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المصوّ التوضيحيرالفهرس الشكل حسب البحث

السالمة لغايات
واألمان

قراءتها احرصعلى
للسرقة المانع النظام األطفال، مقاعد الرئيسية المواضيع

حالة حول معلومات
والمؤشرات السيارة

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

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

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

الداخلية الداخليةالمميزات التجهيزات استعمال
التخزين مزايا الهواء، تكييف نظام الرئيسية المواضيع

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

مشكلة حدوث الطوارئعند حاالت وفي األعطال وقوع عند به القيام ينبغي ما
اإلطارات انثقاب البطارية، شحنة فروغ الرئيسية المواضيع

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

األعراضالملحق حسب البحث
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المحتويات جدول

المحتويات معلوماتكجدول أجل ٦................................من
الدليل هذا ٩..................................قراءة
البحث ١٠....................................كيفية

المصّور ١١...............................الفهرس

اآلمن.١-١ لالستخدام
القيادة ٣٢..............................قبل
اآلمنة ٣٣............................للقيادة
المقاعد ٣٥..........................أحزمة
هواء ٤٠.....................SRSأكياس

العادم غازات حول احتياطية ٤٧..تنبيهات
الطفل.٢-١ سالمة

ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل نظام
٤٩..................................الهواء

معك طفل ٥٠....................اصطحاب
الطفل حركة تقييد ٥١...............أنظمة

السرقة.٣-١ منع نظام
المحرك تشغيل منع ٧٢..............نظام

المزدوج القفل ٧٤....................نظام
اإلنذار ٧٥............................جرس

القياس.١-٢ أجهزة مجموعة
والمؤشرات التحذير ٨٢.............أضواء

والعدادات ٨٧....................المقاييس
المتعددة المعلومات عرض ٩٠......شاشة
الرأس عرضبمستوى ٩٧..........شاشة
الوقود استهالك حول ١٠١.......معلومات

المفاتيح.١-٣ حول معلومات
١٠٦...............................المفاتيح

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١١٠.......................األبواب
الخلفي ١١٤..........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٧........نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٣٥.......................المقاعد
الخلفية ١٣٦........................المقاعد

القيادة وضعية ١٤١.................ذاكرة
الرأس ١٤٤..........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٤٧...........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٨........المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٥٠......المرايا

السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح
اآللية ١٥٢...........................النوافذ
السقف ١٥٤..........................فتحة

اإللكترونية التظليل ١٥٧............ستارة

القيادة.١-٤ قبل
السيارة ١٦١..........................قيادة

واألمتعة ١٦٧......................الحمولة
المجهزة غير السيارات مقطورة قطر

القطر ١٦٩...................بتجهيزات
المجهزة السيارات مقطورة قطر

القطر ١٦٩...................بتجهيزات

ــان١ واألم ــالمة الس ــات لغاي

الســيارة٢ حالــة حــول معلومــات
ـــؤرشات وامل

القيــادة٣ قبــل

القيـــادة٤
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القيادة.٢-٤ إجراءات
المحرك تشغيل ١٧٥...............محول
التلقائي الحركة ١٧٨..................ناقل

التغيير دائم الحركة ١٨٣..............ناقل
االنعطاف إشارة ١٨٧.................ذراع
السيارة صف ١٨٨...................مكابح

المكابح ١٩١..........................تثبيت
ASCالصوت تفعيل في التحكم نظام

.......................................١٩٢
والمساحات.٣-٤ األضواء تشغيل

األمامية الرئيسية األضواء ١٩٥......مفتاح
AHSالمتكيف العالي الشعاع نظام

.......................................٢٠١
التلقائي العالي ٢٠٤................الشعاع
الضباب ضوء ٢٠٧...................مفتاح

األمامي الزجاج وغسالة ٢١٠.....مساحات
الخلفية النافذة وغسالة ٢١٥........مساحة

بالوقود.٤-٤ التزود إعادة
الوقود خزان غطاء ٢١٧................فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استعمال
لكزس من األمان ٢٢٠...............نظام

PCSالتصادم قبل ما األمان ٢٢٦.نظام
LTAالمسرب تتبع على ٢٣٤..المساعدة

LDAعن الخاصبالخروج التنبيه
بالتوجيه التحكم مع ٢٤٤.......المسرب

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم
الكاملة السرعة نطاق مع ٢٥٢الديناميكي
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم

٢٦٢...........................الديناميكي
الثابتة القيادة سرعة ٢٧١............منظم
والتشغيل اإليقاف ٢٧٣...............نظام

PKSAالخاصبدعم التنبيه نظام
٢٨٠.........................االصطفاف

سيارة صف على المساعدة مستشعر
٢٨١...............................لكزس

االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة
الساكنة ٢٨٧.................لألجسام

BSMالعمياء النقاط مراقبة ٢٩٦نظام
القيادة وضع اختيار ٣٠٨...........مفتاح

البنزينGPFالنظام جسيمات مرشح
......................................٣١٠

القيادة على المساعدة ٣١١..........أنظمة
العجالت بكافة القيادة قفل مفتاح

٣١٦.................)AWDموديالت
القيادة.٦-٤ حول توجيهات

الشتاء فصل في القيادة حول توجيهات
......................................٣١٧
الصديقة القيادة وضع حول توجيهات

٣٢٠.........................Ecoللبيئة
العملية السيارة حول احتياطية تنبيهات

......................................٣٢٢

١-٥.Remote Touch
Remote Touch.................٣٢٦

ومزيل.٢-٥ الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

التلقائي الهواء تكييف ٣٣٠..........نظام
دفايات المدفأة القيادة عجلة
المقاعد هوايات ٣٣٨............المقاعد

المقصورة.٣-٥ أضواء استعمال
المقصورة أضواء ٣٤١...............قائمة

ـــة٥ الداخلي ـــيزات املم
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المحتويات جدول

التخزين.٤-٥ أماكن مميزات استعمال
التخزين أماكن مميزات ٣٤٤..........قائمة

األمتعة حجيرة ٣٤٧................مميزات
األخرى.٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

األخرى الداخلية ٣٥١.............المميزات

والعناية.١-٦ الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٣٦٢...تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٣٦٥.....تنظيف

الصيانة.٢-٦
الصيانة ٣٦٨......................متطلبات
الدورية ٣٧٠........................الصيانة

بنفسك.٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال
التي الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات

بنفسك ٣٨١.......................تجريها
المحرك ٣٨٣..........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣٨٣........تحديد
المحرك ٣٨٥........................حجيرة

٣٩٤...............................اإلطارات
اإلطارات نفخ ٤٠٥...................ضغط

٤٠٦................................العجالت
الهواء تكييف نظام ٤٠٧.............مرشح
اإللكتروني المفتاح ٤٠٩............بطارية
الفيوزات ٤١١.............فحصواستبدال

األضواء ٤١٤.........................لمبات

ضرورية.١-٧ معلومات
الطوارئ ٤١٦....................وامضات

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

من مرتفع مستوى في السيارة علقت إذا
٤١٧................................المياه

طوارئ.٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات
للقطر بحاجة سيارتك كانت ٤١٩.......إذا
ما عطل بوجود تعتقد كنت ٤٢٣........إذا
الوقود مضخة إيقاف ٤٢٤...........نظام

رنان صوت صدر أو تحذير ضوء أضاء إذا
٤٢٥...............................تحذير

تحذير عرضرسالة تم ٤٣٤............إذا
المجهزة غير السيارات إطار انثقب إذا

احتياطي ٤٣٧....................بإطار
بإطار المجهزة السيارات إطار انثقب إذا

٤٤٨...........................احتياطي
المحرك تشغيل تعذر ٤٥٧..............إذا

مفاتيحك فقدت ٤٥٩....................إذا
الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر ٤٥٩.إذا

بشكل يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
٤٦٠..............................صحيح

السيارة بطارية شحنة نفدت ٤٦٢......إذا
سيارتك محرك حرارة درجة ارتفعت إذا

زائد ٤٦٦...........................بشكل
السيارة انغرزت ٤٦٩...................إذا

والعنايـــة٦ الصـــيانة

مشــكلة٧ حــدوث عنــد
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المواصفات.١-٨
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٤٧٢..................................إلخ
الوقود ٤٨٤.......................معلومات

الطلب.٢-٨ حسب الضبط
الطلب حسب ضبطها يمكن التي المميزات

.......................................٤٨٥
المبدئية.٣-٨ التهيئة

مبدئيًا تهيئتها يجب التي ٤٩٨.......البنود

وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.......................................٥٠٠

الســـيارة٨ مواصـــفات

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

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

سيارتك
الدليل هذا في الواردة المواصفات جميع

أخرى، ناحية من الطباعة وقت في متوفرة
في المتمثلة لكزس سياسة من وانطالًقا

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

قد التوضيحية األشكال في المبينة السيارة
اللون حيث من سيارتك عن تختلف
للمواصفات تبًعا وذلك والتجهيزات،

من واسعة تشكيلة حاليًا األسواق في تتوفر
لسيارات األصلية غير والكماليات الغيار قطع
والكماليات الغيار قطع استعمال إن لكزس
قد لكزس من أصلية غير منتجات تعد والتي
حتى سيارتك، أمان على عكسية بطريقة يؤثر
السلطات بعض أجازتها قد القطع هذه كانت لو

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

القطع
باستعمال السيارة هذه تعديل عدم ينبغي

أي إجراء األصلية لكزس منتجات غير منتجات

األصلية لكزس منتجات غير باستعمال تعديالت
أو السالمة أو األداء على سلبًا يؤثر أن يمكنه
الحكومية لألنظمة انتهاًكا يمثل وقد المتانة
األداء ومشاكل التلف فإن ذلك، إلى باإلضافة
الضمان يشملها ال قد التعديل عن الناجمة

السلكي إرسال نظام سيارتكRFتركيب في
مثل اإللكترونية األنظمة على يؤثر قد

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

لكزس من األمان نظام
الثابتة القيادة سرعة منظم نظام
لالنغالق المانع المكابح نظام
هواء أكياس SRSنظام
المقاعد ألحزمة المسبقة المشدات نظام

بخصوص لديك لكزس وكيل استشارة من تأكد
الخاصة التعليمات أو االحتياطية اإلجراءات

السلكي إرسال نظام بتركيب .RFالمتعلقة
التردد بموجات المتعلقة المعلومات من المزيد
وشروط الهوائي ومواضع القدرة ومستويات

السلكي إرسال أنظمة لتركيب  RFالتركيب
لديك لكزس وكيل من طلبها عند متوفرة

متطورة كمبيوتر بأجهزة مجهزة السيارة
مثل معينة، بيانات بتسجيل ستقوم

لمستوى وفًقا المسجلة البيانات تختلف
تجهيزها تم التي والتجهيزات السيارة تصنيف

بها

معلوماتك أجل من

الرئيسي المالك دليل

سيارتك وتعديل الغيار وقطع الكماليات
اللكزس

السلكي إرسال نظام RFتركيب

السيارة بيانات تسجيل
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تسجيل على هذه الكمبيوتر أجهزة تعمل ال
على فقط تعمل بل األصوات، أو المحادثات
حاالت في للسيارة الخارجية الصور تسجيل

معينة
الكهربائي• الموتور سرعة المحرك سرعة

الجر موتور سرعة
التسارع• حالة
المكابح• حالة
السيارة• سرعة
القيادة،• على المساعدة أنظمة تشغيل حالة

المانع المكابح نظام في الحال هو كما
قبلABSلالنغالق ما األمان ونظام
التصادم

البيانات استعمال
هذا في المسجلة البيانات لكزس تستعمل قد
األبحاث إجراء األعطال، لتشخيص الكمبيوتر

الجودة وتحسين والتطوير،
ثالث لطرف المسجلة البيانات عن لكزس تكشف لن

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

السيارة تأجير
أو• الشرطة قبل من رسمي لطلب االستجابة

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

السيارة بمالك أو محددة بسيارة

األحداث بيانات بمسجل السيارة هذه تجهيز تم
)EDRمن الرئيسي يتمثلEDRالغرض

حوادث أو معينة حوادث في التسجيل، في
أو الهواء كيس انفتاح مثل الوقوع، وشيكة
ستساعد الطريق، على بعائق االصطدام

السيارة أنظمة عمل كيفية فهم على البيانات
تصميم المتعلقةEDRيتم البيانات لتسجيل

لفترة األمان وأنظمة السيارة بديناميكيات
العادة في تكون قصيرة، أو٣٠زمنية ثانية

وذلك البيانات تسجيل يتم ال فقد ذلك، ومع أقل
ونوعه التصادم لشدة تبًعا

مسجل تصميم لتسجيلEDRتم السيارة في
مثل بيانات

سيارتك؛ في المختلفة األنظمة عمل كيفية
التسارع دواسة على السائق ضغط مدى

و، ؛ بذلك قام قد كان إذا المكابح أو و
السيارة فيها تسير كانت التي السرعة مدى

فهم زيادة في المساعدة البيانات لهذه يمكن
بجروح واإلصابة الحوادث وقوع ظروف

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

بواسطة بيانات تسجيل يتم فيEDRال
بيانات تسجيل يتم وال العادية القيادة ظروف
والجنس االسم المثال، سبيل على شخصية
يمكن ذلك، مع الحادث ومكان والعمر

أن القانون إنفاذ قوات مثل أخرى ألطراف
مسجل بيانات تحديدEDRتجمع بيانات مع

بشكل عليها الحصول يتم التي الشخصية
التصادم في التحقيق أثناء اعتيادي

مسجل بواسطة المسجلة البيانات لقراءة
EDRأن ويجب خاصة، لتجهيزات تحتاج ،

استخدام أو السيارة بدخول االذن لديك يكون
السيارة،EDRمسجل صانع إلى باإلضافة

القانون إنفاذ قوات مثل آخرين ألطراف يمكن
قراءة خاصة تجهيزات يملكون الذين

السيارة بدخول إذن لديهم كان إذا المعلومات
مسجل استخدام .EDRأو

األحداث بيانات مسجل
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مسجل بيانات EDRنشر
بواسطة المسجلة البيانات عن لكزس تكشف لن

حالةEDRجهاز في باستثناء ثالث لطرف
أو• السيارة مالك من موافقة على الحصول

السيارة تأجير حالة في المستأجر
أو• الشرطة قبل من رسمي لطلب االستجابة

حكومية جهة أو المحكمة
قضائية• دعوى في لكزس قبل من االستخدام

مخولة لكزس تكون األمر، لزم وإذا ذلك، مع
أداء• حول بحوث إلجراء البيانات باستخدام

السيارة في السالمة
البحث• ألغراض البيانات على ثالث طرف باطالع

أو بعينها بسيارة تتعلق معلومات كشف دون
السيارة مالك

هواء كيس نظام أجهزة  SRSتحتوي
في الموجودة المقعد لحزام المسبقة والمشدات

قابلة كيميائية مواد على اللكزس سيارتك
ترك مع السيارة التخلصمن تم إذا لالنفجار

ألحزمة المسبقة والمشدات الهواء أكياس
وقوع في هذا يتسبب فقد حالها، على المقاعد
إسناد من تأكد مثالً حريق كاندالع حادث

هواء أكياس نظامي نزع والمشدSRSعملية
مؤهلة خدمات ورشة إلى المقعد لحزام المسبق
التخلصمن قبل وإتالفها لديك لكزس وكيل أو

سيارتك

اللكزس سيارتك التخلصمن

تحذير
القيادة■ أثناء عامة احتياطية تنبيهات

بقيادة أبًدا تقم ال مؤثر تأثير تحت القيادة
قد التي العقاقير أو الكحول تأثير تحت سيارتك
السيارة تشغيل على قدرتك من قللت قد تكون
زمن تؤخر العقاقير من معينة وأنواع الكحول

والتنسيق التقييم على القدرة وتضعف االستجابة
الوفاة عنه ينتج قد حادث وقوع إلى يؤدي قد مما

خطيرة بجروح اإلصابة أو
الوقائية بالقيادة دائًما التزم الوقائية القيادة
التي المشاة أو اآلخرين السائقين أخطاء توقع
الحوادث لتفادي مستعًدا وكن حدوثها يمكن

انتباهك كل بتركيز دائًما قم السائق انتباه تشتت
السائق، انتباه تشتيت يمكنه شيء أي القيادة على
بالهاتف التحدث أو التحكم مفاتيح ضبط مثل
وقوع عنه ينتج أن يمكن القراءة أو الخلوي
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي تصادم
لآلخرين أو السيارة لركاب أو لك خطيرة

بخصوصسالمة■ عامة احتياطية تنبيهات
األطفال

وال السيارة، في مراقبة بدون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استعمال أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تحويل أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان
قد المحايد الوضع إلى السرعة تحويل ذراع
تعّرضاألطفال في خطورة أيًضا هناك يكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم

مميزات أي أو السقف فتحة أو النوافذ في لعبهم
ارتفاع فإن ذلك، إلى باإلضافة للسيارة أخرى

شديدة الحرارة درجات أو الحرارة درجة
قاتلة تكون أن يمكن السيارة االنخفاضداخل

لألطفال
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الدليل هذا قراءة

الدليل هذا في المستعملة الرموز يشرح

الدليل هذا في الواردة الرموز
المعانيالرموز

تحذير
قد اتباعه، يتم لم إذا أمًرا، يشرح
إصابة أو وفاة حدوث في يتسبب

خطيرة األشخاصبجروح
مالحظة

قد اتباعه، يتم لم إذا أمًرا، يشرح
عطل أو تلف حدوث في يتسبب

تجهيزاتها أو السيارة في
أو التشغيل إجراءات إلى يشير

ترتيب حسب الخطوات اتبع العمل
األرقام

التوضيحية األشكال في الواردة الرموز

المعانيالرموز
إلخ تدوير، دفع، الفعل إلى يشير

المفاتيح لتشغيل المستخدم
األخرى واألجهزة

التشغيل عملية ناتج إلى يشير
يفتح غطاء المثال سبيل على

المعانيالرموز

الذي الموضع أو المكون إلى يشير
شرحه يتم

ال أو هذا تفعل ال أو تفعل ال يعني
يحدث هذا تجعل
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التركيب■ موضع حسب البحث
← المصّور ١١صالفهرس

الصوت■ أو العرض حسب البحث
وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

٥٠٠ص←

العنوان■ حسب البحث
ص← المحتويات ٢جدول

البحث كيفية
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المصّور الفهرس

المصوّر الفهرس
الخارج■

إلخ للفئة، تبًعا وذلك األمامية الرئيسية األضواء شكل يختلف قد
الجانبية ١١٠ص...........................................................................األبواب
القفل فك ١١٠ص...........................................................................القفل

الجانبية النوافذ إغالق ١٥٢ص..............................................................فتح
الميكانيكي المفتاح باستعمال القفل فك ٤٦٠ص..........................................القفل

التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل
الخلفي ١١٤ص..............................................................................الباب

الكابينة داخل من ١١٧ص................................................................١*الفتح
الخارج من ١١٦،١١٧ص....................................................................الفتح
التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل

الخلفية للرؤية الخارجية ١٥٠ص..........................................................المرايا
المرآة زاوية ١٥٠ص........................................................................ضبط

المرايا ١٥١ص................................................................................طي
القيادة وضعية ١٤١ص..................................................................١*ذاكرة

A

B

C
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المصّور الفهرس

المرايا عن الضباب ٣٣٢ص................................................................١*إزالة
األمامي الزجاج ٢١٠،٢١٥ص...........................................................مساحات

الشتاء فصل حول احتياطية ٣١٧ص.....................................................تنبيهات
األمامي الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل التجمد ٣٣٢ص.............................١*لمنع

للمطر المستشعرة األمامي الزجاج مساحات السيارات مغسلة حول احتياطية ٣٦٣ص١*تنبيهات
الوقود تعبئة فتحة ٢١٧ص...................................................................باب

بالوقود التزود إعادة ٢١٧ص..............................................................طريقة
الوقود خزان سعة الوقود ٤٧٤ص.........................................................أنواع

٣٩٤ص..................................................................................اإلطارات
اإلطار مقاس نفخ ٤٨١ص................................................................ضغط

اإلطار سالسل الشتاء ٣١٧ص...........................................................إطارات
اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام تدوير تبديل ٣٩٤ص.......................١*تفقد

المثقوبة اإلطارات مع ٤٣٧،٤٤٨ص......................................................التعامل
المحرك ٣٨٣ص.............................................................................غطاء

٣٨٣ص......................................................................................الفتح
المحرك ٤٧٥ص..............................................................................زيت

زائد بشكل الحرارة درجة ارتفاع مع ٤٦٦ص............................................التعامل
التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل

األمامية الرئيسية ١٩٥ص................................................................األضواء
النهارية القيادة أضواء األمامية الموضع ١٩٥ص........................................أضواء

األمامية الضباب ٢٠٧ص.................................................................١*أضواء
االنعطاف ٢٠٠ص.......................................................................١*أضواء

االنعطاف إشارة ١٨٧ص...................................................................أضواء
المؤخرة التوقف ١٩٥،٣١٢ص...........................................................أضواء

التوقف أضواء
الطارئ الكبح ٣١٢ص......................................................................إشارة

القيادة أجل من الخارجية باألضواء الخاصة األضواء لمبات
االستبدال )٤١٤صطريقة

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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المصّور الفهرس

السيارة ترخيص لوحة ١٩٥ص............................................................أضواء
للخلف الرجوع ٢*ضوء

الوضع إلى السرعة تحويل ذراع ١٧٨،١٨٣ص............................................Rنقل
الخلفي الضباب ٢٠٧ص................................................................١،٢*ضوء

مجهًزا:١* كان إذا
المستهدفة:٢* للمنطقة تبًعا وذلك المعاكس االتجاه في موجودة تكون قد

N

O

P
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المصّور الفهرس

يسرى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات القياس أجهزة لوحة

المحرك تشغيل ١٧٥ص....................................................................محول
األوضاع تغيير المحرك ١٧٥،١٧٧ص....................................................تشغيل

للمحرك الطارئ ٤١٦ص..................................................................التوقف
المحرك تشغيل عدم ٤٥٧ص..................................................................عند

التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل
السرعة تحويل ١٨٠،١٨٤ص................................................................ذراع

السرعة تحويل موضع ١٨٠،١٨٤ص.......................................................تغيير
القطر حول احتياطية ٤١٩ص............................................................تنبيهات

السرعة تحويل ذراع نقل عدم ١٨٠،١٨٤ص.................................................عند
٨٧ص.....................................................................................العدادات

القياس أجهزة لوحة ضوء ضبط العدادات ٨٧،٨٩ص....................................قراءة
المؤشرات أضواء التحذير ٨٢ص..........................................................أضواء

التحذير أضواء تضيء ٤٢٥ص..............................................................عندما
المتعددة المعلومات عرض ٩٠ص..........................................................شاشة

A

B

C

D
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المصّور الفهرس

العرض ٩٠ص...............................................................................شاشة
التحذير عرضرسائل ٤٣٤ص................................................................عند
االنعطاف إشارة ١٨٧ص....................................................................ذراع

األمامية الرئيسية األضواء ١٩٥ص.........................................................مفتاح
المؤخرة أضواء األمامية الموضع أضواء األمامية الرئيسية األضواء

النهارية القيادة أضواء السيارة ترخيص لوحة ١٩٥ص..................................أضواء
األمامية الضباب الخلفي١*أضواء الضباب ٢٠٧ص.....................................١*ضوء

األمامي الزجاج وغسالة مساحة ٢١٠،٢١٥ص.............................................مفتاح
٢١٠،٢١٥ص...........................................................................االستعمال

الغسالة سائل ٣٩٤ص......................................................................إضافة
التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل

الطوارئ وامض ٤١٦ص...................................................................مفتاح
المحرك غطاء قفل تحرير ٣٨٣ص..........................................................ذراع

الطول وضبط لإلمالة القابلة القيادة بعجلة التحكم ١٤٧ص............................١*مفتاح
١٤٧ص....................................................................................الضبط

القيادة وضعية ١٤١ص..................................................................١*ذاكرة
الطول وضبط لإلمالة القابلة القيادة عجلة قفل تحرير ١٤٧ص.........................١*ذراع

١٤٧ص....................................................................................الضبط
الهواء تكييف ٣٣٠ص.......................................................................نظام

٣٣٠ص.................................................................................االستعمال
الخلفية النافذة ضباب ٣٣٢ص..............................................................مزيل

الصوتي ٢*النظام
مجهًزا:١* كان إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع

E

F

G

H

I

J

K

L
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المصّور الفهرس

يسرى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات المفاتيح

القياس أجهزة لوحة بإضاءة التحكم ٨٩ص...............................................مفاتيح
الرحلة وعداد الرحلة عداد المسافة عداد ضبط إعادة ٨٩ص..................................زر

األمامي المقعد دفاية ٣٣٨ص...........................................................١*مفاتيح
األمامي المقعد هواية ٣٣٩ص..........................................................١*مفاتيح
التلقائي العالي الشعاع ٢٠٤ص..........................................................١*مفتاح

المتكيف العالي الشعاع نظام ٢٠١ص...................................................١*مفتاح
الرئيسيBSMمفتاح العمياء النقاط مراقبة ٢٩٦ص................................١*نظام

اآللي الخلفي الباب ١١٧ص..............................................................١*مفتاح
المدفأة القيادة عجلة ٣٣٨ص............................................................١*مفتاح

الكاميرا ١،٢*مفتاح

العجالت بكافة القيادة قفل ٣١٦ص.....................................................١*مفتاح
الخلفي المقعد تشغيل ١٣٧ص.........................................................١*مفاتيح

مجهًزا:١* كان إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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المصّور الفهرس

اآللية النافذة ١٥٢ص......................................................................مفاتيح
النافذة قفل ١٥٣ص.........................................................................مفتاح

الخلفية للرؤية الخارجية المرآة ١٥٠ص..................................................مفاتيح
الباب قفل ١١٣ص.........................................................................مفاتيح

القيادة وضعية ذاكرة ١٤١ص...........................................................*مفاتيح
الرأسHUDمفاتيح عرضبمستوى ٩٧ص..........................................*شاشة
الصوتASCقرص تفعيل في التحكم ١٩٢ص........................................*نظام

مجهًزا:* كان إذا

الصوتي بالنظام بعد عن التحكم ١*مفاتيح

A

B

C

D

E

F

G

A
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المصّور الفهرس

السرعة تحويل ١٨١،١٨٢،١٨٥،١٨٦ص...............................................٢*عتالت
العدادات في التحكم ٩٠ص................................................................مفاتيح
سيارتين بين المسافة ٢٥٧،٢٦٧ص.....................................................٢*مفتاح

الثابتة القيادة سرعة منظم مفتاح
الثابتة القيادة سرعة ٢٧١ص.............................................................٢*منظم

الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة ٢٦٢ص......................................٢*منظم
الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة ٢٥٢ص...........٢*منظم

بالتوجيهLDAمفتاح التحكم مع المسرب عن بالخروج الخاص ٢٤٨ص..........٢*التنبيه
المسربLTAمفتاح تتبع على ٢٣٩ص...........................................٢*المساعدة

التحدث ١*مفتاح

الهاتف ١*مفاتيح
المتعددة":١* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع
مجهًزا:٢* كان إذا

والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء ٢٧٩ص....................................................*مفتاح
القيادة وضع اختيار ٣٠٨ص...............................................................مفتاح

النظام إيقاف ٣١٢ص...............................................................VSCمفتاح
السيارة صف مكابح ١٨٨ص...............................................................مفتاح

التحرير ١٨٨ص.........................................................................التعشيق

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D
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المصّور الفهرس

الشتاء فصل حول احتياطية ٣١٨ص.....................................................تنبيهات
التحذير رنان ١٩٠،٤٣٤ص...............................................................رسالة
المكابح تثبيت ١٩١ص.....................................................................مفتاح
Remote Touch.....................................................................٣٢٦ص

الخلفي المقعد دفاية ٣٣٩ص.............................................................*مفاتيح
مجهًزا:* كان إذا

E

F

G
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المصّور الفهرس

يسرى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات المقصورة

هواء ٤٠ص.........................................................................SRSأكياس
األرضية األرجل ٣٢ص....................................................................مماسح

األمامية ١٣٥ص...........................................................................المقاعد
الخلفية ١٣٦ص...........................................................................المقاعد
الرأس ١٤٤ص..............................................................................مساند
المقاعد ٣٥ص..............................................................................أحزمة

الكونسول ٣٤٥ص........................................................................صندوق
الداخلي القفل ١١٣ص......................................................................أزرار
األكواب ٣٤٥ص..........................................................................حامالت
المساعدة ٣٦٠ص.........................................................................مقابض

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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المصّور الفهرس

يسرى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات السقف

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٨ص............................................................المرآة
الشمس ٣٥١ص........................................................................٢*حاجبات

الزينة ٣٥١ص................................................................................مرايا
المقصورة ٣٤٢ص........................................................................٣*ضوء
الشخصية ٣٤٢ص........................................................................األضواء

السقف فتحة ١٥٤ص...................................................................١*مفاتيح
السقف فتحة ١٥٤ص...................................................................١*مفاتيح

اإللكترونية التظليل ستارة ١٥٨ص......................................................١*مفتاح
االقتحام مستشعر إلغاء ٧٧ص...........................................................١*مفتاح

مجهًزا:١* كان إذا
محمي:٢* مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال تايوان باستثناء

بجروح إصابته أو الطفل وفاة إلى يؤدي أن الممكن فمن أمامه، الموجود الهواء كيس تفعيل بواسطة
←) )٥٣صخطيرة

باستثناء األمامي الراكب مقعد على واألطفال والرضيع الرضيع الطفل وضع إلى تعمد ال لتايوان
مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال األمامي، الراكب مقعد
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المصّور الفهرس

إصابته أو الطفل وفاة إلى يؤدي أن الممكن فمن أمامه، الموجود الهواء كيس تفعيل بواسطة محمي
←) خطيرة )٥٦صبجروح

المؤخرة:٣* في أيًضا مجهزة لكنها المقدمة، التوضيحي الشكل يبين

P.22
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يمنى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات القياس أجهزة لوحة

المحرك تشغيل ١٧٥ص....................................................................محول
األوضاع تغيير المحرك ١٧٥،١٧٧ص....................................................تشغيل

للمحرك الطارئ ٤١٦ص..................................................................التوقف
المحرك تشغيل عدم ٤٥٧ص..................................................................عند

التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل
السرعة تحويل ١٨٠،١٨٤ص................................................................ذراع

السرعة تحويل موضع ١٨٠،١٨٤ص.......................................................تغيير
القطر حول احتياطية ٤١٩ص............................................................تنبيهات

السرعة تحويل ذراع نقل عدم ١٨٠،١٨٤ص.................................................عند
٨٧ص.....................................................................................العدادات

القياس أجهزة لوحة ضوء ضبط العدادات ٨٧،٨٩ص....................................قراءة
المؤشرات أضواء التحذير ٨٢ص..........................................................أضواء

التحذير أضواء تضيء ٤٢٥ص..............................................................عندما
المتعددة المعلومات عرض ٩٠ص..........................................................شاشة

A

B

C

D

P.23



٢٤

NX300/NX200_OM_GH

المصّور الفهرس

العرض ٩٠ص...............................................................................شاشة
التحذير عرضرسائل ٤٣٤ص................................................................عند
االنعطاف إشارة ١٨٧ص....................................................................ذراع

األمامية الرئيسية األضواء ١٩٥ص.........................................................مفتاح
المؤخرة أضواء األمامية الموضع أضواء األمامية الرئيسية األضواء

النهارية القيادة أضواء السيارة ترخيص لوحة ١٩٥ص..................................أضواء
األمامية الضباب الخلفي١*أضواء الضباب ٢٠٧ص........................................ضوء

األمامي الزجاج وغسالة مساحة ٢١٠،٢١٥ص.............................................مفتاح
٢١١،٢١٥ص...........................................................................االستعمال

الغسالة سائل ٣٩٤ص......................................................................إضافة
التحذير ٤٣٤ص............................................................................رسائل

الطوارئ وامض ٤١٦ص...................................................................مفتاح
المحرك غطاء قفل تحرير ٣٨٣ص..........................................................ذراع

الطول وضبط لإلمالة القابلة القيادة بعجلة التحكم ١٤٧ص..............................مفتاح
١٤٧ص....................................................................................الضبط

القيادة وضعية ١٤١ص..................................................................١*ذاكرة
الهواء تكييف ٣٣٠ص.......................................................................نظام

٣٣٠ص.................................................................................االستعمال
الخلفية النافذة ضباب ٣٣١ص..............................................................مزيل

الصوتي ٢*النظام
مجهًزا:١* كان إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع
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يمنى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات المفاتيح

األمامي المقعد دفاية ٣٣٨ص...........................................................١*مفاتيح
األمامي المقعد هواية ٣٣٩ص..........................................................١*مفاتيح

الرحلة وعداد الرحلة عداد المسافة عداد ضبط إعادة ٨٩ص..................................زر
القياس أجهزة لوحة بإضاءة التحكم ٨٩ص...............................................مفاتيح

التلقائي العالي الشعاع ٢٠٤ص..........................................................١*مفتاح
المتكيف العالي الشعاع نظام ٢٠١ص...................................................١*مفتاح

الرئيسيBSMمفتاح العمياء النقاط مراقبة ٢٩٦ص................................١*نظام
اآللي الخلفي الباب ١١٧ص..............................................................١*مفتاح

العجالت بكافة القيادة قفل ٣١٦ص.....................................................١*مفتاح
الكاميرا ١،٢*مفتاح

الخلفي المقعد تشغيل ١٣٧ص.........................................................١*مفاتيح
مجهًزا:١* كان إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع
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الرأسHUDمفاتيح عرضبمستوى ٩٧ص..........................................*شاشة
الصوتASCقرص تفعيل في التحكم ١٩٢ص........................................*نظام

الخلفية للرؤية الخارجية المرآة ١٥٠ص..................................................مفاتيح
النافذة قفل ١٥٣ص.........................................................................مفتاح
اآللية النافذة ١٥٢ص......................................................................مفاتيح

القيادة وضعية ذاكرة ١٤١ص...........................................................*مفاتيح
الباب قفل ١١٣ص.........................................................................مفاتيح

مجهًزا:* كان إذا

الصوتي بالنظام بعد عن التحكم ١*مفاتيح
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السرعة تحويل ١٨١،١٨٢،١٨٥،١٨٦ص................................................عتالت
العدادات في التحكم ٩٠ص................................................................مفاتيح
سيارتين بين المسافة ٢٥٧،٢٦٧ص.....................................................٢*مفتاح

الثابتة القيادة سرعة منظم مفتاح
الثابتة القيادة سرعة ٢٧١ص.............................................................٢*منظم

الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة ٢٦٢ص......................................٢*منظم
الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة ٢٥٢ص...........٢*منظم

بالتوجيهLDAمفتاح التحكم مع المسرب عن بالخروج الخاص ٢٤٨ص..........٢*التنبيه
المسربLTAمفتاح تتبع على ٢٣٩ص...........................................٢*المساعدة

التحدث ١*مفتاح

الهاتف ١*مفاتيح
المتعددة":١* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل راجع
مجهًزا:٢* كان إذا

النظام إيقاف ٣١٢ص...............................................................VSCمفتاح
القيادة وضع اختيار ٣٠٨ص...............................................................مفتاح

والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء ٢٧٩ص....................................................*مفتاح
المكابح تثبيت ١٩١ص.....................................................................مفتاح

السيارة صف مكابح ١٨٨ص...............................................................مفتاح
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التحرير ١٨٨ص.........................................................................التعشيق
الشتاء فصل حول احتياطية ٣١٨ص.....................................................تنبيهات

التحذير رنان ١٩٠،٤٣٤ص...............................................................رسالة
Remote Touch.....................................................................٣٢٦ص

الخلفي المقعد دفاية ٣٣٩ص.............................................................*مفاتيح
مجهًزا:* كان إذا
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يمنى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات المقصورة

هواء ٤٠ص.........................................................................SRSأكياس
األرضية األرجل ٣٢ص....................................................................مماسح

األمامية ١٣٥ص...........................................................................المقاعد
الخلفية ١٣٦ص...........................................................................المقاعد
الرأس ١٤٤ص..............................................................................مساند
المقاعد ٣٥ص..............................................................................أحزمة

الكونسول ٣٤٥ص........................................................................صندوق
الداخلي القفل ١١٣ص......................................................................أزرار
األكواب ٣٤٥ص..........................................................................حامالت
المساعدة ٣٦٠ص.........................................................................مقابض
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يمنى■ قيادة بعجلة المجهزة السيارات السقف

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٨ص............................................................المرآة
الشمس ٣٥١ص........................................................................٢*حاجبات

الزينة ٣٥١ص................................................................................مرايا
المقصورة ٣٤٢ص........................................................................٣*ضوء
الشخصية ٣٤٢ص........................................................................األضواء

السقف فتحة ١٥٤ص...................................................................١*مفاتيح
السقف فتحة ١٥٤ص...................................................................١*مفاتيح

اإللكترونية التظليل ستارة ١٥٨ص......................................................١*مفتاح
اإلمالة ومستشعر االقتحام مستشعر إلغاء ٧٧ص........................................١*مفتاح

مجهًزا:١* كان إذا
كيس:٢* تفعيل بواسطة محمي مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال

←) خطيرة بجروح إصابته أو الطفل وفاة إلى يؤدي أن الممكن فمن أمامه، الموجود )٥٣صالهواء

المؤخرة:٣* في أيًضا مجهزة لكنها المقدمة، التوضيحي الشكل يبين
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نامألاوةمالسلاتاياغل

واألمان السالمة لغايات

اآلمن.١-١. لالستخدام
القيادة ٣٢............................قبل
اآلمنة ٣٣..........................للقيادة
المقاعد ٣٥........................أحزمة
هواء ٤٠...................SRSأكياس

العادم غازات حول احتياطية ٤٧تنبيهات
الطفل.٢-١ سالمة

ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل نظام
٤٩................................الهواء

معك طفل ٥٠..................اصطحاب
الطفل حركة تقييد ٥١.............أنظمة

السرقة.٣-١ منع نظام
المحرك تشغيل منع ٧٢.............نظام

المزدوج القفل ٧٤..................نظام
اإلنذار ٧٥..........................جرس
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اآلمن١-١ لالستخدام
اآلمن.١-١ لالستخدام

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

السجاد على
في١ المشابك التثبيت خطافات بإدخال قم

األرضية األرجل ممسحة عروات

من٢ لكل العلوي المقبض بإدارة قم
تثبيت إلحكام المشبك التثبيت خطافات

مكانها في األرضية األرجل مماسح

العالمات بمحاذاة دائًما قم
تلك عن المشابك التثبيت خطافات شكل يختلف قد

التوضيحي الشكل في الظاهرة

القيادة قبل

بالسيارة االنطالق قبل يلي ما بمراعاة قم
القيادة في السالمة لضمان وذلك

األرضية األرجل مماسح تركيب

A

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

ممسحة انزالق في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
يعيق قد مما بالسائق، الخاصة األرضية األرجل
ذلك عن ينتج قد القيادة أثناء الدواسات عمل

الصعب من يصبح قد أو متوقعة غير عالية سرعة
وقوع إلى هذا يؤدي أن يمكن السيارة إيقاف

خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يُسفر حادث،
الخاصة■ األرضية األرجل ممسحة تركيب عند

بالسائق
مصممة● أرضية أرجل مماسح تستعمل ال

مختلفة سنوات موديالت أو أخرى لموديالت
أرجل مماسح كانت لو حتى سيارتك، عن

لكزس من أصلية أرضية
المصممة● األرضية األرجل مماسح استعمل

فقط السائق لمقعد
موضعها● في األرجل ممسحة بتركيب دائًما قم

المشابك التثبيت خطافات باستعمال بإحكام
المرفقة

فوق● أكثر أو أرضية أرجل ممسحتي تستعمل ال
البعض بعضها

تكون● بحيث األرضية األرجل ممسحة تضع ال
العلوية الجهة أو لألعلى السفلية الجهة

لألسفل
القيادة■ قبل
في● مثبتة األرضية األرجل ممسحة أن تفقد

جميع باستعمال بإحكام الصحيح موضعها
احرص المرفقة المشابك التثبيت خطافات

تنظيف بعد التفقد هذا تنفيذ على بشدة
األرضية
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نامألاوةمالسلاتاياغل

تجلس بحيث المقعد ظهر زاوية بضبط قم
إلى تحتاج ال وبحيث قائمة بوضعية

القيادة عجلة لتدوير األمام إلى اإلنحناء
)١٣٥ص←

الضغط تستطيع بحيث المقعد بضبط قم
تنحني وبحيث بالكامل الدواسات على

تمسك عندما المرفق عند من قليالً ذراعيك
←) القيادة )١٣٥،١٤٧صبعجلة

بحيث مكانه في الرأس مسند بقفل قم
يمكن ما أقرب الرأس مسند منتصف يكون

←) أذنيك أعلى )١٤٤صمن
صحيح بشكل المقعد حزام بوضع قم

)٣٦ص←

تحذير
تحويل● وذراع متوقًفا المحرك يكون بينما

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

األرضية األرجل

اآلمنة للقيادة

على والمرآة المقعد بضبط قم اآلمنة، للقيادة
القيادة قبل المناسب الموضع

الصحيحة القيادة وضعية
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اآلمن١-١ لالستخدام

أحزمة بوضع الركاب كافة قيام من تأكد
←) السيارة قيادة قبل )٣٦صمقاعدهم

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

)٥١ص←

المنطقة رؤية بإمكانك يكون أن احرصعلى

المرايا بضبط وذلك بوضوح، للسيارة الخلفية
بشكٍل الخلفية للرؤية والخارجية الداخلية

←) )١٤٨،١٥٠صصحيح

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

خالل● السائق مقعد موضع ضبط إلى تعمد ال
فقدان في يتسبب أن يمكن ذلك فعل القيادة

السيارة على لسيطرته السائق
وظهر● الراكب أو السائق بين وسادة تضع ال

على الحصول الوسادة تمنع قد المقعد
فعالية من وتقلل جلوسصحيحة، وضعية

الرأس ومسند المقعد حزام
المقاعد● تحت شيء أي وضع إلى تعمد ال

األمامية
المقاعد تحت الموضوعة األشياء تحتبس قد
قفل دون وتحول المقاعد سكك في األمامية
وقوع إلى هذا يؤدي قد موضعه في المقعد
أن المقعد ضبط آللية أيًضا ويمكن حادث

تتعطل
عند● القانونية السرعة حد بمراعاة دائًما قم

العامة الطرق على القيادة
منتظًما● قسًطا خذ طويلة، لمسافات القيادة عند

بالتعب بالشعور تبدأ أن قبل الراحة من
النعاس أو بالتعب شعرت إذا ذلك، إلى إضافة
االستمرار على نفسك تجبر فال القيادة، خالل
الفور على الراحة من قسًطا وخذ القيادة في

المقاعد ألحزمة الصحيح االستعمال

المرايا ضبط
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المقاعد أحزمة

أحزمة بوضع الركاب كافة قيام من تأكد
السيارة قيادة قبل مقاعدهم

تحذير
لتقليل التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

المفاجئ الكبح حالة في بجروح اإلصابة احتمالية
حادث وقوع أو المفاجئ االنحراف أو

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

المقعد■ حزام وضع
المقعد● لحزام الركاب كافة وضع من تأكد
بطريقة● المقعد حزام وضع من دائًما تأكد

صحيحة
قبل● من مقعد حزام كل استعمال يتم أن يجب

المقعد حزام تستعمل ال فقط شخصواحد
في بما الوقت، نفس في شخصواحد من ألكثر

األطفال ذلك
المقعد● في األطفال بجلوس لكزس توصي

نظام أو و المقعد حزام واستعمال الخلفي
دائًما المناسب الطفل حركة تقييد

ال● جلوسصحيحة، وضعية على للحصول
أحزمة الالزم من أكثر المقعد إمالة إلى تعمد

يكون عندما فاعلية أقصى تحقق المقاعد
موضع أقرب في باستقامة جالسين الركاب

المقاعد ظهور من ممكن
ذراعك● تحت الكتف حزام وضع إلى تعمد ال
وركيك● على مقعدك حزام بوضع دائًما قم

منخفضومريح بشكل

الحامل■ المرأة
حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي

←) صحيحة بطريقة )٣٦صالمقعد
الحجر حزام تضع أن الحامل المرأة على يجب
بنفس الوركين فوق ممكن موضع أدنى على

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

البطن منطقة الستدارة مالمسته
صحيحة، بطريقة المقعد حزام وضع يتم لم إذا
للوفاة أيًضا والجنين الحامل المرأة تتعّرض فقد

الكبح حالة في خطيرة بجروح اإلصابة أو
التصادم أو المفاجئ

األمراض■ من يعانون الذين األشخاص
حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي

←) صحيحة بطريقة )٣٦صالمقعد
السيارة■ داخل أطفال وجود عند
٦٩ص←
المقاعد■ أحزمة واهتراء تلف
طريق● عن المقاعد أحزمة إتالف إلى تعمد ال

باالحتباس المشبك أو اللوحة أو للحزام السماح
الباب في
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يكون بحيث الكتف حزام بتمديد قم
يالمس ال ولكن الكتف، على تماًما موضوًعا

الكتف عن منزلًقا وال الرقبة
ممكن موضع أدنى على الحجر حزام ضع

الوركين فوق
المقعد ظهر موضع اضبط

ظهر من يمكن ما وأقرب باستقامة اجلس

المقعد
يلتوي المقعد حزام تجعل ال

المقعد■ لحزام األطفال استعمال
في بسيارتك الخاصة المقاعد أحزمة تصميم تم
البالغين األشخاص حجم لتالئم األول المقام

للطفل،● المناسب الطفل حركة تقييد نظام استعمل
لوضع كافية بدرجة كبيًرا حجمه يصبح حتى
←) صحيحة بطريقة السيارة مقعد صحزام

٥١(
كافية● بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح عندما

اتبع صحيحة، بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع
حزام بخصوصاستعمال المذكورة التعليمات

←) )٣٥صالمقعد
المقاعد■ بأحزمة الخاصة القوانين

خاصة قوانين لديها فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
لديك لكزس بوكيل االتصال يرجى المقاعد، بأحزمة

المقاعد أحزمة تركيب أو باستبدال ليقوم

في١ اللوحة اضغط المقعد، حزام لربط
طقة صوت تسمع أن إلى المشبك

التحرير٢ زر اضغط المقعد، حزام لتحرير
.

الطارئ■ القفل )ELRملف
التوقف عند الحزام بقفل الحزام ضم ملف يقوم

تحذير
نحو● على المقاعد أحزمة بفحصنظام قم

واهتراء تشققات وجود عدم من تحقق دوري
تالف مقعد حزام تستعمل ال مرتخية وأجزاء
ال التالفة المقاعد أحزمة استبداله يتم حتى
أو الوفاة حدوث من الراكب حماية يمكنها

خطيرة بجروح اإلصابة
التواء● عدم ومن واللوحة الحزام قفل من تأكد

الحزام
صحيح، بشكل يعمل ال المقعد حزام كان إذا

لديك لكزس بوكيل فوًرا اتصل
األحزمة،● ذلك في بما المقعد، مجموعة استبدل

لم لو حتى قوي، لحادث سيارتك تعّرضت إذا
واضح تلف هناك يكن

أو● تفكيك أو تعديل أو نزع أو تركيب تحاول ال
وكيل من اطلب المقاعد أحزمة التخلصمن
ضرورية تصليحات أية إجراء لديك لكزس
التشغيل إلى يؤدي قد السليم غير التعامل

صحيح غير بشكل

المقاعد ألحزمة الصحيح باستثناءاالستعمال المقعد حزام وتحرير ربط
الوسطي الخلفي المقعد

A
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انحنيت إذا أيًضا قفله يتم وقد التصادم أو المفاجئ
اسحب المقعد، حزام قفل عند زائدة بسرعة لألمام
سحب ثم الحزام، بتحرير قم ثم ومن بقوة الحزام

بالتمدد للحزام سيسمح وبسيط بطيء

اللوحة١ أخرج

أ اللوحة
ب اللوحة

أ٢ اللوحة ترتيب وفق الحزام، تثبيت عند
في اللوحة أدخل ب، اللوحة ثم ومن
طقة صوت تسمع أن إلى المشبك

أ اللوحة
ب اللوحة
المشبك

الخلفي للمقعد المقعد حزام ربط
الوسطي

A

B

تحذير
الوسطي■ الخلفي المقعد حزام استعمال عند

بينما الوسطي الخلفي المقعد حزام تستعمل ال
واحد مشبك ربط محررة المشابك من أي تكون

بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم قد فقط
التصادم أو المفاجئ الكبح حالة في خطيرة

A

B

C
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تحرير١ زر ادفع المثبت، المشبك لتحرير
المشبك

٢←) الميكانيكي المفتاح ) ١٠٦صأدخل
الخاصبالمشبك الثلم في ب اللوحة أو

الحزام وانزع
حزام وتخزين تحرير عند ببطئ الحزام بضم قم

المقعد

الميكانيكي المفتاح
ب اللوحة
المشبك

اللوحة٣ ترتيب وفق الغطاء في بتخزينه قم
أ اللوحة ثم ومن ب

محكم بشكل للخلف أدخله بإحكام، لتثبيته

أ اللوحة
ب اللوحة

في٤ المقعد حزام مشبك بتخزين قم
الجيوب

الطارئ■ القفل )ELRملف
التوقف عند الحزام بقفل الحزام ضم ملف يقوم

انحنيت إذا أيًضا قفله يتم وقد التصادم أو المفاجئ
اسحب المقعد، حزام قفل عند زائدة بسرعة لألمام
سحب ثم الحزام، بتحرير قم ثم ومن بقوة الحزام

بالتمدد للحزام سيسمح وبسيط بطيء

للمقعد المقعد حزام وتخزين تحرير
الوسطي الخلفي

A

A

B

C

A

B
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الكتف١ على المقعد حزام تثبيت مرتكز ادفع
التحرير زر على تضغط بينما لألسفل

الكتف٢ على المقعد حزام تثبيت مرتكز ادفع
لألعلى

حسب ولألسفل لألعلى االرتفاع ضابط بتحريك قم
طقة صوت تسمع أن إلى الحاجة

في المقاعد ألحزمة المسبقة المشدات تساعد
سحب خالل من بسرعة الراكب حركة تقييد
الحزام لشد الضم ملف في المقاعد أحزمة
من معينة ألنواع السيارة تتعّرض عندما
الشديدة الجانبية أو األمامية التصادمات

السيارة تعّرض حالة في المسبقة المشدات تعمل ال

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

المسبقة■ المشدات تشغيل بعد الحزام استبدال
المقعد لحزام

فإن متعددة، لتصادمات السيارة تعّرضت إذا
لكنها األول، التصادم في ستعمل المسبقة المشدات
الالحقة التصادمات أو الثاني التصادم في تعمل لن

المقعد حزام تثبيت مرتكز ارتفاع ضبط
األمامية المقاعد الكتف على

تحذير
للضبط■ القابل الكتف تثبيت مرتكز

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

عمل في اإلخفاق كتفك على واقًعا يكون ال ولكن
وقوع عند الحماية قدر من يقلل أن يمكن ذلك
اإلصابة أو الوفاة حدوث في ويتسبب حادث
أو المفاجئ التوقف حال في خطيرة بجروح

حادث وقوع أو المفاجئ االنحراف

المقاعد ألحزمة المسبقة المشدات
األمامية المقاعد

A

تحذير
لتقليل التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

المفاجئ الكبح حالة في بجروح اإلصابة احتمالية
حادث وقوع أو المفاجئ االنحراف أو

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

المقاعد■ ألحزمة المسبقة المشدات
ضوء سيضيء المسبقة، المشدات تشغيل تم إذا

النظام يمكنSRSتحذير ال الحالة، تلك في
استبداله ويجب أخرى مرة المقعد حزام استعمال

لديك لكزس وكيل لدى
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هواء■ أكياس SRSموقع

هواء األماميةSRSأكياس
هواء األماميSRSكيس للراكب هواء كيس للسائق

الداخلية السيارة بمكونات االصطدام من األمامي والراكب السائق وصدر رأس حماية في المساعدة يمكنها
هواء للركبةSRSكيس

للسائق الحماية توفير في المساعدة يمكنه
هواء المقعدSRSكيس وسادة في

األمامي الراكب حركة تقييد في المساعدة يمكنه
هواء الواقيةSRSأكياس الستارة وطراز الجانبية

هواء الجانبيةSRSأكياس

SRSأكياسهواء

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

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث احتمالية تقليل على

هواء أكياس SRSنظام

A

B

C

D
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األمامية المقاعد لركاب الجذع مناطق حماية على المساعدة يمكنها
هواء الواقيةSRSأكياس الستارة طراز

أساسي بشكل الطرفية المقاعد في الجالسين الركاب رؤوس حماية على المساعدة يمكنها
هواء■ أكياس نظام SRSمكونات

األمامي للراكب هواء كيس
" مجهًزاPASSENGER AIR BAGالمؤشر كان إذا "

الجانبية الهواء أكياس
الواقية الستارة طراز هواء أكياس

الخلفية الجانبية الصدمات مستشعرات
هواء أكياس الخاصبنظام التحذير SRSضوء

للسائق هواء كيس
األمامي الباب الجانبية الصدمات مستشعرات

القوة ومحددات المقاعد ألحزمة المسبقة المشدات
السائق مقعد حزام ربط مفتاح
السائق مقعد موضع مستشعر

للركبة هواء كيس
األمامية الصدمات مستشعرات

الهواء أكياس مستشعرات مجموعة
مجهًزا كان إذا الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل مفتاح

األمامي الراكب مقعد حزام ربط مفتاح

E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P
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المقعد وسادة في هواء كيس
هواء أكياس لنظام الرئيسية هواءSRSالمكونات أكياس بنظام التحكم يتم أعاله  SRSموضحة

داخل كيميائي تفاعل يعمل الهواء، أكياس تنفتح عندما الهواء أكياس مستشعرات مجموعة بواسطة
الركاب حركة تقييد على للمساعدة سام غير بغاز الهواء أكياس ملء على بسرعة النافخات

هواء■ أكياس انتفاخ انفتاح حال SRSفي
حروق،● بسيطة، التعرضلخدوش يتم قد

هواء أكياس من إلخ وذلكSRSرضوض، ،
بفعل االنتفاخ جًدا عالية بسرعة انفتاحه بسبب

الساخنة الغازات
أبيض● مسحوق وينبعث جًدا مرتفع صوت يصدر
محور● الهواء كيس مكونة من أجزاء تصبح قد

والنافخ الهواء كيس وغطاء القيادة عجلة
األعمدة من وأجزاء األمامية المقاعد إلى باإلضافة
ساخنة للسقف الجانبية والسكك والخلفية األمامية
ساخنًا نفسه الهواء كيس يصبح قد دقائق لعدة

األمامي● الزجاج يتشقق قد
●←) األبواب كافة قفل فك )١١٢صسيتم
●←) بالوقود المحرك إمداد )٤٢٤صسيتوقف
هواء■ أكياس انفتاح هواءSRSظروف أكياس

SRSاألمامية
هواء● أكياس حالةSRSتنفتح في األمامية

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

ال٣٠  - ٢٠سرعة ثابت بجدار ساعة كم تقريبًا
التي السرعة هذه أن على يتشّوه أو يتحرك

في بكثير أعلى تكون الهواء أكياس عندها تنتفخ
التالية الحاالت

أخرى• سيارة مثل بجسم السيارة ارتطمت إذا
يتشوه أو يتحرك أن يمكن الفتة عمود أو مصفوفة

التصادم عند
التصادم• مثل انزالقي لتصادم السيارة تعرضت إذا

السيارة تدخل أو السيارة مقدمة فيه تنزلق الذي
شاحنة تحميل سطح تحت

المشدات● سوى تفعيل يتم ال أن الممكن من
لنوع تبًعا وذلك فقط، المقاعد ألحزمة المسبقة

التصادم
الهواء● كيس يعمل المقعدSRSلن وسادة في

يضع لم إذا األمامي الراكب مقعد على والموجود

المقعد حزام الراكب
هواء■ أكياس انفتاح هواءSRSظروف أكياس

SRSالواقية الستارة وطراز الجانبية
هواء● أكياس وطرازSRSتنفتح الجانبية

تتجاوز صدمة حدوث حالة في الواقية الستارة
يساوي بمستوى قوة المحدد اإلطالق مستوى

وزنها سيارة تصادم عن ناتجة صدمة  ١٥٠٠قوة
مع متعامد باتجاه سيارة بكابينة تقريبًا كجم

سرعة على السيارة ساعة٣٠ - ٢٠اتجاه كم
تقريبًا

هواء● كيسي كال حالSRSسينفتح في الجانبيين
حاد أمامي تصادم وقوع

هواء● كيس كال أيًضا ينفتح طرازSRSقد
حاد أمامي تصادم وقوع حال في الواقية الستارة

أكياس■ فيها تنتفخ تنفتح أن يمكن التي الحاالت
التصادمSRSهواء وقوع حاالت غير ،

هواء أكياس تنفتح أن وأكياسSRSيمكن األمامية
الستارةSRSهواء طراز هواء وأكياس الجانبية

لسيارتك السفلية المنطقة تعرضت إذا أيًضا الواقية
األمثلة بعض يبين التوضيحي الشكل قوية لصدمة

لذلك
صلب● سطح أو رصيف حافة أو بحاجز االرتطام
فوقها● القفز أو عميقة حفرة في السقوط
السقوط● أو األرضبقوة على الهبوط

Q
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انفتاح■ في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
هواء هواءSRSأكياس األماميةSRSأكياس

هواء أكياس تنتفخ عندSRSال عام بشكل األمامية
انقلبت إذا أو خلفي أو جانبي التعّرضلتصادم
سرعة عند أمامي لتصادم تعرضت أو السيارة

نوع أي من حادث وقوع حالة في ولكن، منخفضة
للسيارة، كاف أمامي تباطؤ حدوث في قوته تتسبب

هواء أكياس تنفتحSRSفإن قد األمامية
الجانب● من تصادم
الخلف● من تصادم
السيارة● انقالب

انفتاح■ في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
هواء هواءSRSأكياس الجانبيةSRSأكياس

الواقية الستارة طراز الهواء وأكياس
هواء أكياس تفعيل يتم ال وطرازSRSقد الجانبية

جانبي لتصادم السيارة تعّرضت إذا الواقية الستارة
بخالف السيارة لهيكل جانبي تصادم أو معينة بزوايا

الركاب مقصورة منطقة
منطقة● بخالف السيارة لجسم الجانب من تصادم

الركاب مقصورة
بزاوية● جانبي تصادم

هواء أكياس تنتفخ هواءSRSال وأكياس الجانبية
التعّرض عند عام بشكل الواقية الستارة طراز
تعرضت أو السيارة انقلبت إذا أو خلفي لتصادم

أمامي تصادم أو منخفضة سرعة عند جانبي لتصادم
منخفضة سرعة عند

الخلف● من تصادم
السيارة● انقالب

لديك■ لكزس بوكيل االتصال عليك يتعين متى
للفحص السيارة تحتاج سوف التالية، الحاالت في
بأسرع لديك لكزس بوكيل اتصل التصليح أو و

ممكن وقت
هواء● أكياس من كيس أي .SRSانتفاخ
السيارة● تعرض أو السيارة مقدمة تشّوه أو تلف

بانتفاخ للتسبب الكافية بالقوة يكن لم لحادث
هواء األماميةSRSأكياس

المنطقة● أو األبواب أحد من جزء تشوه أو تلف
يكن لم لحادث السيارة تعرض أو به المحيطة
هواء أكياس بانتفاخ للتسبب الكافية  SRSبالقوة

الواقية الستارة طراز الهواء وأكياس الجانبية

حشية● في تلف حتى أو تشققات أو خدوش حدوث
من بالقرب العدادات لوحة في أو القيادة عجلة
الجزء أو األمامي بالراكب الخاص الهواء كيس

القياس أجهزة لوحة من السفلي
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سطح● في تلف حتى أو تشققات أو خدوش حدوث
األمامي الراكب مقعد وسادة

في● تلف حتى أو تشققات أو خدوش حدوث
هواء كيس على تحتوي التي المقاعد أسطح

SRSجانبي

أجزاء● في تلف حتى أو تشققات أو خدوش حدوث
زخارف أو الخلفية األعمدة أو األمامية األعمدة
تحتوي التي الحشية الجانبية السقف سكة

هواء أكياس على الستارةSRSبداخلها طراز
الواقية

تحذير
هواء■ بأكياس خاصة احتياطية SRSتنبيهات

المتعلقة التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
هواء .SRSبأكياس

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

وضع● السيارة ركاب وجميع السائق على يجب
صحيح بشكل مقاعدهم أحزمة

هواء تكميليةSRSأكياس تجهيزات هي
المقاعد أحزمة مع لالستعمال مصّممة

هواء● كيس كبيرة،SRSينفتح بقوة للسائق
بجروح اإلصابة أو الوفاة في يتسبب أن ويمكن
من جًدا قريبًا السائق كان إذا خصوًصا خطيرة

الهواء كيس
الخاص الهواء كيس خطورة نطاق أن بما

أول هي مرحلة٧٥ - ٥٠بالسائق من مم
بعد على نفسك إبقاء فإن لذا مم٢٥٠االنتفاخ،

لك سيوفر الخاصبك السائق هواء كيس من
من المسافة هذه قياس يتم كاٍف أمان مستوى
إذا الصدري قفصك إلى القيادة عجلة مركز

من أقل مسافة على تجلس اآلن،٢٥٠كنت مم
طرق بعدة قيادتك موضع تغيير يمكنك

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

براحة الدواسات
من• الرغم على قليالً المقعد ظهر بإمالة قم

من الكثير فإن السيارات، تصاميم اختالف
المسافة تحقيق يمكنهم مم٢٥٠السائقين

موضع أقصى في السائق مقعد كان ولو حتى
ظهر إمالة خالل من ببساطة وذلك أمامي،

مقعدك ظهر إمالة كانت إذا ما حد إلى المقعد
جلوسك موضع ارفع للطريق، رؤيتك ستعيق
ارفع أو تحتك تنزلق ال ثابتة وسادة بوضع

بهذه مجهزة سيارتك كانت إذا مقعدك
الخاصية
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تحذير
قم• للضبط، قابلة لديك القيادة عجلة كانت إذا

كيس اتجاه سيحول هذا لألسفل بإمالتها
ورقبتك رأسك من بدالً صدرك نحو الهواء
به موصى هو كما المقعد ضبط يتم أن يجب

دواسات على السيطرة على المحافظة مع أعاله،
أجهزة للوحة رؤيتك وعلى القيادة وعجلة القدم

بوضوح القياس
هواء● كيس بقوةSRSينفتح األمامي للراكب

إصابة أو الوفاة في يتسبب أن ويمكن كبيرة،
كان إذا خصوًصا خطيرة بجروح السائق
الهواء كيس من جًدا قريبًا األمامي الراكب
ما أبعد األمامي الراكب مقعد يكون أن يجب
المقعد ظهر ضبط مع الهواء كيس عن يمكن
باستقامة جالًسا األمامي الراكب يكون بحيث

أو● و الجالسين األطفال أو الرضع األطفال
يتعرضون قد صحيحة غير بصورة المثبتين
انفتاح عند خطيرة بجروح اإلصابة أو للوفاة
زال ما الذي الطفل أو الرضيع الهواء كيس
يجب المقعد حزام استعمال على جًدا صغيًرا

نظام باستعمال صحيحة بطريقة تثبيته يتم أن
بشدة لكزس توصي الطفل حركة تقييد

المقاعد في واألطفال الرّضع جميع بجلوس
بشكل حركتهم وتقييد للسيارة الخلفية
أمانًا أكثر الخلفية المقاعد تعتبر صحيح
األمامي الراكب مقعد من واألطفال للرضع

)٥١ص←
لوحة● على تتكئ أو المقعد حافة على تجلس ال

العدادات

كيس● وحدة أمام بالوقوف للطفل تسمح ال
علىSRSهواء الجلوس أو األمامي للراكب

األمامي الراكب ركبتي

أشياء● بوضع األمامية المقاعد لركاب تسمح ال
ركبهم على

أو● الجانبية السقف سكة أو الباب على تستند ال
والخلفية والجانبية األمامية األعمدة

ركبتيه● على بالجلوس شخص ألي تسمح ال
أو للباب مواجه وضع في الراكب مقعد على

السيارة خارج يديه أو رأسه بوضع
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تحذير
أي● باستناد تسمح أو شيء أي بتركيب تقم ال

حشية أو العدادات لوحة مثل مناطق على شيء
أجهزة لوحة من السفلي والجزء القيادة عجلة

القياس
عند مقذوفات األشياء هذه تصبح أن يمكن

هواء كيس بالسائقSRSانفتاح الخاص
والركبة األمامي والراكب

مثل● مناطق على شيء أي تركيب إلى تعمد ال
األبواب وزجاج األمامي والزجاج الباب

وسكة الخلفية أو األمامية واألعمدة الجانبية
باستثناء المساعدة ومقبض الجانبية السقف

← السرعة حد )٤٤١صملصق

أشياء● أو المعاطف عالقات تعليق إلى تعمد ال
أن يمكن المعاطف تعليق خطافات على صلبة
تتسبب وقد مقذوفات األشياء هذه جميع تصبح
في خطيرة، بجروح بإصابتك أو الوفاة في

هواء أكياس انفتاح الستارةSRSحال طراز
الواقية

المنطقة● في موضوًعا الفينيل غطاء كان إذا
هواء كيس فيها ينفتح أن يُفترض  SRSالتي

نزعه من تأكد للركبة،

تغطية● يمكنها للمقاعد كماليات تستعمل ال
أكياس فيها تنتفخ أن يفترض التي األجزاء

هواءSRSهواء وكيس فيSRSالجانبية
أكياس انتفاخ تعيق قد ألنها المقعد وسادة

تمنعSRSهواء قد الكماليات هذه مثل
في الهواء وكيس الجانبية الهواء أكياس تفعيل
إلى تؤدي أو صحيح، بشكل المقعد وسادة
أكياس انتفاخ في تتسبب أو النظام تعطيل

المقعد وسادة في الهواء وكيس الجانبية الهواء
أو الوفاة عنه ينجم الذي األمر مفاجئ، بشكٍل

خطيرة بجروح اإلصابة
هواء● أكياس مكونات تعرضمنطقة  SRSال

عليها زائدة قوة تسّلط أو للصدمات
في خلل حدوث في يتسبب أن يمكنه ذلك فعل

هواء .SRSأكياس
انفتاح● بعد المكونات من جزء أي تلمس ال

هواء أكياس قدSRSانتفاخ ألنها مباشرة
ساخنة تكون

انفتاح● بعد التنفس في صعوبة واجهت إذا
هواء للسماحSRSكيس نافذة أو بابًا افتح ،

إذا السيارة غادر أو للداخل نقي هواء بدخول
بقايا أية غسل من تأكد آمنًا ذلك عمل كان
تهيّج لمنع وذلك يمكن ما بأسرع إلزالتها

البشرة
التي● المناطق في تشقق أو تلف حدث إذا

هواء أكياس عجلةSRSتتضمن حشية مثل
والخلفي، األمامي العمود وزخارف القيادة

يقوم أن لديك لكزس وكيل من اطلب
باستبدالها

هواء■ أكياس نظام مكونات  SRSتعديل
والتخلصمنها

التعديالت من بأي تقوم أو سيارتك تتخلصمن ال
يمكن لديك لكزس وكيل استشارة بدون التالية

هواء أكياس تتعطل تنتفخSRSأن تنفتح أو
اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر مما عرضية بصورة

خطيرة بجروح
هواء● أكياس وتصليح وتفكيك ونزع تركيب

SRS
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تحذير
عجلة● استبدال أو نزع أو تعديل أو تصليح

لوحة أو القياس أجهزة لوحة أو القيادة
أو المقاعد تنجيد أو المقاعد أو العدادات

السكك أو والخلفية والجانبية األمامية األعمدة
للسقف الجانبية

أو● األمامي السيارة رفرف تعديل أو تصليح
الركاب مقصورة جوانب أو األمامي المصد

من● الحماية قضبان الشبكة واقي تركيب
الرافعات أو الثلج مجرفة أو ، إلخ الحيوانات،

للسيارة● التعليق نظام تعديل
االستقبال● أجهزة مثل إلكترونية أجهزة تركيب

اإلرسال جهاز النقالة الالسلكية واإلرسال
اسطواناتRFالالسلكي CDومشغالت

غازات حول احتياطية تنبيهات
العادم

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

تحذير
أكسيد أول غاز على العادم غازات تحتوي

اللونCOالكربون عديم غاز وهو الضار،
والرائحة

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

قد أو خفيف، بدوار اإلصابة عن ناتج حادث
التعرضلمشكلة أو الوفاة حدوث إلى يؤدي

خطيرة صحية
القيادة■ أثناء هامة نقاط
مغلًقا● الخلفي الباب بإبقاء قم
حتى● السيارة في العادم غازات شممت إذا

النوافذ افتح مغلًقا، الخلفي الباب يكون عندما
لديك لكزس وكيل لدى السيارة بفحص وقم

ممكن وقٍت بأقرب
السيارة■ صف عند
أو● التهوية سيئة منطقة في السيارة كانت إذا

المحرك أوقف المرآب، مثل مغلقة، منطقة
زمنية● لفترة يدور والمحرك السيارة تترك ال

طويلة
فقم األمر، هذا تفادي بمقدورك يكن لم إذا

عدم من وتأكد مفتوح مكان في السيارة بصف
السيارة مقصورة إلى العادم انبعاثات دخول

منطقة● في دوران وضع في المحرك تترك ال
فيه تهطل مكان في أو الثلوج، فيها تتراكم

الثلوج
بينما السيارة حول الثلج أكوام تراكمت إذا

العادم غازات تتجمع قد دائًرا، المحرك يكون
السيارة داخل إلى وتتسرب
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تحذير
العادم■ أنبوب

إذا دوري نحو على العادم فحصنظام يجب
عن ناجمة تشققات أو ثقوب أي هناك كانت

غير صوت أو الوصالت إحدى في تلف أو التآكل،
فحصوتصليح من تأكد العادم، من طبيعي

لديك لكزس وكيل بواسطة سيارتك
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الطفل.٢-١ سالمة

مجهًزا:* كان إذا

 PASSENGER AIR" المؤشر
BAG" 

" المؤشر ضوء نظامONيضيء تشغيل عند "
تشغيل محول يكون عندما فقط الهواء أكياس

الوضع في ).IGNITION ONالمحرك
ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل مفتاح

الهواء

المؤشر■ حول  PASSENGER" معلومات
AIR BAG" 

أن الممكن من التالية، المشكالت من أي حدثت إذا
السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون

لديك لكزس وكيل بواسطة
●" المؤشر من أي يضيء "ONال أو "OFF."
التشغيل● مفتاح تحويل عند المؤشر ضوء يتغير ال

الوضع إلى الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف
"ON" أو "OFF."

االسطوانة في الميكانيكي المفتاح بإدخال قم
" الوضع إلى ".OFFوإدارته
" المؤشر ضوء يكونOFFيضيء عندما فقط "

الوضع في المحرك تشغيل  IGNITIONمحول
ON.(

اليدوي واإليقاف التشغيل نظام
الهواء *ألكياس

هواء كيس تفعيل إلغاء على النظام هذا يعمل
وسادة في الهواء وكيس األمامي الراكب

المقعد
استعمال عند الهواء أكياس تفعيل بإلغاء قم
الراكب مقعد على الطفل حركة تقييد نظام

فقط األمامي

النظام مكونات

A

B

األمامي للراكب الهواء أكياس تفعيل إلغاء

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

تقييد نظام بتركيب دائًما قم السالمة، لغايات
عدم حالة في الخلفي المقعد في الطفل حركة

يمكنك فإنه الخلفي، المقعد استعمال على القدرة
التشغيل نظام أن طالما األمامي المقعد استعمال
على مضبوًطا الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف

" ".OFFالوضع
اليدوي واإليقاف التشغيل نظام ترك تم إذا
تتسبب قد التشغيل، وضع في الهواء ألكياس
انتفاخه الهواء كيس النفتاح القوية الصدمة
الوفاة حدوث أو خطيرة بجروح باإلصابة

P.49



٥٠

NX300/NX200_OM_GH

الطفل٢-١ سالمة

تحذير
مركبًا■ الطفل حركة تقييد نظام يكون ال عندما

األمامي الراكب مقعد على
اليدوي واإليقاف التشغيل نظام ضبط من تأكد

" الوضع على الهواء ".ONألكياس
كيس ينفتح ال قد اإليقاف، وضع في ترك إذا

ينتج قد الذي األمر حادث، وقوع حال في الهواء
الوفاة حتى أو خطيرة بجروح اإلصابة عنه

معك طفل اصطحاب

أثناء التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
السيارة في طفل وجود

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

صحيحة
المقاعد في األطفال يجلس بأن يوصى

بذراع العرضي التالمس لتفادي الخلفية
إلخ المساحات مفتاح السرعة، تحويل

لحماية الخلفي الباب قفل استعمل
لتفادي النوافذ قفل مفتاح أو األطفال

أو القيادة خالل الباب بفتح األطفال قيام
←) عرضي بشكل اآللية النافذة تشغيل

)١١٣،١٥٣ص
بتشغيل الصغار لألطفال تسمح ال

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

إلخ

تحذير
السيارة■ داخل أطفال وجود عند

وال السيارة، في مراقبة بدون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استعمال أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تحويل أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان
قد المحايد الوضع إلى السرعة تحويل ذراع
األطفال تعريض في خطورة أيًضا هناك يكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم
كانت إذا السقف فتحة أو النوافذ في لعبهم

إلى باإلضافة للسيارة أخرى مميزات أو مجهزة
درجات أو الحرارة درجة ارتفاع فإن ذلك،

أن يمكن السيارة االنخفاضداخل شديدة الحرارة
لألطفال قاتلة تكون
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← تذكرها ينبغي ٥١صأمور
← الطفل حركة تقييد نظام استعمال صعند

٥٢
لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى

← جلوس ٥٨،٦٣صوضعية
← الطفل حركة تقييد نظام تركيب صطريقة

٦٧
•← المقعد حزام بواسطة ٦٧صالتثبيت
السفلية• التثبيت مرتكزات بواسطة التثبيت

ISOFIX← :٦٩ص
علوي• ربط بحزام تثبيت مرتكز استعمال

٧٠ص←

قوانين لديها فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
يرجى الطفل، حركة تقييد بنظام خاصة

نظام لتركيب لديك لكزس بوكيل االتصال
الطفل حركة تقييد

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

الطفل حركة تقييد نظام باختيار قم
الطفل وحجم لعمر المناسب

أنظمة كافة تكون أال الممكن من بأنه الحظ
كافة في متالئمة الطفل حركة تقييد

السيارات
الطفل، حركة تقييد نظام شراء أو استعمال قبل

مع الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى من تحقق
←) الجلوس )٥٨،٦٣صوضعيات

الطفل حركة تقييد أنظمة

في الطفل حركة تقييد نظام تركيب قبل
يجب احتياطية تنبيهات هناك السيارة،
تقييد أنظمة من مختلفة وأنواع مراعاتها
طرق مع جنب إلى جنبًا الطفل حركة
الدليل هذا في مكتوبة إلخ، التركيب،
عند الطفل حركة تقييد نظام استعمل
على قادر غير صغير طفل اصطحاب

من صحيح بشكل المقعد حزام استعمال
تقييد نظام بتركيب قم الطفل، سالمة أجل
احرص الخلفي المقعد في الطفل حركة

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

المحتويات جدول

تذكرها ينبغي أمور

تحذير
طفل■ اصطحاب عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
حوادث● حاالت في فعالة حماية على للحصول

حركة تقييد يجب المفاجئ، والتوقف السيارات
حزام باستعمال صحيحة، بطريقة الطفل
تم الذي الطفل حركة تقييد نظام أو المقعد

تفاصيل على للحصول صحيح بشكل تركيبه
مع المرفق التشغيل دليل راجع التركيب، حول
التركيب إرشادات الطفل حركة تقييد نظام

الدليل هذا في متوفرة العامة
تقييد● نظام استعمال على بشدة لكزس تحث

وحجم لوزن والمطابق المالئم الطفل حركة
طبًقا الخلفي المقعد في وتركيبه الطفل،

أكثر يكون الطفل فإن الحوادث، إلحصائيات
المقعد في صحيحة بطريقة تثبيته عند أمانًا

األمامي المقعد في عنه الخلفي
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على■ الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند
تايوان باستثناء األمامي الراكب مقعد

حركة تقييد نظام بتركيب قم الطفل، لسالمة
االضطرار عند الخلفي المقعد على الطفل
مقعد على الطفل حركة تقييد نظام لتركيب
كما الراكب مقعد بضبط قم األمامي، الراكب
الطفل حركة تقييد نظام بتركيب وقم يلي

الخلف نحو األمامي المقعد بتحريك قم
ارتفاع ضبط الممكن من كان إذا بالكامل
أقصى إلى بتحريكه قم الراكب، مقعد

علوي موضع
أقصى إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم

قائم موضع
واإليقاف التشغيل بمفتاح المجهزة السيارات
الطفل مقعد تركيب عند الهواء ألكياس اليدوي
مقعد بين فجوة هناك كان إذا لألمام، المواجه

المقعد ظهر زاوية بضبط قم المقعد، وظهر الطفل
جيد تالمس على الحصول يتم أن إلى

واإليقاف التشغيل بمفتاح المجهزة غير السيارات
بين فجوة هناك كان إذا الهواء ألكياس اليدوي

ظهر زاوية بضبط قم المقعد، وظهر الطفل مقعد
جيد تالمس على الحصول يتم أن إلى المقعد

تقييد نظام مع الرأس مسند تداخل إذا
الممكن من وكان الخاصبك، الطفل حركة

الرأس مسند انزع الرأس، مسند نزع
في الرأس مسند بوضع قم ذلك، بخالف

علوي موضع أقصى

تحذير
ذراعي● بين أو ذراعيك بين بالطفل اإلمساك

حركة تقييد لنظام بديالً ليس آخر شخص
الطفل فإن حادث، وقوع حالة في الطفل
بين أو األمامي بالزجاج يرتطم أن يمكن
الداخلية السيارة تجهيزات وبين الحامل

تقييد● نظام تركيب إلى أبًدا تعمد ال لتايوان
في األمامي الراكب مقعد على الطفل حركة
من الناشئة القوة فإن حادث، وقوع حالة

األمامي الراكب هواء لكيس السريع االنتفاخ
إصابته أو الطفل وفاة في تتسبب أن يمكن
حركة تقييد نظام كان إذا خطيرة بجروح
األمامي الراكب مقعد في مركبًا الطفل

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

حادث
قوية● صدمة تلقي وشك على السيارة كانت إذا

نظام يتلف أن المحتمل فمن إلخ، حادث، جراء
في بوضوح المرئي غير الطفل حركة تقييد
استعمال إعادة إلى تعمد ال الحاالت، هذه مثل

الحركة تقييد نظام
فقد● الطفل، حركة تقييد نظام على باالعتماد

تلك في مستحيالً أو صعبًا أمًرا التركيب يكون
حركة تقييد نظام كان إذا ما تفقد الحاالت،
←) السيارة في تركيبه ليتم مالئًما الطفل

ومراعاة٥٨،٦٣ص تركيب احرصعلى
تثبيت طريقة قراءة بعد القوانين استعمال

الدليل هذا في الواردة الطفل حركة تقييد نظام
المرفق التشغيل دليل مع جنب إلى جنبًا بعناية،

الطفل حركة تقييد نظام مع
بشكل● مثبتًا الطفل حركة تقييد بنظام احتفظ

استعماله عدم أثناء حتى المقعد على صحيح
بدون الطفل حركة تقييد نظام بتخزين تقم ال

الركاب مقصورة في تثبيته
حركة● تقييد نظام نزع الضرورة استدعت إذا

تخزينه أو السيارة من بإخراجه قم الطفل،
األمتعة حجيرة في بإحكام

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

تايوان باستثناء
اإلخفاق التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في
خطيرة بجروح

التشغيل● بمفتاح المجهزة غير السيارات
أبًدا تعمد ال الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف
المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى

األمامي الراكب مقعد على للخلف
الهواء لكيس السريع االنتفاخ عن الناشئة القوة
في تتسبب أن يمكن األمامي بالراكب الخاص

حالة في خطيرة بجروح إصابته أو الطفل وفاة
حادث وقوع

واإليقاف● التشغيل بمفتاح المجهزة السيارات
إلى أبًدا تعمد ال الهواء ألكياس اليدوي

المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال
يكون عندما األمامي الراكب مقعد على للخلف

ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل مفتاح
←) التشغيل وضع في )٤٩صالهواء

الهواء لكيس السريع االنتفاخ عن الناشئة القوة
في تتسبب أن يمكن األمامي بالراكب الخاص

حالة في خطيرة بجروح إصابته أو الطفل وفاة
حادث وقوع
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تحذير
تقييد● نظام تركيب حظر إلى ذلك ويشير الراكب، لجانب الشمس حاجبة على ملصقات ملصق هناك

األمامي الراكب مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة
أدناه التوضيحي الشكل في مبينة الملصقات الملصق تفاصيل
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تحذير
المواجه● الطفل حركة تقييد نظام بوضع قم

االضطرار عند فقط األمامي المقعد على لألمام
الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند لذلك

قم األمامي، الراكب مقعد على لألمام المواجه
اإلمكان قدر الخلف إلى المقعد بتحريك

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
أكياس انفتحت إذا خطيرة بجروح اإلصابة

انتفخت الهواء

أي● أو رأسها رأسه بإسناد للطفل تسمح ال
منطقة أو الباب على جسمها جسمه من جزء
سكك أو الخلفية أو األمامية األعمدة أو المقعد
أكياس تنفتح أن يفترض حيث الجانبية السقف

هواءSRSهواء أكياس أو  SRSالجانبية
الطفل كان ولو حتى الواقية الستارة طراز
الطفل حركة تقييد نظام مقعد في جالًسا

هواء أكياس وطرازSRSانتفاخ الجانبية
للصدمة ويمكن خطًرا، يشكل الواقية الستارة
بجروح إصابته أو الطفل وفاة في تتسبب أن

خطيرة

تأكد● ، معزز مقعد الصغير مقعد تركيب عند
كتف وسط على الكتف حزام مرور من دائًما
رقبة عن بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل

يقع أن الممكن من بذلك يكون ال ولكن الطفل،
الطفل كتف على

لعمر● مالئم طفل حركة تقييد نظام استعمل
الخلفي المقعد على بتركيبه وقم الطفل وحجم

تقييد● نظام مع يتداخل السائق مقعد كان إذا
بشكل تركيبه دون ويحول الطفل حركة

الطفل حركة تقييد نظام بتركيب قم صحيح،
مجهزة سيارات األيمن الخلفي المقعد على
الخلفي المقعد على أو يسرى قيادة بعجلة
يمنى قيادة بعجلة مجهزة سيارات األيسر

يعيق● ال بحيث األمامي الراكب مقعد بضبط قم
الطفل حركة تقييد نظام
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تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام استعمال عند

لتايوان
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

حركة● تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال
الناشئة القوة األمامي الراكب مقعد على الطفل

الخاص الهواء لكيس السريع االنتفاخ عن
وفاة في تتسبب أن يمكن األمامي بالراكب
حالة في خطيرة بجروح إصابته أو الطفل

حادث وقوع
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تحذير
تقييد● نظام تركيب حظر إلى ذلك ويشير الراكب، لجانب الشمس حاجبة على ملصقات ملصق هناك

األمامي الراكب مقعد على الطفل حركة
أدناه التوضيحي الشكل في مبينة الملصقات الملصق تفاصيل

"9Lالتحذير بملصق الخاصة بالمحتويات عالقة لها ليس التوضيحي الشكل في الموجودة "
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لكل■ الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى
جلوس وضعية

لكل الطفل حركة تقييد أنظمة توافق مدى
جلوس(← يعرضنوع٥٩صوضعية

استعماله يمكن الذي الطفل حركة تقييد أنظمة
باستعمال الجلوس وضعيات تثبيت وإمكانية

الرموز
مع المختار الطفل حركة تقييد نظام من تحقق
حركة تقييد أنظمة توافق مدى من التأكد "قبل

التالي جلوس" وضعية لكل الطفل
تقييد■ أنظمة توافق مدى من التأكد قبل

جلوس وضعية لكل الطفل حركة
حركة١ تقييد نظام مقاييس من تحقق

الطفل
مع يتوافق الذي الطفل حركة تقييد نظام استعمل

 UN (ECE)أو١*UN (ECE) R44المقياس
R129*١،٢.

تقييد أنظمة على التالية الموافقة عرضعالمة يتم
المتوافقة الطفل حركة

تقييد نظام على الملصقة الموافقة عالمة تفقد

تحذير
أي● أو رأسها رأسه بإسناد للطفل تسمح ال

منطقة أو الباب على جسمها جسمه من جزء
السقف سكك أو الخلفية األعمدة أو المقعد
هواء كيس تنفتح أن يفترض حيث الجانبية

SRSكان ولو حتى الواقية الستارة طراز
حركة تقييد نظام مقعد في جالًسا الطفل

هواء أكياس انتفاخ إن طرازSRSالطفل
للصدمة ويمكن خطًرا، يشكل الواقية الستارة
بجروح إصابته أو الطفل وفاة في تتسبب أن

خطيرة

تأكد● ، معزز مقعد الصغير مقعد تركيب عند
كتف وسط على الكتف حزام مرور من دائًما
رقبة عن بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل

يقع أن الممكن من بذلك يكون ال ولكن الطفل،
الطفل كتف على

لعمر● مالئم طفل حركة تقييد نظام استعمل
الخلفي المقعد على بتركيبه وقم الطفل وحجم

تقييد● نظام مع يتداخل السائق مقعد كان إذا
بشكل تركيبه دون ويحول الطفل حركة

الطفل حركة تقييد نظام بتركيب قم صحيح،
األيمن الخلفي المقعد على

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

لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى
تايوان باستثناء جلوس وضعية
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الطفل حركة

المعروض النظام رقم على مثال
للمقياس الموافقة  UN (ECE)عالمة

R44*٣

يمكن الذي الطفل وزن نطاق إلى اإلشارة تمت
للمقياس الموافقة لعالمة  UN (ECE)اعتماده

R44.
للمقياس الموافقة  UN (ECE)عالمة

R129*٣

يمكن الذي الطفل طول نطاق إلى اإلشارة تمت
لعالمة المتاحة األوزان مع جنب إلى جنبًا اعتماده

للمقياس .UN (ECE) R129الموافقة
الطفل٢ حركة تقييد نظام فئة من تحقق

تقييد بنظام الخاصة الموافقة عالمة من تحقق
للفئات مالئمة بدورها تعد والتي الطفل حركة

الطفل حركة تقييد نظام من التالية
دليل من تحقق شكوك، أية هناك كانت إذا أيًضا،
أو الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق المستخدم
حركة تقييد الخاصبنظام التجزئة ببائع اتصل

الطفل
"شاملة"• الفئة
شاملة"• "شبه الفئة
"مقيدة"• الفئة

محددة"• "سيارات الفئة

المقاييس:١*  UNوUN (ECE) R44تعد
(ECE) R129أنظمة الخاصةU.Nمن

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

االتحاد منطقة خارج متوفرة تكون ال قد
األوروبي

باالعتماد:٣* وذلك المعروضة العالمة تختلف قد
المنتج على

لكل■ الطفل حركة تقييد أنظمة توافق مدى
جلوس وضعية

يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

A

B
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يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

بالكامل:١* الخلف نحو األمامي المقعد بتحريك قم
الراكب، مقعد ارتفاع ضبط الممكن من كان إذا

علوي موضع أقصى إلى بتحريكه قم
موضع:٢* أقصى إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم

لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند قائم
وظهر الطفل مقعد بين فجوة هناك كان إذا

يتم أن إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم المقعد،
جيد تالمس على الحصول

حركة:٣* تقييد نظام مع الرأس مسند تداخل إذا
مسند نزع الممكن من وكان الخاصبك، الطفل
قم ذلك، بخالف الرأس مسند انزع الرأس،
علوي موضع أقصى في الرأس مسند بوضع

التشغيل:٤* بمفتاح المجهزة غير السيارات
فقط استعمل الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف

لألمام المواجه الطفل حركة تقييد نظام

*٤*١،٢،٣

*٢،٣

*٢،٣

الفئة من الطفل حركة تقييد لنظام مالئم
مقعد حزام بواسطة والمثبت "الشاملة"
الفئة من الطفل حركة تقييد لنظام مالئم

i-SizeوالفئةISOFIX.
ربط بحزام تثبيت مرتكز نقطة يتضمن

علوي

الطفل حركة تقييد لنظام مالئم غير
التشغيل بمفتاح المجهزة غير السيارات
تعمد ال الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف
الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا
األمامي الراكب مقعد على للخلف المواجه

التشغيل بمفتاح المجهزة السيارات
تعمد ال الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف
الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا

الراكب مقعد على للخلف المواجه
التشغيل مفتاح يكون عندما األمامي

وضع في الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف
التشغيل
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واإليقاف التشغيل بمفتاح المجهزة السيارات
تقييد نظام فقط استعمل الهواء ألكياس اليدوي
مفتاح يكون عندما لألمام المواجه الطفل حركة

في الهواء ألكياس اليدوي واإليقاف التشغيل
التشغيل وضع

الطفل■ حركة تقييد أنظمة تركيب حول مفصلة معلومات

الطفل حركة تقييد أنظمة تقسيم نظامISOFIXيتم استعمال يمكن مختلفة تثبيت" "آلية إلى
أعاله الجدول في والمذكورة التثبيت" "آلية في الخاصة الجلوس مواضع في الطفل حركة تقييد

التالي الجدول من تأكد التثبيت"، "آلية بنوع يتعلق فيما

الجلوس وضعية

المقعد موضع رقم

غير السيارات
المجهزة
بمفتاح
التشغيل
واإليقاف
اليدوي

الهواء ألكياس

بمفتاح المجهزة السيارات
اليدوي واإليقاف التشغيل

الهواء ألكياس

OFFالوضعONالوضع

المالئمة الجلوس وضعية
من المربوط المقعد لحزام
ال نعم الشاملة الفئة

نعم
لألمام المواجه

فقط

نعم
لألمام المواجه

فقط
نعمنعمنعم

الفئة من الجلوس وضعية
i-Sizeال نعمنعمالالالنعم

المالئمة الجلوس وضعية
الجانبية التثبيت آللية

)L1/ L2ال  
الالالالال

التثبيت آللية مالئم
للخلف المواجهة

)R1/ R2X/ R2/ R3ال  
،  R1  ،R2Xالالال

R2  ،R3
R1  ،R2X  ،

R2  ،R3

التثبيت آللية مالئم
لألمام المواجهة

)F2X/ F2/ F3ال  
،F2X ،F2الالال

 F3
F2X ،F2،

 F3

مقعد تثبيت آللية مالئم
الB2/ B3الصغير B2 ،B3B2 ،B3الالال 
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من تتمكن لم إذا أو التثبيت" "آلية من نوع الخاصبك الطفل حركة تقييد نظام لدى يكن لم إذا
بنظام الخاصة السيارة" "قائمة مراجعة يرجى ، أدناه الجدول في الواردة المعلومات على العثور

األطفال لكرسي التجزئة بائع اسأل أو التوافق مدى حول معلومات على للحصول الطفل حركة تقييد
الخاصبك

تقييد أنظمة أنواع بعض تثبيت إحكام عند
يكون ال فقد الخلفي، المقعد في الطفل حركة
أمًرا صحيح بشكل المقاعد أحزمة استعمال
تقييد نظام من القريبة المواضع في ممكنًا

على يؤثر أو معه يتداخل أن دون الطفل حركة
حزام مالئمة احرصعلى المقعد حزام فعالية
بكتفك مروًرا جيد بشكل الخاصبك المقعد
تداخل إذا أو كذلك، يكن لم إذا وركيك وأسفل

إلى فانتقل الطفل، حركة تقييد نظام مع
ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق مختلف موضع

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
في الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

األمامي المقعد بضبط قم الخلفية، المقاعد
نظام مع أو الطفل مع يتداخل ال بحيث

الطفل حركة تقييد

قاعدة بواسطة الطفل كرسي تركيب عند
ظهر مع الطفل كرسي تداخل إذا دعم،
قم الدعم، قاعدة على تثبيته عند المقعد
ال حتى الخلف نحو المقعد ظهر بضبط

تداخل هناك يكون
على المقعد حزام تثبيت مرتكز كان إذا

قم الطفل، مقعد حزام موّجه أمام الكتف
لألمام المقعد وسادة بتحريك

التثبيت الوصفآلية
F3الكامل االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
F2األدنى االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة

F2Xاألدنى االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R3الكامل الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R2األدنى الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة

R2Xاألدنى الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R1للخلف المواجه الرضيع مقعد
L1األيسر للجانب المواجه المهد الرضيع مقعد
L2األيمن للجانب المواجه المهد الرضيع مقعد
B2الصغير مقعد
B3الصغير مقعد
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الطفل كان إذا الصغير، مقعد تركيب عند
الطفل حركة تقييد نظام في الموجود
قم للغاية، قائم موضع في الخاصبك

موضع أقصى إلى المقعد ظهر زاوية بضبط
المقعد حزام تثبيت مرتكز كان وإذا مريح
الطفل، مقعد حزام موّجه أمام الكتف على

لألمام المقعد وسادة بتحريك قم

لكل■ الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى
جلوس وضعية

لكل الطفل حركة تقييد أنظمة توافق مدى
جلوس(← يعرضنوع٦٤صوضعية

استعماله يمكن الذي الطفل حركة تقييد أنظمة
باستعمال الجلوس وضعيات تثبيت وإمكانية

الرموز
مع المختار الطفل حركة تقييد نظام من تحقق
حركة تقييد أنظمة توافق مدى من التأكد "قبل

التالي جلوس" وضعية لكل الطفل
تقييد■ أنظمة توافق مدى من التأكد قبل

جلوس وضعية لكل الطفل حركة
حركة١ تقييد نظام مقاييس من تحقق

الطفل
مع يتوافق الذي الطفل حركة تقييد نظام استعمل

 UN (ECE)أو١*UN (ECE) R44المقياس
R129*١،٢.

تقييد أنظمة على التالية الموافقة عرضعالمة يتم
المتوافقة الطفل حركة

تقييد نظام على الملصقة الموافقة عالمة تفقد
الطفل حركة

المعروض النظام رقم على مثال
للمقياس الموافقة  UN (ECE)عالمة

R44*٣

يمكن الذي الطفل وزن نطاق إلى اإلشارة تمت
للمقياس الموافقة لعالمة  UN (ECE)اعتماده

R44.
للمقياس الموافقة  UN (ECE)عالمة

R129*٣

يمكن الذي الطفل طول نطاق إلى اإلشارة تمت
لعالمة المتاحة األوزان مع جنب إلى جنبًا اعتماده

للمقياس .UN (ECE) R129الموافقة
الطفل٢ حركة تقييد نظام فئة من تحقق

تقييد بنظام الخاصة الموافقة عالمة من تحقق
للفئات مالئمة بدورها تعد والتي الطفل حركة

الطفل حركة تقييد نظام من التالية
دليل من تحقق شكوك، أية هناك كانت إذا أيًضا،
أو الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق المستخدم

لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق مدى
لتايوان جلوس وضعية

A

B
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حركة تقييد الخاصبنظام التجزئة ببائع اتصل
الطفل

"شاملة"• الفئة
شاملة"• "شبه الفئة
"مقيدة"• الفئة
محددة"• "سيارات الفئة

المقاييس:١*  UNوUN (ECE) R44تعد
(ECE) R129أنظمة الخاصةU.Nمن

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

االتحاد منطقة خارج متوفرة تكون ال قد
األوروبي

باالعتماد:٣* وذلك المعروضة العالمة تختلف قد
المنتج على

لكل■ الطفل حركة تقييد أنظمة توافق مدى
جلوس موضع:١*وضعية أقصى إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم

لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند قائم
وظهر الطفل مقعد بين فجوة هناك كان إذا

يتم أن إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم المقعد،
جيد تالمس على الحصول

*١،٢

*١،٢

الفئة من الطفل حركة تقييد لنظام مالئم
مقعد حزام بواسطة والمثبت "الشاملة"
الفئة من الطفل حركة تقييد لنظام مالئم

i-SizeوالفئةISOFIX.
ربط بحزام تثبيت مرتكز نقطة يتضمن

علوي

الطفل حركة تقييد لنظام مالئم غير
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حركة:٢* تقييد نظام مع الرأس مسند تداخل إذا

مسند نزع الممكن من وكان الخاصبك، الطفل
قم ذلك، بخالف الرأس مسند انزع الرأس،
علوي موضع أقصى في الرأس مسند بوضع

الطفل■ حركة تقييد أنظمة تركيب حول مفصلة معلومات

الطفل حركة تقييد أنظمة تقسيم نظامISOFIXيتم استعمال يمكن مختلفة تثبيت" "آلية إلى
أعاله الجدول في والمذكورة التثبيت" "آلية في الخاصة الجلوس مواضع في الطفل حركة تقييد

التالي الجدول من تأكد التثبيت"، "آلية بنوع يتعلق فيما
على العثور من تتمكن لم إذا أو التثبيت" "آلية من نوع الخاصبك الطفل حركة تقييد نظام لدى يكن لم إذا
الطفل حركة تقييد بنظام الخاصة السيارة" "قائمة مراجعة يرجى ، أدناه الجدول في الواردة المعلومات

الخاصبك األطفال لكرسي التجزئة بائع اسأل أو التوافق مدى حول معلومات على للحصول

الجلوس وضعية

المقعد موضع رقم

المقعد لحزام المالئمة الجلوس وضعية
ال نعم الشاملة الفئة من نعمنعمالمربوط

الفئة من الجلوس  i-Sizeوضعية
ال نعمنعمنعم

التثبيت آللية المالئمة الجلوس وضعية
الL1/ L2الجانبية الال 

للخلف المواجهة التثبيت آللية مالئم
)R1/ R2X/ R2/ R3ال  R1  ،R2X  ،R2  ،R3R1  ،R2X  ،R2  ،R3

لألمام المواجهة التثبيت آللية مالئم
)F2X/ F2/ F3ال  F2X ،F2 ،F3F2X ،F2 ،F3

الصغير مقعد تثبيت آللية مالئم
)B2/ B3ال  B2 ،B3B2 ،B3
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تقييد أنظمة أنواع بعض تثبيت إحكام عند
يكون ال فقد الخلفي، المقعد في الطفل حركة
أمًرا صحيح بشكل المقاعد أحزمة استعمال
تقييد نظام من القريبة المواضع في ممكنًا

على يؤثر أو معه يتداخل أن دون الطفل حركة
حزام مالئمة احرصعلى المقعد حزام فعالية
بكتفك مروًرا جيد بشكل الخاصبك المقعد
تداخل إذا أو كذلك، يكن لم إذا وركيك وأسفل

إلى فانتقل الطفل، حركة تقييد نظام مع
ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق مختلف موضع

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
في الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

األمامي المقعد بضبط قم الخلفية، المقاعد
نظام مع أو الطفل مع يتداخل ال بحيث

الطفل حركة تقييد
قاعدة بواسطة الطفل كرسي تركيب عند

ظهر مع الطفل كرسي تداخل إذا دعم،
قم الدعم، قاعدة على تثبيته عند المقعد
ال حتى الخلف نحو المقعد ظهر بضبط

تداخل هناك يكون
على المقعد حزام تثبيت مرتكز كان إذا

قم الطفل، مقعد حزام موّجه أمام الكتف
لألمام المقعد وسادة بتحريك

الطفل كان إذا الصغير، مقعد تركيب عند
الطفل حركة تقييد نظام في الموجود
قم للغاية، قائم موضع في الخاصبك

موضع أقصى إلى المقعد ظهر زاوية بضبط
المقعد حزام تثبيت مرتكز كان وإذا مريح
الطفل، مقعد حزام موّجه أمام الكتف على

لألمام المقعد وسادة بتحريك قم

التثبيت الوصفآلية
F3الكامل االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
F2األدنى االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة

F2Xاألدنى االرتفاع ذات لألمام المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R3الكامل الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R2األدنى الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة

R2Xاألدنى الحجم ذات للخلف المواجهة الطفل حركة تقييد أنظمة
R1للخلف المواجه الرضيع مقعد
L1األيسر للجانب المواجه المهد الرضيع مقعد
L2األيمن للجانب المواجه المهد الرضيع مقعد
B2الصغير مقعد
B3الصغير مقعد
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حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل دليل بواسطة وذلك الطفل حركة تقييد نظام تركيب من تأكد
الطفل

باستعمال■ الطفل حركة تقييد نظام تركيب
المقعد حزام

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

الطفل
موجود غير المتاح الطفل حركة تقييد نظام كان إذا
غير الضرورية المعلومة أو "الشاملة" الفئة ضمن

الطفل حركة تقييد نظام تركيب طريقة

التركيب الصفحةطريقة

المقعد حزام ٦٧صإدخال

التثبيت مرتكز إدخال
٦٩صISOFIXالسفلي

تثبيت مرتكز إدخال
علوي ربط ٧٠صبحزام

بواسطة المثبت الطفل حركة تقييد نظام
المقعد حزام
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المرفقة السيارة" "قائمة راجع ، الجدول في واردة
لمعرفة الطفل حركة تقييد نظام صانع بواسطة
من تحقق أو والممكنة، العديدة التركيب مواضع
لكرسي التجزئة بائع سؤال بعد توافقه مدى

←) )٥٨،٦٣صاالطفال
حركة١ تقييد نظام لتركيب اضطررت إذا

راجع األمامي، الراكب مقعد على الطفل
الراكب٥٢ص مقعد ضبط كيفية لمعرفة

األمامي
أقصى٢ إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم

الطفل مقعد تركيب عند قائم موضع
بين فجوة هناك كان إذا لألمام، المواجه
بضبط قم المقعد، وظهر الطفل مقعد
الحصول يتم أن إلى المقعد ظهر زاوية

جيد تالمس على
تقييد٣ نظام مع الرأس مسند تداخل إذا

الممكن من وكان الخاصبك، الطفل حركة
الرأس مسند انزع الرأس، مسند نزع

في الرأس مسند بوضع قم ذلك، بخالف
←) علوي موضع )١٤٥صأقصى

تقييد٤ نظام عبر المقعد حزام بتمرير قم
المشبك في اللوحة وأدخل الطفل حركة

الحزام التواء عدم من تأكد
حركة تقييد بنظام المقعد حزام بتثبيت قم
االتجاهات مع وبالتوافق بإحكام الطفل
الطفل حركة تقييد نظام مع المرفقة

مجهز٥ غير الطفل حركة تقييد نظام كان إذا
حزام قفل خاصية القفل بخاصية

تقييد نظام تثبيت بإحكام قم ، المقعد
القفل مشبك باستعمال الطفل حركة

قم٦ الطفل، حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف بتحريكه

←) آمن )٦٩صبشكل
المثبت■ الطفل حركة تقييد نظام نزع

مقعد حزام باستعمال
حزام بضم وقم المشبك تحرير زر اضغط

بالكامل المقعد
حركة تقييد نظام يندفع فقد المشبك، تحرير عند

المقعد وسادة الرتداد نظًرا لألعلى الطفل
حركة تقييد نظام تثبيت أثناء المشبك بتحرير قم

لألسفل الطفل
قم تلقائي، وبشكل ذاتيًا يلتف المقعد حزام أن بما

ببطء التخزين موضع إلى بإرجاعه

الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند
حركة تقييد نظام لتركيب قفل لمشبك تحتاج قد

النظام صانع قبل من المزودة التعليمات اتبع الطفل
مجهز غير لديك الطفل حركة تقييد نظام كان إذا

وكيل من التالي العنصر شراء يمكنك للقفل، بمشبك
الطفل حركة تقييد نظام قفل مشبك لديك لكزس

القطعة )73119-22010رقم
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السفلية■ التثبيت نظامISOFIXمرتكزات
طراز الطفل حركة )ISOFIXتقييد

للمقاعد متوفرة السفلية التثبيت مرتكزات
المرتكزات وجود أماكن الخلفية الطرفية
مركبة أزرار أو تعريف بالحقات إليها مشار

المقاعد على

السفلي■ التثبيت مرتكز باستعمال التركيب
ISOFIXطراز الطفل حركة تقييد نظام
ISOFIX(

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

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

←) )٥٨،٦٣صاالطفال
أقصى١ إلى المقعد ظهر زاوية بضبط قم

الطفل مقعد تركيب عند قائم موضع
بين فجوة هناك كان إذا لألمام، المواجه
بضبط قم المقعد، وظهر الطفل مقعد
الحصول يتم أن إلى المقعد ظهر زاوية

جيد تالمس على
تقييد٢ نظام مع الرأس مسند تداخل إذا

الممكن من وكان الخاصبك، الطفل حركة
الرأس مسند انزع الرأس، مسند نزع

في الرأس مسند بوضع قم ذلك، بخالف
←) علوي موضع )١٤٥صأقصى

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
إذا● المقعد بحزام باللعب لألطفال تسمح ال

الطفل، رقبة حول ملتويًا المقعد حزام أصبح
تعرضه أو الطفل اختناق إلى يؤدي قد

إلى تؤدي أن يمكن أخرى خطيرة إلصابات
تحرير من تتمكن ولم هذا حدث إذا الوفاة
الحزام قص فيجب مشبكه، من الحزام

مقص باستعمال
عدم● ومن بإحكام واللوحة الحزام قفل من تأكد

المقعد حزام التواء
لليسار● الطفل حركة تقييد نظام بهز قم

تركيبه من للتأكد والخلف ولألمام واليمين،
بإحكام

ال● الطفل، حركة تقييد نظام تثبيت إحكام بعد
المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد

تأكد● ، معزز مقعد الصغير مقعد تركيب عند
كتف وسط على الكتف حزام مرور من دائًما
رقبة عن بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل

يقع أن الممكن من بذلك يكون ال ولكن الطفل،
الطفل كتف على

قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد نظام صانع

بمرتكز المثبت الطفل حركة تقييد نظام
السفلي ISOFIXالتثبيت
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الخاصة،٣ التثبيت قضبان مواضع من تحقق
على الطفل حركة تقييد نظام بتركيب وقم

المقعد
بين الموجود الخلوص في القضبان تركيب يتم

المقعد وظهر المقعد وسادة

قم٤ الطفل، حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف بتحريكه

←) آمن )٦٩صبشكل

علوي■ ربط بحزام تثبيت مرتكزات
متوفرة علوي ربط بحزام التثبيت مرتكزات

الخلفية الطرفية للمقاعد
علوي ربط بحزام التثبيت مرتكزات استعمل

العلوي التثبيت حزام تثبيت عند

علوي ربط بحزام تثبيت مرتكزات
العلوي التثبيت حزام

مرتكز■ على العلوي التثبيت حزام تثبيت
علوي ربط بحزام التثبيت

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

الطفل
تقييد١ نظام مع الرأس مسند تداخل إذا

الممكن من وكان الخاصبك، الطفل حركة
الرأس مسند انزع الرأس، مسند نزع

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
ال● الطفل، حركة تقييد نظام تثبيت إحكام بعد

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد
تأكد● السفلية، التثبيت مرتكزات استعمال عند

مرتكزات حول غريبة مواد وجود عدم من
خلف المقعد حزام احتباس عدم ومن التثبيت

الطفل حركة تقييد نظام

قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد نظام صانع

علوي ربط بحزام تثبيت مرتكز استعمال

A

B
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في الرأس مسند بوضع قم ذلك، بخالف
←) علوي موضع )١٤٥صأقصى

ربط٢ بحزام التثبيت مرتكز غطاء افتح
التثبيت مرتكز في الخطاف واشبك علوي
التثبيت حزام بشد قم ثم علوي ربط بحزام

العلوي
←) بإحكام العلوي الحزام تثبيت من صتأكد

بينما٦٩ الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند
تمرير احرصعلى مرفوًعا، الرأس مسند يكون

الرأس مسند أسفل العلوي التثبيت حزام

الخطاف
العلوي التثبيت حزام

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
بإحكام● العلوي التثبيت حزام بتثبيت قم

الحزام ينثني أال واحرصعلى

A

B

على● العلوي التثبيت حزام تثبيت إلى تعمد ال
ربط بحزام التثبيت مرتكز غير آخر شيء أي

علوي
ال● الطفل، حركة تقييد نظام تثبيت إحكام بعد

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد
قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع

الطفل حركة تقييد نظام صانع
بينما● الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

مسند رفع بعد مرفوًعا، الرأس مسند يكون
بحزام التثبيت مرتكز تثبيت ثم ومن الرأس
الرأس خفضمسند إلى تعمد ال علوي، ربط

مالحظة
علوي■ ربط بحزام تثبيت مرتكزات

إذا الغطاء إغالق من تأكد استعمالها، عدم عند
الغطاء يتلف فقد مفتوًحا، بقي
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السرقة.٣-١ منع نظام

تشغيل محول إدارة بعد األمان يومضمؤشر
أن إلى لإلشارة اإليقاف وضع إلى المحرك

يعمل النظام
محول إدارة بعد الوميض عن المؤشر يتوقف

الوضع إلى المحرك تشغيل
ACCESSORYالوضع  IGNITIONأو

ONالنظام إلغاء إلى لإلشارة

النظام■ صيانة
من المحرك تشغيل منع بنظام مزودة السيارة

للصيانة يحتاج ال الذي الطراز
النظام■ في خلل حدوث في تتسبب قد حاالت
لجسم● مالمًسا بالمفتاح اإلمساك جزء كان إذا

معدني
المفتاح● يالمس أو من قريبًا المفتاح كان إذا

بشريحة مجّهز مفتاح األمني النظام على المسجل
أخرى لسيارة مدمجة إلكترونية واستقبال إرسال

المحرك■ تشغيل منع لنظام مصادقة
تايوان في المباعة للسيارات

المحرك تشغيل منع نظام

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

للسيارة
السيارة داخل المفاتيح ترك إلى أبًدا تعمد ال

للسيارة مغادرتك عند
منع على للمساعدة النظام هذا تصميم تم

الكامل األمان يضمن ال ولكنه السيارة سرقة
السيارات سرقة عمليات جميع ضد

النظام تشغيل
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سنغافورة في المباعة للسيارات

الدومينيك جمهورية في المباعة للسيارات

فيتنام في المباعة للسيارات
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مجهًزا:* كان إذا

التهيئة■
وضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم

من الخروج الركاب جميع من واطلب اإليقاف،
مغلقة األبواب جميع أن من وتأكد السيارة

الدخول وظيفة استعمال
المقبض على الموجود المستشعر منطقة المس

خالل مرتين للباب ثواٍن٥الخارجي
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال

خاللاضغط ثواٍن٥مرتين
اإللغاء■

الباب مقبض أمسك الدخول وظيفة استعمال
الخارجي

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال

مالحظة
النظام■ عمل صحة لضمان

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

للنظام

المزدوج القفل *نظام

السيارة إلى به المصرح غير الدخول منع يتم
األبواب قفل فك وظيفة تعطيل طريق عن

مًعا السيارة وخارج داخل من
تحمل النظام بهذا المجهزة السيارات

البابين من كل نوافذ زجاج على ملصقات
األماميين

المزدوج القفل نظام إلغاء تهيئة
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اضغط

تحذير
المزدوج■ القفل نظام حول احتياطية تنبيهات

عند المزدوج القفل نظام تفعيل إلى أبًدا تعمد ال
كل فتح يمكن ال ألنه السيارة، أشخاصفي وجود

السيارة داخل من األبواب

اإلنذار جرس

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

ومصر أفريقيا وجنوب ماليزيا باستثناء
بأي فتحه أو المقفلة األبواب أحد قفل فك

وظيفة استعمال غير أخرى طريقة
وحدة أو مجهزة كانت إذا الدخول
المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم

أخرى مرة األبواب قفل يتم الميكانيكي
تلقائيًا

المحرك غطاء فتح
متحرًكا شيئًا االقتحام مستشعر يرصد

شخص اقتحام عند السيارة داخل
مجهًزا كان إذا للسيارة

ميالن في التغير اإلمالة مستشعر يرصد
مجهًزا كان إذا السيارة

مجهًزا كان إذا مكسوًرا النوافذ أحد
ومصر أفريقيا وجنوب لماليزيا
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قفل■ قبل منها التحقق يجب التي النقاط
السيارة

وسرقة اإلنذار لجرس المفاجئ اإلطالق لتفادي
اآلتي من تأكد السيارة،

السيارة داخل أحد وجود عدم
كانت إذا السقف وفتحة النوافذ إغالق

اإلنذار جرس ضبط قبل مجهزة
شخصية ممتلكات أو متعلقات أي ترك عدم

السيارة داخل أخرى ثمينة
التهيئة■

جميع بقفل وقم المحرك وغطاء األبواب أغلق
كانت إذا الدخول وظيفة باستعمال األبواب
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو مجهزة

بعد تلقائيًا النظام ضبط ثانية٣٠سيتم
يمكن ومصر، أفريقيا وجنوب ماليزيا باستثناء
المفتاح باستعمال اإلنذار جرس ضبط أيًضا

الميكانيكي

إلى ثابتة إضاءة حالة من األمان مؤشر يتغير
النظام ضبط وميضعند

اإليقاف■ أو اإللغاء
تفعيل إللغاء التالية الخطوات أحد بتنفيذ قم

إيقافصدوره أو اإلنذار جرس
وظيفة باستعمال األبواب قفل بفك قم

التحكم وحدة أو مجهزة كانت إذا الدخول
ماليزيا باستثناء بعد عن الالسلكي
أيًضا يمكن ومصر، أفريقيا وجنوب

الميكانيكي المفتاح استعمال
قم ومصر أفريقيا وجنوب ماليزيا باستثناء

الوضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة
ACCESSORYالوضع أو
IGNITION ONبتشغيل قم أو ،

جرس إيقاف أو تعطيل يتم المحرك
معدودة ثواٍن بعد اإلنذار

بتشغيل قم ومصر أفريقيا وجنوب لماليزيا
جرس إيقاف أو تعطيل يتم المحرك

معدودة ثواٍن بعد اإلنذار

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

للصيانة يحتاج
اإلنذار■ جرس إطالق

التالية الحاالت في اإلنذار جرس إطالق يتم قد
نظام تفعيل إلغاء على يعمل اإلنذار جرس إيقاف

بأي فتحه أو المقفلة األبواب أحد قفل فك
وظيفة استعمال غير أخرى طريقة

عن الالسلكي التحكم وحدة أو الدخول
أخرى مرة األبواب قفل يتم بعد

تلقائيًا
المحرك غطاء فتح
متحرًكا شيئًا االقتحام مستشعر يرصد

شخص اقتحام عند السيارة داخل
مجهًزا كان إذا للسيارة

ميالن في التغير اإلمالة مستشعر يرصد
مجهًزا كان إذا السيارة

مجهًزا كان إذا مكسوًرا النوافذ أحد

اإلنذار جرس نظام إيقاف إلغاء تهيئة
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اإلنذار جرس
قفل● فك يتم ومصر أفريقيا وجنوب لماليزيا

الميكانيكي المفتاح باستعمال األبواب

أو● األبواب أحد السيارة داخل شخص يفتح عندما
زر باستعمال السيارة قفل يفك أو المحرك غطاء

الداخلي القفل

تكون● بينما استبدالها أو البطارية شحن إعادة عند
←) مقفلة )٤٦٥صالسيارة

اإلنذار■ جرس بنظام يعمل الذي األبواب قفل
الباب ينقفل فقد للحالة، وتبًعا التالية، الحاالت في
للسيارة الصحيح غير الدخول لتفادي وذلك تلقائيًا

بفك● السيارة في الموجود الشخص يقوم عندما
مفعالً اإلنذار جرس ويكون الباب قفل

الشخص● يقوم مفعالً، اإلنذار جرس يكون بينما
الباب قفل بفك السيارة في الموجود

استبدالها● أو البطارية شحن إعادة عند

أفريقيا■ وجنوب لماليزيا الطلب حسب الضبط
ومصر

عند التفعيل إلغاء على اإلنذار جرس ضبط يمكن
القفل لفك الميكانيكي المفتاح استعمال

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

أشخاص وجود االقتحام مستشعر يرصد
السيارة في حركة أو بهم مرغوب غير

ميالن في التغيرات اإلمالة مستشعر يرصد
السيارة قطر عند الحال هو كما السيارة،
سرقة دون للحيلولة النظام هذا تصميم تم
يضمن ال ولكنه ذلك حدوث ومنع السيارة
االقتحام عمليات جميع ضد الكامل األمان

اإلمالة■ ومستشعر االقتحام مستشعر ضبط
ومستشعر االقتحام مستشعر ضبط سيتم
←) اإلنذار جرس ضبط عند تلقائيًا اإلمالة

)٧٦ص
اإلمالة■ ومستشعر االقتحام مستشعر إلغاء

أخرى أشياء أو أليًفا حيوانًا ستترك كنت إذا
تعطيل احرصعلى السيارة، في متحركة

ضبط قبل اإلمالة ومستشعر االقتحام مستشعر
داخل للحركة ستستجيب ألنها اإلنذار، جرس

السيارة

مالحظة
النظام■ عمل صحة لضمان

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

للنظام

إذا اإلمالة ومستشعر االقتحام مستشعر
مجهًزا كان
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وضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
اإليقاف

االقتحام٢ مستشعر إلغاء مفتاح اضغط
اإلمالة ومستشعر

المعلومات عرض شاشة على عرضرسالة سيتم
القياس أجهزة مجموعة في المتعددة

إلى اإلمالة ومستشعر االقتحام مستشعر سيعود
محول إدارة فيها تتم مرة كل في التشغيل وضع

الوضع إلى المحرك .IGNITION ONتشغيل

االقتحام■ لمستشعر التلقائي التفعيل وإعادة اإللغاء
اإلمالة ومستشعر

مستشعر● إلغاء عند حتى اإلنذار جرس ضبط يتم
اإلمالة ومستشعر االقتحام

اإلمالة،● ومستشعر االقتحام مستشعر إلغاء بعد
قفل فك أو المحرك تشغيل محول ضغط فإن
كانت إذا الدخول وظيفة باستعمال األبواب
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو مجهزة
االقتحام مستشعر تفعيل إعادة على سيعمل

اإلمالة ومستشعر
ومستشعر● االقتحام مستشعر تفعيل إعادة ستتم

اإلنذار نظام تفعيل إعادة عند تلقائيًا اإلمالة
االقتحام■ مستشعر رصد اعتبارات

التالية الحاالت في اإلنذار جرس المستشعر يطلق قد
في● األليفة الحيوانات أو األشخاص وجود عند

السيارة

كانت● إذا السقف فتحة أو النافذة تكون عندما
مفتوحة مجهزة

يلي ما المستشعر يرصد قد الحالة، هذه في
الشجر• أوراق مثل األشياء حركة أو الريح

السيارة داخل والحشرات
مثل• األجهزة عن الصادرة الصوتية فوق الموجات

األخرى بالسيارات الخاصة االقتحام مستشعرات
السيارة• األشخاصخارج حركة

المتدلية● الكماليات مثل ثابتة غير أشياء وجود عند
المعطف تعليق خطافات في المعلقة المالبس أو

السيارة في

عرضة● فيه تكون مكان في السيارة صف عند
موقف مثل شديدة، ضوضاء أو الهتزازات

السيارات
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نامألاوةمالسلاتاياغل

يتسبب● مما السيارة، عن الثلج أو الجليد إزالة عند
اهتزازات أو لصدمات السيارة تعرض في

متكررة

تعمل● أو أتوماتيكية سيارات مغسلة داخل السيارة
العالي بالضغط

أو● البََرد تساقط مثل لصدمات السيارة تعرض عند
أو الصدمات من آخر نوع أي أو رعدية صواعق

المتكررة االهتزازات
اإلمالة■ مستشعر رصد اعتبارات

التالية الحاالت في اإلنذار جرس المستشعر يطلق قد
أو● قاطرة أو عبارة متن على السيارة نقل عند

إلخ قطار،
سيارات● موقف في السيارة صف عند
تقوم● سيارات مغسلة داخل السيارة وجود عند

السيارة بتحريك
اإلطارات● أحد في الهواء انخفاضضغط عند
بالرافعة● السيارة رفع عند
الطريق● يهفت عندما أو زلزال حدوث عند
من● تفريغها أو على الحمولة تحميل يتم عندما

السقفية األمتعة حاملة

مالحظة
صحيح■ بشكٍل االقتحام مستشعر عمل لضمان
منتجات● أو الجو معطرات رش إلى تعمد ال

المستشعر ثقوب على مباشرًة أخرى

ال● صحيح، بشكٍل المستشعرات عمل لضمان
تغطيتها أو لمسها إلى تعمد

األصلية● لكزس قطع غير أخرى كماليات تركيب
الراكب ومقعد السائق مقعد بين أشياء ترك أو

الرصد أداء يقلل قد األمامي
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السيارة حالة حول معلومات
والمؤشرات

القياس.١-٢. أجهزة مجموعة
والمؤشرات التحذير ٨٢...........أضواء

والعدادات ٨٧..................المقاييس
المتعددة المعلومات عرض ٩٠....شاشة
الرأس عرضبمستوى ٩٧.........شاشة
الوقود استهالك حول ١٠١.....معلومات
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القياس١-٢ أجهزة مجموعة
القياس.١-٢ أجهزة مجموعة

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

المستهدفة المنطقة على باالعتماد العدادات في المستعملة الوحدات تختلف قد

بوجود السائق إبالغ على التحذير أضواء تعمل
السيارة أنظمة من نظام أي في خلل

والمؤشرات التحذير أضواء

المتعددة السيارة أنظمة بحالة السائق تعلم والمؤشرات التحذير أضواء

القياس أجهزة مجموعة

التحذير أضواء

أحمر

المكابح نظام تحذير  (←١*ضوء
)٤٢٥ص

الشحن نظام تحذير ص (←٢*ضوء
٤٢٥(

زيت الخاصبضغط التحذير ضوء
المنخفض )٤٢٥ص (←٢*المحرك

حرارة الخاصبدرجة التحذير ضوء
العالية التبريد ص (←٢*سائل

٤٢٦(

أصفر

المكابح نظام تحذير  (←١*ضوء
)٤٢٦ص

العطل مؤشر ص (←١*مصباح
٤٢٦(

أكياس الخاصبنظام التحذير ضوء
)٤٢٦ص (←١*SRSهواء

الخاصبنظام التحذير ضوء
ABS*٤٢٧ص (←١(

أصفر

التوجيه الخاصبنظام التحذير ضوء
كهربائيًا المعزز ص (←١*اآللي

٤٢٧(

أحمر

التوجيه الخاصبنظام التحذير ضوء
كهربائيًا المعزز ص (←١*اآللي

٤٢٧(
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تارشؤملاوةرايسلاةلاحلوحتامولعم

تشغيل:١* محول إدارة عند األضواء هذه تضيء
الوضع إلى  IGNITION ONالمحرك

ستنطفئ فحصه يتم النظام أن إلى لإلشارة
بعد أو المحرك، تشغيل بدء بعد األضواء هذه
األنظمة أحد في خلل هناك يكون قد ثواٍن عدة

فحص اطلب تنطفئ أو األضواء، تضئ لم إذا
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

المعلومات:٢* عرض شاشة على الضوء هذا يضيء
المتعددة

عطل:٣* حدوث إلى لإلشارة الضوء يومضهذا
المركزية:٤* اللوحة على الضوء هذا يضيء

أنظمة تشغيل بحالة السائق تعلم المؤشرات
المتعددة السيارة

الخاصبنظام التحذير ضوء
PCS*١←) مجهًزا كان صإذا
٤٢٧(

برتقالي

النظام كان٢* LTAمؤشر إذا
←) )٤٢٨صمجهًزا
النظام كان٢* LDAمؤشر إذا
←) )٤٢٨صمجهًزا
النظام  ١،٣*PKSB OFFمؤشر

←) مجهًزا كان )٤٢٨صإذا
االنزالق مؤشر ص (←١*ضوء

٤٢٩(
المكابح تثبيت تشغيل  (١،٣*مؤشر

)٤٢٩ص←
السيارة صف مكابح  (←٣*مؤشر

)٤٢٩ص
المنخفض المستوى تحذير ضوء

←) )٤٢٩صللوقود
مقعد حزام بربط التذكير ضوء
←) األمامي والراكب صالسائق

٤٣٠(
مقعد حزام بربط التذكير ضوء

الخلفيين مجهًزا٤*الركاب كان إذا
)٤٣٠ص(←

العمومي التحذير ص (←١*ضوء
٤٣١(

الخاصبضغط التحذير ضوء
(←١*اإلطارات مجهًزا كان إذا

)٤٣١ص
تخطي الخاصبنظام التحذير ضوء

القيادة ببدء التحكم  (←٢*الكبح
)٤٣٢ص

تحذير
األمان■ نظام تحذير ضوء إضاءة عدم حالة في

تحذير ضوء مثل األمان نظام ضوء يضيء لم إذا
النظامABSالنظام تحذير عندSRSوضوء

هذه أن هذا يعني فقد المحرك، بتشغيل قيامك
في حمايتك في للمساعدة متوفرة غير األنظمة

عنه ينجم ان يمكن الذي األمر حادث، وقوع حالة
فحص اطلب خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

حدث إذا فوًرا لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
هذا

المؤشرات

االنعطاف(← إشارة صمؤشر
١٨٧(

←) المؤخرة ضوء )١٩٥صمؤشر

لألضواء العالي الشعاع مؤشر
←) األمامية )١٩٩صالرئيسية

التلقائي العالي الشعاع نظام مؤشر
←) مجهًزا كان )٢٠٤صإذا

المتكيف العالي الشعاع نظام مؤشر
←) مجهًزا كان )٢٠١صإذا

كان إذا األمامي الضباب ضوء مؤشر
←) )٢٠٧صمجهًزا

كان إذا الخلفي الضباب ضوء مؤشر
←) )٢٠٧صمجهًزا
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تشغيل:١* محول إدارة عند األضواء هذه تضيء
الوضع إلى  IGNITION ONالمحرك

القيادة وضع مؤشر  (١*Ecoضوء
)٨٥ص←

" )٣٠٨ص (←٢*"Ecoالمؤشر

" كان٢*"Sportالمؤشر إذا
←) )٣٠٨صمجهًزا

" كان٢*"Sport Sالمؤشر إذا
←) )٣٠٨صمجهًزا

" كان٢*" +Sport Sالمؤشر إذا
←) )٣٠٨صمجهًزا

" كان٢*"Customالمؤشر إذا
←) )٣٠٨صمجهًزا

الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر
الديناميكي كان٢*الراداري إذا

←) )٢٥٢،٢٦٢صمجهًزا
" الخاصبمنظمSETالمؤشر "

الثابتة القيادة ص (←٢*سرعة
٢٥٢،٢٦٢،٢٧١(

الثابتة القيادة سرعة منظم  (٢*مؤشر
)٢٥٢،٢٦٢،٢٧١ص←

أبيض

النظام كان٢* LTAمؤشر إذا
←) )٢٤٠صمجهًزا
النظام كان٢* LDAمؤشر إذا
←) )٢٤٨صمجهًزا

أخضر

النظام كان٢* LTAمؤشر إذا
←) )٢٤٠صمجهًزا
النظام كان٢* LDAمؤشر إذا
←) )٢٤٨صمجهًزا

برتقالي

النظام كان٢،٣* LTAمؤشر إذا
←) )٢٤٠صمجهًزا
النظام كان٢،٣* LDAمؤشر إذا
←) )٢٤٨صمجهًزا

صف على المساعدة مستشعر مؤشر
←) مجهًزا كان إذا لكزس سيارة

)٢٨٢ص

النظام  ١،٤*PKSB OFFمؤشر
←) مجهًزا كان )٢٨٨صإذا
االنزالق مؤشر ص (←١،٣*ضوء

٣١٢(
النظام إيقاف  (١،٤*VSCمؤشر

)٣١٢ص←
الخاصبنظام التحذير ضوء

PCS*١،٤←) مجهًزا كان إذا
)٢٢٨ص

والتشغيل اإليقاف نظام  ١،٢*مؤشر
←) مجهًزا كان )٢٧٨صإذا

اإليقاف نظام إلغاء مؤشر
مجهًزا١،٢،٤*والتشغيل كان إذا

)٢٧٩ص←
←) السيارة صف مكابح صمؤشر

١٨٨(
المكابح تثبيت تجهيز  (←١*مؤشر

)١٩١ص
المكابح تثبيت تشغيل  (←١*مؤشر

)١٩١ص

موديالت
بكل الدفع
فقط العجالت

العجالت بكافة القيادة قفل  ١*مؤشر
)٣١٦ص(←

الخارجية الحرارة درجة مؤشر
)٨٧ص (←٢،٥*المنخفضة

للرؤية الخارجية المرآة مؤشرات
النظام الخاصفي ،٦*BSMالخلفية

٧←) مجهًزا كان )٢٩٦صإذا
األمان )٧٢،٧٦ص (←٨*مؤشر
 PASSENGER" المؤشر

AIR BAG" *كان١،٨ إذا
←) )٤٩صمجهًزا
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ستنطفئ فحصه يتم النظام أن إلى لإلشارة
بعد أو المحرك، تشغيل بدء بعد األضواء هذه
األنظمة أحد في خلل هناك يكون قد ثواٍن عدة
فحص اطلب تنطفئ أو األضواء، تضئ لم إذا

لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
المعلومات:٢* عرض شاشة على الضوء هذا يضيء

المتعددة
يعمل:٣* النظام أن إلى مشيًرا الضوء يومض
النظام:٤* إيقاف عند الضوء يضيء
الخارجية:٥* الحرارة درجة تكون °م٣عندما

لمدة المؤشر سيومض أقل، أو ثواٍن١٠تقريبًا
مضاًء يبقى ثم ومن تقريبًا،

المرآة:٦* مؤشرات تضيء التشغيل، لتأكيد
لنظام الخلفية للرؤية فيBSMالخارجية

التالية الحاالت
الوضع• إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند

IGNITION ONضبط يتم بينما
الخاصبنظام الرئيسي علىBSMالمفتاح

.ONالوضع
الخاصبنظام• الرئيسي المفتاح ضبط عند

BSMالوضع يكونONعلى بينما
الوضع في المحرك تشغيل محول

IGNITION ON.
صحيح، بشكل يعمل النظام كان إذا

للرؤية الخارجية المرآة مؤشرات ستتوقف
لنظام قليلةBSMالخلفية ثواٍن بعد

الخارجية المرآة مؤشرات تضيء لم إذا
لنظام الخلفية تتوقف،BSMللرؤية لم أو

النظام في عطل هناك يكون فقد
بواسطة السيارة فحص اطلب هذا، حدث إذا

لديك لكزس وكيل
للرؤية:٧* الخارجية المرايا على الضوء هذا يضيء

الخلفية
المركزية:٨* اللوحة على الضوء هذا يضيء

القيادة■ وضع Ecoمؤشر

القيادة وضع مؤشر Ecoضوء
الصديقة القيادة وضع في التسارع عملية أثناء

القيادةEcoللبيئة ضوءEcoوضع سيضيء ،
القيادة وضع التسارعEcoمؤشر تجاوز عند
القيادة وضع السيارة،Ecoمنطقة إيقاف أوعند ،

الضوء ينطفئ
القيادة وضع مؤشر عرضمنطقة Ecoشاشة

القيادة وضع منطقة وضعEcoتقترح بمعدل
التسارعEcoالقيادة على بناًء حاليًا

القيادة وضع التسارعEcoمعدل على بناًء
القيادة وضع منطقة التسارع تخطى ،Ecoإذا

عرضمنطقة شاشة من األيمن الجانب يضيء
القيادة وضع .Ecoمؤشر

وضع مؤشر ضوء سينطفئ هذا، يحدث عندما
.Ecoالقيادة

القيادة وضع Ecoمنطقة
القيادة وضع مؤشر يعمل الظروفEcoلن ظل في

التالية
غير● آخر موضع أي في السرعة تحويل ذراع

.Dالوضع
السرعة● تحويل عتلة تشغيل يتم
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وضع● وال العادي الوضع اختيار يتم ال عندما
)٣٠٨ص. (←Ecoالقيادة

السيارة● سرعة تكون تقريبًا١٣٠عندما ساعة كم
أعلى أو

القيادة وضع مؤشر لضوء التهيئات تغيير يمكن
Eco←) المعروض )٤٨٥صالمعروضوغير
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المستهدفة المنطقة على باالعتماد العدادات في المستعملة الوحدات تختلف قد
المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس

المحرك تبريد سائل حرارة يعرضدرجة
المحرك دورات عداد

الدقيقة في الدورات بعدد مقاسة المحرك يعرضسرعة
الخارجية الحرارة درجة

بين يتراوح نطاق ضمن الخارجية الحرارة إلى٤٠تعرضدرجة الحرارة٥٠°م درجة مؤشر يضيء °م
المحيطة الحرارة درجة تكون عندما المنخفضة أقل٣الخارجية أو °م

القيادة لوضع الخلفية لون
←) القيادة لوضع تبًعا الخلفية لون )٣٠٨صيتغير

أحمر• الرياضي الوضع
القيادة• أزرقEcoوضع

أسود الخلفية لون يكون الطلب، حسب الضبط وضع العادي الوضع في تكون عندما
الساعة

←) القياس أجهزة لوحة على األنالوغ بالساعة المعروض الوقت )٣٥١صيرتبط
المتعددة المعلومات عرض شاشة

←) السيارة عن متنوعة بيانات للسائق )٩٠صتقدم

والعدادات المقاييس

القيادة معلومات من العديد العدادات تعرض

العدادات عرض شاشة
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←) عطل وجود حال في التحذير )٤٣٤صتعرضرسائل
السرعة عداد

السيارة يعرضسرعة
الوقود مقياس

الخزان في المتبقية الوقود يعرضكمية
السرعة تحويل ونطاق السرعة تحويل موضع

←) المختار السرعة تحويل نطاق أو المختار السرعة تحويل )١٧٨،١٨٣صيعرضموضع
كانت إذا الصيانة إلجراء المطلوبة والمعلومات الرحلة وعداد المسافة عرضعداد شاشة

مجهزة
المسافة عداد

السيارة قطعتها التي الكلية المسافة يعرض
الرحلة عداد

" الرحلة عدادي استعمال يمكن مرة آخر في العداد ضبط إعادة منذ السيارة قطعتها التي المسافة " Aيعرض
" مستقلةBو بصورة مختلفتين وعرضمسافتين لتسجيل "

الصيانة إلجراء المطلوبة المعلومات
المحرك زيت تغيير يتوجب أن إلى المتبقية المسافة يعرض

الوضع• في المحرك تشغيل محول يكون عندما الصيانة إلجراء المطلوبة المعلومات  IGNITIONيعرض
ON.

على• ضبطه إعادة (←يمكن المتعددة المعلومات عرض بشاشة )٩٣صالخاصة

التشغيل■ شرط
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
الخارجية■ الحرارة عرضدرجة شاشة
عرضدرجات● يتم ال قد التالية، الحاالت في

تستغرق قد أو الصحيحة، الخارجية الحرارة
لتتغير المعتاد من أطول العرضوقتًا شاشة

بسرعات• تسير أو متوقفة، السيارة تكون عندما
من أقل ساعة٢٠متدنية كم

الحرارة• درجة في مفاجئ تغير يحدث عندما
من الخروج الدخول عند الحال هو كما الخارجية

إلخ نفق، أو سيارات مرآب
●" أو " عرض" عطلEعند هناك يكون فقد ،"

النظام في
لديك لكزس وكيل إلى سيارتك خذ

المنبثقة■ العرض شاشة
عرضمنبثقة عرضشاشة سيتم الحاالت، بعض في
المتعددة المعلومات عرض شاشة على مؤقت بشكٍل
المعلومات الرحلة عداد المسافة عداد شاشة أو

شاشة وظيفة ضبط يمكن الصيانة إلجراء المطلوبة
←) إيقاف تشغيل على المنبثقة )٩٥صالعرض

السائل■ الكريستال عرض شاشة
الشاشة على فاتحة بقع أو صغيرة بقع تظهر قد
عرض خصائصشاشات من هي الظاهرة هذه
في االستمرار يشكل ولن السائل، الكريستال

مشكلة العرضأي شاشة استعمال
الطلب■ حسب الضبط

في الطلب حسب العداد عرض شاشة ضبط يمكن
التي المميزات المتعددة المعلومات عرض شاشة

← الطلب حسب ضبطها )٤٨٥صيمكن

G
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وعداد المسافة عرضعداد شاشات بين التبديل
الصيانة إلجراء المطلوبة والمعلومات الرحلة

وإبقاؤه الزر ضغط مجهزة كانت إذا
ضبط سيعيد الرحلة عرضعداد عند مضغوًطا

الرحلة عداد

أجهزة لوحة إضاءة سطوع ضبط يمكن
القياس

إعتاًما١ أكثر
سطوًعا٢ أكثر

القياس■ أجهزة لوحة سطوع ضبط
القياس أجهزة لوحة سطوع مستويات ضبط يمكن
كل مطفأة أو مضاءة المؤخرة أضواء تكون عندما
المحيطة األجسام تكون عندما ذلك، مع حدة على

أضواء تشغيل يعمل فلن ، إلخ النهار، وضح ساطعة
القياس أجهزة لوحة سطوع تغيير على المؤخرة

تحذير
الحرارة■ درجات في المعلومات عرض شاشة

المنخفضة
شاشة استعمال قبل السيارة مقصورة بتدفئة قم
درجات في السائل الكريستال المعلومات عرض
استجابة تصبح قد للغاية، المنخفضة الحرارة

تغيير يتأخر وقد بطيئة، المعلومات مراقبة شاشة
الشاشة عرض

تحويل بين تأخير يحدث سوف المثال، سبيل على
في الجديد السرعة رقم وظهور للسرعة السائق
إلى السائق التأخير هذا يدفع قد العرض شاشة
في يتسبب مما أخرى، مرة تنازليًا السرعة تحويل
وقوع واحتمال ومتتالي سريع محرك كبح حدوث

اإلصابة أو األشخاص وفاة عنه ينجم حادث
بجروح

مالحظة
ومكوناته■ المحرك تلف لمنع
تدخل● المحرك دورات عداد مؤشر إبرة تدع ال

أقصى إلى تشير والتي الحمراء، المنطقة في
للمحرك سرعة

إذا● زائد بشكل المحرك حرارة درجة ترتفع قد
في التبريد سائل حرارة درجة مقياس كان

الحمراء العبارةHالمنطقة ظهرت أو ؛
على مرتفعة" المحرك تبريد سائل "حرارة
هذه في المتعددة المعلومات عرض شاشة
فوًرا، آمن مكان في السيارة أوقف الحالة،
←) تماًما يبرد أن بعد المحرك صوافحص

٤٦٦(

الرحلة وعداد المسافة عداد بين التغيير
الصيانة إلجراء المطلوبة والمعلومات

القياس أجهزة لوحة ضوء سطوع تغيير
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العرض■ شاشة

القائمة■ أيقونات

السائل■ الكريستال عرض شاشة
٨٨ص←

المتعددة المعلومات عرض شاشة تشغيل يتم
بالعدادات التحكم مفاتيح باستعمال

الصفحات تغيير بند اختيار على يعمل
الضبط اإلدخال

السابقة الشاشة إلى يعود
على المسجلة يعرضالشاشة الضغط
سيتم شاشة، أي تسجيل يتم ال عندما

مع الضغط القيادة معلومات عرضشاشة
حاليًا المعروضة الشاشة يسجل المواصلة

المتعددة عرضالمعلومات شاشة

تزود المتعددة المعلومات عرض شاشة
السيارة عن متنوعة ببيانات السائق

العرض شاشة محتويات

←) القيادة )٩١صمعلومات

بالنظام المرتبطة العرض شاشة
←) ً مجهزا كان إذا صالمالحي

٩٣(
بالنظام المرتبطة العرض شاشة

←) )٩٣صالصوتي
على المساعدة نظام حول معلومات

←) )٩٣صالقيادة
اإليقاف نظام حول معلومات

←) مجهًزا كان إذا صوالتشغيل
٩٣(

←) التحذير عرضرسائل شاشة
)٩٣ص

←) التهيئات عرض )٩٣صشاشة

مالحظة
درجات■ في المتعددة المعلومات عرض شاشة

المنخفضة الحرارة
شاشة استعمال قبل السيارة مقصورة بتدفئة قم
درجات في السائل الكريستال المعلومات عرض
استجابة تصبح قد للغاية، المنخفضة الحرارة

تغيير يتأخر وقد بطيئة، المعلومات مراقبة شاشة
الشاشة عرض

العداد عرض شاشة تغيير
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على
تعذر إذا التسجيل على التأكيد عرضشاشة يتم

تشير عرضرسالة سيتم المختارة، الشاشة تسجيل
التسجيل إخفاق إلى

السجل وعرض مكالمة استالم إجراء
تكون والتي مكالمة، استالم أو عرضإجراء يتم

حول للتفاصيل األيدي استخدام عدم بنظام مرتبطة
نظام مالك "دليل راجع األيدي، استخدام عدم نظام

المتعددة" والوسائط التوجيه

للقيادة■ المعروضكمعلومات المحتوى
القيادة عن متنوعة بيانات لعرض باختياره قم

إلى يصل ما اختيار التالية٢يمكن البنود من
وذلك المعروضة البنود بين التبديل يمكن

التحكمأوبضغط بمفاتيح الخاصة
الختيار أووضغطبالعداد

للوقود الحالي ١*االستهالك

للوقود الحالي االستهالك تعرضمتوسط
إعادة بعد الوقود استهالك متوسط

التزود٢*الضبط إعادة بعد التشغيل بعد
١*بالوقود

ضبط إعادة منذ الوقود استهالك تعرضمتوسط
السيارة تزويد وإعادة المحرك تشغيل وبدء الوظيفة

التوالي على بالوقود
المعروض الوقود استهالك متوسط استعمل

كمرجع
إعادة بعد السيارة سرعة متوسط

التشغيل٢*الضبط ١*بعد

ضبط إعادة منذ السيارة سرعة تعرضمتوسط

التوالي على المحرك تشغيل وبدء الوظيفة
الضبط إعادة بعد المنقضية بعد٢*المدة

١*التشغيل

الوظيفة ضبط إعادة منذ المنقضية المدة تعرض
التوالي على المحرك تشغيل وبدء

التشغيل بعد القيادة نطاق ١*المسافة

بكمية قطعها يمكن مقدرة مسافة تعرضأقصى
بدء بعد سيرها تم التي والمسافة المتبقية الوقود

التوالي على المحرك تشغيل
متوسط• على بناًء المسافة هذه حساب يتم

تختلف قد لذلك، كنتيجة للوقود استهالكك
السيارة تقطعها أن يمكن التي الفعلية المسافة

المعروضة المسافة عن
قد• الخزان، إلى فقط قليلة وقود كمية إضافة عند

العرض شاشة تحديث يتم ال
محول بإدارة قم بالوقود، التزود إعادة عند

إعادة حال في اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل
تشغيل محول إدارة بدون بالوقود السيارة تزويد

تحديث يتم ال قد اإليقاف، وضع إلى المحرك
الشاشة

والتشغيل اإليقاف لنظام التشغيلية المدة
الضبط إعادة التشغيل٢*بعد بعد

وذلك المحرك فيها توقف التي المدة يعرضمقدار
والتشغيل اإليقاف نظام لتشغيل نظًرا

"معلومات:١* على البند ضبط عند عرضه يتم
القيادة1القيادة "معلومات و "معلومات2" و "
".3القيادة

بضغط:٢* الوظيفة ضبط إعادة الخاصيمكن
من أكثر لمدة بالعداد التحكم ثانية١بمفاتيح

ضبطه المراد البند عرض عند
إعادة يمكن واحد بند من أكثر هناك كان إذا

البند اختيار شاشة ستظهر ضبطه،

القيادة معلومات

E
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القيادة■ وضع مؤشر عرضمنطقة شاشة
Eco

٨٥ص←
حرارة■ درجة مقياس التعزيز عداد

كان إذا الزيت مقياسضغط الزيت
مجهًزا

التعزيز عداد
شاشة ألوان تتغير التعزيز يعرضضغط

المحدد الضغط تجاوز العرضعند
الزيت حرارة درجة مقياس

تومض المحرك زيت حرارة يعرضدرجة
زيت حرارة درجة تتجاوز العرضعندما شاشة

°م١٤٠المحرك
الزيت مقياسضغط

يصدر المحرك لمقصورة الزيت يعرضضغط
عندما تحذير عرضرسالة ويتم رنان صوت

←) منخفًضا الزيت ضغط )٤٣٦صيصبح
الحرارة، درجة الطريق، ظروف على باالعتماد
السيارة ظروف تختلف فقد إلخ، السيارة، سرعة

العرض شاشة على الفعلية
العرضكمرجع شاشة استعمل

المراقبة■ مجهزةGشاشة كانت إذا
والخلفية األمامية للجهة التسارع يعرضقوى
زاوية أيًضا يعرض للسيارة واليمنى واليسرى
المكابح، زيت ضغط القيادة، لعجلة االنعطاف

التسارع فتحة
تلك عن الفعلية السيارة ظروف تختلف قد

على اعتماًدا العرض، شاشة على الظاهرة
الخارجية، الحرارة درجة الطريق، ظروف
العرض شاشة استعمل إلخ السيارة، سرعة

كمرجع
وإعادة البطارية توصيل طرف فصل تم إذا

عرض شاشة تعطيل يتم فقد توصيله،
قيادة بعد مؤقت بشكل التوجيه مقدار

تفعيل سيتم قصيرة، زمنية لفترة السيارة
العرض شاشة

السرعة■ عداد
السيارة يعرضسرعة

المجهزة■ السيارات اإلطار نفخ ضغط
اإلطارات نفخ عرضضغط شاشة بوظيفة
اإلطارات من إطار لكل النفخ تعرضضغط
يتم لن مدمج احتياطي بإطار المجهزة السيارات
المدمج االحتياطي لإلطار النفخ عرضضغط

السيارة■ الخاصبأرجحة التحذير
مسرٍب في وجودها أثناء السيارة تأرجح يرصد
بانخفاضمستوى عادًة يرتبط الذي األمر ما،
االنتباه ويعرضاالنخفاضفي السائق، انتباه

ما عرضجزء شاشة باستعمال
السائق كان كلما أقصر، الجزء طول كان كلما

أكثر راحة إلى بحاجة
النظام من جزء العرضهذه شاشة  LTAتعد
النظام أو المسرب تتبع على  LDAالمساعدة
مع المسرب عن بالخروج الخاص التنبيه

العرض شاشة تفعيل يتم بالتوجيه التحكم
للتحذير التشغيلية الظروف استيفاء عند

←) السيارة )٢٣٨،٢٤٩صالخاصبتأرجح
العرض■ شاشة إيقاف

فارغة عرضشاشة يتم

البطارية■ توصيل أطراف توصيل وإعادة فصل عند
القيادة معلومات ضبط إعادة ستتم
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المرتبطة المعلومات لعرض باختياره قم
التالية المالحي بالنظام

المسار على التوجيه
عرض شاشة البوصلة عرض شاشة

لألعلى التوجه

أو الصوتي المصدر اختيار لتفعيل باختياره قم
العرضباستعمال شاشة على الموجود المسار

بالعداد التحكم مفاتيح

األنظمة تشغيل لعرضحالة باختياره قم
التالية
LTA←) المسرب تتبع على المساعدة

)٢٣٤ص
LDAعن الخاصبالخروج التنبيه

←) بالتوجيه التحكم مع صالمسرب
٢٤٤(
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم

←) الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي
)٢٥٢ص
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم

←) )٢٦٢صالديناميكي
←) الثابتة القيادة سرعة )٢٧١صمنظم

النظام على باالعتماد المعروضة األيقونة تتغير
المستعمل

اإليقاف لنظام التشغيل عرضحالة على القدرة
←) )٢٧٣صوالتشغيل

والتشغيل■ اإليقاف نظام تهيئات
٢٧٣ص←
خاملة■ بسرعة المحرك دوران إيقاف مدة

المحرك دوران إيقاف عرضمدة على يعمل
دوران إيقاف مدة الحالية خاملة بسرعة
والتشغيل اإليقاف نظام بسبب المحرك

خاملة■ بسرعة المحرك دوران إيقاف مدة
التشغيل بعد الضبط إعادة بعد

بسرعة المحرك دوران إيقاف يعرضمدة
المحرك دوران إيقاف مدة اإلجمالية خاملة

الضبط إعادة بعد والتشغيل اإليقاف نظام عبر
المحرك تشغيل وبدء

دوران■ إيقاف مدة أثناء الوقود توفير
إعادة بعد خاملة بسرعة المحرك

التشغيل بعد الضبط
مدة أثناء مرجع الوقود في التوفير يعرض
إعادة بعد خاملة بسرعة المحرك دوران إيقاف

المحرك تشغيل وبدء الضبط

واإلجراءات التحذير لعرضرسائل باختياره قم
←) عطل رصد تم إذا اتخاذها يجب صالتي

٤٣٤(

التالية، بالبنود الخاصة التهيئات تغيير يمكن

بالنظام المرتبطة العرض شاشة
مجهزاً كان إذا المالحي

الصوتي بالنظام المرتبطة العرض شاشة

على المساعدة نظام حول معلومات
القيادة

والتشغيل اإليقاف نظام حول معلومات
مجهًزا كان إذا

التحذير عرضرسائل شاشة

التهيئات عرض شاشة
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العداد في التحكم مفاتيح باستعمال
تتبدل تعطيلها، أو تفعيلها يمكن التي للوظائف
كل في واإليقاف التشغيل وضع بين الوظيفة

ضغط فيها يتم مرة
تتبعLTAالنظام■ على المساعدة

←) مجهًزا كان إذا )٢٣٤صالمسرب
التالية البنود إلعداد باختياره قم

المسرب في السيارة توسيط
السيارة توسيط وظيفة تعطيل لتفعيل باختياره قم

المسرب في
التوجيه على المساعدة

عجلة مساعدة نظام تعطيل لتفعيل باختياره قم
القيادة
المنبه

المنبه أنواع لتغيير باختياره قم
المنبه حساسية

التحذير حساسية لضبط باختياره قم
بالتأرجح الخاص التحذير

الخاص التحذير تعطيل لتفعيل باختياره قم
السيارة بتأرجح

التأرجح حساسية
الخاص التحذير حساسية لضبط باختياره قم

السيارة بتأرجح
■ LDAالخاصبالخروج التنبيه نظام

كان إذا بالتوجيه التحكم مع المسرب عن
←) )٢٤٤صمجهًزا

التالية البنود إلعداد باختياره قم
التوجيه على المساعدة

عجلة مساعدة نظام تعطيل لتفعيل باختياره قم
القيادة

المنبه
المنبه أنواع لتغيير باختياره قم

المنبه حساسية
التحذير حساسية لضبط باختياره قم

بالتأرجح الخاص التحذير
الخاص التحذير تعطيل لتفعيل باختياره قم

السيارة بتأرجح
التأرجح حساسية

الخاص التحذير حساسية لضبط باختياره قم
السيارة بتأرجح

■ PCSالتصادم قبل ما األمان نظام
←) مجهًزا كان )٢٢٦صإذا

التالية البنود إلعداد باختياره قم
نظام إيقاف PCSتشغيل

قبل ما األمان نظام تعطيل لتفعيل باختياره قم
التصادم
نظام PCSحساسية

التحذير وقت لتغيير باختياره قم
■PKSAالخاصبدعم التنبيه نظام

←) مجهًزا كان إذا صاالصطفاف
٢٨٠(

التالية البنود إلعداد باختياره قم
لكزس سيارة صف على المساعدة مستشعر

المساعدة مستشعر تعطيل لتفعيل باختياره قم
لكزس سيارة صف على

الصوت مستوى
الذي الرنان صوت مستوى لضبط باختياره قم
الخاصبدعم التنبيه نظام يعمل عندما يصدر

االصطفاف
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■ PKSBالخاصة الكبح وظيفة
كان إذا االصطفاف (←تبدعم مجهزة

)٢٨٧ص
نظام إيقاف PKSBتشغيل

الخاصة الكبح وظيفة تعطيل لتفعيل باختياره قم
الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم

الساعة■
عرض شاشة بين للتبديل باختياره  ١٢قم

عرض وشاشة ساعة٢٤ساعة
السيارة■ تهيئات
 PBDالخلفي الباب نظام

)١١٤ص (←١*اآللي
التالية البنود إلعداد باختياره قم

النظام• تهيئات
الخلفي الباب نظام تعطيل لتفعيل باختياره قم

اآللي
الصوت• مستوى

الذي الرنان صوت مستوى لضبط باختياره قم
اآللي الخلفي الباب نظام يعمل عندما يصدر

الركل• ٢*مستشعر

الركل مستشعر تعطيل لتفعيل باختياره قم
آلي:١* خلفي بباب المجهزة السيارات
دون:٢* آلي خلفي بباب المجهزة السيارات

األيدي استخدام
كان إذا والتشغيل االيقاف نظام

←) )٢٧٣صمجهًزا
والتشغيل• اإليقاف لنظام التشغيلية المدة

بها سيعمل التي المدة طول لضبط باختياره قم
المفتاح يكون عندما والتشغيل اإليقاف نظام

"A/Cًمشغال الهواء تكييف الخاصبنظام "
TPMSالخاصبضغط التحذير نظام

←) )٣٩٦صاإلطارات
الخاصبضغط التحذير نظام لتهيئة باختياره قم

مبدئيًا اإلطارات
←) مجهًزا كان إذا الزيت صتغيير

٣٨٥(
بتغيير الخاصة المعلومات ضبط إلعادة باختياره قم
التغيير أن إلى تشير التي الرسالة المحرك زيت
التغيير موعد إلى وصوالً المسافة وإلى مطلوبًا
المحرك زيت تغيير إجراء بعد للزيت التالي

العداد■ تهيئات
اللغة

العرض شاشة على اللغة لتغيير باختياره قم
الوحدات

الوقود استهالك قياس وحدة لتغيير باختياره قم
القيادة وضع مؤشر  (←Ecoضوء

)٨٥ص
وضع مؤشر ضوء تعطيل لتفعيل باختياره قم

.Ecoالقيادة
←) المفتاح )٩٠صتهيئات

على المرغوبة الشاشة لتسجيل تعرضإجراء
تسجيل يمكن١يمكنك والذي كاختصار، شاشة
بضغط عرضه

←) القيادة معلومات )٩١صشاشة
بين من لالختيار باختياره عرضهما٢قم يمكن بند

"معلومات القيادة لمعلومات شاشة كل على
القيادة1القيادة "معلومات و "معلومات2" و "
التوالي3القيادة على "
←) المنبثقة العرض )٨٨صشاشة

التالية، المنبثقة العرض شاشات لضبط باختياره قم
على التالية، الحاالت بعض في تظهر قد والتي

إيقاف تشغيل
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للنظام• التقاطع على التوجيه عرض شاشة
بالنظام المرتبط المالحي

مع• الهاتف لنظام الواردة المكالمة عرض شاشة
األيدي استخدام عدم

والتشغيل• اإليقاف نظام *مدة

والتشغيل• اإليقاف نظام *حالة

القياس• أجهزة لوحة سطوع عرضضبط شاشة
والتشغيل:* اإليقاف بنظام المجهزة السيارات
اللونية المسحة

على الموجودة اللونية المسحة لتغيير باختياره قم
المؤشر لون مثل الشاشة،

المبدئية التهيئة
عرض شاشة تهيئات ضبط إلعادة باختياره قم

العدادات

بالتعليق■ الخاصة التهيئات عرض شاشة
عرض شاشة تشغيل تعليق سيتم التالية، الحاالت في

مؤقت بشكل التهيئات
عرض● شاشة على التحذير رسالة تظهر عندما

المتعددة المعلومات
السيارة● تحرك بدء عند
بوظيفة■ المجهزة السيارات اإلطار نفخ ضغط

اإلطارات نفخ عرضضغط شاشة
بضع● اإلطارات نفخ عرضضغط يستغرق قد

إلى المحرك تشغيل محول إدارة بعد دقائق
عرضIGNITION ONالوضع يستغرق قد

ضبط بعد أيًضا دقائق بضع اإلطارات نفخ ضغط
النفخ ضغط

معلومات● تحديد تعذر إذا " عرض" يتم قد
الالسلكية الموجات ظروف لرداءة نتيجة اإلطار

درجات● بتغير اإلطارات نفخ ضغط يتغير
مختلفة المعروضة القيم تكون قد كما الحرارة

مقياسضغط باستعمال المقاسة القيم عن
اإلطارات

←) النظام استعمال عند تلقائيًا عرضه يتم
)٢٨١ص

تحذير
العرض■ شاشة إعداد خالل تنبيهات

إعداد خالل المحرك تشغيل وجوب إلى نظًرا
السيارة تكون أن فاحرص العرض، شاشة

األماكن في كافية تهوية ذو مكان في مصطفة
غازات تتجمع أن يمكن المرآب، مثل المغلقة،

الكربون أكسيد أول غاز على تحتوي التي العادم
)COوقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار

التعرضلمشكلة أو الوفاة حدوث إلى هذا يؤدي
خطيرة صحية

مالحظة
العرض■ شاشة إعداد خالل

من تأكد البطارية، شحنة نفاذ دون للحيلولة
خصائصشاشة ضبط خالل المحرك تشغيل

العرض

سيارة صف على المساعدة مستشعر
مجهًزا كان إذا لكزس
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مجهًزا:* كان إذا

الرأس عرضبمستوى شاشة
تبًعا وذلك تلقائيًا العرض شاشة سطوع سيتغير

المحيطة المنطقة لسطوع
العرض شاشة موضع ضبط مفتاح
العرض شاشة سطوع ضبط مفتاح

المستوى إلى العرض شاشة سطوع ضبط يمكن
المرغوب

" "HUDالزر
" "DISPالزر

السيارة سرعة
القيادة وضع )١٠٠ص (←Ecoمؤشر
المحرك دورات عداد
تحويل ونطاق السرعة تحويل موضع

السرعة
نطاق أو المختار السرعة تحويل يعرضموضع

←) المختار السرعة )١٧٨،١٨٣صتحويل
الصوتي النظام عرض شاشة

لمدة الصوتي النظام ثواٍن٣تعرضمعلومات
الصوتي النظام تشغيل عند تقريبًا

المسار على التوجيه عرض شاشة
←) المالحي بالنظام المجهزة السيارات

)١٠٠ص
المالحي النظام تقديم أثناء تقاطع من االقتراب عند
لإلشارة تلقائيًا عرضسهم سيتم للمسار، توجيًها

السير اتجاه إلى
عن الخروج من التحذير عرض شاشة

تتبعLTAالمسرب على المساعدة
←) مجهًزا كان إذا )٢٣٤صالمسرب

عن الخروج من التحذير عرض شاشة
بالخروجLDAالمسرب الخاص التنبيه

كان إذا بالتوجيه التحكم مع المسرب عن
←) )٢٤٤صمجهًزا

منظم االقتراب من التحذير عرض شاشة
الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة

←) مجهًزا كان )٢٥٢،٢٦٢صإذا
قبل ما األمان بنظام الخاصة التحذير رسالة

إذا التصادم قبل ما األمان نظام التصادم
←) مجهًزا )٢٢٦صكان

لكزس سيارة صف على المساعدة مستشعر

الرأس عرضبمستوى *شاشة

العرضبمستوى شاشة استعمال يمكن
ومعلومات السيارة لعرضسرعة الرأس

األمامي الزجاج على أخرى

النظام مكونات

A

B

C

D

E

الرأس العرضبمستوى شاشة محتويات
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←) مجهًزا كان )٢٨١صإذا
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة

مجهزة كانت إذا الساكنة لألجسام
)٢٨٧ص←
المراقبة (←Gشاشة مجهزة كانت إذا

)٩٢ص
←) مجهًزا كان إذا التعزيز )٩٢صعداد
←) الكبح تخطي )١٦٢صنظام
←) القيادة ببدء التحكم )١٦٢صنظام

■" "HUDالزر
شاشة إيقاف تشغيل على يعمل الزر ضغط

الرأس العرضبمستوى

■" "DISPالزر
المعروضة البنود تغيير على يعمل الزر ضغط

يلي كما السيارة سرعة باستثناء
إيقاف•
القيادة• وضع Ecoمؤشر
المحرك• دورات عداد
كان• إذا التعزيز عداد المحرك دورات عداد

مجهًزا
المراقبة• مجهزةGشاشة كانت إذا

الرأس■ عرضبمستوى شاشة
معتمة● الرأس العرضبمستوى شاشة تبدو قد

خالل من مشاهدتها عند رؤيتها الصعب ومن
الشمسية النظارة خاصًة الشمسية، النظارة

المستقطبة
الرأس العرضبمستوى شاشة سطوع بضبط قم

الشمسية نظارتك انزع أو
فلن● الرأس، العرضبمستوى شاشة إيقاف عند

أخرى مرة تشغيلها يتم أن إلى شيء تعرضأي

الرأس العرضبمستوى شاشة تبديل

A

تحذير
الرأس■ العرضبمستوى شاشة استعمال قبل

العرض شاشة صورة وسطوع موضع أن تفقد
اآلمنة القيادة مع يتداخل ال الرأس بمستوى

السطوع أو الصورة لموضع الصحيح غير الضبط
حادث، وقوع إلى ويؤدي السائق رؤية يحجب قد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم

P.98



٩٩

٢

NX300/NX200_OM_GH

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

تارشؤملاوةرايسلاةلاحلوحتامولعم

العرض■ شاشة موضع ضبط

أعلى١
أخفض٢
السطوع■ تهيئة

تلقائيًا العرض شاشة سطوع ضبط يتم
ذلك، مع المحيطة البيئة سطوع مع بالتوافق

ضمن يدويًا السطوع ضبط مراحل٩يمكن
أيًضا

سطوًعا١ أكثر
إعتاًما٢ أكثر

تحذير
بشاشة■ الخاصة التهيئات تغيير حول تنبيه

الرأس العرضبمستوى
تغيير خالل المحرك دوران وجوب إلى نظًرا

احرص الرأس، العرضبمستوى شاشة تهيئات
تهوية ذو مكان في مصطفة السيارة تكون أن

أن يمكن المرآب، مثل المغلقة، األماكن في كافية
أول غاز على تحتوي التي العادم غازات تتجمع

الكربون داخلCOأكسيد إلى وتتسرب الضار
أو الوفاة حدوث إلى هذا يؤدي وقد السيارة

خطيرة صحية التعرضلمشكلة

مالحظة
المكونات■ تلف لتفادي
من● بالقرب مشروبات أي وضع إلى تعمد ال

إذا الرأس العرضبمستوى شاشة بروجيكتر
حدوث عنه ينجم قد للبلل، البروجيكتر تعرض

كهربائية أعطال

بروجيكتر● على شيء أي وضع إلى تعمد ال
تضع أو الرأس العرضبمستوى شاشة

على يعمل أن يمكن ذلك فعل عليها ملصقات
الرأس العرضبمستوى شاشة إشارات قطع

شاشة● بروجيكتر داخل لمس إلى تعمد ال
الحادة الحواف دفع أو الرأس العرضبمستوى

البروجيكتر في ذلك شابه ما أو
أعطال حدوث في يتسبب أن يمكن ذلك فعل

ميكانيكية

العرض■ بشاشة الخاصة التهيئات تغيير عند
الرأس بمستوى

من تأكد البطارية، شحنة نفاد دون للحيلولة
شاشة تهيئات تغيير خالل المحرك دوران

الرأس العرضبمستوى

أسهل رؤيتها تبدو الشاشة جعل
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القيادة وضع مؤشر عرضمنطقة شاشة
Eco

القيادة وضع منطقة وضعEcoتقترح بمعدل
التسارعEcoالقيادة على بناًء حاليًا

القيادة وضع علىEcoمعدل بناًء
التسارع

القيادة وضع منطقة التسارع تخطى ،Ecoإذا
عرضمنطقة شاشة من األيمن الجانب يضيء

القيادة وضع .Ecoمؤشر
القيادة وضع Ecoمنطقة

القيادة وضع مؤشر يعمل ظلEcoلن في
التالية الظروف

آخر موضع أي في السرعة تحويل ذراع
الوضع .Dغير

السرعة تحويل عتلة تشغيل يتم
وال العادي الوضع اختيار يتم ال عندما

القيادة )٣٠٨ص. (←Ecoوضع
السيارة سرعة تكون ساعة١٣٠عندما كم

أعلى أو تقريبًا
وضع مؤشر لضوء التهيئات تغيير يمكن

المعروضEcoالقيادة المعروضوغير
)٩٥ص←

االتجاه فإن تقاطع، من السيارة تقترب عندما
بواسطة موجه السيارة تسلكه أن يجب الذي

سيبدأ تقاطع، من السيارة تقترب عندما السهم
المسافة عرض وسيتم المسار على *التوجيه

أيًضا التقاطع إلى
مرور:* عند بالمسافة الخاصة اإلشارة ستختفي

التقاطع عبر السيارة

التالية البنود عرض عدم لعرض باختياره قم
الوجهة• إلى المسار على التوجيه
القيادة• على المساعدة نظام حول معلومات
الصوتي• النظام تشغيل حالة
المسرب• عرض شاشة

تأكد الطلب، حسب السيارة مميزات ضبط عند
يكون بينما آمن مكان في السيارة صف تم أنه

الوضع في السرعة تحويل ويكونPذراع
معشقة السيارة صف مكابح

القيادة وضع Ecoمؤشر

A

B

C

المسار على التوجيه عرض شاشة
المالحي بالنظام المجهزة السيارات

الطلب العرضحسب شاشة ضبط
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تارشؤملاوةرايسلاةلاحلوحتامولعم

١" الزر إلىDISPاضغط مضغوًطا وأبقه "
الشاشة تتغير أن

شاشة تشغيل عند الطلب حسب الضبط إجراء يمكن
الرأس العرضبمستوى

٢" الزر التشغيلDISPاضغط بين للتبديل "
واإليقاف

يتم مرة كل في واإليقاف التشغيل بين التبديل سيتم
الزر ضغط فيها

زمنية لفترة تشغيله يتم أن دون لوحده الزر بقي إذا
تلقائيًا التهيئة من االنتهاء سيتم قصيرة،

البطارية■ فصل عند
العرضبمستوى شاشة تهيئات ضبط إعادة ستتم

الطلب الرأسحسب

الوسائط المالحي النظام عرض شاشة
المتعددة

" "MENUالزر
اللمسية *اللوحة

استعمال:* أجل راجعRemote Touchمن ،
المتعددة" والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل

الوقود استهالك حول معلومات

الوقود استهالك حول عرضمعلومات يمكن
شاشة المالحي النظام عرض شاشة على

المتعددة الوسائط عرضنظام
باستهالك الخاصة المعلومات عرض يمكن
الفرعية الشاشة على وتشغيلها الوقود

النظام مكونات

A

B

C
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الرحلة■ معلومات
" الزر علىMENUاضغط الموجود "

Remote Touchباختيار قم ثم ،
الشاشة على الموجود

الرحلة"، "معلومات غير أخرى عرضشاشة تم إذا
الرحلة" "معلومات باختيار قم

االستهالك بيانات ضبط إعادة
في الوقود السابقة١٥استهالك دقيقة

للوقود الحالي االستهالك
تشغيل بدء منذ السيارة سرعة متوسط

المحرك
بدء فيها تم مرة آخر منذ المنقضية المدة

المحرك تشغيل
←) الثابتة القيادة سرعة )١٠٣صنطاق

آلخر الوقود استهالك متوسط تقسيم  ١٥يتم
السابقة المتوسط قيم إلى اللون حسب دقيقة
آخر منذ إليها الوصول تم التي المتوسط وقيم
الوضع إلى المحرك تشغيل لمحول إدارة عملية

IGNITION ONاستهالك متوسط استعمل
المعروضكمرجع الوقود

تختلف وقد فقط، مثال مجرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن قليالً

السجل■
" الزر علىMENUاضغط الموجود "

Remote Touchباختيار قم ثم ،
الشاشة على الموجود

قم "السجل"، غير أخرى عرضشاشة تم إذا
"السجل" باختيار

الوقود الستهالك مسجلة قيمة أفضل
للوقود استهالك أحدث

الوقود الستهالك السابق السجل
السابق السجل بيانات ضبط إعادة

للوقود استهالك أحدث بيانات تحديث
الوقود استهالك متوسط سجل تقسيم يتم
االستهالك متوسط قيم إلى اللون حسب

آخر منذ الوقود استهالك ومتوسط السابقة
استهالك متوسط استعمل تحديث عملية

المعروضكمرجع الوقود
تختلف وقد فقط، مثال مجرد هي الصورة هذه

الفعلية الظروف عن قليالً

السجل■ بيانات تحديث
اختيار بواسطة للوقود استهالك أحدث بتحديث قم
أخرى مرة الحالي الوقود استهالك لقياس "مقطع"

البيانات■ ضبط إعادة
"مسح" باختيار الوقود استهالك بيانات حذف يمكن

" أو وماكاو كونغ هونغ " Erase logباستثناء

المجهزة السيارات الوقود استهالك
المتعددة الوسائط أو المالحي بالنظام

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E
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تارشؤملاوةرايسلاةلاحلوحتامولعم

وماكاو كونغ لهونغ
الثابتة■ القيادة سرعة نطاق

بكمية سيرها يمكن مقدرة مسافة تعرضأقصى
المتبقية الوقود

استهالكك متوسط على بناًء المسافة هذه حساب يتم
للوقود

يمكن التي الفعلية المسافة تختلف قد لذلك، كنتيجة
المعروضة المسافة عن السيارة تقطعها أن

شاشة على السيارة بعرضمعلومات قم
←) الفرعية قم٣٢٨صالعرض ثم ومن ،

المرغوبةأوباختيار الشاشة لعرض
أ■ الطراز الرحلة معلومات

آلخر الوقود استهالك  ١٠يعرضمتوسط
مقداره زمني بفاصل باإلضافة١دقائق دقيقة،

الثابتة القيادة سرعة نطاق إلى

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

المعروضكمرجع الوقود استهالك متوسط استعمل
ب■ الطراز الرحلة معلومات

وأحدث الثابتة القيادة سرعة يعرضنطاق
منذ المنقضي الوقت ومقدار للوقود استهالك

المحرك تشغيل بدء

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

المعروضكمرجع الوقود استهالك متوسط استعمل
السجل■

قيمة وأعلى الوقود استهالك يعرضمتوسط
للوقود استهالك

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

المعروضكمرجع الوقود استهالك متوسط استعمل

شاشة موديل الفرعية الشاشة استعمال
فقط١٠٫٣العرضمقاس بوصة

P.103



١٠٤

NX300/NX200_OM_GH

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

P.104



٣
١٠٥

NX300/NX200_OM_GH

٣

ةدايقلالبق

القيادة قبل

المفاتيح.١-٣. حول معلومات
١٠٦..............................المفاتيح

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١١٠......................األبواب
الخلفي ١١٤.........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٧......نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٣٥......................المقاعد
الخلفية ١٣٦......................المقاعد

القيادة وضعية ١٤١................ذاكرة
الرأس ١٤٤.........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٤٧.........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٤٨.......المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٥٠.....المرايا

السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح
اآللية ١٥٢..........................النوافذ
السقف ١٥٤.........................فتحة

اإللكترونية التظليل ١٥٧...........ستارة
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المفاتيح١-٣ حول معلومات
المفاتيح.١-٣ حول معلومات

السيارة مع مزودة تأتي التالية المفاتيح

اإللكترونية المفاتيح
•←) الذكي والتشغيل الدخول نظام صتشغيل

١٢٧(
بعد• عن الالسلكي التحكم وظيفة تشغيل

الميكانيكية المفاتيح
المفتاح رقم لوحة

اإللكتروني المفتاح البطاقة المفتاح
مجهًزا كان إذا

←) الذكي والتشغيل الدخول نظام صتشغيل
١٢٧(

مجهًزا■ كان إذا البطاقة المفتاح
داخل● المخزن الميكانيكي المفتاح استعمال يجب

هو كما مشكلة، حدوث عند فقط البطاقة المفتاح
بشكل البطاقة المفتاح يعمل ال عندما الحال

صحيح
وسقطت● البطارية غطاء تركيب يتم لم إذا

تعرض بسبب البطارية نزع تم إذا أو البطارية
يكون بحيث البطارية تركيب أعد للبلل، المفتاح

لكزس شعار نحو متجًها الموجب الطرف

للماء● مقاوًما ليس البطاقة المفتاح
طائرة■ متن على السفر عند

الطائرة، متن على معك إلكتروني مفتاح حمل عند
األزرار من أي على الضغط عدم احرصعلى

التواجد أثناء اإللكتروني المفتاح على الموجودة
مفتاًحا تحمل كنت إذا الطائرة كابينة داخل

عدم من تأكد ذلك، إلى ما أو حقيبتك، في إلكترونيًا
قد مقصود غير بشكل األزرار على الضغط احتمالية
انبعاث في األزرار من زر أي على الضغط يتسبب
قد والتي اإللكتروني المفتاح من السلكية موجات

للطائرة التشغيلية العمليات تتعارضمع
اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفاد
من● هو القياسي البطارية مدة٢إلى١عمر سنة

ونصف سنة تقارب البطاقة المفتاح بطارية عمل
صوت● يصدر سوف البطارية، شحنة انخفضت إذا

المحرك يتوقف عندما الكابينة في اإلنذار جرس
استقبال● على يعمل اإللكتروني المفتاح أن بما

شحنة تنفد سوف باستمرار، السلكية موجات
المفتاح استعمال يتم لم لو حتى البطارية

بطارية أن إلى تشير التالية الدالئل اإللكتروني
استبدل فارغة تكون قد اإللكتروني المفتاح

الضرورة عند البطارية
التحكم• وحدة أو الذكي والتشغيل الدخول نظام

تعمل ال بعد عن الالسلكي
أصغر• الرصد منطقة تصبح
المؤشر• يضيء سطحLEDال على الموجود

المفتاح
المفتاح● ترك إلى تعمد ال كبير، تلف حدوث لتجنب

المفاتيح

المفاتيح أنواع

A

B

C

D
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ةدايقلالبق

مسافة ضمن من١اإللكتروني أي من متر
مجاالت تولد التي التالية الكهربائية األجهزة

مغناطيسية
التلفزيون• أجهزة
الشخصية• الكمبيوتر أجهزة
وشواحن• الالسلكية والهواتف الخلوية الهواتف

البطاريات
الهواتف• أو الخلوية الهواتف شحن إعادة

الالسلكية
الحثية• الطبخ أفران
الطاولة• مصابيح

البطارية■ استبدال
٤٠٩ص←
المسجل■ المفتاح رقم من التأكد

مسبًقا المسجلة المفاتيح أرقام من التأكد يمكن
إعطاءك لديك لكزس وكيل من اطلب للسيارة

التفاصيل

مالحظة
المفتاح■ تلف لمنع
تعريضها● أو المفاتيح إسقاط إلى تعمد ال

ثنيها أو قوية لصدمات
حرارة● لدرجات المفاتيح تعريض إلى تعمد ال

طويلة زمنية لفترات عالية
تغسلها● أو للبلل المفاتيح تعريض إلى تعمد ال

إلخ الصوتية فوق بالموجات تعمل غسالة في
مغناطيسية● أو معدنية مواد تعليق إلى تعمد ال

مثل من بالقرب المفاتيح تضع أو بالمفاتيح
المواد هذه

المفاتيح● تفكيك إلى تعمد ال
على● آخر شيء أي أو ملصق إلصاق إلى تعمد ال

اإللكتروني المفتاح سطح
تولد● أشياء من بالقرب المفاتيح تضع ال

التلفزيون أجهزة مثل مغناطيسية مجاالت
أو الحثية، الطبخ وأفران الصوتية واألنظمة
العالج أجهزة مثل الكهربائية الطبية األجهزة

المنخفضة بالترددات

بحوزتك■ اإللكتروني بالمفتاح االحتفاظ
بعد على اإللكتروني المفتاح إبقاء على  ١٠اعمل

في تكون التي الكهربائية األجهزة من أكثر أو سم
من المنبعثة الالسلكية الموجات التشغيل وضع

مسافة ضمن الموجودة الكهربائية  ١٠األجهزة
تتعارضمع قد اإللكتروني المفتاح من سم
غير بشكل المفتاح عمل في متسببة المفتاح،

صحيح
الدخول■ نظام في عطل حدوث حال في

تتعلق أخرى مشاكل أو الذكي والتشغيل
بالمفاتيح

٤٦٠ص←
إلكتروني■ مفتاح فقدان عند
٤٥٩ص←
البطاقة■ المفتاح مع التعامل
البطاقة● المفتاح يتوقف وقد البطارية تتآكل قد

أطراف أو البطارية تعرضت إذا العمل، عن
للبلل البطاقة المفتاح توصيل

ماء انسكب إذا أو الماء، في المفتاح سقط إذا
فوًرا قم المفتاح، على ذلك إلى ما أو شرب،

وأطراف البطارية وامسح البطارية غطاء بنزع
برفق أمسكه البطارية، غطاء لنزع التوصيل
من اطلب متآكلة، البطارية كانت إذا واسحبه
البطارية باستبدال يقوم أن لديك لكزس وكيل

استخدام● أو البطارية غطاء كسر إلى تعمد ال
يتسبب قد البطارية غطاء لنزع براغي مفك
إتالف أو ثني في بقوة البطارية غطاء نزع

المفتاح
قد● متكرر، بشكل البطارية غطاء نزع تم إذا

مرتخيًا البطارية غطاء يصبح
من● التأكد احرصعلى البطارية، تركيب عند

البطارية اتجاه
يتسبب قد الخاطئ باالتجاه البطارية تركيب

بسرعة البطارية شحنة تفريغ في
قد● أو للتلف البطاقة المفتاح يتعرضسطح قد

التالية الحاالت في الغالف يتقشر
صلبة• أشياء مع البطاقة المفتاح وضع عند

والمفاتيح المعدنية العمالت مثل أخرى،
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التحكم بوحدة اإللكترونية المفاتيح تجهيز يتم
التالية بعد عن الالسلكي

←) األبواب كافة قفل على صيعمل
١١٠(

السقف وفتحة النوافذ إغالق على ،١*يعمل
)١١٠ص (←٢

←) األبواب كافة قفل فك على صيعمل
١١٠(

السقف وفتحة النوافذ فتح على  ١،٢*يعمل
)١١٠ص(←

الخلفي الباب وإغالق فتح على يعمل
)١١٧ص (←١*اآللي

منبه صوت )١٠٨ص (←١*يصدر
مجهًزا:١* كان إذا
الطلب:٢* حسب التهيئات هذه ضبط يتم أن يجب

لديك لكزس وكيل بواسطة

مجهًزا■ كان إذا السرق لمنع الفزع وضع
ضغط منعند أطول سيصدر١لمدة ثانية،

السيارة وسيومضضوء متقطع إنذار جرس صوت
إتالف أو شخصكسر أي محاولة دون للحيلولة

سيارتك
المفتاح على زر أي اضغط اإلنذار، جرس إليقاف

اإللكتروني

السيارات■ الخلفي للباب العكسي القفل وظيفة
آلي خلفي بباب المجهزة

القفل عكس على تعمل وظيفة هي الوظيفة هذه
الخلفي الباب يكون عندما ذلك، وقبل األبواب، لكافة
األبواب كافة قفل يتم يلي، ما إجراء عند مفتوًحا
الباب قفل سيتم ثم ومن الخلفي الباب باستثناء
فيه إغالقه يتم الذي ذاته الوقت في أيًضا الخلفي

الخلفي١ الباب باستثناء األبواب، كافة أغلق
اإلغالق٢ عملية أثناء الالسلكي القفل زر ادفع

الخلفي للباب التلقائي

التحرير زر ادفع الميكانيكي، المفتاح إلخراج
للخارج المفتاح واسحب

فقط، واحد باتجاه الميكانيكي المفتاح إدخال يمكن
لم إذا فقط واحد جانب من مسنن المفتاح ألن

اقلبه القفل، اسطوانة في المفتاح إدخال من تتمكن
أخرى مرة إدخاله وحاول

المفتاح في ضعه الميكانيكي، المفتاح استعمال بعد
المفتاح مع الميكانيكي بالمفتاح احتفظ اإللكتروني

المفتاح بطارية شحنة نفدت إذا اإللكتروني

مالحظة
مثل• صلبة، بأداة البطاقة المفتاح احتكاك عند

ميكانيكي قلم رأس
أو• الثنر بمادة البطاقة المفتاح سطح مسح عند

البنزين

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

A

B

C

D

E

F

الميكانيكي المفتاح استعمال
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بشكل الدخول وظيفة تعمل لم إذا أو اإللكتروني
المفتاح الستعمال تحتاج سوف صحيح،

←) )٤٦٠صالميكانيكي

عامل■ مع السيارة مفتاح ترك عليك يتعين عندما
السيارات موقف

الظروف ماتقتضيه حسب القفازات صندوق أقفل
)٣٤٥ص←

الخاصوقم الستعمالك الميكانيكي المفتاح بنزع قم
اإللكتروني المفتاح السيارات موقف عامل بإعطاء

فقط
الميكانيكية■ مفاتيحك فقدت إذا
٤٥٩ص←
الخطأ■ المفتاح استعمال تم إذا

الداخلية اآللية لعزل بحرية المفتاح اسطوانة تدور
البطاقة■ المفتاح
زر● ادفع صعبًا، الميكانيكي المفتاح إخراج كان إذا

إلخ حبر، قلم رأس باستعمال لألسفل التحرير
استعمل صعبًا، يزال ما للخارج سحبه كان وإذا

إلخ معدنية، عملة
البطاقة،● المفتاح في الميكانيكي المفتاح لتخزين

التحرير زر ضغط أثناء بإدخاله قم

مالحظة
البطاقة■ المفتاح مع التعامل

المفتاح إدخال عند زائدة قوة تستعمل ال
يتسبب أن يمكن البطاقة المفتاح في الميكانيكي

البطاقة المفتاح إتالف في ذلك عمل
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الذكي■ والتشغيل الدخول نظام استعمال
الوظيفة هذه لتفعيل اإللكتروني المفتاح احمل

الموديالت باستثناء
AGZ10L-AWTLTV،
AGZ15L-AWTLTV*١

األبواب١ قفل لفك الباب بمقبض ٢*أمسك

للموديالتAGZ10L-AWTLTV،
AGZ15L-AWTLTV*١

الباب١ قفل لفك السائق باب بمقبض أمسك
الركاب أبواب من باب أي بمقبض أمسك

األبواب جميع قفل ٢*لفك

الجانب على الموجود المستشعر لمس من تأكد
المقبض من الخلفي

لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن
األبواب

على٢ الموجود الثلم القفل مستشعر المس
األبواب لقفل الباب مقبض سطح

بإحكام مغلق الباب أن من تحقق
ملصق:١* على الموديل رمز إلى اإلشارة تتم

←) المصادقة قانون ملصق أو صالصانع
٤٧٢(

*٢:←) الباب قفل فك تهيئات تغيير صيمكن
٤٨٥(

بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال

األبواب١ كافة قفل على يعمل
بإحكام مغلق الباب أن من تحقق

وفتحة النوافذ إلغالق المواصلة مع اضغط
١،٢*السقف

األبواب٢ كافة قفل فك على يعمل
،AGZ10L-AWTLTVللموديالت

AGZ15L-AWTLTV*٣:
ضغط السائق باب قفل فك على يعمل الزر ضغط

خالل أخرى مرة قفل٣الزر فك إلى يؤدي ثواٍن
األخرى األبواب

السقف وفتحة النوافذ لفتح المواصلة مع ،١*اضغط
٢

مجهًزا:١* كان إذا
الطلب:٢* حسب التهيئات هذه ضبط يتم أن يجب

لديك لكزس وكيل بواسطة
ملصق:٣* على الموديل رمز إلى اإلشارة تتم

←) المصادقة قانون ملصق أو صالصانع
٤٧٢(

الجانبية األبواب

باستعمال السيارة قفل وفك قفل يمكن
الالسلكي التحكم وحدة أو الدخول وظيفة

األبواب قفل مفتاح أو بعد عن

الخارج من األبواب وقفل قفل فك
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األبواب■ قفل فك وظيفة تحويل
قفلها فك يتم التي األبواب ضبط الممكن من

التحكم وحدة باستعمال الدخول وظيفة باستعمال
بعد عن الالسلكي

وضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
اإليقاف

اإلمالة٢ ومستشعر االقتحام مستشعر بإلغاء قم
بشكٍل اإلنذار جرس إطالق لمنع اإلنذار لنظام
كان إذا التهيئات تغيير أثناء مقصود غير

←) )٧٧صمجهًزا
سطح٣ على الموجود المؤشر ضوء يكون عندما

اضغط مضيء، غير أوالمفتاح
لمدةأو المواصلة ثواٍن٥مع

تضغط بينما المواصلةتقريبًا مع
كما عملية، تنفيذ فيها يتم مرة كل في التهيئة تتغير
مستمر، بشكل التهيئة تغيير عند أدناه موضح هو

لمدة األقل على وانتظر األزرار، بتحرير ثواٍن،٥قم
الخطوة .)٣وكرر

قم مقصود، غير بشكل اإلنذار جرس إطالق لتجنب
الالسلكي التحكم وحدة باستعمال األبواب قفل بفك
تغيير بعد واحدة مرة وأغلقه الباب وافتح بعد عن

خالل األبواب أحد فتح يتم لم إذا ثانية٣٠التهيئات
ضغط مجدًدابعد األبواب قفل سيتم ،

تلقائيًا اإلنذار جرس ضبط وسيتم
اإلنذار جرس أوقف اإلنذار، جرس إطالق حال في

←) الفور )٧٦صعلى
استعمال■ بدون السيارة خارج من األبواب قفل

مفتاح
القفل١ موضع إلى الداخلي القفل زر حرك
الباب٢ مقبض تسحب بينما الباب أغلق

في المحرك تشغيل محول كان إذا الباب قفل يمكن ال
الوضعACCESSORYالوضع أو

IGNITION ONالمفتاح ترك تم إذا أو ،
السيارة داخل اإللكتروني

قفل يتم وقد صحيح بشكٍل المفتاح رصد يتم ال قد

عرضالمعلومات شاشة
الرنان القفلالمتعددة فك وظيفة

بعجلة المجهزة السيارات
يسرى قيادة

بعجلة المجهزة السيارات
يمنى قيادة

تنبيه نغمة يصدر الخارج
مرات٣

رنة يصدر المقصورة
واحدة

باب بمقبض اإلمساك
باب قفل يفك السائق

فقط السائق

باب أي بمقابض اإلمساك
يعمل الركاب أبواب من

جميع قفل فك على
األبواب

نغمة يصدر الخارج
المقصورة مرتين تنبيه
واحدة رنة يصدر

أحد بمقبض اإلمساك
قفل فك على يعمل األبواب

األبواب جميع
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الباب
للصدمات■ الراصد الباب قفل تحرير نظام

السيارة تعرض حالة في األبواب جميع قفل فك يتم
الحادث، نوع أو الصدمة لقوة تبًعا قوية لصدمة

النظام هذا يعمل أال يمكن
التشغيل■ إشارات

األبواب
وتومض مجهًزا كان إذا رنان صوت يصدر

قفل فك قفل تم أنه إلى لإلشارة الطوارئ وامضات
مرتين القفل فك واحدة؛ مرة القفل األبواب

السقف وفتحة النوافذ
إغالق فتح يتم أنه إلى لإلشارة رنان صوت يصدر

السقف وفتحة النوافذ كافة
األمان■ خاصية

خالل باب أي فتح يتم لم فك٣٠إذا بعد تقريبًا ثانية
بقفل تلقائيًا األمان خاصية تقوم سوف السيارة، قفل

أخرى مرة السيارة
المفتوح■ الباب من التحذير رنان

إلى السيارة سرعة وصلت يومض٥إذا ساعة، كم
أن إلى لإلشارة رنان ويصدر العمومي التحذير ضوء
بالكامل مغلق غير المحرك غطاء أو األبواب الباب
المحرك غطاء أو األبواب الباب إلى اإلشارة تتم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المفتوح

الترحيب■ ضوء بإضاءة التحكم
ولوحة والمؤخرة األمامية الموضع أضواء تضيء
قفل فك عند الليل في تلقائيًا السيارة ترخيص

التحكم وحدة أو الدخول وظيفة باستعمال األبواب
الوضع في الضوء مفتاح كان إذا بعد عن الالسلكي

.
القفل■ مستشعر بواسطة الباب قفل يتعذر عندما

الباب مقبض سطح على
مستشعر لمس تم إذا حتى الباب قفل يتعذر عندما
بواسطة الباب مقبض سطح على الموجود القفل

يدك براحة القفل مستشعر المس اإلصبع،
القفازات انزع القفازات، ارتداء عند

الباب■ قفل رنان
أحد كان حال في األبواب قفل محاولة تمت إذا

رنان صوت يصدر سوف بالكامل، مغلق غير األبواب
لمدة إليقاف٥باستمرار بالكامل الباب أغلق ثوان

أخرى مرة السيارة واقفل الرنان،
مجهًزا■ كان إذا اإلنذار جرس تهيئة

اإلنذار جرس نظام ضبط على األبواب قفل سيعمل
)٧٥ص←
والتشغيل■ الدخول نظام تشغيل على تؤثر ظروف

بعد عن الالسلكي التحكم نظام أو الذكي
١٢٩ص←
أو■ الذكي والتشغيل الدخول نظام من كل كان إذا

بشكٍل يعمالن ال بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
صحيح

قفل● وفك لقفل الميكانيكي المفتاح استعمل
←) )٤٦٠صاألبواب

كانت● إذا جديدة بأخرى المفتاح بطارية استبدل
الشحنة فارغة

الطلب■ حسب الضبط
القفل فك وظيفة مثل التهيئات تغيير يمكن

مفتاح باستعمال
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(
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الباب■ قفل مفاتيح استعمال

األبواب١ كافة قفل على يعمل
األبواب٢ كافة قفل فك على يعمل
الداخلي■ القفل زر استعمال

الباب١ قفل على يعمل
الباب٢ قفل فك على يعمل

لبعض االمامي الراكب وباب السائق باب فتح يمكن
إذا حتى الداخلي المقبض بسحب فقط الموديالت

القفل موضع في القفل زر كان

األطفال■ لحماية الخلفي الباب قفل
ضبط عند السيارة داخل من الباب فتح يمكن ال

القفل

تحذير
الحوادث■ وقوع لمنع

قيادة أثناء التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
السيارة

الباب فتح عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
أو الوفاة عنه ينجم مما الركاب، أحد وسقوط

خطيرة بجروح اإلصابة
بشكل● ومقفلة مغلقة األبواب جميع أن من تأكد

صحيحة
أثناء● لألبواب الداخلي المقبض تسحب ال

القيادة
باألبواب يتعلق فيما الشديد الحذر توخى

كانت ولو حتى الباب ينفتح قد حيث األمامية،
القفل موضع في الداخلية القفل أزرار

لحماية● الخلفية األبواب أقفال بضبط قم
المقاعد في األطفال جلوس عند األطفال

الخلفية
باب■ إغالق أو فتح عند

الحال هو كما بالسيارة المحيطة المنطقة تفقد
كان لو وفيما منحدر، على السيارة كانت لو فيما
هبت لو وفيما فتحه ليتم للباب كاٍف حيز هناك

مقبض أمسك الباب، إغالق أو فتح عند قوية رياح
متوقعة غير حركة ألي للتأهب بشدة الباب

بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال عند
إذا السقف فتحة أو اآللية النوافذ وتشغيل

مجهزة كانت
وذلك السقف فتحة أو اآللية النافذة بتشغيل قم
أي انحشار احتمالية عدم من للتأكد تفقدها بعد
أو النافذة في الركاب من راكب أي جسم من جزء

لألطفال تسمح ال أيًضا، السقف فتحة في
من بعد عن الالسلكي التحكم وحدة بتشغيل
األطفال جسم من أجزاء تنحشر أن الممكن
فتحة أو اآللية النافذة في اآلخرين والركاب

السقف

الداخل من األبواب وقفل قفل فك
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القفل١ فك
القفل٢

فتح من األطفال لمنع األقفال هذه ضبط يمكن
األبواب مفاتيح من كل ادفع الخلفية األبواب
الخلفيين البابين كال لقفل لألسفل الخلفية

التلقائية■ األبواب قفل وفك قفل أنظمة
التالية الوظائف إلغاء أو ضبط يمكن

راجع الطلب، حسب الضبط حول صللتعليمات
٤٨٥.

التشغيلالوظيفة عملية

الباب قفل وظيفة
بالسرعة المرتبطة

األبواب جميع قفل يتم
سرعة تصبح عندما

ساعة٢٠السيارة كم
أكثر أو تقريبًا

الباب قفل وظيفة
تحويل بموضع المرتبطة

السرعة

األبواب جميع قفل يتم
ذراع نقل عند تلقائيًا
خارج السرعة تحويل

.Pالوضع

الباب قفل فك وظيفة
تحويل بموضع المرتبطة

السرعة

جميع قفل فك يتم
نقل عند تلقائيًا األبواب
إلى السرعة تحويل ذراع

.Pالوضع

الباب قفل فك وظيفة
السائق بباب المرتبطة

جميع قفل فك يتم
فتح عند تلقائيًا األبواب

السائق باب

الخلفي الباب

مفتاح باستعمال الخلفي الباب فتح يمكن
الدخول نظام أو الخلفي الباب فتح

الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي والتشغيل
بعد عن

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه
القيادة● أثناء مغلًقا الخلفي الباب بإبقاء قم

يصطدم قد مفتوًحا، الخلفي الباب ترك تم إذا
تنقذف قد أو القيادة أثناء منه القريبة باألشياء

وقوع في متسببة مفاجئ، بشكل األمتعة
حادث

إلى العادم غازات تدخل قد ذلك، على عالوة
مخاطر أو وفاة حدوث في متسببة السيارة،
الباب إغالق احرصعلى جسيمة صحية

القيادة قبل الخلفي
الخلفي● الباب أن من تأكد السيارة، قيادة قبل

مغلًقا الخلفي الباب يكن لم إذا بالكامل مغلق
القيادة، أثناء مفاجئ بشكل ينفتح قد بالكامل،

حادث وقوع في متسببًا
حجيرة● في بالجلوس ألحٍد أبًدا تسمح ال

اإلصابة أو للوفاة عرضة سيكونون األمتعة
أو المفاجئ الكبح حال في خطيرة بجروح

التصادم
السيارة■ داخل أطفال وجود عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
األمتعة● حجيرة في باللعب لألطفال تسمح ال

حجيرة في عرضي بشكل طفل احتبس إذا
إجهاد من يعاني أن الممكن فمن األمتعة،

أخرى بجروح اإلصابة أو حراري
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تحذير
الخلفي● الباب إغالق أو بفتح لطفل تسمح ال

الخلفي الباب فتح في يتسبب قد هذا فعل
أيدي انحشار في يتسبب قد أو مفاجئ، بشكل

الخلفي الباب في الطفل رقبة أو رأس أو
المنغلق

الخلفي■ الباب تشغيل
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

انحشار في يتسبب أن يمكن ذلك عمل في اإلخفاق
اإلصابة أو الوفاة عنه ينتج مما الجسم، من أجزاء

خطيرة بجروح
والجليد● الثلج مثل ثقيلة حمولة أية بإزالة قم

فعل في اإلخفاق فتحه قبل الخلفي الباب عن
بشكٍل الخلفي الباب انغالق في يتسبب قد ذلك

فتحه بعد أخرى مرة مفاجئ
جيًدا● تفقده الخلفي، الباب إغالق أو فتح عند

آمنة المحيطة المنطقة أن من للتأكد
أن● احرصعلى الجوار، في أحد هناك كان إذا

فتح وشك على أنك بإبالغهم وقم آمنين يكونوا
الخلفي الباب إغالق أو

الخلفي● الباب إغالق أو فتح عند الحذر توخى
مفاجئ بشكل يتحرك قد ألنه رياح وجود عند

القوية الرياح بفعل
قد● آلي خلفي بباب المجهزة غير السيارات

يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب ينغلق
إغالق أو فتح صعوبة تزداد بالكامل فتحه

منحدر على السيارة وقوف عند الخلفي الباب
على السيارة وقوف عند عليه األمر هو مما
إغالق أو فتح من حذًرا كن لذا مستٍو، سطح
غير بشكل نفسه تلقاء من الخلفي الباب

بالكامل الخلفي الباب فتح احرصعلى متوقع
األمتعة حجيرة استعمال قبل تثبيته وإحكام

ينغلق● قد آلي خلفي بباب المجهزة السيارات
فتحه يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب

مائل منحدر على التواجد عند بالكامل،
قبل الخلفي الباب تثبيت إحكام احرصعلى

األمتعة حجيرة استعمال
الشديد● الحذر توخى الخلفي، الباب إغالق عند

إلخ أصابعك انحشار لمنع

على● الضغط من تأكد الخلفي، الباب إغالق عند
مقبض استعمال تم إذا برفق الخارجي سطحه
قد بالكامل، الخلفي الباب إلغالق الخلفي الباب

األذرع أو األيدي انحشار إلى ذلك يؤدي
الخلفي● للباب المثبتة الدعامة تسحب ال

←) آلي خلفي بباب المجهزة غير السيارات
الخلفي١١٧ص الباب دوران عمود أو

←) آلي خلفي بباب المجهزة صالسيارات
تتمسك١٢٤ وال الخلفي، الباب إلغالق

غير السيارات الخلفي للباب المثبتة بالدعامة
دوران عمود أو آلي خلفي بباب المجهزة

خلفي بباب المجهزة السيارات الخلفي الباب
آلي

في أو يديك انحشار في يتسبب قد ذلك فعل
السيارات الخلفي للباب المثبتة الدعامة كسر
دوران عمود أو آلي خلفي بباب المجهزة غير
خلفي بباب المجهزة السيارات الخلفي الباب

حادث وقوع في متسببًا ، آلي
ثقيل● جسم أو الدراجة حامل تركيب تم إذا

مرة ينغلق فقد الخلفي، الباب على مشابه
الذي األمر فتحه، بعد مفاجئ بشكل أخرى
رقبة أو رأس أو أيدي انحشار في يتسبب

قطعة تركيب عند بجروح وإصابته شخصما
باستعمال يوصى الخلفي، الباب على كمالية

لكزس من أصلية قطعة
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الذكي■ والتشغيل الدخول نظام
الوظيفة هذه لتفعيل اإللكتروني المفتاح احمل

األبواب١ كافة قفل على يعمل
بإحكام مغلق الباب أن من تحقق

األبواب٢ كافة قفل فك على يعمل
لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن

األبواب
بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة
١٠٨ص←

الباب■ قفل مفاتيح
١١٣ص←

الفتح■
فاتح مفتاح تضغط بينما الخلفي الباب ارفع

لألعلى الخلفي الباب

اإلغالق■
مقبض باستعمال الخلفي الباب بخفض قم

الخلفي الباب دفع واحرصعلى الخلفي، الباب
إلغالقه الخارج من لألسفل

األمتعة■ حجيرة ضوء
الباب● فتح عند األمتعة حجيرة ضوء يضيء

الخلفي
إيقاف● عند مضاًء األمتعة حجيرة ضوء بقي إذا

الضوء ينطفئ سوف المحرك، تشغيل محول
بعد دقيقة٢٠تلقائيًا

الخلفي■ الباب فاتح مفتاح تعطل إذا
الداخل من الخلفي الباب قفل فك يمكن

الغطاء١ انزع
البراغي مفك بين قماش قطعة ضع الغطاء، لحماية
الشكل في مبين هو كما والغطاء الرأس مسطح

الخارج من الخلفي الباب وقفل قفل فك

الداخل من الخلفي الباب وقفل قفل فك

غير السيارات الخلفي الباب إغالق فتح
آلي خلفي بباب المجهزة
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التوضيحي

الذراع٢ بتحريك قم
وحدة■ باستعمال الخلفي الباب إغالق فتح

الالسلكية بعد عن التحكم
ثانية١لمدةاضغط

الباب قفل فك عند للتشغيل إجراؤه يمكن
*الخلفي

إعداده:* يمكن الطلب، حسب الضبط ميزة بواسطة
باستثناء القفل وقت من حتى يعمل بحيث

←) )٤٨٥صماليزيا

الداخل■ من الخلفي الباب إغالق فتح
ثانية١لمدةاضغط

وينغلق الخلفي الباب وينفتح رنان صوت يصدر
تلقائيًا
يعملضغط الخلفي الباب إغالق فتح أثناء

التشغيل إيقاف على
ضغط لمدةعند أخرى أثناء١مرة ثانية

بإجراء الخلفي الباب سيقوم المتقطع، التشغيل
العكسي التشغيل

مالحظة
الخلفي■ للباب المثبتة الدعامات

مثبتة بدعامات مجهز الخلفي تبقيالباب
مكانه في الخلفي الباب

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
دعامة تلف في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق

الخلفي الباب عنهمثبت ينتج الذي األمر ،
عطل حدوث

مثل● غريبة أجسام أية وضع إلى تعمد ال
المواد أو البالستيكية األغلفة أو الملصقات

التثبيت دعامة قضيب على الالصقة
أو● بالقفازات التثبيت دعامة قضيب تلمس ال

األخرى القماشية األشياء
قطع● غير أخرى كماليات أية بتركيب تقم ال

الخلفي الباب على األصلية لكزس

A

A

تضغط● أو التثبيت دعامة على يديك تضع ال
جانبية بقوة عليها

السيارات الخلفي الباب إغالق فتح
آلي خلفي بباب المجهزة
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الخارج■ من الخلفي الباب إغالق فتح
الفتح

الباب فاتح مفتاح اضغط الخلفي الباب قفل فك عند
الخلفي

حمل أثناء ماليزيا باستثناء الخلفي الباب قفل عند
مفتاح على اضغط بحوزتك، اإللكتروني المفتاح

الخلفي الباب فاتح
الباب قفل بفك قم لماليزيا الخلفي الباب قفل عند

الخلفي الباب فاتح مفتاح واضغط الخلفي
تلقائيًا الخلفي الباب وينفتح رنان صوت يصدر
على يعمل الخلفي الباب فتح أثناء المفتاح ضغط

التشغيل إيقاف

اإلغالق
ضغط

تلقائيًا الخلفي الباب وينغلق رنان صوت يصدر
علىضغط يعمل الخلفي الباب إغالق أثناء

التشغيل إيقاف
التشغيلضغط عكس على سيعمل أخرى مرة

األبواب كافة وأقفل الخلفي الباب أغلق
والقفل اإلغالق وظيفة

اضغط
االعتيادي الرنان عن يختلف رنان صوت سيصدر
عند تلقائيًا باالنغالق اآللي الخلفي الباب وسيبدأ
األبواب كافة ستنقفل اآللي، الخلفي الباب إغالق
كافة أن إلى التشغيل إشارات وستشير بتزامن

إغالقها تم األبواب
ضغط تم الخلفيإذا الباب إغالق أثناء

التشغيل سيتوقف اآللي،
إغالقضغط على سيعمل أخرى مرة

تلقائيًا اآللي الخلفي الباب

الباب■ مقبض باستعمال الخلفي الباب إغالق
الخلفي

مقبض باستعمال الخلفي الباب بخفض قم
وينغلق رنان صوت يصدر ثم الخلفي، الباب

تلقائيًا الخلفي الباب
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باستعمال■ الخلفي الباب إغالق فتح
بباب المجهزة السيارات الركل مستشعر

األيدي استخدام دون آلي خلفي
قفضمن١ اإللكتروني، المفتاح حمل أثناء

والتشغيل الدخول نظام تشغيل نطاق
من تبعد بمسافة سم٧٠إلى٥٠الذكي،
الخلفي المصد عن تقريبًا

الركل مستشعر
الركل مستشعر رصد منطقة

الدخول نظام تشغيل رصد منطقة
←) الذكي )١٢٧صوالتشغيل

تحريك٢ طريق عن الركل عملية بإجراء قم
تبعد بمسافة عن١٠قدمك تقريبًا سم

للخلف اسحبها ثم ومن الخلفي المصد
خالل• كاملة الركل عملية بإجراء ثانية١قم
رصد• أثناء بالعمل الخلفي الباب يبدأ لن

الخلفي المصد تحت القدم
مالمسة• دون الخلفي الباب بتشغيل قم

بقدمك الخلفي المصد
في• آخر إلكتروني مفتاح هناك كان إذا

يستغرق فقد األمتعة، حجيرة في أو الكابينة
لحدوث المعتاد من قليالً أطول وقتًا

التشغيل
رصد تم إذا مقفلة األبواب كافة تكون عندما

كافة قفل فك سيتم الركل، مستشعر بواسطة الحركة
األبواب

الركل مستشعر
الركل مستشعر رصد منطقة

سحب٣ تم بأنه المستشعر يرصد عندما
وسيتم رنان صوت سيصدر للخلف، قدمك
وبالكامل تلقائيًا الخلفي الباب إغالق فتح
منتصف في أخرى مرة الركل عملية إجراء تم إذا

التشغيل فسيتوقف الخلفي، الباب تشغيل

األمتعة■ حجيرة ضوء
الباب● فتح عند األمتعة حجيرة ضوء يضيء

الخلفي
إيقاف● عند مضاًء األمتعة حجيرة ضوء بقي إذا

الضوء ينطفئ سوف المحرك، تشغيل محول
بعد دقيقة٢٠تلقائيًا

اآللي■ الخلفي الباب تشغيل ظروف
ماليزيا باستثناء
اآللي● الخلفي الباب تشغيل عمليات ضبط يتم بينما

الوضع .ONعلى
الخلفي● الباب قفل فك عند

A

B

C

A

B
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فسيتم الخلفي الباب قفل تم إذا حتى ذلك، مع
في ذلك يتم أن شريطة اآللي، الخلفي الباب تشغيل

التالية الحاالت
الباب• مفتاح ودفع اإللكتروني المفتاح حمل عند

اآللي الخلفي
الطلب• حسب الضبط وظائف بواسطة اإلعداد عند

استعمال عند القفل، عند حتى تشغيلها، المراد
←) بعد عن الالسلكي التحكم )٤٨٥صوحدة

الوضع● في المحرك تشغيل محول يكون عندما
IGNITION ONالفتح عمليات إلى باإلضافة ،

أي في الخلفي الباب تشغيل يتم أعاله، المذكورة
التالية الظروف من

معشقة• السيارة صف مكابح
مضغوطة• المكابح دواسة
الوضع• في السرعة تحويل Pذراع
لماليزيا
اآللي● الخلفي الباب تشغيل عمليات ضبط يتم بينما

الوضع .ONعلى
الخلفي● الباب قفل فك عند
الوضع● في المحرك تشغيل محول يكون عندما

IGNITION ONفك يتم الفتح، عمليات أثناء
الظروف من أي في وتشغيله الخلفي الباب قفل

التالية
معشقة• السيارة صف مكابح
مضغوطة• المكابح دواسة
الوضع• في السرعة تحويل Pذراع

السيارات■ الركل مستشعر تشغيل ظروف
األيدي استخدام دون آلي خلفي بباب المجهزة

وضع● إلى الركل مستشعر تهيئة إدارة عند
التشغيل

النطاق● ضمن اإللكتروني المفتاح يكون عندما
←) )١٢٨صالتشغيلي

الخلفي■ الباب غالق
فإن قليًال، مفتوًحا الخلفي الباب ترك تم حال في
إلى تلقائيًا إغالقه على سيعمل الخلفي الباب غالق

بالكامل المغلق الموضع
غالق فإن المحرك، تشغيل محول حالة كانت مهما

يعمل الخلفي الباب

اآللي■ الخلفي الباب تشغيل
الطوارئ● وتومضوامضات رنان صوت يصدر

األبواب إغالق فتح تم أنه إلى لإلشارة مرتين
في● اآللي الخلفي الباب تشغيل عمليات تكون عندما

ولكنOFFالوضع اآللي الخلفي الباب يعمل ال ،
باليد وإغالقه فتحه يمكن

أمر● حدث إذا تلقائيًا، اآللي الخلفي الباب فتح عند
أجسام، أو أشخاص لرصد نظًرا طبيعي غير

التشغيل سيتوقف
والقفل■ اإلغالق وظيفة

الباب الوظيفة هذه تغلق اآللي، الخلفي الباب فتح عند
بتزامن األبواب كافة تقفل ثم ومن اآللي الخلفي
مفاتيح وجود وعدم التالية باإلجراءات القيام عند

األبواب كافة ستنقفل السيارة، في للسيارة إلكترونية
بالكامل اآللي الخلفي الباب إغالق عند

اآللي١ الخلفي الباب باستثناء األبواب كافة أغلق
المفتاح٢ اضغط اإللكتروني، المفتاح حمل أثناء

الباب من السفلي الجزء على الموجود
←) اآللي ).١١٦صالخلفي

االعتيادي الرنان عن يختلف رنان صوت سيصدر
تلقائيًا باالنغالق اآللي الخلفي الباب سيبدأ ثم ومن
األبواب كافة ستنقفل اآللي، الخلفي الباب إغالق عند

كافة أن إلى التشغيل إشارات وستشير بتزامن
إغالقها تم األبواب

يعمل لن المزدوج القفل بنظام المجهزة السيارات
الوقت هذا في المزدوج القفل نظام

اإلغالق■ وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت
بباب المجهزة السيارات صحيح بشكل والقفل

األيدي استخدام دون آلي خلفي
والقفل اإلغالق وظيفة تعمل ال قد التالية، الحاالت في

صحيح بشكل
المفتاح● ضغط تم علىإذا الموجود

التي باليد اآللي الخلفي الباب من السفلي الجزء
اإللكتروني المفتاح تحمل

المفتاح● ضغط تم علىإذا الموجود
يكون عندما اآللي الخلفي الباب من السفلي الجزء
على موضوعة إلخ حقيبة، في اإللكتروني المفتاح

األرض
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المفتاح● ضغط تم علىإذا الموجود
يكون بينما اآللي الخلفي الباب من السفلي الجزء

السيارة من قريب غير اإللكتروني المفتاح
الركل■ مستشعر فيها يعمل ال قد التي الحاالت

خلفي بباب المجهزة السيارات صحيح غير بشكل
األيدي استخدام دون آلي

بشكل الركل مستشعر يعمل ال قد التالية، الحاالت في
صحيح

الخلفي● المصد تحت قدميك إحدى تبقى عندما
أو● بقوة الخلفي بالمصد قدميك إحدى ارتطمت إذا

الزمن من لفترة لمسه تم
انتظر الزمن، من لفترة الخلفي المصد لمس تم إذا
مرة الخلفي الباب تشغيل محاولة قبل قصيرة لفترة

أخرى
من● جًدا قريبًا الشخص يكون بينما التشغيل عند

الخلفي المصد
الخارجي● الالسلكية الموجة مصدر يتداخل عندما

اإللكتروني والمفتاح السيارة بين االتصال مع
)١٢٩ص←

ضوضاء● مصدر من بالقرب السيارة صف عند
حساسية على يؤثر بدوره والذي كهربائي
موقف في الحال هو كما الركل، مستشعر

مدفأ طريق أو بنزين محطة أو باألجرة اصطفاف
فلورسينتي ضوء أو بالكهرباء

تلفزيون● بث برج من بالقرب السيارة تكون عندما
شاشة أو راديو محطة أو كهرباء توليد محطة أو
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو السلكية موجات

المصد● على الماء من كبيرة كمية استعمال عند
أو السيارة غسل عند الحال هو كما الخلفي،

الغزيرة األمطار تحت وجودها
على● إلخ الجليد، الثلج، الوحل، يلتصق عندما

الخلفي المصد
من● بالقرب وجيزة لفترة السيارة صف عند

الخلفي، المصد وتالمس تتحرك قد التي األجسام
النباتات في الحال هو كما

الخلفي● المصد على كمالية تثبيت عند
تشغيل تهيئة بإدارة قم ما، كمالية تثبيت تم إذا

اإليقاف وضع إلى الركل مستشعر
الركل■ لمستشعر المقصود غير التشغيل تفادي

استخدام دون آلي خلفي بباب المجهزة السيارات
األيدي

التشغيل، نطاق ضمن اإللكتروني المفتاح يكون عند
لذا مقصود، غير بشكل الركل مستشعر يعمل فقد

التالية الحاالت في الحذر توخى
المصد● على الماء من كبيرة كمية استعمال عند

أو السيارة غسل عند الحال هو كما الخلفي،
الغزيرة األمطار تحت وجودها

الخلفي● المصد عن األوساخ إزالة عند
كما● صغير، جسم أو صغير حيوان يتحرك عندما

الخلفي المصد تحت الكرة، في الحال هو
الخلفي● المصد تحت من جسم يتحرك عندما
جلوسه● أثناء قدميه بأرجحة شخصما قام إذا

الخلفي المصد على
شخص● جسم من آخر جزء أو األقدام تالمست إذا

بالسيارة العبور أثناء الخلفي المصد مع ما
ضوضاء● مصدر من بالقرب السيارة صف عند

حساسية على يؤثر بدوره والذي كهربائي
موقف في الحال هو كما الركل، مستشعر

مدفأ طريق أو بنزين محطة أو باألجرة اصطفاف
فلورسينتي ضوء أو بالكهرباء

تلفزيون● بث برج من بالقرب السيارة تكون عندما
شاشة أو راديو محطة أو كهرباء توليد محطة أو
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو السلكية موجات

األجسام● فيه تكون مكان في السيارة صف عند
المصد من قريبة النباتات في الحال هو كما

الخلفي
المصد● من بالقرب إلخ األمتعة، وضع تم إذا

الخلفي
السيارة● غطاء أو الكماليات نزع تركيب تم إذا

الخلفي المصد من بالقرب
السيارة● قطر يتم عندما

تهيئة بإدارة قم المقصود، غير التشغيل لتفادي
اإليقاف وضع إلى الركل مستشعر تشغيل
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البطارية■ توصيل إعادة عند
بشكل التشغيل أجل من اآللي الخلفي الباب لتفعيل

يدويًا الخلفي الباب أغلق صحيح،
االحتباس■ من الحماية وظيفة

األيمن الجانبين على المستشعرات تركيب يتم
بشكل الباب إغالق عند اآللي الخلفي للباب واأليسر
عالًقا الجسم ألن نظًرا المستشعرات دفع وتم تلقائي
تعمل االحتباس من الحماية وظيفة فإن إلخ، فيها،
تلقائي بشكل قليالً الباب يتحرك الموضع ذلك من
الوظيفة تتوقف ثم ومن المعاكس االتجاه في

الخلفي■ الباب فاتح مفتاح تعطل إذا
الداخل من الخلفي الباب قفل فك يمكن

الغطاء١ انزع
البراغي مفك بين قماش قطعة ضع الغطاء، لحماية
الشكل في مبين هو كما والغطاء الرأس مسطح

التوضيحي

الذراع٢ بتحريك قم

الطلب■ حسب الضبط
والتوقف الفتح موضع مثل التهيئات تغيير يمكن
يمكن التي المميزات الخلفي للباب التلقائي

← الطلب حسب )٤٨٥صضبطها

تحذير
الخلفي■ الباب غالق
قليًال،● مفتوًحا الخلفي الباب ترك تم حال في

إغالقه على سيعمل الخلفي الباب غالق فإن
يستغرق بالكامل المغلق الموضع إلى تلقائيًا
يبدأ أن قبل ثواٍن بضع الخلفي الباب غالق

أو أصابعك انحشار عدم احرصعلى بالعمل
قد هذا ألن الخلفي، الباب في آخر شيء أي
أو العظام في كسور حدوث في يتسبب

أخرى خطيرة إصابات

الخلفي● الباب غالق استعمال عند الحذر توخى
الباب نظام إلغاء عند العمل في يستمر أنه حيث

اآللي الخلفي
اآللي■ الخلفي الباب

عند التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
اآللي الخلفي الباب تشغيل

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

من● للتأكد المحيطة المنطقة سالمة من تحقق
يتسبب أن يمكن شيء أي أو عوائق وجود عدم

الشخصية أغراضك من أي انحشار في
أن● احرصعلى الجوار، في أحد هناك كان إذا

فتح وشك على أنك بإبالغهم وقم آمنين يكونوا
الخلفي الباب إغالق أو
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تحذير
بواسطة● اآللي الخلفي الباب نظام إيقاف تم إذا

الخلفي الباب تشغيل أثناء الرئيسي المفتاح
بعدها التلقائي التشغيل يتوقف تلقائي، بشكل
توخى يدويًا الخلفي الباب تشغيل يتم أن يجب

على السيارة تكون عندما الشديد الحذر
يغلق أو يفتح قد الخلفي الباب ألن منحدر،

متوقع غير بشكٍل
اآللي● الخلفي للباب التشغيل ظروف تعد لم إذا

يتوقف وقد رنان صوت يصدر فقد مستوفاة،
يتم أن يجب بعدها الخلفي الباب إغالق أو فتح

الحذر توخى يدويًا الخلفي الباب تشغيل
ألن منحدر، على السيارة تكون عندما الشديد
مفاجئ بشكٍل يغلق أو يفتح قد الخلفي الباب

بشكل● الخلفي الباب ينغلق قد منحدر، على
الباب فتح احرصعلى ينفتح أن بعد مفاجئ

تثبيته وإحكام بالكامل الخلفي
الخلفي● الباب يرصد قد التالية، الحاالت في

يتوقف وقد طبيعي غير شيء وجود اآللي
يتم أن يجب الحالة، هذه في التلقائي التشغيل

الحذر توخى يدويًا الخلفي الباب تشغيل
ألن منحدر، على السيارة تكون عندما الشديد
مفاجئ بشكٍل يغلق أو يفتح قد الخلفي الباب

ما• عائًقا الخلفي الباب يالمس عندما
مثلما• فجأة، البطارية فولطية تنخفض عندما

إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند الحال هو
تشغيلIGNITION ONالوضع بدء أو

التلقائي التشغيل أثناء المحرك
أجسام● أو هوائية دراجات حاملة تركيب تم إذا

يعمل ال قد الخلفي، الباب على مشابهة ثقيلة
قد أو تعطله، في متسببًا اآللي، الخلفي الباب
بعد مفاجئ بشكل مجدًدا الخلفي الباب ينغلق
أيدي تنحشر أن في يتسبب الذي األمر فتحه،
لإلصابة وتعرضه رقبته أو رأسه أو ما شخٍص
الباب على كمالية قطعة تركيب عند بجروح
من أصلية قطعة باستعمال يوصى الخلفي،

لكزس

االحتباس■ من الحماية وظيفة
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال
متعمدة بصورة االحتباس من الحماية وظيفة

إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن
الخلفي الباب انغالق قبل مباشرة شيء انحشر
أو األصابع انحشار عدم احرصعلى بالكامل

آخر شيء أي
االحتباس● من الحماية وظيفة تعمل ال قد

احرص المنحشر الجسم شكل على باالعتماد
آخر شيء أي أو األصابع احتباس عدم على

بباب■ المجهزة السيارات الركل مستشعر
األيدي استخدام دون آلي خلفي

عند التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
اآللي الخلفي الباب تشغيل

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

من● للتأكد المحيطة المنطقة سالمة من تحقق
يتسبب أن يمكن شيء أي أو عوائق وجود عدم

الشخصية أغراضك من أي انحشار في
السفلي● الجزء من بالقرب قدمك وضع عند

المصد عن وتحريكها الخلفي للمصد الوسطي
العادم أنابيب لمس لعدم الحذر توخى الخلفي،

أنابيب لمس ألن كاٍف، بشكل تبرد أن إلى
اإلصابة في يتسبب أن يمكن الساخنة العادم

بحروق
دون● اآللي الخلفي الباب تشغيل إلى تعمد ال

تحت بسيط حيز هناك كان إذا األيدي استخدام
الخلفي المصد
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مالحظة
الخلفي■ الباب دوران أعمدة

دوران بأعمدة مجهز الخلفي تثبتالباب
مكانه في الخلفي الباب

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
عمود تلف في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق

الخلفي الباب عنهدوران ينتج الذي األمر ،
عطل حدوث

مثل● غريبة أجسام أية وضع إلى تعمد ال
المواد أو البالستيكية األغلفة أو الملصقات
الدوران عمود دعامة قضيب على الالصقة

أو● بالقفازات الدوران عمود قضيب تلمس ال
األخرى القماشية األشياء

الباب● على ثقيلة كماليات تركيب إلى تعمد ال
لكزس وكيل من اطلب التركيب، عند الخلفي

التفاصيل إعطاءك لديك
تضغط● أو الدوران عمود على يديك تضع ال

جانبية بقوة عليه
الخلفي■ الباب غالق في عطل حدوث لمنع

عمل أثناء زائدة لقوة الخلفي الباب تعرض ال
الخلفي الباب غالق

اآللي■ الخلفي الباب إتالف لمنع
الخلفي● الباب بين جليد وجود عدم احرصعلى

الباب حركة يمنع قد الذي األمر واإلطار
وجود عند اآللي الخلفي الباب تشغيل الخلفي
في يتسبب قد الخلفي الباب على زائد حمل

عطل حدوث
أثناء● اآللي الخلفي الباب على زائدة قوة تضع ال

اآللي الخلفي الباب عمل

A

A

المركبة● المستشعرات تلف لعدم الحذر توخى
الخلفي للباب واليسرى اليمنى الحافتين على

إذا حاد آخر جسم أي أو سكين بواسطة اآللي
الخلفي الباب ينغلق فلن المستشعر، فصل تم

تلقائيًا اآللي
والقفل■ اإلغالق وظيفة

وظيفة باستعمال اآللي الخلفي الباب إغالق عند
عن يختلف رنان صوت سيصدر والقفل، اإلغالق

التشغيل يبدأ أن قبل االعتيادي الرنان
صحيح، بشكل بدأ قد التشغيل أن من للتحقق

الرنان عن يختلف رنان صوت صدور من تحقق
االعتيادي

الخلفي الباب وقفل إغالق عند ذلك، على عالوًة
أن إلى التشغيل إشارات ستشير بالكامل، اآللي

قفلها تم األبواب كافة
تعمل أن احرصعلى السيارة، مغادرة قبل
مقفلة األبواب كافة وبأن التشغيلية اإلشارات

الركل■ مستشعر حول احتياطية تنبيهات
دون آلي خلفي بباب المجهزة السيارات

األيدي استخدام
الجزء خلف موجوًدا الركل مستشعر يكون

بمراعاة قم الخلفي المصد من الوسطي السفلي
تعمل اآللي الخلفي الباب وظيفة أن لضمان يلي ما

صحيح بشكل
المصد● من الوسطي السفلي بالجزء احتفظ

األوقات كافة في نظيًفا الخلفي
المصد من الوسطي السفلي الجزء كان إذا

يعمل ال فقد بالثلج، مغطى أو متسًخا الخلفي
بتنظيف قم الحالة، هذه في الركل مستشعر

من السيارة بنقل وقم الثلج، أو األوساخ
كان إذا ما تفقد ثم ومن الحالي الموضع

يعمل الركل مستشعر
بواسطة السيارة فحص اطلب يعمل، لم إذا

لديك لكزس وكيل
على● تأثير لها طبقات وضع إلى تعمد ال

أو ، الماء استقطاب المطر إزالة خاصية
من الوسطي السفلي الجزء على أخرى، طبقات

الخلفي المصد
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الوضع بين التبديل تشغيلONيمكن
بواسطةOFFوالوضع منإيقاف

←) المتعددة المعلومات عرض صشاشة

٩٠(
بمفاتيحأواضغط١ الخاصة

باختيار وقم بالعداد التحكم

بمفاتيحأواضغط٢ الخاصة
"إعدادات باختيار وقم بالعداد التحكم

اضغط ثم ومن السيارة"
بمفاتيحأواضغط٣ الخاصة

باختيار وقم بالعداد التحكم
اضغط ثم ومن

بمفاتيحأواضغط٤ الخاصة
باختيار قم ثم ومن بالعداد، التحكم

"PBD."
الوضع٥ بين التبديل والوضعONسيتم

OFFضغط يتم علىبينما الموجودة
بالعداد التحكم مفاتيح

الوضع اختيار عملياتOFFعند إجراء وتم
من إليقافه اآللي الخلفي بالباب الخاصة التشغيل
المتعددة، المعلومات عرض بشاشة الخاصة ،

الوضع على ضبطه يتم لم يتمONوما فلن ،
إعادة يوجد ال مجدًدا اآللي الخلفي الباب تشغيل

المحرك تشغيل محول تشغيل في

مالحظة
األجسام● من بالقرب السيارة صف إلى تعمد ال

السفلي الجزء وتالمس تتحرك قد التي
في الحال هو كما الخلفي، للمصد الوسطي

األشجار أو العشب
من بالقرب وجيزة لفترة السيارة صف تم إذا

الجزء وتالمس تتحرك قد التي األجسام
الحال هو كما الخلفي، للمصد الوسطي السفلي
مستشعر يعمل ال فقد األشجار، أو العشب في
من السيارة بنقل قم الحالة، هذه في الركل
كان إذا ما تفقد ثم ومن الحالي الموضع
اطلب يعمل، لم إذا يعمل الركل مستشعر
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص

المحيطة● المنطقة أو الركل تعرضمستشعر ال
قوية لصدمة به

المنطقة أو الركل تعرضمستشعر إذا
يعمل ال فقد قوية، لصدمة به المحيطة

يعمل لم إذا صحيح بشكل الركل مستشعر
اطلب التالية، الحاالت في الركل مستشعر
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص

به• المحيطة المنطقة أو الركل تعرضمستشعر
قوية لصدمة

الخلفي• المصد من الوسطي السفلي الجزء
تالًفا أو مخدوًشا

الخلفي● المصد تفكيك إلى تعمد ال
المصد● على ملصقات وضع إلى تعمد ال

الخلفي
الخلفي● المصد طالء إلى تعمد ال
أجسام● أو هوائية دراجات حاملة تركيب تم إذا

قم اآللي، الخلفي الباب على مشابهة ثقيلة
الركل مستشعر بتعطيل

السيارات اآللي الخلفي الباب نظام إلغاء
آلي خلفي بباب المجهزة
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الوضع بين التبديل تفعيلONيمكن
بواسطةOFFوالوضع منتعطيل

←) المتعددة المعلومات عرض صشاشة
٩٠(
بمفاتيحأواضغط١ الخاصة

باختيار وقم بالعداد التحكم

بمفاتيحأواضغط٢ الخاصة
"إعدادات باختيار وقم بالعداد التحكم

اضغط ثم ومن السيارة"
بمفاتيحأواضغط٣ الخاصة

باختيار وقم بالعداد التحكم
اضغط ثم ومن

بمفاتيحأواضغط٤ الخاصة
باختيار قم ثم ومن بالعداد، التحكم

الركل" "مستشعر
الوضع٥ بين التبديل والوضعONسيتم

OFFضغط يتم علىبينما الموجودة
بالعداد التحكم مفاتيح

الوضع اختيار عملياتOFFعند إجراء وتم
من إليقافه الركل بمستشعر الخاصة التشغيل

لم وما المتعددة، المعلومات عرض بشاشة الخاصة
الوضع على ضبطه تشغيلONيتم يتم فلن ،

تشغيل في إعادة يوجد ال مجدًدا الركل مستشعر
المحرك تشغيل محول

اآللي الخلفي الباب فتح موضع ضبط يمكن
المرغوب١ الموضع في الخلفي الباب أوقف

)١١٧ص(←
الموجود٢ اآللي الخلفي الباب مفتاح اضغط

لمدة المواصلة مع الخلفي الباب  ٢على
ثانية

الرنان• صوت يصدر التهيئات، اكتمال  ٤عند
مرات

المقبلة،• المرة في الخلفي الباب فتح عند
الموضع ذلك في الخلفي الباب سيتوقف

إلى■ الخلفي للباب التلقائي التوقف موضع إعادة
المبدئية التهيئات

الباب على الموجود اآللي الخلفي الباب مفتاح اضغط
لمدة المواصلة مع ثواٍن٧الخلفي
الرنان صوت يصدر أن يصدر٤بعد فإنه مرات،

بعملية اآللي الخلفي الباب قيام عند أيًضا مرتين
موضع على الباب سينفتح المقبلة، المرة في الفتح

المبدئية التهيئة

المجهزة السيارات الركل مستشعر إلغاء
األيدي استخدام دون آلي خلفي بباب

الخلفي الباب فتح موضع ضبط
آلي خلفي بباب المجهزة السيارات
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نظام■ أو المالحي النظام بواسطة التهيئة عند
المتعددة الوسائط

أو المالحي النظام بواسطة الفتح موضع ضبط يمكن
←) المتعددة الوسائط )٤٨٥صنظام

تم موضع آلخر التوقف لموضع األولوية تعطى
المفتاح إما بواسطة النظامضبطه بواسطة أو

المتعددة الوسائط نظام أو المالحي

الهوائي■ موقع

الكابينة خارج هوائيات
الكابينة داخل هوائيات

األمتعة حجيرة داخل هوائي
األمتعة حجيرة خارج هوائي

الذكي والتشغيل الدخول نظام

تنفيذها يمكن التالية التشغيل عمليات
اإللكتروني المفتاح حمل بمجرد ببساطة

كوضعه ، البطاقة المفتاح ذلك في بما معك
حمل السائق على يجب مثالً جيبك في

دائًما معه اإللكتروني المفتاح
←) األبواب قفل وفك قفل على صيعمل

١١٠(
الخلفي الباب قفل وفك قفل على يعمل

)١١٦ص←
←) المحرك وإيقاف تشغيل على يعمل

)١٧٥ص

A

B

C

D
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رصد■ ضمنها يتم التي المناطق التشغيل نطاق
اإللكتروني المفتاح

األبواب قفل فك أو قفل عند
المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن

مسافة ضمن من٠٫٧اإللكتروني تقريبًا متر
األبواب تشغيل يمكن للباب الخارجي المقبض

فقط المفتاح رصد يمكنها التي
محول أوضاع تغيير أو المحرك تشغيل عند

المحرك تشغيل
المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن

السيارة داخل اإللكتروني
عرضرسالة■ تم أو إنذار جرس صوت صدر إذا

تحذير
الخارجية اإلنذار أجراس من مجموعة استعمال يتم
على الظاهرة التحذير رسائل إلى باإلضافة والداخلية

سرقة لمنع المتعددة المعلومات عرض شاشة
عن ناجمة حوادث وقوع دون والحيلولة السيارة
اإلجراءات باتخاذ قم للسيارة الخاطئ التشغيل
شاشة على تحذير رسالة ألي استجابًة المناسبة

←) المتعددة المعلومات )٤٣٤صعرض
الظروف تكون فقط، إنذار جرس صوت صدور عند

يلي كما التصحيحية واإلجراءات
مرة● الخارجي اإلنذار جرس صوت صدور عند

لمدة ثواٍن٥واحدة

متكرًرا● رنينًا الداخلي اإلنذار جرس يصدر عندما

وبدء■ الدخول نظام في "خلل الرسالة عرض عند
شاشة على المالك" دليل انظر الذكي التشغيل

المتعددة المعلومات عرض
السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون قد

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة
البطارية■ شحنة توفير وظيفة

لمنع البطارية شحنة توفير وظيفة تفعيل سيتم
والبطارية اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة تفريغ

طويلة زمنية لفترة السيارة تشغيل عدم أثناء
الدخول● نظام يستغرق قد التالية، الحاالت في

األبواب قفل لفك الوقت بعض الذكي والتشغيل
ضمن• منطقة في اإللكتروني المفتاح ترك حال في

لمدة٢مسافة السيارة خارج تقريبًا  ١٠متر
أكثر أو دقائق

والتشغيل• الدخول نظام استعمال عدم حال في
لمدة أكثر٥الذكي أو أيام

الذكي● والتشغيل الدخول نظام استعمال يتم لم إذا
من١٤لمدة األبواب قفل فك يمكن ال أكثر، أو يوم

الحالة، هذه في السائق باب باستثناء باب أي
وحدة استعمل أو السائق، باب بمقبض تمسك

الميكانيكي المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم
األبواب قفل لفك

توفير■ وضع إلى اإللكتروني المفتاح إدارة
البطارية

ينخفض البطارية، شحنة توفير وضع ضبط عند
طريق عن األدنى الحد إلى البطارية شحنة استهالك

المفتاح من الالسلكية الموجات استقبال إيقاف
اإللكتروني

التصحيحيالحالة اإلجراء
السيارة قفل محاولة تمت
األبواب أحد كان بينما

مفتوًحا

األبواب جميع بإغالق قم
مرة األبواب واقفل

أخرى

A

B

التصحيحيالحالة اإلجراء
تشغيل محول إدارة تمت
الوضع إلى المحرك
ACCESSORY 
السائق باب كان بينما
باب فتح تم مفتوًحا
محول كان عندما السائق
في المحرك تشغيل

الوضع
ACCESSORY.(

تشغيل محول بإدارة قم
وضع إلى المحرك
باب وأغلق اإليقاف

السائق
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والمواصلةاضغط الضغط أثناء مرتين
.

يومض اإللكتروني المفتاح مؤشر أن من  ٤تأكد
يتعذر البطارية، توفير وضع ضبط أثناء مرات
إللغاء الذكي والتشغيل الدخول نظام استعمال

اإللكتروني المفتاح أزرار أحد على اضغط الوظيفة،

التشغيل■ على تؤثر ظروف
ووحدة الذكي والتشغيل الدخول نظام يستعمل

المحرك تشغيل منع ونظام بعد عن الالسلكي التحكم
يمكن التالية، الحاالت في ضعيفة السلكية موجات
والسيارة، اإللكتروني المفتاح بين االتصال يتأثر أن
ووحدة الذكي والتشغيل الدخول نظام عمل يمنع ما

التشغيل منع ونظام بعد عن الالسلكي التحكم
صحيحة بصورة

← التصحيح )٤٦٠صإجراءات
اإللكتروني● المفتاح بطارية شحنة تفريغ عند
توليد● محطة أو تلفزيون بث برج من بالقرب

شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو السلكية موجات

المعدنية● للمواد اإللكتروني المفتاح مالمسة عند
بها تغطيته أو التالية

ألمنيوم• برقائق مغطاة بطاقات
ألمنيوم• رقائق على تحتوي التي السجائر علب

بداخلها
معدنية• يد حقائب أو نقود محافظ
المعدنية• العمالت
المعادن• من مصنوعة أيدي مدفئات
اسطوانات• مثل معلومات DVDوCDوسائط

تصدر● أخرى السلكية مفاتيح استعمال عند
سيارتك من بالقرب السلكية موجات

التالية● األجهزة مع اإللكتروني المفتاح حمل عند
السلكية موجات تصدر التي

أو• السلكي هاتف أو خلوي هاتف أو نقال راديو
أخرى السلكية اتصاالت أجهزة أي

السلكي• مفتاح أو أخرى لسيارة إلكتروني مفتاح
السلكية موجات يصدر

الشخصية• الرقمية المساعدات أو الكمبيوتر أجهزة
)PDA(

الرقمية• الصوت مشغالت
المحمولة• الفيديو ألعاب أنظمة

مكونات● على يحتوي للنوافذ تظليل إلصاق تم إذا
الخلفية النافذة على معدنية أشياء أو معدنية

شاحن● من بالقرب اإللكتروني المفتاح وضع عند
إلكترونية أجهزة أو بطارية

الدخول■ وظيفة حول مالحظة
ضمن● موجوًدا اإللكتروني المفتاح كان لو حتى

النظام فإن ، المفتاح رصد مناطق التشغيل نطاق
التالية الحاالت في صحيح بشكل يعمل ال قد

إحدى• من جًدا قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا
قريبًا أو الخارجية األبواب أحد مقبض أو النوافذ
قفل فك أو قفل عند مرتفع مكان في أو األرض من

األبواب
أو• األرض من قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا

المصد منتصف من جًدا قريبًا أو مرتفع، مكان في
الخلفي الباب فتح عند الخلفي

أجهزة• لوحة على اإللكتروني المفتاح كان إذا
الجيوب في أو األرضية أو األمتعة غرفة أو القياس
القفازات صندوق في أو األبواب في الموجودة
أوضاع تغيير عند أو المحرك تشغيل بدء عند

المحرك تشغيل محول
أجهزة● لوحة على اإللكتروني المفتاح تترك ال

في الموجودة الجيوب من بالقرب أو القياس
على باالعتماد السيارة من الخروج عند األبواب
يتم قد الالسلكية، الموجات استقبال ظروف

الكابينة خارج الموجود الهوائي بواسطة رصده
قد مما الخارج، من للقفل قابل الباب ويصبح
داخل اإللكتروني المفتاح احتجاز إلى يؤدي

السيارة
شخص● أي بواسطة األبواب قفل فك أو قفل يمكن

نطاق في موجوًدا اإللكتروني المفتاح أن طالما
التشغيل

بداخل● اإللكتروني المفتاح يكن لم لو حتى
تشغيل بدء الممكن من يكون فقد السيارة،
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من قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا المحرك
النافذة

الباب● مقبض رش تم إذا األبواب قفل فك يتم قد
المطر في الحال هو مثلما الماء، من كبيرة بكمية
المفتاح يكون عندما السيارات مغسلة في أو

الباب قفل يتم التشغيل نطاق ضمن اإللكتروني
بعد األبواب٣٠تلقائيًا فتح يتم لم إذا تقريبًا ثانية
وإغالقها

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال تم إذا
اإللكتروني المفتاح يكون عندما األبواب لقفل

قفل فك يتم أالّ احتمال فهناك السيارة، من قريبًا
وحدة استعمل الدخول وظيفة بواسطة الباب

األبواب قفل لفك بعد عن الالسلكي التحكم
قد● قفازات ارتداء أثناء الباب قفل مستشعر لمس

القفازات انزع القفل تشغيل يمنع أو يؤجل
أخرى مرة القفل مستشعر والمس

الموديالت● وAGZ10L-AWTLTWباستثناء
AGZ15L-AWTLTWو
ZGZ10L-AWXLPW*عملية تنفيذ عند

إشارات تظهر القفل، مستشعر باستعمال القفل
تصدر لن هذا، بعد متتاليتين مرتين لغاية التمييز

تمييز إشارات أي
الصانع:* ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة تتم

←) المصادقة قانون ملصق )٤٧٢صأو
المفتاح● كان بينما مبتالً الباب مقبض أصبح إذا

قفل يتم قد التشغيل، نطاق ضمن اإللكتروني
اتبع الحالة، تلك في متكرر بشكٍل قفله وفك الباب

السيارة لغسل التالية التصحيحية اإلجراءات
مسافة• يبعد مكان في اإللكتروني المفتاح  ٢ضع

لضمان الحذر توخى السيارة عن أكثر أو متر
للسرقة المفتاح تعرض عدم

شحنة• توفير وضع على اإللكتروني المفتاح اضبط
الذكي والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية

)١٢٨ص←
وأصبح● السيارة داخل اإللكتروني المفتاح كان إذا

السيارة، غسل أثناء مبتالً األبواب أحد مقبض
المعلومات عرض شاشة على رسالة ستظهر
السيارة خارج رنان صوت وسيصدر المتعددة
األبواب جميع بقفل قم اإلنذار، جرس إليقاف

إذا● صحيح بشكٍل القفل مستشعر يعمل ال قد
بتنظيف قم إلخ الوحل أو الثلج أو الجليد المس

مجدًدا تشغيله وحاول القفل مستشعر
من● أو التشغيل نطاق من المفاجئ االقتراب

هذه في األبواب قفل فك يمنع قد الباب مقبض
األصلي موضعه إلى الباب مقبض أعد الحالة،

الباب مقبض سحب قبل األبواب قفل فك من وتأكد
أخرى مرة

منطقة● في آخر إلكتروني مفتاح وجود حال في
أطول وقتًا األبواب قفل فك يستغرق قد الرصد،

الباب بمقبض اإلمساك بعد بقليل
طويلة■ زمنية لفترات السيارة قيادة عدم عند
اإللكتروني● المفتاح تترك ال السيارة، سرقة لمنع

مسافة السيارة٢ضمن من متر
الذكي● والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء يمكن

←) )٤٨٥صمسبًقا
صحيح■ بشكل النظام لتشغيل

تشغيل عند اإللكتروني المفتاح حمل احرصعلى
كثيًرا اإللكتروني المفتاح تقريب إلى تعمد ال النظام
السيارة خارج من النظام تشغيل عند السيارة من

به، اإلمساك وكيفية اإللكتروني المفتاح لموضع تبًعا
يعمل ال وقد صحيح بشكل المفتاح رصد يتم ال قد
اإلنذار جرس ينطفئ قد صحيح بشكل النظام

قفل منع وظيفة تعمل ال قد أو مقصود، غير بشكل
األبواب

بشكل■ الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لم إذا
صحيح

المفتاح● استعمل األبواب قفل وفك قفل
←) )٤٦٠صالميكانيكي

●← المحرك ٤٦١صتشغيل
الطلب■ حسب الضبط

والتشغيل الدخول نظام مثل التهيئات تغيير يمكن
الذكي

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

في الذكي والتشغيل الدخول نظام تعطيل تم إذا
الشروحات راجع الطلب، حسب مضبوطة تهيئة

التالية التشغيل بعمليات الخاصة
األبواب● قفل وفك قفل

أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة استعمل
←) الميكانيكي )١١٠،٤٦٠صالمفتاح
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تشغيل● محول أوضاع وتغيير المحرك تشغيل
← ٤٦١صالمحرك

●← المحرك ١٧٦صإيقاف

الذكي■ والتشغيل الدخول لنظام مصادقة
تايوان في المباعة للسيارات

سنغافورة في المباعة للسيارات
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الدومينيك جمهورية في المباعة للسيارات

بنما في المباعة للسيارات

P.132



١٣٣

٣

NX300/NX200_OM_GH

األبواب٢-٣ وقفل وإغالق فتح

ةدايقلالبق

فيتنام في المباعة للسيارات

األرجنتين في المباعة للسيارات
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تحذير
األجهزة■ مع اإلشارات بتداخل خاص تنبيه

اإللكترونية
نبض● منظمات يستخدمون الذين األشخاص

عالج منظمات أو المزروعة القلب عضلة
مانعات أو القلب لعضلة القلبي التزامن اختالل
إبقاء عليهم المزروعة القلب عضلة اختالجات
نظام هوائيات وبين بينهم معقولة مسافة

←) الذكي والتشغيل )١٢٧صالدخول
تشغيل على تأثير الالسلكية للموجات يكون قد

يمكنك الضرورة، عند األجهزة هذه مثل
من التفاصيل اطلب الدخول وظيفة تعطيل
الموجات ترددات مثل لديك، لكزس وكيل
الالسلكية الموجات وتوقيت الالسلكية

ما لمعرفة طبيبك استشر ذلك، وبعد الصادرة
الدخول وظيفة تعطيل عليك يتعين كان إذا

طبية● أجهزة أية مستخدمي على ينبغي
القلب نبضعضلة منظمات غير كهربائية
التزامن اختالل عالج منظمات أو المزروعة
اختالجات مانعات أو القلب لعضلة القلبي

صانعي يستشيروا أن المزروعة القلب عضلة
تشغيلها حول معلومات على للحصول األجهزة

الالسلكية الموجات تأثير تحت
متوقع غير تأثير الالسلكية للموجات يكون قد

الطبية األجهزة هذه مثل تشغيل على
التفاصيل يعطيك أن لديك لكزس وكيل من اطلب

الدخول وظيفة بتعطيل الخاصة
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المقاعد.٣-٣ ضبط

اليدوي المقعد

المقعد وضعية ضبط ذراع
المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع
العمودي االرتفاع ضبط ذراع

اآللي المقعد

المقعد وضعية ضبط مفتاح
المقعد وسادة زاوية ضبط مفتاح

األمامي
العمودي االرتفاع ضبط مفتاح
المقعد ظهر زاوية ضبط مفتاح

لجانب الظهر أسفل دعامة ضبط مفتاح
السائق

مجهًزا■ كان إذا السهل اآللي الدخول نظام
بالتوافق القيادة وعجلة السائق مقعد من كل يتحرك
مقعد حزام وحالة المحرك تشغيل محول وضع مع

←) )١٤١صالسائق

األمامية المقاعد

عمودي، طولي، بشكل المقاعد ضبط يمكن
قيادة وضعية لضمان المقعد اضبط إلخ

صحيحة

الضبط إجراءات

A

B

C

A

B

تحذير
المقعد■ موضع ضبط عند
للتأكد● المقعد موضع ضبط عند الحذر توخى

بسبب بجروح اآلخرين الركاب إصابة عدم من
المقعد حركة

من● بالقرب أو المقعد تحت يديك تضع ال
بجروح اإلصابة لتجنب المتحركة األجزاء
آلية في األيدي أو األصابع تحتبس أن يمكن

المقعد
المقاعد■ ضبط
أثناء● الحجر حزام أسفل االنزالق مخاطر لتقليل

أكثر المقعد إمالة إلى تعمد ال تصادم، وقوع
الالزم من

قد الحجر حزام فإن كثيًرا مائالً المقعد كان إذا
مركزة قوة ويسلط الوركين عن بعيًدا ينزلق
حزام رقبتك يالمس قد أو البطن على مباشرة
اإلصابة أو الوفاة مخاطر من يزيد مما الكتف

حادث وقوع حالة في خطيرة بجروح
القيادة أثناء الضبط عمليات إجراء عدم يجب
ويتسبب مفاجئ بشكٍل يتحرك قد المقعد ألن

السيارة على سيطرته السائق فقدان في
قفل● يتم أن احرصعلى المقعد، ضبط بعد

اليدوي المقعد موضعه في المقعد

C

D

E
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اليدوي المقعد

المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع
اآللي المقعد

المقعد ظهر زاوية ضبط مفتاح

المقعد■ اإلمالة بضبط الخاصة التشغيلية الظروف
اآللي

تشغيل عمليات تكون التالية، الظروف استيفاء عند
ممكنة المفتاح

النطاق● ضمن المقعد ظهر موضع يكون عندما
الموضع من التالي التوضيحي الشكل في

القائم

للمقعد● األخرى التشغيل مفاتيح ضغط عدم عند
المشغل

اآللي■ المقعد اإلمالة ضبط
المقعد ظهر لضبط جزئي بشكل المقعد ظهر أوقف
أخرى مرة الزر اضغط خلفي، موضع أقصى إلى

مجهًزا■ كان إذا اآللي المقعد تشغيل عمليات
يعمل ال فقد مقعد، وسادة أو غطاء للمقعد كان إذا
لألسفل، المقعد ظهر طي عند أيًضا، صحيح بشكل
الذي الخلفي المقعد على شيء وجود عدم من تحقق

التشغيل مع يتداخل قد

الخلفية المقاعد

بإمالة الخاصة الضبط عمليات إجراء يمكن
عمليات بواسطة إما وطيها المقاعد ظهور

المفتاح أو بالذراع الخاصة التشغيل

الضبط إجراءات

A

A

A
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لألسفل■ الخلفية المقاعد ظهور طي قبل
الوسطي١ الخلفي المقعد حزام بتخزين قم

←) الذراع ومسند المقعد حزام ومشابك
)٣٨ص

٢←) الخلفي للمقعد الرأس أخفضمسند
)١٤٥ص

المقعد■ لألسفل الخلفية المقاعد ظهور طي
اليدوي

وقم المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع اسحب
لألسفل المقعد ظهر بطي

المقعد■ لألسفل الخلفية المقاعد ظهور طي
اآللي

المقعد ظهر لطي المواصلة مع المفتاح اضغط
لألسفل

يصدر التشغيل عمليات وتبدا رنان صوت يصدر
التشغيل اكتمال عند أخرى مرة رنان صوت

أي اضغط جزئي، بشكل المقعد تشغيل إليقاف
يمكن أخرى مرة المقعد، لذلك مقعد تشغيل مفتاح
أخرى مواضع في المقعد لذلك المفاتيح استعمال
رنان صوت يصدر التشغيل عمليات إليقاف
المقعد لظهر التوقف موضع على باالعتماد

القياس أجهزة لوحة مفتاح

تحذير
المقعد■ ظهر تشغيل عند

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
بظهر● اآلخرين الركاب ارتطام عدم على حافظ

المقعد
بين● أو المتحركة األجزاء من يديك تقرب ال

جسمك من جزء ألي تسمح ال كذلك المقاعد،
ينحشر بأن

تسمح● ال آلي بمقعد المجهزة السيارات
قد حيث المقعد ظهر بتشغيل القيام لألطفال

المقعد في اآلخرين الركاب ينحشر
عدم● من تحقق آلي بمقعد المجهزة السيارات

المقعد ذلك طي قبل المقعد على ركاب جلوس
بالجلوس اآلخرين للركاب اسمح أيًضا، لألمام

لألمام المقعد طي أثناء المقعد في
المقاعد■ ضبط

أثناء الحجر حزام أسفل االنزالق مخاطر لتقليل
من أكثر المقعد إمالة إلى تعمد ال تصادم، وقوع

الالزم
قد الحجر حزام فإن كثيًرا مائالً المقعد كان إذا
مركزة قوة ويسلط الوركين عن بعيًدا ينزلق
حزام رقبتك يالمس قد أو البطن على مباشرة
اإلصابة أو الوفاة مخاطر من يزيد مما الكتف

حادث وقوع حالة في خطيرة بجروح
ألن القيادة أثناء الضبط عمليات إجراء عدم يجب
في ويتسبب مفاجئ بشكٍل يتحرك قد المقعد

السيارة على سيطرته السائق فقدان

لألسفل الخلفية المقاعد ظهور طي
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الخلفي المقعد مفتاح

ظهر بوضع قم الخلف، إلى المقعد ظهر هبوط عند
مرة المفتاح واضغط قائم موضع أقصى في المقعد

أخرى
األمتعة غرفة مفتاح

المقعد■ الخلفية المقاعد ظهور ترجيع
اليدوي

ينقفل١ أن إلى الخلفي المقعد ظهر ارفع

المقعد٢ بحزام الخاصة اللوحة أن من تحقق
المقعد من األمامي الجانب في

الوسطي الخلفي للمقعد المقعد حزام استعمال عند

)٣٧ص(←

المقعد■ الخلفية المقاعد ظهور ترجيع
اآللي

ظهر١ لترجيع المواصلة مع المفتاح اضغط
المقعد

يصدر التشغيل عمليات وتبدا رنان صوت يصدر
التشغيل اكتمال عند أخرى مرة رنان صوت

أي اضغط جزئي، بشكل المقعد تشغيل إليقاف
يمكن أخرى مرة المقعد، لذلك مقعد تشغيل مفتاح
أخرى مواضع في المقعد لذلك المفاتيح استعمال
رنان صوت يصدر التشغيل عمليات إليقاف
المقعد لظهر التوقف موضع على باالعتماد

القياس أجهزة لوحة مفتاح
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الخلفي المقعد مفتاح

األمتعة غرفة مفتاح

المقعد٢ بحزام الخاصة اللوحة أن من تحقق
المقعد من األمامي الجانب في

الوسطي الخلفي للمقعد المقعد حزام استعمال عند
)٣٧ص(←

لألسفل■ المقعد ظهر لطي التشغيلية الظروف
اآللي المقعد

تشغيل عمليات تكون التالية، الظروف استيفاء عند
ممكنة المفتاح

ظهر● موضع الخلفي المقعد مفتاح تشغيل عند
النطاق ضمن التوضيحيالمقعد الشكل في

قائم موضع أقصى من التالي
مفتاح● أو القياس أجهزة لوحة مفتاح تشغيل عند

النطاق ضمن المقعد ظهر موضع األمتعة حجيرة
التوضيحي الشكل في

الباب● فتح عند الخلفي المقعد مفتاح تشغيل عند
تشغيله المراد للمقعد الخلفي

الباب● فتح عند االمتعة حجيرة مفتاح تشغيل عند
الخلفي

للمقعد● األخرى التشغيل مفاتيح ضغط عدم عند
المشغل

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون عندما
IGNITION ONيتم أعاله، ذكر ما إلى باإلضافة ،

التالية الظروف من أي في اآللي المقعد تشغيل
معشقة• السيارة صف مكابح
مضغوطة• المكابح دواسة
الوضع• في السرعة تحويل Pذراع

المقعد■ المقعد ظهر لترجيع التشغيلية الظروف
اآللي

تشغيل عمليات تكون التالية، الظروف استيفاء عند
ممكنة المفتاح

ظهر● موضع الخلفي المقعد مفتاح تشغيل عند
النطاق ضمن التوضيحيالمقعد الشكل في

قائم موضع أقصى من التالي

A

B

A
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الباب● فتح عند الخلفي المقعد مفتاح تشغيل عند
تشغيله المراد للمقعد الخلفي

الباب● فتح عند االمتعة حجيرة مفتاح تشغيل عند
الخلفي

للمقعد● األخرى التشغيل مفاتيح ضغط عدم عند
المشغل

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون عندما
IGNITION ONيتم أعاله، ذكر ما إلى باإلضافة ،

التالية الظروف من أي في اآللي المقعد تشغيل
معشقة• السيارة صف مكابح
مضغوطة• المكابح دواسة
الوضع• في السرعة تحويل Pذراع

المقعد■ ظهر االحتباسخلف من الحماية وظيفة
اآللي المقعد

جسم مالحظة تمت إذا لألسفل، المقعد ظهر طي عند
ظهر سيعمل المقعد، ووسادة المقعد ظهر بين غريب

يوقف ثم من التشغيل عمليات عكس على المقعد
التشغيل عمليات

التشغيل عمليات أثناء متقطع رنان صوت يصدر
عمليات توقف عند باستمرار صوت ويصدر العكسي

التشغيل

تحذير
وبعد■ لألسفل الخلفية المقاعد ظهور طي عند

الطي
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

أثناء● لألسفل المقاعد ظهور طي إلى تعمد ال
القيادة

وقم● أرضمنبسطة، على السيارة أوقف
ذراع وانقل السيارة صف مكابح بتعشيق

الوضع إلى السرعة .Pتحويل
مقعد● ظهر على بالجلوس شخص ألي تسمح ال

القيادة أثناء األمتعة حجيرة في أو مطوي
األمتعة● حجيرة إلى بالدخول لألطفال تسمح ال
الوضع■ إلى الخلفية المقاعد ظهور ترجيع بعد

القائم
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

موضعه● في المقعد ظهر انقفال من تأكد
ولألمام للخلف قليالً بدفعه بإحكام

أو● ملتوية ليست المقاعد أحزمة أن من تحقق
المقعد ظهر في منحشرة

السيارات■ االحتباس من الحماية وظيفة
آلي بمقعد المجهزة

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعمدة بصورة االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن

المقعد ظهر طي قبل مباشرة شيء انحشر
انحشار عدم احرصعلى لألمام بالكامل

آخر شيء أي أو األصابع
االحتباس● من الحماية وظيفة تعمل ال قد

احرص المنحشر الجسم شكل على باالعتماد
آخر شيء أي أو األصابع احتباس عدم على

مالحظة
المقاعد■ أحزمة تخزين

للمقعد والمشابك المقاعد أحزمة تخزين يجب
طي قبل الذراع، مسند كذلك الوسطي، الخلفي

←) لألسفل الخلفية المقاعد )٣٨صظهور
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مجهًزا:* كان إذا

مقعد ضبط سيتم يلي، ما بجميع القيام عند
موضع إلى تلقائي بشكٍل القيادة وعجلة السائق
والخروج السيارة إلى الدخول للسائق يتيح

بسهولة منها
الوضع• إلى السرعة تحويل ذراع نقل .Pيتم
وضع• إلى المحرك تشغيل محول إدارة تتم

اإليقاف
السائق• مقعد حزام ربط يتم لم

مقعد ترجيع يتم يلي، مما بأي القيام عند
مواضعها إلى تلقائيًا القيادة وعجلة السائق

األصلية
الوضع• إلى المحرك تشغيل محول إدارة تتم

ACCESSORYالوضع أو
IGNITION ON.

السائق• مقعد حزام ربط يتم

السهل■ اآللي الدخول نظام تشغيل
الدخول نظام يعمل ال قد السيارة، من الخروج عند
أقصى من بالفعل قريبًا المقعد كان إذا السهل اآللي

إلخ خلفي، موضع
الطلب■ حسب الضبط

لنظام المقعد حركة مقدار تهيئات ضبط يمكن
التي المميزات الطلب حسب السهل اآللي الدخول

← الطلب حسب ضبطها )٤٨٥صيمكن

في١ السرعة تحويل ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

إلى٢ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.IGNITION ONالوضع

والمرايا٣ القيادة وعجلة السائق مقعد اضبط
الوضعية على الخلفية للرؤية الخارجية

المرغوبة
٤" الزر ضغط خاللSETأثناء أو ثواٍن٣"،

" الزر ضغط "SETبعد الزر اضغط ،"1 "
" "2أو أو الرنان3" صوت يصدر أن إلى "

مسبًقا، المختارة األزرار برمجة بالفعل تمت إذا

القيادة وضعية *ذاكرة

وعجلة األمامية المقاعد الميزة هذه تضبط
الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا القيادة
السيارة إلى الدخول لجعل وذلك تلقائيًا
ما ولتالئم أسهل بشكل منها والخروج

تفضله
للقيادة مختلفة وضعيات ثالثة تسجيل يمكن

الذاكرة في
في بما اإللكتروني المفتاح تسجيل يمكن
موضع الستدعاء البطاقة المفتاح ذلك

لديك المفضل القيادة

والخروج السيارة إلى الدخول تفعيل
اآللي الدخول نظام أسهل بشكل منها

السهل
الذاكرة في قيادة وضعية تسجيل
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مسبًقا المسجلة الوضعية استبدال سيتم

الذاكرة■ في الجلوس وضعيات حفظ يمكن
الوضعيات غير األخرى المضبوطة الوضعيات

يمكن الظهر أسفل دعامة مفتاح بواسطة المضبوطة
←) )١٣٥صتسجيلها

بشكل■ القيادة وضعية ذاكرة وظيفة الستعمال
صحيح

ممكنة وضعية أبعد في المقعد وضعية كانت إذا
فقد االتجاه، نفس في المقعد تشغيل وتم بالفعل
استدعائها عند قليالً المسجلة الوضعية تختلف

في١ السرعة تحويل ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

إلى٢ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.IGNITION ONالوضع

التي٣ القيادة لوضعية األزرار أحد اضغط
صوت يصدر أن إلى باستدعائها ترغب

رنان

بشكٍل■ الوضعية استدعاء عملية تشغيل إليقاف
خالل من جزئي
يلي مما أي إجراء

●" الزر ".SETاضغط
●" الزر "1اضغط أو "2" أو "3."
يعمل● المقعد ضبط مفاتيح من أي بتشغيل قم

فقط المقعد وضعية استدعاء إلغاء على
عجلة● وطول بميالن التحكم مفتاح بتشغيل قم

عجلة موضع استدعاء خاصية يلغي القيادة
فقط القيادة

محول■ إيقاف بعد القيادة وضعية ذاكرة تشغيل
المحرك تشغيل

إلى يصل لما االمسجلة القيادة وضعيات تفعيل يمكن
ولمدة١٨٠ السائق باب فتح بعد ثانية٦٠ثانية

أخرى مرة إغالقه بعد أخرى

المسجل■ اإلجراء
" الزر على قيادتك وضعية بتسجيل أو1قم "

"2" أو يلي3" بما القيام قبل "
ومن بتسجيله، ترغب الذي المفتاح فقط احمل

تحذير
المقعد■ ضبط حول تنبيه

يصطدم ال بحيث المقعد ضبط أثناء الحذر توخى
باتجاه جسمك يضغط أو الخلفي بالراكب المقعد

القيادة عجلة

القيادة وضعية استدعاء

المفتاح استدعاء إلغاء تسجيل
وظيفة القيادة وضعية على اإللكتروني

الذاكرة استدعاء
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السائق باب أغلق ثم
هناك كان في٢إذا المفاتيح من أكثر أو

القيادة وضعية تسجيل فسيتعذر السيارة،
صحيح بشكٍل

في١ السرعة تحويل ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

إلى٢ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.IGNITION ONالوضع

ترغب٣ التي القيادة وضعية باستدعاء قم
بتسجيلها

مفتاح٤ اضغط االستدعاء، زر تضغط بينما
طريق عن إما المواصلة مع الباب قفل
صوت يصدر أن إلى القفل فك أو القفل

الرنان
صوت يصدر القيادة، وضعية تسجيل تعذر إذا

لمدة باستمرار تقريبًا٣الرنان ثواٍن

اإللغاء■ إجراءات
بإلغائه،١ ترغب الذي المفتاح فقط احمل

السائق باب أغلق ثم ومن
هناك كان في٢إذا المفاتيح من أكثر أو

القيادة وضعية إلغاء فسيتعذر السيارة،
صحيح بشكٍل

إلى٢ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.IGNITION ONالوضع

٣" الزر تضغط مفتاحSETبينما اضغط ،"
طريق عن إما المواصلة مع الباب قفل
صوت يصدر أن إلى القفل فك أو القفل

مرتين الرنان
لمدة باستمرار رنان صوت يصدر إلغاؤه، تعذر إذا

تقريبًا٣ ثواٍن
االستدعاء■ إجراء
استدعاء١ قبل األبواب قفل تم أنه من تأكد

بالمفتاح احتفظ القيادة وضعية
لوضعية تسجيله تم الذي اإللكتروني

السائق باب قفل بفك قم ثم ومن القيادة،
والتشغيل الدخول نظام باستعمال وفتحه
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي
ال المسجل الموضع إلى القيادة وضعية ستنتقل
المقعد سيتحرك ذلك، مع القيادة عجلة يتضمن
ليجعل وذلك قليالً المسجلة الوضعية خلف إلى

أسهل السيارة إلى الدخول
بالفعل، مسجل موضع في القيادة وضعية كانت إذا
الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا المقعد يتحرك لن

إلى٢ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
الوضعACCESSORYالوضع أو

IGNITION ONحزام بربط قم أو ،
المقعد

الموضع إلى القيادة وعجلة المقعد سيتحرك
المسجل

وظيفة■ باستعمال القيادة وضعية استدعاء
الذاكرة استدعاء

مفتاح● لكل مختلفة قيادة وضعيات تسجيل يمكن
يتم التي القيادة وضعية تختلف قد لذا، إلكتروني

حمله يتم الذي للمفتاح تبًعا وذلك استدعاؤها
باستعمال● السائق باب غير آخر باب قفل فك تم إذا

استدعاء يتم فلن الذكي، والتشغيل الدخول نظام
زر اضغط الحالة، هذه في القيادة وضعية

ضبطه تم الذي القيادة وضعية
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الطلب■ حسب الضبط
بوظيفة الخاصة الباب قفل فك تهيئات ضبط يمكن

الطلب حسب الذاكرة استدعاء
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(

األمامية■ المقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
تحرير زر تضغط بينما لألسفل الرأس مسند ادفع

القفل

الرأس مساند

المقاعد لجميع مجهزة الرأس مساند

تحذير
الرأس■ مسند حول احتياطية تنبيهات

المتعلقة التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
الرأس بمساند

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

لكل● خصيًصا المصممة الرأس مساند استعمل
معني مقعد

في● الصحيح الموضع على الرأس مساند اضبط
األوقات كل

األسفل● باتجاه ادفعها الرأس، مساند ضبط بعد
الموضع في قفلها من وتأكد

الرأس● ومساند السيارة قيادة إلى تعمد ال
منزوعة

العمودي الضبط

A
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الخلفية■ المقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
تحرير زر تضغط بينما لألسفل الرأس مسند ادفع

القفل

األمامية■ المقاعد الرأس مساند ارتفاع ضبط
يكون بحيث الرأسمضبوطة مساند أن من تأكد

أذنيك أعلى من يمكن ما أقرب الرأس مسند منتصف

الخلفية■ للمقاعد الرأس مسند ضبط
موضع عن واحد مستوى الرأس مسند برفع دائًما قم

استعماله عند الضم

ضمن لألمام الرأس مسند موضع ضبط يمكن
مراحل٤

أقصى من لألمام الرأس مسند سحب تم إذا
موضع أقصى إلى سيعود أمامي، موضع

خلفي

زر تضغط بينما لألعلى الرأس مسند اسحب
القفل تحرير

من يجعل مما السقف، الرأس مسند المس إذا
زاوية أو ارتفاع بتغيير قم صعبًا، أمًرا إزالته

←) )١٣٥،١٣٦صالمقعد

التركيب ثقوب مع الرأس مسند بمحاذاة قم
القفل موضع إلى لألسفل وادفعه

القفل تحرير زر عنداضغط المواصلة مع
الرأس خفضمسند مجهًزا كان إذا األفقي الضبط

A

الرأس مساند نزع

الرأس مساند تركيب

A

A
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والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط

اليدوي الطراز
لألسفل١ الذراع وادفع القيادة بعجلة أمسك

وذلك٢ األمثل الموضع إلى بضبطها قم
أفقي بشكل القيادة عجلة بتحريك

وعمودي
عجلة لتأمين لألعلى الذراع اسحب الضبط، بعد

القيادة

اآللي الطراز
القيادة عجلة تحريك على يعمل المفتاح تشغيل

التالية باالتجاهات

لألعلى١
لألسفل٢
السائق٣ نحو
السائق٤ عن بعيًدا

اآللي■ الطراز عندما القيادة عجلة ضبط يمكن
فقط

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون
ACCESSORYالوضع  IGNITIONأو

ON*.
ضبط:* الممكن من السائق، مقعد حزام ربط تم إذا

محول وضع عن النظر بغض القيادة عجلة
المحرك تشغيل

كان■ إذا القيادة عجلة لوضع التلقائي الضبط
مجهًزا

إلى المرغوب القيادة عجلة وضع إدخال يمكن
ذاكرة نظام طريق عن تلقائيًا واستدعاؤه الذاكرة

←) القيادة )١٤١صوضع
مجهًزا■ كان إذا السهل اآللي الدخول نظام

مع بالتوافق السائق ومقعد القيادة عجلة تتحرك
مقعد حزام وحالة المحرك تشغيل محول وضع

←) )١٤١صالسائق
فقط■ اليدوي الطراز القيادة عجلة ضبط بعد

بإحكام القيادة عجلة قفل من تأكد
القيادة عجلة تكن لم إذا البوق صوت يصدر ال قد

بإحكام مقفلة

القيادة عجلة

الضبط إجراءات
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العالمة على اضغط البوق، صوت إلصدار
منها بالقرب أو

بما الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط يمكن
بك الخاصة القيادة وضعية مع يتالءم
الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع بضبط قم

ولألسفل لألعلى بتحريكها

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

القيادة أثناء القيادة عجلة ضبط إلى تعمد ال
على السائق سيطرة فقدان في يتسبب قد هذا فعل
ينجم مما حادث، وقوع في يتسبب مما السيارة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
اليدوي■ الطراز القيادة عجلة ضبط بعد

بإحكام القيادة عجلة قفل من تأكد
مما مفاجئ، بشكل القيادة عجلة تتحرك فقد وإالّ،
أو الوفاة إلى يؤدي حادث، وقوع في يتسبب قد

خطيرة بجروح اإلصابة

البوق صوت إصدار

الخلفية للرؤية الداخلية المرآة

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بشكٍل التأكد من للتمكن

الخلفي

الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

القيادة أثناء المرآة موضع ضبط إلى تعمد ال
على السيطرة فقدان إلى يؤدي قد هذا فعل

عنه ينجم مما حادث، وقوع في ويتسبب السيارة
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
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الخلفية للرؤية اليدوية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

العادي الموضع
للوهج المقاوم الموضع

الخلفية للرؤية التلقائية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

استجابًة تلقائيًا المنعكس الضوء خفض يتم
األمامية الرئيسية األضواء سطوع لمستوى

خلفك تسير التي للسيارات
بين التلقائية الوهج مقاومة وظيفة وضع تغيير

إيقاف تشغيل
في التلقائية الوهج مقاومة وظيفة تكون عندما

المؤشرONالوضع يضيء ،
الوضع على الوظيفة ضبط مرةONيتم كل في

الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة فيها تتم
IGNITION ON.

الوضع إلى الوظيفة إعادة على يعمل الزر ضغط
OFFالمؤشر أيًضاينطفئ

السيارات■ المستشعر في خطأ حدوث لمنع
الخلفية للرؤية تلقائية داخلية بمرآة المجهزة

للوهج مقاومة
إلى تعمد ال صحيح، بشكٍل المستشعرات عمل لضمان

تغطيتها أو لمسها

الوهج مقاومة وظيفة

A

B

A

A
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اضغط١ ضبطها، المراد المرآة الختيار
المفتاح

لليسار

لليمين
المفتاح٢ اضغط المرآة، لضبط

لألعلى
لليمين
لألسفل
لليسار

عندما■ المرآة زاوية ضبط يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

ACCESSORYالوضع .IGNITION ONأو
البارد■ الطقس في االستعمال عند

عند القيادة وضعية بذاكرة المجهزة السيارات
بالرجوع القيادة أثناء البارد الطقس في االستعمال
يتعذر وقد الباب مرآة تتجمد أن يمكن الخلف، إلى
الحالة، هذه في تلقائيًا لألسفل المرآة سطح توجيه

المرآة سطح عن وثلج جليد أي بإزالة قم
مجهًزا■ كان إذا المرايا عن الضباب إزالة

للرؤية الخارجية المرايا عن الضباب إزالة يمكن
قم المرايا عن الضباب مزيالت باستعمال الخلفية

مزيالت لتشغيل الخلفية النافذة ضباب مزيل بتشغيل
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا ضباب

)٣٣٢ص(←
مجهًزا■ كانت إذا التلقائية الوهج مقاومة وظيفة

المقاومة الخلفية للرؤية الداخلية المرآة ضبط عند
المرآة تفعيل سيتم التلقائي، الوضع على للوهج

للرؤية الداخلية المرآة مع الخلفية للرؤية الخارجية
المنعكس الضوء لخفض للوهج المقاومة الخلفية

)١٤٩ص←

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بشكٍل التأكد من للتمكن

الخلفي

تحذير
السيارة■ قيادة عند

أثناء التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
القيادة

السيطرة فقدان عنه ينجم قد هذا فعل في اإلخفاق
ينجم مما حادث، وقوع في ويتسبب السيارة على

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
القيادة● أثناء المرايا ضبط إلى تعمد ال
مطوية● والمرايا السيارة قيادة إلى تعمد ال
الموجودة● المرآة من كل تمديد يتم أن يجب

على الموجودة والمرآة السائق جانب على
قبل صحيح بشكل وضبطها الراكب جانب

القيادة
كانت■ إذا المرايا ضباب مزيالت تشغيل أثناء

مجهزة
قد ألنها الخلفية، للرؤية المرآة تلمسسطح ال

بحروق وتصيبك ساخنة تصبح

الضبط إجراءات

A

B

A

B

C

D
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المجهزة■ السيارات المرآة لزاوية التلقائي الضبط
القيادة وضعية بذاكرة

الذاكرة إلى المرغوبة المرآة وجه زاوية إدخال يمكن
القيادة وضع ذاكرة طريق عن تلقائيًا واستدعاؤها

)١٤١ص←
للخلف■ الرجوع عند المرتبطة المرآة وظيفة

القيادة وضعية بذاكرة المجهزة السيارات
" الوضع في المرآة اختيار مفتاح يكون أوLعندما "

" للرؤيةRالوضع الخارجية المرايا ستنحرف ،"
للخلف السيارة رجوع عند تلقائيًا لألسفل الخلفية

لألرض أفضل منظر إلعطاء
إلى المرآة اختيار مفتاح انقل الوظيفة، هذه لتعطيل

" الوضع بين المحايد "Lالوضع والوضع "R.("
الوضع في السرعة تحويل ذراع يكون ،Rبينما

لضبط المرغوب الموضع إلى المرآة زاية اضبط
إلى السيارة رجوع عند المستعملة المرآة زاوية

الخلف
الذاكرة في ضبطها تم التي الزاوية حفظ سيتم

في المحفوظة الزاوية إلى تلقائيًا المرآة إمالة وستتم
إلى السرعة تحويل ذراع نقل يتم كلما الذاكرة

المقبلةRالوضع المرة من اعتباًرا
الذاكرة في المحفوظ المرآة إمالة موضع ربط يتم

تم التي الزاوية العادي الموضع مع لألسفل
وضع في السرعة تحويل ذراع يكون بينما ضبطها

الوضع غير العاديRآخر الموضع تغير إذا لذا،
أيًضا اإلمالة موضع سيتغير الضبط، بعد

الزاوية ضبط بإعادة قم العادي، الموضع تغيير عند
للخلف الرجوع وضع في

المرايا١ طي على يعمل
المرايا٢ تمديد على يعمل

للرؤية الخارجية المرايا طي مفتاح وضع
في المرايا يضبط المحايد الموضع في الخلفية

التلقائي الوضع
ليتم المرايا تمديد أو طي التلقائي الوضع يتيح

األبواب قفل فك بقفل ربطها

البارد■ الطقس في االستعمال عند
قد البارد، الطقس في التلقائي الوضع استعمال عند

التلقائي التخزين يتعذر وقد الباب مرآة تتجمد
وثلج جليد أي إزالة بعد الحالة، هذه في واإلرجاع
الوضع باستخدام المرآة بتشغيل قم الباب، مرآة عن

باليد المرآة حرك أو اليدوي
الطلب■ حسب الضبط

التلقائي المرايا وتمديد طي عملية تغيير يمكن
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(

المرايا وتمديد طي

تحذير
المرآة■ تحرك أثناء

المرآة، وتعّطل شخصية بجروح اإلصابة لتفادي
المرآة في يدك تنحشر ال لكي حريًصا كن

المتحركة
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السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

تشغيل بواسطة اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن
واحدة بلمسة المفاتيح

اإلغالق١
واحدة٢ بلمسة *اإلغالق

الفتح٣
واحدة٤ بلمسة *الفتح
المفتاح:* بتشغيل قم جزئي، بشكل النافذة إليقاف

المعاكس االتجاه في

عندما■ اآللية النوافذ تشغيل يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
المحرك■ إيقاف بعد اآللية النوافذ تشغيل

لمدة اآللية النوافذ تشغيل حتى٤٥يمكن تقريبًا ثانية
الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة بعد

ACCESSORYال ولكن، اإليقاف وضع إلى أو
األماميين البابين أحد فتح تم إذا تشغيلها يمكن

االحتباس■ من الحماية وظيفة
أثناء النافذة وإطار النافذة بين شيء احتبس إذا

فتحها ويتم النافذة حركة إيقاف يتم النافذة، إغالق
قليالً

االنحشار■ من الحماية وظيفة
النافذة، فتح أثناء والنافذة الباب بين شيء انحشر إذا

النافذة حركة إيقاف يتم
النافذة■ إغالق أو فتح تعذر عند

وظيفة أو االحتباس من الحماية وظيفة تعمل عندما
فتح وتعذر اعتيادي غير بشكل االنحشار من الحماية
التشغيل عمليات بإجراء قم إغالقها، أو الباب نافذة
الباب لذلك اآللية النافذة مفتاح بواسطة التالية

المحرك● تشغيل محول يكون بينما السيارة أوقف
الوضع غضونIGNITION ONفي وفي ،٤ 

أو االحتباس من الحماية وظيفة تفعيل من ثواٍن
مفتاح بتشغيل قم االنحشار، من الحماية وظيفة
أو واحدة بلمسة اإلغالق اتجاه في اآللية النافذة
بحيث باستمرار واحدة بلمسة الفتح اتجاه في

الباب نافذة وإغالق فتح يمكن
إجراء● عند حتى الباب نافذة وإغالق فتح تعذر إذا

التالي اإلجراء بتنفيذ قم أعاله، التشغيل عمليات
مبدئيًا الوظيفة تهيئة أجل من

الوضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
IGNITION ON.

في٢ االستمرار مع اآللية النافذة مفتاح اسحب
الباب نافذة وأغلق واحدة بلمسة اإلغالق اتجاه

تام بشكل
واستأنف٣ لوهلة، اآللية النافذة مفتاح بتحرير قم

واحدة، بلمسة اإلغالق اتجاه في المفتاح سحب
لمدة هناك تقريبًا٦واحمله أكثر أو ثواٍن

في٤ االستمرار مع اآللية النافذة مفتاح اضغط
الباب نافذة فتح بعد واحدة بلمسة الفتح اتجاه

لمدة المفتاح حمل واصل تام، ثانية١بشكل
أكثر أو إضافية

واستأنف٥ لوهلة، اآللية النافذة مفتاح بتحرير قم
واحدة، بلمسة الفتح اتجاه في المفتاح دفع

لمدة هناك تقريبًا٤واحمله أكثر أو ثواٍن
في٦ االستمرار مع اآللية النافذة مفتاح اسحب

بعد أخرى مرة واحدة بلمسة اإلغالق اتجاه
حمل واصل تام، بشكل الباب نافذة إغالق

لمدة أكثر١المفتاح أو إضافية ثانية
ابدأ النافذة، تحرك أثناء المفتاح بتحرير قمت إذا

البداية من مجدًدا
فتحها أو إغالقها وتعذر لألسفل النافذة عادت إذا
وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب تام، بشكل

لديك لكزس

اآللية النوافذ

اآللية النوافذ وإغالق فتح
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ةدايقلالبق

الباب■ بقفل المرتبطة النافذة تشغيل
المفتاح● باستعمال اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن

)٤٦٠ص(←*الميكانيكي
وحدة● باستعمال اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن

بعد عن الالسلكي )١١٠ص(←*التحكم
الطلب:* حسب التهيئات هذه ضبط يتم أن يجب

لديك لكزس وكيل بواسطة
اآللية■ النوافذ فتح تحذير رنان

شاشة على عرضرسالة ويتم صوتًا الرنان يصدر
أجهزة مجموعة في المتعددة المعلومات عرض

باب وفتح المحرك تشغيل محول إيقاف عند القياس
اآللية النوافذ بفتح السائق

الطلب■ حسب الضبط
الباب قفل تشغيل مثل التهيئة تغيير يمكن

المرتبط
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(

فتح من األطفال لمنع الوظيفة هذه تصميم تم
قصد بدون الركاب نوافذ إغالق أو

الركاب نوافذ مفاتيح لقفل لألسفل المفاتيح اضغط

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

النوافذ■ إغالق
تشغيل● عمليات كافة مسؤولية السائق يتحمل

الخاص التشغيل ذلك في بما اآللية، النوافذ
خاصًة المقصود، غير التشغيل لمنع بالركاب

طفل يقوم بأن تسمح ال ما، طفل قبل من
تنحشر أن الممكن من اآللية النوافذ بتشغيل
في اآلخرين والركاب األطفال جسم من أجزاء
مفتاح باستعمال يوصى أيًضا، اآللية النافذة
معك طفل اصطحاب عند وذلك النافذة، قفل

)١٥٣ص←
من● عضو أي وجود عدم من للتأكد تحقق

يكون موضع في الركاب جميع أجسام أعضاء
النوافذ تشغيل عند لالنحشار عرضة فيه

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال عند
اآللية، النوافذ وتشغيل الميكانيكي المفتاح أو
تفقدها بعد وذلك اآللية النافذة بتشغيل قم
من جزء أي انحشار احتمالية عدم من للتأكد
ال أيًضا النافذة في الركاب من راكب أي جسم
بواسطة النافذة بتشغيل طفل يقوم بأن تسمح
المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
من أجزاء تنحشر أن الممكن من الميكانيكي
النافذة في اآلخرين والركاب األطفال جسم

اآللية
محول● بإدارة قم السيارة، من الخروج عند

واحمل اإليقاف، وضع إلى المحرك تشغيل
الطفل مصطحبًا السيارة من واخرج المفتاح
مقصود، غير تشغيل هناك يكون قد معك
يؤدي قد الذي إلخ، الطفل عبث بسبب وذلك

حادث وقوع إلى
االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعمدة بصورة االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن

النافذة انغالق قبل مباشرة شيء احتبس
جزء أي احتباس لعدم الحذر توخى بالكامل

النافذة في جسمك من
االنحشار■ من الحماية وظيفة
مالبسك● أو جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

بصورة االنحشار من الحماية وظيفة لتفعيل
متعمدة

إذا● االنحشار من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن
النافذة انغالق قبل مباشرة شيء انحشر

جزء أي انحشار لعدم الحذر توخى بالكامل
النافذة في مالبسك أو جسمك من

قفل مفتاح قصد بدون التشغيل منع
النافذة
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مجهًزا:* كان إذا

واإلغالق■ الفتح

الفتح١
" المفتاح تميلOPENاضغط المواصلة مع "

تام بشكل تنفتح ثم ومن لألعلى السقف فتحة
*تلقائيًا

اإلغالق٢
" المفتاح تنغلقCLOSEاضغط المواصلة مع "

تلقائيًا تام بشكل السقف *فتحة

فتحة:* إغالق فتح مفتاح طرفي أحد برفق اضغط
تشغيلها أثناء السقف فتحة إليقاف السقف

السقف *فتحة

يمكن مريحة، كابينة تجربة على للحصول
لألعلى السقف فتحة السقف إمالة أو فتح

تحذير
السقف■ فتحة فتح

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
أو● أيديهم بوضع الركاب من ألي تسمح ال

تحركها أثناء السيارة خارج رؤوسهم
السقف● فتحة فوق تجلس ال

التشغيل تعليمات
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ةدايقلالبق

ولألسفل■ لألعلى اإلمالة

لالعلى١ اإلمالة
" المفتاح تلقائيًاUPاضغط تنفتح المواصلة مع "

لألعلى اإلمالة توقف موضع إلى تصل أن *إلى

لألسفل٢ اإلمالة
" المفتاح تنغلقDOWNاضغط المواصلة مع "

تلقائيًا بالكامل السقف *فتحة

إليقاف:* السقف فتحة مفتاح طرف برفق اضغط
تشغيلها أثناء السقف فتحة

عندما■ السقف فتحة تشغيل يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
االحتباس■ من الحماية وظيفة

بينما واإلطار السقف فتحة بين هدف رصد تم إذا
إيقاف يتم لألسفل، إمالتها أو السقف فتحة إغالق يتم

قليالً السقف فتحة وتفتح الحركة
التظليل■ ستارة

ذلك، مع يدويًا وإغالقها التظليل ستارة فتح يمكن
فتحة فتح عند تلقائيًا التظليل ستارة فتح سيتم

السقف
طبيعي■ بشكل السقف فتحة تنغلق ال عندما

التالي اإلجراء بتنفيذ قم
قليالً● انفتحت بعدها ولكن السقف فتحة انغلقت إذا
السيارة١ أوقف
٢" المفتاح المواصلةCLOSEاضغط مع "*١

مؤقتًا وتتوقف مجدًدا وتنفتح السقف فتحة ستنغلق

تقريبًا١٠لمدة أخرى٢*ثواٍن مرة ستنغلق ثم
ستتوقف وأخيًرا لألسفل وتميل

ثم٣ بالكامل السقف فتحة توقف من للتأكد تحقق
المفتاح بتحرير قم

تميل● ثم لألسفل تميل السقف فتحة كانت إذا
مجدًدا لألعلى

السيارة١ أوقف
٢" المفتاح المواصلةDOWNاضغط مع "*١

مؤقتًا وتتوقف مجدًدا وتنفتح السقف فتحة ستنغلق
لألعلى١٠لمدة اإلمالة موضع في تقريبًا ثم٢*ثواٍن

ستتوقف وأخيًرا أخرى مرة ستنغلق
ثم٣ بالكامل السقف فتحة توقف من للتأكد تحقق

المفتاح بتحرير قم
الصحيح،:١* غير التوقيت في المفتاح تحرير تم إذا

البداية من أخرى مرة اإلجراء تنفيذ يتم أن يجب
المؤقت:٢* التوقف فترة بعد المفتاح تحرير تم إذا

مدتها والتي أعاله إلغاء١٠المذكورة يتم ثواٍن،
قم الحالة، تلك في التلقائي التشغيل تفعيل
وذلك السقف لفتحة المبدئية التهيئة بإجراء
عمليات تنفيذ باإلمكان كان "إذا إلى بالرجوع
فتحة وإغالق فتح أو لألسفل لألعلى اإلمالة
تنفيذ باإلمكان ليس ولكن القمرية السقف

في تام" بشكل التلقائي واإلغالق الفتح عمليات
.١٥٥ص

بعد حتى بالكامل السقف فتحة إغالق يتم لم إذا
فحص اطلب صحيح، بشكٍل أعاله اإلجراء تنفيذ

لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
طبيعي■ بشكل السقف فتحة تتحرك ال عندما

الفتح وظيفة أو واإلغالق الفتح عملية تحرك عدم عند
بتنفيذ قم اعتيادي، بشكل السقف لفتحة التلقائي

التالية المبدئية التهيئة إجراءات
الوضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم

IGNITION ON.
السقف٢ فتحة بتشغيل قم

المحتوى على باالعتماد المبدئية التهيئة طريقة تتغير
تشغيله يمكن الذي

لألعلى● اإلمالة عمليات إجراء الممكن من كان إذا

P.155



١٥٦

NX300/NX200_OM_GH

السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

مغلقة السقف فتحة تكون عندما فقط
٣" المفتاح "DOWNاضغط أو "CLOSE "

المواصلة مع
لألعلى اإلمالة توقف موضع إلى تصل أن إلى افتحها

تام بشكل وإغالقها السقف فتحة فتح بعد
في أخرى مرة والتوقف لألعلى اإلمالة إجراء بعد

تام بشكل اإلغالق موضع
وقم٤ تام بشكل السقف فتحة توقف من تأكد

المفتاح بتحرير
عند● فقط السقف فتحة إغالق الممكن من كان إذا

جزئي بشكل السقف فتحة فتح
٣" المفتاح "DOWNاضغط أو "CLOSE "

المواصلة مع
لألعلى بإمالتها وقم بالكامل السقف فتحة أغلق

ذلك، بعد بالكامل الفتح موضع من بالقرب وفتحها
مرة لألعلى بإمالتها وقم بالكامل السقف فتحة أغلق
اإلغالق موضع في السقف فتحة أوقف ثم أخرى،

بالكامل
وقم٤ تام بشكل السقف فتحة توقف من تأكد

المفتاح بتحرير
اإلمالة● عمليات تنفيذ باإلمكان كان إذا

السقف فتحة وإغالق فتح أو لألسفل لألعلى
الفتح عمليات تنفيذ باإلمكان ليس ولكن القمرية

تام بشكل التلقائي واإلغالق
٣" المفتاح بالكاملOPENاضغط وافتحها "
٤" المفتاح بالكاملCLOSEاضغط وأغلقها "
٥" المفتاح إلىUPاضغط لألعلى بإمالتها وقم "

لألعلى اإلمالة إيقاف موضع إلى تصل أن
٦" المفتاح بإمالتهاDOWNاضغط وقم "

لألسفل
أن يجب خطوة، أي إتمام قبل المفتاح تحرير تم إذا

البداية من أخرى مرة اإلجراء تنفيذ يتم
الفتح وظيفة أو واإلغالق الفتح عمليات كانت إذا

عمليات إجراء بعد حتى كالمعتاد، تتحرك ال التلقائي
السيارة فحص اطلب أعاله، المذكورة التشغيل

لديك لكزس وكيل بواسطة
السقف■ فتحة فتح تحذير رنان

شاشة على عرضرسالة ويتم صوتًا الرنان يصدر
أجهزة مجموعة في المتعددة المعلومات عرض

باب وفتح المحرك تشغيل محول إيقاف عند القياس

السقف فتحة بفتح السائق
الباب■ بقفل المرتبطة السقف فتحة تشغيل
المفتاح● باستعمال السقف فتحة وإغالق فتح يمكن

)٤٦٠ص(←*الميكانيكي
وحدة● باستعمال السقف فتحة وإغالق فتح يمكن

بعد عن الالسلكي )١١٠ص(←*التحكم
الطلب:* حسب التهيئات هذه ضبط يتم أن يجب

لديك لكزس وكيل بواسطة

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

السقف■ فتحة إغالق
وإغالق● فتح عمليات مسؤولية السائق يتحمل

السقف فتحة
قبل من خاصًة المقصود، غير التشغيل لمنع

فتحة بتشغيل طفل يقوم بأن تسمح ال ما، طفل
جسم من أجزاء تنحشر أن الممكن من السقف
السقف فتحة في اآلخرين والركاب األطفال

من● عضو أي وجود عدم من للتأكد تحقق
يكون موضع في الركاب جميع أجسام أعضاء

فتحة تشغيل عند لالحتباس عرضة فيه
السقف

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال عند
السقف، فتحة وتشغيل الميكانيكي المفتاح أو
تفقدها بعد وذلك السقف فتحة بتشغيل قم
من جزء أي انحشار احتمالية عدم من للتأكد
السقف فتحة في الركاب من راكب أي جسم
فتحة بتشغيل طفل يقوم بأن تسمح ال أيًضا
عن الالسلكي التحكم وحدة بواسطة السقف
أن الممكن من الميكانيكي المفتاح أو بعد
والركاب األطفال جسم من أجزاء تنحشر

السقف فتحة في اآلخرين
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السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

ةدايقلالبق

مجهًزا:* كان إذا

تحذير
محول● بإدارة قم السيارة، من الخروج عند

واحمل اإليقاف، وضع إلى المحرك تشغيل
الطفل مصطحبًا السيارة من واخرج المفتاح
مقصود، غير تشغيل هناك يكون قد معك
يؤدي قد الذي إلخ، الطفل عبث بسبب وذلك

حادث وقوع إلى
االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعمدة بصورة االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن

السقف فتحة انغالق قبل مباشرة شيء انحشر
الحماية وظيفة تصميم يتم لم أيًضا، بالكامل
فتحة مفتاح ضغط أثناء لتعمل االحتباس من

تنحشر ال بحيث الحذر توخى السقف
إلخ أصابعك،

اإللكترونية التظليل *ستارة

وإغالق لفتح السقفية المفاتيح استعمل
اإللكترونية التظليل ستارة

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

اإللكترونية■ التظليل ستارة إغالق
من● عضو أي وجود عدم من للتأكد تحقق

يكون موضع في الركاب جميع أجسام أعضاء
ستارة تشغيل عند لالحتباس عرضة فيه

اإللكترونية التظليل
التظليل● ستارة بتشغيل لألطفال تسمح ال

اإللكترونية
شخص على اإللكترونية التظليل ستارة إغالق

اإلصابة أو الوفاة في يتسبب أن يمكن ما
خطيرة بجروح

االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعمدة بصورة االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل أال يمكن

ستارة انغالق قبل مباشرة شيء انحشر
بالكامل اإللكترونية التظليل

جروح■ أو بحروق اإلصابة لتفادي
السفلي الجزء بين الموجودة المقابض تلمس ال
تنحشر قد اإللكترونية التظليل وستارة للسقف
إذا أيًضا، بجروح تصيبك أن يمكن وبالتالي يدك
لفترة المباشرة الشمس أشعة تحت السيارة بقيت

الجزء يصبح أن الممكن فمن طويلة، زمنية
في يتسبب أن ويمكن جًدا ساخنًا للسقف السفلي

بحروق اإلصابة
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السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

واإلغالق■ الفتح

الفتح١
" المفتاح تنفتحOPENاضغط المواصلة مع "

تلقائيًا بالكامل اإللكترونية التظليل *ستارة

اإلغالق٢
" المفتاح تنغلقCLOSEاضغط المواصلة مع "

تلقائيًا بالكامل اإللكترونية التظليل *ستارة

ستارة:* إليقاف المفتاح طرف برفق اضغط
تشغيلها أثناء اإللكترونية التظليل

عندما■ اإللكترونية التظليل ستارة تشغيل يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
االحتباس■ من الحماية وظيفة
اإللكترونية● التظليل ستارة بين هدف رصد تم إذا

التظليل ستارة إغالق يتم بينما واإلطار
ستارة وتفتح الحركة إيقاف يتم اإللكترونية،

قليالً اإللكترونية التظليل
عند● حتى االحتباس، من الحماية وظيفة عمل عند

" جانب مرةCLOSEضغط المفتاح من "
في اإللكترونية التظليل ستارة تتحرك لن أخرى،
العكسي التشغيل يتوقف أن إلى اإلغالق اتجاه

تام بشكل
المحيطة،● واألشياء القيادة ظروف على باالعتماد

ما بشيء اإللكترونية التظليل ستارة ترتطم فقد
عكسي بشكل وتعمل

التلقائي■ واإلغالق الفتح وظيفة تعمل ال عندما
التالية المبدئية التهيئة إجراء بتنفيذ قم

الوضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
IGNITION ON.

٢" المفتاح المواصلةCLOSEاضغط مع "
اإلغالق موضع من بالقرب تكون أن إلى تنغلق

اتجاه في تعمل ذلك، بعد تتوقف ثم ومن بالكامل
بالكامل اإلغالق موضع إلى تنغلق ثم الفتح

تنفيذ يتم أن يجب اإلتمام، قبل المفتاح تحرير تم إذا
البداية من أخرى مرة اإلجراء

تعمل ال التلقائي واإلغالق الفتح وظيفة كانت إذا
المذكورة التشغيل عمليات إجراء بعد حتى كالمعتاد،
لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب أعاله،

لديك

التشغيل تعليمات
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ةدايقلا

القيادة

القيادة.١-٤. قبل
السيارة ١٦١........................قيادة

واألمتعة ١٦٧....................الحمولة
المجهزة غير السيارات مقطورة قطر

القطر ١٦٩..................بتجهيزات
المجهزة السيارات مقطورة قطر

القطر ١٦٩..................بتجهيزات
القيادة.٢-٤ إجراءات

المحرك تشغيل ١٧٥.............محول
التلقائي الحركة ١٧٨................ناقل

التغيير دائم الحركة ١٨٣............ناقل
االنعطاف إشارة ١٨٧...............ذراع
السيارة صف ١٨٨.................مكابح

المكابح ١٩١........................تثبيت
ASCالصوت تفعيل في التحكم نظام

.....................................١٩٢
والمساحات.٣-٤ األضواء تشغيل

األمامية الرئيسية األضواء ١٩٥....مفتاح
AHSالمتكيف العالي الشعاع نظام

.....................................٢٠١
التلقائي العالي ٢٠٤..............الشعاع
الضباب ضوء ٢٠٧.................مفتاح

األمامي الزجاج وغسالة ٢١٠...مساحات
الخلفية النافذة وغسالة ٢١٥......مساحة

بالوقود.٤-٤ التزود إعادة
الوقود خزان غطاء ٢١٧..............فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استعمال
لكزس من األمان ٢٢٠............نظام

PCSالتصادم قبل ما األمان نظام
....................................٢٢٦

LTAالمسرب تتبع على ٢٣٤المساعدة
LDAعن بالخروج الخاص التنبيه

بالتوجيه التحكم مع ٢٤٤....المسرب
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم
الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

....................................٢٥٢
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم

٢٦٢.........................الديناميكي
الثابتة القيادة سرعة ٢٧١..........منظم
والتشغيل اإليقاف ٢٧٣.............نظام

PKSAالخاصبدعم التنبيه نظام
٢٨٠.......................االصطفاف

سيارة صف على المساعدة مستشعر
٢٨١.............................لكزس

االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة
الساكنة ٢٨٧...............لألجسام

BSMالعمياء النقاط مراقبة نظام
....................................٢٩٦

القيادة وضع اختيار ٣٠٨.........مفتاح
البنزينGPFالنظام جسيمات مرشح

....................................٣١٠
القيادة على المساعدة ٣١١........أنظمة

العجالت بكافة القيادة قفل مفتاح
٣١٦...............)AWDموديالت
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القيادة.٦-٤ حول توجيهات
الشتاء فصل في القيادة حول توجيهات

.....................................٣١٧
الصديقة القيادة وضع حول توجيهات

٣٢٠........................Ecoللبيئة
العملية السيارة حول احتياطية تنبيهات
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القيادة١-٤ قبل

ةدايقلا

القيادة.١-٤ قبل

المحرك■ تشغيل
١٧٥ص←
القيادة■
قم١ مضغوطة، المكابح دواسة تكون بينما

الوضع إلى السرعة تحويل ذراع . (Dبنقل
)١٨٠،١٨٤ص←

٢←) السيارة صف مكابح بتحرير صقم
١٨٨(

التلقائي، الوضع في السيارة صف مكابح كانت إذا
نقل عند تلقائيًا السيارة صف مكابح تحرير يتم
غير آخر وضع أي إلى السرعة تحويل . (Pذراع

)١٨٨ص←
بالتدريج٣ المكابح دواسة بتحرير قم

لزيادة برفق التسارع دواسة واضغط
السيارة سرعة

اإليقاف■
في١ السرعة تحويل ذراع يكون بينما

المكابحDالوضع دواسة اضغط ،
صف٢ مكابح بتعشيق قم الضرورة، وعند

←) )١٨٩صالسيارة
طويلة، زمنية لفترة السيارة إيقاف تنوي كنت إذا

الوضع إلى السرعة تحويل ذراع ص. (←Pانقل
١٨٠،١٨٤(

السيارة■ صف
في١ السرعة تحويل ذراع يكون بينما

المكابحDالوضع دواسة اضغط ،

٢←) السيارة صف مكابح بتعشيق صقم
إلى١٨٩ السرعة تحويل ذراع وانقل ،
).١٨٠،١٨٤ص (←Pالوضع

إليقاف٣ المحرك تشغيل محول اضغط
المحرك

وجود٤ من التأكد بعد الباب بقفل قم
بحوزتك اإللكتروني المفتاح

تثبيت كتل بوضع قم تل، على السيارة صف تم إذا
الضرورة عند للعجالت

مرتفع■ على االنطالق بدء
قم١ مضغوطة، المكابح دواسة تكون بينما

الوضع إلى السرعة تحويل ذراع . (Dبنقل
)١٨٠،١٨٤ص←

ويتم٢ السيارة صف مكابح مفتاح اسحب
←) يدويًا السيارة صف مكابح صضبط

١٨٩(
دواسة٣ واضغط المكابح دواسة بتحرير قم

السيارة سرعة لزيادة برفق التسارع
السيارة٤ صف مكابح مفتاح على اضغط

يدويًا السيارة صف مكابح تحرير ويتم
)١٨٩ص←

مرتفع■ على االنطالق بدء عند
على االنطالق بدء على المساعدة نظام تفعيل سيتم

←) )٣١١صالتالل
المطر■ في القيادة
ألن● المطر، هطول أثناء بحرص السيارة بقيادة قم

قد والنوافذ المعتاد سينخفضعن الرؤية مجال
زلًقا سيصبح والطريق بالضباب مغشاة تصبح

المطر،● هطول بدء عند بحذر السيارة بقيادة قم
خاص بشكل زلًقا سيصبح الطريق سطح ألن

السريعة● الطرق على عالية بسرعات القيادة تجنب
من طبقة وجود الحتمالية المطر، هطول أثناء
منع يمكنها الطريق وسطح اإلطارات بين المياه

السيارة قيادة

لضمان الخاصة باإلجراءات االلتزام يجب
آمنة قيادة

القيادة إجراء
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القيادة١-٤ قبل

صحيح بشكل والكبح التوجيه نظامي عمل
القيادة■ أثناء المحرك سرعة

عالية المحرك سرعة تصبح قد التالية، الظروف في
التلقائي للتحكم األمر هذا يُعزى القيادة أثناء

السرعة تحويل تطبيق أو تصاعديًا السرعة بتحويل
إلى يشير ال وهو القيادة ظروف مع للتوافق تنازليًا

مفاجئ تسارع
أو● مرتفع على تسير بأنها السيارة على الحكم يتم

منحدر
التسارع● دواسة تحرير عند
الوضع● اختيار أثناء المكابح دواسة ضغط عند

الرياضي
الكبح■ تخطي نظام المحرك خرج تقييد
نفس● في والمكابح التسارع دواستي ضغط عند

المحرك خرج تقييد يتم فقد الوقت،
عرض● شاشة على تحذير عرضرسالة يتم

النظام تشغيل أثناء المتعددة المعلومات
بدء■ في التحكم نظام المفاجئ االنطالق تقييد

القيادة
قد● التالية، اإلعتيادية غير التشغيل عملية إجراء عند

المحرك خرج تقييد يتم
الوضع• من السرعة تحويل ذراع نقل إلىRعند

Dمن أو ،DإلىRمن أو ،NإلىRمن أو ،P 
منDإلى أو ،PإلىRالوضعDعلى يتضمن
Mرسالة تظهر التسارع، دواسة ضغط أثناء

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

التعليمات
أثناء• جًدا كبير بشكل التسارع دواسة ضغط عند

الخلف إلى السيارة رجوع
مفعالً،● القيادة بدء في التحكم نظام يكون عندما

الوحل من الخروج في مشكلة سيارتك تواجه قد
قم الحالة، هذه مثل في السقوط حديثة الثلوج أو

نظام تفعيل إللغاء٣١٢ص (←TRCبإلغاء
السيارة تصبح بحيث القيادة بدء في التحكم نظام
حديثة الثلوج أو الوحل من الخروج على قادرة

السقوط

الجديدة■ لكزس سيارتك تليين
التنبيهات بمراعاة يوصى سيارتك، عمر إلطالة

التالية االحتياطية
كم٣٠٠ألول●

المفاجئ التوقف تجنب
كم٢٠٠٠ألول●
جًدا• عالية بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال
المفاجئ• التسريع تجنب
السرعات• باستعمال السيارة قيادة إلى تعمد ال

مستمر بشكل المنخفضة
لفترات• ثابتة بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

طويلة زمنية
لجنوب القطر بتجهيزات المجهزة للسيارات

أفريقيا
كم٨٠٠ألول●

مقطورة قطر إلى تعمد ال
أجنبي■ بلد في سيارتك قيادة

من وتأكد العالقة ذات السيارة تسجيل بقوانين التزم
←) الصحيح الوقود )٤٨٤صتوفر

إيقاف■ قبل خاملة بسرعة المحرك دوران مدة
المحرك

ليدور المحرك اترك التوربيني، الشاحن تلف لمنع
كبير بحمل القيادة بعد مباشرًة خاملة بسرعة

القيادة ظروف
دوران مدة
المحرك

خاملة بسرعة
أو المدينة طرق في العادية القيادة
حد ضمن عالية بسرعات القيادة
أو السريع الطريق على السرعة

بها الموصى السرعة
ليسضروريًا

القيادة أو حاد منحدر على القيادة
حلبات في القيادة المستمرة

أو مقطورة قطر أو إلخ السباق،
المجهزة السيارات أخرى سيارة

القطر بتجهيزات

دقيقة١
تقريبًا
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القيادة١-٤ قبل

ةدايقلا

للبيئة■ الصديقة االقتصادية القيادة Ecoوضع
٨٥ص←

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

السيارة■ تشغيل بدء عند
عند دائًما بقدمك المكابح دواسة ضغط واصل
زحف يمنع هذا المحرك دوران أثناء التوقف

السيارة
السيارة■ قيادة عند
معتاد● غير كنت إذا السيارة قيادة إلى تعمد ال

والتسارع المكابح دواستي موضعي على
الخطأ الدواسة على الضغط لتجنب

دواسة• من بدالً التسارع دواسة على الضغط
التسريع في سيتسبب خاطئ بشكل المكابح
وقوع إلى يؤدي قد مما للسيارة المفاجئ

حادث
ثني• إلى تضطر قد للخلف، الرجوع عند

استعمال في صعوبة إلى يؤدي مما جسمك،
بشكل الدواسات استعمال من تأكد الدواسات

صحيح
قيادة• وضعية على الحفاظ احرصعلى

هذا قليالً السيارة تحريك عند حتى صحيحة
والتسارع المكابح دواستي ضغط لك يتيح

صحيح بشكل
اليمنى• قدمك باستعمال المكابح دواسة اضغط

يؤخر قد اليسرى بقدمك المكابح دواسة ضغط
الذي األمر الطوارئ، حاالت في االستجابة

حادث وقوع عنه ينجم
قابلة● مواد على السيارة قيادة إلى تعمد ال

منها بالقرب السيارة توقف أو لالشتعال
ساخنة العادم غازات و العادم نظام يكون قد

في تتسبب قد الساخنة األجزاء هذه جًدا
قابلة مواد أية وجود حال في حريق نشوب

منها بالقرب لالشتعال

إيقاف● إلى تعمد ال العادية، القيادة أثناء
يتسبب لن القيادة أثناء المحرك إيقاف المحرك

الكبح، أو التوجيه على السيطرة فقدان في
لهذه القدرة مؤازرة فقدان في سيتسبب ولكنه
أكثر والكبح التوجيه سيجعل هذا األنظمة

جانب على تتوقف أن عليك ينبغي لذا صعوبة،
القيام يكون أن بمجرد السيارة وتوقف الطريق

آمنًا بذلك
عندما الحال هو مثلما الطوارئ، حال في
العادية بالطريقة السيارة إيقاف يصبح

← ٤١٦صمستحيالً
السرعة● تحويل المحرك مكابح استعمل

عند آمنة قيادة سرعة على للحفاظ تنازليًا
حاد منحدر على نزوالً القيادة

في يتسبب قد مستمر بشكل المكابح استعمال
زائد بشكل المكابح حرارة درجة ارتفاع

←) فعاليتها )١٧٨،١٨٣صوفقدان
أو● المقعد أو القيادة عجلة مواضع تضبط ال

الخلفية للرؤية الخارجية أو الداخلية المرايا
القيادة أثناء

السائق سيطرة فقدان في يتسبب قد ذلك فعل
السيارة على

أو● رؤوس أو أذرع جميع أن من دائًما تأكد
غير األخرى الركاب جميع أجسام أعضاء

السيارة خارج موجودة
إلى● تعمد ال العجالت بكل الدفع موديالت

الوعرة الطرق على السيارة قيادة
العجالت بكل الدفع سيارة ليست السيارة هذه
باتباع قم الوعرة الطرق على للقيادة المصممة

حال في توخيها الواجب التحذيرات جميع
أمًرا الوعرة الطرق على القيادة أصبحت

تجنبه اليمكن
خالل● من أو النهر عبر القيادة إلى تعمد ال

أخرى مائية مسطحات
في كهربائي تماس حدوث في ذلك يتسبب قد
في تلف أو اإللكترونية، الكهربائية المكونات
آخر شديد تلف حدوث في التسبب أو المحرك

السيارة في
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تحذير
زلقة■ طرق أسطح على القيادة عند
يتسبب● قد المفاجئ والتوجيه والتسارع الكبح

التحكم على قدرتك وخفض اإلطار انزالق في
بالسيارة

عن● الناتج المحرك كبح أو المفاجئ التسارع
المحرك سرعة في التغييرات أو السرعة تحويل

السيارة انزالق في تتسبب أن يمكن
اضغط● ضحلة، مياه بركة عبر القيادة بعد

المكابح أن من للتأكد برفق المكابح دواسة
المبللة المكابح حشيات صحيحة بصورة تعمل
إذا صحيح بشكل العمل من المكابح تمنع قد
وال فقط واحد جانب على مبللة المكابح كانت
على يؤثر أن لذلك فيمكن صحيح، بشكل تعمل

السيارة بتوجيه التحكم
السرعة■ تحويل ذراع نقل عند
يكون● بينما للخلف السيارة برجوع تسمح ال

أن أو القيادة، وضع في السرعة تحويل ذراع
ذراع يكون بينما لألمام السيارة تتدحرج

الوضع في السرعة .Rتحويل
المحرك تشغيل توقف في يتسبب قد ذلك فعل
والتوجيه، الكبح أداء تدهور إلى يؤدي قد أو
السيارة تضرر أو حادث وقوع إلى يؤدي مما

إلى● السرعة تحويل ذراع نقل إلى تعمد ال
السيارةPالوضع حركة أثناء

وقد الحركة ناقل تلف يسبب قد ذلك فعل
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي

إلى● السرعة تحويل ذراع نقل إلى تعمد ال
األمامRالوضع إلى السيارة تحرك أثناء

وقد الحركة ناقل تلف يسبب قد ذلك فعل
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي

إلى● السرعة تحويل ذراع نقل إلى تعمد ال
للخلف السيارة حركة أثناء القيادة وضع
وقد الحركة ناقل تلف يسبب قد ذلك فعل
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي

الوضع● إلى السرعة تحويل ذراع أثناءNنقل
ال المحرك فصل على سيعمل السيارة حركة
الوضع اختيار عند متوفًرا المحرك كبح يكون

N.

السرعة● تحويل ذراع نقل عدم احرصعلى
التسارع دواسة ضغط أثناء

آخر موضع أي إلى السرعة تحويل ذراع نقل
الوضع الوضعPغير إلىNأو يؤدي قد

األمر السيارة تسارع في مفاجئة سريعة زيادة
عنه ينتج قد حادث وقوع في يتسبب قد الذي

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
حاد■ صوت أو احتكاك ضجيج سمعت إذا

المكابح حشيات تآكل مؤشرات
الموديالت  AGZ10L-AWTLTVباستثناء
*AGZ15L-AWTLTVو

بواسطة المكابح حشيات فحصواستبدال اطلب
ممكن وقت بأسرع لديك لكزس وكيل

استبدال يتم لم إذا للمكابح الدوار الجزء يتلف قد
ضروري استبدالها يكون عندما الحشيات

أقراص أو و المكابح بحشيات السيارة قيادة
خطر على ينطوي االهتراء حدود تجاوزت مكابح

ملصق:* على الموديل رمز إلى اإلشارة تتم
←) )٤٧٢صالصانع

للموديالتAGZ10L-AWTLTVو
AGZ15L-AWTLTV*

بواسطة المكابح حشيات فحصواستبدال اطلب
ممكن وقت بأسرع لديك لكزس وكيل

استبدال يتم لم إذا للمكابح الدوار الجزء يتلف قد
ضروري استبدالها يكون عندما الحشيات

وأقراص حشيات اهتراء فقط األمامية المكابح
تحسين في يساهم معتدلة بمستويات المكابح

تتآكل فقد لذلك، وكنتيجًة األمامية المكابح قدرة
المكابح أقراص من أسرع األقراصبشكٍل
المكابح، حشيات استبدال عند لذا، التقليدية
سماكة قياس أيًضا تطلب أن لكزس توصي

األقراص
أقراص أو و المكابح بحشيات السيارة قيادة

خطر على ينطوي االهتراء حدود تجاوزت مكابح
ملصق:* على الموديل رمز إلى اإلشارة تتم

←) المصادقة قانون ملصق أو صالصانع
٤٧٢(
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تحذير
السيارة■ توقف عند
المحرك● دوران تسريع إلى تعمد ال

موضع أي في السرعة تحويل ذراع كان إذا
الوضع الوضعPغير سرعةNأو تزداد فقد ،

مما متوقعة، وغير مفاجئة بصورة السيارة
حادث وقوع في يتسبب

تدحرج عن الناجمة الحوادث وقوع لمنع
بقدمك المكابح دواسة ضغط واصل السيارة،
مكابح بتعشيق وقم المحرك، دوران أثناء دائًما

األمر لزم إذا السيارة صف
ولمنع● منحدر، على السيارة إيقاف حال في

السيارة تحرك عن الناجمة الحوادث وقوع
دواسة على الضغط واصل للخلف، أو لألمام

وقم المحرك، دوران أثناء دائًما المكابح
إذا بإحكام السيارة صف مكابح بتعشيق

الضرورة استدعت
المحرك● دورات زيادة أو تسريع تجنب

توقف أثناء عالية بسرعة المحرك تدوير
نظام حرارة درجة بارتفاع يتسبب قد السيارة
عنه ينتج قد الذي األمر زائد، بشكل العادم
قابلة مواد وجود حال في حريق نشوب

منه بالقرب لالشتعال
السيارة■ صف عند
علب● أو السجائر والعات أو النظارات تترك ال

عندما السيارة داخل العصير علب أو الرش
الشمس أشعة تحت السيارة تكون
اآلتي حدوث إلى يؤدي قد ذلك عمل

علب• أو السجائر والعة من الغاز يتسرب قد
حريق نشوب إلى يؤدي قد مما الرش،

في• تتسبب قد السيارة داخل الحرارة درجة
والمواد البالستيكية العدسات تشقق أو تشّوه

للنظارات البالستيكية
وتنسكب• تتشقق أن العصير لعلب يمكن

قد مما السيارة، مقصورة في محتوياتها
في كهربائي تماس حدوث في أيًضا يتسبب

الكهربائية السيارة مكونات

كانت● إذا السيارة في السجائر والعات تترك ال
القفازات صندوق مثل مكان في السجائر والعة
عند قصد دون إشعالها يتم قد األرضية، على أو

الذي األمر المقعد، ضبط أو األمتعة وضع
حريق نشوب في يتسبب

الزجاج● على أقراصالصقة تثبيت إلى تعمد ال
معطرات مثل علبًا تضع ال النوافذ أو األمامي

لوحة أو القياس أجهزة لوحة على الهواء
تعمل قد العلب أو الالصقة األقراص العدادات
في حريق نشوب في متسببة العدسات، عمل

السيارة
الزجاج● كان إذا مفتوحة نافذًة أو بابًا تترك ال

الزجاج مثل معدنية بطبقة مطليًا المنحني
الشمس ضوء يتسبب قد بالفضة الملون

العدسات، عمل الزجاج يعمل أن في المنعكس
حريق نشوب في متسببًا

وانقل● السيارة صف مكابح بتعشيق دائًما قم
الوضع إلى السرعة تحويل وأوقفPذراع
السيارة بقفل وقم المحرك تشغيل

دوران أثناء مراقبة بدون السيارة تترك ال
المحرك

ذراع وجود أثناء مصفوفة السيارة كانت إذا
الوضع في السرعة مكابحPتحويل أن إال

السيارة تبدأ قد معشقة، غير سيارة صف
حادث وقوع إلى يؤدي قد مما بالتحرك

أو● المحرك دوران أثناء العادم أنابيب تلمس ال
مباشرًة المحرك إيقاف بعد

بحروق اإلصابة في يتسبب قد ذلك فعل
السيارة■ داخل غفوة تأخذ عندما

قمت إذا ذلك، بخالف دائًما المحرك تشغيل أوقف
دواسة ضغط أو السرعة تحويل ذراع بتحريك
وقوع في هذا يتسبب قد قصد، بدون التسارع

حرارة درجة ارتفاع بسبب حريق اندالع أو حادث
كانت إذا ذلك، إلى باإلضافة زائد بشكل المحرك
فإن سيئة، تهويته مكان في مصفوفة السيارة
داخل إلى وتتسرب تتجمع قد العادم غازات

التعرضلمشكلة أو الوفاة إلى يؤدي مما السيارة،
خطيرة صحية
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تحذير
الكبح■ عند
من● المزيد توخى مبللة، المكابح تكون عندما

القيادة أثناء الحرص
مبللة، المكابح تكون عندما الكبح مسافة تزداد
جانب إلى السيارة انحراف في هذا يتسبب وقد
المكابح استعمال عند اآلخر الجانب من أكثر
من تتمكن ال قد السيارة صف مكابح أن كما

السيارة تثبيت إحكام
اترك● يعمل، ال المكابح مؤازر جهاز كان إذا

والسيارات سيارتك بين كافية تتابع مسافة
أو المنحدرات وتجنب أمامك تسير التي
استعمال تتطلب التي الحادة االنعطافات

المكابح
ولكن ممكنًا، الكبح يبقى الحالة، هذه في

من أكبر بقوة المكابح دواسة ضغط ينبغي
تزداد سوف الكبح مسافة أن كما المعتاد
الفور على لديك المكابح تصليح اطلب

توقف● إذا المكابح دواسة ضغط تكرر ال
القيادة أثناء فجأة المحرك

جزًءا تستهلك المكابح دواسة على ضغطة كل
آليًا المعززة للمكابح المدخرة القدرة من

من● المكابح نظام هيدروليكيين٢يتألف نظام
النظامين، هذين أحد تعطل إذا مستقلين؛

الحالة، هذه في يعمل اآلخر النظام سيبقى
من أكبر بقوة المكابح دواسة ضغط يجب

تصليح اطلب الكبح مسافة وستزداد المعتاد
الفور على لديك المكابح

السيارة■ انغرزت إذا
عند زائد بشكٍل العجالت تدوير إلى تعمد ال
تكون عندما أو األرض عن إطار أي ارتفاع

يتلف قد إلخ الوحل، الرمل، في منغرزة السيارة
السيارة يدفع أو الدفع منظومة مكونات هذا
حادث وقوع في يتسبب مما للخلف، أو لألمام

مالحظة
السيارة■ قيادة عند
في● والمكابح التسارع دواستي تضغط ال

من يحد قد هذا ألن القيادة، أثناء نفسه الوقت
المحرك خرج

دواستي● تضغط أو التسارع دواسة تستعمل ال
لتثبيت نفسه الوقت في والمكابح التسارع

التالل على السيارة
السيارة■ قطع إتالف لتفادي
أحد● في بالكامل القيادة عجلة بإدارة تقم ال

لفترة الموضع ذلك في تثبيتها و االتجاهات
طويلة زمنية

نظام موتور إتالف في يتسبب قد ذلك فعل
اآللي التوجيه

بقيادة● قم مطبات، بها طرق على القيادة عند
إتالف لتفادي اإلمكان قدر ببطء السيارة
إلخ السيارة أسفل ومنطقة العجالت،

●NX300بسرعة المحرك دوران احرصعلى
أوقف كبير بحمل القيادة بعد مباشرًة خاملة
التوربيني الشاحن يبرد أن بعد فقط المحرك

)١٦٢ص←
تلف في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق

التوربيني الشاحن
القيادة■ أثناء اإلطارات أحد انثقب إذا

الحاالت يسبب أن يمكنه التالف أو المثقوب اإلطار
واضغط بإحكام القيادة عجلة أمسك التالية

حركة إلبطاء تدريجية بصورة المكابح دواسة
السيارة

سيارتك● على السيطرة الصعب من يصبح قد
السيارة● من غريبة اهتزازات أو أصوات تصدر
طبيعي● غير بشكٍل السيارة ستميل

حال في به القيام عليك يجب ما حول معلومات
←) إطار )٤٣٧،٤٤٨صانثقاب
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مالحظة
بالمياه■ مغمورة طرق مواجهة عند

مغمور طريق على السيارة قيادة إلى تعمد ال
إلخ غزيرة، أمطار هطول بعد يحدث كما بالمياه
الشديدة األعطال إلحاق في يتسبب قد ذلك فعل

بالسيارة التالية
مفاجئ● بشكل المحرك تشغيل توقف
المكونات● في كهربائي تماس حدوث

الكهربائية
المياه● في االنغمار عن الناجم المحرك عطل

وانغمار بالمياه، مغمورة طرق على القيادة عند
وكيل من تطلب أن احرصعلى بالمياه، سيارتك

التالية الفحص عمليات إجراء لديك لكزس
المكابح● وظيفة
والسوائل● الزيوت وجودة كمية في التغيرات

ومحول الحركة وناقل للمحرك المستعملة
والمفاضل العجالت بكل الدفع سيارات الدفع
إلخ ، العجالت بكل الدفع سيارات الخلفي

بكل● الدفع موديالت الدفع عمود تشحيم حالة
حيثما التعليق ووصالت والمحامل العجالت
إلخ والمحامل، الوصالت جميع وأداء ، أمكن

السيارة■ صف عند
وانقل السيارة صف مكابح بتعشيق دائًما قم

الوضع إلى السرعة تحويل اإلخفاقPذراع
قد أو السيارة تحرك في يتسبب قد ذلك بعمل

ضغط تم إذا مفاجئة بصورة السيارة سرعة تزداد
الخطأ طريق عن التسارع دواسة

واألمتعة الحمولة

التنبيهات حول التالية للمعلومات انتبه
وسعة بالتخزين المتعلقة االحتياطية

والحمولة التحميل

تحذير
األمتعة■ حجيرة في تحميلها ينبغي ال أشياء

حريق نشوب في تتسبب أن يمكن التالية األشياء
األمتعة حجيرة في تحميلها تم إذا

البنزين● على تحتوي التي األوعية
المضغوطة● السوائل علب
التخزين■ حول احتياطية تنبيهات

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
على الضغط دون يحول قد ذلك بعمل اإلخفاق

عن الرؤية يحجب قد أو صحيح بشكل الدواسات
بالسائق األشياء ترتطم أن إلى يؤدي قد أو السائق

حادث وقوع في متسببة الركاب أو
حجيرة● في واألمتعة الحمولة بترتيب قم

ممكنًا ذلك كان كلما األمتعة
في● واألمتعة البضائع تكديس إلى تعمد ال

ظهور من أعلى بمستوى األمتعة حجيرة
المقاعد

لألسفل،● الخلفية المقاعد بطي تقوم عندما
المقاعد خلف الطويلة األشياء وضع عدم يجب

مباشرًة األمامية
حجيرة● في بالركوب ألحٍد أبًدا تسمح ال

الركاب لجلوس مصممًة ليست ألنها األمتعة
واضعين مقاعدهم في يجلسوا أن يجب فيها

صحيح بشكل المقاعد أحزمة
على● أو في األمتعة أو الحمولة تضع ال

التالية المواضع
السائق• قدم عند
الخلفية• المقاعد أو األمامي الراكب مقعد على

األشياء تكديس عند
األمتعة• غطاء على
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تحذير
القياس• أجهزة لوحة على
العدادات• لوحة على

الركاب● مقصورة في األشياء جميع بتثبيت قم
وتوزيعها■ الحمولة
ينبغي● مما أكثر سيارتك تحميل إلى تعمد ال
متساٍو● غير بشكٍل الحمولة تضع ال

القدرة تدني في يتسبب قد المالئم غير التحميل
في يتسبب قد مما الكبح أو بالتوجيه التحكم على

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث
السيارات■ السقفية األمتعة حاملة استعمال عند

سقفية بسكك المجهزة
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

موزًعا● وزنها يكون بحيث الحمولة بوضع قم
والخلفية األمامية المحاور بين متساٍو بشكل

ال● عريضة، أو طويلة حمولة تحميل حال في
الكلي العرض أو الطول تجاوز إلى أبًدا تعمد

←) )٤٧٢صللسيارة
بإحكام● مثبتة الحمولة أن من تأكد القيادة، قبل

السقفية األمتعة حامل على
األمتعة● حامل على حمولة بتحميل القيام إن

السيارة أعلى الثقل مركز سيجعل السقفية
أو المفاجئ اإلنطالق أو العالية السرعات تجنب

أو المفاجئ الكبح أو الحادة االنعطافات
في ذلك يتسبب فقد وإال المفاجئة، المناورة
عن الناجم السيارة انقالب أو السيطرة فقدان

بالشكل السيارة هذه تشغيل في اإلخفاق
أو وفاة حدوث عنه ينجم والذي الصحيح

خطيرة بجروح اإلصابة
الوعرة،● الطرق على طويلة، لمسافة القيادة عند

بين السيارة بإيقاف قم عالية، بسرعات أو
أن من للتأكد الرحلة أثناء واآلخر الحين

مكانها في مازالت الحمولة
وزنها● يتجاوز حمولة وضع إلى تعمد  ٨٠ال

السقفية األمتعة حامل على كجم

مالحظة
بفتحة■ المجهزة السيارات حمولة تحميل عند

البانورامي بالسقف أو السقف
السقف فتحة على األمتعة وضع إلى تعمد ال

قد ذلك اتباع في اإلخفاق البانورامي والسقف
تلف حدوث إلى يؤدي
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ةدايقلا

و بها المسموح القطر قدرة من  GVMتحقق
و اإلجمالية السيارة قدرةMPACكتلة

قضيب وحمل ، بها المسموح القصوى المحاور
←) القطر قبل به المسموح )٤٧٢صالجر

سيارتك كتيفة وصلة باستعمال لكزس توصي
منتجات استعمال أيًضا يتم قد لكزس من

مماثلة وجودة مالئمة بطبيعة أخرى

غير السيارات مقطورة قطر
القطر بتجهيزات المجهزة

لقطر سيارتك باستعمال لكزس تنصح ال
وصلة بتركيب لكزس تنصح ال كما مقطورة
لحمل قطر بوصالت حامل استعمال أو قطر
أو النارية الدراجات أو المتحركة الكراسي
لقطر مصممة غير فسيارتك إلخ الهوائية،

على المركبة الحامالت الستعمال أو مقطورة
قطر وصالت

المجهزة السيارات مقطورة قطر
القطر بتجهيزات

كسيارة أساسي بشكٍل سيارتك تصميم تم
سيؤثر مقطورة بقطر القيام الركاب لنقل
والمتانة والكبح واألداء التوجيه على سلبًا
الرضا ومدى سالمتك إن الوقود واستهالك
الصحيح االستعمال على يعتمدان األداء عن
الحذرة القيادة وعادات الصحيحة للمعدات
إلى تعمد ال اآلخرين، وسالمة لسالمتك

المقطورة أو السيارة على زائد حمل وضع
الحرصالشديد توخى بأمان، مقطورة لقطر

لخصائص وفًقا السيارة بقيادة وقم
التشغيل وظروف المقطورة

أو الضرر على لكزس ضمانات تنطبق ال
ألغراض مقطورة قطر عن الناجم العطل

تجارية
المزيد عن لديك المحلي لكزس وكيل اسأل
لوجود نظرا القطر، قبل التفاصيل من

البلدان بعض في إضافية قانونية متطلبات

الوزن حدود

القطر كتيفة وصلة
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تركيب عند الخاصبك الوكيل استشارة يرجى
قد الصحيح غير التركيب ألن المقطورة، أضواء
الحرص يرجى السيارة ألضواء تلفا يسبب
أضواء تثبيت عند دولتك بقوانين التقيّد على

المقطورة

الجر■ قضيب وحمل المقطورة وزن إجمالي
به المسموح

المقطورة وزن إجمالي
حمولة إلى باإلضافة نفسها المقطورة وزن

للقطر قدرة أقصى ضمن يكون أن يجب المقطورة
←) خطيًرا أمًرا الوزن هذا تجاوز )٤٧٢صيعد

أو اإلحتكاك قارن باستعمال قم مقطورة، قطر عند
بالتأرجح التحكم جهاز اإلحتكاك موازن

به المسموح الجر قضيب حمل
قضيب حمل يكون بحيث المقطورة حمل بتوزيع قم

بمقدار كجم٢٥الجر
الصانع■ ملصق المعلومات ملصق

اإلجمالية السيارة كتلة
والركاب السائق وزن مجموع يتجاوز أال يجب
فارغة السيارة وكتلة القطر ووصلة والحمولة
السيارة كتلة الجر قضيب وحمل اإلجمالية
خطيًرا أمًرا الوزن هذا تجاوز يعد اإلجمالية

المسموح القصوى الخلفية المحاور قدرة
بها

الخلفي المحور على الواقع الوزن يتجاوز أال ينبغي
يعد بها المسموح القصوى الخلفي المحور قدرة

قيم على الحصول تم خطيًرا أمًرا الوزن هذا تجاوز
ارتفاع على أجريت اختبارات من القطر قدرة

وقدرة المحرك خرج أن الحظ البحر سطح مستوى
العالية االرتفاعات على ستقل القطر

المقطورة أضواء توصيل

المقطورة بحموالت تتعلق هامة نقاط

A

B

A

B

التوصيل وكرة القطر كتيفة وصلة تركيب مواضع
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مم١٤٨٤
مم٢٥٤٦
مم٣٥٥١
مم٤٥٨٣
مم٥٦٠٤
مم٦٦١٧
مم٧٧١٣
مم٨٧٥٧
مم٩٧٦٧
مم١٠٣٥٥
مم١١٤١٣
مم١٢٤٣٤
مم١٣٤٩٦
مم١٤٥١٢
مم١٥٥٣٩
مم١٦٥٤٩
مم١٧٦١٠

مم١٨٦٤٣
مم١٩٨١٨
مم٢٠١٠٧٠
مم٢١٣٢
مم٢٢٤٣
مم٢٣٦٩
مم٢٤٧٥
مم٢٥٧٨
مم٢٦١٠٦
مم٢٧٢
مم٢٨٦
مم٢٩٩
مم٣٠٣٧١

اإلطارات■ حول معلومات
إلى● اإلطارات نفخ ضغط بزيادة كيلو٢٠٫٠قم

سم٠٫٢باسكال بار،٢كجم•ق رطل٣أو
عند٢بالبوصة بها الموصى القيمة من أكثر
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←) )٤٨١صالقطر
بما● المقطورة إطارات في الهواء ضغط بزيادة قم

للقيم ووفًقا اإلجمالي المقطورة وزن مع يتوافق
بك الخاصة المقطورة صانع قبل من بها الموصى

المقطورة■ أضواء
وأضواء االنعطاف إشارة أضواء أن من تحقق

فيها تقوم مرة كل في صحيح بشكٍل تعمل التوقف
مباشرة األسالك توصيل يؤدي قد المقطورة بوصل
األضواء وتوقف الكهربائي النظام تلف إلى بسيارتك

الصحيح بالشكل العمل عن
السيارة■ تليين جدول

تم التي السيارات استعمال بعدم لكزس توصي
لقطر القدرة آليات لمنظومة جديدة مكونات تركيب

ألول كم٨٠٠مقطورة
القطر■ قبل السالمة تفقد عمليات
لحمل● حد أقصى تجاوز عدم من تأكد

وزن أن تذكر التوصيل وكرة القطر كتيفة وصلة
تبذله الذي الحمل إلى سيضاف المقطورة قارنة
تم التي الكلية الحمولة أن من أيًضا تأكد السيارة

حدود نطاق ضمن هي السيارة على وضعها
←) )١٧٠صالوزن

المقطورة● حمل إحكام احرصعلى
الخلفية● للرؤية تكميلية خارجية مرايا إضافة يجب

تسير التي السيارات رؤية تعذرت إذا للسيارة
قم القياسية المرايا في بوضوح السيارة خلف

جانبي كال على المرايا لهذه الممتدة األذرع بضبط
ممكنة رؤية أفضل دائًما تعطيك بحيث السيارة

خلفك من للطريق
الصيانة■
عند● أكثر متكرر بشكل الصيانة إجراء يجب

الوزن عبء بسبب وذلك للقطر السيارة استعمال
العادية بالقيادة مقارنة السيارة على الواقع األكبر

كرة● تثبت التي البراغي جميع شد بإعادة قم
لمسافة القطر بعد والكتيفة كم١٠٠٠التوصيل

تقريبًا

قطر عند مختلًفا سيارتك مع التعامل سيكون

أو وفاة أو حادث وقوع لتفادي مقطورة
في يلي ما ضع خطيرة، بجروح اإلصابة

القطر عند اعتبارك
واألضواء■ المقطورة بين التوصيالت تفقد

بين التوصيالت عمل وتفقد السيارة أوقف
قصيرة لمدة القيادة بعد واألضواء المقطورة

أيًضا االنطالق وقبل
موصلة■ مقطورة مع القيادة على التدرب
والرجوع والتوقف االنعطاف على تعود

في بالتدرب موصلة مقطورة مع للخلف
حركة أو السيارات حركة من خالية منطقة

قليلة سيارات
،موصلة مقطورة مع للخلف الرجوع عند

القيادة عجلة من إليك األقرب بالجزء أمسك
الساعة عقارب باتجاه بإدارتها وقم

بعكس أو اليسار إلى بالمقطورة لالنعطاف
إلى بها لالنعطاف الساعة عقارب اتجاه
لمنع بالتدريج دائًما بإدارتها قم اليمين

شخص من اطلب التوجيه في خطأ حدوث
للخلف الرجوع عند بتوجيهك يقوم أن

حادث وقوع احتمالية لتقليل
سيارتين■ بين المسافة زيادة

سرعة تكون١٠على أن يجب ساعة، كم
تسير التي السيارة وبين بينك التي المسافة
طول مجموع من أكبر أو مساوية أمامك

المفاجئ الكبح تجنب مًعا والمقطورة سيارتك
تفقد فقد وإال، االنزالق إلى يؤدي قد الذي

صحيًحا يعد األمر هذا السيارة على السيطرة
المبللة الطرق أسطح على القيادة عند خصوًصا

الزلقة أو
التوجيه
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ةدايقلا

عجلة■ حركة المفاجئ التسارع
االنعطاف القيادة

إلى يؤدي قد القطر عند حادة بانعطافات القيام
بخفض قم بسيارتك المقطورة اصطدام

من االقتراب عند مسبًقا كبير بشكل السرعة
لتفادي وحذر ببطء بدخولها وقم االنعطافات

المفاجئ الكبح
االنعطاف■ حول هامة نقاط

المنعطف داخل من المقطورة عجالت تقترب
المجال إلفساح السيارة عجالت من أكثر

أكثر االنعطاف زاوية بتوسيع قم هذا، بحدوث
عادًة تكون مما

االستقرار■ حول هامة نقاط
غير الطرق أسطح عن الناتجة السيارة حركة
على ستؤثر القوية العارضة والرياح المستوية
الحافالت بفعل أيًضا السيارة تهتز قد التوجيه
تفقد بجانبها تمر التي الكبيرة الشاحنات أو
السير عند متكرر بشكل خلفك من الطريق
مثل حدوث فور المركبات هذه مثل بجانب
السرعة بخفض إبدأ للسيارة، الحركة هذه
المكابح بتعشيق وذلك الفور على بسالسة

أثناء باستقامة السيارة بتوجيه دائًما قم ببطء
الكبح

األخرى■ السيارات تجاوز
والمقطورة سيارتك طول مجموع أخذ عليك
بين المسافة أن من والتأكد االعتبار بعين مًعا

المسارب تغيير قبل كافية السيارتين
الحركة■ ناقل حول معلومات

نظام وأداء المحرك كبح فعالية على للحفاظ
تستعمل ال المحرك، كبح استعمال عند الشحن،

الوضع في الحركة الوضعDناقل في كان إذا
Mتحويل نطاق موضع يكون أن يجب ،

(←4السرعة أقل )١٧٨،١٨٣صأو
بشكل■ المحرك حرارة درجة ارتفعت إذا

زائد
حاد منحدر على صعوًدا محملة مقطورة قطر

تتجاوز التي الحرارة درجات في °م٣٠طويل
محرك حرارة درجة ارتفاع إلى يؤدي قد
درجة مقياس أشار إذا زائد بشكل السيارة
درجة ارتفاع إلى المحرك تبريد سائل حرارة
بإيقاف قم زائد، بشكل السيارة محرك حرارة
عن جانبًا تنحى الفور، على الهواء تكييف نظام
←) آمن مكان في السيارة وأوقف الطريق

)٤٦٦ص
السيارة■ صف عند

لكل العجالت تحت تثبيت كتل بوضع دائًما قم
مكابح بتعشيق قم والمقطورة السيارة من
إلى السرعة تحويل ذراع وانقل السيارة صف

.Pالوضع
تحذير

القسم هذا في الموضحة التعليمات جميع اتبع
وقوع في يتسبب أن يمكن ذلك عمل في اإلخفاق

بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث
خطيرة

مقطورة■ قطر حول احتياطية تنبيهات
في تجاوزات أية وجود عدم من تأكد القطر، عند

←) الوزن )١٧٠صحدود
بجروح■ اإلصابة أو حادث وقوع لتفادي
مدمج● احتياطي بإطار المجهزة السيارات

اإلطار يكون عندما مقطورة قطر إلى تعمد ال
سيارتك على مركبًا المدمج االحتياطي

قطر● عند التالية األنظمة استعمال إلى تعمد ال
مقطورة

مجهًزا• كان إذا الثابتة القيادة سرعة منظم
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تحذير
الراداري• الثابتة القيادة سرعة منظم

مجهًزا كان إذا الديناميكي
القطر■ عند السيارة سرعة

لقطر القصوى القانونية بالسرعات تقيد
مقطورة

الطويلة■ المنحدرات أو التالل نزول قبل
ال ذلك، مع تنازليًا السرعة بخفضوتحويل قم
مفاجئ بشكل تنازليًا السرعة بتحويل أبًدا تقم

الطويلة المنحدرات أو التالل نزول أثناء
المكابح■ دواسة استعمال

أو كثيًرا المكابح دواسة على الضغط تواصل ال
طويلة زمنية لفترات

حرارة درجة ارتفاع إلى يؤدي قد ذلك فعل
الكبح تأثير تقليل أو زائد بشكل المكابح

مالحظة
بشكل■ المقطورة أضواء جدل إلى تعمد ال

مباشر
إلى مباشر بشكل المقطورة أضواء جدل يؤدي قد
عطل وحدوث سيارتك في الكهربائي النظام تلف
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القيادة.٢-٤ إجراءات

السيارة١ صف مكابح تعشيق من تأكد
في٢ السرعة تحويل ذراع وجود من تأكد

.Pالوضع
بإحكام٣ المكابح دواسة اضغط

و عرضرسالة عرضسيتم شاشة على
المتعددة المعلومات

المحرك تشغيل بدء يمكن ال عرضها، يتم لم إذا
لفترة٤ المحرك تشغيل محول اضغط

محكم وبشكٍل قصيرة
ضغطة فإن المحرك، تشغيل محول تشغيل عند

أن الضروري من ليس تكفي وقوية قصيرة واحدة
مضغوًطا وتبقيه المفتاح تضغط

مدة حتى أو تشغيله يبدأ حتى المحرك يدور سوف
أقل٣٠أقصاها أيهما ثانية،

تشغيل بدء يتم أن إلى المكابح دواسة ضغط واصل
بالكامل المحرك

لمحول وضع أي من المحرك تشغيل بدء يمكن
المحرك تشغيل

المحرك■ تشغيل بدء تعذر إذا
تشغيل● منع نظام تفعيل إلغاء يتم لم ربما

←) )٧٢صالمحرك
لديك لكزس بوكيل اتصل

في● بإحكام السرعة تحويل ذراع ضبط من تحقق
ذراعPالوضع كان إذا المحرك تشغيل يبدأ ال قد

الوضع خارج السرعة عرض"قمPتحويل سيتم
إلى عرضPبالتحويل شاشة على " للبدء

المتعددة المعلومات
بشكٍل● الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل ال قد

←) )٤٦١صصحيح
اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفاد
١٠٦ص←
التشغيل■ على تؤثر ظروف
١٢٩ص←
الدخول■ وظيفة حول مالحظة
١٢٩ص←
التوجيه■ نظام قفل وظيفة
وضع● إلى المحرك تشغيل محول إدارة بعد

عجلة قفل يتم األبواب، وإغالق وفتح اإليقاف
استعمال القيادة عجلة قفل وظيفة بفعل القيادة
قفل إلغاء على يعمل مجدًدا المحرك تشغيل محول

تلقائيًا القيادة عجلة
عرض● سيتم القيادة، عجلة قفل تحرير تعذر عند

تدوير أثناء المحرك مفتاح اضغط المقود "قفل
المعلومات عرض شاشة على القيادة" عجلة

المتعددة
الوضع في السرعة تحويل ذراع وجود من تحقق

Pعجلة تدير بينما المحرك تشغيل محول اضغط
واليمين اليسار إلى القيادة

عجلة● قفل موتور حرارة درجة ارتفاع لمنع

المحرك تشغيل محول

حمل أثناء التالية التشغيل عمليات تنفيذ
تشغيل يبدأ بحوزتك اإللكتروني المفتاح
تشغيل محول أوضاع يغير أو المحرك

المحرك

المحرك تشغيل
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الموتور تشغيل تعليق يتم قد زائد، بشكٍل القيادة
خالل متكرر بشكل وإيقافه المحرك تشغيل تم إذا
عن توقف الحالة، هذه في قصيرة زمنية فترة

حوالي بعد المحرك استئناف١٠تدوير يتم ثواٍن،
القيادة عجلة قفل موتور عمل

وبدء■ الدخول نظام في عرض"خلل تم إذا
شاشة على المالك" دليل انظر الذكي التشغيل

المتعددة المعلومات عرض
السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون قد

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة
اإللكتروني■ المفتاح بطارية
٤٠٩ص←
المحرك■ تشغيل محول استعمال
وبشكل● قصيرة لفترة المفتاح ضغط يتم لم إذا

أو المحرك تشغيل محول وضع يتغير ال قد محكم،
المحرك تشغيل يبدأ ال قد

إدارة● بعد المحرك تشغيل بدء إعادة حاولت إذا
مباشرًة، اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول
بعد الحاالت بعض في المحرك تشغيل يبدأ ال قد
اإليقاف، وضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة
تشغيل بدء إعادة قبل ثواٍن لبضع االنتظار يرجى

المحرك
الذكي■ والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء تم إذا

الطلب حسب مضبوطة تهيئة بواسطة
تام٤٨٥١ص← بشكل السيارة أوقف

٢←) السيارة صف مكابح بتعشيق صقم
إلى١٨٩ السرعة تحويل ذراع وانقل ،
).١٨٠،١٨٤ص (←Pالوضع

المحرك٣ تشغيل محول اضغط
من٤ وتحقق المكابح دواسة بتحرير قم

على الموجودة العرض شاشة انطفاء
القياس أجهزة مجموعة

تحذير
المحرك■ تشغيل بدء عند

جالًسا تكون بينما المحرك تشغيل ببدء دائًما قم
التسارع دواسة على تضغط ال السائق مقعد في
الظروف كانت مهما المحرك تشغيل بدء أثناء
إلى يؤدي حادث وقوع في يتسبب قد ذلك فعل

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

القيادة■ أثناء تنبيه
تعمد ال السيارة، حركة أثناء المحرك تعطل إذا
السيارة تصل أن بعد إال األبواب فتح أو قفل إلى
وظيفة تفعيل سيتم وآمن تام توقف حالة إلى
وقوع إلى ذلك يؤدي قد و القيادة عجلة قفل
اإلصابة أو وفاة حدوث في التسبب أو حادث،

خطيرة بجروح

مالحظة
المحرك■ تشغيل بدء عند
البارد● المحرك تسريع إلى تعمد ال
أو● المحرك تشغيل بدء الصعب من أصبح إذا

فحص اطلب متكرر، بشكل المحرك توقف
لديك لكزس وكيل بواسطة سيارتك

محول■ في عطل وجود إلى تشير التي األعراض
المحرك تشغيل

بشكٍل يعمل المحرك تشغيل محول أن بدا إذا
المفتاح يلتصق كأن المعتاد، عن قليالً مختلف
لكزس بوكيل اتصل عطل هناك يكون قد قليالً،

الفور على لديك

المحرك إيقاف
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ةدايقلا

تشغيل محول بضغط األوضاع تغيير يمكن
غير المكابح دواسة تكون بينما المحرك

على ضغطة كل مع الوضع يتغير مضغوطة
المفتاح

*إيقاف١

الطوارئ وامضات استعمال يمكن
ACCESSORYالوضع٢

مثل الكهربائية المكونات بعض استعمال يمكن
الصوتي النظام

عرض شاشة على عرض"الكماليات" سيتم
المتعددة المعلومات

IGNITION ONالوضع٣
الكهربائية المكونات جميع استعمال يمكن

عرض شاشة على المحرك" عرض"تشغيل سيتم
المتعددة المعلومات

غير:* آخر وضع في السرعة تحويل ذراع كان إذا
إدارةPالوضع تتم المحرك، تشغيل إيقاف عند

الوضع إلى المحرك تشغيل محول
ACCESSORYاإليقاف وضع إلى وليس

تلقائيًا■ التشغيل إيقاف وظيفة
الوضع في السيارة تُركت  ACCESSORYإذا

من الوضع٢٠ألكثر أو  IGNITION ONدقيقة
وجود أثناء ساعة من أكثر لمدة يدور ال المحرك

الوضع في السرعة تحويل إدارةPذراع سيتم ،
مع تلقائيًا اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول
شحنة نفاد تمنع أن الوظيفة هذه تستطيع ال ذلك،
محول يكون بينما السيارة تترك ال تماًما البطارية

الوضع في المحرك أوACCESSORYتشغيل
طويلةIGNITION ONالوضع زمنية لفترات

المحرك دوران عدم عند
تحويل■ ذراع يكون بينما المحرك إيقاف عند

الوضع غير آخر وضع في Pالسرعة
تحويل ذراع يكون بينما المحرك إيقاف تم إذا

الوضع غير آخر موضع في إدارةPالسرعة تتم لن ،
إلى بل اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول

بتنفيذACCESSORYالوضع قم ذلك من بدالً
اإليقاف وضع إلى المفتاح إلدارة التالي اإلجراء

السيارة١ صف مكابح تعشيق من تأكد
الوضع٢ إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل

تحذير
الطوارئ■ حاالت في المحرك إيقاف

أثناء طوارئ حالة في المحرك إيقاف أردت إذا
المحرك تشغيل محول اضغط السيارة، قيادة

من ألكثر مضغوًطا اضغطه٢وأبقه أو ثانية،
وجيزة متعاقب٣لفترة بشكٍل أكثر أو مرات

)٤١٦ص←
المحرك تشغيل محول تلمس ال أخرى، ناحية من
إيقاف الطوارئ حاالت باستثناء القيادة أثناء
فقدان في يتسبب لن القيادة أثناء المحرك

سيتسبب ولكنه الكبح، أو التوجيه على السيطرة
هذا األنظمة لهذه القدرة مؤازرة فقدان في

ينبغي لذا صعوبة، أكثر والكبح التوجيه سيجعل
وتوقف الطريق جانب على تتوقف أن عليك
آمنًا بذلك القيام يكون أن بمجرد السيارة

المحرك تشغيل محول أوضاع تغيير
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شاشة٣ على الطاقة" عرض"افصل من تأكد
اضغط ثم ومن المتعددة المعلومات عرض

واحدة مرة المحرك تشغيل محول
عرض٤ شاشة على الطاقة" "افصل أن من تأكد

اإليقاف وضع في المتعددة المعلومات

انقل:١* الضوضاء، وتقليل الوقود كفاءة لتحسين
الوضع إلى السرعة تحويل للقيادةDذراع

العادية
لوضع المناسبة السرعة نطاق اختيار يمكنك
تحويل عتالت تشغيل طريق عن وذلك قيادتك

السرعة
في:٢* القيادة عند سرعة نطاق أي تثبيت يمكن

.Mالوضع

التلقائي■ الحركة ناقل لحماية
مرتفعة الحركة ناقل سائل حرارة عرض"درجة يتم

المعلومات عرض شاشة على المالك" دليل انظر
نطاق تختار التي الوظيفة استعمال ويتم المتعددة
درجة تكون عندما تلقائيًا األعلى السرعة تحويل

بواسطة السيارة فحص اطلب عالية السائل حرارة
لديك لكزس وكيل

مالحظة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع
الوضع● في المحرك تشغيل محول تترك ال

ACCESSORYالوضع  IGNITIONأو
ONتدوير دون طويلة زمنية لفترات

المحرك
المحرك"● "تشغيل أو عرض"الكماليات" تم إذا

بينما المتعددة المعلومات عرض شاشة على
يكون فلن الدوران، عن متوقًفا المحرك يكون

من اخرج متوقًفا المحرك تشغيل محول
إلى المحرك تشغيل محول إدارة بعد السيارة

اإليقاف وضع
ذراع● يكون بينما المحرك إيقاف إلى تعمد ال

الوضع غير آخر موضع في السرعة . Pتحويل
تحويل ذراع كان بينما المحرك إيقاف تم إذا
محول إدارة تتم لن آخر، موضع في السرعة
إلى بل اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل

إذاACCESSORYالوضع ذلك من بدالً
الوضع في السيارة تركت

ACCESSORYالبطارية شحنة تنفد قد ،

التلقائي الحركة ناقل

تبًعا السرعة تحويل موضع باختيار قم
وحالتك لرغبتك

السرعة تحويل وضع الغرضمن
ووظائفه
موضع
تحويل
السرعة

الوظيفة أو الهدف

Pالمحرك تشغيل بدء السيارة صف
Rللخلف الرجوع
Nالمحايد الوضع
Dالعادية ١*القيادة

Mالوضع في ص (←٢*Mالقيادة
١٨٢(
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ةدايقلا

إذا■ الثابتة القيادة سرعة منظم بتفعيل القيادة عند
الثابتة القيادة سرعة منظم أو مجهزة كانت

منظم أو مجهزة كانت إذا الديناميكي الراداري
مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة

مجهزة كانت إذا الكاملة السرعة نطاق
كبح تفعيل بقصد التالية اإلجراءات تنفيذ عند حتى
سرعة منظم ألن المحرك كبح تفعيل يتم لن المحرك،
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم أو الثابتة القيادة
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم أو الديناميكي
إلغاؤه يتم لن الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

الوضع● في القيادة تحويلDأثناء عند حتى ،
النطاق إلى تنازليًا ص. (←4أو5السرعة

١٨١(
الرياضي● الوضع إلى القيادة وضع تحويل عند

الوضع في القيادة )٣٠٨ص. (←Dأثناء
بدء■ في التحكم نظام المفاجئ االنطالق تقييد

القيادة
قد التالية، اإلعتيادية غير التشغيل عملية إجراء عند

المحرك خرج تقييد يتم
الوضع● من السرعة تحويل ذراع نقل إلىRعند

Dمن أو ،DإلىRمن أو ،NإلىRمن أو ،P 
منDإلى أو ،PإلىRالوضعDعلى يتضمن
Mرسالة تظهر التسارع، دواسة ضغط أثناء

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

التعليمات
أثناء● جًدا كبير بشكل التسارع دواسة ضغط عند

الخلف إلى السيارة رجوع
■" المؤشر يضيء لم المؤشرMإذا عرض تم أو "

"Dإلى السرعة تحويل ذراع نقل بعد "حتى
Mالوضع

الحركة ناقل نظام في عطل وجود إلى هذا يشير قد
لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب التلقائي
بنفس الحركة ناقل سيعمل الحالة، هذه في لديك
تحويل ذراع يكون عندما بها يعمل التي الطريقة

الوضع في .)Dالسرعة
AI-SHIFTوظيفة■
وظيفة● سرعةAI-SHIFTتختار وضع تلقائيًا

القيادة وظروف السائق ألداء تبًعا مالئم

وظيفة ضبطAI-SHIFTتعمل عند تلقائيًا
العادي الوضع على القيادة وضع اختيار مفتاح
الوضع في السرعة تحويل ذراع يكون . Dبينما

اختيار مفتاح ضبط تم إذا الوظيفة، إلغاء سيتم
وضع تم أو الرياضي الوضع على القيادة وضع

الوضع في السرعة تحويل .)Mذراع
وظيفة● تغيير إلىG AI-SHIFTيتم تلقائيًا

بالوضع التشغيل أثناء مالئمة سرعة مرحلة
الخاصة التشغيل لعمليات تبًعا وذلك الرياضي

التشغيل وظروف بالقيادة
وظيفة ضبطG AI-SHIFTتعمل عند تلقائيًا

الرياضي الوضع على القيادة وضع اختيار مفتاح
الوضع في السرعة تحويل ذراع يكون . Dبينما

اختيار مفتاح ضبط تم إذا الوظيفة، إلغاء سيتم
وضع تم أو العادي الوضع على القيادة وضع

الوضع في السرعة تحويل .)Mذراع

تحذير
زلقة■ طرق أسطح على القيادة عند

والتسارع تنازليًا السرعة تحويل احرصعند
في تتسبب أن يمكنها الحاالت هذه ألن المفاجئ،

دورانها أو جانبيًا السيارة انزالق
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في المحرك تشغيل محول يكون بينما
تحويلIGNITION ONالوضع ذراع انقل ،

المكابح دواسة ضغط مع السرعة
الوضع بين السرعة تحويل ذراع نقل  Pعند

متوقفةDوالوضع السيارة تكون أن احرصعلى ،
تماًما

السرعة■ تحويل قفل نظام
ذراع عمل يمنع نظام هو السرعة تحويل قفل نظام
التشغيل خالل مقصود غير بشكل السرعة تحويل

الوضع من السرعة تحويل ذراع نقل فقطPيمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون عندما

IGNITION ONالمكابح دواسة ضغط وأثناء
الوضع■ من السرعة تحويل ذراع نقل تعذر Pإذا

المكابح دواسة ضغط تم إذا مما بالتحقق قم أوالً،
من الرغم على السرعة تحويل ذراع نقل تعذر إذا
هناك يكون فقد بقدمك، المكابح دواسة ضغط

فحص اطلب السرعة تحويل قفل نظام في مشكلة
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
طارئ كإجراء التالية الخطوات استعمال يمكن

السرعة تحويل ذراع نقل إمكانية لضمان
السرعة تحويل قفل تحرير

السيارة١ صف مكابح بتعشيق قم
وضع٢ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم

اإليقاف
المكابح٣ دواسة اضغط
مسطح٤ براغي مفك بواسطة لألعلى الغطاء ارفع

مشابهة أداة أو الرأس
البراغي مفك طرف بتغطية قم الغطاء، إتالف لمنع

قماش بقطعة
يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

السرعة٥ تحويل قفل تخطي زر اضغط
الزر يكون بينما السرعة تحويل ذراع نقل يمكن

مضغوًطا
يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

السرعة تحويل ذراع نقل
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ةدايقلا

يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

٣٠٨ص←

السرعة تحويل نطاق اختيار باستعمال للقيادة
" " السرعة تحويل عتلة بتشغيل قم المؤقت،
الوضع في السرعة تحويل ذراع يكون يبنما

Dاختيار السرعة تحويل نطاق تغيير يتيح
يمكنك ذلك، بعد المحرك كبح قوة مستوى
عتالت بتشغيل السرعة تحويل نطاق اختيار

" " و " " السرعة تحويل

تصاعديًا١ السرعة تحويل
تنازليًا٢ السرعة تحويل

من المختار، السرعة تحويل عرضنطاق  1يتم
المتعددة6إلى المعلومات عرض شاشة على

تشغيل عند المبدئي السرعة تحويل نطاق ضبط يتم
على تلقائي بشكٍل " " السرعة تحويل  3أو2عتلة

السيارة5أو4أو لسرعة تبًعا وذلك
العادية القيادة وضع إلى يتمDللعودة أن يجب ،

لألسفل مضغوًطا " " السرعة تحويل عتلة إبقاء
معينة زمنية لفترة

قدرات انخفاًضا األكثر السرعة تحويل نطاق سيوفر
األعلى السرعة تحويل نطاق من أكبر كبح

السرعة■ تحويل لنطاق التلقائي التفعيل إلغاء
الوضع في Dالمختار

في السرعة تحويل نطاق اختيار تفعيل إلغاء يتم
التاليةDالوضع الحاالت في

السيارة● إيقاف عند
زمنية● مدة من ألكثر التسارع دواسة ضغط تم إذا

تحذير
تحويل■ قفل تحرير عند حادث وقوع لتفادي

السرعة
تأكد السرعة، تحويل قفل تخطي زر ضغط قبل
دواسة واضغط السيارة صف مكابح تعشيق من

المكابح
دواسة من بدالً التسارع دواسة ضغط تم إذا

تخطي زر ضغط عند مقصود غير بشكل المكابح
السرعة تحويل ذراع ونقل السرعة تحويل قفل

الوضع بشكلPخارج السيارة تشغيل يبدأ فقد ،
إلى يؤدي أن المحتمل من الذي األمر مفاجئ،

بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم حادث وقوع
خطيرة

القيادة وضع اختيار

في السرعة تحويل نطاقات اختيار
Dالوضع

شاشة
العداد الوظيفةعرض

D2 - D6
النطاق في السرعة ترس اختيار يتم

الوضع الذي1بين السرعة ووضع
لسرعة تبًعا تلقائيًا اختياره تم
القيادة وظروف السيارة

D1األولى السرعة نسبة ضبط يتم
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معينة
غير● آخر وضع إلى السرعة تحويل ذراع نقل عند

Dالوضع

الوضع في تحويلMللدخول ذراع انقل ،
الوضع إلى اختيارMالسرعة بعدها يمكن

السرعة تحويل ذراع باستعمال السرعات نطاق
لك يتيح الذي األمر السرعة، تحويل عتالت أو
اختيار يمكن اخترتها التي بالسرعة القيادة

السرعة تحويل ذراع تشغيل طريق عن السرعة
" " و " " السرعة تحويل عتالت أو

تصاعديًا١ السرعة تحويل
تنازليًا٢ السرعة تحويل

فيها يتم مرة كل في واحدة مرة السرعة تتحول
تحويل عتلة أو السرعة تحويل ذراع استعمال

السرعة
من المختارة، السرعة تثبيت وعرضها6إلى1يتم

المتعددة المعلومات عرض شاشة في

الوضع في القيادة مرحلةMعند تتغير لن ،
السرعة تحويل ذراع استعمال تم إذا إال السرعة

السرعة تحويل عتالت أو
الوضع في القيادة عند وحتى ذلك، يتمMمع ،

التالية الحاالت في تلقائيًا السرعات تغيير
تحويل السيارة انخفاضسرعة عند

فقط تنازليًا السرعة
أثناء أكثر، التسارع دواسة ضغط عند

فقط تنازليًا السرعة تحويل القيادة
في المحرك دورات عداد إبرة تكون عندما

عدد يتجاوز الذي النطاق الحمراء المنطقة
بها المسموح المحرك دورات

تنازليًا■ السرعة تحويل تقييد تحذير رنان
يتم قد القيادة، وأداء السالمة ضمان في للمساعدة

وفي األحيان بعض في تنازليًا السرعة تحويل تقييد
السرعة تحويل من تتمكن ال قد الظروف، بعض

أو السرعة تحويل ذراع بتحريك قمت لو حتى تنازليًا
رنان صوت يصدر السرعة تحويل عتالت استعمال

مرتين

الوضع في سرعات Mاختيار
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ةدايقلا

مجهًزا:* كان إذا

انقل:١* الضوضاء، وتقليل الوقود كفاءة لتحسين
الوضع إلى السرعة تحويل للقيادةDذراع

العادية
لوضع المناسبة السرعة نطاق اختيار يمكنك
تحويل عتالت تشغيل طريق عن وذلك قيادتك

السرعة
المحرك:٢* كبح وقوة التسارع بقوة التحكم يمكنك

باستعمال السرعة ترس مراحل باختيار وذلك
.Mالوضع

الحركة■ ناقل لحماية
مرتفعة الحركة ناقل سائل حرارة عرض"درجة يتم

المعلومات عرض شاشة على المالك" دليل انظر
نسبة تختار التي الوظيفة استعمال ويتم المتعددة
درجة تكون عندما تلقائيًا األعلى السرعة ترس

وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب عالية الحرارة
لديك لكزس

الثابتة■ القيادة سرعة منظم يكون بينما القيادة عند
مجهًزا كان إذا مفعالً

كبح تفعيل بنية التالية باألعمال القيام عند حتى
سرعة منظم ألن المحرك كبح تفعيل يتم لن المحرك،

إلغاؤه يتم لن الثابتة القيادة
الوضع● في القيادة )١٨٥ص. (←Dأثناء
الرياضي● الوضع إلى القيادة وضع تحويل عند

الوضع في القيادة )٣٠٨ص. (←Dأثناء
بدء■ في التحكم نظام المفاجئ االنطالق تقييد

القيادة
قد التالية، اإلعتيادية غير التشغيل عملية إجراء عند

المحرك خرج تقييد يتم
الوضع● من السرعة تحويل ذراع نقل إلىRعند

Dمن أو ،DإلىRمن أو ،NإلىRمن أو ،P 
منDإلى أو ،PإلىRالوضعDعلى يتضمن
Mرسالة تظهر التسارع، دواسة ضغط أثناء

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

التعليمات
أثناء● جًدا كبير بشكل التسارع دواسة ضغط عند

الخلف إلى السيارة رجوع
AI-SHIFTوظيفة■

وظيفة سرعةAI-SHIFTتختار وضع تلقائيًا
القيادة وظروف السائق ألداء تبًعا مالئم

وظيفة ذراعAI-SHIFTتعمل يكون عندما تلقائيًا
الوضع في السرعة تحويلDتحويل ذراع نقل

الوضع إلى الوظيفةMالسرعة إلغاء على يعمل

التغيير دائم الحركة *ناقل

تبًعا السرعة تحويل موضع باختيار قم
وحالتك لرغبتك

السرعة تحويل وضع الغرضمن
ووظائفه
تحويل وضع
الوظيفةالسرعة أو الهدف

Pالمحرك تشغيل بدء السيارة صف
Rللخلف الرجوع
Nالمحايد الوضع
Dالعادية ١*القيادة

M
السرعة تحويل وضع في القيادة
ذو التتابعي التلقائي الرياضي

الثمانية )١٨٦ص (←٢*السرعات

تحذير
زلقة■ طرق أسطح على القيادة عند

والتسارع تنازليًا السرعة تحويل احرصعند
في تتسبب أن يمكنها الحاالت هذه ألن المفاجئ،

دورانها أو جانبيًا السيارة انزالق
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في المحرك تشغيل محول يكون بينما
تحويلIGNITION ONالوضع ذراع انقل ،

المكابح دواسة ضغط مع السرعة
الوضع بين السرعة تحويل ذراع نقل  Pعند

متوقفةDوالوضع السيارة تكون أن احرصعلى ،
تماًما

السرعة■ تحويل قفل نظام
ذراع عمل يمنع نظام هو السرعة تحويل قفل نظام
التشغيل خالل مقصود غير بشكل السرعة تحويل

الوضع من السرعة تحويل ذراع نقل فقطPيمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون عندما

IGNITION ONالمكابح دواسة ضغط وأثناء
الوضع■ من السرعة تحويل ذراع نقل تعذر Pإذا

المكابح دواسة ضغط تم إذا مما بالتحقق قم أوالً،
من الرغم على السرعة تحويل ذراع نقل تعذر إذا
هناك يكون فقد بقدمك، المكابح دواسة ضغط

فحص اطلب السرعة تحويل قفل نظام في مشكلة
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

طارئ كإجراء التالية الخطوات استعمال يمكن
السرعة تحويل ذراع نقل إمكانية لضمان

السرعة تحويل قفل تحرير
السيارة١ صف مكابح بتعشيق قم
وضع٢ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم

اإليقاف
المكابح٣ دواسة اضغط
مسطح٤ براغي مفك بواسطة لألعلى الغطاء ارفع

مشابهة أداة أو الرأس
البراغي مفك طرف بتغطية قم الغطاء، إتالف لمنع

قماش بقطعة

السرعة٥ تحويل قفل تخطي زر اضغط
الزر يكون بينما السرعة تحويل ذراع نقل يمكن

مضغوًطا

السرعة تحويل ذراع نقل
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ةدايقلا

٣٠٨ص←

السرعة ترس مرحلة اختيار باستعمال للقيادة
بينما السرعة تحويل عتلة بتشغيل قم المؤقتة،

الوضع في السرعة تحويل ذراع . Dيكون
تفعيل على يعمل السرعة ترس مرحلة تغيير
اختيارها المراد المحرك كبح قوة مستوى
السرعة ترس مرحلة اختيار يمكنك بعدها،
" " و " " السرعة تحويل عتالت بتشغيل

تصاعديًا١ السرعة تحويل
تنازليًا٢ السرعة تحويل

من المختار، السرعة ترس عرضمرحلة  1يتم
المتعددة8إلى المعلومات عرض شاشة على

العادية القيادة وضع إلى يتمDللعودة أن يجب ،
لألسفل مضغوًطا " " السرعة تحويل عتلة إبقاء

معينة زمنية لفترة
ووظائفها■ السرعة ترس مراحل
بين من االختيار قوة٨يمكنك من مستويات

المحرك كبح
قوة األدنى السرعة ترس مرحلة ستوفر

السرعة ترس مرحلة من للمحرك أكبر كبح
أيًضا المحرك دورات عدد وسيزداد األعلى،

يكون■ بينما التوقف على السيارة توشك عندما
الوضع في السرعة تحويل Mذراع

إلى● تنازليًا السرعة خفض بشكلM1سيتم
السيارة تتوقف أن بمجرد تلقائي

الوضع● في السيارة ستنطلق تتوقف، أن .M1بعد
الحركة● ناقل تعشيق يتم السيارة، تتوقف عندما

الوضع .M1في
السرعة■ ترس لمرحلة التلقائي التفعيل إلغاء

الوضع في Dالمختار
في السرعة ترس مرحلة اختيار تفعيل إلغاء يتم

التاليةDالوضع الحاالت في
السيارة● إيقاف عند
زمنية● مدة من ألكثر التسارع دواسة ضغط تم إذا

السرعة ترس مرحلة في معينة
غير● آخر وضع إلى السرعة تحويل ذراع نقل عند

Dالوضع
أن● قبل تلقائيًا أعلى ترسسرعة مرحلة يختار

جًدا عالية المحرك سرعة تصبح
عند■ تنازليًا السرعة تحويل تقييد تحذير رنان

الرياضي السرعة تحويل وضع في القيادة
الثمانية السرعات ذو التتابعي التلقائي

يتم قد القيادة، وأداء السالمة ضمان في للمساعدة
وفي األحيان بعض في تنازليًا السرعة تحويل تقييد

السرعة تحويل من تتمكن ال قد الظروف، بعض

تحذير
تحويل■ قفل تحرير عند حادث وقوع لتفادي

السرعة
تأكد السرعة، تحويل قفل تخطي زر ضغط قبل
دواسة واضغط السيارة صف مكابح تعشيق من

المكابح
دواسة من بدالً التسارع دواسة ضغط تم إذا

تخطي زر ضغط عند مقصود غير بشكل المكابح
السرعة تحويل ذراع ونقل السرعة تحويل قفل

الوضع بشكلPخارج السيارة تشغيل يبدأ فقد ،
قد حادث وقوع إلى يؤدي الذي األمر مفاجئ
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم

القيادة وضع اختيار

الوضع في السرعة ترس مراحل اختيار
D
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أو السرعة تحويل ذراع بتحريك قمت لو حتى تنازليًا
رنان صوت يصدر السرعة تحويل عتالت استعمال

مرتين

الرياضي السرعة تحويل وضع في للدخول
انقل الثمانية، السرعات ذو التتابعي التلقائي

الوضع إلى السرعة تحويل يمكنMذراع
بتشغيل السرعة ترس مراحل اختيار بعدها

السرعة، تحويل عتالت أو السرعة تحويل ذراع
ترس بمرحلة القيادة لك يتيح الذي األمر
مرحلة اختيار يمكن اخترته الذي السرعة

السرعة تحويل ذراع باستعمال السرعة ترس
" " و " السرعة" تحويل عتالت أو

تصاعديًا١ السرعة تحويل
تنازليًا٢ السرعة تحويل

من المختار، السرعة ترس عرضمرحلة إلى1يتم
المتعددة8 المعلومات عرض شاشة على

الوضع في القيادة عند وحتى ذلك، يتمMمع ،
كانت إذا تلقائيًا السرعة ترس مراحل تغيير
جًدا منخفضة أو جًدا عالية المحرك سرعة

ووظائفها■ السرعة ترس مراحل
بين من االختيار من٨يمكنك مستويات

المحرك كبح وقدرة التسارع قدرة
قوة األدنى السرعة ترس مرحلة ستوفر

مرحلة من للمحرك أكبر كبح وقوة تسارع
دورات عدد وسيزداد األعلى، السرعة ترس

أيًضا المحرك
ترس مرحلة ضمن السرعة بزيادة قمت إذا

من مرحلة7إلى1السرعة يرتفع فقد ،
سرعة مع بالتوافق تلقائيًا السرعة ترس

المحرك
فستنخفض السيارة، تنخفضسرعة عندما

تلقائي وبشكل تنازليًا السرعة ترس مرحلة
أو السرعة تحويل ذراع استعمال تم إذا إال

السرعة تحويل عتالت
المحرك وسرعة السيارة سرعة تكون عندما

ترس مرحلة تتغير ال فقد جًدا، منخفضة
تحويل ذراع استعمال عند حتى السرعة

السرعة

تنازليًا■ السرعة تحويل تقييد تحذير رنان
يتم قد القيادة، وأداء السالمة ضمان في للمساعدة

وفي األحيان بعض في تنازليًا السرعة تحويل تقييد
السرعة تحويل من تتمكن ال قد الظروف، بعض

أو السرعة تحويل ذراع بتحريك قمت لو حتى تنازليًا
رنان صوت يصدر السرعة تحويل عتالت استعمال

مرتين

الوضع في السرعة ترس مراحل تغيير
M
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ةدايقلا

يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

لليمين١ االنعطاف
انقل٢ اليمين إلى المسرب تغيير على يعمل

بتحريره وقم جزئي بشكٍل الذراع
لليمين االنعطاف إشارات مرات٣ستومض

انقل٣ اليسار إلى المسرب تغيير على يعمل
بتحريره وقم جزئي بشكٍل الذراع

لليسار االنعطاف إشارات مرات٣ستومض
لليسار٤ االنعطاف

يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

لليسار١ االنعطاف
انقل٢ اليسار إلى المسرب تغيير على يعمل

بتحريره وقم جزئي بشكٍل الذراع
لليسار االنعطاف إشارات مرات٣ستومض

انقل٣ اليمين إلى المسرب تغيير على يعمل
بتحريره وقم جزئي بشكٍل الذراع

لليمين االنعطاف إشارات مرات٣ستومض
لليمين٤ االنعطاف

عندما■ االنعطاف إشارات استعمال يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
المعتاد■ من أسرع يومضبشكل المؤشر كان إذا

أضواء من ضوء لمبة احتراق عدم من للتأكد افحصه
الخلفية أو األمامية االنعطاف إشارة

الطلب■ حسب الضبط
٤٨٥ص←

االنعطاف إشارة ذراع

التشغيل تعليمات
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التلقائي■ الوضع تشغيل على يعمل
مفتاح اسحب متوقفة، السيارة تكون بينما

يضيء حتى االستمرار مع السيارة صف مكابح
التلقائي الوضع مصباح

السيارة صف مكابح مصباح
التلقائي الوضع مصباح

تحريرها أو السيارة صف مكابح تعشيق يتم

السرعة تحويل ذراع لتشغيل تبًعا تلقائيًا
الوضع خارج السرعة تحويل ذراع نقل عند

P،السيارة صف مكابح تحرير سيتم فإنه ،
السيارة صف مكابح مؤشر ضوء وسينطفئ

السيارة صف مكابح ومصباح
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع نقل عند

P،السيارة صف مكابح تعشيق سيتم فإنه ،
صف مكابح مؤشر ضوء تشغيل وسيتم
السيارة صف مكابح ومصباح السيارة
تكون بينما السرعة تحويل ذراع بتشغيل قم

مضغوطة المكابح دواسة
التلقائي■ الوضع إيقاف على يعمل

مفتاح اضغط متوقفة، السيارة تكون بينما
ينطفئ حتى االستمرار مع السيارة صف مكابح

التلقائي الوضع مصباح

التلقائي الوضع مصباح
السيارة صف مكابح مصباح

السيارة صف مكابح

السيارة صف مكابح تعشيق يمكن
الوضع في يدويًا أو تلقائيًا أوتحريرها

السيارة صف مكابح تعشيق يمكن التلقائي،
ذراع لتشغيل تبًعا تلقائيًا تحريرها أو

في حتى ذلك، إلى باإلضافة السرعة تحويل
صف مكابح تعشيق يمكن التلقائي، الوضع

يدويًا تحريرها أو السيارة

التشغيل تعليمات

A

B
A

B
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ةدايقلا

اليدوي■ الوضع استعمال
وتحريرها السيارة صف مكابح تعشيق يمكن

يدويًا

السيارة صف مكابح مصباح
السيارة١ صف مكابح تعشيق على يعمل

ومصباح السيارة صف مكابح مؤشر ضوء سيضيء
السيارة صف مكابح

مضغوًطا وأبقه السيارة صف مكابح مفتاح اسحب
مكابح تشغيل الضروري ومن الطوارئ حاالت في

القيادة أثناء السيارة صف
السيارة٢ صف مكابح تحرير على يعمل

ضغط أثناء السيارة صف مكابح مفتاح بتشغيل قم
مكابح مؤشر ضوء انطفاء من تأكد المكابح دواسة

السيارة صف مكابح ومصباح السيارة صف
السيارة صف مكابح مؤشر ومضضوء إذا
بتشغيل قم السيارة، صف مكابح ومصباح

←) أخرى مرة )٤٢٩صالمفتاح

السيارة■ صف مكابح تشغيل
الوضع● في المحرك تشغيل محول يكون ال عندما

IGNITION ONمكابح تحرير يتعذر فإنه ،
صف مكابح مفتاح باستعمال السيارة صف

السيارة
الوضع● في المحرك تشغيل محول يكون ال عندما

IGNITION ONالتلقائي الوضع يكون ال ،
متاًحا التلقائي المكابح وتحرير تعشيق

مرتفعة■ االنتظار فرامل عرض"حرارة تم إذا
عرض شاشة على متاحة" غير االنتظار فرامل

المتعددة المعلومات
متكرر بشكٍل تعمل السيارة صف مكابح كانت إذا
تقييد على النظام يعمل فقد قصيرة، زمنية لفترة
هذا، حدث إذا زائد بشكٍل التسخين لمنع التشغيل
سيعود السيارة صف مكابح تشغيل عن توقف

حوالي بعد الطبيعي الوضع إلى دقيقة١التشغيل
السيارة■ صف مكابح تشغيل صوت

صوت تسمع فقد السيارة، صف مكابح تعمل عندما
عطل وجود يعني ال هذا أزيز صوت موتور

مكابح■ ومصباح السيارة صف مكابح مؤشر ضوء
السيارة صف

ضوء● سيضيء المحرك، تشغيل محول لوضع تبًعا
مصباح وسيضيء السيارة صف مكابح مؤشر

مذكور هو كما مضاًء ويبقى السيارة صف مكابح
أدناه
يتمIGNITION ONالوضع أن إلى يضيء

السيارة صف مكابح تحرير
الوضع في موجود : IGNITION ONغير

لمدة مضاًء تقريبًا١٥يبقى ثانية
بينما● المحرك تشغيل محول إيقاف يتم عندما

ضوء سيبقى معشقة، السيارة صف مكابح تكون
صف مكابح ومصباح السيارة صف مكابح مؤشر

حوالي لمدة مضاًء يعني١٥السيارة ال هذا ثانية
عطل وجود

الوضع■ تغيير
سيتم التلقائي، الوضع إيقاف تشغيل تغيير عند
المعلومات عرض شاشة على الرسالة عرض

الرنان صوت ويصدر المتعددة

A

A

A
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السيارة■ صف
١٦١ص←
المعشقة■ السيارة صف مكابح تحذير رنان

بينما السيارة قيادة تمت إذا رنان صوت سينطلق
عرض"قم يتم معشقة السيارة صف مكابح تكون

عرض شاشة على االنتظار" فرامل بتحرير
المتعددة المعلومات

التحذير■ ورنانات رسائل
إلى لإلشارة التحذير ورنانات رسائل استعمال يتم
بحاجة أنه السائق إلعالم أو النظام في خلل وجود
شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا االنتباه إلى
واتبع الرسالة اقرأ المتعددة، المعلومات عرض

التعليمات
المكابح■ الخاصبنظام التحذير ضوء أضاء إذا
٤٢٥،٤٢٦ص←
الشتاء■ فصل في االستعمال
٣١٨ص←

تحذير
السيارة■ صف عند

أن يمكن السيارة داخل بمفردهم األطفال تترك ال
غير بشكٍل السيارة صف مكابح تحرير يتم

مما السيارة تحرك خطر وجود جانب إلى مقصود
وفاة حدوث عنه ينجم حادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة بجروح اإلصابة أو
السيارة■ صف مكابح مفتاح

مفتاح من بالقرب أجسام أي وضع إلى تعمد ال
مع األجسام تتداخل قد السيارة صف مكابح

صف مكابح تشغيل إلى ذلك يؤدي وقد المفتاح
متوقع غير بشكل السيارة

مالحظة
السيارة■ صف عند

السرعة تحويل ذراع انقل السيارة، تغادر أن قبل
الوضع السيارةPإلى صف مكابح بتعشيق وقم

تتحرك ال السيارة أن من وتأكد

النظام■ في خلل حدوث عند
رسائل وتفقد آمن مكان في السيارة أوقف

التحذير
بسبب■ السيارة صف مكابح تحرير تعذر عند

ما خلٍل وجود
السيارة صف مكابح تكون بينما السيارة قيادة

مكونات حرارة درجة ارتفاع إلى سيؤدي معشقة
الكبح أداء على يؤثر قد مما زائد، بشكل المكابح
فحص اطلب المكابح اهتراء سرعة من ويزيد

حدث إذا فوًرا لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
هذا
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ةدايقلا

المكابح تثبيت نظام تشغيل على يعمل
أخضر المكابح تثبيت تجهيز مؤشر يضيء

مؤشر يضيء المكابح، بتثبيت النظام يقوم بينما
أصفر المكابح تثبيت تشغيل

المكابح■ تثبيت نظام تشغيل ظروف
الظروف في المكابح تثبيت نظام تشغيل يتعذر

التالية
السائق● باب إغالق يتم لم
المقعد● حزام السائق يضع لم

عند أعاله المذكورة التالية الظروف أحد رصد تم إذا
النظام سيتوقف المكابح، تثبيت نظام تفعيل
المكابح تثبيت تجهيز مؤشر ضوء وسينطفئ

أثناء الظروف أحد رصد تم إذا ذلك، إلى باإلضافة
صوتًا التحذير رنان سيصدر للمكابح، النظام تثبيت

المعلومات عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم
تلقائيًا السيارة صف مكابح تعشيق سيتم المتعددة

ذلك بعد
المكابح■ تثبيت وظيفة
حوالي● لمدة محررة المكابح دواسة بقيت  ٣إذا

سيتم فإنه المكابح، بتثبيت النظام بدء بعد دقائق
هذه في تلقائيًا السيارة صف مكابح تعشيق
عرض ويتم صوتًا التحذير رنان يصدر الحالة،
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة

اضغط● المكابح، بتثبيت يقوم بينما النظام إليقاف
أخرى مرة الزر واضغط بإحكام المكابح دواسة

تثبيت● على المكابح تثبيت وظيفة تعمل ال قد
شديد منحدر على السيارة تكون عندما السيارة
الضروري من يكون قد الحالة، هذه في االنحدار
رنان سيصدر المكابح بتعشيق السائق يقوم أن
المعلومات عرض شاشة وستعمل صوتًا التحذير
تم إذا الحالة بهذه السائق إعالم على المتعددة

المعلومات عرض شاشة على تحذير عرضرسالة
التعليمات واتبع الرسالة اقرأ المتعددة،

أثناء■ تلقائيًا السيارة صف مكابح تعشيق عند
للمكابح النظام تثبيت

بتحرير قم مضغوطة، المكابح دواسة تكون بينما
صف مكابح مفتاح بتشغيل السيارة صف مكابح
صف مكابح مؤشر ضوء انطفاء من تأكد السيارة،

←) )١٨٨صالسيارة
أمَرا■ لديك لكزس وكيل الفحصلدى يكون عندما

ضروريًا
المكابح تثبيت تجهيز مؤشر يضيء ال عندما

المكابح تثبيت مفتاح ضغط يتم عندما حتى أخضر
قد المكابح، تثبيت نظام تشغيل شروط استيفاء مع
بواسطة السيارة فحص اطلب معطالً النظام يكون

لديك لكزس وكيل
في■ عرض"خلل تم اضغطBrakeHoldإذا

للوكيل"لإللغاءالمكابح عرضتوجه شاشة على
المتعددة المعلومات

السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون قد
لديك لكزس وكيل بواسطة

التحذير■ ورنانات رسائل
إلى لإلشارة التحذير ورنانات رسائل استعمال يتم

المكابح تثبيت

المكابح إبقاء على المكابح تثبيت نظام يعمل
السرعة تحويل ذراع يكون عندما معشقة

الوضع يكونNأوMأوDفي بينما
مضغوطة المكابح ودواسة مشغالً النظام
بتحرير النظام يقوم السيارة إليقاف

بينما التسارع دواسة ضغط عند المكابح
الوضع في السرعة تحويل ذراع أوDيكون

Mبسالسة االنطالق لك ليتيح

النظام تفعيل

A

B
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بحاجة أنه السائق إلعالم أو النظام في خلل وجود
شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا االنتباه إلى
واتبع الرسالة اقرأ المتعددة، المعلومات عرض

التعليمات
المكابح■ تثبيت تشغيل ومضمؤشر إذا
٤٢٩ص←

مجهًزا:* كان إذا

أعلى١
أخفض٢

النظام تشغيل عند المؤشر .ASCيضيء
للصوت، أخفضمستوى إلى القرص إدارة عند

نظام إيقاف المؤشرASCسيتم وسينطفئ

التشغيل■ شروط
في القيادة وضع اختيار مفتاح يكون ال عندما

.Ecoالوضع

تحذير
االنحدار■ شديد منحدر على السيارة وجود عند

على المكابح تثبيت نظام استعمال عند انتبه
تثبيت وظيفة تعمل ال قد االنحدار شديد منحدر
الحالة هذه مثل في السيارة تثبيت على المكابح

زلقة■ طرق على التوقف عند
تجاوز عند السيارة إيقاف من النظام يتمكن ال
عند النظام تستعمل ال اإلطارات التصاق قدرة

زلقة طرق على التوقف

مالحظة
السيارة■ صف عند

عند لالستعمال مصمم غير المكابح تثبيت نظام
محول إيقاف طويلة زمنية لمدة السيارة صف
قد للمكابح النظام تثبيت أثناء المحرك تشغيل
السيارة بتحرك تتسبب قد التي المكابح، يحرر

دواسة اضغط المحرك، تشغيل محول تشغيل عند
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع وانقل المكابح

Pالسيارة صف مكابح بتعشيق وقم

ASCتفعيل في التحكم نظام
*الصوت

اإللكترونيASCنظام الصوت نظام هو
وينقل المحرك، صوت بتوليد يقوم الذي

وتباطؤها السيارة لتسارع الحركية األوضاع
الموجودة السماعات خالل من السائق إلى

القياس أجهزة لوحة داخل
السائق تسارع سلوك إلى السيارة تستجيب

السرعة تحويل عمليات نقل أيًضا ويتم
بالصوت

الصوت فإن الرياضي، الوضع اختيار عند
أعلى سيكون السائق إلى المنقول

الصوت بمستوى التحكم

P.192



١٩٣

٤

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

النظام■ لوظائف المؤقت ASCاإللغاء
نظام إلغاء يتم القيادة،ASCقد لظروف تبًعا مؤقتًا

عن الناجم اإلطارات انزالق عند الحال هو كما
المفاجئ التسارع
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لنظام■ الصوتASCمصادقة تفعيل في التحكم نظام
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ةدايقلا

والمساحات.٣-٤ األضواء تشغيل

المفتاح تشغيلتشغيل على يعمل
التالي النحو على األضواء

أ الطراز

األمامية١ الموضع أضواء تضيء
ولوحة السيارة ترخيص ولوحة والمؤخرة

المفتاح وأضواء القياس أجهزة
األمامية٢ الرئيسية األضواء تضيء

أعاله المدرجة األضواء وجميع
الرئيسية٣ األضواء وتنطفئ تضيء

أعاله المذكورة األضواء وجميع األمامية

تلقائي بشكٍل
ب الطراز

األمامية١ الموضع أضواء تضيء
ولوحة السيارة ترخيص ولوحة والمؤخرة

المفتاح وأضواء القياس أجهزة
األمامية٢ الرئيسية األضواء تضيء

أعاله المدرجة األضواء وجميع
الرئيسية٣ األضواء وتنطفئ تضيء

←) النهارية القيادة وأضواء صاألمامية
أعاله١٩٦ المذكورة األضواء وجميع

تلقائي بشكٍل
النهارية٤ القيادة أضواء تضيء

)١٩٦ص←

وضع■ تشغيل AUTOظروف
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.

األمامية الرئيسية األضواء مفتاح

األمامية الرئيسية األضواء تشغيل يمكن
تلقائيًا أو يدويًا

المجهزة السيارات التشغيل إرشادات
يسرى قيادة بعجلة
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النهارية■ القيادة أضواء نظام
اآلخرين● السائقين قبل من سيارتك رؤية لجعل

أضواء تضيء النهارية، القيادة أثناء وضوًحا أكثر
كلما متزايدة كثافة في تلقائيًا النهارية القيادة
صف مكابح تحرير ويتم المحرك تشغيل يبدأ
الرئيسي الضوء مفتاح يكون بينما السيارة

الوضع في أو مطفئًا يضيءاألمامي
الموضع أضواء في منه سطوًعا أكثر بشكل

النهارية القيادة أضواء تصميم يتم لم األمامية
الليل في الستعمالها

االستعمال،● قيد االنعطاف إشارة ضوء كان إذا
على الموجود النهارية، القيادة ضوء ينطفئ
تم الطوارئ، لوامضات بالنسبة نفسه الجانب

كليهما إطفاء
األمامية■ الرئيسية باألضواء التحكم مستشعر

أي وضع تم إذا صحيح بشكل المستشعر يعمل ال قد
الزجاج على شيء أي لصق أو المستشعر على شيء
ذلك عمل المستشعر يحجب موضع في األمامي
اإلضاءة مستوى رصد من المستشعر سيمنع

التحكم نظام في خلل بحدوث يتسبب وقد المحيطة
األمامية الرئيسية باألضواء التلقائي

تلقائيًا■ األضواء إيقاف نظام
أ الطراز
األضواء● وجميع األمامية الرئيسية األضواء تنطفئ

باب وفتح المحرك تشغيل محول إيقاف بعد
السائق

محول بإدارة قم أخرى، مرة األضواء لتشغيل
الوضع إلى المحرك ،IGNITION ONتشغيل

الموضع إلى األضواء مفتاح بإدارة قم أو
الموضع إلى أعده ثم واحدة مرة

أو

ب الطراز
الموضع● في األضواء مفتاح يكون عندما

األماميةأو الرئيسية األضواء تتوقف
مجهزة كانت إذا األمامية الضباب وأضواء

إلى المحرك تشغيل محول إدارة تمت إذا تلقائيًا
اإليقافACCESSORYالوضع أو

الموضع● في األضواء مفتاح يكون عندما
األمامية الرئيسية األضواء تتوقف
محول إدارة تمت إذا تلقائيًا األضواء وجميع

الوضع إلى المحرك  ACCESSORYتشغيل
اإليقاف أو

تشغيل محول بإدارة قم أخرى، مرة األضواء لتشغيل
الوضع إلى مفتاحONالمحرك بإدارة قم أو ،
الموضع إلى أعدهاألضواء ثم واحدة مرة

الموضع أوإلى
لمنغوليا■ باألضواء التذكير رنان

المحرك تشغيل محول إدارة عند رنان صوت يصدر
الوضع إلى إدارته عند أو اإليقاف وضع إلى

ACCESSORYبينما السائق باب فتح عند و
مضاءة األضواء تكون

األمامية■ الرئيسية األضواء مستوى ضبط نظام
تلقائيًا

تلقائيًا األمامية الرئيسية األضواء مستوى ضبط يتم
أالّ لضمان السيارة تحميل وحالة الركاب لعدد تبًعا

إزعاج في لسيارتك األمامية الرئيسية األضواء تتسبب
اآلخرين الطريق مستخدمي

البطارية■ شحنة توفير وظيفة
كانت إذا السيارة، بطارية شحنة نفاد لمنع أ الطراز
المؤخرة أضواء أو و األمامية الرئيسية األضواء
وضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند مضاءة

وتعمل البطارية شحنة توفير وظيفة ستعمل اإليقاف
بعد األضواء جميع إيقاف على دقيقة٢٠تلقائيًا

تقريبًا
كان إذا السيارة، بطارية شحنة نفاد لمنع ب الطراز

الموضع في األضواء إدارةمفتاح عند
ستعمل اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول
على تلقائيًا وتعمل البطارية شحنة توفير وظيفة

بعد األضواء جميع تقريبًا٢٠إيقاف دقيقة
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توفير وظيفة إلغاء يتم يلي، مما بأي القيام عند
إعادة يتم ثم ومن واحدة مرة البطارية شحنة
لمدة تلقائيًا األضواء جميع ستنطفئ  ٢٠تفعيلها

شحنة توفير وظيفة تفعيل إعادة بعد تقريبًا دقيقة
البطارية

األمامية● الرئيسية األضواء مفتاح استعمال عند
الباب● إغالق أو فتح عند
الطلب■ حسب الضبط

مستشعر حساسية شدة مثل التهيئات تغيير يمكن
اإلضاءة

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

المفتاح تشغيلتشغيل على يعمل
التالي النحو على األضواء

أ الطراز

األمامية١ الموضع أضواء تضيء
ولوحة السيارة ترخيص ولوحة والمؤخرة

المفتاح وأضواء القياس أجهزة
األمامية٢ الرئيسية األضواء تضيء

أعاله المدرجة األضواء وجميع
الرئيسية٣ األضواء وتنطفئ تضيء

أعاله المذكورة األضواء وجميع األمامية
تلقائي بشكٍل

مالحظة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

عند الالزم من أكثر مضاءة األضواء تترك ال
المحرك إيقاف

المجهزة السيارات التشغيل إرشادات
يمنى قيادة بعجلة
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ب الطراز

األمامية١ الموضع أضواء تضيء
ولوحة السيارة ترخيص ولوحة والمؤخرة

المفتاح وأضواء القياس أجهزة
األمامية٢ الرئيسية األضواء تضيء

←) النهارية القيادة ) ١٩٨صوأضواء
أعاله المذكورة األضواء وجميع

الرئيسية٣ األضواء وتنطفئ تضيء
أعاله المذكورة األضواء وجميع األمامية

تلقائي بشكٍل
النهارية٤ القيادة أضواء تضيء

)١٩٨ص←

وضع■ تشغيل AUTOظروف
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
النهارية■ القيادة أضواء نظام
اآلخرين● السائقين قبل من سيارتك رؤية لجعل

أضواء تضيء النهارية، القيادة أثناء وضوًحا أكثر

كلما متزايدة كثافة في تلقائيًا النهارية القيادة
صف مكابح تحرير ويتم المحرك تشغيل يبدأ
الرئيسي الضوء مفتاح يكون بينما السيارة

الوضع في أو مطفئًا يضيءاألمامي
الموضع أضواء في منه سطوًعا أكثر بشكل

النهارية القيادة أضواء تصميم يتم لم األمامية
الليل في الستعمالها

االستعمال،● قيد االنعطاف إشارة ضوء كان إذا
على الموجود النهارية، القيادة ضوء ينطفئ
تم الطوارئ، لوامضات بالنسبة نفسه الجانب

كليهما إطفاء
األمامية■ الرئيسية باألضواء التحكم مستشعر

أي وضع تم إذا صحيح بشكل المستشعر يعمل ال قد
الزجاج على شيء أي لصق أو المستشعر على شيء
ذلك عمل المستشعر يحجب موضع في األمامي
اإلضاءة مستوى رصد من المستشعر سيمنع

التحكم نظام في خلل بحدوث يتسبب وقد المحيطة
األمامية الرئيسية باألضواء التلقائي

تلقائيًا■ األضواء إيقاف نظام
أ الطراز
األضواء● وجميع األمامية الرئيسية األضواء تنطفئ

باب وفتح المحرك تشغيل محول إيقاف بعد
السائق

محول بإدارة قم أخرى، مرة األضواء لتشغيل
الوضع إلى المحرك ،IGNITION ONتشغيل

الموضع إلى األضواء مفتاح بإدارة قم أو
إلىأو أعده ثم واحدة مرة
أوالموضع

ب الطراز
الموضع● في األضواء مفتاح يكون عندما

األماميةأو الرئيسية األضواء تتوقف
مجهزة كانت إذا األمامية الضباب وأضواء
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إلى المحرك تشغيل محول إدارة تمت إذا تلقائيًا
اإليقافACCESSORYالوضع أو

الموضع● في األضواء مفتاح يكون عندما
األمامية الرئيسية األضواء تتوقف
محول إدارة تمت إذا تلقائيًا األضواء وجميع

الوضع إلى المحرك  ACCESSORYتشغيل
اإليقاف أو

تشغيل محول بإدارة قم أخرى، مرة األضواء لتشغيل
الوضع إلى مفتاحONالمحرك بإدارة قم أو ،
الموضع إلى مرةأواألضواء

الموضع إلى أعده ثم أوواحدة
لماليزيا■ باألضواء التذكير رنان

المحرك تشغيل محول إدارة عند رنان صوت يصدر
الوضع إلى إدارته عند أو اإليقاف وضع إلى

ACCESSORYبينما السائق باب فتح عند و
مضاءة األضواء تكون

األمامية■ الرئيسية األضواء مستوى ضبط نظام
تلقائيًا

تلقائيًا األمامية الرئيسية األضواء مستوى ضبط يتم
أالّ لضمان السيارة تحميل وحالة الركاب لعدد تبًعا

إزعاج في لسيارتك األمامية الرئيسية األضواء تتسبب
اآلخرين الطريق مستخدمي

البطارية■ شحنة توفير وظيفة
كانت إذا السيارة، بطارية شحنة نفاد لمنع أ الطراز
المؤخرة أضواء أو و األمامية الرئيسية األضواء
وضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند مضاءة

وتعمل البطارية شحنة توفير وظيفة ستعمل اإليقاف
بعد األضواء جميع إيقاف على دقيقة٢٠تلقائيًا

تقريبًا
كان إذا السيارة، بطارية شحنة نفاد لمنع ب الطراز

الموضع في األضواء إدارةمفتاح عند
ستعمل اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول
على تلقائيًا وتعمل البطارية شحنة توفير وظيفة

بعد األضواء جميع تقريبًا٢٠إيقاف دقيقة
توفير وظيفة إلغاء يتم يلي، مما بأي القيام عند
إعادة يتم ثم ومن واحدة مرة البطارية شحنة
لمدة تلقائيًا األضواء جميع ستنطفئ  ٢٠تفعيلها

شحنة توفير وظيفة تفعيل إعادة بعد تقريبًا دقيقة
البطارية

األمامية● الرئيسية األضواء مفتاح استعمال عند
الباب● إغالق أو فتح عند
الطلب■ حسب الضبط

مستشعر حساسية شدة مثل التهيئات تغيير يمكن
اإلضاءة

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

األمامية١ الرئيسية األضواء تكون بينما
لتشغيل عنك بعيًدا الذراع ادفع مضاءة،

العالي الشعاع أضواء
الوسطي الموضع إلى باتجاهك الذراع اسحب

العالي الشعاع أضواء إليقاف
بتحريره٢ وقم باتجاهك الذراع اسحب

مرة العالي الشعاع بأضواء وميض إلعطاء
واحدة

تومضسواء العالي الشعاع أضواء تجعل أن يمكنك
ال أم مضاءة األمامية الرئيسية األضواء كانت

مالحظة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

عند الالزم من أكثر مضاءة األضواء تترك ال
المحرك إيقاف

الرئيسية لألضواء العالي الشعاع تشغيل
األمامية
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يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

األمامية١ الرئيسية األضواء تكون بينما
لتشغيل عنك بعيًدا الذراع ادفع مضاءة،

العالي الشعاع أضواء
الوسطي الموضع إلى باتجاهك الذراع اسحب

العالي الشعاع أضواء إليقاف
بتحريره٢ وقم باتجاهك الذراع اسحب

مرة العالي الشعاع وميضبأضواء إلعطاء
واحدة

تومضسواء العالي الشعاع أضواء تجعل أن يمكنك
ال أم مضاءة األمامية الرئيسية األضواء كانت

الرئيسية األضواء تشغيل النظام هذا يتيح
لمدة محول٣٠األمامية يكون عندما ثانية

اإليقاف وضع في المحرك تشغيل

خالل بتحريره وقم باتجاهك الذراع اسحب

الوضع في الضوء مفتاح أووجود
المحرك تشغيل محول إيقاف بعد
أخرى مرة بتحريره وقم باتجاهك الذراع اسحب

األضواء إلطفاء

األضواء تكون بينما التالية، الظروف تحقق عند
مضاءة، المنخفض الشعاع األمامية الرئيسية
اتجاه وتضيء االنعطاف أضواء أيًضا ستُضاء
ممتاز رؤية مدى يضمن هذا إن السيارة حركة
السيارة صف أو التقاطعات على القيادة عند

الليل في
القيادة عجلة تشغيل يتم
االنعطاف إشارة ذراع تشغيل يتم
الوضع في السرعة تحويل ذراع Rيكون

االنعطاف■ بضوء التحكم
السيارة● سرعة تكون عندما ذلك، ساعة٤٠مع كم

االنعطاف أضواء تضيء لن أكثر، أو
لمدة● مضاءة األضواء تبقى أن دقيقة،٣٠بعد

تلقائيًا تنطفئ

كان إذا المنزل إلى طريقي إضاءة نظام
مجهًزا

المجهزة السيارات االنعطاف أضواء
األمامية الضباب بأضواء
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ةدايقلا

مجهًزا:* كان إذا

المضاءة المنطقة سطوع ضبط على يعمل
السيارة لسرعة تبًعا العالي الشعاع ألضواء

الشعاع أضواء كثافة ضبط على يعمل
بحيث منعطف، على القيادة أثناء العالي،
الذي االتجاه في الواقعة المنطقة تكون

أكثر بسطوع مضيئة السيارة فيه تنعطف
األخرى المناطق من

المظللة العالي الشعاع أضواء بتشغيل يقوم
بالسيارات المحيطة المنطقة تكون بحيث
أن حين في جزئيا مضاءة أمامك تسير التي

مضيئة تزال ال األخرى المناطق جميع

العالي بالشعاع
تحسين على المظللة العالي الشعاع أضواء تساعد
على الوهج تأثير تقليل مع األمامية الرؤية مدى

أمامك تسير التي السيارات سائقي

فيها يتم التي المسافة ضبط على يعمل
المنخفضوفًقا الشعاع أضواء إطالق

في التي السيارات عن تفصلك التي للمسافة
المقدمة

مفتاح١ يكون بينما عنك بعيًدا الذراع ادفع
الموضع في األمامية الرئيسية األضواء

أو

العالي٢ الشعاع نظام مفتاح اضغط
المتكيف

عند المتكيف العالي الشعاع نظام مؤشر سيعمل

AHSالعالي الشعاع نظام
*المتكيف

مستشعر المتكيف العالي الشعاع يستعمل
من العلوي الجزء خلف موجود كاميرا
أضواء سطوع لتقييم األمامي الزجاج

الشارع، وأضواء أمامك تسير التي السيارات
شعاع بتوزيع تلقائيًا بالتحكم ويقوم إلخ
الحاجة عند األمامية الرئيسية األضواء

تحذير
المتكيف■ العالي الشعاع نظام قيود

العالي الشعاع نظام على زائد بشكٍل تعتمد ال
مع آمن، بشكل القيادة من دائًما تأكد المتكيف

وتشغيل بك المحيطة األشياء مراعاة الحرصعلى
إذا يدوي بشكل العالي الشعاع أضواء إيقاف أو

األمر لزم
الشعاع■ لنظام الصحيح غير التشغيل لتفادي

المتكيف العالي
ينبغي مما أكثر السيارة تحميل إلى تعمد ال

العالي الشعاع بمفتاح التحكم

المتكيف العالي الشعاع نظام تفعيل
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النظام تشغيل

المنخفض■ الشعاع أضواء إلى التحول
األصلي موضعه إلى الذراع اسحب

المتكيف العالي الشعاع نظام مؤشر سيتوقف
العالي الشعاع نظام لتفعيل عنك بعيًدا الذراع ادفع

أخرى مرة المتكيف

العالي■ الشعاع أضواء إلى التحول
المتكيف العالي الشعاع نظام مفتاح اضغط
المتكيف العالي الشعاع نظام مؤشر إيقاف سيتم

العالي الشعاع مؤشر تشغيل وسيتم
المتكيف العالي الشعاع نظام لتفعيل المفتاح اضغط

أخرى مرة

ضوء■ توزيع في التحكم فيها يتغير التي الظروف
تلقائي بشكٍل األمامية الرئيسية األضواء

تشغيل● سيتم التالية، الظروف كافة تحقق عند
وسيعمل تلقائي بشكل العالي الشعاع أضواء

النظام
السيارة• سرعة تكون تقريبًا٦٠عندما ساعة كم

أكثر أو
معتمة• السيارة أمام الواقعة المنطقة

أضواء● ستضيء التالية، الظروف كافة تحقق عند
التي المسافة ضبط وسيتم المظللة العالي الشعاع
المنخفضبشكٍل الشعاع أضواء إطالق فيها يتم
تسير التي السيارات لموقع تبًعا وذلك تلقائي،

أمامك
السيارة• سرعة تكون تقريبًا٦٠عندما ساعة كم

أكثر أو
معتمة• السيارة أمام الواقعة المنطقة
أمامية• رئيسية بأضواء أمامك تسير مركبات توجد

مضاءة المؤخرة أضواء أو
ستتغير● التالية، الظروف من أي تحقق حال في

العالي الشعاع أضواء أو العالي الشعاع أضواء
تلقائيًا المنخفض الشعاع أضواء إلى المظللة

من• أقل السيارة تقريبًا١٠سرعة ساعة كم
معتمة• غير السيارة أمام الواقعة المنطقة
أمامك• تسير التي السيارات من العديد توجد
وقد• بسرعة تتحرك أمامك تسير التي السيارات

السيارة سائق رؤية العالي الشعاع أضواء تحجب
األخرى

الكاميرا■ مستشعر رصد معلومات
إلى● تلقائيًا العالي الشعاع أضواء تتغير ال قد

التالية الحاالت في المظللة العالي الشعاع أضواء
بشكل• أمامك تسير التي السيارات ظهور عند

منعطف من مفاجئ

العالي الشعاع أضواء إيقاف تشغيل
يدوي بشكل
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األمام• من أخرى سيارة السيارة تعترض عندما
مرئية• غير أمامك تسير التي السيارات تكون عندما

أو الطريق فواصل أو المتكررة المنعطفات بسبب
الطريق جانب على الموجودة األشجار

مسرب• من أمامك تسير التي السيارات ظهور عند
الواسع الطريق على بعيد

أمامك• تسير التي السيارات أضواء تكون عندما
مضاءة غير

الشعاع● أضواء إلى العالي الشعاع أضواء تتغير قد
تستعمل أمامك تسير سيارة رصد تم إذا المظللة

األضواء أضواء تشغيل دون الضباب أضواء
األمامية الرئيسية

الشارع● وأضواء المنازل أضواء تتسبب قد
الالفتات أو اإلعالنية واللوحات المرور وإشارات
أضواء تغيير في األخرى المعاكسة واألجسام

المظللة، العالي الشعاع أضواء إلى العالي الشعاع
أضواء إلى العالي الشعاع أضواء تغيير عدم أو
غير المنطقة تغيير أو المظللة العالي الشعاع

المضيئة
الذي● الوقت مقدار على التالية العوامل تؤثر قد

أو إيقافه، أو العالي الشعاع تشغيل يستغرقه
غير المناطق تغيير على تعمل التي السرعة

المضيئة
الضباب• وأضواء األمامية الرئيسية األضواء سطوع

أمامك تسير التي للسيارات المؤخرة وأضواء
أمامك• تسير التي السيارات واتجاه حركة
جوانب• أحد على تشغيلية أضواء وجود عند

أمامك التي السيارة
ذات• سيارة أمامك التي السيارة تكون عندما

عجلتين
سطح• حالة منعطف، منحدرة، الطريق ظروف

إلخ الطريق
األمتعة• ومقدار الركاب عدد

االضواء● ضوء توزيع في التحكم يتغير قد
متوقع غير بشكٍل األمامية الرئيسية

األجسام● أو الهوائية الدراجات رصد يتم ال قد
المشابهة

على● قادًرا النظام يكون ال قد التالية الحاالت في
على المحيطة المناطق سطوع مستوى رصد
أضواء بقاء في ذلك يتسبب قد الصحيح النحو
وميضأضواء في أو المنخفضمضاءة الشعاع
أو المشاة وهج في التسبب أو العالي الشعاع

الحالة، هذه مثل في أمامك تسير التي السيارات
الشعاع أضواء بين يدويًا التبديل الضروري من

والمنخفض العالي
األمطار• القاسية الجوية الظروف في القيادة عند

إلخ الرملية، العواصف الضباب، الثلج، الغزيرة،
بالضباب،• مغشى األمامي الزجاج يكون عندما

إلخ األوساخ، الجليد، الرذاذ،
تالف• أو متصدع األمامي الزجاج يكون عندما
متسخ• أو مشوه الكاميرا مستشعر يكون عندما
عالية• الكاميرا مستشعر حرارة درجة تكون عندما

للغاية
المناطق• في السطوع مستوى يكون عندما

الرئيسية باألضواء الخاصة لتلك مساوية المحيطة
الضباب أضواء أو المؤخرة أضواء أو األمامية

أضواء• أو األمامية الرئيسية األضواء تكون عندما
أو مطفأة أمامك تسير التي للسيارات المؤخرة
بشكٍل مصوبة غير أو متغير لون ذات أو متسخة

صحيح
إلخ• الغبار، الثلج، بالمياه، السيارة تتلطخ عندما

المقدمة في التي السيارات من
متغيرة• وظلمة سطوع ذات منطقة في القيادة عند

متقطع بشكل
طرق• على ومتكرر مستمر بشكل القيادة عند

المطبات شديدة أو وعرة طرق أو هابطة صاعدة
المعبدة الطرقات مثل متساوية غير أسطح أو
إلخ بالحصى المغطاة الطرق أو بالحجارة

طرقات• على القيادة أو المنعطفات على السير عند
ومتكرر مستمر بشكل متعرجة

السيارة،• أمام اإلنعكاس عالي جسم وجود عند
مرآة أو الفتة مثل

المقدمة• في التي السيارة مؤخرة تكون عندما
شاحنة على حاوية وجود مثل االنعكاس، شديدة

للسيارة• األمامية الرئيسية األضواء تكون عندما
صحيح بشكل مصوبة غير أو متسخة أو تالفة

إطار• بسبب منحرفة أو مائلة السيارة تكون عندما
إلخ قطرها يتم مقطورة أو مثقوب

بين• األمامية الرئيسية األضواء تغيير يتم عندما
المنخفض الشعاع وأضواء العالي الشعاع أضواء

طبيعية غير بطريقة متكرر بشكل
قد• العالي الشعاع أضواء بأن السائق يعتقد عندما

السائقين أو المشاة وهج أو وميض في تتسبب
اآلخرين

فيها• تسير منطقة في السيارة استعمال يتم عندما
البلد في للطريق المعاكس الجانب في السيارات
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المثال سبيل على السيارة، تصميم فيه تم الذي
تسير التي المرور لحركة مصممة سيارة استعمال
حركة فيها تكون منطقة في اليمنى الجهة في

العكس أو اليسرى الجهة في المرور
مجهًزا:* كان إذا

مفتاح١ يكون بينما عنك بعيًدا الذراع ادفع
الموضع في األمامية الرئيسية األضواء

أو

التلقائي٢ العالي الشعاع مفتاح اضغط
تشغيل عند التلقائي العالي الشعاع مؤشر سيعمل
لإلشارة تلقائي بشكل األمامية الرئيسية األضواء

التلقائي العالي *الشعاع

مستشعر التلقائي العالي الشعاع يستخدم
أضواء سطوع لتقييم السيارة داخل كاميرا
في والتي المقبلة السيارات وأضواء الشارع
إيقاف أو تشغيل على ويعمل إلخ، المقدمة

الحاجة حسب تلقائيًا العالي الشعاع

تحذير
التلقائي■ العالي الشعاع قيود

دائًما تأكد التلقائي العالي الشعاع على تعتمد ال
مراعاة الحرصعلى مع آمن، بشكل القيادة من
الشعاع إيقاف أو وتشغيل بك المحيطة األشياء

األمر لزم إذا يدوي بشكل العالي

التلقائي العالي الشعاع نظام تفعيل
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مفعل النظام أن إلى

التشغيل■ شروط
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
للشعاع■ التلقائي اإليقاف أو التشغيل ظروف

العالي
تشغيل سيتم التالية، الشروط كافة من التحقق عند

تلقائي بشكل العالي الشعاع
من● أعلى السيارة سرعة ساعة٣٠تكون كم

تقريبًا
معتمة● السيارة أمام الواقعة المنطقة
مجهزة● المقدمة في أو مقبلة مركبات توجد ال

مضاءة مؤخرة أضواء أو أمامية رئيسية بأضواء
الطريق● على الشارع أضواء من القليل هناك

أمامك
إيقاف سيتم التالية، الشروط من أي تحقق حال في

تلقائي بشكل العالي الشعاع تشغيل
من  ● أقل السيارة سرعة ساعة٢٥تكون كم

تقريبًا
معتمة● غير السيارة أمام الواقعة المنطقة
المؤخرة● أضواء أو األمامية الرئيسية األضواء

مضاءة المقدمة في التي أو المقبلة للسيارات
الطريق● على الشارع أضواء من العديد هناك

أمامك
الكاميرا■ مستشعر رصد معلومات
الحاالت● في تلقائيًا العالي الشعاع إيقاف يتم ال قد

التالية
من• مفاجئ بشكل المقبلة السيارات ظهور عند

منعطف
األمام• من أخرى سيارة السيارة تعترض عندما
المقدمة• في التي أو المقبلة السيارات تكون عندما

فواصل أو المتكررة المنعطفات بسبب مرئية غير
الطريق جانب على الموجودة األشجار أو الطريق

مقبلة● سيارة رصد تم إذا العالي الشعاع ينطفئ قد
استخدام رصد دون الضباب أضواء تستخدم

األمامية الرئيسية األضواء
الشوارع● وأضواء المنازل أضواء تتسبب قد

اإلعالنية واللوحات الحمراء المرور وإشارات
العالي الشعاع إيقاف في الالفتات أو المضاءة

الذي● الوقت مقدار على التالية العوامل تؤثر قد
إيقافه أو العالي الشعاع تشغيل يستغرقه

الضباب• وأضواء األمامية الرئيسية األضواء سطوع
في التي أو المقبلة للسيارات المؤخرة وأضواء

المقدمة
في• التي أو المقبلة السيارات واتجاه حركة

المقدمة
جوانب• أحد على تشغيلية أضواء وجود عند

المقدمة في التي أو المقبلة السيارة
المقدمة• في التي أو المقبلة المركبة تكون عندما

عجلتين ذات مركبة
سطح• حالة منعطف، منحدرة، الطريق ظروف

إلخ الطريق
األمتعة• ومقدار الركاب عدد

بأوقات● العالي الشعاع إيقاف أو تشغيل يتم قد
السائق من متوقعة غير

أو● تشغيل مراعاة عليك ينبغي أدناه، الحاالت في
من بدالً يدوي بشكل العالي الشعاع أضواء ايقاف

التلقائي العالي الشعاع نظام على االعتماد
السطوع• مستويات رصد على قادر غير النظام

يعرض أو ويومض صحيح، بشكٍل المحيطة
العالي الشعاع إلى القريبين المشاة

الضباب،• الثلج، المطر، السيء الطقس في
إلخ الرملية، العواصف

الجليد،• الرذاذ، بالضباب، مغشى األمامي الزجاج
إلخ األوساخ،

تالف• أو متصدع األمامي الزجاج
متسخ• أو مشوه الكاميرا مستشعر
للغاية• عالية الكاميرا مستشعر حرارة درجة
الخاصة• لتلك مساوية المحيطة السطوع مستويات

أو المؤخرة أضواء أو األمامية الرئيسية باألضواء
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الضباب أضواء
المؤخرة• أضواء أو األمامية الرئيسية األضواء

متسخة أو مطفأة إما أمامك تسير التي للسيارات
صحيح بشكل مصوبة غير أو متغير لون ذات أو

متغيرة• وظلمة سطوع ذات منطقة في القيادة عند
متقطع بشكل

طرق• على ومتكرر مستمر بشكل القيادة عند
المطبات شديدة أو وعرة طرق أو هابطة صاعدة
المعبدة الطرقات مثل متساوية غير أسطح أو
إلخ بالحصى المغطاة المسارات أو بالحجارة

طرقات• على القيادة أو المنعطفات على السير عند
ومتكرر مستمر بشكل متعرجة

مثل• السيارة، أمام اإلنعكاس عالي جسم وجود
مرآة أو الفتة

شديدة• أمامك الموجودة السيارة مؤخرة
شاحنة على حاوية وجود مثل االنعكاس،

أو• تالفة للسيارة األمامية الرئيسية األضواء
متسخة

أو• مثقوب إطار بسبب منحرفة أو مائلة السيارة
إلخ قطرها يتم مقطورة

في• يتسبب قد العالي الشعاع بأن السائق يعتقد
أو اآلخرين للسائقين ضيق أو مشاكل حدوث

القريبين المشاة
المنخفض■ الشعاع إلى التحول

األصلي موضعه إلى الذراع اسحب
التلقائي العالي الشعاع مؤشر سيتوقف

العالي الشعاع نظام لتفعيل عنك بعيًدا الذراع ادفع
أخرى مرة التلقائي

العالي■ الشعاع إلى التحول
التلقائي العالي الشعاع مفتاح اضغط

مالحظة
العالي■ الشعاع نظام استعمال عند مالحظات

التلقائي
العالي الشعاع أن من للتأكد يلي ما بمراعاة قم

صحيح بشكل يعمل التلقائي
الكاميرا● مستشعر تلمس ال

قوية● لصدمة الكاميرا تعرضمستشعر ال
الكاميرا● مستشعر تفكيك إلى تعمد ال

مستشعر● على سوائل سكب إلى تعمد ال
الكاميرا

الملصقات● أو النوافذ تظليل وضع إلى تعمد ال
الزجاج منطقة أو الكاميرا مستشعر على
الكاميرا مستشعر من القريبة األمامي

العدادات● لوحة على أشياء وضع إلى تعمد ال
الكاميرا مستشعر يخلط بأن احتمالية هناك
األمامي الزجاج على المنعكسة األجسام

األمامية الرئيسية األضواء ، الشارع بأضواء
إلخ األخرى، للسيارات

أخرى● كماليات أي أو صف عالمة تضع ال
حوله أو الكاميرا مستشعر من بالقرب

ينبغي● مما أكثر السيارة تحميل إلى تعمد ال
السيارة● على تعديالت إجراء إلى تعمد ال
غير● أمامي بزجاج األمامي الزجاج تستبدل ال

أصلي
لديك لكزس بوكيل اتصل

اليدوي التحكم وضع إلى التغيير
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وسيتم التلقائي العالي الشعاع مؤشر إيقاف سيتم
العالي الشعاع مؤشر تشغيل

التلقائي العالي الشعاع نظام لتفعيل المفتاح اضغط
أخرى مرة

األمامي الضباب ضوء مفتاح

الضباب١ أضواء إيقاف على يعمل
الضباب٢ أضواء تشغيل على يعمل
الخلفي الضباب ضوء مفتاح

الخلفي الضباب ضوء تشغيل على يعمل
إلى تعود المفتاح حلقة بتحرير

الضباب ضوء مفتاح

مثل صعبة، القيادة ظروف تكون عندما
بتشغيل قم والضباب، المطر في القيادة

الرؤية قابلية لضمان األمامية الضباب أضواء
الخلفية الضباب أضواء بتشغيل وقم األمامية
سيارتك بوجود التالية السيارات إلخطار

المجهزة السيارات التشغيل إرشادات
يسرى قيادة بعجلة
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على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل
الخلفية الضباب أضواء إيقاف

والخلفي األمامي الضباب ضوء مفتاح

الضباب١ أضواء إيقاف على يعمل
والخلفية األمامية

الضباب٢ أضواء تشغيل على يعمل
األمامية

أضواء٣ من كل تشغيل على يعمل
والخلفية األمامية الضباب
إلى تعود المفتاح حلقة بتحرير

إيقاف على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل
فقط الخلفية الضباب أضواء

الخلفي الضباب ضوء مفتاح
الخلفي الضباب ضوء تشغيل على يعمل

إلى تعود المفتاح حلقة بتحرير
على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل

الخلفية الضباب أضواء إيقاف

المجهزة السيارات التشغيل إرشادات
يمنى قيادة بعجلة
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والخلفي األمامي الضباب ضوء مفتاح

الضباب١ أضواء إيقاف على يعمل
والخلفية األمامية

الضباب٢ أضواء تشغيل على يعمل
األمامية

أضواء٣ من كل تشغيل على يعمل
والخلفية األمامية الضباب
إلى تعود المفتاح حلقة بتحرير

إيقاف على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل
فقط الخلفية الضباب أضواء

عندما■ الضباب أضواء استعمال يمكن
األمامية الضباب بأضواء المجهزة السيارات

األمامية الموضع أضواء تشغيل يتم
فقط الخلفي الضباب بضوء المجهزة السيارات

مضاءة األمامية الرئيسية األضواء

األمامي الضباب بضوء المجهزة السيارات
والخلفي

الموضع أضواء تشغيل يتم األمامية الضباب أضواء
األمامية

الضباب أضواء تشغيل يتم الخلفي الضباب ضوء
األمامية

مالحظة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

عند الالزم من أكثر مضاءة األضواء تترك ال
المحرك إيقاف
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

الذراع تشغيلتشغيل على يعمل
التالي النحو على الغسالة أو المساحات

مع المتقطعة األمامي الزجاج مساحات
الفاصلة الزمنية للفترات ضابط

إيقاف١

المتقطع٢ التشغيل
منخفضة٣ بسرعة التشغيل
عالية٤ بسرعة التشغيل
مؤقت٥ تشغيل

عند للمساحة الفاصلة الفترات ضبط يمكن
المتقطع التشغيل وضع اختيار

مساحات٦ لتشغيل المسحات تكرار تزيد
المتقطع األمامي الزجاج

مساحات٧ لتشغيل المسحات تكرار تقلل
المتقطع األمامي الزجاج

المزدوج٨ التشغيل
المساحة للغسالة

المساحات تشغيل على يعمل الذراع سحب
والغسالة

الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحات تعمل
الضوء بمنظفات المجهزة السيارات السائل برش
الرئيسية األضواء إضاءة عند األمامي الرئيسي

األمامي الزجاج وغسالة مساحات

التشغيل بين الذراع تشغيل تبديل يمكن
يمكن أو اليدوي، والتشغيل التلقائي

الغسالة استعمال

مالحظة
جاًفا■ األمامي الزجاج يكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها المساحات، تستعمل ال
األمامي الزجاج

السيارات المساحة ذراع تشغيل
يسرى قيادة بعجلة المجهزة
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

ةدايقلا

فإن مسحوبًا، وإبقاؤه الذراع وسحب األمامية
مرة ستعمل األمامية الرئيسية األضواء منظفات

الرئيسية األضواء منظفات ستعمل ذلك، بعد واحدة
سحب فيها يتم التي الخامسة المرة في األمامية

الذراع
للمطر المستشعرة األمامي الزجاج مساحات

إيقاف١
للمطر٢ المستشعر التشغيل
منخفضة٣ بسرعة التشغيل
عالية٤ بسرعة التشغيل
مؤقت٥ تشغيل

اختيار تلقائيًاعند المساحات ستعمل ،
يضبط المطر هطول المستشعر يرصد عندما

تلقائيًا المسحات بين الفاصلة الزمنية الفترة النظام
السيارة وسرعة المطر لغزارة تبًعا

اختيار عند المستشعر حساسية ضبط يمكن
.

الحساسية٦ زيادة على يعمل
الحساسية٧ خفض على يعمل

المزدوج٨ التشغيل
المساحة للغسالة

المساحات تشغيل على يعمل الذراع سحب
والغسالة

الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحات تعمل
الضوء بمنظفات المجهزة السيارات السائل برش
الرئيسية األضواء إضاءة عند األمامي الرئيسي
فإن مسحوبًا، وإبقاؤه الذراع وسحب األمامية
مرة ستعمل األمامية الرئيسية األضواء منظفات

الرئيسية األضواء منظفات ستعمل ذلك، بعد واحدة
سحب فيها يتم التي الخامسة المرة في األمامية

الذراع

التالي النحو على والمفتاح الذراع بتشغيل قم
موضعه إلى الذراع سيعود المساحات لتشغيل

السيارات المساحة ذراع تشغيل
يمنى قيادة بعجلة المجهزة
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التشغيل بعد األصلي
مع المتقطعة األمامي الزجاج مساحات

الفاصلة الزمنية للفترات ضابط

إيقاف١
المتقطع٢ التشغيل
منخفضة٣ بسرعة التشغيل
عالية٤ بسرعة التشغيل
مؤقت٥ تشغيل

عند للمساحة الفاصلة الفترات ضبط يمكن
المتقطع التشغيل وضع اختيار

مساحات٦ لتشغيل المسحات تكرار تزيد
المتقطع األمامي الزجاج

مساحات٧ لتشغيل المسحات تكرار تقلل
المتقطع األمامي الزجاج

المزدوج٨ التشغيل
المساحة للغسالة

المساحات تشغيل على يعمل الذراع سحب
والغسالة

الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحات تعمل
الضوء بمنظفات المجهزة السيارات السائل برش
الرئيسية األضواء إضاءة عند األمامي الرئيسي
فإن مسحوبًا، وإبقاؤه الذراع وسحب األمامية
مرة ستعمل األمامية الرئيسية األضواء منظفات

الرئيسية األضواء منظفات ستعمل ذلك، بعد واحدة
سحب فيها يتم التي الخامسة المرة في األمامية

الذراع
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

ةدايقلا

للمطر المستشعرة األمامي الزجاج مساحات

إيقاف١
للمطر٢ المستشعر التشغيل
منخفضة٣ بسرعة التشغيل
عالية٤ بسرعة التشغيل
مؤقت٥ تشغيل

اختيار تلقائيًاعند المساحات ستعمل ،
يضبط المطر هطول المستشعر يرصد عندما

تلقائيًا المسحات بين الفاصلة الزمنية الفترة النظام
السيارة وسرعة المطر لغزارة تبًعا

اختيار عند المستشعر حساسية ضبط يمكن
.

الحساسية٦ زيادة على يعمل
الحساسية٧ خفض على يعمل

المزدوج٨ التشغيل
المساحة للغسالة

المساحات تشغيل على يعمل الذراع سحب
والغسالة

الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحات تعمل
الضوء بمنظفات المجهزة السيارات السائل برش
الرئيسية األضواء إضاءة عند األمامي الرئيسي
فإن مسحوبًا، وإبقاؤه الذراع وسحب األمامية
مرة ستعمل األمامية الرئيسية األضواء منظفات

الرئيسية األضواء منظفات ستعمل ذلك، بعد واحدة
سحب فيها يتم التي الخامسة المرة في األمامية

الذراع

األمامي■ الزجاج وغسالة مساحات تشغيل يمكن
عندما

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون
IGNITION ON.
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

السيارات■ المتبقية المياه لقطرات المساحة إزالة
مستشعرة أمامي زجاج بمساحات المجهزة

للمطر
تعمل مرات، لعدة والمسح الغسل تشغيل بعد

لمنع قصيرة فترة بعد واحدة إضافية مرة المساحة
لن الوظيفة هذه ذلك، مع المياه قطرات تساقط

القيادة أثناء تعمل
المساحات■ تشغيل على السيارة سرعة تأثير

أمامي زجاج بمساحات المجهزة السيارات
للمطر مستشعرة

الفاصلة الزمنية الفترة على السيارة سرعة تؤثر
المتقطع المساحة لتشغيل

المجهزة■ السيارات المطر قطرات مستشعر
للمطر مستشعرة أمامي زجاج بمساحات

كمية● بتحديد المطر قطرات مستشعر يقوم
المتساقطة المطر قطرات

بشكل يعمل ال قد بصري مستشعر استعمال يتم
أو الشروق عند الشمس أشعة سقوط عند صحيح
ما أو حشرات وجود عند أو متقطع بشكل الغروب

األمامي الزجاج على ذلك إلى

الوضع● إلى المساحة مفتاح إدارة تمت إذا
في المحرك تشغيل محول يكون بينما

تعملIGNITION ONالوضع سوف ،
تفعيل تم أنه إلى مشيرة واحدة مرة المساحات

.AUTOالوضع
المطر● قطرات مستشعر حرارة درجة كانت إذا
أو -٩٠  أكثر، أو يحدث١٥°م ال فقد أقل، أو °م

بتشغيل قم الحالة، هذه في تلقائي تشغيل
الوضع غير آخر وضع أي في المساحات

AUTO.
األمامي■ الزجاج غسالة سائل رش يتم لم إذا

إذا الغسالة، فوهات انسداد عدم من لتتأكد افحص

الغسالة سائل خزان في غسالة سائل هناك كان

تحذير
الزجاج■ مساحات بخصوصاستعمال تنبيه

الوضع في السياراتAUTOاألمامي
مستشعرة أمامي زجاج بمساحات المجهزة

للمطر
بصورة األمامي الزجاج مساحات تعمل أن يمكن
تعرض أو المستشعر لمس تم إذا متوقعة غير

الوضع في لالهتزاز األمامي . AUTOالزجاج
في إلخ أصابعك، احتباس عدم احرصعلى

األمامي الزجاج مساحات
الغسالة■ سائل استعمال حول تنبيه

الغسالة سائل تستعمل ال بارًدا، الجو يكون عندما
يتجمد قد دافئًا األمامي الزجاج يصبح أن إلى
تدني في ويتسبب األمامي الزجاج على السائل

وقوع إلى هذا يؤدي أن يمكن الرؤية على القدرة
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يسفر حادث

مالحظة
فارًغا■ الغسالة سائل خزان يكون عندما

ألن مستمر بشكل المفتاح تشغيل إلى تعمد ال
ترتفع قد الغسالة سائل مضخة حرارة درجة

زائد بشكل
الغسالة■ فوهات إحدى انسداد عند

لديك لكزس بوكيل اتصل الحالة، هذه في
أي أو دبوس باستعمال االنسداد إزالة تحاول ال

الفوهة تتلف سوف آخر شيء
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

عند الالزم من أكثر مشغلة المساحات تترك ال
المحرك إيقاف
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

ةدايقلا

المفتاح تشغيلتشغيل على يعمل
التالي النحو على الخلفية المساحة

إيقاف١
المتقطع٢ التشغيل
العادي٣ التشغيل

المزدوج٤ التشغيل
المساحة للغسالة

والغسالة المساحة تشغيل على يعمل الذراع دفع
الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحة تعمل

السائل برش

المفتاح تشغيلتشغيل على يعمل
التالي النحو على الخلفية المساحة

إيقاف١

الخلفية النافذة وغسالة مساحة

مالحظة
جافة■ الخلفية النافذة تكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها المساحة، تستعمل ال
الخلفي الزجاج

السيارات المساحة ذراع تشغيل
يسرى قيادة بعجلة المجهزة

السيارات المساحة ذراع تشغيل
يمنى قيادة بعجلة المجهزة
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والمساحات٣-٤ األضواء تشغيل

المتقطع٢ التشغيل
العادي٣ التشغيل

المزدوج٤ التشغيل
المساحة للغسالة

والغسالة المساحة تشغيل على يعمل الذراع دفع
الغسالة تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا المساحة تعمل

السائل برش

الخلفية■ النافذة وغسالة مساحة تشغيل يمكن
عندما

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون
IGNITION ON.

مالحظة
فارًغا■ الغسالة سائل خزان يكون عندما

ألن مستمر بشكل المفتاح تشغيل إلى تعمد ال
ترتفع قد الغسالة سائل مضخة حرارة درجة

زائد بشكل
الغسالة■ فوهات إحدى انسداد عند

لديك لكزس بوكيل اتصل الحالة، هذه في
أي أو دبوس باستعمال االنسداد إزالة تحاول ال

الفوهة تتلف سوف آخر شيء
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

عند الالزم من أكثر مشغلة المساحة تترك ال
المحرك إيقاف
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بالوقود٤-٤ التزود إعادة

ةدايقلا

بالوقود.٤-٤ التزود إعادة

وضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
والنوافذ األبواب جميع أن من وتأكد اإليقاف

مغلقة
الوقود نوع من تأكد

الوقود■ أنواع
٤٨٤ص←
المعالج■ غير للبنزين الوقود خزان فتحة

بالرصاص
خاطئ وقود استخدام دون الحيلولة في للمساعدة
خزان بفتحة سيارتك تجهيز تم بالوقود، التزود عند
الخاصة الوقود تعبئة مسدسات إال تقبل ال وقود

بالرصاص المعالج غير الوقود ضخ لمكائن

الخلفية١ الحافة من الوسطي الجزء اضغط
قفل فك مع الوقود، تعبئة فتحة باب من

األبواب كافة
تعبئة فتحة باب لتفتح يدك وأبعد للداخل ادفع

الوقود خزان غطاء فتح

بالوقود السيارة تزويد إعادة قبل

تحذير
بالوقود■ السيارة تزويد إعادة عند

إعادة أثناء التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
قد ذلك عمل في اإلخفاق بالوقود السيارة تزويد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم
فتحة● باب فتح وقبل السيارة من الخروج بعد

مطلي غير معدني بلمسسطح قم الوقود،
من ساكنة كهربائية شحنات أية لتفريغ

الساكنة الكهربائية الشحنات تفريغ الضروري
الشرر ألن بالوقود السيارة تزويد إعادة قبل
يتسبب أن يمكن الساكنة الكهرباء عن الصادر
تزويد إعادة أثناء الوقود أبخرة اشتعال في

بالوقود السيارة
غطاء● على الموجودة بالمقابض دائًما أمسك

لنزعه ببطء بإدارتها وقم الوقود خزان فتحة
خزان غطاء إرخاء عند هسيس صوت يُسمع قد
نزع قبل الصوت يختفي أن إلى انتظر الوقود
يندفع قد الحار، الطقس في بالكامل الغطاء
تعبئة فتحة عنق خارج المضغوط الوقود

بجروح باإلصابة ويتسبب الوقود

الكهرباء● شحنة يفرغ لم شخص ألي تسمح ال
الوقود خزان من باالقتراب جسده من الساكنة

المفتوح
الوقود● بخار تستنشق ال

تم إذا ضارة مواد على الوقود يحتوي
استنشاقها

بالوقود● السيارة تزويد أثناء تدخن ال
والتسبب الوقود إشعال في يتسبب قد ذلك فعل

حريق اندالع في
أو● شخص أي تلمس أو السيارة إلى تعد ال

ذلك يتسبب قد ساكنة بكهرباء مشحون جسم
ينجم الذي األمر الساكنة، الكهرباء تجمع في

االشتعال خطر احتمالية عنه
بالوقود■ التزود إعادة عند

فيضان لمنع التالية االحتياطية بالتنبيهات تقيد
الوقود خزان من الوقود

عنق● في بإحكام الوقود تعبئة فوهة بإدخال قم
الوقود تعبئة فتحة

تعبئة● فوهة تندفع أن بعد الخزان تعبئة أوقف
تلقائيًا للخارج الوقود

حد● أقصى إلى الوقود خزان تعبئة إلى تعمد ال

مالحظة
بالوقود■ التزود إعادة

التزود إعادة أثناء الوقود انسكاب في تتسبب ال
بالوقود

في التسبب مثل السيارة، يتلف قد ذلك عمل
إتالف أو باالنبعاثات التحكم نظام أداء اختالل
للسيارة المطلي السطح أو الوقود نظام مكونات

الوقود خزان غطاء فتح
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بالوقود٤-٤ التزود إعادة

باليد بالكامل الباب افتح ثم قليالً الوقود

لفتحه٢ ببطء الوقود خزان غطاء بإدارة قم
فتحة باب على الموجود الحامل في وضعه

الوقود تعبئة

الوقود■ تعبئة فتحة باب فتح يتعذر عندما
٤٥٩ص←

قم١ بالوقود، السيارة تزويد إعادة بعد
تسمع أن إلى الوقود خزان غطاء بإدارة

قليالً سيدور الغطاء، ترك بعد طقة صوت
المعاكس باالتجاه

الوقود،٢ تعبئة فتحة باب بإغالق قم
الخلفية الحافة من الوسطي الجزء واضغط

الوقود تعبئة فتحة لباب
الوقود تعبئة فتحة باب سيقفل األبواب، تقفل عندما

أيًضا

الوقود■ تعبئة فتحة باب قفل حالة
قفل عند حتى الوقود تعبئة فتحة باب قفل يتم ال قد

التالية الظروف في السيارة أبواب
السيارة● داخل الباب قفل زر تشغيل عند
●←) لألبواب اآللي القفل نظام تشغيل صعند

١١٤(
أبواب● قفل بعد الوقود تعبئة فتحة باب إغالق عند

السيارة
الوقود■ غطاء بارتخاء الخاص التحذير رنان

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون عندما
IGNITION ONيصدر مرتخيًا، الغطاء ويكون

عرض شاشة على عرضرسالة ويتم رنان صوت

الوقود خزان غطاء إغالق
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بالوقود٤-٤ التزود إعادة

ةدايقلا

المتعددة المعلومات

تحذير
الوقود■ خزان غطاء استبدال عند

لكزس وقود خزان غطاء غير شيء أي تستعمل ال
في يتسبب قد ذلك فعل لسيارتك المصمم األصلي

عنه ينجم قد مما آخر حادث أو حريق نشوب
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال
القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استعمال

مجهًزا:* كان إذا

■PCSالتصادم قبل ما األمان نظام
٢٢٦ص←
■LTAالمسرب تتبع على المساعدة
٢٣٤ص←
■LDAعن الخاصبالخروج التنبيه

بالتوجيه التحكم مع المسرب
٢٤٤ص←
■AHSالمتكيف العالي الشعاع نظام
٢٠١ص←
التلقائي■ العالي الشعاع
٢٠٤ص←
الراداري■ الثابتة القيادة سرعة منظم

الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي
٢٥٢ص←
الراداري■ الثابتة القيادة سرعة منظم

الديناميكي
٢٦٢ص←

موجودان وهما المستشعرات، من نوعان هناك
األمامي، الزجاج وخلف األمامية الشبكة خلف

الضرورية المعلومات رصد على يعمالن
القيادة على المساعدة أنظمة لتشغيل

الراداري المستشعر
األمامية الكاميرا

لكزس من األمان *نظام

أنظمة على لكزس من األمان نظام يتضمن
أنها جانب إلى التالية القيادة على المساعدة

آمنة قيادة تجربة تحقيق في تساهم
ومريحة

القيادة على المساعدة نظام

تحذير
لكزس■ من األمان نظام

في للتشغيل لكزس من األمان نظام تصميم تم
بشكل القيادة سيتولى السائق أن افتراض ظل
من الحد على للمساعدة تصميمه تم كما آمن،

وقوع حال في والسيارة للركاب تصادم حدوث
القيادة ظروف في السائق مساعدة أو تصادم

العادية
والتحكم التعرف دقة لدرجة حًدا هناك أن بما

تعتمد فال تقديمهما، النظام لهذا يمكن التي باألداء
دائًما السائق يتحمل النظام هذا على زائد بشكٍل
والقيادة المحيطة للسيارات االنتباه مسؤولية

آمن بشكٍل

المستشعرات

تحذير
الراداري■ المستشعر في عطل حدوث لتفادي

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
بشكل الراداري المستشعر يعمل ال فقد وإال،
وقوع إلى األمر يؤدي أن احتمالية مع صحيح،
بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم حادث

خطيرة

A

B
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

تحذير
الشبكة● وغطاء الراداري المستشعر بإبقاء قم

األوقات جميع في نظيفين

الراداري المستشعر
الشبكة غطاء

أو مقدمة أو الراداري المستشعر مقدمة كانت إذا
بقطرات مغطاة أو متسخة الشبكة غطاء خلفية

بتنظيفها قم إلخ الثلج، المياه،
الشبكة وغطاء الراداري المستشعر بتنظيف قم
للتلف تعرضها لتفادي ناعمة قماش بقطعة

بما● الملصقات الكماليات، وضع إلى تعمد ال
أخرى أشياء أو الشفافة الملصقات ذلك في
أو الشبكة غطاء أو الراداري المستشعر على

بهما المحيطة المنطقة
المنطقة● أو الراداري المستشعر تعرض ال

قوية لصدمة به المحيطة
الشبكة أو الراداري المستشعر تعرض إذا
قم قوية، لصدمة األمامي المصد أو األمامية
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة بفحص

الراداري● المستشعر تفكيك إلى تعمد ال
الراداري● المستشعر طلي أو تعديل إلى تعمد ال

الشبكة غطاء أو
وتركيب● نزع إلى الحاجة استدعت إذا

أو األمامية الشبكة أو الراداري المستشعر
بوكيل اتصل استبدالها، أو األمامي، المصد

لديك لكزس

A

B

األمامية■ الكاميرا في عطل حدوث لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

صحيح، بشكل األمامية الكاميرا تعمل ال فقد وإال،
ينجم حادث وقوع إلى األمر يؤدي أن احتمالية مع

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
في● نظيف األمامي الزجاج إبقاء على اعمل

األوقات جميع
مغطى• أو متسًخا األمامي الزجاج كان إذا

قم إلخ، الثلج، المياه، من قطرات زيتية، بطبقة
األمامي الزجاج بتنظيف

األمامي،• الزجاج على الزجاج طالء وضع تم إذا
مساحات استعمال الضروري من سيكون فإنه
من إلخ المياه، قطرات إلزالة األمامي الزجاج
مقدمة في الواقعة األمامي الزجاج منطقة

األمامية الكاميرا
األمامي• الزجاج من الداخلي الجانب كان إذا

متسًخا، عليه األمامية الكاميرا تركيب تم حيث
لديك لكزس بوكيل اتصل

في● الحال هو كما أجسام، تثبيت إلى تعمد ال
على إلخ، الشفافة، الملصقات الملصقات،

في الموجود األمامي للزجاج الخارجي الطرف
في المظللة المنطقة األمامية الكاميرا مقدمة

التوضيحي الشكل

إلى األمامي للزجاج العلوي الجزء سم١من
الكاميرا من السفلي الجزء تحت تقريبًا

األمامية
تقريبًا٢٠بمقدار إلى١٠سم تقريبًا سم

الكاميرا وسط من اليسار وإلى اليمين
األمامية

A

B
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

تحذير
األمامي● الزجاج من جزء على الضباب تجمع إذا

بالتكاثف تغطى أو األمامية الكاميرا مقدمة في
الزجاج ضباب مزيل استعمل الجليد، أو

الجليد أو التكاثف أو الضباب إلزالة األمامي
)٣٣١ص←

صحيح● بشكٍل المياه قطرات إزالة تعذرت إذا
مقدمة في الواقعة األمامي الزجاج منطقة عن
الزجاج مساحات طريق عن األمامية الكاميرا
شفرة أو المساحة ملحق استبدل األمامي،

المساحة
المساحة ملحقات الستبدال الحاجة استدعت إذا
لديك لكزس بوكيل اتصل المساحة، شفرات أو

الزجاج● على النوافذ تظليل وضع إلى تعمد ال
األمامي

أو● تالًفا كان إذا األمامي الزجاج استبدل
متشقًقا

األمامي، الزجاج استبدال الحاجة استدعت إذا
لديك لكزس بوكيل اتصل

األمامية● الكاميرا بمالمسة للسوائل تسمح ال
الكاميرا● على الساطعة األضواء بتركيز تسمح ال

األمامية
األمامية● الكاميرا إتالف أو تلويث إلى تعمد ال

األمامي، الزجاج من الداخلي الجزء تنظيف عند
عدسة يالمس بأن الزجاج لمنظف تسمح ال
العدسة تلمس ال أيًضا، األمامية الكاميرا

بوكيل اتصل تالفة، أو متسخة العدسة كانت إذا
لديك لكزس

قوية● لصدمة األمامية الكاميرا تعرض ال
الكاميرا● تركيب موضع تغيير إلى تعمد ال

نزعه أو اتجاهه أو األمامية
األمامية● الكاميرا تفكيك إلى تعمد ال
بالسيارة● خاصة مكونات أي تعديل إلى تعمد ال

للرؤية الداخلية المرآة األمامية الكاميرا حول
السقف أو إلخ الخلفية،

غطاء● على كماليات أية تركيب إلى تعمد ال
األمامي المصد أو األمامية الشبكة أو المحرك
اتصل األمامية الكاميرا تعيق بدورها والتي
التفاصيل على للحصول لديك لكزس بوكيل

على● طويل آخر جسم أو تزلج لوح تعليق تم إذا
الكاميرا يعيق أال فاحرصعلى السقف،

األمامية
أو● األمامية الرئيسية األضواء تعديل إلى تعمد ال

أخرى أضواء
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

مصادقة■
سنغافورة في المباعة للسيارات

فيتنام في المباعة للسيارات

األردن في المباعة للسيارات
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تايلند في المباعة للسيارات

تايوان في المباعة للسيارات

المتعددة■ المعلومات عرض شاشة على عرضرسالة تم إذا
النظام في عطل هناك يكون قد أو مؤقت بشكٍل متاح غير النظام يكون قد

ستختفي● العادي، التشغيل ظروف رصد عند الجدول في المحددة اإلجراءات بتنفيذ قم التالية، الحاالت في
ممكنًا أمًرا النظام تشغيل وسيصبح الرسالة
لديك لكزس بوكيل اتصل الرسالة، تختفي لم إذا
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

التشغيل● ظروف رصد وتم الوقت لبعض السيارة قيادة تمت أو الحالة تغيير تم إذا التالية، الحاالت في
ممكنًا أمًرا النظام تشغيل وسيصبح الرسالة ستختفي العادية،

لديك لكزس بوكيل اتصل الرسالة، تختفي لم إذا
تكون• عندما الحال هو كما التشغيل، نطاق خارج الراداري المستشعر حول الحرارة درجة تكون عندما

للغاية باردة بيئة في أو الشمس أشعة تحت السيارة
في• القيادة عند الحال هو كما السيارة، أمام الموجودة األجسام رصد األمامية الكاميرا على يتعذر عندما

األمامية الكاميرا داخل ساطعة أضواء سطوع عند أو الضباب، أو الثلج أو الظالم

اإلجراءاتالحالة

المستشعر حول الموجودة المنطقة تكون عندما
مغطاة الضباب، تجمع الرطوبة أو باألوساخ، مغطاة

أخرى غريبة مواد أو إلخ الجليد، بالتكاثف،

في الموجود األمامي بالزجاج الخاص الجزء لتنظيف
الزجاج مساحات استعمل األمامية، الكاميرا مقدمة

الخاصبنظام األمامي الزجاج ضباب مزيل أو األمامي
←) الهواء ).٣٣١صتكييف

األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة تكون عندما
تكون عندما الحال هو كما التشغيل، نطاق خارج

للغاية باردة بيئة في أو الشمس أشعة تحت السيارة

بعد الحال هو كما ساخنة، األمامية الكاميرا كانت إذا
نظام استعمل الشمس، أشعة تحت السيارة صف
الكاميرا حول الحرارة لخفضدرجة الهواء تكييف

األمامية
السيارة، صف عند تظليل ستارة استعمال تم إذا

المنعكسة الشمس أشعة فإن نوعها، على وباالعتماد
تصبح أن في تتسبب قد التظليل ستارة سطح من
للغاية مرتفعة األمامية الكاميرا حرارة درجة

بعد الحال هو كما باردة، األمامية الكاميرا كانت إذا
نظام استعمل للغاية، باردة بيئة في السيارة صف
الكاميرا حول الحرارة درجة لزيادة الهواء تكييف

األمامية
الكاميرا مقدمة في الموجودة المنطقة إعاقة تمت
أو المحرك غطاء فتح عند الحال هو كما األمامية،
األمامي بالزجاج الخاص الجزء على ملصق إلصاق

األمامية الكاميرا مقدمة في الموجود
العائق إلزالة إلخ الملصق، انزع المحرك، غطاء أغلق
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

مجهًزا:* كان إذا

أ المنطقة

ب المنطقة

ج المنطقة

إقليم بكل الخاصة والمناطق الدول تعتبر
اعتباًرا المفعول سارية الجدول في والمدرجة

مايو تم٢٠١٩من الذي للوقت وتبًعا ذلك، مع
والمناطق الدول تختلف قد السيارة، بيع فيه

لديك لكزس بوكيل اتصل إقليم كل في
التفاصيل على للحصول

قبل■ ما األمان الخاصبنظام التحذير
التصادم

كبيرة احتمالية هناك بأن النظام يحدد عندما
التحذير رنان سيصدر أمامي، تصادم لوقوع
شاشة على تحذير عرضرسالة وسيتم صوتًا
على السائق لتحث المتعددة المعلومات عرض

الوقائي اإلجراء اتخاذ

PCSقبل ما األمان نظام
*التصادم

التصادم قبل ما األمان نظام يستعمل
لرصد أمامية وكاميرا راداري مستشعر

←) أمام٢٢٦صاألجسام الموجودة
هناك بأن النظام يحدد عندما السيارة
مع أمامي تصادم لوقوع كبيرة احتمالية

على السائق ليحث ما تحذير يعمل ما، جسٍم
احتمالية وستزداد الوقائي اإلجراء اتخاذ
على السائق لمساعدة وذلك المكابح ضغط
بأن النظام حدد إذا تصادم وقوع تجنب
تصادم لوقوع للغاية كبيرة احتمالية هناك
المكابح تعشيق يتم فإنه ما، جسٍم مع أمامي
تصادم وقوع تفادي على للمساعدة تلقائيًا
عند الصدمة حدة تخفيف في للمساعدة أو

التصادم
ما األمان نظام تفعيل إلغاء تفعيل يمكن

التحذير وقت تغيير يمكن كما التصادم قبل
)٢٢٨ص(←

رصدها يمكن التي األجسام

يمكن التي األجسام
المناطقرصدها الدول

السيارات•
الدراجات• راكبي
المشاة•

الكويت، البحرين،بروناي،
قطر، عمان، سلطنة
العربية المملكة

سنغافورة، السعودية،
اإلمارات أفريقيا، جنوب

المتحدة العربية

يمكن التي األجسام
المناطقرصدها الدول

السيارات•
المشاة•

ماكاو، كونغ، هونغ
تايوان

يمكن التي األجسام
المناطقرصدها الدول

السيارات

بوليفيا، األرجنتين،
ريكا، كوستا التشيلي،
غواتيماال، الدومينيك،
إندونيسيا، الهندوراس،

ماليزيا، األردن،
بنما، لبنان، نيكاراغوا،
تايلند، الفليبين، البيرو،

فيتنام

النظام وظائف
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ةدايقلا

التصادم■ قبل ما المكابح مؤازر نظام
كبيرة احتمالية هناك بأن النظام يحدد عندما

قوة بتطبيق النظام يقوم أمامي، تصادم لوقوع
دواسة ضغط بكيفية يتعلق فيما أكبر كبح

بقوة المكابح
التصادم■ قبل ما األمان الخاصبنظام الكبح

للغاية كبيرة احتمالية هناك بأن النظام حدد إذا
المكابح تعشيق يتم فإنه أمامي، تصادم لوقوع
أو تصادم وقوع تفادي على للمساعدة تلقائيًا

التصادم عند الصدمة حدة تخفيف في
بالتعليق■ التحكم

احتمالية هناك بأن النظام النظام يحدد عندما
نظام يتحكم أمامي، تصادم لوقوع كبيرة

AVS←)  ماصات٣١٢ص إخماد بقوة  (
وضعية على الحفاظ في للمساعدة الصدمة

للسيارة ثابتة

تحذير
التصادم■ قبل ما األمان نظام تشغيل قيود
بشكٍل● القيادة عن المسؤول وحده هو السائق

مع آمن، بشكل القيادة من دائًما تأكد آمن
بك المحيطة األشياء مراعاة الحرصعلى
قبل ما األمان نظام استعمال إلى تعمد ال

وفي العادية الكبح عمليات من بدالً التصادم
وقوع النظام هذا يمنع لن ظروف أية ظل
أو التصادم أضرار من يقلل أو تصادمات

تعتمد ال الظروف كافة في بجروح اإلصابة
عمل في اإلخفاق النظام هذا على زائد بشكل
إلى يؤدي حادث وقوع إلى يؤدي قد ذلك

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
للمساعدة● مصمم النظام هذا أن من الرغم على

في للمساعدة أو تصادم وقوع تفادي على
تختلف قد التصادم، عند الصدمة حدة تخفيف
يكون ال قد لذلك متعددة، لظروف وفًقا فعاليته
مستوى تحقيق على دائم بشكٍل قادًرا النظام

نفسه األداء
تعتمد ال بعناية التالية الظروف بقراءة قم

دائًما حريًصا وكن النظام هذا على زائد بشكٍل
القيادة أثناء

حتى• النظام فيها يعمل أن يمكن التي الظروف
← تصادم لحدوث احتمال هناك يكن لم إذا

٢٣١ص
بشكٍل• النظام فيها يعمل ال قد التي الظروف

← ٢٣٢صصحيح
قبل● ما األمان نظام فحصتشغيل تحاول ال

األجسام على باالعتماد بنفسك التصادم
أجسام الدمى، الفحص أجل من المستخدمة
رصدها، يمكن التي األجسام تشبه كرتونية
مع صحيح، بشكل النظام يعمل ال فقد ، إلخ
حادث وقوع إلى األمر يؤدي أن احتمالية

التصادم■ قبل ما األمان الخاصبنظام الكبح
الخاصبنظام● الكبح وظيفة تشغيل يتم عندما

المكابح تعشيق سيتم التصادم، قبل ما األمان
جًدا كبيرة بقوة
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قبل■ ما األمان نظام تفعيل إلغاء تفعيل
التصادم

قبل ما األمان نظام تفعيل إلغاء تفعيل يمكن
على الموجود ) ٩٤ص(←التصادم

المتعددة المعلومات عرض الخاصبشاشة
إدارة فيها تتم مرة كل في تلقائيًا النظام تفعيل يتم

الوضع إلى المحرك تشغيل  IGNITIONمحول
ON.

ضوء سيضئ النظام، تفعيل إلغاء تم إذا

تحذير
وظيفة● تشغيل طريق عن السيارة إيقاف تم إذا

إلغاء سيتم التصادم، قبل ما األمان نظام
بعد التصادم قبل ما األمان نظام  ٢وظيفة

لزم إذا المكابح دواسة اضغط تقريبًا ثانية
األمر

األمان● بنظام الخاصة الكبح وظيفة تعمل ال قد
تشغيلية عمليات تنفيذ تم إذا التصادم قبل ما
على الضغط تم إذا السائق قبل من معينة
عجلة إدارة تمت أو بقوة التسارع دواسة
يقوم السائق بأن النظام يحدد قد القيادة،

بمنع احتمالية وهناك الوقائي اإلجراء باتخاذ
قبل ما األمان بنظام الخاصة الكبح وظيفة

التشغيل من التصادم
وظيفة● تشغيل يتم بينما الحاالت، بعض في

التصادم، قبل ما األمان بنظام الخاصة الكبح
الضغط تم إذا الوظيفة تشغيل إلغاء يتم قد

عجلة إدارة تمت أو بقوة التسارع دواسة على
باتخاذ يقوم السائق بأن النظام ويحدد القيادة

الوقائي اإلجراء
النظام● يحدد قد المكابح، دواسة ضغط تم إذا

الوقائي اإلجراء باتخاذ يقوم السائق بأن
وظيفة تشغيل وقت بتأخير احتمالية وهناك
التصادم قبل ما األمان بنظام الخاصة الكبح

التصادم■ قبل ما األمان نظام تعطيل يتم متى
ال فقد النظام، بتعطيل قم التالية، الحاالت في

األمر يؤدي أن احتمالية مع صحيح، بشكل يعمل
اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم حادث وقوع إلى

خطيرة بجروح
السيارة● قطر يتم عندما
أخرى● سيارة بقطر سيارتك تقوم عندما
أو● القوارب أو الشاحنات عبر السيارة نقل عند

مماثلة نقل وسائل أو القطارات
دوران● أثناء رافعة على السيارة رفع يتم عندما

بحرية تدور العجالت ترك وتم المحرك

فحص● جهاز باستعمال السيارة فحص عند
الخاصبالشاسي الديناموميتر مثل االسطوانة
استعمال عند أو السرعة فحصعداد جهاز أو

السيارة على الموجود العجالت موزان
المصد● على قوية صدمة إلى تتعرض عندما

أو ما حادث بسبب األمامية، الشبكة أو األمامي
أخرى أسباب

مثل● ثابت، نحٍو على السيارة قيادة تعذرت إذا
أنها أو ما لحادث تعرضت قد السيارة تكون أن

معطلة
أو● رياضية بطريقة السيارة قيادة تتم عندما

الوعرة الطرق على
صحيح● بشكل اإلطارات نفخ يتم ال عندما
كبير● بشكل اإلطارات اهتراء عند
ذلك● غير آخر بحجم إطارات تركيب يتم عندما

المحدد
اإلطارات● سالسل تركيب يتم عندما
المدمج● االحتياطي اإلطار استعمال يتم عندما

المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة أو
التي● إلخ ثلج، مجرفة المعدات تركيب تم إذا

الكاميرا أو الراداري المستشعر تعيق قد
مؤقت بشكٍل السيارة على األمامية

ما األمان بنظام الخاصة التهيئات تغيير
التصادم قبل
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الخاصبنظام عرضPCSالتحذير وسيتم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة

ما■ األمان الخاصبنظام التحذير وقت تغيير
التصادم قبل

األمان الخاصبنظام التحذير وقت تغيير يمكن
على الموجود التصادم قبل ص(←ما

المعلومات٩٤ عرض الخاصبشاشة
المتعددة

محول إيقاف عند التحذير وقت بتهيئة االحتفاظ يتم
وإعادة تفعيل إلغاء تم إذا ذلك، مع المحرك تشغيل
وقت فسيعود التصادم، قبل ما األمان نظام تفعيل

متوسط االفتراضية التهيئة إلى التشغيل

مبكًرا١
متوسطة٢

االفتراضية التهيئة هي هذه
متأخًرا٣

التشغيلية■ الشروط
الجسم مع أمامي تصادم لوقوع كبيرة احتمالية هناك بأن النظام ويحدد التصادم قبل ما األمان نظام تفعيل يتم

رصده تم الذي
التالية السرعة عند وظيفة كل تعمل

التصادم● قبل ما األمان الخاصبنظام التحذير

رصدها يمكن التي السيارةاألجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠منالسيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠منكم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠من*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠منكم ساعة كم
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التصادم● قبل ما المكابح مؤازر نظام

التصادم● قبل ما األمان الخاصبنظام الكبح

ممكنًا:* أمًرا الدراجات راكبي أو و المشاة رصد فيها يكون التي للمناطق المصممة للسيارات اعتماده يمكن
)٢٢٦ص(←

التالية الحاالت في النظام يعمل ال قد
معينة● زمنية لفترة السيارة قيادة تتم لم ثم ومن البطارية توصيل أطراف توصيل وإعادة فصل تم إذا
الوضع● في السرعة تحويل ذراع كان Rإذا
نظام● مؤشر يضي التصادمVSC OFFعندما قبل ما األمان بنظام الخاصة التحذير وظيفة تشغيل سيتم

فقط
الجسم■ رصد وظيفة

حجمهم، على باالعتماد األجسام النظام يرصد
رصد يتم ال قد ذلك، ومع إلخ حركتهك، مظهرهم،
وحركة المحيطة المنطقة لسطوع تبًعا الجسم

يمنع مما رصده، تم الذي الجسم وزاوية ووضعية
←) صحيح بشكٍل العمل من ) ٢٣٢صالنظام

يمكن التي لألجسام صورة التوضيحي الشكل يوضح
رصدها

أ المنطقة

ب المنطقة

ج المنطقة

التصادم■ قبل ما األمان الخاصبنظام الكبح إلغاء

رصدها يمكن التي السيارةاألجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى٣٠منالسيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى٣٠منكم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى٣٠من*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى٣٠منكم ساعة كم

رصدها يمكن التي السيارةاألجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠منالسيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠منكم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠من*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠منكم ساعة كم
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الكبح وظيفة تشغيل أثناء يلي مما أي حدث إذا
إلغاؤه سيتم التصادم، قبل ما األمان الخاصبنظام

بقوة● مضغوطة التسارع دواسة كانت إذا
بشكٍل● أو بحدة القيادة عجلة إدارة تمت إذا

مفاجئ
إذا■ حتى النظام فيها يعمل أن يمكن التي الظروف

تصادم لحدوث احتمال هناك يكن لم
يحدد● قد يلي، فيما تتمثل التي الحاالت بعض في

أمامي تصادم لحدوث احتمال هناك أن النظام
بالعمل ويبدأ

إلخ• رصده، يمكن جسم مرور عند
الذي• الجسم تجاوز أثناء المسارب تغيير عند

إلخ رصده، يمكن
المسرب• في رصده يمكن جسم من االقتراب عند

عند الحال هو كما الطريق، جانب على أو المجاور
متعرج طريق على القيادة أو السير اتجاه تغيير

إلخ• رصده، يمكن جسم من بسرعة االقتراب عند
جانب• على الموجودة األجسام من االقتراب عند

أو رصدها يمكن التي األجسام مثل الطريق،
أو األشجار أو الكهرباء أعمدة أو الحماية قضبان

الجدران
على• آخر جسم أو رصده يمكن جسم وجود عند

منعطف إلى مدخل عند الطريق جانب

سيارتك• مقدمة على طالء أو أشكال وجود عند
يمكن الذي للجسم بالنسبة بها تُخطئ أن يمكن

رصده

الغبار،• الثلج، بالماء، سيارتك مقدمة ارتطام عند
إلخ

بتغيير• قام والذي رصده يمكن جسم تجاوز عند
اليسار اليمين إلى االنعطاف أو المسارب

القادم• المسرب في رصده يمكن جسم مرور عند
يساًرا يمينًا لالنعطاف توقف والذي

جًدا• قريب بشكل رصده يمكن جسم اقتراب عند
الخاص المسار في الدخول قبل توقف ثم ومن

بسيارتك
كما• تنخفض، أو ترتفع سيارتك مقدمة كانت إذا

غير طريق سطح على تكون عندما الحال هو
متعرج أو مستٍو

أو• نفق مثل ببناية، محاط طريق على القيادة عند
ما حديدي جسر

المناهل،• فتحات أغطية معدني جسم وجود عند
أمام نتوءات أو تدرجات أو إلخ فوالذية، ألواح

سيارتك
لوحة• طريق، إشارة ما جسم تحت المرور عند

إلخ إعالنات،

الرسوم• تحصيل بوابة حاجز من االقتراب عند
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حاجز أو االصطفاف منطقة حاجز أو الكهربائي
واإلغالق بالفتح يقوم آخر

أوتوماتيكية• سيارات مغسلة استعمال عند
تالمس• قد أجسام تحت أو عبر القيادة عند

أو الكثيف العشب في الحال هو كما سيارتك،
الفتة أو األشجار أغصان

دخان• أو أبخرة عبر القيادة عند
الموجات• يعكس جسم من بالقرب القيادة عند

الحماية قضبان أو كبيرة شاحنة مثل الالسلكية،
بث• محطة أو تلفزيون برج من بالقرب القيادة عند

توجد آخر مكان أي أو كهربائية طاقة محطة أو
كهربائية ضوضاء أو قوية السلكية موجات فيه

بالشكل■ النظام فيها يعمل ال قد التي الحاالت
الصحيح

يتم● ال قد يلي، فيما تتمثل التي الحاالت بعض في
الراداري المستشعر طريق عن ما جسم رصد

النظام تشغيل دون يحول مما األمامية، والكاميرا
الصحيح بالشكل

سيارتك• من رصده يمكن جسم اقتراب عند
رصده• يمكن الذي الجسم أو سيارتك اهتزاز عند
مفاجئة• بمناورة رصده يمكن الذي الجسم قام إذا

التباطؤ أو التسارع أو المفاجئ االنحراف مثل
رصده• يمكن الذي الجسم أو سيارتك اقتراب عند

بسرعة
أمام• ليس رصده يمكن الذي الجسم يكون عندما

مباشر بشكٍل سيارتك

من• قريب رصده يمكن الذي الجسم يكون عندما

منهل، غطاء الحماية، قضيب السور، الجدار،
إلخ الطريق، على فوالذي لوح السيارة،

بناية• تحت رصده يمكن الذي الجسم يكون عندما
رصده• يمكن الذي الجسم من جزء يكون عندما

األمتعة في الحال هو كما جسم، بواسطة مخفيَا
الحماية قضيب أو المظلة أو الكبيرة

قريبة• رصدها يمكن أجسام عدة هناك يكون عندما
بعضها من

ساطعة• األخرى األضواء أو الشمس كانت إذا
رصده يمكن الذي الجسم على مباشر بشكل

ظل• في رصده يمكن الذي الجسم يكون عندما
للغاية ساطع أبيضويبدو

قريب• بلون رصده يمكن الذي الجسم يبدو عندما
السطوع بنفس أو به المحيطة المنطقة لون من

به المحيط
يخرج• أو يعبر رصده يمكن الذي الجسم كان إذا

سيارتك أمام من مفاجئ بشكل
الغبار،• الثلج، بالماء، سيارتك مقدمة ارتطام عند

إلخ
أشعة• مثل أمامك، ساطع ضوء يضيء عندما

لحركة األمامية الرئيسية األضواء أو الشمس
مباشرًة األمامية الكاميرا على المقبلة، المرور

أمامك• تسير التي السيارة جانب من االقتراب عند
مقدمتها من أو

عن• عبارة أمامك تسير التي المركبة كانت إذا
هوائية نارية١*دراجة دراجة أو

هو• كما رفيعة، أمامك تسير التي السيارة كانت إذا
الشخصية التنقل مركبة في الحال

طرف• ذات المقدمة في التي السيارة كانت إذا
التفريغ شاحنة مثل صغير، خلفي

طرف• ذات المقدمة في التي السيارة كانت إذا
السطح منخفضة مقطورة مثل منخفض، خلفي

خلوص• ذات أمامك تسير التي السيارة كانت إذا
للغاية كبير أرضي
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بنقل• تقوم أمامك تسير التي السيارة كانت إذا
الخلفي المصد منها البارزة األجزاء تتجاوز حمولة

غير• شكل ذات أمامك تسير التي السيارة كانت إذا
الجانبية العربة أو الزراعي الجرار مثل منتظم،

دراجة• هي أمامك تسير التي المركبة كانت إذا
تحمل هوائية دراجة أو الطفل بحجم هوائية

قبل من قيادتها تتم هوائية دراجة أو كبيرة حمولة
شكل ذات هوائية درجة أو شخصواحد من أكثر
دراجة للطفل، بمقعد مزودة هوائية دراجة فريد

إلخ لشخصين، مصممة ٢*هوائية
الدراجة• راكب أو المشاة أحد ارتفاع كان إذا

من أقصر أمامك تسير التي تقريبًا١الهوائية متر
من أطول تقريبًا٢أو ٢*متر

مالبس• يرتدون الدراجة راكب المشاة أحد كان إذا
طويلة، تنورة المطر، معطف وكبيرة واسعة
معروف غير ظلها يجعل الذي األمر ، ٢*إلخ

يقوم• أو األمام إلى ينحني المشاة أحد كان إذا
ينحني الدراجة راكب كان أو القرفصاء بوضعية

األمام ٢*إلى

بسرعة• الدراجة راكب المشاة أحد تحرك ٢*إذا
متحرك• كرسي أو عربة بدفع المشاة أحد قام إذا

أخرى مركبة أو هوائية دراجة ٢*أو
مثل• القاسية الجوية الظروف في القيادة عند

العواصف أو الثلج أو الضباب أو الغزيرة األمطار
الرملية

دخان• أو أبخرة عبر القيادة عند
هو• كما خافتة، المحيطة المنطقة تكون عندما

في أو الليل أثناء أو الغسق، أو الفجر عند الحال
يظهر رصده يمكن الذي الجسم يجعل مما نفق،

به المحيطة المناطق لون من قريب بلون
المنطقة• سطوع فيه يتغير مكان في القيادة عند

الخروج أو الدخول مثل مفاجئ، بشكل المحيطة
النفق من

تتم• لم لسيارة المحرك تشغيل بدء يتم أن بعد
معينة زمنية لفترة قيادتها

ولعدة• اليمين اليسار نحو باالنعطاف القيام أثناء
اليمين اليسار نحو باالنعطاف القيام بعد ثواٍن

القيادة• بعد ثواٍن ولعدة منعطف على القيادة أثناء
منعطف على

سيارتك• انزلقت إذا
للسيارة• األمامي الجزء انخفض أو ارتفع إذا

العجالت• انحرفت إذا
األمامية• الكاميرا المساحة شفرة حجبت إذا
للغاية• كبيرة بسرعات السيارة قيادة تتم
مرتفع• على القيادة عند
األمامية• الكاميرا أو الراداري المستشعر انحرف إذ

يتم● ال قد يلي، فيما تتمثل التي الحاالت بعض في
دون يحول مما كافية، كبح قوة على الحصول

الصحيح النحو على باألداء النظام قيام
لها،• حد أقصى إلى الكبح وظيفة تشغيل تعذر إذا

باردة المكابح أجزاء تكون عندما الحال هو كما
رطبة أو للغاية ساخنة أو للغاية

صحيح• بشكل السيارة على الحفاظ يتم لم إذا
ضغط كبير، بشكل مهترئة العجالت أو المكابح

إلخ صحيح، غير اإلطارات نفخ
مغطى• طريق على السيارة قيادة تتم عندما

آخر زلق سطح أو بالحصى
المصممة:١* للسيارات اعتماده يمكن

راكبي رصد فيها يكون التي المناطق للدول
←) ممكنًا غير أمًرا )٢٢٦صالدراجات

المصممة:٢* للسيارات اعتماده يمكن
المشاة رصد فيها يكون التي المناطق للدول

←) ممكنًا أمًرا الدراجات راكبي أو صو
٢٢٦(

نظام■ تفعيل إلغاء تم VSCإذا
نظام● تفعيل إلغاء تم ،٣١٢ص (←VSCإذا

ما المكابح مؤازر وظيفة تفعيل إلغاء أيًضا يتم
األمان الخاصبنظام الكبح ووظيفة التصادم قبل
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التصادم قبل ما
تحذير● ضوء عرضPCSسيضيء وسيتم

"VSCغير التصادم قبل الفرملة نظام فعال غير
المتعددة المعلومات عرض شاشة على مجهًزا:*متاح" كان إذا

LTAتتبع على المساعدة
*المسرب

والطرق األوتوستراد على القيادة عند
بيضاء مسرب خطوط تحمل التي السريعة
السائق بتنبيه الوظيفة هذه تقوم ، صفراء

أو مسربها عن تخرج قد السيارة أن
عن*اتجاهها المساعدة تقديمها جانب إلى

على للحفاظ القيادة عجلة تشغيل طريق
اتجاهها أو مسربها في إلى*السيارة إضافًة

التوجيه على المساعدة النظام يقدم ذلك،
الثابتة القيادة سرعة منظم يعمل عندما
السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري

مسربها في السيارة على للحفاظ الكاملة
النظام المسربLTAيتعرف خطوط على

الصفراء البيضاء االتجاه باستعمال*أو
يرصد ذلك، إلى إضافة األمامية الكاميرا
باستعمال المقدمة في التي السيارات

والرادار األمامية الكاميرا
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال
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تحذير
النظام■ استعمال LTAقبل
النظام● على تعتمد يعملLTAال ال وحده

تلقائيLTAالنظام بشكٍل السيارة قيادة على
نحو توخيه الواجب االنتباه مقدار من يقلل أو

السائق إن السيارة أمام الواقعة المنطقة
اآلمنة القيادة تجاه المسؤولية كامل يتحمل

للظروف الكامل بشكٍل االنتباه خالل من وذلك
مسار لتصحيح القيادة عجلة وإدارة المحيطة
السائق على يجب ذلك، إلى باإلضافة السيارة

شعوره عند كافية راحة فترات يأخذ أن
طويلة زمنية لفترة القيادة مثل بالتعب،

المناسبة● القيادة بعمليات القيام في اإلخفاق إن
حادث، وقوع إلى يؤدي قد الحذر توخي وعدم
بجروح اإلصابة أو وفاة حدوث في التسبب أو

خطيرة
النظام● يكون ال قمLTAعندما االستعمال، قيد

المفتاح النظامLTAباستعمال إليقاف
للنظام■ المالئمة غير LTAالحاالت

المفتاح باستعمال قم التالية، الحاالت  LTAفي
يؤدي قد ذلك عمل في اإلخفاق النظام إليقاف
اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع إلى

خطيرة بجروح
بسبب● زلق طريق سطح على السيارة قيادة تم

إلخ التجمد، المتساقطة، الثلوج الماطر، الجو
بالثلوج● مغطًى طريق على السيارة قيادة تم
الصفراء● البيضاء الخطوط رؤية تصعب

األتربة، الضباب، الثلج، المطر، هطول بسبب
إلخ

مسرب● أو مؤقت مسرب في السيارة قيادة تم
البناء أعمال بسبب ممنوع

بناء● منطقة من السيارة قيادة تم
اإلطارات،● سالسل االحتياطي، اإلطار تجهيز تم

إلخ
عندما● أو االهتراء، شديدة اإلطارات تكون عندما

منخفًضا اإلطارات نفخ ضغط يكون

ذلك● غير آخر بحجم إطارات تركيب يتم عندما
المحدد

غير● مرورية مسارب في السيارة قيادة تمت
السريعة الطرق في الموجودة تلك

واألتوستراد
أثناء● أو مقطورة بقطر سيارتك تقوم عندما

الطارئ القطر
نظام■ في األعطال حصول وإجراءLTAتفادي

الخطأ طريق عن تشغيلية عمليات
أو● األمامية الرئيسية األضواء تعديل إلى تعمد ال

األضواء سطح على إلخ الملصقات، وضع
التعليق،● نظام على تعديل إجراء إلى تعمد ال

إلى بحاجة إلخ التعليق، نظام كان إذا إلخ
لديك لكزس بوكيل اتصل االستبدال،

على● شيء أي وضع أو تركيب إلى تعمد ال
إلى تعمد ال أيًضا، الشبكة أو المحرك غطاء
من الحماية قضبان الشبكة واقي تركيب

إلخ الحيوانات،
إلى● بحاجة الخاصبك األمامي الزجاج كان إذا

لديك لكزس بوكيل اتصل تصليح،
بشكٍل■ الوظائف فيها تعمل ال قد التي الظروف

صحيح
بشكل الوظائف تعمل ال قد التالية، الحاالت في
قم مسربها عن السيارة تخرج وقد صحيح

وبشكٍل دائًما االنتباه خالل من اآلمنة بالقيادة
القيادة عجلة بإدارة وقم بك يحيط ما إلى كامل

على االعتماد دون السيارة مسار لتصحيح
لوحدها الوظائف

P.235



٢٣٦

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

تحذير
القيادة● سرعة عرضتتبع عرضشاشة عند

←) في٢٤٠صالثابتة التي السيارة وتقوم
سيارتك تتبع قد مساربها بتغيير المقدمة
بتغيير أيًضا وتقوم المقدمة في التي السيارة

مساربها

القيادة● سرعة عرضتتبع عرضشاشة عند
←) في٢٤٠صالثابتة التي السيارة وتقوم

وفًقا سيارتك تتأرجح قد باألرجحة المقدمة
المسرب عن وتخرج لذلك

القيادة● سرعة عرضتتبع عرضشاشة عند
←) في٢٤٠صالثابتة التي السيارة وتقوم

تتبع قد مسربها عن بالخروج المقدمة
وتقوم المقدمة في التي السيارة سيارتك

مسربها عن بالخروج
القيادة● سرعة عرضتتبع عرضشاشة عند

←) التي٢٤٠صالثابتة السيارة قيادة وتتم
خط من للغاية قريب بشكل المقدمة في

سيارتك تتبع قد األيمن األيسر المسرب
عن بالخروج وتقوم المقدمة في التي السيارة

مسربها
حاد● منعطف حول السيارة قيادة تتم

بها● الخطأ يتم قد التي األنماط أو األجسام
على الموجودة الصفراء البيضاء كالخطوط

األعمدة الحماية، قضبان الطريق جانب
إلخ العاكسة،

أو● المتشعب، الطريق على السيارة قيادة تتم
إلخ المشترك،

البيضاء● الخطوط اإلسفلت، إصالح عالمات
إصالح بسبب الموجودة إلخ ، الصفراء

الطريق

أو● لها، محاٍذ بشكل الطرق على ظالل توجد
الصفراء البيضاء الخطوط تغطي
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عن■ بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة
المسرب

عن تخرج قد السيارة بأن النظام يحدد عندما
اتجاهها أو على*مسربها عرضتحذير يتم ،

وسيصدر المتعددة، المعلومات عرض شاشة
القيادة عجلة ستهتز أو تحذير رنان صوت إما

السائق لتنبيه
تهتز عندما أو صوتًا التحذير رنان يصدر عندما
الموجودة المنطقة من تحقق القيادة، عجلة

بعناية القيادة عجلة بإدارة وقم سيارتك حول
المسرب وسط إلى السيارة إلرجاع

هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة
الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

تحذير
فيها● تتواجد ال منطقة في السيارة قيادة يتم

الحال هو كما ، الصفراء البيضاء الخطوط
التقاطعات، على أو تفتيش نقطة أو بوابة أمام

إلخ
توجد● أو مشققة، الصفراء البيضاء الخطوط

حجارة أو المرتفع الرصيف تحديد عالمات
أو● الصفراء البيضاء الخطوط رؤية يمكن ال

إلخ الرمل، بسبب رؤيتها الصعب من
رطبة● أسطحها طرق على السيارة قيادة تتم

إلخ الضحلة، المياه األمطار، بسبب
أكثر● تكون قد التي الصفراء المرور خطوط

الخطوط من عليها التعرف في صعوبة
البيضاء

مع● الصفراء البيضاء الخطوط تتقاطع
إلخ الرصيف،

مثل● ساطع، سطح على السيارة قيادة تتم
اإلسمنتية األسطح

مستقيمة● أو واضحة الطريق حافة تكن لم إذا
ساطعة● أسطحها طرق على السيارة قيادة تتم

إلخ المنعكس، الضوء بسبب
فيها● يتغير منطقة في السيارة قيادة تتم

ومخارج مداخل مثل مفاجئ، بشكٍل السطوع
إلخ األنفاق،

الرئيسية● األضواء من الصادر الضوء يدخل
في إلخ الشمس، المقبلة، للسيارة األمامية

الكاميرا
منحدر● على السيارة قيادة تم
اليسار● إلى يميل طريق على السيارة قيادة تتم

متعرج طريق أو اليمين، أو
أو● معبّد غير طريق على السيارة قيادة تتم

وعر طريق
للغاية● واسع أو ضيق المرور مسرب يكون
أو● ثقيلة أمتعة نقل بسبب للغاية مائلة السيارة

مناسب غير الخاصبها اإلطار ضغط أن

قصيرة● المقدمة في التي السيارة إلى المسافة
للغاية

كبير● بشكل ولألسفل لألعلى تتحرك السيارة
طرق القيادة أثناء الطريق ظروف بسبب جًدا

ندبات ذات طرق أو سيئة
تكون● بينما الليل في أو نفق في القيادة عند

عندما أو مطفأة األمامية الرئيسية األضواء
وذلك خافتًا األمامي الرئيسي الضوء يكون
انحرفت التي أو اتسخت التي عدسته بسبب

عارضة● برياح السيارة ارتطمت
السيارات● من المنبعثة بالرياح السيارة تتأثر

المجاور المسرب في قيادتها تتم التي
أو● حاالً المسارب بتغيير السيارة قامت

ما تقاطع مع تقاطعت
أو● بهيكلها، تختلف إطارات استعمال تم

أو التجارية بالعالمة أو المصنعة، بالشركة
المداس بنمط

إلخ● الثلج، إطارات تجهيز تم
للغاية● كبيرة بسرعة السيارة قيادة تتم

نظام في المشمولة LTAالوظائف
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التوجيه■ على المساعدة وظيفة
عن تخرج قد السيارة بأن النظام يحدد عندما

اتجاهها أو المساعدة*مسربها النظام يقدم ،
عجلة إدارة طريق عن وذلك الحاجة حسب
الزمن من قصيرة لمدة قليلة بمقادير القيادة

مسربها في السيارة إلبقاء وذلك
مشغلة غير القيادة عجلة بأن النظام رصد إذا
اإلمساك يتم لم أو الزمن من ثابت لمقدار

على عرضتحذير يتم القيادة، بعجلة بإحكام
إلغاء ويتم المتعددة المعلومات عرض شاشة

مؤقتًا الوظيفة
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

السيارة■ الخاصبتأرجح التحذير وظيفة
ما، مسرب ضمن السيارة تتأرجح عندما

عرض وسيتم صوتًا التحذير رنان سيصدر
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة

السائق لتنبيه
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المسرب■ في السيارة توسيط وظيفة
القيادة سرعة منظم مع مرتبطة الوظيفة هذه
السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة
طريق عن المطلوبة المساعدة ويقدم الكاملة
في السيارة على للحفاظ القيادة عجلة إدارة
سرعة منظم عمل عدم عند الحالي مسربها
نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة
توسيط وظيفة تعمل فلن الكاملة، السرعة

المسرب في السيارة
خطوط رؤية فيها يصعب التي الحاالت في
غير تكون أو الصفراء البيضاء المسرب

المروري، االزدحام في الحال هو كما مرئية،
تتبع على للمساعدة الوظيفة هذه ستعمل
طريق عن وذلك المقدمة في التي السيارة
المقدمة في التي السيارة موضع مراقبة

مشغلة غير القيادة عجلة بأن النظام رصد إذا
اإلمساك يتم لم أو الزمن من ثابت لمقدار

على عرضتحذير يتم القيادة، بعجلة بإحكام
إلغاء ويتم المتعددة المعلومات عرض شاشة

مؤقتًا الوظيفة

مفتاح النظامLTAاضغط .LTAلتشغيل
مؤشر شاشةLTAيضيء على عرضرسالة ويتم

المتعددة المعلومات عرض
مفتاح النظامLTAاضغط إليقاف أخرى مرة

LTA.
نظام إيقاف أو تشغيل تشغيلLTAعند يستمر ،

التيLTAنظام القادمة المرة في نفسه الوضع في
المحرك تشغيل بدء فيها يتم

النظام LTAتشغيل
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LTAالمؤشر
إعالم على تعمل بالمؤشر الخاصة اإلضاءة حالة إن

النظام تشغيل بحالة السائق
األبيض باللون مضيء

يعملLTAنظام
األخضر باللون مضيء

الخاصبوظيفة القيادة عجلة مساعدة نظام
السيارة توسيط وظيفة أو التوجيه على المساعدة

يعمل المسرب في

البرتقالي باللون يومض
تعمل المسرب عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة

بدعم الخاصة التشغيل عرض شاشة
القيادة عجلة تشغيل

المعلومات عرض شاشة تبديل عند عرضها يتم
على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
الخاص القيادة عجلة مساعدة نظام أن إلى يشير
توسيط وظيفة أو التوجيه على المساعدة بوظيفة

يعمل المسرب في السيارة
المسرب من الخارجيين الطرفين عرضكال يتم
الخاص القيادة عجلة مساعدة نظام أن إلى تشير

يعمل المسرب في السيارة توسيط بوظيفة
المسرب من واحد خارجي عرضطرف يتم

الخاص القيادة عجلة مساعدة نظام أن إلى تشير
يعمل التوجيه على المساعدة بوظيفة

المسرب من الخارجيين الطرفين يومضكال
في للبقاء ضروريًا استعمالهما بأن السائق تنبه
في السيارة توسيط وظيفة المسرب وسط

المسرب
الثابتة القيادة سرعة عرضتتبع شاشة
المعلومات عرض شاشة تبديل عند عرضها يتم

على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة
القيادة

الخاص القيادة عجلة مساعدة نظام أن إلى تشير
عن يعمل المسرب في السيارة توسيط بوظيفة
المقدمة في التي السيارة موضع مراقبة طريق

الثابتة، القيادة سرعة تتبع عرض عرضشاشة عند
تتحرك فقد المقدمة، في التي السيارة تحركت إذا
كامل وبشكٍل دائًما انتبه ذاتها بالطريقة سيارتك
حسب القيادة عجلة بإدارة وقم بك يحيط ما إلى
السالمة وضمان السيارة مسار لتصحيح الحاجة
الخاصة التنبيه عرضوظيفة شاشة

المسرب عن بالخروج
المعلومات عرض شاشة تبديل عند عرضها يتم

عرض شاشة على الظاهرة اإلشارات
المتعددة المعلومات

A

B

C

D

P.240



٢٤١

٤

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة
القيادة

لونه المعروضة الخطوط من الداخلي الجزء
أبيض

البيضاء الخطوط على تعرف قد النظام أن إلى يشير
االتجاه أو عن*الصفراء السيارة تخرج عندما

المعروضعلى األبيض الخط يومض مسربها،
باللون مسربها عن خرجت التي السيارة جانب

البرتقالي
لونه المعروضة الخطوط من الداخلي الجزء

أسود

على التعرف على قادر غير النظام أن إلى يشير
االتجاه أو الصفراء البيضاء تم*الخطوط قد أو

مؤقتًا إلغاؤه
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

وظيفة■ لكل التشغيلية الظروف
المسرب● عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة

الظروف كافة استيفاء يتم عندما الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• مشغالLTAًيكون
السيارة• سرعة أو٥٠تكون تقريبًا ساعة كم

١*أعلى
االتجاه• أو المسرب خطوط على النظام يتعرف

الصفراء خطوط٢*البيضاء على التعرف عند
الصفراء البيضاء االتجاه أو على٢*المسرب

الجانب على النظام فسيعمل فقط، واحد جانب
فقط عليه التعرف تم الذي

يبلغ• المروري المسرب أو٣عرض تقريبًا متر
أكثر

االنعطاف• إشارة ذراع تشغيل يتم لم
حاد• منعطف حول السيارة قيادة تتم ال
•←) النظام في أعطال أية رصد يتم )٢٤٣صلم
أقل:١* السيارة سرعة كانت إذا حتى الوظيفة تعمل

وظيفة٥٠من تعمل عندما تقريبًا ساعة كم
المسرب في السيارة توسيط

هو:٢* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة
الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

التوجيه● على المساعدة وظيفة
الظروف كافة استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل

التنبيه لوظيفة التشغيل ظروف جانب إلى التالية
المسرب عن بالخروج الخاصة

التوجيه"• "مساعدة في الخاصة التهيئة ضبط تم
في المعلوماتالموجودة عرض لشاشة

←) "تشغيل" على )٩٠صالمتعددة
أكثر• أو ثابت بمقدار تتباطأ أو السيارة تتسارع لم
قوة• مستوى مع القيادة عجلة تشغيل يتم لم

المسارب لتغيير مناسبة توجيه
نظام• من كٌل يعمل ونظامVSCونظامABSال

TRCونظامPCS.
نظام• إيقاف يتم نظامTRCلم .VSCأو
عن• اليدين الخاصبرفع التحذير عرض يتم ال

←) القيادة )٢٤٢صعجلة
السيارة● بتأرجح الخاص التحذير وظيفة

الظروف كافة استيفاء يتم عندما الوظيفة هذه تعمل
التالية

انحراف"• "تحذير في الخاصة التهيئة ضبط تم
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في المعلوماتالموجودة عرض لشاشة
←) "تشغيل" على )٩٠صالمتعددة

السيارة• سرعة أو٥٠تكون تقريبًا ساعة كم
أعلى

يبلغ• المروري المسرب أو٣عرض تقريبًا متر
أكثر

•←) النظام في أعطال أية رصد يتم )٢٤٣صلم
المسرب● في السيارة توسيط وظيفة

الظروف كافة استيفاء يتم عندما الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• مشغالLTAًيكون
و• التوجيه" "مساعدة في الخاصة التهيئة ضبط تم

في الموجودة السير" خط لشاشة"مركز
←) "تشغيل" على المتعددة المعلومات عرض

)٩٠ص
المسرب• خطوط على الوظيفة هذه تتعرف

في التي السيارة موضع أو الصفراء البيضاء
في التي السيارة تكون عندما باستثناء المقدمة

الدراجة في الحال هو كما صغيرة، المقدمة
النارية

الراداري• الثابتة القيادة سرعة منظم يعمل
وضع في الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

سيارتين بين بالمسافة التحكم
من• يبلغ المروري المسرب متر٤إلى٣عرض

تقريبًا
االنعطاف• إشارة ذراع تشغيل يتم لم
حاد• منعطف حول السيارة قيادة تتم ال
•←) النظام في أعطال أية رصد يتم )٢٤٣صلم
أكثر• أو ثابت بمقدار تتباطأ أو السيارة تتسارع ال
قوة• مستوى مع القيادة عجلة تشغيل يتم لم

المسارب لتغيير مناسبة توجيه
نظام• من كٌل يعمل ونظامVSCونظامABSال

TRCونظامPCS.
نظام• إيقاف يتم نظامTRCلم .VSCأو
عن• اليدين الخاصبرفع التحذير عرض يتم ال

←) القيادة )٢٤٢صعجلة
المسرب• وسط في السيارة قيادة تتم
تعمل• ال القيادة عجلة مساعدة وظيفة

للوظائف■ المؤقت اإللغاء
إلغاء● يتم قد التشغيل، ظروف استيفاء عدم عند

استيفاء يتم عندما ذلك، مع مؤقت بشكٍل الوظيفة

تشغيل استعادة تتم أخرى، مرة التشغيل ظروف
←) تلقائي بشكٍل )٢٤١صالوظيفة

●←) التشغيل ظروف استيفاء يتم لم ) ٢٤١صإذا
المسرب، في السيارة توسيط وظيفة تعمل بينما
رنان صوت يصدر القيادةوقد عجلة تهتز فقد

مؤقت بشكل الوظيفة إلغاء تم قد أنه إلى لإلشارة
حسب المضبوطة التهيئة ضبط تم إذا ذلك، مع

على "تحذير" النظامالطلب سيقوم ،
القيادة عجلة اهتزاز طريق عن السائق بإشعار

رنان صوت إصدار من بدالً
توسيط■ وظيفة القيادة عجلة مساعدة وظيفة

المسرب في السيارة
المسرب،● عن الخروج ووضع السيارة، لسرعة تبًعا

بأن السائق يشعر ال قد إلخ، الطريق، وظروف
على الوظيفة تعمل ال قد أو تعمل الوظيفة

اإلطالق
إدارة● بواسطة بالتوجيه التحكم وظيفة تخطي يتم

بالسائق الخاصة القيادة عجلة
عجلة● مساعدة وظيفة فحصتشغيل تحاول ال

القيادة
المسرب■ عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة
بسبب● التحذير رنان سماع الصعب من يكون قد

الصوتي، النظام تشغيل أو الخارجية، الضوضاء
الشعور الصعب من يكون قد كذلك، إلخ

الطريق، ظروف بسبب القيادة عجلة باهتزازات
إلخ

االتجاه● حافة تكن لم مستقيمة،*إذا أو واضحة
عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة تعمل ال فقد

المسرب
الخاصة● التنبيه وظيفة فحصتشغيل تحاول ال

المسرب عن بالخروج
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال
القيادة■ عجلة عن اليدين الخاصبرفع التحذير

تحث تحذير عرضرسالة يتم التالية، الحاالت في
الرمز وكذلك القيادة بعجلة اإلمساك على السائق
عرض شاشة على التوضيحي الشكل في الظاهر

التحذير يتوقف السائق لتحذير المتعددة المعلومات
القيادة بعجلة يمسك السائق بأن النظام يحدد عندما
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استعمال عند القيادة عجلة على يديك بإبقاء دائًما قم
التحذيرات عن النظر بغض النظام، هذا

اإلمساك● دون يقود السائق بأن النظام يحدد عندما
النظام يعمل بينما القيادة بعجلة

القيادة، عجلة عن يديه برفع السائق استمر إذا
إلغاء ويتم السائق تحذير ويتم رنان صوت يصدر
أيًضا التحذير هذا يقوم مؤقت بشكٍل الوظيفة
السائق عندها يقوم التي الطريقة بنفس بالعمل

بسيط وبمقدار مستمر بشكل القيادة عجلة بتشغيل
فقط

نوع ضبط تم إذا حتى أيًضا رنان صوت يصدر
على المنبه

تنعطف● ال قد السيارة بأن النظام يحدد عندما
القيادة أثناء مسربها من تخرج ذلك من وبدالً

منعطف حول
الطريق، وظروف السيارة ظروف على باالعتماد
بأن النظام حدد إذا أيًضا، التحذير يعمل ال فقد
فستصدر منعطف، حول قيادتها تتم السيارة
أثناء كان الذي للوقت سابق وقت في تحذيرات

مستقيم مسرب في القيادة
اإلمساك● دون يقود السائق بأن النظام يحدد عندما

عجلة مساعدة نظام يعمل بينما القيادة بعجلة
التوجيه على المساعدة الخاصبوظيفة القيادة
بينما القيادة عجلة عن يديه برفع السائق استمر إذا
صوت يصدر القيادة، عجلة مساعدة نظام يعمل
فيها يصدر مرة كل في السائق تحذير ويتم رنان
أطول الرنان استمرارية مدة تصبح الرنان، صوت
نوع ضبط تم إذا حتى أيًضا رنان صوت يصدر

على المنبه

السيارة■ بتأرجح الخاص التحذير وظيفة
تشغيل أثناء تتأرجح السيارة بأن النظام يحدد عندما

يصدر السيارة، الخاصبتأرجح التحذير وظيفة
السائق تحث تحذير عرضرسالة ويتم رنان صوت
في الظاهر الرمز وكذلك الراحة من قسًطا أخذ على

عرض شاشة على بتزامن التوضيحي الشكل
المتعددة المعلومات

يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة على باالعتماد
التحذير

التحذير■ رسالة
عرض شاشة على التالية التحذير عرضرسالة تم إذا

نظام مؤشر وأضاء المتعددة باللونLTAالمعلومات
وإصالحه الخلل تحري إجراءات باتباع قم البرتقالي،
مختلفة، تحذير عرضرسالة تم إذا أيًضا، المناسبة

الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع
للوكيل"● توجه السير خط بتتبع التحكم في "خلل

فحص اطلب صحيح بشكٍل النظام يعمل ال قد
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

متاح"● غير السير خط بتتبع "التحكم
في عطل وجود بسبب مؤقتًا النظام إلغاء تم

بإيقاف قم األمامية الكاميرا غير آخر مستشعر
ثمLTAنظام ومن الزمن، من قصيرة لفترة انتظر ،

نظام بتشغيل أخرىLTAقم مرة
بالسرعة● متاح غير السير خط بتتبع "التحكم

الحالية"
السيارة سرعة أن حيث الوظيفة استعمال يتعذر

نظام تشغيل نطاق بشكلLTAتتجاوز بالقيادة قم
بطئًا أكثر

الطلب■ حسب الضبط
يمكن التي المميزات الوظائف تهيئات تغيير يمكن

← الطلب حسب )٤٨٥صضبطها
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مجهًزا:* كان إذا

LDAعن الخاصبالخروج التنبيه
بالتوجيه التحكم مع *المسرب

والطرق األوتوستراد على القيادة عند
بيضاء مسرب خطوط تحمل التي السريعة
السائق بتنبيه الوظيفة هذه تقوم ، صفراء

أو مسربها عن تخرج قد السيارة أن
عن*اتجاهها المساعدة تقديمها جانب إلى

على للحفاظ القيادة عجلة تشغيل طريق
اتجاهها أو مسربها في *السيارة

النظام المسربLDAيتعرف خطوط على
الصفراء البيضاء االتجاه باستعمال*أو

يرصد ذلك، إلى إضافة األمامية الكاميرا
باستعمال المقدمة في التي السيارات

والرادار األمامية الكاميرا
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

تحذير
النظام■ استعمال LDAقبل
النظام● على تعتمد يعملLDAال ال وحده

تلقائيLDAالنظام بشكٍل السيارة قيادة على
نحو توخيه الواجب االنتباه مقدار من يقلل أو

السائق إن السيارة أمام الواقعة المنطقة
اآلمنة القيادة تجاه المسؤولية كامل يتحمل

للظروف الكامل بشكٍل االنتباه خالل من وذلك
مسار لتصحيح القيادة عجلة وإدارة المحيطة
السائق على يجب ذلك، إلى باإلضافة السيارة

شعوره عند كافية راحة فترات يأخذ أن
طويلة زمنية لفترة القيادة مثل بالتعب،

المناسبة● القيادة بعمليات القيام في اإلخفاق إن
حادث، وقوع إلى يؤدي قد الحذر توخي وعدم
بجروح اإلصابة أو وفاة حدوث في التسبب أو

خطيرة
النظام● يكون ال قمLDAعندما االستعمال، قيد

المفتاح النظامLDAباستعمال إليقاف
للنظام■ المالئمة غير LDAالحاالت

المفتاح باستعمال قم التالية، الحاالت  LDAفي
يؤدي قد ذلك عمل في اإلخفاق النظام إليقاف
اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع إلى

خطيرة بجروح
بسبب● زلق طريق سطح على السيارة قيادة تم

إلخ التجمد، المتساقطة، الثلوج الماطر، الجو
بالثلوج● مغطًى طريق على السيارة قيادة تم
الصفراء● البيضاء الخطوط رؤية تصعب

األتربة، الضباب، الثلج، المطر، هطول بسبب
إلخ

اإلطارات،● سالسل االحتياطي، اإلطار تجهيز تم
إلخ

عندما● أو االهتراء، شديدة اإلطارات تكون عندما
منخفًضا اإلطارات نفخ ضغط يكون

ذلك● غير آخر بحجم إطارات تركيب يتم عندما
المحدد
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ةدايقلا

تحذير
غير● مرورية مسارب في السيارة قيادة تمت

السريعة الطرق في الموجودة تلك
واألتوستراد

أثناء● أو مقطورة بقطر سيارتك تقوم عندما
الطارئ القطر

نظام■ في األعطال حصول  LDAتفادي
الخطأ طريق عن تشغيلية عمليات وإجراء

أو● األمامية الرئيسية األضواء تعديل إلى تعمد ال
األضواء سطح على إلخ الملصقات، وضع

التعليق،● نظام على تعديل إجراء إلى تعمد ال
إلى بحاجة إلخ التعليق، نظام كان إذا إلخ

لديك لكزس بوكيل اتصل االستبدال،
على● شيء أي وضع أو تركيب إلى تعمد ال

إلى تعمد ال أيًضا، الشبكة أو المحرك غطاء
من الحماية قضبان الشبكة واقي تركيب

إلخ الحيوانات،
إلى● بحاجة الخاصبك األمامي الزجاج كان إذا

لديك لكزس بوكيل اتصل تصليح،
بشكٍل■ الوظائف فيها تعمل ال قد التي الظروف

صحيح
بشكل الوظائف تعمل ال قد التالية، الحاالت في
قم مسربها عن السيارة تخرج وقد صحيح

وبشكٍل دائًما االنتباه خالل من اآلمنة بالقيادة
القيادة عجلة بإدارة وقم بك يحيط ما إلى كامل

على االعتماد دون السيارة مسار لتصحيح
لوحدها الوظائف

حاد● منعطف حول السيارة قيادة تتم

بها● الخطأ يتم قد التي األنماط أو األجسام
على الموجودة الصفراء البيضاء كالخطوط

األعمدة الحماية، قضبان الطريق جانب
إلخ العاكسة،

أو● المتشعب، الطريق على السيارة قيادة تتم
إلخ المشترك،

البيضاء● الخطوط اإلسفلت، إصالح عالمات
إصالح بسبب الموجودة إلخ ، الصفراء

الطريق

أو● لها، محاٍذ بشكل الطرق على ظالل توجد
الصفراء البيضاء الخطوط تغطي
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عن■ بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة
المسرب

عن تخرج قد السيارة بأن النظام يحدد عندما
اتجاهها أو على*مسربها عرضتحذير يتم ،

وسيصدر المتعددة، المعلومات عرض شاشة
القيادة عجلة ستهتز أو تحذير رنان صوت إما

السائق لتنبيه
تهتز عندما أو صوتًا التحذير رنان يصدر عندما
حول الموجودة المنطقة من تحقق القيادة، عجلة
إلرجاع بعناية القيادة عجلة بإدارة وقم سيارتك

المسرب وسط إلى السيارة
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

تحذير
فيها● تتواجد ال منطقة في السيارة قيادة يتم

الحال هو كما ، الصفراء البيضاء الخطوط
التقاطعات، على أو تفتيش نقطة أو بوابة أمام

إلخ
توجد● أو مشققة، الصفراء البيضاء الخطوط

حجارة أو المرتفع الرصيف تحديد عالمات
أو● الصفراء البيضاء الخطوط رؤية يمكن ال

إلخ الرمل، بسبب رؤيتها الصعب من
رطبة● أسطحها طرق على السيارة قيادة تتم

إلخ الضحلة، المياه األمطار، بسبب
أكثر● تكون قد التي الصفراء المرور خطوط

الخطوط من عليها التعرف في صعوبة
البيضاء

مع● الصفراء البيضاء الخطوط تتقاطع
إلخ الرصيف،

مثل● ساطع، سطح على السيارة قيادة تتم
اإلسمنتية األسطح

مستقيمة● أو واضحة الطريق حافة تكن لم إذا
ساطعة● أسطحها طرق على السيارة قيادة تتم

إلخ المنعكس، الضوء بسبب
فيها● يتغير منطقة في السيارة قيادة تتم

ومخارج مداخل مثل مفاجئ، بشكٍل السطوع
إلخ األنفاق،

الرئيسية● األضواء من الصادر الضوء يدخل
في إلخ الشمس، المقبلة، للسيارة األمامية

الكاميرا
منحدر● على السيارة قيادة تم
اليسار● إلى يميل طريق على السيارة قيادة تتم

متعرج طريق أو اليمين، أو
أو● معبّد غير طريق على السيارة قيادة تتم

وعر طريق
للغاية● واسع أو ضيق المرور مسرب يكون
أو● ثقيلة أمتعة نقل بسبب للغاية مائلة السيارة

مناسب غير الخاصبها اإلطار ضغط أن

قصيرة● المقدمة في التي السيارة إلى المسافة
للغاية

كبير● بشكل ولألسفل لألعلى تتحرك السيارة
طرق القيادة أثناء الطريق ظروف بسبب جًدا

ندبات ذات طرق أو سيئة
تكون● بينما الليل في أو نفق في القيادة عند

عندما أو مطفأة األمامية الرئيسية األضواء
وذلك خافتًا األمامي الرئيسي الضوء يكون
انحرفت التي أو اتسخت التي عدسته بسبب

عارضة● برياح السيارة ارتطمت
أو● حاالً المسارب بتغيير السيارة قامت

ما تقاطع مع تقاطعت
أو● بهيكلها، تختلف إطارات استعمال تم

أو التجارية بالعالمة أو المصنعة، بالشركة
المداس بنمط

إلخ● الثلج، إطارات تجهيز تم

نظام في المشمولة LDAالوظائف
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التوجيه■ على المساعدة وظيفة
عن تخرج قد السيارة بأن النظام يحدد عندما

اتجاهها أو المساعدة*مسربها النظام يقدم ،
عجلة إدارة طريق عن وذلك الحاجة حسب
الزمن من قصيرة لمدة قليلة بمقادير القيادة

مسربها في السيارة إلبقاء وذلك
لمقدار مشغلة غير القيادة عجلة بأن النظام رصد إذا
بعجلة بإحكام اإلمساك يتم لم أو الزمن من ثابت
عرض شاشة على عرضتحذير يتم القيادة،
مؤقتًا الوظيفة إلغاء ويتم المتعددة المعلومات

هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة
الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

السيارة■ الخاصبتأرجح التحذير وظيفة
ما، مسرب ضمن السيارة تتأرجح عندما

عرض وسيتم صوتًا التحذير رنان سيصدر
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة

السائق لتنبيه
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مفتاح النظامLDAاضغط .LDAلتشغيل
مؤشر شاشةLDAيضيء على عرضرسالة ويتم

المتعددة المعلومات عرض
مفتاح النظامLDAاضغط إليقاف أخرى مرة

LDA.
نظام إيقاف أو تشغيل تشغيلLDAعند يستمر ،

التيLDAنظام القادمة المرة في نفسه الوضع في
المحرك تشغيل بدء فيها يتم

LDAالمؤشر
إعالم على تعمل بالمؤشر الخاصة اإلضاءة حالة إن

النظام تشغيل بحالة السائق
األبيض باللون مضيء

يعملLDAنظام
األخضر باللون مضيء

الخاصبوظيفة القيادة عجلة مساعدة نظام
يعمل التوجيه على المساعدة
البرتقالي باللون يومض

تعمل المسرب عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة
بدعم الخاصة التشغيل عرض شاشة

القيادة عجلة تشغيل
المعلومات عرض شاشة تبديل عند عرضها يتم

على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة
القيادة

الخاص القيادة عجلة مساعدة نظام أن إلى تشير
يعمل التوجيه على المساعدة بوظيفة

الخاصة التنبيه عرضوظيفة شاشة
المسرب عن بالخروج

المعلومات عرض شاشة تبديل عند عرضها يتم

النظام عرضLDAتشغيل شاشة على الظاهرة اإلشارات
المتعددة المعلومات

A

B

C
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ةدايقلا

على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة
القيادة

لونه المعروضة الخطوط من الداخلي الجزء
أبيض

البيضاء الخطوط على تعرف قد النظام أن إلى يشير
االتجاه أو عن*الصفراء السيارة تخرج عندما

جانب المعروضعلى األبيض الخط يومض مسربها،
البرتقالي باللون مسربها عن خرجت التي السيارة

لونه المعروضة الخطوط من الداخلي الجزء
أسود

على التعرف على قادر غير النظام أن إلى يشير
االتجاه أو الصفراء البيضاء تم*الخطوط قد أو

مؤقتًا إلغاؤه
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال

وظيفة■ لكل التشغيلية الظروف
المسرب● عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة

الظروف كافة استيفاء يتم عندما الوظيفة هذه تعمل

التالية
نظام• مشغالLDAًيكون
السيارة• سرعة أو٥٠تكون تقريبًا ساعة كم

أعلى
االتجاه• أو المسرب خطوط على النظام يتعرف

الصفراء خطوط*البيضاء على التعرف عند
الصفراء البيضاء االتجاه أو على*المسرب

الجانب على النظام فسيعمل فقط، واحد جانب
فقط عليه التعرف تم الذي

يبلغ• المروري المسرب أو٣عرض تقريبًا متر
أكثر

االنعطاف• إشارة ذراع تشغيل يتم لم
حاد• منعطف حول السيارة قيادة تتم ال
•←) النظام في أعطال أية رصد يتم )٢٥١صلم
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال
التوجيه● على المساعدة وظيفة

الظروف كافة استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التنبيه لوظيفة التشغيل ظروف جانب إلى التالية

المسرب عن بالخروج الخاصة
التوجيه"• "مساعدة في الخاصة التهيئة ضبط تم

في المعلوماتالموجودة عرض لشاشة
←) "تشغيل" على )٩٠صالمتعددة

أكثر• أو ثابت بمقدار تتباطأ أو السيارة تتسارع لم
قوة• مستوى مع القيادة عجلة تشغيل يتم لم

المسارب لتغيير مناسبة توجيه
نظام• من كٌل يعمل ونظامVSCونظامABSال

TRCونظامPCS.
نظام• إيقاف يتم نظامTRCلم .VSCأو
عن• اليدين الخاصبرفع التحذير عرض يتم ال

←) القيادة )٢٥٠صعجلة
السيارة● بتأرجح الخاص التحذير وظيفة

الظروف كافة استيفاء يتم عندما الوظيفة هذه تعمل
التالية

انحراف"• "تحذير في الخاصة التهيئة ضبط تم
في المعلوماتالموجودة عرض لشاشة

←) "تشغيل" على )٩٠صالمتعددة
السيارة• سرعة أو٥٠تكون تقريبًا ساعة كم

أعلى
يبلغ• المروري المسرب أو٣عرض تقريبًا متر
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أكثر
•←) النظام في أعطال أية رصد يتم )٢٥١صلم

للوظائف■ المؤقت اإللغاء
إلغاء يتم قد التشغيل، ظروف استيفاء عدم عند

استيفاء يتم عندما ذلك، مع مؤقت بشكٍل الوظيفة
تشغيل استعادة تتم أخرى، مرة التشغيل ظروف

←) تلقائي بشكٍل )٢٤٩صالوظيفة
التوجيه■ على المساعدة وظيفة
المسرب،● عن الخروج ووضع السيارة، لسرعة تبًعا

بأن السائق يشعر ال قد إلخ، الطريق، وظروف
على الوظيفة تعمل ال قد أو تعمل الوظيفة

اإلطالق
إدارة● بواسطة بالتوجيه التحكم وظيفة تخطي يتم

بالسائق الخاصة القيادة عجلة
عجلة● مساعدة وظيفة فحصتشغيل تحاول ال

القيادة
المسرب■ عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة
بسبب● التحذير رنان سماع الصعب من يكون قد

الصوتي، النظام تشغيل أو الخارجية، الضوضاء
الشعور الصعب من يكون قد كذلك، إلخ

الطريق، ظروف بسبب القيادة عجلة باهتزازات
إلخ

االتجاه● حافة تكن لم مستقيمة،*إذا أو واضحة
عن بالخروج الخاصة التنبيه وظيفة تعمل ال فقد

المسرب
الخاصة● التنبيه وظيفة فحصتشغيل تحاول ال

المسرب عن بالخروج
هو:* كما الطريق، وجانب اإلسفلت بين الحافة

الرصيف أو التربة أو العشب في الحال
القيادة■ عجلة عن اليدين الخاصبرفع التحذير

تحث تحذير عرضرسالة يتم التالية، الحاالت في
الرمز وكذلك القيادة بعجلة اإلمساك على السائق
عرض شاشة على التوضيحي الشكل في الظاهر

التحذير يتوقف السائق لتحذير المتعددة المعلومات
القيادة بعجلة يمسك السائق بأن النظام يحدد عندما
استعمال عند القيادة عجلة على يديك بإبقاء دائًما قم

التحذيرات عن النظر بغض النظام، هذا

اإلمساك● دون يقود السائق بأن النظام يحدد عندما
النظام يعمل بينما القيادة بعجلة

القيادة، عجلة عن يديه برفع السائق استمر إذا
إلغاء ويتم السائق تحذير ويتم رنان صوت يصدر
أيًضا التحذير هذا يقوم مؤقت بشكٍل الوظيفة
السائق عندها يقوم التي الطريقة بنفس بالعمل

بسيط وبمقدار مستمر بشكل القيادة عجلة بتشغيل
فقط

نوع ضبط تم إذا حتى أيًضا رنان صوت يصدر
على المنبه

تنعطف● ال قد السيارة بأن النظام يحدد عندما
القيادة أثناء مسربها من تخرج ذلك من وبدالً

منعطف حول
الطريق، وظروف السيارة ظروف على باالعتماد
بأن النظام حدد إذا أيًضا، التحذير يعمل ال فقد
فستصدر منعطف، حول قيادتها تتم السيارة
أثناء كان الذي للوقت سابق وقت في تحذيرات

مستقيم مسرب في القيادة
اإلمساك● دون يقود السائق بأن النظام يحدد عندما

عجلة مساعدة نظام يعمل بينما القيادة بعجلة
التوجيه على المساعدة الخاصبوظيفة القيادة
بينما القيادة عجلة عن يديه برفع السائق استمر إذا
صوت يصدر القيادة، عجلة مساعدة نظام يعمل
فيها يصدر مرة كل في السائق تحذير ويتم رنان
أطول الرنان استمرارية مدة تصبح الرنان، صوت
نوع ضبط تم إذا حتى أيًضا رنان صوت يصدر

على المنبه
السيارة■ بتأرجح الخاص التحذير وظيفة

تشغيل أثناء تتأرجح السيارة بأن النظام يحدد عندما

P.250



٢٥١

٤

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال
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يصدر السيارة، الخاصبتأرجح التحذير وظيفة
السائق تحث تحذير عرضرسالة ويتم رنان صوت
في الظاهر الرمز وكذلك الراحة من قسًطا أخذ على

عرض شاشة على بتزامن التوضيحي الشكل
المتعددة المعلومات

يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة على باالعتماد
التحذير

التحذير■ رسالة
عرض شاشة على التالية التحذير عرضرسالة تم إذا

نظام مؤشر وأضاء المتعددة  LDAالمعلومات
الخلل تحري إجراءات باتباع قم البرتقالي، باللون

تحذير عرضرسالة تم إذا أيًضا، المناسبة وإصالحه
الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع مختلفة،

توجه● السير خط عن الخروج تحذير في "خلل
للوكيل"

فحص اطلب صحيح بشكٍل النظام يعمل ال قد
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

متاح"● غير السير خط عن الخروج "تحذير
في عطل وجود بسبب مؤقتًا النظام إلغاء تم

بإيقاف قم األمامية الكاميرا غير آخر مستشعر
ومنLDAنظام الزمن، من قصيرة لفترة انتظر ،

نظام بتشغيل قم أخرىLDAثم مرة
بالسرعة● متاح غير السير خط عن الخروج "تحذير

الحالية"
السيارة سرعة أن حيث الوظيفة استعمال يتعذر

نظام تشغيل نطاق بالقيادةLDAتتجاوز قم
بطئًا أكثر بشكل

بسرعة● متاح غير السير خط عن الخروج "تحذير
من تقريبا"km/h 50أقل

نظام استعمال السيارةLDAيتعذر سرعة أن حيث
من السيارة٥٠أقل بقيادة قم تقريبًا ساعة كم

أعلى٥٠بسرعة أو تقريبًا ساعة كم
الطلب■ حسب الضبط

يمكن التي المميزات الوظائف تهيئات تغيير يمكن
← الطلب حسب )٤٨٥صضبطها
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مجهًزا:* كان إذا

المتعددة المعلومات عرض شاشة
المبرمجة السرعة

المؤشرات
سيارتين بين المسافة مفتاح

الثابتة القيادة سرعة منظم مفتاح

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم
السرعة نطاق مع الديناميكي

*الكاملة

سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع في
وتنخفضوتتوقف السيارة سرعة تزيد

السيارة سرعة تغييرات مع لتتوافق تلقائيًا
ضغط يتم لم وإن حتى المقدمة في التي

بالسرعة التحكم وضع في التسارع دواسة
ثابتة بسرعة السيارة تسير الثابتة،
الثابتة القيادة سرعة منظم استعمل

السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري
والطرق األوتوستراد طرق على الكاملة

السريعة
سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع

)٢٥٥ص←
←) الثابتة بالسرعة التحكم صوضع

٢٥٩(

النظام مكونات

تحذير
الثابتة■ القيادة سرعة منظم استعمال قبل

الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري
ال● وحده السائق مسؤولية هي اآلمنة القيادة

بالقيادة قم فقط، وحده النظام على تعتمد
إلى كامل وبشكٍل دائًما اإلنتباه خالل من اآلمنة

بك يحيط ما

A

B

C

D

E
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

تحذير
الراداري● الثابتة القيادة سرعة منظم يقدم

المساعدة الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي
على الواقع العبء من للتقليل القيادة على

يتم التي للمساعدة قيود توجد ذلك، مع السائق
تقديمها

بشكٍل تعتمد ال بعناية التالية الظروف بقراءة قم
أثناء دائًما حريًصا وكن النظام هذا على زائد

القيادة
السيارات• رصد من المستشعر يتمكن ال عندما

← صحيحة بطريقة أمامك ٢٦٠صالتي
التحكم• وضع فيها يعمل ال قد التي الظروف

← صحيحة بطريقة السيارتين بين بالمسافة
٢٦١ص

لحد● وفًقا مناسب بشكٍل السرعة بضبط قم
الطريق، ظروف المرور، حركة تدفق السرعة،
عن المسؤول هو السائق إلخ الجوية، الظروف

المبرمجة السرعة من التحقق
طبيعي،● بشكل يعمل النظام يكون عندما حتى

تم والتي المقدمة في التي السيارة وضع فإن
الوضع عن يختلف قد النظام بواسطة رصدها
السائق على يجب لذلك، السائق الحظه الذي
بتقييم يقوم وأن الدوام، على منتبًها يبقى أن
على االعتماد إن بأمان والقيادة حالة كل خطر
النظام بأن االفتراض أو لوحده النظام هذا

إلى يؤدي أن يمكن القيادة أثناء السالمة يضمن
اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم مما حادث، وقوع

خطيرة بجروح
الثابتة● القيادة سرعة منظم تهيئة بإيقاف قم

الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري
" الزر عدمON/OFFباستعمال عند "

استعماله

على■ المساعدة أنظمة بخصوص تنبيهات
القيادة

نظًرا التالية، االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
تقديمها يتم التي المساعدة على قيود لوجود

النظام بواسطة
حادث وقوع في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي
التتابع● مسافة قياس على السائق مساعدة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم الغرضمن
مساعدة هو الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي
سيارة بين التتابع مسافة تحديد على السائق

فقط أمامه تسير التي المحددة والسيارة السائق
غير أو المتهورة بالقيادة تسمح آلية تعتبر ال وهي
مساعدة من يتمكن نظام تعتبر ال أنها كما الواعية،
يبقى الرؤية على القدرة تدني ظروف في السائق

لألشياء جيًدا السائق ينتبه أن الضروري من
بالسيارة المحيطة

التتابع● مسافة تقدير على السائق مساعدة
المالئمة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم يقوم
ما بتحديد الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

وسيارة السائق سيارة بين التتابع مسافة كانت إذا
ال المحدد النطاق ضمن أمامه تسير محددة
من لذلك، آخر نوع أي على الحكم يستطيع

ما ويحدد يقًظا السائق يبقى أن للغاية الضروري
حال أي في خطر حدوث احتمالية هناك كان إذا

ال أم األحوال من
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

تحذير
السيارة● تشغيل على السائق مساعدة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم يتضمن ال
وظائًفا الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

حدوث أوتتفادى ستمنع بدورها والتي
سيارتك أمام التي السيارات مع االصطدامات
خطر، لوجود احتمالية أي هناك كان إذا لذلك،

الفورية السيطرة السائق يتولى أن يجب
المالئم بالشكل ويتصرف السيارة على والمباشرة

الجميع سالمة لضمان
القيادة■ سرعة لمنظم المالئمة غير الحاالت

السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة
الكاملة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم تستعمل ال
من أي في الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

التالية الحاالت
السرعة في التحكم عدم إلى يؤدي قد ذلك عمل
حادث وقوع في يتسبب وقد صحيحة بطريقة
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر

دراجات،● راكبي مشاة، يوجد حيث الطرق على
إلخ

المزدحمة● الطرق على
الحادة● المنحنيات ذات الطرق على
المتعرجة● الطرق على
المطر● بماء المغطاة تلك مثل الزلقة الطرق على

الثلج أو الجليد أو
تغيرات● توجد حيث أو الحادة المنحدرات على

وهبوط المرتفعات صعود بين مفاجئة
المنحدرات

المبرمجة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد
حاد منحدر على القيادة عند

والطرق● األوتوستراد طرق مداخل عند
السريعة

بالقدر● سيئة الجوية األحوال تكون عندما
الرصد من المستشعرات يمنع قد الذي الكافي
رملية، عاصفة ثلج، ضباب، صحيحة بطريقة

إلخ غزيرة، أمطار

السطح● على إلخ الثلج، المطر، هطول عند
األمامية الكاميرا أو للرادار األمامي

تكرار● تتطلب التي المرور حركة ظروف في
والتباطؤ التسارع

أثناء● أو مقطورة بقطر سيارتك تقوم عندما
الطارئ القطر

أغلب● في االقتراب تحذير رنان سماع عند
األحيان
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

مسافة إلى يصل بما السيارات وجود لرصد رادار الوضع هذا تقريبًا،١٠٠يستعمل أمامك متر
السيارة عن مالئمة تتابع مسافة على للمحافظة ويعمل سيارتين، بين الحالية التتابع مسافة ويحدد
التحكم مفتاح تشغيل بواسطة سيارتين بين المرغوبة المسافة برمجة أيًضا الممكن من أمامك التي

سيارتين بين بالمسافة
أقصر سيارتين بين المسافة تصبح فقد حادة، منحدرات على القيادة عند

الثابتة القيادة سرعة على مثال
أمامك تسير سيارات وجود عدم عند

السائق قبل من المبرمجة بالسرعة السيارة تسير
الثابتة القيادة سرعة وتتبع الثابتة القيادة خفضسرعة على مثال

المبرمجة السرعة من أبطأ بسرعة المقدمة في التي السيارة تسير عندما
بشكل السيارة خفضسرعة يكون عندما تلقائيًا سيارتك سرعة النظام يخفض أمامك، تسير سيارة رصد عند
النظام سيستجيب الوقت هذا في التوقف أضواء ستضيء المكابح بتعشيق النظام يقوم ضروريًا، أمًرا أكبر
بواسطة سيارتين بين المبرمجة المسافة على للمحافظة أمامك التي السيارة سرعة في تحدث التي للتغييرات
كافية بدرجة السرعة خفض من النظام يتمكن ال عندما بتحذيرك االقتراب من التحذير نظام يقوم السائق

أمامك التي السيارة من كثيًرا االقتراب من سيارتك لمنع
بعد بالنظام التحكم بواسطة السيارة إيقاف يتم أيًضا سيارتك ستتوقف أمامك، التي السيارة تتوقف عندما
التسارع دواسة ضغط أو لألعلى الثابتة القيادة سرعة منظم ذراع دفع سيعمل أمامك، التي السيارة انطالق
سيستمر االنطالق، بدء عملية إجراء يتم لم إذا الثابتة القيادة سرعة تتبع استئناف على االنطالق بدء عملية

سيارتك إيقاف في النظام منظم
قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيسر المسرب إلى سيارتك وتتحرك االنعطاف إشارة ذراع إدارة عند

بسرعة القيادة أثناء يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيمن المسرب أو أكثر،٨٠يسرى أو ساعة كم
عابرة سيارة تجاوز في للمساعدة بسرعة السيارة ستتسارع

سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع في القيادة

A

B
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

السرعة زيادة على مثال
السرعة من أبطأ بسرعة تسير والتي المقدمة في التي السيارات من المزيد وجود عدم عند

المبرمجة
الثابتة القيادة سرعة إلى النظام يعود بعدها المبرمجة السرعة إلى يصل أن إلى السرعة النظام يزيد

١" الزر منظمON/OFFاضغط لتفعيل "
الثابتة القيادة سرعة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر سيضيء
عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم الديناميكي

المتعددة المعلومات
سرعة منظم تفعيل إللغاء أخرى مرة الزر اضغط

الثابتة القيادة
" الزر ضغط تم مضغوًطاON/OFFإذا وإبقائه "

وضع١٫٥لمدة في النظام تشغيل يتم أكثر، أو ثانية
←) الثابتة بالسرعة )٢٥٩صالتحكم

مع٢ خفضها، أو السيارة سرعة بزيادة قم
السيارة سرعة إلى التسارع، دواسة تشغيل

السرعة عند ساعة٣٠المرغوبة كم
لألسفل الذراع وادفع أعلى أو تقريبًا

السرعة لضبط
" مؤشر سرعةSETسيضيء الخاصبمنظم "
الثابتة القيادة

هي الذراع تحرير لحظة السيارة سرعة تصبح

المبرمجة السرعة

الذراع بتحريك قم المبرمجة، السرعة لتغيير
المرغوبة المبرمجة السرعة عرض يتم أن إلى

السرعة١ زيادة على يعمل
في التحكم بواسطة السيارة توقف عند باستثناء
سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع في النظام

السرعة٢ خفض على يعمل
االتجاه في قليالً الذراع بتحريك قم الدقيق الضبط

المرغوب
لألسفل أو لألعلى الذراع أمسك كبير بتغيير ضبط
إلى الوصول عند بتحريره وقم السرعة، لتغيير

المرغوبة السرعة

C

التحكم وضع السيارة سرعة تهيئة
سيارتين بين بالمسافة

المبرمجة السرعة ضبط
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

ستزيد سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع في
يلي كما تنخفض أو المبرمجة السرعة

بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في٠٫٦كم ميل
الساعة١أو١*الساعة في ساعة١٫٦ميل  ٢*كم

الذراع تشغيل فيها يتم مرة كل في
الخفض أو الزيادة على يعمل كبير بتغيير ضبط

بمقدار ساعة٥بزيادات في٣٫١كم ميل
الساعة٥أو١*الساعة في ساعة٨أميال  ٢*كم

مضغوًطا الذراع إبقاء تم كلما
←) الثابتة بالسرعة التحكم وضع ،٢٥٩صفي

يلي تنخفضكما أو المبرمجة السرعة ستزيد
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في٠٫٦كم ميل

الساعة١أو١*الساعة في ساعة١٫٦ميل  ٢*كم
الذراع تشغيل فيها يتم مرة كل في

بينما بالتغيير السرعة ستستمر كبير بتغيير ضبط
مضغوًطا الذراع إبقاء يتم

بوحدة:١* المبرمجة السرعة عرض يتم عندما
"km/h"

بوحدة:٢* المبرمجة السرعة عرض يتم عندما
"MPH"

المسافة تغيير على المفتاح على الضغط يعمل
يلي كما سيارتين بين

طويلة١
متوسطة٢
قصيرة٣

الوضع على تلقائيًا سيارتين بين المسافة ضبط يتم
الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند الطويل

IGNITION ON.
عرض سيتم أمامك، تسير سيارة هناك كانت إذا

السيارة أيًضاعالمة المقدمة في التي

الحظ أدناه الجدول من المسافة باختيار قم
السيارة لسرعة مطابقة المبينة المسافات بأن

تبلغ تنخفض٨٠التي تزيد ساعة كم
عند السيارة لسرعة تبًعا سيارتين بين المسافة

النظام، في التحكم بواسطة السيارة توقف
بين المحددة المسافة عند السيارة تتوقف

للحالة وفًقا سيارتين

وضع سيارتين بين المسافة تغيير
سيارتين بين بالمسافة التحكم

وضع سيارتين بين المسافة تهيئات
سيارتين بين بالمسافة التحكم

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة
تقريبًا٥٠طويلة متر

A
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

الذراع ادفع أمامك، التي السيارة انطالق بعد
لألعلى

القيادة سرعة تتبع أيًضا سيارتك ستستأنف
بعد التسارع دواسة ضغط تم إذا الثابتة

أمامك التي السيارة انطالق

إلغاء١ على باتجاهك الذراع سحب يعمل
بالسرعة التحكم

دواسة ضغط عند أيًضا بالسرعة التحكم إلغاء يتم
المكابح

النظام، في التحكم بواسطة السيارة توقف عند
إلغاء على يعمل لن المكابح دواسة على الضغط فإن

التهيئة
سرعة٢ منظم يستأنف لألعلى الذراع دفع

إلى السيارة سرعة ويعيد الثابتة القيادة
المبرمجة السرعة

المركبة من جًدا قريبة سيارتك تكون عندما
تلقائيًا السرعة خفض ويكون أمامك، التي

الثابتة القيادة سرعة منظم عبر كافية وبدرجة
العرضوسيصدر ستومضشاشة ممكنًا، غير
إذا هذا على وكمثال السائق لتنبيه صوتًا الرنان
خلف قيادتك أثناء أمامك من آخر اعترضسائق
وجود لضمان المكابح دواسة اضغط ما سيارة

السيارتين بين مالئمة مسافة

عندما■ التحذيرات عرض يتم ال قد
حتى تحذيرات تحدث ال قد التالية، الحاالت في
صغيرة سيارتين بين المسافة تكون عندما

المقدمة في التي السيارة سرعة تكون عندما
سيارتك سرعة تتجاوز أو مماثلة

تسير المقدمة في التي السيارة تكون عندما

تقريبًا٤٠متوسطة متر
تقريبًا٣٠قصيرة متر

عند الثابتة القيادة سرعة تتبع استئناف
في التحكم بواسطة السيارة توقف
بين بالمسافة التحكم وضع النظام

سيارتين

بالسرعة التحكم واستئناف إلغاء

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة

بالمسافة التحكم وضع االقتراب تحذير
سيارتين بين
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

للغاية منخفضة بسرعة
الثابتة القيادة سرعة منظم سرعة ضبط بعد

الفور على
التسارع دواسة ضغط عند

الثابتة، بالسرعة التحكم وضع اختيار عند
دون المبرمجة السرعة على سيارتك ستحافظ
باختيار قم السيارتين بين بالمسافة التحكم
التحكم وضع يعمل ال عندما فقط الوضع هذا
بسبب صحيح بشكٍل سيارتين بين بالمسافة

إلخ الرادار، اتساخ
في١ الثابتة القيادة سرعة منظم يكون عندما

على االستمرار مع اضغط اإليقاف، وضع
" لمدةON/OFFالزر أو١٫٥" ثانية
أكثر

" الزر ضغط سيضيءON/OFFبعد مباشرة، "
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر

منظم مؤشر إلى سيتبدل ذلك، بعد الديناميكي
الثابتة القيادة سرعة

الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلى التبديل يكون
منظم يكون حين في الذراع تشغيل عند فقط ممكنًا

اإليقاف وضع في الثابتة القيادة سرعة

مع٢ خفضها، أو السيارة سرعة بزيادة قم
السيارة سرعة إلى التسارع، دواسة تشغيل

السرعة عند ساعة٣٠المرغوبة كم

لألسفل الذراع وادفع أعلى أو تقريبًا
السرعة لضبط

" مؤشر سرعةSETسيضيء الخاصبمنظم "
الثابتة القيادة

هي الذراع تحرير لحظة السيارة سرعة تصبح
المبرمجة السرعة

← السرعة تهيئة ٢٥٦صضبط
← السرعة تهيئة واستئناف ٢٥٨صإلغاء

الراداري■ الثابتة القيادة سرعة منظم ضبط يمكن
عندما الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

الوضع● في السرعة تحويل ذراع .Dيكون
عندما● المرغوبة المبرمجة السرعة ضبط يمكن

السيارة سرعة تقريبًا٣٠تبلغ أكثر أو ساعة كم
القيادة أثناء السيارة سرعة ضبط عند ذلك، مع

من أقل سرعة فسيتم٣٠على تقريبًا، ساعة كم
على المبرمجة السرعة ساعة٣٠ضبط كم

تقريبًا
السيارة■ سرعة ضبط بعد السرعة زيادة

دواسة تشغيل طريق عن السيارة سرعة زيادة يمكن
القيادة استئناف يتم السرعة، زيادة بعد التسارع

في السيارة وجود أثناء ذلك، مع المبرمجة بالسرعة
تنخفض فقد سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع
وذلك المبرمجة السرعة من أقل إلى السيارة سرعة
في التي السيارة وبين بينك المسافة على للمحافظة

المقدمة
القيادة■ سرعة تتبع أثناء السيارة تتوقف عندما

الثابتة
السيارة● توقف أثناء لألعلى الذراع بدفع القيام

تتبع استئناف على سيعمل أمامك تسير التي

الثابتة بالسرعة التحكم وضع اختيار

P.259



٢٦٠

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

التي السيارة بدأت حال في الثابتة القيادة سرعة
غضون في باإلنطالق بعد٣أمامك تقريبًا ثواٍن

لألعلى الذراع دفع
غضون● في باإلنطالق أمامك التي السيارة بدأت إذا
تتبع٣ استئناف سيتم سيارتك، توقف بعد ثواٍن

الثابتة القيادة سرعة
بين■ بالمسافة التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

سيارتين
تلقائيًا سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع إلغاء يتم

التالية الحاالت في
النظام● تفعيل .VSCعند
النظام● تفعيل الزمنTRCعند من لفترة
نظام● إيقاف .TRCأوVSCعند
ألنه● صحيح بشكٍل الرصد للمستشعر يمكن ال

ما نوًعا مغطى
التصادم● قبل ما الكبح نظام تفعيل يتم
تعمل● السيارة صف مكابح
النظام● في التحكم بواسطة السيارة إيقاف يتم

حاد منحدر على
بواسطة● السيارة توقف عند يلي ما رصد يتم

النظام في التحكم
المقعد• حزام السائق يضع لم
السائق• باب فتح تم
حوالي• لمدة السيارة إيقاف دقائق٣تم

سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع إلغاء تم إذا
أعاله، المذكورة تلك غير أخرى أسباب ألي تلقائيًا
بوكيل اتصل النظام في عطل هناك يكون فقد

لديك لكزس
الثابتة■ بالسرعة التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

في تلقائيًا الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلغاء يتم
التالية الحاالت

سرعة● من أقل الفعلية السيارة سرعة كانت إذا
من   بأكثر المبرمجة تقريبًا١٦السيارة ساعة كم

من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٣٠تنخفضسرعة
تقريبًا ساعة كم

النظام● تفعيل .VSCعند
النظام● تفعيل الزمنTRCعند من لفترة

نظام● إيقاف .TRCأوVSCعند
التصادم● قبل ما الكبح نظام تفعيل يتم

ألي تلقائيًا الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلغاء تم إذا
يكون فقد أعاله، المذكورة تلك غير أخرى أسباب
لديك لكزس بوكيل اتصل النظام في عطل هناك

المكابح■ تشغيل
تتغير وقد المكابح تشغيل صوت سماع يتم قد

أعطاالً هذه تعد ال ولكن المكابح، دواسة استجابة
سرعة■ بمنظم الخاصة التحذير ورنانات رسائل

نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة
الكاملة السرعة

إلى لإلشارة التحذير ورنانات رسائل استعمال يتم
بحاجة أنه السائق إلعالم أو النظام في عطل وجود
تحذير عرضرسالة تم إذا القيادة أثناء االنتباه إلى
الرسالة اقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

←) التعليمات )٢٢٤،٤٣٤صواتبع
السيارات■ رصد من المستشعر يتمكن ال عندما

صحيحة بطريقة أمامك التي
وباالعتماد التالية الظروف أحد حدوث حال في

خفض يكون عندما المكابح دواسة بتشغيل قم عليها،
دواسة بتشغيل قم أو كاٍف غير النظام تسارع

مطلوبًا التسارع يكون عندما التسارع
هذه رصد على قادًرا يكون ال قد المستشعر أن بما
يتم ال قد صحيحة، بطريقة السيارات من األنواع

←) االقتراب من التحذير ).٢٥٨صتفعيل
مفاجئ● بشكل الطريق تقطع التي السيارات
منخفضة● بسرعات تسير التي السيارات
المسرب● نفس في تتحرك ال التي السيارات
الصغيرة● الخلفية األطراف ذات السيارات

إلخ المحملة، غير المقطورات

المسرب● نفس في تسير التي النارية الدراجات
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حركة● بفعل المتناثرة الثلوج أو المياه كانت إذا
المستشعر رصد عملية تعيق المحيطة السيارات

نتيجة● األعلى نحو متجهه سيارتك كانت إذا
إلخ األمتعة، حجيرة في ثقيلة حمولة لوجود

خلوص● ذات المقدمة في التي السيارة كانت إذا
للغاية كبير أرضي

التحكم■ وضع فيها يعمل ال قد التي الظروف
صحيحة بطريقة السيارتين بين بالمسافة

بتشغيل قم التالية، الظروف أحد حدوث حال في
إذا للحالة تبًعا التسارع، دواسة أو المكابح دواسة

األمر لزم
رصد على قادًرا يكون ال قد المستشعر أن بما

النظام فإن صحيحة، بطريقة أمامك التي السيارات
الصحيح النحو على اليعمل قد

تكون● عندما أو الطريق في انحناءات وجود عند
ضيقة المسارب

أو● القيادة عجلة تشغيل استقرار عدم حالة في
المسرب في وضعيتك استقرار عدم

السرعة● بتخفيض أمامك التي السيارة تقوم عندما
مفاجئ بشكل

أو● نفق مثل ببناية، محاط طريق على القيادة عند
ما جسر

السرعة● إلى السيارة تنخفضسرعة بينما
بواسطة السيارة سرعة تزداد أن بعد المبرمجة

التسارع دواسة على الضغط
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مجهًزا:* كان إذا

المتعددة المعلومات عرض شاشة
المبرمجة السرعة

المؤشرات
سيارتين بين المسافة مفتاح

الثابتة القيادة سرعة منظم مفتاح

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم
*الديناميكي

سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع في
تلقائيًا وتنخفض السيارة سرعة تزيد

في التي السيارة سرعة تغييرات مع لتتوافق
دواسة ضغط يتم لم وإن حتى المقدمة

الثابتة، بالسرعة التحكم وضع في التسارع
ثابتة بسرعة السيارة تسير

الثابتة القيادة سرعة منظم استعمل
األوتوستراد طرق على الديناميكي الراداري

السريعة والطرق
سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع

)٢٦٥ص←
←) الثابتة بالسرعة التحكم صوضع

٢٦٨(

النظام مكونات

تحذير
الثابتة■ القيادة سرعة منظم استعمال قبل

الديناميكي الراداري
ال● وحده السائق مسؤولية هي اآلمنة القيادة

بالقيادة قم فقط، وحده النظام على تعتمد
إلى كامل وبشكٍل دائًما اإلنتباه خالل من اآلمنة

بك يحيط ما

A

B

C

D

E
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تحذير
الراداري● الثابتة القيادة سرعة منظم يقدم

من للتقليل القيادة على المساعدة الديناميكي
قيود توجد ذلك، مع السائق على الواقع العبء

تقديمها يتم التي للمساعدة
بشكٍل تعتمد ال بعناية التالية الظروف بقراءة قم

أثناء دائًما حريًصا وكن النظام هذا على زائد
القيادة

السيارات• رصد من المستشعر يتمكن ال عندما
← صحيحة بطريقة أمامك ٢٦٩صالتي

التحكم• وضع فيها يعمل ال قد التي الظروف
← صحيحة بطريقة السيارتين بين بالمسافة

٢٧٠ص
لحد● وفًقا مناسب بشكٍل السرعة بضبط قم

الطريق، ظروف المرور، حركة تدفق السرعة،
عن المسؤول هو السائق إلخ الجوية، الظروف

المبرمجة السرعة من التحقق
طبيعي،● بشكل يعمل النظام يكون عندما حتى

تم والتي المقدمة في التي السيارة وضع فإن
الوضع عن يختلف قد النظام بواسطة رصدها
السائق على يجب لذلك، السائق الحظه الذي
بتقييم يقوم وأن الدوام، على منتبًها يبقى أن
على االعتماد إن بأمان والقيادة حالة كل خطر
النظام بأن االفتراض أو لوحده النظام هذا

إلى يؤدي أن يمكن القيادة أثناء السالمة يضمن
اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم مما حادث، وقوع

خطيرة بجروح
الثابتة● القيادة سرعة منظم تهيئة بإيقاف قم

الزر باستعمال الديناميكي الراداري
"ON/OFFاستعماله عدم عند "

على■ المساعدة أنظمة بخصوص تنبيهات
القيادة

نظًرا التالية، االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
تقديمها يتم التي المساعدة على قيود لوجود

النظام بواسطة
حادث وقوع في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي
التتابع● مسافة قياس على السائق مساعدة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم الغرضمن
مسافة تحديد على السائق مساعدة هو الديناميكي
التي المحددة والسيارة السائق سيارة بين التتابع

تسمح آلية تعتبر ال وهي فقط أمامه تسير
ال أنها كما الواعية، غير أو المتهورة بالقيادة
في السائق مساعدة من يتمكن نظام تعتبر
من يبقى الرؤية على القدرة تدني ظروف

المحيطة لألشياء جيًدا السائق ينتبه أن الضروري
بالسيارة

التتابع● مسافة تقدير على السائق مساعدة
المالئمة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم يقوم
بين التتابع مسافة كانت إذا ما بتحديد الديناميكي
ضمن أمامه تسير محددة وسيارة السائق سيارة
نوع أي على الحكم يستطيع ال المحدد النطاق
السائق يبقى أن للغاية الضروري من لذلك، آخر
حدوث احتمالية هناك كان إذا ما ويحدد يقًظا

ال أم األحوال من حال أي في خطر
السيارة● تشغيل على السائق مساعدة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم يتضمن ال
ستمنع بدورها والتي وظائًفا الديناميكي

التي السيارات مع االصطدامات حدوث أوتتفادى
احتمالية أي هناك كان إذا لذلك، سيارتك أمام
السيطرة السائق يتولى أن يجب خطر، لوجود
ويتصرف السيارة على والمباشرة الفورية

الجميع سالمة لضمان المالئم بالشكل
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تحذير
سرعة■ منظم الستعمال المالئمة غير الحاالت

الديناميكي الراداري الثابتة القيادة
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم تستعمل ال

التالية الحاالت من أي في الديناميكي
السرعة في التحكم عدم إلى يؤدي قد ذلك عمل
حادث وقوع في يتسبب وقد صحيحة بطريقة
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر

دراجات،● راكبي مشاة، يوجد حيث الطرق على
إلخ

المزدحمة● الطرق على
الحادة● المنحنيات ذات الطرق على
المتعرجة● الطرق على
المطر● بماء المغطاة تلك مثل الزلقة الطرق على

الثلج أو الجليد أو
تغيرات● توجد حيث أو الحادة المنحدرات على

وهبوط المرتفعات صعود بين مفاجئة
المنحدرات

المبرمجة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد
حاد منحدر على القيادة عند

والطرق● األوتوستراد طرق مداخل عند
السريعة

بالقدر● سيئة الجوية األحوال تكون عندما
الرصد من المستشعرات يمنع قد الذي الكافي
رملية، عاصفة ثلج، ضباب، صحيحة بطريقة

إلخ غزيرة، أمطار
السطح● على إلخ الثلج، المطر، هطول عند

األمامية الكاميرا أو للرادار األمامي
تكرار● تتطلب التي المرور حركة ظروف في

والتباطؤ التسارع
أثناء● أو مقطورة بقطر سيارتك تقوم عندما

الطارئ القطر
أغلب● في االقتراب تحذير رنان سماع عند

األحيان
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مسافة إلى يصل بما السيارات وجود لرصد رادار الوضع هذا تقريبًا،١٠٠يستعمل أمامك متر
السيارة عن مالئمة تتابع مسافة على للمحافظة ويعمل سيارتين، بين الحالية التتابع مسافة ويحدد
التحكم مفتاح تشغيل بواسطة سيارتين بين المرغوبة المسافة برمجة أيًضا الممكن من أمامك التي

سيارتين بين بالمسافة
أقصر سيارتين بين المسافة تصبح فقد حادة، منحدرات على القيادة عند

الثابتة القيادة سرعة على مثال
أمامك تسير سيارات وجود عدم عند

السائق قبل من المبرمجة بالسرعة السيارة تسير
الثابتة القيادة سرعة وتتبع الثابتة القيادة خفضسرعة على مثال

المبرمجة السرعة من أبطأ بسرعة المقدمة في التي السيارة تسير عندما
بشكل السيارة خفضسرعة يكون عندما تلقائيًا سيارتك سرعة النظام يخفض أمامك، تسير سيارة رصد عند
النظام سيستجيب الوقت هذا في التوقف أضواء ستضيء المكابح بتعشيق النظام يقوم ضروريًا، أمًرا أكبر
بواسطة سيارتين بين المبرمجة المسافة على للمحافظة أمامك التي السيارة سرعة في تحدث التي للتغييرات
كافية بدرجة السرعة خفض من النظام يتمكن ال عندما بتحذيرك االقتراب من التحذير نظام يقوم السائق

أمامك التي السيارة من كثيًرا االقتراب من سيارتك لمنع
قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيسر المسرب إلى سيارتك وتتحرك االنعطاف إشارة ذراع إدارة عند

بسرعة القيادة أثناء يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيمن المسرب أو أكثر،٨٠يسرى أو ساعة كم
عابرة سيارة تجاوز في للمساعدة بسرعة السيارة ستتسارع

السرعة زيادة على مثال
السرعة من أبطأ بسرعة تسير والتي المقدمة في التي السيارات من المزيد وجود عدم عند

المبرمجة

سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع في القيادة

A

B

C
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الثابتة القيادة سرعة إلى النظام يعود بعدها المبرمجة السرعة إلى يصل أن إلى السرعة النظام يزيد

١" الزر منظمON/OFFاضغط لتفعيل "
الثابتة القيادة سرعة

الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر سيضيء
عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم الديناميكي

المتعددة المعلومات
سرعة منظم تفعيل إللغاء أخرى مرة الزر اضغط

الثابتة القيادة
" الزر ضغط تم مضغوًطاON/OFFإذا وإبقائه "

وضع١٫٥لمدة في النظام تشغيل يتم أكثر، أو ثانية
←) الثابتة بالسرعة )٢٦٨صالتحكم

مع٢ خفضها، أو السيارة سرعة بزيادة قم
السيارة سرعة إلى التسارع، دواسة تشغيل

السرعة عند ساعة٣٠المرغوبة كم
لألسفل الذراع وادفع أعلى أو تقريبًا

السرعة لضبط
" مؤشر سرعةSETسيضيء الخاصبمنظم "
الثابتة القيادة

هي الذراع تحرير لحظة السيارة سرعة تصبح

المبرمجة السرعة

الذراع بتحريك قم المبرمجة، السرعة لتغيير
المرغوبة المبرمجة السرعة عرض يتم أن إلى

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

االتجاه في قليالً الذراع بتحريك قم الدقيق الضبط
المرغوب

لألسفل أو لألعلى الذراع أمسك كبير بتغيير ضبط
إلى الوصول عند بتحريره وقم السرعة، لتغيير

المرغوبة السرعة
ستزيد سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع في

يلي تنخفضكما أو المبرمجة السرعة
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في٠٫٦كم ميل

الساعة١أو١*الساعة في ساعة١٫٦ميل  ٢*كم
الذراع تشغيل فيها يتم مرة كل في

التحكم وضع السيارة سرعة تهيئة
سيارتين بين بالمسافة

المبرمجة السرعة ضبط
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الخفض أو الزيادة على يعمل كبير بتغيير ضبط
بمقدار ساعة٥بزيادات في٣٫١كم ميل

الساعة٥أو١*الساعة في ساعة٨أميال  ٢*كم
مضغوًطا الذراع إبقاء تم كلما

←) الثابتة بالسرعة التحكم وضع ،٢٦٨صفي
يلي تنخفضكما أو المبرمجة السرعة ستزيد

بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في٠٫٦كم ميل
الساعة١أو١*الساعة في ساعة١٫٦ميل  ٢*كم

الذراع تشغيل فيها يتم مرة كل في
بينما بالتغيير السرعة ستستمر كبير بتغيير ضبط

مضغوًطا الذراع إبقاء يتم
بوحدة:١* المبرمجة السرعة عرض يتم عندما

"km/h"
بوحدة:٢* المبرمجة السرعة عرض يتم عندما

"MPH"

المسافة تغيير على المفتاح على الضغط يعمل
يلي كما سيارتين بين

طويلة١
متوسطة٢

قصيرة٣
الوضع على تلقائيًا سيارتين بين المسافة ضبط يتم
الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند الطويل

IGNITION ON.
عرض سيتم أمامك، تسير سيارة هناك كانت إذا

السيارة أيًضاعالمة المقدمة في التي

الحظ أدناه الجدول من المسافة باختيار قم
السيارة لسرعة مطابقة المبينة المسافات بأن

تبلغ تنخفض٨٠التي تزيد ساعة كم
السيارة لسرعة تبًعا سيارتين بين المسافة

إلغاء١ على باتجاهك الذراع سحب يعمل
بالسرعة التحكم

دواسة ضغط عند أيًضا بالسرعة التحكم إلغاء يتم
المكابح

سرعة٢ منظم يستأنف لألعلى الذراع دفع
إلى السيارة سرعة ويعيد الثابتة القيادة

وضع سيارتين بين المسافة تغيير
سيارتين بين بالمسافة التحكم

وضع سيارتين بين المسافة تهيئات
سيارتين بين بالمسافة التحكم

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة
تقريبًا٥٠طويلة متر
تقريبًا٤٠متوسطة متر
تقريبًا٣٠قصيرة متر

بالسرعة التحكم واستئناف إلغاء

A
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المبرمجة السرعة
الثابتة القيادة سرعة منظم استئناف يتم لن ذلك، مع

السيارة سرعة تكون أو٢٥عندما تقريبًا ساعة كم
أقل

المركبة من جًدا قريبة سيارتك تكون عندما
تلقائيًا السرعة خفض ويكون أمامك، التي

الثابتة القيادة سرعة منظم عبر كافية وبدرجة
العرضوسيصدر ستومضشاشة ممكنًا، غير
إذا هذا على وكمثال السائق لتنبيه صوتًا الرنان
خلف قيادتك أثناء أمامك من آخر اعترضسائق
وجود لضمان المكابح دواسة اضغط ما سيارة

السيارتين بين مالئمة مسافة

عندما■ التحذيرات عرض يتم ال قد
حتى تحذيرات تحدث ال قد التالية، الحاالت في
صغيرة سيارتين بين المسافة تكون عندما

المقدمة في التي السيارة سرعة تكون عندما
سيارتك سرعة تتجاوز أو مماثلة

تسير المقدمة في التي السيارة تكون عندما
للغاية منخفضة بسرعة

الثابتة القيادة سرعة منظم سرعة ضبط بعد
الفور على

التسارع دواسة ضغط عند

الثابتة، بالسرعة التحكم وضع اختيار عند
دون المبرمجة السرعة على سيارتك ستحافظ
باختيار قم السيارتين بين بالمسافة التحكم
التحكم وضع يعمل ال عندما فقط الوضع هذا
بسبب صحيح بشكٍل سيارتين بين بالمسافة

إلخ الرادار، اتساخ
في١ الثابتة القيادة سرعة منظم يكون عندما

على االستمرار مع اضغط اإليقاف، وضع
" لمدةON/OFFالزر أو١٫٥" ثانية
أكثر

" الزر ضغط سيضيءON/OFFبعد مباشرة، "
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر

منظم مؤشر إلى سيتبدل ذلك، بعد الديناميكي
الثابتة القيادة سرعة

الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلى التبديل يكون
منظم يكون حين في الذراع تشغيل عند فقط ممكنًا

اإليقاف وضع في الثابتة القيادة سرعة

مع٢ خفضها، أو السيارة سرعة بزيادة قم
السيارة سرعة إلى التسارع، دواسة تشغيل

السرعة عند ساعة٣٠المرغوبة كم
لألسفل الذراع وادفع أعلى أو تقريبًا

السرعة لضبط
" مؤشر سرعةSETسيضيء الخاصبمنظم "
الثابتة القيادة

هي الذراع تحرير لحظة السيارة سرعة تصبح
المبرمجة السرعة

بالمسافة التحكم وضع االقتراب تحذير
سيارتين بين

الثابتة بالسرعة التحكم وضع اختيار
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← السرعة تهيئة ٢٦٦صضبط
← السرعة تهيئة واستئناف ٢٦٧صإلغاء

الراداري■ الثابتة القيادة سرعة منظم ضبط يمكن
عندما الديناميكي

الوضع● في السرعة تحويل ذراع .Dيكون
البند● هذا ضبط يمكن التحكم، وضع على باالعتماد

التالية بالسرعات
سيارتين• بين بالمسافة التحكم  ٣٠وضع

تقريبًا أكثر أو ساعة كم
الثابتة• بالسرعة التحكم أو٣٠وضع ساعة كم

تقريبًا أكثر
السيارة■ سرعة ضبط بعد السرعة زيادة

دواسة تشغيل طريق عن السيارة سرعة زيادة يمكن
القيادة استئناف يتم السرعة، زيادة بعد التسارع

في السيارة وجود أثناء ذلك، مع المبرمجة بالسرعة
تنخفض فقد سيارتين، بين بالمسافة التحكم وضع
وذلك المبرمجة السرعة من أقل إلى السيارة سرعة
في التي السيارة وبين بينك المسافة على للمحافظة

المقدمة
بين■ بالمسافة التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

سيارتين
تلقائيًا سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع إلغاء يتم

التالية الحاالت في
من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٢٥تنخفضسرعة

تقريبًا ساعة كم
النظام● تفعيل .VSCعند
النظام● تفعيل الزمنTRCعند من لفترة
نظام● إيقاف .TRCأوVSCعند
ألنه● صحيح بشكٍل الرصد للمستشعر يمكن ال

ما نوًعا مغطى
التصادم● قبل ما الكبح نظام تفعيل يتم

سيارتين بين بالمسافة التحكم وضع إلغاء تم إذا
أعاله، المذكورة تلك غير أخرى أسباب ألي تلقائيًا
بوكيل اتصل النظام في عطل هناك يكون فقد

لديك لكزس
الثابتة■ بالسرعة التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

في تلقائيًا الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلغاء يتم
التالية الحاالت

سرعة● من أقل الفعلية السيارة سرعة كانت إذا
من   بأكثر المبرمجة تقريبًا١٦السيارة ساعة كم

من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٣٠تنخفضسرعة
تقريبًا ساعة كم

النظام● تفعيل .VSCعند
النظام● تفعيل الزمنTRCعند من لفترة
نظام● إيقاف .TRCأوVSCعند
التصادم● قبل ما الكبح نظام تفعيل يتم

ألي تلقائيًا الثابتة بالسرعة التحكم وضع إلغاء تم إذا
يكون فقد أعاله، المذكورة تلك غير أخرى أسباب
لديك لكزس بوكيل اتصل النظام في عطل هناك

المكابح■ تشغيل
تتغير وقد المكابح تشغيل صوت سماع يتم قد

أعطاالً هذه تعد ال ولكن المكابح، دواسة استجابة
سرعة■ بمنظم الخاصة التحذير ورنانات رسائل

الديناميكي الراداري الثابتة القيادة
إلى لإلشارة التحذير ورنانات رسائل استعمال يتم
بحاجة أنه السائق إلعالم أو النظام في عطل وجود
تحذير عرضرسالة تم إذا القيادة أثناء االنتباه إلى
الرسالة اقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

←) التعليمات )٢٢٤،٤٣٤صواتبع
السيارات■ رصد من المستشعر يتمكن ال عندما

صحيحة بطريقة أمامك التي
وباالعتماد التالية الظروف أحد حدوث حال في

خفض يكون عندما المكابح دواسة بتشغيل قم عليها،
دواسة بتشغيل قم أو كاٍف غير النظام تسارع

مطلوبًا التسارع يكون عندما التسارع
هذه رصد على قادًرا يكون ال قد المستشعر أن بما
يتم ال قد صحيحة، بطريقة السيارات من األنواع
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←) االقتراب من التحذير ).٢٦٨صتفعيل
مفاجئ● بشكل الطريق تقطع التي السيارات
منخفضة● بسرعات تسير التي السيارات
المسرب● نفس في تتحرك ال التي السيارات
الصغيرة● الخلفية األطراف ذات السيارات

إلخ المحملة، غير المقطورات

المسرب● نفس في تسير التي النارية الدراجات
حركة● بفعل المتناثرة الثلوج أو المياه كانت إذا

المستشعر رصد عملية تعيق المحيطة السيارات
نتيجة● األعلى نحو متجهه سيارتك كانت إذا

إلخ األمتعة، حجيرة في ثقيلة حمولة لوجود

خلوص● ذات المقدمة في التي السيارة كانت إذا
للغاية كبير أرضي

التحكم■ وضع فيها يعمل ال قد التي الظروف
صحيحة بطريقة السيارتين بين بالمسافة

بتشغيل قم التالية، الظروف أحد حدوث حال في
إذا للحالة تبًعا التسارع، دواسة أو المكابح دواسة

األمر لزم

رصد على قادًرا يكون ال قد المستشعر أن بما
النظام فإن صحيحة، بطريقة أمامك التي السيارات

الصحيح النحو على اليعمل قد
تكون● عندما أو الطريق في انحناءات وجود عند

ضيقة المسارب

أو● القيادة عجلة تشغيل استقرار عدم حالة في
المسرب في وضعيتك استقرار عدم

السرعة● بتخفيض أمامك التي السيارة تقوم عندما
مفاجئ بشكل

أو● نفق مثل ببناية، محاط طريق على القيادة عند
ما جسر

السرعة● إلى السيارة تنخفضسرعة بينما
بواسطة السيارة سرعة تزداد أن بعد المبرمجة

التسارع دواسة على الضغط
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مجهًزا:* كان إذا

المؤشرات
الثابتة القيادة سرعة منظم "١مفتاح الزر منظمON/OFFاضغط لتفعيل "

الثابتة القيادة سرعة
الثابتة القيادة سرعة منظم مؤشر سيضيء

سرعة منظم تفعيل إللغاء أخرى مرة الزر اضغط
الثابتة القيادة

الثابتة القيادة سرعة *منظم

للحفاظ الثابتة القيادة سرعة منظم استعمل
دواسة ضغط دون المبرمجة السرعة على
إلغاء لتفعيل الزر باستعمال قم التسارع
لضبط الذراع واستعمل النظام تفعيل

السرعة
على الثابتة القيادة سرعة منظم استعمل
السريعة والطرق األوتوستراد طرق

النظام مكونات

تحذير
سرعة■ لمنظم المقصود غير التشغيل لتفادي

الثابتة القيادة
باستعمال الثابتة القيادة سرعة منظم بإيقاف قم

" استعمالهON/OFFالزر عدم عند "

A

B

سرعة■ منظم الستعمال المالئمة غير الحاالت
الثابتة القيادة

من أي في الثابتة القيادة سرعة منظم تستعمل ال
التالية الحاالت

التحكم فقدان إلى يؤدي قد ذلك فعل
عنه ينجم حادث وقوع في يتسبب بالسيطرةوقد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
دراجات،● ركاب مشاة، يوجد حيث الطرق على

إلخ
المزدحمة● الطرق على
الحادة● المنحنيات ذات الطرق على
المتعرجة● الطرق على
المطر● بماء المغطاة تلك مثل الزلقة الطرق على

الثلج أو الجليد أو
لألعلى● المتجهة الحادة المنحدرات على

لألسفل المتجهة الحادة والمنحدرات
المبرمجة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد

حاد منحدر على القيادة عند
أثناء● أو مقطورة بقطر سيارتك تقوم عندما

الطارئ القطر

السيارة سرعة ضبط
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مع٢ خفضها، أو السيارة سرعة بزيادة قم
السيارة سرعة إلى التسارع، دواسة تشغيل

من أعلى تقريبًا٤٠المرغوبة ساعة كم
السرعة لضبط لألسفل الذراع وادفع

" مؤشر سرعةSETسيضيء الخاصبمنظم "
الثابتة القيادة

هي الذراع تحرير لحظة السيارة سرعة تصبح
المبرمجة السرعة

عندما■ الثابتة القيادة سرعة منظم برمجة يمكن
الوضع● في السرعة تحويل ذراع .Dيكون
●NX 300النطاق اختيار من4تم أعلى أو

السرعةDالوضع تحويل عتلة باستعمال
من● أعلى السيارة سرعة ساعة٤٠تكون كم

تقريبًا
توجه■ السرعة مثبت نظام في عرض"خلل تم إذا

المتعددة المعلومات عرض شاشة على للوكيل"
" الزر تفعيلON/OFFاضغط إللغاء واحدة مرة "

تفعيل إلعادة أخرى مرة الزر اضغط ثم النظام،
النظام

أو الثابتة القيادة سرعة منظم ضبط من تتمكن لم إذا
تشغيله بعد الثابتة القيادة سرعة منظم توقف إذا

سرعة منظم نظام في عطل هناك يكون فقد مباشرًة،
وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب الثابتة القيادة

لديك لكزس

الذراع بتحريك قم المبرمجة، السرعة لتغيير
المرغوبة السرعة على تحصل أن إلى

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

االتجاه في قليالً الذراع بتحريك قم الدقيق الضبط
المرغوب

االتجاه في الذراع بتثبيت قم كبير بتغيير ضبط
المرغوب

يلي كما تقل أو المبرمجة السرعة ستزيد
بمقدار   الدقيق ساعة١٫٦الضبط في١كم ميل

بتحريك فيها تقوم مرة كل في تقريبًا الساعة
تقل أو تزيد أن يمكن كبير بتغيير ضبط الذراع

الذراع تحرير يتم أن إلى تدريجيًا المبرمجة السرعة

السيارة■ سرعة ضبط بعد السرعة زيادة
تشغيل● طريق عن السيارة سرعة زيادة يمكن

استئناف يتم السرعة، زيادة بعد التسارع دواسة
المبرمجة بالسرعة القيادة

يمكن● الثابتة، القيادة سرعة منظم إلغاء بدون حتى
سرعة زيادة طريق عن المبرمجة السرعة زيادة
ومن أولى كمرحلة المرغوبة السرعة إلى السيارة
الجديدة السرعة لضبط لألسفل الذراع دفع ثم

المبرمجة السرعة ضبط
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إلغاء١ على يعمل باتجاهك الذراع سحب
الثابتة بالسرعة التحكم وضع

دواسة ضغط عند أيًضا السرعة برمجة إلغاء يتم
المكابح

استئناف٢ على يعمل لألعلى الذراع دفع
الثابتة بالسرعة التحكم وضع

سرعة تكون عندما االستئناف يمكن ذلك، مع
من أعلى تقريبًا٤٠السيارة ساعة كم

الثابتة■ القيادة سرعة لمنظم التلقائي اإللغاء
أي في تلقائيًا الثابتة القيادة سرعة منظم إلغاء يتم

التالية الحاالت من
سرعة● من أقل الفعلية السيارة سرعة كانت إذا

من   بأكثر المبرمجة تقريبًا١٦السيارة ساعة كم
من● أقل الفعلية السيارة سرعة ساعة٤٠تكون كم

تقريبًا
النظام● تفعيل .VSCعند
النظام● تفعيل الزمنTRCعند من لفترة
نظام● إيقاف المفتاحTRCأوVSCعند بضغط

VSC OFF.

مجهًزا:* كان إذا

التشغيل■ شروط
استيفاء● عند والتشغيل اإليقاف نظام تشغيل يمكن

التالية الظروف جميع
ينبغي• كما المحرك إحماء
كاٍف• بشكٍل البطارية شحن
مغلق• السائق باب
مربوط• السائق مقعد حزام
مغلق• المحرك غطاء
التسارع• دواسة ضغط عدم
الوضع• في السرعة تحويل ذراع .MأوDيكون
تبلغ• الخارجية الحرارة درجة تكون ° م٥عندما

أعلى أو
القيادة• عجلة تشغيل يتم عندما
بإحكام• المكابح دواسة ضغط يتم عندما
باستثناء• بإحكام المكابح دواسة ضغط يتم

للسيطرة خاضع توقف إلى السيارة تصل عندما
القيادة سرعة منظم يكون بينما القيادة أثناء
السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري الثابتة

إذا سيارتين بين المسافة منظم وضع في الكاملة
مجهًزا كان

مطفئًايكون•
بواسطة● المحرك يتوقف ال قد التالية الظروف في

في عطالً هذا يعتبر ال والتشغيل اإليقاف نظام
والتشغيل اإليقاف نظام

حرارة• درجة أو المحرك تبريد سائل حرارة درجة
جًدا مرتفعة أو جًدا منخفضة الحركة ناقل سائل

تكون• عندما الهواء تكييف نظام استعمال يتم
هو كما جًدا، مرتفعة الداخلية الحرارة درجة
الشمس أشعة تحت السيارة صف بعد الحال

دوري• بشكٍل البطارية شحن إعادة تتم
الحال• هو كما كاٍف، بشكٍل مشحونة غير البطارية

شحنة ونقصت طويلة لمدة السيارة صف تم إذا
حرارة درجة كبير، الكهربائي الحمل البطارية،
البطارية أو زائد بشكل منخفضة البطارية سائل

الثابتة بالسرعة التحكم واستئناف والتشغيلإلغاء اإليقاف *نظام

ويبدأ والتشغيل اإليقاف نظام يتوقف
لعمليات تبًعا أخرى مرة المحرك تشغيل

المكابح دواسة تشغيل
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مشوهة
فإن• أخرى، لظروف أو المرور لحركة نظًرا

في يتسبب مما متكرر، بشكل تتوقف السيارة
نظام بواسطة الزمن من لفترة المحرك توقف

ارتفاع إلى بدوره يؤدي والذي والتشغيل اإليقاف
كبير بشكل الحرارة

بإحكام• المكابح دواسة ضغط يتم لم
حاد• منحدر على السيارة إيقاف يتم
منخفض• المكابح الخاصبمؤازر التفريغ
عالية• ارتفاعات على
منخفضة• الخارجية الحرارة درجة تكون عندما
القيادة• عجلة تشغيل يتم عندما
السائق• مقعد حزام ربط يتم لم
السائق• باب فتح تم
المحرك• غطاء فتح
مرتفعة• أو منخفضة البطارية سائل حرارة درجة

للغاية
أطراف• توصيل وإعادة فصل بعد الزمن من لفترة

البطارية توصيل
البطارية• استبدال بعد الزمن من لفترة

حتى● المحرك تشغيل يبدأ قد التالية، الحاالت في
المكابح دواسة تحرير دون

ضغطها• أو متقطع بشكٍل المكابح دواسة ضغط
بقوة

تشغيله• تم أو الهواء تكييف نظام استعمال يتم
كاٍف• غير بشكٍل البطارية شحن
مشغالًيكون•
منحدر• على بالتدحرج السيارة تبدأ
مضغوطة• التسارع دواسة كانت إذا
السائق• باب فتح تم
مربوط• غير السائق مقعد حزام
القيادة• عجلة تشغيل يتم عندما
غير• آخر وضع إلى السرعة تحويل ذراع نقل يتم

.MأوDالوضع
والتشغيل• التوقف إلغاء مفتاح ضغط يتم

والتشغيل■ اإليقاف لنظام التلقائي التفعيل إعادة
بواسطة والتشغيل اإليقاف نظام تعطيل تم إذا حتى
إعادة ستتم والتشغيل، اإليقاف نظام إلغاء مفتاح
تشغيل محول تشغيل إيقاف بمجرد تلقائيًا تفعيله

المحرك تشغيل يبدأ ثم ومن المحرك،
والتشغيل■ اإليقاف نظام حماية خاصية
الصوتي،● النظام من جًدا مرتفع صوت صدور عند

وذلك تلقائيًا الصوتي النظام فصل يتم قد
نظام بوظيفة الخاصة الطاقة على للمحافظة

محول بإدارة قم ذلك، حدث إذا والتشغيل اإليقاف
لمدة وانتظر اإليقاف، وضع إلى المحرك  ٣تشغيل
الوضع إلى بإدارته قم ثم ومن أكثر أو ثواٍن

ACCESSORYالوضع  IGNITIONأو
ONالصوتي النظام تفعيل إلعادة وذلك

أطراف● فصل عند الصوتي النظام تفعيل يتم ال قد
حدث إذا توصيلها إعادة ثم ومن البطارية توصيل
وضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم ذلك،
التالية التشغيل عملية بتكرار قم ثم ومن اإليقاف

بشكٍل الصوتي النظام لتفعيل وذلك مرتين
طبيعي

الوضع• إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
IGNITION ONالوضع إلى ثم .OFFومن

المحرك■ غطاء
المحرك● توقف أثناء المحرك غطاء فتح تم إذا

بدء إعادة يتعذر والتشغيل، اإليقاف نظام بواسطة
بواسطة أو والتشغيل اإليقاف نظام تشغيل

بدء بإعادة قم تلقائيًا المحرك تشغيل بدء وظيفة
المحرك تشغيل محول تشغيل مع المحرك تشغيل

)١٧٥ص(←
تشغيل● بدء بعد المحرك غطاء إغالق تم إذا حتى

لن مفتوًحا، المحرك غطاء يكون بينما المحرك
غطاء أغلق والتشغيل اإليقاف نظام يعمل

إلى المحرك تشغيل محول بإدارة وقم المحرك،
لمدة وانتظر اإليقاف، أكثر،٣٠وضع أو ثانية
المحرك تشغيل ابدأ ثم ومن

التالل■ على االنطالق بدء على المساعدة منظم
للخلف● السيارة تتدحرج قد الحاد، المرتفع على

على االنطالق بدء على المساعدة منظم تحرير بعد
صف مكابح بتعشيق قم الحالة، هذه في التالل
وضع عند المكابح دواسة وتشغيل السيارة

الحركة وضع في السيارة
وكذلك● المستوية األسطح على النظام هذا يعمل

الحادة المنحدرات
هذا● يعد ال لكن المكابح، من الصوت يتولد قد

عطالً
اإليقاف● نظام تشغيل بسبب المحرك إيقاف عند

على للضغط المطلوبة القوة فإن والتشغيل،
عطالً يُعد ال هذا أن إال تتغير، قد المكابح دواسة
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والتشغيل■ اإليقاف نظام استعمال وقت
إيقاف● عند والتشغيل اإليقاف نظام استعمل

اإلشارات أضواء عند مؤقت بشكٍل السيارة
السيارة إيقاف عند إلخ التقاطعات، الحمراء،

تام بشكٍل المحرك بإيقاف قم أطول، زمنية لفترة
توقف● عند المحرك تشغيل محول ضغط تم إذا

والتشغيل، اإليقاف نظام بواسطة المحرك
بدء إعادة على قادًرا يكون ولن المحرك سيتوقف
المحرك تشغيل بدء وظيفة بواسطة التشغيل
تشغيل بدء بإعادة قم الحالة، هذه في تلقائيًا
المحرك تشغيل بدء إجراء باستعمال المحرك

←) )١٧٥صالعادي
نظام● بواسطة المحرك تشغيل بدء إعادة عند

مخارج استعمال يكون ال فقد والتشغيل، اإليقاف
عطالً هذا يعد ال لكن مؤقت، بشكل ممكنًا التيار

الكهربائية● المكونات ونزع تركيب يؤثر قد
والتشغيل اإليقاف نظام على الالسلكية واألجهزة
التفاصيل على للحصول لديك لكزس بوكيل اتصل

الخاصبنظام■ التحذير رنان التحذير رسائل
والتشغيل اإليقاف

أو والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء أو تعطيل تم إذا
الرنان أو التحذير رسالة ستعمل ما؛ تعرضلخلل

السائق انتباه لفت على
توقف■ أثناء األمامي الزجاج على الضباب تجمع إذا

والتشغيل اإليقاف نظام بواسطة المحرك
بتشغيل قم

متكرر، بشكل األمامي الزجاج على الضباب تجمع إذا
لتعطيل والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء مفتاح اضغط

النظام
بواسطة■ المحرك توقف أثناء الهواء تكييف نظام

والتشغيل اإليقاف نظام
اإليقاف نظام بواسطة المحرك توقف أثناء

وظائف الهواء تكييف نظام إلغاء يتم والتشغيل،
الهواء وسينفث الرطوبة وإزالة والتدفئة التبريد
نظام إلغاء لمنع الهواء نفث عن سيتوقف أو فقط
والتشغيل اإليقاف نظام بتعطيل قم الهواء، تكييف
والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء مفتاح بضغط وذلك

تكييف■ نظام تهوية فتحة من رائحة انبعاث عند
اإليقاف نظام بواسطة المحرك توقف أثناء الهواء

والتشغيل
وقم والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء مفتاح اضغط

والتشغيل اإليقاف نظام تشغيل بتعليق
والتشغيل■ اإليقاف نظام عرضحالة
٩٣ص←
البطارية■ استبدال
٤٦٥ص←
المتعددة■ المعلومات عرض شاشة رسائل

عرض يتم قد التالية، الحاالت علىفي ورسالة
المتعددة المعلومات عرض شاشة

اإليقاف● نظام بواسطة المحرك توقف يتعذر عندما
والتشغيل

التفاصيلالرسالة

الفرامل "اضغط
للتفعيل" بقوة

المكابح دواسة ضغط يتم لم
كاٍف بشكٍل

المكابح دواسة ضغط تم إذا
النظام فسيعمل أكثر،

الهواء" "لمكيف

تكييف• نظام استعمال تم
درجة تكون عندما الهواء
مرتفعة المحيطة الحرارة

منخفضة أو
درجة بين الفرق كان إذا
ودرجة المبرمجة الحرارة
صغيًرا، الكابينة حرارة
النظام تفعيل فسيتم

الوضعيكون• في
ON.
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توقفه● أثناء تلقائيًا المحرك تشغيل بدء إعادة عند
والتشغيل اإليقاف نظام بواسطة

البطارية" "شحن

شحن• مقدار يكون قد
منخفض البطارية

من المحرك إيقاف يحظر
لشحن األولوية إعطاء أجل
لكن مؤقت، بشكل البطارية
لفترة يعمل المحرك كان إذا
إيقاف يكون قصيرة، زمنية

مسموًحا أمًرا المحرك
للشحن،• تجديد يحدث قد

تتم عندما الحال هو كما
البطارية شحن إعادة

من لفترة دوري، بشكل
وإعادة فصل بعد الزمن
توصيل أطراف توصيل

الزمن من لفترة البطارية،
البطارية، استبدال بعد

إلخ
الشحن تجديد اكتمال بعد

تقريبًا،٦٠إلى٥لمدة دقيقة
النظام تشغيل يمكن

بعد باستمرار عرضها تم إذا
من أكثر طويلة مدة مرور

تتشوه٦٠ فقد ، دقيقة
البطارية

السيارة فحص اطلب
لديك لكزس وكيل بواسطة

التفاصيلالرسالة

الفرامل" "لنظام

في• السيارة قيادة تتم
ارتفاعات ذات منطقة

عالية
الخاصبمؤازر• التفريغ

منخفض المكابح
الخاص التفريغ يصل عندما
المستوى إلى المكابح بمؤازر
تفعيل سيتم مسبًقا، المحدد

النظام
السائق أمان "حزام

مربوط" غير
مقعد حزام ربط يتم لم

السائق

اإليقاف "نظام
متاح" غير والتشغيل

اإليقاف• نظام تعطيل يتم
مؤقت بشكل والتشغيل
لفترة المحرك بتشغيل قم

قصيرة
تشغيل• بدأ تم يكون قد

غطاء يكون بينما المحرك
مفتوًحا المحرك

وقم المحرك، غطاء أغلق
المحرك تشغيل محول بإدارة
وانتظر اإليقاف، وضع إلى

ومن٣٠لمدة أكثر، أو ثانية
المحرك تشغيل ابدأ ثم

غير "بطارية
مخصصة"

غير بطارية تركيب تم قد
اإليقاف بنظام مخصصة

والتشغيل
اإليقاف نظام يعمل ال
فحص اطلب والتشغيل
وكيل بواسطة السيارة

لديك لكزس

التفاصيلالرسالة
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نظام■ في عرض"خلل تم والتشغيلإذا اإليقاف
المعلومات عرض شاشة على للوكيل" توجه

المتعددة
السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون قد

لديك لكزس وكيل بواسطة
والتشغيل■ اإليقاف نظام إلغاء مؤشر واصل إذا

الوميض
السيارة فحص اطلب النظام في عطل هناك يكون قد

لديك لكزس وكيل بواسطة
خاملة■ بسرعة المحرك دوران إيقاف مدة ضبط

الوضع في الهواء مكيف يكون ONعندما
خالل من المحرك دوران إيقاف مدة ضبط يمكن

يكون عندما والتشغيل اإليقاف فيA/Cنظام
فيONالوضع شاشة كل نظاممن معلومات

←) والتشغيل بشاشة٩٣صاإليقاف الخاصة
أو المتعددة المعلومات "إعداداتعرض

←) مدة٩٣صالسيارة" طول تغيير يمكن ال
اإليقاف نظام خالل من المحرك دوران إيقاف

يكون عندما الوضعA/Cوالتشغيل .)OFFفي
شاشة من اإليقافالتهيئات نظام معلومات

والتشغيل
الشاشة١ عرض يتم مفتاحعندما اضغط ،

بالعداد اضغط٩٣ص(←التحكم ،
وقمأو بالعداد التحكم الخاصبمفتاح

اضغطباختيار ثم ومن
بالعداد التحكم مفتاح

التحكمأواضغط٢ الخاصبمفتاح
اضغط "ممتد"، أو "عادية" باختيار قم بالعداد،

العداد تشغيل مفتاح
شاشة من السيارة"التهيئات "إعدادات
عرضشاشة١ يتم "إعداداتعندما

اضغط ، الخاصبمفتاحأوالسيارة"
←) بالعداد باختيار٩٣صالتحكم وقم

مفتاح اضغط ثم ومن
بالعداد التحكم

التحكمأواضغط٢ الخاصبمفتاح
اضغط "ممتد"، أو "عادية" باختيار قم بالعداد،

بالعداد التحكم مفتاح

التفاصيلالرسالة

الهواء" "لمكيف
تكييف• نظام تشغيل تم

استعماله يتم أو الهواء
تشغيله• يتم

الفرامل" "لنظام

المكابح دواسة ضغط تم
متقطع بشكل أو أكثر
بعد النظام تفعيل سيتم
ووصول المحرك دوران
الخاصبمؤازر التفريغ
المستوى إلى المكابح

مسبًقا المحدد

البطارية" "شحن

البطارية تنخفضشحنة قد
تشغيل بدء إعادة تتم

األولوية إلعطاء المحرك
االبطارية لشحن

لفترة المحرك تشغيل
يتيح الزمن من قصيرة

النظام استعادة
المقود" تدوير القيادة"تم عجلة تشغيل تم
السائق أمان "حزام

مربوط" غير
مقعد حزام ربط يتم لم

السائق
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المحرك■ إيقاف
الوضع في القيادة اضغطMأوDأثناء ،

السيارة وأوقف المكابح، دواسة
اإليقاف مؤشر وسيضيء المحرك سيتوقف

والتشغيل

المحرك■ تشغيل إعادة
المكابح دواسة بتحرير قم

سينطفئ التشغيل بدء بإعادة المحرك سيقوم
والتشغيل اإليقاف مؤشر

تحذير
والتشغيل■ اإليقاف نظام تشغيل عند
مكابح● بتعشيق وقم المكابح دواسة اضغط

توقف أثناء الضرورة، عند السيارة صف
والتشغيل اإليقاف نظام بواسطة المحرك

والتشغيل اإليقاف نظام مؤشر يكون بينما
تثبيت نظام تشغيل عند باستثناء مشغالً
توقف إلى السيارة تصل عندما أو المكابح

منظم يكون بينما القيادة أثناء للسيطرة خاضع
مع الديناميكي الراداري الثابتة القيادة سرعة
المسافة منظم وضع في الكاملة السرعة نطاق

مجهًزا كان إذا سيارتين بين
أثناء● السيارة بمغادرة شخص ألي تسمح ال

والتشغيل اإليقاف نظام بسبب المحرك توقف
والتشغيل اإليقاف نظام مؤشر يكون بينما

مشغالً
بدء وظيفة بسبب متوقعة غير حوادث تقع قد

تلقائيًا المحرك تشغيل
نظام● بواسطة المحرك إيقاف عدم من تأكد

في السيارة تكون عندما والتشغيل اإليقاف
بدء إعادة تتم قد جيًدا مهواة غير منطقة
تشغيل بدء وظيفة بسبب المحرك تشغيل
غازات تجمع في متسببة تلقائيًا، المحرك

عنها ينجم مما السيارة، إلى ودخولها العادم
جسيمة صحية مخاطر وقوع أو الوفاة

مالحظة
على■ والتشغيل اإليقاف نظام يعمل ال عندما

الصحيح النحو
يعمل ال فقد التالية، الحاالت من أي حدثت إذا
لذلك، صحيح، بشكٍل والتشغيل اإليقاف نظام

لديك لكزس وكيل بواسطة فحصسيارتك يرجى
السائق● مقعد بحزام التذكير يومضضوء

مقعد حزام يكون بينما األمامي والراكب
مربوًطا السائق

السائق،● مقعد حزام ربط عدم حال في حتى
السائق مقعد بحزام التذكير ضوء سيبقى

ً منطفأ األمامي والراكب

التحذير● عرض تم السائق، باب إغالق عند حتى
عرض شاشة على المفتوح الباب من
ضوء يضيء أو المتعددة، المعلومات

الباب موضع تهيئة تكون عندما المقصورة
التشغيل وضع في المقصورة بأضواء الخاصة

عرض● يتم ال السائق، باب فتح عند حتى
عرض شاشة على المفتوح الباب من التحذير

ضوء يضيء ال أو المتعددة، المعلومات
الباب موضع تهيئة تكون عندما المقصورة

التشغيل وضع في المقصورة بأضواء الخاصة

بسرعة المحرك دوران إيقاف تشغيل عند
تثبيت نظام عمل عدم عند خاملة

المكابح
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ةدايقلا

←) المكابح تثبيت نظام تشغيل صعند
والتشغيل١٩١ اإليقاف نظام يعمل ،

المحرك■ إيقاف
الوضع في القيادة اضغطMأوDأثناء ،

السيارة وأوقف المكابح، دواسة
اإليقاف مؤشر وسيضيء المحرك سيتوقف

والتشغيل
المكابح، بثبيت المكابح تثبيت نظام يقوم بينما
أصفر المكابح تثبيت تشغيل مؤشر يضيء

NX300هذا في المكابح دواسة تحرير عند حتى
اإليقاف نظام بواسطة متوقًفا المحرك يبقى الوقت،

والتشغيل
NX200،المكابح دواسة عن القدم تحرير عند

إعادة وتتم المكابح تثبيت نظام تشغيل يستمر
المحرك تشغيل

المحرك■ تشغيل إعادة
التسارع دواسة اضغط

كٌل سينطفئ التشغيل بدء بإعادة المحرك سيقوم
ومؤشر أصفر المكابح تثبيت تشغيل مؤشر من

والتشغيل اإليقاف

نظام■ تشغيل عند والتشغيل اإليقاف نظام تشغيل
المكابح تثبيت

بواسطة● تلقائيًا المحرك تشغيل إعادة تمت إذا
تثبيت نظام تشغيل عند والتشغيل اإليقاف نظام
تعشيق المكابح تثبيت نظام سيواصل المكابح،

المكابح
بنظام● الخاصة التشغيل ظروف استيفاء يتم لم إذا

نظام بواسطة المحرك توقف أثناء المكابح تثبيت
تثبيت نظام تشغيل سيتوقف والتشغيل، اإليقاف
صف مكابح تعشيق سيتم الوقت، هذا في المكابح

المحرك تشغيل إعادة وستتم تلقائيًا السيارة
تلقائيًا

والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء مفتاح اضغط
والتشغيل اإليقاف نظام لتعطيل

والتشغيل اإليقاف نظام إلغاء مؤشر سيضيء
تفعيل إعادة على يعمل أخرى مرة المفتاح ضغط

والتشغيل اإليقاف نظام

اإليقاف■ نظام إلغاء مفتاح ضغط تم إذا
السيارة توقف أثناء والتشغيل

اإليقاف نظام بواسطة المحرك توقف عند
نظام إلغاء مفتاح ضغط سيعمل والتشغيل،

تشغيل إعادة على والتشغيل اإليقاف
من ابتداًء المحرك إيقاف سيتم المحرك
إيقاف فيها يتم لم التي القادمة المرة
اإليقاف نظام إيقاف بعد السيارة

بسرعة المحرك دوران إيقاف تشغيل عند
المكابح تثبيت نظام عمل عند خاملة

والتشغيل اإليقاف نظام تفعيل إلغاء
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والتشغيل
،ًمعطال والتشغيل اإليقاف نظام يكون بينما

اإليقاف نظام إلغاء مفتاح ضغط سيعمل
ولكن النظام تفعيل إعادة على والتشغيل

ابتداًء المحرك إيقاف سيتم المحرك إيقاف
إيقاف فيها يتم التي القادمة المرة من
اإليقاف نظام تشغيل بعد السيارة

والتشغيل

مجهًزا:* كان إذا

لكزس■ سيارة صف على المساعدة مستشعر
مجهًزا كان إذا

لرصد صوتية فوق مستشعرات استعمال يتم
الرصد منطقة في الموجودة الساكنة األجسام
الرجوع عند أو منخفضة بسرعة القيادة عند

←) )٢٨١صللخلف

الرنان■ صوت مستوى ضبط
شاشة على الرنان صوت مستوى ضبط يمكن

المتعددة المعلومات عرض
لتغيير بالعداد التحكم مفاتيح استعمل

←) )٩٠صالتهيئات
الختيارأواضغط١
"أواضغط٢ " PKSAالختيار

اضغط ثم ومن

PKSAالخاصبدعم التنبيه نظام
*االصطفاف

الخاصبدعم التنبيه نظام يتضمن
عند تعمل والتي التالية الوظائف االصطفاف

الرجوع عند أو منخفضة بسرعة القيادة
االصطفاف عند الحال هو كما للخلف،

مع تصادم هناك بأن النظام يحدد عندما
في الحال هو كما ، رصده تم الذي الجسم

على السائق ليحث تحذير يعمل مرتفع، جدار
الوقائي اإلجراء اتخاذ

الخاصبدعمPKSAنظام التنبيه
االصطفاف

الرنان صوت مستوى تهيئة
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ةدايقلا

ثمالختيارأواضغط٣ ومن
اضغط

مستوى يتغير المفتاح، ضغط فيها يتم مرة كل في
بين .٣و٢و١الصوت

الرنان■ كتم
٢٨٣ص←

مجهًزا:* كان إذا

المستشعرات■ أنواع

األمامية الزاوية مستشعرات
األمامية الوسطية المستشعرات
الخلفية الزاوية مستشعرات

الخلفية الوسطية المستشعرات
العرض■ شاشة

تعمل عائق، برصد المستشعرات تقوم عندما
السائق إعالم على التالية العرض شاشة
عنه تفصله التي والمسافة العائق بموضع

المتعددة المعلومات عرض شاشة

سيارة صف على المساعدة مستشعر
*لكزس

والعوائق سيارتك بين المسافة قياس يتم
موقف في السيارة صف عند منها القريبة
مرآب في لإليقاف المناورة عند أو متواٍز
شاشات عبر ونقلها المستشعرات بواسطة
المنطقة من دائًما تحقق العرضوالرنان

النظام هذا استعمال عند المحيطة

النظام مكونات

A

B

C

D
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األمامية الزاوية مستشعر تشغيل
األمامي الوسطي المستشعر تشغيل
الخلفية الزاوية مستشعر تشغيل

الخلفي الوسطي المستشعر تشغيل
المتعددة الوسائط نظام أو المالحي النظام
سيارة صف على المساعدة مراقبة نظام

لكزس

البانورامية الرؤية مراقبة شاشة

نظام مستشعر تفعيل إلغاء تفعيل يمكن
الموجود لكزس سيارة صف على المساعدة

يلي كما المتعددة المعلومات عرض شاشة على
بمفاتيحأواضغط١ الخاصة

باختيار وقم بالعداد التحكم
بمفاتيحأواضغط٢ الخاصة

" باختيار وقم بالعداد ".PKSAالتحكم
بمفاتيحأواضغط٣ الخاصة

باختيار وقم بالعداد ثمالتحكم ومن ،
المرغوبةاضغط التهيئة الختيار

إيقاف تشغيل
مؤشر ضوء سيضيء النظام، تفعيل تم إذا
سيارة صف على المساعدة نظام مستشعر

لكزس
الوضع اختيار يضيءONعند ، تفعيل

سيارة صف على المساعدة مستشعر مؤشر
لكزس

الوضع إلى التبديل وإلغاءOFFعند تعطيل
سيارة صف على المساعدة مستشعر تفعيل

حال في تفعيله بإعادة النظام يقوم لن لكزس،
الوضع إلى التبديل منONتم أخرى مرة

المعلوماتشاشة عرض بشاشة الخاصة
العمليات طريق عن تفعيله يتم لن المتعددة
المحرك تشغيل بمحول الخاصة التشغيلية

A

B

C

D

المساعدة نظام مستشعر إيقاف تشغيل
لكزس سيارة صف على
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ةدايقلا

صف■ على المساعدة مستشعر يعمل أن يمكن
عندما لكزس سيارة

الوضع● في المحرك تشغيل محول يكون
IGNITION ON.

سيارة● صف على المساعدة مستشعر وظيفة
مشغلة لكزس

عن● تقل السيارة تقريبًا١٠سرعة ساعة كم
الوضع● غير آخر سرعة تحويل موضع اختيار يتم

P.
الرنان■ صوت مستوى تهيئة

عرض شاشة على الرنان صوت مستوى ضبط يمكن
←) المتعددة )٢٨٠صالمعلومات

الرنان■ صوت كتم
الرنان● صوت لكتم

بضغط وذلك مؤقت بشكل الرنان كتم يمكن
عرض أثناء بالعداد التحكم بمفاتيح الخاصة
عرض شاشة على العائق عرضرصد شاشة

المتعددة المعلومات
الكتم● إللغاء

التالية الحاالت في تلقائيًا الكتم إلغاء سيتم
السرعة• تحويل موضع تغيير عند
إلى• السيارة سرعة تصل ساعة١٠عندما كم

تحويل ذراع يكون بينما عنها تتجاوز أو تقريبًا
الوضع في Dالسرعة

سيارة• صف على المساعدة نظام إيقاف عند
أخرى مرة وتشغيله واحدة مرة لكزس

واحدة• مرة المحرك تشغيل محول إيقاف عند
الوضع إلى مرةIGNITION ONوإدارته

أخرى
المستشعر• في عطل حدوث عند

سيارة■ صف على المساعدة عرضمستشعر شاشة
لكزس

الرؤية مراقبة نظام استعمال أثناء ما عائق رصد عند
صف على المساعدة نظام مراقبة شاشة أو الخلفية
الزاوية على التحذير مؤشر سيظهر لكزس، سيارة
شاشة تهيئة ضبط تم إذا حتى الشاشة من العلوية

إيقاف العرضعلى
"سونار■ أو متاح" غير الفراغ عرض"سونار تم إذا

المساعدة نظام مستشعر نظف متاح غير الفراغ
المعلومات عرض شاشة على السيارة" صف على

المتعددة
أو بالثلج مغطى أو متسًخا المستشعر يكون قد
عن إزالته تمت إذا الحاالت، هذه مثل في الجليد
الوضع إلى النظام يعود أن ينبغي المستشعر،

الطبيعي
في المستشعر تجمد وبسبب ذلك، إلى باإلضافة

عرض شاشة تظهر قد المنخفضة، الحرارة درجات
ذوبان حال في العائق رصد يتم ال قد أو الخلل
إلى النظام يعود أن يجب المستشعر، عن الجليد

الطبيعي الوضع
صف■ على المساعدة نظام في عرض"خلل تم إذا

عرض شاشة على للوكيل" توجه السيارة
المتعددة المعلومات

بشكٍل الجهاز يعمل ال قد المستشعر، لعطل تبًعا
لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب طبيعي

لديك
المستشعر■ رصد معلومات
بالمناطق● المستشعرات رصد مناطق تنحصر

السيارة مصد حول الموجودة
والبيئة● بالسيارات المتعلقة الظروف لبعض يمكن

رصد على المستشعر قدرة على تؤثر أن المحيطة
بحاالت قائمة يلي فيما صحيحة بطريقة العوائق

ذلك فيها يحدث أن يمكن معينة
المستشعر• على جليد أو ثلج أو أوساخ يوجد

المشكلة هذه المستشعرات مسح سيحل
عن• الجليد ذوبان سيحل متجمد المستشعر

المشكلة هذه المنطقة
فقد مستشعر تجمد إذا البارد، الطقس في خاصة
ال قد أو عادية، عرضغير شاشة الشاشة تعرض

العوائق ترصد
األشكال• من شكل بأي مغطى المستشعر
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الجانبين• أحد نحو كبيرة بدرجة مائلة السيارة
أو• مرتفع على أو المطبات شديد طريق على

العشب على أو الحصى على أو منحدر
بسبب• السيارة من مقربة على ضوضاء هناك

أو النارية الدراجات محركات أو السيارات أبواق
من ذلك غير أو الكبيرة للمركبات الهوائية المكابح
صوتية فوق موجات تولد التي الضوضاء مصادر

مجهزة• الجوار في أخرى سيارة هناك
السيارة صف على للمساعدة بمستشعرات

المطر• بماء أو الرذاذ من بطبقة مغطى المستشعر
الغزير

بهوائي• أو الرفرف على بعمود مجهزة السيارة
السلكي

القطر• عروات تركيب تم
قوية• لصدمة المستشعر أو المصد تعرض
حامل• خلفية، بإضاءة الترخيص لوحة تركيب تم

إلخ الترخيص، لوحة
منحني• أو مرتفع رصيف من تقترب السيارة
الطقس• في أو الحرارة شديدة الشمس أشعة في

البرودة شديد
تحت• مباشرًة الموجودة المنطقة رصد يتم لم

المصدات
المستشعر• من جًدا قريبًا العوائق أحد كان إذا
لكزس• من أصلي غير تعليق نظام تركيب تم

إلخ منخفض تعليق نظام
أنواع• مرتدين كانوا إذا األشخاص رصد يتم ال قد

المالبس من معينة
فيها يمكن حاالت هناك أعاله، األمثلة إلى باإلضافة
األخرى واألشياء الالفتات بعض اعتبار للمستشعر
وذلك الحقيقة، في عليه هي مما أقرب أنها على

شكلها بسبب
قبل● من رصده دون يحول أن العائق لشكل يمكن

للعوائق الخصوص وجه على انتبه المستشعر
التالية

إلخ• الحبال، السياجات، األسالك،
تمتص• التي األخرى والمواد والثلج القطن

الصوتية الموجات
الحادة• الزوايا ذات األشياء
المنخفضة• العوائق
نحو• البارزة العلوية األجزاء ذات العالية العوائق

سيارتك باتجاه الخارج
االستعمال● أثناء التالية الحاالت تحدث قد

تقصر• فقد أخرى، وعوامل العائق لشكل تبًعا
مستحيالً الرصد يصبح قد أو الرصد، مسافة

من• جًدا قريبة كانت إذا عوائق رصد يتم ال قد
المستشعر

العائق• رصد بين بسيط تأخير هناك سيكون
هناك البطيئة، السرعات في حتى العرض وشاشة

التي المناطق ضمن العائق يكون أن احتمالية
العرض عرضشاشة قبل المستشعر يرصدها

الرنان صوت وصدور
األقل• األجسام أو الرقيقة اللوحات رصد يتم ال قد

حتى منها، اإلقتراب عند المستشعر من ارتفاًعا
واحدة مرة رصدها تم ولو

تنبيه• نغمات صوت سماع الصعب من يكون قد
ضوضاء أو الصوتي النظام صوت مستوى بسبب

الهواء تكييف نظام من الصادرة الهواء تدفق
الطلب■ حسب الضبط

الطلب حسب الوظائف بعض ضبط يمكن
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(

تحذير
صف■ على المساعدة مستشعر استعمال عند

لكزس سيارة
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

التمكن عدم إلى يؤدي قد ذلك فعل في اإلخفاق
إلى يؤدي وربما آمن بشكل السيارة قيادة من

حادث وقوع
تزيد● التي السرعات في المستشعر تستعمل ال

ساعة١٠عن كم
وزمن● المستشعرات رصد مناطق تحديد تم

الرجوع أو لألمام التحرك عند االستجابة
بالسيارة المحيطة المناطق من تحقق للخلف،

تتعلق لغايات السيارة جوانب خاصًة
المكابح باستعمال ببطء، بالقيادة قم بالسالمة،

السيارة بسرعة للتحكم
مناطق● ضمن الكماليات تركيب إلى تعمد ال

المستشعرات رصد
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

المستشعرات■ رصد نطاق

تقريبًا١٠٠ سم
تقريبًا١٥٠ سم
تقريبًا٦٥ سم

المستشعرات رصد نطاق التوضيحي الرسم يبين
العوائق رصد يمكنها ال المستشعرات أن الحظ

السيارة من جًدا القريبة
تبًعا يتغير أن المستشعرات رصد لنطاق يمكن

إلخ الجسم، لشكل
المسافة■ عرض شاشة

ستضيء عائق وجود ترصد التي المستشعرات
إلى المسافة أن بما تومض أو مستمر بشكل

من أقصر تصبح يومض٣٠الجسم فقد سم،
المسافة قسم

مالحظة
صف■ على المساعدة مستشعر استعمال عند

لكزس سيارة
بشكٍل النظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في
إلخ المستشعر، في خلل وجود بسبب صحيح
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة تفقد اطلب

مستشعر● عرضتشغيل تومضشاشة
ويصدر لكزس، سيارة صف على المساعدة

عوائق رصد عدم عند صوتًا الرنان
بالمستشعر● المحيطة المنطقة اصطدمت إذا

قوية لصدمة تعرضت أو ما، بشيٍء
ما● بشيء المصد اصطدم إذا
دون● مستمر العرضبشكل عرضشاشة تم إذا

يتم التي الحالة باستثناء تنبيه، نغمة إصدار
الرنان كتم مفتاح تشغيل فيها

أوالً● تحقق العرض، شاشة في خطأ حدث إذا
المستشعر من

جليد هناك يكون ال عندما حتى خطأ حدث إذا
المحتمل فمن المستشعر، على طين أو ثلج أو

المستشعر في خلل هناك يكون أن
السيارة■ غسل عند مالحظات

أو المياه من قوية دفعات تسليط إلى تعمد ال
المستشعر منطقة على البخار

المستشعر تعطل عنه ينتج قد ذلك عمل

المسافة المستشعر، عرضرصد شاشة
العائق إلى

A

B

C
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

الشكل:١* في المعروضة تلك عن الصور تختلف قد
←) )٢٨١صالتوضيحي

التلقائي:٢* الرنان صوت كتم وظيفة تفعيل يتم
)٢٨٦ص←

بطيء:٣* بشكل المسافة أقسام ستومض
العائق■ إلى والمسافة الرنان تشغيل

المستشعرات عمل عند رنان صوت يصدر
أقتراب عند أسرع صوتًا الرنان يصدر

السيارة وجود عند العائق من السيارة

مسافة العائق،٣٠ضمن إلى تقريبًا سم
باستمرار صوتًا الرنان يصدر

رصد يستجيب٢عند بتزامن، أكثر أو عائق
وجد إذا عائق أقرب إلى الرنان نظام

المذكورة المسافات ضمن كالهما أو أحدهما
تكرار على التنبيه نغمة ستعمل أعاله،

تنبيه بنغمات متبوعة طويلة، تنبيه نغمات
سريعة

التلقائي الرنان صوت كتم وظيفة
تصبح لم إذا صوت، بإصدار الرنان يبدأ أن بعد
رصده تم الذي الجسم وبين السيارة بين المسافة
ذلك، مع تلقائيًا الرنان صوت كتم فسيتم أقصر،
تبلغ الجسم وبين السيارة بين المسافة كانت  ٣٠إذا

الوظيفة هذه تعمل فلن أقل، أو سم

إلى التقريبية المسافة
العرضالعائق ١*شاشة

الخلفي الوسطي المستشعر
إلى١٥٠ ٢*سم٦٥سم

الوسطي المستشعر
إلى١٠٠األمامي  ٦٥سم
٢*سم

إلى٦٥ ٢*سم٤٥سم

إلى٤٥ ٢*سم٣٠سم

إلى٣٠ ٣*سم١٥سم

من ٣*سم١٥أقل
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

مجهًزا:* كان إذا

جسم رصد عند التالية الحاالت في النظام يعمل
السيارة سير اتجاه في ساكن

ولم■ منخفضة بسرعات السيارة قيادة تمت
تم قد أنه أو المكابح، دواسة ضغط يتم

جًدا متأخر وقت في ضغطها

من■ أكثر التسارع دواسة على الضغط تم
الالزم

بدعم الخاصة الكبح وظيفة
الساكنة لألجسام *االصطفاف

صف أثناء ساكن جسم مع تصادم وقوع عند
فإنه منخفضة، بسرعات السير أو السيارة
إلى فجائي بشكٍل السيارة تتحرك عندما
عن التسارع دواسة تشغيل بسبب األمام
السيارة تتحرك عندما أو الخطأ، طريق
في السرعة تحويل ذراع وجود بسبب
تقوم المستشعرات فإن خاطئ، موضع

أو أمام الموجودة الساكنة األجسام برصد
على النظام ويعمل السيارة، سير اتجاه خلف

مثل الساكنة باألجسام الصدمة تخفيف
الناجم الضرر من تقلل أنها كما الجدران،

ذلك عن

النظام تشغيل على أمثلة
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

في■ السرعة تحويل ذراع تكون عندما
وتحركتDالوضع الخطأ طريق عن

األمام نحو وأنواعها■السيارة المستشعرات مواضع

األمامية الزاوية مستشعرات
األمامية الوسطية المستشعرات
الخلفية الزاوية مستشعرات

الخلفية الوسطية المستشعرات

على النظام هذا تفعيل إلغاء تفعيل يمكن
المتعددة المعلومات عرض شاشة

تحذير
اآلمن■ لالستخدام

على االعتماد يؤدي قد وحده النظام على تعتمد ال
متوقع غير حادث وقوع إلى وحده النظام

وحده● السائق مسؤولية هي اآلمنة القيادة
المحيطة المنطقة ظروف بشأن الحذر توخى

الكبح لوظيفة يمكن آمنة قيادة لضمان
الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم الخاصة
التصادم شدة من للتخفيف المساعدة تقديم

للحالة تبًعا وذلك يعمل ال قد ذلك، مع
االصطفاف● بدعم الخاصة الكبح وظيفة إن

مصممة وظيفة ليست الساكنة لألجسام
ذلك، على عالوًة كامل بشكٍل السيارة إليقاف
بدعم الخاصة الكبح وظيفة كانت لو وحتى
على قادرة الساكنة لألجسام االصطفاف
بعد الكبح منظم إلغاء يتم السيارة،  ٢إيقاف

المكابح دواسة على اضغط لذا تقريبًا، ثانية
مباشرة

وأنواعها المستشعرات مواضع

مالحظة
المستشعر■ في األعطال حصول تفادي
معرضة● بالمستشعر المحيطة المنطقة كانت إذا

صحيح بشكٍل المعدات تعمل ال قد ما، لصدمة
السيارة فحص اطلب المستشعر عطل بسبب

لديك لكزس وكيل بواسطة
العالي● الضغط ذات المياه مغسلة استعمال عند

على المياه رش إلى تعمد ال السيارة، لغسل
تعمل ال قد مباشر بشكٍل المستشعرات

كانت حال في صحيح بشكٍل المستشعرات
القوي المياه ضغط من ما لصدمة معرضة

تعمد● ال السيارة، لغسل البخار استعمال عند
مسافة من المستشعرات على البخار توجيه إلى
بشكٍل المستشعرات تعمل ال قد جًدا قريبة

البخار إلى تعريضها تم إذا صحيح

بدعم الخاصة الكبح وظيفة تهيئات تغيير
الساكنة لألجسام االصطفاف

A

B

C

D
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

١" "اضغط أو بمفاتيح" الخاصة "
باختيار وقم بالعداد التحكم

٢" "اضغط أو بمفاتيح" الخاصة "
باختيار وقم بالعداد التحكم

التحكماضغط٣ مفاتيح على الموجود
النظام تعطيل لتفعيل بالعداد

النظام مؤشر  PKSB OFFيضيء
بدعم الخاصة الكبح وظيفة تكون عندما

الوضع في تعملOFFاالصطفاف ال
بدعم الخاصة الكبح وظيفة تحويل عند

الوضع إلى استئنافOFFاالصطفاف يتم لن ،

إلى الوظيفة إرجاع يتم حتى النظام تشغيل
التهيئاتONالوضع شاشة خالل من

المعلومات عرض شاشة على الموجودة
عن النظام تشغيل استئناف يتم لن المتعددة

المحرك تشغيل محول تشغيل طريق

المحرك■ خرج بتقييد التحكم
لخرج نظًرا السيارة سرعة زيادة تقييد يتم تصادم، وقوع المحتمل من حيث ساكن، جسم رصد عند

به التحكم يتم الذي المحرك

التسارع دواسة

التشغيل عملية

A
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

المكابح دواسة
المحرك خرج
الكبح قوة
ONالوضع
OFFالوضع

التحكم يبدأ
تصادم وقوع المرجح من

DOWN
المتعددة المعلومات عرض شاشة على " المكابح عرض"اضغط يتم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على الفرامل" إلى عرض"حول يتم

الكبح■ منظم
المكابح تعشيق يتم المحرك، بخرج التحكم يتم أن بعد حتى باستمرار التسارع دواسة ضغط تم إذا

السيارة وخفضسرعة

التسارع دواسة
المكابح دواسة
المحرك خرج
الكبح قوة

B

C

D
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J
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

ONالوضع
OFFالوضع

التحكم يبدأ
تصادم وقوع المرجح من

DOWN
للغاية كبير بشكل تصادم وقوع احتمالية

UP
المتعددة المعلومات عرض شاشة على " المكابح عرض"اضغط يتم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على الفرامل" إلى عرض"حول يتم

التشغيل■ عملية بدء ظروف
المؤشر يضيء ال يومضPKSB OFFعندما أو

الشروط٢٨٨،٤٢٨ص← كافة استيفاء وتم
النظام يعمل حينها التالية،

المحرك● خرج بتقييد التحكم
لألجسام• االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة

مشغلة الساكنة
السيارة• سرعة تكون أقل١٥عندما أو ساعة كم
من• السيارة سير اتجاه في ساكن جسم  ٢يوجد

األمام٤إلى نحو متر
المكابح• تشغيل الضروري من بأنه النظام يحدد

التصادم لتجنب المعتاد من أقوى بشكٍل
الكبح● منظم
المحرك• خرج بتقييد التحكم إجراء يتم
بعملية• القيام الضروري من بأنه النظام يحدد

التصادم لتجنب الطارئ الكبح
التشغيل■ عملية إنهاء ظروف

العمل عن النظام يتوقف التالية، الحاالت من أي في
المحرك● خرج بتقييد التحكم
لألجسام• االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة

متوقفة إيقافها تم الساكنة
المكابح• بتشغيل التصادم حدوث تجنب يمكن

االعتيادية
سير• اتجاه في موجوًدا الساكن الجسم يعد لم

من األمام٤إلى٢السيارة نحو متر
الكبح● منظم
لألجسام• االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة

متوقفة إيقافها تم الساكنة
السيارة٢انقضت• إيقاف تم ان بعد تقريبًا ثانية

الكبح منظم طريق عن
إيقاف• تم ان بعد المكابح دواسة ضغط تم

الكبح منظم طريق عن السيارة
سير• اتجاه في موجوًدا الساكن الجسم يعد لم

من األمام٤إلى٢السيارة نحو متر
المستشعر■ رصد نطاق

الخاصة الكبح الخاصبوظيفة الرصد نطاق يختلف
رصد نطاق عن الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم

بالخلوص(← الخاصة الصوتية صالموجات
٢٨٥.(

الخاصة الصوتية الموجات قامت وإن حتى لذلك،
ال قد تحذيًرا، وأصدرت ساكن جسم بالخلوصبرصد
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة تشغيل يبدأ

الساكنة لألجسام
طريق■ عن رصدها يتم لن التي الساكنة األجسام

المستشعرات
طريق عن التالية الساكنة األجسام رصد يتم ال قد

المستشعرات
التي● والثلج، األشخاصوالمالبس مثل أجسام

وجه على عكسها الصوتية الموجات على يصعب
نوع األشخاصبسبب رصد يتم ال قد الخصوص،

يرتدونها التي المالبس
غير● األجسام األرض، مع تتعامد ال التي األجسام

السيارة، سير التجاه اليمنى الزاوية عند الموجودة
المتموجة األجسام أو المستوية غير األجسام

E

F

G

H

I

J

K

L
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

المنخفضة● األجسام
والحبال● والسياج األسالك مثل الرقيقة األجسام

والالفتات
المصد● من جًدا القريبة األجسام
الكبح■ وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم الخاصة
في السرعة تحويل ذراع يكون بينما القيادة عند

Nالوضع
يكن■ لم إذا حتى النظام فيها يعمل قد التي الحاالت

تصادم لحدوث احتمال هناك
لم إذا حتى النظام فيها يعمل قد التالية، الظروف في

تصادم لحدوث احتمال هناك يكن
البيئي● التأثير
ضيق• طريق على السيارة قيادة تمت

أو• بالحصى مغطى طريق على السيارة قيادة تمت
طويلة بأعشاب منطقة في

معلق• فرع أو علم أو الفتة نحو السيارة قيادة تمت
المستخدمة تلك مثل الدخول حواجز أو منخفض
تحصيل وبوابات الحديدية السكك تقاطعات في

السيارات ومواقف المرور رسوم
قيادة• عند الطريق جانب على ساكن جسم يوجد

على أو ضيق جسر على أو ضيق نفق في السيارة
ضيق طريق

بالتوازي• السيارة صف عند
الطريق• سطح على ثقب أو حفرة يوجد

حاجز• معدني غطاء على السيارة قيادة عند
الصرف لحفر المستخدمة تلك مثل ، شبكي

الصحي
حاد• منحدر على السيارة قيادة تمت
من• المتناثر بالمياه المستشعر تغطية تمت إذا

بالمياه مغمور طريق
الطقس● عن الناجم التأثير
إذا• بالمستشعر إلخ أوساخ، ثلج، جليد، التصق

الطبيعي الوضع إلى النظام يعود إزالته، تمت
بالسيارة• يرتطم المياه أو الغزير المطر
الثلج• أو الضباب مثل القاسية الطقس أحوال في

الرملية العواصف أو
األخرى● الصوتية الموجات عن الناجم التأثير
مكان• في الصوتية فوق للموجات مصدر يوجد

الخاصة الصوتية الموجات أو األبواق مثل قريب،
رصد جهاز أو أخرى سيارة بالخلوصمن

هوائية مكابح أو نارية دراجة محرك أو السيارات
كبيرة لسيارة

لوحة• مثل إلكترونية مكونات تركيب تم
األنواع خاصًة خلفية الترخيصبإضاءة

الرفرف عمود أو الضباب أضواء أو الفلورسينتية
المستشعرات من بالقرب الالسلكي الهوائي أو

السيارة● في الموجودة التغييرات
كبير• بشكٍل مائلة السيارة
الحمل• بسبب كبير بشكٍل السيارة ارتفاع تغيير تم

لألسفل أو لألعلى مائلة المقدمة حمله يتم الذي
أو• تصادم حدوث بسبب المستشعر اتجاه انحرف

أخرى صدمة
طبيعي■ بشكٍل النظام فيها يعمل ال قد التي الحاالت

طبيعي بشكٍل النظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في
البيئي● التأثير
السيارة• بين رصده يتعذر ساكن جسم يوجد

رصده يمكن آخر ساكن وجسم
دراجة• أو أخرى سيارة مثل ساكن جسم يوجد

الطريق يقطعون مشاة أو هوائية دراجة أو نارية
من مفاجئ بشكٍل ينتقلون أو السيارة أمام

الجانب
الطقس● عن الناجم التأثير
ساخنة• أو باردة بالمستشعر المحيطة المنطقة

للغاية
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قوية• الرياح

إذا• بالمستشعر إلخ أوساخ، ثلج، جليد، التصق
الطبيعي الوضع إلى النظام يعود إزالته، تمت

بالسيارة• يرتطم المياه أو الغزير المطر
الثلج• أو الضباب مثل القاسية الطقس أحوال في

الرملية العواصف أو
األخرى● الصوتية الموجات عن الناجم التأثير
مكان• في الصوتية فوق للموجات مصدر يوجد

الخاصة الصوتية الموجات أو األبواق مثل قريب،
رصد جهاز أو أخرى سيارة بالخلوصمن

هوائية مكابح أو نارية دراجة محرك أو السيارات
كبيرة لسيارة

لوحة• مثل إلكترونية مكونات تركيب تم
األنواع خاصًة خلفية الترخيصبإضاءة

الرفرف عمود أو الضباب أضواء أو الفلورسينتية
المستشعرات من بالقرب الالسلكي الهوائي أو

السيارة● في الموجودة التغييرات
كبير• بشكٍل مائلة السيارة
الحمل• بسبب كبير بشكٍل السيارة ارتفاع تغيير تم

لألسفل أو لألعلى مائلة المقدمة حمله يتم الذي
أو• تصادم حدوث بسبب المستشعر اتجاه انحرف

أخرى صدمة
غير■ المساعدة االنتظار عرض"فرامل يتم عندما

المتعددة المعلومات عرض شاشة على متاحة"
المؤشر PKSB OFFويومض

التصق● قد إلخ، أوساخ، ثلج، جليد، يوجد
بإزالة قم هذا، حدوث حال في بالمستشعر

ليعود المستشعر عن إلخ األوساخ، الثلج، الجليد،
الطبيعي الوضع إلى النظام

في تحذير عرضرسالة يتم قد ذلك، إلى باإلضافة
الجليد تشكل بسبب المنخفضة الحرارة درجات
ذلك إثر المستشعر يقوم ال وقد المستشعر، على
الجليد، يذوب أن بمجرد الساكنة األجسام برصد

الطبيعي الوضع إلى النظام يعود
إزالة● بعد حتى الرسالة عرضهذه تم حال في

حال في عرضها تم أو المستشعر، عن األوساخ
فحص اطلب المستشعر، على أوساخ وجود عدم

لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
نزع● بعد للنظام مبدئية تهيئة إجراء يتم قد

المبدئية التهيئة بإجراء قم وتركيبها البطارية
للنظام

وتركيبها■ البطارية نزع عند
مبدئيًا تهيئته إلى النظام يحتاج

السيارة قيادة طريق عن مبدئيًا النظام تهيئة يمكن
لمدة األمام إلى مستقيم بسرعة٥بشكل أكثر أو ثواٍن

أعلى٣٥ أو تقريبًا ساعة كم
االنتظار■ فرامل في عرض"خلل يتم عندما

عرض شاشة على للوكيل" توجه المساعدة
المؤشر ويومض المتعددة  PKSBالمعلومات

OFFصوتًا الرنان ويصدر
فحص اطلب صحيح بشكٍل النظام يعمل ال قد

لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

تحذير
صحيح■ بشكل النظام يعمل لكي

التالية االحتياطية التنبيهات مراعاة احرصعلى
←) المستشعر في٢٨٨صحول اإلخفاق إن

إلى يؤدي قد االحتياطية التنبيهات هذه مراعاة
وقد صحيح، بشكٍل المستشعرات تشغيل عدم

متوقع غير حادٍث وقوع في يتسبب
أو● التعديل مثل بأعمال القيام إلى تعمد ال

الطالء أو التفكيك
القطع● باستعمال االستبدال عمليات بإجراء قم

فقط األصلية
المحيطة● المنطقة تعريض إلى تعمد ال

صدمات ألي بالمستشعرات
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خرج بتقييد التحكم نظام تشغيل يتم عندما
التحذير رنان يصدر الكبح، منظم أو المحرك
عرض شاشة على عرضرسالة ويتم صوتًا

العرضبمستوى وشاشة المتعددة المعلومات
الوسائط نظام المالحي النظام وشاشة الرأس

السائق لتنبيه المتعددة
الخرج بتقييد التحكم نظام يعمل للحالة، تبًعا
قدر الخرج لتقييد أو التسارع من للحد إما

اإلمكان
التشغيل■ قيد المحرك خرج بتقييد التحكم

التسارع بحدود التحكم

التشغيل■ قيد المحرك خرج بتقييد التحكم
اإلمكان قدر الخرج من للحد التحكم

تحذير
عليها● وحافظ المستشعرات، إتالف إلى تعمد ال

دائًما نظيفة
التعليق■ نظام مع التعامل

حيث التعليق، نظام على تعديل إجراء إلى تعمد ال
دون يحول قد ميالنها أو السيارة ارتفاع تغيير أن
بشكٍل الساكنة األجسام برصد المستشعرات قيام
أو النظام تشغيل عدم في يتسبب قد مما صحيح،
ضروري غير بشكل النظام تشغيل في التسبب

مالحظة
الضروري■ غير التشغيل منع

الكبح وظيفة بإدارة قم التالية، الحاالت في
إلى الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم الخاصة

يكنOFFالوضع لم إذا حتى النظام يعمل قد
تصادم لحدوث احتمال هناك

الشاسي،● دينامو الشاسي، بكرة استعمال يتم
إلخ للفحص، مشابهة معدات أو حرة بكرة

أو● شاحنة أو سفينة متن على السيارة شحن تم
أخرى نقل باخرة

إطارات● تركيب تم أو التعليق خفضنظام تم
األصلية اإلطارات عن يختلف بحجم

بسبب● كبير بشكٍل السيارة ارتفاع تغيير تم
أو لألعلى مائلة المقدمة حمله يتم الذي الحمل

لألسفل
القطر● خطاف تركيب تم
أوتوماتيكية● سيارات مغسلة استعمال عند

التحكم لنظام العرضوالرنان شاشة
الكبح ومنظم المحرك خرج بتقييد

أوالحالة محددة بسرعة التسارع
ممكن غير أعلى

عرض شاشة
المعلومات

شاشة المتعددة
عرضبمستوى

الرأس

وتخفيف جسم اكتشاف "تم
السرعة"

النظام شاشة
نظام المالحي
المتعددة الوسائط

–

 PKSBالمؤشر
OFFمضاء غير

–الرنان

المكابحالحالة تشغيل الضروري من
المعتاد من أقوى بشكٍل

عرض شاشة
المعلومات

شاشة المتعددة
عرضبمستوى

"الرأس المكابح "اضغط

النظام شاشة
نظام المالحي
المتعددة الوسائط
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يعمل■ الكبح منظم

النظام■ تشغيل بواسطة السيارة إيقاف تم

سيتم:* مضغوطة، غير التسارع دواسة كانت إذا
" المكابح عرض"اضغط

النظام■ تشغيل
النظام، تشغيل بواسطة السيارة إيقاف يتم عندما
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة تتوقف

المؤشر ويضيء الساكنة  PKSBلألجسام
OFF.

النظام■ استعادة
بدعم الخاصة الكبح وظيفة إيقاف يتم عندما

تشغيل بواسطة الساكنة لألجسام االصطفاف
أن إما التشغيل، عملية استئناف في وترغب النظام
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة بإدارة تقوم

الوضع إلى الساكنة (←ONلألجسام صمجدًدا
المحرك٢٨٨ تشغيل محول بإيقاف تقوم أو ،

تتحرك عندما ذلك، على عالوة أخرى مرة وتشغيله
في موجوًدا الساكن الجسم يعد لم حين في السيارة

سير اتجاه يتغير عندما أو السيارة، سير اتجاه
نحو التحرك من التبديل عند الحال هو كما السيارة
النظام يقوم ، وبالعكس للخلف، الرجوع إلى األمام

تلقائيًا التشغيل باستئناف
بالخلوص■ الخاصة الصوتية الموجات رنان

وظيفة إيقاف أو تشغيل تم إذا عما النظر بغض
يتم لم إذا بالخلوص، الخاصة الصوتية الموجات
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة إيقاف

←) الساكنة تقوم٢٨٨صلألجسام عندما ،
ساكن جسم برصد الخلفية أو األمامية المستشعرات
الموجات رنان يصدر بالكبح، بالتحكم القيام وتم

التزويد ويتم أيًضا بالخلوصصوتًا الخاصة الصوتية
الساكن الجسم نحو التقريبية المسافة حول بإشعار

الخاصة■ الكبح وظيفة تقوم أن المحتمل غير من
عن بالعمل الساكنة لألجسام االصطفاف بدعم
آخر مكان أي في أو التقاطع عند الخطأ طريق

أن المحتمل غير من فيها يكون التي الحاالت في حتى
االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة تقوم

عند الخطأ طريق عن بالعمل الساكنة لألجسام
الكبح منظم إلغاء يتم آخر، مكان أي في أو التقاطع

حوالي األمام٢بعد نحو المتابعة لك يتيح مما ثانية،
منظم إلغاء يتم ذلك، على عالوة المنطقة وترك

الضغط إن المكابح دواسة ضغط عند أيًضا الكبح
نحو السير لك يتيح أخرى مرة التسارع دواسة على

المنطقة وترك األمام

 PKSBالمؤشر
OFFمضاء غير

قصيرةالرنان نغمة

الطوارئالحالة بكبح القيام يلزم
عرض شاشة
المعلومات

شاشة المتعددة
عرضبمستوى

"الرأس المكابح "اضغط

النظام شاشة
نظام المالحي
المتعددة الوسائط

 PKSBالمؤشر
OFFمضاء غير

قصيرةالرنان نغمة

تشغيلالحالة بعد السيارة إيقاف تم
الكبح منظم

عرض شاشة
المعلومات

شاشة المتعددة
عرضبمستوى

الرأس

الفرامل" إلى *"حول

النظام شاشة
نظام المالحي
المتعددة الوسائط

" المكابح "اضغط

 PKSBالمؤشر
OFFمضاء

قصيرةالرنان نغمة
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مجهًزا:* كان إذا
يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

النظام الخاصفي الرئيسي المفتاح
BSM

النظام إيقاف أو تشغيل على يعمل المفتاح ضغط
يضيء التشغيل، وضع على المفتاح ضبط عند
السيارات صوتًا الرنان ويصدر المفتاح مؤشر
المرور بحركة الخاصة التنبيه بوظيفة المجهزة

من لكٍل مخصص المفتاح هذا الخلف من القادمة
التنبيه ووظيفة العمياء النقاط مراقبة وظيفة
الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة

الخلفية للرؤية الخارجية المرآة مؤشرات
النظام BSMالخاصفي

العمياء النقاط مراقبة وظيفة
من العمياء النقطة منطقة في ما سيارة رصد عند
عند أو الخلفية للرؤية الخارجية المرايا خالل
النقطة منطقة نحو الخلف من بسرعة االقتراب
للرؤية الخارجية المرآة مؤشر سيضيء العمياء،
ذراع تعمل عندما رصده تم الذي للجانب الخلفية
رصده، تم الذي الجانب باتجاه االنعطاف إشارة

BSMالنقاط مراقبة نظام
*العمياء

باستعمال العمياء النقاط مراقبة نظام يقوم
المصد خلف تركيبها تم التي المستشعرات
السائق لمساعدة النظام تصميم تم الخلفي

يمكن ال التي المناطق من التحقق على
على النظام هذا يحتوي بسهولة رؤيتها

التاليتين الوظيفتين
العمياء النقاط مراقبة وظيفة

تغيير عند القرار اتخاذ على السائق تساعد
المسارب

المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة
الخلف من القادمة

للخلف الرجوع عند السائق تساعد
المستشعرات نفس الوظائف هذه تستعمل

النظام مكونات

A

B
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الخلفية للرؤية الخارجية المرآة يومضمؤشر
من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة

الخلف
يسار أو يمين من تقترب سيارة رصد يتم عندما

المرايا مؤشري يومضكال للسيارة، الخلفي الجزء
الخلفية للرؤية الخارجية

القادمة المرور الخاصبحركة التنبيه رنان
بحركة الخاصة التنبيه وظيفة الخلف من

فقط الخلف من القادمة المرور
يسار أو يمين من تقترب سيارة رصد يتم عندما
خلف الموجود الرنان فإن للسيارة، الخلفي الجزء

صوتًا يصدر األيمن الخلفي المقعد
الوسائط نظام المالحي النظام شاشة
بحركة الخاصة التنبيه وظيفة المتعددة

فقط الخلف من القادمة المرور
الخلفية الجهة من السيارة اقتراب رصد تم إذا

سيتم رصدها، تم التي للسيارة اليسرى أو اليمنى
المرور الخاصبحركة التنبيه وظيفة أيقونة عرض

الخلف(← من تم٣٠٥صالقادمة الذي للجانب
رصده

يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

النظام الخاصفي الرئيسي المفتاح
BSM

النظام إيقاف أو تشغيل على يعمل المفتاح ضغط
يضيء التشغيل، وضع على المفتاح ضبط عند
السيارات صوتًا الرنان ويصدر المفتاح مؤشر
المرور بحركة الخاصة التنبيه بوظيفة المجهزة

من لكٍل مخصص المفتاح هذا الخلف من القادمة
التنبيه ووظيفة العمياء النقاط مراقبة وظيفة
الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة

الخلفية للرؤية الخارجية المرآة مؤشرات
النظام BSMالخاصفي

العمياء النقاط مراقبة وظيفة
من العمياء النقطة منطقة في ما سيارة رصد عند
عند أو الخلفية للرؤية الخارجية المرايا خالل
النقطة منطقة نحو الخلف من بسرعة االقتراب
للرؤية الخارجية المرآة مؤشر سيضيء العمياء،
ذراع تعمل عندما رصده تم الذي للجانب الخلفية
رصده، تم الذي الجانب باتجاه االنعطاف إشارة
الخلفية للرؤية الخارجية المرآة يومضمؤشر

C

D

A

B
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من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة
الخلف

يسار أو يمين من تقترب سيارة رصد يتم عندما
المرايا مؤشري يومضكال للسيارة، الخلفي الجزء

الخلفية للرؤية الخارجية
القادمة المرور الخاصبحركة التنبيه رنان
بحركة الخاصة التنبيه وظيفة الخلف من

فقط الخلف من القادمة المرور
يسار أو يمين من تقترب سيارة رصد يتم عندما
خلف الموجود الرنان فإن للسيارة، الخلفي الجزء

صوتًا يصدر األيمن الخلفي المقعد
الوسائط نظام المالحي النظام شاشة
بحركة الخاصة التنبيه وظيفة المتعددة

فقط الخلف من القادمة المرور
الخلفية الجهة من السيارة اقتراب رصد تم إذا

سيتم رصدها، تم التي للسيارة اليسرى أو اليمنى
المرور الخاصبحركة التنبيه وظيفة أيقونة عرض

الخلف(← من تم٣٠٥صالقادمة الذي للجانب
رصده

للرؤية■ الخارجية المرآة مؤشرات رؤية قابلية
النظام الخاصفي BSMالخلفية

يكون فقد القوية، الشمس أشعة تحت تكون عندما
للرؤية الخارجية المرآة مؤشر رؤية الصعب من

النظام الخاصفي .BSMالخلفية
المرور■ الخاصبحركة التنبيه رنان صوت سماع

الخلف من القادمة
الخاصة التنبيه وظيفة سماع الصعب من يكون قد
الضوضاء بسبب الخلف من القادمة المرور بحركة

العالي الصوت مستوى مثل العالية
صعبة■ المنطقة مراقبة عرض"نظام يتم عندما

المعلومات عرض شاشة على متاح" غير الرؤية
المتعددة

محيط في إلخ الطين، الثلوج، المياه، تتجمع قد
←) المصد على الموجودة المستشعر صمنطقة

٣٠٣(
محيط من إلخ، الطين، الثلوج، المياه، بإزالة القيام إن

يعمل أن يجب بالمصد الخاص المستشعر منطقة
الطبيعي الوضع إلى إعادته على

بشكٍل المستشعر يعمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة
البارد أو الحار الطقس في استعماله عند طبيعي

للغاية
المنطقة■ مراقبة نظام في عرض"خلل يتم عندما

عرض شاشة على للوكيل" توجه الرؤية صعبة
المتعددة المعلومات

فولطيته أن أو المستشعر في ما عطٌل هناك يكون قد
وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب طبيعية غير

لديك لكزس

C

D
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ةدايقلا

العمياء■ النقاط مراقبة لنظام مصادقة
أفريقيا جنوب في المباعة للسيارات

المتحدة العربية اإلمارات في المباعة للسيارات

البحرين في المباعة للسيارات
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قطر في المباعة للسيارات

األردن في المباعة للسيارات

سنغافورة في المباعة للسيارات
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ةدايقلا

إندونيسيا في المباعة للسيارات

فيتنام في المباعة للسيارات

الفليبين في المباعة للسيارات
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السلفادور في المباعة للسيارات

تايوان في المباعة للسيارات

لبنان في المباعة للسيارات
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ةدايقلا

باستعمال العمياء النقاط مراقبة وظيفة تقوم
تسير التي السيارات لرصد رادارية مستشعرات

ال التي المنطقة في المجاور المسرب في
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا على تنعكس

سيارات بوجود السائق ويعلم ، العمياء النقاط
الخلفية للرؤية الخارجية المرآة مؤشر عبر

النظام .BSMالخاصفي
العمياء■ النقاط مراقبة وظيفة رصد مناطق

السيارات بها ترصد أن يمكن التي المناطق
أدناه موضحة

إلى الرصد منطقة نطاق يمتد
السيارة٣٫٥ جانب من تقريبًا متر

ضمن٠٫٥أول تكون ال السيارة جانب من متر
الرصد منطقة

الخلفي٣ المصد من تقريبًا متر
الخلفي١ المصد أمام تقريبًا متر

عندما■ العمياء النقاط مراقبة وظيفة تشغيل يمكن
النظام● الخاصفي الرئيسي المفتاح ضبط يتم

BSMالتشغيل وضع على
من● أعلى السيارة سرعة ساعة١٦تكون كم  

تقريبًا
السيارة■ العمياء النقاط مراقبة وظيفة سيرصد

عندما
سيارتك● المجاور المسرب في سيارة تتجاوز

تحذير
الراداري■ المستشعر مع التعامل

النقاط مراقبة لنظام واحد مستشعر تركيب يتم
المصد من واأليمن األيسر الجانب داخل العمياء
يلي ما بمراعاة قم التوالي على للسيارة الخلفي
العمياء النقاط مراقبة نظام عمل إمكانية لضمان

صحيح بشكٍل
المحيطة● والمنطقة المستشعر إبقاء على اعمل

األوقات جميع في نظيفة المصد على به

المحيطة● المنطقة أو المستشعر تعرض ال
المستشعر تحرك إذا قوية لصدمة بالمصد
النظام في خلل يحدث فقد موضعه، عن قليالً
منطقة تدخل التي السيارات رصد يتم ال وقد
المنطقة أو المستشعر تعرض إذا الرصد
دائًما اطلب قوية، صدمة إلى به المحيطة
لديك لكزس وكيل بواسطة المنطقة فحص

المستشعر● تفكيك إلى تعمد ال
على● الملصقات أو الكماليات تركيب إلى تعمد ال

به المحيطة المنطقة على أو المستشعر
المصد على الموجودة

المنطقة● أو المستشعر تعديل إلى تعمد ال
المصد على الموجودة به المحيطة

آخر● لون بأي الخلفي المصد طالء إلى تعمد ال
لكزس من الرسمي اللون غير

المستشعر● الستبدال الحاجة استدعت إذا
لديك لكزس بوكيل اتصل الراداري،

العمياء النقاط مراقبة وظيفة

A

B

C
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تغير● عند الرصد منطقة أخرى سيارة تدخل
المسارب

بشكل● المجاور المسرب في سيارة تتجاوز أنت
بطيء

النقاط■ مراقبة وظيفة فيها ترصد ال التي الظروف
سيارة العمياء

لرصد العمياء النقاط مراقبة وظيفة تصميم يتم لم
األجسام أو و السيارات من التالية األنواع

مشاة،● هوائية، دراجات صغيرة، نارية دراجات
*إلخ

المعاكس● باالتجاه تسير التي السيارات
والسيارات● والالفتات والجدران الحماية قضبان

األخرى والمشابهة المتوقفة واألجسام *المصفوفة

المسرب● نفس في الموجودة التالية *السيارات

في● تسير التي عن٢السيارات متقاطعين مسار
*سيارتك

بسرعة● سيارتك تتجاوزها التي *السيارات
جسًما:* أو و سيارة رصد يتم قد للظروف، تبًعا

ما
مراقبة■ وظيفة فيها تعمل ال قد التي الظروف

صحيح بشكل العمياء النقاط
برصد● العمياء النقاط مراقبة وظيفة تقوم ال قد

التالية الحاالت في صحيح بشكٍل السيارات
المستشعر• لتعرض نظًرا المستشعر انحراف عند

قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو
المحيطة• المنطقة أو المستشعر تغطية تتم عندما

والموجودة ما ملصق الجليد، الثلج، بالوحل، به
الخلفي المصد على

راكدة• بمياه مبلل طريق سطح على القيادة عند
هطول عند الحال هو كما السيء، الطقس أثناء

الضباب أو الثلج أو الغزيرة األمطار
فقط• قصيرة وبمسافة سيارات عدة اقتراب عند

منها كٍل بين
التالية• والسيارة سيارتك بين المسافة تكون عندما

قصيرة
سيارتك• سرعة بين كبير فرق هناك يكون عندما

الرصد منطقة تدخل التي السيارة وسرعة
سيارتك• بين السرعة في الفرق يتغير عندما

أخرى وسيارة
الرصد• منطقة في تدخل التي السيارة تسير عندما

تقريبًا سيارتك سرعة بنفس
التوقف،• حالة من بالتشغيل تبدأ سيارتك أن بما

الرصد منطقة في السيارة تبقى
بشكٍل• حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند

إلخ الطريق على منحدرات كالتالل، متتاٍل،
أو• حادة، منحنيات ذات طرق على القيادة عند

مستوية غير أسطح أو متتالية، انعطافات
عند• أو عريضة، السيارات مسارب تكون عندما

السيارة وتكون مسرب، حافة على القيادة
سيارتك عن بعيدة المجاور المسرب في الموجودة

بتجهيزات• المجهزة السيارات مقطورة قطر عند
القطر

على• الهوائية الدراجة حاملة مثل أشياء تركيب عند
السيارة من الخلفية الجهة

سيارتك• ارتفاع بين كبير فرق هناك يكون عندما
الرصد منطقة تدخل التي السيارة وارتفاع

مباشرًة• العمياء النقاط مراقبة وظيفة تشغيل بعد
وظيفة● رصد فيها يكون ال التي الحاالت تزداد قد

أمًرا ما لجسٍم أو و لسيارة العمياء النقاط مراقبة
التالية الحاالت في ضروريًا

المستشعر• لتعرض نظًرا المستشعر انحراف عند
قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو

قضبان• وبين سيارتك بين المسافة تكون عندما
منطقة في تدخل والتي إلخ الجدران، الحماية،

قصيرة الرصد
بشكٍل• حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند

إلخ الطريق على منحدرات كالتالل، متتاٍل،
عند• أو ضيقة، السيارات مسارب تكون عندما

التي السيارة وتدخل مسرب، حافة على القيادة
في المجاورة المسارب غير آخر مسرب في تسير

الرصد منطقة
أو• حادة، منحنيات ذات طرق على القيادة عند

مستوية غير أسطح أو متتالية، انعطافات
في• الدوران أو لالنزالق تتعرضاإلطارات عندما

الفراغ
التالية• والسيارة سيارتك بين المسافة تكون عندما

قصيرة
أخرى• كمالية أو هوائية دراجات حاملة تركيب عند

السيارة من الخلفي الجزء على
بتجهيزات• المجهزة السيارات مقطورة قطر عند

القطر
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ةدايقلا وضع في سيارتك تكون عندما الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة تعمل
الخلفي الجزء يسار أو يمين من تقترب التي األخرى السيارات ترصد أن يمكن للخلف الرجوع

من أخرى سيارات وجود من السائق لتنبيه الرادارية المستشعرات باستعمال تقوم فهي للسيارة
النظام الخاصفي الخلفية للرؤية الخارجية المرآة وميضمؤشرات الرنانBSMخالل وصوت

القريبة السيارات
رصدها تم التي المناطق

الخاصة■ التنبيه وظيفة أيقونة عرض شاشة
كانت إذا الخلف من القادمة المرور بحركة

مجهزة
اليمنى الخلفية الجهة من السيارة تقترب عندما

سيتم رصدها، تم التي للسيارة اليسرى أو
النظام شاشة على يلي عرضما
المتعددة الوسائط نظام المالحي

تحذير
النظام■ بخصوصاستعمال تنبيهات

آمن بشكٍل القيادة عن المسؤول وحده هو السائق
الحرص مع آمن، بشكل القيادة من دائًما تأكد

بك المحيطة األشياء مراعاة على
تكميلي نظام هو العمياء النقاط مراقبة نظام

النقاط منطقة في سيارة وجود من السائق يحذر
مراقبة وظيفة على زائد بشكٍل تعتمد ال العمياء
كان إذا الحكم الوظيفة على يتعذر العمياء النقاط
بشكل عليه االعتماد فإن لذا آمنًا، المسارب تغيير
ينتج مما حادث وقوع في يتسبب أن يمكن زائد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه
صحيح بشكٍل النظام يعمل ال قد للظروف، تبًعا
أمًرا يعتبر بعينه السائق بنظر التأكد فإن لذا

للسالمة ضروريًا

مجهزة كانت إذا الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة

A

B
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سيارة صف على المساعدة مراقبة نظام
لكزس

أو اليسرى الخلفية الجهة من تقترب السيارة
للسيارة اليمنى

البانورامية الرؤية مراقبة شاشة
أو اليسرى الخلفية الجهة من تقترب السيارة

للسيارة اليمنى

الخلف■ من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة رصد مناطق
أدناه موضحة السيارات بها ترصد أن يمكن التي المناطق

يمكن لإلستجابة، الوقت من المزيد السائق إلعطاء
أكبر بسرعة تسير التي السيارات من التنبيه للرنان

أبعد مسافة من
مثال

المرور■ بحركة الخاصة التنبيه وظيفة تعمل
عندما الخلف من القادمة

النظام● الخاصفي الرئيسي المفتاح ضبط يتم
BSMالتشغيل وضع على

الوضع● في السرعة تحويل ذراع .Rيكون
من● أقل السيارة سرعة تقريبًا٨تكون ساعة كم
بين● ما تتراوح القريبة السيارة سرعة  ٨تكون

و ساعة تقريبًا٢٨كم ساعة كم
الخاصة■ التنبيه وظيفة فيها تقوم ال التي الظروف

سيارة برصد الخلف من القادمة المرور بحركة
المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة تصميم يتم لم
السيارات من التالية األنواع لرصد الخلف من القادمة

القريبة السرعةالسيارة
مسافة
التنبيه
التقريبية

ساعة٢٨سريع متر٢٠كم
ساعة٨بطيء متر٥٫٥كم

A
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ةدايقلا

األجسام أو و
مشاة،● هوائية، دراجات صغيرة، نارية دراجات

*إلخ

مباشرة● الخلف من تقترب التي *السيارات

والسيارات● والالفتات والجدران الحماية قضبان
األخرى والمشابهة المتوقفة واألجسام *المصفوفة

سيارتك● عن بعيًدا تسير التي السيارات
بجانب● االصطفاف حيز من تقترب التي السيارات

*سيارتك

االصطفاف● حيز في للخلف ترجع التي السيارات
سيارتك *بجانب

جسًما:* أو و سيارة رصد يتم قد للظروف، تبًعا
ما

التنبيه■ وظيفة فيها تعمل ال قد التي الظروف
بشكٍل الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة

صحيح
المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة تقوم ال قد

في صحيح بشكٍل السيارات برصد الخلف من القادمة
التالية الظروف

الغزيرة،● األمطار مثل السيئة الجوية الظروف أثناء
إلخ الثلج، الضباب،

المصد● على إلخ الوحل، أو الجليد يلتصق عندما
الخلفي

مستمر● بشكٍل سيارات عدة تقترب عندما
منفرجة● بزاوية االصطفاف
عالية● بسرعة السيارة اقتراب عند
حاد● بشكٍل متدرج منحدر على للخلف الرجوع عند

حادة● زاوية ذو اصطفاف موقف من الخروج عند

التالل،● مثل حاد، منحدر على االصطفاف عند
إلخ الطريق، على منحدر

الخاص● الرئيسي المفتاح ضبط بعد مباشرًة
التشغيلBSMبالنظام وضع على

المفتاح● وضبط المحرك تشغيل بدء بعد مباشرًة
النظام الخاصفي وضعBSMالرئيسي على

التشغيل
رصدها● للمستشعرات يمكن ال التي السيارات

عوائق وجود بسبب

وظيفة● رصد فيها يكون ال التي الحاالت تزداد قد
الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه

الحاالت في ضروريًا ما لجسٍم أو و لسيارة
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التالية
سيارتك• بجانب ما سيارة تمر عندما
ما• لشارع مواجًها االصطفاف حيز يكون عندما

الشارع على السيارات قيادة وتتم

واألجسام• سيارتك بين المسافة تكون عندما
الالفتات الجدران، الحماية، قضبان مثل المعدنية،
الموجات تعكس قد والتي المصفوفة، السيارات أو
قصيرة السيارة، من الخلفي الجزء نحو الكهربائية

التعليق بنظام المجهزة غير السيارات
المتكيف المتغير

عادي١
العادية للقيادة

الوضع إلى القيادة وضع لتغيير المفتاح اضغط
القيادة وضع اختيار عند الوضعEcoالعادي أو

الرياضي
القيادة٢ Ecoوضع

على الدوس عند العادي الوضع النقيضمن وعلى
أكثر الدوران عزم توليد يصبح التسارع، دواسة

الهواء تكييف نظام تشغيل عمليات تقييد ويتم بطئًا،
مالئمة القيادة تكون وكذلك ، التبريد التدفئة

الوقود استهالك لتحسين

تحذير
النظام■ بخصوصاستعمال تنبيهات

آمن بشكٍل القيادة عن المسؤول وحده هو السائق
الحرص مع آمن، بشكل القيادة من دائًما تأكد

بك المحيطة األشياء مراعاة على
القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه وظيفة إن
عن بديالً وليست فقط للمساعدة هي الخلف من
حذًرا يكون أن السائق على ينبغي بحذر القيادة
وظيفة استعمال عند حتى للخلف، الرجوع عند
الخلف من القادمة المرور بحركة الخاصة التنبيه
التي للمنطقة السائق بنظر التأكد الضروري من
وجود عدم من والتأكد سيارتك وخلف خلفك

للخلف الرجوع قبل إلخ، أخرى، سيارات مشاة،
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
صحيح بشكٍل النظام يعمل ال قد للظروف، تبًعا
أمًرا يعتبر بعينه السائق بنظر التأكد فإن لذا

للسالمة ضروريًا

القيادة وضع اختيار مفتاح

لتالئم القيادة أوضاع اختيار الممكن من
القيادة ظروف

القيادة وضع اختيار

P.308



٣٠٩

٤

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

القيادة وضع في السيارة تكون ال وتتمEcoعندما
اليسار، إلى القيادة وضع اختيار مفتاح إدارة

" المؤشر عرضEcoسيظهر شاشة على "
المتعددة المعلومات

الرياضي٣ الوضع
التحكم طريق عن التسارع استجابة على يساعد

والتوجيه الحركة وبناقل بالمحرك
وتتم الرياضي الوضع في السيارة تكون ال عندما

يضيء اليمين، إلى القيادة وضع اختيار مفتاح إدارة
عرضSportالمؤشر" شاشة على الموجود "

المتعددة المعلومات
المتغير التعليق بنظام المجهزة السيارات

المتكيف

العادي١ الطلبوضعالوضع حسب الضبط
وضع أو العادي الوضع باختيار وقم المفتاح اضغط
ضغط فيها يتم مرة كل في الطلب حسب الضبط
ووضع العادي الوضع بين النظام يتغير المفتاح،

الطلب حسب الضبط
يضيء الطلب، حسب الضبط وضع اختيار عند

"ال ".Customمؤشر

القيادة وضع في تكون الوضعEcoعندما أو
إلى النظام يعود المفتاح، ضغط وعند الرياضي،

القيادة وضع لتغيير المفتاح اضغط العادي الوضع
القيادة وضع اختيار عند العادي الوضع  Ecoإلى

الضبط وضع إعداد يمكن الرياضي الوضع أو
نظام أو المالحي النظام شاشة على الطلب حسب

المتعددة الوسائط
العادي• الوضع

على وللحصول المدينة، في القيادة عند مناسبًا يُعد
عنصر وتحقيق الوقود استهالك في جيدة كفاءة

القيادة على والقدرة الهدوء
الطلب• حسب الضبط وضع

الوظيفة تهيئة طريق عن ممكنة القيادة تكون
في التحكم أو الطاقة توليد في للتحكم المرغوبة
الهواء مكيف تشغيل عمليات في أو الشاسي

القيادة٢ Ecoوضع
على الدوس عند العادي الوضع النقيضمن وعلى
أكثر الدوران عزم توليد يصبح التسارع، دواسة

الهواء تكييف نظام تشغيل عمليات تقييد ويتم بطئًا،
مالئمة القيادة تكون وكذلك ، التبريد التدفئة

الوقود استهالك لتحسين
القيادة وضع في السيارة تكون ال وتتمEcoعندما

اليسار، إلى القيادة وضع اختيار مفتاح إدارة
" المؤشر عرضEcoسيظهر شاشة على "

المتعددة المعلومات
الرياضي٣ الوضع
Sport Sالوضع•

التحكم طريق عن التسارع استجابة على يساعد
يكون عندما مالئًما يكون الحركة وبناقل بالمحرك

مرغوبًا القوي التسارع
وتتم الرياضي الوضع في السيارة تكون ال عندما

يضيء اليمين، إلى القيادة وضع اختيار مفتاح إدارة
عرضSport Sالمؤشر" شاشة على الموجود "

المتعددة المعلومات
Sport Sالوضع•
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طريق عن للسيارة فائق استقرار ضمان على يساعد
باإلضافة متزامن بشكل والتعليق بالتوجيه التحكم
الرياضية للقيادة مالئم الحركة وناقل المحرك إلى

الوضع في السيارة تكون وتتمSport Sعندما
اليمين، إلى القيادة وضع اختيار مفتاح إدارة

" المؤشر عرض +Sport Sسيظهر شاشة على "
المتعددة المعلومات

القيادة■ وضع في الهواء تكييف نظام تشغيل
Eco

القيادة وضع التبريدEcoيتحكم التدفئة بعمليات
كفاءة لتعزيز الهواء تكييف نظام مروحة وسرعة

بضبط قم الهواء، تكييف نظام أداء لتحسين الوقود
القيادة وضع أوقف أو المروحة .Ecoسرعة

القيادة■ وضع إلغاء الرياضيEcoعند الوضع
إلغاء● سيتم أيًضا، آخر قيادة وضع باختيار قم

تشغيل محول إيقاف عند تلقائيًا الرياضي الوضع
المحرك

القيادة● ووضع العادي الوضع إلغاء يتم  Ecoلن
إذا حتى آخر قيادة وضع اختيار يتم أن إلى تلقائيًا

المحرك تشغيل محول إيقاف تم
نظام■ تفعيلASCتشغيل في التحكم نظام

الصوت
نظام كان الوضعASCإذا يتمONفي فإنه ،

الوضع اختيار عند إلكتروني صوت تشغيل
 Sport S+ .

مجهًزا:* كان إذا

دليل■ راجع ممتليء العادم "مرشح ظهرت إذا
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المالك"

كبير● بحمل القيادة أثناء الرسالة عرض يتم قد
الجسيمية المادة تتراكم بينما

مع● الرسالة، عرض أثناء المحرك خرج تقييد يتم
يضيء لم ما السيارة قيادة الممكن من ذلك،

العطل مؤشر مصباح
أكثر● بشكل الجسيمية المادة تتراكم أن يمكن

قصيرة لرحالت السيارة قيادة تمت إذا سرعة
تم إذا أو منخفضة، بسرعات أو متكرر وبشكل
للغاية باردة بيئة في بانتظام المحرك تشغيل
وذلك الجسيمية للمادة الزائد التراكم منع يمكن
دوري بشكل طويلة لمسافات القيادة طريق عن
التسارع، لدواسة المتقطع التحرير مع ومستمر
السريعة الطرق على القيادة عند الحال هو كما

واألوتوستراد
"صيانة■ ظهرت أو العطل مؤشر مصباح أضاء إذا

شاشة على للوكيل" توجه ضرورية المحرك
المتعددة المعلومات عرض

الكمية المتراكمة الجسيمية المادة كمية تجاوزت قد
لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب المحددة

الفور على لديك

جسيماتGPFالنظام مرشح
*البنزين

نظام غازGPFيجمع في الجسيمية المادة
سيعمل العادم غاز مرشح باستعمال العادم
وذلك تلقائيًا، المرشح تجديد إلعادة النظام

السيارة ظروف على باالعتماد

مالحظة
نظام■ تشغيل عدم صحيحGPFلتفادي بشكل
المحدد● النوع غير آخر وقود تستعمل ال
العادم● أنبوب تعديل إلى تعمد ال
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■ABSلالنغالق المانع المكابح نظام
عند العجالت حركة قفل منع على يساعد

حالة في أو مفاجئ، بشكل المكابح تعشيق
طريق سطح على القيادة أثناء المكابح تعشيق

زلق
المكابح■ مؤازر

دواسة على الضغط بعد أكبر كبح قوة يعطي
وضع وجود النظام يرصد عندما المكابح

االضطراري اإليقاف يستدعي
■VSCالسيارة استقرار في التحكم نظام

عند اإلنزالق في التحكم على السائق يساعد
أسطح على الدوران أو مفاجئ بشكل االنحراف

زلقة طرق
لنظام إضافيًا تحكًما ونظامABSيؤمن

TRCونظامVSCونظامEPS.
توجيه استقرار على الحفاظ على يساعد

الطرق أسطح على االنحراف حال في السيارة
التوجيه بأداء التحكم طريق عن الزلقة

المقطورة■ بتأرجح التحكم
تأرجح في التحكم على السائق يساعد

المكابح ضغط تطبيق طريق عن المقطورة
من والتقليل الفردية للعجالت انتقائي بشكٍل

تأرجح رصد عند القيادة دوران عزم
المقطورة

■TRCالجر في التحكم نظام
السيارة دفع قدرة على الحفاظ في يساعد

بدء عند الفراغ في الدفع عجالت دوران ويمنع
طرق على سرعتها زيادة أو السيارة تشغيل

زلقة
النشط■ االنعطاف على المساعدة نظام

)ACA(
الجانب إلى السيارة انحراف تفادي على يساعد
بكبح بالتحكم القيام طريق عن وذلك الخارجي
أثناء التسارع محاولة عند الداخل من العجلة

االنعطاف
على■ االنطالق بدء على المساعدة منظم

التالل
للخلف السيارة حركة من التقليل على يساعد

التالل على االنطالق عند
■EPSالمعزز اآللي التوجيه نظام

كهربائيًا
الجهد مقدار لتقليل كهربائيًا موتوًرا يستعمل

القيادة عجلة إلدارة إليه تحتاج الذي
العجالت■ بكل الدفع للتحكمAWDنظام

كانت إذا الدوران عزم في الديناميكي
مجهزة

بالعجلة الدفع من تلقائي بشكٍل بالتبديل يقوم
العجالت بكل الدفع إلى تبًعاAWDاألمامية

ضمان على يساعد مما القيادة، لظروف
على أمثلة واالستقرار التوجيه موثوقية

إلى بالتبديل النظام فيها سيقوم التي الظروف

القيادة على المساعدة أنظمة

تعمل واألداء، القيادة سالمة على للمحافظة
ألوضاع استجابًة تلقائيًا التالية األنظمة

لديك معلوًما ليكن ولكن المختلفة القيادة
وينبغي تكميلية أنظمة هي األنظمة هذه أن
تشغيل عند زائد بشكل عليها االعتماد عدم

السيارة

على المساعدة أنظمة ملخصبخصوص
القيادة
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العجالت بكل أوAWDالدفع االنعطاف عند
أو االنطالق بدء أو التالل على الصعود

زلًقا الطريق سطح يكون وعندما التسارع،
إلخ األمطار، الثلوج، بسبب

■AVSإذا المتكيف المتغير التعليق نظام
مجهًزا كان

الصدمة ماصات إخماد بقوة التحكم طريق عن
العجالت من عجلة لكل مستقل وذلك٤بشكٍل

هذا يحقق والقيادة، الطريق لظروف تبًعا
في فائق ثبات مع القيادة في راحة النظام
للسيارة جيدة وضعية يضمن كما السيارة،

اختيار تم مفتاحSport Sإذا باستعمال
اإلخماد قوة فستصبح القيادة، وضع اختيار

←) الرياضية للقيادة مالئمة )٣٠٨صأكثر
■PCSإذا التصادم قبل ما األمان نظام

مجهًزا كان
٢٢٦ص←
الطارئ■ الكبح إشارة

تومض مفاجئ، بشكل المكابح تعشيق عند
في السيارة لتنبيه تلقائي بشكل التوقف أضواء

الخلف
■BSMإذا العمياء النقاط مراقبة نظام

مجهًزا كان
٢٩٦ص←

نظام■ تشغيل نظامVSCنظامTRCعند
المقطورة تأرجح في التحكم

نظام تشغيل أثناء االنزالق مؤشر سيومضضوء
TRCنظامVSCتأرجح في التحكم نظام

المقطورة

نظام■ تفعيل TRCإلغاء
أو الوحل أو الطين في السيارة عجالت انغرزت إذا

لنظام يمكن منTRCالثلج، الناشئة القدرة خفض
المفتاح ضغط إن العجالت إلى إليقافالمحرك

لتحريرها السيارة أرجحة عليك يسهل قد النظام
نظام اضغطTRCإليقاف بتحريره، وقم

بسرعة
الجر نظام إيقاف عرض"تم علىTRCسيتم "

اضغط المتعددة المعلومات عرض مرةشاشة
النظام تشغيل إلعادة أخرى

نظام■ من كل  VSCونظامTRCإيقاف
المقطورة تأرجح في والتحكم

نظام فيVSCونظامTRCإليقاف والتحكم
اضغط المقطورة، لمدةتأرجح مضغوًطا وأبقه

عن متوقفة٣تزيد السيارة تكون بينما ثواٍن
النظام مؤشر ضوء وسيتمVSC OFFسيضيء
الجر نظام إيقاف شاشةTRCعرض"تم على "
المتعددة المعلومات أخرىاضغط*عرض مرة

النظام تشغيل إلعادة
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قبل:* ما األمان بنظام المجهزة السيارات في
المكابح مؤازر نظام تعطيل أيًضا سيتم التصادم،
الخاصبنظام الكبح ووظيفة التصادم قبل ما
التحذير ضوء سيضئ التصادم قبل ما األمان

علىPCSالخاصبنظام عرضرسالة وسيتم
←) المتعددة المعلومات عرض صشاشة

٢٣٣(
المعلومات■ عرض شاشة على الرسالة عرض عند

نظام تعطيل تم بأنه توضح التي  TRCالمتعددة
مفتاح ضغط يتم لم ولو حتى

النظام تفعيل إلغاء إذاTRCتم مؤقت بشكل
لكزس بوكيل اتصل بالظهور، المعلومات استمرت

لديك
أنظمة■ عن الناجمة واالهتزازات  ABSاألصوات

و المكابح تأرجحVSCومؤازرة في والتحكم
و بدءTRCالمقطورة على المساعدة ومنظم

التالل على االنطالق
ضغط● عند المحرك حجيرة من صوت يسمع قد

تشغيل بدء عند أو متكرر بشكل المكابح دواسة
هذا مباشرة بالحركة السيارة بدء بعد أو المحرك

هذه من أي في خلل وجود يعني ال الصوت
األنظمة

عند● تحدث أن التالية الظروف من ألي يمكن
خلالً أن منها أيًا يعني وال أعاله األنظمة تشغيل

حدث قد
وعجلة• السيارة جسم في باهتزازات تشعر قد

القيادة
تتوقف• أن بعد أيًضا الموتور صوت تسمع قد

الحركة عن السيارة
بعد• المكابح دواسة في بنبضبسيط تشعر قد

نظام .ABSتفعيل
دواسة• في األسفل إلى بسيطة بحركة تشعر قد

نظام تشغيل بعد .ABSالمكابح
نظام■ بتشغيل الخاصة واالهتزازات األصوات

النشط االنعطاف على المساعدة
النشط، االنعطاف على المساعدة نظام تشغيل عند
بالتشغيل الخاصة واالهتزازات األصوات تصدر فقد

عطالً هذا يعد ال لكن المكابح، نظام من

نظام■ تشغيل EPSصوت
موتور صوت تسمع قد القيادة عجلة تعمل عندما

عطل وجود يعني ال هذا أزيز صوت
نظام■ EPSانخفاضفعالية

نظام فعالية خفض ارتفاعEPSيتم دون للحيلولة
يتكرر عندما زائد بشكل النظام حرارة درجة

طويلة زمنية فترة مدى على القيادة عجلة استعمال
إذا القيادة عجلة في بثقل تشعر فقد لذلك ونتيجة
بشكل القيادة عجلة استعمال عن توقف هذا، حدث
المحرك تشغيل وأوقف السيارة حركة أوقف أو زائد

بالنظام الوضعEPSيفترض إلى يعود أن
خالل دقائق١٠االعتيادي

ألنظمة■ التلقائي التفعيل فيTRCإعادة والتحكم
و القطورة VSCتأرجح

نظام إيقاف تأرجحTRCبعد في التحكم ونظام
ونظام األنظمةVSCالمقطورة تفعيل إعادة ستتم ،

التالية الحاالت في تلقائيًا
وضع● إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند

اإليقاف
نظام● إيقاف نظامTRCعند تشغيل سيتم فقط،

TRCالسيارة سرعة تزداد عندما
نظام من كل إيقاف تتمVSCوTRCعند فلن ،

سرعة تزداد عندما حتى التلقائي التفعيل إعادة
السيارة

االنعطاف■ على المساعدة نظام تشغيل ظروف
النشط

يلي ما يحدث عندما النظام يعمل
نظام● يعمل أن VSCنظامTRCيمكن
االنعطاف● أثناء بالتسارع القيام السائق يحاول
الجانب● إلى تنحرف السيارة بأن النظام يرصد

الخارجي
محررة● المكابح دواسة
االنطالق■ بدء على المساعدة منظم تشغيل ظروف

التالل على
سيعمل التالية، األربعة الظروف استيفاء حال في
التالل على االنطالق بدء على المساعدة منظم

غير● آخر موضع في السرعة تحويل ذراع يكون
علىNأوPالوضع للخلف لألمام االنطالق عند
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لألعلى مائل طريق
متوقفة● السيارة كانت إذا
مضغوطة● غير التسارع دواسة كانت إذا
معشقة● غير السيارة صف مكابح كانت إذا
بدء■ على المساعدة لمنظم التلقائي النظام إلغاء

التالل على االنطالق
على االنطالق بدء على المساعدة منظم سيتوقف

التالية الحاالت من أي في التالل
الوضع● إلى السرعة تحويل ذراع نقل تم أوPإذا

N
مضغوطة● التسارع دواسة كانت إذا
معشقة● السيارة صف مكابح كانت إذا
انقضت● دواسة٢إذا تحرير بعد أقصى كحد ثانية

المكابح
الطارئ■ الكبح إشارة تشغيل ظروف

تشغيل سيتم التالية، الظروف استيفاء حال في
الطارئ الكبح إشارة

اإليقاف● وضع في الطوارئ وامضات كانت إذا
من● أكثر الفعلية السيارة سرعة كانت  ٥٥إذا

ساعة كم
عملية● هناك بأن السيارة تباطؤ من النظام يحدد

مفاجئ كبح
الطارئ■ الكبح إلشارة التلقائي النظام إلغاء

الحاالت من أي في الطارئ الكبح إشارة إلغاء سيتم
التالية

التشغيل● وضع في الطوارئ وامضات كانت إذا
كبح● عملية ليس السيارة تباطؤ أن النظام يحدد

مفاجئ

تحذير
عندABSنظام■ فّعال بشكل يعمل ال
مثل● اإلطارات تماسك أداء حدود تجاوز تم

المغطاة الطرق على االهتراء شديدة اإلطارات
بالثلوج

القيادة● أثناء المياه سطح على السيارة انزالق
بقع فيها أو مبللة طرق على عالية بسرعة

مائية
نظام■ تشغيل عند التوقف قدABSمسافة

الظروف في لإليقاف الالزمة المسافة تتجاوز
العادية

الالزمةABSنظام المسافة لتقصير مصمم غير
مسافة على بالمحافظة دائًما قم السيارة إليقاف
خصوًصا أمامك، التي والسيارة سيارتك بين آمنة

التالية الحاالت في
مغطاة● أو موحلة، طرق على القيادة عند

الثلوج أو بالحصى
لإلطارات● سالسل تركيب مع القيادة عند
الطريق● على مطبات فوق القيادة عند
طرق● أسطح أو محفرة طرق على القيادة عند

مستوية غير
نظام■ يعمل ال بشكلVSCنظامTRCقد

عند فعال
القيادة أثناء والقدرة باالتجاهات التحكم يتم ال قد

نظام كان إذا حتى الزلقة، الطرق أسطح على
TRCنظامVSCالتشغيل وضع في

فيها تفقد قد ظروف في بحذر السيارة بقيادة قم
والقدرة االستقرار

النشط■ االنعطاف على المساعدة نظام يعمل ال
عندما فعال بشكل

على● المساعدة نظام على زائد بشكل تعتمد ال
المساعدة نظام يعمل ال قد النشط االنعطاف

التسارع عند فعال بشكل النشط االنعطاف على
أسطح على القيادة عند أو منحدر على نزوالً

زلقة طرق
االنعطاف● على المساعدة نظام يعمل عندما

نظام يتوقف فقد متكرر، بشكل النشط
مؤقت بشكل النشط االنعطاف على المساعدة
ونظام المكابح تشغيل لضمان وذلك العمل عن

TRCونظامVCSصحيح بشكل

P.314



٣١٥

٤

NX300/NX200_OM_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استعمال

ةدايقلا

تحذير
على■ االنطالق بدء على المساعدة منظم يعمل ال

عند فعال بشكل التالل
على● المساعدة منظم على زائد بشكل تعتمد ال

منظم يعمل ال قد التالل على االنطالق بدء
بشكل التالل على االنطالق بدء على المساعدة
والطرق االنحدار شديدة المنحدرات على فعال

بالجليد المغطاة
فإن● السيارة، صف مكابح النقيضمن على

التالل على االنطالق بدء على المساعدة منظم
زمنية لفترة ثابتة السيارة مخصصإلبقاء غير
على المساعدة منظم استعمال تحاول ال طويلة
على السيارة لتثبيت التالل على االنطالق بدء
وقوع إلى يؤدي قد ذلك عمل ألن منحدر،

حادث
نظام■ تفعيل التحكمVSCنظامTRCعند

المقطورة تأرجح في
دائًما حريًصا كن االنزالق مؤشر يومضضوء
تتسبب أن يمكن المتهورة القيادة القيادة أثناء
عندما الشديد الحذر توخى حادث وقوع في

المؤشر يومضضوء
نظام■ إيقاف نظامVSCنظامTRCعند

المقطورة تأرجح في التحكم
بسرعة بالقيادة الخصوصوقم وجه احرصعلى

أنظمة هناك أن وبما الطريق لظروف مالئمة
الدفع، وقدرة السيارة استقرار ضمان في تساعد

نظام إيقاف إلى تعمد نظامTRCال
VSCإال المقطورة تأرجح في التحكم نظام

للضرورة
من جزء هو المقطورة تأرجح في التحكم إن

نظامVSCنظام إيقاف تم إذا يعمل  VSCولن
عطل حدوث حال في أو

اإلطارات■ استبدال
المحدد بالحجم اإلطارات جميع أن من تأكد

الحمل سعة وإجمالي المداس ونقشة والماركة
اإلطارات جميع نفخ من تأكد ذلك، إلى باإلضافة
به الموصى اإلطارات نفخ ضغط مستوى إلى

أنظمة تعمل  VSCوTRCوABSلن
إذا صحيح بشكٍل المقطورة تأرجح في والتحكم

السيارة على مختلفة إطارات تركيب تم
من مزيد على للحصول لديك لكزس بوكيل اتصل
العجالت أو اإلطارات استبدال عند المعلومات

التعليق■ ونظام اإلطارات مع التعامل
تعديل أو شكل بأي متضررة إطارات استعمال
المساعدة أنظمة على يؤثر سوف التعليق نظام
في خلل حدوث في يتسبب وقد القيادة على

النظام
بتأرجح■ بالتحكم يتعلق احتياطي تنبيه

المقطورة
قادًرا المقطورة تأرجح في التحكم نظام يكون لن

جميع في المقطورة تأرجح من التقليل على
السيارة ظروف مثل عوامل لعدة تبًعا الحاالت
ال قد القيادة، وبيئة الطريق وسطح والمقطورة
فعاالً المقطورة تأرجح في التحكم نظام يكون
للحصول الخاصبمقطورتك المالك دليل راجع
بشكٍل مقطورتك قطر كيفية حول معلومات على

صحيح
للمقطورة■ تأرجح حدث إذا

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك عمل في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
بالتوجيه● قم بإحكام القيادة عجلة أمسك

بتأرجح التحكم محاولة إلى تعمد ال باستقامة
القيادة عجلة إدارة طريق عن المقطورة

ولكن● الفور على التسارع دوسة تحرير ابدأ
السرعة لخفض للغاية تدريجٍي بشكل

تعشيق إلى تعمد ال السرعة زيادة إلى تعمد ال
السيارة مكابح

بواسطة مفرط تصحيح أي بإجراء تقم لم إذا
سيارتك تتمتع أن يجب المكابح، أو القيادة عجلة

←) بالتوازن )١٦٩صوالمقطورة
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المفتاح اضغط
العجالت على المحرك دوران عزم توزيع يتم

لظروف تبًعا وذلك ممكن حد أقصى إلى الخلفية
القيادة

إلغاء على أخرى مرة المفتاح على الضغط يعمل
نظام ويعود العجالت بكافة القيادة قفل وضع

العجالت بكل فيAWDالدفع الديناميكي للتحكم
←) الطبيعي الوضع إلى الدوران )٣١١صعزم

العجالت■ بكافة القيادة قفل وضع تشغيل يمكن
عندما

الوضع في المحرك تشغيل محول يكون
IGNITION ON.

بكافة■ القيادة قفل لوضع التلقائي التحرير
العجالت

عند● العجالت بكافة القيادة قفل وضع إلغاء يتم

أنظمة تشغيل لضمان المكابح وABSتعشيق
VSCفّعال بشكٍل

عندما● العجالت بكافة القيادة قفل وضع إلغاء يتم
السيارة سرعة ساعة٤٠تتجاوز كم

العجالت بكافة القيادة قفل مفتاح
)AWDموديالت

بكافة القيادة قفل وضع استعمال يمكن
درجة تطبيق إلى الحاجة عند العجالت

العجالت، جميع على الدفع طاقة من كبيرة
في السيارة تنغرز عندما الحال هو كما
تحريرها إلى بحاجة وتصبح الطين

بكافة القيادة قفل وضع استعمال
العجالت
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الجو حرارة لدرجات مالئمة سوائل استعمل
السائدة الخارجية

المحرك• زيت
المحرك• تبريد سائل
الغسالة• سائل
بفحصحالة يقوم أن صيانة فني من اطلب

البطارية
عجالت على ثلج إطارات بتركيب قم

سالسل مجموعة شراء أو األربعة السيارة
األمامية لإلطارات *إطارات

والماركة الحجم من اإلطارات جميع أن من تأكد
لحجم اإلطارات سالسل مطابقة ومن ذاتها،

اإلطارات
إطارات:* على اإلطارات سالسل تركيب يمكن ال

225/60R18.

فصل في القيادة حول توجيهات
الشتاء

الفحص وعمليات التحضيرات بإجراء قم
فصل في السيارة قيادة قبل الضرورية
بطريقة سيارتك بقيادة دائًما قم الشتاء

السائدة الجوية الظروف تالئم

الشتاء فصل قبل التحضيرات

تحذير
الثلج■ إطارات تركيب مع القيادة

لتقليل التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
حوادث وقوع مخاطر

التحكم فقدان في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة

الخطيرة
المحدد● الحجم من إطارات استعمل

به● الموصى الهواء ضغط مستوى على حافظ
تتجاوز● بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال

المحددة القصوى السرعة أو القصوى السرعة
المستعملة الثلج إلطارات

العجالت● جميع على الثلج إطارات استعمل
بعضها على وليس

اإلطارات■ سالسل تركيب مع القيادة
لتقليل التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

حوادث وقوع مخاطر
على القدرة عدم إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
الوفاة في يتسبب وقد آمن، بشكٍل السيارة قيادة

الخطيرة اإلصابات أو
تتجاوز● بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

اإلطارات لسالسل المحددة القصوى السرعة
سرعة أو أقل٥٠المستعملة أيهما ساعة، كم

أو● مطبات بها طرق أسطح على القيادة تجنب
حفر

المفاجئ● والتوجيه المفاجئ التسارع تجنب
التي السرعة تحويل وعمليات المفاجئ والكبح

للمحرك مفاجئ كبح في تتسبب
دخول● قبل كافية بدرجة السرعة بخفض قم

التحكم على المحافظة لضمان منعطف
بالسيارة

تستعمل● الخاصLDAال التنبيه نظام
بالتوجيه التحكم مع المسرب عن بالخروج

مجهًزا كان إذا
تستعمل● تتبعLTAال على المساعدة نظام

مجهًزا كان إذا المسرب
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القيادة لظروف تبًعا التالية األمور بتنفيذ قم
مساحة أو نافذة تحريك أو فتح تحاول ال

على دافئ ماء بسكب قم بالقوة متجمدة
أية امسح الثلج إلذابة المتجمدة المناطق

تجمدها لمنع فوًرا متبقية مياه
نظام لمروحة الصحيح التشغيل لضمان

متراكم ثلج أي بإزالة قم بالمناخ، التحكم
أمام الموجودة الهواء دخول فتحات على

األمامي الزجاج
يكون قد زائد ثلج أو جليد وجود تفقد

سقف أو الخارجية األضواء على تراكم
أو اإلطارات حول أو الشاسي أو السيارة

بإزالته وقم المكابح على
حذائك أسفل عن وحل أو ثلوج أية بإزالة قم

السيارة في الدخول قبل

على وحافظ ببطء، السيارة تسارع بزيادة قم
وقم أمامك، التي السيارة وبين بينك آمنة مسافة
ظروف مع تتالئم أقل بسرعة السيارة بقيادة

الطريق

تحويل ذراع وتحريك السيارة بصف قم
الوضع إلى مكابحPالسرعة تعشيق بدون

السيارة صف لمكابح يمكن السيارة صف
إذا تحريرها دون سيحول مما تتجمد، أن
مكابح تعشيق دون مصفوفة السيارة كانت

بقفل القيام من تأكد السيارة، صف
العجالت

وذلك خطًرا يكون قد ذلك فعل في اإلخفاق
بشكٍل السيارة تحرك في يتسبب قد النه

حادث وقوع إلى يؤدي قد مما متوقع، غير
الوضع في السيارة صف مكابح تكون عندما

نقل بعد السيارة صف مكابح بتحرير قم التلقائي،
الوضع إلى السرعة تحويل )١٨٨ص. (←Pذراع

المكابح وكانت مصفوفة السيارة ترك تم إذا
هناك الباردة، الحرارة درجات في رطبة

للمكابح تجمد لحدوث احتمال
تعشيق دون مصفوفة السيارة كانت إذا

يمكن ال أنه من تأكد السيارة، صف مكابح
الوضع خارج السرعة تحويل ذراع .*Pنقل

تمت:* حال في السرعة تحويل ذراع قفل سيتم
الوضع من نقله آخرPمحاولة موضع أي إلى

باإلمكان كان إذا المكابح دواسة ضغط دون
الوضع من السرعة تحويل ذراع فقدPتحريك ،

السرعة تحويل قفل نظام في مشكلة هناك يكون
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

الفور على

مالحظة
السيارات■ الثلج إطارات استبدال أو إصالح

الخاصبضغط التحذير بنظام المجهزة
اإلطارات

وكيل من الثلج إطارات استبدال أو صيانة اطلب
المرخصون التجزئة تجار من أو لكزس

لإلطارات
على يؤثر الثلج إطارات وتركيب نزع ألن وذلك
اإلطار بضغط الخاصة التحذير صمامات تشغيل

اإلرسال وأجهزة

السيارة قيادة قبل

السيارة قيادة عند

السيارة صف عند
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الصحيح اإلطارات سالسل حجم باختيار قم
أحجام تتوفر إطارات سالسل تركيب عند
إطار حجم لكل مناسبة إطارات سالسل

بإطارات المجهزة السيارات
225/65R17235/55وR18

الجانبية السلسلة
القطر٣ في مم
العرض١٠ في مم
الطول٢٥ في مم

المتقاطعة السالسل
القطر٤ في مم
العرض١٤ في مم
الطول٢٥ في مم

بإطارات المجهزة السيارات
225/60R18

إطارات على اإلطارات سالسل تركيب يمكن ال

225/60R18.
كبديل الثلج إطارات استعمال ينبغي

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين تختلف
الطريق ونوع المكان على باالعتماد اإلطارات
تركيب قبل المحلية القوانين من دائًما تحقق

اإلطارات سالسل

اإلطارات■ سالسل تركيب
تركيب عند التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

السالسل ونزع
آمن● مكان في اإلطارات سالسل ونزع بتركيب قم
ال● األمامية اإلطارات على السالسل بتركيب قم

الخلفية اإلطارات على السالسل بتركيب تقم
بحيث● األمامية اإلطارات على السالسل بتركيب قم

بعد السالسل شد أعد اإلمكان قدر مشدودة تكون
لمسافة كم١٫٠ -٠٫٥القيادة

التعليمات● باتباع اإلطارات سالسل بتركيب قم
اإلطارات سالسل مع المرفقة

تحذير
السيارة■ صف عند

صف مكابح تعشيق دون السيارة صف عند
تثبيت كتل بوضع القيام من تأكد السيارة،

العجالت، تثبيت كتل بوضع تقم لم إذا العجالت
قد مما متوقع، غير بشكٍل السيارة تتحرك قد

حادث وقوع في يتسبب

اإلطارات سالسل اختيار

A

B

C

D

E

F

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين
اإلطارات

مالحظة
المجهزة■ السيارات اإلطارات سالسل تركيب

اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام
بضغط الخاصة التحذير صمامات تعمل ال قد

تركيب عند صحيح بشكٍل اإلرسال وأجهزة اإلطار
اإلطارات سالسل
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القيادة وضع استعمال الممكنEcoعند فمن ،
التسارع دواسة ضغط لمقدار مساٍو عزم توليد
العادية الظروف في منه سالسة أكثر ويكون
نظام تشغيل تقليل سيتم ذلك، إلى باإلضافة
حده إلى التبريد التدفئة الهواء تكييف

في االقتصاد تحسين على يعمل مما األدنى،
←) الوقود )٣٠٨صاستهالك

للبيئة الصديقة القيادة وضع في القيادة تكون
Ecoعرض شاشة إبقاء طريق عن ممكنة

القيادة وضع مؤشر معروضةEcoشريط
ضمن المتعددة المعلومات عرض شاشة على

القيادة وضع منطقة ص. (←Ecoنطاق
٨٥(

التسارع تجنب بسالسة سيارتك بقيادة قم
والتباطؤ التسارع سيعمل المفاجئين والتباطؤ
استهالك تقليل في المساعدة على التدريجي

زائد بشكٍل الوقود

وحولها، السيارة أمام الظروف بمراقبة قم

طرف بتحرير قم التوقف موضع وتقدير
استعمل خفضها في واستمر التسارع دواسة
لديك التوقف موضع لضبط المكابح دواسة
بلطف المكابح دواسة استعمال من تأكد

إلى إضافًة المتكرر، والتباطؤ التسارع سيؤدي
إلى المرور، إشارات على الطويل االنتظار

المرور تقارير تفقد الوقود في سيء اقتصاد
اإلمكان قدر التأخير وتجنب المغادرة قبل

وقم ثابتة سرعة عند بالسيارة بالتحكم قم
كشك عند التوقف قبل عليها بالمحافظة

اترك ذلك، شابه ما أو المرور رسوم تحصيل
وقم التسارع دواسة لتحرير الوقت من متسًعا

برفق المكابح بتعشيق

عند فقط الهواء تكييف نظام استعمل
على يساعدك أن يمكنه ذلك فعل الضرورة

زائد بشكٍل الوقود استهالك من الحد
الحرارة درجة تكون عندما الصيف فصل في
تدوير إعادة وضع استعمل مرتفعة، المحيطة
العبء تقليل على سيساعدك ذلك فعل الهواء
من كذلك وسيقلل الهواء تكييف نظام على

الوقود استهالك
مفتاح بتشغيل قم الشتاء موسم فقطA/Cفي

وإذا الرطوبة، وإزالة التدفئة إلى الحاجة عند
مفتاح بإيقاف قم فقط، التدفئة إلى بحاجة كنت

A/Cمفتاح تشغيل الحاجةA/Cإن عدم عند
زائد بشكٍل الوقود استهالك إلى سيؤدي إليه

القيادة وضع حول توجيهات
للبيئة Ecoالصديقة

الوقود استهالك في االقتصاد من للتحسين
الكربون، أكسيد ثاني غاز انبعاثات وتقليل

التالية للنقاط انتبه

القيادة وضع Ecoاستعمال

القيادة وضع مؤشر Ecoاستعمال

المكابح دواسة التسارع دواسة تشغيل

الكبح عند

التأخير عمليات

سريع طريق على القيادة

الهواء تكييف نظام
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غير خاملة بسرعة المحرك دوران تجنب
صف عند المحرك أوقف الضروري

بشكٍل الوقود استهالك من للتقليل السيارة
زمنية لفترة ذلك كان وإن حتى زائد،

قصيرة
الحال هو كما القاسية، البيئات باستثناء

الخارجية الحرارة درجة تكون عندما
المحرك إحماء أن حيث للغاية، منخفضة

من بدال ضروريًا غير أمًرا يعد القيادة قبل
من سيكون خاملة، بسرعة المحرك دوران
إلحماء برفق السيارة بقيادة القيام األفضل
غير الزيادة تجنب مع المحرك من جزء كل

المحرك دورات عدد في الضرورية
المفاجئين التباطؤ أو والتسارع

سيساعد والتشغيل اإليقاف نظام استعمال
الوقود استهالك في االقتصاد تحسين في

)٢٧٣ص←
قبل خاملة بسرعة المحرك دوران اجراء يتم

التوربيني الشاحن باستعمال المحرك إيقاف
دوران وعدم عملها، آلية على للمحافظة

ضروري غير بشكٍل خاملة بسرعة المحرك
)١٦٢ص(←

إلى سيؤدي ثقيلة أمتعة بنقل القيام إن
أمتعة نقل تجنب رديء بشكل الوقود استهالك
سقفي رف تركيب سيتسبب ضرورية غير
الوقود في رديء اقتصاد في كذلك كبير

بشكٍل اإلطارات نفخ ضغط تفقد من تأكد
نفخ ضغط يتسبب أن الممكن من متكرر
الوقود استهالك في الصحيح غير اإلطارات
إطارات استعمال أن بما أيًضا، رديء بشكٍل
كمية حدوث في يتسبب أن الممكن من الثلج

على استعمالها فإن االحتكاك، من كبير
الوقود استهالك إلى يؤدي قد جافة طرق
تالئم التي اإلطارات استعمل رديء بشكٍل

الطريق وظروف الفصل
الموصى بالجودة والسائل الزيت استعمال

الوقود استهالك على تؤثر والتي بها،
إلى باإلضافة للسيارة التشغيلي والعمر
بشكٍل والسائل الزيت من تحقق ذلك،

←) )٣٧٠صدوري

بسرعة المحرك دوران بإيقاف القيام
خاملة

األمتعة

الدورية الصيانة
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مركز تمنحها المحددة التصميم خصائص
إن العادية الركاب سيارات من أعلى ثقل
هذا من يجعل السيارة هذه تصميم ميزة
لالنقالب عرضة أكثر السيارات من النوع
لديها العملية السيارات فإن ذلك، جانب إلى

األخرى األنواع من أكبر انقالب نسبة
ملحوظ بشكٍل للسيارات

بنفس لالنعطاف مطلقا تصميمها يتم لم
الركوب سيارات في الموجودة السرعات

الرياضية بالسيارات مقارنة العادية
بأداء للقيام تصميمها تم التي المنخفضة
فإن لذا، الوعرة الطرق ظروف في مالئم
يتسبب قد زائدة بسرعات الحاد االنعطاف

انقالب حدوث في
الطرق على لقيادتها مصممة غير سيارتك
على القيادة كانت حال في ذلك، مع الوعرة

اتباع يرجى تجنبه، يمكن ال أمًرا الوعرة الطرق
في للمساعدة التالية االحتياطية التنبيهات

السير السيارات على يُحظر التي المناطق تجنب
فيها
يُسمح التي المناطق في سيارتك بقيادة قم

الطرق على للقيادة المصممة للسيارات فيها
خاللها من بالسير الوعرة

السيارة حول احتياطية تنبيهات
العملية

السيارات فئة إلى السيارة هذه تنتمي
خلوصأرضي على تتضمن التي العملية،
بارتفاع يتعلق فيما أضيق ومداس أعلى

الخاصبها الثقل مركز

النفعية السيارة مزايا

تحذير
العملية■ السيارة حول احتياطية تنبيهات

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة دائًما قم
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتقليل

سيارتك إتالف أو
ال● الذي الشخص أن نجد االنقالب، حادث في

بشكٍل للوفاة عرضة يكون المقعد حزام يرتدي
المقعد حزام يرتدي الذي الشخص من أكبر
الركاب وجميع السائق على دائًما ينبغي لذا،

مقاعدهم أحزمة ربط

المناورات● أو الحادة االنعطافات تجنب
اإلمكان قدر المفاجئة،

السیارة ھذه تشغیل في اإلخفاق یؤدي قد
انقالب أو السیطرة فقدان إلی صحیح بشکل
بجروح اإلصابة أو الوفاة یسبب مما السیارة

خطيرة
األمتعة● حامل على حمولة بتحميل القيام إن

ثقل مركز سيجعل مجهزة كانت إذا السقفية
أو العالية السرعات تجنب أعلى السيارة

أو الحادة االنعطافات أو المفاجئ اإلنطالق
فقد وإال المفاجئة، المناورة أو المفاجئ الكبح
انقالب أو السيطرة فقدان في ذلك يتسبب
هذه تشغيل في اإلخفاق عن الناجم السيارة

الصحيح بالشكل السيارة
الرياح● بوجود السرعة بتخفيف دائًما قم

وارتفاع لمظهرها نظًرا المتقلبة العارضة
للرياح حساسية أكثر سيارتك الثقل، مركز

خفض إن العادية الركاب سيارة من الجانبية
بشكٍل السيارة على السيطرة لك سيتيح السرعة

أفضل
المنحدرات● عبر أفقي بشكٍل القيادة إلى تعمد ال

بشكٍل بالقيادة القيام األفضل من الحادة
يمكن األسفل نحو أو األعلى نحو مستقيم

سيارة أية أو الجانبين من تنقلب أن لسيارتك
الوعرة الطرق على للقيادة مصممة مشابهة
الخلف أو األمام نحو انقالبها من سهولة أكثر

الوعرة الطرق على القيادة
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على احصل الخاصة الملكية مناطق احترم
الملكية مناطق إلى الدخول قبل المالك إذن

الخاصة
الدفع بوابات المغلقة المناطق تدخل ال

بها السير تقيد التي والعالمات والحواجز
،رطوبة وجود عند المنشأة الطرق على ابَق

القيادة تأخير أو القيادة تقنيات تغيير يجب
الطرق تلف لتفادي

تحذير
الطرق■ على للقيادة االحتياطية التنبيهات

الوعرة
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة دائًما قم

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتقليل
سيارتك إتالف أو

الطرق● على السير بحرصعند بالقيادة قم
أثناء ضرورية غير بمخاطر تقم ال الوعرة

خطرة أماكن في القيادة
عند● القيادة عجلة بشعب اإلمساك إلى تعمد ال

االرتطام يؤدي قد الوعرة الطرق على القيادة
جرح في والتسبب العجلة اهتزاز إلى السيء
خاصعلى بشكٍل وإبهامك يديك أبِق يديك

الحافة من الخارجي الجزء
فعاليته● لمعرفة لديك المكابح من دائًما تحقق

أو الطين أو الرمل في القيادة بعد مباشرة
الثلج أو المياه

الطين،● الطويل، العشب عبر القيادة بعد
عدم من تحقق إلخ المياه، الرمل، الصخر،

حجارة، خرق، ورق، شجيرات، عشب، وجود
السفلي بالجزء عالقة أو ملتصق إلخ رمل،
هذا من مواد أية بإزالة قم السيارة لجسم

تم إذا السيارة لجسم السفلي الجزء عن القبيل
العالقة المواد هذه وجود مع السيارة استعمال
قد السيارة، لجسم السفلي بالجزء الملتصقة أو

حريق ينشب أو عطل يحدث

ذات● منطقة أو وعر طريق على القيادة عند
بسرعات القيادة إلى تعمد ال وعرة، تضاريس
اإلرتطام حادة، بمنعطفات القيام القفز، زائدة،

فقدان في ذلك يتسبب فقد إلخ باألجسام،
عنه ينجم مما السيارة انقالب أو السيطرة

فأنت خطيرة بجروح اإلصابة أو وفاة حدوث
الثمن باهظ ضرر حدوث لخطر تعرضنفسك

والشاسي سيارتك في التعليق لنظام

مالحظة
المياه■ عن ناجم تلف حدوث لمنع

لضمان الضرورية السالمة تدابير كافة باتخاذ قم
األخرى المكونات أو للمحرك عطل حدوث عدم

المياه بسبب
الخاصة● الهواء فتحة إلى المياه دخول سيتسبب

للمحرك شديد تلف حدوث في بالمحرك
سيتسبب● الحركة ناقل داخل المياه دخول إن

واحتباس السرعة، تحويل جودة تدهور في
النهاية وفي باهتزازات، مصحوبًا الحركة ناقل

لسيارتك الحركة ناقل إتالف
من● الشحم غسل على تعمل أن للمياه يمكن

الصدأ تشكل في يتسبب مما العجالت، محامل
داخل أيًضا تدخل وقد ألوانه، سابق فشل أو
التحويل، وصندوق الحركة وناقل المفاضالت

التروس زيت تشحيم جودة من يقلل مما
المياه■ عبر القيادة عند

عبور عند الحال هو كما المياه، عبر القيادة عند
ومن المياه عمق من أوالً تحقق ضحل، مائي تيار
قم النهر مجرى من السفلي الجزء ثبات مدى

العميقة المياه لتفادي ببطء بالقيادة
الوعرة■ الطرق على القيادة بعد الفحص
أقراص● حول المتراكم والطين الرمل إن

وقد الكبح فعالية على يؤثران قد المكابح
الكبح نظام مكونات تلف في يتسبب

مرة● كل بعد الصيانة فحص بإجراء دائًما قم
عبر يمر وعر طريق على القيادة فيها تتم
مياه أو طين أو رمال أو وعرة منطقة
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الداخلية المميزات

.١-٥.Remote Touch
Remote Touch................٣٢٦

ومزيل.٢-٥ الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

التلقائي الهواء تكييف ٣٣٠.........نظام
دفايات المدفأة القيادة عجلة
المقاعد هوايات ٣٣٨...........المقاعد

المقصورة.٣-٥ أضواء استعمال
المقصورة أضواء ٣٤١..............قائمة

التخزين.٤-٥ أماكن مميزات استعمال
التخزين أماكن مميزات ٣٤٤........قائمة

األمتعة حجيرة ٣٤٧..............مميزات
األخرى.٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

األخرى الداخلية ٣٥١...........المميزات
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المفاتيح■

العرضمقاس شاشة بوصة١٠٫٣موديل
" "MAPالزر

للسيارة الحالي الموضع لعرض الزر هذا اضغط
العرضمقاس شاشة بوصة٨موديل

" "HOMEالزر
الرئيسية الشاشة لعرض الزر هذا اضغط

" "MENUالزر
القائمة لعرضشاشة الزر هذا اضغط

العودة زر
السابقة الشاشة لعرض الزر هذا اضغط

اللمسية اللوحة
الموجه وانقل اللمسية اللوحة على اصعبك اسحب

والشاشة الحرف زر ما، وظيفة الختيار

الوظيفة زر إلى للدخول هذه اللمسية اللوحة اضغط
لبعض يمكن المختارة الشاشة أو الحرف أو
اللوحة على الوظائف إجراء اإلصبع حركات

الخريطة مقاييس تغيير الحال هو كما اللمسية،
اللوائح شاشات بين والتمرير
الفرعية الشاشة زر

عرض تخصيصشاشةعند يتم الشاشة، على
عرضها يمكن التي للشاشة الوظيفة

اللمسية■ اللوحة استعمال

الختيار١ اللمسية اللوحة المس االختيار
الشاشة على المرغوب الزر

على٢ الظاهرة األزرار اختيار يمكن اإلدخال
النقر أو الضغط إما بواسطة الشاشة
بمجرد اللمسية اللوحة على المزدوج

الشاشة ستتغير الزر، اختيار
اللمسي■ التشغيل

اللمسية اللوحة بلمس التشغيل إجراء يتم
بإصبعك

التتبع
على الحفاظ مع اللوحة سطح على بالتتبع قم

والموجه المؤشر تحريك اللمسية اللوحة مالمسة

Remote Touch

استعمال  Remote Touchيمكن
النظام عرض شاشة لتشغيل
المتعددة الوسائط المالحي

المجهزة الموديالت مالكي على يجب
نظام مالك "دليل مراجعة المالحي بالنظام

المتعددة" والوسائط التوجيه

Remote Touchتشغيل

A

A

B

C

D

E
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المزدوج النقر
سريع نحٍو على مرتين، اللمسية اللوحة على انقر

الشاشة على الموجود الزر باختيار قم

السريع التمرير
اللمسية اللوحة امتداد على وطويلة سريعة حركة
أو الالئحة شاشة بتحريك قم إصبعك بواسطة

الخريطة شاشة

للخارج الضغط للداخل الضغط
عن بعيًدا أو بعضهما باتجاه أصابعك بزلق قم
مقياس بتغيير قم اللمسية اللوحة على بعضهما

الخريطة

■Apple CarPlay
تطبيق يتوافق معApple CarPlay Mapsال

المتعدد باللمس الضغط إيماءات

" الزر علىMENUاضغط الموجود "
Remote Touchالقائمة لعرضشاشة

النظام لنوع تبًعا العرض شاشة تختلف قد

مالحظة
تلف■ Remote Touchلتفادي

اإلخفاق التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
تلف في يتسبب قد ذلك عمل  Remoteفي

Touch.
بمالمسة● تسمح  Remote Touchال

السجائر أو الملصقات أو السوائل أو للطعام
المشتعلة

تعرض● زائدRemote Touchال ضغط إلى
قوية صدمة أو

بقوة● اللمسية اللوحة على الضغط إلى تعمد ال
لتشغيل مدبب برأس جسم استعمال أو شديدة

اللوحة

القائمة شاشة
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العرضمقاس شاشة بوصة٨موديل

العرضمقاس شاشة بوصة١٠٫٣موديل

والوسائط:١* التوجيه نظام مالك "دليل راجع
المتعددة"

أو:٢* الدول بعض في متوفرة غير الوظيفة هذه
المناطق

الموديالت:٣* بعض في متوفرة غير الوظيفة هذه

العرضمقاس شاشة بوصة٨موديالت
وعمليات وظائف حول للتفاصيل المتعددة المعلومات عرضشاشات الرئيسية للشاشة يمكن

الوظيفةالمفتاح

لعرضشاشة باختياره قم
"Destination. "*١

التحكم لعرضشاشة باختياره قم
١،٢*بالراديو

التحكم لعرضشاشة باختياره قم
١*بالوسائط

التحكم لعرضشاشة باختياره قم
أيدي استخدام ١*دون

لعرضشاشة باختياره قم
"Apps."*١،٢

بواسطة  توصيل إنشاء  Appleعند
CarPlayقم الزر، عرضهذا وتم

الرئيسية الشاشة لعرض باختياره
في  ١،٢*.Apple CarPlayالخاصة

بواسطة  توصيل إنشاء  Androidعند
Autoقم الزر، عرضهذا وتم

الرئيسية الشاشة لعرض باختياره
في  ١،٢*.Android Autoالخاصة

لعرضشاشة باختياره قم
)١٠١ص (←١*المعلومات

لعرضشاشة باختياره قم
"Setup."*١

التحكم لعرضشاشة باختياره قم
←) الهواء تكييف )٣٣٣صبنظام

وسطوع تباين لضبط باختياره قم
إلخ الشاشة وإيقاف ١،٣*الشاشات

الوظيفةالمفتاح

العرض شاشة حول عامة لمحة
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المتعددة" والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل و المعني القسم راجع العرض، شاشة تشغيل
العرضمقاس شاشة بوصة١٠٫٣موديالت
المجزأة الشاشة عرض

تكييف نظام عرضشاشة يمكن المثال، سبيل على الشاشة ويمين يسار على مختلفة عرضمعلومات يمكن
يسار على الموجودة الكبيرة الشاشة تسمى الوقود استهالك معلومات عرضشاشة أثناء وتشغيلها الهواء

الفرعية الشاشة اليمين على الموجودة الصغيرة الشاشة وتسمى الرئيسية، الشاشة العرض شاشة

الرئيسية الشاشة
الشاشة تشغيل وعمليات وظائف حول للتفاصيل
نظام مالك "دليل و المعني القسم راجع الرئيسية،

المتعددة" والوسائط التوجيه
الفرعية الشاشة

الشاشة على وتشغيلها التالية الوظائف عرض يمكن
الفرعية

باختيار المرغوبةأوقم الشاشة لعرض

المالحي *النظام

الصوتي *النظام

السيارة معلومات
←) الهواء تكييف )٣٣٥صنظام

الفرعية الشاشة إخفاء *إظهار
والوسائط:* التوجيه نظام مالك "دليل راجع

المتعددة"

المنخفضة■ الحرارة درجات أثناء الشاشة عرض
قد للغاية، منخفضة المحيطة الحرارة درجة كانت إذا

كان إذا حتى الشاشة استجابة  Remoteتتأخر
Touchيعمل

A

B

C

D

E
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اليسرى الجهة حرارة بدرجة التحكم مفتاح
المروحة بسرعة التحكم مفتاح

الهواء تدفق بوضع التحكم مفتاح
اليمنى الجهة حرارة بدرجة التحكم مفتاح

التلقائي الوضع مفتاح
اإليقاف مفتاح

األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح

التلقائي الهواء تكييف نظام

الحرارة درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة وسرعة الهواء مخارج ضبط يتم
" الزر علىMENUاضغط "Remote Touchباختيار قم ثم ومن لعرضشاشة،

الهواء تكييف بنظام التحكم
الفرعية الشاشة على وتشغيله الهواء تكييف عرضنظام يمكن

يسرى قيادة بعجلة المجهزة للسيارات مخصصة أدناه التوضيحية األشكال
اليمنى القيادة بعجلة المجهزة السيارات في ستختلف وأشكالها األزرار مواضع
النظام لنوع تبًعا األزرار العرضومواضع شاشة ستختلف ذلك، إلى باإلضافة

الهواء تكييف بنظام التحكم مفاتيح

A

B

C

D

E
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الخلفية للرؤية الخارجية والمرآة الخلفي الزجاج ضباب مزيل مفتاح
الهواء تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح

" "A/Cالمفتاح
" "DUALالمفتاح

الحرارة■ درجة تهيئة ضبط
نحو الحرارة بدرجة التحكم مفتاح بتشغيل قم
األسفل ونحو الحرارة درجة لزيادة األعلى

الحرارة لخفضدرجة
" المفتاح ضغط يتم لم فسينفثA/Cإذا ،"

هواء أو المحيطة الحرارة بدرجة هواء النظام
مدفأ

المروحة■ سرعة تهيئة ضبط
نحو المروحة بسرعة التحكم مفتاح بتشغيل قم
األسفل ونحو المروحة سرعة لزيادة األعلى

المروحة لخفضسرعة
المروحة إليقاف اإليقاف مفتاح اضغط

الهواء■ تدفق وضع تغيير
الهواء تدفق بوضع التحكم مفتاح بتشغيل قم

األسفل نحو أو األعلى نحو
للمفتاح تشغيل عملية كل مع يلي كما الوضع يتغير

األعلى من الجسم نحو الهواء يتدفق
األعلى من الجسم نحو الهواء يتدفق

والقدمين
القدمين نحو الهواء يتدفق

مزيل ويعمل األقدام باتجاه الهواء يتدفق
األمامي الزجاج ضباب

الخارجي■ الهواء سحب وضعي بين التحويل
الهواء تدوير وإعادة

الهواء سحب وضع مفتاح اضغط
الهواء تدوير إعادة الخارجي

الخارجي الهواء سحب وضع بين الوضع يتغير
تدوير إعادة ووضع اإليقاف وضع في المؤشر

يتم مرة كل في التشغيل وضع في المؤشر الهواء
الزر ضغط فيها

األمامي■ الزجاج عن الضباب إزالة
الضباب إلزالة الضباب مزيالت استعمال يتم
األمامية الجهة ونوافذ األمامي الزجاج عن
األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح اضغط

إعادة الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح اضبط
تم إذا الخارجي الهواء وضع على الهواء تدوير

التحويل يتم قد الهواء تدوير إعادة وضع استعمال
تلقائيًا

الجانبية والنوافذ األمامي الزجاج عن الضباب إلزالة
درجة ورفع الهواء تدفق بزيادة قم بسرعة،

الحرارة
مزيل مفتاح اضغط السابق، الوضع إلى للعودة

الضباب إزالة عند أخرى مرة األمامي الزجاج ضباب
األمامي الزجاج عن

H
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كانت■ إذا الخلفية النافذة عن الضباب إزالة
مجهزة

الخلفي الزجاج ضباب مزيل مفتاح اضغط
الخلفية النافذة عن الضباب إلزالة

بعد تلقائيًا العمل عن الضباب مزيالت تتوقف
معينة زمنية مدة انقضاء

والمرايا■ الخلفية النافذة عن الضباب إزالة
مجهزة كانت إذا الخلفية للرؤية الخارجية
ضباب إلزالة الضباب مزيالت استعمال يتم
المطر قطرات إلزالة وأيًضا الخلفية، النافذة
المرايا عن والصقيع والندى المتساقطة

الخلفية للرؤية الخارجية
الخلفي الزجاج ضباب مزيل مفتاح اضغط

الخلفية للرؤية الخارجية والمرآة
بعد تلقائيًا العمل عن الضباب مزيالت تتوقف

معينة زمنية مدة انقضاء
األمامي■ الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل

مجهًزا كان إذا
٣٣٥ص←

النوافذ■ على الضباب تكّون
تكون● عندما بسهولة النوافذ على الضباب سيتكون

الزر ضغط مرتفعة السيارة في الرطوبة نسبة
"A/C" اختيار أو "A/Cإزالة على سيعمل "

وإزالة المخارج من المنبعث الهواء من الرطوبة
بفاعلية األمامي الزجاج عن الضباب

بإيقاف"● قمت علىA/Cإذا الضباب يتكّون قد ،"
أكبر بسهولة النوافذ

استعمال● تم إذا النوافذ على الضباب يتكون قد
الهواء تدوير إعادة وضع

متربة■ طرق على القيادة عند
تم التي األتربة استمرت إذا النوافذ كافة بإغالق قم

داخل بالتطاير أخرى سيارة بواسطة نثرها
ضبط يتم بأن يوصى النوافذ، إغالق السيارةبعد

الخارجي الهواء سحب وضع إلى الهواء شفط وضع
باستثناء تهيئة أي على المروحة سرعة وضبط

اإليقاف
الهواء■ تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع
الهواء● تدوير إعادة وضع على بالضبط يوصى

إلى المتسخ الهواء دخول لمنع وذلك مؤقت بشكل
السيارة تبريد على وللمساعدة السيارة مقصورة

عالية الخارجية الحرارة درجة تكون عندما
إعادة● الخارجي الهواء سحب وضع يتحول قد

درجة تهيئة على باالعتماد تلقائيًا الهواء تدوير
الداخلية الحرارة درجة أو الحرارة

المفاتيح■ على الهواء تكييف تهيئات تسجيل
وضعية بذاكرة المجهزة السيارات اإللكترونية

القيادة
مفتاح● باستعمال السيارة قفل فك سيعمل

إلى المحرك تشغيل محول وإدارة إلكتروني
تهيئاتIGNITION ONالوضع استدعاء على

المفاتيح بتلك الخاصة المسجلة الهواء تكييف
وضع● إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند

الهواء تكييف تهيئات تسجيل سيتم اإليقاف،
كان الذي اإللكتروني المفتاح على تلقائيًا الحالية

السيارة قفل لفك يستخدم
من● أكثر وجد إذا صحيح بشكل النظام يعمل ال قد

استعمال تم إذا أو الجوار في إلكتروني مفتاح
باب قفل لفك الذكي والتشغيل الدخول نظام

الراكب
تهيئات● استدعاء يمكنها التي األبواب تغيير يمكن

نظام باستعمال قفلها فك عند الهواء تكييف
الذكي والتشغيل اتصل*الدخول للتفاصيل،

لديك لكزس بوكيل
ذاكرة:* استدعاء يمكنها التي األبواب تغيير يتم

الوقت نفس في القيادة وضعية
القيادة■ وضع في الهواء تكييف نظام تشغيل

Eco
القيادة● وضع تكييفEcoفي بنظام التحكم يتم ،

لكفاءة األولوية إلعطاء التالي النحو على الهواء
الوقود استهالك

الضاغط• وتشغيل المحرك سرعة في التحكم
التبريد التسخين قدرة لتحديد
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الوضع• اختيار عند المروحة سرعة تحديد يتم
التلقائي

عمليات● بإجراء قم الهواء، تكييف أداء لتحسين
التالية التشغيل

المروحة• سرعة ضبط
الحرارة• درجة تهيئة بضبط قم
القيادة• وضع بإيقاف Ecoقم

القيادة● وضع على القيادة وضع ضبط عند حتى
Ecoتكييف في االقتصادي الوضع إيقاف يمكن ،

باختيار وذلك الهواء
منخفضة■ الخارجية الحرارة درجة تكون عندما

ضغط عند حتى الرطوبة إزالة وظيفة تعمل ال قد
"A/C" اختيار أو "A/C."

تكييف■ ونظام التهوية فتحة من المنبعثة الروائح
الهواء

نظام● اضبط المقصورة، في منعًشا الهواء لجعل
الخارجي الهواء سحب وضع على الهواء تكييف

داخل● من مختلفة روائح تدخل قد االستعمال، أثناء
وتتراكم الهواء تكييف نظام إلى السيارة وخارج
من الروائح بانبعاث هذا سيتسبب عندها بداخله

التهوية فتحات
الروائح● انبعاث احتمالية لتقليل
وضع• على الهواء تكييف نظام بضبط يوصى

السيارة إيقاف قبل الخارجي الهواء سحب
وجيزة• زمنية لفترة النافث بدء توقيت يتأخر قد

في مباشرًة الهواء تكييف نظام تشغيل بدء بعد
التلقائي الوضع

الهواء■ تكييف نظام مرشح
٤٠٧ص←
الطلب■ حسب الضبط

تشغيل المثال سبيل على التهيئات تغيير يمكن
وضع التلقائيA/Cمفتاح

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

الرئيسية■ التحكم شاشة
في الخاصة اللمسية اللوحة استعمال

Remote Touch←) قم٣٢٦ص ،
الشاشة على الموجود الزر باختيار

ضبط عملياتعلىيمكن بإجراء وذلك
التالية التشغيل

إلى الموجه بنقل قم السريع التمرير عملية
على السريع بالتمرير وقم المرغوب البند

لألسفل أو لألعلى اللمسية اللوحة
واحد بمستوى البند ضبط يمكن

تحذير
األمامي■ الزجاج على الضباب تكون لمنع

األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح تستعمل ال
للغاية الرطب الجو في البارد الهواء تشغيل أثناء
ودرجة الخارجي الهواء حرارة درجة بين الفرق
تكّون في يتسبب أن يمكن األمامي الزجاج حرارة
األمامي، للزجاج الخارجي السطح على الضباب

رؤيتك حجب في يتسبب مما
بحروق■ اإلصابة لتفادي
المرايا● ضباب بمزيالت المجهزة السيارات

مرآة أسطح تلمس ال الخلفية للرؤية الخارجية
عن الضباب مزيالت تشغيل عند الخلفية الرؤية

الخلفية للرؤية الخارجية المرآة
مساحة● عن الصقيع بمزيل المجهزة السيارات

في الموجود الزجاج تلمس ال األمامي الزجاج
جانب أو األمامي الزجاج من السفلي الجزء

عن الصقيع مزيل تشغيل عند األمامية األعمدة
األمامي الزجاج مساحة

مالحظة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام تترك ال
المحرك إيقاف عند الالزم من أكثر

الهواء تكييف بنظام التحكم شاشة

BE
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المرغوب، البند اختيار بعد التتبع تشغيل
لألسفل أو لألعلى إصبعك اسحب

بتتبعه تقوم الذي بالقدر البند ضبط يمكن
القيادة أثناء التتبع تشغيل استعمال يتعذر

الفرعية القائمة
الشاشة إلى للتغيير الفرعية القائمة بند اختيار

الرئيسية
الهواء بتكييف التحكم يعرضشاشة

بالخيارات التحكم يعرضشاشة
األيسر الجانب حرارة درجة تهيئة يضبط

المروحة سرعة تهيئة يضبط
الهواء تدفق وضع يختار

األعلى من الجسم نحو الهواء يتدفق

األعلى من الجسم نحو الهواء يتدفق
والقدمين

القدمين نحو الهواء يتدفق

مزيل ويعمل األقدام باتجاه الهواء يتدفق
األمامي الزجاج ضباب

األيمن الجانب حرارة درجة تهيئة يضبط
الوظيفة إيقاف تشغيل مؤشرات

على الموجود المؤشر يضيء الوظيفة، تشغيل عند

التحكم شاشة
الفرعية الوظيفة قائمة

الزر ضغط علىعند  Remoteالموجود
Touchالتالية الوظائف وإيقاف تشغيل يمكن ،

"AUTOالوضع إيقاف تشغيل على يعمل "
←) )٣٣٦صالتلقائي

"OFFالمروحة إيقاف على يعمل "
"A/Cوإزالة التبريد وظيفة ضبط على يعمل "

الرطوبة
"DUALمقعد من لكل الحرارة درجة يضبط "

الوضع منفصل بشكٍل الراكب ومقعد السائق
"DUAL←) ("٣٣٦ص(

الهواء تكييف نظام وضع ضبط
االقتصادي

بالخيارات■ التحكم شاشة
باختيار لعرضقم الفرعية الشاشة على

بالخيارات التحكم شاشة
عند وإيقاف تشغيل بين الوظائف تبديل يمكن
على الموجود المؤشر يضيء الوظيفة، تشغيل

الشاشة

السائق مقعد من لكل الحرارة درجة ضبط
الوضع منفصل بشكٍل الراكب ومقعد

"DUAL←) ("٣٣٦ص(
االقتصادي الهواء تكييف نظام وضع ضبط

الدفاية ومخرج الهواء تكييف نظام تحديد يتم

A

B

C

D

E

F

G

A

B
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ةيلخادلاتازيمملا

استهالك في االقتصاد لكفاءة األولوية إلعطاء
الوقود

الرطوبة وإزالة التبريد وظيفة
الوضع ص (←S-FLOWاختيار

٣٣٥(
األمامي الزجاج على التراكم من الجليد منع
عن الصقيع مزيل المساحات وشفرات
مجهًزا كان إذا األمامي الزجاج مساحة
إزالة وضع الهواء من الطلع غبار إزالة

الطلع غبار
العرض■ شاشة موديل الفرعية الشاشة

فقط١٠٫٣مقاس بوصة

األيسر الجانب حرارة درجة تهيئة يضبط
المروحة سرعة تهيئة يضبط

األيمن الجانب حرارة درجة تهيئة يضبط
التبريد وظيفة إيقاف تشغيل على يعمل

الرطوبة وإزالة
السائق مقعد من لكل الحرارة درجة يضبط

الوضع منفصل بشكٍل الراكب ومقعد
"DUAL←) ("٣٣٦ص(

الهواء تدفق وضع يختار

النوافذ■ على الضباب تكّون
تكون● عندما بسهولة النوافذ على الضباب سيتكون

الزر ضغط مرتفعة السيارة في الرطوبة نسبة

"A/C" اختيار أو "A/Cإزالة على سيعمل "
وإزالة المخارج من المنبعث الهواء من الرطوبة

بفاعلية األمامي الزجاج عن الضباب
بإيقاف"● قمت علىA/Cإذا الضباب يتكّون قد ،"

أكبر بسهولة النوافذ
استعمال● تم إذا النوافذ على الضباب يتكون قد

الهواء تدوير إعادة وضع
كان■ إذا األمامي الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل

مجهًزا
على الصقيع تكون لمنع الخاصية هذه تستعمل

المساحات وشفرات األمامي الزجاج
باختيار بالخياراتقم التحكم شاشة على

الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل تشغيل عند
عرض يتم التحكماألمامي، شاشة على
الهواء تكييف بنظام

عن األمامي الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل يتوقف
معينة زمنية مدة انقضاء بعد تلقائيًا العمل

الرفيق■ االقتصادي الهواء تكييف نظام وضع
بالبيئة

القيادة وضع اختيار مفتاحEcoعند باستعمال
تكييف نظام وضع تشغيل يتم القيادة، وضع اختيار

بالبيئة الرفيق االقتصادي الهواء
القيادة وضع غير آخر قيادة وضع اختيار ،Ecoعند

االقتصادي الهواء تكييف نظام وضع يتوقف فقد
بالبيئة الرفيق

S-FLOWالوضع■
المقاعد على الهواء لتدفق األولوية إعطاء يتم

تكييف ونظام الهواء بتدفق التحكم ويتم األمامية،
بفعالية الخلفية للمقاعد الهواء

باختيار بالخياراتقم التحكم شاشة على
الوضع تشغيل عند المؤشر .S-FLOWيضيء

باختيار الوضعقم إلى للعودة أخرى مرة
السابق

الطلع■ غبار إزالة وضع
إلى الهواء ويتدفق الهواء من الطلع غبار إزالة تتم

الجسم من العلوي الجزء
باختيار بالخياراتقم التحكم شاشة على

عرض يتم الطلع، غبار إزالة وضع تشغيل عند

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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الهواء بتكييف التحكم شاشة على
يكون عندما األمامي الزجاج على الضباب تكّون لمنع

إزالة وظيفة تعمل قد بارًدا، الخارجي الهواء
الرطوبة

إيقاف تم إذا حتى للخارج الطلع غبار ترشيح يتم
الطلع غبار إزالة وضع

١" الزر ".AUTOاضغط
الحرارة٢ درجة تهيئة بضبط قم
٣" الزر اضغط التشغيل، ".OFFإليقاف

الوضع تشغيل عند الموديالت بعض في
الهواء مخرج عرضأوضاع يتم لن التلقائي،
عرض شاشة في المروحة سرعة ومستويات

الهواء تكييف بنظام التحكم لوحة
أوضاع أو المروحة سرعة تهيئة تشغيل تم إذا
التلقائي الوضع مؤشر سينطفئ الهواء، تدفق
التلقائي الوضع على المحافظة تتم ولكن،
تشغيلها تم التي تلك غير األخرى للوظائف

التلقائي■ الوضع استعمال
درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة سرعة ضبط يتم

المحيطة والظروف الحرارة
يكون أن إلى قصيرة لفترة المروحة تتوقف قد لذا،
بعد فوًرا لالنطالق جاهًزا البارد أو الدافئ الهواء

" الزر "AUTOضغط اختيار أو "AUTO."
الهواء■ تكييف نظام مرشح
٤٠٧ص←

الطلب■ حسب الضبط
تشغيل المثال سبيل على التهيئات تغيير يمكن

وضع التلقائيA/Cمفتاح
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات

٤٨٥(

لتشغيل التالية اإلجراءات من أي بتنفيذ قم
" ":DUALالوضع

" الزر ".DUALاضغط
" باختيار التحكمDUALقم شاشة على "

بالخيارات
الراكب لجهة الحرارة درجة تهيئة اضبط

جهة حرارة درجة ضبط زر بواسطة
الراكب

الوضع تشغيل عند المؤشر يضيء
"DUAL."

الهواء■ مخارج موقع
تبًعا الهواء ومستوى الهواء مخارج تتغير

المختار الهواء تدفق لوضع

تحذير
المجهزة■ السيارات بحروق اإلصابة لتفادي

األمامي الزجاج عن الصقيع بمزيل
من السفلي الجزء في الموجود الزجاج تلمس ال
عند األمامية األعمدة جانب أو األمامي الزجاج

األمامي الزجاج مساحة عن الصقيع مزيل تشغيل

التلقائي الوضع استعمال

مقعد من لكل الحرارة درجة ضبط
منفصل بشكٍل الراكب ومقعد السائق

" ")DUALالوضع

الهواء مخرج تشغيل وعمليات مخطط
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وفتحها■ الهواء مخارج موضع ضبط
وإغالقها

األمام

أو١ لليسار الهواء تيار توجيه على يعمل
لألسفل أو لألعلى أو اليمين

إغالق٢ أو لفتح المقبض إدارة على يعمل
الهواء فتحة

الخلف

أو١ لليسار الهواء تيار توجيه على يعمل
لألسفل أو لألعلى أو اليمين

إغالق٢ أو لفتح المقبض إدارة على يعمل
الهواء فتحة

تحذير
ضباب■ مزيل تشغيل في تقطع حدوث لعدم

األمامي الزجاج
القياس أجهزة لوحة على شيء أي بوضع تقم ال
إعاقة تتم فقد وإال الهواء مخارج يغطي أن يمكن

عن الضباب مزيالت يمنع مما الهواء، تدفق
الضباب إزالة من األمامي الزجاجي
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مجهًزا:* كان إذا
المدفأة القيادة عجلة إيقاف تشغيل على يعمل

القيادة عجلة تشغيل عند المؤشر ضوء يضيء
المدفأة

التشغيل■ حالة
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
المؤقت■ وظيفة

بعد تلقائيًا المدفأة القيادة عجلة دقيقة٣٠ستتوقف

األمام■
خارجية تهوية بفتحات المجهزة السيارات

للمقعد
حالة تتغير المفتاح، ضغط فيها يتم مرة كل في

يلي كما التشغيل
← متوسط٣عاٍل مضاءة قسم٢أقسام

← منخفض ← ١مضيئان مضيء قسم
إيقاف

كهرماني المستوى مؤشر أثناءيضيء
التشغيل

المدفأة القيادة دفايات*عجلة
المقاعد*المقاعد *هوايات

المدفأة القيادة عجلة
القيادة مقبضعجلة بإحماء تقوم

المقاعد دفايات
المقاعد تنجيد بإحماء تقوم

المقاعد هوايات
على جيد هواء تدفق على بالمحافظة تقوم
من هواء نفث طريق عن المقاعد تنجيد

المقاعد

تحذير
طفيفة■ بحروق اإلصابة لتفادي

شخصفي أي المس إذا الحذر توخي يجب
تشغيل عند المقاعد أو القيادة عجلة التالية الفئات

الدفاية
والمرضى● والمسنون الصغار واألطفال الرضع

الجسدية اإلعاقات وذوي
الحساسة● البشرة األشخاصذوي
باإلجهاد● المصابون األشخاص
أو● كحولية مشروبات تناولوا الذين األشخاص

أدوية المنومة، األدوية النعاس تسبب عقاقير
إلخ البرد،

مالحظة
المقاعد■ وهوايات المقاعد دفايات تلف لمنع

غير أسطح ذات ثقيلة أشياء وضع إلى تعمد ال
بأشياء المقعد بوخز تقم وال المقعد على منتظمة

إلخ مسامير، إبر، مثل حادة
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

المحرك توقف أثناء الوظائف تستعمل ال

المدفأة القيادة عجلة

المقاعد دفايات

A
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ةيلخادلاتازيمملا

للمقعد تهوية بفتحات المجهزة السيارات
حالة تتغير المفتاح، ضغط فيها يتم مرة كل في

يلي كما التشغيل
← متوسط٣عاٍل مضاءة قسم٢أقسام

← منخفض ← ١مضيئان مضيء قسم
إيقاف

المستوى ومؤشر كهرماني المؤشر يضيء
التشغيلأخضر أثناء

الخلف■
حالة تتغير المفتاح، ضغط فيها يتم مرة كل في

يلي كما التشغيل
← متوسط٣عاٍل مضاءة قسم٢أقسام

← منخفض ← ١مضيئان مضيء قسم
إيقاف

كهرماني المستوى مؤشر أثناءيضيء
التشغيل

التشغيل■ حالة
محول يكون عندما المقاعد دفايات استعمال يمكن

الوضع في المحرك .IGNITION ONتشغيل

حالة تتغير المفتاح، ضغط فيها يتم مرة كل في
يلي كما التشغيل

← متوسط٣عاٍل مضاءة قسم٢أقسام
← منخفض ← ١مضيئان مضيء قسم

إيقاف
أخضر المستوى ومؤشر أخضر المؤشر يضيء

التشغيل أثناء

A

A

تحذير
واإلصابة■ الزائد اإلحماء في التسبب لتفادي

طفيفة بحروق
عند التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

المقعد دفاية استعمال
عند● وسادة أو ببطانية المقعد تغطي ال

المقعد دفاية استعمال
الالزم● من أكثر المقعد دفاية تستعمل ال

أمامية المقاعد هوايات

A
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التشغيل■ حالة
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON.
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المقصورة٣-٥ أضواء استعمال

ةيلخادلاتازيمملا

المقصورة.٣-٥ أضواء استعمال

الذكي والتشغيل الدخول بنظام المجهزة السيارات الخارجية القدم أضواء
←) الشخصية )٣٤٢صاألضواء

←) األمامي المقصورة )٣٤٢صضوء
←) الخلفي المقصورة )٣٤٢صضوء

األقدام حيز أضواء
الوضع• في المحرك تشغيل محول يكون األقدامIGNITION ONعندما حيز أضواء ستضيء ،

ستنطفئ األدنى، الحد إلى القياس أجهزة لوحة بضوء التحكم مفتاح إدارة تمت إذا ذلك، مع
←) األقدام حيز )٨٩صأضواء

الوضع• غير آخر موضع في السرعة تحويل ذراع وجود األقدامPعند حيز ضوء سطوع كثافة ستقل ،

التلقائية■ الشخصية األضواء إطفاء إضاءة
األضواء● تنطفئ تضيء المضيء الدخول نظام

المحرك، تشغيل محول لموضع وفًقا تلقائيًا
األبواب كانت سواء اإللكتروني، المفتاح ووجود

األبواب كانت وسواء مقفلة، غير مقفلة
مغلقة مفتوحة

إيقاف● عند مضاءًة المقصورة أضواء بقيت إذا

األضواء تنطفئ سوف المحرك، تشغيل محول
بعد دقيقة٢٠تلقائيًا

األمامية■ المقصورة أضواء استجابة عدم عند
كالمعتاد الشخصية واألضواء

سطح● على إلخ، األوساخ، الماء، التصاق عند
العدسة

مبللة● بيد تشغيلها عند

المقصورة أضواء قائمة

المقصورة أضواء موقع

A

B
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D
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إلخ● قفازات، ارتداء عند
الطلب■ حسب الضبط

المدة المثال سبيل على التهيئة تغيير يمكن
األضواء إطفاء قبل المنقضية

← الطلب حسب ضبطها يمكن التي صالمميزات
٤٨٥(

األمامي■ المقصورة ضوء
الضوء المس الضوء إطفاء إضاءة على يعمل
الخلفي المقصورة ضوء إطفاء إضاءة أيًضا تتم

بالفعل، الخلفي المقصورة ضوء إضاء عند ذلك، مع
ضوء تشغيل عمليات بواسطة به التحكم يتم لن

األمامي المقصورة

الباب موضع إيقاف تشغيل على يعمل

تشغيل١
والخلفية األمامية المقصورة أضواء تنطفئ تضيء

الباب إغالق فتح عند
إيقاف٢
الخلفي■ المقصورة ضوء

الضوء إيقاف تشغيل على يعمل
الخلفي المقصورة ضوء أيًضا ينطفئ يضيء

األمامي المقصورة ضوء تشغيل عمليات بواسطة
ضوء تشغيل عملية بواسطة الضوء إضاءة تمت إذا
المقصورة ضوء إطفاء يتعذر االمامي، المقصورة

المفتاح ضغط طريق عن الخلفي

المس األضواء إطفاء إضاءة على يعمل
األضواء

مالحظة
الضوء■ عدسات نزع

المقصورة ضوء عن العدسة نزع إلى أبًدا تعمد ال
ستتلف وإال، الشخصية واألضواء األمامي

بوكيل اتصل لنزعها، الحاجة استدعت إذا األضواء
لديك لكزس

البطارية■ شحنة تفريغ لمنع
عند الالزم من أكثر مضاءة األضواء تترك ال

المحرك إيقاف

المقصورة أضواء تشغيل

الشخصية األضواء تشغيل
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المقصورة٣-٥ أضواء استعمال

ةيلخادلاتازيمملا
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال
التخزين.٤-٥ أماكن مميزات استعمال

←) القفازات )٣٤٥صصندوق
←) البطاقات )٣٤٧صحامالت
←) القوارير )٣٤٦صحامالت
←) الكونسول )٣٤٥صصندوق
←) األكواب )٣٤٥صحامالت

←) اإلضافي )٣٤٦صالصندوق

التخزين أماكن مميزات قائمة

التخزين أماكن مميزات موقع

A

B

C

D

E

F

تحذير
السيارة■ في تركها عدم يجب التي األشياء

في الرش علب أو الوالعات أو النظارات تترك ال
حدوث في يتسبب قد هذا ألن التخزين أماكن

السيارة كابينة حرارة درجة ترتفع عندما التالي
تتشقق● أو الحرارة بفعل النظارات تتشوه قد

المخزنة األخرى األشياء المست إذا

المست● إذا الرش علب أو الوالعات تنفجر قد
أو الوالعة تشتعل قد المخزنة، األخرى األشياء
خطر إلى يؤدي مما الرش علب من الغاز يخرج

الحريق
التخزين■ حجيرات استعمال عدم عند

صندوق استعمال عدم عند أو القيادة عند
مغلقة أبقها الكونسول، وصندوق القفازات

قد المفاجئ، االنحراف أو المفاجئ الكبح حال في
المفتوح بالغطاء راكب ارتطام نتيجة حادث يقع

بداخله المخزنة األشياء أو
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الزر١ اضغط الفتح على يعمل
المفتاح٢ بواسطة القفل فك على يعمل

الميكانيكي
المفتاح٣ بواسطة القفل على يعمل

الميكانيكي

القفازات■ صندوق ضوء
أضواء تضيء عندما القفازات صندوق ضوء يضيء

المؤخرة

القفل١ لتحرير الزر تدفع بينما الغطاء ارفع

ارفع٢ السلكي بشاحن المجهزة السيارات
الالسلكي الشاحن

المجهزة■ غير السيارات الكونسول صندوق درج
السلكي بشاحن

نزعها ويمكن للخلف لألمام الدرج سحب يتم

الكونسول■ صندوق ضوء
أضواء تضيء عندما الكونسول صندوق ضوء يضيء

المؤخرة

األكواب■ حامالت
األمام

القفازات صندوق

الكونسول صندوق

القوارير حامالت األكواب حامالت
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال

الخلف
التحرير زر وادفع لألسفل الذراع مسند اسحب

القوارير■ حامالت
األمام

الخلف

القوارير■ حامالت األكواب حامالت
الغطاء● بإغالق قم قارورة، تخزين عند
لحجمها● وفًقا معينة قارورة تخزين يتعذر قد

وشكلها

الحزام باستعمال الغطاء انزع

اإلضافي■ الصندوق غطاء
تم● الذي اإلضافي الصندوق غطاء تخزين يمكن

الكونسول صندوق في الموجود الدرج في نزعه

تحذير
حامالت■ في وضعها المالئم غير األشياء

القوارير حامالت األكواب
العلب أو األكواب غير شيء أي وضع إلى تعمد ال
األكواب حامالت في األلمنيوم من المصنوعة
حامالت خارج تنقذف أن يمكن األخرى المواد

المفاجئ، الكبح أو حادث وقوع حالة في األكواب
قم أمكن، إذا بجروح اإلصابة في وتتسبب
التعرض لمنع الساخنة المشروبات بتغطية

بالحروق لإلصابة

مالحظة
الخلفية■ األكواب حاملة تلف لمنع

مسند تخزين قبل األكواب حاملة بتخزين قم
الذراع

حامالت■ في تخزينها ينبغي ال التي األشياء
القوارير

الزجاجية األكواب أو المفتوحة القوارير تضع ال
حامالت في سائل على تحتوي التي الورقية أو
تنكسر وقد محتوياتها تنسكب قد القوارير

الزجاجية األكواب

اإلضافي الصندوق
A
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال

ةيلخادلاتازيمملا

الصندوق● غطاء من الخلفي الجانب استعمال يمكن
←) زينة مرآة أنه على )٣٥١صاإلضافي

المجهزة السيارات القفازات صندوق داخل
فقط يمنى قيادة بعجلة
القفازات صندوق افتح

الشمس حاجبة على

استعماله ليتم الخطاف ارفع
تثبيت إلحكام األمتعة تثبيت خطافات تصميم تم

المرتخية األشياء

استعماله ليتم الخطاف ارفع
الخطاف باستعمال األمتعة، تعليق يمكن

البطاقات حامالت

األمتعة حجيرة مميزات

األمتعة تثبيت خطافات

تحذير
األمتعة■ تثبيت خطافات استعمال عدم عند

بإعادة دائًما قم اإلصابات، وقوع لتفادي
أثناء بها الخاصة الضم مواضع إلى الخطافات

االستعمال عدم

األمتعة تثبيت شبكة خطافات
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال

←) الخطاف بتثبيت وقم األرضية لوح ارفع
التالية٣٤٩ص األشياء ضم يمكن

مدمج احتياطي بإطار المجهزة السيارات

أخرى وأشياء األولية اإلسعافات صندوق
الكماليات

التحذيرية *العاكسة
كتجهيز:* مرفقة غير نفسها التحذيرية العاكسة

أصلي
لتصليح الطوارئ بعدة المجهزة السيارات

المثقوب اإلطار

التحذيرية أخرى*العاكسة وأشياء
أخرى وأشياء األولية اإلسعافات صندوق

تحذير
تثبيت■ شبكة خطافات استعمال عدم عند

األمتعة
بإعادة دائًما قم اإلصابات، وقوع لتفادي

أثناء بها الخاصة الضم مواضع إلى الخطافات
االستعمال عدم

البقالة أكياس تعليق خطافات

مالحظة
البقالة■ أكياس تعليق خطافات إتالف لمنع

من أثقل جسم أي تعليق إلى تعمد على٥ال كجم
البقالة أكياس تعليق خطافات

الدرج تحت الموجودة األرضية

A

B

C

A

B
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال

ةيلخادلاتازيمملا

كتجهيز:* مرفقة غير نفسها التحذيرية العاكسة
أصلي

الخلفي١ الباب افتح

األرضية٢ لوح وافتح لألعلى الذراع اسحب

الخطاف٣ وانزع األرضية لوح ارفع
لوح من الخلفي الجانب على الموجود

األرضية

العلوية٤ الحافة على الخطاف بتركيب قم
مبين هو كما الخلفي الباب فتحة من

الجانبي■ األرضية لوح تركيب عند
" العالمة تتجه بحيث بتركيبه " FRONT قم
السيارة من االمامي الجانب إلى

األرضية لوح

تحذير
نزعها■ أو األرضية ألوح فتح تم إذا

القيادة قبل األصلية مواضعها إلى بإعادتها قم
نتيجة حادث يقع قد المفاجئ، الكبح حال في

المخزنة األشياء أو األرضية بألواح راكب ارتطام
الدرج تحت األرضية في
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التخزين٤-٥ أماكن مميزات استعمال

المشابك١ عن األسالك بفصل قم

لألعلى٢ األمتعة غطاء بطي قم

األرضية٣ لوح وافتح لألعلى الذراع اسحب

األمتعة٤ غطاء انزع
الخلف، إلى الخلفي للمقعد المقعد ظهر هبوط عند
موضع أقصى في الغطاء يكون أن بعد الغطاء انزع

←) )١٣٦صقائم

تحت٥ األرضية في االمتعة غطاء بتخزين قم
األرضية لوح رفع أثناء الدرج

األمتعة غطاء تخزين

تحذير
األمتعة■ غطاء
األمتعة● غطاء على شيء أي وضع إلى تعمد ال

فقد المفاجئين، الدوران أو الكبح حال في
أن يمكن بالركاب وترتطم األشياء تنقذف

ينجم متوقع، غير حادث وقوع إلى هذا يؤدي
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه

االمتعة● غطاء على بالصعود لألطفال تسمح ال
يتلف أن يمكن األمتعة غطاء على الصعود
أن المحتمل من الذي األمر األمتعة، غطاء

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة في يتسبب
للطفل
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األخرى٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

ةيلخادلاتازيمملا

األخرى.٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

اقلبها١ األمامي، الموضع في الحاجبة لضبط
لألسفل

اقلبها٢ الجانبي، الموضع في الحاجبة لضبط
وحركها المشبك، من وانزعها لألسفل،

جانبي بشكل

الشمس■ حاجبات
لفتحه الغطاء اسحب

الغطاء فتح عند الضوء يضيء

اإلضافي■ الصندوق
باستعمال اإلضافي الصندوق غطاء انزع

)٣٤٦ص(←الحزام
الغطاء من الخلفية الجهة على زينة مرآة هناك

البطارية■ شحنة تفريغ لمنع تلقائيًا الضوء ينطفئ
إيقاف عند مضاءًة الزينة مرايا أضواء بقيت إذا

تلقائيًا األضواء تنطفئ سوف المحرك، تشغيل محول
دقيقة٢٠بعد

ساعة وقت ضبط خاللGPSيتم من تلقائيًا
وقت معلومات .GPSاستعمال

نظام مالك "دليل راجع التفاصيل، لمعرفة
المتعددة" والوسائط التوجيه

األخرى الداخلية المميزات

الشمس حاجبات

الزينة مرايا

A

مالحظة
الزينة■ مرآة في تلف حدوث لمنع

تعرضها ال اإلضافي، الصندوق غطاء نزع عند
الجزء على ثقيلة أجسام تضع أو قوية لصدمات

منها العلوي
البطارية■ شحنة تفريغ لمنع

طويلة زمنية لفترات مشغلة الزينة أضواء تترك ال
المحرك إيقاف أثناء

الساعة
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األخرى٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

لألجهزة التيار إمداد استعمال يرجى
من أقل تستعمل التي فولط١٢اإللكترونية

مباشر التيار١٠تيار استهالك يبلغ أمبير
واط١٢٠

احرصعلى اإللكترونية، األجهزة استعمال عند
التيار مخارج لكافة التيار استهالك يكون أن

من أقل واط١٢٠الموصلة
الكونسول■ صندوق

الغطاء افتح

األمتعة■ حجيرة
الغطاء افتح

عندما■ التيار مخرج استعمال يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

ACCESSORYالوضع .IGNITION ONأو

وضع■ إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند
اإليقاف

الشحن، بوظائف المجهزة الكهربائية األجهزة افصل
بقيت إذا النقالة البطارية مجموعة في الحال هو كما

محول إدارة تتم ال فقد متصلة، األجهزة تلك مثل
اعتيادي بشكل اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل

التيار■ مخرج استعمال
لكبالت الكونسول صندق في الموجودة الثلمة تتيح

صندوق يكون عندما حتى عبره المرور التيار
مغلًقا الكونسول

وضع بمجرد النقال الجهاز شحن يمكن
الالسلكي الشحن مع المتوافقة النقالة األجهزة

الرمز الطاقةQiذو اتحاد لمقياس تبًعا وذلك
 Wireless Power) الالسلكية

Consortium) الهواتف في الحال هو كما ،
حيز على إلخ النقالة، األجهزة وبطاريات الذكية

الشحن
األجهزة مع الوظيفة هذه استعمال يتعذر

التيار مخرج

مالحظة
التيار■ مخرج استعمال عدم عند

مخرج غطاء أغلق التيار، مخرج إتالف لتفادي
التيار مخرج استعمال عدم عند التيار

تدخل التي السوائل أو الغريبة األجسام تتسبب قد
كهربائي تماس حدوث في التيار مخرج في

البطارية■ شحنة تفريغ لمنع
عند الالزم من أكثر التيار مخرج تستعمل ال

المحرك إيقاف

مجهًزا كان إذا الالسلكي الشاحن

P.352



٣٥٣

٥

NX300/NX200_OM_GH

األخرى٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

ةيلخادلاتازيمملا

باالعتماد أيًضا، الشحن حيز من األكبر النقالة
كالمعتاد يعمل ال فقد النقال، الجهاز على

الخاصباألجهزة التشغيل دليل قراءة يرجى
استعمالها المراد النقالة

■" "Qiالرمز
" اتحادQiالرمز لمقياس تجارية عالمة هو "

الالسلكية  Wireless Power) الطاقة
Consortium) .

القطع■ كافة أسماء

بالتيار اإلمداد مفتاح
التشغيل مؤشر ضوء

الشحن منطقة
الالسلكي■ الشاحن استعمال
١←) الكونسول صندوق )٣٤٥صافتح

الخاص٢ بالتيار اإلمداد مفتاح اضغط
الالسلكي بالشاحن

كل مع واإليقاف التشغيل بين التبديل على يعمل
بالتيار اإلمداد مفتاح على ضغطة

أخضر التشغيل مؤشر ضوء يضيء التشغيل، عند
حالة حفظ يتم متوقًفا، المحرك يكون عندما حتى
الذاكرة في بالتيار اإلمداد مفتاح إيقاف تشغيل

بالجهاز٣ الخاصة الشحن جهة بوضع قم
األسفل في النقال

التشغيل مؤشر ضوء يضيء الشحن، عند
برتقالي

قريبًا النقال الجهاز وضع حاول الشحن، يتم لم إذا
الشحن حيز منتصف من اإلمكان قدر

التشغيل مؤشر ضوء يضيء الشحن، اكتمال عند
أخضر

الشحن■ إعادة وظيفة
ثابتة فترة مضي وبعد الشحن اكتمال عند

مجدًدا الشحن يبدأ الشحن، تعليق حالة في
الشحن يتوقف النقال، الجهاز نقل عند

A

B

C
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األخرى٥-٥ الداخلية المميزات استعمال

مجدًدا يبدأ ثم ومن للحظة
التشغيل■ مؤشر ضوء إضاءة حاالت

يواصل:* حاالت هناك النقال، الجهاز على باالعتماد
باللون اإلضاءة التشغيل مؤشر ضوء فيها

الشحن اكتمال بعد حتى البرتقالي
التشغيل مؤشر يومضضوء عندما

التشغيل مؤشر يومضضوء خطأ، حدوث عند
البرتقالي باللون

الجداول على باالعتماد األخطاء مع التعامل
التالية

ثانية• كل واحدة مرة متكرر الوميضبشكل
برتقالي

ومستمر٣يومض• متكرر بشكل مرات
برتقالي

ومستمر٤يومض• متكرر بشكل مرات
برتقالي

عندما■ الالسلكي الشاحن تشغيل يمكن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

ACCESSORYالوضع .IGNITION ONأو
النقالة■ األجهزة استعمال إمكانية

ذو للمقياس الالسلكي الشحن مقياس استعمال يمكن
المتوافقةQiالرمز األجهزة على

الرمز ذو المقياس من األجهزة كافة ليست ذلك، مع
Qiمضمونة والمتوافقة

يهدف ذكية، وهواتف نقالة هواتف بواسطة التشغيل
المنخفض الكهربائي اإلمداد ذات النقالة األجهزة إلى

عن تزيد ال التي واط٥للتيار
األجهزة■ على والكماليات األغطية تركيب عند

النقالة
فيها تكون التي الحاالت في الشحن إلى تعمد ال

المقياس استخدام على قادرة غير والكماليات الغطاء
على باالعتماد النقال الجهاز على المثبت الرمز ذو
احتمالية هناك يكون ال فقد والكمالية، الغطاء نوع
جهاز بواسطة حتى الشحن إجراء عدم عند للشحن

الغطاء انزع الشحن، حيز على موجود نقال
والكماليات

مؤشر ضوء
الحاالتالتشغيل

الشاحناإليقاف بتيار اإلمداد يكون عندما
متوقًفا الالسلكي

يضيء أخضر
إمكانية حالة االستعداد وضع في

الشحن
الشحن اكتمال *عند

برتقالي
يضيء

حيز على نقال جهاز وضع عند
النقال الجهاز رصد الشحن

الشحن

بها مشتبه االستخدامأسباب طريقة
السيارة اتصال إخفاق

بالشاحن
لكزس بوكيل اتصل

لديك

بها مشتبه االستخدامأسباب طريقة
عالقة غريبة مادة يوجد
وحيز النقال الجهاز بين

الشحن

الغريبة المادة انزع
الجهاز بين من العالقة
الشحن وحيز النقال

خارج النقال الجهاز
نظًرا التزامن نطاق

من نقله يتم الذي للجهاز
الشحن منطقة منتصف

النقال الجهاز بوضع قم
حيز منتصف من بالقرب

الشحن

بها مشتبه االستخدامأسباب طريقة

الحرارة درجة ارتفاع
الالسلكي الشاحن في

مرة الشحن عن توقف
مرة بالشحن وابدأ واحدة
فترة انقضاء بعد أخرى

قصيرة زمنية
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ةيلخادلاتازيمملا

بموجات■ الراديو إلى ضوضاء تدخل الشحن، أثناء
AM

انخفاض من وتحقق الالسلكي الشاحن أوقف
اإلمداد مفتاح ودفع الضوضاء، قلت إذا الضوضاء

لمدة الالسلكي بالشاحن الخاص ثانية٢بالتيار
ويمكن الشاحن تكرار تغيير يمكن مستمر، بشكل

الوضعية، تلك وفي أيًضا، الضوضاء خفض
البرتقالي باللون التشغيل مؤشر  ٢سيومضضوء

مرة
الالسلكي■ الشاحن حول هامة نقاط
مقصورة● في اإللكتروني المفتاح رصد تعذر إذا

الباب فتح عند الشحن إجراء يتعذر السيارة،
مؤقت بشكل الشحن تعليق يتم قد وإغالقه،

الالسلكي● الشحن جهاز يصبح قد الشحن، عند
يعد ال هذا فإن ذلك مع إحماًء، أكثر النقال والجهاز

عطالً
أثناء إحماًء أكثر النقال الجهاز يصبح عندما

الحماية لوظيفة نظًرا الشحن يتوقف فقد الشحن،
عندما الحالة، هذه في النقال الجهاز جانب على

بشكل النقال الجهاز حرارة تنخفضدرجة
أخرى مرة بالشحن قم ملحوظ،

التشغيل■ أصوات
أثناء صوت سيصدر بالتيار، اإلمداد تشغيل عند
يعد ال هذا فإن ذلك مع النقال، الجهاز عن البحث

عطالً

الالسلكي■ الشاحن حول مصادقة
تايوان في المباعة للسيارات
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غواتيماال جمهورية في المباعة للسيارات
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ةيلخادلاتازيمملا

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

ال السالمة، لغايات النقال، الجهاز شحن عند
الرئيسي الجزء بتشغيل السائق يقوم أن ينبغي

القيادة أثناء النقال الجهاز من
األجهزة■ مع اإلشارات بتداخل خاص تنبيه

اإللكترونية
منظمات يستخدمون الذين األشخاص على ينبغي
عالج منظمات أو المزروعة القلب نبضعضلة
مانعات أو القلب لعضلة القلبي التزامن اختالل
أية إلى إضافًة المزروعة، القلب عضلة اختالجات

يستشيروا أن أخرى، كهربائية طبية أجهزة
معلومات على للحصول لديهم المعالج الطبيب
يكون قد الالسلكي الشاحن استعمال حول

على تأثيًرا الالسلكي الشاحن تشغيل لعمليات
الطبية األجهزة

بحروق■ اإلصابة أو التلف لمنع
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

احتمالية عنه ينجم قد ذلك فعل في اإلخفاق
حريق ونشوب فيها، تلف وحدوث المعدات إخفاق

الزائد لإلحماء نظًرا بحروق واإلصابة
حيز● بين معدنية أجسام أي إدخال إلى تعمد ال

الشحن أثناء النقال والجهاز الشحن
معدنية،● أجسام ملصقات، إلصاق إلى تعمد ال

النقال الجهاز أو الشحن حيز على إلخ،
وقم● إلخ، قماش، بقطعة تغطيته إلى تعمد ال

بالشحن
تلك● غير نقالة أجهزة شحن إلى تعمد ال

المخصصة
أو● تفكيكها أجل من األجزاء تفريق تحاول ال

تعديلها
زائدة● لقوة أو لضربة تعريضه إلى تعمد ال

مالحظة
بشكٍل■ الوظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح
صحيح بشكل تعمل ال قد التالية، الحاالت في

بالكامل● مشحون النقال الجهاز
والجهاز● الشحن حيز بين غريب شيء هناك

النقال
بسبب● أعلى تصبح النقال الجهاز حرارة درجة

الشحن
لألعلى● مواجًها النقال الجهاز شحن سطح
حيز● محاذاة خارج النقال الجهاز موضع

الشحن
توليد● محطة أو تلفزيون بث برج من بالقرب

أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء
أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة شاشة
كهربائية ضوضاء أو السلكية موجات تولد

قوية
للمواد● اإللكتروني المفتاح مالمسة عند

بها تغطيته أو التالية المعدنية
ألمنيوم• برقائق مغطاة بطاقات
ألمنيوم• رقائق على تحتوي التي السجائر علب

بداخلها
معدنية• يد حقائب أو نقود محافظ
المعدنية• العمالت
المعادن• من مصنوعة أيدي مدفئات
اسطوانات• مثل معلومات وCDوسائط

DVD
تصدر● أخرى السلكية مفاتيح استعمال عند

سيارتك من بالقرب السلكية موجات
عند أعاله، ذكر ما باستثناء ذلك، إلى باإلضافة
عندما أو طبيعي بشكل بعمله الشاحن قيام عدم
بشكل التشغيل عرض شاشة يومضمصباح
الشاحن في عطل هناك أن يعتبر مستمر،
لديك لكزس بوكيل اتصل الالسلكي
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الستعماله لألسفل الذراع مسند بطي قم

على المركب المساعدة مقبض استعمال يمكن
على جلوسك أثناء جسمك ليدعم السقف

المقعد

مالحظة
البيانات■ في تلف حدوث أو اإلخفاق لتفادي
في● الحال هو كما ممغنطة، بطاقات تحمل ال

المسجلة الوسائط أو االئتمانية، البطاقات
أثناء الشاحن من بالقرب إلخ، الممغنطة،

تأثير تحت البيانات تختفي قد وإالّ الشحن،
هو كما دقيقة أدوات تحمل ال أيًضا، المغنطة
من بالقرب إلخ، المعصم، ساعات في الحال

األشياء هذه مثل تنكسر فقد الشاحن،
ترتفع● قد الكابينة في النقالة األجهزة تترك ال

تكون عندما الكابينة، داخل الحرارة درجة
الجهاز تلف في وتتسبب الشمس، أشعة تحت

البطارية■ شحنة تفريغ لمنع
السلكي شاحن تستعمل ال المحرك، توقف عند

طويلة زمنية لفترة

الذراع مسند

مالحظة
الذراع■ مسند تلف لمنع

الذراع مسند على كبير حمل وضع إلى تعمد ال

المساعدة مقابض

تحذير
المساعدة■ مقابض

إلى الدخول عند المساعدة مقبض تستعمل ال
مقعدك النهوضمن أو منها الخروج أو السيارة

مالحظة
المساعدة■ مقبض في تلف حدوث لمنع

بمقبض ثقيلة أشياء أي تعليق إلى تعمد ال
ثقيل لحمل تعرضه أو المساعدة
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ةيانعلاوةنايصلا

والعناية الصيانة

والعناية.١-٦. الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٣٦٢.تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٣٦٥...تنظيف

الصيانة.٢-٦
الصيانة ٣٦٨....................متطلبات
الدورية ٣٧٠......................الصيانة

بنفسك.٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال
التي الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات

بنفسك ٣٨١.....................تجريها
المحرك ٣٨٣........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣٨٣......تحديد
المحرك ٣٨٥......................حجيرة

٣٩٤.............................اإلطارات
اإلطارات نفخ ٤٠٥.................ضغط

٤٠٦..............................العجالت
الهواء تكييف نظام ٤٠٧...........مرشح
اإللكتروني المفتاح ٤٠٩..........بطارية
الفيوزات ٤١١...........فحصواستبدال

األضواء ٤١٤.......................لمبات
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والعناية.١-٦ الصيانة

إلى األعلى من وفيرة بكميات الماء رش
العجالت ومبيت السيارة جسم على األسفل
وغبار أوساخ أية إلزالة السيارة وأسفل

اسفنج قطعة باستعمال السيارة جسم اغسل
الشامواه مثل ناعمة قماش قطعة أو

استعمل إزالتها، تصعب التي للبقع بالنسبة
تماًما واشطفها سيارات غسيل صابون

بالماء
مياه قطرات أي امسح
عندما الشمع من بطبقة سيارتك بطالء قم

للماء المقاومة الحماية طبقة حالة تتدهور
على قطرات شكل على الماء تجمع عدم حال في
السيارة جسم بطالء قم النظيف، السيارة سطح

بارًدا السيارة جسم يكون عندما الشمع من بطبقة

الترميم■ ذاتي طالء
يقاوم الترميم ذاتي بطالء السيارة جسم يمتاز

حدوثها في تتسبب والتي الصغيرة السطح خدوش
إلخ السيارات مغاسل

من● الطالء استالم٨إلى٥يدوم وقت من سنوات
المصنع من السيارة

الخدش● لعمق تبًعا وذلك الترميم مدة تختلف
الترميم مدة تصبح قد الخارجية الحرارة ودرجة
الماء وضع بسبب دافئًا الطالء يكون عندما أقصر

عليه الدافئ
تتسبب● التي العميقة الخدوش ترميم يتعذر

حدوثها في إلخ المعدنية، العمالت المفاتيح،
حاتة● مواد على يحتوي الذي الشمع تستعمل ال

أوتوماتيكية■ سيارات مغسلة في السيارة غسل
السيارة● غسل قبل
المرايا• بطي قم
مجهًزا• كان إذا اآللي الخلفي الباب أوقف

بتمديد قم السيارة مقدمة من السيارة بغسل ابدأ
القيادة قبل المرايا

السيارات● مغاسل في المستعملة الُفرش
تؤذي و سيارتك تخدشسطح قد األوتوماتيكية

طالئها
بعض● في للغسل قابالً الخلفي الجناح يكون ال قد

أيًضا وهناك األوتوماتيكية السيارات مغاسل
للتلف السيارة تعرض خطر لزيادة احتمالية

العالي■ بالضغط تعمل التي السيارات مغاسل
إلى تعمد فال الكابينة، إلى تدخل قد المياه أن بما
الموجودة الفجوات من بالقرب الفوهة رأس وضع
هذه برش تقم أو بالنوافذ، المحيطة أو األبواب حول

مستمر بشكل المناطق
الذكي■ والتشغيل الدخول نظام حول مالحظة
المفتاح● كان بينما مبتالً الباب مقبض أصبح إذا

قفل يتم قد التشغيل، نطاق ضمن اإللكتروني
اتبع الحالة، تلك في متكرر بشكٍل قفله وفك الباب

السيارة لغسل التالية التصحيحية اإلجراءات
مسافة• يبعد مكان في اإللكتروني المفتاح  ٢ضع

لضمان الحذر توخى السيارة عن أكثر أو متر
للسرقة المفتاح تعرض عدم

شحنة• توفير وضع على اإللكتروني المفتاح اضبط
الذكي والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية

)١٢٨ص←
األلمنيوم■ عجالت
محلول● باستعمال فوًرا أوساخ أية بإزالة قم

متعادل تنظيف
بعد● الفور على بالماء التنظيف محلول اغسل

استعماله
التنبيهات● اتباع من تأكد التلف، من الطالء لحماية

التالية االحتياطية
أو• قلوي أو حمضي تنظيف محلول تستعمل ال

حات
ُفرشصلبة• تستعمل ال
عندما• العجالت على تنظيف محلول تستعمل ال

الخارج من السيارة وحماية تنظيف

مكون لكل المالئمة بالطريقة بالتنظيف قم
به الخاصة والمواد

التنظيف إرشادات
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أو القيادة بعد الحال هو كما ساخنة، تكون
الحار الطقس في االصطفاف

المصّدات■
بطبقة المجهزة السيارات حاتة بمنظفات تفركها ال

للماء مضادة حماية
الجهة■ نوافذ على للماء مضادة حماية طبقة وضع

األمامية
من● التالية االحتياطية التنبيهات تزيد أن يمكن

للماء المضادة الطبقة فعالية
األمامية• الجهة نوافذ عن إلخ أوساخ، أية بإزالة قم

بانتظام
النوافذ• على بالتجمع والغبار لألوساخ تسمح ال

طويلة زمنية لفترة
ومرطبة ناعمة قماش بقطعة النوافذ بتنظيف قم

ممكن وقت بأقرب بالماء
تحتوي• التي الزجاج منظفات أو الشمع تستعمل ال

النوافذ تنظيف عند حاتة مواد على
التكثف• إلزالة معدنية أجسام أي تستعمل ال

المتراكم
كافيًا،● غير للماء المضادة المادة أداء يصبح عندما

لكزس بوكيل اتصل الطبقة تجديد الممكن من
لديك

تحذير
السيارة■ غسل عند

لحجيرة الداخلي الجزء على ماًء تسكب ال
حريق نشوب في يتسبب قد ذلك عمل المحرك

إلخ الكهربائية بالمكونات

السيارات■ األمامي الزجاج تنظيف عند
مستشعرة أمامي زجاج بمساحات المجهزة

للمطر
اإليقاف الوضع على المساحات مفتاح اضبط

" الوضع في المساحات مفتاح كان "،AUTOإذا
الحاالت في متوقع غير بشكٍل المساحات تعمل قد
وقوع أو األيدي احتباس ذلك عن ينتج وقد التالية،
شفرات تلف في والتسبب أخرى خطيرة إصابات

المساحات

إيقاف
AUTO

األمامي● الزجاج من العلوي الجزء لمس عند
المطر قطرات مستشعر يوجد حيث باليد

بالقرب● مشابه شيء أو مبللة خرقة حمل عند
المطر قطرات مستشعر من

األمامي● بالزجاج شيء ارتطم إذا
أو● مباشرًة المطر قطرات مستشعر لمست إذا

المطر قطرات بمستشعر ما شيء ارتطم إذا
العادم■ أنبوب حول احتياطية تنبيهات

ساخنًا العادم أنبوب بجعل العادم غازات تتسبب
جًدا

لمس لعدم الحذر توخى السيارة، غسيل عند
يبرد حتى الصوت كاتم قاطع ووحدة األنبوب
الساخن العادم أنبوب لمس ألن كافية، بدرجة

بحروق اإلصابة في يتسبب أن يمكنه

A

B
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تحذير
الخلفي■ المصد بخصوص احتياطية تنبيهات

كان إذا العمياء النقاط مراقبة بنظام المجهز
مجهًزا

بخدوش، أصيب أو الخلفي المصد طالء تقشر إذا
قم هذا، حدث إذا النظام في خلل يحدث فقد

لديك لكزس وكيل باستشارة

مالحظة
والمكونات■ الجسم وصدأ الطالء تلف لمنع

إلخ األلمنيوم، عجالت
التالية● الحاالت في فوًرا السيارة اغسل
البحر• ساحل من بالقرب القيادة بعد
األمالح• كثيرة طرق على القيادة بعد
أشجار• عصارة أو فحم قطران وجود حال في

الطالء أسطح على
فضالت• أو ميتة حشرات وجود حال في

الطالء أسطح على طيور فضالت أو حشرات
السناج• فيها يكثر مناطق في السيارة قيادة بعد

برادة أو المناجم غبار أو الزيوت أبخرة أو
الكيماوية المواد أو الحديد

بالتراب• كبير بشكل ملوثة السيارة أصبحت إذا
الوحل أو

والغازولين• البنزين مثل سوائل انسكبت إذا
الطالء أسطح على

قم● بخدوش، أصيب أو الطالء تقشر إذا
فوًرا بتصليحه

عنها● أوساخ أية بإزالة قم العجالت، صدأ لمنع
تخزين عند الرطوبة قليل مكان في وخزنها

العجالت
الخارجية■ األضواء تنظيف
أو● عضوية مواًدا تستعمل ال بعناية اغسلها

صلبة بفرشاة تدعكها
األضواء أسطح يتلف قد هذا فعل

على● الشمع طالء استعمال إلى أبًدا تعمد ال
األضواء أسطح

إتالف في يتسبب أن يمكن الشمع طالء
العدسات

األمامي■ الزجاج مساحات أذرع إتالف لمنع
الزجاج عن بعيًدا المساحات أذرع رفع عند
السائق جانب مساحة ذراع اسحب األمامي،
جانب مساحة مع العملية كرر ثم أوالً، لألعلى
إلى المساحات إعادة عند األمامي الراكب

جانب مساحة من بدًءا بذلك قم األصلية، مواضعها
األمامي الراكب

أوتوماتيكية■ سيارات مغسلة استعمال عند
أمامي زجاج بمساحات المجهزة السيارات

للمطر مستشعرة
اإليقاف وضع على المساحات مفتاح اضبط

" الوضع في المساحة مفتاح كان "،AUTOإذا
المساحات شفرات تتلف وقد المساحات تعمل قد

تعمل■ التي السيارات مغسلة استعمال عند
العالي بالضغط

المغاسل● في للماء تسمح ال السيارة، غسل عند
أو مباشرًة باالرتطام العالي الضغط ذات

الماء عن الناجمة للصدمة نظًرا الكاميرا بجوار
ال قد أنه احتمالية هناك العالي، الضغط ذو

كالمعتاد الجهاز يعمل
من● بالقرب الفوهة رأس وضع إلى تعمد ال

من المصنعة األغطية أو المطاطية األحذية
التالية األجزاء أو الموصالت أو الرانتج

تالمس حدث إذا للتلف تتعرضاألجزاء فقد
العالي الضغط ذات المياه وبين بينها

بالجر• المتعلقة األجزاء
التوجيه• نظام أجزاء
التعليق• نظام أجزاء
الكبح• نظام أجزاء
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باستعمال وغبار أوساخ أية بإزالة قم
المتسخة األسطح امسح كهربائية مكنسة

فاتر بماء مرطبة قماش بقطعة
بقطعة امسحها االوساخ، إزالة تعذرت إذا

تنظيف بمحلول ومرطبة ناعمة قماش
نسبته ما إلى ومخفف %تقريبًا١محايد

الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر
والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

بالصابون■ السجاد غسيل
الرغوي النوع من منظفات عدة األسواق في تتوفر
قم الرغوة لتوزيع فرشاة أو اسفنج قطعة استعمل
تستعمل ال متداخلة دائرية بحركة السجاد بفرك

يمكن لتجف واتركها المتسخة األسطح امسح الماء
السجاد على بالمحافظة ممتازة نتائج على الحصول

اإلمكان بقدر جاًفا
المقاعد■ أحزمة استخدام

متعادل وصابون اسفنج أو قماش قطعة استعمل
على األحزمة بفحص أيًضا قم لتنظيفها دافئ وماء
أو اهتراءات وجود عدم من للتأكد منتظمة فترات

شديدة تشققات أو تنسالت
حماية■ بطبقة المطلية األمامية الجانبية النوافذ

UV
حماية طبقة لديها المطلية األمامية الجانبية النوافذ

UVحماية بطبقة تلف أي حدوث تقيدUVلمنع ،
يلي بما

بقطعة● برفق امسحها متسخة، النوافذ كانت إذا
وقت بأسرع الفاتر بالماء أو بالماء مبللة قماش

ممكن
فتحها● إلى تعمد ال جًدا، متسخة النوافذ كانت إذا

مالحظة
مسافة● بعيدة النظيفة الفوهة بإبقاء سم٣٠قم

يتشوه فقد وإال السيارة جسم عن األقل على
هو كما يتلف، أو الرانتج من المصنع القسم

أيًضا، والمصدات الجانبية الزخارف في الحال
ذاته المكان من الفوهة إمساك إلى تعمد ال

مستمر بشكل
الزجاج● من السفلي الجزء رش إلى تعمد ال

إلى المياه دخلت إذا مستمر بشكل األمامي
الموجود الهواء تكييف نظام هواء مسرب

األمامي، الزجاج من السفلي الجزء من بالقرب
صحيح بشكل الهواء تكييف نظام يعمل ال فقد

األمامي■ الزجاج مساحات أذرع رفع عند
كونغ وهونغ تايوان باستثناء

الخطاف بأجزاء اإلمساك احرصعلى
لرفعها وذلك المساحات بأذرع الخاصة

أو رفعها، عند فقط المساحات شفرات تمسك ال
المساحات شفرات تشوه في تتسبب قد

A

السيارة مقصورة وحماية تنظيف

مكون لكل المالئمة بالطريقة بالتنظيف قم
به الخاصة والمواد

السيارة مقصورة حماية
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متكرر بشكٍل وإغالقها

تحذير
السيارة■ داخل الماء وجود
السيارة● على السائل سكب أو رش إلى تعمد ال

في عطل حدوث في يتسبب قد ذلك عمل
حريق نشوب أو إلخ الكهربائية، المكونات

فيها
الحركة● تقييد نظام تعريضمكونات تجنب

هواء ألكياس أسالكهSRSالتكميلي أو
للبلل السيارة داخل الموجودة

)٤٠ص(←
في تتسبب أن يمكنها الكهربائية األعطال
بشكل عملها عدم أو الهواء أكياس انفتاح

اإلصابة أو الوفاة عن يسفر قد مما صحيح،
خطيرة بجروح

أجهزة■ لوحة خصوًصا المقصورة تنظيف
القياس

الخاصة المنظفات أو الشمع استعمال إلى تعمد ال
على القياس أجهزة لوحة تنعكس قد بالتلميع

ويؤدي السائق رؤية يحجب مما األمامي، الزجاج
اإلصابة أو الوفاة عنه ينتج حادث، وقوع إلى

خطيرة بجروح

مالحظة
التنظيف■ محاليل
التنظيف،● محاليل من التالية األنواع تستعمل ال

السيارة مقصورة لون تغير إلى تؤدي قد ألنها
األسطح تلف أو بقع حدوث في تتسبب أو

المطلية
العضوية• المواد المقاعد غير األخرى األجزاء

القاعدية والمحاليل الغازولين أو البنزين مثل
والمبيضات واألصباغ الحمضية أو

مثل• الحمضية، أو القاعدية المحاليل المقاعد
والكحول والبنزين الثنر

المنظفات● أو الشمع استعمال إلى تعمد ال
المطلي السطح يتلف قد بالتلميع الخاصة
الداخلية األجزاء أو القياس أجهزة للوحة

األخرى

الجلدية■ األسطح تلف منع
لتجنب التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

الجلدية األسطح وتشوه تلف
األسطح● عن أوساخ أو غبار أي بإزالة قم

فوًرا الجلدية
المباشرة● الشمس أشعة إلى السيارة تعرض ال

الظل، في سيارتك أوقف طويلة زمنية لفترات
الصيف فصل في خاصة

أو● الفينيل من مصنوعة مواد أي تضع ال
شمعية مواد على تحتوي التي أو البالستيك
تلتصق قد المواد هذه ألن السيارة، فرش على
حرارة درجة ارتفعت إذا الجلدية باألسطح

كبير بشكل السيارة مقصورة
األرضية■ على الماء وجود

بالماء السيارة أرضية غسل إلى تعمد ال
إذا تتلف قد الصوتي النظام مثل السيارة أنظمة
الصوتي النظام مثل الكهربائية مكوناتها تبللت
قد السيارة أرضية تحت أو فوق الموجودة

الهيكل صدأ في أيًضا الماء يتسبب
األمامي■ الزجاج من الداخلي الجزء تنظيف عند

لكزس من األمان بنظام المجهزة السيارات
العدسة يالمس بأن الزجاج لمنظف تسمح ال

←) العدسة تلمس ال )٢٢٠صأيًضا،
االمامي■ للزجاج الداخلي السطح تنظيف

الخلفية والنافذة
النافذة● لتنظيف زجاج منظف تستعمل ال

أسالك إتالف في يتسبب قد هذا ألن الخلفية،
أو الخلفية النافذة ضباب مزيل تسخين

بماء مرطبة قماش قطعة استعمل الهوائي
امسح لتنظيفها برفق النافذة لمسح فاتر

أو التسخين ألسالك موازية بخطوط النافذة
الهوائي

أسالك● إتالف أو خدش عدم احرصعلى
الهوائي أو التسخين

األمامية■ الجهة نوافذ تنظيف
منظف مثل حات منتج أو مركب أي تستعمل ال
النوافذ لتنظيف الشمع التنظيف، مواد الزجاج،

الطالء طبقة ذلك يتلف قد
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قماش قطعة باستعمال الغبار بإزالة قم
بالماء مرطبة صناعي شامواه أو ناعمة

ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح
المتبقي البلل إلزالة وجافة

تشطيب■ ذات معدنية بمسحات المناطق تنظيف
أملس

الحقيقي المعدن من طبقة المعدنية المناطق تستعمل
بقيت إذا بانتظام تنظيفها الضروري من للسطح

يكون فقد الزمن، من طويلة لفترات متسخة المناطق
تنظيفها الصعب من

باستعمال وغبار أوساخ أية بإزالة قم
كهربائية مكنسة

باستعمال زائدة والغبار األوساخ امسح
تنظيف بمحلول مرطبة ناعمة قماش قطعة

مخّفف
تتجاوز ال متعادل صوف تنظيف محلول استعمل

عن تركيزه الماء٥نسبة مع %تقريبًا
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

التنظيف محلول بقايا جميع وامسح
ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح

الجلد اترك المتبقي البلل إلزالة وجافة
ومهواة مظللة منطقة في يجف

الجلدية■ بالمناطق العناية
على مرتين السيارة مقصورة بتنظيف لكزس توصي
السيارة مقصورة جودة على للمحافظة سنويًا األقل

باستعمال وغبار أوساخ أية بإزالة قم
كهربائية مكنسة

ومرطبة ناعمة قماش بقطعة امسحها
ما إلى ومخفف محايد تنظيف بمحلول

%تقريبًا١نسبته
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

ذات معدنية بمسحات المناطق تنظيف
أملس تشطيب

الجلدية المناطق تنظيف

الجلد من المصنوعة المناطق تنظيف
الصناعي
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فترات على الدورية الصيانة تنفيذ يجب
في محدد هو ما مع متوافقة فاصلة زمنية

الصيانة جدول
قراءة بواسطة تحدد الروتينية الصيانة فترة
الفاصلة الزمنية الفترات أو المسافة عداد
الجدول في مبين هو كما أسبق أيهما

في فترة آخر بعد الصيانة إجراء ينبغي
الفاصلة الفترات نفس على البرنامج

الصيانة خدمة على للحصول تذهب أين
لسيارتك؟

وكيل إلى سيارتك تأخذ أن األفضل من
الصيانة خدمة لعمل لديك المحلي لكزس
األخرى والتصليح الفحص عمليات وكذلك

لكزس في يعملون الذين الفنيون
يتلقون وهم جيًدا ومدربون متخصصون

النشرات خالل من الصيانة معلومات أحدث
تدريب وبرامج الخدمة ونصائح الفنية
سيارات على العمل تعلموا لقد الوكالء

أن بدل سيارتك على يعملوا أن قبل لكزس
هذه أن يبدو أال عليها العمل أثناء يتعلموا

سيارتك؟ لصيانة طريقة أفضل
من الكثير لديك لكزس وكيل استثمر لقد
لصيانة خاصة وأجهزة معدات في المال
تنفيذ في تساعدهم وهي لكزس سيارات

أقل وبتكلفة أفضل بشكل العمل
سيقوم لديك لكزس وكيل عند الصيانة قسم

لسيارتك الدورية الصيانة أعمال بكافة
اقتصادية وأكثر عليه يعتمد بشكل

المطاطية الخراطيم فحص يتم أن يجب
المكابح ونظام والتدفئة التبريد لنظام
ووفًقا مؤهل فني قبل من الوقود ونظام

لكزس صيانة لجدول
مهمة صيانة بنود المطاطية الخراطيم تمثل

خرطوم أي تغيير اطلب خاصة بصفة
الخراطيم أن الحظ فوًرا تالف أو مهترئ
مما الزمن مرور مع ستتلف المطاطية
تشقق أو اهتراء أو انتفاخ في يتسبب

بنفسك؟ الصيانة أعمال إنجاز عن ماذا
أعمال من الكثير بإنجاز تقوم أن الممكن من

الخبرة بعض لديك كان إذا بسهولة بنفسك الصيانة
السيارة أدوات وبعض الميكانيكية األعمال مجال في

األساسية
هذا في موجودة بنفسك لتنفيذها البسيطة التعليمات

القسم
تحتاج الصيانة بعضمهام أن مالحظة يجب لكن
من المهام هذه مثل خاصة ومهارات أدوات إلى

إذا وحتى مؤهلون فنيون بتنفيذها يقوم أن األفضل

الصيانة متطلبات

العناية فإن واقتصادية آمنة قيادة لضمان
في أمر للسيارة الدورية والصيانة اليومية
بنود بمراعاة لكزس توصي األهمية غاية

التالية الصيانة

تحذير
صحيح■ بشكل سيارتك صيانة تتم لم إذا

أضراًرا تلحق أن يمكن الصحيحة غير الصيانة
إلى تؤدي أن المحتمل ومن بالسيارة جسيمة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
البطارية■ مع التعامل

التوصيل وأطراف البطارية ألواح تحتوي
الرصاص مادة على الصلة ذات والكماليات

للدماغ مؤذية بأنها الرصاصالمعروفة ومركبات
←) البطارية مع التعامل بعد يديك صاغسل

٣٩١(

الدورية الصيانة

بنفسك تجريها التي الصيانة أعمال
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التي الصيانة بأعمال خبرة ذو ميكانيكيًا كنت
لكزس وكيل يقوم بأن نوصي فإننا بنفسك، تجريها

سيحتفظ ألنه والصيانة التصليح بأعمال لديك
أن يمكن السجل وهذا لسيارتك الصيانة بسجل
في مشمولة خدمة إلى احتجت إذا مفيًدا يكون

الضمان

تصليح؟■ عمليات إلى سيارتك تحتاج هل
واألصوات األداء في تغيير ألي متيقًظا دائًما كن
ضرورة إلى تشير التي المرئية والمالحظات

هي المهمة المؤشرات بعض الصيانة
يعمل● أو يتعطل أو الدوران في يخفق المحرك

أصواتًا يصدر أو توازن دون
للقدرة● واضح فقدان
المحرك● من غريبة أصوات تصدر
تساقط● ولكن، السيارة أسفل لسائل تسرب يوجد

االستعمال بعد الهواء تكييف نظام من المياه
طبيعيًا أمًرا يعتبر

إشارة● يكون قد هذا العادم صوت في تغير هناك
قم الكربون أكسيد أول لغاز خطير تسرب إلى

واطلب مفتوحة النوافذ تبقي بينما السيارة بقيادة
فوًرا العادم فحصنظام

صرير● صوت ويصدر جيًدا منتفخة غير اإلطارات
اهتراء ويوجد االنعطاف عند اإلطار من مرتفع

اإلطار في منتظم غير
قيادتها● عند االتجاهين أحد إلى تنحرف السيارة

مستٍو طريق على باستقامة
التعليق● بحركات متعلقة غريبة أصوات
لدواسة● إسفنجي إحساس المكابح، كفاءة فقدان

السيارة تقريبًا، األرضية تلمس الدواسة المكابح،
الكبح عند الجانبين أحد على تنحرف

المعتاد● من أعلى المحرك تبريد سائل حرارة درجة
←) )٤٢٦صباستمرار

خذ المؤشرات، هذه من أي ظهور الحظت إذا
يمكن ما بأسرع لديك لكزس وكيل إلى سيارتك

تصليح أو ضبط إلى بحاجة ربما سيارتك
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الصيانة٢-٦

الصيانة أعمال
الضرورة حسب استبدل أو صحح افحصأو ك

زلق أو غير أو استبدل س

الدورية الصيانة

كاآلتي الجدول باتباع الصيانة بنود بتنفيذ قم

الصيانة جدول متطلبات
الصيانة" "جدول انظر االعتيادي الصيانة لجدول وفًقا للصيانة سيارتك تحتاج

فإن أكثر، أو أدناه المذكورة الخاصة التشغيل ظروف أحد ظل في رئيسي بشكل سيارتك تستعمل كنت إذا
جيدة بحالة سيارتك إلبقاء وذلك أكثر متكرر بشكل للصيانة بحاجة ستكون الصيانة جدول بنود بعض

اإلضافية" الصيانة "جدول انظر

الطريق ظروف أ
بثلوج١ مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة

ذائبة
في٢ الموجودة الطرق متربة طرق على القيادة

أو منخفًضا، فيها األرصفة مدى يكون التي المناطق
جاًفا الهواء ويكون ترابية سحابة غالبًا تتشكل

ملحية٣ بطبقة المغطى الطريق على القيادة

القيادة ظروف ب
بحمولة١ المحملة السيارات أفريقيا جنوب باستثناء

سقفية حاملة استعمال المثال سبيل على كبيرة
إلخ للسيارة،

كبيرة بحمولة المحملة السيارات أفريقيا لجنوب
حاملة استعمال مقطورة، قطر المثال سبيل على

إلخ للسيارة، سقفية
عن٢ تقل لمسافة متكررة قصيرة في٨رحالت كم

التجمد درجة دون تبقى الخارجية حرارته درجة جو
الحرارة درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن

االعتيادية
طويلة٣ زمنية لفترات خاملة بسرعة المحرك دوران

مثل منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و
االستعمال أو الشرطة سيارات استعمال

سيارات أو األجرة كسيارات الخصوصي المهني
المنزلية الخدمة

عالية٤ بسرعة المستمرة من٨٠القيادة أكثر %أو
عن تزيد لمدة للسيارة القصوى ساعة٢السرعة

أفريقيا جنوب باستثناء الصيانة جدول
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الصيانة٢-٦

ةيانعلاوةنايصلا

المحدد الدوران عزم إلى بالشد قم د
بين الفاصلة الزمنية الفترة

الصيانة المسافةعمليات عداد قراءة
األشهر

أو المسافة عداد قراءة
أسبق أيهما األشهر

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠

األساسية المحرك مكونات
الدفع١ ٢٤ككككأحزمة

المحرك٢ زيت

NX 200انظر بالصيانة الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
.>>١المالحظة

NX 300 
هونغ باستثناء
وماكاو كونغ

انظر بالصيانة الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
.>>١المالحظة

NX 300 
كونغ لهونغ

وماكاو
١٢سسسسسسسس

المحرك٣ زيت مرشح

NX 200انظر بالصيانة الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
.>>١المالحظة

NX 300 
هونغ باستثناء
وماكاو كونغ

انظر بالصيانة الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
.>>١المالحظة

NX 300 
كونغ لهونغ

وماكاو
١٢سسسسسسسس

والتدفئة٤ التبريد نظام
المالحظة ٢٤كك.>>٢انظر

٥
المحرك تبريد فقطNX300سائل

الداخلي المبرد تبريد سائل يتضمن
المالحظة .>>٣انظر

–كك

التثبيت٦ وأجزاء العادم ١٢ككككأنابيب
اإلشعال نظام

اإلشعال٧ شمعات
NX 200كل كم١٠٠٠٠٠استبدل
NX 300س–
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الصيانة٢-٦

١٢ككككككككالبطارية٨
الغازات انبعاث في والتحكم الوقود أنظمة

المالحظة٩ انظر الوقود ٩٦س.>>٤مرشح

الهواء١٠ منظف ٢٤كسكسكمرشح
٤٨س

١١
الوقود وخطوط الوقود خزان غطاء
بخار في التحكم وصمام وتوصيالتها

المالحظة انظر .>>٢الوقود
٢٤كك

الكربون١٢ ٢٤ككعلبة

الوقود١٣ حقن )NX 300نظام
المالحظة .>>٥انظر

كل الوقود خزان إلى الحاقن منظف بإضافة كم١٠٠٠٠قم
المالحظة .>>٦انظر

والجسم الشاسي
المالحظة١٤ انظر المكابح ٦كككككككك.>>٧دواسة
وأقراصها١٥ المكابح ٦ككككككككحشيات

المكابح١٦ ٦كسكككسكككسائل
٢٤س

وخراطيمها١٧ المكابح ١٢ككككأنابيب
المكابح١٨ بمؤازر الخاصة التفريغ كم٢٠٠٠٠٠افحصكلمضخة

تروس١٩ وعلبة ووصالتها القيادة عجلة
١٢ككككالتوجيه

اإلدارة٢٠ عمود ٢٤ككككأغطية

وأغطية٢١ التعليق لنظام الكروية الوصالت
١٢ككككالتراب

ذلك٢٢ في بما التلقائي الحركة ناقل سائل
األمامي ٢٤ككالمفاضل

بكل٢٣ الدفع موديالت الدفع محول زيت
١٢كسكسكالعجالت

٤٨س

بين الفاصلة الزمنية الفترة
الصيانة المسافةعمليات عداد قراءة

األشهر
أو المسافة عداد قراءة
أسبق أيهما األشهر

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠
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الصيانة٢-٦

ةيانعلاوةنايصلا

مالحظة
بعد١ بالصيانة، الخاص التذكير يظهر ال عندما حتى الزيت، ومرشح المحرك زيت كال استبدل

تتجاوز١٢مرور لمسافة القيادة عند أو الزيت١٠٠٠٠شهًرا، تغيير فيها تم مرة آخر منذ كم
من أقل لمسافة القيادة عند حتى بالصيانة الخاص التذكير ظهور في هذا يتسبب كم١٠٠٠٠قد

كل الزيت ومرشح المحرك زيت من كالً أو٥٠٠٠استبدل على٦كم غالبًا السيارة قيادة عند أشهر،
بالصيانة الخاص التذكير ظهور عدم عند وحتى المتربة، أو المتسخة الطرق

أو٨٠٠٠٠بعد٢ افحصكل٤٨كم الفحص، من أو٢٠٠٠٠شهًرا شهًرا١٢كم
مسافة٣ بعد مرة أول باستبداله كل١٦٠٠٠٠قم باستبداله قم ثم كم٨٠٠٠٠كم،
الوقود٤ خزان داخل الموجود المرشح ذلك في بما
يعادله٥ ما أو تويوتا من األصلي الوقود حاقن منظف
والبيرو٦ والسلفادور وبنما ونيكاراغوا والهندوراس وغواتيماال الدومينيك وجمهورية لكوستاريكا

فقط السعودية العربية والمملكة والبحرين ومصر ومنغوليا وأروبا وماكاو والفليبين وبوليفيا
ضروري٧ غير السيارة صف فحصمكابح

تبًعا أكثر متكرٍر بشكٍل للصيانة تحتاج التي العادية الصيانة جدول لبنود التالي الجدول راجع
الصيانة" جدول "متطلبات انظر لإليضاح، الشاقة التشغيل لظروف

الخلفي٢٤ المفاضل زيت
العجالت بكل الدفع ١٢كسكسكموديالت

٤٨س

بكل٢٥ الدفع موديالت الدفع عمود
١٢دددددالعجالت

والخلفي٢٦ األمامي ١٢ككككالتعليق
النفخ٢٧ وضغط ٦ككككككككاإلطارات
والغساالت٢٨ والمساحات واألبواق ٦ككككككككاألضواء
الهواء٢٩ مكيف ١٢سسسسسسسسمرشح

الهواء لمكيف التبريد مادة ١٢كككككمية

أفريقيا جنوب باستثناء اإلضافية الصيانة جدول

بين الفاصلة الزمنية الفترة
الصيانة المسافةعمليات عداد قراءة

األشهر
أو المسافة عداد قراءة
أسبق أيهما األشهر

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠
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الصيانة٢-٦

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

ذائبة١أ بثلوج مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة
وأقراصها*فحص المكابح أو٥٠٠٠كلحشيات أشهر٣كم
وخراطيمها*فحص المكابح أو١٠٠٠٠كلأنابيب أشهر٦كم
التوجيه*فحص تروس وعلبة ووصالتها القيادة أو٥٠٠٠كلعجلة أشهر٣كم
اإلدارة*فحص عمود أو١٠٠٠٠كلأغطية شهر١٢كم
التراب*فحص وأغطية التعليق لنظام الكروية أو١٠٠٠٠كلالوصلة أشهر٦كم

العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو١٠٠٠٠كلشد أشهر٦كم
والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظامي أشهر٦كم

السيارة وجسم الشاسي وصواميل براغي شد إحكام
المالحظة أو١٠٠٠٠كل.>>١انظر أشهر٦كم

أو٢أ منخفًضا، فيها األرصفة مدى يكون التي المناطق في الموجودة الطرق متربة طرق على القيادة
جاًفا الهواء ويكون ترابية سحابة غالبًا تتشكل

المحرك زيت استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

المحرك زيت مرشح استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

الهواء*فحص منظف مرشح استبدال كلأو أو٢٥٠٠ك أشهر٣كم
كل أو٤٠٠٠٠س شهر٤٨كم

وأقراصها*فحص المكابح أو٥٠٠٠كلحشيات أشهر٣كم
العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو١٠٠٠٠كلشد أشهر٦كم

الهواء مكيف مرشح استبدال
المالحظة أو١٠٠٠٠كل.>>٣انظر شهر١٢كم

ملحية٣أ بطبقة المغطى الطريق على القيادة
العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو١٠٠٠٠كلشد أشهر٦كم
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الصيانة٢-٦

ةيانعلاوةنايصلا

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

إلخ١ب للسيارة، سقفية حاملة استعمال المثال سبيل على كبيرة بحمولة المحملة السيارات
المحرك زيت استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

المحرك زيت مرشح استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

وأقراصها*فحص المكابح أو٥٠٠٠كلحشيات أشهر٣كم
التلقائي*فحص الحركة ناقل سائل استبدال أو

األمامي المفاضل ذلك في بما
كل أو٤٠٠٠٠ك شهر٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهر٤٨كم

بكل الدفع موديالت الدفع محول زيت استبدال
أو٢٠٠٠٠كلالعجالت شهر٢٤كم

الخلفي المفاضل زيت استبدال
العجالت بكل الدفع أو٢٠٠٠٠كلموديالت شهر٢٤كم

العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو١٠٠٠٠كلشد أشهر٦كم
والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظامي أشهر٦كم

السيارة وجسم الشاسي وصواميل براغي شد إحكام
المالحظة أو١٠٠٠٠كل.>>١انظر أشهر٦كم

عن٢ب تقل لمسافة متكررة قصيرة التجمد٨رحالت درجة دون تبقى الخارجية حرارته درجة جو في كم
االعتيادية الحرارة درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن

المحرك زيت استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

المحرك زيت مرشح استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

مثل٣ب منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة زمنية لفترات خاملة بسرعة المحرك دوران
المنزلية الخدمة سيارات أو األجرة كسيارات الخصوصي المهني االستعمال أو الشرطة سيارات استعمال

المحرك زيت استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم

المحرك زيت مرشح استبدال
المالحظة أو٥٠٠٠كل.>>٢انظر أشهر٦كم
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الصيانة٢-٦

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم
مالحظة

والخلفي١ األمامي التعليق نظامي تثبيت وبراغي المقاعد تركيب لبراغي
٢ .NX 300وماكاو كونغ لهونغ
تايوان٣ باستثناء

الصيانة أعمال
الضرورة حسب استبدل أو صحح افحصأو ك

زلق أو غير أو استبدل س
المحدد الدوران عزم إلى بالشد قم د

وأقراصها*فحص المكابح أو٥٠٠٠كلحشيات أشهر٣كم
التلقائي*فحص الحركة ناقل سائل استبدال أو

األمامي المفاضل ذلك في بما
كل أو٤٠٠٠٠ك شهر٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهر٤٨كم

عالية٤ب بسرعة المستمرة عن٨٠القيادة تزيد لمدة للسيارة القصوى السرعة من أكثر ساعة٢%أو
التلقائي*فحص الحركة ناقل سائل استبدال أو

األمامي المفاضل ذلك في بما
كل أو٤٠٠٠٠ك شهر٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهر٤٨كم

بكل الدفع موديالت الدفع محول زيت استبدال
أو٢٠٠٠٠كلالعجالت شهر٢٤كم

الخلفي المفاضل زيت استبدال
العجالت بكل الدفع أو٢٠٠٠٠كلموديالت شهر٢٤كم

أفريقيا لجنوب الصيانة جدول

مثل٣ب منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة زمنية لفترات خاملة بسرعة المحرك دوران
المنزلية الخدمة سيارات أو األجرة كسيارات الخصوصي المهني االستعمال أو الشرطة سيارات استعمال
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الصيانة٢-٦

ةيانعلاوةنايصلا

عمليات بين الفاصلة الزمنية الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

األشهر
أيهما األشهر أو المسافة عداد قراءة

أسبق
١٥٣٠٤٥٦٠٧٥٩٠كم١٠٠٠
٩١٨٢٧٣٦٤٥٥٤ميل١٠٠٠

األساسية المحرك مكونات
الدفع١ ١٢ككككككأحزمة

المحرك٢ بالصيانةزيت الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
المالحظة .>>١انظر

المحرك٣ زيت بالصيانةمرشح الخاص التذكير يظهر عندما استبدله
المالحظة .>>١انظر

والتدفئة٤ التبريد ٢٤كككنظام

المبرد٥ تبريد سائل يتضمن المحرك تبريد سائل
المالحظة انظر –ككك.>>٢الداخلي

التثبيت٦ وأجزاء العادم ١٢ككككككأنابيب
اإلشعال نظام

اإلشعال٧ –سشمعات
١٢ككككككالبطارية٨

الغازات انبعاث في والتحكم الوقود أنظمة
المالحظة٩ انظر الوقود ٩٦س.>>٣مرشح

الهواء١٠ منظف ٢٤كككسكككمرشح
٤٨س

وتوصيالتها١١ الوقود وخطوط الوقود خزان غطاء
الوقود بخار في التحكم ٢٤كككوصمام

الكربون١٢ ٢٤ككعلبة
والجسم الشاسي

المالحظة١٣ انظر المكابح ٢٤ككك.>>٤دواسة
وأقراصها١٤ المكابح ١٢ككككككحشيات

المكابح١٥ ١٢كسكسكسكسائل
٢٤س

وخراطيمها١٦ المكابح ١٢ككككككأنابيب
المكابح١٧ بمؤازر الخاصة التفريغ كم٢٠٠٠٠٠افحصكلمضخة
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مالحظة
بعد١ بالصيانة، الخاص التذكير يظهر ال عندما حتى الزيت، ومرشح المحرك زيت كال استبدل

تتجاوز١٢مرور لمسافة القيادة عند أو الزيت١٥٠٠٠شهًرا، تغيير فيها تم مرة آخر منذ كم
من أقل لمسافة القيادة عند حتى بالصيانة الخاص التذكير ظهور في هذا يتسبب كم١٥٠٠٠قد

كل الزيت ومرشح المحرك زيت من كالً أو٧٥٠٠استبدل على٦كم غالبًا السيارة قيادة عند أشهر،
بالصيانة الخاص التذكير ظهور عدم عند وحتى المتربة، أو المتسخة الطرق

مسافة٢ بعد مرة أول باستبداله كل١٦٠٠٠٠قم باستبداله قم ثم كم٨٠٠٠٠كم،
الوقود٣ خزان داخل الموجود المرشح ذلك في بما
ضروري٤ غير السيارة صف فحصمكابح

التوجيه١٨ تروس وعلبة ووصالتها القيادة ١٢ككككككعجلة
العجالت١٩ بكل الدفع موديالت الدفع ٦ددددددعمود
اإلدارة٢٠ عمود ٢٤ككككككأغطية
التراب٢١ وأغطية التعليق لنظام الكروية ١٢ككككككالوصالت

التلقائي٢٢ الحركة ناقل سائل
األمامي المفاضل ذلك في ٣٦ككبما

العجالت٢٣ بكل الدفع موديالت الدفع محول ١٢كسكسكسكزيت
٤٨س

بكل٢٤ الدفع موديالت الخلفي المفاضل زيت
١٢كسكسكسكالعجالت

٤٨س
والخلفي٢٥ األمامي ١٢ككككككالتعليق
النفخ٢٦ وضغط ١٢ككككككاإلطارات
والغساالت٢٧ والمساحات واألبواق ١٢ككككككاألضواء
الهواء٢٨ مكيف ١٢سسسسسسمرشح

الهواء لمكيف التبريد مادة ١٢كككككككمية

عمليات بين الفاصلة الزمنية الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

األشهر
أيهما األشهر أو المسافة عداد قراءة

أسبق
١٥٣٠٤٥٦٠٧٥٩٠كم١٠٠٠
٩١٨٢٧٣٦٤٥٥٤ميل١٠٠٠
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تبًعا أكثر متكرٍر بشكٍل للصيانة تحتاج التي العادية الصيانة جدول لبنود التالي الجدول راجع
الصيانة" جدول "متطلبات انظر لإليضاح، الشاقة التشغيل لظروف

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

أفريقيا لجنوب اإلضافية الصيانة جدول

ذائبة١أ بثلوج مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة
وأقراصها*فحص المكابح أو٧٥٠٠كلحشيات أشهر٦كم
وخراطيمها*فحص المكابح أو٧٥٠٠كلأنابيب أشهر٦كم
التوجيه*فحص تروس وعلبة ووصالتها القيادة أو٧٥٠٠كلعجلة أشهر٦كم

العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو٧٥٠٠كلشد أشهر٣كم
اإلدارة*فحص عمود أو٧٥٠٠كلأغطية شهر١٢كم
التراب*فحص وأغطية التعليق لنظام الكروية أو٧٥٠٠كلالوصلة أشهر٦كم
والخلفي*فحص األمامي التعليق أو٧٥٠٠كلنظامي أشهر٦كم

السيارة وجسم الشاسي وصواميل براغي شد إحكام
المالحظة أو١٥٠٠٠كلانظر شهر١٢كم

أو٢أ منخفًضا، فيها األرصفة مدى يكون التي المناطق في الموجودة الطرق متربة طرق على القيادة
جاًفا الهواء ويكون ترابية سحابة غالبًا تتشكل

الهواء*فحص منظف مرشح استبدال كلأو أو٧٥٠٠ك شهر١٢كم
كل أو٦٠٠٠٠س شهر٤٨كم

وأقراصها*فحص المكابح أو٧٥٠٠كلحشيات أشهر٦كم
العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو٧٥٠٠كلشد أشهر٣كم

الهواء مكيف مرشح أو٧٥٠٠كلاستبدال شهر١٢كم

ملحية٣أ بطبقة المغطى الطريق على القيادة
العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو٧٥٠٠كلشد أشهر٣كم
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الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم
مالحظة

والخلفي األمامي التعليق نظامي تثبيت وبراغي المقاعد تركيب لبراغي

للسيارة،١ب سقفية حاملة استعمال مقطورة، قطر المثال سبيل على كبيرة بحمولة المحملة السيارات
إلخ

وأقراصها*فحص المكابح أو٧٥٠٠كلحشيات أشهر٦كم
العجالت بكل الدفع موديالت الدفع عمود أو٧٥٠٠كلشد أشهر٣كم

بما*فحص التلقائي الحركة ناقل سائل استبدال أو
األمامي المفاضل ذلك في

كل أو٤٥٠٠٠ك شهر٣٦كم
كل أو٩٠٠٠٠س شهر٧٢كم

والخلفي*فحص األمامي التعليق أو٧٥٠٠كلنظامي أشهر٦كم
السيارة وجسم الشاسي وصواميل براغي شد إحكام

المالحظة أو١٥٠٠٠كلانظر شهر١٢كم

مثل٣ب منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة زمنية لفترات خاملة بسرعة المحرك دوران
المنزلية الخدمة سيارات أو األجرة كسيارات الخصوصي المهني االستعمال أو الشرطة سيارات استعمال

وأقراصها*فحص المكابح أو٧٥٠٠كلحشيات أشهر٦كم
التلقائي*فحص الحركة ناقل سائل استبدال أو

األمامي المفاضل ذلك في بما
كل أو٤٥٠٠٠ك شهر٣٦كم
كل أو٩٠٠٠٠س شهر٧٢كم

عالية٤ب بسرعة المستمرة عن٨٠القيادة تزيد لمدة للسيارة القصوى السرعة من أكثر ساعة٢%أو
التلقائي*فحص الحركة ناقل سائل استبدال أو

األمامي المفاضل ذلك في بما
كل أو٤٥٠٠٠ك شهر٣٦كم
كل أو٩٠٠٠٠س شهر٧٢كم
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بنفسك.٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال

الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات
بنفسك تجريها التي

بنفسك، الصيانة أعمال بتنفيذ قمت إذا
كما الصحيحة اإلجراءات اتباع احرصعلى

األقسام هذه في مذكورة هي

الصيانة
واألدواتالبنود الغيار قطع

البطارية حالة
)٣٩١ص(←

شحم•
تقليدي• ربط مفتاح

أطراف مشابك لبراغي
التوصيل

تبريد سائل مستوى
المبرد المحرك

الداخلي
)٣٨٩ص(←

• "Toyota Super 
Long Life Coolant"  
الفائق تويوتا تبريد سائل

سائل أو األجل طويل
جليكول بقاعدة تبريد
عالية جودة ذو إيثيلين

السيلكات من خاٍل مماثلة
األمينية واألحماض

والبوريكية والنتريكية
لتقنية وفًقا ومصنوع

الهجين العضوي الحمض
األجل طويل

 "Toyota Super 
Long Life Coolant"  
الفائق تويوتا تبريد سائل
مزجه تم األجل طويل

بنسبة تبريد بسائل مسبًقا
أيونيًا٥٠ معالج %وماء

%.٥٠بنسبة
إلضافة• يستعمل قمع

فقط التبريد سائل

زيت مستوى
المحرك
)٣٨٦ص(←

• "Toyota Genuine 
Motor Oil" زيت

من األصلي المحرك
يعادله ما أو تويوتا

منديل• أو قماش قطعة
ورقي

زيت• إلضافة يستعمل قمع
فقط المحرك

←) صالفيوزات
٤١١(

األمبير معدل بنفس فيوز
األصلي بالفيوز الخاص

األضواء لمبات
–)٤١٤ص(←

والمكثف الراديتر
–)٣٩٠ص←

نفخ ضغط
اإلطارات

)٤٠٥ص(←
اإلطارات• مقياسضغط
المضغوط• الهواء مصدر

الغسالة سائل
)٣٩٤ص(←

للغسالة• سائل أو ماء
للتجمد مانع على يحتوي
موسم في لالستعمال

الشتاء
الماء• إلضافة يستعمل قمع

فقط الغسالة سائل أو

تحذير
كثيرة وسوائل آليات تتضمن المحرك حجيرة

أو ساخنة تصبح أو مفاجئ بشكل تندفع أن يمكن
كهربائية التعرضلصدمة خطورة على تنطوي

خطيرة، بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

المحرك■ حجيرة في العمل عند
والمالبس● األيدي تكون أن على حافظ

حزام و المتحركة المروحة عن بعيدًة واألدوات
المحرك إدارة

واألدواتالبنود الغيار قطع
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تحذير
والراديتر● المحرك مالمسة عدم احرصعلى

ألنه القيادة بعد مباشرة إلخ العادم، ومشعب
قد األخرى والسوائل الزيت ساخنًا يكون قد

أيًضا ساخنة تكون
الورق● مثل االحتراق سهلة مادة أي تترك ال

المحرك حجيرة في والخرق
تسمح● أو شرر توليد في تتسبب أو تدخن ال

الوقود من بالقرب مكشوف لهب بتقريب
قابلة الوقود من المتصاعدة فالغازات

لالشتعال
يؤذي● أن يمكن المكابح سائل ألن الحذر توخى

إذا المطلية األسطح ويتلف عينيك أو يديك
في دخلت أو يديك على السوائل انسكبت

على نظيف بماء المتأثرة المنطقة اغسل عينيك،
راجع الراحة بعدم الشعور واصلت إذا الفور

الطبيب
التبريد■ مراوح من بالقرب العمل عند

الراديتر شبكة أو الكهربائية
في المحرك تشغيل محول يكون أن احرصعلى

اإليقاف وضع
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون بينما

IGNITION ONالتبريد مراوح تبدأ قد ،
تكييف نظام كان إذا تلقائيًا بالدوران الكهربائية
حرارة درجة أو و التشغيل وضع في الهواء

←) مرتفعة المحرك تبريد )٣٩٠صسائل
الواقية■ النظارات

المواد دخول لتجنب واقية نظارات بارتداء قم
في إلخ الرش، سوائل أو المتساقطة أو المتطايرة

عينيك

مالحظة
الهواء■ منظف مرشح بنزع قمت إذا

أن يمكنه منزوع الهواء منظف ومرشح القيادة
األوساخ بسبب للمحرك شديًدا اهتراًء يسبب

الهواء في الموجودة

مرتفًعا■ أو منخفًضا السائل مستوى كان إذا
المكابح سائل ينخفضمستوى أن الطبيعي من
يكون عندما أو المكابح حشيات اهتراء مع قليالً

مرتفًعا التجميع خزان في السائل مستوى
ملئه إلعادة يحتاج االحتياطي الخزان كان إذا

مشكلة وجود إلى هذا يشير فقد متواصل، بشكل
كبيرة
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المحرك١ غطاء قفل تحرير ذراع اسحب
لألعلى قليالً المحرك غطاء يبرز سوف

لألعلى٢ اإلضافية السقاطة ذراع اسحب
المحرك غطاء وارفع

األمام■

المحرك غطاء

المحرك غطاء فتح

تحذير
القيادة■ قبل الفحص

وقفله بالكامل المحرك غطاء إغالق من تأكد
قد صحيح بشكل المحرك غطاء بقفل تقم لم إذا
وقوع في ويتسبب السيارة تحرك أثناء ينفتح

اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر قد الذي األمر حادث،
خطيرة بجروح

األرضية الرافعة موضع تحديد

اتبع األرضية، الرافعة استعمال عند
مع المرفق الدليل في الواردة التعليمات

آمن بشكٍل بالتشغيل وقم الرافعة
أرضية، رافعة باستعمال سيارتك رفع عند

الصحيح الموضع في الرافعة ضع
قد صحيح غير موضع في الرافعة وضع
اإلصابة في يتسبب أو سيارتك يتلف

بجروح

الرفع نقطة موقع
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الخلف■
البرغي١ الغطاءانزع انزع ثم ومن

أرضية٢ برافعة سيارتك ارفع

AB
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NX300

←) الفيوزات )٤١١صصناديق
←) االحتياطي المحرك تبريد سائل )٣٨٩صخزان

←) المحرك زيت مرشح )٣٨٦صغطاء
←) المحرك زيت مستوى قياس )٣٨٦صعصا
←) الداخلي المبرد تبريد سائل )٣٨٩صخزان

←) الهواء )٣٩١صمنظف
←) )٣٩١صالبطارية
←) )٣٩٠صالراديتر
)٣٩٠صالمكثف(←

الكهربائية التبريد مراوح
←) الغسالة سائل )٣٩٤صخزان

المحرك حجيرة

المكونات

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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NX200

←) الفيوزات )٤١١صصناديق
←) االحتياطي المحرك تبريد سائل )٣٨٩صخزان

←) المحرك زيت مرشح )٣٨٦صغطاء
←) )٣٩١صالبطارية
←) )٣٩٠صالراديتر
)٣٩٠صالمكثف(←

الكهربائية التبريد مراوح
←) المحرك زيت مستوى قياس )٣٨٦صعصا

←) الغسالة سائل )٣٩٤صخزان

درجة نطاق ضمن المحرك يكون عندما
افحص تشغيله، إيقاف وتم التشغيلية الحرارة

القياس عصا على الزيت مستوى

المحرك■ فحصزيت
بعد١ أرضمستوية على السيارة بصف قم

انتظر المحرك، وإيقاف المحرك إحماء
من أكثر للزيت٥لمدة تسمح لكي دقائق

المحرك قاع إلى بالرجوع
عصا٢ واسحب الطرف تحت خرقة أمسك

للخارج القياس

A

B

C

D

E

F

G

H

I

وإضافته المحرك زيت من التحقق
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NX300

NX200

لتنظيفها٣ القياس عصا امسح
بحيث٤ بالكامل القياس عصا إدخال أعد

منها البارزة األجزاء الشكلتكون في
المحرك نحو متجهة التوضيحي

NX300

NX200

اسحب٥ الطرف، تحت بخرقة تمسك بينما
وافحصمستوى للخارج القياس عصا

الزيت

منخفض
عادي
ممتلئ

القياس جانب
بالكامل٦ إدخالها وأعد القياس عصا امسح
الالزمة■ األدوات وتحضير الزيت فحصنوع

األدوات تحضير و الزيت نوع من لتتحقق تأكد
الزيت إضافة قبل الالزمة

المحرك زيت اختيار
٤٧٥ص←
منخفض← ممتلئ الزيت كمية
لتر١٫٥

AA

B

C

D
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البنود
نظيف قمع

المحرك■ زيت إضافة
عالمة قرب أو تحت الزيت مستوى كان إذا
من محرك زيت أضف المنخفض، المستوى

المحرك في بالفعل الموجود الزيت نوع نفس
NX300

NX200

بإدارته١ الزيت تعبئة فتحة غطاء انزع
الساعة عقارب اتجاه بعكس

والتحقق٢ ببطء، المحرك زيت بإضافة قم
القياس عصا بواسطة

بإدارته٣ الزيت تعبئة فتحة غطاء بتركيب قم
الساعة عقارب باتجاه

المحرك■ زيت استهالك
أثناء المحرك زيت من معين مقدار استهالك سيتم

الزيت، استهالك يزداد قد التالية، الحاالت في القيادة

الفترات بين المحرك زيت تعبئة إعادة يلزم وقد
الزيت لتجديد الفاصلة الزمنية

المثال● سبيل على جديًدا، المحرك يكون عندما
المحرك استبدال بعد أو السيارة شراء بعد مباشرة

ذو● زيت أو الجودة متدني زيت استخدام تم إذا
مناسبة غير كثافة

مع● أو عالية محرك سرعات على القيادة عند
مع القيادة عند أو القطر عند أو ثقيلة حمولة

متكرر بشكل خفضها أو السرعة زيادة
لفترة● الخامل الدوران وضع في المحرك ترك عند

في متكرر بشكل القيادة عند أو طويلة، زمنية
المرورية اإلزدحامات

كونغ■ هونغ باستثناء المحرك زيت تغيير بعد
وماكاو

قم المحرك زيت تغيير بيانات ضبط إعادة يجب
التالية اإلجراءات بتنفيذ

التحكمأواضغط١ بمفاتيح الخاصة
باختيار وقم بالعداد

التحكمأواضغط٢ بمفاتيح الخاصة
ثم ومن السيارة" "إعدادات باختيار وقم بالعداد

اضغط
التحكمأواضغط٣ بمفاتيح الخاصة

ثم ومن الزيت" "صيانة باختيار وقم بالعداد
المواصلةاضغط مع

وادفع٤ "نعم" باختيار قم
المعلومات٥ عرض شاشة على عرضرسالة يتم

المتعددة
على البيانات" ضبط إعادة عرض"تمت يتم

المتعددة المعلومات عرض شاشة
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بين كان إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" "FULLالخط والخط "LOWالخزان على "

بارًدا المحرك يكون عندما االحتياطي
االحتياطي■ المحرك تبريد سائل خزان

االحتياطي الخزان غطاء
" "FULLالخط
" "LOWالخط

" الخط عند يستقر المستوى كان أوLOWإذا "
الخط إلى يصل حتى تبريد سائل بإضافة قم تحته،

"FULL←) ."٤٦٦ص(
الداخلي■ المبرد تبريد سائل خزان

)NX300فقط

االحتياطي الخزان غطاء
" "FULLالخط
" "LOWالخط

" الخط عند يستقر المستوى كان أوLOWإذا "
الخط إلى يصل حتى تبريد سائل بإضافة قم تحته،

"FULL←) ."٤٦٦ص(

تحذير
المستعمل■ المحرك زيت
ملوثات● على المستعمل المحرك زيت يحتوي

بأمراض اإلصابة تسبب أن يمكنها ضارة
يجب لذا الجلد، وسرطان االلتهاب مثل جلدية
طويلة لمدة مالمسته الحرصلتجنب توخي

المحرك زيت إلزالة متكررة وبصورة
بالماء جيًدا اغسله الجلد، عن المستعمل

والصابون
والمرشحات● المستعمل الزيت تخلصمن

تتخلصمن ال فقط ومقبولة آمنة بطريقة
النفايات مع والمرشحات المستعمل الزيت

على أو الصحي الصرف مجاري في أو المنزلية
مركز أو لديك لكزس بوكيل اتصل األرض

بخصوص السيارات غيار لقطع محل أو صيانة
التخلص طريقة أو التدوير إعادة معلومات

منه
متناول● في المستعمل المحرك زيت تترك ال

األطفال

مالحظة
شديد■ لتلف المحرك تعرض لمنع

منتظمة زمنية فترات على الزيت افحصمستوى
المحرك■ زيت استبدال عند
على● المحرك زيت انسكاب عدم احرصعلى

السيارة مكونات
تتسبب● فقد وإال الالزم، من أكثر التعبئة تجنب

المحرك إتالف في
في● القياس عصا على الزيت افحصمستوى

السيارة تعبئة بإعادة فيها تقوم مرة كل
المحرك● زيت تعبئة فتحة غطاء أن من تأكد

صحيح بشكل مشدود

المحرك تبريد فحصسائل
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B

C

A

B
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التبريد■ سائل اختيار
فقط  Toyota Super Long Life" استعمل
Coolant" طويل الفائق تويوتا تبريد سائل

ذو إيثيلين جليكول بقاعدة تبريد سائل أو األجل
واألحماض السيلكات من خاٍل مماثلة عالية جودة

لتقنية وفًقا ومصنوع والبوريكية والنتريكية األمينية
األجل طويل الهجين العضوي الحمض

"Toyota Super Long Life Coolant "
مزيج هو األجل طويل الفائق تويوتا تبريد سائل

بنسبة تبريد سائل أيونيًا٥٠من معالج %وماء
الحرارة٥٠بنسبة لدرجة األدنى الحد °م٣٥%

اتصل التبريد، سائل حول التفاصيل من للمزيد
لديك لكزس بوكيل

مدة■ خالل التبريد سائل انخفضمستوى إذا
تعبئته إعادة من قصيرة

واغطية والخراطيم الراديتر من كالً بالنظر افحص
ومحبس المحرك تبريد لسائل االحتياطي الخزان

الماء ومضخة التصريف
لكزس وكيل من اطلب تسريب، أي على تعثر لم إذا

بنظام تسريب أي وفحص الغطاء فحص لديك
التبريد

بالتخلصمن وقم والمكثف، الراديتر من تحقق
غريبة أجسام أي

متسخة أعاله المذكورة القطع من أي كانت إذا
فحص اطلب لحالها، مطمئن غير كنت أو جًدا

لديك لكزس وكيل بواسطة سيارتك

تحذير
ساخنًا■ المحرك يكون عندما

تبريد لسائل االحتياطي الخزان غطاء تنزع ال
تبريد لسائل االحتياطي الخزان وغطاء المحرك

الداخلي المبرد
وقد شديد ضغط تحت التبريد نظام يكون قد
نزع تم إذا للخارج الساخن التبريد سائل يندفع
بجروح اإلصابة في يتسبب قد مما الغطاء،

الحروق مثل خطيرة

مالحظة
التبريد■ سائل إضافة عند

مقاوًما أو خالًصا ماًء ليس هو التبريد سائل
الخلط نسبة استعمال يجب للتجمد صرًفا

لتحقيق للتجمد المقاومة والمادة للماء الصحيحة
والتبريد التآكل ومقاومة التزليق مستويات

أو التبريد سائل ملصق قراءة من تأكد الصحيحة
التجمد مقاومة

التبريد■ سائل سكبت إذا
أو القطع إتالف من لمنعه بالماء غسله من تأكد

الطالء

والمكثف الراديتر من التحقق

تحذير
ساخنًا■ المحرك يكون عندما

ساخنًا يكون قد ألنه المكثف أو الراديتر تلمس ال
مثل خطيرة، بجروح اإلصابة في ويتسبب

الحروق
الكهربائية■ التبريد مراوح تشغيل عند

المحرك حجيرة تلمس ال
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون بينما

IGNITION ONالتبريد مراوح تبدأ قد ،
تكييف نظام كان إذا تلقائيًا بالدوران الكهربائية
حرارة درجة أو و التشغيل وضع في الهواء

مرتفعة المحرك تبريد سائل
في المحرك تشغيل محول يكون أن احرصعلى
مراوح من بالقرب العمل عند اإليقاف وضع

الراديتر شبكة أو الكهربائية التبريد
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كاآلتي الهواء منظف افحصمرشح
المشابك١ بتحرير قم

الهواء٢ منظف مرشح واسحب الغطاء ارفع
للخارج

المرشح واستبدل للمرشح الخارجي السطح افحص
إلى مغبًرا المرشح كان إذا االتساخ شديد كان إذا

من الغبار لنفخ مضغوًطا هواًء استعمل فقط، ما حد
المرشح

المرشح٣ ضبط احرصعلى الفحص، بعد
بالكامل المشابك بشبك قم مناسب بشكل

لصندوق العلوي الغطاء بإحكام قم ثم
المشابك باستعمال الهواء منظف

يلي كما البطارية من تحقق
التنبيه■ رموز

الموجودة التنبيه رموز من رمز كل معاني
يلي كما هي البطارية أعلى

الهواء منظف  NX300افحصمرشح
فقط

تحذير
الغبار■ استنشاق لتجنب

منظف مرشح تنظيف عند كمامة بارتداء قم
مضغوط هواء باستعمال الهواء

مالحظة
المحرك■ إتالف لمنع

مرشح يكون بينما السيارة قيادة إلى تعمد ال
اهتراًء يسبب ذلك عمل منزوًعا الهواء منظف

بالمحرك شديًدا

البطارية من التحقق

لهب تقريب أو التدخين ممنوع
شرر توليد أو مكشوف

للعيون واق استعمال

األطفال متناول عن بعيًدا احفظه
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للبطارية■ الخارجي الهيكل
صدئة غير البطارية توصيل أطراف أن من تأكد

أو التوصيالت في ارتخاء وجود عدم ومن
المشابك في ارتخاء أو شقوق

التوصيل أطراف
ألسفل التثبيت مشبك

البطارية■ سائل من التحقق
الخط بين يستقر المستوى أن من لتتأكد تحقق

"UPPER LEVELوالخط " "LOWER 
LEVEL" .

" "UPPER LEVELالخط

" "LOWER LEVELالخط
الخط عند يستقر السائل مستوى كان إذا

"LOWER LEVELماء أضف تحته، أو "
مقطًرا

المقطر■ الماء إضافة
التهوية١ سدادة انزع
مقطر٢ ماء بإضافة قم

" الخط كان يمكنUPPER LEVELإذا ال "
إلى مباشرة بالنظر السائل افحصمستوى رؤيته،

الخلية

وأغلقها٣ التهوية فتحة سدادة وضع أعد
بإحكام

الشحن■ إعادة قبل
الهيدروجين غاز البطارية تنتج الشحن، إعادة عند

بمراعاة قم لذلك، واالنفجار لالشتعال قابل غاز وهو
الشحن إعادة قبل التالية االحتياطية التنبيهات

على● المركبة البطارية شحن بإعادة تقوم كنت إذا
التأريض كبل فصل من تأكد السيارة،

على● الموجود التيار تشغيل محول أن من تأكد
كبالت توصيل عند اإليقاف وضع في الشاحن

فصلها وعند بالبطارية الشاحن
البطارية■ توصيل إعادة شحن إعادة بعد
أدناه● اإلجراء اتبع المحرك تشغيل يبدأ ال قد

مبدئيًا النظام تجهيز إلعادة
الوضع١ إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل
األبواب٢ من أيًا وأغلق افتح
المحرك٣ تشغيل أعد

حامضبطارية

التشغيل لتعليمات انتبه

لالنفجار قابل غاز
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نظام● باستعمال األبواب قفل فك يكون ال قد
توصيل إعادة بعد ممكنًا الذكي والتشغيل الدخول
وحدة استعمل هذا، حدث إذا مباشرًة البطارية
الميكانيكي المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم

األبواب قفل فك لقفل
تشغيل● محول يكون بينما المحرك بتشغيل ابدأ

الوضع في الACCESSORYالمحرك قد
تشغيل محول يكون بينما المحرك تشغيل يبدأ

يعمل سوف ذلك، مع اإليقاف وضع في المحرك
الثانية المحاولة من طبيعي بشًكل المحرك

بواسطة● المحرك تشغيل محول وضع تسجيل يتم
توصيلها، وإعادة البطارية فصل تم إذا السيارة
تشغيل محول وضع بإعادة السيارة ستقوم
فصل قبل عليها كان التي الحالة إلى المحرك
تشغيل محول إيقاف احرصعلى البطارية

الشديد الحذر توخى البطارية فصل قبل المحرك
تشغيل محول وضع كان إذا البطارية توصيل عند

معروف غير البطارية فصل قبل المحرك
محاوالت عدة بعد حتى النظام تشغيل يبدأ لم إذا
لديك لكزس بوكيل اتصل أعاله، الطرق بكافة

تحذير
البطارية■ في الموجودة الكيماوية المواد

السام الكبريتيك حامض على البطاريات تحتوي
الهيدروجين غاز أيًضا منها ينبعث وقد والحات

لتقليل واالنفجار لالشتعال قابل غاز وهو
اتبع خطيرة، بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر
أو على العمل عند التالية االحتياطية التنبيهات

البطارية من بالقرب
أطراف● لمس عند شرر توليد في تتسبب ال

باألدوات البطارية توصيل
البطارية● من بالقرب ثقابًا تشعل وال تدخن ال
والمالبس● والبشرة للعيون مالمسته تجنب
أبًدا● البطارية محلول تبتلع أو تستنشق ال
العمل● عند لألمان واقية نظارة بارتداء قم

البطارية من بالقرب
البطارية● عن األطفال أبعد

البطارية■ لشحن اآلمن المكان
ال مفتوحة منطقة في دائًما البطارية اشحن

وتهويته مغلق مكان أو مرآب في البطارية تشحن
كافية غير

البطارية■ بسائل خاصة طارئة إجراءات
عينيك● في البطارية سائل دخل إذا

لمدة نظيف بماء عينيك على١٥اغسل دقيقة
أمكن، إذا فوًرا طبية عناية على واحصل األقل
قطعة باستعمال العين على الماء وضع واصل
مركز أقرب إلى الطريق في قماش أو اسفنج

طبي
بشرتك● البطارية سائل المس إذا

أو بألم شعرت إذا جيًدا التالمس منطقة اغسل
فوًرا طبية عناية على احصل حرق،

مالبسك● على البطارية سائل سقط إذا
إلى المالبس من السائل يتسرب أن يمكن

اإلجراءات واتبع فوًرا المالبس انزع جلدك
الحاجة عند أعاله المذكورة

الخطأ● طريق عن البطارية سائل شربت إذا
واحصل الحليب أو الماء من كبيرة كمية اشرب

فوًرا طارئة طبية عناية على
كاٍف■ غير بطارية سائل وجود عند

في كاٍف غير السائل كان إذا تستعملها ال
انفجار خطر وجود احتمالية هناك البطارية

البطارية

مالحظة
البطارية■ شحن إعادة عند

دوران أثناء أبًدا البطارية شحن إعادة إلى تعمد ال
في الكماليات جميع أن من تأكد أيًضا، المحرك

اإليقاف وضع
مقطر■ ماء إضافة عند

إعادة أثناء المنسكب الماء زائد بشكل ملؤه تجنب
التآكل يسبب قد البطارية شحن
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"مستوى تظهر أو الغساالت أحد تعمل لم إذا
على منخفض" األمامي الزجاج مساحات سائل
يكون فقد المتعددة، المعلومات عرض شاشة
الغسالة سائل بإضافة قم فارًغا الغسالة خزان

المداس تآكل عرضمؤشرات تم إذا ما تحقق
بحثًا اإلطارات من أيًضا تحقق اإلطارات على
حدوث في الحال هو كما متفاوتة، اهتراءات عن

المداس جانبي أحد على زائدة اهتراءات
لم إذا وضغطه االحتياطي اإلطار افحصحالة

موضعه تبديل يتم

جديد إطار مداس
متآكل إطار مداس
المداس تآكل مؤشر

بالعالمات موضحة المداس تآكل مؤشرات موضع
"TWIأو السطح" على المطبوعة إلخ،

وإضافته الغسالة سائل من التحقق

تحذير
الغسالة■ سائل إضافة عند

المحرك كان إذا الغسالة سائل إضافة إلى تعمد ال
يحتوي الغسالة سائل ألن تشغيله أثناء أو ساخنًا
حريق اندالع في يتسبب وقد الكحول مادة على

إلخ المحرك على انسكب إذا

مالحظة
الغسالة■ سائل غير سائل أي تستعمل ال

التجمد مقاومة سائل أو رغويًا ماًء تستعمل ال
الغسالة لسائل كبديل بالمحرك الخاص

األسطح على تبقع حدوث في يتسبب قد ذلك فعل
مما المضخة إتالف وكذلك السيارة، من المطلية
رش عدم في تتمثل مشاكل حدوث إلى يؤدي

الغسالة سائل
الغسالة■ سائل تركيز تخفيف

الضرورة حسب بالماء الغسالة سائل بتخفيف قم
الموجود الملصق في المبينة التجمد درجات راجع

الغسالة سائل قارورة على

اإلطارات

مواضع تدوير تبديل أو باستبدال قم
وتآكل الصيانة جدول مع بالتوافق اإلطارات

المداس

اإلطارات فحص

A

B

C
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إطار كل من الجانبي
تآكل عرضمؤشرات تم إذا اإلطارات استبدل

ما إطاٍر على المداس

سيارتك■ إطارات تستبدل أن ينبغي متى
إذا اإلطارات استبدال يجب

ما● إطاٍر على المداس تآكل عرضمؤشرات يتم
وشقوق● وتمزق قطع مثل باإلطار تلف لديك كان

وانتفاخات األنسجة لظهور تكفي بدرجة عميقة
داخليًا تلًفا تبين

يعد● لم أو متكرر بشكل يتسرب اإلطار هواء كان
أو حجم بسبب صحيح بشكل إصالحه الممكن من

آخر تلف أي أو القطع مكان
لديك لكزس وكيل استشر متأكًدا، تكن لم إذا

اإلطار■ عمر
عن عمرها يزيد إطارات أن٦أية يجب سنوات

غير كانت إذا حتى مؤهل فني تفحصبمعرفة
إذا أو اإلطالق على تستخدم لم أو كثيًرا مستخدمة

واضح غير التلف كان
من■ أقل إلى الثلج إطار مداس تآكل مم٤إذا

الثلج كإطارات فعاليتها اإلطارات تفقد

بالترتيب اإلطارات موضع تدوير بتبديل قم
الموضح

في والمساعدة اإلطارات تآكل مستوى بين للمساواة
تدوير بتبديل لكزس تنصح اإلطار، عمر إطالة

الفاصلة الزمنية الفترات في لديك اإلطارات مواضع
تقريبًا التالية

كل الثنائي الدفع كم١٠٠٠٠موديالت
كل العجالت بكل الدفع كم٥٠٠٠موديالت

الخاص التحذير نظام تهيئة أثناء أخطاًء ترتكب ال
تدوير تبديل بعد مبدئيًا اإلطارات بضغط

تحذير
اإلطارات■ استبدال أو فحص عند

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
الحوادث وقوع

منظومة مكونات إتالف يمكنه ذلك بعمل اإلخفاق
إلى يؤدي قد مما التوجيه، أداء وتدهور الدفع

بجروح اإلصابة أو الوفاة عن تسفر حوادث وقوع
خطيرة

أو● موديالت أو ماركات من إطارات تمزج ال
مختلفة مداس نقشات

اهتراء بدرجات إطارات تمزج أالّ يجب كما
ملحوظ بشكل متفاوتة

الموصى● غير إطارات مقاسات أي تستعمل ال
لكزس قبل من بها

إطارات● مختلفة تركيبة ذات إطارات تمزج ال
منحرفة أو مائلة بأحزمة إطارات أو راديال

النسيج
المستعملة● واإلطارات الصيف إطارات تمزج ال

الثلج إطارات و المواسم لجميع
سيارة● على استعمالها تم إطارات تستعمل ال

أخرى
تم كيف تعرف ال إطارات تستعمل ال

السابق في استخدامها
اإلطار● كان إذا سيارتك قطر إلى تعمد ال

مركبًا المدمج االحتياطي

مالحظة
وعرة■ طرق على القيادة

طرق على القيادة عند الشديد الحذر توخى
محفرة أو متماسكة غير أسطحها

نفخ انخفاضضغط في تتسبب قد الظروف هذه
إخماد على اإلطارات قدرة تقليل وبالتالي اإلطار
على القيادة فإن ذلك، إلى باإلضافة الصدمات

نفسها اإلطارات تتلف قد الوعرة الطرق
السيارة وجسم والعجالت

القيادة■ أثناء إطار لكل النفخ انخفضضغط إذا
أو و اإلطارات تتلف قد وإال القيادة، تواصل ال

العجالت

اإلطارات مواضع تدوير تبديل
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اإلطارات
الخاصبضغط التحذير بنظام المجهزة السيارة

اإلطارات

األمام

الخاص التحذير بنظام سيارتك تجهيز تم
صمامات يستعمل الذي اإلطارات بضغط
وأجهزة اإلطارات بضغط الخاصة التحذير

المنخفض اإلطارات نفخ ضغط لرصد اإلرسال
خطيرة مشاكل حدوث قبل

من أقل إلى اإلطار ضغط انحدر إذا
السائق تحذير يتم مسبًقا، المحدد المستوى

←) التحذير ضوء طريق )٤٣١صعن
عرض شاشة بوظيفة المجهزة للسيارات

عرضضغط يمكن اإلطارات، نفخ ضغط
نظام طريق عن رصده تم الذي اإلطارات
على اإلطارات الخاصبضغط التحذير

المتعددة المعلومات عرض شاشة

اإلطارات■ نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات
بديالً اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام يعد ال
اإلطارات نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات عن
من كجزء اإلطارات نفخ ضغط تفقد احرصعلى

لسيارتك اليومية الروتينة الفحص عمليات
التحذير■ نظام فيها يعمل ال قد التي الحاالت

صحيح بشكٍل اإلطارات الخاصبضغط
التحذير● نظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في

صحيح بشكٍل اإلطارات الخاصبضغط
أصلية• غير لكزس إطارات استعمال تم إذا
ليس• بإطار اإلطار استبدال تجهيزOEتم

أصلي
المحدد• بالحجم ليس بإطار اإلطار استبدال تم
إلخ• اإلطارات سالسل تجهيز تم
مدعوم• الهواء تسريب من محمي إطار تجهيز تم

إضافي
إشارات• على يؤثر نوافذ تظليل وضع تم إذا

الراديو موجات
على• الجليد أو الثلج من كبيرة كمية هناك كان إذا

مبيتات أو العجالت خاصحول وبشكل السيارة،
العجالت

من• كبير بشكٍل أعلى اإلطارات نفخ ضغط كان إذا
المحدد المستوى

بصمام• المجهزة غير العجالت استعمال تم إذا
اإلرسال وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير

صمامات• على الموجود التعريف رقم رمز كان إذا
اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط خاصة تحذير
الخاصبضغط التحذير كمبيوتر في مسجل غير

اإلطارات
التالية● بالحاالت األداء يتأثر قد
توليد• محطة أو تلفزيون بث برج من بالقرب

شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
مجهًزا كان إذا

A
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تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو السلكية موجات

هاتف• أو خلوي هاتف أو نقال راديو حمل عند
أخرى السلكية اتصاالت أجهزة أي أو السلكي

المدة● تمديد يتم فقد السيارة، إيقاف عند

التوقف أو االنطالق من للتحذير المستغرقة
على● بسرعة اإلطارات نفخ انخفاضضغط عند

نظام يعمل ال فقد اإلطار، انفجار عند المثال سبيل
التحذير

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير لنظام مصادقة
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يتوجب العجالت، أو اإلطارات استبدال عند
بضغط الخاصة التحذير صمامات تركيب أيًضا

اإلرسال وأجهزة اإلطارات
بضغط الخاصة التحذير صمامات تركيب عند
تسجيل عليك يتعين اإلرسال، وأجهزة اإلطارات
كمبيوتر على الجديدة التعريف أرقام رموز
يتعين كما اإلطارات الخاصبضغط التحذير

الخاصبضغط التحذير نظام تجهيز عليك
أرقام رموز تسجيل اطلب مبدئيًا اإلطارات
بضغط الخاصة التحذير صمامات تعريف
وكيل بواسطة اإلرسال وأجهزة اإلطارات

←) لديك )٤٠٤صلكزس

والعجالت■ اإلطارات استبدال عند
التحذير لصمام التعريف رقم رمز تسجيل يتم لم إذا
يعمل فلن اإلرسال، وجهاز اإلطارات الخاصبضغط

بشكٍل اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
حوالي لمدة القيادة بعد سيومض٢٠صحيح دقيقة،

لمدة اإلطارات الخاصبضغط التحذير دقيقة١ضوء
النظام في خلل هناك أن إلى لإلشارة مضاًء ويبقى

تحذير
اإللكتروني■ بالجهاز التداخل بخصوص تنبيه

عرض شاشة بوظيفة المجهزة السيارات
اإلطارات نفخ ضغط

نبض● منظمات يستخدمون الذين األشخاص
عالج منظمات أو المزروعة القلب عضلة

مانعات أو القلب لعضلة القلبي التزامن اختالل
عدم عليهم المزروعة القلب عضلة اختالجات

مسافة ضمن مؤشرات٤٥٠االقتراب من مم
قد اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
تشغيل على تأثير الالسلكية للموجات يكون

األجهزة هذه مثل

طبية● أجهزة أية مستخدمي على ينبغي
القلب نبضعضلة منظمات غير كهربائية
التزامن اختالل عالج منظمات أو المزروعة
اختالجات مانعات أو القلب لعضلة القلبي

صانعي يستشيروا أن المزروعة القلب عضلة
تشغيلها حول معلومات على للحصول األجهزة

الالسلكية الموجات تأثير تحت
متوقع غير تأثير الالسلكية للموجات يكون قد

الطبية األجهزة هذه مثل تشغيل على

بضغط الخاصة التحذير صمامات تركيب
اإلرسال وأجهزة اإلطارات

مالحظة
والعجالت■ اإلطارات استبدال أو صيانة

اإلطارات بضغط الخاصة التحذير وصمامات
اإلطارات صمامات وأغطية اإلرسال وأجهزة

أو● اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند
اإلطارات بضغط الخاصة التحذير صمامات

ألن لديك لكزس بوكيل اتصل اإلرسال، وأجهزة
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمامات
يتم لم إذا للتلف تتعرض قد اإلرسال وأجهزة

صحيح بشكل معها التعامل
اإلطارات● صمامات أغطية تركيب احرصعلى

اإلطارات، صمامات أغطية تركيب يتم لم إذا
الخاصة التحذير صمامات إلى الماء يدخل فقد
التحذير صمامات ترتد وقد اإلطارات بضغط

اإلطارات بضغط الخاصة
ال● اإلطارات، صمامات أغطية استبدال عند

غير أخرى إطارات صمامات أغطية تستعمل
المحددة تلك

الغطاء يعلق قد
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الخاص■ التحذير نظام تهيئة يتم أن يجب
التالية الظروف في مبدئيًا اإلطارات بضغط

اإلطار نفخ ضغط ضبط عند
لوجود نظًرا اإلطار ضغط تغيير عند

في الحال هو كما مختلفة قيادة ظروف
إلخ عالية، بسرعة القيادة

اإلطارات تدوير تبديل عند
اإلطار تغيير عند

الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة عند
اإلطار ضغط ضبط يتم مبدئيًا، اإلطارات
المعيار عالمة ضغط أنه على الحالي

الخاصبضغط■ التحذير نظام تهيئة كيفية
مبدئيًا اإلطارات

بإيقاف١ وقم آمن مكان في السيارة أوقف
المحرك تشغيل محول

السيارة حركة أثناء المبدئية بالتهيئة القيام يتعذر
إلى٢ اإلطارات نفخ ضغط بضبط قم

الباردة اإلطارات نفخ ضغط مستوى
←) )٤٨١صالمحدد

مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط احرصعلى
نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

على اعتماًدا اإلطارات الخاصبضغط التحذير
هذا الضغط مستوى

إلى٣ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.IGNITION ONالوضع

بمفاتيحأواضغط٤ الخاصة
باختيار وقم بالعداد التحكم

بمفاتيحأواضغط٥ الخاصة
"إعدادات باختيار وقم بالعداد التحكم

اضغط ثم ومن السيارة"
بمفاتيحأواضغط٦ الخاصة

"نظام باختيار وقم بالعداد التحكم
TPMSاضغط ثم ومن مع"
المواصلة

يرجى اإلطار ضغط ضبط عرض"إعادة سيتم
عرض شاشة على " االنتهاء حتى االنتظار

التحذير وسيومضضوء المتعددة المعلومات
ببطئ اإلطارات مرات٣الخاصبضغط

المبدئية التهيئة تكتمل الرسالة، تختفي عندما

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة
مبدئيًا

نفخ ضغط ضبط يتم بينما مبدئيًا النظام بتهيئة قم
المحدد المستوى إلى اإلطار

المبدئية■ التهيئة تشغيل
ضبط● بعد المبدئية بالتهيئة القيام احرصعلى

مالحظة
الخاصة■ التحذير صمامات إتالف لتفادي

اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط
ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار تصليح عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل
استعمال تم إذا صحيح بشكٍل اإلرسال وجهاز
لكزس بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة
وقت بأسرع مؤهلة خدمات ورشة أي أو لديك
التحذير صمام استبدال احرصعلى ممكن

عند اإلرسال وجهاز اإلطارات الخاصبضغط
←) اإلطار )٣٩٦،٤٠٦صاستبدال

الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة
مبدئيًا اإلطارات
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اإلطار نفخ ضغط
قبل باردة اإلطارات تكون أن احرصعلى أيًضا،
نفخ ضغط ضبط أو المبدئية بالتهيئة القيام

اإلطارات
بشكٍل● المحرك تشغيل محول بإيقاف قمت إذا

الضروري غير فمن المبدئية، التهيئة أثناء عرضي
أخرى مرة المبدئية التهيئة تشغيل بإعادة تقوم أن

المبدئية التهيئة تشغيل إعادة ستتم ألنه وذلك
إلى المحرك تشغيل محول إدارة عند تلقائيًا

المقبلةIGNITION ONالوضع المرة في
بشكٍل● المبدئية التهيئة تشغيل بإعادة قمت إذا

غير المبدئية التهيئة تكون عندما عرضي
إلى اإلطار نفخ ضغط بضبط قم ضرورية،

باردة، اإلطارات تكون عندما المحدد المستوى
أخرى مرة المبدئية التهيئة بإجراء وقم

الخاصبضغط■ التحذير نظام من التحذير تنفيذ
اإلطارات

الخاصبضغط التحذير نظام من التحذير سيتغير
ظلها في تمت التي الظروف مع بالتوافق اإلطارات
النظام يعطي فقد السبب، لهذا المبدئية التهيئة

مستوى إلى اإلطار ضغط يصل لم إذا حتى تحذيًرا
من أعلى الضغط كان إذا أو الكفاية، فيه بما منخفض

النظام تهيئة عند عليه ضبطه تم الذي الضغط
مبدئيًا

الخاص■ التحذير نظام تهيئة في اإلخفاق عند
مبدئيًا اإلطارات بضغط

معدودة دقائق في المبدئية التهيئة تكتمل أن يمكن
تسجيل يتم لن التالية، الحاالت وفي ذلك، مع

لم إذا صحيح بشكٍل النظام يعمل ولن التهيئات
نفخ ضغط تهيئات لتسجيل متكررة محاوالت تنجح
لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب اإلطار،

لديك
اإلطارات● الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة عند

الخاصبضغط التحذير يومضضوء لن مبدئيًا،
مرات٣اإلطارات

يومضضوء● المبدئية، التهيئة إجراءات تنفيذ بعد
لمدة اإلطارات الخاصبضغط دقيقة١التحذير
لمدة القيادة بعد مضاًء بعدها دقيقة٢٠ويبقى

الخاصبضغط التحذير صمام تجهيز تم
تعريف رقم برمز اإلرسال وجهاز اإلطارات
التحذير صمام استبدال عند نوعه من فريد

فمن اإلرسال، وجهاز اإلطارات الخاصبضغط
اطلب التعريف رقم رمز تسجيل الضروري
وكيل بواسطة التعريف رقم رمز تسجيل

لديك لكزس

تحذير
الخاصبضغط■ التحذير نظام تهيئة عند

مبدئيًا اإلطارات
دون مبدئيًا اإلطار نفخ ضغط تهيئة إلى تعمد ال
المحدد المستوى إلى اإلطارات نفخ ضغط ضبط
الخاص التحذير ضوء يضيء ال فقد وإالّ، أوالً
نفخ ضغط كان ولو حتى اإلطارات بضغط
يكون عندما يضيء قد أو منخفًضا، اإلطارات

فعلي بشكٍل عاديًا اإلطارات نفخ ضغط

التعريف أرقام رموز تسجيل
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الصحيح■ غير اإلطارات نفخ ضغط تأثيرات
ضغط مستوى إلى منفوخة غير بإطارات القيادة

اآلتي إلى يؤدي قد الصحيح اإلطارات نفخ
الوقود● استهالك في االقتصاد انخفاض
االستخدام● وسوء القيادة انخفاضراحة
الهترائه● نظًرا اإلطار انخفاضعمر
األمان● انخفاضمستوى
الدفع● بمنظومة تلف

فحصه اطلب متكرر، بشكٍل للنفخ إطار احتاج إذا
لديك لكزس وكيل بواسطة

اإلطار■ نفخ بفحصضغط خاصة تعليمات
اآلتي بمراعاة قم اإلطار، نفخ فحصضغط عند

فقط● باردة اإلطارات تكون عندما تفقد
لمدة توقفت قد سيارتك كانت على٣إذا ساعات

عن تزيد لمسافة ذلك بعد بقيادتها تقم لم أو األقل
لضغط١٫٥ دقيقة قراءة على ستحصل فإنك كم،

الباردة اإلطارات نفخ
دائًما● اإلطار مقياسضغط استعمل

اإلطارات نفخ ضغط كان إذا ما تقييم الصعب من
فقط الخارجي مظهره على بناًء صحيًحا

بعد● أعلى اإلطار نفخ ضغط يكون أن الطبيعي من
ال اإلطار في حرارة لتوليد نظًرا وذلك القيادة

القيادة بعد اإلطار نفخ تخفضضغط
بحيث● واألمتعة الركاب أوزان توزيع يتم أن يجب

متوازنة السيارة تكون

اإلطارات نفخ ضغط

عند اإلطارات على المحافظة من تأكد
يجب الصحيح اإلطارات نفخ ضغط مستوى
على مرة اإلطارات نفخ فحصضغط يتم أن
تنصح لكزس فإن ذلك، ومع شهر كل األقل
كل مرة اإلطارات نفخ فحصضغط يتم بأن

←) )٤٨١صأسبوعين

تحذير
للمحافظة■ جًدا ضروري لإلطار الصحيح النفخ

اإلطار أداء على
لإلطارات الصحيح النفخ ضغط على حافظ
تحدث قد صحيًحا، اإلطارات نفخ يكن لم إذا
وقوع إلى يؤدي قد الذي األمر التالية الحاالت
بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينتج حادث

خطيرة
مفرط● اهتراء
منتظم● غير اهتراء
سيء● توجيه
اإلطارات● سخونة بسبب االنفجار احتمال

المفرطة
والعجلة● اإلطار بين من هواء تسريب هناك
اإلطار● تلف أو و العجلة شكل تغير
نتيجة● القيادة أثناء اإلطار لتلف أكبر احتمال

الحواف التوسعة، وصالت الطريق، مخاطر
إلخ الطريق، في الحادة

مالحظة
اإلطار■ نفخ ضغط فحصوضبط عند

صمامات أغطية تركيب إعادة احرصعلى
اإلطارات

األوساخ تدخل قد الصمام، غطاء تركيب يتم لم إذا
تسرب في وتتسبب الصمام داخل إلى الرطوبة أو
نفخ ضغط انخفاضفي عنه ينتج مما الهواء،

اإلطار
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من بعناية التأكد يجب العجالت، استبدال عند
الحمل قدرة نفس لها الجديدة العجالت أن

التي العجالت وشكل الحافة وعرض والُقطر
بنزعها *قمت

لكزس وكيل لدى متوفرة البديلة العجالت
لديك

التكافؤ:* بكلمة عادة إليه يشار
يلي ما باستعمال لكزس تنصح ال

مختلفة أنواع أو أحجام من عجالت
المستعملة العجالت
انحنائها إصالح تم عجالت

بنظام■ المجهزة السيارات العجالت استبدال عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير

تحذير صمامات ذات بعجالت سيارتك تجهيز تم
لنظام تتيح إرسال وأجهزة اإلطارات بضغط خاصة
عرضتحذير اإلطارات الخاصبضغط التحذير
يجب اإلطارات نفخ ضغط فقدان حال في مسبق
اإلطارات بضغط خاصة تحذير صمامات تركيب
←) العجالت استبدال تم كلما إرسال صوجهاز

٣٩٦،٤٠٦(

ومفاتيح عجالت صواميل سوى تستعمل ال
مع لالستعمال المصممة لكزس ربط

سيارتك على المجهزة األلمنيوم عجالت
أو اإلطارات مواضع تدوير تبديل عند

العجالت

أو لإلنثناء العجالت إحدى تعرضت إذا
استبدالها ينبغي الشديد، الصدأ أو التشقق
يتسبب أو العجلة عن اإلطار ينفصل قد وإال،

التوجيه على السيطرة فقدان في

العجالت اختيار

تحذير
العجالت■ استبدال عند
عن● مختلف حجم من عجالت تستعمل ال

أن يمكن هذا ألن المالك، دليل في به الموصى
التوجية على القدرة فقدان إلى يؤدي

فيها● لعجلة داخلي أنبوب استعمال إلى تعمد ال
أنبوبي ال إطار مع لالستعمال مصممة تسرب
على ينطوي ذلك عمل األحوال كانت مهما
أو الوفاة في يتسبب حادث، وقوع خطر

خطيرة بجروح اإلصابة
المعيبة■ العجالت استعمال يمنع

المشوهة أو المشققة العجالت تستعمل ال
اإلطار من الهواء تسرب في يتسبب قد ذلك فعل
حادث وقوع في يتسبب قد مما القيادة، أثناء

مالحظة
بضغط■ الخاصة التحذير صمامات استبدال

المجهزة السيارات اإلرسال وأجهزة اإلطارات
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام

تتأثر● قد استبدالها أو اإلطارات صيانة أن بما
اإلطارات بضغط الخاصة التحذير بصمامات

اإلطارات صيانة احرصعلى اإلرسال، وأجهزة
صيانة ورشة أو لديك لكزس وكيل بواسطة
شراء احرصعلى ذلك، إلى باإلضافة مؤهلة
اإلطارات بضغط الخاصة التحذير صمامات

لديك لكزس وكيل من اإلرسال وأجهزة
عجالت● سوى استعمال يتم لم أنه من تأكد

سيارتك على األصلية لكزس
بضغط الخاصة التحذير صمامات تعمل ال قد
مع صحيح بشكٍل اإلرسال وأجهزة اإلطارات

األصلية غير العجالت

األلمنيوم عجالت حول احتياطية تنبيهات

P.406



٤٠٧

٦

NX300/NX200_OM_GH

بنفسك٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال

ةيانعلاوةنايصلا

جميع أن من تحقق تغييرها، أو إصالحها
بإحكام مربوطة تزال ال العجالت صواميل

مسافة السيارة قيادة كم١٦٠٠بعد
عند األلمنيوم عجالت تتلف أّال احرصعلى

اإلطارات سالسل استعمال
لكزس موازنة أثقال سوى تستعمل ال

أو بالستيكية ومطرقة يعادلها ما أو األصلية
سيارتك لعجالت موازنة عمل عند وضع١مطاطية إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم

اإليقاف
الدعامة٢ اسحب القفازات صندوق افتح

جانبًا

الجانب٣ جهة من القفازات صندوق ادفع
المشابك لفصل للداخل للسيارة الخارجي

للخارج القفازات صندوق اسحب ثم
السفلية المشابك وافصل

المرشح٤ غطاء انزع

الهواء تكييف نظام مرشح

على الهواء تكييف نظام مرشح تغيير يجب
كفاءة على للمحافظة منتظمة زمنية فترات

الهواء تكييف نظام أداء

النزع طريقة
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يسرى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

يمنى قيادة بعجلة المجهزة السيارات

واستبدله٥ الهواء تكييف نظام مرشح انزع
جديد بآخر

العالمات" توجيه الظاهرةUP ينبغي "
لألعلى المرشح على

الفحص■ عمليات بين الفاصلة الزمنية الفترة
لما وفًقا الهواء تكييف نظام مرشح افحصواستبدل
شديدة األجواء في الصيانة جدول في مذكور هو

قد مرورية، ازدحامات تشهد التي المناطق أو الغبار
مبكًرا المرشح الستبدال تحتاج

التهوية■ فتحات من المتدفق الهواء تيار انخفض إذا
كبير بشكل

عند واستبدله المرشح افحص المرشح سد يتم قد
الضرورة

مالحظة
النظام■ تلف لمنع

أن احرصعلى الهواء، تكييف نظام استعمال عند
دائًما المرشح تركيب يتم
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بحاجة■ البطاقة المفتاح بطارية تكون عندما
مجهًزا كان إذا لالستبدال

لكزس وكالء لدى متوفرة البطاقة المفتاح بطارية
البطارية استبدال لديك لكزس لوكيل يمكن فقط

اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفدت إذا
التالية األعراض تحدث قد

ووظيفة● الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لن
صحيح بشكل بعد عن الالسلكي التحكم

التشغيلي● النطاق تنخفضمساحة سوف

البطارية استبدال قبل يلي ما بتجهيز قم
الرأس مسطح براغي مفك
طراز ليثيوم CR2032بطارية

طراز■ ليثيوم بطارية CR2032استعمل
أو● لديك لكزس وكيل من البطاريات شراء يمكن

الكاميرات متاجر أو الكهربائية التجهيزات محالت
المحلية

ما● أو النوع نفس من ببطارية فقط استبدلها
الصانع قبل من بها والموصى يعادلها

وفًقا● المستهلكة البطاريات بالتخلصمن قم
المحلية للقوانين

أ الطراز
الميكانيكي١ المفتاح بإخراج قم

الغطاء٢ انزع
براغي مفك طرف بتغطية قم المفتاح، إتالف لمنع

الصق بشريط الرأس مسطح

البطارية٣ غطاء انزع

الشحنة٤ فارغة البطارية انزع
جانبها يكون بحيث جديدة بطارية بإدخال قم

اإللكتروني المفتاح بطارية

كانت إذا جديدة بأخرى البطارية استبدل
الشحنة فارغة

تجهيزها المراد البنود

البطارية استبدال
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لألعلى متجًها " " الموجب

ب الطراز
الميكانيكي١ المفتاح بإخراج قم

الغطاء٢ انزع
البراغي مفك طرف بتغطية قم المفتاح، إتالف لمنع

الصق بشريط

الشحنة٣ فارغة البطارية انزع
جانبها يكون بحيث جديدة بطارية بإدخال قم

لألعلى متجًها " " الموجب

تحذير
األخرى■ والقطع المنزوعة البطارية

أن يمكن طفل ابتلعها وإذا صغيرة القطع هذه
متناول عن بعيًدا احفظه اختناقه في تتسبب
عن يُسفر أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق األطفال

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

مالحظة
البطارية■ استبدال بعد العادي للتشغيل

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
الحوادث وقوع

جافتين● ويديك دائًما اعمل
البطارية صدأ في أيًضا الرطوبة تتسبب قد

داخل● أخرى مكونات أي تنزع أو تلمس ال
بعد عن التحكم وحدة

البطارية● توصيل أطراف أحد ثني إلى تعمد ال
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وضع١ إلى المحرك تشغيل محول بإدارة قم
اإليقاف

الفيوز٢ صندق غطاء افتح
أ طراز الفيوز صندوق المحرك حجيرة

لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان ادفع

ب الطراز الفيوز صندوق المحرك حجيرة
لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان ادفع

الجانب على الموجودة القياس أجهزة لوحة
قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيسر

يسرى
الغطاء انزع

الجانب على الموجودة القياس أجهزة لوحة
قيادة بعجلة المجهزة السيارات األيسر

يمنى
الغطاء الموصلانزع انزع ثم ومن

الغطاء انزع

الفيوزات فحصواستبدال

الكهربائية، المكونات من أي تعمل لم إذا
حدث إذا فيوز احتراق بسبب ذلك يكون فقد

حسب الفيوزات افحصواستبدل هذا،
الضرورة

الفيوزات فحصواستبدال

AB
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الفيوز٣ انزع
أداة باستعمال فقط أ الطراز من فيوز نزع يمكن

الفيوز نزع

الفيوز٤ احترق إذا مما تحقق
أمبير بمعدل جديد بآخر المحترق الفيوز استبدل

صندوق غطاء على األمبير معدل إيجاد يمكن مالئم
الفيوزات

أ الطراز

طبيعي فيوز
محترق فيوز

ب الطراز

طبيعي فيوز
محترق فيوز

ج الطراز

طبيعي فيوز
محترق فيوز

د الطراز

طبيعي فيوز
محترق فيوز

A

B

A

B

A

B

A

B
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فيوز■ استبدال بعد
اللسان● تركيب احرصعلى الغطاء، تركيب عند

بإحكام
استبدال● بعد حتى تضيء ال األضواء كانت إذا

استبدال إلى بحاجة اللمبة تكون فقد الفيوز،
)٤١٤ص←

اطلب● أخرى، مرة المستبدل الفيوز احترق إذا
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص

كهربائية■ دائرة على زائد حمل هناك كان إذا
شبكة يحمي الذي األمر لالحتراق، مصممة الفيوزات

التلف من األسالك
األضواء■ لمبات استبدال عند

األصلية لكزس منتجات باستعمال لكزس توصي
متصلة معينة لمبات ألن السيارة لهذه المصممة
ال قد الزائد، الحمل لمنع مصممة كهربائية بدارات

غير القطع أو األصلية غير الغيار قطع تصلح
لالستعمال السيارة لهذه المصممة

تحذير
داخل■ حريق واندالع النظام تعطل لتفادي

السيارة
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

تلف في يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابة أو حريق نشوب واحتمال السيارة

بجروح
مما● أعلى أمبير بمعدل فيوًزا مطلًقا تستعمل ال

بدالً آخر شيء أي تستعمل أو إليه، مشار هو
الفيوز من

ما● أو األصلي لكزس فيوز دائًما استعمل
يعادله

لو حتى بسلك، فيوز استبدال إلى أبدا تعمد ال
مؤقتًا حالً ذلك كان

صندوق● أو الفيوزات تعديل إلى تعمد ال
الفيوزات

مالحظة
الفيوزات■ استبدال قبل

الحمل سبب تحديد لديك لكزس وكيل من اطلب
ممكن وقت بأسرع وإصالحه الزائد الكهربائي
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LEDأضواء■
أضواء من عدد على التالية األضواء . LEDتحتوي

ضوء أي احترق إلىLEDإذا سيارتك اصطحب ،
الضوء الستبدال لديك لكزس وكيل

األمامية● الرئيسية األضواء
األمامية● االنعطاف إشارة أضواء
األمامية● الموضع أضواء
النهارية● القيادة أضواء
األمامية● الضباب أضواء
مجهًزا● كان إذا الخلفي الضباب ضوء
مجهزة● كانت إذا االنعطاف أضواء
الجانبية● االنعطاف إشارة أضواء
التوقف● أضواء
المؤخرة● أضواء
التركيب● علوي التوقف ضوء
الخلفية● االنعطاف إشارة أضواء
للخلف● الرجوع أضواء
السيارة● ترخيص لوحة أضواء
الخارجية● القدم أضواء
العدسة■ داخل التكثف تراكم

من الداخلي الجزء على مؤقت بشكل التكثف تراكم
حدوث إلى يشير ال األمامي الرئيسي الضوء عدسة
مزيد على للحصول لكزس وكيل بأي اتصل عطل

التالية الحاالت في المعلومات من
العدسة● داخل كبيرة ماء قطرات تراكم
األمامي● الرئيسي الضوء داخل الماء يتراكم

األضواء لمبات

استبدالها اطلب ، األضواء من أي احترقت إذا
لديك لكزس وكيل بواسطة
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٧

ةلكشمثودحدنع

مشكلة حدوث عند

ضرورية.١-٧. معلومات
الطوارئ ٤١٦...................وامضات

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

من مرتفع مستوى في السيارة علقت إذا
٤١٧...............................المياه

طوارئ.٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات
للقطر بحاجة سيارتك كانت ٤١٩......إذا
ما عطل بوجود تعتقد كنت ٤٢٣.......إذا
الوقود مضخة إيقاف ٤٢٤..........نظام

صوت صدر أو تحذير ضوء أضاء إذا
تحذير ٤٢٥........................رنان

تحذير عرضرسالة تم ٤٣٤...........إذا
المجهزة غير السيارات إطار انثقب إذا

احتياطي ٤٣٧...................بإطار
بإطار المجهزة السيارات إطار انثقب إذا

٤٤٨..........................احتياطي
المحرك تشغيل تعذر ٤٥٧.............إذا

مفاتيحك فقدت ٤٥٩...................إذا
الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر إذا
.....................................٤٥٩

بشكل يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
٤٦٠.............................صحيح

السيارة بطارية شحنة نفدت ٤٦٢.....إذا
سيارتك محرك حرارة درجة ارتفعت إذا

زائد ٤٦٦.........................بشكل
السيارة انغرزت ٤٦٩..................إذا
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ضرورية١-٧ معلومات
ضرورية.١-٧ معلومات

المفتاح اضغط
تشغيلها، إليقاف االنعطاف إشارات ستومضجميع

أخرى مرة المفتاح اضغط

الطوارئ■ وامضات
زمنية لفترة الطوارئ وامضات استعمال تم إذا
شحنة تنفد قد المحرك، تشغيل عدم أثناء طويلة

البطارية

بكلتا١ بثبات المكابح دواسة على اضغط
بقوة واضغطها قدميك

هذا ألن متكرر بشكل المكابح دواسة ضغط تكرر ال
لخفضسرعة الالزم الجهد زيادة إلى سيؤدي

السيارة
الوضع٢ إلى السرعة تحويل ذراع .Nانقل
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع نقل تم إذا

N
في٣ السيارة أوقف السرعة، خفض بعد

الطريق جانب على آمن مكان
المحرك٤ أوقف
إلى السرعة تحويل ذراع تحريك تعذر إذا

Nالوضع
بكلتا٣ المكابح دواسة على الضغط واصل

قدر السيارة لخفضسرعة القدمين
اإلمكان

تشغيل٤ محول اضغط المحرك، إليقاف
لمدة مضغوًطا وأبقه ثانية٢المحرك

الطوارئ وامضات

السائقين لتحذير الطوارئ وامضات تستعمل
في السيارة إليقاف تضطر عندما اآلخرين

إلخ عطل، حدوث نتيجة الطريق

التشغيل تعليمات

في سيارتك إليقاف اضطررت إذا
طوارئ حالة

إيقاف يكون كأن الطوارئ، حال في فقط
قم ممكنًا، غير العادية بالطريقة السيارة

التالية اإلجراءات باستعمال السيارة بإيقاف

السيارة إيقاف
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ضرورية١-٧ معلومات

ةلكشمثودحدنع

وجيزة لفترة اضغطه أو أكثر، أو متواصلة
أكثر٣ أو متالحقة مرات

جانب٥ على آمن مكان في السيارة أوقف
الطريق

ًأوال المقعد حزام بنزع قم
الباب افتح ممكنًا، أمًرا الباب فتح كان إذا

السيارة من واخرج
باستعمال النافذة افتح الباب، فتح تعذر إذا

عبر السيارة من واخرج اآللية النافذة مفتاح
النافذة

مفتاح باستعمال النافذة فتح تعذر إذا
أن إلى وانتظر بالهدوء، التزم اآللية، النافذة
وصوالً السيارة داخل المياه مستوى يرتفع
داخل المياه ضغط فيها يتساوى نقطة إلى
السيارة، خارج المياه ضغط مع السيارة
السيارة من واخرج الباب افتح ثم ومن

تحذير
القيادة■ أثناء المحرك إليقاف اضطررت إذا

القيادة ولعجلة للمكابح اآللية المؤازرة قدرة
المكابح دواسة ضغط يجعل مما فقدانها، سيتم
بخفض قم أثقل القيادة عجلة وإدارة أصعب

المحرك إيقاف قبل اإلمكان قدر السرعة

مرتفع مستوى في السيارة علقت إذا
المياه من

التزم المياه، في السيارة انغمار حال في
يلي ما بإجراء وقم الهدوء

تحذير
الطوارئ■ مطرقة الهروب*استعمال أجل من

الطارئ
الجهة ونوافذ األمامية الجهة نوافذ كسر يمكن
بواسطة الخلفية النافذة إلى إضافًة الخلفية

الطوارئ أجل*مطرقة من استعمالها يتم والتي
لمطرقة يمكن ال ذلك، مع الطارئ الهروب

زجاج أنه حيث األمامي الزجاج كسر الطوارئ
رقائقي أمان

الكماليات:* صانع أو لديك لكزس بوكيل اتصل
على للحصول وذلك األسواق في المتوفرة

الطوارئ مطرقة حول المعلومات من المزيد
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ضرورية١-٧ معلومات

تحذير
النافذة■ عبر السيارة من الهروب

موقع بمراعاة قم الطوارئ، مطرقة استعمال عند
إمكانية لضمان وذلك النافذة فتحة وحجم المقعد
من يكفي بما كبيرة تكون وأن للفتحة الوصول

منها الهروب أجل
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طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

ةلكشمثودحدنع

طوارئ.٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

للقطر بحاجة سيارتك كانت إذا

نوصيك السيارة، قطر الضرورة استدعت إذا
لكزس وكيل إلى سيارتك قطر مهمة بإسناد

تجارية، قطر خدمات شركة أو لديك
أو العجالت رفع طراز شاحنة باستعمال

مسطح تحميل بسطح شاحنة
عمليات لجميع األمان سالسل نظام استعمل
اإلقليم الوالية قوانين بجميع وتقيد القطر،

المحلية والقوانين
بقطر قمت إذا الثنائي الدفع موديالت

من العجالت رفع طراز بشاحنة سيارتك
السيارة عجالت تكون أن يجب األمام،
←) جيدة بحالة والمحاور صالخلفية

٤١٩،٤٢٠(
أو قطر زحافة استعمل تالفة، كانت إذا

مسطح تحميل بسطح شاحنة
بقطر قمت إذا العجالت بكل الدفع موديالت

العجالت، رفع طراز بشاحنة سيارتك
←) قطر زحافة )٤١٩،٤٢٠صاستعمل

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

أو الوفاة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح اإلصابة

السيارة■ قطر عند
الثنائي الدفع موديالت

األمامية العجالت برفع السيارة نقل احرصعلى
تم إذا األرض عن األربعة العجالت جميع برفع أو

األمامية العجالت تالمس بينما السيارة قطر
واألجزاء الدفع منظومة تتلف فقد األرض،

بها المتعلقة

العجالت بكل الدفع موديالت
العجالت جميع برفع السيارة نقل احرصعلى
بينما السيارة قطر تم إذا األرض عن األربعة
منظومة تتلف فقد األرض، اإلطارات تالمس

السيارة تسقط فقد بها، المتعلقة األجزاء أو الدفع
الشاحنة عن
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طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

في مشكلة وجود إلى تشير قد التالية الحاالت
بوكيل اتصل الخاصبسيارتك الحركة ناقل

قبل تجارية قطر خدمات شركة أو لديك لكزس
←) )٤١٩صالقطر

تتحرك ال السيارة ولكن يدور المحرك
غريبًا صوتًا تصدر السيارة

طراز قطر بشاحنة السيارة قطر إلى تعمد ال
السيارة هيكل إتالف لمنع المرفاع

الثنائي الدفع موديالت األمام من
السيارة صف مكابح بتحرير قم

تحذير
القطر■ أثناء
تجنب● سالسل، أو كبالت باستعمال القطر عند

زائًدا عبئًا يضع والذي إلخ المفاجئ، االنطالق
قد السالسل أو الكبالت أو القطر عروات على
السالسل، أو الكبالت أو القطر عروات تتلف
األشخاص، في المتكسر الحطام يرتطم وقد

شديد تلف حدوث في ويتسبب
وضع● إلى المحرك تشغيل محول بإدارة تقم ال

اإليقاف
ويتعذر القيادة عجلة تنقفل أن احتمالية هناك

تشغيلها
السيارة■ على القطر عروة تركيب

بإحكام القطر عروة تركيب من تأكد
القطر عروة فإن بإحكام، مركبة غير كانت إذا

القطر أثناء ترتخي أن يمكن

مالحظة
باستعمال■ القطر عند السيارة إتالف لمنع

العجالت رفع طراز قطر شاحنة
بينما● الخلف من السيارة قطر إلى تعمد ال

وضع في المحرك تشغيل محول يكون
بما قوية ليست القيادة عجلة قفل آلية اإليقاف

مستقيمة األمامية العجالت إلبقاء يكفي
خلوصأرضي● إبقاء من تأكد السيارة، رفع عند

للسيارة المقابل الطرف من للقطر كاٍف
كاٍف، خلوصأرضي ترك عدم المرفوعة
قطرها أثناء بالسيارة ضرًرا يلحق أن يمكن

طراز■ بشاحنة القطر عند السيارة إتالف لمنع
المرفاع

سواء المرفاع، طراز بشاحنة القطر إلى تعمد ال
الخلف من أو األمام من

القطر■ أثناء السيارة في تلف حدوث لتفادي
الطارئ

السالسل أو الكبالت تثبيت إحكام إلى تعمد ال
التعليق بمكونات

اإليقاف■ بنظام المجهزة السيارات قطر
والتشغيل

باإلطارات السيارة قطر الضروري من كان  ٤إذا
محول بإدارة قم األرض، تالمس التي جميعها

الوضع إلى المحرك مؤقتOFFتشغيل بشكل
بتشغيل قم القطر، بعد النظام لحماية القطر قبل

الوضع إلى المفتاح بإدارة قم أو المحرك
IGNITION ON.

االتصال فيها يكون التي األوضاع
القطر قبل ضروريًا أمًرا بالوكالء

المرفاع طراز بشاحنة القطر

العجالت رفع طراز بشاحنة القطر
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طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

ةلكشمثودحدنع

العجالت بكل الدفع موديالت األمام من
الخلفية العجالت تحت قطر زحافة استعمل

الخلف من
األمامية العجالت تحت قطر زحافة استعمل

بسطح شاحنة بواسطة سيارتك نقل تم إذا
السيارة ربط إحكام فيجب مسطح، تحميل
الشكل في الموضحة األماكن في لألسفل

تثبيت إلحكام كبالت أو سالسل استعملت إذا
المظللة الزوايا تكون أن يجب لألسفل، سيارتك

األسود °.٤٥باللون
الالزم من أكثر لألسفل التثبيت مشابك تربط ال

السيارة تتلف فقد

حدوث عند قطر شاحنة توفر عدم حال في
مؤقتًا سيارتك قطر يمكن فإنه طارئ،

بإحكام مربوطة سالسل أو كبالت باستعمال
تنفيذ يتم أن يجب الطارئ القطر بعروات
صلبة أسطحها طرق على هذه القطر عملية

عن٨٠ولمسافة تقل وبسرعة أقصى كحد كم
ساعة٣٠ كم

لتوجيهها السيارة في سائق يركب أن يجب
عجالت تكون أن ويجب المكابح واستعمال
ونظام والمحاور الدفع ومنظومة السيارة
جيدة حالة في كلها والمكابح التوجيه

تحميل بسطح قطر شاحنة استعمال
مسطح

الطارئ القطر إجراء
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طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

يجب أخرى، سيارة بواسطة سيارتك لقطر
بتركيب قم سيارتك على القطر عروة تثبيت
المحدد اإلجراء باتباع وذلك القطر عروة

١←) القطر عروة )٤٣٨،٤٤٨صأخرج
مفك٢ باستعمال القطر عروة غطاء انزع

الرأس مسطح براغي
مفك بين قماش قطعة ضع السيارة، جسم لحماية
الشكل في موضح هو كما السيارة وهيكل البراغي

التوضيحي
أ الطراز

ب الطراز

واربطها٣ الثقب في القطر عروة أدخل
باليد جزئيًا

مفتاح٤ باستعمال القطر عروة شد احكم
العجالت صواميل معدني*ربط قضيب أو

صلب
العجالت،:* صواميل ربط مفتاح تجهيز يتم لم إذا

العجالت صواميل ربط مفتاح شراء الممكن فمن
لديك لكزس وكيل من

المرفقة٥ السالسل أو الكبالت بتركيب قم
بإحكام القطر عروة على

السيارة جسم إتالف لعدم الحذر توخى
تشغيل٦ وإبدأ قطرها المراد السيارة أدخل

المحرك
تشغيل محول بإدارة قم المحرك، تشغيل يبدأ لم إذا

الوضع إلى .IGNITION ONالمحرك
الوضع٧ إلى السرعة تحويل ذراع  Nانقل

السيارة صف مكابح بتحرير وقم

سيارتك لقطر
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طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

ةلكشمثودحدنع

← السرعة تحويل ذراع نقل تعذر صعند
١٨٠،١٨٤

القطر■ أثناء
اآللية المؤازرة قدرة فإن يدور، ال المحرك كان إذا
توجيه يجعل مما تعمل، لن التوجيه ونظام للمكابح

المعتاد من أصعب والكبح السيارة
العجالت■ صواميل ربط مفتاح

العجالت صواميل ربط بمفتاح المجهزة السيارات
حجيرة في مثبتًا العجالت صواميل ربط مفتاح

←) )٤٣٨،٤٤٨صاألمتعة
صواميل ربط بمفتاح المجهزة غير السيارات

العجالت صواميل ربط مفتاح شراء يمكن العجالت
لديك لكزس وكيل بواسطة

السيارة تحت السائل يتسرب
بعد الهواء تكييف نظام من المياه تساقط

طبيعيًا أمًرا يعد االستعمال
في تفاوت أو جيًدا منفوخة غير إطارات

اإلطارات اهتراء
تبريد سائل حرارة درجة مقياس إبرة

المعتاد من أعلى حرارة درجة تبين المحرك
باستمرار

العادم نظام صوت في تغيرات
عند اإلطارات من حاد صرير صوت صدور

االنعطاف
التعليق بنظام متعلقة غريبة أصوات
متعلقة أخرى أصوات أو فرقعة صوت

بالمحرك

أو يتعطل أو الدوران في يخفق المحرك
عشوائي بشكل يدور أو توازن دون يعمل

للقدرة واضح فقدان
عند الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة

ما عطل بوجود تعتقد كنت إذا

فإن التالية، األعراض من أي الحظت إذا
التصليح أو للضبط تحتاج ربما سيارتك
وقت بأسرع لديك لكزس بوكيل اتصل

ممكن

أعراضمرئية

أعراضمسموعة

أعراضتشغيلية
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الكبح
الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة

مستو طريق على القيادة أثناء
،اسفنجي شعور المكابح، انخفاضفعالية

عند تقريبًا األرضية إلى تصل الدواسة
ضغطها

المحرك تشغيل بدء إلعادة أدناه اإلجراء اتبع
النظام تفعيل بعد

إلى١ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
إيقافهACCESSORYالوضع أو

المحرك٢ تشغيل أعد

الوقود إيقافمضخة نظام

حدوث عند الوقود تسرب مخاطر لتقليل
كيس انتفاخ عند أو للمحرك مفاجئ توقف

إيقافمضخة نظام يقوم التصادم، عند هواء
بالوقود المحرك إمداد بإيقاف الوقود

المحرك تشغيل إعادة

مالحظة
المحرك■ تشغيل قبل

السيارة األرضتحت افحص
يعني فهذا األرض، على متسربًا وقوًدا وجدت إذا
تقم ال للتصليح بحاجة الوقود بنظام تلف وجود

المحرك تشغيل بإعادة
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التحذير■ رنان المكابح نظام تحذير ضوء

الشحن■ نظام تحذير *ضوء

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء
المنخفض■ المحرك زيت الخاصبضغط التحذير التحذير*ضوء رنان

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء

تحذير رنان صوت صدر أو تحذير ضوء أضاء إذا

أو ما ضوء أضاء إذا أومض أو التحذير أضواء من أي أضاء إذا بهدوء التالية اإلجراءات بتنفيذ قم
استمر إذا ولكن النظام في عطل وجود بالضرورة يعني ال هذا فإن ذلك، بعد انطفأ لكنه ومض

لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب هذا، حدوث

التحذير رنانات أو التحذير بأضواء الخاصة اإلجراءات

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

أحمر

أن إلى يشير
أو• منخفض؛ المكابح سائل مستوى
المكابح• نظام في خلل هناك

لديك لكزس بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف
خطر على ينطوي ربما السيارة قيادة مواصلة

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
السيارة شحن نظام في خلل وجود إلى يشير

لديك لكزس بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف
خطر على ينطوي ربما السيارة قيادة مواصلة

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
منخفضجًدا المحرك زيت ضغط أن إلى يشير

لديك لكزس بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف
خطر على ينطوي ربما السيارة قيادة مواصلة
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العالية■ التبريد سائل حرارة الخاصبدرجة التحذير التحذير*ضوء رنان

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء
المكابح■ نظام تحذير ضوء

العطل■ مؤشر مصباح

هواء■ أكياس الخاصبنظام التحذير SRSضوء

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
زائد بشكل مرتفعة المحرك حرارة درجة أن إلى يشير

آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف
خطر على ينطوي ربما السيارة قيادة مواصلة

←) االستخدام )٤٦٦صطريقة

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

أصفر

الكهربائية السيارة صف مكابح في خلل وجود إلى يشير
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

بالمحرك؛• اإللكتروني التحكم نظام
أو• بالخانق؛ اإللكتروني التحكم نظام
التلقائي• الحركة بناقل اإللكتروني التحكم نظام

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

هواء• أكياس أوSRSنظام ؛
المقاعد• ألحزمة المسبقة المشدات نظام

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب
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ةلكشمثودحدنع

الخاصبنظام■ التحذير ABSضوء

التحذير■ رنان كهربائيًا المعزز اآللي التوجيه الخاصبنظام التحذير ضوء

الخاصبنظام■ التحذير PCSضوء

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

أوABSالنظام• ؛
المكابح• مؤازر نظام

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

أصفر

أحمر

النظام في عطل وجود إلى المعززEPSيشير اآللي التوجيه
كهربائيًا

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

يضيء يومضأو
مجهًزا كان إذا

في عطل حدوث إلى يشير متزامن بشكل رنان صوت صدور عند
التصادمPCSنظام قبل ما األمان نظام
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

النظام يصبح قد رنان صوت صدور عدم ماPCSعند األمان نظام
القيام األمر يتطلب قد حينها مؤقت، بشكل متاح غير التصادم قبل

التصحيحي باإلجراء
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع

)٢٢٤،٤٣٤ص(←
النظام تعطيل تم أوPCSإذا التصادم قبل ما األمان  VSCنظام

الخاص التحذير ضوء سيضيء ، السيارة استقرار في التحكم
.PCSبالنظام

٤٢٥ص
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التحذير*LTAالمؤشر■ رنان

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء
التحذير*LDAالمؤشر■ رنان

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء
التحذيرPKSB OFFالمؤشر■ رنان

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

برتقالي
مجهًزا كان إذا

النظام في عطل وجود إلى المسربLTAيشير تتبع على المساعدة
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع

)٢٤٣ص(←

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

برتقالي
مجهًزا كان إذا

النظام في عطل وجود إلى عنLDAيشير بالخروج الخاص التنبيه
بالتوجيه التحكم مع المسرب

المتعددة المعلومات عرض شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع
)٢٥١ص(←

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

يومض
مجهًزا كان إذا

رنان صوت صدور عند
النظام في عطل وجود إلى الخاصةPKSBيشير الكبح وظيفة

االصطفاف بدعم
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

رنان صوت صدور عدم عند
أن المحتمل من الذي األمر مؤقت، بشكل متاح غير النظام أن إلى يشير

إلخ بالجليد، مغطى أنه أو المستشعر التساخ نظًرا يكون
إلخ األوساخ، بتنظيف قم
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االنزالق■ مؤشر ضوء

المكابح■ تثبيت تشغيل مؤشر

السيارة■ صف مكابح مؤشر

للوقود■ المنخفض المستوى تحذير ضوء

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

؛VSCنظام•
أوTRCنظام• ؛
التالل• على االنطالق بدء على المساعدة نظام

نظام تشغيل عند الضوء نظامVSCيومض .TRCأو
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

يومض

المكابح تثبيت تشغيل نظام في عطل وجود إلى يشير
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

يومض

محررة أو معشقة غير السيارة صف مكابح تكون أن المحتمل من
بالكامل

أخرى مرة السيارة صف مكابح مفتاح بتشغيل قم
انطفأ إذا السيارة صف مكابح تحرير عدم عند الضوء هذا يضيء
النظام تشغيل يتم بالكامل، السيارة صف مكابح تحرير بعد الضوء

عادي بشكل

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
المتبقية الوقود كمية أن إلى أقل٩٫٠يشير أو تقريبًا لتر

بالوقود السيارة تزويد بإعادة قم
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التحذير■ رنان األمامي والراكب السائق مقعد بحزام التذكير )١*ضوء

األمامي:١* والراكب السائق مقعد الخاصبحزام التحذير رنان
للموديالتAGZ10L-AWTLTVوAGZ15L-AWTLTV*٢

غير مقعدها أو مقعده حزام بأن السائق لتنبيه السائق مقعد الخاصبحزام التحذير رنان يصدر
الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة فور الرنانIGNITION ONمربوط صوت يصدر ،

إلى٦لمدة السيارة سرعة وصلت إذا بقي٢٠ثواٍن إذا واحدة مرة صوتًا الرنان يصدر ساعة، كم
مرور بعد مربوط غير المقعد لمدة٢٤حزام متقطع بشكٍل الرنان صوت سيصدر ثم،٦ثانية، ثواٍن

لمدة مختلفة بنغمة الرنان صوت سيصدر مربوط، غير المقعد حزام بقي إضافية٩٠إذا ثانية
أو مقعده حزام بأن األمامي الراكب لتنبيه األمامي الراكب مقعد الخاصبحزام التحذير رنان يصدر

إلى السيارة سرعة وصلت إذا واحدة مرة الرنان صوت يصدر مربوط غير ساعة٢٠مقعدها كم
مرور بعد مربوط غير المقعد حزام بقي لمدة٢٤إذا متقطع بشكٍل الرنان صوت سيصدر  ٦ثانية،

لمدة مختلفة بنغمة الرنان صوت سيصدر مربوط، غير المقعد حزام بقي إذا ثم، ثانية٩٠ثواٍن
إضافية

الموديالت ٢*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVباستثناء

أو مقعده حزام بأن األمامي والراكب السائق لتنبيه المقعد الخاصبحزام التحذير رنان يصدر
لمدة الرنان صوت يصدر مربوط غير إلى٣٠مقعدها السيارة سرعة تصل أن بعد  ٢٠ثانية

لمدة مختلفة بنغمة الرنان صوت سيصدر مربوط، غير المقعد حزام بقي إذا ثم، ساعة  ٩٠كم
إضافية ثانية

*٢:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم
الخلفيين■ الركاب مقعد بحزام التذكير التحذير١*ضوء )٢*رنان

المركزية:١* اللوحة على الضوء هذا يضيء
المقعد:٢* الخاصبحزام التحذير رنان

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
مقاعدهم أحزمة ربط بضرورة األمامي الراكب أو و السائق يحذر

المقعد حزام اربط
مقعد حزام ربط يجب مشغوالً، األمامي الراكب مقعد كان إذا
التحذير رنان التحذير ضوء ينطفئ لكي أيًضا األمامي الراكب

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

مجهًزا كان إذا

مقاعدهم أحزمة ربط بضرورة الخلف في الركاب يحذر
المقعد حزام اربط
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غير مقعدها أو مقعده حزام بأن الخلفيين الركاب لتنبيه المقعد الخاصبحزام التحذير رنان يصدر
لمدة الرنان صوت يصدر إلى٣٠مربوط السيارة سرعة تصل أن بعد إذا٢٠ثانية ثم، ساعة كم

لمدة مختلفة بنغمة الرنان صوت سيصدر مربوط، غير المقعد حزام إضافية٩٠بقي ثانية
التحذير■ رنان العمومي التحذير ضوء

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير ضوء

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
إلى ويومضلإلشارة التحذير ضوء ويضيء رنان صوت يصدر

ما عطالً العمومي التحذير نظام اكتشاف
٤٣٤ص

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل

مجهًزا كان إذا

الضوء يضيء عندما
في الحال هو المنخفضكما اإلطار نفخ ضغط

•←) طبيعية )٤٣٣صأسباب
•←) المثقوب )٤٣٧،٤٤٨صاإلطار

المحدد المستوى إلى اإلطارات نفخ ضغط بضبط قم
الضوء توقف عدم حال في معدودة دقائق بعد الضوء سيتوقف

بواسطة النظام تفقد اطلب اإلطارات، نفخ ضغط ضبط تم لو حتى
لديك لكزس وكيل

لمدة الوميض بعد الضوء يضيء دقيقة١عندما
←) اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام في عطل صحدث

٤٣٣(
لديك لكزس وكيل بواسطة النظام تفقد اطلب

P.431



٤٣٢

NX300/NX200_OM_GH

طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

القيادة■ ببدء التحكم الكبح تخطي الخاصبنظام التحذير التحذير*ضوء رنان

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على الضوء هذا يضيء

ومؤشرات■ األمامي الراكب تحري مستشعر
التحذير ورنان المقعد حزام بربط التذكير

فقد● األمامي، الراكب مقعد على أمتعة وضع تم إذا
في األمامي الراكب تحري مستشعر يتسبب

حتى الرنان، صوت وصدور التحذير وميضضوء
المقعد على جالس راكب وجود عدم حالة في

يكتشف● ال قد المقعد، على وسادة وضع تم إذا
يعمل ال وقد المقعد، على راكب جلوس المستشعر

صحيح بشكل التحذير ضوء
القيادة■ أثناء العطل مؤشر مصباح أضاء إذا

يلي مما أوالً تحقق
فارغ؟● الوقود خزان هل

الفور على الوقود خزان بتعبئة قم كذلك، كان إذا
مرتخي؟● الوقود خزان غطاء هل

بإحكام بشده قم كذلك، كان إذا
رحالت عدة قيادة بعد الضوء سينطفئ

اتصل رحالت، عدة بعد حتى الضوء ينطفئ لم إذا
ممكن وقت بأسرع لديك لكزس بوكيل

المعزز■ اآللي التوجيه الخاصبنظام التحذير ضوء
التحذير رنان كهربائيًا

عند أو كافية غير البطارية شحنة تصبح عندما
ضوء يضيء قد مؤقت، بشكٍل الفولطية انخفاض

كهربائيًا المعزز اآللي التوجيه الخاصبنظام التحذير
صوتًا الرنان يصدر وقد

القيادة■ أثناء العطل مؤشر مصباح أضاء إذا
الوقود خزان أصبح إذا العطل مؤشر مصباح يضيء
بإعادة قم فارًغا، الوقود خزان كان إذا تماًما فارًغا
مصباح ينطفئ سوف فوًرا بالوقود السيارة تزويد

مرات عدة السيارة قيادة بعد العطل مؤشر
بوكيل اتصل العطل، مؤشر ضوء ينطفئ لم إذا

ممكن وقت بأسرع لديك لكزس

التحذير اإلجراءاتضوء التفاصيل
الخاصبنظام التحذير ضوء

وتم متزامن، بشكل والمكابح التسارع دواستي ضغط تم أنه إلى يشير
الكبح تخطي نظام تشغيل

المكابح دواسة واضغط التسارع دواسة بتحرير قم
تحذير برنان مجهز الكبح تخطي نظام في عطل وجود إلى يشير

الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب
القيادة ببدء التحكم نظام

نظام تشغيل تم وبأنه تغير قد السرعة تحويل موضع أن إلى يشير
برنان مجهز التسارع دواسة ضغط أثناء القيادة ببدء التحكم

تحذير
مؤقت بشكل التسارع دواسة بتحرير قم

برنان مجهز القيادة ببدء التحكم نظام في عطل وجود إلى يشير
تحذير
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب
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الخاصبضغط■ التحذير ضوء يضيء عندما
التحذير بنظام المجهزة السيارات اإلطارات

اإلطارات الخاصبضغط
غير اإلطار أن من للتحقق اإلطار افحصمظهر

مثقوب
← مثقوبًا اإلطار كان ٤٣٧،٤٤٨صإذا
مثقوبًا غير اإلطار كان إذا

انخفاضدرجة بعد التالية اإلجراءات بتنفيذ قم
كاٍف بشكٍل الحرارة

على● بضبطه وقم اإلطارات نفخ ضغط تفقد
المناسب المستوى

عدة● مرور بعد حتى التحذير ضوء ينطفئ لم إذا
اإلطارات نفخ ضغط أن من تحقق دقائق،

المبدئية التهيئة بإجراء وقم المحدد بالمستوى
)٤٠٣ص←

إجراء تم إذا أخرى مرة التحذير ضوء يضيء قد
لدرجة السماح دون أعاله المذكورة التشغيل عمليات

أوالً كاٍف باالنخفاضبشكٍل اإلطار حرارة
اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير ضوء يضيء قد

بنظام المجهزة السيارات طبيعية ألسباب
اإلطارات الخاصبضغط التحذير

اإلطارات الخاصبضغط التحذير ضوء يضيء قد
تغيير أو الطبيعي الهواء تسرب مثل طبيعية ألسباب
في الحرارة درجة عن الناجم اإلطارات نفخ ضغط
سيعمل اإلطارات نفخ ضغط ضبط فإن الحالة، هذه

قليلة دقائق بعد التحذير ضوء إيقاف على
احتياطي■ بإطار إطار استبدال عند

بصمام أيًضا المدمج االحتياطي اإلطار تجهيز يتم لم
إذا إرسال وجهاز اإلطارات خاصبضغط تحذير
الخاص التحذير ضوء ينطفئ فلن اإلطار، انثقب

المثقوب اإلطار استبدال تم لو حتى اإلطارات بضغط
االحتياطي اإلطار باستبدال قم االحتياطي باإلطار
اإلطار نفخ ضغط واضبط تصليحه تم الذي باإلطار
بعد اإلطارات الخاصبضغط التحذير ضوء سينطفئ

معدودة دقائق
التحذير■ نظام بها يعمل ال قد التي الظروف

السيارات صحيح بشكٍل اإلطارات الخاصبضغط
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام المجهزة

٣٩٦ص←

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير ضوء أضاء إذا
لمدة الوميض بعد متكرر دقيقة١بشكٍل

الخاصبضغط التحذير بنظام المجهزة السيارات
اإلطارات

اإلطارات الخاصبضغط التحذير ضوء أضاء إذا
لمدة الوميض بعد متكرر إدارة١بشكٍل عند دقيقة
الوضع إلى المحرك تشغيل  IGNITIONمحول

ONلديك لكزس وكيل بواسطة فحصه اطلب ،
التحذير■ رنان

الرنان صوت سماع يتم ال قد الحاالت، بعض في
صوت أو ضوضاء فيه مكان في التواجد بسبب

الصوتي النظام
مجهًزا■ كان إذا الزائدة السرعة من التحذير رنان

أو سيارتك سرعة تبلغ عندما الرنان صوت يصدر
ساعة١٢٠تتجاوز كم

شاشة على التحذير رسالة ستظهر الوقت، هذا في
المتعددة المعلومات عرض

تحذير
نظام■ أضواء من كل بقيت وأضواءABSإذا

مضاءة المكابح نظام تحذير
واتصل الفور على آمن مكان في سيارتك أوقف

غير السيارة تصبح قد لديك لكزس بوكيل
نظام يخفق وقد الكبح، أثناء للغاية مستقرة

ABSحادث وقوع في يتسبب أن يمكن مما ،
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم

اآللي■ التوجيه نظام تحذير ضوء يضيء عندما
كهربائيًا المعزز

تقييد يتم األصفر، باللون الضوء يضيء عندما
يضيء عندما اآللي التوجيه لنظام المؤازرة

لنظام المؤازرة فقدان يتم األحمر، باللون الضوء
لعجلة االستخدام عمليات وستصبح اآللي التوجيه
تشغيل عمليات تكون عندما للغاية ثقيلة القيادة
القيادة عجلة أمسك المعتاد، من أثقل القيادة عجلة
من أكبر قوة باستعمال بتشغيلها وقم بإحكام

المعتاد
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تحذير
الخاصبضغط■ التحذير ضوء أضاء إذا

التحذير بنظام المجهزة السيارات اإلطارات
اإلطارات الخاصبضغط

التالية االحتياطية التنبيهات مراعاة احرصعلى
التحكم فقدان في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى ويؤدي بالسيارة

خطيرة
وقت● بأسرع آمن مكان في سيارتك أوقف

على اإلطارات نفخ ضغط بضبط قم ممكن
الفور

الخاصبضغط● التحذير ضوء أضاء إذا
اإلطارات، نفخ ضغط ضبط بعد حتى اإلطارات
تحقق مثقوب اإلطار يكون أن المحتمل فمن
بتغييره قم إطار، انثقب إذا اإلطارات من
اإلطار بتصليح قم أو االحتياطي باإلطار
لتصليح الطوارئ عدة باستعمال المثقوب

المثقوب اإلطار بتصليح قم ثم المثقوب اإلطار
لكزس وكيل أقرب لدى

تلفت● إذا المفاجئين والكبح المناورة تجنب
على السيطرة تفقد فقد العجالت، إطارات

المكابح على أو القيادة عجلة
مفاجئ■ هواء تسرب أو انفجار حدث إذا

الخاص التحذير بنظام المجهزة السيارات
اإلطارات بضغط

الخاصبضغط التحذير نظام تفعيل يتم ال قد
الفور على اإلطارات

مالحظة
الخاصبضغط■ التحذير نظام عمل لضمان

المجهزة السيارات صحيح بشكل اإلطارات
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام

أو مختلفة بمواصفات إطارات تركيب إلى تعمد ال
التحذير نظام يعمل ال قد حيث مختلفين، صانعين

صحيح بشكل اإلطار الخاصبضغط

تحذير عرضرسالة تم إذا

المتعددة المعلومات عرض تعرضشاشة
في عطل حدوث بحاالت خاصة تحذيرات
التي والرسائل الصحيح غير واألداء النظام
عرض عند الصيانة إلى الحاجة إلى تشير
التصحيحي اإلجراء بتنفيذ قم الرسالة،

للرسالة المالئم

العمومي التحذير ضوء
أيًضا يومض أو العمومي التحذير ضوء يضيء
في حاليًا معروضة رسالة وجود إلى لإلشارة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
المتعددة المعلومات عرض شاشة

على الظاهرة الرسالة في الواردة اإلرشادات اتبع
المتعددة المعلومات عرض شاشة

مرة التحذير رسائل من أيًا عرض تم إذا
التالية، اإلجراءات تنفيذ يتم أن بعد أخرى

لديك لكزس بوكيل اتصل

A

B
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إلى الرسالة أشارت إذا الرسالة لمحتوى تبًعا يلي كما التحذير ورنانات التحذير أضواء تعمل
الفور على لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب الوكيل، بواسطة الفحص إلى الحاجة

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على تحذير رسالة فيها تظهر مرة أول في رنان صوت يصدر

بالنظام■ الخاصة التحذير أضواء
يومضفي أو العمومي التحذير ضوء يضيء ال

التحذير ضوء سيضيء ذلك، من بدالً التالية الحاالت
معروضة الرسالة أن طالما الفصل بنظام الخاص

المتعددة المعلومات عرض شاشة على
نظام● في عطل ABSحدوث

النظام الخاصفي التحذير ضوء . ABSيضيء
)٤٢٧ص(←

الشحن● نظام في عطل حدوث
←) الشحن الخاصبنظام التحذير ضوء يضيء

)٤٢٥ص

إلى■ بالتحويل "قم ظهرت منPإذا الخروج قبل
" السيارة

إدارة دون السائق باب فتح عند عرضرسالة يتم
الوضع إلى المحرك تشغيل يكونOFFمحول بينما

الوضع غير وضع أي في السرعة تحويل .Pذراع
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل

أو■ متاح" غير األمامية الكاميرا عرض"نظام تم إذا
راجع ً مؤقتا متاح غير األمامية الكاميرا "نظام

المالك" دليل
المشكلة حل يتم أن إلى التالية األنظمة تعليق يتم قد

←) الرسالة في )٢٢٤،٤٢٧صالظاهرة
●PCSالتصادم قبل ما األمان نظام
●LTAالمسرب تتبع على المساعدة

والتحذيرات الرسائل

ضوء
التحذير
الخاص
بالنظام

التحذير التحذير*رنان

صوتًا–يضيء يصدر
حدوث عند الحال هو كما هام، وضع وجود إلى يشير
الخطر ذلك أو بالقيادة عالقة ذو ما نظاٍم في عطل
التصحيحي باإلجراء القيام عدم حال في ينجم الذي

أو– يضيء
صوتًايومض يصدر

عند الحال هو كما هام، وضع وجود إلى يشير
شاشة على المبينة األنظمة في عطل حدوث احتمالية

المتعددة المعلومات عرض

صوتًا–يومض حدوثيصدر عند الحال هو كما ما، حالٍة وجود إلى يشير
خطر حدوث احتمالية أو السيارة في تلف

صوتًا–يضيء يصدر ال
حدوث عند الحال هو كما ظرف، وجود إلى يشير

الخاصبها الظرف أو الكهربائية المكونات في عطل
الصيانة إلى الحاجة إلى يشير أو

صوتًا–يومض يصدر ال
إجراء عند الحال هو كما ما، حالٍة وجود إلى يشير

إجراء كيفية إلى يشير أو صحيحة، غير تشغيل عملية
صحيح بشكٍل تشغيل عملية
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●LDAمع المسرب عن بالخروج الخاص التنبيه
بالتوجيه التحكم

●AHSالمتكيف العالي الشعاع نظام
التلقائي● العالي الشعاع
الديناميكي● الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم

الكاملة السرعة نطاق مع
الديناميكي● الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم
■ً مؤقتا متاح غير السرعة تثبيت "نظام ظهرت إذا

المالك" دليل راجع
الراداري الثابتة القيادة سرعة منظم نظام تعليق يتم
أو مؤقت بشكل الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي

الرسالة في الظاهرة المشكلة حل يتم أن إلى
← التعامل وطرق ٢٢٤صاألسباب

مثبت■ نظام رادار تشغيل يمكن "ال ظهرت إذا
السرعة"

الثابتة القيادة سرعة منظم نظام استعمال يتعذر
بشكل الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي الراداري
مجدًدا متاًحا يصبح عندما النظام استعمل مؤقت

قريبا"■ الزيت تغيير "يجب ظهرت إذا
حسب تغييره يتم أن يجب المحرك زيت أن إلى يشير
تمت إذا إال صحيح بشكل المؤشر يعمل لن الجدول

المحرك زيت تغيير بيانات ضبط إعادة
الضرورة عند بتغييره وقم المحرك، افحصزيت
نظام ضبط إعادة ينبغي المحرك، زيت تغيير بعد

←) الزيت )٣٨٨صتغيير
الزيت"■ صيانة موعد "حان ظهرت إذا

تغيير بعد المحرك زيت تغيير ينبغي أنه إلى يشير
زيت تغيير بيانات ضبط إعادة وتمت المحرك زيت

المحرك
الزيت ومرشح المحرك زيت وتغيير بتفقد قم

المحرك، زيت تغيير بعد لديك لكزس وكيل بواسطة
←) الزيت تغيير نظام ضبط إعادة )٣٨٨صينبغي

المالك"■ دليل "انظر ظهرت إذا
اإلرشادات،● باتباع قم التالية، الرسائل ظهرت إذا

لذلك وفًقا
•←) مرتفعة" المحرك تبريد سائل ص"حرارة

٤٦٦(
•←) ممتليء" العادم )٣١٠ص"مرشح

عطل● هناك يكون فقد التالية، الرسائل ظهرت إذا
لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب

الفور على
منخفضة"• الكبح "قوة
الذكي"• التشغيل وبدء الدخول نظام في "خلل

عطل● هناك يكون فقد التالية، الرسائل ظهرت إذا
بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف
ينطوي ربما السيارة قيادة مواصلة لديك لكزس

خطر على
منخفض"• الزيت "ضغط
الشحن"• نظام في "خلل
مرتفعة"• الحركة ناقل سائل حرارة "درجة

التحذير■ رنان
٤٣٣ص←

مالحظة
جزئي■ تقييد كبير الطاقة "استهالك تظهر

متكرر بشكل التدفئة" الهواء مكيف لتشغيل
الشحن بنظام يتعلق عطل لوجود احتمالية هناك
السيارة فحص اطلب البطارية تتشوه قد أو

لديك لكزس وكيل بواسطة
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أرضية على آمن مكان في السيارة أوقف
ومستوية صلبة

السيارة صف مكابح بتعشيق قم
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل
المحرك أوقف
←) الطوارئ وامضات بتشغيل صقم

٤١٦(
اإلطار تلف درجة من تحقق

الطوارئ عدة باستعمال اإلطار تصليح ينبغي
التلف كان إذا فقط المثقوب اإلطار لتصليح
مداس عبر برغي أو مسمار مرور عن ناجم

اإلطار
قد• اإلطار عن البرغي أو المسمار تنزع ال

الفتحة عرض زيادة على الجسم نزع يعمل
لتصليح الطوارئ عدة عمل تعطيل وبالتالي

المثقوب اإلطار
قم• التسرب، منع مادة تسرب لتجنب

منطقة تصبح أن إلى السيارة بتحريك
أعلى في مكانها، تعرف كنت إذا الثقب،

اإلطار

بعدة■ إصالحه يتعذر الذي المثقوب اإلطار
المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ

باستعمال اإلطار تصليح يمكن ال التالية، الحاالت في
بوكيل اتصل المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة

لديك لكزس
وجود● دون للقيادة نتيجة تالًفا اإلطار يكون عندما

اإلطار في كاٍف هواء ضغط
لوجود● نتيجة الهواء ضغط اإلطار يفقد عندما

لإلطار الجانبي السطح في تلف أو تشقق
بشكل● العجلة عن منفصالً اإلطار يكون عندما

ملحوظ
المداس● في التلف أو القطع طول يكون  ٤عندما

أكثر أو مم
العجلة● تلف عند
أكثر● أو إطارين انثقاب عند
التالف● اإلطار في قطع أو ثقب من أكثر وجود عند

غير السيارات إطار انثقب إذا
احتياطي بإطار المجهزة

لكنها احتياطي، بإطار مجهزة غير سيارتك
اإلطار لتصليح الطوارئ بعدة مجهزة

ذلك من بدالً المثقوب
اختراق عن الناجم الثقب تصليح يمكن
بشكل اإلطار لمداسات برغي أو مسمار

اإلطار لتصليح الطوارئ عدة بواسطة مؤقت
المثقوب

تحذير
إطار■ انثقب إذا

مثقوب بإطار القيادة تواصل ال
مثقوب بإطار قصيرة لمسافة حتى القيادة إن
يمكن ال نحو على والعجلة اإلطار إتالف يمكنها
وقوع عنه ينجم أن يمكن الذي االمر إصالحه،

حادث

السيارة تصليح قبل
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مجهًزا كان إذا الرافعة مقبض
مجهًزا كان إذا العجالت صواميل ربط مفتاح

مجهزة*الرافعة كانت إذا
القطر عروة

المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة
براغي مفك

*:←) الرافعة )٤٥١صاستعمال

واألدوات والرافعة المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة موقع

A

B

C

D

E

F
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الخرطوم
الهواء تحرير غطاء
الضاغط مفتاح

الهواء مقياسضغط
التيار قابس

السرعة تحديد ملصقات
المتضرر التسرب منع مادة ملصق

المثقوب■ اإلطار لتصليح الطوارئ عدة
مخصصة● المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة

بالهواء السيارة إطار لتعبئة
تحديد● يتم محدود عمر مدى التسرب منع لمادة

مادة استبدال ينبغي القارورة على االنتهاء تاريخ
بوكيل اتصل االنتهاء تاريخ قبل التسرب منع

لالستبدال لديك لكزس
عدة● في المخزنة التسرب منع مادة استعمال يمكن

واحدة لمرة المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ
إذا مؤقت بشكل واحد إطار لتصليح فقط
في الموجودة التسرب منع مادة استعملت

ولزم العدة من األخرى واألجزاء القارورة
لديك لكزس بوكيل اتصل استبدالها،

متكرر● بشكل الضاغط استعمال يمكن
تكون● عندما التسرب منع مادة استعمال يمكن

من الخارجية الحرارة إلى٤٠درجة °م٦٠°م
ونوع● لمقاس حصري بشكل العدة تصميم تم

تستعملها ال سيارتك على أصالً المركبة اإلطارات
ألي أو األصلي، عن مختلف مقاس من لإلطارات

أغراضأخرى
تتبقع● فقد مالبسك، التسرب منع مادة المست إذا
بسطح● أو بالعجلة التسرب منع مادة التصقت إذا

المثقوب اإلطار لتصليح الطوارئ عدة مكونات

A

B

C

D

E

F

G
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لم إذا البقع إزالة من تتمكن ال قد السيارة، جسم
التسرب منع مادة امسح الفور على تنظيفها يتم

مبللة قماش بقطعة فوًرا
تشغيل● ضوضاء تصدر العدة، استعمال أثناء

عطل وجود يعني ال هذا عالية
اإلطار● ضغط ضبط أو لتفقد تستعملها ال
اإلطار■ لتصليح الطوارئ عدة تفقد حول مالحظة

المثقوب
التسرب منع مادة صالحية انتهاء تاريخ من تحقق
على موجود الصالحية انتهاء تاريخ آلخر حين من
انقضى التي التسرب منع مادة تستعمل ال القارورة
التصليح عمليات فإن وإال، صالحيتها انتهاء تاريخ
لتصليح الطوارئ عدة باستعمال بها تقوم التي
صحيح بشكٍل تنفيذها يتم ال قد المثقوب اإلطار

الخلفي١ الباب افتح

األرضية٢ لوح وافتح لألعلى الذراع اسحب

الخطاف٣ وانزع األرضية لوح ارفع
لوح من الخلفي الجانب على الموجود

األرضية

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
حادث وقوع في يتسبب قد ذلك فعل في اإلخفاق

المثقوب● اإلطار لتصليح الطوارئ عدة صنع تم
للسيارات تستعملها ال لسيارتك حصريًا

األخرى
اإلطار● لتصليح الطوارئ عدة تستعمل ال

عن مختلف مقاس من لإلطارات المثقوب
يتسبب قد ذلك فعل غرضآخر ألي أو المحدد

صحيح بشكل اإلطار تصليح عدم في
منع■ مادة استعمال حول احتياطية تنبيهات

التسرب
إذا● صحتك على خطر التسرب منع مادة ابتالع

كمية أكبر بشرب قم التسرب، منع مادة ابتلعت
طبيب باستشارة قم ثم ومن الماء، من ممكنة

الفور على
أو● العينين في التسرب منع مادة دخلت إذا

إذا بالماء الفور على بغسلها قم الجلد، المست
طبيبًا استشر باالرتياح، تشعر لم

اإلطار لتصليح الطوارئ عدة إخراج
المثقوب
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لوح٤ تثبيت إلحكام الخطاف استعمل
الشكل في مبين هو كما األرضية

التوضيحي

اإلطار٥ لتصليح الطوارئ عدة أخرج
المثقوب

المطاطي١ الطوق انزع

والرافعة٢ الغطاء انزع
← الرافعة ٤٥١صاستعمال

المقبض بإدارة أغلقها الرافعة، تخزين عند
بواسطة إليه تماًماالمشار تتوقف أن إلى

والغطاء، الرافعة بتخزين قم الحركة، عن
الطوق بواسطة لتثبيتها الرافعة على واضغط

المطاطي

الخاص١ الصمام عن الصمام غطاء انزع
المثقوب باإلطار

تحرير٢ غطاء انزع الخرطوم بتمديد قم
الخرطوم عن الهواء

أبقها لذا أخرى مرة الهواء تحرير غطاء ستستعمل
آمن مكان في

بالصمام٣ الخرطوم بتوصيل قم
عقارب حركة باتجاه الخرطوم طرف بلف قم

الرافعة إخراج

الطارئ التصليح إجراء

A
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اإلمكان قدر الساعة

في٤ الضاغط مفتاح يكون أن احرصعلى
اإليقاف وضع

على٥ الموجودة المطاطية السدادة ارفع
الضاغط

الضاغط٦ عن التيار قابس انزع

مخرج٧ بمقبس التيار قابس بتوصيل قم
←) )٣٥٢صالتيار

بالضاغط٨ القارورة بتوصيل قم
بإحكام القارورة توصيل من تأكد

بتركيب٩ مبين٢قم هو كما ملصق
تثبيت قبل العجلة عن ورطوبة أوساخ أي بإزالة قم
الملصق، تثبيت الممكن غير من كان إذا الملصق
ترغب عندما لديك لكزس وكيل إخبار احرصعلى
حقن تم الذي اإلطار واستبدال بتصليح بقيامهم
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فيه التسرب منع مادة

المحدد١٠ اإلطار نفخ ضغط من تحقق
هو كما الملصق على اإلطار نفخ ضغط تحديد يتم

←) )٤٨١صمبين

١١←) المحرك بتشغيل )١٧٥صقم

قم١٢ اإلطار، ونفخ التسرب منع مادة لحقن
التشغيل وضع إلى الضاغط مفتاح بإدارة

الضغط١٣ إلى تصل أن إلى اإلطار بنفخ قم
به الموصى

وسيرتفع التسرب منع مادة حقن سيتم
إلى تصل بسرعة كيلو٣٠٠الضغط

سم٣٫٠باسكال بار،٢كجم•ق  ٤٤أو
بالبوصة باسكال٤٠٠أو٢رطل كيلو

سم٤٫٠( بار،٢كجم•ق رطل٥٨أو
تدريجيًا٢بالبوصة ينخفض ثم

الضغط الهواء سيعرضمقياسضغط

A

B
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حوالي لمدة اإلطار لنفخ دقيقة١الفعلي
المنخفضة١٥( الحرارة درجة في دقيقة

التشغيل وضع على المفتاح ضبط بعد
ثم• اإليقاف وضع على الضاغط مفتاح بضبط قم

إجراء بتكرار وقم تفقد اإلطار نفخ ضغط تفقد
لنفخ به الموصى الضغط إلى تصل أن إلى النفخ
بشكل اإلطار نفخ عدم الحرصعلى مع اإلطار

زائد
المستوى• دون اإلطار نفخ ضغط بقي إذا

لمدة النفخ بعد به دقيقة٣٥دقائق١٠الموصى
المفتاح وضع مع المنخفضة الحرارة درجة في
كبير بشكل تالف اإلطار فإن التشغيل، وضع في

مفتاح بإيقاف قم تصليحه يمكن ال حد إلى
لديك لكزس بوكيل واتصل الضاغط

الموصى• المستوى اإلطار نفخ ضغط تجاوز إذا
نفخ ضغط لضبط الهواء بعض بإخراج قم به،

←) )٤٤٥صاإلطار
وضع١٤ في الضاغط مفتاح يكون بينما

الصمام عن الخرطوم افصل اإليقاف،
للخارج اسحب ثم اإلطار على الموجود
التيار مخرج مقبس من التيار قابس

نزع عند التسرب منع مادة من جزء يتسرب قد
الخرطوم

الصمام١٥ على الصمام غطاء بتركيب قم
اإلطار لتصليح الطوارئ الخاصبعدة

طرف١٦ على الهواء تحرير غطاء بتركيب قم
الخرطوم

تتسرب قد الهواء، تحرير غطاء تركيب يتم لم إذا

السيارة تتسخ وقد التسرب منع مادة

في١٧ مؤقت بشكٍل القارورة بحفظ قم
متصلة تكون بينما األمتعة حجيرة

بالضاغط
بتساٍو١٨ السائلة التسرب منع مادة لتوزيع

بشكل فوًرا السيارة بقيادة قم اإلطار، على
لمسافة من٥آمن أقل بسرعة تقريبًا كم

ساعة٨٠ كم
آمن١٩ مكان في سيارتك أوقف القيادة، بعد

توصيل وأعد ومستٍو صلب سطح على
الضاغط

وضع٢٠ إلى الضاغط مفتاح بإدارة قم
أدره ثم ومن ثواٍن، لعدة وانتظر التشغيل
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نفخ ضغط من تحقق اإليقاف وضع إلى
اإلطار

من أقل اإلطار نفخ ضغط كان  ١٣٠إذا
باسكال سم١٫٣كيلو بار،٢كجم•ق أو

بالبوصة١٩ الثقب٢رطل تصليح يتعذر
لديك لكزس بوكيل اتصل

بين اإلطار نفخ ضغط كان كيلو١٣٠إذا
سم١٫٣باسكال بار،٢كجم•ق  ١٩أو

بالبوصة المستوى٢رطل من اقل ونقطة
انتقل اإلطار تصليح يمكن به الموصى

الخطوة .٢١إلى
المستوى على اإلطارات نفخ ضغط كان إذا

الخطوة إلى انتقل .٢٢المحدد
وضع٢١ إلى الضاغط مفتاح بإدارة قم

إلى تصل أن إلى اإلطار لنفخ التشغيل
بالقيادة قم به الموصى اإلطار نفخ ضغط

حوالي بإجراء٥لمدة قم ثم ومن كم
.١٩الخطوة

طرف٢٢ على الهواء تحرير غطاء بتركيب قم
الخرطوم

تتسرب قد الهواء، تحرير غطاء تركيب يتم لم إذا

السيارة تتسخ وقد التسرب منع مادة

األمتعة٢٣ حجيرة في القارورة بحفظ قم
بالضاغط متصلة تكون بينما

عن٢٤ تقل بسرعة بحذر بالقيادة  ٨٠قم
لديك لكزس وكيل إلى وصوالً ساعة كم

من أقل مسافة يبعد كم١٠٠والذي
باتخاذ وذلك استبداله أو اإلطار لتصليح

الكبح لتجنب االحتياطية التنبيهات
واالنعطافات المفاجئ والتسارع المفاجئ

الحادة

اإلطار■ نفخ تم إذا اتخاذها يجب التي اإلجراءات
به الموصى المستوى من أكثر إلى

الصمام١ عن الخرطوم افصل
طرف٢ على الهواء تحرير غطاء بتركيب قم

تحرير غطاء من الناتئ الجزء واضغط الخرطوم
للسماح وذلك الصمام داخل الموجود الهواء

بالخروج الهواء لبعض

تحرير٣ غطاء انزع الصمام، عن الخرطوم افصل
توصيل أعد ثم ومن الخرطوم عن الهواء

الخرطوم

A

B

C
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التشغيل٤ وضع إلى الضاغط مفتاح بإدارة قم
وضع إلى أدره ثم ومن ثواٍن، لعدة وانتظر

يشير الهواء ضغط مؤشر أن من تحقق اإليقاف
←) به الموصى المستوى )٤٨١صإلى

به، الموصى المستوى دون الهواء ضغط كان إذا
مرة التشغيل وضع إلى الضاغط مفتاح أدر

إلى تصل أن إلى النفخ إجراء بتكرار وقم أخرى
به الموصى الضغط

الطوارئ■ عدة باستعمال اإلطار تصليح بعد
المثقوب اإلطار لتصليح

الخاصبضغط● التحذير صمام استبدال ينبغي
اإلرسال وجهاز اإلطارات

بالمستوى● اإلطار نفخ ضغط كان إذا حتى
التحذير يومضضوء يضيء فقد به، الموصى

اإلطار الخاصبضغط

تحذير
المثقوب■ اإلطار إصالح عند
ومستوية● آمنة منطقة في السيارة أوقف
بينما● بإحكام والخرطوم الصمام بتوصيل قم

السيارة على مركبًا اإلطار يكون
بشكل● بالصمام الخرطوم توصيل يتم لم إذا

قد أو الهواء في تسرب يحدث فقد صحيح،
للخارج التسرب منع مادة تندفع

نفخ● أثناء الصمام عن الخرطوم تنزع لم إذا
الخرطوم يتحرك بأن احتمال فهناك اإلطار،

الهواء لضغط نتيجًة مفاجئ بشكل
منع● مادة تتناثر قد اإلطار، نفخ اكتمال بعد

بعض يخرج قد أو الخرطوم فصل عند التسرب
اإلطار من الهواء

تبًعا● مؤقت بشكل التصليح عمليات بإجراء قم
اإلجراءات اتباع يتم لم إذا العمل إلجراءات
منع مادة سائل يندفع فقد ذلك، مع بالتوافق

للخارج التسرب

التصليح● عمليات إجراء أثناء اإلطار عن ابتعد
حيث مؤقت، بشكل التصليح عدة تشغيل عند
تشقق حدث إذا انفجار حدوث خطر هناك أن
وضع إلى العدة مفتاح بإدارة قم تشوه، أو
التصليح عمليات إجراء واوقف اإليقاف

تم● إذا زائد بشكل العدة حرارة درجة ترتفع قد
إلى تعمد ال طويلة زمنية لفترة تشغيلها
من ألكثر مستمر بشكل الضاغط  ٣٥تشغيل

دقيقة
أثناء● ساخنة التصليح عدة من أجزاء تصبح

التشغيل وبعد أثناء بعناية استخدمها التشغيل
الجزء خاصة ساخنة، تصبح العدة أن بما

ال الضاغط، وتوصيل القارورة من المعدني
بعد مباشرة أو االستعمال أثناء تلمسها

االستعمال
الخاص● التحذير ملصق تثبيت إلى تعمد ال

تلك غير أخرى منطقة على السيارة بسرعة
على الملصق تثبيت تم إذا إليها المشار
هواء كيس فيها يوجد التي ،SRSالمنطقة

فقد القيادة، عجلة حشية في الحال هو كما
هواء كيس بشكلSRSيمنع العمل من

صحيح
التسرب■ منع مادة لتوزيع السيارة قيادة

بتساٍو السائلة
منخفضة● وبسرعة بحذر السيارة بقيادة قم

الدوران خاصعند بشكل حذًرا كن
واالنعطاف

شعرت● أو مستقيم بشكل السيارة تمشي لم إذا
السيارة أوقف القيادة، عجلة إدارة في بصعوبة

يلي ما وتفقد
عن• انفصل اإلطار يكون قد اإلطار حالة

العجلة
نفخ• ضغط كان إذا اإلطارات نفخ ضغط

باسكال١٣٠اإلطار سم١٫٣كيلو  ٢كجم•ق
بار، بالبوصة١٩أو يشير٢رطل قد أقل، أو

اإلطار في بالغ تلف وجود إلى هذا
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مالحظة
طارئ■ تصليح إجراء عند
المسمار● نزع دون الطارئ التصليح بإجراء قم

إذا اإلطار مداس بثقب يتسبب الذي البرغي أو
ال قد اإلطار، بثقب تسبب الذي الجسم نزع تم
الطوارئ عدة باستعمال اإلطار تصليح يكون

ممكنًا المثقوب اإلطار لتصليح
عدم● من تأكد للماء مقاومة ليست العدة

في الحال هو كما للماء، العدة تعريض
مثالً المطر تحت استعمالها

مباشرًة● أرضمغبرة على التصليح عدة تضع ال
إذا الطريق جانب على الموجود الرمل مثل
فقد إلخ، الغبار، بشفط التصليح عدة قامت

عطل يحدث
مواجًها● سطحها يكون بحيث العدة استعمل

بصورة عملها أداء من العدة تتمكن لن لألعلى
جانبها على وضعت إذا صحيحة

اإلطار■ لتصليح الطوارئ عدة استخدام
المثقوب

للضاغط● التيار مصدر يكون أن  ١٢ينبغي
ال السيارة الستعمال مالئًما مباشر تيار فولط
آخر مصدر بأي الضاغط توصيل إلى تعمد

للتيار
العدة● تتعرض قد العدة، على البنزين تناثر إذا

لها البنزين مالمسة عدم احرصعلى للتلف
لها● المخصص المكان في العدة بتخزين قم

األطفال أيدي متناول عن بعيداً
إلى● تعمد ال العدة تعديل أو تفكيك إلى تعمد ال

الهواء ضغط مؤشر مثل العدة أجزاء تعريض
عطل بحدوث هذا يتسبب قد للصدمات

بضغط■ الخاصة التحذير صمامات تلف لتفادي
المجهزة السيارات اإلرسال وأجهزة اإلطارات

اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام
ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار تصليح عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل
استعمال تم إذا صحيح بشكٍل اإلرسال وجهاز
لكزس بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة
منع مادة استعمال بعد ممكن وقت بأسرع لديك
التحذير صمام استبدال من تأكد السائلة، التسرب
عند اإلرسال وجهاز اإلطارات الخاصبضغط

←) اإلطار استبدال أو )٣٩٦صتصليح
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أرضية على آمن مكان في السيارة أوقف
ومستوية صلبة

السيارة صف مكابح بتعشيق قم
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل
المحرك أوقف
←) الطوارئ وامضات بتشغيل صقم

٤١٦(

الرافعة مقبض
العجالت صواميل ربط مفتاح

المجهزة السيارات إطار انثقب إذا
احتياطي بإطار

يمكن احتياطي بإطار مجهزة سيارتك
االحتياطي باإلطار المثقوب اإلطار استبدال

← اإلطارات حول التفاصيل صلمعرفة
٣٩٤

تحذير
إطار■ انثقب إذا

مثقوب بإطار القيادة تواصل ال
مثقوب بإطار قصيرة لمسافة حتى القيادة إن
يمكن ال نحو على والعجلة اإلطار إتالف يمكنها
وقوع عنه ينجم أن يمكن الذي االمر إصالحه،

حادث

الرافعة باستخدام السيارة رفع قبل

والعدة والرافعة االحتياطي اإلطار وجود مكان

A

B
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القطر عروة
االحتياطي اإلطار

الرافعة
براغي مفك

الخلفي١ الباب افتح

األرضية٢ لوح وافتح لألعلى الذراع اسحب

C

D

E

F

تحذير
اإلطار■ رافعة استعمال

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
يتسبب قد اإلطار لرافعة الصحيح غير االستعمال

قد مما الرافعة، عن فجأة السيارة سقوط في
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي

غير● غرضآخر ألي اإلطار رافعة تستعمل ال
سالسل ونزع تركيب أو اإلطارات استبدال

اإلطارات
مع● المرفقة اإلطار رافعة إال تستعمل ال

المثقوب اإلطار الستبدال سيارتك
وال أخرى، سيارات على الرافعة تستعمل ال

الستبدال أخرى إطار رافعات تستعمل
السيارة هذه على اإلطارات

نقطة● في صحيح بشكل الرافعة بوضع قم
الرفع

بينما● السيارة تحت جسمك من جزء أي تضع ال
الرافعة بواسطة مسنودة تكن

بينما● السيارة قيادة أو المحرك تشغيل تبدأ ال
بالرافعة مسنودة السيارة تكون

شخص● أي وجود أثناء السيارة ترفع ال
بداخلها

أو● على شيء أي تضع ال السيارة، رفع عند
الرافعة تحت

هو● مما أعلى ارتفاع إلى السيارة ترفع ال
اإلطار الستبدال مطلوب

من● كان إذا ثابتة رفع منصة استعمل
السيارة تحت النزول الضروري

وجود● عدم احرصعلى السيارة، خفض عند
أشخاصفي هناك كان إذا السيارة بجانب أحد
قبل صوتي بشكل بتحذيرهم قم قريب، مكان

الخفض

الرافعة إخراج
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الخطاف٣ وانزع األرضية لوح ارفع
لوح من الخلفي الجانب على الموجود

األرضية

لوح٤ تثبيت إلحكام الخطاف استعمل
الشكل في مبين هو كما األرضية

التوضيحي

الرافعة٥ انزع

المطاطي١ الطوق انزع

والرافعة٢ الغطاء انزع
المشار المقبض بإدارة أغلقها الرافعة، تخزين عند

بواسطة الحركة،إليه عن تماًما تتوقف أن إلى
الرافعة على واضغط والغطاء، الرافعة بتخزين قم

المطاطي الطوق بواسطة لتثبيتها

الدرج١ تحت الموجود اللوح انزع

يثبت٢ الذي المركزي التثبيت برغي بفك قم
االحتياطي اإلطار

اإلحتياطي اإلطار إخراج

تحذير
االحتياطي■ اإلطار تخزين عند

أجزاء أو أصابعك انحشار لعدم الحذر توخى
وجسم االحتياطي اإلطار بين األخرى جسمك

السيارة

A
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لإلطارات١ تثبيت كتل بوضع قم

لفة٢ قليالً العجلة صواميل بإرخاء قم
واحدة

الجزء٣ بإدارة باليدقم اإلطار رافعة من
الرفع نقطة الرافعة ثلمة تالمس أن إلى
تحت موجودة الرفع نقطة على الدالة العالمات

مواضع إلى تشير فهي الحصى من الحماية لوحة

الرفع نقاط

العجالت٤ صواميل ربط مفتاح بتركيب قم
الرافعة مقبض على

عن٥ قليالً اإلطار يرتفع أن إلى السيارة ارفع
األرض

واإلطار٦ العجلة صواميل جميع انزع
بحيث اإلطار ضع األرض، على اإلطار وضع عند
خدش لتفادي لألعلى متجًها العجلة تصميم يكون

مثقوب إطار استبدال

المثقوب العجالتاإلطار تثبيت كتل مواضع
األيسر الجانب

األيمناألمامي الخلفي اإلطار خلف

األيمن الجانب
األيسراألمامي الخلفي اإلطار خلف

األيسر الجانب
األيمنالخلفي األمامي اإلطار أمام

األيمن الجانب
األيسرالخلفي األمامي اإلطار أمام

A
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العجلة سطح

عن١ غريبة مواد أو أوساخ أي بإزالة قم
العجلة تالمس سطح

تالمس سطح على غريبة مواد هناك كانت إذا
تحرك أثناء ترتخي قد العجلة صواميل فإن العجلة،
السيارة عن اإلطار انفصال في متسببًة السيارة

تحذير
مثقوب■ إطار استبدال
التالية● االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

اإلصابة عنه ينجم قد ذلك عمل في اإلخفاق
خطيرة بجروح

الحذر• توخى باليد العجلة حلية إزالة تحاول ال
اإلصابة لتجنب الحلية مع التعامل في الالزم

متوقعة غير شخصية بجروح
المحيطة• المنطقة أو العجالت أقراص تلمس ال

مباشرًة السيارة قيادة بعد بالمكابح
العجالت أقراص تكون السيارة قيادة بعد
للغاية ساخنة بالمكابح المحيطة والمنطقة
أي أو األقدام أو باليدين المناطق تلك لمس

إلخ اإلطار، تغيير أثناء الجسم أجزاء من جزء
الحروق إلى يؤدي قد

قد● االحتياطية التنبيهات هذه اتباع في اإلخفاق
وانفصال العجلة صواميل ارتخاء في يتسبب
أو الوفاة إلى يؤدي الذي األمر عنها، اإلطار

خطيرة بجروح اإلصابة
براغي• على شحًما أو زيتًا أبًدا تستعمل ال

العجلة صواميل أو العجلة
صواميل شد في يتسبب قد والشحم الزيت

براغي تلف في يتسبب مما زائد، بشكٍل العجلة
أن يمكن ذلك، إلى باإلضافة العجلة قرص أو
الصواميل ارتخاء في الشحم أو الزيت يتسبب
إلى يؤدي مما السيارة، عن العجالت وانفصال

خطير حادث وقوع
العجالت براغي عن شحم أو زيت أي بإزالة قم

العجالت صواميل أو

ربط• مفتاح بواسطة العجالت صواميل بشد قم
بعزم متر  (١٠٣صواميل كجم١٠٫٥نيوتن

العجالت تغيير بعد ممكن وقت بأسرع ق•م
صموالت• فقط استعمل اإلطار، تركيب عند

لتلك خصيًصا تصميمها تم التي العجالت
فقط العجلة

في• تشوهات أو تشققات أي هناك كان إذا
ثقوب أو الصواميل مسننات أو اللولبية البراغي

السيارة فحص اطلب العجلة، في البراغي
لديك لكزس وكيل بواسطة

بشكل• تالفة عجلة حلية تركيب إلى تعمد ال
أثناء العجلة حلية عن تسقط قد ألنها كبير،

السيارة حركة
المجهزة■ للسيارات المثقوب اإلطار استبدال

آلي خلفي بباب
احرصعلى اإلطارات، استبدال مثل حاالت في

←) اآللي الخلفي الباب نظام ). ١٢٥صإيقاف
الباب تشغيل في يتسبب قد ذلك عمل في اإلخفاق
مفتاح لمس تم إذا مقصود غير بشكل الخلفي
ينجم الذي األمر قصد، دون اآللي الخلفي الباب
بجروح واإلصابة واألصابع األيدي انحشار عنه

االحتياطي اإلطار تركيب
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كل٢ وشد االحتياطي اإلطار بتركيب قم
المستوى نفس إلى باليد عجلة صمولة

شدها إحكام بدون تقريبًا
الجزء يالمس أن إلى العجالت صواميل بشد قم

العجلةالمستدق قرص قليالًمركز

العجالت٣ صواميل ربط مفتاح بتركيب قم
الرافعة مقبض على

السيارة٤ أخفض

صواميل٥ من صمولة كل شد بإحكام قم
لفات ثالث أو لفتين بمقدار العجلة

التوضيحي الشكل في المبين بالترتيب

الشد عزم
متر  (١٠٣ ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

اإلطار٦ ورافعة المثقوب اإلطار بتخزين قم
األدوات وجميع

المدمج■ االحتياطي اإلطار
بعبارة● المدمج االحتياطي اإلطار يتميز

"TEMPORARY USE ONLYعلى "
لإلطار الجانبي السطح

مؤقت بشكل المدمج االحتياطي اإلطار استعمل
فقط الطوارئ حال وفي

االحتياطي● اإلطار نفخ ضغط تفقد احرصعلى
←) )٤٨١صالمدمج

المجهزة■ السيارات اإلطار تغيير من االنتهاء بعد
اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام

الخاصبضغط التحذير نظام ضبط إعادة يجب
←) )٤٠٣صاإلطارات

المدمج■ االحتياطي اإلطار استعمال عند
بصمام مجهًزا ليس المدمج االحتياطي اإلطار أن بما
اإلرسال، وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير
إلى اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام يشير لن
إذا وأيًضا، االحتياطي اإلطار نفخ انخفاضضغط
أن بعد المدمج االحتياطي اإلطار باستبدال قمت

فإن اإلطارات، الخاصبضغط التحذير ضوء يضيء
مضاًء يبقى الضوء

مجهًزا■ المدمج االحتياطي اإلطار يكون عندما
تركيب مع القيادة عند انخفاًضا أقل السيارة تصبح

تركيب عند بالقيادة مقارنًة المدمج االحتياطي اإلطار
القياسية اإلطارات

AB
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أو■ بالثلج مغطى طريق على أمامي إطار انثقب إذا
الجليد

إحدى على المدمج االحتياطي اإلطار بتركيب قم
الخطوات بإجراء قم للسيارة الخلفية العجالت

اإلطارات على اإلطارات سالسل بتركيب وقم التالية
األمامية

االحتياطي١ باإلطار الخلفي اإلطار استبدل
المدمج

تم٢ الذي باإلطار المثقوب األمامي اإلطار استبدل
السيارة مؤخرة من نزعه

اإلطارات٣ على اإلطارات سالسل بتركيب قم
األمامية
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للرافعة■ مصادقة
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تحذير
المدمج■ االحتياطي اإلطار استعمال عند
المرفق● المدمج االحتياطي اإلطار أن تذكر

فال سيارتك مع لالستعمال خصيًصا مصمم
الخاص المدمج االحتياطي اإلطار تستعمل

أخرى سيارة على بسيارتك
احتياطي● إطار من أكثر استعمال إلى تعمد ال

الوقت نفس في واحد مدمج
باإلطار● المدمج االحتياطي اإلطار استبدل

يمكن ما بأسرع القياسي
المفاجئ● والتوجيه المفاجئ التسارع تجنب

التي السرعة تحويل وعمليات المفاجئ والكبح
للمحرك مفاجئ كبح في تتسبب

مركبًا■ المدمج االحتياطي اإلطار يكون عندما
وقد صحيح، بشكل السيارة سرعة رصد يتم ال قد

صحيح بشكل التالية األنظمة تعمل ال
المكابحABSنظام• ومؤازر
VSCنظام•
TRCنظام•
مجهًزا• كان إذا الثابتة القيادة سرعة منظم
الراداري• الثابتة القيادة سرعة منظم

مجهًزا كان إذا الديناميكي
الراداري• الثابتة القيادة سرعة منظم نظام

كان إذا الكاملة السرعة نطاق مع الديناميكي
مجهًزا

•PCSكان إذا التصادم قبل ما األمان نظام
مجهًزا

EPSنظام•
•AVSإذا المتكيف المتغير التعليق نظام

مجهًزا كان
•LTAإذا المسرب تتبع على المساعدة نظام

مجهًزا كان
•LDAعن بالخروج الخاص التنبيه نظام

كان إذا بالتوجيه التحكم مع المسرب
مجهًزا

كان• إذا البانورامية الرؤية مراقبة نظام
مجهًزا

سيارة• صف على المساعدة مراقبة شاشة
مجهًزا كان إذا لكزس

لكزس• سيارة صف على المساعدة مستشعر
مجهًزا كان إذا

االصطفاف• بدعم الخاصة الكبح وظيفة
مجهزة كانت إذا الساكنة لألجسام

•ً مجهزا كان إذا المالحي النظام
•BSMكان إذا العمياء النقاط مراقبة نظام

مجهًزا
مجهًزا• كان إذا التلقائي العالي الشعاع نظام
•AHSإذا المتكيف العالي الشعاع نظام

مجهًزا كان
النظام استعمال يتم أال يمكن فقط ليس أيًضا،
على حتى سلبًا يؤثر قد لكن بالكامل، التالي

الدفع منظومة مكونات
AWDًنظام• مجهزا كان إذا

االحتياطي■ اإلطار استعمال عند السرعة حدود
المدمج

تتجاوز بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد  ٨٠ال
المدمج االحتياطي اإلطار يكون عندما ساعة كم

السيارة على مركبًا
للقيادة مصمًما ليس المدمج االحتياطي اإلطار

التنبيهات بهذه التقيد في اإلخفاق عالية بسرعات
في يتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد االحتياطية

خطيرة إصابات أو وفاة حدوث
والعدة■ الرافعة استعمال بعد

المعدات تثبيت إحكام احرصعلى القيادة، قبل
بشكل بها الخاصة التخزين أماكن في والرافعة
شخصية إصابة حدوث إحتمالية لتقليل صحيح

المفاجئ الكبح أو التصادم خالل
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المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
خزان في كاٍف وقود هناك يكون ال قد

السيارة
بالوقود السيارة تزويد بإعادة قم

مغموًرا المحرك يكون قد
مجدًدا المحرك تشغيل بدء إعادة حاول
الصحيحة التشغيل بدء إجراءات باتباع

)١٧٥ص←
تشغيل منع نظام في خلل هناك يكون قد

←) )٧٢صالمحرك

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
توصيل أطراف توصيالت تكون قد

صدئة أو مرتخية البطارية
←) الشحنة فارغة البطارية تكون صقد

٤٦٢(

مالحظة
المطبات■ على السيارة قيادة عند الحذر توخى

مركبًا المدمج االحتياطي اإلطار يكون عندما
السيارة على

مع القيادة عند انخفاًضا أقل السيارة تصبح
بالقيادة مقارنًة المدمج االحتياطي اإلطار تركيب
عند الحذر توخى القياسية اإلطارات تركيب عند

مستوية غير طرق أسطح على القيادة
واإلطار■ اإلطارات سالسل تركيب مع القيادة

المدمج االحتياطي
اإلطار على اإلطارات سالسل تركيب إلى تعمد ال

المدمج االحتياطي
وتؤثر السيارة جسم اإلطارات سالسل تتلف قد

القيادة أداء على سلبًا
المجهزة■ السيارات اإلطارات استبدال عند

اإلطارات الخاصبضغط التحذير بنظام
صمام أو اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند

وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير
صمام ألن لديك لكزس بوكيل اتصل اإلرسال،

اإلرسال وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير
بشكل معه التعامل يتم لم إذا للتلف يتعرض قد

صحيح

المحرك تشغيل تعذر إذا

اتباع بعد حتى المحرك تشغيل تعذر إذا
←) الصحيحة التشغيل بدء صخطوات

النقاط١٧٥ من نقطة كل بمراعاة قم ،
التالية

كان لو حتى المحرك تشغيل يبدأ ال
بصورة يعمل التشغيل بادئ موتور

طبيعية

إضاءة ببطء، التشغيل بادئ موتور يدور
الرئيسية واألضواء المقصورة أضواء

البوق صوت يصدر ال أو خافتة، األمامية
منخفض بمستوى ولكن يصدر أو
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المحرك تشغيل نظام في خلل هناك يكون قد
شحنة نفاد مثل كهربائية مشكلة عن ناجم
محترق فيوز أو اإللكتروني المفتاح بطارية
تشغيل لبدء متاح مؤقت إجراء هناك ذلك، مع

←) )٤٥٨صالمحرك

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
ربما كالهما أو البطارية توصيل طرفي أحد

مفصوالً يكون
←) الشحنة فارغة البطارية تكون صقد

٤٦٢(
عجلة قفل نظام في عطل هناك يكون قد

القيادة
إصالح تستطع لم إذا لديك لكزس بوكيل اتصل
التصليح إجراءات تعرف ال كنت إذا أو المشكلة،

استخدام يمكن المحرك، تشغيل بدء تعذر إذا
تشغيل لبدء مؤقت كإجراء التالية الخطوات
يعمل المحرك تشغيل محول كان إذا المحرك

طبيعية بصورة
في باستثناء هذا التشغيل إجراء تستعمل ال

الطارئة الحاالت
السيارة١ صف مكابح بتعشيق قم
الوضع٢ إلى السرعة تحويل ذراع .Pانقل

إلى٣ المحرك تشغيل محول بإدارة قم
.ACCESSORYالوضع

وأبقه٤ المحرك تشغيل محول اضغط
لمدة ً بينما١٥مضغوطا تقريبًا ثانية

بإحكام المكابح دواسة تضغط
باتباع المحرك تشغيل بدء من تمكنت لو حتى
هناك يكون قد فإنه أعاله، المذكورة الخطوات
بواسطة السيارة فحص اطلب النظام في عطل

لديك لكزس وكيل

يدور ال التشغيل بادئ موتور

تضيء ال التشغيل، بادئ موتور يعمل ال
الرئيسية واألضواء المقصورة أضواء
البوق صوت يصدر ال أو األمامية،

الطوارئ حاالت في المحرك تشغيل
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األمتعة١ حجيرة داخل الموجود الغطاء انزع
براغي مفك بإدخال وذلك

بتغطية قم تلف، حدوث ولمنع الغطاء، نزع عند
قماش بقطعة البراغي مفك طرف

قفل٢ لفك الذراع اسحب الغطاء، نزع بعد
جاهًزا وسيكون الوقود تعبئة فتحة باب

كالمعتاد فتحه ليتم

مفاتيحك فقدت إذا

جديدة أصلية ميكانيكية مفاتيح عمل يمكنك
مفتاح باستعمال لديك لكزس وكيل لدى

على المطبوع المفتاح ورقم آخر ميكانيكي
في باللوحة احتفظ مفاتيحك رقم لوحة

السيارة في وليس محفظتك، مثل آمن مكان

مالحظة
إلكتروني■ مفتاح فقدان عند

احتمالية فإن مفقوًدا، اإللكتروني المفتاح بقي إذا
بزيارة قم كبير بشكٍل ترتفع السيارة سرقة
معك مصطحبًا الفور على لديك لكزس وكيل
والمفتاح المتبقية اإللكترونية المفاتيح جميع

سيارتك مع عليه حصلت الذي البطاقة

الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر إذا

تعبئة فتحة باب فاتح مفتاح تشغيل تعذر إذا
لفتح التالي اإلجراء استعمال يمكن الوقود،

الوقود تعبئة فتحة باب

الوقود تعبئة فتحة باب فتح

P.459



٤٦٠

NX300/NX200_OM_GH

طوارئ٢-٧ حالة في اتخاذها يجب خطوات

اإلجراءات■ اتخاذ قبل تفقدها المراد األشياء
الدخول● نظام تفعيل إلغاء يتم لم أنه من تأكد

حسب المضبوطة التهيئة في الذكي والتشغيل
بتشغيل قم اإليقاف، وضع في كان إذا الطلب

الوظيفة
← الطلب حسب ضبطها يمكن التي المميزات

)٤٨٥ص
البطارية● شحنة توفير وضع كان إذا ما تحقق

الوظيفة بإلغاء قم مضبوًطا، كان إذا مضبوًطا
)١٢٨ص←

←) الميكانيكي المفتاح ) ١٠٨صاستعمل
التالية التشغيل عمليات إلجراء

الباب■ قفل فك
على١ السحب أثناء الميكانيكي المفتاح أدخل

السائق باب مقبض

التشغيل٢ عمليات إلجراء المفتاح بإدارة قم
التالية

الباب قفل فك
السقف وفتحة النوافذ فتح على *يعمل

مضغوًطا وإبقاؤه إدارته
السقف وفتحة النوافذ إغالق على *يعمل

مضغوًطا وإبقاؤه إدارته
الطلب:* حسب التهيئات هذه ضبط يتم أن يجب

لديك لكزس وكيل بواسطة
اسحب٣ ثم المقبضومن وأعد المفتاح انزع

أخرى المقبضمرة

يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
صحيح بشكل

المفتاح بين اعتراضاالتصال تم إذا
←) والسيارة لم١٢٩صاإللكتروني أو

ألن اإللكتروني المفتاح استخدام من تتمكن
نظام استخدام يمكن ال فارغة، بطاريته
التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول
الحاالت، هذه مثل في بعد عن الالسلكي
باتباع المحرك وتشغيل األبواب فتح يمكن

أدناه المذكورة اإلجراءات

مالحظة
الدخول■ نظام في عطل حدوث حال في

تتعلق أخرى مشاكل أو الذكي والتشغيل
بالمفاتيح

التي اإللكترونية المفاتيح جميع مع سيارتك خذ
المفتاح ذلك في بما سيارتك، مع عليها حصلت

لديك لكزس وكيل إلى البطاقة،

األبواب قفل وفك قفل

A

B

C
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الباب■ قفل
القفل١ موضع إلى الداخلي القفل زر حرك

الباب٢ مقبض تسحب بينما الباب أغلق

في١ السرعة تحويل ذراع أن من تأكد
المكابحPالوضع دواسة واضغط

شعار٢ يحمل الذي الجانب بمالمسة قم
بمحول اإللكتروني المفتاح على لكزس

المحرك تشغيل
صوتًا الرنان يصدر اإللكتروني، المفتاح رصد عند
الوضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة وستتم

IGNITION ON.
في الذكي والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء عند
محول إدارة ستتم الطلب، حسب المضبوطة التهيئة

الوضع إلى المحرك .ACCESSORYتشغيل

من٣ وتحقق بإحكام المكابح دواسة اضغط
عرض شاشة على ظاهرة الرسالة أن

المتعددة المعلومات

المحرك٤ تشغيل محول اضغط
غير أمًرا يزال ال المحرك تشغيل كان حال في

لديك لكزس بوكيل اتصل ممكنًا،

المحرك■ إيقاف
الوضع إلى السرعة تحويل ذراع بنقل وقمPقم

تشغيل محول واضغط السيارة صف مكابح بتعشيق
إيقاف عند عادًة به تقوم الذي النحو على المحرك

المحرك
اإللكتروني■ المفتاح بطارية

مؤقت، إجراء هو أعاله الموصوف اإلجراء أن بما
فوًرا اإللكتروني المفتاح بطارية باستبدال نوصيك

←) البطارية شحنة نفاد )٤٠٩صعند
ومصر■ أفريقيا وجنوب لماليزيا اإلنذار جرس

يعمل لن األبواب لقفل الميكانيكي المفتاح استعمال
اإلنذار جرس نظام ضبط على

تحذير
وتشغيل■ الميكانيكي المفتاح استعمال عند

كانت إذا السقف فتحة أو اآللية النوافذ
مجهزة

وذلك السقف فتحة أو اآللية النافذة بتشغيل قم
أي انحشار احتمالية عدم من للتأكد تفقدها بعد
أو النافذة في الركاب من راكب أي جسم من جزء

السقف فتحة في
المفتاح بتشغيل لألطفال تسمح ال أيًضا،

من أجزاء تنحشر أن الممكن من الميكانيكي
اآللية النافذة في اآلخرين والركاب األطفال جسم

السقف فتحة أو

المحرك تشغيل
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الميكانيكي المفتاح باستعمال الباب قفل فك تم إذا
جرس إطالق يتم فقد اإلنذار، جرس نظام ضبط عند

←) )٧٥صاإلنذار
المحرك■ تشغيل محول أوضاع تغيير

تشغيل محول واضغط المكابح دواسة بتحرير قم
الخطوة في أعاله٣المحرك

كل في األوضاع تغيير وسيتم المحرك تشغيل يبدأ ال
←) المفتاح ضغط فيها يتم )١٧٧صمرة

وسيارة تعزيز أو تخطي كبالت لديك كان إذا
تشغيل بدء يمكنك ببطارية، مجهزة ثانية
الخطوات باتباع التخطي بكبالت سيارتك

أدناه المذكورة
NX300
اإللكتروني١ المفتاح حمل من تأكد

باالعتماد ، التعزيز أو التخطي كبالت توصيل عند
تنقفل وقد اإلنذار جرس تفعيل يتم فقد الحالة، على

←) )٧٧صاألبواب

٢←) المحرك غطاء )٣٨٣صافتح

السيارة بطارية شحنة نفدت إذا

لبدء التالية اإلجراءات استعمال يتم قد
بطارية شحنة نفذت إذا المحرك تشغيل

السيارة
لديك لكزس بوكيل االتصال أيًضا يمكنك

المحرك تشغيل إعادة
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في٣ الموجب التخطي كبل مشبك بتوصيل بالطرفقم المشبك بتوصيل وقم سيارتك على
في الموجب الكبل من التخطياآلخر كبل مشبك بتوصيل قم ثم، الثانية السيارة على

في فيالسالب السالب الكبل من اآلخر بالطرف المشبك بتوصيل وقم الثانية السيارة على
.

سيارتك الموجب البطارية توصيل طرف
الثانية السيارة الموجب البطارية توصيل طرف
الثانية السيارة السالب البطارية توصيل طرف

في مبين هو كما دوار، جزء وأي البطارية عن بعيدة مطلية وغير وساكنة صلبة معدنية نقطة
التوضيحي الشكل

قم٤ الثانية السيارة محرك بتشغيل قم
على وحافظ قليالً المحرك سرعة بزيادة

لمدة ثابت سرعة تقريبًا٥مستوى دقائق
سيارتك بطارية شحن إلعادة

سيارتك٥ أبواب من باب أي وأغلق افتح
في المحرك تشغيل محول يكون بينما

اإليقاف وضع
الثانية٦ السيارة محرك سرعة على حافظ

سيارتك محرك تشغيل ببدء وقم ثابتة
الوضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة

IGNITION ON.

افصل٧ السيارة، محرك تشغيل بدء بمجرد
خطوات ترتيب بعكس التخطي كبالت

تماًما توصيلهما
فحص اطلب المحرك، تشغيل بدء بمجرد

ما بأسرع لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة
يمكن
NX200
اإللكتروني١ المفتاح حمل من تأكد

باالعتماد ، التعزيز أو التخطي كبالت توصيل عند
تنقفل وقد اإلنذار جرس تفعيل يتم فقد الحالة، على

A

B

C

D

A

B

C

D
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←) )٧٧صاألبواب

٢←) المحرك غطاء )٣٨٣صافتح

المحرك٣ غطاء انزع

في٤ الموجب التخطي كبل مشبك بتوصيل بالطرفقم المشبك بتوصيل وقم سيارتك على
في الموجب الكبل من التخطياآلخر كبل مشبك بتوصيل قم ثم، الثانية السيارة على

في فيالسالب السالب الكبل من اآلخر بالطرف المشبك بتوصيل وقم الثانية السيارة على
.

سيارتك الموجب البطارية توصيل طرف
الثانية السيارة الموجب البطارية توصيل طرف
الثانية السيارة السالب البطارية توصيل طرف

في مبين هو كما دوار، جزء وأي البطارية عن بعيدة مطلية وغير وساكنة صلبة معدنية نقطة
التوضيحي الشكل

قم٥ الثانية السيارة محرك بتشغيل قم
على وحافظ قليالً المحرك سرعة بزيادة

لمدة ثابت سرعة تقريبًا٥مستوى دقائق
سيارتك بطارية شحن إلعادة

A

B

C

D

A

B

C

D
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سيارتك٦ أبواب من باب أي وأغلق افتح
في المحرك تشغيل محول يكون بينما

اإليقاف وضع
الثانية٧ السيارة محرك سرعة على حافظ

سيارتك محرك تشغيل ببدء وقم ثابتة
الوضع إلى المحرك تشغيل محول بإدارة

IGNITION ON.
افصل٨ السيارة، محرك تشغيل بدء بمجرد

خطوات ترتيب بعكس التخطي كبالت
تماًما توصيلهما

فحص اطلب المحرك، تشغيل بدء بمجرد
ما بأسرع لديك لكزس وكيل بواسطة السيارة

يمكن

فارغة■ البطارية تكون عندما المحرك تشغيل
السيارة بدفع المحرك تشغيل بدء يمكن ال

البطارية■ شحنة تفريغ لمنع
والنظام● األمامية الرئيسية األضواء بإطفاء قم

المحرك دوران عدم أثناء الصوتي
ضرورية● غير كهربائية مكونات أي تشغيل أوقف

زمنية لفترة منخفضة بسرعة السيارة قيادة عند
المزدحمة الطرق في الحال هو كما طويلة،

البطارية■ شحن
تدريجيًا تفرغ سوف البطارية في المخزنة الكهرباء

للتفريغ نتيجة السيارة، استعمال عدم عند حتى
لتجهيزات االستهالك وتأثيرات للشحنات الطبيعي
استعمال دون السيارة تركت إذا معينة كهربائية
وقد البطارية، شحنة تنفد قد طويلة، زمنية لفترة

البطارية شحن إعادة يتم المحرك تشغيل بدء يتعذر
القيادة أثناء تلقائيًا

استبدالها■ أو البطارية شحن إعادة عند
األبواب● قفل فك يكون ال قد الحاالت، بعض في

الذكي والتشغيل الدخول نظام باستعمال ممكنًا
وحدة استعمل فارغة البطارية شحنة تكون عندما
الميكانيكي المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم

األبواب قفل فك أو لقفل

بعد● محاولة أول من المحرك تشغيل يبدأ ال قد
طبيعي بشكٍل سيعمل ولكنه البطارية شحن إعادة

عطالً هذا يعد ال الثانية المحاولة بعد
الذاكرة● في المحرك تشغيل محول وضع حفظ يتم

البطارية، توصيل إعادة عند السيارة بواسطة
نفاد قبل عليه كان الذي الوضع إلى النظام سيعود
بإدارة قم البطارية، فصل قبل البطارية شحنة

اإليقاف وضع إلى المحرك تشغيل محول
فيه كان الذي الوضع من متأكد غير كنت إذا

البطارية، شحنة نفاد قبل المحرك تشغيل محول
توصيل إعادة خاصعند بشكٍل الحذر توخى

البطارية
المبدئية● التهيئة إجراء األنظمة بعض تتطلب قد
بعد● والتشغيل اإليقاف بنظام المجهزة السيارة

أو، البطارية توصيل أطراف توصيل وإعادة فصل
اإليقاف نظام يعمل ال فقد البطارية، استبدال بعد
تتراوح لمدة تلقائيًا المحرك إيقاف على والتشغيل

تقريبًا٦٠إلى٥من دقيقة
البطارية■ استبدال

استعمل والتشغيل اإليقاف بنظام المجهزة السيارة
نظام مع الستعمالها خصيًصا مصممة أصلية بطارية
مواصفات يعادل وبما البطارية أو والتشغيل اإليقاف

األصلية البطارية
تقييد يتم فقد مدعومة، غير بطارية استعمال تم إذا

لحماية وذلك والتشغيل اإليقاف نظام وظائف
يكون ال وقد البطارية أداء ينحدر قد أيًضا، البطارية

بوكيل اتصل التشغيل إعادة على قادًرا المحرك
التفاصيل على للحصول لديك لكزس

تحذير
البطارية■ انفجارات أو حرائق تفادي

لتفادي التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
من المنبعث لالشتعال القابل الغاز اشتعال

قصد غير عن البطارية
التخطي● كبالت من كبل كل توصيل من تأكد

أن يمكن ال وأنه الصحيح التوصيل بطرف
توصيل طرف أي قصد بدون لو حتى يالمس

المقصود التوصيل طرف غير آخر
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نظام١ وأوقف آمن مكان في السيارة أوقف
المحرك بإيقاف قم ثم ومن الهواء، تكييف

بخاًرا٢ رأيت إذا
توقف بعد بحذر المحرك غطاء ارفع

البخار تصاعد
بخاًرا تَر لم إذا

بحذر المحرك غطاء ارفع
افحص٣ كافية، بدرجة المحرك يبرد أن بعد

الراديتر الراديتر وتجويف الخراطيم
تسربات أي عن بحثًا

اتصل التبريد، سائل من كبيرة كمية تسربت إذا

تحذير
الموصل● التخطي لكبل اآلخر للطرف تسمح ال

أي بمالمسة " " الموجب التوصيل بطرف
مثل المنطقة، في معدنية أسطح أو آخر جزء

غير المعدنية األجزاء أو التثبيت كتائف
المطلية

أن● التخطي لكبالت و للمشابك تسمح ال
البعض بعضها تالمس

والعات● أو ثقاب أعواد تستعمل أو تدخن ال
من مكشوف لهب باقتراب تسمح أو سجائر

البطارية
البطارية■ حول احتياطية تنبيهات

وحات سام حمضي محلول على البطارية تحتوي
األخرى أجزائها تحتوي بينما بالكهرباء، يتحلل
قم رصاصية الرصاصومركبات مادة على

استعمال عند التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة
البطارية

نظارات● دائًما ارتدي البطارية، على العمل عند
لسوائل السماح عدم واحرصعلى واقية
أو جلدك بمالمسة الحمضية البطارية

السيارة جسم أو مالبسك
البطارية● على تتكئ ال
اغسل● عينيك، أو جلدك البطارية سائل المس إذا

العناية واطلب فوًرا بالماء التالمس منطقة
الطبية

منطقة على مبللة قماش قطعة أو اسفنجة ضع
الطبية العناية على الحصول حين إلى التالمس

تثبيت● قوائم مالمسة بعد دائًما يديك اغسل
األخرى واألجزاء توصيلها وأطراف البطارية

بالبطارية المرتبطة
البطارية● من باالقتراب لألطفال تسمح ال

مالحظة
التخطي■ كبالت مع التعامل عند

ال أنها من تأكد التخطي، كبالت توصيل عند
المحرك إدارة حزام أو التبريد بمراوح تتشابك

محرك حرارة درجة ارتفعت إذا
زائد بشكل سيارتك

ساخنة سيارتك أن إلى يلي ما يشير قد
زائد بشكٍل

سائل حرارة درجة مقياس إبرة تدخل
←) المحرك المنطقة٨٧صتبريد في

لقدرة بفقدان ستشعر أو الحمراء،
تزداد ال المثال، سبيل على المحرك

السيارة سرعة
المحرك تبريد سائل "حرارة تظهر

المعلومات عرض شاشة على مرتفعة"
المتعددة

المحرك غطاء تحت من بخار يتصاعد

التصحيحية اإلجراءات
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ةلكشمثودحدنع

الفور على لديك لكزس بوكيل

الراديتر
التبريد مراوح

كان٤ إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" الخط "FULLبين والخط "LOW "

االحتياطي الخزان على
المحرك

االحتياطي الخزان
" "FULLالخط
" "LOWالخط

الداخلي فقطNX300المبرد

االحتياطي الخزان
" "FULLالخط
" "LOWالخط

ذلك٥ لزم إذا التبريد سائل بإضافة قم
المحرك

سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك
متوفر غير التبريد

الداخلي فقطNX300المبرد
سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك

متوفر غير التبريد

A

B

A

B

C

A

B

C
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نظام٦ بتشغيل وقم المحرك تشغيل ابدأ
تبريد مروحة أن من للتحقق الهواء تكييف

أي عن بحثًا وللتحقق تعمل الراديتر
أو الراديتر من التبريد لسائل تسريبات

الخراطيم
على الهواء تكييف نظام تشغيل عند المروحة تعمل
المروحة أن من تأكد التبريد يبدأ أن بعد الفور

وتدفق المروحة صوت من التحقق بواسطة تعمل
قم ذلك، من التحقق الصعب من كان إذا الهواء

متكرر بشكٍل الهواء تكييف نظام وإيقاف بتشغيل
التجمد درجات في المراوح تعمل ال قد

تعمل٧ ال المراوح كانت إذا
بوكيل واتصل الفور على المحرك أوقف

لديك لكزس
تعمل المروحة كانت إذا

وكيل أقرب لدى السيارة فحص اطلب
لديك لكزس

تبريد٨ سائل "حرارة كانت إذا ما تحقق
عرض شاشة على ظاهرة مرتفعة" المحرك

المتعددة المعلومات
الرسالة تختفي لم إذا

لديك لكزس بوكيل واتصل المحرك أوقف
الرسالة عرض يتم لم إذا

وكيل أقرب لدى السيارة فحص اطلب
لديك لكزس

تحذير
عند■ بجروح اإلصابة أو حادث وقوع لتفادي

سيارتك محرك غطاء فحوصتحت إجراء
التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم

خطيرة إصابة إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
الحروق مثل

غطاء● أسفل من يتصاعد بخاًرا رأيت إذا
يتوقف حتى المحرك غطاء تفتح ال المحرك،
المحرك حجيرة تكون فقد البخار تصاعد

جًدا ساخنة
عندما● منها تقترب أو المحرك حجيرة تلمس ال

من أجزاء تنحشر قد التبريد مروحة تعمل
وقوع إلى بذلك وتؤدي إلخ المالبس، الجسم،
بجرح اإلصابة عنه ينجم الذي األمر حادث،
في تلقائيًا التبريد مروحة تعمل خطيرة

واألوقات الهواء مكيف فيها يعمل التي االوقات
التبريد سائل حرارة درجات فيها تكون التي
بعد حتى دقائق لعدة تعمل قد أيًضا، مرتفعة

المحرك تشغيل محول إيقاف
ربطة● خاصًة والمالبس اليدين إبقاء على اعمل

المراوح عن بعيدًة شال أو وشاح أو العنق
أن يمكن ذلك عمل في اإلخفاق واألحزمة
مما المالبس، أو اليدين احتباس في يتسبب

خطيرة بجروح اإلصابة عنه ينتج
االحتياطي● الخزان غطاء إرخاء إلى تعمد ال

والراديتر المحرك يكون بينما التبريد لسائل
ساخنين

سائل أو عالية حرارة درجة ذو بخار يندفع قد
الخارج إلى المحرك تبريد

مالحظة
المحرك■ تبريد سائل إضافة عند

أن بعد ببطئ المحرك تبريد سائل بإضافة قم
السريعة اإلضافة كافي بشكل المحرك يبرد
أن يمكنها ساخن محرك إلى بارد تبريد لسائل

المحرك إتالف في تتسبب
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ةلكشمثودحدنع

السرعة١ تحويل ذراع انقل المحرك أوقف
الوضع صفPإلى مكابح بتعشيق وقم
السيارة

من٢ الرمال أو الثلوج أو الوحل بإزالة قم
األمامية العجالت حول

المواد٣ بعض أو حجارة أو خشب قطع ضع
للمساعدة األمامية العجالت تحت األخرى

احتكاك توفير في
المحرك٤ تشغيل أعد
الوضع٥ إلى السرعة تحويل ذراع أوDانقل

Rثم السيارة صف مكابح بتحرير وقم
الحرص التزام مع التسارع دواسة اضغط

التام

السيارة■ تحرير الصعب من يكون عندما
نظاماضغط )٣١٢ص. (←TRCإليقاف

مالحظة
التبريد■ نظام في تلف حدوث لمنع

التالية االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
مثل● غريبة بمواد التبريد سائل تلويث تجنب

إلخ الغبار أو الرمل
لسائل● إضافية مواد استعمال إلى تعمد ال

التبريد

السيارة انغرزت إذا

كانت إذا التالية اإلجراءات بتنفيذ قم
انغرزت إذا أو الفراغ في تدور اإلطارات
الثلوج أو التراب أو الوحل في السيارة

االستعادة إجراء
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تحذير
عالقة■ سيارة تحرير محاولة عند

لتخليصها، والخلف لألمام السيارة دفع اخترت إذا
لتفادي آمنة المحيطة المنطقة أن من تأكد

أخرى أشياء أو أشخاص أو بسيارات االصطدام
شديدة بسرعة تندفع أن أيًضا للسيارة يمكن

التزم تخليصها عند الخلف أو لألمام ومفاجئة
التام الحرص

السرعة■ تحويل ذراع نقل عند
أثناء السرعة تحويل ذراع نقل عدم احرصعلى

التسارع دواسة ضغط
في مفاجئة سريعة زيادة إلى هذا يؤدي قد

وقوع في يتسبب قد الذي األمر السيارة تسارع
بجروح اإلصابة أو الوفاة عنه ينجم قد حادث

خطيرة

مالحظة
األخرى■ والمكونات الحركة ناقل إتالف لتفادي
الفراغ● في األمامية العجالت تدوير تفادى

الالزم من أكثر التسارع دواسة وضغط
هذه● تنفيذ بعد حتى عالقة السيارة بقيت إذا

من للقطر سيارتك تحتاج فربما اإلجراءات،
تخليصها أجل
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٨

ةرايسلاتافصاوم

السيارة مواصفات

المواصفات.١-٨.
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٤٧٢................................إلخ
الوقود ٤٨٤.....................معلومات

الطلب.٢-٨ حسب الضبط
حسب ضبطها يمكن التي المميزات

٤٨٥..............................الطلب
المبدئية.٣-٨ التهيئة

مبدئيًا تهيئتها يجب التي ٤٩٨......البنود
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المواصفات١-٨
المواصفات.١-٨

محملة:١* غير السيارة
بإطارات:٢* المجهزة إطارات225/65R17السيارات 225/60R18أو
بإطارات:٣* المجهزة 235/55R18السيارات
الثنائي:٤* الدفع موديالت
العجالت:٥* بكل الدفع موديالت
أفريقيا:٦* لجنوب القطر بتجهيزات المجهزة للسيارات

السيارة■ تعريف رقم
السيارة تعريف وسيلةVINرقم هو

رقم هو هذا لسيارتك القانونية التعريف

وهو لكزس لسيارتك الرئيسي التعريف
سيارتك ملكية لتسجيل يستخدم

األيسر العلوي الجانب على مطبوع الرقم هذا
القياس أجهزة لوحة من

إلخ الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

واألوزان األبعاد
الكلي مم٤٦٤٠الطول
الكلي مم١٨٤٥العرض
الكلي مم١١٦٤٥*االرتفاع

والخلفية األمامية العجالت محوري بين مم٢٦٦٠المسافة

١*المداس
٢*مم١٥٨٠األمام

٣*مم١٥٧٠

٢*مم١٥٨٠الخلف

٣*مم١٥٧٠

اإلجمالية السيارة ٤*كجم٦٢٢٨٠*كتلة

٥*كجم٢٣٥٠

القصوى المحاور قدرة
بها ٦*المسموح

كجم١٢٧٠األمام
كجم١٢٧٠الخلف

الجر قضيب كجم٦٦٠*حمل

القطر المكابح٦*قدرة كجم١٥٠٠مع
المكابح كجم٧٥٠بدون

السيارة تعريف بطاقة
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الصانع ملصق على أيًضا موجود الرقم  ١*هذا
المصادقة قانون ملصق .٢*أو

األمامي المقعد تحت أيضاً مطبوع الرقم هذا
األيمن

الخليجي:١* التعاون مجلس دول  ٣*باستثناء
ولبنان واألردن

الخليجي:٢* التعاون مجلس واألردن٣*لدول
ولبنان

عمان:٣* وسلطنة السعودية العربية المملكة
وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين

والكويت

مجلس■ دول المنشأ وبلد الصنع سنة
الخليجي ولبنان*التعاون واألردن

ملصق على المنشأ وبلد الصنع سنة تظهر
المصادقة قانون

عمان:* وسلطنة السعودية العربية المملكة
وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين

والكويت
المحرك■ رقم
NX300

هو كما المحرك هيكل على مختوم المحرك رقم
مبين

NX200
وغطاء المحرك هيكل على مختوم المحرك رقم

مبين هو كما المحرك
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NX300

الموديل:١* رمز ذات الحرف"٢*للسيارات على يحتوي أخيرVوالذي كحرف "
*٢:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم
NX200

أحد مع فقط الوقود استعمل البنزين، محطة في الوقود ملصقات من األنواع هذه تجد عندما
التالية الملصقات

المحرك

8AR-FTSالموديل

خط،٤الطراز بشكل بنزين٤اسطوانات دورات،
التوربيني الشاحن مع

والشوط مم٨٦٫٠  ٨٦٫٠الفجوة
٣سم١٩٩٨اإلزاحة

الصمام تلقائيخلوص ضبط
الدفع حزام تلقائيتوتر ضبط

للسيارة سرعة ساعة١٢٠٠*أقصى كم
دوران عزم @٣٥٠الصافي١*أقصى متر دقيقة٤٠٠٠  ١٦٥٠نيوتن دورة

خرج @١٧٥الصافي١*أقصى واط دقيقة٥٦٠٠  ٤٨٠٠كيلو دورة

3ZR-FAEالموديل
خط،٤الطراز بشكل بنزين٤اسطوانات دورات،

والشوط مم٩٧٫٦  ٨٠٫٥الفجوة
٣سم١٩٨٧اإلزاحة

الصمام تلقائيخلوص ضبط
الدفع حزام تلقائيتوتر ضبط

الوقود
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مرجع■ تعبئة وإعادة تصفية الزيت *سعة

المحرك:* بإحماء قم المحرك زيت تغيير عند استعمالها يتوجب التي المرجعية الكمية هي المحرك زيت سعة
من أكثر انتظر تشغيله، بإيقاف قم ثم القياس٥ومن عصا بواسطة الزيت مستوى وتفقد دقائق،

المحرك■ زيت اختيار
NX300

استعمال  Toyota Genuine Motor" يتم
Oil" في تويوتا من األصلي المحرك زيت

زيت استعمل اللكزس  Toyota" سيارتك
Genuine Motor Oil" المحرك زيت

أو لكزس قبل من المعتمد تويوتا من األصلي
الزيت ولزوجة فئة شروط الستيفاء يعادله ما

التالية
الزيت فئة

التصنيف من الدرجات متعدد محرك  APIزيت

الفئة أو "SL "Energy-Conservingمن
SM "Energy-Conserving" أوSN 

"Resource-Conservingأو "SN 
PLUS "Resource-Conserving" أو ؛

ILSAC
اللزوجة درجة

SAE 0W-205وW-205وW-30و
10W-30

بها الموصى ):SAEاللزوجة
بلزوجة محرك زيت تستعمل كنت  SAEإذا

10W-30،جًدا منخفضة حرارة درجات في

الوقود بالرصاصفقطنوع معالج غير بنزين

البحثي األوكتاني الرقم
NX300أوكتاني٩٥ رقم أعلى٩١معدل أو
NX200أوكتاني٩١ رقم أعلى٨٧معدل أو

مرجع الوقود خزان لتر٦٠سعة

التزليق نظام

NX300NX200
المرشح لتر٤٫٢لتر٤٫٩مع

المرشح لتر٣٫٩لتر٤٫٧بدون
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لذا المحرك، تشغيل بدء الصعب من يصبح فقد
لزوجة ذي محرك زيت باستعمال يوصى

SAE 0W-205أوW-205أوW-30.

موعد قبل المتوقع الحرارة دجة نطاق
التالي الزيت تغيير
شرح تم الزيت كمثال0W-20لزوجة هنا

القراءة0Wالجزء• إلى0W-20من يشير
بدء إمكانية تتيح التي الزيت خصائص
كلما الباردة األجواء في المحرك تشغيل
الحرف يسبق الذي الرقم قيمة  Wكانت

تشغيل عملية كانت كلما أقل، الزيت على
الباردة األجواء في أسهل المحرك

القراءة20الرقم• إلى0W-20من يشير
الزيت يكون عندما الزيت لزوجة خاصية
من يكون قد عالية حرارة درجة عند

أو أعلى بلزوجة زيت استخدام األفضل
تسير السيارة كانت إذا أعلى بقيمة

شاقة حمل ظروف تحت أو عالية بسرعات
جًدا

علب على الموجودة الملصقات قراءة كيفية
الزيت

للتصنيف مسجلتين عالمتين إحدى إضافة يتم

APIالزيت بعضعلب على كالهما أو
أن ينبغي الذي الزيت اختيار على لمساعدتك

تستخدمه

الخدمة APIرمز
" العلوي أنAPI SERVICE SNالجزء تعني "

قبل من تحديدها تم قد الزيت  Americanجودة
Petroleum Institute (API).

" الوسطي درجةSAE 0W-20الجزء أن تعني "
الزيت SAEلزوجة

" السفلي " Resource-Conservingالجزء
والحفاظ الوقود لتوفير إمكانيات للزيت أن تعني

البيئة على
المصادقة ILSACعالمة

المصادقة  International Lubricantعالمة
Specification Advisory Committee 

)ILSACللعلبة األمامية الجهة على معروضة
NX200

استعمال  Toyota Genuine Motor" يتم
Oil" في تويوتا من األصلي المحرك زيت

زيت استعمل اللكزس  Toyota" سيارتك
Genuine Motor Oil" المحرك زيت

أو لكزس قبل من المعتمد تويوتا من األصلي
الزيت ولزوجة فئة شروط الستيفاء يعادله ما

التالية
الزيت فئة
0W-205وW-205وW-30و

A

A

B
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10W-30:
التصنيف من الدرجات متعدد محرك  APIزيت

الفئة أو "SL "Energy-Conservingمن
SM "Energy-Conserving" أوSN 

"Resource-Conservingأو "SN 
PLUS "Resource-Conserving" أو ؛

ILSAC
15W-40:

التصنيف من الدرجات متعدد محرك  APIزيت
الفئة SN PLUSأوSNأوSMأوSLمن

بها الموصى ):SAEاللزوجة
بلزوجة محرك زيت تستعمل كنت  SAEإذا

10W-30حرارة درجات في أعلى أو
بدء الصعب من يصبح فقد جًدا، منخفضة
زيت باستعمال يوصى لذا المحرك، تشغيل

لزوجة ذي أوSAE 0W-20محرك
5W-205أوW-30.

موعد قبل المتوقع الحرارة دجة نطاق
التالي الزيت تغيير
شرح تم الزيت كمثال0W-20لزوجة هنا

القراءة0Wالجزء• إلى0W-20من يشير

بدء إمكانية تتيح التي الزيت خصائص
كلما الباردة األجواء في المحرك تشغيل
الحرف يسبق الذي الرقم قيمة  Wكانت

تشغيل عملية كانت كلما أقل، الزيت على
الباردة األجواء في أسهل المحرك

القراءة20الرقم• إلى0W-20من يشير
الزيت يكون عندما الزيت لزوجة خاصية
من يكون قد عالية حرارة درجة عند

أو أعلى بلزوجة زيت استخدام األفضل
تسير السيارة كانت إذا أعلى بقيمة

شاقة حمل ظروف تحت أو عالية بسرعات
جًدا

علب على الموجودة الملصقات قراءة كيفية
الزيت

للتصنيف مسجلتين عالمتين إحدى إضافة يتم
APIالزيت بعضعلب على كالهما أو

أن ينبغي الذي الزيت اختيار على لمساعدتك
تستخدمه

الخدمة APIرمز
" العلوي أنAPI SERVICE SNالجزء تعني "

قبل من تحديدها تم قد الزيت  Americanجودة
Petroleum Institute (API).

" الوسطي درجةSAE 0W-20الجزء أن تعني "
الزيت SAEلزوجة

" السفلي " Resource-Conservingالجزء
والحفاظ الوقود لتوفير إمكانيات للزيت أن تعني

A

A
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البيئة على
المصادقة ILSACعالمة

المصادقة  International Lubricantعالمة
Specification Advisory Committee 

)ILSACللعلبة األمامية الجهة على معروضة

مرجعية:* كمية هي التبريد سائل سعة
لديك لكزس بوكيل اتصل ضروريًا، أمًرا االستبدال كان إذا

اإلشعال■ شمعة

B

التبريد نظام

NX300*السعة

البنزين محرك
لتر٧٫٩
الداخلي المبرد
لتر٢٫٩

NX200لتر٦٫٠

التبريد سائل نوع

التاليين النوعين أحد استعمل
•"Toyota Super Long Life Coolant"

األجل طويل الفائق تويوتا تبريد سائل
مماثلة• عالية جودة ذو إيثيلين جليكول بقاعدة تبريد سائل

والنتريكية األمينية واألحماض السيلكات من خاٍل
الهجين العضوي الحمض لتقنية وفًقا ومصنوع والبوريكية

األجل طويل
فقط عاديًا ماًء تستعمل ال

اإلشعال نظام

الصانع

NX300
NGK DILFR7K9G

NX200
DENSO SC20HR11أوSC16HR11

الفجوة

NX300
مم٠٫٩
NX200
مم١٫١
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البطارية■

الشحن■ معدالت

مرجعية:١* كمية هي السائل سعة
لديك لكزس بوكيل اتصل ضروريًا، أمًرا االستبدال كان إذا

والكويت:٢* وقطر المتحدة العربية واإلمارات والبحرين عمان وسلطنة السعودية العربية المملكة

مالحظة
ايريديوم■ بطرف إشعال شمعات

اإلشعال شمعة فجوة ضبط إلى تعمد ال ايريديوم بطرف إشعال شمعات فقط استعمل

الكهربائي النظام

عند المحددة الجاذبية °م٢٠قراءة
أعلى١٫٢٥ أو

بشحن قم القياسية، القيمة من أقل المحددة الجاذبية كانت إذا
البطارية

السريع الشحن
البطيء الشحن

أقصى١٥ كحد أمبير
أقصى٥ كحد أمبير

التلقائي الحركة )NX300ناقل

السائل ١*سعة

الخليجي التعاون مجلس وتشيلي٢*لدول ولبنان واألردن
لتر٧٫٢
الخليجي التعاون مجلس دول ولبنان٢*باستثناء واألردن

وتشيلي
لتر٦٫٨

السائل الحركةToyota Genuine ATF WSنوع ناقل سائل
تويوتا من األصلي )WSالتلقائي

مالحظة
الحركة■ ناقل سائل نوع

" غير آخر حركة ناقل األصليToyota Genuine ATF WSاستعمال التلقائي الحركة ناقل سائل "
تويوتا الخاصبسيارتكWSمن الحركة ناقل النهاية في يتلف قد
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مرجعية:* كمية هي السائل سعة
لديك لكزس بوكيل اتصل ضروريًا، أمًرا االستبدال كان إذا

" في اللكزس سيارتك تعبئة زيتToyota Genuine Differential Gear Oilتمت "
المصنع في تويوتا من األصلي التفاضلية التروس

" منToyota Genuine Differential Gear Oilاستعمل األصلي التفاضلية التروس زيت "
أعاله المذكورة المواصفات الستيفاء مماثلة بجودة يعادله ما أو لكزس قبل من المعتمد تويوتا

التفاصيل من للمزيد لديك لكزس بوكيل االتصال الرجاء

" في اللكزس سيارتك تعبئة زيتToyota Genuine Differential Gear Oilتمت "
المصنع في تويوتا من األصلي التفاضلية التروس

CVTالتغيير دائم الحركة ناقل محور )NX200سائل

السائل لتر٧٫١*سعة

السائل ناقلToyota Genuine CVT Fluid FEنوع سائل
تويوتا من األصلي التغيير دائم )FEالحركة

مالحظة
سائل■ التغييرCVTنوع دائم الحركة ناقل محور سائل

سائل غيرCVTاستعمال التغيير دائم الحركة ناقل محور  Toyota Genuine CVT Fluid" سائل
FE" تويوتا من األصلي التغيير دائم الحركة ناقل تحويلFEسائل جودة تدهور في يتسبب أن يمكنه

لسيارتك الحركة ناقل إتالف النهاية وفي باهتزازات، مصحوبًا الحركة ناقل واحتباس السرعة،

العجالت بكل الدفع موديالت الدفع محول
الزيت لتر٠٫٤٥سعة

الزيت ولزوجة نوع
Toyota Genuine Differential gear oil LTزيت

تويوتا من األصلي التفاضلية )LTالتروس
75W-85 GL-5يعادله ما أو

العجالت بكل الدفع موديالت الخلفي المفاضل
الزيت لتر٠٫٥سعة

الزيت ولزوجة نوع
Toyota Genuine Differential gear oil LTزيت

تويوتا من األصلي التفاضلية )LTالتروس
75W-85 GL-5يعادله ما أو
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" منToyota Genuine Differential Gear Oilاستعمل األصلي التفاضلية التروس زيت "
أعاله المذكورة المواصفات الستيفاء مماثلة بجودة يعادله ما أو لكزس قبل من المعتمد تويوتا

التفاصيل من للمزيد لديك لكزس بوكيل االتصال الرجاء

بقوة:* ضغطها عند للدواسة خلوص المحرك٥٠نيوتن٤٩٠أدنى دوران أثناء ق كجم

أ الطراز

المكابح

خلوص
*الدواسة

المجهزة السيارات
يسرى قيادة أدنى١٠٠بعجلة كحد مم

المجهزة السيارات
يمنى قيادة أدنى٩٠بعجلة كحد مم

للدواسة الحر مم٦٫٠  ١٫٠التخلخل

السائل FMVSS No. 116 DOT 3أوSAE J1703•نوع
•SAE J1704أوFMVSS No. 116 DOT 4

التوجيه نظام
الحر منالتخلخل مم٣٠أقل

والعجالت اإلطارات

اإلطار 225/65R17 102Hمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
به الموصى الباردة اإلطارات نفخ ضغط

األمامية اإلطارات
باسكال٢٤٠ سم٢٫٤كيلو بار،٢كجم•ق رطل٣٥أو

)٢بالبوصة
الخلفية اإلطارات

باسكال٢٤٠ سم٢٫٤كيلو بار،٢كجم•ق رطل٣٥أو
)٢بالبوصة

العجالت  7 J 17 مقاس
العجلة صواميل شد متر  (١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم
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ب الطراز

ج الطراز

اإلطار 225/60R18 100Hمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
به الموصى الباردة اإلطارات نفخ ضغط

السيارة سرعة

األمامية العجلة
باسكال كيلو
سم أو٢كجم•ق
رطل بار،
)٢بالبوصة

كيلو الخلفية العجلة
باسكال

سم أو٢كجم•ق
رطل بار،
)٢بالبوصة

من أكثر
ساعة١٦٠ )٢٫٧،٣٩ (٢٧٠)٢٫٧،٣٩ (٢٧٠كم

ساعة١٦٠ كم
أقل )٢٫٢،٣٢ (٢٢٠)٢٫٢،٣٢ (٢٢٠أو

العجالت  7 1/2 J 18 مقاس
العجلة صواميل شد متر  (١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

اإلطار 235/55R18 100Vمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
به الموصى الباردة اإلطارات نفخ ضغط

السيارة سرعة

األمامية العجلة
باسكال كيلو
سم أو٢كجم•ق
رطل بار،
)٢بالبوصة

كيلو الخلفية العجلة
باسكال

سم أو٢كجم•ق
رطل بار،
)٢بالبوصة

من أكثر
ساعة١٦٠ )٢٫٧،٣٩ (٢٧٠)٢٫٧،٣٩ (٢٧٠كم

ساعة١٦٠ كم
أقل )٢٫٢،٣٢ (٢٢٠)٢٫٢،٣٢ (٢٢٠أو

العجالت  7 1/2 J 18 مقاس
العجلة صواميل شد متر  (١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم
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مجهًزا كان إذا المدمج االحتياطي اإلطار

شفافة وتدية بقاعدة لمبات أ

اإلطار T165/80D17 104Mمقاس
االحتياطي اإلطار نفخ ضغط

به الموصى الباردة اإلطارات نفخ ضغط
باسكال٤٢٠ سم٤٫٢كيلو بار،٢كجم•ق رطل٦٠أو

)٢بالبوصة
العجالت  4 T 17 مقاس

العجلة صواميل شد متر  (١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

األضواء لمبات
األضواء الطرازواطلمبات

الزينةالمقصورة مرآة أ٨أضواء
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محرك■ في باإليثانول المخلوط البنزين استعمال
بنزين

باإليثانول المخلوط البنزين باستعمال لكزس تسمح
نسبته ما اإليثانول كمية تتجاوز ال بحيث ولكن

الذي١٠ باإليثانول المخلوط البنزين أن من تأكد %
هو ما مع يتوافق أوكتاني رقم له استعماله تنوي

أعاله مذكور
المحرك■ من يصدر طرق صوت سمعت إذا
لديك● لكزس وكيل باستشارة قم
لمدة● خفيف طرق صوت آلخر حين من تسمع قد

أمر هذا التالل صعود أو التسارع عند قصيرة
القلق يستدعي وال طبيعي الوقود معلومات

الوقود ملصقات من األنواع هذه تجد عندما
مع فقط الوقود استعمل البنزين، محطة في

التالية الملصقات أحد

معالج غير بنزين تستعمل أن يجب
سيارتك في بالرصاصفقط

قم للمحرك، أداء أفضل على للحصول
بالرصاص معالج غير ممتاز بنزين باختيار

بحثي أوكتاني أوكتاني٩٥برقم رقم معدل
أعلى٩١ أو

الممتاز الوقود نوع على الحصول كان إذا
بنزين استعمال مؤقتًا يمكنك ممكن، غير هذا
ال بحثي أوكتاني بالرصاصبرقم معالج غير

عن أوكتاني٩١يقل رقم كحد٨٧معدل
أدنى

مالحظة
الوقود■ جودة حول مالحظة
الوقود● مالئم غير وقود استعمال إلى تعمد ال

تم إذا المحرك تلف في سيتسبب مالئم الغير
استخدامه

معدنية،● إضافات على يحتوي بنزين تستعمل ال
أو الحديد أو المنغنيز المثال سبيل على

في تلف حدوث في يتسبب فقد وإال الرصاص،
لديك باالنبعاثات التحكم نظام أو المحرك

للوقود● المضافة المواد إضافة إلى تعمد ال
على تحتوي والتي األسواق في المتوفرة

معدنية إضافات
الذي● الحيوي اإليثانول وقود استعمال يجب ال

" مثل بأسماء "E50يُباع أو "E85والوقود "
اإليثانول من كبيرة كمية على يحتوي الذي
مع مزجه تم بنزين استعمال لسيارتك يمكن

بنسبة سيعمل١٠اإليثانول أقصى %كحد
من أكثر على يحتوي الذي الوقود استعمال

اإليثانول١٠ تلفE10%من إحداث على
عليك يجب الخاصبالسيارة الوقود نظام في

من بالوقود التزود إعادة إجراء من التأكد
جودة ضمان فيه يمكن حيث ما مصدر

أي وجود حال وفي فقط الوقود ومواصفات
لديك لكزس وكيل اسأل شك،

المخلوط● الميثانول استعمال إلى تعمد ال
في الحال هو كما ،M85 ،M15بالبنزين

M100.
الميثانول على يحتوي الذي البنزين استعمال

في عطل أو تلف حدوث في يتسبب قد
المحرك

P.484



٤٨٥

٨

NX300/NX200_OM_GH

الطلب٢-٨ حسب الضبط

ةرايسلاتافصاوم

الطلب.٢-٨ حسب الضبط

تأكد الطلب، حسب السيارة مميزات ضبط عند
يكون بينما آمن مكان في السيارة صف تم أنه

الوضع في السرعة تحويل ويكونPذراع
معشقة السيارة صف مكابح

باستعمال■ Remote Touchالتغيير
١" الزر علىMENUاضغط الموجود "

Remote Touch.
باختيار٢ وقمقم القائمة شاشة على

"السيارة" باختيار
الطلب"٣ حسب السيارة "إعداد باختيار قم

القيادة" "تخصيصوضع أو
قائمة راجع التهيئات من العديد تغيير يمكن
التفاصيل لمعرفة تغييرها يمكن التي التهيئات

المعلومات■ عرض شاشة باستعمال التغيير
المتعددة

بمفاتيحأواضغط١ الخاصة
باختيار وقم بالعداد التحكم

بمفاتيحأواضغط٢ الخاصة
ثم ومن البند باختيار وقم بالعداد التحكم

اضغط
بمفاتيحأواضغط٣ الخاصة

التهيئة باختيار وقم بالعداد التحكم
اضغط ثم ومن المرغوبة

من الخروج أو السابقة الشاشة إلى للعودة
اضغط الطلب، حسب الضبط وضع

الطلب حسب ضبطها يتم التي األخرى الوظائف مع بالتزامن الوظائف بعضتهيئات تغيير يتم
لديك لكزس بوكيل اتصل

حسب ضبطها يمكن التي المميزات
الطلب

المميزات من مجموعة سيارتك تتضمن
الطلب حسب ضبطها يمكن التي اإللكترونية
هذه تهيئات تغيير يمكن ماتفضله لتالئم
عرض شاشة باستعمال الخصائصوذلك

أو المتعددة  Remote Touchالمعلومات
لديك لكزس وكيل بواسطة أو

الطلب حسب السيارة مزايا ضبط

تحذير
الطلب■ حسب الضبط أثناء تنبيهات

الضبط خالل المحرك تشغيل وجوب إلى نظًرا
المركبة تكون أن فاحرصعلى الطلب، حسب
األماكن في كافية تهوية ذو مكان في مصفوفة
غازات تتجمع أن يمكن المرآب، مثل المغلقة،

الكربون أكسيد أول غاز على تحتوي التي العادم
)COوقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار

التعرضلمشكلة أو الوفاة حدوث إلى هذا يؤدي
خطيرة صحية

مالحظة
الطلب■ حسب الضبط خالل

من تأكد البطارية، شحنة نفاذ دون للحيلولة
حسب المميزات ضبط خالل المحرك تشغيل

الطلب

الطلب حسب ضبطها يمكن التي المميزات
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باستعمال تغييرها يمكن التي Remote Touchالتهيئات
المتعددة المعلومات عرض شاشة باستعمال تغييرها يمكن التي التهيئات

لديك لكزس وكيل بواسطة تغييرها يمكن التي التهيئات
السيارة مفتاح باستعمال تغييرها يمكن التي التهيئات

الرموز متوفرOتعريف – = غير متوفر،
■←) الباب )١١٠،٤٦٠صقفل

الموديالت:١* ٣*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVباستثناء

٣*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVللموديالت:٢*

*٣:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم
األوسط:٤* الشرق باستثناء
األوسط:٥* للشرق

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

المفتاح باستعمال القفل فك
١*الميكانيكي

كافة قفل فك يتم
الخطوة في األبواب

األولى

باب قفل فك يتم
الخطوة في السائق
قفل فك ويتم األولى،
في األبواب جميع
الثانية الخطوة

––O–

المفتاح باستعمال القفل فك
٢*الميكانيكي

باب قفل فك يتم
الخطوة في السائق
قفل فك ويتم األولى،
في األبواب جميع
الثانية الخطوة

كافة قفل فك يتم
الخطوة في األبواب

األولى
––O–

بالسرعة المرتبطة الباب قفل –O–Oإيقافتشغيلوظيفة
بموضع المرتبطة الباب قفل وظيفة

السرعة –O–Oتشغيلإيقافتحويل

المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
السرعة تحويل –O–Oتشغيلإيقافبموضع

بباب المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
السائق

٤*إيقاف٤*تشغيل
O–O–

٥*تشغيل٥*إيقاف

A

B

C

D

ABCD
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■←) بعد عن الالسلكي التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول )١١٠،١٢٧صنظام

مجهًزا:* كان إذا
■←) الذكي والتشغيل الدخول )١٢٧صنظام

الموديالت:١* ٥*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVباستثناء

٥*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVللموديالت:٢*

المزدوج:٣* القفل بنظام المجهزة السيارات باستثناء
المزدوج:٤* القفل بنظام المجهزة للسيارات
*٥:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الطوارئ وامضات التشغيل –O–Oإيقافتشغيلإشارة

التشغيل رنان صوت ٥*مستوى
إيقاف

O–O–
٧إلى١من

وظيفة تفعيل قبل المنقضية المدة
فتح يتم لم إذا تلقائيًا األبواب قفل

قفلها فك بعد األبواب
ثانية٦٠

إيقاف
––O– ثانية٣٠

ثانية١٢٠
عند المفتوح بالباب التذكير رنان

السيارة –O––إيقافتشغيلقفل

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الذكية األبواب قفل فك األبواب١*وظيفة السائقجميع O–OOباب
الذكية األبواب قفل فك السائق٢*وظيفة األبوابباب O–OOجميع
الذكي والتشغيل الدخول –O–Oإيقافتشغيلنظام

المتتالية الباب قفل عمليات عدد
الرغبة٣*مرة٢ –O––٣*حسب

الرغبة –O––٤*مرة٤٢*حسب

ABCD

ABCD

P.487



٤٨٨

NX300/NX200_OM_GH

الطلب٢-٨ حسب الضبط

■←) بعد عن الالسلكي التحكم )١٠٨صوحدة

الموديالت:١* ٥*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVباستثناء

٥*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVللموديالت:٢*

مجهًزا:٣* كان إذا
ماليزيا:٤* باستثناء
*٥:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم

■←) التلقائي األضواء في التحكم )١٩٥صنظام

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

بعد عن الالسلكي التحكم –O––إيقافتشغيلوحدة

القفل فك ١*عملية
كافة قفل فك يتم
الخطوة في األبواب

األولى

باب قفل فك يتم
الخطوة في السائق
قفل فك ويتم األولى،
في األبواب جميع
الثانية الخطوة

O–O–

القفل فك ٢*عملية

باب قفل فك يتم
الخطوة في السائق
قفل فك ويتم األولى،
في األبواب جميع
الثانية الخطوة

كافة قفل فك يتم
الخطوة في األبواب

األولى
O–O–

الفزع –O––إيقافتشغيل٣*وظيفة
من التحقق على تعمل التي الوظيفة

المفتاح صالحية الخاصمدى
بعد عن الالسلكي التحكم بوحدة

←) الباب قفل ٣،٤*)١١٧صعند

الباب قفل فك البابعند قفل –O––عند

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الضوء مستشعر –قياسيحساسية –٢O–Oإلى٢من
األضواء إطفاء قبل المنقضية المدة
طريقي إضاءة األمامية الرئيسية

المنزل *إلى
ثانية٣٠

ثانية٦٠
––O– ثانية٩٠

ثانية١٢٠

ABCD

ABCD
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مجهًزا:* كان إذا
■←) )١٩٥صاألضواء

٢*AGZ15L-AWTLTVوAGZ10L-AWTLTVللموديالت:١*

*٢:←) المصادقة قانون ملصق أو الصانع ملصق على الموديل رمز إلى اإلشارة )٤٧٢صتتم
■←) )٣٤١صاإلضاءة

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

النهارية القيادة يمكن١*أضواء
النهارية القيادة أضواء –O–Oإيقافتشغيلتعطيل

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

أضواء انطفاء قبل المنقضية المدة
ثانية١٥المقصورة

إيقاف
O–O– ثانية٧٫٥

ثانية٣٠

األضواء انطفاء قبل المنقضية المدة
ثانية١٥الخارجية

إيقاف
O–O– ثانية٧٫٥

ثانية٣٠
تشغيل محول إدارة بعد التشغيل

اإليقاف وضع إلى –O––إيقافتشغيلالمحرك

األبواب قفل فك عند –O––إيقافتشغيلالتشغيل
السيارة من تقترب عندما التشغيل
اإللكتروني المفتاح يكون عندما

بحوزتك
–O––إيقافتشغيل

األقدام حيز –O––إيقافتشغيلإضاءة
عند الخارجية القدم أضواء تالشي

–O––قصيرةطويلةإطفائها

ABCD

ABCD
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■←) المتعددة المعلومات عرض )٨٧،٩٠صشاشة

للدول:١* تبًعا االفتراضية التهيئة تختلف

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

القيادة وضع مؤشر ––O–إيقافتشغيلEcoضوء

اإلنجليزية١*اللغة

الفرنسية

OO––
اإلسبانية
الصينية
التايوانية
العربية

لترالوحدات لتركم١٠٠كم كم ––OOكم

المفتاح معلوماتتهيئات
١القيادة

الحالة شاشة
––O–٢*المرغوبة

القيادة ١معلومات

الوقود استهالك
الحالي

*٣–O–– استهالك متوسط
إعادة بعد الوقود

الضبط

القيادة ٢معلومات
النطاق المسافة

*٣–O–– بعد السرعة متوسط
الضبط إعادة

القيادة ٣معلومات

استهالك متوسط
إعادة بعد الوقود
بالوقود ––O–٣*التزود

بعد المنقضية المدة
التشغيل

المنبثقة العرض ––O–إيقافتشغيل٤*شاشة

اللونية المسحة
٢اللون١اللون

OO––

عرضالساعة  ٢٤شاشة
ساعة

عرض  ١٢شاشة
––O–ساعة

ABCD
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المتعددة:٢* المعلومات عرض شاشة على إليه يشار الحالة بعضشاشات تسجيل يتعذر
*٣:٢، الضبط إعادة بعد الوقود استهالك في االقتصاد متوسط الحالي، الوقود استهالك التالية البنود من

الوقود استهالك في االقتصاد متوسط ، بالوقود التزود إعادة بعد الوقود استهالك في االقتصاد متوسط
بدء بعد السيارة سرعة متوسط ، الضبط إعادة بعد السيارة سرعة متوسط ، التشغيل بدء بعد

، الضبط إعادة بعد المنقضية المدة ، التشغيل بدء بعد المسافة ، القيادة نطاق المسافة ، التشغيل
فارغ ، التشغيل بدء بعد المنقضية المدة

نظام:٤* حالة والتشغيل، اإليقاف نظام مدة السطوع، ضبط الواردة، المكالمات التقاطع، على التوجيه
والتشغيل اإليقاف

الرأس■ عرضبمستوى )٩٧ص(←*شاشة

مجهًزا:* كان إذا
■←) التلقائي الهواء تكييف )٣٣٠صنظام

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الوجهة إلى المسار على O–––إيقافتشغيلالتوجيه
على المساعدة نظام حول معلومات

O–––إيقافتشغيلالقيادة

الصوتي النظام تشغيل O–––إيقافتشغيلحالة
المسرب عرض O–––إيقافتشغيلشاشة

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الهواء سحب وضعي بين التحويل
الهواء تدوير إعادة ووضع الخارجي
الوضع مفتاح باستعمال المرتبط

"AUTO"
–O–Oإيقافتشغيل

المفتاح –O–OإيقافتشغيلA/C Autoتشغيل

ABCD

ABCD
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■←) اآللية )١٥٢صالنوافذ

السقف■ )١٥٤ص (←١*فتحة

مجهًزا:١* كان إذا
وحدة:٢* باستعمال اآللية النوافذ تشغيل عملية تفعيل يتم لم ما الطلب حسب الوظيفة هذه ضبط يتعذر

الميكانيكي المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم
االنعطاف(←■ إشارة )١٨٧صذراع

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

بمفتاح المرتبطة التشغيل عملية
–O––تشغيلإيقافميكانيكي

التحكم بوحد المرتبط التشغيل
بعد عن –O––تشغيلإيقافالالسلكي

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

بالمفتاح المرتبطة التشغيل عملية
–O––تشغيلإيقاف٢*الميكانيكي

التحكم بوحد المرتبط التشغيل
بعد عن –O––تشغيلإيقاف٢*الالسلكي

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

وميضأضواء مرات عدد تغيير يتم
عند تلقائيًا االنعطاف إشارات

إلى اإلنعطاف إشارة ذراع تحريك
المسار تغيير خالل األول الموضع

٣

٤

––O–
٥
٦
٧

إيقاف

ABCD

ABCD

ABCD

P.492



٤٩٣

٨

NX300/NX200_OM_GH

الطلب٢-٨ حسب الضبط

ةرايسلاتافصاوم

■PKSAاالصطفاف الخاصبدعم التنبيه )٢٨٠ص(←*نظام

مجهًزا:* كان إذا
لكزس■ سيارة صف على المساعدة )٢٨١ص(←*مستشعر

مجهًزا:* كان إذا
الساكنة■ لألجسام االصطفاف بدعم الخاصة الكبح )٢٨٧ص(←*وظيفة

مجهًزا:* كان إذا
القيادة■ وضعية )١٤١ص(←*ذاكرة

مجهًزا:* كان إذا

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

الرنان صوت ٢مستوى
١

–OO–
٣

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

عمل عند العرض شاشة تهيئة
صف على المساعدة مستشعر

لكزس سيارة
–OO–إيقافتشغيل

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

بدعم الخاصة الكبح وظيفة
الساكنة لألجسام ––O–إيقافتشغيلاالصطفاف

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

من الخروج عند السائق مقعد حركة
قياسيالسيارة

إيقاف
O–O–

جزئي
القيادة وضعية ذاكرة اختيار

قفل فك تشغيل مع بالباب المرتبطة
الباب

السائق األبوابباب –O––كافة

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD
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الطلب٢-٨ حسب الضبط

■←) الخلفية للرؤية الخارجية )١٥٠صالمرايا

مجهًزا:* كان إذا
والتشغيل■ اإليقاف )٢٧٣ص(←*نظام

مجهًزا:* كان إذا
■LTAالمسرب تتبع على )٢٣٤ص(←*المساعدة

مجهًزا:* كان إذا

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

التلقائي المرايا وتمديد طي قفلعملية فك بقفل مرتبط
األبواب

إيقاف

––O– المرتبط التشغيل
تشغيل بمحول
المحرك

الرجوع عند المرتبطة المرآة وظيفة
–O––إيقافتشغيل*للخلف

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

اإليقاف نظام مدة بتغيير قم
تكييف نظام تشغيل عند والتشغيل

A/Cالهواء
––O–ممتدعادية

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

المسرب في السيارة توسيط ––O–إيقافتشغيلوظيفة
التوجيه على المساعدة ––O–إيقافتشغيلوظيفة

المنبه القيادةأنواع عجلة ––O–الرناناهتزاز
المنبه ––O–قياسيمرتفعحساسية

بتأرجح الخاص التحذير وظيفة
––O–إيقافتشغيلالسيارة

الخاصبأرجحة التحذير حساسية
قياسيالسيارة

مرتفع
–O––

منخفض
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الطلب٢-٨ حسب الضبط

ةرايسلاتافصاوم

■LDAبالتوجيه التحكم مع المسرب عن بالخروج الخاص )٢٤٤ص(←*التنبيه

مجهًزا:* كان إذا
■PCSالتصادم قبل ما األمان )٢٢٦ص(←*نظام

مجهًزا:* كان إذا
اإلنذار■ )٧٥ص(←*جرس

ومصر:* أفريقيا وجنوب لماليزيا

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

التوجيه على المساعدة ––O–إيقافتشغيلوظيفة
المنبه القيادةأنواع عجلة ––O–الرناناهتزاز

المنبه ––O–قياسيمرتفعحساسية
بتأرجح الخاص التحذير وظيفة

––O–إيقافتشغيلالسيارة

الخاصبأرجحة التحذير حساسية
قياسيالسيارة

مرتفع
–O––

منخفض

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

PCSقبل ما األمان نظام
––O–إيقافتشغيلالتصادم

اإلنذار جرس مؤقت متوسطةضبط
مبكًرا

–O––
متأخًرا

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

اإلنذار جرس تفعيل إلغاء على يعمل
باستعمال األبواب قفل فك عند

الميكانيكي المفتاح
–O––تشغيلإيقاف
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الطلب٢-٨ حسب الضبط

اآللي■ الخلفي )١١٤ص (←١*الباب

مجهًزا:١* كان إذا
المفتاح:٢* تشغيل بواسطة (←اإلعداد السفلي الخلفي بالباب )١١٧صالخاص
الخلفي:٣* الباب فاتح مفتاح على اضغط بحوزتك، اإللكتروني المفتاح حمل أثناء
الركل:٤* مستشعر يعمل لن القطر، وصلة تركيب عند

■←) القيادة وضع اختيار )٣٠٨صمفتاح

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

التلقائي والتوقف الفتح موضع
الخلفي ٥للباب

الموضع عند توقف
المرغوب
٢O––O*االرتفاع

٥إلى١من
الباب فاتح مفتاح تشغيل عمليات

الخلفي
الباب قفل عند

٣*الخلفي
الباب قفل فك عند

–O––الخلفي

اآللي الخلفي الباب تشغيل ––O–إيقافتشغيلعمليات

التشغيل رنان صوت ٣مستوى
١

–O–O
٢

الركل ––O–إيقافتشغيل١،٤*مستشعر

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

وضع في الدفع منظومة في التحكم
الطلب حسب عاديالضبط

تيار
O–––

القيادة Ecoوضع
وضع في الشاسي في التحكم

الطلب حسب –––Oرياضيعاديالضبط

في الهواء تكييف نظام تشغيل
الطلب حسب الضبط القيادةعاديوضع –––EcoOوضع

ABCD
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الطلب٢-٨ حسب الضبط

ةرايسلاتافصاوم

القيادة■ )٣٠٨ص (←Ecoوضع

الطلب■ حسب السيارة ضبط
تحويل● بموضع المرتبطة الباب قفل ووظيفة بالسرعة المرتبطة الباب قفل وظيفة من كل تشغيل يتم عندما

اآلتي النحو على الباب قفل يعمل السرعة،
غير• آخر وضع أي إلى السرعة تحويل ذراع نقل األبوابPعند جميع قفل سيتم ،
بالسرعة• المرتبطة األبواب قفل وظيفة تعمل لن مقفلة، األبواب كافة تكون بينما السيارة تشغيل بدأ إذا
بالسرعة• المرتبطة األبواب قفل وظيفة ستعمل األبواب، من باب أي قفل فك مع السيارة تشغيل بدأ إذا

الطلب● حسب الذكي الباب قفل فك وظيفة ضبط يتعذر فإنه الذكي، والتشغيل الدخول نظام إيقاف عند
وفًقا● إشارات إصدار سيتم التلقائية، الباب قفل وظيفة وتفعيل األبواب قفل فك بعد مغلقة األبواب بقاء عند

الطوارئ وامضات التشغيل وإشارة الرنان التشغيل إشارة لتهيئات
شاشة■ عبر التهيئات تغيير خالله من يمكن الذي الطلب حسب الضبط وضع إيقاف يتم التالية، الحاالت في

تلقائي بشكل المتعددة المعلومات عرض
الطلب● حسب الضبط وضع عرضشاشة التحذيربعد رسالة تظهر
اإليقاف● وضع إلى المحرك تشغيل محول إدارة تمت
الطلب● حسب الضبط وضع عرضشاشة أثناء بالتحرك السيارة تبدأ

االفتراضيةالوظيفة المضبوطةالتهيئة التهيئة
الطلب حسب

بحدها التبريد التدفئة تشغيل يتم
القيادة وضع في –O––إيقافتشغيلEcoاألدنى
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المبدئية٣-٨ التهيئة
المبدئية.٣-٨ التهيئة

مجهًزا:* كان إذا

مبدئيًا تهيئتها يجب التي البنود

إعادة بعد تحدث التي مثل حاالت بعد للنظام العادي للتشغيل مبدئيًا التالية البنود تهيئة يجب
السيارة بصيانة القيام أو البطارية توصيل

مبدئيًا تهيئتها المراد بالبنود الئحة
المبدئيةالبند التهيئة تجب مرجعمتى

االصطفاف بدعم الخاصة الكبح وظيفة
الساكنة تغييرها*لألجسام أو البطارية توصيل إعادة ٢٩٣صبعد

اإلطارات الخاصبضغط التحذير *نظام

اإلطار• نفخ ضغط ضبط عند
الحال• هو كما اإلطار ضغط تغيير عند

القيادة سرعة تغيير عند
اإلطارات• تدوير تبديل عند
اإلطار• تغيير عند

٤٠٣ص

الزيت التغيير*تغيير إجراء ٣٨٨صبعد
سيارة صف على المساعدة مراقبة نظام

*لكزس
تغييرها• أو البطارية توصيل إعادة بعد
الفيوز• تغيير بعد

مالك "دليل راجع
التوجيه نظام
والوسائط
المتعددة" البانورامية الرؤية مراقبة *شاشة

اآللي الخلفي ١٢٢ص*الباب
اآللية النافذة

اعتيادية غير بطريقة العمل عند
١٥٢ص

السقف ١٥٥ص*فتحة
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الملحق

وإصالحه. الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.....................................٥٠٠
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
وإصالحه.١-١ الخلل تحري إذا تفعل وإصالحهماذا الخلل تحري إذا تفعل ماذا

عمل يمكنك الميكانيكية، مفاتيحك فقدت إذا
بواسطة جديدة أصلية ميكانيكية مفاتيح

←) لديك لكزس )٤٥٩صوكيل
خطر فإن اإللكترونية، مفاتيحك فقدت إذا

اتصل كبير بشكل يرتفع السيارة سرقة
←) الفور على لديك لكزس صبوكيل

٤٥٩(

أو ضعيفة اإللكتروني المفتاح بطارية هل
←) شحنتها؟ )٤٠٩صنفدت

الدخول بوظيفة المجهزة السيارات
الوضع في المحرك تشغيل محول هل

IGNITION ON؟
تشغيل محول بإدارة قم األبواب، قفل عند

←) اإليقاف وضع إلى )١٧٧صالمحرك
الدخول بوظيفة المجهزة السيارات

داخل موجود اإللكتروني المفتاح هل
السيارة؟

المفتاح وجود من تأكد األبواب، قفل عند
بحوزتك اإللكتروني

وذلك صحيح بشكل الوظيفة تعمل ال قد
←) الالسلكية الموجات لحالة صنظًرا

١٢٩(

األطفال؟ حماية قفل ضبط تم هل
السيارة داخل من الخلفي الباب فتح يمكن ال
من الخلفي الباب بفتح قم القفل ضبط عند
حماية لقفل القفل بفك قم ثم ومن الخارج

←) )١١٣صاألطفال

المحرك تشغيل محول بضغط قمت هل
بإحكام؟ المكابح دواسة على الضغط خالل

)١٧٥ص(←
الوضع في السرعة تحويل ذراع ؟Pهل

)١٧٥ص←
مكان في موجود اإللكتروني المفتاح هل

←) السيارة؟ داخل فيه رصده صيمكن
١٢٧(
←) القيادة؟ عجلة قفل فك تم صهل

١٧٥(
أو ضعيفة اإللكتروني المفتاح بطارية هل

شحنتها؟ نفدت

قبل يلي بفحصما قم مشكلة، واجهتك إذا
لديك لكزس بوكيل االتصال

أو قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال
إغالقها أو فتحها

مفاتيحك فقدت إذا

بشكل يعمل ال اإللكتروني المفتاح
صحيح

قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال

الخلفي الباب فتح يمكن ال

ما عطل بوجود تعتقد كنت إذا

المحرك تشغيل يبدأ لم
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

المحرك تشغيل بدء يمكن الحالة، هذه في
←) مؤقتة )٤٦١صبطريقة

←) البطارية؟ شحنة نفدت )٤٦٢صهل

الوضع في المحرك تشغيل محول هل
IGNITION ON؟

السرعة تحويل ذراع تحرير عليك تعذر إذا
بينما المكابح دواسة على الضغط طريق عن
الوضع في المحرك تشغيل محول يكون

IGNITION ON←) ١٨٠،١٨٤ص(

السيارة سرقة لتفادي تلقائيًا قفلها يتم
)١٧٥ص←

النافذة؟ قفل مفتاح ضغط تم هل
تلك باستثناء اآللية النافذة تشغيل يتعذر
ضغط تم إذا السائق مقعد عند الموجودة

←) النافذة قفل )١٥٣صمفتاح

تلقائيًا التشغيل إيقاف وظيفة تشغيل سيتم
الوضع في السيارة تركت إذا

ACCESSORYالوضع أو
IGNITION ONمشغل غير المحرك

←) الزمن من )١٧٧صلفترة

المقعد بحزام التذكير يومضضوء
المقاعد؟ أحزمة والركاب السائق يرتدي هل

)٤٣٠،٤٣٠ص(←
السيارة صف مكابح مؤشر يضيء

←) السيارة؟ صف مكابح تحرير تم هل
)١٩٠ص

من أخرى أنواع صوت يصدر قد للحالة، تبًعا
←) أيًضا التحذير )٤٢٥،٤٣٤صرنانات

داخل الموجودين الركاب أحد قام هل
المنبه؟ تهيئة أثناء ما باب بفتح السيارة

المنبه صوت ويصدر ذلك المستشعر يرصد
)٧٥ص(←

تشغيل محول بإدارة قم اإلنذار، جرس إليقاف
الوضع على ببدءIGNITION ONالمحرك قم أو

المحرك تشغيل

عرض شاشة على عرضرسالة تم هل
المتعددة؟ المعلومات

عرض شاشة على المعروضة الرسالة تفقد
←) المتعددة )٤٣٤صالمعلومات

من السرعة تحويل ذراع تحريك يتعذر
علىPالوضع بالضغط قمت إذا حتى

المكابح دواسة

إيقاف بعد القيادة عجلة إدارة يمكن ال
المحرك

طريق عن تغلق أو النوافذ تفتح ال
اآللية النوافذ مفاتيح تشغيل

تلقائيًا المحرك تشغيل محول يتوقف
الدخول بنظام المجهزة السيارات

الذكي والتشغيل

القيادة خالل تحذير رنان صوت يصدر

صوت ويصدر اإلنذار جرس تفعيل يتم
البوق

الخروج عند التحذير رنان صوت يصدر
السيارة من
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

عرضرسالة أو تحذير ضوء تشغيل عند
راجع .٤٢٥،٤٣٤صتحذير،

احتياطي بإطار المجهزة غير السيارات
بتصليح وقم آمن مكان في السيارة أوقف
عدة بواسطة مؤقت بشكل المثقوب اإلطار
←) المثقوب اإلطار لتصليح صالطوارئ

٤٣٧(
احتياطي بإطار المجهزة السيارات

واستبدل آمن مكان في السيارة أوقف
←) االحتياطي باإلطار المثقوب اإلطار

)٤٤٨ص

السيارة إنغرزت إذا المتبعة اإلجراءات جرب
←) الثلوج أو الوحل أو الطين صفي

٤٦٩(

عرض يتم أو تحذير ضوء تشغيل يتم
تحذير رسالة

مشكلة حدوث عند

إطار انثقب إذا

السيارة انغرزت إذا
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
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البنزين محطة معلومات

←) اإلضافية السقاطة )٣٨٣صذراع
الخلفي الباب فاتح )١١٧ص(←*مفتاح

←) الوقود تعبئة فتحة )٢١٧صباب
←) المحرك غطاء قفل تحرير )٣٨٣صذراع

←) اإلطارات نفخ )٤٨١صضغط
آلي:* خلفي بباب المجهزة السيارات

مرجع الوقود خزان لتر٦٠سعة
الوقود بالرصاصفقطنوع معالج غير ٤٧٤صبنزين

البارد اإلطار نفخ ٤٨١صضغط
تصفية المحرك زيت سعة

تعبئة ٤٧٥صمرجعوإعادة

المحرك زيت ٤٧٥صنوع

A

B

C

D

E
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