السـحب A-TRC ونظام التحكم بثبات السـيارة VSC ونظام التحكم بانحـراف المقطورة ونظام 
التحكـم بالمسـاعدة على االنطالق بالسـيارة على المرتفعـات ونظام التحكم بتحديد السـرعة أثناء النزول 

بة في سيارتك. على المنحدرات بصورة صحيحة إذا كانت إطارات مختلفة مركّ
اتصل بوكيل تويوتا للمزيد من المعلومات عند استبدال اإلطارات أو العجالت.

التعامل مع اإلطارات وجهاز التعليق ■
سـيؤثر اسـتعمال اإلطـارات التي يوجد فيهـا أي عيب أو تعديل جهـاز التعليق على أنظمة المسـاعدة على 

القيادة سلبياً مما يؤدي الى وقوع خلل فيها.
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يادة
الق

٤

تنبيه احتياطي حول نظام التحكم بانحراف المقطورة ■
ال يمكـن تقليل انحراف المقطورة بواسـطة نظام التحكم بانحـراف المقطورة في كل حاالت. وفقاً لعوامل 
كثيرة مثل حاالت السيارة والمقطورة وسطح الطريق والبيئة التي تتم القيادة فيها، قد ال يكون نظام التحكم 
. راجـع دليل المالك المرفق بمقطورتك للحصول علـى المعلومات حول كيفية  بانحـراف المقطورة فعاالً

قطر مقطورتك بصورة صحيحة.
إذا حدث انحراف المقطورة (السيارات المجهزة بنظام التحكم بانحراف المقطورة) ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو إصابات خطيرة.

امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ على السيارة في خط مستقيم. ●
ال تقم بمحاولة التحكم بانحراف المقطورة بواسطة تدوير عجلة القيادة.

ابدأ رفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بتخفيض سرعة السيارة على الفور ولكن ببطء.  ●
ال تقم بزيادة سرعة السيارة. ال تقم بتعشيق فرامل السيارة.

إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة لتوجيه السيارة والمقطورة المنحرفتين الى 
خط السير الصحيح، فيمكنك ضمان ثبات السيارة والمقطورة. ( ص ٢٤٧)
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نظام التحكم في تقييد السرعة أثناء النزول على المنحدرات

يساعد هذا النظام على تفادي السرعة الزائدة أثناء النزول على المنحدرات الشديدة الميالن.
سـيعمل النظام عند القيادة بسـرعة أقل من km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) وجهاز تحويل وضع 

.H4 أو L4 الدفع في الوضع

تشغيل النظام
اضغط المفتاح ”DAC“. سـيضيء مؤشر نظام 
التحكـم بتحديـد السـرعة أثنـاء النـزول على 

المنحدرات وسيعمل النظام.
أثنـاء تشـغيل النظام، سـيظل مؤشـر االنـزالق في 
حالة وميض ومصابيـح التوقف/مصابيح التوقف 
العلوية التركيب مضيئة. كما قد يتم إصدار صوت 

أثناء التشغيل. هذا ال يشير إلى وجود خلل.

ضبط النظام على وضع اإليقاف
اضغط المفتاح ”DAC“ أثناء تشـغيل النظام. سيومض مؤشر نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء 
النـزول على المنحدرات بينما يتوقف النظام تدريجياً عـن العمل، ويتوقف عن الوميض عندما 

. يتوقف النظام عن العمل تماماً
اضغـط المفتـاح ”DAC“ أثناء وميض مؤشـر نظـام التحكم بتحديد السـرعة أثنـاء النزول على 

.المنحدرات لبدء تشغيل النظام مرة أخر

: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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يادة
الق

٤

توجيهات حول التشغيل (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) ■
سيعمل النظام عندما يوجد ذراع تبديل السرعات في أي وضع آخر بخالف وضع االنتظار P، ولكن للحصول 

على تشغيل فعال للنظام يوصى باختيار مد التحويل األدنى.
لن يعمل النظام عندما ■

● .H2 يكون جهاز تحويل وضع الدفع في الوضع
تكون التروس التفاضلية الخلفية في وضع اإلبطال. (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●

عندما يومض مؤشر نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات ■
يومض المؤشر ولن يعمل النظام في الحاالت التالية: ●

 •.H4 أو L4 يكون جهاز تحويل وضع الدفع في الوضع
تكون التروس التفاضلية الخلفية في وضع اإلبطال. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
يكون ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
تكون دواسة التعجيل/الفرامل مضغوطة.• 
 •. تتجاوز سرعة السيارة  km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريباً
تزداد سخونة نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية.• 

في الحاالت التالية، يومض المؤشر لتحذير السائق ولكن قد يعمل النظام: ●
يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)• 
تكون دواسة الكلتش مضغوطة. (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)• 
تم ضبط المفتاح ”DAC“ على وضع اإليقاف أثناء تشغيل النظام.• 

سيتوقف النظام تدريجياً عن العمل. سيومض المؤشر أثناء التشغيل، ثم ينطفئ عند توقف النظام بالكامل.
عند تشغيل نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات بشكل مستمر ■

قد يؤدي هذا إلى زيادة سـخونة مشـغل الفرامل. في تلك الحالة، سيتوقف نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء 
النـزول علـى المنحدرات عن العمل، وسـيتم إصدار صوت إشـاري، وسـيبدأ مؤشـر نظـام التحكم بتحديد 
السرعة أثناء النزول على المنحدرات في الوميض وسيتم عرض  على شاشة العرض 
المتعددة المعلومات. امتنع عن اسـتعمال النظام إلى أن يظل مؤشر نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول 

على المنحدرات مضاءً وتختفي الرسالة. (يمكن قيادة السيارة بصورة عادية أثناء هذه الفترة.)
األصوات واالهتزازات الناشئة عن نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات ■

قد تسمع صوتاً صادراً من حجيرة المحرك عند بدء تشغيل المحرك أو بعد بدء االنطالق بالسيارة مباشرة.  ●
ال يدل هذا الصوت على وجود خلل في نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات.

قد يحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات.  ●
ال تشير أي من هذه الظروف إلى وجود خلل.

قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة.• 
قد تسمع صوتاً صادراً عن الموتور بعد إيقاف السيارة.• 
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عند وجود خلل في النظام ■
في األحوال التالية، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.

ال يضـيء مؤشـر نظام التحكم بتحديد السـرعة أثناء النزول علـى المنحدرات عندما يكون مفتاح تشـغيل  ●
المحرك في وضع التشغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء تشغيل) أو 

في وضع التشغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء تشغيل).
● .“DAC” ال يضيء مؤشر نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات عند ضغط المفتاح
يضيء مؤشر االنزالق. ●

عند استخدام نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات ■
ال تقـم باالعتمـاد الزائـد على نظام التحكم بتحديد السـرعة أثناء النزول على المنحـدرات. ال يقوم هذا  ●

النظام بتوسيع حدود أداء السيارة. قم دائماً بفحص ظروف الطريق بعناية وقيادة السيارة بصورة آمنة.
السـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: قم بالقيادة باسـتخدام ترس منخفض. القيادة على ترس  ●

عالٍ باسـتخدام نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسـيارة على المنحدرات، قد تؤدي إلى توقف 
المحرك عن الدوران، مما قد يفقد فعالية الفرامل ويغلق اإلطارات، مما يؤدي إلى وقوع حادث.

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: على المنحدرات الحادة، استعمل فرامل المحرك بشكل  ●
فعال. إذا تمت قيادة السيارة على منحدر حاد في وضع الالتعشيق N أو أثناء ضغط دواسة القابض، يزيد 

، مما يؤدي إلى وقوع حادث. الحمل على الفرامل وقد يكون التحكم في سرعة السيارة مستحيالً
قد ال يعمل النظام أثناء القيادة على السـطوح التالية، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث، األمر الذي يتسـبب في  ■

الوفاة أو اإلصابة الخطيرة
طرق زلقة مثل الطرق المبللة أو الوحلية ●
الطريق المغطى بالجليد ●
السطوح غير المعبدة ●
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يادة
الق

٤

التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي يتم التحكم 
AUTO LSD ًفيها تلقائيا

يقوم نظام التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي يتم التحكم فيها تلقائياً AUTO LSD بالمساعدة 
على السحب من خالل استعمال نظام التحكم في قوة السحب للتحكم في أداء المحرك والفرامل حين 
تبدأ إحد عجالت القيادة في الدوران في مكانها بدون احتكاك. ينبغي استعمال النظام فقط حين تقوم 

إحد عجالت القيادة بالدوران في مكانها بدون احتكاك في خندق أو على سطح وعر.

تشغيل النظام
يمكن اسـتعمال النظام على سـيارات بري رنر (هيكل مرفوع) وفي الموديالت المجهزة بنظام 

الدفع بالعجلتين والموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*.
لتشـغيل نظام التحكـم في التـروس التفاضلية 
 ،AUTO LSD ًالمحـدودة االنـزالق تلقائيـا
عنـه.  إصبعـك  وارفـع  بسـرعة  اضغـط  
التفاضليـة  التـروس  مؤشـر  ضـوء  سـيضيء 
المحـدودة االنـزالق التـي يتـم التحكـم فيها 
تلقائيـاً ”AUTO LSD“ وضوء مؤشـر إيقاف 
 .VSC OFF نظـام التحكـم بثبـات السـيارة
اضغط  مرة أخر إليقاف تشغيل النظام.

*:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
AUTO LSD ًعندما يعمل نظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائيا

إذا دارت عجـالت القيـادة فـي مكانهـا بدون 
احتـكاك، يومـض مؤشـر االنـزالق لإلشـارة 
إلـى أن نظـام التحكم فـي التـروس التفاضلية 
 AUTO LSD تلقائيـاً  االنـزالق  المحـدودة 
نجـح في التحكم فـي دوران عجـالت القيادة 

في مكانها بدون احتكاك.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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إذا تم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف وإعادة تشغيله ■
يتم تلقائياً إيقاف نظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائياً AUTO LSD والمؤشرات.

إعادة تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة VSC المتصل بسرعة السيارة ■
عندمـا يكـون نظـام التحكـم في التـروس التفاضليـة المحـدودة االنـزالق تلقائيـاً AUTO LSD في وضع 
التشـغيل، سـيتم تلقائياً تشـغيل نظام التحكم بثبات السـيارة VSC ونظام التحكم بقوة السـحب TRC عند 

زيادة سرعة السيارة.
عند زيادة سخونة نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية ■

 “AUTO سـيتوقف النظام عن العمل وسـيقوم صوت التحذير بإنذار السائق. في هذا الوقت، سيومض المؤشر
”LSD وسـيضيء مؤشـر إبطال نظام التحكم بقوة السـحب ”TRC OFF“ (السـيارات غير المجهزة بشاشـة 
العـرض المتعـددة المعلومـات) أو سـيتم عـرض  علـى شاشـة العـرض المتعـددة 
المعلومـات (السـيارات المجهزة بشاشـة العرض المتعـددة المعلومات). قم بإيقاف السـيارة فـي مكان آمن. 

(يمكنك مواصلة القيادة العادية بدون مشكلة.) ستتم إعادة تشغيل النظام تلقائياً بعد وقت قصير.

لتجنب وقوع حادث ■
في حال اإلخفاق في القيام بذلك، سيكون من المطلوب بذل جهد أكبر في عملية التوجيه والتحكم بشكل 

أكثر حذراً أثناء االنعطاف.
ال تقم باسـتعمال نظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائياً AUTO LSD في أي  ●

ظرف آخر بخالف دوران إحد عجالت القيادة في مكانها بدون احتكاك في خندق أو على سطح وعر.
●  AUTO LSD ًال تقـم بالقيـادة مع كون نظام التحكم في التروس التفاضلية المحـدودة االنزالق تلقائيا

مضبوطاً على وضع التشغيل بصورة مستمرة.

التفعيل أثناء القيادة ■
ال تقـم بتفعيل نظـام التحكم في التـروس التفاضلية المحـدودة االنزالق تلقائيـاً AUTO LSD إذا كانت 
العجلـة تدور فـي مكانها بدون احتكاك. قم بإيقاف انزالق اإلطـارات أو دورانها في أماكنها بدون احتكاك 

قبل التفعيل.



٣٩٩ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

DPF نظام تنقية جزئيات الديزل

عنـد وصـول جزيئـات الديزل المجمعـة بالمصفاة إلـى الكمية المحددة مسـبقاً، يتم إشـعالها 
. تلقائياً

أثناء عملية اإلشعال ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إصابات خطيرة مثل الحروق الناشئة عن أنبوب غاز العادم الساخن وغازات 
العادم الساخنة أو نشوب حريق.

ال تقـم بإيقـاف السـيارة في مـكان توجد فيه مـواد قابلة  ●
لالشتعال مثل األعشـاب الجافة بالقرب من أنبوب غاز 

العادم.

تأكد من عدم وجود أي شـخص بالقرب من أنبوب غاز  ●
العادم.

ال تقم بتنفيذ عملية اإلشعال عندما تكون السيارة في مكان مغلق مثل كراج. ●
ال تقم بلمس أنبوب غاز العادم وغازات العادم أثناء عملية إشعال جزيئات الديزل. ●

: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٤٠٠

■ DPF لتفادي وقوع خلل في نظام تنقية جزيئات الديزل
ال تقم بمواصلة قيادة السيارة لمدة طويلة من الزمن أثناء وميض ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل  ●

DPF (السـيارات غير المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات) أو ظهور رسالة تحذير نظام تنقية 
جزيئـات الديـزل  DPF  على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات 
(السـيارات المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات) وإصدار صوت إشاري (يضيء ضوء إشارة 

الخلل)
ال تقم باستعمال أي نوع من الوقود غير النوع المحدد ●
ال تقم باستعمال أي نوع من زيت المحرك غير النوع الموصى به ●
ال تقم بتعديل أنبوب غاز العادم ●

عملية اإلشعال ◆
أثناء القيادة العادية، يتم إشعال جزيئات الديزل المجمعة بالمصفاة تلقائيًا كل بضعة مئات  ●

من الكيلومترات*. أثناء عملية اإلشـعال، يضيء ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل 
DPF (السـيارات غيـر المجهزة بشاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات) أو يتم عرض 
رسـالة تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل  DPF  على شاشـة العرض 

المتعددة المعلومات (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات).
عندما تصل كمية جزيئات الديزل المتراكمة إلى مسـتو معين، يمكن أيضاً القيام بعملية  ●

إشعال جزيئات الديزل. ( ص ٤٠١)
*:  يختلف وفقاً للجو وظروف القيادة، الخ.

خصائص النظام ◆
نظام تنقية جزيئات الديزل DPF يتميز بالخصائص التالية:

تزداد سرعة المحرك الالتعشيقية أثناء عملية اإلشعال ●
تختلف رائحة غاز العادم عن تلك الخاصة بالسيارة المجهزة بمحرك الديزل العادي ●
قـد ينبعـث دخان أبيض مـن أنبوب غاز العادم أثناء عملية اإلشـعال. ولكـن ال يدل هذا  ●

على وجود خلل.



٤٠١ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

DPF حالة نظام تنقية جزيئات الديزل المتراكمة
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

يمكـن التأكد مـن كمية جزيئات الديـزل المتراكمة في نظـام تنقية جزيئات الديـزل DPF على 
عرض عداد المسافة/الرحلة.

 .DPF عند ضغط زر تغيير عرض عداد المسافة/الرحلة، تظهر حالة نظام تنقية جزيئات الديزل المتراكمة
( ص ١٥٤)

كمية جزيئات الديزل المتراكمة في نظام تنقية جزيئات الديزل DPF تُعرض على ١١ مرحلة.
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

يمكـن التأكد مـن كمية جزيئات الديـزل المتراكمة في نظـام تنقية جزيئات الديـزل DPF على 
شاشة العرض المتعددة المعلومات.

 DPF عند ضغط مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل DPF تظهر حالة نظام تنقية جزيئات الديزل المتراكمة
أو عرض رسالة التحذير. استخدم نظام تنقية جزيئات الديزل المتراكمة DPF المعروض كمرجع.

منخفضة  
ممتلئة  

DPF التحذير من وجود خلل في نظام تنقية جزيئات الديزل
عند وميض ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (السـيارات غير المجهزة بشاشـة  ●

 DPF  العـرض المتعـددة المعلومات) أو عرض رسـالة تحذيـر نظام تنقية جزيئـات الديزل
 على شاشـة العـرض المتعددة المعلومات (السـيارات 
المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات)، قم باتباع اإلجراء التالي إلشـعال جزيئات 

الديزل.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٤٠٢

.عند القيام بإشعال جزيئات الديزل المتراكمة في المصفاة أثناء قيادة السيارة
إلشعال جزيئات الديزل المتجمعة في المصفاة، يوصى بطرق القيادة التالية.*١

بالقيادة المسـتمرة (على سـبيل المثال، لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة بسرعة km/h 60 [٦٠ كم/• 
.( ساعة] تقريباً

بتفادي الرحالت القصيرة أو بالقيادة المستمرة (بترك المحرك دائراً لمدة طويلة من الزمن).• 
تأكـد من أنه قد تم تسـخين المحرك قبل قيادة السـيارة إلشـعال جزيئات الديـزل المتراكمة في المصفاة. 
إذا كان المحـرك بـارداً، قم بتسـخين المحرك بواسـطة قيادة السـيارة مـع اختيار ترس أدنى لزيادة سـرعة 

المحرك.*٢
السـيارات غير المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات: سـينطفئ ضوء التحذير عند اكتمال عملية 
إشـعال جزيئات الديزل. لكن وفقاً لحالة القيادة مثـل االزدحامات المرورية، تزداد كمية جزيئات الديزل 
المتراكمـة وقـد ال ينطفـئ ضوء التحذير. إذا أومض ضـوء التحذير مرة أخر بعد القيـادة، اضغط مفتاح 

. نظام تنقية جزيئات الديزل DPF إلشعال جزيئات الديزل المتراكمة في المصفاة يدوياً
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات: ستختفي رسالة التحذير من على شاشة العرض 
المتعـددة المعلومات عند اكتمال عملية اإلشـعال. لكـن وفقاً لحالة القيادة مثـل االزدحامات المرورية، 
تـزداد كميـة جزيئـات الديزل المتراكمة وقد ال تختفي رسـالة التحذير من على شاشـة العـرض المتعددة 
المعلومات. إذا لم تختفي رسالة التحذير من على شاشة العرض المتعددة المعلومات بعد القيادة، اضغط 

. مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل DPF إلشعال جزيئات الديزل المتراكمة في المصفاة يدوياً
ال يمكـن القيام بإشـعال جزيئـات الديزل المتراكمـة في المصفاة أثنـاء القيادة عندما تكون السـيارة على 

ارتفاع يزيد عن m 4000 (٤٠٠٠ متر) فوق مستو سطح البحر.
*١:  يرجـى االنتباه بشـكل كافٍ إلى الطقـس وظروف الطريـق والتضاريس وظروف حركـة المرور واتباع 

قوانين المرور أثناء القيادة.
*٢:  وفقـاً للظـروف، قـد يكـون من الضـروري التحويل إلى تـرس أدنى إلـى أن تزداد سـرعة المحرك إلى 
rpm 3000 (٣٠٠٠ دورة/دقيقـة). إذا كانـت درجة حرارة سـائل تبريد المحرك أو درجة حرارة غاز 

، أو قد تكون عملية اإلشعال مستحيلة. العادم منخفضة، فقد تستغرق عملية اإلشعال وقتاً طويالً
 عند القيام بإشـعال جزيئات الديزل المتراكمة في المصفاة بواسـطة الضغط على مفتاح نظام

DPF تنقية جزيئات الديزل
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن.  ١

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو إلى   ٢
وضع الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي) وقم بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام.

ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك. 
وكذلك تأكد من عدم وجود أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب من أنبوب غاز العادم. ( ص ٣٩٩)

تأكد من أنه قد تم تسـخين المحرك. إذا كان المحرك بارداً، قم بتسـخين المحرك بواسـطة ضغط دواسـة 
التعجيل.*١



٤٠٣ ٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة

يادة
الق

٤

.DPF اضغط مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل  ٣
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

سـوف يضيء ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات 
الديزل DPF، وستزداد سرعة دوران المحرك 

الالتعشيقية.

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
 DPF رسالة تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل
المبينة في الشكل التوضيحي تظهر على شاشة 
العـرض المتعددة المعلومات، وتزداد سـرعة 

دوران المحرك الالتعشيقية.

يستغرق األمر ١٥ – ٤٠ دقيقة تقريباً إلكمال عملية اإلشعال.*٢
عند انطفاء ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (السيارات غير المجهزة بشاشة العرض 
المتعـددة المعلومات) أو عند اختفاء رسـالة تحذير نظام تنقية جزيئـات الديزل DPF من على 
شاشة العرض المتعددة المعلومات (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)، 

يشير هذا إلى أن سرعة دوران المحرك الالتعشيقية قد عادت إلى مستواها العادي.
قـد ال يعمل مفتـاح نظام تنقية جزيئات الديزل DPF عندما تكون السـيارة على ارتفاع يزيد عن 

m 4000  ( ٤٠٠٠ متر) فوق مستو سطح البحر.
وفقـاً للظـروف، قـد يكون من الضـروري الضغط على دواسـة التعجيل حتـى تزداد سـرعة المحرك إلى   :١*
rpm  3000  (٣٠٠٠ دورة/دقيقـة). إذا كانـت درجـة حـرارة سـائل تبريد المحرك أو درجـة حرارة غاز 

، أو قد تكون عملية اإلشعال مستحيلة. العادم منخفضة، فقد تستغرق عملية اإلشعال وقتاً طويالً
يختلـف الوقت الالزم إلشـعال جزيئات الديزل وفقـاً لدرجة الحرارة الخارجية. كذلك إذا كانت سـرعة   :٢*
المحرك ال تزال حوالي rpm  2000  (٢٠٠٠ دورة/دقيقة) بعد انقضاء ١٠ دقائق من الضغط على مفتاح 
نظـام تنقية جزيئات الديزل DPF، فقد يشـير هذا إلى انخفاض درجة حـرارة غاز العادم. في هذه الحالة، 

اضغط دواسة التعجيل لتشغيل المحرك على rpm 3000 (٣٠٠٠ دورة/دقيقة) لبعض الوقت.
عنـد ضغط دواسـة التعجيل، سـيتم إيقاف عملية إشـعال جزيئات الديزل. في هذه الحالـة، قم بإعادة بدء   

عملية إشعال جزيئات الديزل.



٤-٥. استعمال أنظمة المساعدة على  القيادة٤٠٤

عـرض  ● تـم  إذا  المعلومـات:  المتعـددة  العـرض  بشاشـة  المجهـزة  السـيارات 
العـرض  شاشـة  علـى   
المتعـددة المعلومـات، اضغـط مفتاح نظـام تنقية جزيئـات الديزل DPF إلشـعال جزيئات 

الديزل المتراكمة في المصفاة. ( ص ٤٠١)
عند وميض ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (السـيارات غير المجهزة بشاشـة  ●

 DPF  العـرض المتعـددة المعلومات) أو عرض رسـالة تحذيـر نظام تنقية جزيئـات الديزل
(السـيارات  المعلومـات  المتعـددة  العـرض  شاشـة  علـى   
المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات) وإصدار صوت إشاري (يضيء ضوء إشارة 

الخلل)، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

■ DPF عملية اإلشعال باستعمال مفتاح نظام تنقية جزيئات الديزل
ضغط دواسة التعجيل أو دواسة الكلتش (جهاز نقل الحركة اليدوي) بعد ضغط مفتاح نظام DPF سيؤدي  ●

إلى توقف عملية اإلشعال. إذا توقفت عملية اإلشعال، قم باستئنافها بأسرع ما يمكن.
بعد انتهاء عملية اإلشعال، قم بزيادة سرعة دوران المحرك عدة مرات لتنظيف نظام غاز العادم. ●

■ DPF ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل
في ظروف القيادة التالية، قد يومض ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (السـيارات غير المجهزة 
بشاشـة العرض المتعددة المعلومات) أو قد يتم عرض رسـالة تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF على 
شاشة العرض المتعددة المعلومات (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات) أسرع مما في 

الحالة العادية.*
أثناء القيادة بسرعات منخفضة (على سبيل المثال km/h  20  [٢٠ كم/ساعة] أو أقل). ●
عنـد تشـغيل المحرك وإيقافه بصورة متكررة (إذا قمت بتـرك المحرك غير دائر لمدة أكثر من ١٠ دقائق في  ●

آن واحد).
*:  يختلف وفقاً للجو وظروف القيادة، الخ.

إذا أضاء ضوء إشارة الخلل (صوت التحذير) ■
 DPF يضـيء ضوء إشـارة الخلل عند مواصلة القيادة أثناء وميض ضوء تحذير نظـام تنقية جزيئات الديزل
(السـيارات غيـر المجهزة بشاشـة العـرض المتعددة المعلومـات) أو يتم عرض رسـالة تحذيـر نظام تنقية 
جزيئـات الديـزل DPF على شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات (السـيارات المجهزة بشاشـة العرض 
المتعـددة المعلومـات). في مثل هذه الحالة قد تتعرض السـيارة للتلف أو قـد يقع حادث. اطلب من وكيل 

تويوتا فحص السيارة على الفور.



٤٠٥ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

توجيهات حول القيادة في فصل الشتاء

قم بإجراء عمليات التحضير والفحص الضرورية قبل قيادة السـيارة في فصل الشـتاء. قم دائماً 
بقيادة السيارة في األسلوب المالئم للظروف الجوية. 

التحضير قبل حلول فصل الشتاء
قم باستعمال السوائل المالئمة لدرجة الحرارة الخارجية.  ●

زيت المحرك• 
سائل تبريد المحرك• 
سائل الغسالة• 

اطلب من فني مؤهل فحص حالة البطارية. ●
قـم بتركيب إطـارات الثلج األربع على السـيارة أو قم بشـراء مجموعـة الجنازير لإلطارات  ●

الخلفية.
تأكـد مـن كون جميع اإلطـارات من نفس الحجـم والماركة، وقم باسـتعمال الجنازيـر المالئمة لمقاس 

اإلطارات.
قبل قيادة السيارة

قم بتنفيذ العمليات التالية وفقاً لظروف القيادة: 
ال تعمـد الـى محاولة فتح أي مـن النوافذ بقوة أو تحريك الماسـحة المتجمـدة. صب الماء  ●

الدافئ على المنطقة المتجمدة إلذابة الجليد. امسح الماء على الفور لتفادي تجمده. 
لضمان تشـغيل المروحة الخاصة بنظام تكييف الهواء بصورة صحيحة، انزع أي ثلج متراكم  ●

على فتحات سحب الهواء الموجودة أمام الزجاج األمامي. 
قـم بفحـص وإزالـة أي جليـد أو ثلـج متراكم علـى المصابيـح الخارجية وسـقف السـيارة  ●

والشاسيه، وحول اإلطارات أو على الفرامل.
قم بإزالة أي من الثلج أو األوحال عن الجزء السفلي من أحذيتك قبل الدخول في السيارة. ●



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٠٦

أثناء قيادة السيارة
قم بتعجيل السيارة ببطء، والمحافظة على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامها، وقيادة 

السيارة بسرعة منخفضة مالئمة لظروف الطريق.
عند إيقاف السيارة في موقف سيارات (في فصل الشتاء أو في مناطق ذات خطوط 

العرض العليا)
قم بإيقاف السـيارة في موقف سـيارات وتحريك ذراع تبديل السـرعات الـى وضع االنتظار  ●

 R (جهـاز نقـل الحركـة التلقائي) أو الـى التـرس األول 1 أو الى وضع الرجـوع للخلف P
(جهاز نقل الحركة اليدوي) دون تعشيق فرامل االنتظار. وإال فقد تتجمد فرامل االنتظار وال 
يمكن تحريرها. عند إيقاف السـيارة بدون تعشـيق فرامل االنتظار، تأكد من تثبيت اإلطارات 

باستعمال السندات.
عدم القيام بذلك قد يكون خطراً ألنه قد يتسبب في تحرك السيارة بصورة غير متوقعة مما قد 

يؤدي إلى وقوع حادث.
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: عند إيقاف السيارة في موقف سيارات بدون  ●

تعشـيق فرامـل االنتظار، تأكد مـن أنه ال يمكن تحريـك ذراع تبديل السـرعات خارج وضع 
.*P االنتظار

*:  سـيتم إبطـال ذراع تبديل السـرعات عنـد محاولة تحريكه من وضـع االنتظار P إلى أي وضـع آخر بدون 
ضغـط دواسـة الفرامـل. إذا كنت تتمكن من نقـل ذراع تبديل السـرعات من وضع االنتظار P، فقد يشـير 
ذلك إلى وجود مشكلة في نظام إبطال تحويل التروس. اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

اختيار الجنازير
قم باستعمال جنازير اإلطارات من المقاس الصحيح عند تركيب الجنازير على اإلطارات. 

مقاس الجنازير موصوف لكل مقاس لإلطار.
القوانين المتعلقة باستعمال جنازير اإلطارات

تختلـف القوانيـن المتعلقة باسـتعمال جنازير اإلطارات وفقـاً للمنطقة ونـوع الطريق. تأكد من 
فحص القوانين المحلية دائماً قبل تركيب الجنازير.

تركيب جنازير اإلطارات ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تركيب الجنازير ونزعها:

قم بتركيب جنازير اإلطارات ونزعها في مكان آمن. ●
قم بتركيب جنازير اإلطارات على اإلطارات الخلفية. ال تعمد الى تركيب الجنازير على اإلطارات األمامية. ●
قم بتركيب الجنازير على اإلطارات الخلفية بإحكام بقدر اإلمكان. أعد تثبيت الجنازير بعد القيادة لمسافة  ●

km 1.0 - 0.5 (٠٫٥ الى ١٫٠ كم).
قم بتركيب جنازير اإلطارات باتباع التعليمات الواردة في دليل التركيب المرفق بها. ●



٤٠٧ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

القيادة مع كون إطارات الثلج مركبة على السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل خطر وقوع حوادث. 

اإلخفـاق فـي قيامـك بذلك قد يؤدي الى فقدان السـيطرة على السـيارة، مما يتسـبب في الوفـاة أو اإلصابة 
بجروح خطيرة.

قم باستعمال اإلطارات ذات المقاس المحدد. ●
حافظ على اإلطارات منفوخة بالمستو الموصى به. ●
ال تعمد الى القيادة بسـرعة أعلى من حدود السـرعة أو حدود السرعة الموصوفة إلطارات الثلج المركبة  ●

على سيارتك.
قم باستعمال إطارات الثلج على جميع العجالت، وليس على بعض العجالت. ●

القيادة مع كون الجنازير مركبة على اإلطارات  ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل خطر وقوع حوادث. 

اإلخفـاق فـي قيامـك بذلك قد يؤدي الى عـدم إمكانية قيادة السـيارة بصورة آمنة، مما يتسـبب في الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تعمـد الـى القيـادة بسـرعة أعلى مـن حـدود السـرعة الموصوفـة لجنازير اإلطـارات المسـتعملة أو  ●
km/h 50 (٥٠ كم/ساعة)، أيهما تكون أخفض.

تجنب القيادة على طرق توجد عليها مطبات أو على حفر. ●
تجنب تعجيل السيارة فجأة وتوجيه السيارة فجأة وتعشيق الفرامل بصورة مفاجئة وتحويل التروس الذي  ●

يؤدي الى استعمال فرامل المحرك فجأة.
قم بتخفيض سرعة السيارة بصورة كافية قبل الدخول في منعطف لضمان السيطرة األكيدة على السيارة. ●
ال تستخدم نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة.  ●

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

عند تصليح أو استبدال إطارات الثلج (السيارات المجهزة بنظام التحذير من ضغط نفخ اإلطار) ■
اطلب تصليح أو استبدال إطارات الثلج من وكالء تويوتا أو بائعي إطارات التجزئة المرخصين.

ذلك ألن نزع وتركيب إطارات الثلج يؤثر على تشغيل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار والمرسالت.
تثبيت جنازير اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام التحذير من ضغط نفخ اإلطار) ■

ربما ال تعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار والمرسالت بشكل صحيح عند تركيب جنازير اإلطارات.



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٠٨

توجيهات حول القيادة الصديقة للبيئة

لتحسـين االقتصاد في اسـتهالك الوقود وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، يرجى االنتباه إلى 
النقاط التالية:

استعمال وضع القيادة اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆
عنـد اسـتعمال وضـع القيادة اإليكولوجيـة، يتم توليد عزم التدوير اسـتجابة لضغط دواسـة 
التعجيـل بسالسـة أكثـر مما في الظـروف العادية. باإلضافة الـى ذلك، يتم تقليـل أداء نظام 

تكييف الهواء (تدفئة/تبريد) الى الحد األدنى لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود. 
( ص ٢٦٦، ٢٧٣)

استعمال مؤشر القيادة اإليكولوجية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ◆
السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات

 . يمكن القيادة الصديقة للبيئة بواسطة االحتفاظ بضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية مضيئاً
( ص ١٥٠)

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
يمكـن القيادة الصديقـة للبيئة بواسـطة االحتفاظ بضوء مؤشـر القيـادة اإليكولوجية مضيئاً 
واالحتفـاظ بالشـريط الخاص بمؤشـر مـد القيـادة اإليكولوجية المعروض على شاشـة 

العرض المتعددة المعلومات موجوداً ضمن مد القيادة اإليكولوجية. ( ص ١٥٠)
تشغيل دواسة التعجيل/دواسة الفرامل ◆

قـم بقيادة سـيارتك بسالسـة. تجنب زيادة/خفض سـرعة السـيارة فجأة. ستسـاعد زيادة/
خفض سرعة السيارة بصورة تدريجية على تقليل استهالك الوقود بصورة فعالة.

عند تعشيق الفرامل ◆
قم بمراقبة أحوال أمام/حول السـيارة وقم بتخمين موقع توقف سـيارتك. ارفع قدمك عن 
دواسـة التعجيل مسـبقاً وقم بمواصلة الهبوط بفعل الجاذبية. قم باسـتعمال دواسة الفرامل 

لضبط موقع توقف سيارتك. تأكد من ضغط دواسة الفرامل بلطف.
التأخير ◆

زيادة سـرعة السـيارة وخفضها وإيقاف السـيارة على إشـارات المرور لفترات طويلة يؤدي 
إلى اسـتهالك الوقود غير االقتصادي. افحص تقارير حركـة المرور قبل بدء القيادة وتجنب 

التأخير بقدر اإلمكان.



٤٠٩ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

القيادة على الطرق السريعة ◆
قم بالسيطرة على السيارة والمحافظة على قيادتها بسرعة ثابتة. قبل إيقاف السيارة عند بوابة 
دفع رسوم المرور أو ما إليها، ارفع قدمك عن دواسة التعجيل ببطء تدريجياً واضغط دواسة 

الفرامل بلطف.
نظام تكييف الهواء ◆

قم باسـتعمال نظـام تكييف الهواء فقط عندما تحتـاج إليه. القيام بذلك، يمكنك أن تسـاعد 
على تقليل استهالك الوقود بصورة فعالة.

في فصل الصيف: عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بالسيارة مرتفعة، قم باستعمال وضع 
إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة. بهذا، سـيمكن المسـاعدة على تقليل الحمل المسلط 

على نظام تكييف الهواء، مما يقلل استهالك الوقود.
في فصل الشـتاء: اضبط مفتاح نظام تكييف الهواء A/C (إذا كانت سيارتك مجهزة به) على 
وضع التشغيل فقط عندما تحتاج إلى كل من تدفئة الهواء وإزالة الرطوبة عنه، واضبط مفتاح 
نظـام تكييف الهـواء A/C على وضع اإليقـاف فقط عندما تحتاج إلـى التدفئة. ضبط مفتاح 
نظام تكييف الهواء A/C على وضع التشغيل عندما ال تحتاج إليه يؤدي إلى استهالك الوقود 

بشكل زائد.
تنفيذ إيقاف دوران المحرك بالسرعة الالتعشيقية ◆

تجنـب دوران المحـرك بالسـرعة الالتعشـيقية غير الضـروري. لتقليل اسـتهالك الوقود  ●
بصـورة فعالـة، قم بإيقـاف المحرك عند إيقاف السـيارة فـي موقف سـيارات حتى لفترة 

قصيرة من الزمن فقط.
، ال  ● باسـتثناء في البيئة القاسـية عندما تكون درجـة الحرارة الخارجية منخفضـة جداً مثالً

تحتاج إلى تسـخين المحـرك قبل القيادة. لتدفئة كل جزء مع تجنب ازدياد سـرعة دوران 
المحرك بصورة غير ضرورية وزيادة/خفض سرعة السيارة بصورة مفاجئة، قيادة السيارة 

ببطء طريقة فعالة أفضل من دوران المحرك بسرعة التعشيقية.
اسـتخدام نظام إيقاف وتشـغيل المحـرك (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) سيسـاعد على  ●

تحسين االقتصاد في استهالك الوقود. ( ص ٣٧٥)
للمحافظة على الوظائف، ال يتم دوران المحرك بالسـرعة الالتعشيقية غير الضروري بل  ●

يتم تنفيذ اإلجراءات التالية.
تنظيف نظام التحكم بانبعاث غاز العادم (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
دوران المحرك بسـرعة التعشـيقية قبل إيقاف تشغيل المحرك المجهز بشاحن تربيني • 

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٢٢٨)



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤١٠

الحمولة ◆
تحميـل األمتعـة الثقيلة في السـيارة سـيؤدي إلى اسـتهالك الوقود غير االقتصـادي. تجنب 
تحميل أمتعة غير ضرورية. تركيب حمالة سـقفية كبيرة لألمتعة أيضاً سـيؤدي إلى استهالك 

الوقود غير االقتصادي.
الصيانة الدورية ◆

تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطارات بشكل دائم. ضغط نفخ اإلطارات غير المناسب قد  ●
يؤدي إلى اسـتهالك الوقود غير االقتصادي. كما أن اسـتعمال إطارات الثلج على الطرق 
الجافة قد يؤدي إلى اسـتهالك الوقود غير االقتصادي ألنها يمكن أن تتسـبب بكمية كبيرة 

من االحتكاك. قم باختيار اإلطارات المالئمة للفصل وظروف الطريق.
قم باسـتعمال الجودة الموصى بها من الزيت والسـائل ألنها تؤثر على اسـتهالك الوقود  ●

وعمر خدمة السيارة. كذلك، افحص الزيت والسائل في فترات منتظمة. ( ص ٥١٧)



٤١١
 ٥نظام الصوت

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

استخدام مفاتيح التحكم بنظام الصوت 
٤١٣ ........ المركبة على عجلة القيادة

/AUX منفذ الجهاز االحتياطي
٤١٥ .................USB منفذ جهاز

استعمال نظام الصوت  .٥-٢
االستعمال المثالي لنظام الصوت... ٤١٦

استعمال الراديو  .٥-٣
٤١٨ ...................... تشغيل الراديو
تشغيل أسطوانة CD الصوتية وأسطوانات   .٥-٤

MP3/WMA/AAC
٤٢١ ...... CD تشغيل مشغل أسطوانات

استعمال جهاز خارجي  .٥-٥
٤٢٩ .......... iPod االستماع إلى جهاز
٤٣٥ ....USB االستماع إلى جهاز ذاكرة

استعمال منفذ الجهاز االحتياطي 
٤٤١ ............................AUX

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

استعمال األزرار الموجودة على 
عجلة القيادة...................... ٤٤٧
٤٤٨ .......Bluetooth® تسجيل جهاز

“SETUP” قائمة التهيئة  .٥-٧
 “SETUP” استعمال قائمة التهيئة

(قائمة نظام اتصال 
٤٤٩ ..................(“Bluetooth”

 “SETUP” استعمال قائمة التهيئة
٤٥٣ .................. (“TEL” قائمة)

Bluetooth® صوت  .٥-٨
تشغيل المشغل المحمول المتوافق 

٤٥٨ ...........Bluetooth® مع نظام
Bluetooth® هاتف  .٥-٩

إجراء مكالمة....................... ٤٦٠
٤٦١ ................. عند استالم مكالمة
التحدث على الهاتف............... ٤٦٢

Bluetooth®.٥-١٠
٤٦٤ ..................... Bluetooth®



٥-١. عمليات التشغيل األساسية٤١٢

أنواع األنظمة الصوتية
السيارات المجهزة بنظام توجيه السيارة أو نظام الوسائط المتعددة

راجع «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة» أو «دليل مالك نظام الوسائط المتعددة».
السيارات غير المجهزة بنظام توجيه السيارة أو بنظام الوسائط المتعددة

AM/FM مع راديو CD مشغل اسطوانات

استعمال الهواتف الخلوية ■
قد يتم سـماع صوت تداخل عبر سـماعات نظام الصوت إذا جر اسـتخدام هاتف خلوي داخل السـيارة أو 

بالقرب منها أثناء تشغيل نظام الصوت.
العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ■

أسـماء الشـركات وأسـماء المنتجات المتعلقة بنظام الصوت هي عالمات تجارية وعالمات تجارية مسجلة 
لشركاتهم الخاصة.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
. ال تترك نظام الصوت في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم حين يكون المحرك متوقفاً

لتالفي إلحاق ضرر بنظام الصوت ■
احرص لئال تسكب أية مشروبات أو سوائل أخر على نظام الصوت.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٤١٣ ٥-١. عمليات التشغيل األساسية

وت
الص

ظام 
ن

٥

استخدام مفاتيح التحكم بنظام الصوت المركبة على عجلة القيادة
يمكن التحكم ببعض مزايا الصوت باستعمال مفاتيح التحكم المركبة على عجلة القيادة.

قد تختلف عملية التشغيل وفقاً لنوع نظام الصوت أو نظام توجيه السيارة. للمزيد من التفاصيل، 
راجع الدليل المرفق بنظام الصوت أو بنظام توجيه السيارة.

السيارات غير المجهزة بنظام الصوت:  ص ٥٠٦
مستو الصوت  

ضغطه: لرفع/خفض مستو الصوت• 
 • لرفع/خفض مسـتو : ضغطـه مطـوالً

الصوت بشكل مستمر
وضع الراديو:  

ضغطه: الختيار محطـة راديو محفوظة • 
في المحطات المضبوطة مسبقاً

صوتـاً •  تسـمع  أن  إلـى  مطـوالً  ضغطـه 
: البحث لألسفل/األعلى إشارياً

صـوت  وضـع  أو   ،USB جهـاز   ،iPod  ، MP3/WMA/AAC اسـطوانة   ،CD اسـطوانة 
:Bluetooth®

ضغطه: الختيار مقطوعة/ملف• 
: الختيار مجلد أو ألبوم•  ضغطه مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

“MODE” مفتاح  
ضغطه: لتشغيل الطاقة، الختيار مصدر صوت• 
 •: ضغطه مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

وضع راديو أو وضع AUX: كتم الصوت
صـوت  وضـع  أو   ،USB جهـاز   ،iPod  ، MP3/WMA/AAC اسـطوانة   ،CD اسـطوانة 

. ®Bluetooth: قم بإيقاف العملية الحالية مؤقتاً

.إللغاء وضع كتم الصوت أو اإليقاف المؤقت، اضغط المفتاح مطوالً مرة أخر
تغيير مصدر الصوت ■

اضغـط المفتاح ”MODE“ عندما يكون نظام الصوت قيد التشـغيل. يتغيـر مصدر الصوت كما يلي لكل مرة 
تضغط فيها الزر. عند عدم إمكانية استعمال مصدر الصوت المختار، سيتم تخطيه.

الموجة  AM الموجة  FM وضع االسطوانة المحكمة  CD جهاز iPod أو ذاكرة  USB صوت 
AUX الجهاز االحتياطي  Bluetooth®



٥-١. عمليات التشغيل األساسية٤١٤

للحد من خطر وقوع حادث ■
يرجى توخي الحرص عند تشغيل مفاتيح التحكم بنظام الصوت المركبة على عجلة القيادة.



٤١٥ ٥-١. عمليات التشغيل األساسية

وت
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٥

USB منفذ جهاز/AUX منفذ الجهاز االحتياطي
قـم بتوصيـل جهـاز iPod أو جهـاز ذاكـرة USB أو مشـغل صـوت محمول بمنفـذ الجهاز 
االحتياطـي AUX/منفـذ جهـاز USB كما هو مبين أدنـاه. اضغط الـزر ”MODE“ الختيار 

.“AUX” أو “USB” أو “iPod”

USB منفذ الجهاز/AUX التوصيل عن طريق منفذ الجهاز االحتياطي
■ iPod

 iPod افتـح الغطـاء وقـم بتوصيل مشـغل
.iPod بطرف التوصيل باستعمال كبل

اضبط جهاز iPod على وضع التشغيل إذا كان 
في وضع اإليقاف.

■ USB ذاكرة
.USB افتح الغطاء وقم بتوصيل جهاز ذاكرة

اضبط جهاز ذاكرة USB على وضع التشغيل إذا كان في وضع اإليقاف.
مشغل الصوت المحمول ■

.AUX افتح الغطاء وقم بتوصيل مشغل الصوت المحمول باستعمال كبل
قم بتشغيل جهاز الصوت المحمول إذا كان في وضع اإليقاف.

■ AUX منفذ الجهاز االحتياطي
منفذ الجهاز االحتياطي AUX متوافق فقط مع منفذ الصوت.

أثناء القيادة ■
ال تقم بتوصيل أية جهاز أو بتشغيل مفاتيح التحكم الموجودة عليه.



٥-٢. استعمال نظام الصوت٤١٦

االستعمال المثالي لنظام الصوت
يمكن ضبط جودة الصوت وتوازن مسـتو الصوت ووحدة تسـوية إشارات الصوت التلقائية 

ASL ويمكن اختيار وضع النهار.

“TUNE•SELECT” مقبض  
/“SETUP” ضغطـه: يتـم عـرض قائمـة

اختيار الوضع
تدويره: يقوم بتغيير التهيئات التالية

 •“Sound Setting”
 ص ٤١٦

 •“RADIO”
 ص ٤١٨

 •“Bluetooth”
 ص ٤٤٩

 •“TEL”
 ص ٤٥٣

مفتاح وضع النهار  
وضع النهار

عند ضبط المصابيح األمامية الرئيسية على وضع التشغيل، تصبح الشاشة مظلمة.
ولكن يمكن تحويل الشاشة إلى وضع النهار (سطوع كامل) بواسطة اختيار وضع النهار.

.ستظل الشاشة في وضع النهار عندما تتم إضاءة المصابيح األمامية الرئيسية إلى أن يتم اختيار وضع النهار مرة أخر
استخدام وظيفة التحكم بالصوت

تغيير أوضاع جودة الصوت ■
.“TUNE•SELECT” اضغط مقبض  ١

.“Sound Setting” قم بتدوير المقبض الختيار  ٢
اضغط المقبض.  ٣

قم بتدوير المقبض لالنتقال إلى الوضع المرغوب.  ٤
يمكن اختيار ”BASS“ (طبقة الصوت المنخفضة الترددات)، ”TREBLE“ (طبقة الصوت العالية الترددات)، 
”FADER“ (تـوازن مسـتو الصـوت الصادر من السـماعات األماميـة والخلفيـة)، ”BALANCE“ (توازن 

مستو الصوت الصادر من السماعات اليمنى واليسرASL” ،(“ (وحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية).
اضغط المقبض.  ٥



٤١٧ ٥-٢. استعمال نظام الصوت

وت
الص

ظام 
ن

٥

ضبط جودة الصوت ■
.“TUNE•SELECT” الصوت بتدوير مقبض يمكنك ضبط مستو

تدوير القرص إلى المستوالوضع المعروضوضع جودة الصوت
اليسار

تدوير القرص إلى 
اليمين

طبقة الصوت 
المنخفضة 
الترددات*١

“BASS”5 5- إلى
عاليمنخفض

طبقة الصوت العالية 
5- إلى TREBLE”5“الترددات*١

توازن مستو الصوت 
الصادر من السماعات 
األمامية والخلفية*٢

“FADER”F7 إلى R7
 زيادة مستو

الصوت الصادر من 
السماعة الخلفية

 زيادة مستو
الصوت الصادر من 
السماعة األمامية

توازن مستو الصوت 
الصادر من السماعات 

اليمنى واليسر
“BALANCE”R7 إلى L7

 زيادة مستو
الصوت الصادر من 
السماعة اليسر

 زيادة مستو
الصوت الصادر من 
السماعة اليمنى

*١: يتم ضبط مستو جودة الصوت بصورة منفصلة في كل وضع من أوضاع الصوت.
*٢:  بالنسـبة للسـيارات التي يحتوي نظام الصوت فيها على اثنتين من سـماعات الصوت، سيتم كتم الصوت 

إذا ما تم ضبط توازن الصوت على الحد األقصى في الخلف.
اضغط المقبض أو  (BACK) للعودة إلى قائمة تهيئة الصوت.

■ (ASL) ضبط وحدة تسوية إشارات الصوت التلقائية
 .ASL لتغيير قيمة “TUNE•SELECT” قم بتدوير مقبض ASL بعد اختيار

.“OFF” أو “HIGH” أو “MID” أو “LOW” يمكنك اختيار
وحـدة تسـوية إشـارات الصوت التلقائيـة ASL تضبط مسـتو الصوت وجـودة النغمة وفقاً لسـرعة 

السيارة.
اضغط المقبض أو  (BACK) للعودة إلى قائمة تهيئة الصوت.



٥-٣. استعمال الراديو٤١٨

تشغيل الراديو
.“FM” أو “AM” الى أن يتم عرض “MODE” اضغط الزر

كتم الصوت  
البحث عن التردد  

“TUNE•SELECT” مقبض  
TA رموز المنطقة/إعالن حركة المرور/AF ضغطه: لتهيئة أوضاع التردد البديل

تدويره: لضبط التردد/اختيار قائمة المحطات (وضع FM فقط)
عرض قائمة المحطات (وضع FM فقط)  

أزرار اختيار المحطة  
AM/FM زر وضع الموجة  

“POWER VOLUME” مقبض  
ضغطه: لضبط نظام الصوت على وضع التشغيل أو اإليقاف

تدويره: لضبط مستو الصوت
حفظ المحطات في الذاكرة مسبقاً

ابحـث عـن المحطـات المرغوبـة بتدويـر المقبـض ”TUNE•SELECT“ أو بضغط الزر   ١
.“< TRACK” أو “SEEK > ”

اضغط أحد أزرار اختيار المحطة  الذي تريد ضبطه مطوال إلى أن تسمع صوتا إشاريا.  ٢



٤١٩ ٥-٣. استعمال الراديو
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استخدام قائمة المحطات
تحديث قائمة المحطات ■

.(LIST)  اضغط  ١
سيتم عرض قائمة المحطات.

اضغط  (UPDATE) لتحديث القائمة.  ٢
يتـم عـرض ”Updating“ أثنـاء عملية البحث، سيُسـمع صوت إشـاري بعد عمليـة البحث، ثم يتم 

عرض المحطات المتوفرة على الشاشة.
.(BACK)  إللغاء عملية التحديث، اضغط

اختيار محطة من قائمة المحطات ■
.(LIST)  اضغط  ١

سيتم عرض قائمة المحطات.
قم بتدوير مقبض ”TUNE•SELECT“ الختيار إحد المحطات.  ٢

.(BACK)  إلعادة الشاشة إلى الشاشة السابقة، اضغط
اضغط المقبض لموالفة المحطة.  ٣

RDS (نظام عرض معلومات برنامج الراديو)

هذه الميزة تسمح للراديو باستقبال معلومات المحطة.
االستماع إلى محطات نفس الشبكة ■

.“TUNE•SELECT” اضغط مقبض  ١
قم بتدوير المقبض إلى الوضع ”RADIO“ ثم اضغطه.  ٢

.“Region code” أو “FM AF” :قم بتدوير المقبض لالنتقال إلى الوضع المرغوب  ٣
.“OFF” أو “ON” اضغط المقبض الختيار  ٤

:FM AFوضع تشغيل
يتـم اختيـار المحطـة التي يكون اسـتقبالها قوياً من بيـن المحطات التـي توجد في نفس 

الشبكة.
وضع تشغيل رمز المنطقة:

يتـم اختيـار المحطـة التي يكون اسـتقبالها قوياً من بيـن المحطات التـي توجد في نفس 
الشبكة وتبث نفس البرنامج.



٥-٣. استعمال الراديو٤٢٠

معلومات حركة المرور ■
.“TUNE•SELECT” اضغط مقبض  ١

قم بتدوير المقبض إلى الوضع ”RADIO“ ثم اضغطه.  ٢
.“FM TA” قم بتدوير المقبض إلى الوضع  ٣
.“OFF” أو “ON” اضغط المقبض الختيار  ٤

:TP الوضع
يتحـول النظـام إلـى وضـع معلومات حركـة المـرور تلقائياً عند اسـتقبال إشـارات بث 

معلومات حركة المرور.
يعود النظام إلى المحطة السابقة عند انتهاء معلومات حركة المرور.

:TA الوضع
يتحـول النظـام إلـى وضـع معلومات حركـة المـرور تلقائياً عند اسـتقبال إشـارات بث 
معلومـات حركة المرور. عندما يكون وضع الموجة FM مختاراً، يظل النظام في وضع 

كتم الصوت إال حين يتم بث معلومات حركة المرور.
يعود نظام الصوت إلى الوضع السابق عند انتهاء معلومات حركة المرور.

نظام EON (شبكة أخر محسنة) (لوظيفة اعالن حركة المرور) ■
إذا لم تكن محطة نظام عرض بيانات برنامج الراديو RDS (مع بيانات EON) التي تستمع إليها تبث برنامجاً 
عـن معلومـات حركة المرور وكان نظـام الصوت في الوضـع TA (إعالن حركة المرور)، سـيتحول الراديو 
تلقائيـاً إلى محطة تبـث برنامج عن معلومات حركة المرور في القائمـة EON AF عندما يبدأ بث معلومات 

حركة المرور.
حساسية االستقبال ■

من الصعب الحفاظ على استقبال ممتاز للبث اإلذاعي طوال الوقت بسبب التغير المستمر لمواضع الهوائي  ●
والتفاوت في قوة إشارات البث واألجسام المحيطة بالسيارة، مثل القطارات وأجهزة اإلرسال، وغيرها.

تم تركيب هوائي الراديو على السقف. يمكن نزع الهوائي عن القاعدة بتدويره. ●

لتفادي التلف، قم بنزع الهوائي في الحاالت التالية ■
سيتالمس الهوائي مع سقف الكراج. ●
سيتم وضع الغطاء على السقف. ●
عند دخول السيارة في ماكينة الغسل التلقائي للسيارات. ●
في الحاالت األخر التي تحتوي على خطر تالمس السيارة مع األشياء المحيطة بها. ●



٤٢١ MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CD ٥-٤. تشغيل أسطوانة
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CD تشغيل مشغل أسطوانات
أدخل اسطوانة أو اضغط الزر ”MODE“ (تم تحميل اسطوانة CD بالفعل) لتبدأ في االستماع 

.CD إلى االسطوانة

اإليقاف المؤقت/االستماع  
اختيار مسار/ملف، التقديم أو الترجيع السريع  

“TUNE•SELECT” مقبض  
اختيار مسار/ملف
عرض رسالة النص  

عرض قائمة المسارات/المجلدات  
اختيار مجلد (أسطوانات MP3/WMA/AAC فقط)  

االستماع المتكرر  
تغيير مصدر الصوت/ االستماع  
زر االستماع العشوائي أو الرجوع  
“POWER VOLUME” مقبض  

اضغط عليه: لضبط نظام الصوت على وضع التشغيل أو اإليقاف
قم بتدويره: لضبط مستو الصوت

إخراج األسطوانة  
MP3/WMA/AAC أو CD تحميل أسطوانة

قم بإدخال األسطوانة.



٤٢٢MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CD ٥-٤. تشغيل أسطوانة

MP3/WMA/AAC أو CD إخراج أسطوانة
اضغط زر إخراج األسطوانة وانزع األسطوانة.

CD استعمال مشغل أسطوانات
اختيار المسار ■

 “ < TRACK” أو “SEEK > ” أو بضغط الـزر “TUNE•SELECT” قـم بتدوير المقبـض
للتنقل إلى األعلى أو األسفل إلى أن يتم عرض رقم المقطوعة المرغوبة.

اختيار مسار من قائمة المسارات ■
.(LIST)  اضغط  ١

سيتم عرض قائمة المسارات.
قم بتدوير مقبض ”TUNE•SELECT“ وضغطه الختيار أحد المسارات.  ٢

اضغط  (BACK) للعودة إلى الشاشة السابقة.
تقديم المسارات وترجيعها سريعاً ■

. اضغط الزر ” < SEEK“ أو ”TRACK > “ مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً
االستماع العشوائي ■

.(RDM)  اضغط
اضغط  (RDM) مرة ثانية إللغاء الوضع.

االستماع المتكرر ■
.(RPT)  اضغط

اضغط  (RPT) مرة ثانية إللغاء الوضع.
تغيير العرض ■

اضغط  (TEXT) لعرض عنوان أسطوانة CD أو إخفائه.
يتم عرض  إذا كانت هناك تتمة للنص. 

. لعرض النصوص المتبقية، اضغط مطوالً على  (TEXT) إلى أن تسمع صوتاً إشارياً



٤٢٣ MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CD ٥-٤. تشغيل أسطوانة
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MP3/WMA/AAC االستماع الى أسطوانة
اختيار المجلدات واحداً تلو اآلخر ■

اضغط  (FOLDER>) أو  (<FOLDER) الختيار المجلد المرغوب.
اختيار مجلد وملف من قائمة المجلدات ■

.(LIST)  اضغط  ١
سيتم عرض قائمة المجلدات.

قم بتدوير المقبض وضغطه الختيار المجلد والملف.  ٢
اضغط  (BACK) للعودة إلى الشاشة السابقة.

الرجوع إلى المجلد األول ■
. اضغط  (FOLDER>) مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

اختيار الملف ■
الختيـار الملـف المرغـوب، قـم بتدويـر المقبـض ”TUNE•SELECT“ أو بضغـط الزر 

” < SEEK“ أو ”TRACK > “ للتحرك ألعلى أو ألسفل.

تقديم الملفات وترجيعها سريعاً ■
. اضغط الزر ” < SEEK“ أو ”TRACK > “ مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

االستماع العشوائي ■
الضغط على  (RDM) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:

االستماع العشوائي إلى المجلد  االستماع العشوائي إلى األسطوانة  إيقاف
االستماع المتكرر ■

الضغط على  (RPT) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:
االستماع المتكرر إلى الملف  االستماع المتكرر إلى المجلد*  إيقاف

*: متاح في جميع األوضاع ما عدا ”RDM“ (االستماع العشوائي)
تغيير العرض ■

اضغط  (TEXT) لعرض عنوان األلبوم أو إخفائه.
يتم عرض  إذا كانت هناك تتمة للنص. 

. لعرض النصوص المتبقية، اضغط مطوالً على  (TEXT) إلى أن تسمع صوتاً إشارياً



٤٢٤MP3/WMA/AAC الصوتية وأسطوانات CD ٥-٤. تشغيل أسطوانة

شاشة العرض ■
تبعاً للمحتويات المسجلة، قد ال يمكن عرض الحروف بشكل صحيح أو قد ال يتم عرضها على اإلطالق.

رسائل الخلل ■
عليـك بمراجعـة الجـدول التالـي لتنفيذ اإلجـراءات المالئمة حين يتم عرض إحد رسـائل الخلـل. إذا لم 

تتمكن من حل المشكلة، خذ سيارتك الى وكيل تويوتا.
السبب/إجراءات التصحيحالرسالة

“CD CHECK”
قد تكون االسطوانة متسخة أو تالفة أو تم إدخالها بصورة مقلوبة رأساً على 

عقب. قم بتنظيف األسطوانة أو أدخلها بصورة صحيحة.
“ERROR 3”

يوجد هناك خلل في النظام.
قم بإخراج األسطوانة.

“ERROR 4”
حدث خلل بسبب زيادة التيار.

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.

“WAIT”
توقف التشغيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل المشغل. انتظر لفترة قصيرة 

ثم اضغط الزر ”MODE“. قم باالتصال بوكيل تويوتا إذا لم تتمكن من 
االستماع إلى أسطوانة CD حتى بعد القيام بذلك.

“NO SUPPORT”
تشير هذه إلى عدم وجود ملفات MP3 أو WMA أو AAC ضمن اسطوانة 

.CD

األسطوانات التي يمكن استعمالها ■
يمكن استعمال األسطوانات ذات العالمات الموضحة أدناه.

قد ال يكون االسـتماع ممكناً وفقاً لصيغة التسـجيل أو ميزات األسـطوانة أو بسـبب الخدوش أو األوساخ أو 
التشوه.

قد ال يمكن تشغيل أسطوانات CD التي تتمتع بخصائص حماية حقوق الملكية بشكل صحيح.
■ CD ميزة حماية مشغل أسطوانات

يتم إيقاف التشغيل عند اكتشاف خلل أثناء استعمال مشغل أسطوانات CD وذلك لحماية األجزاء الداخلية.
إذا تم ترك أسطوانة CD في مشغل أسطوانات CD أو في فتحة التحميل المفتوحة لمدة طويلة من الزمن ■

قد يتم إلحاق ضرر بأسطوانة CD وقد ال تتمكن من تشغيلها بصورة صحيحة.
منظفات العدسة ■

.CD ال تستعمل أي نوع من منظفات العدسة. قد يؤدي ذلك إلى تلف مشغل أسطوانات
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■ AAC و WMA و MP3 ملفات
MP3 (MPEG Audio LAYER3) هي صيغة قياسية لضغط البيانات الصوتية.

.MP3 يمكن ضغط الملفات إلى ١٠/١ من حجمها األصلي تقريباً باستعمال تقنية الضغط
.Microsoft هي صيغة ضغط بيانات صوتية من WMA (Windows Media Audio)

.MP3 هذه الصيغة تضغط البيانات الصوتية إلى حجم أصغر من الحجم المضغوط باستعمال الصيغة
AAC هو مختصر مصطلح لصيغة تشـفير الصوت المتقدم Advanced Audio Coding وهو مشـار إليه 

.MPEG4 و MPEG2 كمقياس تقنية ضغط صوت مستعمل مع صيغة
يوجد حد لمقاييس ملفات MP3 و WMA و AAC والستعمال الوسائط/الصيغ المسجلة باستعمالها.

● MP3 توافقية ملفات
المقاييس المتوافقة• 

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
ترددات اختيار العينات المتوافقة• 

MPEG1 LAYER3: (kHz) 48 ,44.1 ,32 (٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ (كيلوهرتز))
MPEG2 LSF LAYER3: (kHz) 24 ,22.05 ,16 (١٦، ٢٢٫٠٥، ٢٤ (كيلوهرتز))

 •(VBR متوافق مع معدل البت المتغير) معدالت البت المتوافقة
MPEG1 LAYER3: (kbps) 320—32 (٣٢—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))

MPEG2 LSF LAYER3: (kbps) 160—8 (٨—١٦٠ (كيلوبت بالثانية))
أوضـاع القنـوات المتوافقة: صوت سـتيريو، صوت سـتيريو مشـترك، صوت ثنائي القنـاة وصوت غير • 

ستيريو
● WMA توافقية ملفات

المقاييس المتوافقة• 
صيغة WMA اإلصدار ٧، ٨، ٩ (٩٫٢/٩٫١)

ترددات اختيار العينات المتوافقة• 
(kHz) 48 ,44.1 ,32 ( ٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ (كيلوهرتز)

معدالت البت المتوافقة (متوافقة مع تشغيل القنوات الثنائية فقط)• 
اإلصدار ٧، ٨: CBR (kbps) 192—48 (٤٨—١٩٢ (كيلوبت بالثانية))

اإلصدار ٩ (٩٫٢/٩٫١): CBR (kbps) 320—48 (٤٨—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))
● AAC توافقية ملف

المقاييس المتوافقة• 
MPEG4/AAC-LC

ترددات اختيار العينات المتوافقة• 
/٣٢/٢٤/٢٢٫٠٥/١٦/١٢/١١٫٠٢٥)  11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48  (kHz) 

٤٨/٤٤٫١ (كيلو هرتز)) 
 •(VBR متوافق مع معدل البت المتغير) معدالت البت المتوافقة

(kbps) 320—8 (٨—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))
أوضاع القنوات المتوافقة• 

قناة واحدة، قناتان (الصوت ثنائي القناة غير مدعوم)
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الوسائط المتوافقة ●
 CD-ROM هي أسـطوانات AAC و WMA و MP3 الوسـائط التي يمكن اسـتعمالها لتشـغيل ملفات

.CD-RW و CD-R و
 .CD-RW أو CD-R أو CD-ROM قد ال يكون التشغيل ممكناً في بعض األحيان وفقاً لحالة أسطوانة
قد يكون التشـغيل غير ممكن أو قد يتم تخطي الصوت إذا كانت األسـطوانة مخدوشة أو متسخة ببصمات 

األصابع.
صيغ األسطوانات المتوافقة ●

يمكن استعمال صيغ األسطوانات التالية.
صيغ األسطوانات:• 

 CD-ROM الوضع ١ والوضع ٢ من أسطوانة
CD-ROM XA الوضع ٢ والنموذج ١ والنموذج ٢ من أسطوانة

صيغ الملف:• 
(Joliet ،Romeo ) ،٢ ١، المستو المستو ISO9660

(٢٫٠١)  UDF
قـد ال يمكـن تشـغيل ملفـات MP3 و WMA و AAC المسـجلة بأية صيغـة غير الصيـغ المدرجة أعاله 

بصورة صحيحة، وقد ال يمكن عرض أسماء الملفات والمجلدات بشكل صحيح.
البنود المتعلقة بالمقاييس والحدود هي كما يلي.

الحد األقصى لمستويات تجميع البيانات: ٨ مستويات (بضمنها الجذر)• 
الحد األقصى لطول اسم المجلدات/الملفات: ٣٢ حرفاً• 
العدد األقصى للمجلدات: ١٩٢ (بضمنها الجذر)• 
العدد األقصى للملفات التي يمكن إنشاءها في كل أسطوانة: ٢٥٥• 

أسماء الملفات ●
الملفـات التـي يمكن التعـرف عليها وقراءتهـا كملفـات MP3/WMA/AAC هي الملفـات التي تحمل 

الالحقة mp3. أو wma. أو m4a. فقط.
● Multi-sessions وظيفة المقاطع المتعددة

من الممكن تشغيل األسطوانات التي تحتوي على ملفات MP3 و WMA و AAC نظرا ألن نظام الصوت 
متوافق مع وظيفة المقاطع المتعددة multi-sessions. إال أنه يمكن تشغيل المقطع األول فقط.

● AAC و WMA و ID3 البطاقات
يمكـن إضافـة بطاقات ID3 إلى ملفـات MP3، مما يجعل من الممكن تسـجيل عنوان المقطوعة واسـم 

الفنان، الخ.
النظـام متوافـق مـع بطاقـات ID3 اإلصـدار ١٫٠ و١٫١، وبطاقـات ID3 اإلصـدار ٢٫٢ و٢٫٣. (عـدد 

الحروف يُحسب على أساس بطاقات ID3 اإلصدار ١٫٠ و١٫١.) 
يمكن إضافة بطاقات WMA إلى ملفات WMA، مما يجعل من الممكن تسجيل عنوان المقطوعة واسم 

.ID3 الفنان واأللبوم بنفس طريقة بطاقات
يمكـن إضافـة بطاقات AAC إلى ملفات AAC، مما يجعل من الممكن تسـجيل عنوان المقطوعة واسـم 

.ID3 الفنان واأللبوم بنفس طريقة بطاقات
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● AAC و WMA و MP3 االستماع إلى ملفات
عند إدخال أسطوانة تحتوي على ملفات MP3 أو WMA أو AAC، يتم فحص جميع الملفات الموجودة 
 AAC أو WMA أو MP3 عند االنتهاء من عملية فحص الملفات، يتم تشغيل ملف . على األسطوانة أوالً
األول. لجعل عملية فحص الملفات تنتهي بسرعة، نوصيك بعدم تسجيل أي ملفات غير ملفات MP3 أو 

WMA أو AAC وعدم إنشاء أي مجلدات غير ضرورية.

 ،AAC أو WMA أو MP3 إذا كانت األسطوانة تحتوي على بيانات موسيقية وبيانات تم إنشاؤها بصيغة
يمكن تشغيل البيانات الموسيقية فقط.

الالحقات ●
 ،AAC أو WMA أو MP3 إلى ملفات غير ملفات .m4a و .wma و .mp3 إذا قمت بإضافة الالحقات
يخطئ الجهاز في تمييزها ويقوم بتشغيلها كملفات MP3 أو WMA أو AAC. قد يؤدي ذلك إلى تعرض 

السماعات للتداخل والتلف الشديدين.
االستماع ●

 • ١٢٨) 128 kbps بجـودة صوت مسـتقرة، نوصـي بضبط معـدل البت علـى MP3 لتشـغيل ملفـات
كيلوبت بالثانية) وتردد اختيار العينات على kHz 44.1 (٤٤٫١ كيلوهرتز).

قد ال يمكن تشغيل أسطوانات CD-ROM أو CD-R أو CD-RW في بعض األحيان وفقاً لخصائص • 
األسطوانة.

 • MP3 توجد هناك في األسواق مجموعة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير لملفات
و WMA و AAC، وتبعـا لحالـة التشـفير وصيغـة الملف، قد يكـون هناك رداءة فـي نوعية الصوت أو 

ضجيج عند بدء التشغيل.  وفي بعض الحاالت قد يكون من غير الممكن االستماع على اإلطالق.
عندمـا تكـون هنـاك ملفات أخر غيـر ملفات MP3 و WMA و AAC مسـجلة على األسـطوانة، قد • 

يسـتغرق األمر وقتاً أطول للتعرف على األسـطوانة، وفي بعض األحوال قد ال يمكن تشغيل األسطوانة 
على اإلطالق.

كل مـن Microsoft و Windows و Windows Media هـي عالمـات تجاريـة مسـجلة لشـركة • 
.في الواليات المتحدة األمريكية والدول األخر Microsoft Corporation

 • .Microsoft هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة
ال يجـوز اسـتعمال أو توزيع هذه التكنولوجيا خـارج نطاق هذا المنتج بدون رخصة صادرة من شـركة 

.Microsoft
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األسطوانات والمهايئات التي ال يمكن استخدامها ■
ال تستعمل األنواع التالية من األسطوانات.

كما ال تستعمل مهايئات األسطوانات مقاس cm 8 (٨ سم) أو األسطوانات الثنائية الطبقة أو األسطوانات 
القابلة للطباعة. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتالف المشغل و/أو وظيفة إدخال/إخراج األسطوانة.

 
األسطوانات التي ال يكون قياس قطرها cm 12 (١٢ سم). ●
األسطوانات الرديئة النوعية أو المشوهة. ●
األسطوانات ذات منطقة التسجيل الشفافة أو شبه الشفافة. ●
األسطوانات التي يوجد عليها شرائط الصقة أو ملصقات أو بطاقات عنونة أسطوانات CD-R، أو تلك  ●

التي تم نزع الملصقات عنها.
تنبيهات احتياطية حول مشغل األسطوانات ■

قد يؤدي عدم االلتزام بالتنبيهات االحتياطية أدناه إلى إصابة األسطوانات أو المشغل نفسه بأضرار كبيرة.
ال تقم بإدخال أي شيء غير األسطوانات في فتحة تحميل األسطوانة. ●
ال تضع زيتاً على المشغل. ●
قم بتخزين األسطوانات بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. ●
ال تحاول تفكيك أي من مكونات المشغل على اإلطالق. ●
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iPod االستماع إلى جهاز
توصيل مشـغل iPod يمكنك من االسـتمتاع باالستماع إلى الموسيقى الصادرة من سماعات 

.“iPod” إلى أن يتم عرض “MODE” السيارة. اضغط الزر

iPod توصيل جهاز
 ص ٤١٥
لوحة التحكم

اإليقاف المؤقت/االستماع  
اختيار أغنية، التقديم أو الترجيع السريع  

“TUNE•SELECT” مقبض  
ضغطه: عرض قائمة بالمجلد الحالي

iPod تدويره: اختيار قائمة/أغنية
عرض الرسالة النصية  

عرض قائمة االستماع الحالية  
عرض وضع التشغيل  
االستماع المتكرر  

تغيير مصدر الصوت/ االستماع  
زر االستماع العشوائي أو الرجوع  
“POWER VOLUME” مقبض  

ضغطه: لضبط نظام الصوت على وضع التشغيل أو اإليقاف
تدويره: لضبط مستو الصوت
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اختيار وضع االستماع
.iPod الختيار وضع قائمة (BROWSE)  اضغط  ١

تدويـر مقبـض ”TUNE•SELECT“ باتجـاه حركة عقارب السـاعة يغير وضع االسـتماع   ٢
  “Genres”   “Songs”   “Albums”   “Artists”   “Playlists” :بالترتيب التالي
 “iTunes   “Podcasts”   “Audiobooks”   “Radio”   “Composers” 

U”

اضغط المقبض الختيار وضع االستماع المرغوب.  ٣
قائمة أوضاع االستماع ■

االختيار الرابعاالختيار الثالثاالختيار الثانياالختيار األولوضع االستماع
“Playlists”

اختيار قوائم 
--اختيار األغانياالستماع

“Artists”اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار الفنانين-
“Albums”اختيار األغانياختيار األلبومات--
“Songs”اختيار األغاني---

“Genres”اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار الفنانيناختيار الفئة
“Composers”اختيار األغانياختيار األلبوماتاختيار المؤلفين-

“Radio”محطات---
“Audiobooks”

اختيار الكتب 
--اختيار الفصلالصوتية

“Podcasts”اختيار األحداثبرامج--
“iTunes U”اختيار األحداثمسارات--



٤٣١ ٥-٥. استعمال جهاز خارجي

وت
الص

ظام 
ن

٥

اختيار القائمة ■
قم بتدوير مقبض ”TUNE•SELECT“ لعرض الئحة االختيار األولى.  ١

اضغط المقبض الختيار البند المرغوب ولعرض قائمة االختيار الثاني.  ٢
قم بتكرار نفس اإلجراء الختيار البند المرغوب.  ٣

اضغط  (BACK) للعودة إلى الئحة االختيار السابقة.
اضغط  (PLAY) لالسـتماع إلى االختيار المرغوب أو اضغط الزر عندما تكون في آخر اختيار 

القائمة الهرمية.
اختيار األغاني

الـزر  بضغـط  أو   “TUNE•SELECT” المقبـض  بتدويـر  قـم  المرغوبـة،  األغنيـة  الختيـار 
.“< TRACK” أو “SEEK >”

اختيار أغنية من قائمة األغاني
.(LIST)  اضغط  ١

سيتم عرض قائمة األغاني.
قم بتدوير مقبض ”TUNE•SELECT“ الختيار أغنية.  ٢

اضغط المقبض لالستماع إلى األغنية.  ٣
اضغط  (BACK) للعودة إلى الشاشة السابقة.

تقديم األغاني وترجيعها سريعاً
. اضغط الزر ” < SEEK“ أو ”TRACK > “ مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

االستماع المتكرر
الضغـط على  (RPT) يـؤدي إلى تغيير األوضـاع بالترتيب التالي: االسـتماع المتكرر إلى 

المقطوعة  االستماع المتكرر إلى األلبوم*  إيقاف.
*: قد ال يكون وضع االستماع المتكرر إلى األلبوم متاحاً وفقاً ألجهزة iPod التي لديك.

االستماع العشوائي
الضغط على  (RDM) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:

االستماع العشوائي إلى المسار  االستماع العشوائي إلى األلبوم  إيقاف.
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تغيير العرض
اضغط  (TEXT) لعرض عنوان األلبوم أو إخفائه.

يتم عرض  إذا كانت هناك تتمة للنص. 
. لعرض النصوص المتبقية، اضغط مطوالً على  (TEXT) إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

■ iPod حول جهاز

●  Apple (منتجات) تعني أنه تم تصميم الكماليات للتوصيل بمنتج Made for Apple استعمال اإلشارة
المحددة في اإلشـارة بشـكل خـاص وتمت المصادقة عليها مـن قبل الجهة المطورة لهـا بأنها متوافقة مع 

.Apple معايير أداء منتجات
شـركة Apple غير مسـؤولة عن تشـغيل هذا الجهاز أو توافقيته مع مقاييس ضمان السالمة. يرجى االنتباه  ●

إلى أن استعمال هذه الكماليات مع منتج Apple قد يؤثر على األداء الالسلكي.
●  Apple Inc. هـي عالمـات تجارية لشـركة iPod nano و iPod touch و iPod و iPhone كل مـن

.مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخر
■ iPod وظائف جهاز

●  iPod سـيقوم ،iPod بطرف التوصيل وتغيير مصدر الصوت إلى وضع جهاز iPod إذا تم توصيل جهاز
باستئناف التشغيل من آخر نقطة تم إيقاف التشغيل عندها.

قـد ال تعمـل بعض الوظائف المعينـة وفقاً لمشـغل iPod الموصول بالنظام. قد يتم حل بعض المشـاكل  ●
بواسطة فصل الجهاز عن طرف التوصيل وإعادة توصيله به مرة ثانية.

عندما يكون جهاز iPod موصوالً بالنظام، ال يمكن تشغيله باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عليه. من  ●
الضروري استخدام مفاتيح التحكم الموجودة على جهاز الصوت في السيارة.
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■ iPod عند وجود مشاكل في جهاز
لحل معظم المشاكل أثناء استعمال جهاز iPod، افصله عن طرف توصيل iPod الموجود في السيارة وأعد 

ضبطه.
.iPod راجع دليل المالك المرفق بجهاز ،iPod للحصول على تعليمات حول كيفية إعادة ضبط جهاز

شاشة العرض ■
 ص ٤٢٤

رسائل الخلل ■
عليـك بمراجعـة الجـدول التالـي لتنفيذ اإلجـراءات المالئمة حين يتم عرض إحد رسـائل الخلـل. إذا لم 

تتمكن من حل المشكلة، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا.
األسباب/إجراءات التصحيحالرسالة
“iPod ERROR”.iPod تشير هذه إلى وجود بيانات ال يمكن قراءتها في جهاز

“ERROR 3”.iPod تشير هذه إلى احتمال وجود خلل في
“ERROR 4”.تشير هذه إلى وجود خلل بسبب زيادة التيار
“ERROR 5”.iPod تشير هذه إلى وجود خلل في االتصال بجهاز
“ERROR 6”.تشير هذه إلى وجود خلل في عملية التوثيق

“NO SONGS”.iPod تشير هذه إلى عدم وجود بيانات موسيقية في جهاز

“NO PLAYLISTS”
تشـير هذه إلى عـدم وجود بعض األغانـي المتوفرة في قائمة االسـتماع 

المختارة.

“UPDATE YOUR iPod”
 iPod غيـر متوافق. قم بتحديث برنامج iPod تشـير هذه إلى أن إصدار

الى أحدث إصدار.
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الموديالت المتوافقة ■
يمكن استعمال األجهزة التالية مع هذا النظام.

مصنوعة من أجل ●
 •iPhone 7
 •iPhone 7 Plus
 •iPhone SE
 •iPhone 6s
 •iPhone 6s Plus
 •iPhone 6
 •iPhone 6 Plus
 •iPhone 5s
 •iPhone 5c
 •iPhone 5
 •iPhone 4s
iPod touch (الجيل السادس)• 
iPod touch (الجيل الخامس)• 
iPod nano (الجيل السابع)• 

هذا النظام متوافق فقط مع االستماع إلى الصوت.
قد تكون بعض الموديالت غير متوافقة مع هذا النظام وفقاً لالختالف في الموديالت وإصدارات البرنامج، الخ.

أثناء القيادة ■
ال تقـم توصيـل جهاز iPod أو تشـغيل مفاتيـح التحكم الموجودة عليـه. القيام بذلك قد يـؤدي إلى وقوع 

حادث، مما يتسبب في الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

لتفادي تعرض جهاز iPod للضرر ■
ال تتـرك جهـاز iPod في السـيارة. قد تصبح درجة الحرارة داخل السـيارة عالية مما يتسـبب في إلحاق  ●

.iPod ضرر بجهاز
ال تضغـط علـى مشـغل iPod بقـوة أو تسـلط ضغطاً غير ضـروري عليـه عندما يكون موصـوالً بطرف  ●

التوصيل ألن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بمشغل iPod أو طرف التوصيل.
ال تقـم بإدخال أشـياء غريبة فـي المنفذ، وإال فقد يؤدي ذلـك إلى إلحاق ضرر بمشـغل iPod أو طرف  ●

التوصيل.



٤٣٥ ٥-٥. استعمال جهاز خارجي

وت
الص

ظام 
ن

٥

USB االستماع إلى جهاز ذاكرة
توصيـل ذاكـرة USB يتيـح لك إمكانية االسـتمتاع باالسـتماع إلى الموسـيقى من سـماعات 

.“USB” إلى أن يتم عرض “MODE” السيارة. اضغط الزر

USB توصيل ذاكرة
 ص ٤١٥
لوحة التحكم

اإليقاف المؤقت/االستماع  
اختيار ملف، التقديم أو الترجيع السريع  

“TUNE•SELECT” مقبض  
اختيار الملف

عرض الرسالة النصية  
عرض قائمة المجلدات  

اختيار مجلد  
االستماع المتكرر  

تغيير مصدر الصوت/ االستماع  
زر االستماع العشوائي أو الرجوع  
“POWER VOLUME” مقبض  

ضغطه: لضبط نظام الصوت على وضع التشغيل أو اإليقاف
تدويره: لضبط مستو الصوت
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USB استخدام ذاكرة
اختيار المجلدات واحداً تلو اآلخر ■

اضغط  (FOLDER>) أو  (<FOLDER) الختيار المجلد المرغوب.
اختيار مجلد وملف من قائمة المجلدات ■

.(LIST)  اضغط  ١
سيتم عرض قائمة المجلدات.

قم بتدوير المقبض وضغطه الختيار المجلد والملف.  ٢
اضغط  (BACK) للعودة إلى الشاشة السابقة.

الرجوع إلى المجلد األول ■
. اضغط  (FOLDER>) مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

اختيار الملف ■
الختيـار الملـف المرغـوب، قـم بتدويـر المقبـض ”TUNE•SELECT“ أو بضغـط الزر 

” < SEEK“ أو ”TRACK > “ للتحرك ألعلى أو ألسفل.

تقديم الملفات وترجيعها سريعاً ■
. اضغط الزر ” < SEEK“ أو ”TRACK > “ مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

االستماع العشوائي ■
الضغط على  (RDM) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:

االستماع العشوائي إلى المجلد  االستماع العشوائي إلى جميع المجلدات  إيقاف
االستماع المتكرر ■

الضغط على  (RPT) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:
االستماع المتكرر إلى الملف  االستماع المتكرر إلى المجلد*  إيقاف

*: متاح في جميع األوضاع ما عدا ”RDM“ (االستماع العشوائي)
تغيير العرض ■

اضغط  (TEXT) لعرض عنوان األلبوم أو إخفائه.
يتم عرض  إذا كانت هناك تتمة للنص. 

. لعرض النصوص المتبقية، اضغط مطوالً على  (TEXT) إلى أن تسمع صوتاً إشارياً
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■ USB وظائف ذاكرة
قـد ال يعمل الجهاز نفسـه وقد ال تتوفر بعـض الوظائف وفقاً لنوع ذاكـرة USB الموصولة بالنظام. عندما  ●

ال يكون تشـغيل الجهاز ممكناً أو إذا لم تتوفر إحد الوظائف بسـبب وجود خلل (على عكس مواصفات 
النظام)، قد يؤدي فصل الجهاز وإعادة توصيله بالنظام مرة ثانية إلى حل المشكلة.

إذا لم يبدأ تشغيل ذاكرة USB حتى بعد فصلها وتوصيلها، قم بصياغة الذاكرة. ●
شاشة العرض ■

 ص ٤٢٤
رسائل الخلل ■

عليـك بمراجعـة الجـدول التالـي لتنفيذ اإلجـراءات المالئمة حين يتم عرض إحد رسـائل الخلـل. إذا لم 
تتمكن من حل المشكلة، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا.

األسباب/إجراءات التصحيحالرسالة

“USB ERROR”
 USB تشير هذه إلى أنه ال يمكن قراءة البيانات الموجودة في ذاكرة

أو إلى أن جهاز USB المتصل غير مدعوم.
“ERROR 3”.USB تشير هذه إلى احتمال وجود خلل في ذاكرة
“ERROR 4”.تشير هذه إلى وجود خلل بسبب زيادة التيار

“ERROR 5”
تشير هذه إلى حدوث خطأ في اتصال ذاكرة USB أو وجود خطأ 

في اإلصدار أو عدم وجود استجابة عند إدخال ذاكرة USB (خطأ 
في التعداد).

“NO MUSIC”
تشير هذه إلى عدم وجود ملفات MP3/WMA/AAC في الذاكرة 

.USB

“Hubs are not supported”.تشير هذه إلى وقوع خطأ في توصيل الموزع
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■ USB ذاكرة
األجهزة المتوافقة ●

AAC و WMA و MP3 التي يمكن استعمالها لالستماع إلى ملفات USB ذاكرة
صيغ الجهاز المتوافقة ●

يمكن استعمال صيغ الجهاز التالية:
صيغ االتصال بجهاز USB2.0 FS :USB (mbps 12 (١٢ ميجابت بالثانية))• 
 •(Windows) FAT16/32 :صيغ الملف
 •Mass storage فئة االتصال: فئة التخزين كبير السعة

قد ال يمكن تشغيل ملفات MP3 و WMA و AAC المكتوبة بأية صيغة غير الصيغ المدرجة أعاله بصورة 
صحيحة، وقد ال يمكن عرض أسماء الملفات والمجلدات بشكل صحيح.

البنود المتعلقة بالمقاييس والحدود هي كما يلي:
الحد األقصى لمستويات تجميع البيانات: ٨ مستويات (بضمنها الجذر)• 
العدد األقصى للمجلدات التي يمكن إنشاؤها في الجهاز: ٣٠٠٠ (بضمنها الجذر)• 
العدد األقصى للملفات التي يمكن إنشاؤها في الجهاز: ٩٩٩٩• 
العدد األقصى للملفات التي يمكن إنشاؤها في كل مجلد: ٢٥٥• 

● AAC و WMA و MP3 ملفات
MP3 (MPEG Audio LAYER3) هي صيغة قياسية لضغط البيانات الصوتية.

.MP3 يمكن ضغط الملفات إلى ١٠/١ من حجمها األصلي تقريباً باستعمال تقنية الضغط
.Microsoft هي صيغة ضغط بيانات صوتية من WMA (Windows Media Audio)

.MP3 هذه الصيغة تضغط البيانات الصوتية إلى حجم أصغر من الحجم المضغوط باستعمال الصيغة
AAC هو مختصر مصطلح لصيغة تشـفير الصوت المتقدم Advanced Audio Coding وهو مشـار 

.MPEG4 و MPEG2 إليه كمقياس تقنية ضغط صوت مستعمل مع صيغة
يوجد حد لمقاييس ملفات MP3 و WMA و AAC والستعمال الوسائط/الصيغ المسجلة باستعمالها.

● MP3 توافقية ملفات
المقاييس المتوافقة• 

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
ترددات اختيار العينات المتوافقة• 

MPEG1 LAYER3: (kHz) 48 ,44.1 ,32 (٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ (كيلوهرتز))
MPEG2 LSF LAYER3: (kHz) 24 ,22.05 ,16 (١٦، ٢٢٫٠٥، ٢٤ (كيلوهرتز))

 •(VBR متوافق مع معدل البت المتغير) معدالت البت المتوافقة
MPEG1 LAYER3: (kbps) 320—32 (٣٢—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))

MPEG2 LSF LAYER3: (kbps) 160—8 (٨—١٦٠ (كيلوبت بالثانية))
أوضـاع القنـوات المتوافقة: صوت سـتيريو، صوت سـتيريو مشـترك، صوت ثنائي القنـاة وصوت غير • 

ستيريو
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● WMA توافقية ملفات
المقاييس المتوافقة• 

صيغة WMA اإلصدار ٧، ٨، ٩ (٩٫٢/٩٫١)
ترددات اختيار العينات المتوافقة• 

(kHz) 48 ,44.1 ,32 (٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ (كيلوهرتز))
معدالت البت المتوافقة (متوافقة مع تشغيل القنوات الثنائية فقط)• 

اإلصدار ٧، ٨: CBR (kbps) 192—48 (٤٨—١٩٢ (كيلوبت بالثانية))
اإلصدار ٩ (٩٫٢/٩٫١): CBR (kbps) 320—48 (٤٨—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))

● AAC توافقية ملف
المقاييس المتوافقة• 

MPEG4/AAC-LC
ترددات اختيار العينات المتوافقة• 

/٣٢/٢٤/٢٢٫٠٥/١٦/١٢/١١٫٠٢٥)  11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48  (kHz) 
٤٨/٤٤٫١ (كيلو هرتز)) 

 •(VBR متوافق مع معدل البت المتغير) معدالت البت المتوافقة
(kbps) 320—8 (٨—٣٢٠ (كيلوبت بالثانية))

أوضاع القنوات المتوافقة• 
قناة واحدة، قناتان (الصوت ثنائي القناة غير مدعوم)

أسماء الملفات ●
الملفـات التـي يمكن التعـرف عليها وقراءتهـا كملفـات MP3/WMA/AAC هي الملفـات التي تحمل 

الالحقة mp3. أو wma. أو m4a. فقط.
● AAC و WMA و ID3 بطاقات

يمكـن إضافـة بطاقات ID3 إلى ملفـات MP3، مما يجعل من الممكن تسـجيل عنوان المقطوعة واسـم 
الفنان، الخ.

النظـام متوافـق مـع بطاقـات ID3 اإلصـدار ١٫٠ و١٫١، وبطاقـات ID3 اإلصـدار ٢٫٢ و٢٫٣. (عـدد 
الحروف يُحسب على أساس بطاقات ID3 اإلصدار ١٫٠ و١٫١.)

يمكن إضافة بطاقات WMA إلى ملفات WMA، مما يجعل من الممكن تسجيل عنوان المقطوعة واسم 
.ID3 الفنان واأللبوم بنفس طريقة بطاقات

يمكـن إضافـة بطاقات AAC إلى ملفات AAC، مما يجعل من الممكن تسـجيل عنوان المقطوعة واسـم 
.ID3 الفنان واأللبوم بنفس طريقة بطاقات

● AAC و WMA و MP3 االستماع إلى ملفات
عنـد توصيـل جهاز ذاكـرة USB توجـد عليـه ملفـات MP3 أو WMA أو AAC، يتـم فحص جميع • 

الملفـات الموجـودة في الجهاز. عنـد االنتهاء من عملية فحـص الملفات، يتم تشـغيل ملف MP3 أو 
WMA أو AAC األول. لجعـل عمليـة فحـص الملفـات تنتهي بسـرعة أكبر، نوصيك بعـدم حفظ أي 

ملفات غير ملفات MP3 أو WMA أو AAC وعدم إنشاء أي مجلدات غير ضرورية.
عند توصيل جهاز USB بطرف التوصيل وتغيير مصدر الصوت إلى وضع ذاكرة USB، سـيقوم جهاز • 

USB بتشـغيل الملف األول فـي المجلد األول. إذا تم نزع الجهاز الموصـول بطرف التوصيل وإعادة 
توصيله (ولم يتم تغيير المحتويات الموجودة فيه)، ستقوم ذاكرة USB باستئناف التشغيل من آخر نقطة 

تم إيقاف االستماع عندها.
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الالحقات ●
 ،AAC و WMA و MP3 إلى ملفات غير الملفات .m4a و .wma و .mp3 إذا قمت بإضافة الالحقات

سيتم تخطي تلك الملفات (لن يتم االستماع إليها).
االستماع ●

 • ١٢٨) 128 kbps بجـودة صوت مسـتقرة، نوصـي بضبط معـدل البت علـى MP3 لتشـغيل ملفـات
كيلوبت بالثانية) على األقل وتردد اختيار العينات على kHz 44.1 (٤٤٫١ كيلوهرتز).

 • MP3 توجد هناك في األسواق مجموعة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير لملفات
و WMA و AAC، وتبعـا لحالـة التشـفير وصيغـة الملف، قد يكـون هناك رداءة فـي نوعية الصوت أو 

ضجيج عند بدء التشغيل.  وفي بعض الحاالت قد يكون من غير الممكن االستماع على اإلطالق.
كل مـن Microsoft و Windows و Windows Media هـي عالمـات تجاريـة مسـجلة لشـركة • 

.في الواليات المتحدة األمريكية والبلدان األخر Microsoft Corporation

أثناء القيادة ■
ال تقم بتوصيل ذاكرة USB أو تشـغيل المفاتيح الموجودة عليها. القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث، 

مما يتسبب في الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

■ USB لتفادي تلف ذاكرة
ال تتـرك ذاكـرة USB في السـيارة. قد تصبح درجة الحرارة داخل السـيارة عالية مما يتسـبب في إلحاق  ●

.USB ضرر بذاكرة
ال تعمـد إلى الضغط بقوة على ذاكرة USB أو تسـليط ضغط غير ضـروري عليها عندما تكون موصولة  ●

ألن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بذاكرة USB أو طرف توصيلها.
ال تقـم بإدخـال أشـياء غريبـة في المنفـذ، ألن ذلك قد يـؤدي إلى إلحـاق ضرر بذاكـرة USB أو طرف  ●

توصيلها.



٤٤١ ٥-٥. استعمال جهاز خارجي

وت
الص

ظام 
ن

٥

AUX استعمال منفذ الجهاز االحتياطي
يمكـن اسـتعمال هـذا المنفذ لتوصيل جهاز صوت نقال لالسـتماع إليه باسـتعمال سـماعات 

.“AUX” إلى أن يتم عرض “MODE” السيارة. اضغط الزر

توصيل مشغل محمول
 ص ٤١٥

تشغيل أجهزة الصوت النقالة الموصولة إلى نظام الصوت المركب في السيارة ■
يمكـن ضبط مسـتو الصوت باسـتعمال مفاتيح التحكم بالصوت في السـيارة. ينبغي تنفيـذ جميع عمليات 

الضبط األخر باستعمال جهاز الصوت المحمول نفسه.
عند استعمال جهاز صوت محمول موصول بمأخذ الطاقة ■

قد تصدر ضوضاء أثناء االستماع إليه. قم باستعمال مصدر الطاقة الخاص بجهاز الصوت المحمول.



٤٤٢Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

Bluetooth® صوت/هاتف
يمكن القيام بعمليات التشغيل التالية بواسطة اتصال ®Bluetooth الالسلكي:

◆ Bluetooth® صوت
جهـاز الصـوت المتوافق مع نظـام ®Bluetooth يتيح لك إمكانية االسـتمتاع بالموسـيقى 
المسجلة في مشـغل صوت رقمي محمول (مشغل محمول) عبر سماعات السيارة بواسطة 

االتصال الالسلكي.
جهاز الصوت هذا متوافق مع نظام ®Bluetooth الذي يشـكل نظام بيانات السـلكي قادر 
على تشـغيل أجهزة الموسـيقى المحمولة بدون اسـتعمال الكبـالت. ال يعمل نظام صوت 

.Bluetooth® إذا لم يكن المشغل المحمول متوافقاً مع نظام Bluetooth®

هاتف ®Bluetooth (نظام الهاتف الاليدوي) ◆
هذا النظام متوافق مع نظام ®Bluetooth، مما يسمح لك بإجراء واستالم المكالمات بدون 
استعمال كبالت لتوصيل الهاتف الخلوي والنظام ببعضهما البعض، وبدون تشغيل الهاتف 

الخلوي.



٤٤٣ Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

وت
الص

ظام 
ن

٥

تسجيل الجهاز/عملية التوصيل

١.  تسجيل جهاز ®Bluetooth الستعماله مع نظام الصوت 
( ص ٤٤٨)

٢.  توصيل جهاز ®Bluetooth الذي تريد استعماله 
( ص ٤٤٩)

٣.  ضبط توصيل الجهاز التلقائي 
( ص ٤٥١)

 Bluetooth® ٤.  التأكد من حالة اتصال نظام
( ص ٤٤٤)

لالستعمال مع الهاتف الاليدويلالستعمال مع نظام الصوت

٥.  استعمال نظام صوت 
®Bluetooth ( ص ٤٥٨)

 Bluetooth® ٥.  استعمال هاتف
( ص ٤٦٠)



٤٤٤Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

جهاز الصوت
“TUNE•SELECT” مقبض  

يتم استعماله لعرض قائمة التهيئة أو الختيار بنود 
كالقوائم واألرقام

تدويره: الختيار بند
ضغطه: إل دخال البند المختار

زر الوظيفة  
“POWER VOLUME” مقبض  

ضغطه: لضبط نظام الصوت على وضع التشـغيل أو اإليقاف (باسـتثناء خالل وضع المكالمة الاليدوية: 
االتصال، استقبال مكالمة والتحدث)

تدويره: لضبط مستو الصوت
مفتاح إيقاف المكالمة  

يتم استعماله إليقاف النظام الاليدوي/إنهاء مكالمة/رفض مكالمة
مفتاح إجراء المكالمة  

يتم استعماله لتشغيل نظام الهاتف الاليدوي/بدء المكالمة
Bluetooth® حالة اتصال نظام  

.“BT” إذا لم يتم عرض المؤشر Bluetooth® ال يمكن استعمال نظام صوت/هاتف
شاشة العرض  

يتم عرض رسالة، اسم، رقم، الخ عليها.
الميكروفون

يمكنـك اسـتعمال الميكروفون عنـد التحدث 
عبر الهاتف.

يمكن سـماع صوت الشـخص الـذي تتحدث 
إليه من السماعات.

السـتعمال النظام الاليدوي، ينبغي تسجيل هاتف 
®Bluetooth في النظام. ( ص ٤٤٨)



٤٤٥ Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

وت
الص

ظام 
ن

٥

Bluetooth® فهرس قائمة صوت/هاتف
لدخـول إحـد القوائم، اضغـط مقبـض ”TUNE•SELECT“ وقـم باالنتقال مـن قائمة الى 

أخر باستعمال المقبض.
“Bluetooth®” قائمة

تفاصيل التشغيلالقائمة الثالثةالقائمة الثانيةالقائمة األولى

“Bluetooth”

“Pairing”- Bluetooth® تسجيل جهاز
( ص ٤٤٨)

“List phone”- إدراج الهواتف المحمولة المسجلة
( ص ٤٤٩)

“List audio”- إدراج أجهزة الصوت النقالة
المسجلة ( ص ٤٥٠)

“Passkey”-(ص ٤٥١ ) تغيير كلمة السر

“BT Power”-
ضبط التوصيل التلقائي للجهاز على 

وضع التشغيل/اإليقاف 
( ص ٤٥١)

“Bluetooth info”
 “Device name”

“Device address”
عرض حالة الجهاز ( ص ٤٥١)

“Display setting”-
ضبط وظيفة عرض شاشة تأكيد 

التوصيل التلقائي على وضع 
التشغيل/اإليقاف ( ص ٤٥٢)

“Reset”-(ص ٤٥٢ ) تمهيد التهيئات



٤٤٦Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

“TEL” قائمة
تفاصيل التشغيلالقائمة الثالثةالقائمة الثانيةالقائمة األولى

“TEL”

“Phonebook”

“Auto transfer”

ضبط النقل التلقائي لجهات 
االتصال/سجل المكالمات على 

وضع التشغيل أو اإليقاف 
( ص ٤٥٣)

“Add contacts”(ص ٤٥٣ ) إضافة رقم جديد
 *“Delete
contacts”

حذف جهة اتصال مخزنة في دليل 
أرقام الهاتف ( ص ٤٥٣)

“Sort contacts”
ترتيب جهات االتصال حسب 

االسم أو الكنية ( ص ٤٥٤)
 “Transfer

history”
نقل سجالت المكالمات 

( ص ٤٥٤)
 *“Delete call

history”

حذف رقم هاتف مخزن في سجل 
المكالمات ( ص ٤٥٤)

“Favourites”

“Add favourites”
إضافة جهة اتصال جديدة إلى قائمة 

البنود المفضلة ( ص ٤٥٥)
 “Delete

favourites”

حذف جهة اتصال من قائمة البنود 
المفضلة ( ص ٤٥٦)

“HF sound setting”

“Call volume”
ضبط مستو صوت المكالمة 

( ص ٤٥٦)
 “Ringtone

volume”
ضبط مستو صوت نغمة الرنين 

( ص ٤٥٦)
“Ringtone”(ص ٤٥٧ ) ضبط نغمة الرنين

 “Automatic تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط ،PBAP المتوافقة مع نمط Bluetooth® بالنسـبة لهواتف  :*
”transfer على وضع اإليقاف.

■ Bluetooth® وظائف نظام صوت/هاتف
وفقاً لجهاز ®Bluetooth، قد ال يمكن استعمال بعض الوظائف.



٤٤٧ Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

وت
الص

ظام 
ن

٥

استعمال األزرار الموجودة على عجلة القيادة
يمكن استعمال األزرار الموجودة على عجلة القيادة لتشغيل هاتف محمول موصول أو مشغل 

صوت رقمي محمول (مشغل محمول).
السيارات غير المجهزة بنظام الصوت:  ص ٥٠٦

تشغيل هاتف ®Bluetooth بواسطة األزرار الموجودة على عجلة القيادة
مفتاح التحكم في مستو الصوت  

 • مسـتو لزيـادة   “+” الجانـب  اضغـط 
الصوت.

 • اضغـط الجانـب ”-“ لخفـض مسـتو
الصوت.

مفتاح إجراء المكالمة  
الهاتـف  نظـام  لتشـغيل  اسـتعماله  يتـم 

الاليدوي/بدء المكالمة
مفتاح إيقاف المكالمة  

يتم اسـتعماله إليقـاف النظـام الاليدوي/
إنهاء مكالمة/رفض مكالمة



٤٤٨Bluetooth® ٥-٦. استعمال أجهزة

Bluetooth® تسجيل جهاز
قبل اسـتعمال نظام صوت/هاتف ®Bluetooth، يجب تسـجيل جهاز ®Bluetooth في 

.Bluetooth® النظام. يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٥ أجهزة

Bluetooth® كيفية تسجيل جهاز
اضغط على مقبض ”TUNE•SELECT“ وقم باختيار ”Bluetooth“ بواسطته.  ١

اضغط على المقبض وقم باختيار ”Pairing“ بواسطته.  ٢
سيتم عرض كلمة سر.

أجهـزة ®Bluetooth غير المتوافقة مع تقنية SSP (مزاوجة بسـيطة محكمة): أدخل كلمة   ٣
السر في الجهاز.

 “Yes” (مزاوجة بسـيطة محكمـة): اختر SSP المتوافقـة مـع تقنية Bluetooth® أجهـزة
لتسجيل الجهاز. قد يتم تسجيل الجهاز تلقائياً وذلك وفقاً لنوعه.

إذا كان جهـاز ®Bluetooth مجهـزاً بكل من وظيفتي جهاز الصوت والهاتف الخلوي، سـيتم 
تسجيل كال الوظيفتين في نفس الوقت. عند حذف الجهاز، سيتم حذف كال الوظيفتين في نفس 

الوقت.
يتـم عرض شاشـة التسـجيل تلقائياً إذا تـم ضغط مفتاح إجـراء المكالمة وضبـط وضع الهاتف 

”TEL“ عندما ال يكون هناك أية هواتف مسجلة.



٤٤٩ “SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

وت
الص

ظام 
ن

٥

استعمال قائمة التهيئة ”SETUP“ (قائمة نظام 
(“Bluetooth” اتصال

تسـجيل جهاز ®Bluetooth في النظام يمكنك من تشغيل النظام. يمكن استعمال الوظائف 
 “TUNE•SELECT” التالية في األجهزة المسجلة. إلدخال قائمة اإلعداد، اضغط المقبض

واختر ”®Bluetooth“ باستعمال المقبض.

Bluetooth® تسجيل جهاز
قـم باختيار ”Pairing“ باسـتعمال المقبض ”TUNE•SELECT“ وقـم بتنفيذ العملية الالزمة 

لتسجيل الجهاز. ( ص ٤٤٨)
إدراج الهواتف المحمولة المسجلة

قـم باختيـار ”List phone“ بواسـطة مقبـض ”TUNE•SELECT“. سـيتم عـرض الهواتف 
المحمولة المسجلة.

توصيل الهاتف المحمول المسجل في نظام الصوت ●
.“TUNE•SELECT” اختر اسم الهاتف المحمول الذي تريد توصيله بواسطة مقبض  ١

اختر ”Select“ بواسطة المقبض.  ٢
حذف هاتف محمول مسجل ●

.“TUNE•SELECT” اختر اسم الهاتف المحمول الذي تريد حذفه بواسطة مقبض  ١
اختر ”Delete“ بواسطة المقبض.  ٢

.(YES)  اضغط  ٣
فصل الهاتف المحمول المسجل عن نظام الصوت ●

.“TUNE•SELECT” اختر اسم الهاتف المحمول الذي تريد فصله بواسطة مقبض  ١
اختر ”Disconnect“ بواسطة المقبض.  ٢

.(YES)  اضغط  ٣



٤٥٠“SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

إدراج المشغالت المحمولة المسجلة
قـم باختيار ”List Audio“ بواسـطة مقبض ”TUNE•SELECT“. سـيتم عرض المشـغالت 

المحمولة المسجلة.
توصيل جهاز الصوت المحمول المسجل بنظام الصوت ●

.“TUNE•SELECT” اختر اسم المشغل المحمول الذي تريد توصيله بواسطة مقبض  ١
اختر ”Select“ بواسطة المقبض.  ٢

حذف جهاز الصوت المحمول المسجل ●
.“TUNE•SELECT” اختر اسم المشغل المحمول الذي تريد حذفه بواسطة مقبض  ١

اختر ”Delete“ بواسطة المقبض.  ٢
.(YES)  اضغط  ٣

فصل جهاز الصوت المحمول المسجل عن جهاز الصوت ●
.“TUNE•SELECT” اختر اسم المشغل المحمول الذي تريد فصله بواسطة مقبض  ١

اختر ”Disconnect“ بواسطة المقبض.  ٢
.(YES)  اضغط  ٣

اختيار طريقة التوصيل ●
.“TUNE•SELECT” اختر اسم المشغل المحمول الذي تريده بواسطة مقبض  ١

اختر ”Connection Method“ بواسطة المقبض.  ٢
اختر ”From vehicle“ أو ”From audio“ بواسطة المقبض.  ٣



٤٥١ “SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

وت
الص

ظام 
ن

٥

تغيير كلمة السر
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Passkey” قم باختيار  ١

قم باختيار كلمة السر المكونة من ٤ إلى ٨ خانات بواسطة المقبض.  ٢
. أدخل الرمز رقماً رقماً

.(ENTER)  عند اكتمال عملية إدخال الرقم المراد تسجيله ككلمة سر، اضغط  ٣
.(ENTER)  إذا كانت كلمة السر المراد تسجيلها تتكون من ٨ خانات، ال تحتاج إلى ضغط

ضبط وظيفة توصيل الجهاز التلقائي على وضع التشغيل/اإليقاف
إذا كان ”BT power“ مضبوطاً على وضع التشغيل، سيتم توصيل الجهاز المسجل تلقائياً عند 
ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع الكماليات ”ACC“ (السـيارات غير المجهزة بالنظام 
الذكي لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو على وضع الكماليات ACCESSORY (السيارات 

المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “BT power OFF” أو “BT power ON” اختر

عرض حالة الجهاز
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Bluetooth info” قم باختيار

عرض اسم الجهاز ●
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Device name” قم باختيار

عرض عنوان الجهاز ●
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Device address” قم باختيار



٤٥٢“SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

ضبط وظيفة عرض شاشة تأكيد التوصيل التلقائي على وضع التشغيل/اإليقاف
إذا كان ”Display setting“ مضبوطـاً علـى وضـع التشـغيل، سـيتم عـرض حالـة توصيـل 
 “ACC” جهـاز الصـوت المحمول عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع الكماليـات
(السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع الكماليات 

ACCESSORY (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

المقبـض  باسـتعمال   “Display setting OFF” أو   “Display setting ON” اختـر 
.“TUNE•SELECT”

التمهيد
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Reset” أو “Initialize” اختر

● HF تمهيد تهيئات الصوت ذي التردد العالي
قـم باختيار ”HF sound setting“ بواسـطة مقبـض ”TUNE•SELECT“ واضغط  

.(YES)

للتفاصيل حول تهيئات الصوت ذي التردد العالي  :HF ص ٤٥٦
تمهيد معلومات الجهاز ●

قـم باختيـار ”Car device info“ بواسـطة مقبـض ”TUNE•SELECT“ واضغـط  
.(YES)

سيتم تمهيد تهيئات توصيل الجهاز المحمول التلقائي وشاشة تأكيد التوصيل التلقائي وكلمة السر.
تمهيد كل التهيئات ●

 “TUNE•SELECT” مقبـض  بواسـطة   “Reset all” أو   “All initialize” باختيـار  قـم 
.(YES)  واضغط



٤٥٣ “SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

وت
الص

ظام 
ن

٥

(“TEL” قائمة) “SETUP” استعمال قائمة التهيئة
إلدخـال قائمة اإلعداد، اضغط المقبـض ”TUNE•SELECT“ واختر ”TEL“ باسـتعمال 

المقبض.

ضبط النقل التلقائي لبيانات جهات االتصال/سجل المكالمات
.PBAP المتوافقة مع Bluetooth® ال تتوفر وظيفة النقل التلقائي إال في هواتف

.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Phonebook” اختر  ١
اختر ”Auto transfer ON“ أو ”Auto transfer OFF“ باستعمال المقبض.  ٢

. عند تشغيلها، يتم نقل بيانات جهات االتصال وسجل المكالمات المحفوظة في الهاتف تلقائياً
إضافة رقم هاتف جديد

 “Add contacts” واختر ،“TUNE•SELECT” باسـتعمال المقبض “Phonebook” اختر
باستعمال المقبض.

نقل جميع جهات االتصال من الهاتف الخلوي ●
.(YES)  واضغط “TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Overwrite all” قم باختيار

نقل إحد جهات االتصال من الهاتف الخلوي ●
قـم باختيـار ”Add one contact“ بواسـطة مقبـض ”TUNE•SELECT“ واضغط  

.(YES)

حذف أرقام الهاتف المسجلة
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Phonebook” قم باختيار  ١

قم باختيار ”Delete contacts“ باستخدام المقبض.  ٢
.(YES)  اختر رقم الهاتف المرغوب بواسطة المقبض واضغط  ٣

.(YES)  ثم اضغط (ALL)  لحذف جميع أرقام الهاتف المسجلة، اضغط
اضغط  (A-Z) لعرض األسماء المسجلة بالترتيب الهجائي. 



٤٥٤“SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

تغيير طريقة تصنيف جهات االتصال
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Phonebook” اختر  ١

قم باختيار ”Sort contacts“ باستخدام المقبض.  ٢
اختر ”Sort by first“ أو ”Sort by last“ باستعمال المقبض.  ٣

نقل سجالت المكالمات
.PBAP المتوافقة مع Bluetooth® ال تتوفر هذه الوظيفة إال في هواتف

.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Phonebook” اختر  ١
.(YES)  باستعمال المقبض واضغط “Transfer history” قم باختيار  ٢

حذف سجالت المكالمات
 “Delete call واختـر ،“TUNE•SELECT” باسـتعمال المقبـض “Phonebook” اختـر

”history باستعمال المقبض.

حذف سجل المكالمات الصادرة ●
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Outgoing calls” قم باختيار  ١

.(YES)  اختر رقم الهاتف المرغوب بواسطة المقبض واضغط  ٢
لحـذف جميع البيانـات الموجودة في سـجل المكالمات الصـادرة، اضغط  (ALL) ثم 

.(YES)  اضغط
حذف سجل المكالمات الواردة ●

.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Incoming calls” قم باختيار  ١
.(YES)  اختر رقم الهاتف المرغوب بواسطة المقبض واضغط  ٢

لحـذف جميـع البيانات الموجودة في سـجل المكالمـات الواردة، اضغـط  (ALL) ثم 
.(YES)  اضغط

حذف سجل المكالمات الفائتة ●
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Missed calls” قم باختيار  ١

.(YES)  اختر رقم الهاتف المرغوب بواسطة المقبض واضغط  ٢
لحـذف جميـع البيانات الموجـودة في سـجل المكالمـات الفائتة، اضغـط  (ALL) ثم 

.(YES)  اضغط



٤٥٥ “SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة
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حـذف أرقـام الهاتـف الموجـودة فـي سـجل جميـع المكالمـات (المكالمـات الصـادرة  ●
والمكالمات الواردة والمكالمات الفائتة)

.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “All calls” قم باختيار  ١
.(YES)  اختر رقم الهاتف المرغوب بواسطة المقبض واضغط  ٢

لحـذف جميع البيانات الموجودة في جميع سـجالت المكالمـات، اضغط  (ALL) ثم 
.(YES)  اضغط
تسجيل البنود المفضلة

يمكن تسجيل ما يصل إلى ١٥ جهة اتصال في قائمة البنود المفضلة.
■ “SETUP” تسجيل جهات االتصال من الوضع

.“TUNE•SELECT” اضغط المقبض  ١
اختر ”TEL“ باستعمال المقبض.  ٢

اختر ”Favourites“ باستعمال المقبض.  ٣
اختر ”Add favourites“ باستعمال المقبض.  ٤

اضغط  (A-Z) لعرض األسماء المسجلة بالترتيب الهجائي.
اختر جهة االتصال المرغوبة باستعمال المقبض.  ٥

■ “TEL” تسجيل جهات االتصال من الوضع
اضغط مفتاح إجراء المكالمة  ١

اختر ”Phonebook“ أو ”All calls“ أو ”Missed calls“ أو ”Incoming calls“ أو   ٢
.“TUNE•SELECT” باستعمال مقبض “Outgoing calls”

اختر رقماً مرغوباً باستعمال المقبض  ٣
.(Add favourite)  اضغط  ٤

عندما تكون هناك ١٥ جهة اتصال مسـجلة في قائمة البنود المفضلة، تحتاج إلى استبدال  ●
أحد جهات االتصال المسجلة.

.“TUNE•SELECT” اختر جهة االتصال التي سيتم استبدالها باستعمال المقبض  ١
اختر  (YES) عند ظهور شاشة التأكيد.  ٢



٤٥٦“SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة

حذف البنود المفضلة
■ “SETUP” حذف جهات االتصال من الوضع

.“TUNE•SELECT” اضغط المقبض  ١
اختر ”TEL“ باستعمال المقبض.  ٢

اختر ”Favourites“ باستعمال المقبض.  ٣
اختر ”Delete favourites“ باستعمال المقبض.  ٤

اختر جهة االتصال المرغوبة باستعمال المقبض.  ٥
.(ALL)  يمكنك اختيار جميع جهات االتصال باختيار

اختر  (YES) عند ظهور شاشة التأكيد.  ٦
■ “TEL” حذف جهات االتصال من الوضع

اضغط مفتاح إجراء المكالمة  ١
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Favourites” اختر  ٢

اختر جهة اتصال مرغوبة باستعمال المقبض  ٣
.(Delete favourite)  اضغط  ٤

اختر جهة االتصال المرغوبة باستعمال المقبض.  ٥
اضغط  (ALL) لحذف كل البنود المفضلة.
اختر  (YES) عند ظهور شاشة التأكيد.  ٦

ضبط مستو صوت المكالمة
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “HF sound setting” قم باختيار  ١

اختر ”Call volume“ باستخدام المقبض.  ٢
قم بتغيير مستو صوت المكالمة.  ٣

لخفض مستو الصوت: قم بتدوير المقبض بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
لرفع مستو الصوت: قم بتدوير المقبض باتجاه حركة عقارب الساعة.

اضغط  (BACK) لضبط مستو الصوت.
ضبط مستو صوت نغمة الرنين

.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “HF sound setting” قم باختيار  ١
اختر ”Ringtone volume“ باستخدام المقبض.  ٢

قم بتغيير مستو صوت نغمة الرنين.  ٣
لخفض مستو الصوت: قم بتدوير المقبض بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

لرفع مستو الصوت: قم بتدوير المقبض باتجاه حركة عقارب الساعة.
اضغط  (BACK) لضبط مستو الصوت.



٤٥٧ “SETUP” ٥-٧. قائمة التهيئة
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تهيئة نغمة الرنين
.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “HF sound setting” قم باختيار  ١

اختر ”Ringtone“ باستخدام المقبض.  ٢
 (BACK)  بواسـطة المقبـض. اضغط (“From phone” 3 - 1 أو) اختـر نغمـة الرنين  ٣

لضبط نغمة الرنين المختارة.

رقم الهاتف ■
يمكن تخزين ما يصل إلى ٥٠٠٠ اسم (بحد أقصى ١٠٠٠ اسم لكل جهاز).

سجل المكالمات ■
يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠ أرقام في كل من ذاكرات سجالت المكالمات الصادرة والواردة والفائتة.

قيود عدد الخانات الرقمية ■
. ال يمكن تسجيل أرقام الهاتف التي تتجاوز ٢٤ رقماً

■ Bluetooth® وظائف نظام هاتف
قد ال تعمل وظائف معينة أثناء القيادة.



٤٥٨Bluetooth® ٥-٨. صوت

تشغيل المشغل المحمول المتوافق مع نظام 
Bluetooth®

االستماع/اإليقاف المؤقت  
اختيار مقطوعة، التقديم أو الترجيع السريع  

“TUNE•SELECT” مقبض  
ضغطه: عرض قائمة بالمجلد الحالي

تدويره: اختيار بند
عرض الرسالة النصية  
عرض وضع التشغيل  

اختيار المجلد  
االستماع المتكرر  

تغيير مصدر الصوت/ االستماع  
زر االستماع العشوائي أو الرجوع  
“POWER VOLUME” مقبض  

ضغطه: لضبط نظام الصوت على وضع التشغيل أو اإليقاف
تدويره: لضبط مستو الصوت

اختيار األلبوم
أو  (<FOLDER) الختيار المجلد المرغوب.  (<FOLDER)  اضغط



٤٥٩ Bluetooth® ٥-٨. صوت
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اختيار المسار
 “< TRACK” أو “SEEK >” أو بضغـط الـزر “TUNE•SELECT” قـم بتدويـر المقبـض

للتحرك ألعلى أو ألسفل.
تقديم المسارات وترجيعها سريعاً

. اضغط الزر ” < SEEK“ أو ”TRACK > “ مطوالً إلى أن تسمع صوتاً إشارياً
االستماع المتكرر

الضغط على  (RPT) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:
االستماع المتكرر إلى المسار  االستماع المتكرر إلى األلبوم  إيقاف.

االستماع العشوائي
الضغط على  (RDM) يؤدي إلى تغيير األوضاع بالترتيب التالي:

االستماع العشوائي إلى األلبوم  االستماع العشوائي إلى جميع المسارات  إيقاف.
اختيار وضع االستماع

اضغط  (”BROWSE“). سيتم عرض قائمة االستماع.  ١
قم بتدوير المقبض ”TUNE•SELECT“ لعرض قائمة المجلدات/الملفات.  ٢

اضغط المقبض الختيار البند المرغوب.  ٣
قم بتكرار نفس اإلجراء الختيار الملف المرغوب.  ٤

اضغط  (BACK) للعودة إلى الشاشة السابقة.
تغيير العرض

اضغط  (TEXT) لعرض عنوان األلبوم أو إخفائه.
يتم عرض  إذا كانت هناك نصوص متبقية.

. لعرض النصوص المتبقية، اضغط مطوالً على  (TEXT) إلى أن تسمع صوتاً إشارياً

■ Bluetooth® وظائف نظام صوت
قد ال تعمل بعض الوظائف المعينة وفقاً لنوع المشغل المحمول الموصول بالنظام.

شاشة العرض ■
 ص ٤٢٤



٤٦٠Bluetooth® ٥-٩. هاتف

إجراء مكالمة
.“TEL” اضغط مفتاح إجراء المكالمة لضبط وضع الهاتف

االتصال بأحد أرقام الهاتف المخزنة في دليل أرقام الهاتف
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Phonebook” اختر  ١

اختر االسم الذي تريد االتصال به بواسطة المقبض واضغط مفتاح إجراء المكالمة.  ٢
اضغط  (A-Z) لعرض األسماء المسجلة بالترتيب الهجائي.

االتصال من قائمة البنود المفضلة
.“TUNE•SELECT” باستعمال المقبض “Favourites” اختر  ١

اختر االسم الذي تريد االتصال به بواسطة المقبض واضغط مفتاح إجراء المكالمة.  ٢
االتصال بواسطة إدخال الرقم

.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض “Dial by number” قم باختيار  ١
قم بإدخال رقم الهاتف واضغط مفتاح إجراء المكالمة.  ٢

االتصال برقم الهاتف عن طريق سجل المكالمات
أو  الفائتـة)  ”Missed calls“ (المكالمـات  أو  المكالمـات)  ”All calls“ (جميـع  اختـر   ١
”Incoming calls“ (المكالمـات الواردة) أو ”Outgoing calls“ (المكالمات الصادرة) 

.“TUNE•SELECT” بواسطة مقبض
اختر الرقم الذي تريد االتصال به بواسطة المقبض واضغط مفتاح إجراء المكالمة.  ٢

يمكن تنفيذ عمليات التشغيل التالية:
تسجيل رقم كبند مفضل ●

 ص ٤٥٥
حذف الرقم المختار ●

.(YES)  ثم اضغط (DELETE)  اضغط



٤٦١ Bluetooth® ٥-٩. هاتف
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عند استالم مكالمة

اإلجابة على الهاتف
اضغط مفتاح إجراء المكالمة.

رفض المكالمة
اضغط مفتاح إيقاف المكالمة.

استالم مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخر
اضغط مفتاح إجراء المكالمة.

الضغط على مفتاح إجراء المكالمة مرة أخر يعود بك إلى المكالمة السابقة.
ضبط مستو صوت نغمة الرنين عند استالم مكالمة

لخفـض مسـتو الصوت: قـم بتدوير مقبـض ”POWER VOLUME“ بعكـس اتجاه حركة 
عقارب الساعة.

لرفـع مسـتو الصوت: قـم بتدويـر مقبـض ”POWER VOLUME“ باتجـاه حركة عقارب 
الساعة.



٤٦٢Bluetooth® ٥-٩. هاتف

التحدث على الهاتف

نقل مكالمة
يمكن نقل المكالمة بين الهاتف المحمول والنظام أثناء االتصال أو عند اسـتالم مكالمة أو أثناء 

المكالمة. استعمل أحد األساليب التالية:
قم بتشغيل الهاتف المحمول. أ.   

راجع الدليل المرفق بالهاتف المحمول لتشغيل الهاتف.
*.(TEL)  اضغط ب.   

*:  ال يمكـن تنفيـذ عمليـة التشـغيل هذه إال عند تحويـل مكالمة من الهاتـف المحمول إلـى النظام أثناء 
المكالمة.
كتم صوتك

.(MUTE)  اضغط
اضغط  (UNMUTE) إللغاء وضع كتم الصوت.

إدخال األرقام
ال يمكن تنفيذ عملية التشغيل هذه أثناء القيادة.

اضغط  (”0-9“)  ١
قم بتدوير المقبض ”TUNE•SELECT“ الختيار الرقم المرغوب.  ٢

اضغط المقبض لتحديد الرقم.  ٣
اضغط  (SEND) إلرسال النغمات.  ٤

الضغط على  (BACK) يؤدي إلى االحتفاظ بالرقم وإعادة الشاشة السابقة.
 “Entering a يؤدي إلى حذف الرقم والذهاب إلى شاشـة (“Wait”) أو (“EXIT”)  الضغط على

.number”

“p” رقم الهاتف يحتوي على رمز
عند االتصال برمز ”p“ في مكالمة صادرة، سيكون هناك توقف مؤقت لمدة ثانيتين قبل االتصال 

. بالخانات التالية تلقائياً
“w” رقم الهاتف يحتوي على رمز

عندمـا يتـم االتصـال بالرمز ”w“ أثنـاء إجراء مكالمـة صادرة، سـتحتاج إلى الضغـط على  
(SEND) مرة أخر لالتصال بالخانات التالية.

يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء القيادة.



٤٦٣ Bluetooth® ٥-٩. هاتف
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ضبط مستو صوت المكالمات الصادرة
يمكن ضبط مستو صوتك الذي يسمعه الطرف اآلخر بواسطة السماعة.

(SendVol)  اضغط  ١
استعمل المقبض ”TUNE•SELECT“ لضبط مستو الصوت. (5- إلى 5+)  ٢

ضبط مستو صوت المكالمة
لخفـض مسـتو الصوت: قـم بتدوير مقبـض ”POWER VOLUME“ بعكـس اتجاه حركة 

عقارب الساعة.
لرفـع مسـتو الصوت: قـم بتدويـر مقبـض ”POWER VOLUME“ باتجـاه حركة عقارب 

الساعة.

عند التحدث على الهاتف ■
ال تتحدث أنت والطرف اآلخر في آن واحد. ●
. وإال فسوف يزداد صد الصوت. ● حافظ على مستو صوت المكالمة المستلمة منخفضاً

ضبط مستو الصوت تلقائياً ■
 يعود مستو . عندما تكون سرعة السيارة km/h 80 (٨٠ كم/ ساعة) أو أكثر، يزداد مستو الصوت تلقائياً
الصوت إلى تهيئة مسـتو الصوت السـابقة عندما تنخفض سـرعة السـيارة إلى km/h 70 (٧٠ كم/ ساعة) 

أو أقل.
وظائف نظام المكالمات ■

قد يكون استعمال بعض الوظائف غير ممكناً وفقاً للهاتف المحمول.
الظروف التي ال يتم فيها تمييز صوتك بواسطة النظام ■

أثناء القيادة على طرق وعرة ●
أثناء القيادة بسرعات عالية ●
عند تدفق الهواء من فتحة التهوية إلى الميكروفون ●
عند صدور ضجيج عال من مروحة نظام تكييف الهواء ●



٤٦٤Bluetooth® .٥-١٠

Bluetooth®

■ Bluetooth® عند استعمال نظام صوت/هاتف
قد ال يعمل النظام في الحاالت التالية. ●

 •Bluetooth® جهاز الصوت المحمول غير متوافق مع نظام
الهاتف المحمول خارج نطاق الخدمة• 
جهاز ®Bluetooth في وضع اإليقاف• 
بطارية جهاز ®Bluetooth ضعيفة الشحنة• 
جهاز ®Bluetooth غير موصول بالنظام• 
جهـاز ®Bluetooth وراء المقعـد أو فـي صنـدوق القفازات أو الصنـدوق الحـاوي، أو مغطى بمادة • 

معدنية أو مالمساً لها
● .Bluetooth® قد يحدث تأخير في صدور الصوت إذا تم توصيل هاتف محمول أثناء االستماع إلى صوت
وفقـاً لنوع مشـغل الصوت المحمـول الموصول بالنظام، قد تختلف عمليات التشـغيل قليالً وقد ال تعمل  ●

بعض الوظائف المعينة.
● .Bluetooth® ال يمكن ضمان عمل هذا النظام مع جميع أجهزة

عند نقل ملكية السيارة ■
تأكد من تمهيد النظام للحيلولة دون الوصول إلى المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني. ( ص ٤٥٢)

■ Bluetooth® حول
العالمـة Bluetooth هـي عالمة تجارية مسـجلة لشـركة 

.Bluetooth SIG, Inc.



٤٦٥ Bluetooth® .٥-١٠
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ن

٥

الموديالت المتوافقة ■
نظام صوت ®Bluetooth متوافق مع مشغالت الصوت المحمولة ذات المواصفات التالية

● :Bluetooth® مواصفات نظام
اإلصدار ١٫١ أو أعلى (موصى به: اإلصدار ٤٫١)

األنماط: ●
A2DP (نمط توزيع إشارات الصوت المتطورة) اإلصدار ١٫٠ أو أعلى (موصى به: اإلصدار ١٫٣)• 

هذا نمط إلرسال صوت ستيريو أو صوت عالي الجودة إلى نظام الصوت.
AVRCP (نمـط التحكم عن بعد في إشـارات الصوت/الفيديو) اإلصـدار ١٫٠ أو أعلى (موصى به: • 

اإلصدار ١٫٦)
.A/V هذه خاصية تسمح لك بالتحكم عن بعد في جهاز الصوت/الفيديو

ولكن الحظ أن بعض الوظائف محدودة وفقاً لنوع مشغل الصوت المحمول الموصول.
النظام الاليدوي متوافق مع الهواتف الخلوية ذات المواصفات التالية.

مواصفات نظام ®Bluetooth: اإلصدار ٢٫٠ أو أعلى (موصى به: اإلصدار ٤٫١ +EDR أو أعلى) ●
األنماط: ●

HFP (نمط النظام الاليدوي) اإلصدار ١٫٠ أو أعلى (موصى به: اإلصدار ١٫٧)• 
هذا النمط للسـماح بالمكالمات للهواتف الاليدوية باستخدام هاتف خلوي. لديه وظائف للمكالمات 

الخارجة والداخلة.
OPP (نمط نقل بيانات) اإلصدار ١٫١ أو أعلى (الموصى به: اإلصدار ١٫٢)• 

هـذا نمـط لنقل بيانات دليل أرقـام الهاتف. عندما يضـم هاتف ®Bluetooth الخلـوي نمط الوصول 
إلـى دليـل أرقام الهاتف PBAP ونمط نقل بيانات OPP كالهما، ال يمكن اسـتعمال نمط نقل بيانات 

.OPP
PBAP (نمط الوصول إلى دليل أرقام الهاتف) اإلصدار ١٫٠ أو أعلى (الموصى به: اإلصدار ١٫٢)• 

هذا نمط لنقل بيانات دليل أرقام الهاتف.



٤٦٦Bluetooth® .٥-١٠

أثناء القيادة ■
.Bluetooth® ال تقم بتشغيل مشغل الصوت المحمول أو هاتف خلوي أو ال تقم بتوصيل جهازاً بنظام

تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة الكترونية ■
جهاز الصوت مزود بهوائيات ®Bluetooth. ينبغي على األشـخاص الذين يسـتعملون منظم ضربات  ●

القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل رجفان ضربات القلب المحافظة على مسافة كافية بينهم وبين 
هوائيات ®Bluetooth. قد تؤثر الموجات الالسلكية على عمل تلك األجهزة بصورة سلبية.

قبل اسـتعمال أجهزة ®Bluetooth، ينبغي على أي شـخص يستخدم أي جهاز طبي كهربائي غير منظم  ●
ضربات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل رجفان ضربات القلب استشارة الجهة المصنعة لتلك 
األجهزة بخصوص تشـغيلها تحت تأثير الموجات الالسـلكية. يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على 

عمل تلك األجهزة الطبية بصورة غير متوقعة.

عند مغادرة السيارة ■
ال تترك مشغل صوت محمول أو هاتفاً خلوياً في السيارة. قد تصبح درجة الحرارة داخل السيارة عالية مما 

يؤدي الى إلحاق ضرر بمشغل الصوت المحمول أو الهاتف الخلوي.



٤٦٧
 ٦مزايا التجهيزات الداخلية

استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل   .٦-١
الضباب

نظام التهوية بالمروحة.............. ٤٦٨
٤٧١ ......... نظام تكييف الهواء اليدوي
نظام تكييف الهواء التلقائي......... ٤٧٨

جهاز تدفئة عجلة القيادة/أجهزة تدفئة 
٤٨٦ ... المقاعد/أجهزة تهوية المقاعد

استعمال المصابيح الداخلية  .٦-٢
الئحة المصابيح الداخلية........... ٤٨٩

المفتاح الرئيسي للمصباح • 
٤٩٠ ............ الشخصي/الداخلي

 •٤٩٠ ... المصابيح الشخصية/الداخلية
المصباح الداخلي............... ٤٩٠• 

استعمال مزايا التخزين  .٦-٣
الئحة أماكن التخزين............... ٤٩٢

 •٤٩٣ .............. صندوق القفازات
الصندوق الحاوي.............. ٤٩٣• 
حامالت األكواب.............. ٤٩٤• 
حامالت الزجاجات............ ٤٩٥• 
الصناديق االحتياطية............ ٤٩٦• 

٤٩٩ ........... تجهيزات حجيرة األمتعة
استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر  .٦-٤
٥٠٠ ....... التجهيزات الداخلية األخر

حاجبات الشمس............... ٥٠٠• 
 •٥٠٠ ...................... مرآة الزينة
الساعة.......................... ٥٠١• 
 •٥٠٢ .................... مآخذ الطاقة
خطاطيف تعليق أكياس • 

٥٠٤ ..................... المشتريات 
 •٥٠٤ ............... خطاطيف الثياب
مسند الذراع.................... ٥٠٥• 

استعمال مفاتيح التحكم بنظام الصوت 
٥٠٦ ........ المركبة على عجلة القيادة



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٦٨

نظام التهوية بالمروحة

مفاتيح التحكم في نظام التهوية بالمروحة

ضبط تهيئة سرعة المروحة ■
قـم بتدويـر  باتجاه حركـة عقارب السـاعة (للزيـادة) أو بعكس اتجـاه حركة عقارب 

الساعة (للخفض).
تدوير القرص إلى وضع اإليقاف ”OFF“ يؤدي إلى إيقاف تشغيل المروحة.

تغيير وضع تدفق الهواء ■
اضبط  على الموضع المرغوب.

يمكن أيضاً اختيار وضع توجيه تدفق الهواء من بين األوضاع للحصول على ضبط أدق.
الوظيفة األخر

التحويل بين وضعي إدخال الهواء الخارجي وإعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■
قم بتحريك مقبض وضع إدخال الهواء الخارجي/ إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة.

يتغيـر الوضع بين  (إدخـال الهواء الخارجي) و (إعادة توزيع الهواء بداخل السـيارة) لكل 
مرة يتم فيها تحريك المقبض.

: إذا كانت سيارتك جمهزة به



٤٦٩ ٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

فتحات التهوية
مواضع فتحات التهوية ■

تتغيـر فتحـات التهويـة وكمية الهـواء وفقاً 
لوضع تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق فتحات التهوية ■
فتحات التهوية الوسطى

قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   
اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.

قم بإغالق فتحات التهوية.  

فتحات التهوية الجانبية
قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   

اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.
قم بإغالق فتحات التهوية.  



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٧٠

عند القيادة على طرق كثيرة الغبار ■
قـم بإغـالق جميع النوافذ. عنـد دخول الغبار المتطاير إلى السـيارة حتـى بعد إغالق النوافـذ، يوصى بضبط 

إدخال الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة على أي وضع غير وضع اإليقاف.
وضع إدخال الهواء الخارجي/ إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

يوصـى بالضبط على وضع إعادة توزيع الهواء داخل السـيارة بشـكل مؤقت لمنع دخول الهواء المتسـخ إلى 
داخل السيارة.

مصفاة نظام تكييف الهواء ■
 ص ٥٧٧

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك نظام التهوية بالمروحة في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.
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نظام تكييف الهواء اليدوي

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء
السيارات غير المجهزة بجهاز التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز التدفئة

: إذا كانت سيارتك جمهزة به



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٧٢

ضبط تهيئة سرعة المروحة ■
قـم بتدويـر  باتجاه حركـة عقارب السـاعة (للزيـادة) أو بعكس اتجـاه حركة عقارب 

الساعة (للخفض).
تدوير القرص إلى وضع اإليقاف ”OFF“ يؤدي إلى إيقاف تشغيل المروحة.

ضبط تهيئة درجة الحرارة ■
السيارات غير المجهزة بجهاز التدفئة

قم بتدوير  باتجاه حركة عقارب الساعة (بارد).
السيارات المجهزة بجهاز التدفئة

قـم بتدويـر  باتجـاه حركـة عقارب السـاعة (دافـئ) أو بعكس اتجاه حركـة عقارب 
الساعة (بارد).

إذا لـم يتم ضغط  (إذا كانت سـيارتك مجهزة به)، سـيتدفق هواء بنفس درجـة حرارة المحيط أو 
هواء ساخن من النظام.

تغيير وضع تدفق الهواء ■
اضبط  على الموضع المرغوب.

يمكن أيضاً اختيار وضع توجيه تدفق الهواء من بين األوضاع للحصول على ضبط أدق.
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الوظائف األخر
التحويل بين وضعي إدخال الهواء الخارجي وإعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

قم بتحريك مقبض وضع إدخال الهواء الخارجي/ إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة.
يتغيـر الوضع بين  (إدخـال الهواء الخارجي) و (إعادة توزيع الهواء بداخل السـيارة) لكل 

مرة يتم فيها تحريك المقبض.
■ ( إزالة الضباب عن الزجاج األمامي (السيارات غير المجهزة بجهاز تدفئة أو المجهزة بـ 

. اضبط  على موضع   ١
اضبط مقبض وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة على وضع إدخال 

الهواء الخارجي إذا تم استخدام وضع إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة.
قم بتنفيذ اإلجراءات التالية وفقاً لذلك:  ٢

● . لضبط سرعة المروحة، قم بتدوير 
لضبـط تهيئـة درجة الحـرارة، قم بتدويـر  (السـيارات غير المجهـزة بجهاز  ●

.( تدفئة) أو  (السيارات المجهزة بـ 
إذا لـم تعمـل وظيفـة إزالـة الرطوبة عـن الهواء، اضغـط  (إذا كانت سـيارتك  ●

مجهزة بتلك الوظيفة) لتشغيل وظيفة إزالة الرطوبة.
إلزالـة الضبـاب عن الزجاج األمامـي والنوافذ الجانبية بسـرعة، قم بزيـادة تدفق الهواء 

ودرجة الحرارة.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٧٤

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية.

السيارات غير المجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي
اضغط 

السيارات المجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي
اضغط 

. يتم إيقاف تشغيل مزيالت الضباب تلقائياً بعد مرور ١٥ دقيقة تقريباً
مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

تحول هذه الميزة دون تراكم الجليد على الزجاج األمامي وعلى شفرات الماسحة.
. اضغط 

. يتم إيقاف تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي تلقائياً بعد مرور ١٥ دقيقة تقريباً
جهاز التدفئة اآللي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

تسـتخدم هـذه الخاصية لتسـخين سـائل تبريد المحرك وتدفئـة المقصورة بسـرعة في الجو 
البارد وللحفاظ على المقصورة دافئة.

اضغط المفتاح لتحويل جهاز التدفئة اآللي 
بين وضع التشغيل/اإليقاف.

إذا لم تقم بضبط المفتاح على وضع اإليقاف، 
فإن سـرعة المحـرك قد تزداد عند بدء تشـغيل 

المحرك.
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فتحات التهوية
مواضع فتحات التهوية ■

تتغيـر فتحـات التهويـة وكمية الهـواء وفقاً 
لوضع تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

: بعض الموديالت

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق فتحات التهوية ■
فتحات التهوية الوسطى

قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   
اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.

قم بإغالق فتحات التهوية.  

فتحات التهوية الجانبية
قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   

اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.
قم بإغالق فتحات التهوية.  



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٧٦

تراكم الضباب على النوافذ ■
سـيتراكم الضبـاب علـى النوافذ بسـهولة إذا كانـت الرطوبة داخل السـيارة عالية. ضبـط  (إذا كانت  ●

سـيارتك مجهـزة بتلـك الوظيفة) على وضع التشـغيل سـيؤدي إلى إزالـة الرطوبة من الهـواء المتدفق من 
فتحات التهوية مما يساعد على إزالة الضباب عن الزجاج األمامي بكفاءة عالية.

إذا أطفأت  (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)، قد يتراكم الضباب على النوافذ بسهولة. ●
قد يتراكم الضباب على النوافذ إذا تم استخدام وضع إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة. ●

عند القيادة على طرق كثيرة الغبار ■
قـم بإغـالق جميع النوافذ. عنـد دخول الغبار المتطاير إلى السـيارة حتـى بعد إغالق النوافـذ، يوصى بضبط 

إدخال الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة على أي وضع غير وضع اإليقاف.
وضع إدخال الهواء الخارجي/ إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

يوصـى بالضبط مؤقتاً على وضع إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة لمنع دخول الهواء الملوث إلى داخل 
السيارة والمساعدة على تبريد السيارة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة.

■ ( عندما تقترب درجة الحرارة الخارجية من C˚0 (٠˚م) (السيارات المجهزة بالمفتاح 
. قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة من الهواء حتى عند الضغط على 

التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام تكييف الهواء ■
إلدخال الهواء المنعش، اضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي. ●
أثناء اسـتعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل إليه العديد من الروائح المنبعثة من داخل السـيارة وخارجها  ●

وتتراكم فيه. وقد يؤدي ذلك إلى انبعاث الروائح من فتحات التهوية.
لتقليل احتمال صدور الروائح:  ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة.
مصفاة نظام تكييف الهواء ■

 ص ٥٧٧
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لمنع تكون الضباب على الزجاج األمامي ■
. يمكن أن يؤدي  ● ال تضبـط  علـى  أثناء تشـغيل وظيفة تبريد الهواء في الطقس الرطـب جداً

الفرق بين درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجاج األمامي إلى تراكم الضباب على السـطح 
الخارجي للزجاج األمامي مما قد يتسبب في إعاقة الرؤية.

ال تضع أية أغراض على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس  ●
بحيـث تغطي فتحات التهوية. وإال فقد تتم إعاقة جريان 
الهواء مما يمنع عمل مزيالت ضباب الزجاج األمامي.

لتفادي اإلصابة بحروق (السيارات المجهزة بمزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي) ■
ال تلمـس الجـزء السـفلي من الزجـاج األمامي أو الجـزء المجاور للدعامـات األمامية عندمـا يكون مزيل 

الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي في وضع التشغيل.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٧٨

نظام تكييف الهواء التلقائي
يتم ضبط فتحات التهوية وسرعة المروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة درجة الحرارة.

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء

هـذا الشـكل التوضيحي خاص بالسـيارة المجهـزة بعجلة القيـادة على اليسـار. مواضع بعض 
األزرار مختلفة بالنسبة للسيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين.

ضبط تهيئة سرعة المروحة ■
قـم بتدويـر  باتجاه حركـة عقارب السـاعة (للزيـادة) أو بعكس اتجـاه حركة عقارب 

الساعة (للخفض).
اضغط  إليقاف تشغيل المروحة.

ضبط تهيئة درجة الحرارة ■
قم بتدوير  باتجاه حركة عقارب الساعة (دافئ) أو بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة 

(بارد).
، سيتدفق هواء بنفس درجة حرارة المحيط أو هواء ساخن من النظام. إذا لم يتم الضغط على 

: إذا كانت سيارتك جمهزة به



٤٧٩ ٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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٦

تغيير وضع تدفق الهواء ■
اضغط  لتغيير فتحات التهوية.

يتم تحويـل وضع فتحات التهويـة في كل مرة 
يتم فيها ضغط الزر.

يتدفـق الهـواء إلـى الجـزء العلوي من   
الجسم.

يتدفـق الهـواء إلـى الجـزء العلوي من   
الجسم والقدمين.

يتدفق غالبية الهواء إلى القدمين.  
يتدفق الهواء إلى القدمين ويعمل مزيل   

ضباب الزجاج األمامي.
استعمال الوضع التلقائي

. اضغط   ١
يبدأ تشـغيل وظيفة إزالة الرطوبة. يتم ضبط فتحات التهوية وسـرعة المروحة بشـكل تلقائي 

تبعاً لتهيئة درجة الحرارة.
لضبط درجة الحرارة، أدر  باتجاه حركة عقارب الساعة (دافئ) أو بعكس اتجاه حركة   ٢

عقارب الساعة (بارد).
. اضغط   ٣

يتـم تحويـل وظيفـة التبريد وإزالة رطوبـة الهواء بين وضعي التشـغيل واإليقاف لكل مـرة يتم فيها ضغط 
.

. إليقاف التشغيل، اضغط 
مؤشر الوضع التلقائي ■

ينطفئ مؤشـر الوضع التلقائي إذا تم تشغيل تهيئة سرعة المروحة أو أوضاع تدفق الهواء. إال 
أن الوضع التلقائي الخاص بوظائف غير تلك التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٨٠

الوظائف األخر
التحويل بين وضعي إدخال الهواء الخارجي وإعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

اضغـط  للتحويـل إلى وضع إعـادة توزيع الهـواء بداخل المقصـورة واضغط  
للتحويل إلى وضع إدخال الهواء الخارجي.

إزالة الضباب عن الزجاج األمامي ■
. اضغط 

يتم تشغيل وظيفة إزالة الضباب وتزداد سرعة المروحة. 
 (. . (قد يتغير تلقائياً اضغط  إذا كان وضع إعادة توزيع الهواء داخل السيارة مستخدماً

إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة تدفق الهواء ودرجة الحرارة. 
للرجوع إلى الوضع السابق، اضغط  مرة أخر عندما تتم إزالة الضباب عن الزجاج األمامي.

إزالـة الضباب عـن النافذة الخلفيـة والمرايـا الخارجية للرؤيـة الخلفية (إذا كانت سـيارتك  ■
مجهزة بتلك الوظيفة)

 يتم اسـتعمال مزيـالت الضباب إلزالة الضباب عـن النافذة الخلفية وقطـرات الماء والند
والصقيع عن المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.

اضغـط  (السـيارات المجهـزة بمزيـل ضبـاب النافـذة الخلفية)،  (السـيارات 
المجهـزة بمزيـل ضباب النافـذة الخلفية ومزيالت ضبـاب مرايا الرؤية الخلفيـة الخارجية) 
أو  (السـيارات المجهـزة بمزيل ضبـاب النافذة الخلفية ومزيل الجليد عن ماسـحات 

الزجاج األمامي)
. يتم إيقاف تشغيل مزيالت الضباب تلقائياً بعد مرور ١٥ إلى ٦٠ دقيقة تقريباً

مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
تحول هذه الميزة دون تراكم الجليد على الزجاج األمامي وعلى شفرات الماسحة.

. اضغط 
. يتم إيقاف تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي تلقائياً بعد مرور ١٥ إلى ٦٠ دقيقة تقريباً
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جهاز التدفئة اآللي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
تسـتخدم هـذه الخاصية لتسـخين سـائل تبريد المحرك وتدفئـة المقصورة بسـرعة في الجو 

البارد وللحفاظ على المقصورة دافئة.
اضغط المفتاح لتحويل جهاز التدفئة اآللي 

بين وضع التشغيل/اإليقاف.
إذا لم تقم بضبط المفتاح على وضع اإليقاف، 
فإن سـرعة المحـرك قد تزداد عند بدء تشـغيل 

المحرك.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٨٢

فتحات التهوية
مواضع فتحات التهوية ■

تتغيـر فتحـات التهويـة وكمية الهـواء وفقاً 
لوضع تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

: بعض الموديالت

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق فتحات التهوية ■
فتحات التهوية الوسطى

قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   
اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.

قم بإغالق فتحات التهوية.  

فتحات التهوية الجانبية
قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   

اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.
قم بإغالق فتحات التهوية.  



٤٨٣ ٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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فتحات التهوية الخلفية
قـم بتوجيـه تدفق الهواء إلـى اليمين أو   

اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.
قم بإغالق فتحات التهوية.  

استعمال الوضع التلقائي ■
يتم ضبط سرعة المروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة درجة الحرارة والظروف المحيطة بالسيارة.

لذلـك، قد تتوقف المروحـة عن الدوران لفترة لحين تجهيز الهواء الدافـئ أو البارد للتدفق بعد ضغط  
مباشرة.

تراكم الضباب على النوافذ ■
سـيتراكم الضبـاب علـى النوافذ بسـهولة إذا كانت الرطوبة داخل السـيارة عالية. ضبـط  على وضع  ●

التشـغيل سـيؤدي إلى إزالة الرطوبة من الهواء المتدفق من فتحات التهوية مما يسـاعد على إزالة الضباب 
عن الزجاج األمامي بصورة فعالة.

، قد يتراكم الضباب على النوافذ بسهولة. ● إذا أطفأت 
قد يتراكم الضباب على النوافذ إذا تم استخدام وضع إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة. ●

عند القيادة على طرق كثيرة الغبار ■
قـم بإغـالق جميع النوافذ. عنـد دخول الغبار المتطاير إلى السـيارة حتـى بعد إغالق النوافـذ، يوصى بضبط 

إدخال الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة على أي وضع غير وضع اإليقاف.
وضع إدخال الهواء الخارجي/ إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

يوصـى بالضبـط مؤقتاً على وضع إعـادة توزيع الهواء بداخـل المقصورة لمنع دخول الهـواء الملوث إلى  ●
داخل السيارة والمساعدة على تبريد السيارة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة.

قـد يتغيـر وضع إدخال الهواء الخارجـي/ إعادة توزيع الهـواء بداخل المقصورة تلقائياً وفقـاً لتهيئة درجة  ●
الحرارة أو درجة الحرارة الداخلية.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٨٤

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
عندمـا يكـون وضـع القيـادة اإليكولوجية مختـاراً، يتم التحكم فـي نظام تكييـف الهواء كمـا يلي إلعطاء  ●

األولوية لالقتصاد في استهالك الوقود:
يتم التحكم بسرعة دوران المحرك وتشغيل الضاغط لتقييد قوة التدفئة/ التبريد• 
يتم تقييد سرعة المروحة عندما يكون الوضع التلقائي مختاراً• 

لتحسين أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ العمليات التالية. ●
اضبط سرعة المروحة• 
قم بإيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية• 
اضبط تهيئة درجة الحرارة• 

عندما تقترب درجة الحرارة الخارجية من C°0 (٠°م) ■
. قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة من الهواء حتى عند الضغط على 

التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام تكييف الهواء ■
إلدخال الهواء المنعش، اضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي. ●
أثناء اسـتعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل إليه العديد من الروائح المنبعثة من داخل السـيارة وخارجها  ●

وتتراكم فيه. وقد يؤدي ذلك إلى انبعاث الروائح من فتحات التهوية.
لتقليل احتمال صدور الروائح: ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة.• 
بالنسـبة لبعـض الموديـالت: قد يتم تأخير توقيت بدء تشـغيل المروحة لمدة قصيرة مـن الزمن بعد بدء • 

تشغيل نظام تكييف الهواء بالوضع التلقائي مباشرة.
مصفاة نظام تكييف الهواء ■

 ص ٥٧٧



٤٨٥ ٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب
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لمنع تكون الضباب على الزجاج األمامي ■
ال تسـتعمل  أثناء تشـغيل وظيفة تبريد الهواء في الطقس شديد الرطوبة. يمكن أن يؤدي الفرق بين  ●

درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجاج األمامي إلى تراكم الضباب على السـطح الخارجي 
للزجاج األمامي مما قد يتسبب في إعاقة الرؤية.

ال تضع أية أغراض على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس  ●
بحيـث تغطي فتحات التهوية. وإال فقد تتم إعاقة جريان 
الهواء مما يمنع عمل مزيالت ضباب الزجاج األمامي.

لتفادي اإلصابة بحروق ■
السيارات المجهزة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية: ال تلمس سطوح المرايا الخارجية  ●

للرؤية الخلفية عندما تكون مزيالت الضباب الخاصة بها في وضع التشغيل.
السـيارات المجهزة بمزيل الجليد عن ماسـحات الزجاج األمامي: ال تلمس الجزء السـفلي من الزجاج  ●

األمامي أو الجزء المجاور للدعامات األمامية عندما يكون مزيل الجليد عن ماسـحات الزجاج األمامي 
في وضع التشغيل.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٨٦

/أجهزة تدفئة المقاعد/جهاز تدفئة عجلة القيادة
أجهزة تهوية المقاعد

يقـوم جهاز تدفئة عجلة القيـادة وأجهزة تدفئة المقاعد بتدفئة المقابـض الجانبية لعجلة القيادة 
وتدفئة المقاعد. تحافظ أجهزة تهوية المقاعد على تيار هواء جيد عن طريق سحب الهواء إلى 

داخل المقاعد.

ينبغي عليك تركيز االنتباه لتفادي التعرض إلصابات إذا المس أي من األشـخاص التاليين عجلة القيادة  ●
عندما يكون جهاز تدفئة عجلة القيادة مضبوطاً على وضع التشغيل:

الرضع واألطفال الصغار والمسنون والمرضى واألشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية• 
األشخاص ذوو البشرة الحساسة• 
األشخاص المتعبون• 
أشـخاص تناولـوا الكحـول أو العقاقير الطبية التي تسـبب النعاس (الحبوب المنومـة وعالج الزكام، • 

الخ)
عليك مراعاة التنبيهات التالية للحيلولة دون اإلصابة بحروق طفيفة أو ارتفاع درجة الحرارة : ●

ال تقم بتغطية المقعد ببطانية أو وسادة عند استعمال جهاز تدفئة المقعد.• 
ال تستعمل جهاز تدفئة المقعد لمدة أطول من الالزم. • 

ال تضع مواداً ثقيلة ذات سـطح غير مسـتو على المقعد وال تقم بغرز مواد مدببة (إبر، مسـامير، الخ) في  ●
المقعد.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تقم بتشغيل هذه الوظائف عندما يكون المحرك غير دائر. ●

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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جهاز تدفئة عجلة القيادة
تشغيل/إيقاف جهاز تدفئة عجلة القيادة

يضيء ضوء اإلشـارة عند يكون جهـاز التدفئة في 
وضع التشغيل.

 “ON” يمكـن اسـتعمال جهـاز تدفئة عجلـة القيادة عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل
 IGNITION ON (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو وضع التشغيل

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
أجهزة تدفئة المقعد

لتشغيل جهاز تدفئة المقعد األمامي األيسر  
يضيء المؤشر.

لتشغيل جهاز تدفئة المقعد األمامي األيمن  
يضيء المؤشر.

●  “ON” يمكـن اسـتعمال أجهـزة تدفئـة المقاعـد عند ضبط مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضع التشـغيل
 IGNITION (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو وضع التشـغيل

ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

. ينطفئ  ● اضغـط مفتـاح جهـاز تدفئة المقعد إليقاف تشـغيل جهاز تدفئة المقعـد عندما ال يكون مسـتخدماً
ضوء المؤشر.



٦-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٨٨

أجهزة تهوية المقاعد
لتشغيل جهاز تهوية المقعد  

يضيء المؤشر.
لضبط سرعة المروحة  

يمكن تغيير سرعة المروحة بين ٣ مستويات.

●  “ON” يمكـن اسـتعمال أجهـزة تهويـة المقاعـد عند ضبـط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع التشـغيل
 IGNITION (السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو وضع التشـغيل

ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).

عندما تكون سرعة مروحة جهاز تهوية المقعد مضبوطة على الحد األقصى، فقد تزداد سرعتها وفقاً لسرعة  ●
مروحة نظام تكييف الهواء.



٤٨٩ ٦-٢. استعمال المصابيح الداخلية

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

الئحة المصابيح الداخلية

المصباح الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٤٩٠)  
المصابيح الشخصية/الداخلية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ( ص ٤٩٠)  

المصباح الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ( ص ٤٩٠)
مصباح مفتاح تشغيل المحرك  

مصابيح منطقة األقدام الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  



٦-٢. استعمال المصابيح الداخلية٤٩٠

المفتاح الرئيسي للمصباح الشخصي/الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
موضع الباب  

تضـيء المصابيح الشـخصية/ الداخلية عند فتح 
أحد األبواب. وتنطفئ عند إغالق األبواب.

إيقاف  
يمكـن إضـاءة أو إطفـاء المصابيـح الشـخصية/ 

الداخلية بشكل مستقل.

المصابيح الشخصية/الداخلية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
وضع التشغيل/اإليقاف

المصباح الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
إيقاف  

موضع الباب  
يضيء المصباح الداخلي عند فتح أحد األبواب. 

وينطفئ عند إغالق األبواب.
تشغيل  



٤٩١ ٦-٢. استعمال المصابيح الداخلية

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

نظام الدخول المضاء: ●
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل

تضيء أو تنطفئ المصابيح تلقائياً وفقاً لموضع مفتاح تشـغيل المحرك ووفقاً لما إذا كانت األبواب مؤمنة 
أم غير مؤمنة ووفقاً لما إذا كانت األبواب مفتوحة أم مغلقة.

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل
تضـيء المصابيح وتنطفئ تلقائياً وفقاً لوضع مفتاح تشـغيل المحرك ووفقاً لما إذا كانت األبواب مؤمنة أم 

غير مؤمنة ووفقاً لما إذا كانت األبواب مفتوحة أم مغلقة.
إذا ظلت المصابيح التالية مضاءة عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السيارات  ●

غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع اإليقاف (السـيارات المجهزة 
بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)، ستنطفئ األضواء تلقائياً بعد ٢٠ دقيقة:

المصباح الشخصي/الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
المصباح الداخلي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
مصباح مفتاح تشغيل المحرك• 

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تترك المصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٦-٣. استعمال مزايا التخزين٤٩٢

الئحة أماكن التخزين

حامالت الزجاجات (إذا كانت سـيارتك   
مجهزة بها) ( ص ٤٩٥)

حامـالت األكـواب (إذا كانت سـيارتك   
مجهزة بها) ( ص ٤٩٤)

الصناديق االحتياطية (إذا كانت سـيارتك   
مجهزة بها) ( ص ٤٩٦)

صندوق القفازات ( ص ٤٩٣)  
الصنـدوق الحـاوي (إذا كانت سـيارتك   

مجهزة به) ( ص ٤٩٣)



٤٩٣ ٦-٣. استعمال مزايا التخزين

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

ال تترك النظارات أو والعات السـجائر أو البخاخات في أماكن التخزين ألن تلك األشـياء قد تؤدي إلى  ●
ما يلي عندما تصبح درجة حرارة المقصورة عالية:

 •.قد تتشوه النظارات بفعل الحرارة أو تتصدع إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخر
قد تنفجر والعات السـجائر أو البخاخات. قد تشـتعل والعة السـجائر أو قد يخرج الغاز من البخاخة • 

إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخر مما يتسبب في خطر نشوب حريق.
عنـد القيادة أو عند عدم اسـتعمال صندوق القفازات والصندوق الحـاوي، حافظ عليها مغلقة. في حالة  ●

الفرملة المفاجئة أو االنحراف المفاجئ ربما يؤدي ذلك إلى وقوع حادث بسـبب اصطدام أحد الركاب 
بالغطاء المفتوح أو بالمواد المخزنة فيه.

صندوق القفازات
للفتح (اضغط الزر)  

لفـك التأمين بواسـطة المفتاح الرئيسـي أو   
المفتاح الميكانيكي

أو  الرئيسـي  المفتـاح  بواسـطة  للتأميـن   
المفتاح الميكانيكي

الصندوق الحاوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
ارفع الغطاء مع سـحب المقبض لألعلى لفك 

تأمين الصندوق.



٦-٣. استعمال مزايا التخزين٤٩٤

حامالت األكواب
النوع أ(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع ب

اضغط للداخل واسحب حامل األكواب.
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع ج(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع د

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع هـ

قم بإنزال مسند الذراع.



٤٩٥ ٦-٣. استعمال مزايا التخزين

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

ال تضع أي أشياء غير األكواب أو قناني المشروبات في حامالت األكواب. ينبغي عدم تخزين تلك األشياء 
حتى عندما تكون أغطيتها مغلقة.

قـد تنقذف المـواد األخر من حامـالت األكواب عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة إلى أحد 
االتجاهيـن بصورة مفاجئة أو في حالة وقوع حادث مما يتسـبب بإصابـات. إذا كان ذلك ممكناً، قم بتغطية 

المشروبات الساخنة لمنع انسكابها وذلك لتفادي اإلصابة بحروق.

حامالت الزجاجات
للمقاعد األمامية للمقاعد الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة

بها)

عند استعمال الحامل لحامل القنينة: ●
عند تخزين القنينة فيه، قم بإغالق الغطاء.• 
قد يتعذر تخزين الزجاجة وفقاً لحجمها أو شكلها.• 

ال تضع أي شيء غير القناني في حامالت القناني. 
قـد تنقـذف المواد األخر من الحامالت في حالة وقوع حادث أو عند تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة مما 

يتسبب بإصابات.

ال تقم بوضع القناني المفتوحة أو األكواب الزجاجية والورقية التي تحتوي على سائل في حامالت القناني. 
قد تنسكب المحتويات وينكسر الزجاج.



٦-٣. استعمال مزايا التخزين٤٩٦

الصناديق االحتياطية
النوع أالنوع ب

اضغـط للداخـل واسـحب حامـل األكـواب، اضغط الزر.
واضغط صينية األكواب.

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع ج*النوع د

اضغط الغطاء للداخل.
يعتبـر الصندوق االحتياطي مفيدا لتخزين نظارات 

. الشمس واألشياء الصغيرة مؤقتاً
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع هـ(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع و



٤٩٧ ٦-٣. استعمال مزايا التخزين

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) النوع ز

*: قد يختلف شكل الصندوق االحتياطي وفقاً للنوع، الخ.

وظيفة تنظيم درجة الحرارة المرتبطة بنظام تكييف الهواء (النوع أ) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها): ●
يمكـن االحتفاظ بالمشـروبات المعلبة، إلخ سـاخنة من خالل إدخـال الهواء من نظام تكييـف الهواء إلى 
ا ألن درجة الحرارة داخل الصندوق االحتياطي سـتصبح هي نفس  داخل الصندوق االحتياطي. لكن، نظرً
 درجـة حـرارة الهواء المتدفق من نظام تكييـف الهواء، فلن يكون من الممكن الوصـول إلى درجة قصو
مـن التدفئة والتبريد. في حالة الرطوبة العالية، توخى الحذر بالنسـبة لألشـياء الموجـودة داخل الصندوق 

االحتياطي، حيث قد يحدث تكثّف.
اسـتعمال وظيفـة تنظيم درجة الحـرارة المرتبطة بنظام تكييف الهواء (النوع أ) (إذا كانت سـيارتك مجهزة  ●

بها):
افتح غطاء إدخال الهواء داخل الصندوق االحتياطي.  ١

لنفخ كمية كبيرة من الهـواء في الصندوق االحتياطي، 
أغلـق فتحة التهويـة بجانب الراكـب. ( ص ٤٧٥، 

(٤٨٢

 . اسمح لنظام تكييف الهواء بالعمل، واستعمل  أو  الختيار  أو   ٢
( ص ٤٧٢، ٤٧٩)

اضبط درجة الحرارة. ( ص ٤٧٢، ٤٧٨)  ٣



٦-٣. استعمال مزايا التخزين٤٩٨

االستعمال العادي (النوع أ) (إذا كانت سيارتك مجهزة به): ●
أغلق غطاء إدخال الهواء داخل الصندوق االحتياطي.

البنود غير المالئمة للصندوق االحتياطي (النوع أ) (إذا كانت سيارتك مجهزة به): ●
مشروبات في حاويات غير مغلقة بإحكام• 
مواد سهلة الكسر وأشياء سريعة التلف ومواد ذات رائحة قوية• 

ال تقم بتخزين مواد أثقل من kg 0.2 (٠٫٢ كجم).  ●
القيـام بذلـك قد يؤدي إلى فتح الصندوق االحتياطي وسـقوط المواد المخزنة فيـه، مما يؤدي إلى وقوع 

حادث. (النوع ج)
احتفظ بالصناديق االحتياطية مغلقة. وإال فقد يصطدم الذين في السـيارة بالصندوق االحتياطي المفتوح  ●

أو البنود المخزنة فيه عند تعشيق الفرامل فجأة أو وقوع حادث. (النوع أ و ب و ج)
عند استعمال الصناديق االحتياطية، ال تستخدم صينية األكواب. ●

إذا تـم وضـع كـوب أو علبة أو زجاجـة ألمنيوم، فقد تنقذف خـارج الصندوق في حالـة وقوع حادث أو 
تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة مما يتسبب في وقوع إصابات. (النوع ب)



٤٩٩ ٦-٣. استعمال مزايا التخزين

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

تجهيزات حجيرة األمتعة

خطاطيف األرضية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
تم توفيـر خطاطيف األرضية لتأمين األجسـام 

غير الثابتة.



٥٠٠٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

التجهيزات الداخلية األخرى

حاجبات الشمس
لضبـط حاجـب الشـمس علـى الموضـع   

األمامي، اقلبه لألسفل.
لضبـط حاجـب الشـمس علـى الموضـع   
مـن  وخلصـه  لألسـفل  اقلبـه  الجانبـي، 

الخطاف ثم حركه إلى الجانب.

مرآة الزينة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
افتح الغطاء الستعمالها.



٥٠١ ٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٦

الساعة
يمكن ضبط الساعة بضغط األزرار.

لضبط الساعات  
لضبط الدقائق  

تقريب إلى أقرب ساعة*  
1:00  1:29 مثال:  1:00 إلى :*
2:00  1:59 1:30 إلى

يتم عرض الساعة عندما: ●
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

.“ON” أو في وضع التشغيل “ACC”يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

 IGNITION أو في وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات
.ON

عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية: ●
سيتم ضبط الوقت تلقائياً على الساعة 1:00.



٥٠٢٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

مآخذ الطاقة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
يمكن استعمال مأخذ الطاقة لتشغيل األجهزة التالية:

V DC 12 (تيار مباشر ١٢ فولط):
يرجـى اسـتعمال مأخـذ الطاقـة إلمـداد الطاقـة لألجهـزة الكهربائيـة التـي تسـتخدم أقـل مـن 

V DC/10 A 12 (تيار مباشر ١٢ فولط/١٠ أمبير) (استهالك طاقة W 120 (١٢٠ واط)).
عند استخدام أجهزة إلكترونية، تأكد من أن استهالك الطاقة لجميع منافذ الطاقة الموصولة أقل 

من W 120 (١٢٠ واط).
V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط):

الكماليات التي تستعمل أقل من  W 100 (١٠٠ واط).
V DC 12 (تيار مباشر ١٢ فولط) ■

افتح الغطاء.

V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط) ■

افتح الغطاء.
النوع أالنوع ب



٥٠٣ ٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

خلية
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ات 
هيز
لتج

ايا ا
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٦

يمكن استخدام مأخذ الطاقة عندما: ●
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

V DC 12 (تيـار مباشـر ١٢ فولـط): يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليـات ”ACC“ أو في 
.“ON” وضع التشغيل

.“ON” 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط): يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل V AC

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
 ACCESSORY 12 (تيار مباشر ١٢ فولط): يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات V DC

.IGNITION ON أو في وضع التشغيل
 IGNITION 220 (تيـار متـردد ٢٢٠ فولـط): يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل V AC

.ON

عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف: ●
افصل األجهزة الكهربائية التي بها وظائف شحن، مثل بطاريات الهاتف المحمول.

إذا تم ترك هذه األجهزة متصلة، فقد ال يتم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف بشكل طبيعي.
السيارات المجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك: إذا بدأ تشغيل المحرك من جديد بعد إيقافه باستعمال نظام  ●

إيقاف وتشغيل المحرك، قد ال تتمكن من استعمال مأخذ الطاقة مؤقتاً، ولكن هذا ال يدل على وجود خلل.

لتفادي تعرض مأخذ الطاقة للتلف، قم بإغالق غطاء مأخذ الطاقة عند عدم استعمال مأخذ الطاقة. ●
قد يؤدي دخول أجسام غريبة أو سوائل في مأخذ الطاقة إلى حدوث تماس في الدائرة الكهربائية.

لتفادي انصهار الفيوز: ●
(تيار مباشر ١٢ فولط) 12 V DC

ال تقم باستعمال كماليات تستخدم أكثر من V 10 A 12 (١٢ فولط/١٠ أمبير).
(تيار متردد ٢٢٠ فولط) 220 V AC

 ١٠٠) 100 W 220 (تيار متـردد ٢٢٠ فولط) وتتطلب أكثر مـن V AC ال تسـتعمل أجهـزة تسـتخدم
واط).

 ١٠٠) 100 W 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط) يتطلـب أكثر من V AC إذا تـم اسـتعمال جهاز يعمل بــ
واط)، ستقوم دائرة الحماية بقطع إمداد الطاقة.

لتفادي تفريغ شـحنة البطارية، ال تسـتخدم مأخـذ الطاقة لمدة أكثر من الالزم عندمـا يكون المحرك غير  ●
دائر.

قد ال تعمل األجهزة التالية التي تسـتخدم V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط) بشـكل صحيح حتى لو  ●
كان استهالكها للطاقة أقل من W 100 (١٠٠ واط):

األجهزة التي تكون واطية الذروة المبدئية فيها عالية• 
أجهزة القياس التي تعالج بيانات دقيقة• 
أجهزة أخر تتطلب إمداد طاقة مستقر جداً• 



٥٠٤٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

خطاطيف تعليق أكياس المشتريات (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

احتفظ بالخطاطيف مرتجعة في أماكنها عندما ال تكون قيد االستخدام.

ال تعمد إلى تعليق أي شيء أثقل من kg 4 (٤ كجم).

خطاطيف الثياب (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
خطاطيف الثياب متوفرة فوق النافذة الخلفية.



٥٠٥ ٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر
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مسند الذراع (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
اسحب مسند الذراع لألسفل الستعماله.

لمنع تعرض مسند الذراع للتلف، ال تسلط حمل زائد على مسند الذراع.



٥٠٦٦-٤. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

استعمال مفاتيح التحكم بنظام الصوت المركبة على 
عجلة القيادة

يمكن التحكم ببعض مزايا الصوت (التحكم في مسـتو الصوت، الراديو، مشغل أسطوانات 
CD، إلخ) باستعمال مفاتيح التحكم المركبة على عجلة القيادة. 

قد تختلف عملية التشغيل وفقاً لنوع نظام الصوت أو نظام توجيه السيارة. للمزيد من التفاصيل، 
راجع الدليل المرفق بنظام الصوت أو بنظام التوجيه.

للحد من خطر وقوع حادث ■
يرجى توخي الحرص عند تشغيل مفاتيح التحكم بنظام الصوت المركبة على عجلة القيادة.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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٧-١. صيانة السيارة والعناية بها٥٠٨

تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة وحمايتها
يرجى اتباع الخطوات التالية لحماية السيارة والحفاظ عليها في حالة جيدة:

ابـدأ من أعلى ألسـفل وقم بصب كميـة كبيرة من الماء على هيكل السـيارة وواقيات الوحل  ●
وأسفل السيارة إلزالة أي وسخ أو غبار.

● . اغسل هيكل السيارة باستخدام إسفنجة أو خرقة ناعمة، الشمواة مثالً
إلزالة البقع الصعبة، اسـتخدم الصابون الخاص بغسـل السـيارات ثم اشطف السيارة بالماء  ●

بعناية.
امسح الماء من على السيارة. ●
قم بتشميع السيارة عندما تتآكل الطبقة المقاومة للماء. ●

إذا لم تتشكل القطرات المائية على األسطح النظيفة، قم بتشميع السيارة بعدما يبرد الهيكل.

ماكينة الغسل التلقائي للسيارات ■
اطوي المرايا وانزع الهوائي قبل غسـل السـيارة. ابدأ غسـل السـيارة مـن مقدمتها. تأكد مـن إعادة تركيب  ●

الهوائي وتمديد المرايا قبل القيادة.
الفـرش المسـتخدمة في ماكينة الغسـل التلقائي للسـيارات قد تسـبب خدوشـاً بسـطح السـيارة، األجزاء  ●

(العجلة، إلخ) كما قد تضر بطالئها.
ماكينة الغسل التلقائي للسيارات باستخدام الماء المضغوط عالياً ■

ال تعمـد إلـى تقريب حافـة الفوهة من الفراغات الموجـودة حول األبواب أو محيط النوافـذ أو إلى رش هذه 
المناطق بشكل مستمر، ألن الماء قد يدخل إلى المقصورة.
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العجالت وطاسات العجالت ■
قم بإزالة أي أوساخ على الفور باستعمال منظف متعادل. ●
قم بإزالة المنظف بالماء بعد التنظيف مباشرة. ●
لحماية السطح المطلي من التلف، تأكد من مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. ●

ال تقم باستعمال منظف حمضي أو قلوي أو كاشط• 
ال تقم باستعمال فرشاة خشنة• 
ال تقم باستعمال منظف للعجالت عندما تكون العجالت ساخنة، على سبيل المثال بعد القيادة أو صف • 

السيارة في الجو الحار
الحروف البيضاء الموجودة على الجدار الجانبي لإلطار (إذا كانت سيارتك مزودة بها) ■

يوصى بتنظيفها بشـكل متكرر، حيث يمكن أن تتسـخ بسـهولة. عند تنظيفها، اسـتخدم اإلسـفنجة والصابون 
الخاص بغسل السيارات.

الفرامل ■
قـد يتكـون الصـدأ إذا كانت السـيارة متوقفة مـع بلل حشـيات الفرامـل أو دوارات القرص، مما يتسـبب في 
حـدوث ضوضـاء أو اهتزازات. بعد غسـل السـيارة وقبل صفها، عليـك بالقيادة ببطء وتعشـيق الفرامل عدة 

مرات لتجفيف األجزاء.
واقيات الصدمات ■

ال تفركها باستعمال منظفات كاشطة.
األجزاء المطلية ■

إذا لم تكن إزالة األوساخ ممكنة، قم بتنظيف األجزاء على النحو التالي:
قـم باسـتعمال قطعـة قماش ناعمـة مبللة بمحلـول مركز بنسـبة ٥% تقريباً مـن منظف متعدل ومـاء إلزالة  ●

األوساخ.
امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة إلزالة أية رطوبة متبقية. ●
إلزالة الرواسب الزيتية، استخدم مناديل مبللة بالكحول أو منتج مماثل. ●

عند غسل السيارة ■
ال تعمـد إلـى صب المـاء في داخل حجيـرة المحرك. القيـام بذلك يمكـن أن يؤدي الى نشـوب حريق في 

األجهزة الكهربائية وغيرها.
تنبيهات احتياطية حول أنبوب غاز العادم ■

تؤدي غازات العادم إلى رفع درجة حرارة أنبوب غاز العادم.
عند غسـل السـيارة، يرجى مراعاة عـدم لمس أنبوب غاز العـادم إلى أن يبرد بصورة كافيـة، حيث أن لمس 

أنبوب غاز العادم الساخن قد يسبب إصابة بالحروق.



٧-١. صيانة السيارة والعناية بها٥١٠

لتفادي تآكل الطالء وإصابة جسم السيارة ومكوناتها بالصدأ (عجالت األلمنيوم وغيرها) ■
اغسل السيارة على الفور في أي من الحاالت التالية: ●

بعد القيادة بالقرب من شاطئ البحر• 
بعد القيادة على الطرقات المالحة• 
عند وجود قطران الفحم أو سوائل األشجار على السطح المطلي للسيارة• 
عند وجود حشرات ميتة أو إفرازات حشرات أو طيور على الطالء• 
بعد القيادة في المناطق الملوثة بالسـخام أو الدخان الزيتي أو غبار المناجم أو برادة الحديد أو المواد • 

الكيميائية
إذا أصبحت السيارة متسخة بالغبار أو الطين بصورة كثيفة• 
في حالة سكب سوائل مثل البنزين أو الجازولين على السطح المطلي للسيارة• 

في حالة تشقق أو خدش الطالء، اطلب إصالحه على الفور. ●
عنـد تخزيـن العجالت، قم بإزالة أي وسـخ منها وتخزينها فـي مكان منخفض الرطوبـة، وذلك لتفادي  ●

إصابتها بصدأ.
تنظيف المصابيح الخارجية ■

اغسلها بعناية. ال تعمد الى استعمال المواد العضوية وال تفركها بفرشاة خشنة. وإال فقد يؤدي ذلـك إلى  ●
إلحاق ضرر بسطح المصابيح.

ال تضع الشمع على أسطح المصابيح. ●
فقد يلحق الشمع الضرر بالعدسات.

تنبيهات احتياطية حول تركيب الهوائي ونزعه ■
● . قبل بدء القيادة، تأكد من كون الهوائي مركباً
عند نزع الهوائي، على سـبيل المثال، قبل دخول ماكينة الغسـل التلقائي للسـيارات، تأكد من تخزينه في  ●

مكان مناسب لكي ال تفقده. كذلك، تأكد من إعادة تركيب الهوائي في مكانه األصلي قبل القيادة.
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عند استعمال ماكينة الغسل للسيارات باستخدام الماء عالي الضغط ■
ال تقـرب حافـة الفوهة من األغلفـة (المغطاة بالمطـاط أو الراتينج) أو الوصالت أو األجـزاء التالية. قد  ●

تتعرض هذه األجزاء للتلف إذا تعرضت للماء عالي الضغط.
األجزاء المتعلقة بقوة السحب• 
األجزاء المتعلقة بجهاز التوجيه• 
األجزاء المتعلقة بجهاز التعليق• 
األجزاء المتعلقة بنظام الفرامل• 

احتفظ بمسافة cm 30   (٣٠ سم) على األقل بين فوهة التنظيف وجسم السيارة. وإال فإن جزء الراتينج،  ●
مثل الحلي وواقيات الصدمات، قد يتعرض للتشـوه والتلف. كذلك، ال تمسـك الفوهة في نفس المكان 

بصورة مستمرة.
ال تقم برش الجزء السفلي من الزجاج األمامي بصورة مستمرة.  ●

إذا دخل الماء في فتحة سـحب الهواء الخاصة بنظام تكييف الهواء الموجودة بالقرب من الجزء السـفلي 
من الزجاج األمامي، فقد يحول هذا دون تشغيل نظام تكييف الهواء بصورة صحيحة.



٧-١. صيانة السيارة والعناية بها٥١٢

تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة وحمايتها
ستسـاعدك اإلجـراءات التالية على حمايـة التجهيزات الداخلية للسـيارة والمحافظة عليها في 

أحسن حاالتها:

حماية التجهيزات الداخلية للسيارة
قم بإزالة الوسـخ والغبار باسـتخدام مكنسـة كهربائية. امسـح األسطح المتسـخة باستخدام  ●

قطعة قماش مبللة بماء فاتر.
إذا لم تكن إزالة األوساخ ممكنة، امسحها باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة التنظيف  ●

. المتعادلة المخففة بتركيز ١% تقريباً
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية والماء بعناية فائقة. ●

تنظيف المواد المصنوعة من الجلد
قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة كهربائية. ●
امسح أي غبار أو وسخ متبقي باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة تنظيف مخففة. ●

استخدم محلول مخفف بالماء بواقع ٥% تقريباً من منظف صوف متعادل.
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية بعناية فائقة. ●
امسـح السـطح باسـتخدام خرقة ناعمة جافـة إلزالة أي رطوبـة متبقيـة. دع الجلد يجف في  ●

منطقة مظللة جيدة التهوية.
تنظيف المواد المصنوعة من الجلد االصطناعي

قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة كهربائية. ●
امسـحها باسـتعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمـادة التنظيف المتعادلـة المخففة بتركيز ١%  ●

. تقريباً
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية والماء بعناية فائقة. ●
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العناية بالمواد المصنوعة من الجلد ■
توصي شـركة تويوتا بتنظيف األجزاء الداخلية للسـيارة على األقل مرتين كل عام وذلـك للحفاظ على جودة 

داخل السيارة.
غسل سجاد األرضية بالشامبو ■

يتوفـر في األسـواق العديـد من المنظفات التجارية ذات الرغوة. يوصى اسـتعمال إسـفنجة أو فرشـاة لنشـر 
الرغوة. قم بمسـح سـجاد األرضية في دوائر متداخلة. ال تعمد الى استعمال الماء. امسح سطوحها المتسخة 
وحافـظ عليهـا جافـة. يمكن الحصـول على أفضـل نتائج بواسـطة الحفاظ على سـجاد األرضيـة في أقصى 

حاالت الجفاف الممكنة.
أحزمة المقاعد ■

قم بتنظيف أحزمة المقاعد بصابون معتدل ومياه فاترة باستخدام خرقة أو إسفنجة. كذلك قم بمعاينة األحزمة 
بصورة دورية للتأكد من عدم تهالكها أو تعرضها للتهرئة أو القطع.

الماء داخل السيارة ■
ال تعمد الى رش أو سكب أي سوائل في السيارة. ●

القيام بذلك يمكن أن يؤدي الى وقوع خلل في األجهزة الكهربائية وغيرها أو نشوب حريق.
تأكد من عدم تعرض أجزاء نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو األسالك بداخل السيارة للبلل.  ●

( ص ٤٨)
العطـل الكهربائـي قد يؤدي إلـى انتفاخ األكياس الهوائية أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد يسـبب 

الوفاة أو التعرض إلصابات جسيمة.
تنظيف التجهيزات الداخلية (بخصوص لوحة أجهزة التحكم والمقاييس) ■

ال تقـم باسـتعمال شـمع تلميع أو مـادة تلميع منظفة. وإال فإنه يتسـبب فـي انعكاس لوحة أجهـزة التحكم 
والمقاييس على الزجاج األمامي، مما يعيق رؤية السائق ويسبب وقوع حادث، األمر الذي يؤدي إلى الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.



٧-١. صيانة السيارة والعناية بها٥١٤

المواد المنظفة ■
ال تعمد الى استعمال األنواع التالية من المنظفات، حيث انها قد تزيل طالء التجهيزات الداخلية للسيارة  ●

أو تسبب أثراً مخططاً أو تلف السطوح:
لألجـزاء مـا عدا المقاعد: المواد العضوية مثل البنزين أو الجازولين أو المحاليل القلوية أو الحمضية • 

أو األصباغ والمبيضات
للمقاعد: المحاليل القلوية أو الحمضية مثل الثنر أو البنزين والكحول• 

ال تقـم باسـتعمال شـمع تلميع أو مادة تلميـع منظفة. وإال فإنه قـد يؤدي إلى تلف سـطوح مطلية للوحة  ●
.أجهزة التحكم والمقاييس أو للتجهيزات الداخلية األخر

تفادي اإلضرار باألسطح الجلدية ■
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي إلحاق الضرر أو التلف باألسطح الجلدية:

قم بإزالة أي غبار أو وسخ عن األسطح الجلدية على الفور. ●
ال تعرض السـيارة إلى أشـعة الشمس المباشـرة لفترات طويلة من الزمن. يجب إيقاف السيارة في الظل  ●

والسيما خالل فصل الصيف.
ال تضع على األسـطح الجلدية للسـيارة أية مواد مصنوعة من الفينيل أو البالسـتيك أو تلك التي تحتوي  ●

على شمع، حيث إنها قد تلتصق باألسطح الجلدية إذا ارتفعت حرارة السيارة من الداخل بشدة.
الماء على أرضية السيارة ■

ال تغسل أرضية السيارة باستخدام الماء.
قـد يتم تعريـض المكونات الكهربائية المركبة على أرضية السـيارة أو تحتها مثل نظـام الصوت للتلف، إذا 

دخل الماء فيها. كذلك قد يؤدي الماء إلى تعرض جسم السيارة للصدأ.
عنـد تنظيـف الزجـاج األمامي مـن الداخـل (السـيارات المجهزة بنظـام استشـعار تويوتا لضمان السـالمة  ■

(Toyota Safety Sense

ال تقم بتعريض العدسة لمنظف الزجاج. كذلك، ال تلمس العدسة. ( ص ٣٠٤)
تنظيف الزجاج الخلفي من الداخل (السيارات المجهزة بمزيل ضباب النافذة الخلفية) ■

ال تسـتخدم منظـف الزجـاج لتنظيف الزجاج الخلفي، حيث أنه قد يضر بأسـالك جهـاز التدفئة الخاص  ●
بمزيل الضباب. اسـتخدم خرقة مبللة بالماء الفاتر وامسـح الزجاج برفق لتنظيفه. امسـح الزجاج بحركة 

موازية ألسالك جهاز التدفئة.
تأكد من عدم خدش أو إتالف أسالك جهاز التدفئة. ●
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متطلبات الصيانة
لضمـان القيادة اآلمنة واالقتصادية في اسـتهالك الوقـود، فإن العناية اليوميـة والصيانة الدورية 

للسيارة أمر ضروري. توصي شركة تويوتا بإجراءات الصيانة التالية:

الصيانة المبرمجة
يجب إجراء الصيانة في فترات زمنية محددة تبعاً لجدول الصيانة. ●

يتـم تحديد الفتـرات الزمنية للصيانة المبرمجة باالسـتعانة بقراءة عداد المسـافة أو لفترات زمنية محددة، 
أيهما يحل أوال، كما هو موضح في الجدول.

يجب إجراء الصيانة بعد آخر فترة بمراعاة نفس الفترات الزمنية.
أين يمكن إجراء خدمة الصيانة؟ ●

من المفيد أخذ سيارتك إلى وكيل تويوتا المحلي إلجراء خدمة الصيانة باإلضافة إلى فحوص وتصليحات 
.أخر

إن الفنييـن التابعيـن لتويوتـا متخصصون يتمتعون بأعلى مسـتويات الكفاءة والتدريـب، وتصلهم أحدث 
البيانـات المتعلقـة بالخدمـة والصيانـة مـن خالل النشـرات الفنيـة الدورية وإرشـادات الخدمـة وبرامج 
التدريب الداخلية. لديهم الخبرة السـابقة للعمل على سـيارات تويوتا. أال تعتقد أن هـذا هو الحل األمثل 

بالنسبة لك؟
لقد اسـتثمر وكيل تويوتا المعتمد الخاص بك أمواالً طائلةً في العدد واألدوات الخاصة بصيانة سـيارات 

تويوتا. فهي األقدر على القيام بالمهمة وبأقل التكاليف.
إن قسـم الصيانة التابع لوكيل تويوتا لديك سيقوم بتنفيذ جميع بنود الصيانة الدورية على سيارتك بصورة 

اقتصادية وموثوقية عالية.
يجـب فحـص الخراطيـم المطاطية (لنظـام التبريد والتدفئـة ونظام الفرامـل ونظام الوقود) بواسـطة فني 

متخصص مؤهل وفقـاً لبرنامج الصيانة الخاص بالسيارة تويوتا.
إن الخراطيـم المطاطيـة من أهم البنود في عملية الصيانة. يجب على الفور اسـتبدال أي خراطيم تالفة أو 
متآكلـة. يجـب مراعاة أن الخراطيم المطاطية تتهالك بمرور الزمن، ممـا يؤدي إلى انتفاخها وبالتالي تغير 

شكلها أو تشققها.



٧-٢. الصيانة٥١٦

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
ماذا عن أمور الصيانة التي بمقدورك القيام بها بنفسك؟

تتميـز العديد مـن بنود الصيانة بالسـهولة بحيث يمكنك القيام بها بنفسـك إذا كنت تتمتـع بأقل المهارات 
الميكانيكية ولديك العدد اليدوية البسيطة والمناسبة. في هـذا القسم سنقدم لك اإلرشادات البسيطة حول 

كيفية القيام بتنفيذ بنود الصيانة تلك.
ومـع ذلـك يجـب مراعاة أن بعض مهام الصيانة تتطلـب نوعاً خاصاً من العدد اليدويـة والمهارات الفنية. 
يجـب تنفيذهـا بواسـطة الفنيين المؤهليـن. حتى وإن كانت لديـك الخبـرة الميكانيكية الكافيـة للقيام بها 
بنفسك، فإننا نوصي بقيام وكيل تويوتا لديك بتنفيذ أعمال اإلصالح والصيانة هـذه، والسيما أنه سيحتفظ 
بالسجل الذي تُدون فيها بيانات الصيانة الخاصة بسيارتك. هـذا السجل مفيد لك للغاية في االستفادة من 

الصيانة خالل سريان فترة الضمان.

هل سيارتك في حاجة إلى إصالح؟ ■
كن يقظاً ألي تغيرات في أداء سـيارتك أو الصوت الصادر منها، والمالحظات النظرية التي تشـير إلى ضرورة 

إجراء الصيانة. وفيما يلي أبرزها:
عدم تشغيل المحرك من أول مرة أو تعثره أو إصداره ألزيز ●
تدهور طاقة المحرك/الموتور الكهربائي بصورة ملحوظة ●
صدور أصوات غريبة من المحرك ●
وجود تسـرب سـوائل أسفل السيارة (مع مراعاة أن سـقوط قطرات مياه من أنبوب نظام تكييف الهواء بعد  ●

(. االستعمال يُعد أمراً طبيعياً
التغيـر في صوت إصدار غاز العادم (قد يشـير ذلـك إلى تسـرب أول أكسـيد الكربـون الخطر. يجب قيادة  ●

السيارة والنوافذ مفتوحة والتوجه على الفور لفحص نظام غاز العادم.)
تغير شكل اإلطارات أو صدور أصوات عند االنعطاف أو عدم انتظام اهتراء اإلطارات ●
انحراف السيارة إلى إحد الجهتين عند قيادتها لألمام على طريق مستو ●
صدور أصوات غريبة متعلقة بحركة جهاز التعليق ●
ضعـف فعاليـة نظام الفرامل، شـعور بضعـف مقاومة دواسـة الفرامل، قرب مالمسـتها ألرضية السـيارة،  ●

انحراف السيارة إلى إحد الجهتين عند الضغط على دواسة الفرامل
ارتفاع حرارة سائل تبريد المحرك بصورة مستمرة إلى أكثر من الحد الطبيعي ●

فإذا الحظت أي من هذه المؤشـرات، يجب عليك أن تأخذ سـيارتك إلى وكيل تويوتا لديك في أقرب فرصة 
ممكنة. فإن سيارتك في حاجة إلى إصالح أو ضبط.

في حالة عدم صيانة سيارتك بصورة صحيحة ■
قد تؤدي الصيانة غير الصحيحة إلى إتالفها كما قد ينتج عن ذلـك التعرض إلصابات جسدية أو للوفاة.

التعامل مع البطارية ■
إن أعمـدة وأطراف توصيل البطارية ولوازمهـا تحتو على الرصاص ومكونات الرصاص والمعروف أنها 

مضرة بالدماغ. لذلـك يرجى غسل اليدين عقب التعامل مع البطارية. ( ص ٥٤٨)
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الصيانة المبرمجة
يرجى إجراء الصيانة باتباع الجدول التالي:

متطلبات الصيانة الدورية
سـيارتك تحتاج الى إجراء الصيانة وفقاً لجـدول الصيانة الدورية العادية. (راجع 

«جدول الصيانة الدورية» [ ص ٥١٨].)

إذا كنـت تقود سـيارتك بشـكل أساسـي تحت واحـد أو أكثر من ظـروف التشـغيل الخاصة 
المذكـورة أدناه، سـتحتاج إلى صيانة بعـض البنود المذكورة في جـدول الصيانة على فترات 
أقـرب لالحتفـاظ بسـيارتك فـي حالـة جيـدة. (راجع «جـدول الصيانـة الدوريـة اإلضافي» 

[ ص ٥٢٥].) 
حالة الطريق أ. 

القيادة على طرق وعرة أو موحلة   .١
أو مغطاة بالثلوج الذائبة.

القيـادة علـى طـرق ترابيـة. (في   .٢
المناطق التي فيها ال توجد الكثير 
من الطـرق المعبدة أو فيها توجد 
الكثيـر من التـراب والهـواء فيها 

جاف.)
القيادة على طـرق تم رش الملح   .٣

عليها.
محرك الديزل فقط:   .٤

القيادة في منطقة ارتفاعها 2000   
 (٢٠٠٠ متـر) فـوق مسـتو m

سطح البحر بصورة متكررة.

حالة القيادة ب. 
تحميل السيارة بحمولة ثقيلة.  .١

المجهـزة  مقطـورة [السـيارات  قطـر  (مثـال:   
بوصلـة ربـط المقطـورة] أو اسـتخدام كابينـة 

تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)
 ٨) 8 km رحـالت قصيـرة متكـررة أقل مـن  .٢
كـم) ودرجة الحـرارة الخارجية أقل من درجة 
التجمد. (لن يصل المحرك إلى درجة الحرارة 

العادية.)
دوران المحرك بسـرعة التعشيقية لفترة طويلة   .٣
مـن الزمـن و/أو قيـادة السـيارة بسـرعة بطيئة 
لمسـافة طويلة مثل سـيارات دوريات الشرطة 
سـيارات  مثـل  شـخصي/مهني  اسـتعمال  أو 

األجرة أو سيارات توزيع البضائع.
القيادة المسـتمرة بسـرعة عالية (٨٠ % أو أكثر   .٤
مـن السـرعة القصو للسـيارة) لمـا يزيد عن 

ساعتين.



٧-٢. الصيانة٥١٨

جدول الصيانة الدورية
ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 

م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   
م شحِّ  = ش   

ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   
قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد المسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 1000 km :الوحدة
(١٠٠٠ كم)

 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

مكونات المحرك الرئيسية
١(5L-E المحرك) 150000 حزام توقيت المحرك km استبدله كل

-(١٥٠٠٠٠ كم)

٢

فسحة الصمام (باستثناء 
 1GD-FTV ، 2TR-FE ، 1TR-FE

(2GD-FTV والمحركات
1GR-FE ٩٦فالمحرك

5L-E ٤٨ففالمحرك

٣

أحزمة الدفع
٢٤ففففمحرك البنزين
محرك الديزل

5L-E ف: ٢٤سفسفالمحرك
س: ٤٨

األخر
افحصها عند أول km  100000  (١٠٠٠٠٠ كم) 

 20000  km أو ٧٢ شهراً، وبعد ذلك افحصها كل
 (٢٠٠٠٠ كم) أو ١٢ شهراً
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ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   

م شحِّ  = ش   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
 1000 km :الوحدة

(١٠٠٠ كم)
 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

مكونات المحرك الرئيسية

٤

زيت المحرك
١٢سسسسسسسسمحرك البنزين
محرك الديزل

 1GD-FTV محركات
و 2GD-FTV للسيارات 

الخاصة بجنوب إفريقيا وتايالند 
وأذربيجان

١٢سسسسسسسس

5000 (٥٠٠٠ كم)األخر km ٦استبدله كل
١٢سسسسسسسسمصفاة زيت المحرك ٥
نظام التبريد/التدفئة ٦

٢٤فف«راجع المالحظة ١.»

٧
سائل تبريد المحرك (بما في ذلك سائل 

تبريد جهاز التبريد البيني) 
«راجع المالحظة ٢.»

-فف



٧-٢. الصيانة٥٢٠

ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   

م شحِّ  = ش   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
 1000 km :الوحدة

(١٠٠٠ كم)
 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

مكونات المحرك الرئيسية

٨
خراطيم وتوصيالت جهاز تبريد زيت 

 (1GR-FE المحرك) المحرك
«راجع المالحظة ١.»

٢٤فف

١٢ففففأنابيب وتركيبات غاز العادم٩
نظام اإلشعال

١٠
شمعات اإلشعال (محرك البنزين)

1GR-FE ٤٨سسالمحرك
2TR-FE 1 وTR-FE 100000  (١٠٠٠٠٠ المحرك  km استبدلها كل

-كم)
١٢ففففففففالبطارية١١

أنظمة التحكم بالوقود وغاز العادم

١٢
مصفاة الوقود 
محرك البنزين 

«راجع المالحظة ٣.»
٩٦س

١٢ففففففففجهاز ترسيب المياه (محرك الديزل)١٣
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ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   

م شحِّ  = ش   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
 1000 km :الوحدة

(١٠٠٠ كم)
 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

أنظمة التحكم بالوقود وغاز العادم

١٤

مصفاة منظف الهواء (بما في ذلـك 
فحص منظف الهواء المتقدم إذا كانت 

سيارتك مجهزة به)
ف: ٢٤سفسفمحرك البنزين

س: ٤٨
محرك الديزل

 1GD-FTV محركات
و 2GD-FTV باستثناء السيارات 
الخاصة بجنوب إفريقيا، ومحرك 

5L-E

افحص كل km 5000   (٥٠٠٠ كم) 
استبدله كل  km  30000  (٣٠٠٠٠ كم)

ف: ٦
س: ٣٦

ف: ١٢ففسففسففاألخر
س: ٣٦

٤٨ففدخان الديزل (محرك الديزل)١٥
خرطوم الزيت للمضخة الخوائية ١٦

(5L-E المحرك)١٢فففف

١٧
غطاء خزان الوقود، خطوط الوقود، 

وصالت وصمام التحكم في بخار 
الوقود (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) 

«راجع المالحظة ١.»
٢٤فف

علبة تجميع الغبار بالفحم النباتي ١٨
٢٤فف(محرك البنزين)



٧-٢. الصيانة٥٢٢

ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   

م شحِّ  = ش   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
 1000 km :الوحدة

(١٠٠٠ كم)
 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

الشاسيه وجسم السيارة
٦ففففففففدواسة الفرامل وفرامل االنتظار١٩

٢٠
بطانات واسطوانات الفرامل 

(بما في ذلك بطانات واسطوانات 
فرامل االنتظار)

١٢فففف

٦ففففففففحشيات وأقراص الفرامل٢١
ف: ٦سفففسفففسائل الفرامل٢٢

س: ٢٤
٦ففففففففسائل الكلتش ٢٣
١٢ففففأنابيب وخراطيم الفرامل٢٤

٢٥
المضخة الخوائية الخاصة بمعزز 

الفرامل (محرك الديزل) 
«راجع المالحظة ٤.»

 200000 km افحص كل
-(٢٠٠٠٠٠ كم)

٦ففففففففسائل جهاز التوجيه اآللي٢٦
عجلة القيادة والروابط وعلبة تروس ٢٧

١٢ففففجهاز التوجيه

شحم عمود نقل الطاقة الحركية ٢٨
٦شششششششش«راجع المالحظات ٥ و٦.»

٦ثثثثثثثثبراغي عمود نقل الطاقة الحركية ٢٩
أغلفة عمود الدفع (الموديالت ٣٠

٢٤ففففالمجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*)

الوصالت الكروية واألغطية المانعة ٣١
٦ففففففففلدخول الغبار الخاصة بجهاز التعليق

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٥٢٣ ٧-٢. الصيانة

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

ح أو استبدل حسب الحاجة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ  = س   

م شحِّ  = ش   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث   

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
 1000 km :الوحدة

(١٠٠٠ كم)
 10
(١٠)

 20
(٢٠)

 30
(٣٠)

 40
(٤٠)

 50
(٥٠)

 60
(٦٠)

 70
(٧٠)

 80
(٨٠)

الشاسيه وجسم السيارة
٢٤ففسائل جهاز نقل الحركة التلقائي٣٢
خراطيم وتوصيالت جهاز تبريد سائل ٣٣

٢٤ففجهاز نقل الحركة التلقائي
٤٨ففزيت جهاز نقل الحركة اليدوي٣٤

٣٥
زيت جهاز تحويل وضع الدفع 

(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*)

٤٨فف

٣٦
زيت التروس التفاضلية األمامية 

(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*)

ف: ١٢سفسف
س: ٤٨

ف: ١٢سفسفزيت التروس التفاضلية الخلفية٣٧
س: ٤٨

١٢ففففأجهزة التعليق األمامية والخلفية٣٨
٦ففففففففاإلطارات وضغط النفخ٣٩
المصابيح وبوق التنبيه والماسحات ٤٠

٦ففففففففوالغساالت
-سسسسمصفاة نظام تكييف الهواء٤١
١٢ففففكمية مادة التبريد لمكيف الهواء٤٢

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧-٢. الصيانة٥٢٤

مالحظة:
 20000 km 80000 (٨٠٠٠٠ كـم) أو ٤٨ شـهراً مـن الفحـص السـابق، افحـص كل km ١.  بعـد

. (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ شهراً
٢.  قم بالتغيير عند km 160000 (١٦٠٠٠٠ كم) ألول مرة ومن ثم كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم).

٣.  بما في ذلـك المصفاة المركبة في خزان الوقود.
المحرك 5L-E: قم باستبدال الشفرة بأخر جديدة وال تقم بإعادة استعمالها.  .٤

٥.  قم بوضع الشحم خالل ٢٤ ساعة بعد القيادة عبر مجر مائي.
السيارات المجهزة بمثبّت الشحم فقط.  .٦



٥٢٥ ٧-٢. الصيانة

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

الصيانة المبرمجة اإلضافية
راجـع الجـدول التالي لبنود الصيانة الدورية العادية التي تتطلب تكراراً أكثر للخدمة تبعاً لنوعية 

الظروف القاسية. 
(لإليجاز، راجع «متطلبات الصيانة الدورية» [ ص ٥١٧].)

أ-١: القيادة على طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة.
❑  فحص*١ بطانات وأسطوانات الفرامل 

(بما في ذلك بطانات وأسطوانات فرامل 
االنتظار)

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  فحص*١ حشيات وأقراص الفرامل
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  فحص*١ أنابيب وخراطيم الفرامل

❑  تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع 
(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢)
كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً

❑  فحص*١ عجلة القيادة والوصالت وعلبة 
كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورتروس جهاز التوجيه

❑  تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية «راجع 
كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورالمالحظة ١ و٢.»

كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
❑  فحص*١ أغلفة عمود الدفع (الموديالت 

كل km 10000   (١٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ شهراًالمجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*٢)

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  فحص*١ أجهزة التعليق األمامية والخلفية
❑  شد البراغي والصواميل المركبة على الشاسيه 

وجسم السيارة
«راجع المالحظة ٣.»

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

*١: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧-٢. الصيانة٥٢٦

أ-٢:  القيادة على طرق ترابية. (في المناطق التي فيها ال توجد الكثير من الطرق المعبدة أو فيها توجد 
الكثير من التراب والهواء فيها جاف.)

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  تغيير زيت المحرك (محرك البنزين)

❑  تغيير زيت المحرك
(محرك الديزل)

 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 
وتايالنـد  إفريقيـا  بجنـوب  الخاصـة  للسـيارات 

وأذربيجان
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

 األخر
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  استبدال مصفاة زيت المحرك 

❑  فحص* أو استبدال مصفاة منظف الهواء 
(بما في ذلك فحص منظف الهواء المتقدم إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)

1GR-FE المحرك
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور ف: 
س:  كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ 

شهراً
2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

ف:  كل km 10000   (١٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ 
شهراً

س:  كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ 
شهراً

 2 باسـتثناءGD-FTV 1 وGD-FTV محركات
السـيارات الخاصـة بجنـوب إفريقيـا، ومحـرك 

5L-E
ف:  كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور
س:  كل km  30000  (٣٠٠٠٠ كم) أو كل ٣٦ 

شهراً
 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا
ف:  كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور
س:  كل km  30000  (٣٠٠٠٠ كم) أو كل ٣٦ 

شهراً

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.



٥٢٧ ٧-٢. الصيانة
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والع
ارة 

لسي
انة ا
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٧

أ-٢:  القيادة على طرق ترابية. (في المناطق التي فيها ال توجد الكثير من الطرق المعبدة أو فيها توجد 
الكثير من التراب والهواء فيها جاف.)

❑  فحص*١ بطانات واسطوانات الفرامل (بما في 
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ فحص*١ حشيات وأقراص الفرامل
❑  تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع 

(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*٢)

كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً

❑  تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية «راجع 
كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورالمالحظة ١ و٢.»

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
كل km 15000 (١٥٠٠٠ كم)❑  استبدال مصفاة نظام تكييف الهواء

أ-٣:  القيادة على طرق تم رش الملح عليها.
❑  تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية «راجع 

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورالمالحظة ١ و٢.»

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
أ-٤:  محرك الديزل فقط: 

القيادة في مناطق أعلى من ارتفاع m  2000  (٢٠٠٠ متر) فوق مستو سطح البحر بصورة 
متكررة.

❑  تغيير زيت المحرك

 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 
وتايالنـد  إفريقيـا  بجنـوب  الخاصـة  للسـيارات 

وأذربيجان
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

 األخر
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

*١: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧-٢. الصيانة٥٢٨

ب-١:  تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: قطر مقطورة [السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة] أو 
استخدام كابينة تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  تغيير زيت المحرك (محرك البنزين)

❑  تغيير زيت المحرك
(محرك الديزل)

 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 
وتايالنـد  إفريقيـا  بجنـوب  الخاصـة  للسـيارات 

وأذربيجان
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

 األخر
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  استبدال مصفاة زيت المحرك 
❑  فحص* بطانات وأسطوانات الفرامل 

(بما في ذلك بطانات وأسطوانات فرامل 
االنتظار)

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  فحص* حشيات وأقراص الفرامل
❑  تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية «راجع 

كل km  5000  (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورالمالحظة ١ و٢.»

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  شد براغي عمود نقل الطاقة الحركية
كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑ تغيير زيت جهاز نقل الحركة اليدوي

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.



٥٢٩ ٧-٢. الصيانة
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ب-١:  تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: قطر مقطورة [السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة] أو 
استخدام كابينة تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)

❑  فحص*١ أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة 
التلقائي

ف:  كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ 
شهراً

س:  كل km  80000  (٨٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ 
شهراً

❑  تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع 
(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢)
كل km  40000  (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً

❑  تغيير زيت التروس التفاضلية األمامية 
(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢)
كل km  20000  (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً

كل km  20000  (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑ تغيير زيت التروس التفاضلية الخلفية
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  فحص*١ أجهزة التعليق األمامية والخلفية

❑  إحكام ربط البراغي والصواميل المركبة على 
الشاسيه وجسم السيارة 

«راجع المالحظة ٣.»
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

ب-٢:  رحالت قصيرة متكررة أقل من km 8 (٨ كم) ودرجة الحرارة الخارجية أقل من درجة التجمد. 
(لن يصل المحرك إلى درجة الحرارة العادية.)

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  تغيير زيت المحرك (محرك البنزين)

❑  تغيير زيت المحرك
(محرك الديزل)

 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 
وتايالنـد  إفريقيـا  بجنـوب  الخاصـة  للسـيارات 

وأذربيجان
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

 األخر
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  استبدال مصفاة زيت المحرك 

*١: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧-٢. الصيانة٥٣٠

ب-٣:  دوران المحرك بسرعة التعشيقية لفترة طويلة من الزمن و/أو قيادة السيارة بسرعة بطيئة لمسافة 
طويلة مثل سيارات دوريات الشرطة أو االستعمال المهني/الشخصي مثل سيارات األجرة أو 

سيارات توزيع البضائع.
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  تغيير زيت المحرك (محرك البنزين)

❑  تغيير زيت المحرك
(محرك الديزل)

 2GD-FTV و   1GD-FTV محـركات 
وتايالنـد  إفريقيـا  بجنـوب  الخاصـة  للسـيارات 

وأذربيجان
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

 األخر
كل km  2500  (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑  استبدال مصفاة زيت المحرك 
❑  فحص* بطانات وأسطوانات الفرامل (بما في 

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات وأسطوانات فرامل االنتظار)

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑  فحص* حشيات وأقراص الفرامل

❑  فحص* أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة 
التلقائي

ف:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ 
شهراً

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ 
شهراً

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.
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ب-٤:  القيادة المستمرة بسرعة عالية (٨٠ % أو أكثر من السرعة القصو للسيارة) لما يزيد عن ساعتين.
كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑  تغيير زيت جهاز نقل الحركة اليدوي 

❑  فحص*١ أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة 
التلقائي

ف:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ 
شهراً

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ 
شهراً

❑  تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع
(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢)
كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً

❑  تغيير زيت التروس التفاضلية األمامية
(الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢)
كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً

كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑  تغيير زيت التروس التفاضلية الخلفية

*١: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الحاجة.
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

مالحظة:
قم بوضع الشحم خالل ٢٤ ساعة بعد القيادة عبر مجر مائي.  .١

السيارات المجهزة بمثبّت الشحم فقط.  .٢
 U لبراغـي تركيـب المقاعـد وبراغي تثبيـت مكونات أجهزة التعليـق والبراغي التي على شـكل حرف  .٣

لتثبيت النوابض الصفائحية.



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٣٢

تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي يمكنك تنفيذها 
بنفسك

فـي حالـة قيامك بتنفيـذ أعمال الصيانة بنفسـك، تأكد من صحـة اإلجراءات الـواردة في هـذا 
القسم.

القطع والعدد اليدويةالبنود
حالة البطارية 

( ص ٥٤٨)
• مياه دافئة     • بيكربونات الصودا     • شحم

•  مفك براغي عادي (لبراغي تثبيت مشابك أطراف التوصيل)
• مياه مقطرة

مستو سائل تبريد 
المحرك/سائل تبريد 

جهاز التبريد البيني (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به) 

( ص ٥٤٥)

•  سائل التبريد ”Toyota Super Long Life Coolant“ أو أي سائل 
تبريد مماثل عالي الجودة بقاعدة اثيلين غليكول غير سيلكاتي غير أميني 

غير نيتراتي وغير بوريكي ويتسم بتكنولوجيا حمض-عضوي مهجن 
طويل األجل.

سوائل التبريد ”Toyota Super Long Life Coolant“ مخلوطة 
سلفاً بنسبة ٥٠% مبرد و٥٠% مياه غير مؤينة.

• قمع (يستخدم فقط إلضافة سائل التبريد)

مستو زيت المحرك
( ص ٥٤١)

 “Toyota Genuine Motor Oil” زيت المحرك األصلي من تويوتا  •
أو ما يعادله

• خرقة أو منشفة ورقية
• قمع (يستخدم فقط إلضافة زيت المحرك)

• فيوز بنفس معدل األمبير األصليالفيوزات (ص ٥٨٢)
لمبات المصابيح 

(ص ٥٨٧)
•  اللمبات ذات نفس الرقم والقدرة بالواط المزودة كتجهيزات أصلية

• مفك براغي مزود بالحافة المتصالبة
• مفك براغي مزود بالحافة المسطحة     • مفك براغي

الراديتير والمكثف وجهاز 
التبريد البيني (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) 
( ص ٥٤٧)

—

ضغط نفخ اإلطارات 
• مقياس ضغط اإلطار     • مصدر الهواء المضغوط(ص ٥٧٣)

سائل الغسالة 
(ص ٥٥٢)

•  الماء أو سائل الغسالة الذي يحتوي على مضاد للتجمد (لالستعمال في 
فصل الشتاء)

• قمع (يستخدم فقط إلضافة الماء أو سائل الغسالة)



٥٣٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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تحتوي حجيرة المحرك على العديد من اآلليات والسـوائل التي قد تتحرك بصورة مفاجئة، وقد تصبح ساخنة 
أو مشحونة بالطاقة الكهربائية. لتفادي التعرض لإلصابة أو الوفاة، يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عند العمل على حجيرة المحرك ■
ابعد يديك ومالبسك وأدواتك عن المراوح المتحركة وحزام تشغيل المحرك. ●
احرص على عدم لمس المحرك، الراديتير، مشـعب غاز العادم، إلخ بعد القيادة مباشـرة حيث قد تكون  ●

. ساخنة. ستكون الزيوت والسوائل األخر ساخنة أيضـاً
ال تترك أي شيء قابل لالشتعال مثل الورق أو القماش داخل حجيرة المحرك. ●
ال تدخـن أو تحـدث شـرارات أو تعرض اللهـب للوقـود أو البطارية. الوقـود وانبعاثـات البطارية قابلة  ●

لالشتعال.
توخى الحذر الشديد عند التعامل مع البطارية. حيث أنها تحتوي على أحماض كبريتية سامة وأكالة. ●
يرجـى االنتبـاه الى أن سـوائل الفرامل قد تـؤدي الى ضرر بيديـك أو عينيك كما أنها قد تتلف األسـطح  ●

المطلية. فإذا اتصل السائل بيديك أو عينيك، اغسل المنطقة المتضررة بالمياه النظيفة على الفور. 
فإذا كنت ال تزال تشعر باأللم، عليك استشارة الطبيب.

واقي العينين ■
اسـتخدم واقي العينيـن لتفادي دخول المواد المتطايرة أو المتسـاقطة أو رذاذ السـوائل أو غيرها إلى داخل 

عينيك.

إذا قمت بنزع مصفاة منظف الهواء ■
إن القيـادة بـدون مصفـاة منظف الهواء قد تسـبب اهتراء المحرك بصورة كبيرة بسـبب الغبـار الموجود في 

الهواء.
إذا كان مستو السائل منخفضاً أو عالياً ■

مـن الطبيعي أن يتدنى مسـتو سـائل الفرامل قليالً كلما تعرضت حشـيات الفرامل للبلـى أو عندما يكون 
. مستو السائل في خزان السائل المضغوط عالياً

إذا كان الخـزان يحتـاج إلـى إعـادة التعبئة بصـورة متكررة، فإنه قد يشـير إلى وجود مشـكلة خطيـرة بنظام 
الفرامل.



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٣٤

غطاء حجيرة المحرك
قم بفك التأمين من داخل السيارة لفتح غطاء حجيرة المحرك.

حجيـرة  غطـاء  تأميـن  فـك  ذراع  اسـحب   ١
المحرك.

. يرتفع غطاء حجيرة المحرك إلى األعلى قليالً

اسـحب ذراع تثبيت غطاء حجيرة المحرك   ٢
االحتياطـي لألعلـى وارفـع غطـاء حجيرة 

المحرك.

حافظ على غطاء حجيـرة المحرك مفتوحاً   ٣
بإدخال قضيب االرتكاز في أي من الثقبين.

قم باستعمال الفتحات العلوية لفتح غطاء حجيرة 
المحرك بصورة عادية، أو قم باستعمال الفتحات 

السفلية عند الحاجة لفتحه بشكل عريض.



٥٣٥ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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فحص ما قبل القيادة ■
تأكد من أن غطاء حجيرة المحرك مغلق تماماً وأنه مؤمن بصورة محكمة. 

إن لم يكن غطاء حجيرة المحرك مؤمناً بصورة محكمة، فقد ينفتح بينما تكون السيارة في وضع الحركة مما 
قد يؤدي إلى حوادث قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات بجروح خطيرة.

بعد تثبيت قضيب الدعم في الفتحة ■
تأكد من أن قضيب االرتكاز يدعم غطاء حجيرة المحرك بإحكام بحيث ال يسقط على رأسك أو جسمك.

عند إغالق غطاء حجيرة المحرك ■
تأكـد مـن إرجاع قضيب الدعم إلى مشـبكه قبل غلق غطاء حجيرة المحرك. إغـالق غطاء حجيرة المحرك 

بدون إعادة قضيب االرتكاز إلى مشبكه قد يؤدي إلى انحناء غطاء حجيرة المحرك.



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٣٦

حجيرة المحرك
1GR-FE المحرك

( ص ٥٥٣) منظف الهواء   
عصا قياس مستو زيت المحرك  

( ص ٥٤١)  
خزان سائل تبريد المحرك  

( ص ٥٤٥)  
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

( ص ٥٤٣)  

( ص ٥٨٢) صندوق الفيوزات   
( ص ٥٤٨) البطارية   
( ص ٥٥٢) خزان سائل الغسالة   
( ص ٥٤٧) المكثف   
( ص ٥٤٧) الراديتير   
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2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

( ص ٥٥٣) منظف الهواء   
خزان سائل تبريد المحرك  

( ص ٥٤٥)  
عصا قياس مستو زيت المحرك  

( ص ٥٤١)  
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

( ص ٥٤٣)  

( ص ٥٨٢) صندوق الفيوزات   
( ص ٥٤٨) البطارية   
( ص ٥٥٢) خزان سائل الغسالة   
المكثف (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
( ص ٥٤٧)  
( ص ٥٤٧) الراديتير   



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٣٨

 2 (السـيارات غيـر المجهـزة بجهـاز التبريـد البينيGD-FTV 1 وGD-FTV المحـركات
د بواسطة الماء) المبرّ

( ص ٥٥٣) منظف الهواء   
خزان سائل تبريد المحرك  

( ص ٥٤٥)  
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

( ص ٥٤٣)  
عصا قياس مستو زيت المحرك  

( ص ٥٤١)  
( ص ٥٥٥، ٦٨٠) مصفاة الوقود   

( ص ٥٨٢) صندوق الفيوزات   
( ص ٥٤٨) البطارية   
( ص ٥٥٢) خزان سائل الغسالة   
( ص ٥٤٧) جهاز التبريد البيني   
المكثف (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
( ص ٥٤٧)  
( ص ٥٤٧) الراديتير   



٥٣٩ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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 د المحـركات 1GD-FTV و 2GD-FTV (السـيارات المجهزة بجهاز التبريـد البيني المبرّ
بواسطة الماء)

( ص ٥٥٣) منظف الهواء   
خزان سائل تبريد المحرك  

( ص ٥٤٥)  
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

( ص ٥٤٣)  
عصا قياس مستو زيت المحرك  

( ص ٥٤١)  
 AdBlue™ غطاء خزان سائل اليوريا   
( ص ٥٥٦)  
( ص ٥٥٥، ٦٨٠) مصفاة الوقود   
( ص ٥٨٢) صندوق الفيوزات   

( ص ٥٤٨) البطارية   
( ص ٥٥٢) خزان سائل الغسالة   
خزان سائل تبريد جهاز التبريد البيني  

( ص ٥٤٦)  
راديتير التبريد الخاص بجهاز التبريد   

( ص ٥٤٧) البيني 
المكثف (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
( ص ٥٤٧)  
( ص ٥٤٧) الراديتير   



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٤٠

5L-E المحرك

( ص ٥٥٣) منظف الهواء   
خزان سائل تبريد المحرك  

( ص ٥٤٥)  
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  

( ص ٥٤٣)  
عصا قياس مستو زيت المحرك  

( ص ٥٤١)  

( ص ٥٥٥، ٦٨٠) مصفاة الوقود    
( ص ٥٨٢) صندوق الفيوزات   
( ص ٥٤٨) البطارية   
( ص ٥٥٢) خزان سائل الغسالة   
( ص ٥٤٧) المكثف   
( ص ٥٤٧) الراديتير   
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زيت المحرك
عندمـا يكـون المحـرك ضمن نطـاق درجة الحرارة التشـغيلية ولكـن ليس في وضع التشـغيل، 

افحص مستو زيت المحرك باستعمال عصا قياس مستو الزيت.
فحص مستو زيت المحرك ■

أوقف السـيارة على أرض مسـتوية. بعد تسـخين المحرك ومن ثم إيقاف تشغيله، انتظر   ١
ألكثر من خمس دقائق الى أن يتجمع الزيت في الجزء السفلي من المحرك.

قم بإزالة الرمال والغبار من حول عصا قياس مستو الزيت.  ٢
الحافـة  تحـت  قمـاش  قطعـة  امسـك   ٣
واسـحب عصا قيـاس مسـتو الزيت 

للخارج.

. امسح عصا قياس مستو الزيت لتنظيفها تماماً  ٤
تأكـد مـن أن فتحة دليل مقياس مسـتو الزيت والحلقة العازلة الخاصة بعصا قياس مسـتو الزيت 

خاليتان من الرمال والغبار.
إذا كانت الحلقة العازلة تالفة، قم باستبدالها بأخر جديدة.

أعد إدخال عصا قياس مستو الزيت حتى نهايتها.  ٥



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٤٢

امسك قطعة القماش تحت الحافة، واسحب العصا للخارج وافحص مستو الزيت.  ٦
النوع أالنوع ب

مستو منخفض  
مستو عادي  

مستو زائد  

قد يختلف شكل عصا قياس مستو الزيت وفقاً لنوع السيارة أو المحرك.
امسح العصا مرة أخر وأعد إدخالها حتى نهايتها.   ٧



٥٤٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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إضافة زيت المحرك ■
أو  أدنـى  المحـرك  زيـت   مسـتو كان  إذا 
بالقـرب من عالمـة المسـتو المنخفض، 
قـم بإضافـة زيـت محرك مـن نفـس النوع 

الموجود بالفعل في المحرك.

تأكد من فحص نوع زيت المحرك وتجهيز البنود المطلوبة قبل إضافة الزيت.
 ص ٧٠٢اختيار زيت المحرك

كمية الزيت
(المستو المنخفض 

 مستو االمتالء)

5L-E 1.5  (١٫٥ لتر)باستثناء المحرك  L

5L-E 1.4 (١٫٤ لتر)المحرك L

قمع نظيفالبنود

قم بإزالة الرمال والغبار من حول غطاء فتحة تعبئة الزيت.  ١
انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بواسطة تدويره بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  ٢

أضف زيت المحرك ببطء، وتفقد المستو باستعمال عصا القياس.  ٣
قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت بواسطة تدويره باتجاه حركة عقارب الساعة.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٤٤

استهالك زيت المحرك ■
سيتم استهالك كمية معينة من زيت المحرك أثناء القيادة. في الحاالت التالية، قد تزداد كمية الزيت المستهلك 

وقد تحتاج إلى إعادة تعبئة زيت المحرك بين فترات تغيير الزيت المحددة.
إذا كان المحرك جديداً، على سبيل المثال، مباشرةً بعد شراء السيارة أو بعد استبدال المحرك ●
إذا قمت باستعمال زيت منخفض نوعية أو زيت لزوجته غير المناسبة ●
عنـد القيادة بسـرعات دوران عالية للمحرك أو بحمولـة ثقيلة، أو عند القطر (السـيارات المجهزة بوصلة ربط  ●

المقطورة)، أو عند زيادة أو خفض سرعة السيارة بصورة متكررة
إذا تركت السيارة مع كون المحرك دائراً بسرعة التعشيقية لمدة طويلة، أو قمت بالقيادة بصورة متكررة في حركة  ●

المرور المزدحمة

زيت المحرك المستعمل ■
إن زيـت المحرك المسـتخدم يحتوي على ملوثات ضارة قد تؤدي إلـى اإلصابة باضطرابات جلدية مثل  ●

االلتهاب كما قد تؤدي إلى اإلصابة بسـرطان الجلد، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر لتفادي تعرض 
الجلد للزيت بصورة متكررة ولفترة طويلة من الزمن. إلزالة زيت المحرك المسـتعمل عن بشرك، يجب 

غسلها جيداً بالماء والصابون.
يجب التخلص من زيت المحرك المستخدم وكذلـك المصافي بطريقة آمنة ومقبولة. ال يجب التخلص  ●

منهـا ضمـن سـالت المهمالت أو في المجـاري أو إلقاءها فـي الطرقات. يجب االتصـال بوكيل تويوتا 
لديك أو محطة الخدمة أو قطع الغيار للمزيد من المعلومات بشـأن إعادة تدويرها أو التخلص منها.

ال تترك زيت المحرك المستخدم في متناول األطفال. ●

لمنع إلحاق أي ضرر أو تلف بالمحرك ■
افحص مستو الزيت في فترات منتظمة.

عند تغيير زيت المحرك ■
كن حذراً أال تسكب زيت المحرك على أجزاء السيارة. ●
تجنب تعبئة المحرك أكثر من الالزم بالزيت، وإال فقد يتعرض المحرك للضرر. ●
افحص مستو الزيت المشار اليه على عصا قياس مستو زيت المحرك في كل مرة تعيد فيها تعبئته بالزيت. ●
تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك مغلق بإحكام. ●
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سائل التبريد
رضي إذا كان بين الخطين ”F“ (مسـتو االمتالء)  مسـتو سـائل المحرك يكون في الوضع المُ

. و”L“ (مستو منخفض) الموجودين على الخزان عندما يكون المحرك بارداً
خزان سائل تبريد المحرك ■
1GR-FE المحرك2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

2GD-FTV1 وGD-FTV المحركات5L-E المحرك

غطاء الخزان  
الخط ”F“ (مستو االمتالء)  

الخط ”L“ (مستو منخفض)  

 .“F” فيجـب إضافـة سـائل التبريد حتـى يصل إلـى الخط ،“L” عنـد أو أسـفل الخـط إذا كان المسـتو
( ص ٦٧٥)
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خزان سائل تبريد جهاز التبريد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
غطاء الخزان  

الخط ”F“ (مستو االمتالء)  
الخط ”L“ (مستو منخفض)  

 ،“L” عند أو أسـفل الخط إذا كان المسـتو
فيجـب إضافة سـائل التبريد حتـى يصل إلى 

الخط ”F“. ( ص ٦٧٥)

اختيار نوع سائل التبريد ■
اسـتخدم فقط سـائل التبريـد ”Toyota Super Long Life Coolant“ أو أي سـائل تبريـد مماثل عالي 
الجودة بقاعدة اثيلين غليكول غير سيلكاتي غير أميني غير نيتراتي وغير بوريكي ويتسم بتكنولوجيا حمض-

عضوي مهجن طويل األجل.
سائل التبريد ”Toyota Super Long Life Coolant“ مخلوط سلفاً بنسبة ٥٠% سائل تبريد و٥٠% مياه 

غير مؤينة. (أدنى درجة حرارة الستعماله: C°35- (-٣٥ °م)
للمزيد من التفاصيل حول سائل التبريد، اتصل بوكيل تويوتا لديك.
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إذا تراجع مستو سائل التبريد خالل فترة قصيرة بعد إعادة تعبئته ■
افحص بالنظر الراديتير والخراطيم وغطاء خزان سـائل تبريد المحرك وغطاء خزان سـائل تبريد جهاز التبريد 
البيني (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) وسـدادة فتحة التصريف ومضخة الماء. إذا لم تجد أي تسـرب، اطلب 

من وكيل تويوتا فحص األغطية ونظام التبريد نفسه بحثاً عن تسرب فيه.

عندما ترتفع درجة حرارة المحرك ■
ال تقم بنزع غطاء الراديتير (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو غطاء خزان سائل تبريد المحرك أو غطاء خزان 

سائل تبريد جهاز التبريد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به).
قد يكون نظام التبريد معرضاً لضغط مرتفع وقد يندفع سائل التبريد الساخن في حالة نزع غطاء الخزان، مما 

يسبب اإلصابة الخطيرة مثل حروق.

عند إضافة سائل التبريد ■
ال يكـون سـائل التبريد عبارة عن إمـا ماء عادي أو مقـاوم للتجمد. ويجب اسـتخدام الخليط الصحيح من 
الميـاه ومقاوم التجمد لتوفير اللزوجة المناسـبة ومقاومة الصـدأ وتوفير أكبر قدر من التبريد. تأكد من قراءة 

التعليمات الواردة على بطاقة حاوية مقاوم التجمد أو سائل التبريد المستخدم.
في حالة انسكاب سائل التبريد ■

تأكد من غسله بالماء لمنع أي ضرر أو تلف بأجزاء السيارة أو الطالء.
مالحظة حول جودة سائل التبريد ■

ال تقم باستعمال سائل تبريد غير مناسب. إذا تم استعمال سائل تبريد غير مناسب، فقد يؤدي هذا إلى تلف 
نظام تبريد المحرك.

الراديتير والمكثف وجهاز التبريد البيني
افحـص الراديتير والمكثف وراديتير سـائل تبريد جهاز التبريد البيني/جهـاز التبريد البيني وقم 
بإزالة أية مواد غريبة. في حالة تعرض أي من األجزاء المذكـورة أعـاله لالتسـاخ الشـديد أو إن 

لم تكن متأكداً من حالتها، اطلب فحص سيارتك من وكيل تويوتا.

عندما ترتفع درجة حرارة المحرك ■
ال تلمس الراديتير أو المكثف أو راديتير سائل تبريد جهاز التبريد البيني/جهاز التبريد البيني حيث إن درجة 

حرارتها قد تكون مرتفعة للغاية وتؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة مثل حروق.
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البطارية
افحص البطارية على النحو التالي.

رموز التحذير ■
إن كل رمز تحذير تراه على سطح البطارية يعني كما يلي:

ممنوع التدخين، ال تعرضها 
حمض البطاريةللهب أو شرار مباشر

يجب مراعاة تعليمات التشغيلضع واقياً على عينيك

غاز انفجاريال تتركها في متناول األطفال

األجزاء الخارجية للبطارية ■
تأكـد مـن أن أطـراف توصيل البطاريـة ال يعلوهـا الصـدأ وأن وصالتها مثبتة بإحـكام وغير 

مرخية، وال يوجد بالبطارية أي تشققات أو مشابك غير مثبتة بإحكام.
أطراف توصيل البطارية  

مشبك التثبيت  
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فحص محلول البطارية (السيارات المجهزة ببطارية تحتاج إلى صيانة) ■
إذا كانت هناك خطوط على جانب البطارية:

تأكد من كون مستو السائل بين الخطين العلوي والسفلي. 
الخط العلوي  
الخط السفلي  

 قـم بإضافـة المـاء المقطـر إذا كان مسـتو
السائل عند الخط السفلي أو تحته.

إذا لم تكن هناك خطوط على جانب البطارية:
تحقق من مستو السائل كالتالي.

انزع سدادة فتحة التهوية.  ١
تفقد مستو السائل بالنظر مباشرة إلى   ٢

الخلية.
إذا كان مسـتو السائل منخفضاً، قم بإضافة 

الماء المقطر.

منخفضمناسب

أعد وضع سدادة فتحة التهوية في مكانها وأغلقها بإحكام.  ٣
إضافة المياه المقطرة (السيارات المجهزة ببطارية تحتاج إلى صيانة) ■

انزع سدادة فتحة التهوية.  ١
أضف المياه المقطرة.  ٢

أعد وضع سدادة فتحة التهوية في مكانها وأغلقها بإحكام.  ٣
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قبل إعادة شحن البطارية ■
عنـد إعادة شـحن البطاريـة، ينبعث مـن البطارية غـاز الهيدروجين القابل لالشـتعال واالنفجـار. لذلك، قم 

بمراعاة النقاط التالية قبل إعادة شحن البطارية:
في حالة إعادة شحن البطارية وهي مثبتة بالسيارة، تأكد من نزع كبل التأريض عنها. ●
تأكـد مـن أن مفتـاح الطاقة الموجود على الشـاحن ليـس في وضع التشـغيل عند توصيل كبالت الشـحن  ●

بالبطارية أو فصلها عنها.
بعد إعادة شحن أو توصيل البطارية (السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل) ■

. قد ال يبدأ تشغيل المحرك. يجب اتباع الخطوات التالية لتمهيد النظام أوالً
قـم بتحريـك ذراع تبديل السـرعات إلى وضـع االنتظار P (جهاز نقـل الحركة التلقائي) أو اضغط دواسـة   ١

الفرامل مع كون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي).
قم بفتح ثم إغالق أي من أبواب السيارة.  ٢

أعد بدء تشغيل المحرك.  ٣
قد ال يمكن فك تأمين األبواب باستعمال النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل بعد إعادة توصيل  ●

البطارية مباشـرة. في هذه الحالة، قم باسـتعمال وحدة التحكم عن بعد الالسـلكية أو المفتاح الميكانيكي 
لتأمين/فك تأمين األبواب.

قـم بتشـغيل المحرك مع كون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليـات ACCESSORY. قد ال يتم  ●
تشغيل المحرك مع كون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف. ولكن، سيتم تشغيل المحرك 

بشكل عادي عند محاولة بدء تشغيله في المرة الثانية.
يتم حفظ وضع مفتاح تشـغيل المحرك في الذاكرة المجهزة بالسـيارة. عند إعادة توصيل البطارية، ستنتقل  ●

السـيارة إلى وضع مفتاح تشـغيل المحرك المختار قبل فصل البطارية. تأكد من ضبط المحرك على وضع 
اإليقاف قبل فصل البطارية. توخى الحذر الشـديد عند توصيل البطارية إذا لم تكن متأكداً من وضع مفتاح 

تشغيل المحرك المختار قبل تفريغ شحنة البطارية.
إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك حتى بعد محاولته عدة مرات، قم باالتصال بوكيل تويوتا لديك.

إذا تم عرض رمز البطارية على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
هناك خلل في نظام الشحن المركب في السيارة.

. قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا. مواصلة قيادة السيارة قد تشكل خطراً
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المواد الكيميائية بالبطارية ■
تحتوي البطارية على مواد سـامة وحمض كبريتيك حاد وقد ينبعث منها غاز الهيدروجين القابل لالشـتعال 
واالنفجـار. للحـد مـن المخاطـر التي قد تـؤدي الـى الوفـاة أو اإلصابات بجـروح خطيرة، يجـب مراعاة 

التنبيهات االحتياطية التالية أثناء التعامل مع البطارية أو العمل بالقرب منها:
ة اليدوية. ● ال تعمد الى التسبب في حدوث أي شرارة من خالل اتصال أطراف توصيل البطارية بالعدّ
ال تعمد الى التدخين أو إشعال الثقاب بالقرب من البطارية. ●
تجنب مالمسة محلول البطارية للعينين أو البشرة أو المالبس. ●
ال تعمد مطلقاً الى استنشاق أو ابتالع أي محلول بطارية. ●
البس واقي العينين عند العمل بالقرب من البطارية. ●
أبعد البطارية عن متناول األطفال. ●

أين يمكنك شحن البطارية بأمـان؟ ■
يجب شحن البطارية دائماً في مكان مفتوح. ال تعمد إلى شحن البطارية داخل الكراج أو غرفة مغلقة حيث 

ال تتوفر فيها تهوية كافية.
كيفية إعادة شحن البطارية (السيارات المجهزة ببطارية ال تحتاج إلى صيانة) ■

ال تقم باسـتعمال إال طريقة الشـحن البطيء (A  5  (٥ أمبير) أو أقل). قد تنفجر البطارية إذا قمت بشـحنها 
بسرعة.

اإلجراءات الطارئة بشـأن محلول البطارية ■
إذا دخل محلول البطارية في عينيك ●

يجب غمرهما بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة على األقل والخضوع للعالج الطبي المباشـر. وإن أمكن، 
فواصل غمر عينيك بالماء بواسـطة إسـفنجة أو قطعة قماش أثناء توجهك إلى أقرب مستشـفى أو مركز 

طبي لتلقي العالج.
إذا وقع محلول البطارية على بشرتك ●

يجـب غسـل المنطقـة المتضررة بالماء بعناية. فإذا شـعرت باأللـم أو الحرق، فيجـب الخضوع للعالج 
الطبي على الفور.

إذا وقع محلول البطارية على مالبسك ●
فقد يتخلل مالبسك ليصل إلى الجلد. وهنا يجب على الفور خلع المالبس وإتباع الخطوات المذكـورة 

أعـاله إذا لزم األمر.
إذا ابتلعت محلول البطارية بالخطأ ●

اشرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب. يجب الخضوع للعالج الطبي على الفور.
عندما يكون سائل البطارية غير كاف ●

ال تقم باسـتعمال البطارية إذا كان سـائل البطارية غير كاف. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى خطر انفجار 
البطارية.

عند فصل البطارية ■
ال تقم بفصل قابس الكبل السالب (-) الموصول بطرف التوصيل بجسم السيارة. وإال فقد يتالمس القابس 
السالب (-) الذي تم فصله مع طرف التوصيل الموجب (+) الموجود على البطارية مما يؤدي إلى حدوث 

تماس في الدائرة الكهربائية، األمر الذي ينتج عنه الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
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عند إعادة شحن البطارية ■
ال تقم بإعادة شـحن البطارية على اإلطالق والمحرك في وضع التشـغيل. كما يجب أن تتأكد أيضـاً من أن 

جميع الكماليات ليست في وضع التشغيل.
عند إضافة المياه المقطرة (السيارات المجهزة ببطارية تحتاج إلى صيانة) ■

تجنب إضافة الماء المقطر أكثر من الالزم. فإن الماء المسكوب خالل عملية إعادة شحن البطارية قد يؤدي 
إلى انتشار الصدأ والتآكل بالسيارة.

سائل الغسالة
إذا لم تعمل أية غسالة، فقد يشير ذلك إلى كون 
. يجب إضافة سائل  خزان سـائل الغسالة فارغاً

الغسالة.

عند إضافة سائل الغسالة ■
ال تعمد الى إضافة سـائل الغسـالة عندما يكون المحرك سـاخناً أو دائراً، ألن سـائل الغسـالة يحتوي على 

الكحول الذي يمكن أن يشتعل عند انسكابه على المحرك، الخ.

ال تعمد الى استعمال أي سائل بخالف سائل الغسالة ■
ال تقم باستعمال ماء وصابون أو مانع تجمد خاص بالمحرك بدالً من سائل الغسالة. 

القيـام بذلك قد يؤدي إلى تشـقق األسـطح المطلية في السـيارة باإلضافة إلى تعـرض المضخة للتلف مما 
يؤدي إلى مشكلة عدم رش سائل الغسالة.

تخفيف سائل الغسالة ■
يمكن تخفيف سائل الغسالة بإضافة الماء إذا لزم األمر.

راجع قائمة درجات حرارة االنجماد الواردة على البطاقة الموجودة على قنينة سائل الغسالة.
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مصفاة منظف الهواء
افحص مصفاة منظف الهواء كما يلي:

قم بفك ٤ مشابك.  ١

ارفـع الغطـاء وقم بإخـراج مصفـاة منظف   ٢
الهواء.

افحص السطح الخارجي للمصفاة وقم باستبدال 
المصفاة إذا كانت متسخة بصورة شديدة.

إذا كانـت المصفـاة مغبرة بصورة بسـيطة،   ٣
قـم بإزالة الغبـار عنها مـن أعلـى المصفاة 

باستخدام الهواء المضغوط.

لتفادي استنشاق الغبار ■
عليك ارتداء كمامة واقية ونظارات واقية عند استخدام الهواء المضغوط لتنظيف مصفاة منظف الهواء.
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لتفادي إتالف المحرك ■
ال تقم ببدء تشغيل المحرك مع كون مصفاة منظف الهواء منزوعة. وإال فإنه قد يسبب إتالف شديد للمحرك.

لتفادي تلف النظام ■
ال تستعمل الماء لتنظيف مصفاة منظف الهواء.

عند إغالق غطاء حجيرة المحرك ■
تأكـد مـن تثبيـت غطاء منظف الهواء بإحـكام قبل إغالق غطاء حجيـرة المحرك. وإال ، فقـد يتداخل غطاء 

حجيرة المحرك مع الغطاء مما يؤدي إلى تلف الغطاء.

(2TR-FE 1 وTR-FE باستثناء المحركات) صمام فتحة تفريغ الغبار
اضغـط الغطـاء المطاطـي لنزع الغبـار إذا كان 

. صمام فتحة تفريغ الغبار متسخاً
يختلف شكل الصمام قليالً وفقاً للمحرك.

لتفادي إتالف المحرك ■
. قد يؤدي ذلك الى اهتراء شـديد  ال تقـم ببـدء تشـغيل المحرك مع كـون صمام فتحة تفريـغ الغبار منزوعـاً

للمحرك.
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مصفاة الوقود (محرك الديزل فقط)
يمكنك تصريف الماء من مصفاة الوقود بنفسك. ولكننا نوصي بترك مهمة تصريف الماء لوكيل 
تويوتا نظراً لصعوبة القيام بها. قم باالتصال بوكيل تويوتا حتى إذا قررت القيام بعملية التصريف 

بنفسك.
ينبغي تصريف الماء المتراكم في مصفاة الوقود إذا ظهر أي من األعراض التالية:

 السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
عند وميض ضوء التحذير من نظام الوقود وإصدار صوت إشاري. ( ص ٦٣٣)

 السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات
 “WATER ACCUMULATION IN FUEL FILTER SEE عـرض  يتـم  عندمـا 
شاشـة  علـى   OWNER’S MANUAL”/

العرض المتعددة المعلومات ويتم إصدار صوت إشاري.
السـيارات غيـر المجهـزة بالنظـام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل: قـم بتدوير مفتاح   ١

.“LOCK” تشغيل المحرك إلى وضع التأمين
السـيارات المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل: اضبط مفتاح تشـغيل 

المحرك على وضع اإليقاف.
ضـع صينية صغيرة تحت غطاء فتحة التصريـف أو خرطوم التصريف لتجميع الماء والوقود   ٢

الذي يتسرب للخارج.
قم بتصريف الماء كما هو مبين في الشكل التوضيحي.  ٣

قـم بتدويـر غطـاء فتحـة التصريف في   
عكـس اتجـاه حركة عقـارب السـاعة 
. بمقدار لفتين إلى لفتين ونصف تقريباً

إرخاؤه أكثر مـن الالزم قد يؤدي إلى خروج 
الماء من حول فتحة التصريف.

قم بتشـغيل مضخة التصريـف اليدوية   
. إلى أن يتم تصريف وقود تماماً

بعد اكتمال عملية التصريف، قم بشد غطاء فتحة التصريف باليد.  ٤
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سائل اليوريا ™AdBlue (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
يتم استعمال سائل اليوريا ™AdBlue لتقليل كمية أكاسيد النيتروجين في غاز العادم. تأكد من 

.AdBlue™ مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بسائل اليوريا
يتم استهالك سائل اليوريا ™AdBlue في عملية القيادة. ●
●  .AdBlue™ ال يمكن إعادة تشغيل المحرك عند نفاد سائل اليوريا
عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue، اطلب من وكيل تويوتا إعادة تعبئته. ●

اسـتعمال سـيارة ال تسـتهلك أية كاشـفات كيميائية قـد يكون جريمـة جنائية إذا كان اسـتخدام 
الكاشفات مطلوباً لتقليل انبعاث غاز العادم.

مد القيادة الممكنة ■
وفقـاً لظروف وبيئة القيادة، تختلف الكمية المسـتهلكة من سـائل اليوريـا ™AdBlue أثناء 
القيـادة. حيـن تـزداد الكمية المسـتهلكة من سـائل اليوريـا ™AdBlue، يقل مـد القيادة 
الممكنـة إلـى أن يحيـن الوقـت الذي يكـون من الضـروري فيـه إعـادة تعبئة سـائل اليوريا 

.AdBlue™

مد القيادة الممكنة
طويل قصير*١

[القيادة بحمولة عالية]
عند قطر مقطورة باستعمال • 

سيارتك (السيارات المجهزة 
بوصلة ربط المقطورة)

عند ضغط دواسة التعجيل • 
بإحكام

عند القيادة على مرتفعات طويلة• 
عندما يعمل نظام تنقية جزيئات • 

DPF الديزل

[القيادة بحمولة منخفضة][القيادة العادية]*٢
عند القيادة لمسافات قصيرة• 
عندما تكون عالقاً في ازدحام • 

مروري

*١:  عند اسـتخدام السـيارة على ارتفاعات عالية وفي درجات حرارة منخفضة، تزداد الكمية المسـتهلكة من 
.AdBlue™ سائل اليوريا

*٢:  أثنـاء القيـادة العادية، يتم اسـتهالك سـائل اليوريـا ™AdBlue بمقـدار L  1.0  (١٫٠ لتـر) تقريباً لكل 
km  600 ( ٦٠٠ كـم). كذلـك، بعـد إعـادة مـلء سـائل اليوريـا ™AdBlue، يمكـن قيـادة السـيارة 

km  8000  (٨٠٠٠ كم) تقريباً قبل نفاده كله.
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■ AdBlue™ ضوء تحذير ورسالة تحذير سائل اليوريا
اليوريـا  سـائل   مسـتو انخفـاض  عنـد 
التحذيـر  ضـوء  يضـيء   ،AdBlue™
اليوريـا  سـائل   مسـتو انخفـاض  مـن 
™AdBlue ويتـم عـرض رسـالة التحذير 
على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. 

( ص ٥٥٨)
عنـد وصول مـد القيـادة الممكنة بنـاءً على 
 AdBlue™ الكمية المتبقية من سـائل اليوريا
إلـى km  2400  (٢٤٠٠ كـم) تقريبـاً، يضيء 
ضـوء التحذيـر مـن انخفاض مسـتو سـائل 
اليوريا ™AdBlue ويتم عرض رسالة تحذير 

على الشاشة.
عند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue بنفسك في حاالت الطوارئ، تأكد من اتباع إجراءات إعادة 

التعبئة الصحيحة. ( ص ٥٥٩)
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رسالة التحذير ■
إذا تـم عـرض أية من رسـائل التحذير التالية على شاشـة العـرض المتعـددة المعلومات، قـم بتنفيذ اإلجراء 

المناسب لتحري الخلل وإصالحه.
تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

١*  

AdBlue™ عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة سائل اليوريا
.AdBlue™ اطلب من وكيل تويوتا إعادة تعبئة سائل اليوريا  

١، ٢*  

AdBlue™ عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة سائل اليوريا
ال يمكن إعادة تشغيل المحرك إذا تم تجاوز مسافة القيادة 

المعروضة.
 AdBlue™ اطلب من وكيل تويوتا إعادة تعبئة سائل اليوريا  

على الفور.

٢*  

AdBlue™ عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة سائل اليوريا
  ال يمكن إعادة تشغيل المحرك إذا تم إيقافه.

اتصل بوكيل تويوتا على الفور بدون إيقاف دوران المحرك.

*١:  استخدم مد القيادة كمرجع. قد يختلف مد القيادة الممكنة المعروض عن مد القيادة الحقيقي وفقاً 
لطريقة إعادة التعبئة وظروف وبيئة القيادة. ( ص ٥٥٦)

ا لرسالة التحذير. *٢:  يضيء ضوء التحذير الرئيسي ويصدر صوت التحذير وفقً

عندما يكون مستو سائل اليوريا ™AdBlue منخفضاً ■
 .AdBlue™ ال يمكن إعادة تشغيل المحرك عند نفاد سائل اليوريا

تأكد من إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue عند وكيل تويوتا قبل نفاده بالكامل.
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إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue بنفسك في حاالت الطوارئ ■
عندما ال تكون إعادة تشـغيل المحرك ممكنة بسـبب نفاد سـائل اليوريا ™AdBlue، يمكن 
بـدء تشـغيل المحـرك من جديد بإضافة حوالـي L 9.0  (٩٫٠ لتر) أو أكثر من سـائل اليوريا 
™AdBlue. قـم بتنفيـذ اإلجراءات التالية إلعادة تعبئة سـائل اليوريا ™AdBlue. (سـعة 

خزان سائل اليوريا ™AdBlue هي L 13.8 [١٣٫٨ لتر].)
إعادة التعبئة باستعمال أداة إعادة التعبئة

قم بإيقاف السـيارة على سـطح مستو واضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف   ١
ثم افتح غطاء حجيرة المحرك. ( ص ٥٣٤)

اليوريـا  سـائل  خـزان  غطـاء  افتـح   ٢
.AdBlue™

قم بإدخـال الفوهة وإعادة تعبئة سـائل   ٣
.AdBlue™ اليوريا

اليوريـا  سـائل  خـزان  غطـاء  أغلـق   ٤
.AdBlue™

قم بتدوير الغطاء إلى أن تسمع صوت طقة.

تأكد من بدء تشغيل المحرك.  ٥
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إعادة التعبئة باستعمال القنينة
قم بإيقاف السـيارة على سـطح مستو واضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف   ١

ثم افتح غطاء حجيرة المحرك. ( ص ٥٣٤)
اليوريـا  سـائل  خـزان  غطـاء  افتـح   ٢

.AdBlue™

اليوريـا  سـائل  قنينـة  بإدخـال  قـم   ٣
™AdBlue وقم بتثبيتها بشكل تام.

اضغط القنينة لألسفل.  ٤
 .AdBlue™ ستبدأ إعادة تعبئة سائل اليوريا
 AdBlue™ قـم بإعادة تعبئة سـائل اليوريـا
ببطء بحيث ال ينسـكب. ال تنـزع القنينة إلى 

أن تفرغ.

اليوريـا  سـائل  بقـاء  عـدم  مـن  تأكـد   ٥
™AdBlue في القنينة ثم انزعها.

قـم بتكـرار الخطـوات ٣ إلـى ٥ إلـى أن تتم 
إعادة تعبئة حوالي L 9.0 (٩٫٠ لتر) أو أكثر 

.AdBlue™ من سائل اليوريا
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اليوريـا  سـائل  خـزان  غطـاء  أغلـق   ٦
.AdBlue™

قم بتدوير الغطاء إلى أن تسمع صوت طقة.

تأكد من بدء تشغيل المحرك.  ٧
قد تختلف طريقة إعادة التعبئة عن تلك المبينة في الشكل التوضيحي.

■ AdBlue™ إعادة تعبئة سائل اليوريا
● .(ISO 22241-1 المتوافق مع المقاييس) AdBlue™ قم باستعمال سائل اليوريا

.(VDA) هي عالمة تجارية للرابطة األلمانية لصناعة السيارات AdBlue™

قبـل القيـادة لمـدة طويلـة من الزمن فـي منطقة ال يمكن إعـادة تعبئة سـائل اليوريـا ™AdBlue فيها، قم  ●
باستشارة وكيل تويوتا.

■ AdBlue™ عند إعادة تعبئة سائل اليوريا
بعد إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue، قد يستغرق بدء تشغيل المحرك عدة ثوان أطول من المعتاد.
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■ AdBlue™ عند إعادة تعبئة سائل اليوريا
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرض أجزاء السيارة أو طالئها، الخ للتلف.
● .AdBlue™ ال تقم باستعمال محلول يوريا غير سائل اليوريا
إذا المـس سـائل اليوريـا ™AdBlue أيـاً من أسـطح السـيارة المطلية، قـم على الفور بغسـل المناطق  ●

المتضررة بالماء.
إذا انسكب سائل اليوريا ™AdBlue داخل حجيرة المحرك، امسحه على الفور باستعمال قطعة قماش  ●

مبللة.
عند إعادة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue باستعمال أداة إعادة التعبئة ■

قـم بمراعـاة التنبيهات االحتياطية التاليـة لتفادي تدفق سـائل اليوريا ™AdBlue من خزان سـائل اليوريا 
:AdBlue™

قم بإدخال الفوهة في عنق فتحة تعبئة سائل اليوريا ™AdBlue بإحكام. ●
● . توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد انفصال الفوهة وتوقفها تلقائياً
● .AdBlue™ ال تقم بإضافة المزيد إلى خزان سائل اليوريا

■ AdBlue™ عند تخزين عبوات سائل اليوريا
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض أجزاء السـيارة أو طالئها الخ للتلف، وتغير المركبات الكيميائية في 
سائل اليوريا ™AdBlue قد يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة.

ال تترك عبوات سائل اليوريا ™AdBlue في السيارة.  ●
قم بإغالق عبوات سائل اليوريا ™AdBlue بإحكام وتخزينها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية وغير  ●

معرض ألشعة الشمس المباشرة.
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اإلطارات
قم باستبدال اإلطار أو تبديل مواضع اإلطارات وفقاً لجدول الصيانة واهتراء نقشة المداس.

فحص اإلطارات
تأكـد مما إذا كانت مؤشـرات اهتراء المداس موضحة علـى اإلطارات. افحص اإلطارات أيضاً 

بحثاً عن اهتراء غير منتظم مثل االهتراء الشديد على أحد جانبي المداس.
افحص حالة وضغط نفخ اإلطار االحتياطي حتى إذا لم يتم استعماله لتبديل مواضع اإلطارات.

المداس الجديد  
المداس المهترئ  

مؤشر اهتراء المداس  
موضـع مؤشـرات اهتراء المداس موضـح بالعالمة ”TWI“ أو ”“، الخ الموجـودة على الجدار الجانبي 

لكل إطار.
قم باستبدال اإلطار إذا كانت مؤشرات اهتراء المداس موضحة على اإلطار.
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تبديل مواضع اإلطارات
قم بتبديل مواضع اإلطارات كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

 السيارات المجهزة باإلطار االحتياطي من
نوع مختلف عن اإلطـارات المركبة عليها 

أصالً

 السـيارات المجهزة باإلطار االحتياطي من
نفس نوع اإلطارات المركبة عليها أصالً

األماماألمام

لتسـوية اهتـراء اإلطـارات وتمديد خدمـة عمرها، توصيك شـركة تويوتـا بتبديل مواضـع اإلطارات كل 
. km 10000   (١٠٠٠٠ كم) تقريباً

احـرص علـى تمهيد نظام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار بعد تبديـل مواضع اإلطارات. (السـيارات المجهزة 
بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
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نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
سـيارتك مجهـزة بنظام تحذير ضغـط نفخ اإلطار الذي يسـتعمل صمامـات تحذير ضغط نفخ 
اإلطـار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصـة بها الكتشـاف انخفاض ضغط نفـخ اإلطار قبل 

حدوث مشاكل خطيرة.
إذا انخفض ضغط نفخ اإلطار إلى أقل من مسـتو الضغط المحدد، يتم تحذير السـائق بواسطة 

إضاءة ضوء التحذير. ( ص ٦٣٦)
تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها ◆

عند استبدال اإلطارات أو العجالت، ينبغي عليك أيضاً تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها.

عنـد تركيـب صمامات تحذيـر ضغط نفـخ اإلطـار الجديدة ووحدات إرسـال اإلشـارات 
الجديـدة الخاصة بها، ينبغي عليك تسـجيل رموز التعريـف ID الجديدة في كمبيوتر تحذير 
ضغـط نفخ اإلطار وتمهيد نظـام تحذير ضغط نفخ اإلطار. اطلب من وكيل تويوتا تسـجيل 
رموز التعريف ID الخاصة بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات 

الخاصة بها. ( ص ٥٦٦)
تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ◆
ينبغي عليك تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار في الحاالت التالية: ■

في حالة تغيير ضغط نفخ اإلطار، كما عند تغيير سرعة القيادة أو وزن الحمولة على سبيل  ●
المثال

● . في حال تغيير ضغط نفخ اإلطار كما عند تغيير حجم اإلطار مثالً
عند تبديل مواضع اإلطارات. ●

عنـد تمهيد نظـام تحذير ضغط نفخ اإلطار، يتم تسـجيل ضغط نفخ اإلطـار الحالي كضغط 
قياسي.
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كيفية تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■
السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل:  ١

قـم بإيقاف السـيارة في مـكان آمن واضبـط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع التأمين 
.“LOCK”

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل:
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن واضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.

ال يمكن تنفيذ التمهيد أثناء تحرك السيارة.
اضبط ضغط نفخ اإلطار على مستو ضغط نفخ اإلطار البارد المحدد. ( ص ٧٢٤)  ٢
احرص على ضبط ضغط نفخ اإلطار على مسـتو ضغط نفخ اإلطار البارد المحدد. سـيتم تشـغيل 

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً لمستو الضغط هذا.
السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل:   ٣

.“ON” قم بضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل: 

.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل
اضغط مفتاح إعـادة ضبط نظام تحذير   ٤
أن  إلـى  مطـوالً  اإلطـار  نفـخ  ضغـط 
يومـض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ببطء ٣ مرات.

السـيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل: انتظر لمدة بضع   ٥
دقائق عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع التشغيل ”ON“ ثم اضبط 

.“LOCK” أو إلى وضع التأمين “ACC” مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات
السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل: انتظر لمدة بضع دقائق 
عندما يكون مفتاح تشـغيل المحرك مضبوطاً على وضع التشغيل IGNITION ON ثم 

اضبطه على وضع اإليقاف.
◆ ID تسجيل رموز التعريف

تـم تخصيـص رمـز تعريـف ID فريـد لصمـام تحذيـر ضغط نفـخ اإلطـار ووحدة إرسـال 
اإلشـارات. من الضروري تسـجيل رمز تعريف ID عند اسـتبدال صمـام تحذير ضغط نفخ 

.ID اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات. اطلب من وكيل تويوتا تسجيل رمز التعريف
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متى يجب استبدال إطارات السيارة؟ ■
يجب استبدال اإلطارات عندما:

مؤشرات اهتراء المداس موضحة على اإلطار. ●
يوجـد تلـف ظاهر باإلطار مثـل القطع أو التشـقق العميق بما يكفي لظهور أنسـجة اإلطـار ووجود انتفاخ  ●

باإلطار يعكس ما به من تلف داخلي
يتسرب الهواء تماماً من اإلطار بصورة متكررة حتى بعد نفخه أو ال يمكن إصالحه بصورة صحيحة بسبب  ●

حجم القطع أو أشكال التلف األخر أو بسبب موضعه
إن لم تكن متأكداً، يجب استشارة وكيل تويوتا لديك.

استبدال اإلطارات والعجالت (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
إذا لم يتم تسـجيل رمز التعريف ID الخاص بصمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات، لن 
يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة. بعد القيادة لمدة ١٠ دقائق تقريباً، يومض ضوء تحذير 

ضغط نفخ اإلطار لمدة دقيقة واحدة ثم يظل مضيئاً لإلشارة إلى وجود خلل في النظام.
مـر اإلطار ■ عُ

ينبغي فحص أي إطار عمره يتجاوز ٦ سنوات من قبل فني مؤهل حتى إذا كان نادراً ما يتم استعماله أو لم يتم 
استعماله مطلقاً أو لم يكن التلف ظاهراً به.

فحوص ضغط نفخ اإلطار اليومية (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ال يستبدل فحوص ضغط نفخ اإلطار اليومية. تأكد من كون فحص ضغط نفخ 

اإلطار جزءاً من فحوص السيارة اليومية االعتيادية.
تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

قم بتمهيد النظام مع ضبط ضغط نفخ اإلطار على المستو المحدد.
إذا أصبح عمق نقشة مداس إطارات الثلج mm  4  (٤ مم) أو أقل ■

ال يمكن لإلطارات أن تعمل كإطارات ثلج.
إذا ضغطت مفتاح إعادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة غير مقصودة (السـيارات المجهزة بنظام  ■

تحذير ضغط نفخ اإلطار)
إذا تـم إجـراء التمهيـد، اضبط ضغط نفخ اإلطار على المسـتو المحدد وقم بتمهيد نظـام تحذير ضغط نفخ 

.اإلطار مرة أخر
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الظـروف التـي قد ال يعمل نظـام تحذير ضغط نفـخ اإلطار بصورة صحيحـة فيها (السـيارات المجهزة بنظام  ■
تحذير ضغط نفخ اإلطار)

في الحاالت التالية، قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة. ●
إذا تم استعمال العجالت غير األصلية الخاصة بالسيارة تويوتا.• 
 •.( إذا تم استبدال اإلطار بإطار غير اإلطار OE (مركب أصالً
إذا تم استبدال اإلطار بإطار مقاسه غير المقاس المحدد.• 
إذا تم تركيب جنازير اإلطارات، إلخ.• 
إذا تم تركيب مظلة النافذة التي تؤثر على إشارات الموجات الالسلكية.• 
إذا كانـت كميـة كبيرة مـن الثلج أو الجليد موجودةً على السـيارة، وخصوصاً حـول العجالت أو مبيت • 

العجالت.
إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعلى من مستو ضغط نفخ اإلطار الموصوف بصورة زائدة.• 
إذا كان اإلطار االحتياطي في المكان الذي يتم استقبال إشارات الموجات الالسلكية الضعيفة فيه.• 
إذا كانت المواد المعدنية الكبيرة التي قد تعيق استقبال اإلشارة مخزنة بالقرب من اإلطار االحتياطي.• 
إذا تم استعمال اإلطارات غير المزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات • 

الخاصة بها.
إذا لم يكن رمز التعريف ID الخاص بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات • 

مسجالً في كمبيوتر تحذير ضغط نفخ اإلطار.
قد يتأثر أداء السيارة في الظروف التالية. ●

عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد بالوقود • 
أو محطـة بـث راديو أو شاشـة عرض كبيـرة أو مطار أو معدات أخـر تولد موجات السـلكية قوية أو 

ضوضاء كهربائية
عند حمل راديو نقال أو هاتف نقال أو هاتف السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر• 

عنـد إيقاف السـيارة في موقف سـيارات، قد يتم تمديد الوقت المسـتغرق للتحذير لبدء تشـغيل أو إيقاف  ●
النظام.

، قد ال يعمل نظام التحذير. ● في حالة انخفاض ضغط نفخ اإلطار بسرعة، عند انفجار اإلطار مثالً
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عملية التمهيد (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
تأكد من القيام بالتمهيد بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار.  ●

وكذلك تأكد من أن اإلطارات باردة قبل القيام بالتمهيد أو ضبط ضغط نفخ اإلطار.
إذا قمـت بتدوير مفتاح تشـغيل المحـرك إلى موضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غيـر المجهزة بالنظام  ●

الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو إلى وضع اإليقاف (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول 
السـيارة وبدء التشـغيل) أثناء التمهيد بالخطأ، ال تحتاج إلى ضغط مفتاح إعادة الضبط ألن التمهيد سـيبدأ 
مـرة ثانيـة تلقائياً عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير المجهزة 
بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو على وضع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات 

المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) في المرة التالية.
إذا قمـت بضغـط مفتاح إعادة الضبـط بصورة غير مقصودة عندما ال يكـون التمهيد ضرورياً، اضبط ضغط  ●

نفخ اإلطار على المستو المحدد عندما تكون اإلطارات باردة وقم بتنفيذ التمهيد مرة ثانية.
عنـد إخفـاق عمليـة في تمهيد نظـام تحذير ضغط نفـخ اإلطار (السـيارات المجهزة بنظام تحذيـر ضغط نفخ  ■

اإلطار)
يمكـن اسـتكمال التمهيـد بعد بضع دقائق. ولكن لم يتم تسـجيل اإلعـدادات ولن يتم تشـغيل النظام بصورة 
صحيحـة فـي الحاالت التالية. إذا لم تنجح محاوالت متكررة لتسـجيل إعدادات ضغـط نفخ اإلطار، اطلب 

من وكيل تويوتا فحص السيارة.
ال يومـض ضـوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ٣ مرات عند تشـغيل مفتاح إعـادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ  ●

اإلطار.
بعد القيادة لفترة زمنية معينة منذ اكتمال عملية التمهيد، يظل ضوء التحذير مضيئاً بعد الوميض لمدة دقيقة  ●

واحدة.
أداء تحذير نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

يتغير تحذير نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً للظروف التي تم فيها تمهيده. ولذلك فقد يعمل نظام التحذير 
حتى إذا لم يصل ضغط نفخ اإلطار إلى مسـتو منخفض بما فيه الكفاية، أو إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعلى 

من مستو الضغط الذي تم ضبطه عند تمهيد النظام.
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الشهادة الخاصة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■
للسيارات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة

للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بإندونيسيا
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عند فحص اإلطارات أو استبدالها ■
يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حوادث.

فـإن اإلخفاق في ذلك قد يـؤدي إلى إتالف أجزاء أجهزة توليد ونقل الطاقـة الحركية باإلضافة إلى مخاطر 
فقدان السيطرة على السيارة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

● . ال تعمد الى استعمال إطارات مختلفة في الصنع والموديالت ونقشة المداس معاً
كذلك، ال تعمد الى استعمال إطارات مختلفة في اهتراء المداس بصورة ملحوظة.

ال تعمد الى استعمال مقاسات إطارات غير تلك الموصى بها من قبل شركة تويوتا. ●
ال تعمـد الـى اسـتعمال إطـارات مختلفة فـي البنية (إطـارات الراديال أو إطـارات البايـاس بطبقات من  ●

. األحزمة أو إطارات الباياس) معاً
● . ال تعمد الى استعمال إطارات صيفية وإطارات صالحة لجميع المواسم وإطارات الثلج معاً
● .ال تعمد الى استعمال إطارات تم استعمالها على سيارة أخر

ال تعمد الى استعمال إطارات إن لم تكن تعلم عن كيفية استعمالها السابقة.
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

قبل ضبط مفتاح إعادة ضبط وظيفة تحذير ضغط نفخ اإلطار على وضع التشغيل، اضبط ضغط نفخ اإلطار 
. وإال فقد ال يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار حتى إذا كان ضغط  إلى مستو الضغط الموصوف أوالً

نفخ اإلطار منخفضاً، أو قد يضيء ضوء التحذير حتى إذا كان ضغط نفخ اإلطار عادياً في الواقع.
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تصليح أو اسـتبدال اإلطارات/العجالت/صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار/وحدات إرسـال اإلشارات  ■
وأغطية صمامات اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

عنـد نـزع أو تركيـب العجالت/اإلطـارات أو صمامـات تحذيـر ضغط نفـخ اإلطار ووحدات إرسـال  ●
اإلشـارات الخاصـة بهـا، قم باالتصـال بوكيـل تويوتا لديـك ألن صمامـات تحذير ضغط نفـخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها قد تتعرض للتلف إذا لم تتعامل معها بصورة صحيحة.
تأكد من تركيب أغطية صمامات اإلطارات. إذا لم يتم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، فإنه قد يؤدي  ●

إلـى دخـول الماء في صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار وقد تكـون صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 
. مقيدةً

عند استبدال أغطية صمامات اإلطارات، ال تعمد إلى استعمال إال أغطية صمامات اإلطارات الموصوفة.  ●
وإال فإنه قد يؤدي إلى احتباس الغطاء.

لتفـادي إلحـاق الضـرر بصمامـات تحذيـر ضغـط نفخ اإلطـار ووحـدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها  ■
(السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

إذا قمت بتصليح إطار بواسطة مادة سد الثقب، قد ال يعمل صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال 
اإلشـارات الخاصة به بصورة صحيحة. إذا كنت ترغب في اسـتعمال مادة سـد الثقب، قم باالتصال بوكيل 
تويوتا لديك أو محل صيانة مؤهل آخر بأسرع ما يمكن. بعد استعمال سائل منع التسرب، تأكد من استبدال 
صمـام تحذيـر ضغـط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات الخاصة به عنـد إصالح أو اسـتبدال اإلطار. 

( ص ٥٦٥)
القيادة على الطرق الوعرة ■

توخى الحذر الشديد عند القيادة على الطرق ذات األسطح غير المتماسكة أو ذات الحفر.
فقـد تؤدي هـذه الظـروف إلى فقدان ضغط هواء اإلطـار، وتقليص القدرة االمتصاصيـة لإلطار. باإلضافة 
إلـى ذلـك، فإن القيـادة على الطرق الوعرة قد تـؤدي إلى إتالف اإلطارات ذاتهـا، باإلضافة إلى العجالت 

وجسم السيارة.
إذا انخفض ضغط هواء كل إطار خالل القيادة ■

ال تعمـد الـى مواصلة القيـادة، وإال فإن اإلطـارات و/أو العجالت الخاصة بسـيارتك قـد تتعرض للتلف 
الشديد.
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ضغط نفخ اإلطارات
تأكـد مـن الحفاظ على الضغط المناسـب لإلطـارات. يجب فحـص الضغط علـى األقل مرة 
واحدة كل شـهر. ومع ذلـك، فإن شـركة تويوتـا توصي بفحص ضغط اإلطار كل أسـبوعين. 

( ص ٧٢٤)

اآلثار المترتبة على نفخ اإلطار بالضغط غير الصحيح ■
أن قيادة السيارة بضغط إطار غير سليم قد تنتج عنه اآلثار التالية:

تراجع االقتصاد في استهالك الوقود ●
سوء التوجيه والحد من راحة القيادة ●
تقصير عمـر اإلطارات بسبب اهترائها ●
تقليل األمان ●
اإلضرار بمجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية ●

إذا كنـت فـي حاجـة إلى ضبط ضغط إطار سـيارتك بصورة متكـررة، يجب فحص اإلطار لـد وكيل تويوتا 
لديك.

التعليمات بشـأن فحص ضغط نفخ اإلطار ■
عند فحص ضغط نفخ إطار سيارتك، يجب مراعاة ما يلي:

افحص اإلطار وهو بارد فقط. ●
 ١٫٥) 1.5 km إذا كانـت سـيارتك متوقفة لمدة ٣ سـاعات على األقل أو لم يتم قيادتها لمسـافة تتجـاوز

كم)، يكون إطار سيارتك بارداً ومناسباً لقياس ضغط النفخ به.
● . استخدم مقياس الضغط دائماً

من الصعب تقدير صحة نفخ اإلطار وفقاً لمظهره فقط.
مـن الطبيعي أن يكون ضغط نفخ اإلطار مرتفعاً بعد القيادة بسـبب تولد الحـرارة في اإلطار. ال تقم بتقليل  ●

ضغط نفخ اإلطار عقب قيادة سيارتك.
يجب مراعاة الحد األمثل لمعدل وزن الركاب واألمتعة بالسيارة للحفاظ على توازنها. ●
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ضغط اإلطار الصحيح أمر ضروري للحصول على أفضـل أداء لإلطار ■
يجب الحفاظ على اإلطارات منفوخة بشكل صحيح.

إذا لـم يتـم نفخ اإلطارات بشـكل صحيح، قد تحدث األمور التالية التي قد تؤدي إلى وقوع حادث يتسـبب 
في الوفاة أو اإلصابات الخطيرة:

االهتراء الزائد باالستعمال ●
االهتراء غير المنتظم بين إطارات السيارة ●
سوء أداء التوجيه ●
احتمال انفجار إطار السيارة الناشئ عن ارتفاع درجة حرارته ●
تسرب الهواء من بين اإلطار والعجلة ●
تشوه شكل العجلة و/أو تلف اإلطار ●
زيـادة احتمـال تلف اإلطار أثناء القيادة (بسـبب مخاطـر الطرق أو وصالت االمتـداد أو الحواف الحادة  ●

الموجودة على الطرق، الخ)

عند فحص وضبط ضغط إطار السيارة ■
تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات.

إذا لم يتم تركيب غطاء الصمام، قد يدخل الغبار أو الرطوبة إلى داخل الصمام ويسـبب تسـرب الهواء مما 
قد يؤدي إلى خفض ضغط نفخ اإلطار.
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العجالت
في حالة انثناء إحد العجالت أو تشققها أو إصابتها بصدأ شديد، يجب استبدالها على الفور. 

وإال فقد يؤدي ذلك الى انفصال اإلطار عن العجلة أو فقدان السيطرة على السيارة.

اختيار العجالت
عنـد اسـتبدال العجالت، يجب أخذ العنايـة الكافية لضمان أنها مماثلة ومطابقة للمسـتبدلة من 

حيث سعة الحمل والقطر وعرض الجنط والمسافة بين مركز الجنط وسطح التركيب*.
تتوفر عجالت لالستبدال لد وكيل تويوتا لديك.

*: هذه هي «المسافة بين خط منتصف الجنط وسطح التركيب للسيارة».
ال توصي شركة تويوتا باستخدام أي مما يلي:

عجالت مختلفة المقاس والنوع ●
عجالت مستعملة ●
عجالت تم تقويم جزءها المتعوج ●

تنبيهات احتياطية حول عجالت األلمنيوم (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
يجـب اسـتخدام الصواميـل ومفاتيـح ربـط صواميـل العجـالت الخاصـة بالسـيارة تويوتا  ●

المصممة خصوصاً لالستخدام مع عجالت األلمنيوم الخاصة بسيارتك.
عند تبديل مواضع اإلطارات أو إصالح أو اسـتبدال أي منها، يجب التأكد من أن الصواميل  ●

ال تزال محكمة الربط بعد القيادة لمسافة km 1600 (١٦٠٠ كم).
كن حذراً أال تتلف عجالت األلمنيوم بسيارتك عند تركيب جنازير اإلطارات. ●
اسـتخدم فقـط أثقـال التـوازن األصلية مـن تويوتا أو مـا يعادلهـا وكذلـك اسـتخدم مطرقة  ●

بالستيكية أو مطاطية عند إجراء عملية التوازن في العجالت.

عند استبدال العجالت (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
العجالت المركبة في سيارتك مزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بها التي تسمح لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بتقديم تحذير مسبق في حالة انخفاض ضغط نفخ اإلطار. لكل 
مـرة يتم فيها اسـتبدال العجالت، ينبغي عليـك تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال 

اإلشارات الخاصة بها. ( ص ٥٦٥)
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عند استبدال العجالت ■
ال تعمـد الى اسـتعمال عجـالت ذات مقاس مختلف عن المقـاس الموصى به في دليل مالك السـيارة،  ●

حيث قد يؤدي ذلـك إلى فقدان السيطرة على السيارة.
ال تعمد مطلقاً الى اسـتعمال األنبوب الداخلي في اإلطار بال إطار داخلي حتى عند وجود تسـرب الهواء  ●

منه. وإال فقد يؤدي ذلـك إلى وقوع حوادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند تركيب صواميل العجالت ■

تأكد من تركيب صواميل العجالت مع كون أطرافها المستدقة متجهةً للداخل. ( ص ٦٥٦) إذا قمت  ●
بتثبيت الصواميل المستدقة األطراف مع كونها متجهة للخارج، فإنه يسبب تعرض العجالت للتلف مما 
يـؤدي الـى انفصالهـا أثناء القيادة، األمـر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسـبب في الوفـاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة.
ال تعمد الى استعمال الزيت أو الشحم على براغي/صواميل العجالت على اإلطالق. ●

قد يتسبب استعمال الزيت والشحم في شد صواميل العجالت بصورة زائدة، مما يؤدي الى تلف براغي/
صواميل العجالت. باإلضافة الى ذلك، يمكن الستعمال الزيت والشحم أن يتسبب في ارتخاء صواميل 
العجالت مما يؤدي الى انفصال العجالت، األمر الذي يسبب وقوع حادث يتسبب في الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة. قم بإزالة أي شحم أو زيت عن براغي/صواميل العجالت.
ممنوع استعمال عجالت تالفة ■

ال تقم باستعمال عجالت متشققة أو مشوهة.
وإال فإنه قد يؤدي إلى تسرب الهواء من اإلطار أثناء القيادة مما يتسبب في وقوع حدث.

اسـتبدال صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها (السيارات المجهزة  ■
بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

ألن تصليـح اإلطـار أو اسـتبداله قـد يؤثر علـى صمامـات تحذير ضغط نفـخ اإلطار ووحدات إرسـال  ●
اإلشـارات الخاصـة بها، تأكد مـن طلب إجراء صيانة اإلطـارات من وكيل تويوتا لديـك أو محل صيانة 
مؤهـل آخـر. باإلضافة إلى ذلك، تأكد من شـراء صمامـات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال 

اإلشارات الخاصة بها من وكيل تويوتا لديك.
تأكد من تركيب فقط العجالت األصلية الخاصة بالسيارة تويوتا في سيارتك. ●

قد ال تعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها بصورة صحيحة 
عندما تكون العجالت غير األصلية الخاصة بالسيارة تويوتا مركبةً في سيارتك.
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مصفاة نظام تكييف الهواء
يجب تغيير مصفاة نظام تكييف الهواء بصورة دورية منتظمة للحفاظ على فعالية النظام.

طريقة نزع المصفاة
السـيارات غيـر المجهـزة بنظام ذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل: قـم بتدوير مفتاح   ١

.“LOCK” تشغيل المحرك الى وضع التأمين
السـيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشغيل: اضبط مفتاح تشغيل 

المحرك على وضع اإليقاف.
افتح صندوق القفازات. قم بتدوير األلسنة   ٢

كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

اسحب األلسنة للخارج.  ٣
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اسـحب للخارج وحدة توهين الحركة (إذا   ٤
كانت سـيارتك مجهزة بها) كما هو موضح 
في الشكل التوضيحي، ثم قم بنزع صندوق 

القفازات.

انزع غطاء المصفاة.  ٥

انزع مصفاة نظام تكييف الهواء واسـتبدلها   ٦
بأخر جديدة.

ينبغـي أن تكـون العالمـات ”UP“ الموجـودة 
على المصفاة متجهة لألعلى.

الفترات الزمنية للتغيير ■
قم بفحص مصفاة نظام تكييف الهواء واسـتبدالها وفقاً للصيانة المبرمجة. وفي المناطق ذات معدالت الغبار 

. ( ص ٥١٧) المرتفعة أو الكثافة المرورية، يكون استبدال المصفاة المبكر أمراً الزماً
إذا انخفض تدفق الهواء من فتحات التهوية بصورة حادة ■

قد تكون المصفاة مسدودة. يجب فحص المصفاة واستبدالها إذا لزم األمر.

عند استعمال نظام تكييف الهواء التلقائي ■
تأكد أن مصفاة نظام تكييف الهواء مثبتة بصورة دائمة.

استخدام نظام تكييف الهواء بدون مصفاة قد يسبب ضرراً بالنظام.



٥٧٩ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

بطارية وحدة التحكم عن بعد الالسلكية/المفتاح 
اإللكتروني

عليك استبدال البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني بأخر جديدة إذا كانت شحنتها فارغة.

ستكون في حاجة إلى البنود التالية:
مفك براغي مزود بالحافة المسطحة ●
مفك براغي صغير مزود بالحافة المسطحة  ●
بطارية الليثيوم ●

CR1620 :السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
CR2032 :السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

استبدال البطارية
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

قم بإخراج الغطاء.  ١
لتفـادي إتـالف المفتاح، قـم بتغطيـة حافة مفك 

البراغي بخرقة لينة.

انزع غطاء البطارية.  ٢

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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انزع البطارية الفارغة الشحنة.  ٣
أدخـل البطاريـة الجديـدة بحيـث يكـون الطرف 

الموجب ”+“ متجهاً لألعلى.

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
اسحب المفتاح الميكانيكي للخارج.  ١

انزع الغطاء.  ٢
لتفـادي إتـالف المفتاح، قـم بتغطيـة حافة مفك 

البراغي بخرقة لينة.

انزع البطارية الفارغة الشحنة.  ٣
أدخـل البطاريـة الجديـدة بحيـث يكـون الطرف 

الموجب ”+“ متجهاً لألعلى.
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قم باستعمال بطارية الليثيوم ■
CR1620 :السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل

CR2032 :السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
يمكن شراء البطاريات من وكيل تويوتا لديك أو محالت األجهزة الكهربائية أو الكاميرات. ●
استبدل البطاريات بأخر جديدة يوصي بها الصانع أو النوع الـذي يعادلها. ●
تخلص من البطارية المستعملة وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها. ●

إذا كانت البطارية المحملة في المفتاح فارغة الشحنة ■
قد تظهر األعراض التالية:

لن يعمل نظام الدخول الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) ووظيفة  ●
التحكم عن بعد الالسلكية بصورة صحيحة.

سيتقلص مد تشغيل المفتاح عن بُعد. ●

■ البطارية المستبدلة والقطع األخر
هــذه القطـع صغيرة وقد تؤدي إلى اختنـاق األطفال لو تم ابتالعها. احتفظ بها بعيـداً عن متناول األطفال. 

وعدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

للعمل بصورة طبيعية بعد استبدال البطارية ■
يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حوادث:

استعمل البطارية دائماً ويداك جافتين. ●
قد تتسبب الرطوبة في صدأ البطارية.

ال تعمد الى لمس أي مكون آخر موجود في وحدة التحكم عن بعد أو تحريكه. ●
ال تعمد الى ثني أي من أطراف توصيل البطارية. ●
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فحص الفيوزات واستبدالها
 . في حالة عدم عمل أي من المكونات الكهربائية، فإنه قد يشير الى كون أحد الفيوزات محترقاً

إذا حدث ذلـك، عليك فحص واستبدال الفيوز إذا لزم األمر.
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:  ١

.“LOCK” قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع التأمين
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل:

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
افتح غطاء صندوق الفيوزات.  ٢

داخل حجيرة المحرك
ادفـع اللسـان للداخل واسـحب ذراع فك 

التأمين، وارفع الغطاء للخارج.

(السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) تحت لوحة أجهزة التحكم والمقاييس
انزع الغطاء.



٥٨٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

(السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) تحت لوحة أجهزة التحكم والمقاييس
انزع الغطاء (إذا كانت سيارتك مجهزة به).

انزع الغطاء.

(السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) خلف لوحة أجهزة التحكم والمقاييس
انـزع صنـدوق القفـازات ( ص ٥٧٧)، 

وانزع الغطاء.

(السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) خلف لوحة أجهزة التحكم والمقاييس
انـزع صنـدوق القفـازات ( ص ٥٧٧)، 

وانزع الغطاء.



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٨٤

خلف اللوحة الجانبية للغطاء
قـم بإزالـة ممسـحة الحـذاء لباب السـائق 
(السـيارات المجهـزة بعجلة القيـادة على 
اليسـار) أو ممسـحة الحذاء لبـاب الراكب 
األمامي (السيارات المجهزة بعجلة القيادة 

على اليمين).

الجانبيـة  واللوحـة  الصامولـة  بإزالـة  قـم 
للغطاء.

انزع الفيوز.  ٣
ال يمكن نزع إال الفيوز من النوع أ باستعمال 

أداة النزع.



٥٨٥ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

افحص للتأكد مما إذا كان الفيوز قد احترق.  ٤
فيوز عادي  
فيوز محترق  
النوع أ، ب، ج، د:

قم باسـتبدال الفيوز المحترق بآخر جديد ذي معدل شـدة التيار المناسـب. يمكن االطالع على تفاصيل 
معدالت شدة التيار الموجودة على غطاء صندوق الفيوزات.

النوع هـ:
اتصل بوكيل تويوتا.

النوع أالنوع ب

النوع جالنوع د

النوع هـ



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٨٦

بعد استبدال الفيوز ■
إذا لم تضيء المصابيح حتى بعد استبدال الفيوز، فإنه قد يشير الى كون اللمبة في حاجة لالستبدال.  ●

( ص ٥٨٧)
إذا احترق الفيوز المستبدل مرة أخر، فيجب فحص السيارة لد وكيل تويوتا لديك. ●

إذا كان هناك حمل زائد في الدائرة الكهربائية ■
الفيوزات مصممة لالحتراق لحماية وحدة األسالك من أي ضرر.

لتفادي األعطال بالنظام واحتراق السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد تتعرض السيارة للتلف مع احتمال نشوب حريق أو إصابة جسدية.
ال تعمد مطلقاً الى اسـتعمال أي فيوز مزود بمعدل أمبير أعلى من المشـار إليـه أو ال تعمد الى اسـتعمال  ●

أي شيء آخر بدالً من الفيوز.
استخدم دائما فيوزات تويوتا األصلية أو ما يعادلها. ●

ال تعمد مطلقاً الى استعمال سلك بدالً من الفيوز حتى لمدة وجيزة.
ال تقم بتعديل الفيوزات أو صناديق الفيوزات. ●

قبل استبدال الفيوز ■
يجب تحديد سبب الحمل الزائد في الدائرة وإصالحه لد وكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن.



٥٨٧ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

لمبات المصابيح
قد يمكنك اسـتبدال لمبات المصابيح التالية بنفسك. مسـتو صعوبة االستبدال يختلف وفقاً 
للمبـة. نوصيك بطلب من وكيل تويوتا تنفيذ عملية االسـتبدال بسـبب وجـود الخطر الذي قد 

يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمكونات.

التحضير الستبدال لمبة المصباح
افحص واطية لمبة المصباح الواجب استبداله. ( ص ٧٢٨)

مواقع اللمبات
قد يختلف شكل المصابيح الخارجية وفقاً للنوع، الخ.

األمام ■
 مصابيـح الهالوجيـن األماميـة الرئيسـية من

النوع أ بدون واقية الصدمات الفوالذية
 مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية من

النوع أ مع واقية الصدمات الفوالذية



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٨٨

 مصابيـح الهالوجيـن األماميـة الرئيسـية من
النوع ب بدون واقية الصدمات الفوالذية

 مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية من
النوع ب مع واقية الصدمات الفوالذية

 المصابيح األمامية الرئيسية من نوع الصمام
الثنائـي النبعـاث الضوء LED بـدون واقية 

الصدمات الفوالذية

 نـوع مـن  الرئيسـية  األماميـة  المصابيـح 
الصمام الثنائي النبعاث الضوء LED مع 

واقية الصدمات الفوالذية

المصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع العالي/المنخفض) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  
المصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع المنخفض) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  

المصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع العالي) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  
مصباح إشـارة موقع السـيارة األمامي/المصباح الذي تتم إضاءته أثناء القيادة في النهار (إذا   

كانت سيارتك مجهزة به)
مصباح إشارة االنعطاف األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  

مصباح الضباب األمامي من نوع الهالوجين (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
مصباح منطقة األقدام (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  



٥٨٩ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
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والع
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٧

الخلف ■
 السـيارات غير المجهزة بمصابيـح التوقف

مـن نـوع الصمـام الثنائـي النبعـاث الضوء 
LED

 السيارات المجهزة بمصابيح التوقف من
LED نوع الصمام الثنائي النبعاث الضوء

مصباح التوقف/مؤخرة السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
مصباح إشارة االنعطاف الخلفي  

مصباح الضباب الخلفي (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) (السـيارات المجهزة بعجلة القيادة   
على اليسار) أو مصباح إشارة الرجوع للخلف (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مصباح الضباب الخلفي (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) (السـيارات المجهزة بعجلة القيادة   
على اليمين) أو مصباح إشارة الرجوع للخلف (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مصباح لوحة ترخيص السير  



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٩٠

استبدال لمبات المصابيح
المصابيـح األماميـة الرئيسـية (األشـعة العالية/المنخفضـة) (مصابيـح الهالوجيـن األمامية  ■

الرئيسية من النوع أ)
افصل الوصلة وانزع الغطاء المطاطي.  ١

قم بتحرير نابض تثبيت اللمبة.  ٢

انزع اللمبة.  ٣
لتركيـب لمبـة جديـدة، قـم بصـف األلسـنة 
الخاصـة باللمبـة مع العـروة الموجودة على 

ثقب التركيب.

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٥٩١ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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المصابيح األمامية الرئيسـية (األشـعة المنخفضة) (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية من  ■
النوع ب)

انزع الموصل أثناء الضغط على مفتاح   ١
تحرير التأمين.

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٢
حركة عقارب الساعة.

قم باسـتبدال لمبـة المصبـاح وتركيب   ٣
قاعدة اللمبة.

قم بمحاذاة األلسـنة الثالثـة الموجودة على 
لمبة المصباح مع القاعدة، وقم بإدخالها.

قم بتدوير قاعدة اللمبة وتثبيتها.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٩٢

قم بتركيب الموصل  ٥
قم بتحريـك قاعدة اللمبة بلطـف للتأكد من 
كونهـا غيـر مرتخيـة، وقـم بإضـاءة األشـعة 
الرئيسـية  األماميـة  للمصابيـح  المنخفضـة 
مرة وتأكـد بالعين المجردة من عدم تسـرب 

الضوء خالل القاعدة.



٥٩٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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والع
ارة 

لسي
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٧

المصابيح األمامية الرئيسـية (األشعة العالية) (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع  ■
ب)

انزع الموصل أثناء الضغط على مفتاح   ١
تحرير التأمين.

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٢
حركة عقارب الساعة.

قم باسـتبدال لمبـة المصبـاح وتركيب   ٣
قاعدة اللمبة.

قم بمحاذاة األلسـنة الثالثـة الموجودة على 
لمبة المصباح مع القاعدة، وقم بإدخالها.

قم بتدوير قاعدة اللمبة وتثبيتها.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٩٤

قم بتركيب الموصل  ٥
قم بتحريـك قاعدة اللمبة بلطـف للتأكد من 
كونهـا غيـر مرتخيـة، وقـم بإضـاءة األشـعة 
مـرة  الرئيسـية  األماميـة  للمصابيـح  العاليـة 
وتأكـد بالعيـن المجـردة مـن عـدم تسـرب 

الضوء خالل القاعدة.



٥٩٥ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
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والع
ارة 
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٧

مصابيح إشـارة موقـع السـيارة األمامية/المصابيح التي تتـم إضاءتها أثناء القيـادة في النهار  ■
(إذا كانت سـيارتك مجهزة بها) (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية من النوع أ [باسـتثناء 

الموديالت المصنوعة في األرجنتين*])
قم بتدوير قاعدة اللمبة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  ١

 السـيارات غير المجهزة بالمصابيح التي تتم
إضاءتها أثناء القيادة في النهار

 السـيارات المجهزة بالمصابيـح التي تتم
إضاءتها أثناء القيادة في النهار

انزع لمبة المصباح.  ٢
 السـيارات غير المجهزة بالمصابيح التي تتم

إضاءتها أثناء القيادة في النهار
 السـيارات المجهزة بالمصابيـح التي تتم

إضاءتها أثناء القيادة في النهار

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٣
*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٩٦

مصابيح إشـارة موقع السيارة األمامية/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار (إذا  ■
كانـت سـيارتك مجهزة بها) (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية مـن النوع أ [الموديالت 

المصنوعة في األرجنتين*١])
قم بتدوير قاعدة اللمبة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  ١

السيارات غير المجهزة بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار
وحدات المصابيح األمامية الرئيسية المصنوعة 

:٢* “Valeo” بواسطة مصنع آخر بخالف
الرئيسـية  األماميـة  المصابيـح  وحـدات 

:٢* “Valeo” المصنوعة بواسطة

السيارات المجهزة بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار



٥٩٧ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
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لسي
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٧

انزع لمبة المصباح.  ٢
السيارات غير المجهزة بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

وحدات المصابيح األمامية الرئيسية المصنوعة 
:٢* “Valeo” بواسطة مصنع آخر بخالف

الرئيسـية  األماميـة  المصابيـح  وحـدات 
:٢* “Valeo” المصنوعة بواسطة

السيارات المجهزة بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٣
*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

*٢:  راجع «معلومات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسية»، إذا لم تكن متأكداً من نوعية وحدات المصابيح 
األمامية الرئيسية المجهزة بها سيارتك. ( ص ٦١٦)



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٩٨

المصابيح األمامية إلشـارة موقع السـيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار  ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب)

لضمـان المسـافة الكافية للتعامل معهـا، قم بتدوير عجلة القيادة إلـى الجانب المعاكس   ١
حيث توجد اللمبة المراد استبدالها.

انزع البراغي والمشابك.
 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات

الفوالذية
 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 

الفوالذية

نزع المشبك  
تركيب المشبك  

النوع أالنوع ب



٥٩٩ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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والع
ارة 
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٧

انـزع بطانـة واقية الوحـل جزئياً وقم بتدويـر قاعدة اللمبـة بعكس اتجـاه حركة عقارب   ٢
الساعة.

السيارات غير المجهزة بواقية الصدمات الفوالذية
بدون المصابيح التـي تتم إضاءتها أثناء القيادة 

في النهار:
بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في 

النهار:

واقية 
الصدمات

بطانة واقية 
الوحل

بطانة واقية 
واقية الوحل

الصدمات

السيارات المجهزة بواقية الصدمات الفوالذية



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦٠٠

انزع لمبة المصباح.  ٣
السيارات غير المجهزة بواقية الصدمات الفوالذية

بدون المصابيح التـي تتم إضاءتها أثناء القيادة 
في النهار:

بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في 
النهار:

السيارات المجهزة بواقية الصدمات الفوالذية

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٦٠١ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
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٧

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع أ) ■
قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ١

حركة عقارب الساعة.

انزع لمبة المصباح.  ٢

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٣



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦٠٢

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب) ■
لضمـان المسـافة الكافية للتعامل معهـا، قم بتدوير عجلة القيادة إلـى الجانب المعاكس   ١

حيث توجد اللمبة المراد استبدالها.
انزع البراغي والمشابك.

 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات
الفوالذية

 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 
الفوالذية

نزع المشبك  
تركيب المشبك  

النوع أالنوع ب



٦٠٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

انـزع بطانـة واقية الوحـل جزئياً وقم بتدويـر قاعدة اللمبـة بعكس اتجـاه حركة عقارب   ٢
الساعة.

 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات
الفوالذية

 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 
الفوالذية

بطانة واقية 
واقية الوحل

الصدمات

انزع لمبة المصباح.  ٣

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦٠٤

مصابيح الضباب األمامية من نوع الهالوجين (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
لضمـان المسـافة الكافية للتعامل معهـا، قم بتدوير عجلة القيادة إلـى الجانب المعاكس   ١

حيث توجد اللمبة المراد استبدالها.
انزع البراغي والمشابك.

 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات
الفوالذية

 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 
الفوالذية

نزع المشبك  
تركيب المشبك  

النوع أالنوع ب



٦٠٥ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

انزع بطانة واقية الوحل جزئياً وافصل الوصلة أثناء ضغط زر فك التأمين.  ٢
 السـيارات غير المجهـزة بواقيـة الصدمات

الفوالذية
 الصدمـات بواقيـة  المجهـزة  السـيارات 

الفوالذية

بطانة واقية 
واقية الوحل

الصدمات

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٣
حركة عقارب الساعة.

قم باسـتبدال لمبـة المصبـاح وتركيب   ٤
قاعدة اللمبة.

قم بمحاذاة األلسـنة الثالثـة الموجودة على 
لمبة المصباح مع القاعدة، وقم بإدخالها.



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦٠٦

قم بتدوير قاعدة اللمبة وتثبيتها.  ٥

قم بتركيب الموصل.  ٦
قم بتحريـك قاعدة اللمبة بلطـف للتأكد من 
كونهـا غيـر مرتخيـة، وقـم بإضـاءة مصابيح 
الضبـاب األمامية مرة وتأكد بالعين المجردة 

من عدم تسرب الضوء خالل القاعدة.

عنـد القيام بتركيب بطانة واقية الوحل والبراغي والمشـابك، قـم بعكس إجراء النزع في   ٧
. ٢ ١ و  الخطوات 



٦٠٧ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

مصابيـح التوقف/مؤخـرة السـيارة ومصابيـح إشـارة االنعطـاف الخلفيـة ومصابيح إشـارة  ■
الرجـوع للخلـف ومصباح الضباب الخلفي (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) (السـيارات غير 

(LED المجهزة بمصابيح التوقف من نوع
انزع براغـي التثبيت واسـحب الوحدة   ١

من الجانب لنزعها.

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٢
حركة عقارب الساعة.

مصباح التوقف/مؤخرة السيارة  
مصباح إشارة االنعطاف الخلفي  

مصباح إشـارة الرجـوع للخلف أو   
مصباح الضباب الخلفي

انزع لمبة المصباح.  ٣
مصباح التوقف/مؤخرة السيارة  
مصباح إشارة االنعطاف الخلفي  

مصباح إشـارة الرجـوع للخلف أو   
مصباح الضباب الخلفي

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦٠٨

مصابيح إشـارة االنعطـاف الخلفية (السـيارات المجهزة بمصابيح التوقف مـن نوع الصمام  ■
(LED الثنائي النبعاث الضوء

انزع براغـي التثبيت واسـحب الوحدة   ١
من الجانب لنزعها.

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٢
حركة عقارب الساعة.

انزع لمبة المصباح.  ٣

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٦٠٩ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

مصباح لوحة ترخيص السير ■
انزع الوحدة.  ١

قـم بتدوير قاعـدة اللمبـة بعكس اتجاه   ٢
حركة عقارب الساعة.

انزع لمبة المصباح.  ٣

قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً عند التركيب.  ٤



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦١٠

مصابيح منطقة األقدام الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
المـرآة  مـن  العلـوي  الجـزء  اضغـط   ١
الخارجيـة للرؤية الخلفية إلمالة المرآة 
لألعلـى، وقم بإلصاق شـريط الحماية 

بالجزء السفلي من غطاء المرآة.

مزوديـن  براغـي  مفكـي  بإدخـال  قـم   ٢
بالحافـة المسـطحة الملفوفـة بشـريط 
الحمايـة (-)، وافصـل األلسـنة التـي 

خلف المرآة.
ارفع المرآة نحوك، مع فصل اللسانين في آن 

واحد.
قم بتنفيذ هذه العملية بحرص، مع التأكد من 

عدم إسقاط المرآة.
افصل اللسـان كما هو مبين في الشكل   ٣

التوضيحي.

انزع الغطاء العلوي والبراغي.  ٤



٦١١ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

قم بطي المرآة لألمام.  ٥

انزع الغطاء السفلي.  ٦

انزع عدسـة مصبـاح إشـارة االنعطاف   ٧
الجانبية.

انزع قاعدة اللمبة.  ٨



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦١٢

قم بتدويـر الغطاء بعكـس اتجاه حركة   ٩
عقارب الساعة وانزعه.

انزع لمبة المصباح.  ١٠

بعد تركيب اللمبة الجديدة، قم بتركيب   ١١
الغطاء باتجاه حركة عقارب الساعة.

قم بتركيب قاعدة اللمبة.  ١٢
األيسـر)  (الجانـب  اللسـانين  بإدخـال  قـم 
أو اللسـان (الجانـب األيمـن) فـي الفتحـة 

(الفتحات).



٦١٣ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

إشـارة  مصبـاح  عدسـة  بتركيـب  قـم   ١٣
االنعطاف الجانبية.

قـم بإدخـال البروز فـي فتحة العدسـة، وقم 
بمحـاذاة زاويـة العدسـة مع اللوحـة كما هو 

مبين في الشكل التوضيحي.

قم بتركيب الغطاء السفلي.  ١٤

أعد المرآة إلى موضعها األصلي.  ١٥

قم بتثبيت البراغي والغطاء العلوي.  ١٦



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦١٤

قـم بمحـاذاة األلسـنة، وتثبيـت المرآة   ١٧
بضغـط كل زوج من األلسـنة المتقابلة 

بصورة مائلة بالترتيب.
تأكـد من إدخـال األلسـنة بالترتيـب كما هو 
موضـح في الشـكل التوضيحـي، واضغطها 

للداخل إلى أن تسمع صوت طقة.
حتـى إذا لم تسـمع صـوت طقـة، ال تضغط 
األلسـنة للداخل بقوة. انزع المرآة وتأكد من 

محاذاة األلسنة.
استبدال اللمبات التالية ■

إذا احترقت أي من المصابيح المذكورة أدناه، يجب استبدالها لد وكيل تويوتا.
المصابيح األمامية الرئيسية (األشعة العالية/المنخفضة) (المصابيح األمامية الرئيسية من  ●

(LED نوع
المصابيـح األمامية إلشـارة موقـع السـيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثنـاء القيادة في  ●

(LED المصابيح األمامية الرئيسية من نوع) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) النهار
مصابيح إشـارة االنعطاف األمامية (المصابيح األمامية الرئيسـية مـن نوع الصمام الثنائي  ●

(LED النبعاث الضوء
مصابيح إشارة االنعطاف الجانبية ●
مصابيح الضباب األمامية من نوع LED (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ●
● LED مصابيح التوقف من نوع الصمام الثنائي النبعاث الضوء
● (LED مصابيح التوقف من نوع) مصابيح مؤخرة السيارة
مصابيـح الضبـاب الخلفيـة (إذا كانت سـيارتك مجهزة بهـا) أو مصابيح إشـارة الرجوع  ●

(LED مصابيح التوقف من نوع الصمام الثنائي النبعاث الضوء) للخلف
مصباح التوقف العلوي التركيب (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●



٦١٥ ٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٧

عنـد تركيب الغطاء المطاطي الخاص بالمصباح األمامي الرئيسـي (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية من  ■
النوع أ)

تأكد من كون الغطاء المطاطي مثبتاً بإحكام.
قم بتثبيت المحيط الخارجي للغطاء المطاطي بإحكام.  

قـم بتثبيت الغطاء المطاطي حـول لمبة المصباح بإحكام   
. إلى أن يكون قابس لمبة المصباح ظاهراً

■ LED مصابيح
تتكـون المصابيـح التالية من عدد من لمبـات LED. في حالة احتراق أي من لمبـات LED، يجب عليك أن 

تأخذ سيارتك إلى وكيل تويوتا الستبدال ذلك المصباح.
● (LED المصابيح األمامية الرئيسية من نوع) (األشعة العالية/المنخفضة) المصابيح األمامية الرئيسية
المصابيـح األمامية إلشـارة موقع السـيارة/المصابيح التي تتم إضاءتهـا أثناء القيادة في النهـار (إذا كانت  ●

(LED المصابيح األمامية الرئيسية من نوع) (سيارتك مجهزة بها
مصابيح إشـارة االنعطـاف األمامية (المصابيح األمامية الرئيسـية من نوع الصمام الثنائـي النبعاث الضوء  ●

(LED

مصابيح إشارة االنعطاف الجانبي (النوع المركب على المرآة) ●
مصابيح الضباب األمامية من نوع LED (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ●
● LED مصابيح التوقف من نوع الصمام الثنائي النبعاث الضوء
● (LED مصابيح التوقف من نوع) مصابيح مؤخرة السيارة
مصابيـح الضبـاب الخلفية (إذا كانت سـيارتك مجهزة بها) أو مصابيح إشـارة الرجـوع للخلف (مصابيح  ●

(LED التوقف من نوع الصمام الثنائي النبعاث الضوء
مصباح التوقف العلوي التركيب (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●

تراكم البخار المتكثف داخل عدسات المصابيح ■
تراكم البخار المتكثف مؤقتاً داخل عدسات المصابيح األمامية الرئيسية ال يشير إلى وجود أي عطل بالسيارة. 

اتصل بوكيل تويوتا للمزيد من المعلومات في الحاالت التالية:
تراكم قطرات ماء كبيرة داخل العدسات. ●
تراكم الماء داخل المصابيح األمامية الرئيسية. ●



٧-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٦١٦

معلومـات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسـية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية مـن النوع أ [الموديالت  ■
المصنوعة في األرجنتين*])

المعلومات على وحدات المصابيح األمامية الرئيسية.

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

استبدال لمبات المصابيح ■
قم بإطفاء المصابيح. ال تحاول استبدال اللمبة على الفور بعد إطفائها. ●

فقد تكون ساخنة للغاية مما يسبب اإلصابة بالحروق.
ال تلمـس الجزء الزجاجي من اللمبة بيد عارية. عندما ال يكون بإمكانك تفادي مسـك الجزء الزجاجي،  ●

امسكه باستعمال قطعة قماش نظيفة وجافة لتفادي تعرض اللمبة للرطوبة والزيوت.
دشت اللمبة أو سقطت، فقد تحترق أو تنفجر. وكذلك إذا خُ

قم بتركيب لمبة المصباح وأي جزء مستخدم لتأمينها بإحكام حتى آخر وضعية لها. وإال فقد يؤدي ذلك  ●
الـى أضرار ناجمة عن الحرارة أو نشـوب حريـق أو دخول الماء في وحدة المصابيح األمامية الرئيسـية. 

يمكن لهذا أن يضر بالمصابيح األمامية الرئيسية أو يسبب تكثف البخار داخل العدسات.
ال تحاول إصالح أو فك اللمبة أو الموصالت أو الدائرة الكهربائية أو أي جزء من مكوناتها. ●

وإال فقد تتعرض للوفاة أو إلصابات خطيرة بسبب الصدمة الكهربائية.
لتفادي أي تلف أو نشوب حريق ■

تأكد من أن اللمبات مستقرة بصورة تامة ومحكمة التثبيت. ●
افحص قوة اللمبة بالواط قبل التركيب لتفادي تلف ناشئ عن فعل الحرارة. ●

عند استبدال مصابيح منطقة األقدام الخارجية ■
إذا كانـت النافـذة األماميـة تعيق تنفيذ عملية االسـتبدال بصـورة صحيحة، قم بفتح النافـذة الموجودة على 
الجانب الذي تعمل فيه لكي تعمل في مساحة كافية. إذا قمت باالستمرار في العملية في مساحة غير كافية، 

قد يؤدي ذلك إلى خدوش بالسيارة.



٦١٧
 ٨عند وجود مشاكل

المعلومات األساسية  .٨-١
٦١٨ ....... وماضات التحذير من الخطر

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك في 
حالة الطوارئ.................... ٦١٩
الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ  .٨-٢
٦٢١ ...... إذا كان ال بد من قطر سيارتك
٦٢٧ .......... إذا شعرت بوجود خلل ما

نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك 
٦٢٨ ..................... البنزين فقط)
٦٢٩ ...................... طفاية الحريق

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

إذا تم عرض رسالة التحذير على 
٦٤٠ ........................... الشاشة
٦٤٥ ..... إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
إذا تعذر بدء تشغيل المحرك........ ٦٦٢

إذا لم تعمل المفتاح االلكتروني بصورة 
صحيحة (السيارات المجهزة بالنظام 

الذكي للدخول في السيارة وبدء 
٦٦٤ ......................... التشغيل)

إذا كانت بطارية السيارة فارغة 
الشحنة........................... ٦٦٨

إذا ازدادت سخونة المحرك عن 
٦٧٥ .................. الحدود الطبيعية

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بسبب 
نفاد الوقود (محرك الديزل فقط)... ٦٨٠
٦٨١ ............ إذا كانت السيارة منغرزة



٨-١. المعلومات األساسية٦١٨

وماضات التحذير من الخطر
يتـم اسـتعمال وماضـات التحذير من الخطر لتحذير سـائقي السـيارات األخـر عند الحاجة 

إليقاف السيارة على الطريق بسبب وجود خلل في السيارة وغيره.
اضغط المفتاح.

تومض جميع مصابيح إشارة االنعطاف.
إلطفائها، اضغط المفتاح مرة ثانية.

وماضات التحذير من الخطر ■
إذا تم اسـتعمال وماضات التحذير من الخطر لمدة طويلة من الزمن عندما يكون المحرك غير دائر، قد تصبح 

البطارية فارغة الشحنة.



٦١٩ ٨-١. المعلومات األساسية

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك في حالة الطوارئ
فقط عند الطوارئ التي ال يمكن فيها إيقاف السـيارة بالطريقة العادية، قم بإيقاف السيارة بإتباع 

اإلجراءات التالية:
اضغط دواسة الفرامل بقدميك بإحكام.  ١

ال تقم بضغط دواسـة الفرامل بصورة متكررة، وإال فإنه يؤدي إلى زيادة الجهود الالزمة لتخفيض سـرعة 
السيارة.

.N قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق  ٢
N إذا كنت قد قمت بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق

بعد تخفيض سرعة السيارة، قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق.  ٣
قم بإيقاف تشغيل المحرك.  ٤

N إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق
قم باالحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة بقدميك لتخفيض سرعة السيارة بقدر اإلمكان.  ٣

السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول   ٤
في السيارة وبدء التشغيل:

قـم بإيقـاف دوران المحرك بتدويـر مفتاح 
تشـغيل المحـرك إلـى وضـع الكماليـات 

.“ACC”

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول 
في السيارة وبدء التشغيل:

إليقاف تشـغيل المحـرك، احتفـظ بمفتاح 
تشـغيل المحـرك مضغوطـاً لمـدة ثانيتيـن 
أو أكثـر، أو اضغطـه قليالً ٣ مـرات أو أكثر 

احتفظ بالمفتاح مضغوطاً لمدة ثانيتين أو أكثر، بالتتابع.
أو اضغطه قليالً ٣ مرات أو أكثر

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق.  ٥



٨-١. المعلومات األساسية٦٢٠

إذا كان ال بد من إيقاف دوران المحرك أثناء القيادة ■
سـيتم فقـدان قدرة التعزيز اآللي للفرامـل وعجلة القيادة مما يجعل ضغط دواسـة الفرامل صعباً وتدوير  ●

. قم بتخفيض سرعة السيارة بقدر اإلمكان قبل إيقاف دوران المحرك. عجلة القيادة ثقيالً
السـيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل: ال تعمد مطلقاً إلى نزع المفتاح  ●

ألنه سيؤدي إلى عدم إمكانية تدوير عجلة القيادة.



٦٢١ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

إذا كان ال بد من قطر سيارتك
إذا كان مـن الضـروري قطـر سـيارتك، فنحن نوصـي بأن يتم قطرهـا من قبل وكيـل تويوتا أو 
خدمات قطر تجارية باستخدام شاحنة ذات جهاز رفع اإلطارات أو ذات سطح تحميل منبسط.

استخدم نظام جنزير األمان لكل عمليات القطر، والتزم بالقوانين المحلية/اإلقليمية.

الحاالت التي تتطلب االتصال بالوكيل قبل قطر سيارتك
قـد يشـير ما يلي إلى وجود مشـكلة في جهاز نقـل الحركة المركب في سـيارتك. اتصل بوكيل 

تويوتا أو خدمات قطر تجارية قبل قطر سيارتك.
المحرك يدور ولكن السيارة ال تتحرك. ●
يتم إصدار صوت غير عادي من السيارة. ●

قطر السيارة باستعمال شاحنة ذات جهاز تعليق
ال تقـم باسـتخدام شـاحنة ذات جهـاز تعليـق 

لتفادي تعرض جسم السيارة للتلف.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٢٢

قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز رفع اإلطارات
عندما تكون السيارة متجهة لألمامعندما تكون السيارة متجهة للخلف

اسـتخدم منصـة القطـر ذات العجـالت تحت 
اإلطارات الخلفية.

اسـتخدم منصـة القطـر ذات العجـالت تحت 
اإلطارات األمامية.



٦٢٣ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

استخدام شاحنة ذات سطح تحميل منبسط
عند نقل سـيارتك باسـتعمال شاحنة ذات سـطح تحميل منبسـط، ينبغي تثبيتها بسطح التحميل 

للشاحنة عند المواضع الموضحة في األشكال التوضيحية.
 الدفـع بنظـام  المجهـزة  الموديـالت 

بالعجلتين*
 الموديـالت المجهـزة بنظـام الدفـع بأربـع

(هيـكل  رنـر  بـري  وسـيارات  عجـالت 
مرفوع)*

عنـد تركيـب الخطاطيف في مؤخرة السـيارة، 
تأكد من تثبيتها بإحكام.

عنـد اسـتعمال الجنازيـر أو الكبـالت لتثبيت 
سـيارتك، فـال بـد أن تكـون الزوايـا المظللـة 

باللون األسود بزاوية ٤٥ درجة.
ال تقـم باإلفراط فـي تثبيت السـيارة، وإال فقد 

يتم إلحاق ضرر بالسيارة.
باسـتخدام  السـيارة  تثبيـت  مـن  تتمكـن  لـم  إذا 
الطريقة المذكورة أعاله، قم باسـتعمال سيور ربط 

اإلطارات.
*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٢٤

قطر السيارة عند الطوارئ
إذا لـم تتوافـر شـاحنة خاصـة بالقطـر فـي حالة الطـوارئ، مـن الممكن قطر سـيارتك بشـكل 
مؤقـت باسـتعمال كبـالت أو جنازير مثبتة بخطـاف القطر عند الطـوارئ. ينبغـي محاولة ذلك 
 30 km/h 80 (٨٠ كم) كحد أقصى بسـرعة أقل مـن km فقـط علـى الطـرق الصلبـة لمسـافة

(٣٠ كم/ساعة).
ال بد من وجود سـائق داخل السـيارة لتوجيه السيارة وتعشـيق الفرامل. ال بد أن تكون عجالت 
السـيارة ومجموعـة أجهزة نقل الطاقـة الحركية والمحـاور وجهاز التوجيـه والفرامل في حالة 

جيدة.
إجراءات قطر السيارة في حاالت الطوارئ
قـم بتثبيـت كبـالت أو جنازيـر بخطاطيف   ١

القطر بإحكام.
احرص على عدم إلحاق ضرر بجسم السيارة.

ادخل السيارة التي يتم قطرها وقم بتشغيل المحرك.  ٢
إذا لـم يبـدأ تشـغيل المحرك، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات غير 
 IGNITION ON المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو على وضـع التشـغيل

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
السيارات المجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك:

قبل قطر السـيارة، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غير المجهزة 
بالنظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل) مرة واحدة ثم قم ببدء تشغيل المحرك.
الموديـالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*: اضبط مفتـاح التحكم بالدفع بالعجلتين   ٣

األماميتين على H2. ( ص ٣٦١)
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق N وقم بتحرير فرامل االنتظار.  ٤

عند عدم إمكانية تحريك ذراع تبديل السرعات (جهاز نقل الحركة التلقائي):  ص ٢٦٩
*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٦٢٥ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

أثناء عملية قطر السيارة ■
إذا كان المحـرك غيـر دائر فلن يعمل نظام التعزيز اآللي الخاص بكل مـن الفرامل وعجلة القيادة، مما يجعل 

عمليات توجيه السيارة والفرملة أصعب.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

عند قطر السيارة ■
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين وسيارات بري 
رنـر (هيكل مرفـوع)*: تأكد من نقل السـيارة عندما تكون 
جميع اإلطارات األربعـة مرفوعة عن األرض. قد تتعرض 
مجموعـة أجهزة نقل الطاقة الحركية واألجزاء المتعلقة بها 
للتلف أو قد يقع الحادث بسـبب تغيير اتجاه السيارة إذا تم 

قطر السيارة عندما تكون إطاراتها مالمسة لألرض.
الموديـالت المجهزة بنظـام الدفع بأربـع عجالت*: تأكد 
مـن نقـل السـيارة عندما تكـون جميـع اإلطـارات األربعة 
مرفوعـة عـن األرض. قـد تتعـرض مجموعة أجهـزة نقل 
الطاقة الحركية واألجـزاء المتعلقة بها للتلف، وقد تنفصل 
السـيارة عـن الشـاحنة إذا تـم قطـر السـيارة عندمـا تكـون 

إطاراتها مالمسة لألرض.
*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

أثناء عملية قطر السيارة ■
عند قطر السـيارة باسـتعمال كبالت أو جنازير، تجنب االنطالق المفاجئ بالسـيارة، الخ مما يتسبب في  ●

حمل زائد محمل على خطاطيف القطر والكبالت أو الجنازير. قد تكون خطاطيف القطر أو الكبالت أو 
الجنازير تالفةً وقد ترتطم أجسامها المنكسرة بشخص ما مما يتسبب في اإلصابة الخطيرة.

ال تضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غيـر المجهزة بالنظام الذكي  ●
لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة 

وبدء التشغيل).
قد يتم قفل عجلة القيادة ويتعذر تشغيلها.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٢٦

لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات مرفاع العجالت ■
ال تقـم بقطـر سـيارتك مـن الخلف عندمـا يكون مفتـاح تشـغيل المحرك مضبوطـاً على وضـع التأمين  ●

”LOCK“ أو يكـون المفتـاح منزوعـاً (السـيارات غيـر المجهـزة بالنظام الذكـي لدخول السـيارة وبدء 
التشغيل) أو عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام 
الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل). آلية تأمين عجلة القيادة غير متينة بالدرجة الكافية للمحافظة على 

العجالت األمامية في خط مستقيم.
عنـد رفع السـيارة، تأكد مـن وجود ارتفـاع كاف عن األرض عند الطـرف المقابل للطـرف المرفوع من  ●

السيارة. عند عدم وجود ارتفاع مالئم عن األرض، فقد تتعرض السيارة ألضرار أثناء قطرها.
لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق ■

ال تقم بقطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق، سواء من األمام أو من الخلف.
لتفادي تعرض السيارة للتلف أثناء قطر سيارتك في حالة الطوارئ ■

ال تقم بتثبيت كبالت أو جنازير بمكونات جهاز التعليق.
عند قطر سيارة مجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

إذا كنـت تحتـاج إلى قطر السـيارة عندما تكون جميع عجالتها األربعة علـى األرض، قم بتنفيذ اإلجراءات 
التالية قبل قطر السيارة لحماية النظام.

قـم بضبـط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع التأمين ”LOCK“ (السـيارات غير المجهـزة بالنظام الذكي 
لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو على وضع اإليقاف (السـيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة 
 “ON” وبدء التشـغيل)، ثم قم ببدء تشـغيل المحرك أو اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل
 IGNITION (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشغيل

ON (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).



٦٢٧ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

إذا شعرت بوجود خلل ما
إذا الحظـت أي مـن األعـراض التالية، فإن سـيارتك ربما تحتاج إلى ضبـط أو إصالح. اتصل 

بوكيل تويوتا لديك في أقرب وقت ممكن.

األعراض المرئية
وجود تسربات بالسوائل تحت السيارة  ●

(تساقط قطرات الماء من نظام تكييف الهواء عقب االستعمال أمر عادي.)
اإلطارات تبدو مثقوبة أو وجود اهتراء غير منتظم بها ●
إبـرة مقيـاس درجة حرارة سـائل تبريد المحرك تشـير باسـتمرار إلى درجة حـرارة أعلى من  ●

المعتاد 
األعراض المسموعة

تغير في صوت انبعاث غاز العادم ●
صدور صفير حاد من اإلطارات عند االنعطاف ●
صوت غريب يصدر عن نظام التعليق ●
صوت أزيز أو أصوات أخر تصدر عن المحرك ●

األعراض التشغيلية
المحرك يدور بصورة متقطعة أو متعثرة أو غير منتظمة ●
تدهور طاقة المحرك/الموتور الكهربائي بصورة ملحوظة ●
السيارة تنحرف بشدة إلى جانب واحد عند تعشيق الفرامل ●
السيارة تنحرف بشدة إلى جانب واحد أثناء القيادة على طريق مستو ●
فقدان فعالية الفرامل أو شعور بمقاومة ضعيفة عند ضغط دواسة الفرامل أو الدواسة تقترب  ●

من لمس األرضية



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٢٨

نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك البنزين فقط)
للتقليـل مـن أخطار تسـرب الوقود إلى أدنى حد عنـد توقف المحرك أو انتفـاخ أحد األكياس 
الهوائية بعد وقوع تصادم مباشرة، فإن نظام إيقاف مضخة الوقود يعمل إليقاف تزويد المحرك 

بالوقود.
قم باتباع العمليات التالية إلعادة بدء تشغيل المحرك بعد تشغيل نظام إيقاف مضخة الوقود.

 “LOCK” أو وضـع التأمين “ACC” اضبـط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع الكماليات  ١
(السـيارات غيـر المجهـزة بالنظـام الذكـي لدخول السـيارة وبـدء التشـغيل) أو على وضع 
الكماليات ACCESSORY أو وضع اإليقاف (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل).
أعد بدء تشغيل المحرك.  ٢

قبل بدء تشغيل المحرك ■
افحص األرض الواقعة تحت السيارة.

إذا تحققـت من تسـرب الوقود على األرض، فإنه يشـير الى كون نظام الوقود قـد أصيب بتلف ويحتاج إلى 
إصالح. ال تقم بإعادة بدء تشغيل المحرك.



٦٢٩ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

طفاية الحريق
طفايـة الحريق موجودة تحت مقعد الراكب األمامي. يتم اسـتعمالها في حاالت الطوارئ كما 

. عند نشوب حريق مثالً
للمعلومات حول كيفية االستعمال، راجع البطاقة الموجودة على طفاية الحريق.

إخراج طفاية الحريق
قم بفك شـريط تثبيت طفايـة الحريق وإخراج 

طفاية الحريق.

قد يختلف كل من شـكل طفاية الحريق وشـريط تثبيت طفاية الحريق وكيفية إخراجها عن تلك المبينة في 
الشكل التوضيحي.

بعد استعمال طفاية الحريق ■
قم بتخزينها في مكانها بأمان. قم باستبدالها بأخر جديدة بأسرع ما يمكن.

عند عدم استعمال طفاية الحريق ■
قـم بحفـظ طفايـة الحريق في مكانهـا بأمان. وإال فقـد يتم قذفها حـول مكانها عند تعشـيق الفرامل بصورة 

مفاجئة أو في حالة وقوع اصطدام.

طفاية الحريق ■
ال تقم بإعادة استعمال طفاية الحريق. ●

قم باستبدالها بأخر جديدة بأسرع ما يمكن بعد استعمالها.
قم باستبدالها بطفاية الحريق األصلية من تويوتا. ●

إذا تـم اسـتبدالها بطفايـة حريق أخر غيـر األصلية من تويوتا، فقـد يتعذر تثبيت طفايـة الحريق بصورة 
حكمة. صحيحة وقد تصبح غير مُ

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٣٠

عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار صوت التحذير
قـم بتنفيـذ اإلجراءات التالية بهـدوء إذا أضاء أو أومـض أي من أضواء التحذيـر. إذا أضاء أو 
أومـض أحـد األضواء، ثـم انطفأ، فإن هـذا ال يعني بالضـرورة وجود خلل بالنظـام. ولكن إذا 

حدث هذا بصورة متكررة، اطلب فحص سيارتك من وكيل تويوتا لديك.

قائمة أضواء وأصوات التحذير
ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

ضوء تحذير (صوت تحذير) نظام الفرامل
يشير الى:

انخفاض مستو سائل الفرامل• 
وجود خلل في نظام الفرامل• 
ضغط عكسي منخفض في خزان التفريغ (محرك الديزل)• 

  قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا. قد يكون 
. االستمرار في قيادة السيارة خطراً

ضوء تحذير نظام الشحن*١ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل بنظام الشحن بالسيارة.

  قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا.
ضوء التحذير (صوت التحذير) من انخفاض ضغط زيت المحرك*١، ٢ (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) 
يشير إلى أن ضغط زيت المحرك منخفض للغاية (قد يضيء ضوء التحذير هذا إذا 

تم إيقاف السيارة على منحدر. تحرك إلى سطح مستو وتأكد من انطفاء الضوء.)
  قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا.



٦٣١ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
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٨

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(يومض أو يضيء)

ضوء إشارة الخلل (صوت التحذير)
يشير إلى ما يلي إذا أضاء أو أومض ضوء التحذير:

 •. وجود خلل في نظام التحكم بالمحرك إلكترونياً
 •. وجود خلل في نظام التحكم بصمام خنق الوقود إلكترونياً
. (إذا كانت •  وجود خلل في نظام التحكم بجهاز نقل الحركة التلقائي إلكترونياً

سيارتك مجهزة به)
ضغط التعزيز في الشاحن التربيني مرتفع بصورة غير طبيعية.*٣ (محركات • 

(5L-E الديزل بخالف المحرك
خلل في نظام تنقية جزيئات الديزل DPF. (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
SRS ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي

يشير إلى وجود خلل في:
األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS؛ أو• 
نظام شد حزام المقعد مسبقاً• 

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
ABS ضوء تحذير نظام الفرامل المانع لالحتباس

يشير إلى وجود خلل في:
نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS؛ أو• 
 •(VSC السيارات المجهزة بنظام التحكم بثبات السيارة) نظام تعزيز الفرامل

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
ضوء تحذير نظام التوجيه اآللي (صوت التحذير) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشير إلى وجود الخلل في نظام التوجيه اآللي
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

مؤشر االنزالق (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في:

نظام التحكم بثبات السيارة VSC (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛• 
نظام التحكم بانحراف المقطورة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛• 
نظام التحكم بقوة السحب TRC/نظام التحكم الفعال بقوة السحب • 

A-TRC (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛
نظام تشغيل التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي يتم التحكم فيها تلقائياً • 

AUTO LSD (إذا كانت سيارتك مجهزة به)؛
نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات (إذا كانت • 

سيارتك مجهزة به)؛ أو
نظام التحكم بتحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات (إذا كانت سيارتك • 

مجهزة به)
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

سيومض الضوء عند تشغيل أي من األنظمة المذكورة أعاله باستثناء نظام التحكم 
بالمساعدة على بدء االنطالق بالسيارة على المرتفعات.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٣٢

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(في حالة وميض)

ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت (صوت التحذير)*٤ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى أن درجة حرارة زيت التروس التفاضلية عالية جداً عندما يومض الضوء 

بسرعة ويتم إصدار صوت إشاري.
  قم بتدوير مفتاح التحكم في الدفع بالعجلتين األماميتين إلى H2، وقم بخفض 

سرعة السيارة أو إيقاف السيارة في مكان آمن. ( ص ٣٦١)
يشير إلى وجود خلل في نظام الدفع بأربع عجالت عندما يومض الضوء بسرعة 

وال يتم إصدار صوت إشاري.
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

(في حالة وميض)

ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في نظام الدفع بأربع عجالت عندما يومض الضوء بسرعة.

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

(في حالة وميض)

ضوء مؤشر إبطال التروس التفاضلية الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في نظام إبطال التروس التفاضلية الخلفية عندما يومض 

الضوء بسرعة.
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

(يومض أو يضيء)

ضوء التحذير من درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة التلقائي (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

يشير ذلك إلى كون درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة التلقائي عالية جداً حين 
يضيء هذا الضوء.

  قم بإيقاف السيارة في مكان آمن على الفور وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى 
وضع االنتظار P وانتظر إلى أن ينطفئ الضوء. عند انطفاء الضوء، يمكنك بدء 

تشغيل السيارة مرة أخر. إذا لم ينطفئ الضوء، قم باالتصال بوكيل تويوتا.
يشير ذلك إلى وجود خلل في جهاز نقل الحركة التلقائي حين يومض هذا 

الضوء.
  قم بإيقاف السيارة في مكان آمن على الفور وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى 

وضع االنتظار P واتصل بوكيل تويوتا.
ضوء التحذير من استبدال حزام توقيت المحرك (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشير الى أنه ينبغي استبدال حزام توقيت المحرك
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
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ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(يومض أو يضيء)

ضوء تحذير (صوت تحذير) نظام الوقود*٥ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
تكون كمية الماء المتراكم في مصفاة الوقود قد وصلت إلى المستو المحدد 

عند وميض الضوء.
 ص ٥٥٥

إذا أضاء الضوء، فإن هذا يشير إلى ضرورة تغيير مصفاة الوقود.
إذا تم تشغيل المحرك باستعمال وقود الديزل الممزوج بوقود الديزل الحيوي 

 FAME (B5) بتركيز أكثر من ٥%، قد تصبح الفواصل الزمنية الستبدال مصفاة 
الوقود أقصر من المعتاد.

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

(في حالة وميض)

ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
عندما ال يصدر صوت إشاري:

يشير إلى أن كمية جزيئات الديزل المتراكمة في المحول الحفاز DPF قد 
وصلت إلى المستو المحدد إذا أضاء الضوء. يجب القيام بإشعال جزيئات 

الديزل المتراكمة في المصفاة.
 راجع ص ٤٠١.

يشير إلى وجود خلل في نظام DPF عند وميض الضوء بسرعة.
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

(يومض أو يضيء)

ضوء تحذير نظام الفرملة المهيمنة*١ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى أنه قد تم ضغط دواستي التعجيل إذا أضاء ضوء التحذير والفرامل في 

نفس الوقت ( ص ٢٢٧)
 ارفع قدمك عن دواسة التعجيل واضغط دواسة الفرامل.

يشير إلى وجود خلل في نظام الفرملة المهيمنة إذا تم وميض ضوء التحذير
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

ضوء تحذير نظام التحكم ببدء القيادة*١ (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
يشير إلى أن وضع جهاز نقل الحركة تم تغييره أثناء ضغط دواسة التعجيل إذا 

أضاء ضوء التحذير ( ص ٢٢٧)
 ارفع قدمك لحظياً عن دواسة التعجيل.

يشير إلى وجود خلل في نظام التحكم ببدء القيادة إذا أومض ضوء التحذير
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
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ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(يومض أو يضيء)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

عندما يصدر صوت إشاري في نفس الوقت:
.PCS يشير إلى حدوث خلل في نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
عندما ال يصدر صوت إشاري: 

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS أصبح غير فعال مؤقتاً، قد يكون من 
الضروري القيام بإجراء تصحيحي.

  اتبع التعليمات المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. 
( ص ٣١٠، ٦٤٠)

إذا تم إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS أو نظام التحكم بثبات 
السيارة VSC، سيضيء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

.PCS
 ص ٣٢٢

(أصفر)

مؤشر نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA (صوت التحذير) (إذا كانت 
سيارتك مجهزة به)

يشير إلى وجود خلل في نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز 
بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة.

  اتبع التعليمات المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. 
( ص ٣٣٣)

*٦ (إذا كانت سيارتك مجهزة به) مؤشر نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
يشير إلى وجود خلل في نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

 ص ٣٤٩
ضوء التحذير من الباب المفتوح (صوت التحذير)*١، ٧ (إذا كانت سيارتك مجهزة 

به)
يشير إلى أن أي من األبواب غير مغلق بالكامل

 تأكد من إغالق كل األبواب.

(يومض أو يضيء)

ضوء التذكير بشد حزام المقعد الخاص بالسائق والراكب األمامي (صوت 
التحذير)*٨

ينبه السائق والراكب األمامي إلى ضرورة ربط أحزمة المقاعد الخاصة بهما
 شد حزام المقعد.

(يومض أو يضيء)

أضواء التذكير بشد أحزمة مقاعد الركاب الخلفية (صوت التحذير)*١٠ (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

تحذر ركاب المقاعد الخلفية من شد أحزمة المقاعد الخاصة بهم
 شد حزام المقعد.
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ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير
ضوء التحذير من انخفاض مستو الوقود

قاعدة عجالت قصيرة*٩
يشير إلى أن الوقود المتبقي L 9.8 (٩٫٨ لتر) تقريباً أو أقل

قاعدة عجالت طويلة*٩
يشير إلى أن الوقود المتبقي L 12.0 (١٢٫٠ لتر) تقريباً أو أقل

 أعد تعبئة السيارة بالوقود.
ضوء التحذير من انخفاض مستو زيت المحرك (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشير إلى أن مستو زيت المحرك منخفض (قد يضيء ضوء التحذير هذا إذا تم 
إيقاف السيارة على منحدر. قم بتحريك السيارة إلى سطح مستو وتأكد من انطفاء 

الضوء.)
  افحص مستو زيت المحرك وقم بإضافة المزيد من زيت المحرك عند 

الضرورة.

(يومض أو يضيء)

ضوء التحذير الرئيسي (صوت التحذير) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يتم إصدار صوت التحذير ويضيء ضوء التحذير ثم يومض لإلشارة الى قيام 

نظام التحذير الرئيسي باكتشاف وجود خلل.
 ص ٦٤٠

(في حالة وميض)

مؤشر إلغاء نظام إيقاف وتشغيل المحرك (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في نظام إيقاف وتشغيل المحرك (سيضيء مؤشر إلغاء نظام 

إيقاف وتشغيل المحرك عند إلغاء النظام:  ص ٣٧٦) 
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.

ضوء إشارة فرامل االنتظار (صوت التحذير)*١١
يقوم بتحذير السائق ليقوم بتحرير فرامل االنتظار.

 قم بتحرير فرامل االنتظار.
ضوء تحذير السرعة (صوت التحذير)*١٢ (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشير إلى وصول سرعة السيارة إلى km/h  120 ( ١٢٠ كم/ساعة) أو أكثر.
 قم بخفض سرعة السيارة.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٣٦

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير
ضوء التحذير من انخفاض مستو سائل اليوريا ™AdBlue (إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)
يشير إلى أن مستو سائل اليوريا ™AdBlue منخفض

.AdBlue™ اطلب من وكيل تويوتا إعادة تعبئة سائل اليوريا 

(في حالة وميض)

 AUTO ًمؤشر التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي يتم التحكم فيها تلقائيا
LSD (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يشير إلى أن النظام غير فعال مؤقتاً بسبب زيادة سخونة نظام الفرامل عن الحدود 
الطبيعية.
 ص ٣٩٨

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار
عند إضاءة الضوء:

يشير إلى انخفاض ضغط نفخ اإلطار نتيجة
أسباب طبيعية ( ص ٦٣٨)• 
إطار مثقوب ( ص ٦٤٥)• 

  اضبط ضغط نفخ اإلطار على المستو المحدد.
سينطفئ الضوء بعد مرور بضع دقائق. إذا لم ينطفئ الضوء حتى إذا تم ضبط 

ضغط نفخ اإلطار، اطلب من وكيل تويوتا فحص النظام.
عند إضاءة الضوء بعد وميضه لمدة دقيقة واحدة:

وجود خلل في نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ( ص ٦٣٨)
 اطلب من وكيل تويوتا فحص النظام.

ضوء تحذير ضرورة الصيانة (صوت التحذير) (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في نظام التحكم بالمحرك إلكترونياً أو بنظام التحكم 

بصمام خنق الوقود إلكترونياً أو بنظام الفرملة المهيمنة.
 اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة

*١:  السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات: يتم عرض مؤشر على شاشة العرض المتعددة 
المعلومات. (قد ال يتم عرض أحد المؤشرات وفقاً لنوع شاشة العرض المتعددة المعلومات.)

يتم إصدار صوت التحذير عند وصول سرعة السيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة).  :٢*
قم بتخفيف السرعة حتى ينطفئ المصباح.  :٣*

*٤:  يصـدر صـوت التحذير حين تكون درجة حرارة زيت التروس التفاضليـة عالية جداً ويكون من الالزم 
.H2 تدوير مفتاح التحكم في الدفع بالعجلتين األماميتين إلى
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يتم إصدار صوت التحذير في نفس الوقت الذي يومض فيه ضوء التحذير.  :٥*
يتحول الضوء إلى اللون األصفر.  :٦*

*٧:  يتم إصدار صوت التحذير من الباب المفتوح إذا وصلت سرعة السيارة إلى km/h  5  (٥ كم/ساعة) أو 
أكثر.

*٨:  الموديالت الخاصة بدول الشـرق األوسـط*٩: يتم إصدار صوت تحذير حزام المقعد الخاص بالسائق 
والراكـب األمامـي لتحذير السـائق والراكب األمامي من كـون حزام المقعد الخاص بهما غير مشـدود. 
بمجرد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي 
لدخول السـيارة وبدء التشغيل) أو على وضع التشـغيل IGNITION ON (السيارات المجهزة بالنظام 
الذكـي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل)، يتم إصدار صـوت التحذير. إذا كان حزام المقعـد ال يزال غير 
مشـدود، يتم إصدار الصوت اإلشـاري بصورة متقطعة لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السـيارة إلى سرعة 

معينة.
باسـتثناء الموديالت الخاصة بدول الشرق األوسـط*٩: يتم إصدار صوت تحذير حزام المقعد الخاص 
بالسـائق والراكـب األمامي لتحذير السـائق والراكب األمامي مـن كون حزام المقعد الخـاص بهما غير 
مشدود. إذا كان حزام المقعد غير مشدود، يتم إصدار الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفترة زمنية معينة 

بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.
راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :٩*

*١٠:  يتـم إصـدار صوت تحذير أحزمة مقاعد الركاب الخلفية لتنبيه راكب المقعد الخلفي إلى أن حزام مقعده 
غير مشـدود. إذا كان حزام المقعد غير مشـدود، يصدر صوت التحذير بصورة متقطعة لفترة زمنية معينة، 

بعد أن يتم شد وفك حزام المقعد وبعد وصول السيارة إلى سرعة معينة.
*١١:  يتم إصدار صوت تحذير كون فرامل االنتظار معشـقة إذا وصلت سـرعة السـيارة إلى km/h  5  (٥ كم/

ساعة) أو أكثر.
*١٢:  يتـم إصـدار صـوت التحذيـر مـن السـرعة إذا وصلـت سـرعة السـيارة إلـى km/h  120  (١٢٠ كـم/

سـاعة) أو أكثـر وسـيتوقف صـوت التحذير بعد مـرور ٦ ثـوان أو إذا قمت بخفض السـرعة إلى أقل من 
km/h  120  (١٢٠ كم/ساعة).

مستشعر اكتشاف الراكب األمامي ووظيفة التذكير بشد حزام المقعد وصوت التحذير ■
وضع أمتعة على مقعد الراكب األمامي قد يؤدي إلى تشغيل مستشعر اكتشاف الراكب األمامي مما يتسبب  ●

في وميض ضوء التحذير وصدور صوت التحذير حتى إذا لم يكن هناك راكب يجلس على المقعد.
إذا تم وضع وسـادة على المقعد، قد ال يقوم المستشـعر باكتشـافها كراكب وال يعمل ضوء التحذير بشكل  ●

صحيح.
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عند إضاءة ضوء إشارة خلل في التشغيل أثناء قيادة السيارة ■
. أعد تعبئة السيارة  بالنسـبة لبعض الموديالت، سـيضيء ضوء إشـارة الخلل إذا كان خزان الوقود فارغاً تماماً

. سينطفئ ضوء إشارة الخلل بعد عدة رحالت. بالوقود على الفور إذا كان خزان الوقود فارغاً
إذا لم ينطفئ ضوء إشارة خلل في التشغيل، قم باستشارة وكيل تويوتا بأسرع ما يمكن.

عند وميض ضوء تحذير نظام تنقية جزيئات الديزل DPF (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  ■
تحتاج إلى إشعال جزيئات الديزل المتجمعة في المصفاة.

 ص ٤٠١
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

قم بتنفيذ العمليات التالية بعد انخفاض درجة حرارة اإلطار بصورة كافية.
افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه على المستو المناسب. ●
إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد مرور بضع دقائق، تأكد من أن ضغط نفخ اإلطار بالمسـتو المحدد  ●

وقم بتنفيذ عملية التمهيد.
قـد يضـيء ضوء التحذيـر مرة أخر عند تنفيـذ العمليات الموضحـة أعاله ما لم تسـمح أوالً بخفض درجة 

حرارة اإلطار بصورة كافية.
قد يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ألسباب طبيعية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

قـد يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بفعل أسـباب طبيعية مثل تسـرب الهـواء الطبيعي وتغير ضغط نفخ 
اإلطار بفعل درجة الحرارة. في هذه الحالة، سـيؤدي ضبط ضغط نفخ اإلطار إلى انطفاء ضوء التحذير (بعد 

مرور بضع دقائق).
عند استبدال اإلطار باإلطار االحتياطي (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

. عند انثقاب اإلطار،  سـيضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار إذا كان ضغط نفـخ اإلطار االحتياطي منخفضاً
لن ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار حتى إذا تم استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي.

الحاالت التي قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
 ص ٥٦٨

عنـد إضـاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة متكررة بعد وميضه لمدة دقيقة واحدة (إذا كانت سـيارتك  ■
مجهزة به)

إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة متكررة بعد وميضه لمدة دقيقة واحدة عند ضبط مفتاح تشغيل 
المحرك على وضع التشغيل، اطلب من وكيل تويوتا فحصه.

صوت التحذير ■
في بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير في مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.
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إذا أضـاء ضـوء التحذيـر أو صدر صوت التحذير عند عرض رسـالة التحذير على شاشـة العرض المتعددة  ■
المعلومات (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)

تأكد من الرسـالة المعروضة على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات وقم باتباعها. قـد يؤدي عدم القيام 
بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

إذا ظل ضوء تحذير نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS وضوء تحذير نظام الفرامل مضيئين ■
قم بإيقاف سيارتك في مكان آمن على الفور واالتصال بوكيل تويوتا. ستصبح السيارة غير مستقرة أبداً أثناء 
تعشيق الفرامل وقد ال يعمل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS بصورة صحيحة مما قد يؤدي إلى وقوع 

حادث، األمر الذي قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابات الخطيرة.
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

تأكد من مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة مما 
يتسبب في الوفاة أو اإلصابات الخطيرة.

● . قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بأسرع ما يمكن. اضبط ضغط نفخ اإلطار فوراً
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار حتى بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار، من المحتمل أن يكون اإلطار  ●

. افحـص اإلطـارات. إذا كان أحـد اإلطـارات مثقوباً، قم باسـتبداله باإلطـار االحتياطي واطلب  مثقوبـاً
إصالح اإلطار المثقوب من أقرب وكيل تويوتا.

تجنب االنعطاف المفاجئ أو الفرملة المفاجئة. تآكل اإلطارات قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على عجلة  ●
القيادة أو الفرامل.

عند انثقاب اإلطار أو تسرب الهواء منه فجأة (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
. قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار فوراً

إذا أضـاء ضـوء إشـارة الخلل حيـن يكون ضغـط التعزيز في الشـاحن التربينـي مرتفعاً بصورة غيـر طبيعية  ■
(5L-E محركات الديزل بخالف المحرك)

ال تعمد مطلقاً إلى قيادة السيارة بسرعة عالية أو إلى زيادة سرعة دوران المحرك حتى بعد انطفاء المصباح.
عند وميض ضوء التحذير من نظام الوقود (محرك الديزل) ■

ال تقـم أبـداً بمواصلـة قيادة السـيارة أثناء وميض ضـوء التحذير. مواصلة قيادة السـيارة عندمـا يكون الماء 
متراكماً في مصفاة الوقود يمكن أن تؤدي إلى تعرض مضخة حقن الوقود للتلف.

لضمـان عمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بشـكل صحيح (السـيارات المجهزة بنظـام تحذير ضغط نفخ  ■
اإلطار)

ال تقـم بتركيـب إطارات تختلف مواصفاتها أو الجهة المصنعة لها ألن نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار قد ال 
يعمل بصورة صحيحة.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٤٠

إذا تم عرض رسالة التحذير على الشاشة
تعرض شاشـة العرض المتعددة المعلومات تحذيرات مـن حدوث خلل باألنظمة والعمليات 
التي لم يتم إنجازها بشـكل صحيح ورسـائل تشـير إلى الحاجة إلجراء صيانة. عند عرض أية 

رسالة، قم بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة الخاصة بها.
 السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة

المعلومات من النوع أ
 السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة

المعلومات من النوع ب

ضوء التحذير الرئيسي  
يضـيء أو يومـض ضـوء التحذير الرئيسـي أيضاً لإلشـارة الى كـون الرسـالة معروضة حالياً على شاشـة 

العرض المتعددة المعلومات.
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

طريقة المعالجة  
اتبع تعليمات الرسالة المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

إذا تـم عـرض أية من رسـائل التحذير مـرة ثانية حتى بعد تنفيـذ العمليات التاليـة، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا.

: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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الرسائل والتحذيرات
تعمل أضواء التحذير وأصوات التحذير كما يلي تبعا لمحتو الرسالة. إذا أشارت الرسالة إلى 

الحاجة إلجراء فحص عند الوكيل، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
ضوء تحذير 

النظام
صوت 
تحذيرالتحذير*

يشير إلى وضع مهم، مثل حدوث خلل في أحد االنظمة يتم إصدارهيضيءيضيء
المتعلقة بالقيادة أو أن خطرا قد يحدث إذا لم يتم اتخاذ 

االجراء التصحيحي يتم إصداره—يضيء

يضيء أو —
يشير إلى وضع مهم، مثل حدوث خلل باألنظمة يتم إصدارهيومض

المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات
يشير إلى حالة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالسيارة أو يتم إصداره—يومض

تعريض الذين في السيارة للخطر على سبيل المثال
يشير إلى حالة، مثل وجود خلل بأحد المكونات ال يتم إصداره—يضيء

الكهربائية أو حالته أو يشير إلى الحاجة إلجراء الصيانة
يشير إلى حالة، مثل إجراء عملية بشكل غير صحيح، أو ال يتم إصداره—يومض

يشير إلى كيفية إجراء هذه العملية بشكل صحيح

*: يتم إصدار صوت التحذير في أول مرة يتم فيها عرض رسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
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رسائل التحذير ■
قد تختلف رسائل التحذير الموضحة أدناه عن الرسائل الفعلية وفقاً لظروف التشغيل ومواصفات السيارة.

إذا تم عرض  ■
. (قد يتم عرض رسـالة التحذير إذا تم إيقاف السـيارة علـى منحدر. قم  ضغـط زيـت المحرك منخفـض جداً

بتحريك السيارة إلى سطح مستو وتأكد من اختفاء الرسالة.)
. قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا. مواصلة قيادة السيارة قد تشكل خطراً

■  “ACCELERATOR AND BRAKE PEDALS PRESSED إذا تم عرض
SIMULTANEOUSLY” /

يتم ضغط دواستي الفرامل والتعجيل في نفس الوقت. ( ص ٢٢٧)
ارفع قدمك عن دواسة التعجيل واضغط دواسة الفرامل.

■ “T-BELT MAINTENANCE REQUIRED” / إذا تم عرض 
حلول الموعد المحدد الستبدال حزام توقيت المحرك.

اطلب من وكيل تويوتا فحص/استبدال حزام توقيت المحرك.
■  “DIFFERENTIAL OIL TEMP HIGH SHIFT إذا تم عرض

TO 2WD MODE COOLING TIME REQUIRED”/
 أو 

“DIFFERENTIAL OIL TEMP HIGH COOLING TIME REQUIRED” /

. درجة حرارة زيت التروس التفاضلية عالية جداً
قـم بتدويـر مفتـاح التحكم في الدفـع بالعجلتين األماميتيـن إلى H2، وقم بخفض سـرعة السـيارة أو إيقاف 

السيارة في مكان آمن. ( ص ٣٦١)
إذا تم عرض  ■

سـرعة السـيارة وصلـت إلـى km/h  120  (١٢٠ كم/سـاعة) أو أعلـى. في هـذا الوقت يتم إصـدار صوت 
. سـيتوقف الصوت التحذيري بعد مرور ٦ ثوان أو إذا قمت بخفض السـرعة إلى أقل من 120   تحذيري أيضاً

km/h  (١٢٠ كم/ساعة).
قم بخفض سرعة السيارة.

■ “ENGINE OIL LEVEL LOW ADD OR REPLACE”/ إذا تم عرض

مستو زيت المحرك منخفض. (قد يتم عرض رسالة التحذير إذا تم إيقاف السيارة على منحدر. قم بتحريك 
السيارة إلى سطح مستو وتأكد من اختفاء الرسالة.)

افحص مستو زيت المحرك وقم بإضافة زيت المحرك أو استبداله عند الضرورة. ( ص ٥١٧)
■ “POWER TURNED OFF TO SAVE BATTERY” / إذا تم عرض

. تم فصل الطاقة بوظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً
عند بدء تشـغيل المحرك في المرة التالية، قم بزيادة سـرعة دوران المحرك قليالً واحتفظ بهذا المستو لمدة 

٥ دقائق تقريباً إلعادة شحن البطارية.
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اكل
 مش

جود
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٨

■ “REPLACE FUEL FILTER” / إذا تم عرض 
تحتاج إلى استبدال مصفاة الوقود.

إذا تم تشغيل المحرك باستعمال وقود الديزل الممزوج بوقود الديزل الحيوي  FAME (B5) بتركيز أكثر من 
٥%، قد تصبح الفواصل الزمنية الستبدال مصفاة الوقود أقصر من المعتاد.

■  “DPF FULL MANUAL REGENERATION REQUIRED SEE إذا تم عرض
OWNER’S MANUAL”/

تحتاج إلى إشعال جزيئات الديزل المتجمعة في المصفاة. ( ص ٤٠١)
إذا تم عرض  ■

يتم تنفيذ عملية اإلشعال تلقائياً بواسطة نظام تنقية جزيئات الديزل DPF. ( ص ٤٠٠)
إذا تم عرض رسالة تشير إلى وجود خلل في الكاميرا األمامية  ■

قد يتم إيقاف تشغيل األنظمة التالية إلى أن يتم حل المشكلة المبينة في الرسالة. ( ص ٣١٠، ٦٣٠)
● *PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة* ●
● * الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
إذا تم عرض رسالة تشير إلى ضرورة تحريك ذراع تبديل السرعات ■

لتفادي تحريك ذراع تبديل السرعات بشكل غير صحيح أو تحرك السيارة بصورة غير متوقعة، قد يتم عرض 
الرسـالة التي تشـير إلى ضرورة تحريك ذراع تبديل السرعات على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. في 

تلك الحالة، اتبع تعليمات الرسالة وقم بتحريك ذراع تبديل السرعات.
■ “SEE OWNER’S MANUAL”/ إذا تم عرض 

إذا تم عرض الرسائل التالية، اتبع التعليمات وفقاً لذلك. ●
 • “TRANSMISSION FLUID TEMP HIGH” /

( ص ٢٧٠)
 • “WATER ACCUMULATION IN FUEL FILTER” /

( ص ٥٥٥)
 ( ص ٥٥٨)• 
 • 

( ص ٥٥٨)
 ( ص ٥٥٨)• 

● “SMART ENTRY & START SYSTEM MALFUNCTION”/ عـرض  تـم  إذا 
 فقد يشير ذلك إلى وجود خلل.

اطلب من وكيل تويوتا فحص سيارتك على الفور.
إذا تم عرض  فقد يكون هناك خلل. ●

قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا.
. مواصلة قيادة السيارة قد تشكل خطراً
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إذا تم عرض  ■
يتم إيقاف الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مؤقتاً أو إلى أن يتم حل المشكلة 

المبينة في الرسالة. (األسباب وطرق الحل:  ص ٣١٠)
إذا تم عرض   ■

ال يمكن اسـتخدام الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً بشكل مؤقت. استخدم 
النظام عندما يصبح متوفراً من جديد.

■ “VISIT YOUR DEALER” / إذا تم عرض 
يوجد خلل في النظام أو الجزء المعروض على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة على الفور.
صوت التحذير ■

في بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير في مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.

إذا أضاء ضوء التحذير أو صدر صوت التحذير عند عرض رسالة التحذير ■
تأكد من الرسالة المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات وقم باتباعها. 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

عندما يتم عرض تحذير مستو زيت المحرك ■
مواصلة تشغيل المحرك حين يكون مستو زيت المحرك منخفضاً ستؤدي إلى تلف المحرك.

■  “WATER ACCUMULATION IN FUEL FILTER SEE OWNER’S عـرض  تـم  إذا 
MANUAL” /

ال تقم بمواصلة قيادة السيارة على اإلطالق إذا تم عرض رسالة التحذير على الشاشة. مواصلة قيادة السيارة 
عندما يكون الماء متراكماً في مصفاة الوقود يمكن أن تؤدي إلى تعرض مضخة حقن الوقود للتلف.
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إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
سيارتك مجهزة باإلطار االحتياطي. يمكن استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي.

للمزيد من التفاصيل حول اإلطارات:  ص ٥٦٣

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً ■
ال تواصل قيادة السيارة مع كون اإلطار المثقوب مركباً عليها.

يمكن أن تؤدي قيادة السـيارة حتى لمسـافة قصيرة على إطار مثقوب إلى إتالف اإلطار والعجلة بشـكل ال 
يمكن إصالحهما مما قد يتسبب في وقوع حادث.

قبل رفع السيارة بالرافعة
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن وسطحه صلب ومستو. ●
قم بتعشيق فرامل االنتظار. ●
قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو الى  ●

وضع الرجوع للخلف R (جهاز نقل الحركة اليدوي).
قم بإيقاف تشغيل المحرك. ●
قم بتشغيل وماضات التحذير من الخطر. ( ص ٦١٨) ●

الموضع المركب عليه اإلطار االحتياطي
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الموضع المركبة فيه الرافعة والعدة
الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة

يتم تخزين الرافعة والعدة خلف المقعد.

الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية
يتم تخزين الرافعة والعدة تحت الغطاء.

الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
يتم تخزين الرافعة والعدة تحت وسادة المقعد 

السفلية.
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استعمال رافعة اإلطار ■
إذا تم اسـتعمال رافعة اإلطار بصورة غير صحيحة، فإنه قد يتسـبب في سـقوط السيارة المفاجئ عن الرافعة 

مما يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تعمد الى اسـتعمال رافعة اإلطار ألي غرض آخر بخالف استبدال اإلطارات أو تركيب أو نزع جنازير  ●

اإلطارات.
استخدم فقط رافعة اإلطار المزود بهذه السيارة الستبدال إطار مثقوب.  ●

ال تقم باستعمالها على سيارات أخر، وال تعمد الى استعمال أي من رافعات اإلطار األخر الستبدال 
اإلطارات المركبة على هذه السيارة.

تأكد من إمكانية تحريك رافعة اإلطار بشكل صحيح. ●
افحص دائما لتتأكد من أن رافعة اإلطار مثبتة بإحكام في نقطة الرفع الصحيحة. ●
ال تقم بوضع أي جزء من جسمك تحت السيارة المدعومة بالرافعة. ●
ال تقم بتدوير أو تشغيل المحرك عندما تكون السيارة مدعومة بالرافعة. ●
ال تقم برفع السيارة بالرافعة أثناء وجود شخص ما بداخلها. ●
عند رفع السيارة، ال تقم بوضع أي أجسام على الرافعة أو تحتها. ●
ال تقم برفع السيارة أكثر من الالزم الستبدال اإلطار. ●
توقف عن الرفع بمجرد ظهور خط التنبيه األصفر. ●

خط التنبيه األصفر

استخدم حامل الرافعة إذا دعت الضرورة للدخول تحت السيارة. ●
توخـى الحـرص الشـديد عند إنزال السـيارة لضمان عدم وجود أشـخاص يعملـون بالسـيارة أو حولها قد 

يتعرضون لإلصابات.
استخدام مقبض الرافعة ■

قم بإدخال الرأس الصندوقي بإحكام الى أن تسـمع صوت طقة لتفادي انفصال قضيب التمديد بصورة غير 
متوقعة.
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إخراج الرافعة وكيس العدة
 الموديالت المجهزة بمقصورة مفردة

ة. قم بفك الشريط وإخراج كيس العدّ  ١

قم بإخراج الرافعة.  ٢
لإلرخاء  
للشد  
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الموديالت المجهزة بمقصورة ذكية
الخلفـي.  المقعـد  وسـادات  انـزع  الخلفـي:  المقعـد  بوسـادات  المجهـزة  السـيارات   ١

( ص ٢٠٣)
اسحب العروة وافتح الغطاء.  ٢

ة. قم بفك الشريط وإخراج كيس العدّ  ٣

قم بإخراج الرافعة.  ٤
لإلرخاء  
للشد  
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الموديالت المجهزة بمقصورة مزدوجة
قلب وسادة المقعد السفلية ( ص ٢٠٣)  ١

افتح الغطاء.  ٢

ة. قم بإخراج كيس العدّ  ٣

قم بإخراج الرافعة.  ٤
لإلرخاء  
للشد  
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إخراج اإلطار االحتياطي
قـم بتجميع طرف مقبـض الرافعة وقضيب   ١
تمديد مقبض الرافعة ومفتاح ربط صواميل 

العجلة.
لتجميـع قضيـب تمديد مقبـض الرافعـة ومفتاح 
ربـط صواميل العجلـة، اضغط البـروز الموجود 

على قضيب تمديد مقبض الرافعة نحو الداخل.

أدخـل طـرف مقبـض الرافعـة فـي برغـي   ٢
التنزيل.

قـم بإنزال اإلطـار االحتياطـي إلى األرض   ٣
بشكل كامل.

قـم بنـزع كتيفـة التثبيـت وسـحب اإلطـار   ٤
االحتياطي.
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استبدال إطار مثقوب
قم بتثبيت اإلطارات باستعمال السندات.  ١

مواضع سندات اإلطاراتإطار مثقوب

وراء اإلطار الخلفي األيمناأليسراألمام
وراء اإلطار الخلفي األيسراأليمن

أمام اإلطار األمامي األيمناأليسرالخلف
أمام اإلطار األمامي األيسراأليمن

السـيارات المجهزة بطاسـة العجلة: انزع طاسة العجلة باستعمال الحافة المائلة لمفتاح ربط   ٢
صواميل العجلة كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

لحماية طاسة العجلة، ضع خرقة بين مفتاح ربط صواميل العجلة وطاسة العجلة.
النوع أالنوع ب
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٨

النوع ج

قـم بإرخـاء صواميـل العجلـة قليـال (لفـة   ٣
واحدة).

تركيب مقبض الرافعة. ( ص ٦٥١)  ٤
ضع الرافعة عند نقاط الرفع كما هو موضح في الشكل التوضيحي.  ٥

(*باستثناء الموديالت المصنوعة في األرجنتين) األمام
الدفـع  بنظـام  المجهـزة  الموديـالت   

بالعجلتين*:
تحت القضيب الجانبي األمامي

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع   
عجالت وسـيارات بـري رنـر (هيكل 

مرفوع)*:
تحت حامل المحاور
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(*الموديالت المصنوعة في األرجنتين) األمام
تحت حامل المحاور

الخلف
تحت مبيت المحور الخلفي

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
ارفـع السـيارة حتـى يكـون اإلطـار مرتفعا   ٦

قليال عن سطح األرض.
عنـد وضع الرافعة تحت مبيـت المحور الخلفي، 
تأكـد من كون األخـدود على الجـزء العلوي من 

الرافعة مالئماً لمبيت المحور الخلفي.

وكذلـك  العجلـة  صواميـل  جميـع  انـزع   ٧
اإلطار.

عنـد وضـع اإلطـار علـى األرض، ضعـه بحيث 
يكـون وجـه العجلـة الخارجيـة متجهـاً لألعلـى 

لتالفي خدش وجه العجلة الخارجية.
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بالنسـبة لبعـض الموديـالت، انـزع طاسـة   ٨
العجلة بواسطة دفعها من الجانب العكسي.

استبدال إطار مثقوب ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. ●

اإلخفاق في ذلك قد يؤدي إلى إصابات خطيرة:
قم بإنزال اإلطار االحتياطي بالكامل على األرض قبل نزعه من تحت السيارة.• 
ال تحاول نزع طاسـة العجلة باليد. يرجى توخي الحذر عند التعامل مع طاسة العجلة لتالفي التعرض • 

إلصابات جسدية غير متوقعة. 
ال تقم بلمس العجالت أو المنطقة المحيطة بالفرامل بعد قيادة السيارة مباشرة.• 

. عند لمس هذه  بعد قيادة السـيارة مباشـرة، تكون العجالت والمنطقة المحيطة بالفرامل سـاخنة جداً
المناطـق بيديك أو قدميك أو األجزاء األخر من جسـمك أثناء اسـتبدال اإلطار أو غيره، فقد يؤدي 

ذلك إلى إصابة بالحروق.
قد يؤدي عدم القيام بإتباع تلك التنبيهات إلى ارتخاء صواميل العجالت وانفصال اإلطارات، مما يتسبب  ●

في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
الموديـالت المجهـزة بنظام الدفع بالعجلتين*: اطلب شـد صواميل العجالت بقـوة تدوير تصل إلى • 

N•m 152 (١٥٫٥ كجـم ق·م) (بالنسـبة للعجالت الفوالذيـة) أو N•m 121 (١٢٫٣ كجم ق·م) 
(بالنسبة لعجالت األلمنيوم) بأسرع ما يمكن بعد استبدال العجالت.

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت وسـيارات بري رنر (هيكل مرفوع)*: اطلب من فني • 
مؤهل تثبيت صواميل العجالت بإحكام باسـتعمال مفتاح عزم بعزم تدوير N•m 105   (١٠٫٧ كجم 

ق·م) بأسرع وقت ممكن بعد قيامك باستبدال العجالت.
ال تقم بإعادة تركيب طاسة عجلة بالغة التلف، وإال فإنها قد تنفصل عن العجلة أثناء تحرك السيارة.• 
عند تركيب اإلطار، ال تقم باستعمال إال صواميل العجلة المصممة خصيصاً لعجلة ذلك اإلطار.• 
عنـد وجود أي تشـققات أو تشـوهات فـي البراغـي أو الصواميل أو ثقـوب البراغـي الموجودة على • 

العجلة، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.
عند تركيب صواميل العجالت، تأكد من تركيبها بحيث تكون أطرافها المستدقة متجهة للداخل.• 

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٥٦

تركيب اإلطار االحتياطي
قـم بإزالة أي أوسـاخ أو أجسـام غريبة عن   ١

سطح تالمس العجلة.
إذا وجـدت أجسـاماً غريبـة علـى سـطح تالمس 
العجلة، فقـد ترتخي صواميل العجلة أثناء تحرك 

السيارة، وقد ينفصل اإلطار عن السيارة.

قم بتركيب اإلطار واربط كل صامولة يدويا بمقادير متساوية تقريباً بصورة غير محكمة.  ٢
بعجلـة  الفوالذيـة  العجلـة  اسـتبدال  عنـد 
فوالذية أخر، شـد صواميل العجلة حتى 
يتالمس الجزء المستدق مع سطح التركيب 

للعجلة بصورة غير محكمة.

الجزء المستدق

سطح التركيب 
للعجلة

بعجلـة  األلمنيـوم  عجلـة  اسـتبدال  عنـد 
فوالذية، شد صواميل العجلة حتى يتالمس 
الجزء المستدق مع سطح التركيب للعجلة 

بصورة غير محكمة.

الجزء المستدق

سطح التركيب 
للعجلة

بعجلـة  األلمنيـوم  عجلـة  اسـتبدال  عنـد 
ألمنيـوم أخر، قم بتدوير صواميل العجلة 

حتى تتالمس الفلكات مع سطح العجلة.

العجلة

صامولة العجلة
الفلكة



٦٥٧ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
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٨

قم بإنزال السيارة.  ٣

اربـط بإحـكام كل صامولـة العجلـة بتدويرهـا مرتين أو ٣ مرات حسـب الترتيـب الموضح   ٤
بالشكل التوضيحي.

*الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين
عزم التدوير للتثبيت:

العجالت الفوالذية 
N•m 152 (١٥٫٥ كجم ق·م)

عجالت األلمنيوم 
N•m 121 (١٢٫٣ كجم ق·م)

*(هيكل مرفوع) الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت وسيارات بري رنر
عزم التدوير للتثبيت:

N•m  105  (١٠٫٧ كجم ق·م)

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٥٨

: قم  السـيارات المجهـزة باإلطار االحتياطـي من نفس نوع اإلطـارات المركبة عليهـا أصالً  ٥
بإعادة تركيب طاسة العجلة. 

النوع أ
قـم بمحـاذاة العـروة الموجـودة علـى طاسـة 
العجلـة مـع عمـود الصمـام كما هـو مبين في 

الشكل التوضيحي.

النوع ب

النوع ج



٦٥٩ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

النوع د

تخزين اإلطار المثقوب ■
قـد يـؤدي عدم اتباع خطوات تخزين اإلطـار المذكورة إلى إلحاق ضرر بحامـل اإلطار االحتياطي وفقدان 

اإلطار، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

تخزين اإلطار المثقوب والرافعة وكل األدوات
قـم بوضـع اإلطـار بحيـث يكـون عمـود   ١
الصمـام متجهاً لألعلى وقم بتركيب سـناد 
التثبيت مع إدخال اللسان في فتحة صامولة 
العجلـة. قـم بتدوير قضيـب تمديد مقبض 
الرافعة باتجاه حركة عقارب السـاعة إلزالة 

ارتخاء الجنزير.
تأكد بعد ذلك من وجود اللسان في فتحة صامولة 

العجلة ووجود سناد التثبيت في مركز العجلة.
سناد التثبيت  

المشبك  

غير صحيح

صحيح



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٦٠

ارفع اإلطار.  ٢
لحماية وجـه العجلة الخارجيـة، ضع قماش بين 

وجه العجلة الخارجية واإلطار.
عنـد رفـع اإلطار، قـم بتثبيتـه ورفعـه لألعلى مع 
الحـرص علـى عـدم احتباسـه بـأي من األشـياء 
المحيطـة بـه لتفادي قذفـه إلى األمـام عند وقوع 

اصطدام أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة.
للتخزيـن المناسـب، بعـد أن يصـل اإلطـار إلـى 
نصف المسـافة ألعلى تحقق مـن إمكانية دخول 

السلسلة المعلقة في فتحة اإلطار.
عزم التدوير للتثبيت:

N•m 37.0 (٣٫٨ كجم ق·م)
تأكد من عدم ارتخاء اإلطار بعد تثبيته:  ٣

ادفع اإلطار واسحبه  
قم بمحاولة تدويره  

تأكد بالنظر من أن اإلطار غير عالق باألجزاء 
المحيطة به.

. ٣ ٢ والخطوة  عند وجود ارتخاء أو سوء تثبيت، قم بتكرار الخطوة 
٣ كلما انخفض اإلطار أو اختل تثبيته. قم بتكرار الخطوة   ٤

قضيـب  علـى  الموجـود  البـروز  اضغـط   ٥
تمديـد مقبـض الرافعـة نحو الداخـل وقم 
بتفكيـك طـرف مقبـض الرافعـة وقضيـب 
تمديد مقبض الرافعة ومفتاح ربط صواميل 

العجلة.

قم بتخزين العدة والرافعة بإحكام.  ٦



٦٦١ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
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٨

بعد استعمال العدة والرافعة ■
قبـل القيـادة تأكد مـن أن الرافعة وكل العـدة مثبتة بإحكام في أماكـن تخزينها، وذلك لتقليـل مخاطر وقوع 

إصابات أثناء وقوع تصادم أو الفرملة بصورة مفاجئة.

عند تخزين اإلطار المثقوب ■
تأكد من عدم وجود أجسـام غريبة بين اإلطار وأجزاء سـفلية من جسـم السـيارة. (باسـتثناء القماش الذي 

يحمي وجه العجلة الخارجية)
عند ربط قضيب تمديد مقبض الرافعة ■

قـم بإدخـال الرأس الصندوقي بإحكام إلى أن تسـمع صوت طقة. وإال فقد ينفصـل قضيب التمديد مما قد 
يؤدي الى إلحاق ضرر بالطالء أو جسم السيارة.

عند استبدال اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
عنـد نـزع أو تثبيـت العجالت أو اإلطـارات أو صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات 
الخاصـة بـه، اتصل بوكيـل تويوتا ألن التعامـل غير الصحيح مع صمـام تحذير ضغط نفـخ اإلطار ووحدة 

إرسال اإلشارات الخاصة به قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بهما.
لتفـادي إلحـاق الضـرر بصمامـات تحذيـر ضغـط نفخ اإلطـار ووحـدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها  ■

(السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
إذا قمـت بتصليح إطار باسـتعمال مادة سـائلة لمنع التسـرب، قد ال يعمل صمام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار 
ووحدة إرسـال اإلشـارات الخاصة به بصورة صحيحة. إذا تم اسـتعمال سـائل منع التسرب، قم باالتصال 
بوكيل تويوتا أو محل صيانة مؤهل آخر بأسرع ما يمكن. تأكد من استبدال صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به عند استبدال اإلطار. ( ص ٥٦٥)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٦٢

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك
إذا تعذر بدء تشـغيل المحرك حتى عند اتباع إجراءات بدء التشـغيل الصحيح ( ص ٢٥٢، 

٢٥٥)، تحقق من كل النقاط التالية:

لن يبدأ دوران المحرك حتى إذا كان موتور بدء تشغيل المحرك يعمل بشكل عادي.
قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:

قد ال يكون هناك وقود يكفي في خزان الوقود بالسيارة.  ●
محرك البنزين: أعد تعبئة السيارة بالوقود.

محرك الديزل:  ص ٦٨٠
قد يكون المحرك مملوءاً بالوقود. (محرك البنزين) ●

حاول بدء تشغيل المحرك مرة أخر باتباع إجراءات بدء التشغيل الصحيحة. 
( ص ٢٥٢، ٢٥٥)

قد يكون هناك خلل في النظام المانع لتشغيل المحرك. ( ص ١٣٠) ●
موتور بدء تشغيل المحرك يدور ببطء أو المصابيح الداخلية والمصابيح األمامية 

الرئيسية خافتة اإلضاءة أو بوق التنبيه ال يصدر صوتا أو يصدر صوتا خافتا.
قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:

قد تكون شحنة البطارية فارغة. ( ص ٦٦٨) ●
قد تكون توصيالت أطراف توصيل البطارية مرتخية أو يغطيها الصدأ. ●

ال يدور موتور بدء تشغيل المحرك (السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في 
السيارة وبدء التشغيل).

قد يكون هناك خلل بنظام بدء تشـغيل المحرك بسـبب مشكلة كهربائية مثل وجود دائرة مفتوحة 
أو احتراق فيوز. ولكن، يتوفر إجراء مؤقت لبدء تشغيل محرك السيارة. ( ص ٦٦٣)



٦٦٣ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ
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٨

ال يدور موتور بدء تشغيل المحرك أو المصابيح الداخلية والمصابيح األمامية الرئيسية 
. ال تضيء أو بوق التنبيه ال يصدر صوتاً

قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:
● . قد يكون أحد طرفي توصيل البطارية أو كالهما مفصوالً
قد تكون شحنة البطارية فارغة. ( ص ٦٦٨) ●
قد يكون هناك خلل في نظام تأمين عجلة القيادة. (السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول  ●

في السيارة وبدء التشغيل)
اتصل بوكيل تويوتا لديك إذا لم تتمكن من إصالح المشكلة، أو إذا كانت إجراءات اإلصالح غير معروفة.
وظيفة االنطالق بالسيارة عند الطوارئ (السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في 

السيارة وبدء التشغيل)
عندمـا ال يبدأ تشـغيل المحرك، يمكن اسـتخدام الخطـوات التالية كإجراء مؤقت لبدء تشـغيل 

المحرك إذا كان مفتاح تشغيل المحرك يعمل بصورة عادية.
قم بتعشيق فرامل االنتظار.  ١

قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو الى   ٢
وضع الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي).

.ACCESSORY اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات  ٣
احتفـظ بمفتاح تشـغيل المحـرك مضغوطاً لمدة ١٥ ثانيـة تقريباً أثناء ضغط دواسـة الفرامل   ٤

ودواسة الكلتش (جهاز نقل الحركة اليدوي) بإحكام.
حتى إذا أمكن بدء تشـغيل المحرك باسـتخدام الخطوات أعاله، فقد يكون هناك خلل بالنظام. 

اطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا لديك.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٦٤

إذا لم تعمل المفتاح االلكتروني بصورة صحيحة 
(السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة 

وبدء التشغيل)
إذا حـدث انقطـاع في االتصال بيـن المفتاح اإللكتروني والسـيارة ( ص ١٩٦) أو لم يمكن 
اسـتخدام المفتـاح االلكتروني بسـبب نفاد شـحنة البطاريـة، ال يمكن اسـتخدام النظام الذكي 
للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية. في هذه الحالة، يمكن 

فتح األبواب وبدء تشغيل المحرك من خالل اتباع اإلجراءات التالية.

تأمين وفك تأمين األبواب
قـم باسـتعمال المفتـاح الميكانيكـي ( ص 

١٧٤، ١٧٧) لتنفيذ عمليات التشغيل التالية:
لتأمين جميع األبواب  

لفك تأمين جميع األبواب  
المـزدوج:  التأميـن  بنظـام  المجهـزة  السـيارات 
عند تدويـر المفتاح للخلف، يتـم فك تأمين باب 
السـائق. عنـد تدويـر المفتـاح مرة ثانيـة خالل ٣ 

.ثوان، يتم فك تأمين األبواب األخر



٦٦٥ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ
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بدء تشغيل المحرك
 جهاز نقل الحركة التلقائي

تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P واضغط دواسة الفرامل.  ١
قـم بمالمسـة المنطقـة خلـف زر التأميـن   ٢
وزر فك التأميـن الموجودين على المفتاح 

االلكتروني لمفتاح تشغيل المحرك.
يتم إصدار صوت إشـاري عند اكتشـاف المفتاح 
االلكتروني وسـيتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك 

.IGNITION ON على وضع التشغيل
عندمـا يكون النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 
التشـغيل مضبوطـاً على وضع اإليقـاف في تهيئة 
ضبـط  سـيتم  الطلـب،  حسـب  سـيارتك  إعـداد 
مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضـع الكماليات 

.ACCESSORY

اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣
سيتم عرض رسالة توضح كيفية بدء تشغيل المحرك على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٤
إذا ظل بدء تشغيل المحرك غير ممكن، اتصل بوكيل تويوتا.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٦٦

جهاز نقل الحركة اليدوي
تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق N واضغط دواسة الكلتش.  ١

قـم بمالمسـة المنطقـة خلـف زر التأميـن   ٢
وزر فك التأميـن الموجودين على المفتاح 

االلكتروني لمفتاح تشغيل المحرك.
يتم إصدار صوت إشـاري عند اكتشـاف المفتاح 
االلكتروني وسـيتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك 

.IGNITION ON على وضع التشغيل
عندمـا يكون النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء 
التشـغيل مضبوطـاً على وضع اإليقـاف في تهيئة 
ضبـط  سـيتم  الطلـب،  حسـب  سـيارتك  إعـداد 
مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضـع الكماليات 

.ACCESSORY

اضغط دواسة الكلتش بإحكام.  ٣
سيتم عرض رسالة توضح كيفية بدء تشغيل المحرك على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٤
إذا ظل بدء تشغيل المحرك غير ممكن، اتصل بوكيل تويوتا.



٦٦٧ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ
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إيقاف دوران المحرك ■
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو الى وضع الالتعشيق 

N (جهاز نقل الحركة اليدوي) واضغط مفتاح تشغيل المحرك كالمعتاد عند إيقاف تشغيل المحرك.
استبدال بطارية المفتاح ■

بما أن هذا اإلجراء الموضح أعاله هو إجراء مؤقت، يوصى باسـتبدال بطارية المفتاح اإللكتروني على الفور 
عند نفاد شحنتها. ( ص ٥٧٩)

نظام التحذير (السيارات المجهزة بنظام التحذير الخاصة بماليزيا والمغرب) ■
لن يؤدي استخدام المفتاح الميكانيكي لتأمين األبواب إلى تهيئة نظام التحذير.

فـي حالـة فك تأمين أحد األبواب باسـتخدام المفتاح الميكانيكي وفتحه عندما يكـون نظام التحذير مضبوطاً 
على وضع التشغيل، فقد يعمل نظام التحذير. ( ص ١٣٧)

تغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك ■
قـم بتحريـر دواسـة الفرامل (جهـاز نقل الحركـة التلقائي) أو دواسـة الكلتـش (جهاز نقل الحركـة اليدوي) 

٣ الموضحة أعاله. واضغط مفتاح تشغيل المحرك في الخطوة 
ال يبدأ تشغيل المحرك وسيتم تغيير األوضاع في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح. ( ص ٢٥٨)

عندما ال يعمل المفتاح االلكتروني بصورة صحيحة ■
تأكـد من أن النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل غير مضبوط على وضـع اإليقاف في تهيئة إعداد  ●

سيارتك حسب الطلب. إذا كان النظام في وضع اإليقاف، قم بتشغيله. 
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب:  ص ٧٣٣)

. إذا كان ذلك الوضـع مختاراً، قم بإلغـاء الوظيفة.  ● تأكـد ممـا إذا كان وضـع توفير شـحنة البطارية مختـاراً
( ص ١٩٤)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٦٨

إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة
يمكن اتباع اإلجراءات التالية لبدء تشغيل المحرك حتى إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة.

يمكنك االتصال بوكيل تويوتا أو ورشة تصليح مؤهلة.
إذا توافر لديك زوج من كبالت التوصيل وسـيارة أخر توجد فيها بطارية ١٢ فولط، فيمكنك 

بدء تشغيل محرك سيارتك باتباع الخطوات التالية.
افتح غطاء حجيرة المحرك. ( ص ٥٣٤)  ١

قم بتوصيل كبالت التوصيل تبعاً لإلجراء التالي:  ٢
قـم بتوصيـل مشـبك كبـل التوصيـل الموجب بطـرف توصيـل البطاريـة الموجب (+)   

بسيارتك.
قـم بتوصيل مشـبك الطرف اآلخر من كبـل التوصيل الموجب بطـرف توصيل البطارية   

.الموجب (+) بالسيارة األخر
قم بتوصيل مشـبك كبل التوصيل السـالب بطرف توصيل البطارية السالب (-) بالسيارة   

.األخر
قم بتوصيل مشبك الطرف اآلخر من كبل التوصيل السالب بنقطة معدنية صلبة ثابتة غير   
مطلية بعيدة عن البطارية و أي من األجزاء المتحركة كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

1GR-FE المحرك



٦٦٩ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

 2 (السـيارات غيـر المجهـزة بجهـاز التبريـد البينيGD-FTV 1 وGD-FTV المحـركات
د بواسطة الماء) المبرّ



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٧٠

 د المحـركات 1GD-FTV و 2GD-FTV (السـيارات المجهزة بجهاز التبريـد البيني المبرّ
بواسطة الماء)

5L-E المحرك



٦٧١ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

قم ببدء تشغيل محرك السيارة األخر. قم بزيادة سرعة المحرك قليال وحافظ عليها في هذا   ٣
المستو لمدة ٥ دقائق تقريبا لشحن بطارية سيارتك.

السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل: افتح وأغلق أي من األبواب   ٤
عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف.

حافظ على سـرعة دوران محرك السيارة األخر وابدأ تشغيل محرك سيارتك بضبط مفتاح   ٥
تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السيارات غير المجهزة بالنظام الذكي لدخول 
السـيارة وبـدء التشـغيل) أو على وضـع التشـغيل IGNITION ON (السـيارات المجهزة 

بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل).
بمجرد بدء دوران محرك سيارتك، قم بفصل كبالت التوصيل بعكس ترتيب توصيلها.  ٦

بعد بدء دوران المحرك، اطلب فحص سيارتك من وكيل تويوتا في أقرب وقت ممكن.

بدء تشغيل المحرك عندما تكون البطارية فراغة الشحنة (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي) ■
ال يمكن بدء تشغيل المحرك بدفع السيارة.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
اضبط المصابيح األمامية الرئيسية ونظام الصوت على وضع اإليقاف أثناء عدم دوران المحرك.  ●

(السيارات المجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك: ماعدا عندما يتم إيقاف تشغيل المحرك نتيجة لتشغيل 
نظام إيقاف وتشغيل المحرك)

قـم بإيقاف تشـغيل أي أجهـزة كهربائية غير ضرورية أثناء تحرك السـيارة بسـرعات بطيئة لمـدة طويلة من  ●
الزمن، مثل االزدحام المروري.

عند نزع البطارية أو نفاد شحنتها ■
يتـم مسـح المعلومـات المحفوظة فـي ECU. إذا نفدت شـحنة البطارية، اطلب من وكيـل تويوتا فحص  ●

السيارة.
قد ال يتم إغالق النوافذ اآللية بصورة عادية. في هذه الحالة، قم بتمهيد النوافذ اآللية. (إذا كانت سـيارتك  ●

مجهزة بها) ( ص ٢١٨)
شحن البطارية ■

سـوف تفرغ شـحنة البطارية تدريجياً بشـكل طبيعي وبفعل اسـتهالك بعض األجهزة الكهربائية للطاقة حتى 
عند عدم اسـتعمال السيارة. إذا تركت السـيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن فقد تفرغ شحنة البطارية وتتعذر 

إمكانية تشغيل المحرك. (يتم شحن البطارية تلقائياً أثناء القيادة.)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٧٢

عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها (السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) ■
في بعض الحاالت، قد ال يمكن فك تأمين األبواب باستعمال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل  ●

عندما تكون البطارية فارغة الشحنة. قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي 
لتأمين أو فك تأمين األبواب.

قد ال يبدأ تشـغيل المحرك عند المحاولة األولى بعد إعادة شـحن البطارية، ولكن سـيتم تشـغيل المحرك  ●
بشكل طبيعي بعد المحاولة الثانية. ال يدل هذا على وجود خلل.

يتـم حفظ وضع مفتاح تشـغيل المحرك في ذاكرة السـيارة. عنـد إعادة توصيل البطارية سـيعود النظام إلى  ●
الوضـع الـذي كان مضبوطـاً عليه قبـل فروغ شـحنة البطارية. قبـل فصل البطاريـة، اضبط مفتاح تشـغيل 

المحرك على وضع اإليقاف. 
إذا لم تكن متأكداً من الوضع الذي كان مفتاح تشـغيل المحرك مضبوطاً عليه قبل أن تفرغ شـحنة البطارية، 

انتبه كثيراً عند إعادة توصيل البطارية.
السـيارات المجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك: بعد فصل أطراف البطارية وإعادة توصيلها أو استبدال  ●

البطارية، قد ال يقوم نظام إيقاف وتشغيل المحرك بإيقاف المحرك تلقائياً لمدة تصل إلى ساعة.
عند استبدال البطارية ■

●  (20HR) استعمل بطارية يكون مقاس غطائها مماثالً للبطارية السابقة وذات سعة تعادل معدل ٢٠ ساعة
أو أكبر.

إذا كان المقاس يختلف عن مقاس غطاء البطارية السابقة، ال يمكن تثبيت البطارية بصورة صحيحة.• 
عندما تكون سـعة معدل ٢٠ سـاعة منخفضة حتى إذا كانت مدة عدم اسـتعمال السيارة قصيرة، قد تفرغ • 

شحنة البطارية وقد ال يتمكن المحرك من بدء التشغيل.
السـيارات المجهـزة بنظـام إيقـاف وتشـغيل المحـرك: قـم باسـتعمال بطاريـة أصليـة مصممـة خصيصاً  ●

لالسـتعمال مـع نظام إيقاف وتشـغيل المحرك أو بطاريـة ذات مواصفات تعادل البطاريـة األصلية. إذا تم 
استعمال البطارية غير المدعومة، قد يتم تقييد وظائف نظام إيقاف وتشغيل المحرك لحماية البطارية.

كذلـك، قـد يتم تقليـل أداء البطارية وقـد ال يمكن إعادة بدء تشـغيل المحرك. قم باالتصـال بوكيل تويوتا 
للمزيد من التفاصيل.

للمزيد من التفاصيل، قم باستشارة وكيل تويوتا. ●



٦٧٣ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

عند نزع أطراف توصيل البطارية ■
. عند القيام بنزع طرف التوصيل الموجب (+)، إذا  احرص دائماً على نزع طرف التوصيل السالب (-) أوالً
المس طرف التوصيل الموجب (+) أي جسـم معدني في المنطقة المحيطة، فقد تحدث شـرارة تؤدي إلى 

نشوب حريق باإلضافة إلى صدمات كهربائية والوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.
لتالفي نشوب حريق أو انفجار البطارية ■

قم بمراعاة التنبيهات التالية لتالفي حوادث اشتعال الغاز القابل لالشتعال الذي قد ينبعث من البطارية:
تأكـد من كون كل كبل التوصيل موصوالً بطرف التوصيل الصحيح وغير مالمس ألجزاء أخر بخالف  ●

طرف التوصيل الصحيح بصورة غير مقصودة.
ال تسـمح للطـرف اآلخر لكبـل التوصيل الموصـول بطرف التوصيـل الموجب «+» بمالمسـة أي قطع  ●

أخر أو سطوح معدنية موجودة بالقرب من البطارية مثل سندات أو قطعة معدنية غير مطلية.
عنـد التعامـل مع كبـالت التوصيل، ال تعمد إلى مالمسـة طـرف التوصيل الموجب + لطـرف التوصيل  ●

السالب –.
ال تعمد الى التدخين أو إشعال أعواد ثقاب أو والعة سجائر بالقرب من البطارية وينبغي عدم وجود أي  ●

من مصادر اللهب المكشوفة بالقرب منها.
تنبيهات احتياطية حول البطارية ■

تحتـوي البطارية على محلول يضم مواد سـامة وأحماض أكالة، بينمـا تحتوي المكونات المرتبطة بها على 
الرصاص ومركبات الرصاص. يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند التعامل مع البطارية:

عنـد التعامل مع البطارية، ينبغي دائما ارتداء نظارات واقية واحرص على عدم مالمسـة محلول البطارية  ●
(حامض) للجلد أو المالبس أو جسم السيارة.

ال تعمد الى االنحناء فوق البطارية. ●
في حالة التالمس العفوي لمحلول البطارية مع الجلد أو العين، فقم على الفور بغسل المنطقة المتضررة  ●

بالمـاء واإلسـراع للحصول على رعايـة طبية. قم بوضع اسـفنجة أو قماش مبلل علـى المنطقة المصابة 
لحين تلقي الرعاية الطبية.

قم دائما بغسل اليدين بعد التعامل مع البطارية أو أطراف توصيلها وغيرها من األجزاء المرتبطة بها. ●
ال تسمح بوجود أطفال بالقرب من البطارية. ●



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٧٤

عند استبدال البطارية ■
عندمـا تكون سـدادة فتحـة التهوية والمؤشـر بالقرب مـن كتيفة التثبيت، فقد يتسـرب محلـول البطارية  ●

(حمض الكبريتيك).
للمعلومات حول استبدال البطارية، اتصل بوكيل تويوتا. ●

لتالفي حدوث أضرار بالسيارة (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي) ■
ال تقم ببدء تشـغيل المحرك بواسـطة دفع السيارة أو سـحبها ألنه يمكن أن يؤدي الى زيادة سخونة المحول 

الحفاز عن الحدود الطبيعية، مما يتسبب في نشوب حريق.

عند التعامل مع كبالت التوصيل ■
عند توصيل كبالت التوصيل، تأكد من كونها غير متشابكة بمروحة التبريد أو الحزام.



٦٧٥ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

إذا ازدادت سخونة المحرك عن الحدود الطبيعية
قد تشير الحاالت التالية الى تسخين سيارتك عن الحدود الطبيعية.

إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك ( ص ١٥٢) تدخل في المنطقة الحمراء أو  ●
هناك فقدان ملحوظ في قوة المحرك. (على سبيل المثال، ال تزداد سرعة السيارة.) 

البخار يتصاعد من أسفل غطاء حجيرة المحرك. ●
إجراءات التصحيح

أوقف السيارة في مكان آمن وأوقف تشغيل نظام تكييف الهواء، ومن ثم أوقف المحرك.  ١
إذا الحظت بخارا يتصاعد:   ٢

ارفع غطاء حجيرة المحرك بحذر بعد أن يتالشى البخار.
إذا لم تالحظ بخارا: 

ارفع غطاء حجيرة المحرك بحذر.
بعـد أن يبـرد المحرك بدرجة كافيـة، افحص الخراطيم والراديتير بحثا عن تسـربات بسـائل   ٣

التبريد.
الراديتير  

مروحة التبريد  
إذا حـدث تسـرب كميـة كبيرة من سـائل 
التبريـد، يرجـى االتصـال بوكيـل تويوتـا 

. لديك فوراً



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٧٦

رضي إذا كان بين الخطين ”F“ (مستو االمتالء)  مستو سائل التبريد يكون في الوضع المُ  ٤
و”L“ (مستو منخفض) الموجودين على الخزان.

الخزان  
الخط ”F“ (مستو االمتالء)  

الخط ”L“ (مستو منخفض)  
غطـاء الراديتيـر (إذا كانت سـيارتك   

مجهزة به)
سائل تبريد المحرك

:1GR-FE 2:المحركTR-FE 1 وTR-FE المحركات

:2GD-FTV 1 وGD-FTV 5:المحركاتL-E المحرك

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) سائل تبريد جهاز التبريد البيني



٦٧٧ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٨

قم بإضافة سائل تبريد المحرك إذا دعت الضرورة. ( ص ٧١٢)  ٥
يمكن استخدام الماء في حاالت الطوارئ إذا لم يتوفر سائل تبريد المحرك.

سائل تبريد المحرك
:1GR-FE 2:المحركTR-FE 1 وTR-FE المحركات

:2GD-FTV 1 وGD-FTV 5:المحركاتL-E المحرك



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٧٨

(إذا كانت سيارتك مجهزة به) سائل تبريد جهاز التبريد البيني

قم بتشغيل المحرك لتأكد من تشغيل مروحة تبريد الراديتير وللبحث عن تسرب سائل تبريد   ٦
المحرك من الراديتير والخراطيم.

إذا كانت المروحة ال تعمل:   ٧
أوقف دوران المحرك على الفور واتصل بوكيل تويوتا لديك.

إذا كانت المروحة تعمل: 
اطلب فحص السيارة من أقرب وكيل تويوتا.

عند فحص حجيرة المحرك لسيارتك ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

اإلخفاق في ذلك قد يؤدي الى اإلصابة بجروح خطيرة مثل الحريق.
إذا الحظت بخاراً يتصاعد من أسفل غطاء حجيرة المحرك، ال تعمد الى فتح غطاء حجيرة المحرك الى  ●

. أن يتالشى البخار. قد تكون حجيرة المحرك ساخنة جداً
احتفـظ باأليـدي والمالبـس (خصوصاً ربطـة العنق أو لفاع أو وشـاح) بعيـداً عن المـراوح واألحزمة.  ●

اإلخفـاق فـي قيامك بذلـك قد يؤدي إلى احتبـاس األيدي والمالبـس، األمر الذي يتسـبب في اإلصابة 
بجروح خطيرة.

ال تقم بإرخاء غطاء الراديتير (إذا كانت سـيارتك مجهزة به) أو غطاء خزان سـائل تبريد المحرك أو غطاء  ●
خزان سـائل تبريد جهاز التبريد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به) بينما يكون المحرك والراديتير على 

درجة سخونة عالية. قد يندفع البخار أو سائل التبريد الشديد الحرارة.



٦٧٩ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ

اكل
 مش
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٨

عند إضافة سائل تبريد المحرك ■
أضـف سـائل التبريد ببطء بعد أن يبـرد المحرك بصورة كافية. قد تؤدي إضافة سـائل تبريد بارد إلى محرك 

ساخن بسرعة عالية الى حدوث تلف بالمحرك.
لتفادي تلف نظام التبريد ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:
تفادي تلويث سائل التبريد بمادة غريبة (مثل رمل أو غبار أو غيره). ●
ال تقم باستعمال أية مواد إضافة لسائل التبريد. ●



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٨٠

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بسبب نفاد الوقود 
(محرك الديزل فقط)

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بسبب نفاد الوقود:
قم بتزويد سيارتك بالوقود.  ١

لتفريـغ الهواء من نظام الوقود، قم بتشـغيل   ٢
تشـعر  حتـى  اليدويـة  التصريـف  مضخـة 

بمقاومة أكبر.

ابدأ تشغيل المحرك. ( ص ٢٥٢، ٢٥٥)  ٣
 ٢ إذا لـم يبدأ تشـغيل المحرك حتى بعد إجـراء الخطوات أعاله، انتظر ١٠ ثوان وحـاول تكرار الخطوة 

٣ مرة أخر. إذا لم يمكن بدء تشغيل المحرك بعد ذلك، اتصل بوكيل تويوتا لديك. و 
بعد بدء تشغيل المحرك، اضغط دواسة التعجيل بخفة حتى يدور المحرك بسالسة.

عند إعادة بدء تشغيل المحرك ■
ال تحـاول تشـغيل موتور بدء تشـغيل المحرك قبل تعبئة الوقود وتشـغيل مضخة التصريـف اليدوية. قد  ●

يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالمحرك وبنظام الوقود.
ال تعمد الى تشغيل موتور بدء تشغيل المحرك لمدة أكثر من ٣٠ ثانية في آن واحد. وإال فقد تزداد درجة  ●

حرارة موتور بدء تشغيل المحرك ونظام توصيل األسالك.



٦٨١ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ
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إذا كانت السيارة منغرزة
قـم بتنفيذ اإلجـراءات التالية إذا دارت إطارات السـيارة في أماكنها بـدون احتكاك أو انغرزت 

السيارة في الوحل أو الرمل أو الثلج:
قم بإيقاف تشغيل المحرك. قم بتعشيق فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع   ١
االنتظار P (جهاز نقل الحركة التلقائي) أو الى وضع الالتعشيق N (جهاز نقل الحركة اليدوي).

انزع األوحال أو الثلج أو الرمال من حول اإلطار المنغرز.  ٢
ضع الخشب أو األحجار أو غيرها من المواد تحت اإلطارات للمساعدة على توفير قوة السحب.  ٣

أعد بدء تشغيل المحرك.  ٤
السـيارات المجهـزة بنظام إبطال التـروس التفاضلية الخلفية: قم بإبطـال التروس التفاضلية   ٥

الخلفية. ( ص ٣٧١)
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة D أو الى وضع الرجوع للخلف R (جهاز   ٦
نقـل الحركة التلقائي) أو الى وضـع الترس األول 1 أو وضع الرجوع للخلف R (جهاز نقل 

الحركة اليدوي)، واضغط دواسة التعجيل بحذر للتخلص من السيارة.



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٨٢

■ /TRC عندما يكون من الصعب تخليص السـيارة من الغرز (السـيارات المجهزة بنظام التحكم بقوة السحب
(A-TRC نظام التحكم الفعال بقوة السحب

.A-TRC نظام التحكم الفعال بقوة السحب/TRC اضغط  إليقاف تشغيل نظام التحكم بقوة السحب
 AUTO LSD ًالسـيارات غير المجهزة بنظـام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنـزالق تلقائيا

(السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)

 AUTO LSD ًالسـيارات غير المجهزة بنظـام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنـزالق تلقائيا
(السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات)

 AUTO LSD ًالسيارات المجهزة بنظام التحكم في التروس التفاضلية المحدودة االنزالق تلقائيا



٦٨٣ ٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ
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٨

عند محاولة تخليص السيارة المنغرزة ■
إذا قررت تحريك السـيارة لألمام والخلف لتخليصها، تأكد من عدم وجود أي من األشـياء أو األشـخاص 
أو السـيارات األخر في المنطقة المحيطة بالسـيارة لتالفي اصطدام السـيارة بها. قد تندفع السـيارة فجأة 

للخلف أو لألمام فور تخليصها من الغرز. يرجى توخي الحذر الشديد.
عند تحريك ذراع تبديل السرعات ■

بالنسـبة للسـيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي، احرص على عدم نقل ذراع تبديل السرعات أثناء 
ضغط دواسة التعجيل.

وإال فقد يؤدي ذلك الى تعجيل سريع غير متوقع للسيارة مما قد يتسبب في وقوع حادث، األمر الذي يؤدي 
الى الوفاة أو إصابات خطيرة.

لتالفي إتالف جهاز نقل الحركة وغيره من المكونات ■
تجنب دوران اإلطارات في أمكانها بدون احتكاك وضغط دواسة التعجيل أكثر من الالزم. ●
إذا ظلت السيارة منغرزة حتى بعد تنفيذ تلك اإلجراءات، فقد يكون من الضروري قطر السيارة لتخليصها  ●

من الغرز.
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: عندما يضيء ضوء التحذير من درجة حرارة سائل جهاز  ●

نقل الحركة التلقائي (السيارات غير المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات) أو يتم عرض رسالة 
التحذير من درجة حرارة سـائل جهاز نقل الحركة التلقائي (السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة 
المعلومات) أثناء محاولة تخليص سـيارة منغرزة، قم على الفور برفع قدمك عن دواسة التعجيل وانتظر 
حتـى ينطفئ ضوء التحذير (السـيارات غير المجهزة بشاشـة العـرض المتعددة المعلومـات) أو تختفي 
رسـالة التحذير (السيارات المجهزة بشاشـة العرض المتعددة المعلومات). وإال فقد يتعرض جهاز نقل 

الحركة للتلف. ( ص ٢٧٠، ٦٣٢)



٨-٢. الخطوات التي ينبغي تنفيذها عند الطوارئ٦٨٤
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٩-١. المواصفات٦٨٦

بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، الخ)

األبعاد

الطول 
اإلجمالي

قاعدة 
عجالت 
قصيرة*٢

باستثناء السيارات 
المجهزة بواقية 

الصدمات 
الفوالذية األمامية

السيارات غير المجهزة 
بواقية الصدمات الخلفية

mm 4930 (٤٩٣٠ مم)*٣
mm 4920 (٤٩٢٠ مم)*٤

السيارات المجهزة بواقية 
mm 5000 (٥٠٠٠ مم)الصدمات الخلفية

للسيارات المجهزة بواقية الصدمات 
mm 4995 (٤٩٩٥ مم)الفوالذية األمامية

قاعدة 
عجالت 
طويلة*٢

السيارات 
غير المجهزة 
بواقية الوحل 

العلوية

باستثناء 
السيارات 
المجهزة 

بواقية 
الصدمات 
الفوالذية 
األمامية

السيارات غير 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية

mm 5265 (٥٢٦٥ مم)*٣، ٥
mm 5255 (٥٢٥٥ مم)*٤، ٥
mm 5285 (٥٢٨٥ مم)*٣، ٦
mm 5275 (٥٢٧٥ مم)*٤، ٦

السيارات 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية
mm 5335 (٥٣٣٥ مم)

للسيارات 
المجهزة 

بواقية 
الصدمات 
الفوالذية 
األمامية

السيارات غير 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية
mm 5260 (٥٢٦٠ مم)

السيارات 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية
mm 5330 (٥٣٣٠ مم)

السيارات 
المجهزة 

بواقية الوحل 
العلوية

باستثناء 
السيارات 

المجهزة بواقية 
الصدمات 
الفوالذية 
األمامية

السيارات غير 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية
mm 5255 (٥٢٥٥ مم)*٥
mm 5275 (٥٢٧٥ مم)*٦

السيارات 
المجهزة بواقية 

الصدمات الخلفية
mm 5325 (٥٣٢٥ مم)

للسيارات المجهزة بواقية 
mm 5330 (٥٣٣٠ مم)الصدمات الفوالذية األمامية

العرض 
اإلجمالي

mm 1800 (١٨٠٠ مم)*٧السيارات غير المجهزة بواقية الوحل العلوية
mm 1815 (١٨١٥ مم)*٨

mm 1855 (١٨٥٥ مم)*٩السيارات المجهزة بواقية الوحل العلوية
mm 1900 (١٩٠٠ مم)*١٠
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يارة
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االرتفاع 
اإلجمالي*١

mm  1685  (١٦٨٥ مم)قاعدة عجالت قصيرة*٢

قاعدة 
عجالت 
طويلة*٢

الموديالت المجهزة 
بنظام الدفع 
بالعجلتين*٢

الموديالت المجهزة 
mm 1690 (١٦٩٠ مم)بمقصورة مفردة

الموديالت المجهزة 
mm 1695 (١٦٩٥ مم)بمقصورة ذكية

الموديالت المجهزة 
mm  1700  (١٧٠٠ مم)بمقصورة مزدوجة

الموديالت المجهزة 
بنظام الدفع بأربع 

عجالت وسيارات 
بري رنر (هيكل 

مرفوع)*٢

الموديالت المجهزة 
mm 1795 (١٧٩٥ مم)بمقصورة مفردة

الموديالت المجهزة 
mm 1810 (١٨١٠ مم)بمقصورة ذكية

الموديالت المجهزة 
mm 1815 (١٨١٥ مم)بمقصورة مزدوجة

قاعدة 
العجالت

mm 2750 (٢٧٥٠ مم)قاعدة عجالت قصيرة*٢

قاعدة 
عجالت 
طويلة*٢

الموديالت المجهزة بنظام الدفع 
mm 3085 (٣٠٨٥ مم)بالعجلتين*٢

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت وسيارات بري رنر (هيكل 

مرفوع)*٢
mm 3090 (٣٠٩٠ مم)

المسافة بين 
العجلتين 
األماميتين

mm 1510 (١٥١٠ مم)الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*٢

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت 
وسيارات بري رنر (هيكل مرفوع)*٢

mm 1505 (١٥٠٥ مم)*١٢
mm 1495 (١٤٩٥ مم)*١٣
mm 1535 (١٥٣٥ مم)*١٤

المسافة بين 
العجلتين 
الخلفيتين

mm 1510 (١٥١٠ مم)الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*٢

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت 
وسيارات بري رنر (هيكل مرفوع)*٢

mm 1520 (١٥٢٠ مم)*١٢
mm 1510 (١٥١٠ مم)*١٣
mm 1550 (١٥٥٠ مم)*١٤



٩-١. المواصفات٦٨٨

السيارة غير المحملة  :١*  
راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)  :٢*  

السيارات المجهزة بمصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع أ ( ص ٥٨٧)  :٣*  
السيارات المجهزة بمصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب ( ص ٥٨٧)  :٤*  

السيارات المجهزة بالبوابة الخلفية من النوع أ ( ص ١٩٠)  :٥*  
السيارات المجهزة بالبوابة الخلفية من النوع ب ( ص ١٩٠)  :٦*  

السيارات غير المجهزة بالدرجة الجانبية  :٧*  
السيارات المجهزة بالدرجة الجانبية  :٨*  

السيارات المجهزة بالتجهيزات الخارجية من النوع أ*١١  :٩*  
السيارات المجهزة بالتجهيزات الخارجية من النوع ب*١١  :١٠*  

انظر «كيفية تحديد نوع التجهيزات الخارجية» للتحقق من نوع سيارتك. ( ص ٦٨٨)  :١١*  
205R16C السيارات المجهزة بإطارات  :١٢*  

225/70R17C السيارات المجهزة بإطارات  :١٣*  
265/60R18 265/65 أوR17 السيارات المجهزة بإطارات  :١٤*  

كيفية تحديد نوع التجهيزات الخارجية ■
تحقق من نوع التجهيزات الخارجية في األشكال التوضيحية التالية.

النوع أالنوع ب
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األوزان (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة)
للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

وزن السيارة 
بكامل الحمولة

الموديالت 
المجهزة 

بمقصورة مفردة

1TR-FE 2700 المحرك kg
(٢٧٠٠ كجم)

2TR-FE 2710 المحرك kg
(٢٧١٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*

 2810 kg
(٢٨١٠ كجم)

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت*

 2870 kg
(٢٨٧٠ كجم)

kg  2750 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (٢٧٥٠ كجم)

الموديالت 
المجهزة 

بمقصورة ذكية

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*

 2860 kg
(٢٨٦٠ كجم)

kg  2750 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (٢٧٥٠ كجم)

الموديالت 
المجهزة 

بمقصورة مزدوجة

1GR-FE 2870 المحرك kg
(٢٨٧٠ كجم)

2TR-FE 2710 المحرك kg
(٢٧١٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت*

 2910 kg
(٢٩١٠ كجم)

kg 2810 بري رنر (هيكل مرفوع)*
(٢٨١٠ كجم)

الحمل األقصى 
المسلط على 

المحور المسموح 
به

األمام
kg  1200 الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*

 (١٢٠٠ كجم)
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت 

وسيارات بري رنر (هيكل مرفوع)*
 1420 kg

(١٤٢٠ كجم)

الخلف
kg  1750 الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*

 (١٧٥٠ كجم)
الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت 

وسيارات بري رنر (هيكل مرفوع)*
 1650  kg

 (١٦٥٠ كجم)



٩-١. المواصفات٦٩٠

الحمل المسلط 
على قضيب القطر

1GR-FE 120 المحرك kg
(١٢٠ كجم)

1TR-FE 60 المحرك kg
(٦٠ كجم)

2TR-FE 100 المحرك  kg
 (١٠٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

kg  100 الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*
 (١٠٠ كجم)

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت*

 140  kg
(١٤٠ كجم)

kg 110 بري رنر (هيكل مرفوع)*
(١١٠ كجم)

سعة القطر

kg  750 بدون تعشيق الفرامل
 (٧٥٠ كجم)

مع تعشيق الفرامل

1GR-FE 3000 المحرك kg
(٣٠٠٠ كجم)

1TR-FE 1500 المحرك  kg
 (١٥٠٠ كجم)

2TR-FE 2500 المحرك  kg
 (٢٥٠٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*

 2500  kg
 (٢٥٠٠ كجم)

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت*

 3500  kg
(٣٥٠٠ كجم)

kg  2750 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (٢٧٥٠ كجم)

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٦٩١ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

للسيارات الخاصة باألرجنتين

وزن السيارة 
بكامل الحمولة

الموديالت 
المجهزة 

بمقصورة مفردة

2TR-FE 2650 المحرك kg
(٢٦٥٠ كجم)

المحرك 
2GD-FTV

الموديالت المجهزة بنظام الدفع 
بأربع عجالت*

 2870 kg
(٢٨٧٠ كجم)

kg  2750 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (٢٧٥٠ كجم)

الموديالت 
المجهزة 

بمقصورة 
مزدوجة

1GR-FE 2870 المحرك kg
(٢٨٧٠ كجم)

2TR-FE 2710 المحرك kg
(٢٧١٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

الموديالت 
المجهزة بنظام 

الدفع بأربع 
عجالت*

جهاز نقل 
الحركة التلقائي

 3090 kg
(٣٠٩٠ كجم)

جهاز نقل 
الحركة اليدوي

 2910 kg
(٢٩١٠ كجم)

kg 2810 بري رنر (هيكل مرفوع)*
(٢٨١٠ كجم)

الحمل األقصى 
المسلط 

على المحور 
المسموح به

kg 1420 األمام
(١٤٢٠ كجم)

الخلف

2TR-FE 1 وGR-FE 1650 المحركات  kg
 (١٦٥٠ كجم)

المحرك 
1GD-FTV

الموديالت 
المجهزة بنظام 

الدفع بأربع 
عجالت*

جهاز نقل 
الحركة التلقائي

 1850 kg
(١٨٥٠ كجم)

جهاز نقل 
الحركة اليدوي

 1650  kg
 (١٦٥٠ كجم)

kg  1650 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (١٦٥٠ كجم)

المحرك 
2GD-FTV

الموديالت المجهزة بمقصورة 
مفردة

 1850 kg
(١٨٥٠ كجم)

الموديالت المجهزة بمقصورة 
مزدوجة

 1650  kg
 (١٦٥٠ كجم)



٩-١. المواصفات٦٩٢

الحمل المسلط 
على قضيب 

القطر

1GR-FE 120 المحرك kg
(١٢٠ كجم)

2TR-FE 100 المحرك  kg
 (١٠٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

kg  140 الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*
(١٤٠ كجم)

kg 110 بري رنر (هيكل مرفوع)*
(١١٠ كجم)

سعة القطر

kg  750 بدون تعشيق الفرامل
 (٧٥٠ كجم)

مع تعشيق 
الفرامل

1GR-FE 3000 المحرك kg
(٣٠٠٠ كجم)

2TR-FE 2500 المحرك  kg
 (٢٥٠٠ كجم)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTVو

الموديالت المجهزة بنظام الدفع 
بأربع عجالت*

 3500  kg
(٣٥٠٠ كجم)

kg  2750 بري رنر (هيكل مرفوع)*
 (٢٧٥٠ كجم)

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
 GUN125L-DTFLXو TGN126L-DTMLK للموديالت

وGUN125L-DTFHX* الخاصة بجورجيا

kg 2800 (٢٨٠٠ كجم)محرك البنزينوزن السيارة بكامل الحمولة

kg 2910 (٢٩١٠ كجم)محرك الديزل

الحمل األقصى المسلط على 
المحور المسموح به

kg 1400 (١٤٠٠ كجم)األمام

kg  1650  (١٦٥٠ كجم)الخلف

kg 60 (٦٠ كجم)الحمل المسلط على قضيب القطر

kg  750  (٧٥٠ كجم)بدون تعشيق الفراملسعة القطر

kg  1500  (١٥٠٠ كجم)مع تعشيق الفرامل

*: يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)



٦٩٣ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

تعريف السيارة
رقم تعريف السيارة ■

رقم تعريف السـيارة (VIN) هو وسـيلة التعريف القانونية لسـيارتك. هـذا هو رقم التعريف 
األولي لسيارتك تويوتا. يتم استعمال هذا الرقم في تسجيل ملكية سيارتك.

هـذا الرقـم مختـوم علـى اإلطـار الخلفي 
األيمن.

مفـردة  بمقصـورة  المجهـزة  الموديـالت 
(للسـيارات الخاصة بدول مجلس التعاون 
الخليجـي*١، واألردن*٤ واليمن والعراق 
فـي  المصنوعـة  والموديـالت  ولبنـان، 

الجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا*٢):
هـذا الرقـم موجـود علـى بطاقـة الشـهادة 
القانونيـة أيضـاً (للسـيارات الخاصة بدول 
مجلـس التعاون الخليجـي*١، واألردن*٤ 
واليمـن والعراق ولبنـان) أو بطاقة المصنّع 
(الموديالت المصنوعـة في الجزائر وكينيا 

وجنوب إفريقيا*٢).
ذكيـة  بمقصـورة  المجهـزة  الموديـالت 
جنـوب  فـي  المصنوعـة  (الموديـالت 

إفريقيا*٢):
بيانـات  بطاقـة  علـى  موجـود  الرقـم  هـذا 

. المصنع أيضاً



٩-١. المواصفات٦٩٤

الموديـالت المجهـزة بمقصـورة مزدوجة 
(للسـيارات الخاصة بدول مجلس التعاون 
الخليجـي*١، واألردن*٤ واليمن والعراق 
فـي  المصنوعـة  والموديـالت  ولبنـان، 

الجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا*٢):
هـذا الرقـم موجـود علـى بطاقـة الشـهادة 
القانونيـة أيضـاً (للسـيارات الخاصة بدول 
مجلس التعاون الخليجـي*١، واألردن*٤ 
واليمـن والعراق ولبنـان) أو بطاقة المصنّع 
(الموديالت المصنوعـة في الجزائر وكينيا 

وجنوب إفريقيا*٢).
باستثناء الموديالت المصنوعة في الجزائر 

وكينيا وجنوب إفريقيا*٢:
هـذا الرقم موجود أيضاً علـى لوحة بيانات 

المصنع.

للموديالت الخاصة باألرجنتين:
هـذا الرقـم موجـود أيضـاً بجانـب لوحـة 

بيانات المصنع.

الموديالت الخاصة بدول الشرق األوسط، 
:٣* TGN126L-DTMSKF الخ.*٢ و

يوجد هذا الرقم على الجزء العلوي األيسر 
. من لوحة أجهزة التحكم والمقاييس أيضاً



٦٩٥ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

الموديـالت المصنوعة في جنـوب إفريقيا 
(باستثناء الجزائر) وكينيا*٢

هـذا الرقـم موجـود أيضـاً علـى الجانـب 
األيسر من الزجاج األمامي. 

*١: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

*٣: يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)
*٤: محرك الديزل (للموديالت  EURO IV*٥) ومحرك البنزين

*٥:  EURO IV هو مقياس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييس ذات 
الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.

سـنة التصنيع وبلد المنشأ (السـيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي*١ واألردن*٢  ■
واليمن والعراق ولبنان)

توجد سنة التصنيع وبلد المنشأ على بطاقة الشهادة القانونية.
*١:  المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

*٢:  محرك الديزل (للموديالت  EURO IV*٣) ومحرك البنزين
*٣:  EURO IV هو مقياس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييس ذات 

الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.



٩-١. المواصفات٦٩٦

رقم المحرك ■
رقم المحرك مطبوع على كتلة المحرك كما هو موضح.

1GR-FE المحرك2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

2GD-FTV1 وGD-FTV المحركات5L-E المحرك



٦٩٧ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

المحرك
1GR-FE المحرك

1GR-FEالموديل

محرك بنزين سداسي السلندرات ورباعي الدورات من النوع Vالنوع
 94.0  95.0 mm (٩٤٫٠  ٩٥٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3  3956  (٣٩٥٦ سم٣)السعة

سحب الهواء: 0.15  0.25  mm  (٠٫١٥  ٠٫٢٥ مم)فسحة الصمامات (محرك بارد)
تفريغ الهواء: 0.29  0.39 mm  (٠٫٢٩  ٠٫٣٩ مم)

يتم الضبط تلقائياًتوتر حزام الدفع
١*180 (١٨٠ كم/ساعة)سرعة السيارة القصو  km/h

N•m @ 3800 rpm 376 (٣٧٦ نيوتن-متر @ ٣٨٠٠ دورة/عزم التدوير األقصى (صافي) *١
دقيقة)

 قوة اإلخراج القصو
kW @ 5200 rpm 175 (١٧٥ كيلو واط @ ٥٢٠٠ دورة/دقيقة)(صافي)*١

1TR-FE المحرك
1TR-FEالموديل

محرك بنزين رباعي سلندرات على التوالي ورباعي الدوراتالنوع
86.0   86.0 mm  (٨٦٫٠  ٨٦٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3 1998 (١٩٩٨ سم٣)السعة

يتم الضبط تلقائياًفسحة الصمامات
يتم الضبط تلقائياًتوتر حزام الدفع

١*170 (١٧٠ كم/ساعة)سرعة السيارة القصو  km/h

N•m @ 4000 rpm 183 (١٨٣ نيوتن-متر @ ٤٠٠٠ دورة/عزم التدوير األقصى (صافي) *١
دقيقة)

 قوة اإلخراج القصو
kW @ 5600 rpm 102 (١٠٢ كيلو واط @ ٥٦٠٠ دورة/دقيقة)(صافي)*١



٩-١. المواصفات٦٩٨

2TR-FE المحرك
2TR-FEالموديل

محرك بنزين رباعي سلندرات على التوالي ورباعي الدوراتالنوع
 95.0  95.0 mm (٩٥٫٠  ٩٥٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3  2694  (٢٦٩٤ سم٣)السعة

يتم الضبط تلقائياًفسحة الصمامات
يتم الضبط تلقائياًتوتر حزام الدفع

سرعة 
السيارة 

١*القصو

السيارات المجهزة 
بجهاز نقل الحركة 

التلقائي

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بالعجلتين*٢:
km/h 175 (١٧٥ كم/ساعة)

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*٢:
km/h  160  (١٦٠ كم/ساعة)

السيارات المجهزة 
بجهاز نقل الحركة 

اليدوي
 km/h  180 (١٨٠ كم/ساعة)

N•m @ 4000 rpm 245 (٢٤٥ نيوتن-متر @ ٤٠٠٠ دورة/دقيقة)عزم التدوير األقصى (صافي) *١

kW @ 5200 rpm 122 (١٢٢ كيلو واط @ ٥٢٠٠ دورة/دقيقة)قوة اإلخراج القصو (صافي)*١

1GD-FTV المحرك
1GD-FTV الموديل

محرك ديزل رباعي سلندرات على التوالي ورباعي الدورات (مجهز النوع
بشاحن تربيني)

92.0   103.6 mm  (٩٢٫٠  ١٠٣٫٦ مم)التجويف والشوط

cm3 2755  (٢٧٥٥ سم٣)السعة

يتم الضبط تلقائياًفسحة الصمامات
يتم الضبط تلقائياًتوتر حزام الدفع

١*175 (١٧٥ كم/ساعة)سرعة السيارة القصو km/h 

عزم التدوير 
األقصى 

(صافي) *١

السيارات المجهزة بجهاز 
نقل الحركة التلقائي

 500 N•m @ 1600 - 2800 rpm
(٥٠٠ نيوتن-متر @ ١٦٠٠ - ٢٨٠٠ دورة/دقيقة)

السيارات المجهزة بجهاز 
نقل الحركة اليدوي

 420 N•m @ 1400 - 2600 rpm
(٤٢٠ نيوتن-متر @ ١٤٠٠ - ٢٦٠٠ دورة/دقيقة)

قوة 
اإلخراج 
 القصو

(صافي)*١

السيارات المجهزة بجهاز 
نقل الحركة التلقائي

  150 kW @ 3000 - 3400 rpm
(١٥٠ كيلو واط @ ٣٠٠٠ - ٣٤٠٠ دورة/دقيقة)

السيارات المجهزة بجهاز 
نقل الحركة اليدوي

  150 kW @ 3400 rpm
(١٥٠ كيلو واط @ ٣٤٠٠ دورة/دقيقة)



٦٩٩ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

2GD-FTV المحرك
2GD-FTVالموديل

محرك ديزل رباعي سلندرات على التوالي النوع
ورباعي الدورات (مجهز بشاحن تربيني)

 92.0  90.0 mm (٩٢٫٠  ٩٠٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3  2393  (٢٣٩٣ سم٣)السعة

يتم الضبط تلقائياًفسحة الصمامات
يتم الضبط تلقائياًتوتر حزام الدفع

١*سرعة السيارة القصو

الموديالت المجهزة 
km/h 175 (١٧٥ كم/ساعة)بنظام الدفع بالعجلتين*٢

الموديالت المجهزة 
بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢
km/h 170 (١٧٠ كم/ساعة)

عزم التدوير األقصى 
(صافي) *١

الموديالت المجهزة 
بنظام الدفع بالعجلتين*٢

 343 N•m @ 1400 - 2800 rpm
(٣٤٣ نيوتن-متر @ ١٤٠٠ - ٢٨٠٠ دورة/دقيقة)

الموديالت المجهزة 
بنظام الدفع بأربع 

عجالت*٢
 400 N•m @ 1600 - 2000 rpm

(٤٠٠ نيوتن-متر @ ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ دورة/دقيقة)

kW @ 3400 rpm 110 قوة اإلخراج القصو (صافي)*١
(١١٠ كيلو واط @ ٣٤٠٠ دورة/دقيقة)



٩-١. المواصفات٧٠٠

5L-E المحرك
5L-Eالموديل

محرك ديزل رباعي األشواط ذو أربع سلندرات على التوالي النوع
99.5   96.0 mm  (٩٩٫٥  ٩٦٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3  2986  (٢٩٨٦ سم٣)السعة

سحب الهواء: 0.20   0.30 mm  (٠٫٢٠  ٠٫٣٠ مم)فسحة الصمامات (محرك بارد)
تفريغ الهواء: 0.40   0.50 mm  (٠٫٤٠  ٠٫٥٠ مم)

توتر حزام الدفع

:  10  14 mm (١٠  ١٤ مم)
:  15  20 mm (١٥  ٢٠ مم)
:  10  15 mm (١٠  ١٥ مم)

 ١٠)  98  N انحراف حزام الدفع عند تسليط القوة التي تصل إلى
كجم ق) على الحزام باإلبهام (الحزام المستخدم)

*١: الموديالت الخاصة بدول الشرق األوسط، الخ.*٢
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٧٠١ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

الوقود
محرك البنزين

نوع الوقود

باستثناء السيارات الخاصة باألرجنتين
البنزين غير المعالج بالرصاص فقط

للسيارات الخاصة باألرجنتين
وقود البنزين من الفئة ٣ أو ٢*٢ الخالي من 

اإلضافات المعدنية فقط

رقم األوكتان بالبحث
1GR-FE ٩٥ (معدل األوكتان ٩١) أو أعلىالمحرك

 1TR-FE المحركات
2TR-FE ٩١ (معدل األوكتان ٨٧) أو أعلىو

سعة خزان الوقود 
(مرجع)

L 65 (٦٥ لتر)قاعدة عجالت قصيرة*١

L 80 (٨٠ لتر)قاعدة عجالت طويلة*١

محرك الديزل

نوع الوقود

 باألرجنتيـن الخاصـة  السـيارات  باسـتثناء 
(السـيارات غيـر المجهزة بنظـام تنقية جزيئات 

:(DPF الديزل
وقود الديزل فقط

 باألرجنتيـن الخاصـة  السـيارات  باسـتثناء 
جزيئـات  تنقيـة  بنظـام  المجهـزة  (السـيارات 

:(DPF الديزل
وقود الديزل الذي يحتوي على الكبريت بنسبة 

ppm  10  (١٠ جزء من المليون) أو أقل

للسيارات الخاصة باألرجنتين
وقود الديزل من الفئة ٣*٢ الذي يحتوي على 

الكبريت أقل من ppm 10 (١٠ جزء من 
المليون) فقط

٤٨ أو أعلىرقم السيتين
سعة خزان الوقود 

(مرجع)
L 65 (٦٥ لتر)قاعدة عجالت قصيرة*١

L 80 (٨٠ لتر)قاعدة عجالت طويلة*١

*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
*٢: وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة.



٩-١. المواصفات٧٠٢

نظام التزليق
1GR-FE المحرك

سعة الزيت 
(التصريف وإعادة التعبئة  مرجع*)

مع المصفاة
بدون المصفاة

L  5.5  (٥٫٥ لتر)
L 5.2 (٥٫٢ لتر)

*:   تعتبر سـعة زيت المحرك المذكورة أعاله مرجعاً فقط يتم اسـتعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين 
المحرك وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
يتـم اسـتعمال زيت المحرك األصلـي مـن تويوتـا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في 
 “Toyota Genuine سـيارتك تويوتـا. قم باسـتعمال زيت المحـرك األصلي مـن تويوتـا

”Motor Oil أو ما يعادله الستيفاء المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.

مرتبة الزيت:
:10W-305 وW-30

زيـت المحرك المتعدد المرتبات من النوع «الموفـر للطاقة» SL أو «الموفر للطاقة» SM أو 
ILSAC أو API من التصنيف SN PLUS «أو «الموفر للموارد SN «الموفر للموارد»

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
إذا قمت باستعمال زيت المحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلى لزوجة 
فـي الجـو الشـديد البـرودة، قد يكـون من 
الصعب بدء تشـغيل المحرك، في مثل هذه 
الحالة، يوصى باستعمال زيت المحرك من 

.SAE 5W-30 ٤النوع °م-٢٧١٨
مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 

الزيت في المرة التالية



٧٠٣ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

لزوجة الزيت (زيت المحرك من النوع 5W-30 مشروح هنا كمثال):
إن الجزء 5W من 5W-30 يشير إلى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل المحرك • 

 W بسهولة في الجو البارد. الزيوت ذات الرقم األقل من الرقم المعين على يسار الحرف
تجعل بدء تشغيل المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 من 5W-30 يشـير إلى خاصية لزوجة الزيـت عندما تكون درجة حرارة الزيت • 
مرتفعـة. قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل 

السيارة بسرعات عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:

تتـم إضافة إحد العالمتين المسـجلتين لد معهد البتـرول األمريكي API أو كالهما إلى 
بعض حاويات الزيت لمساعدتك على اختيار النوع المناسب لسيارتك.

API رمز الخدمة  
 “API SERVICE SN” :الجـزء العلـوي
يعنـي تصنيـف نوعيـة الزيت من قبـل معهد 

.(API) البترول األمريكي
الجـزء المركـزي: ”SAE 5W-30“ يعنـي 

.SAE فئة اللزوجة من التصنيف
 “Resource-Conserving” :الجزء السفلي
(الموفـر للمـوارد) يعنـي أن الزيـت له قدرة 

على توفير الوقود وحماية البيئة.
ILSAC عالمة الشهادة  

توجـد عالمة شـهادة اللجنة االستشـارية الدوليـة لمواصفات مـواد التزليـق (ILSAC) على الوجه 
األمامي لحاوية الزيت.



٩-١. المواصفات٧٠٤

2TR-FE 1 وTR-FE المحركات
سعة الزيت

(التصريف وإعادة التعبئة  مرجع*)
مع المصفاة

بدون المصفاة
L 5.6 (٥٫٦ لتر)
L 5.3 (٥٫٣ لتر)

*:   تعتبر سـعة زيت المحرك المذكورة أعاله مرجعاً فقط يتم اسـتعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين 
المحرك وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس

اختيار زيت المحرك ■
يتـم اسـتعمال زيت المحرك األصلـي مـن تويوتـا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في 
 “Toyota Genuine سـيارتك تويوتـا. قم باسـتعمال زيت المحـرك األصلي مـن تويوتـا

”Motor Oil أو ما يعادله لترضية المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.

مرتبة الزيت: 
:10W-305 وW-305 وW-200 وW-20

زيـت المحرك المتعدد المرتبات من النوع «الموفـر للطاقة» SL أو «الموفر للطاقة» SM أو 
ILSAC أو API من التصنيف SN PLUS «أو «الموفر للموارد SN «الموفر للموارد»

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
تمت تعبئة سـيارتك تويوتـا بزيت المحرك 
مـن النوع SAE 0W-20 في المصنع وهو 
أفضل اختيـار للحصول علـى اقتصاد جيد 
فـي اسـتهالك الوقود وأداء عـال لالنطالق 

في الجو البارد. 
إذا قمت باستعمال زيت المحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو من نوع أعلى اللزوجة 
فـي الجـو الشـديد البـرودة، قد يكـون من 
الصعب بدء تشـغيل المحرك. في مثل هذه 
الحالة، يوصى باستعمال زيت المحرك من 
.SAE 0W-20/5W-20/5W-30 النوع

٤ °م-٢٧١٨
مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 

الزيت في المرة التالية

مفضل



٧٠٥ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

لزوجة الزيت (زيت المحرك من النوع 0W-20 مشروح هنا كمثال):
إن الجـزء 0W مـن 0W-20 يشـير الـى خاصية الزيـت تمكنك من بدء تشـغيل المحرك • 

 W بسـهولة فـي الجو البارد. الزيـوت ذات رقم أقل من الرقم المعين على يسـار الحرف
تجعل بدء تشغيل المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 20 من 0W-20 يشـير الى خاصية لزوجة الزيـت عندما تكون درجة حرارة الزيت • 
مرتفعـة. قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل 

السيارة بسرعات عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:

تتـم إضافة إحد العالمتين المسـجلتين لد معهد البتـرول األمريكي API أو كالهما إلى 
بعض حاويات الزيت لمساعدتك على اختيار النوع المناسب لسيارتك.

API رمز الخدمة  
 “API SERVICE SN” :الجـزء العلـوي
يعنـي تصنيـف نوعيـة الزيت من قبـل معهد 

.(API) البترول األمريكي
الجـزء المركـزي: ”SAE 0W-20“ يعنـي 

.SAE فئة اللزوجة من التصنيف
“Resource- السـفلي:  الجـزء 
”Conserving (الموفـر للموارد) يعني أن 
الزيت له قدرات على توفير الوقود والحفاظ 

على البيئة.
ILSAC عالمة الشهادة  

توجـد عالمة شـهادة اللجنة االستشـارية الدوليـة لمواصفات مـواد التزليـق (ILSAC) على الوجه 
األمامي لحاوية الزيت.



٩-١. المواصفات٧٠٦

(١*EURO V /VI   باستثناء الموديالت) 2GD-FTV 1 وGD-FTV المحركات
سعة الزيت 

(تصريف الزيت وإعادة تعبئته - مرجع*٢)
النوع أ*٣مع المصفاة

L 7.5  (٧٫٥ لتر)

النوع ب*٣
L 7.1  (٧٫١ لتر)

النوع أ*٣بدون المصفاة
L 7.0  (٧٫٠ لتر)

النوع ب*٣
L 6.6  (٦٫٦ لتر)

*١:   EURO V/VI هـي مقاييـس انبعاثـات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييس ذات 
الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.

*٢:   تعتبر سـعة زيت المحرك المذكورة أعاله مرجعاً فقط يتم اسـتعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين 
المحرك وإيقاف تشغيله، وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

*٣:   انظر «كيفية تحديد نوع المحرك» للتحقق من نوع سيارتك. ( ص ٧١١)
اختيار زيت المحرك ■

يتـم اسـتعمال زيت المحرك األصلـي مـن تويوتـا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في 
 “Toyota Genuine سـيارتك تويوتـا. قم باسـتعمال زيت المحـرك األصلي مـن تويوتـا

”Motor Oil أو ما يعادله الستيفاء المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.

JASO DL-0 أو B5 ،B4 ،ACEA B3 أو CF ،API CF-4 :مرتبة الزيت
:(SAE) اللزوجة الموصى بها

من األفضل اختيار SAE 5W-30 لتحقيق 
واألداء  الوقـود  اسـتهالك  فـي  االقتصـاد 

العالي لالنطالق بالسيارة في الجو البارد.
إذا قمت باستعمال زيت المحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلى لزوجة 
فـي الجـو الشـديد البـرودة، قد يكـون من 
الصعب بدء تشـغيل المحرك، في مثل هذه 
الحالة، يوصى باستعمال زيت المحرك من 

.SAE 5W-30 النوع

٤ °م-٢٧١٨
مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 

الزيت في المرة التالية

مفضل



٧٠٧ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

كيفية قراءة بطاقة حاوية الزيت:
تتـم إضافة عالمة DL-0 الخاصة بالمنظمة 
اليابانيـة للمواصفات القياسـية للسـيارات 
الزيـت  حاويـات  بعـض  إلـى   (JASO)
الزيـت  نـوع  اختيـار  علـى  لمسـاعدتك 

المناسب لسيارتك.

لزوجة الزيت (زيت المحرك من النوع 5W-30 مشروح هنا كمثال):
إن الجـزء 5W مـن 5W-30 يشـير الـى خاصية الزيـت تمكنك من بدء تشـغيل المحرك • 

 W بسـهولة فـي الجو البارد. الزيـوت ذات رقم أقل من الرقم المعين على يسـار الحرف
تجعل بدء تشغيل المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 من 5W-30 يشـير الى خاصية لزوجة الزيـت عندما تكون درجة حرارة الزيت • 
مرتفعـة. قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل 

السيارة بسرعات عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.



٩-١. المواصفات٧٠٨

(١* EURO V/VI للموديالت) 2GD-FTV 1 وGD-FTV المحركات
سعة الزيت 

(التصريف وإعادة التعبئة – مرجع*٢)
L 7.5 (٧٫٥ لتر)مع المصفاة

L 7.0 (٧٫٠ لتر)بدون المصفاة

*١:  EURO V/VI هـي مقاييـس انبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييس ذات 
الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.

*٢:  تعتبر سعة زيت المحرك المذكورة أعاله مرجعاً فقط يتم استعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين 
المحرك وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
يتـم اسـتعمال زيت المحرك األصلـي مـن تويوتـا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في 
 “Toyota سـيارتك تويوتا. توصي شـركة تويوتا باسـتعمال زيـت المحرك المصـادق عليه

”Genuine Motor Oil. يمكن أيضاً استعمال زيت محرك آخر بنفس الجودة.

ACEA C2 :مرتبة الزيت

يمكن الستعمال زيت المحرك من نوع غير النوع ACEA C2 أن يؤدي إلى تعرض المحول الحفاز للتلف.



٧٠٩ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
تمت تعبئة سـيارتك تويوتـا بزيت المحرك 
مـن النوع SAE 0W-30 في المصنع وهو 
أفضل اختيـار للحصول علـى اقتصاد جيد 
فـي اسـتهالك الوقود وأداء عـال لالنطالق 

٤في الجو البارد. °م-٢٧١٨
مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 

الزيت في المرة التالية

مفضل

لزوجة الزيت (0W-30 مشروح كمثال هنا):
الجـزء 0W من 0W-30 يشـير إلـى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشـغيل المحرك • 

بسـهولة في الجـو البارد. الزيوت ذات األرقام األدنى على يسـار الحـرف W تجعل بدء 
تشغيل المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقـم 30 في 0W-30 يشـير إلى خاصية لزوجة الزيـت عندما تكون درجة حرارة الزيت • 
مرتفعة. قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت ذو القيمة األعلى) أكثر مالئمة عند قيادة 

السيارة بسرعات عالية أو عند قيادة السيارة بحمولة كبيرة.



٩-١. المواصفات٧١٠

5L-E المحرك
سعة الزيت 

(التصريف وإعادة التعبئة  مرجع*)
L  7.2  (٧٫٢ لتر)مع المصفاة

L  6.7  (٦٫٧ لتر)بدون المصفاة

*:   تعتبر سـعة زيت المحرك المذكورة أعاله مرجعاً فقط يتم اسـتعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين 
المحرك وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
يتـم اسـتعمال زيت المحرك األصلـي مـن تويوتـا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في 
 “Toyota Genuine سـيارتك تويوتـا. قم باسـتعمال زيت المحـرك األصلي مـن تويوتـا

”Motor Oil أو ما يعادله الستيفاء المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.

JASO DL-0 أو B5 ،B4 ،ACEA B3 أو CF ،API CF-4 :مرتبة الزيت
:(SAE) اللزوجة الموصى بها

إذا قمت باستعمال زيت المحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلى لزوجة 
فـي الجـو الشـديد البـرودة، قد يكـون من 
الصعب بدء تشـغيل المحرك، في مثل هذه 
الحالة، يوصى باستعمال زيت المحرك من 

.SAE 5W-30 ١٠النوع °م-٢٧١٨

مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 
الزيت في المرة التالية



٧١١ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

كيفية قراءة بطاقة حاوية الزيت:
تتـم إضافة عالمة DL-0 الخاصة بالمنظمة 
اليابانيـة للمواصفات القياسـية للسـيارات 
الزيـت  حاويـات  بعـض  إلـى   (JASO)
الزيـت  نـوع  اختيـار  علـى  لمسـاعدتك 

المناسب لسيارتك.

لزوجة الزيت (10W-30 مشروح هنا كمثال):
إن الجـزء 10W فـي 10W-30 يشـير إلـى خاصية الزيت التـي تمكنك من بدء تشـغيل • 

المحرك بسهولة في الجو البارد. الزيوت ذات القيمة األدنى على يسار الحرف W تجعل 
بدء تشغيل المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 في 10W-30 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة الزيت • 
مرتفعة. قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت ذو القيمة األعلى) أكثر مالئمة عند قيادة 

السيارة بسرعات عالية أو عند قيادة السيارة بحمولة كبيرة.

كيفية تحديد نوع المحرك ■
تحقـق من لـون عالمـات مقياس مسـتو زيـت المحرك 

والذي يختلف باختالف نوع المحرك.
النوع أ

ألوان العالمات ليست وردية وال عديمة اللون.
النوع ب

ألوان العالمات وردية.



٩-١. المواصفات٧١٢

نظام التبريد

سعة سائل 
تبريد المحرك

1GR-FE 9.8 (٩٫٨ لتر)المحرك L

 1TR-FE المحركات
2TR-FE و

بدون 
جهاز 
التدفئة

L 7.0 (٧٫٠ لتر)

مع جهاز 
التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
L 8.1 (٨٫١ لتر)

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
L 7.8 (٧٫٨ لتر)

المحركات 
 1GD-FTV

2GD-FTV و

باستثناء 
الموديالت 

 EURO 
١*IV/V/VI

بدون 
جهاز 
التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
L 8.1 (٨٫١ لتر)

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
L 7.8 (٧٫٨ لتر)

مع جهاز 
التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
L 8.1 (٨٫١ لتر)*٢
L 8.8 (٨٫٨ لتر)*٣

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
L 8.2 (٨٫٢ لتر)*٥
L 8.6 (٨٫٦ لتر)*٦

للموديالت 
 EURO 

١*IV/V/VI 

بدون 
جهاز 
التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
L 7.9 (٧٫٩ لتر)*٢
L 8.6 (٨٫٦ لتر)*٣

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
L 8.0 (٨٫٠ لتر)

مع جهاز 
التدفئة

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي
L 8.6 (٨٫٦ لتر)*٢، ٥
L 9.3 (٩٫٣ لتر)*٣، ٥
L 9.8 (٩٫٨ لتر)*٦

السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي
L 8.7 (٨٫٧ لتر)

5L-E 9.4  (٩٫٤ لتر)المحرك  L

سعة سائل تبريد جهاز التبريد البيني 
L 2.95 (٢٫٩٥ لتر)(إذا كانت سيارتك مجهزة به)



٧١٣ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

نوع سائل تبريد المحرك

قم باستعمال أحد النوعين التاليين:
سائل تبريد تويوتا الفائق طويل األجل • 

 “Toyota Super Long Life
 Coolant”

سائل تبريد مماثل عالي الجودة بقاعدة • 
إثيلين غليكول غير سيلكاتي وغير 

أميني وغير نيتراتي وغير بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض عضوي مهجن 

طويل األجل
ال تستعمل الماء العادي وحده.

*١:  EURO IV/V/VI هي مقاييس انبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سيارتك تستوفي المقاييس ذات 
الصلة، اتصل بوكيل تويوتا.

*٢:  السيارات المجهزة بالرادياتير من النوع أ*٤
*٣:  السيارات المجهزة بالرادياتير من النوع ب*٤

*٤:  راجع «كيفية تحديد نوع الرادياتير» للتحقق من نوع سيارتك.( ص ٧١٣)
*٥:  بدون جهاز التدفئة اآللي

*٦:  مع جهاز التدفئة الكهربائي

كيفية تحديد نوع الرادياتير ■
تحقق من عالمة تحديد الرادياتير التي تختلف وفقاً لنوع الرادياتير. 

النوع أالنوع ب



٩-١. المواصفات٧١٤

نظام اإلشعال (محرك البنزين)
شمعة اإلشعال

المحرك 1GR-FEالنوع
  DENSO K20HR-U11

NGK LFR6C11

2TR-FE 1 وTR-FE المحركات
DENSO FK20HR-A8

الفسحة
1GR-FE المحرك

mm 1.1 (١٫١ مم)

2TR-FE 1 وTR-FE المحركات
mm  0.8  (٠٫٨ مم)

■ (2TR-FE 1 وTR-FE المحركان) شمعات اإلشعال المغطاة باإلريديوم
ال تستعمل سو شمعات اإلشعال ذات طرف اإلريديوم. ال تقم بتعديل فسحة شمعة اإلشعال.



٧١٥ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

النظام الكهربائي
السيارات المجهزة ببطارية تحتاج إلى صيانة

البطارية
قراءة الكثافة المحددة عندما تكون 

درجة الحرارة C° 20  (٢٠°م):
١٫٢٥ أو أعلى

إذا كانت الكثافة النوعية أدنى من القيمة القياسية، قم بشحن 
البطارية.

معدالت الشحن
الشحن السريع
الشحن البطيء

A  15  (١٥ أمبير) كحد أقصى
A  5  (٥ أمبير) كحد أقصى

السيارات المجهزة ببطارية ال تحتاج إلى صيانة
البطارية

فولطية الدائرة المفتوحة عندما تكون 
درجة الحرارة C° 20  (٢٠°م):

V  12.3  (١٢٫٣ فولط) أو أعلى
إذا كانت الفولطية أدنى من القيمة القياسية، قم بشحن 

البطارية.
(بعد شحن البطارية، قم بإضاءة األشعة العالية للمصابيح 

األمامية الرئيسية لمدة ٣٠ ثانية بينما مفتاح تشغيل المحرك 
في وضع التأمين ”LOCK“ [السيارات غير المجهزة بالنظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل] أو في وضع اإليقاف 
[السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل]، وقم بإطفاء المصابيح األمامية الرئيسية.)
A  5  (٥ أمبير) كحد أقصىمعدالت الشحن



٩-١. المواصفات٧١٦

جهاز نقل الحركة التلقائي

سعة السائل*
2TR-FE 8.5 (٨٫٥ لتر)المحرك L

 1GR-FE المحركات
 1GD-FTVو
2GD-FTVو

L 9.5 (٩٫٥ لتر)

السائل األصلي من تويوتا Toyota Genuine نوع السائل
ATF WS

*: سعة السائل هي كميات مرجعية.
عند الحاجة إلى تغيير السائل، قم باالتصال بوكيل تويوتا.

نوع سائل جهاز نقل الحركة التلقائي ■
استعمال سائل جهاز نقل الحركة من نوع آخر غير المذكور أعاله قد يؤدي إلى صدور ضوضاء غير طبيعية 

أو حدوث اهتزاز، أو إلى تلف جهاز نقل الحركة المركب في سيارتك.



٧١٧ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

جهاز نقل الحركة اليدوي

سعة الزيت

الموديالت 
المجهزة 

بجهاز نقل 
الحركة بـ ٥ 

سرعات

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين وسيارات 
بري رنر (هيكل مرفوع)*

L 2.6 (٢٫٦ لتر)

الموديالت المجهزة بنظام 
L  2.2  (٢٫٢ لتر)الدفع بأربع عجالت*

الموديالت 
المجهزة 

بجهاز نقل 
الحركة بـ ٦ 

سرعات

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين وسيارات 
بري رنر (هيكل مرفوع)*

L 2.7 (٢٫٧ لتر)

الموديالت المجهزة بنظام 
L 2.5 (٢٫٥ لتر)الدفع بأربع عجالت*

نوع الزيت
زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي األصلي 
 TOYOTA Genuine Manual من تويوتا

 Transmission Gear Oil API GL-3
 (GL-4) أو ما يعادله

SAE 75W-90لزوجة الزيت الموصى بها

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي ■
وفقـاً لخصائـص معينة لزيت التـروس المسـتعمل أو حاالت التشـغيل، فإنها قد تؤثر على صوت تشـغيل 
المحرك بسـرعة التعشيقية وعملية تحويل الترس و/أو االقتصاد في استهالك الوقود. توصي شركة تويوتا 
 “TOYOTA Genuine Manual باستعمال زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي األصلي من تويوتا

”Transmission Gear Oil لتحقيق أداء مثالي.

جهاز تحويل وضع الدفع (الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع عجالت*١)
L  1.0 (١٫٠ لتر)سعة الزيت

زيت تروس جهاز تحويل وضع الدفع األصلي من تويوتا نوع الزيت*٢
Toyota Genuine Transfer Gear oil LF أو ما يعادله

SAE 75Wلزوجة الزيت الموصى بها

*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
 “Toyota ٢:  تمـت تعبئـة سـيارتك تويوتـا بزيت تـروس جهـاز تحويل وضـع الدفع األصلي مـن تويوتـا*
”Genuine Transfer Gear oil LF فـي المصنـع. قم باسـتعمال زيت تـروس جهاز تحويل وضع 
الدفـع األصلـي ”Toyota Genuine Transfer Gear oil LF“ المصـادق عليـه مـن تويوتا أو ما 
يعادله في الجودة لتلبية المواصفات المذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل تويوتا لمزيد من التفاصيل.



٩-١. المواصفات٧١٨

التروس التفاضلية
باستثناء الموديالت المصنوعة في الجزائر واألرجنتين وكينيا وجنوب إفريقيا*١

سعة 
الزيت

األمام (الموديالت 
المجهزة بنظام 

الدفع بأربع 
عجالت*١)

السيارات غير المجهزة بالتروس التفاضلية للفصل 
A.D.D. 1.45 (١٫٤٥ لتر)التلقائي  L

السيارات المجهزة بالتروس التفاضلية للفصل 
A.D.D. 1.60  (١٫٦٠ لتر)التلقائي  L

الخلف

السيارات 
غير 

المجهزة 
بنظام 
إبطال 

التروس 
التفاضلية 
الخلفية

الموديالت 
المجهزة 

بنظام الدفع 
بالعجلتين*١

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة 

على 
اليسار

المحرك 
1TR-FE

L  2.75  (٢٫٧٥ لتر)
المحرك 

2TR-FE
L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)*٣
L 2.75 (٢٫٧٥ لتر)*٤

المحرك 
2GD-
FTV

L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)*٥
L 2.75 (٢٫٧٥ لتر)*٦

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة 

على 
اليمين

السيارات 
غير المجهزة 

بجهاز نقل 
الحركة 

اليدوي بـ ٥ 
سرعات

L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)

السيارات 
المجهزة 

بجهاز نقل 
الحركة 

اليدوي بـ ٥ 
سرعات

L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)*٨
L 2.75 (٢٫٧٥ لتر)*٩

الموديالت المجهزة بنظام الدفع بأربع 
عجالت وسيارات بري رنر (هيكل 

مرفوع)*١
L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)

السيارات المجهزة بنظام إبطال التروس التفاضلية 
L  3.60  (٣٫٦٠ لتر)الخلفية

نوع الزيت*٢ ولزوجة الزيت

زيت التروس التفاضلية 
األصلي من تويوتا 

 Toyota Genuine
 Differential gear

 oil LT 75W-85
GL-5 أو ما يعادله



٧١٩ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

الموديالت المصنوعة في الجزائر واألرجنتين وكينيا وجنوب إفريقيا*١

سعة الزيت

األمام 
(الموديالت 

المجهزة بنظام 
الدفع بأربع 

عجالت*١)

السيارات غير المجهزة بالتروس التفاضلية 
A.D.D. للفصل التلقائي

1.45 L
(١٫٤٥ لتر)

السيارات المجهزة بالتروس التفاضلية للفصل 
A.D.D. 1.60 (١٫٦٠ لتر) التلقائي L

الخلف

السيارات 
غير المجهزة 

بنظام إبطال 
التروس 

التفاضلية 
الخلفية

الموديالت 
المجهزة 

بنظام الدفع 
بالعجلتين*١

المحرك 
1TR-FE

L 2.75 (٢٫٧٥ لتر) 

المحرك 
2TR-FE

L 3.75 (٣٫٧٥ لتر) 

المحرك 
2GD-FTV

L 3.75 (٣٫٧٥ لتر) 

الموديالت 
المجهزة 

بنظام 
الدفع بأربع 
عجالت*١

باستثناء 
المحرك 

5L-E
L 3.75 (٣٫٧٥ لتر)

المحرك 
5L-E

L 2.85 (٢٫٨٥ لتر) 

L 3.75 (٣٫٧٥ لتر)*١٠بري رنر (هيكل مرفوع)*١
L 3.65 (٣٫٦٥ لتر)*١١

السيارات المجهزة بنظام إبطال التروس 
L 3.60 (٣٫٦٠ لتر)التفاضلية الخلفية

نوع الزيت*٢ ولزوجة الزيت

زيت التروس التفاضلية 
األصلي من تويوتا 

 Toyota Genuine
 Differential gear oil
LT 75W-85 GL-5 أو 

ما يعادله



٩-١. المواصفات٧٢٠

*١:  راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
 “Toyota Genuine Differential Gear ٢:  تمـت تعبئة سـيارتك تويوتا بالزيت األصلـي من تويوتـا*
”Oil في المصنع. قم باسـتعمال الزيـت ”Toyota Genuine Differential Gear Oil“ المصادق 
عليـه من تويوتا أو ما يعادله في الجودة لتلبية المواصفات المذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل تويوتا 

لمزيد من التفاصيل.
 TGN121L-DTMSKV و TGN121L-DTMLKV ٣:   باستثناء الموديالت*

و  TGN121L-DTMHKV*٧ الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
 TGN121L-DTMSKV و TGN121L-DTMLKV ٤:   للموديالت*

و  TGN121L-DTMHKV*٧ الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
.٧*GUN122L-DTMLXM  و GUN122L-BTMLXM3 ٥:   باستثناء الموديالت*

.٧*GUN122L-DTMLXM  و GUN122L-BTMLXM3 ٦:   للموديالت*
*٧:   يوجد رمز الموديل على بطاقة أو لوحة بيانات المصنع. ( ص ٦٩٣)

 GUN112R-BTMLXT و TGN121R-BTMLKT ٨:  باستثناء الموديالت*
.٧*GUN112R-BTMLXD  و TGN110R-BTMLKD و GUN123R-BTMLYT و

 GUN123R-BTMLYT و GUN112R-BTMLXT و TGN121R-BTMLKT ٩:  للموديالت*
.٧*GUN112R-BTMLXD  و TGN110R-BTMLKD و

.٧*GUN135L-DGTSXG  ١٠:  باستثناء الموديل*
.٧*GUN135L-DGTSXG  ١١:  للموديل*

الكلتش (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي)
5  15 mm (٥  ١٥ مم)الحركة الحرة للدواسة

SAE J1703 أو FMVSS No.116 DOT 3 أو SAE نوع السائل
FMVSS No.116 DOT 4 أو J1704



٧٢١ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

الفرامل
باستثناء دول أمريكا الالتينية

ارتفاع 
الدواسة عن 
األرضية*١

السيارات 
غير 

المجهزة 
بنظام 

التحكم 
بثبات 

السيارة 
VSC

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليسار

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*٣

mm 87 (٨٧ مم)*٤
mm 88 (٨٨ مم)*٥

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 92 (٩٢ مم)*٤
mm 82 (٨٢ مم)*٥

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليمين

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*٣

mm 86 (٨٦ مم)*٤
mm 87 (٨٧ مم)*٥

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 91 (٩١ مم)*٤
mm 82 (٨٢ مم)*٥

السيارات 
المجهزة 

بنظام 
التحكم 

بثبات 
السيارة 
VSC

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليسار

الموديالت المجهزة بنظام 
mm  85  (٨٥ مم)الدفع بالعجلتين*٣

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 82 (٨٢ مم)

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليمين

الموديالت المجهزة بنظام 
mm 87 (٨٧ مم)الدفع بالعجلتين*٣

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 82 (٨٢ مم)

 6.0  mm  1.0الحركة الحرة للدواسة
(١٫٠  ٦٫٠ مم)

٧  ٩ طقاتشوط ذراع فرامل االنتظار*٢

نوع السائل
 FMVSS أو SAE J1703

No.116 DOT 3 أو 
 FMVSS أو SAE J1704

No.116 DOT 4



٩-١. المواصفات٧٢٢

للسيارات الخاصة بدول أمريكا الالتينية

ارتفاع 
الدواسة عن 
األرضية*١

السيارات 
غير 

المجهزة 
بنظام 

التحكم 
بثبات 

السيارة 
VSC

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليسار

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*٣

mm 87 (٨٧ مم)*٤
mm 88 (٨٨ مم)*٥

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 88 (٨٨ مم)*٤
mm 80 (٨٠ مم)*٥

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليمين

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بالعجلتين*٣

mm 86 (٨٦ مم)*٤
mm 87 (٨٧ مم)*٥

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 87 (٨٧ مم)*٤
mm 80 (٨٠ مم)*٥

السيارات 
المجهزة 

بنظام 
التحكم 

بثبات 
السيارة 
VSC

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليسار

الموديالت المجهزة بنظام 
mm  85  (٨٥ مم)الدفع بالعجلتين*٣

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 80 (٨٠ مم)

السيارات 
المجهزة 

بعجلة 
القيادة على 

اليمين

الموديالت المجهزة بنظام 
mm 87 (٨٧ مم)الدفع بالعجلتين*٣

الموديالت المجهزة بنظام 
الدفع بأربع عجالت وسيارات 

بري رنر (هيكل مرفوع)*٣
mm 80 (٨٠ مم)

  6.0  mm  1.0الحركة الحرة للدواسة
(١٫٠  ٦٫٠ مم)

٧  ٩ طقاتشوط ذراع فرامل االنتظار*٢

نوع السائل
 FMVSS أو SAE J1703

No.116 DOT 3 أو 
 FMVSS أو SAE J1704

No.116 DOT 4



٧٢٣ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

*١: ارتفاع الدواسة األدنى عن األرضية عند ضغطها بقوة N  490  (٥٠ كجم ق) أثناء دوران المحرك.
*٢: شوط ذراع فرامل االنتظار عند سحبه لألعلى بقوة N  200  (٢٠ كجم ق)

*٣: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
*٤: السيارات المجهزة بفرامل العجلة األمامية مقاس ١٥ بوصة*٦
*٥: السيارات المجهزة بفرامل العجلة األمامية مقاس ١٦ بوصة*٦

*٦: قم باالتصال بوكيل تويوتا، إذا لم تكن متأكداً من المواصفات المجهزة بها سيارتك.
تشحيم الشاسيه

أعمدة نقل الطاقة 
الحركية

األمام 
(الموديالت 

المجهزة بنظام 
الدفع بأربع 

عجالت*١)

تركيبة ذات أذرع 
شعاعية

 NLGI شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع
No.2

مقرن انزالقي*٢
شحم الشاسيه بقاعدة موليبدنوم - ليثيوم ثاني 

الكبريتيد من النوع NLGI No. 2 أو شحم 
 NLGI No. الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع

2

تركيبة ذات أذرع الخلف
شعاعية*٣

 NLGI شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع
No.2

*١: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
*٢: باستثناء الموديالت المصنوعة في الجزائر واألرجنتين وكينيا وجنوب إفريقيا*١

*٣: السيارات المجهزة بمثبّت الشحم فقط



٩-١. المواصفات٧٢٤

عجلة القيادة
أقل من mm  30  (٣٠ مم)الحركة الحرة

سائل جهاز نقل الحركة التلقائي DEXRON® II أو IIIنوع سائل جهاز التوجيه اآللي

اإلطارات والعجالت
اإلطارات حجم ١٥ بوصة

70R15C  106 /104S/ 205مقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 

الموصى به عندما يكون 
( اإلطار بارداً

 kPa العجلة األمامية
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
 kPa (غير محملة)

(كجم·ق/سم٢ أو بار، 
رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (حمولة 
كاملة) kPa (كجم·ق/

سم٢ أو بار، رطل 
بالبوصة٢)

الموديالت 
المجهزة بمقصورة 

مفردة (قاعدة 
عجالت قصيرة*)

(٢٫٤، ٣٥) ٤٥٠ (٤٫٥، ٦٥)٣٤٠ (٣٫٤، ٤٩)٢٤٠

الموديالت 
المجهزة بمقصورة 

مفردة (قاعدة 
عجالت طويلة*)

(٢٫٦، ٣٨) ٤٥٠ (٤٫٥، ٦٥)٣٣٠ (٣٫٣، ٤٨)٢٦٠

الموديالت 
المجهزة بمقصورة 

ذكية ومقصورة 
مزدوجة

(٢٫٦، ٣٨) ٤١٠ (٤٫١، ٥٩)٢٩٠ (٢٫٩، ٤٢)٢٦٠

 6J 15مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
N•m 152 (١٥٫٥ كجم ق·م)صامولة العجلة



٧٢٥ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

(النوع أ) إطارات مقاسها ١٦ بوصة
65R16C 106 /104S/ 215مقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 

الموصى به عندما يكون 
( اإلطار بارداً

 kPa العجلة األمامية
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (غير 
محملة) 

kPa (كجم·ق/سم٢ أو 
بار، رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (حمولة 
كاملة) 

kPa (كجم·ق/سم٢ أو 
بار، رطل بالبوصة٢)

الموديالت 
المجهزة بمقصورة 

مفردة
(٢٫٤، ٣٥) ٣٧٠ (٣٫٧، ٥٤)٢٩٠ (٢٫٩، ٤٢)٢٤٠

الموديالت 
المجهزة بمقصورة 

ذكية ومقصورة 
مزدوجة

(٢٫٤، ٣٥) ٣٥٠ (٣٫٥، ٥١)٢٩٠ (٢٫٩، ٤٢)٢٤٠

 6J 16مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
صامولة العجلة

العجالت الفوالذية
N•m 152 (١٥٫٥ كجم ق·م)

عجالت األلمنيوم
N•m 121 (١٢٫٣ كجم ق·م)

(النوع ب) إطارات مقاسها ١٦ بوصة
205R16C 8PR 110 /108Sمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 

الموصى به عندما يكون 
( اإلطار بارداً

 kPa العجلة األمامية
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (غير 
محملة) 

kPa (كجم·ق/سم٢ أو 
بار، رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (حمولة 
كاملة) 

kPa (كجم·ق/سم٢ أو 
بار، رطل بالبوصة٢)

(٢٫٧، ٣٩) ٣٤٠ (٣٫٤، ٤٩)٢٧٠ (٢٫٧، ٣٩)٢٧٠
 6J 16مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
N•m  105  (١٠٫٧ كجم ق·م)صامولة العجلة



٩-١. المواصفات٧٢٦

(النوع أ) إطارات مقاسها ١٧ بوصة
70R17C 108 /106S/ 225مقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 

الموصى به عندما يكون 
( اإلطار بارداً

 kPa العجلة األمامية
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
 kPa (غير محملة)

(كجم·ق/سم٢ أو بار، 
رطل بالبوصة٢)

العجلة الخلفية (حمولة 
كاملة) kPa (كجم·ق/

سم٢ أو بار، رطل 
بالبوصة٢)

(٢٫٤، ٣٥) ٣٠٠ (٣٫٠، ٤٤)٢٤٠ (٢٫٤، ٣٥)٢٤٠
 6J 17مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
N•m  105  (١٠٫٧ كجم ق·م)صامولة العجلة

(النوع ب) إطارات مقاسها ١٧ بوصة
265/65R17  112Sمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 
الموصى به عندما 

( يكون اإلطار بارداً

العجلة األمامية 
(غير محملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة األمامية 
(حمولة كاملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
(غير محملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
(حمولة كاملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)
باستثناء 

الموديالت 
الخاصة 

بوجهة رمز 
*T الموديل

(٢٫٠، ٢٩) ٢٥٠ (٢٫٥، ٣٦)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٣٠ (٢٫٣، ٣٣)٢٠٠

الموديالت 
الخاصة 

بوجهة رمز 
*T الموديل

(٢٫٠، ٢٩) ٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠

 7 1/ 2J 17مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
N•m  105  (١٠٫٧ كجم ق·م)صامولة العجلة



٧٢٧ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

إطارات مقاسها ١٨ بوصة
265/60R18 110Hمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطار
(ضغط نفخ اإلطار 
الموصى به عندما 

( يكون اإلطار بارداً

العجلة األمامية 
(غير محملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة األمامية 
(حمولة كاملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
(غير محملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

العجلة الخلفية 
(حمولة كاملة) 

kPa (كجم·ق/
سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)
باستثناء 

الموديالت 
الخاصة 

بوجهة رمز 
*T الموديل

(٢٫٠، ٢٩) ٢٥٠ (٢٫٥، ٣٦)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٣٠ (٢٫٣، ٣٣)٢٠٠

الموديالت 
الخاصة 

بوجهة رمز 
*T الموديل

(٢٫٠، ٢٩) ٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠ (٢٫٠، ٢٩)٢٠٠

 7 1/ 2J 18مقاس العجلة

عزم التدوير لشد 
N•m  105  (١٠٫٧ كجم ق·م)صامولة العجلة

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٩-١. المواصفات٧٢٨

لمبات المصابيح
القدرة بـ W لمبات المصابيح

النوع(الواط)

الخارجية

المصابيح األمامية الرئيسية
األشعة العالية/المنخفضة (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع أ)

األشعة المنخفضة (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب)
األشعة العالية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية من النوع ب)

٦٠ /٥٥
٥٥
٦٠

أ
ب
ج

د١٩مصابيح الضباب األمامية من نوع الهالوجين*١
المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة (مصابيح الهالوجين األمامية 

الرئيسية من النوع أ)
باستثناء الموديالت المصنوعة في األرجنتين*٢

بدون المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار
بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

الموديالت المصنوعة في األرجنتين*٢
بدون المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

٥
٢١ /٥
٥*٣

٢١ /٥*٤
٢١ /٥

هـ
هـ

هـ
هـ
هـ

المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة (مصابيح الهالوجين األمامية 
الرئيسية من النوع ب)

بدون المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار
بالمصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار

٥
٢١ /٥

هـ
هـ

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية 
و٢١من النوع أ)

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسية 
ز٢١من النوع ب)

و٢١مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية
مصابيح إشارة الرجوع للخلف (السيارات غير المجهزة بمصابيح 

(LED ح٢١التوقف من نوع
مصباح الضباب الخلفي (السيارات غير المجهزة بمصابيح التوقف من 

١* (LED ح٢١ نوع
مصابيح التوقف/مؤخرة السيارة (السيارات غير المجهزة بمصابيح 

(LED ح٢١ /٥التوقف من نوع
هـ٥مصباح لوحة ترخيص السير

هـ٥مصابيح منطقة األقدام الخارجية*١

ط٨المصباح الداخلي*١الداخلية
هـ٥المصابيح الشخصية/الداخلية*١



٧٢٩ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

H4 لمبات الهالوجين أ: 
H11 لمبات الهالوجين ب: 
HB3 لمبات الهالوجين ج: 
H16 لمبات الهالوجين د: 

اللمبات التي على شكل إسفين (شفافة) هـ: 

اللمبات األحادية الطرف (كهرمانية) و: 
اللمبات التي على شكل إسفين (كهرمانية) ز: 

اللمبات األحادية الطرف (شفافة) ح: 
اللمبات المزدوجة الطرف ط: 

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)

*٣:  السـيارات المجهـزة بوحـدات المصابيـح األماميـة الرئيسـية المصنوعـة بواسـطة مصنّع آخـر بخالف 
.٥* “Valeo”

.٥* “Valeo” ٤: السيارات المجهزة بوحدات المصابيح األمامية الرئيسية المصنوعة بواسطة*
*٥:  راجـع «معلومات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسـية»، إذا لم تكن متأكداً مـن نوعية وحدات المصابيح 

األمامية الرئيسية المجهزة بها سيارتك. ( ص ٧٢٩)

معلومـات مصنّع المصابيح األمامية الرئيسـية (مصابيح الهالوجين األمامية الرئيسـية مـن النوع أ [الموديالت  ■
المصنوعة في األرجنتين*])

المعلومات على وحدات المصابيح األمامية الرئيسية.

*: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)



٩-١. المواصفات٧٣٠

المعلومات عن الوقود
محرك البنزين ◆

باستثناء السيارات الخاصة باألرجنتين
:1GR-FE المحرك

ال ينبغي استعمال إال البنزين غير المعالج بالرصاص في سيارتك. 
للحصـول علـى أداء المحـرك المثالـي، قـم باختيـار البنزيـن العالـي الجودة غيـر المعالج 

بالرصاص ذي رقم األوكتان بالبحث ٩٥ (معدل األوكتان ٩١) أو أعلى. 
إذا لـم تتمكـن مـن الحصـول على البنزيـن العالي الجـودة، يمكنـك اسـتعمال البنزين غير 

المعالج بالرصاص ذي رقم األوكتان بالبحث ٩١ أو أعلى مؤقتاً (معدل األوكتان ٨٧).
 :2TR-FE 1 وTR-FE المحركات

ال ينبغي استعمال إال البنزين غير المعالج بالرصاص في سيارتك. 
للحصـول علـى أداء المحرك المثالي، قـم باختيار البنزين غير المعالـج بالرصاص ذي رقم 

األوكتان بالبحث ٩١ (معدل األوكتان ٨٧) أو أعلى.
للسيارات الخاصة باألرجنتين

ال ينبغي استعمال إال وقود البنزين من الفئة ٣ أو ٢* الخالي من اإلضافات المعدنية.
للحصـول علـى أداء المحرك المثالي، قـم باختيار البنزين غير المعالـج بالرصاص ذي رقم 

األوكتان بالبحث ٩١ (معدل األوكتان ٨٧) أو أعلى.
*: وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة.

محرك الديزل ◆
 باسـتثناء السـيارات الخاصة باألرجنتين (السـيارات غيـر المجهزة بنظـام تنقية جزيئات

:(DPF الديزل
ال ينبغي استعمال سو وقود الديزل ذي رقم السيتين ٤٨ أو أعلى.

 باسـتثناء السيارات الخاصة باألرجنتين (السـيارات المجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل
:(DPF

ال تقم باستعمال إال وقود الديزل الذي يحتوي على الكبريت بنسبة ppm 10   (١٠ جزء من 
المليون) أو أقل، وذي رقم السيتين ٤٨ أو أعلى.



٧٣١ ٩-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

للسيارات الخاصة باألرجنتين
ال ينبغـي اسـتعمال إال وقـود الديـزل مـن الفئـة ٣* الـذي يحتوي علـى الكبريـت أقل من 

ppm 10 (١٠ جزء من المليون).

*: وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة.

استعمال البنزين الممزوج باإليثانول في محرك البنزين ■
باستثناء السيارات الخاصة بتايالند

تسـمح لك شـركة تويوتا باسـتعمال البنزين الممزوج باإليثانول بتركيز ١٠% كحد أقصى. تأكد من اسـتعمال 
البنزين الممزوج باإليثانول ذي رقم األوكتان بالبحث المذكور أعاله.

للسيارات الخاصة بتايالند
تسـمح لك شـركة تويوتا باسـتعمال البنزين الممزوج باإليثانول بتركيز ٢٠% كحد أقصى. تأكد من اسـتعمال 

البنزين الممزوج باإليثانول ذي رقم األوكتان بالبحث المذكور أعاله.
■ (DPF السيارات المجهزة بنظام تنقية جزيئات الديزل) إذا كنت تعتزم قيادة السيارة في دول أجنبية

قد ال يتوافر وقود الديزل المنخفض الكبريت، لذا يرجى التحقق من وجوده لد الوكيل.
إذا صدر صوت قرقعة من محرك سيارتك ■

استشر وكيل تويوتا. ●
قـد تالحظ أحيانـا صدور صوت طقطقة خفيفة لفترة قصيرة أثناء زيادة السـرعة أو القيادة صعودا. هذا أمر  ●

عادي وليس هناك داع للقلق.

مالحظة حول نوعية وقود البنزين ■
ال تقم باستعمال وقود غير مناسب. استعمال وقود غير مناسب سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحرك. ●
ال تستخدم البنزين الذي يحتوي على مواد إضافية معدنية كالمنغنيز أو الحديد أو الرصاص مثالً ألنه قد  ●

يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحرك أو بنظام التحكم بغاز العادم.
ال تقم بإضافة مواد إضافية متوفرة في األسواق للوقود إذا كانت تتضمن مواداً معدنية. ●
ال تقـم باسـتعمال البنزين الممزوج بالميثانـول مثل M15 أو M85 أو M100. اسـتعمال البنزين الذي  ●

يحتوي على الميثانول قد يؤدي إلى تعرض المحرك للتلف أو وقوع خلل فيه.



٩-١. المواصفات٧٣٢

مالحظة حول نوعية وقود الديزل ■
ال تقم باستعمال وقود غير مناسب. استعمال وقود غير مناسب سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحرك. ●
السـيارات المجهـزة بنظـام تنقية جزيئـات الديـزل DPF: ال تقم باسـتعمال الوقود الـذي يحتوي على  ●

الكبريت بنسبة أعلى من ppm 10 (١٠ جزء من المليون). قد يؤدي استعمال مثل هذا الوقود ذي نسبة 
الكبريت العالية إلى تلف المحرك.

باسـتثناء الموديالت الخاصة باألرجنتين: يتم بيع وقود إسـتر ميثيل حمض دهني FAME بأسـماء مثل  ●
”B40“ أو ”B100“ ويجب عدم اسـتعمال الوقود الذي يحتوي على كمية كبيرة من إسـتر ميثيل حمض 
 FAME (B5) تسـتطيع سـيارتك اسـتخدام الديـزل الممزوج بوقـود الديزل الحيـوي .FAME دهني
 FAME (B5) بتركيز ٥%. إذا تم تشغيل المحرك باستخدام وقود يحتوي على إستر ميثيل حمض دهني
بتركيز أكثر من ٥%، فقد تصبح الفواصل الزمنية الستبدال مصفاة الوقود أقصر من المعتاد أو قد يتعرض 
نظـام الوقـود للتلف. يجب عليك التأكـد من القيام بإعادة تعبئة الوقود فقط مـن مصدر موثوق به بحيث 

يمكن ضمان مواصفات الوقود وجودته. إذا راودتك أي شكوك، قم باستشارة وكيل تويوتا.
للموديالت الخاصة باألرجنتين: التزم بالمعلومات التالية ●

نوعيـة الوقـود: ال تسـتخدم إال وقـود الديزل مـن الفئة ٣* الـذي يحتوي علـى الكبريت بنسـبة أقل من 
ppm 10 (١٠ جزء من المليون).

ال تستخدم وقود ديزل يحتوي على الكبريت بنسبة أعلى من ppm 10 (١٠ جزء من المليون). 
االستخدام المتكرر لوقود ديزل يحتوي على الكبريت بنسبة أعلى من ppm 10 (١٠ جزء من المليون) 

قد يؤدي إلى حدوث تلف للمحرك ونظام غاز العادم ويؤثر على قوة تحمل سيارتك.
TOYOTA ARGENTINA SA ال تتحمـل أيـة مسـؤولية عن األضرار الناتجة عن اسـتخدام وقود 

ديزل يحتوي على الكبريت بنسبة أعلى من ppm 10 (١٠ جزء من المليون). 
تحقق من هذه المعلومة في محطة الخدمة قبل إعادة تعبئة السيارة بالوقود.

*: وفقاً آلخر القرارات الصادرة عن وزير الطاقة.



٧٣٣ ٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب
تتسـم سـيارتك بعدد من المزايا اإللكترونية التي يمكن إعدادها لتالئم تفضيالتك الشـخصية. 
يمكن تغيير تهيئات هذه المزايا باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات أو نظام التوجيه 

أو نظام الوسائط المتعددة من النوع أ* أو عند وكيل تويوتا.
 .يتم تغيير تهيئات بعض الوظائف في نفس الوقت عند قيامك بضبط بعض الوظائف األخر

قم باالتصال بوكيل تويوتا للمزيد من التفاصيل.
*:  راجع «كيفية تحديد نوع نظام الوسـائط المتعددة» للتحقق من نوع نظام الوسائط المتعددة الخاص بك. 

( ص ٧٣٩)

إعداد مزايا سيارتك حسب الطلب
التغيير باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع أ
اضغـط الـزر ”DISP“ لعـرض شاشـة اإلعـداد ”SETTINGS“ عندما تكون السـيارة   ١

متوقفة ثم اضغط الزر ”DISP“ مطوالً لعرض شاشة وضع اإلعداد حسب الطلب.
 “DISP” وقـم باختيـار البنـد المرغـوب ومن ثـم احتفظ بالـزر “DISP” اضغـط الـزر  ٢

. مضغوطاً
. اضغط الزر ”DISP“ وقم باختيار التهيئة المرغوبة ثم اضغط الزر ”DISP“ مطوالً  ٣

للخروج من وضع اإلعداد حسب الطلب، اضغط الزر ”DISP“ الختيار ”EXIT“ ثم اضغط 
. الزر ”DISP“ مطوالً

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع ب
قم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد الختيار  حين تكون السيارة متوقفة، ثم اضغط   ١

 لعرض شاشة وضع اإلعداد حسب الطلب.
. حدد البند المرغوب، ثم اضغط   ٢

. حدد التهيئة المرغوبة، ثم اضغط   ٣
. للعودة إلى الشاشة السابقة أو للخروج من وضع اإلعداد حسب الطلب، اضغط 



٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٧٣٤

التغيير باستخدام نظام التوجيه أو نظام الوسائط المتعددة من النوع أ ■
اضغط الزر ”MENU“ عندما تكون السيارة متوقفة.  ١

. اختر   ٢
. اختر   ٣

.“TOYOTA park assist” اختر  ٤
المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال نظام التوجيه أو نظام الوسائط المتعددة من النوع أ  
التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات  

التهيئات التي يمكن تغييرها من قبل وكيل تويوتا  
معنى الرموز: O = متوفر، – = غير متوفر

المقاييس والعدادات وشاشة العرض المتعددة المعلومات*١ ( ص ١٥٧، ١٦٠) ■
السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع أ

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة*٢

اإلنجليزيةاللغة*٣

الفرنسية

–O–

اإلسبانية
التايلندية
البرتغالية
اإلندونيسية

الوحدات
 km

  (L/100 km ) 
(كم (لتر/١٠٠ كم))

 km (km/L)
–O–(كم (كم/لتر))



٧٣٥ ٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

السيارات المجهزة بشاشة العرض المتعددة المعلومات من النوع ب
التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة*٢

اإلنجليزيةاللغة*٣

الفرنسية

–O–

اإلسبانية
التايلندية
البرتغالية
اإلندونيسية
العربية
التايوانية

الوحدات
 km

 (L/100 km )  
(كم (لتر/١٠٠ كم))

 km (km/L)
–O–(كم (كم/لتر))

ضوء مؤشر القيادة 
–O–إيقافتشغيل (إضاءة ذاتية)اإليكولوجية*١

شاشة الحالة معلومات القيادة ١ تهيئات المفتاح
–O–المرغوبة*٤

معلومات القيادة ١
االقتصاد في استهالك 

*٥الوقود الحالي
–O–

معدل االقتصاد في 
–O–استهالك الوقود

معلومات القيادة ٢
المسافة التي يمكن 

للسيارة قطعها قبل نفاد 
*٥الوقود

–O–

–O–معدل السرعة

–O–إيقافتشغيلالشاشة المنبثقة*١

–O–اللون ١ إلى اللون ٤اللون ١اللون التوجيهي*١



٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٧٣٦

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة*٢

التوفير 
اإليكولوجي

مقارنة معدل 
استهالك 
الوقود

١٠٫٠٦*–O–

–O–*١٥٠٦سعر الوقود

(وحدة عملة غير العملة*٣
محددة)

 (البات)

–O–

 (روبية إندونيسية)
 (بيزو)
 (ريال)
 (راند)

*١:  إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢:  للمزيد من التفاصيل حول كل وظيفة:  ص ١٥٧، ١٦٠

*٣:  بنود التهيئة االفتراضية والتهيئة حسب الطلب التي يمكن عرضها تختلف وفقاً للبلد.
*٤:  ال يمكن تسجيل بعض شاشات الحاالت (مبينة على شاشة العرض المتعددة المعلومات).

*٥:  البنود التي يتم إعدادها حسب الطلب هي البنود التالية باستثناء بنود التهيئة المبدئية:
االقتصاد في استهالك الوقود الحالي (عرض رسم بياني)، االقتصاد في استهالك الوقود الحالي (عرض 
القيمـة)، معدل االقتصاد في اسـتهالك الوقود (بعد إعادة الضبط)، معدل االقتصاد في اسـتهالك الوقود 
(بعد بدء التشغيل)، معدل االقتصاد في استهالك الوقود (بعد إعادة التزود بالوقود)، معدل سرعة السيارة 
(بعد إعادة الضبط)، معدل سرعة السيارة (بعد بدء التشغيل)، المدة المنقضية (بعد إعادة الضبط)، المدة 

المنقضية (بعد بدء التشغيل)، المسافة (المد)، المسافة (بعد بدء التشغيل)، فارغ.
*٦:  يمكن تغيير القيم باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.



٧٣٧ ٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS* ( ص ٣١٢) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة

نظام ضمان السالمة السابقة 
PCS إيقافتشغيلللتصادم–O–

الحساسية (ضبط توقيت تشغيل 
–O–مبكرمتوسطوظيفة التحذير)

–O–متأخر

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به
نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA المجهز بوظيفة المساعدة عند ميالن السيارة*  ■

( ص ٣٢٣)
التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة

–O–إيقافتشغيلالمساعدة عند ميالن السيارة

–O–عاليةعاديةحساسية التحذير

وظيفة التحذير من انحراف 
–O–إيقافتشغيلالسيارة

حساسية نظام التحذير من انحراف 
–O–منخفضةعاديةالسيارة

–O–عالية

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به
نظام إيقاف وتشغيل المحرك* ( ص ٣٧٥) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة
توقف دوران المحرك بسرعة 

–O–طويلةعاديةالتعشيقية

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به
مستشعر المساعدة على صف السيارة تويوتا* ( ص ٣٥٣) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة
المسافة التي يمكن للمستشعر 

الخلفي األوسط اكتشاف العوائق 
الموجودة فيها

O–Oقصيرة طويلة

O–Oالمستو ١ إلى ٣المستو ٢مستو الصوت اإلشاري

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٧٣٨

تأمين الباب ( ص ١٨٧) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة

وظيفة تأمين األبواب المتصلة 
O*٢––إيقافتشغيلبسرعة السيارة*١

وظيفة فك تأمين األبواب المتصلة 
O*٢––تشغيلإيقافبباب السائق*١

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: التهيئات التي يمكن تغييرها يدوياً ( ص ١٨٧) أو لد وكيل تويوتا

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل* ( ص ١٩٣) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
O––إيقافتشغيلالتشغيل

إشارة التشغيل (الصوت 
إيقافالمستو ٧اإلشاري)*

––O المستو ١ إلى ٦

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
* ( ص ٢٨٤) ■ نظام التحكم باإلضاءة تلقائياً

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة
O––-٢ إلى ٢عاديةحساسية مستشعر الضوء

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
ذراع إشارة االنعطاف ( ص ٢٨١) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفتراضيةالوظيفة

عدد ومضات إشارة تغيير خط 
٣السير

٤

––O

٥
٦
٧

إيقاف



٧٣٩ ٩-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٩

كيفية تحديد نوع نظام الوسائط المتعددة ■
تحقق من نوع نظام الوسائط المتعددة في األشكال التوضيحية التالية.

النوع أالنوع ب

أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب ■
ينبغـي أن يكـون المحـرك دائـراً أثناء عملية إعداد سـيارتك حسـب الطلب، لذلـك تأكد من كون السـيارة 
مصفوفة في مكان جيد التهوية. في منطقة مغلقة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول 

أكسيد الكربون الضار فيها وقد تدخل في السيارة. قد يؤدي ذلك الى الوفاة أو التسمم بالغاز.

أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب ■
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من كون المحرك دائراًً أثناء عملية إعداد المزايا.



٩-٣. التمهيد٧٤٠

البند الواجب تمهيده
ينبغي تمهيد البند التالي لتشغيل النظام بصورة عادية في حاالت مثل بعد إعادة توصيل البطارية 

أو تنفيذ صيانة السيارة.

المرجععملية التمهيد ضرورية عندالبند

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به)

في حالة تغيير ضغط نفخ اإلطار، كما عند • 
تغيير سرعة القيادة أو وزن الحمولة على 

سبيل المثال
في حال تغيير ضغط نفخ اإلطار كما عند • 

تغيير حجم اإلطار مثالً
عند تبديل مواضع اإلطارات• 

ص ٥٦٥



٧٤١
معلومات إضافية

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

بالنسـبة للسـيارات المجهزة بنظام توجيه السـيارة أو بنظام الوسـائط المتعددة، راجع 
«دليـل مالـك نظـام التوجيـه والوسـائط المتعـددة» أو «دليـل مالـك نظام الوسـائط 

المتعددة» لمعرفة معلومات التجهيزات المدرجة أدناه.
نظام التوجيه• 
نظام الصوت• 
نظام مراقبة المنظر الخلفي• 



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٧٤٢

إذا كان لديك مشكلة، تأكد مما يلي قبل االتصال بوكيل تويوتا لديك.

ال يمكن تأمين األبواب أو فك تأمينها أو فتحها أو إغالقها
فقدت المفاتيح

إذا فقـدت مفاتيحك/مفاتيحك الميكانيكيـة، يمكن طلب مفاتيح/مفاتيـح ميكانيكية جديدة أصلية من  ●
وكيل تويوتا لديك. ( ص ١٧٨)

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●
إذا فقدت المفاتيح االلكترونية، فإنه يشير إلى زيادة خطر سرقة السيارة إلى حد كبير. اتصل بوكيل تويوتا 

لديك على الفور. ( ص ١٨٢)

ال يمكن تأمين األبواب أو فك تأمينها
هل أن شحنة البطارية المحملة في المفتاح ضعيفة أو فارغة؟ ( ص ٥٧٩) ●
السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●

هل يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON؟
عند تأمين األبواب، اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف. ( ص ٢٥٨)

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●
هل يوجد المفتاح االلكتروني داخل السيارة؟

عند تأمين األبواب، تأكد من حمل المفتاح االلكتروني معك.
قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة بسبب حالة الموجات الالسلكية الضعيفة. ( ص ١٨٨، ١٩٦) ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي
(السيارات المجهزة بوظيفة تأمين الباب الجانبي الخلفي لحماية األطفال)

هل تم ضبط وظيفة تأمين الباب لحماية األطفال؟ ●
ال يمكن فتح الباب الخلفي من داخل السـيارة عندما تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع التشـغيل. 
افتـح البـاب الخلفي من الخارج ثم قم بفك تأمين وظيفة تأمين الباب الخلفي لحماية األطفال. ( ص 

(١٨٦

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



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

إذا شعرت بوجود خلل ما
ال يبدأ تشغيل المحرك

(السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: ●

هل قمت بتدوير المفتاح مع كون دواسة الكلتش مضغوطة بإحكام؟ ( ص ٢٥٢)
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: ●

هل أن ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P؟ ( ص ٢٥٢)
هل عجلة القيادة غير مؤمنة؟ ( ص ٢٥٣) ●
هل أن البطارية فارغة الشحنة؟ ( ص ٦٦٨) ●

ال يبدأ تشغيل المحرك 
(السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)

هل ضغطت مفتاح تشغيل المحرك مع كون دواسة الفرامل مضغوطة بإحكام؟ ( ص ٢٥٥) ●
السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي: ●

هل أن ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P؟ ( ص ٢٥٥)
هل أن المفتاح االلكتروني في مكان داخل السيارة قابل لالكتشاف؟ ( ص ١٩٤) ●
هل أن عجلة القيادة غير مؤمنة؟ ( ص ٢٦١) ●
هل أن شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني منخفضة أو فارغة؟ ●

في هذه الحالة، يمكن بدء تشغيل المحرك بأسلوب مؤقت. ( ص ٦٦٥)
هل أن البطارية فارغة الشحنة؟ ( ص ٦٦٨) ●

ال يمكـن تحريـك ذراع تبديل السـرعات من وضـع االنتظار P حتى عند ضغط دواسـة 
الفرامل (السيارات المجهزة بجهاز نقل الحركة التلقائي)

السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●
هل يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل ”ON“؟

إذا لم تتمكن من تحرير ذراع تبديل السـرعات بضغط دواسـة الفرامل مع كون مفتاح تشغيل المحرك في 
وضع التشغيل ” :“ON ص ٢٦٩

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●
هل يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON؟

إذا لم تتمكن من تحرير ذراع تبديل السـرعات بضغط دواسـة الفرامل مع كون مفتاح تشغيل المحرك في 
وضع التشغيل  :IGNITION ON ص ٢٦٩



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٧٤٤

ال يمكن تدوير عجلة القيادة بعد إيقاف دوران المحرك
السيارات غير المجهزة بنظام ذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●

يتم تأمينها لتفادي سرقة السيارة إذا قمت بإخراج المفتاح عن ثقب مفتاح تشغيل المحرك. 
( ص ٢٥٣)

السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل: ●
يتم تأمينها تلقائياً لتفادي سرقة السيارة. ( ص ٢٦١)

ال يتـم فتـح أو إغالق النوافذ بتشـغيل مفاتيح النافـذة اآللية (إذا كانت سـيارتك مجهزة 
بتلك الوظيفة)

هل ضغطت مفتاح تأمين النوافذ؟ ●
ال يمكن تشغيل النوافذ اآللية غير النافذة بجهة مقعد السائق إذا تم ضغط مفتاح تأمين النوافذ. 

( ص ٢١٧)
يتم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف تلقائياً

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)
سـتعمل وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً إذا ظلت السـيارة في وضع الكماليات ACCESSORY أو وضع  ●

التشغيل IGNITION ON (عندما يكون المحرك متوقفاً عن العمل) لمدة معينة. ( ص ٢٦٠)

يتم إصدار صوت التحذير أثناء القيادة
يومض ضوء التذكير بربط حزام المقعد ●

هل أحزمة مقاعد السائق والركاب مشدودة؟ ( ص ٦٣٤)
ضوء إشارة فرامل االنتظار مضاء ●

هل تم تحرير فرامل االنتظار؟ ( ص ٢٨٣)
وفقاً للحاالت، قد يتم أيضاً إصدار صوت التحذير من األنواع األخر. ( ص ٦٣٠، ٦٤٠)



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

يتم تشـغيل نظام التحذير ويتم إصدار صوت من بوق التنبيه (إذا كانت سـيارتك مجهزة 
به)

هل فتح أي شخص موجود في السيارة باباً أثناء ضبط نظام التحذير؟ ●
المستشعر يكتشف ذلك ويتم إصدار صوت التحذير. ( ص ١٣٧)

إليقـاف صـدور صوت التحذير، قم بضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ”ON“ (السـيارات 
 IGNITION ON غيـر المجهـزة بالنظـام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل) أو علـى وضع التشـغيل

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل) أو قم ببدء تشغيل المحرك.
يتم إصدار صوت التحذير عند مغادرة السيارة

(السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل)
هل يتم عرض الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات؟ ●

تأكد من الرسالة المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

يضيء ضوء التحذير أو يتم عرض رسالة التحذير
عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة التحذير، راجع ص ٦٣٠، ٦٤٠. ●

عند وقوع مشكلة

إذا انثقب أحد اإلطارات
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن واستبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. ( ص ٦٤٥) ●

أصبحت السيارة منغرزة
قم بمحاولة تنفيذ اإلجراء الالزم عندما تكون السيارة منغرزة في الوحل أو الطين أو الثلج.  ●

( ص ٦٨١)



٧٤٨
المعلومات الواجب مراجعتها عند تعبئة الوقود

ضغط نفخ اإلطارات
ص ٧٢٤

ذراع فك تأمين غطاء حجيرة 
المحرك
ص ٥٣٤

فاتح باب فتحة تعبئة الوقود*١
ص ٣٠٠

ذراع تثبيت غطاء حجيرة 
المحرك االحتياطي

ص ٥٣٤

باب فتحة تعبئة الوقود*١
ص ٣٠٠

سعة خزان الوقود 
(مرجع)

L 65 (٦٥ لتر)قاعدة العجالت القصيرة*٢

L 80 (٨٠ لتر)قاعدة العجالت الطويلة*٢

ص ٧٠١نوع الوقود
ص ٧٢٤ضغط نفخ اإلطار عندما يكون اإلطار بارداً

سعة زيت المحرك
ص ٧٠٢(تصريف الزيت وإعادة تعبئته — مرجع)

ص ٧٠٢نوع زيت المحرك

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: راجع «التأكد من موديل سيارتك» إذا لم تكن متأكداً من موديل سيارتك. ( ص ١٢)
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