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البحث حسب الشكل التوضيحيالفهرس املصور

لضمان السالمة 
واألمان

احرص عىل قراءتها
(املواضيع الرئيسية: مقاعد األطفال، النظام املانع للرسقة)

معلومات ومؤرشات 
حالة السيارة

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

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

عمليات التشغيل والنصائح الالزمة للقيادةالقيادة
، إعادة تعبئة  النظام الهجني (املواضيع الرئيسية: بدء تشغيل املحرك 

الوقود)

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

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

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

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

البحث حسب األعراضامللحق



ــات٢ ــدول املحتوي ج
٦.........................................ملعلوماتك

١٠................................قراءة هذا الدليل
١١....................................كيفية البحث

١٢................................الفهرس املصور

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

٣٧...................لضمان القيادة اآلمنة
٣٨...........................أحزمة املقاعد

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

٥٠.........نظام فتح غطاء حجرية املحرك
٥٢..التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم

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

٥٣...............التشغيل/اإليقاف يدوياً
٥٤.............عند وجود طفل يف السيارة
٥٥.............أنظمة تقييد حركة األطفال

النظام الهجني.٣-١
٧٦.....)LC500hمزايا النظام الهجني (

تنبيهات احتياطية حول النظام الهجني 
)LC500h(.........................٨٠

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

٨٥.............................للتشغيل
٨٧....................نظام التأمني املزدوج

٨٨..........................صوت التحذير

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

١٠٠...................املقاييس والعدادات
١٠٤.....شاشة العرض املتعددة املعلومات

١١١................شاشة العرض العلوي
١١٦/استهالك الوقودشاشة مراقبة الطاقة

املعلومات عن املفاتيح.١-٣
١٢٤................................املفاتيح

فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، .٢-٣
وإغالقها وتأمينها

١٢٨................................األبواب
١٣٢.................غطاء صندوق األمتعة

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل
......................................١٣٦

ضبط املقاعد.٣-٣
١٤٣........................املقاعد األمامية

١٤٥.......حفظ موضع القيادة يف الذاكرة
١٤٨..........................مساند الرأس

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

١٥١.........املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
١٥٢........مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

فتح وإغالق النوافذ.٥-٣
١٥٥...........................النوافذ اآللية

ــان١ ــالمة واألم لضــمان الس

ــيارة٢ ــة الس ــؤرشات حال ــات وم معلوم

ــادة٣ ــدء القي ــل ب قب
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قبل بدء القيادة.١-٤
١٦٠..........................قيادة السيارة

١٦٧......................البضائع واألمتعة
١٦٨..........................قطر املقطورة

عمليات القيادة.٢-٤
)LC500مفتاح تشغيل (إشعال) املحرك (

.......................................١٦٩
١٧٣.)LC500hمفتاح (إشعال) الطاقة (

١٧٧......)EV)  LC500hوضع القيادة 
)LC500جهاز نقل الحركة التلقائي (

.......................................١٧٩
)LC500hجهاز نقل الحركة الهجني (

.......................................١٨٥
١٩٢.................ذراع إشارة االنعطاف

١٩٣.........................فرامل االنتظار
١٩٦...................نظام متابعة الفرملة

تشغيل املصابيح واملاسحات.٣-٤
١٩٨.....مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية

٢٠١.................الشعاع العايل التلقائي
٢٠٤................مفتاح مصابيح الضباب

٢٠٤.....ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
إعادة تعبئة الوقود.٤-٤

٢٠٨................فتح غطاء خزان الوقود
استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة.٥-٤

 Lexusنظام سالمة لكزس بالس 
Safety System + .............٢١٠

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
PCS................................٢١٥

وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط 
٢٢٣.........................LKAالسري 

نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
LDA املجهز بوظيفة التحكم بعجلة 
٢٣٣...............................القيادة

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

٢٤١......التحكم بمدى الرسعات الكامل
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

٢٥١............الرسعة املضبوطة تلقائياً
نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

٢٦٠...............................تلقائياً
٢٦٣...........مفتاح اختيار وضع القيادة

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة لكزس
......................................٢٦٥

BSMنظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
......................................٢٧٠

٢٨٢.................الجناح الخلفي الفعال
٢٨٤............أنظمة املساعدة عىل القيادة

توجيهات حول القيادة.٦-٤
توجيهات حول قيادة السيارة الهجينة 

)LC500h(.......................٢٩٠
٢٩٢توجيهات حول القيادة يف فصل الشتاء

توجيهات حول القيادة الصديقة للبيئة 
)LC500(.........................٢٩٤

Remote Touchوحدة التحكم عن بعد .١-٥
Remote Touchوحدة التحكم عن بعد 

......................................٢٩٨
نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة.٢-٥

٣٠٢نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة

القيـــادة٤

ـــة٥ ـــيزات الداخلي التجه



جدول املحتويات٤

استعمال نظام تكييف الهواء.٣-٥
٣٠٣...........نظام تكييف الهواء التلقائي

/أجهزة تهوية املقعدأجهزة تدفئة املقعد
.......................................٣١٢

استعمال املصابيح الداخلية.٤-٥
٣١٥...............الئحة املصابيح الداخلية

استعمال أماكن التخزين.٥-٥
٣١٧..................الئحة أماكن التخزين
٣١٩..................مزايا صندوق األمتعة

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٦-٥
٣٢١...........التجهيزات الداخلية األخرى

الصيانة والعناية.١-٦
تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة 

٣٢٤.............................وحمايتها
تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة 

٣٢٧.............................وحمايتها
الصيانة.٢-٦

٣٣٣......................متطلبات الصيانة
٣٣٥.......................الصيانة املربمجة

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك.٣-٦
تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي 

٣٤٦...............يمكنك تنفيذها بنفسك
٣٤٨...................غطاء حجرية املحرك

عند استعمال الرافعة الخاصة بالصيانة
.......................................٣٤٨

٣٥٠.........................حجرية املحرك
٣٥٩..................... فولط١٢البطارية 
٣٦٢...............................اإلطارات

٣٧١........................استبدال اإلطار
٣٧٦.....................ضغط نفخ اإلطار

٣٧٧...............................العجالت
٣٧٨...........مصفاة نظام تكييف الهواء

٣٨٠البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني
٣٨١...........فحص الفيوزات واستبدالها

٣٨٦.........................ملبات املصابيح

املعلومات األساسية.١-٧
٣٩٠..........وماضات التحذير من الخطر

إذا كان البد من إيقاف سيارتك يف حالة 
٣٩٠.............................الطوارئ

إذا كانت السيارة عالقة يف مياه يرتفع 
٣٩١.............................مستواها

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت .٢-٧
الطوارئ

٣٩٣.........إذا كان ال بد من قطر سيارتك
٣٩٧.............إذا شعرت بوجود خلل ما

)LC500نظام إيقاف مضخة الوقود (
......................................٣٩٨

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

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

٤١٤.......إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
)LC500إذا تعذر بدء تشغيل املحرك (

......................................٤١٥
إذا لم يبدأ تشغيل النظام الهجني 

)LC500h(.......................٤١٦
٤١٨....................إذا فقدت مفاتيحك

الصـــيانة والعنايـــة٦

عنــد وقــوع مشــاكل٧
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عندما ال يمكن فتح باب فتحة تعبئة الوقود
.......................................٤١٨
إذا لم يعمل املفتاح اإللكرتوني بصورة 

٤١٩..............................صحيحة
 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية 

.......................................٤٢٢
إذا ازدادت سخونة سيارتك عن الحدود 

٤٣٠................)LC500الطبيعية (
إذا ازدادت سخونة سيارتك عن الحدود 

٤٣٣..............)LC500hالطبيعية (
٤٣٦....................إذا انغرزت السيارة

املواصفات.١-٨
بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، 

٤٤٠..................................الخ)
٤٥١...................املعلومات عن الوقود

إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٨
٤٥٢.....املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

البنود الواجب تمهيدها.٣-٨
٤٦٥................البنود الواجب تمهيدها

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

مواصـــفات الســـيارة٨

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

بما فيها األجهزة االختيارية. ولذلك قد تجد 
بعض الرشوحات الخاصة بتجهيزات غري مركبة 

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

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

تغيريات يف أي وقت دون إشعار.
قد تختلف السيارات املبينة يف األشكال 
التوضيحية عن سيارتك بالنسبة للون 
والتجهيزات وذلك وفقاً للمواصفات.

تتوفر تشكيلة واسعة لكل من قطع غيار 
وكماليات غري أصلية لسيارات لكزس يف 

. إن استعمال تلك املواد قد يؤثر  األسواق حالياً
عىل سالمة سيارتك عكسياً حتى إذا قد كانت 

تلك املواد مصادق عليها من قبل سلطات معينة 
يف بلدك. لذا ال يمكن لرشكة تويوتا موتور 

كوربوريشن أن تضمن قطع غيار وكماليات غري 
تلك األصلية الخاصة بالسيارات لكزس وأيضاً 
ال تتحمل أية مسؤولية عن أية نتائج ناشئة عن 

تركيب مثل تلك املواد.
ينبغي عدم تعديل هذه السيارة باستعمال 

منتجات غري منتجات لكزس األصلية. يمكن 
للتعديل باستعمال تلك املواد أن يؤثر عىل أداء 

وسالمة ومتانة سيارات لكزس وقد يعترب 
تجاوزاً للقوانني الحكومية. باإلضافة إىل ذلك، 
قد تكون األرضار أو مشاكل األداء الناشئة عن 

تعديل سيارتك غري مشمولة يف الضمان.

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

األنظمة اإللكرتونية مثل:
النظام الهجني
 نظام حقن الوقود املتعدد النقاط/نظام

حقن الوقود املتعدد النقاط بالتتابع
 نظام سالمة لكزس بالسLexus 

Safety System + 
ًنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائيا
نظام الفرامل املانع لالحتباس
 نظام التحكم التكاميل يف ديناميكيات

السيارة
 نظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام

SRSتقييد الحركة التكمييل 
ًنظام شد حزام املقعد مسبقا

تأكد من استشارة وكيل لكزس حول التدابري 
االحتياطية أو التعليمات الخاصة برتكيب جهاز 

إرسال الرتددات الالسلكية.
يمكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات عن 
نطاقات الرتدد ومستويات الطاقة ومواضع 
الهوائيات والتحضري لرتكيب أجهزة إرسال 

الرتددات الالسلكية عند الطلب من وكيل 
لكزس.

LC500h تنبعث من األجزاء والكبالت :
العالية الفولطية املركبة يف السيارات الهجينة 

ملعلوماتك

دليل املالك الرئييس

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك 
لكزس

تركيب نظام إرسال الرتددات الالسلكية



٧
نفس كمية املوجات اإللكرتونية املغناطيسية 
التقريبية التي تنبعث من السيارات املجهزة 

بمحرك البنزين التقليدي أو من األجهزة 
اإللكرتونية املنزلية بالرغم من أنها محجوبة 

. كهرومغناطيسياً
LC500h قد يتم إصدار ضوضاء غري :

مرغوبة أثناء تشغيل جهاز إرسال الرتددات 
الالسلكية (جهاز إرسال الرتددات الالسلكية).

السيارة مجهزة بكمبيوترات متطورة تقوم 
بتسجيل بيانات معينة مثل:

تختلف البيانات املسجلة وفقاً لفئة السيارة 
واألجهزة االختيارية املركبة فيها.

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

خارج السيارة يف حاالت معينة.
رسعة املحرك/رسعة املوتور الكهربائي •

(رسعة موتور توليد قوة السحب)
حالة تعجيل السيارة•
حالة تعشيق الفرامل•
رسعة السيارة•
حالة تشغيل أنظمة املساعدة عىل القيادة •

 ABSكنظام الفرامل املانع لالحتباس 
ونظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

مثالً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
االستفادة من البيانات

قد تستفيد لكزس من البيانات املسجلة يف أجهزة 
الكمبيوتر هذه لتشخيص الخلل وإجراء عمليات 

البحث والتطوير وتحسني الجودة.
لن تقوم لكزس بكشف البيانات املسجلة لطرف 

ثالث باستثناء الحاالت التالية:

عندما يكون مالك السيارة أو مستأجر السيارة •
موافقاً

عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل رشطة أو •
محكمة أو وكالة حكومية

الستعمال البيانات من قبل لكزس يف قضية•
ألغراض البحوث التي ال تكون متعلقة بسيارة •

معينة أو مالك سيارة

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

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

 مصمم لتسجيل البيانات املتعلقة EDRالجهاز 
بحركات السيارة وأنظمة ضمان السالمة ملدة 

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

التصادم ونوعه.
 املركب يف هذه السيارة مصمم EDRجهاز 

لتسجيل البيانات مثل:
 حالة تشغيل األنظمة املتعددة املركبة يف

سيارتك؛
/مدى ضغط السائق عىل دواسة التعجيل و

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

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

واإلصابات.
 EDRمالحظة: تقوم سيارتك بتسجيل بيانات 

عند وقوع حالة اصطدام شديد فقط؛ ال يقوم 

سجالت بيانات سيارتك
جهاز تسجيل بيانات األحداث



٨
 بتسجيل أي بيانات يف ظروف EDRجهاز 

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

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

مع البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها 
دورياً أثناء عمليات التحقيق يف االصطدامات.

، من EDRلقراءة البيانات املسجلة بجهاز 
الرضوري استخدام جهاز خاص والوصول إىل 

. باإلضافة إىل الجهة EDRالسيارة أو جهاز 
املصنعة للسيارة، تستطيع أطراف أخرى مثل 

سلطات تنفيذ القانون قراءة املعلومات إذا كان 
لديها الجهاز الخاص وكانت قادرة عىل 

.EDRالوصول إىل السيارة أو جهاز 
 كشف بياناتEDR

لن يقوم لكزس بكشف البيانات املسجلة يف جهاز 
EDR:لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية 

بعد الحصول عىل موافقة مالك السيارة (أو •
مستأجر السيارة)

عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل رشطة أو •
محكمة أو وكالة حكومية

الستعمال البيانات من قبل لكزس يف قضية•
ولكن لكزس سيقوم بما ييل عند الرضورة:

استعمال البيانات لعملية الفحص املتعلقة بأداء •
ضمان سالمة السيارة

كشف البيانات لطرف ثالث ألغراض الفحص •
بدون كشف املعلومات حول السيارة أو مالك 

السيارة

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد 
 وأنظمة شد أحزمة SRSالحركة التكمييل 

املقاعد املسبق املركبة يف سيارتك لكزس تتضمن 

مواد كيماوية قابلة لالنفجار. إذا تم شطب 
سيارتك مع األكياس الهوائية وأنظمة شد 

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

احرص عىل أن تطلب من محل صيانة مؤهل أو 
من وكيل لكزس إزالة األكياس الهوائية 

 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
وأنظمة شد أحزمة املقاعد املسبق والتخلص 

منها قبل شطب سيارتك.

شطب سيارتك لكزس

تحذير
تنبيهات احتياطية عامة حول القيادة■

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

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

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

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

أو من قبل املشاة وكن مستعداً لتفادي وقوع 
الحوادث.

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

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

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



٩

تحذير
تنبيهات احتياطية عامة تتعلق بسالمة األطفال■

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

أو استعماله.
قد يتمكن األطفال من تشغيل السيارة أو تغيري 

الرتس إىل وضع الالتعشيق. كما يكمن خطر 
احتمال تعرض األطفال إلصابة من خالل العبث 

بالنوافذ أو املزايا األخرى يف السيارة. باإلضافة إىل 
ذلك، يمكن أن تتسبب الحرارة املتزايدة أو الربودة 

الشديدة داخل السيارة يف وفاة األطفال.



١٠

معلومات السيارات الهجينة مكتوبة بني 
القوسني بجانب معلومات سيارات البنزين

مثال
مفتاح ١*قم بتدوير مفتاح تشغيل املحرك  

 IGNITION إىل وضع التشغيل ٢*الطاقة
ON *١>ON mode<*٢.

*١:LC500
*٢:LC500h

قراءة هذا الدليل

رشح الرموز املستخدمة يف هذا الدليل

الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
املعنىالرموز

تحذير:
يرشح أموراً يمكن أن يؤدي عدم 

االمتثال بها إىل تعرض األشخاص 
للوفاة أو اإلصابات الخطرية.

مالحظة:
يرشح أموراً يمكن أن يؤدي عدم 

االمتثال بها إىل تعرض السيارة أو 
تجهيزاتها لتلف أو خلل.

يشري إىل إجراءات التشغيل أو 
العمل. اتبع الخطوات الواردة 

بالرتتيب الرقمي.

الرموز املستخدمة يف األشكال التوضيحية

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

املفاتيح واألجهزة األخرى.

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

املعنىالرموز

يشري إىل العنرص أو املوضع 
املوضح.

ال  أو ال تفعل هذا أو اليعني 
.تسمح بحدوث هذا

أسلوب كتابة مختلف لسيارات البنزين 
والسيارات الهجينة



١١

البحث حسب موضع الرتكيب■
 :الفهرس املصور ١٢ص

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

٤٦٨ص الخلل وإصالحه): 

البحث حسب العنوان■
 :جدول املحتويات ٢ص

كيفية البحث



الفهرس املصور١٢

الفهرس املصور
الخارجية■

١٢٨ص ....................................................................................األبواب
١٢٨ص ........................................................................التأمني/فك التأمني

١٥٥ص ..............................................................فتح/إغالق النوافذ الجانبية
٤٢٠ص .........................................التأمني/فك التأمني باستعمال املفتاح امليكانيكي

١٣١ص ............................................................................رسائل التحذير
١٣٢ص .....................................................................غطاء صندوق األمتعة

١٣٤ص ........................................................الفتح من داخل مقصورة السيارة
١٣٤ص ..................................................................الفتح من خارج السيارة

٤٢٠ص ........................................................الفتح باستعمال املفتاح امليكانيكي
١٣١ص ............................................................................رسائل التحذير

١٥٢ص ...........................................................مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
١٥٢ص .........................................................................ضبط زاوية املرآة

١٥٣ص .................................................................................ثني املرايا
١٤٥ص ...........................................................حفظ موضع القيادة يف الذاكرة

A

B

C



١٣ الفهرس املصور

٣٠٤ص ..................................................................*إزالة الضباب عن املرايا
٢٠٤ص .................................................................ماسحات الزجاج األمامي

٢٩٢ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٣٢٥ص ....................................................تنبيهات احتياطية حول غسل السيارة

٢٠٨ص ...................................................................باب فتحة تعبئة الوقود
٢٠٨ص ................................................................طريقة إعادة تعبئة الوقود

٤٤٢ص ..........................................................نوع الوقود/سعة خزان الوقود
٣٦٢ص ..................................................................................اإلطارات

٤٤٩ص ..........................................................حجم اإلطار/ضغط نفخ اإلطار
٢٩٢ص .........................................................................اإلطارات الشتوية

٣٦٢ص ...فحص ضغط نفخ اإلطار/تبديل مواضع اإلطارات/نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار
٤١٤ص .............................................................التعامل مع اإلطارات املثقوبة

٣٤٨ص ......................................................................غطاء حجرية املحرك
٣٤٨ص ........................................................................................فتح

٤٤٣ص ...............................................................................زيت املحرك
٤٣٣، ٤٣٠ص ...................................................التعامل مع ارتفاع حرارة املحرك

٤٠٨ص ............................................................................رسائل التحذير
٢٨٢ص ....................................................................*الجناح الخلفي الفعال

املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء 
١٩٨ص القيادة يف النهار/مصابيح االنعطاف

١٩٢ص .................................................................مصابيح إشارة االنعطاف
١٩٨ص ..................................................................مصابيح مؤخرة السيارة

مصابيح التوقف
٢٨٥ص ...........................................................إشارة تعشيق الفرامل الطارئ

ملبات املصابيح الخارجية للقيادة
)٤٥٠ص ، القدرة بالواط: ٣٨٦ص (كيفية االستبدال: 

D

E

F

G

H

I

J

K



الفهرس املصور١٤

١٩٨ص ............................................................مصابيح لوحة ترخيص السري
٢٠٤ص ...................................................................مصباح الضباب الخلفي

مصباح إشارة الرجوع للخلف
١٨٨، ١٨١ص .........................Rتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع الرجوع للخلف 

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

L

M



١٥ الفهرس املصور

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

مفتاح الطاقة ١٧٣، ١٦٩ص .............................................مفتاح تشغيل املحرك 
/تغيري الوضع النظام الهجني ١٧٣، ١٦٩ص ...............................بدء تشغيل املحرك 
النظام الهجني عند الطوارئ ٣٩٠ص ...................................إيقاف تشغيل املحرك 

النظام الهجني ٤١٦، ٤١٥ص ........................................إذا لم يبدأ تشغيل املحرك 
٤٠٨، ١٧٤، ١٧٠ص ...............................................................رسائل التحذير

١٨٥، ١٧٩ص ................................................................ذراع تبديل الرسعات
١٨٨، ١٨١ص ....................................................تحويل وضع جهاز نقل الحركة
٣٩٣ص ............................................................تنبيهات احتياطية حول القطر

١٠٠ص ...................................................................................العدادات
١٠٠ص ...........................قراءة العدادات/ضبط أضواء لوحة أجهزة التحكم واملقاييس

٩٤ص .............................................................أضواء التحذير/أضواء اإلشارة
٣٩٩ص ................................................................عند إضاءة أضواء التحذير

١٠٤ص ........................................................شاشة العرض املتعددة املعلومات

A

B

C

D



الفهرس املصور١٦

١٠٤ص .............................................................................شاشة العرض
٤٠٨ص ................................................................عند عرض رسائل التحذير

١٩٣ص .....................................................................مفتاح فرامل االنتظار
١٩٣ص .........................................................................التعشيق/التحرير

٢٩٣ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٤٠٨، ٤٠٢ص ..............................................................صوت/رسالة التحذير
١٩٢ص ....................................................................ذراع إشارة االنعطاف

١٩٨ص ........................................................مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/مصابيح مؤخرة السيارة/

١٩٨ص ........................................املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف النهار
٢٠٤ص ...................................................................مصباح الضباب الخلفي

٢٠٤ص .................................................مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٠٤ص .................................................................................االستعمال

٣٥٧ص ......................................................................إضافة سائل الغسالة
٤٠٩ص ............................................................................رسائل التحذير

٢٠٤ص ......................................................منظفات املصابيح األمامية الرئيسية
٣٩٠ص ........................................................مفتاح وماض التحذير من الخطر

٣٤٨ص ......................................................ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك
١٥٠ص .........................مفتاح التحكم بعجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري

١٥٠ص ....................................................................................الضبط
١٤٥ص ...........................................................حفظ موضع القيادة يف الذاكرة

٣٠٣ص .......................................................................نظام تكييف الهواء
٣٠٣ص .................................................................................االستعمال

٣٠٥ص ..............................................................مزيل ضباب النافذة الخلفية
*نظام الصوت

١٣٥ص .............................................املفتاح الرئييس لفاتح غطاء صندوق األمتعة

E

F

G

H

I

J

K

L

M



١٧ الفهرس املصور

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:*



الفهرس املصور١٨

املفاتيح (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٢٦٣ص ...............................................................مفتاح اختيار وضع القيادة
٢٨٦، ١٩٠، ١٨٣ص .........................................../وضع الثلجVSC OFFمفتاح 

١٠٣ص .................................زر عداد املسافة/عداد الرحلة/إعادة ضبط عداد الرحلة
١٠٣ص ................................مفاتيح التحكم يف إضاءة لوحة أجهزة التحكم واملقاييس

٢٠٩ص ......................................................مفتاح فاتح باب فتحة تعبئة الوقود
١١١ص ...................................................*HUDمفتاح وظيفة العرض العلوي 

١٣٤ص ........................................................مفتاح فاتح غطاء صندوق األمتعة
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

A

B

C

D

E

F

G



١٩ الفهرس املصور

١٤٥ص .............................................................مفاتيح ذاكرة موضع القيادة
١٥٢ص ..................................................مفاتيح املرايا الخارجية للرؤية الخلفية

١٥٦ص .......................................................................مفتاح تأمني النافذة
١٥٥ص ......................................................................مفاتيح النوافذ اآللية
١٣١ص .......................................................................مفاتيح تأمني الباب

١٠٥ص ....................................................................مفاتيح التحكم بالعداد
١٩٠، ١٨٣ص ..............................................................مقابض تغيري الرتوس

A

B

C

D

E

A

B



الفهرس املصور٢٠

١*مفتاح الهاتف

 املجهز بوظيفة التحكم بعجلة LDAمفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
٢٣٣ص ..................................................................................٢*القيادة

٢٢٣ص ...........................٢*LKAمفتاح وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 
٢٥٦، ٢٤٦ص ...............................................٢*مفتاح املسافة من سيارة إىل أخرى

مفاتيح نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
٢٦٠ص ..........................................٢*نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

٢٥١ص .....................٢*الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

٢٤١ص ........................................................................٢*الرسعات الكامل
١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد

١*مفتاح التحدث

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

C

D

E

F

G

H



٢١ الفهرس املصور

١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت

٢٩٨ص ...........................................١*Remote Touchوحدة التحكم عن بعد 
١٨٨، ١٨٢ص ............................................................Pمفتاح وضع االنتظار 
١٩٦ص .....................................................................مفتاح متابعة الفرملة
١٧٧ص ..............................................................٢* EVمفتاح وضع القيادة 

٢٨٢ص ...........................................................٢*مفتاح الجناح الخلفي الفعال
راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

A

B

C

D

E

F



الفهرس املصور٢٢

التجهيزات الداخلية (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

٤٢ص .........................SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
٣٦ص ............................................................................حشيات األرضية
١٤٣ص ............................................................................املقاعد األمامية
١٤٨ص ..............................................................................مساند الرأس
٣٨ص ...............................................................................أحزمة املقاعد

٣١٨ص .................................................الصندوق الحاوي/الصندوق االحتياطي
٣١٨ص ..............................................................................حامل الكوب

٣٢٢ص ..........................................................................خطاطيف الثياب

A

B

C

D

E

F

G

H



٢٣ الفهرس املصور

السقف (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار)■

١٥١ص .............................................................املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
٣٢١ص .....................................................................٢، ١*حاجبات الشمس

٣٢١ص ................................................................................مرايا الزينة
٣١٥ص ..............................................................................أضواء املقاعد

٣١٥ص .............................................................مصباح ذراع تبديل الرسعات
٣١٦ص .......................................................................املصابيح الشخصية

٩٠ص ...........................................مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن
٣١٦ص ..................................................مفتاح املصباح الشخيص املرتبط بالباب

باستثناء السيارات الخاصة بتايوان: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف عىل :١*
مقعد محمي بكيس هوائي فعال أمامه ألن القيام بذلك قد يؤدي إىل وفاة الطفل أو تعرضه إلصابة خطرية. 

) ٥٧ص(

السيارات الخاصة بتايوان: ال تضع الرضيع أو الطفل عىل مقعد الراكب األمامي. باستثناء مقعد الراكب :٢*
األمامي، ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف عىل مقعد محمي بكيس هوائي 

)٥٩ص فعال أمامه ألن القيام بذلك قد يؤدي إىل وفاة الطفل أو تعرضه إلصابة خطرية. (

A

B

C

D

E

F

G



الفهرس املصور٢٤



٢٥ الفهرس املصور

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

مفتاح الطاقة ١٧٣، ١٦٩ص .............................................مفتاح تشغيل املحرك 
/تغيري الوضع النظام الهجني ١٧٣، ١٦٩ص ...............................بدء تشغيل املحرك 
النظام الهجني عند الطوارئ ٣٩٠ص ...................................إيقاف تشغيل املحرك 

النظام الهجني ٤١٦، ٤١٥ص ........................................إذا لم يبدأ تشغيل املحرك 
٤٠٨، ١٧٤، ١٧٠ص ...............................................................رسائل التحذير

١٨٥، ١٧٩ص ................................................................ذراع تبديل الرسعات
١٨٨، ١٨١ص ....................................................تحويل وضع جهاز نقل الحركة
٣٩٣ص ............................................................تنبيهات احتياطية حول القطر

١٠٠ص ...................................................................................العدادات
١٠٠ص ...........................قراءة العدادات/ضبط أضواء لوحة أجهزة التحكم واملقاييس

٩٤ص .............................................................أضواء التحذير/أضواء اإلشارة
٣٩٩ص ................................................................عند إضاءة أضواء التحذير

١٠٤ص ........................................................شاشة العرض املتعددة املعلومات

A

B

C

D



الفهرس املصور٢٦

١٠٤ص .............................................................................شاشة العرض
٤٠٨ص ................................................................عند عرض رسائل التحذير

١٩٣ص .....................................................................مفتاح فرامل االنتظار
١٩٣ص .........................................................................التعشيق/التحرير

٢٩٣ص .....................................................تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
٤٠٨، ٤٠٢ص ..............................................................صوت/رسالة التحذير
١٩٢ص ....................................................................ذراع إشارة االنعطاف

١٩٨ص ........................................................مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية
املصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/مصابيح مؤخرة السيارة/

١٩٨ص ........................................املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف النهار
٢٠٤ص ...................................................................مصباح الضباب الخلفي

٢٠٤ص .................................................مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي
٢٠٤ص .................................................................................االستعمال

٣٥٧ص ......................................................................إضافة سائل الغسالة
٤٠٩ص ............................................................................رسائل التحذير

٢٠٤ص ......................................................منظفات املصابيح األمامية الرئيسية
٣٩٠ص ........................................................مفتاح وماض التحذير من الخطر

٣٤٨ص ......................................................ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك
١٥٠ص .........................مفتاح التحكم بعجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصري

١٥٠ص ....................................................................................الضبط
١٤٥ص ...........................................................حفظ موضع القيادة يف الذاكرة

٣٠٣ص .......................................................................نظام تكييف الهواء
٣٠٣ص .................................................................................االستعمال

٣٠٥ص ..............................................................مزيل ضباب النافذة الخلفية
*نظام الصوت

١٣٥ص .............................................املفتاح الرئييس لفاتح غطاء صندوق األمتعة

E

F

G

H

I

J

K

L

M



٢٧ الفهرس املصور

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:*



الفهرس املصور٢٨

املفاتيح (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٢٦٣ص ...............................................................مفتاح اختيار وضع القيادة
٢٨٦، ١٩٠، ١٨٣ص .........................................../وضع الثلجVSC OFFمفتاح 

١٠٣ص .................................زر عداد املسافة/عداد الرحلة/إعادة ضبط عداد الرحلة
١٠٣ص ................................مفاتيح التحكم يف إضاءة لوحة أجهزة التحكم واملقاييس

٢٠٩ص ......................................................مفتاح فاتح باب فتحة تعبئة الوقود
١١١ص ...................................................*HUDمفتاح وظيفة العرض العلوي 

١٣٤ص ........................................................مفتاح فاتح غطاء صندوق األمتعة
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

A

B

C

D

E

F

G



٢٩ الفهرس املصور

١٤٥ص .............................................................مفاتيح ذاكرة موضع القيادة
١٥٢ص ..................................................مفاتيح املرايا الخارجية للرؤية الخلفية

١٣١ص .......................................................................مفاتيح تأمني الباب
١٥٦ص .......................................................................مفتاح تأمني النافذة
١٥٥ص ......................................................................مفاتيح النوافذ اآللية

١٠٥ص ....................................................................مفاتيح التحكم بالعداد
١٩٠، ١٨٣ص ..............................................................مقابض تغيري الرتوس

A

B

C

D

E

A

B



الفهرس املصور٣٠

١*مفتاح الهاتف

 املجهز بوظيفة التحكم بعجلة LDAمفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
٢٣٣ص ..................................................................................٢*القيادة

٢٥٦، ٢٤٦ص ...............................................٢*مفتاح املسافة من سيارة إىل أخرى
مفاتيح نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

٢٦٠ص ..........................................٢*نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
٢٥١ص .....................٢*الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت عن بعد

١*مفتاح التحدث

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

٢٩٨ص ...........................................١*Remote Touchوحدة التحكم عن بعد 
١*مفاتيح التحكم بنظام الصوت

C

D

E

F

G

H

A

B



٣١ الفهرس املصور

١٨٨، ١٨٢ص ............................................................Pمفتاح وضع االنتظار 
١٩٦ص .....................................................................مفتاح متابعة الفرملة
١٧٧ص ..............................................................٢* EVمفتاح وضع القيادة 

٢٨٢ص ...........................................................٢*مفتاح الجناح الخلفي الفعال
راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

C

D

E

F



الفهرس املصور٣٢

التجهيزات الداخلية (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

٤٢ص .........................SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
٣٦ص ............................................................................حشيات األرضية
١٤٣ص ............................................................................املقاعد األمامية
١٤٨ص ..............................................................................مساند الرأس
٣٨ص ...............................................................................أحزمة املقاعد

٣١٨ص .................................................الصندوق الحاوي/الصندوق االحتياطي
٣١٨ص ..............................................................................حامل الكوب

٣٢٢ص ..........................................................................خطاطيف الثياب

A

B

C

D

E

F

G

H



٣٣ الفهرس املصور

السقف (السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني)■

١٥١ص .............................................................املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
٣٢١ص .........................................................................*حاجبات الشمس

٣٢١ص ................................................................................مرايا الزينة
٣١٦ص .........................................................................املصباح الشخيص

٩٠ص ...........................................مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن
٣١٦ص ..................................................مفتاح املصباح الشخيص املرتبط بالباب

٣١٥ص ..............................................................................أضواء املقاعد
٣١٥ص .............................................................مصباح ذراع تبديل الرسعات

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املتجه للخلف عىل مقعد محمي بكيس هوائي فعال أمامه :*
)٥٧ص ألن القيام بذلك قد يؤدي إىل وفاة الطفل أو تعرضه إلصابة خطرية. (

A

B

C

D

E

F

G



الفهرس املصور٣٤



١
٣٥

١

نامألاو ةمالسلا نامضل

لضمان السالمة واألمان

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

٣٧.................لضمان القيادة اآلمنة
٣٨.........................أحزمة املقاعد

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

٥٠.......نظام فتح غطاء حجرية املحرك
٥٢التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم

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

٥٣.............التشغيل/اإليقاف يدوياً
٥٤...........عند وجود طفل يف السيارة
٥٥...........أنظمة تقييد حركة األطفال

النظام الهجني.٣-١
٧٦...)LC500hمزايا النظام الهجني (

تنبيهات احتياطية حول النظام الهجني 
)LC500h(.......................٨٠

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

٨٥.....................املانع للتشغيل
٨٧..................نظام التأمني املزدوج

٨٨........................صوت التحذير



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٣٦١
لضمان السالمة عند االستعمال.١-١

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

قم بتثبيتها بإحكام يف مكانها املحدد عىل سجادة 
األرضية األصلية.

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

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

األرضية يف مكانها.

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

ذلك املبني يف الشكل التوضيحي.

قبل بدء القيادة

قم بمراعاة ما ييل قبل االنطالق بالسيارة 
لضمان سالمة القيادة.

تركيب حشيات األرضية

A

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

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

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

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

عند تركيب حشية األرضية الخاصة بالسائق■
ال تستعمل حشيات أرضية مصممة لسيارات ●

ذات موديل أو سنة موديل مختلف حتى إذا 
كانت حشيات أرضية أصلية من لكزس.

قم باستعمال حشية األرضية املصممة ملقعد ●
السائق فقط.

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

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

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

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

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

الفحص خصوصاً بعد تنظيف األرضية.

النظام الهجني متوقفاً ● عندما يكون املحرك 
عن العمل مع كون جهاز نقل الحركة يف وضع 

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

تشغيلها.



٣٧

١

لضمان السالمة عند االستعمال. ١-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

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

)١٤٣ص عند القيادة. (
اضبط املقعد بحيث يمكنك ضغط الدواسة 

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

١٤٣(
قم بتأمني مسند الرأس يف مكان بحيث 

يكون مركز مسند الرأس أقرب اىل الجزء 
)١٤٨ص العلوي من أذنيك. (

اربط حزام املقعد بصورة صحيحة. 
) ٣٧ص(

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

) ٣٩ص(
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم 
للطفل إىل أن يبلغ ويكرب إىل الحد الذي يمكنه 

من ربط حزام املقعد املركب يف السيارة. 
) ٥٥ص(

تأكد من أنك تستطيع أن ترى املنظر الخلفي 
بوضوح بواسطة ضبط مرايا الرؤية الخلفية 

ص الداخلية والخارجية بصورة صحيحة. (
١٥٢، ١٥١(

لضمان القيادة اآلمنة

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

موضع القيادة الصحيح

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

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

A

B

C

D

ال تقم بضبط موضع مقعد السائق أثناء قيادة ●
السيارة.

القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 
السيارة.

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

قد تعيق الوسادة الجلوس بوضعية صحيحة 
مما يقلل فعالية حزام املقعد ومسند الرأس.

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

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

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

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

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

. مستمرة وخذ قسطاً من الراحة فوراً

االستعمال الصحيح ألحزمة املقاعد

ضبط املرايا



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٣٨١

أحزمة املقاعد

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

السيارة.

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

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

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

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

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

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

بما يف ذلك األطفال.
تويص لكزس برضورة جلوس األطفال يف ●

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

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

جالسني بوضع قائم ويف الجزء الخلفي من 
املقعد بقدر اإلمكان.

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

. الوركني دائماً
املرأة الحامل■

احصل عىل استشارة طبية واربط حزام املقعد 
)٣٩ص بصورة صحيحة. (

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

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

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

اصطدام أو تعشيق الفرامل فجأة.

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

)٣٩ص بصورة صحيحة. (
عند وجود أطفال يف السيارة■
 ٥٤ص
تلف أو اهرتاء حزام املقعد■
ال تعرض أحزمة املقاعد للتلف بالسماح للحزام ●

أو لوحته أو مشبكه بأن يعلق بالباب.
افحص نظام أحزمة املقاعد يف فرتات منتظمة. ●

افحصها بحثا عن القطع واالهرتاء واألجزاء 
املرتخية. ال تقم باستعمال حزام املقعد التالف 

إىل أن يتم استبداله. أحزمة املقاعد التالفة ال 
يمكن أن تحمي الراكب من الوفاة أو اإلصابة 

الخطرية.



٣٩
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نامألاو ةمالسلا نامضل

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

منحرفاً عن كتفك.
 ضع حزام الحضن يف أدنى مستوى ممكن

فوق الوركني.
 اضبط موضع ظهر املقعد. اجلس عىل املقعد

بوضع قائم ومستند عىل املقعد بقدر كاف.

.ال تقم بإلواء حزام املقعد

غري ملتو
ملتو

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

. أساساً
قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم ●

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

)٥٥ص صحيحة. (
عند بلوغ الطفل اىل الحد الذي يمكنه من شد حزام ●

املقعد املركب يف السيارة، اتبع التعليمات 
بخصوص استعمال حزام املقعد.

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

أحزمة املقاعد أو تركيبها.

لشد حزام املقعد، ادفع اللوحة يف املشبك اىل ١

تحذير
تأكد من أن الحزام مثبت باللوحة بإحكام ومن ●

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

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

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

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

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

التشغيل غري الصحيح.

االستعمال الصحيح ألحزمة املقاعد

شد حزام املقعد وتحريره

A

B



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٠١

أن تسمع صوت طقة.
لتحرير حزام املقعد، اضغط زر التحرير ٢

.

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

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

جسمك العادية تسمح للحزام باالمتداد حيث يمكنك 
تحريك جسمك بحرية.

املقاعد األمامية مجهزة برشائط توجيهية تساعد 
عىل تمديد أحزمة املقاعد بسهولة. عندما يكون 

من الصعب تمديد حزام املقعد، قم بتمريره 
تحت الرشيط التوجيهي.

قم بتحرير حزام املقعد من الرشيط التوجيهي عند 
ركوب املقعد الخلفي أو النزول منه.

 السيارات املجهزة بمساند رأس من النوع
الذي يتم التحكم به يدوياً

 السيارات املجهزة بمساند رأس من النوع
الذي يتم التحكم به آلياً

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

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

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

دليل حزام املقعد

A

تحذير
عند استخدام الرشيط التوجيهي الخاص بحزام ■

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

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

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

تأكد دائماً من عدم التواء الحزام ومن مروره ●
تحت الرشيط التوجيهي بدون تقييد.

قم دائماً بإغالق زر الرشيط التوجيهي الخاص ●
بحزام املقعد بغض النظر عن استخدام الرشيط 

التوجيهي أو عدم استخدامه.
ال تتعلق بالرشيط التوجيهي أو تشده بقوة.●

أنظمة شد أحزمة املقاعد مسبقاً



٤١

١

لضمان السالمة عند االستعمال. ١-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

استبدال حزام املقعد بعد تشغيل نظام شد حزام ■
املقعد مسبقاً

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

ولن يعمل عند وقوع االصطدامات املتتالية.

تحذير
أنظمة شد أحزمة املقاعد مسبقاً■

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

يف تلك الحالة، ال يعود باإلمكان استعمال حزام 
املقعد وينبغي استبداله لدى وكيل لكزس. عدم 

القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٢١

SRSموضع األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل ■

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

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

الداخلية
SRSاألكياس الهوائية الخاصة بالركبة املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

يمكن أن تساعد عىل حماية السائق والراكب األمامي
 األكياس الهوائية الجانبية والعلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييلSRS

SRSاألكياس الهوائية الجانبية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRSاألكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

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

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

SRSنظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

A

B

C
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نامألاو ةمالسلا نامضل

يمكن أن تساعد عىل حماية جذع وبطن الراكب األمامي والسائق
SRSاألكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

يمكن أن تساعد عىل حماية رؤوس الركاب يف املقام األول
SRSمكونات نظام األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل ■

مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي

األكياس الهوائية العلوية
األكياس الهوائية الخاصة بالركبة

" (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)PASSENGER AIR BAGأضواء مؤرشات "
أنظمة شد حزام املقعد مسبقاً وأنظمة تقليل قوة الصدمة

مستشعرات الصدمات الجانبية (يف األمام)
األكياس الهوائية األمامية الجانبية

SRSضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل 
الكيس الهوائي الخاص بالسائق

مستشعرات الصدمات الجانبية (يف الخلف)

D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



لضمان السالمة عند االستعمال. ١-٤٤١

مستشعر موضع مقعد السائق
مفتاح مشبك حزام مقعد السائق

مجموعة مستشعرات األكياس الهوائية
مفتاح مشبك حزام مقعد الراكب األمامي

مستشعرات الصدمات األمامية
مستشعرات الصدمات الجانبية (الباب)

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

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

الركاب.

إذا انتفخت األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام ■
SRSتقييد الحركة التكمييل 

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

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

وغريها.
يتم إصدار ضجيج عال وانبعاث ذرات مسحوق ●

أبيض.
إن األجزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة ●

القيادة املبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) 
باإلضافة اىل املقاعد األمامية وأجزاء األعمدة 

األمامية والخلفية وقضبان السقف الجانبية قد 
تصبح حارة لبضع دقائق. كما قد يكون الكيس 

. الهوائي نفسه حاراً
قد يتصدع الزجاج األمامي.●
الظروف التي يتم فيها نفخ األكياس الهوائية ■

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

)SRSالحركة التكمييل 
ستنتفخ األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف ●

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

يساوي ذلك الناشئ عن تعرض السيارة التي 

 كم/ساعة تقريباً ٣٠ - ٢٠تتحرك برسعة 
الصطدام أمامي بجدار ثابت ال يتحرك أو يتشوه).

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

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

بالصدمة
إذا تعرضت السيارة الصطدام يؤدي إىل دخول •

مقدمتها تحت سيارة أخرى أو دخولها تحت 
حوض تحميل شاحنة مثالً

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

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

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

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

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

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

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

قد تنتفخ األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف ●

L
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نامألاو ةمالسلا نامضل

 املوجودة عىل SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 
كال الجانبني يف حال وقوع اصطدام جانبي شديد.

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

الجانبني أيضاً يف حال وقوع اصطدام أمامي شديد.
الحاالت األخرى التي قد يتم فيها نفخ األكياس ■

الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRSعدا االصطدام 

قد تنتفخ األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام 
 واألكياس الهوائية SRSتقييد الحركة التكمييل 

العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 
SRS أيضاً إذا تعرض الجزء السفيل من السيارة 

الصطدام قوي. بعض األمثلة موضحة يف الشكل 
التوضيحي.

اصطدام السيارة برصيف أو حافة شارع سري ●
املشاة أو سطح صلب

سقوط السيارة يف حفرة عميقة أو قفز السيارة ●
فوقها

اصطدام السيارة باألرض بقوة أو سقوطها عىل ●
األرض

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

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

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

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

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

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

SRS.

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

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

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

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

 إذا تعرضت السيارة لالصطدام من SRSالتكمييل 
الجانب بزوايا معينة أو تعرض جسم السيارة 

الجانبي غري مقصورة الركاب لالصطدام.
تعرض جسم السيارة غري مقصورة الركاب ●

لالصطدام من الجانب
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب بصورة ●

مائلة

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

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

منخفضة.
تعرض السيارة لالصطدام من األمام●
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف●
انقالب السيارة●
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األكياس الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد 
 غري مصممة لالنتفاخ عموماً SRSالحركة التكمييل 

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

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

متى ينبغي عليك استشارة وكيل لكزس؟■
يف الحاالت التالية، ستحتاج إىل فحص و/أو تصليح 
السيارة. اتصل بوكيل لكزس يف أقرب وقت ممكن.

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

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

األكياس الهوائية األمامية املتضمنة يف نظام تقييد 
.SRSالحركة التكمييل 

إذا تم تلف أو تشويه جزء من الباب أو املنطقة ●
املحيطة به أو تم عمل ثقب عليها أو إذا تعرضت 

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

.SRSالحركة التكمييل 

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

لوحة أجهزة التحكم واملقاييس أو الجزء السفيل 
للوحة أجهزة التحكم واملقاييس مخدوش أو 

متصدع أو تالف.

سطح املقاعد املركب تحته الكيس الهوائي الجانبي ●
 SRSاملتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

مخدوش أو متصدع أو تالف.

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

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

تالف.
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تحذير
تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية ■

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

األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
.SRSالتكمييل 

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

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

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

لالستعمال مع أحزمة املقاعد.
ينتفخ الكيس الهوائي الخاص بالسائق ●

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

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

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

األوىل، وهي منطقة خطرية، فإن جلوسك يف 
املقعد بعيداً عن الكيس الهوائي الخاص 

 مم يوفر لك املسافة ٢٥٠بالسائق بمقدار 
اآلمنة. يتم قياس هذه املسافة من مركز عجلة 

القيادة اىل صدرك. إذا كانت املسافة بينهما أقل 
 مم، ينبغي تغيري موضع الجلوس ٢٥٠من 

باستعمال بعض الطرق:
قم بتحريك مقعدك للخلف بقدر اإلمكان مع •

التأكد من إمكانية ضغط الدواسات بسهولة.

•. قم بإمالة ظهر املقعد قليالً
بالرغم من اختالف التصميم من سيارة إىل 

أخرى، يمكن لكثري من السائقني تحقيق املسافة 
 مم حتى عند ضبط مقعد السائق ٢٥٠البالغة 

عىل املوضع األمامي األقىص وذلك بإمالة ظهر 
. إذا أدت إمالة ظهر مقعدك اىل  املقعد قليالً

صعوبة رؤية الطريق، ارفع موضع الجلوس 
باستعمال وسادة ثابتة غري زلقة أو ارفع املقعد 

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك امليزة.
إذا كانت عجلة القيادة من النوع القابل للضبط، •

قم بإمالتها لألسفل. بهذا، يتم توجيه الكيس 
الهوائي نحو صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.

ينبغي ضبط املقعد كما هو موىص به أعاله مع 
التأكد من إمكانية التحكم بالدواسات وعجلة 

القيادة ورؤية أجهزة التحكم واملقاييس 
املوجودة عىل لوحة التحكم.

ينتفخ الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي ●
 SRSاملتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

بقوة كبرية مما يمكن أن يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابة الخطرية إذا كان الراكب األمامي قريباً 
جداً من الكيس الهوائي الخاص به. ينبغي أن 
يكون مقعد الراكب األمامي أبعد ما يمكن من 
الكيس الهوائي الخاص به بحيث يمكن ضبط 

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

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

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

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

نظام تقييد حركة الطفل. كثرياً ما يوىص 
برضورة جلوس جميع الرضع واألطفال يف 
املقاعد الخلفية وأن يكونوا مقيدين بصورة 

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

)٥٥ص األمامي. (
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تحذير
ال تجلس عىل حافة املقعد أو تنحني إىل لوحة ●

أجهزة التحكم واملقاييس.

ال تسمح للطفل بالوقوف أمام الكيس الهوائي ●
الخاص بالراكب األمامي املتضمن يف نظام 

 أو بالجلوس يف SRSتقييد الحركة التكمييل 
حضن الراكب األمامي.

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

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

والخلفية.

ال تسمح ألي راكب بالركوع عىل مقعد الراكب ●
األمامي بالقرب من الباب أو إخراج رأسه أو 

يديه من السيارة.

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

القيادة املبطن أو الجزء السفيل من لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

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

الخاص بالراكب األمامي واألكياس الهوائية 
الخاصة بالركبة املتضمنة يف نظام تقييد 

.SRSالحركة التكمييل 

ال تقم بربط أي يشء إىل املناطق مثل أي من ●
األبواب والزجاج األمامي والنافذة الجانبية 

والدعامات األمامية أو الخلفية وقضيب السقف 
الجانبي.
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تحذير
ال تقم بتعليق عالقات الثياب أو أشياء صلبة ●

أخرى عىل خطاطيف الثياب. يمكن أن تنقذف 
جميع تلك املواد، مما قد يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية عند انتفاخ األكياس الهوائية 
العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

.SRSالتكمييل 
عند وجود غطاء الفينيل يف املنطقة التي يتم ●

منها نفخ الكيس الهوائي الخاص بالركبة 
املتضمن يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS.تأكد من نزعه ،
ال تقم باستعمال كماليات املقعد التي تغطي ●

األجزاء التي يتم منها نفخ األكياس الهوائية 
الجانبية الخاصة بنظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS ألنها يمكن أن تعيق انتفاخ األكياس ،
الهوائية الخاصة بنظام تقييد الحركة التكمييل 

SRS قد تؤدي تلك الكماليات إىل عدم انتفاخ .
األكياس الهوائية الجانبية بصورة صحيحة أو 

إبطال النظام بنفسه أو انتفاخ األكياس الهوائية 
الجانبية بصورة مصادفة مما يتسبب يف الوفاة 

أو اإلصابة الخطرية.
ال تقم برضب املنطقة املركبة فيها مكونات ●

الكيس الهوائي املتضمن يف نظام تقييد الحركة 
 أو األبواب أو بتعريضها لقوة SRSالتكمييل 

زائدة.
القيام بذلك قد يتسبب يف وقوع خلل يف األكياس 

الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
.SRSالتكمييل 

ال تلمس أياً من مكونات األكياس الهوائية ●
 SRSاملتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييل 

بعد انتفاخها مبارشة ألنها قد تكون ساخنة.
إذا أصبح التنفس صعباً بعد انتفاخ األكياس ●

الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
، افتح باباً أو نافذة إلدخال SRSالتكمييل 

الهواء املنعش أو قم بمغادرة السيارة إذا كان 
. اغسل أي من املخلفات باملاء  القيام بذلك آمناً

بأرسع ما يمكن لتفادي تهيج الجلد.

إذا كانت املناطق املركبة فيها األكياس الهوائية●
 SRSالخاصة بنظام تقييد الحركة التكمييل 

مثل الجزء املبطن من عجلة القيادة والدعامات 
املبطنة األمامية والخلفية مخدوشة أو 

متصدعة، اطلب استبدالها من وكيل لكزس.
تعديل مكونات األكياس الهوائية املتضمنة يف ■

 أو التخلص SRSنظام تقييد الحركة التكمييل 
منها

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

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

تنتفخ بالخطأ مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

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

وتصليحها
عمليات تصليح عجلة القيادة أو لوحة أجهزة ●

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

والجانبية والخلفية وقضبان السقف الجانبية 
أو إطارات األبواب أو سماعات الباب أو عمليات 

تعديلها أو نزعها أو استبدالها
تعديل ألواح األبواب (فتح ثقوب فيها مثال)●
تصليح واقية الوحل األمامية وواقية الصدمات ●

األمامية ومقصورة الركاب الجانبية أو تعديلها
تركيب واقية الشبكة (قضبان كبرية، قضيب ●

حاجز، الخ) أو جرافات الثلج أو الونشات
تعديل أجهزة التعليق للسيارة●
تركيب أجهزة الكرتونية مثل جهاز استقبال ●

وإرسال السلكي نقال (جهاز إرسال الرتددات 
CDالالسلكية) ومشغالت اسطوانات 
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املستشعرات
غطاء حجرية املحرك
آليات رفع املقعد

تنبيهات احتياطية حول نظام فتح غطاء حجرية ■
املحرك

احرص عىل االتصال بوكيل لكزس قبل التخلص ●
من سيارتك.

ال يمكن إعادة استخدام نظام فتح غطاء حجرية ●

املحرك بعد أن يتم تشغيله. اطلب من وكيل لكزس 
استبداله.

ظروف تشغيل نظام فتح غطاء حجرية املحرك■
يتم تشغيل نظام فتح غطاء حجرية املحرك عندما 

تقوم السيارة باستشعار وقوع تصادم كما يف 
األحوال التالية:

تقوم واقية الصدمات األمامية باستشعار وقوع ●
تصادم أمامي تبلغ شدته شدة التصادم مع أحد 

املشاة أو تتجاوزها أثناء قيادة السيارة ضمن 
 ٢٥نطاق رسعة التشغيل الذي يرتاوح ما بني 

 كم/ساعة. (يتم تشغيل النظام عند وقوع ٥٥و 
تصادم يبلغ املستوى املحدد أو يتجاوزه حتى يف 
حاالت التصادمات البسيطة التي قد ال ترتك أثراً 
عىل واقية الصدمات األمامية. كما قد يتم تشغيل 

النظام عند االصطدام بيشء خفيف أو صغري 
الحجم أو مع حيوان صغري وذلك اعتماداً عىل 

ظروف التصادم أو رسعة السيارة.)
قد يتم تشغيل النظام يف حاالت أخرى كالحاالت ●

التالية عند تعرض أسفل السيارة أو واقية 
الصدمات األمامية لصدمة:

عند االصطدام بالرصيف•
عند الهبوط يف حفرة عميقة•
عند االصطدام باألرض بقوة•
عند االصطدام بقاعدة موقف سيارات أو طريق ذو •

مطبات أو جسم بارز أو جسم ساقط
الظروف التي قد ال يعمل فيها نظام فتح غطاء ■

حجرية املحرك بصورة صحيحة
عند اصطدام شخص بركن واقية الصدمات ●

األمامية األيمن أو األيرس أو بجانب السيارة. قد ال 
يتم تشغيل النظام ألنه قد يكون من الصعب 

استشعار مثل تلك االصطدامات.
قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة إذا لم يتم ●

استشعار رسعة السيارة بشكل صحيح كما يحدث 
. عند انزالق السيارة جانبياً مثالً

الظروف التي ال يعمل فيها نظام فتح غطاء ■
حجرية املحرك

ال يعمل نظام فتح غطاء حجرية املحرك يف الظروف 
التالية:

االصطدام بشخص مستلقٍ●
إذا تعرضت واقية الصدمات األمامية لصدمة أثناء ●

نظام فتح غطاء حجرية املحرك

يف حال وقوع تصادم أمامي مع جسم كأحد 
املشاة مثالً، يقوم نظام فتح غطاء حجرية 
املحرك بفتح غطاء حجرية املحرك لخفض 
احتمال إصابة منطقة رأس ذلك الشخص 
بصدمة شديدة عن طريق إضافة فراغ إىل 

حجرية املحرك.
يتم تشغيل النظام عندما تقوم املستشعرات 

املوجودة عىل الوجه الخلفي لواقية الصدمات 
األمامية باستشعار وقوع تصادم أمامي يبلغ 

املستوى املحدد أو يتجاوزه مع جسم كأحد 
املشاة مثالً أثناء قيادة السيارة ضمن نطاق 

رسعة التشغيل.

مكونات النظام

A

B

C
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القيادة برسعة تقع خارج نطاق رسعة التشغيل
عند التعرض لصدمة جانبية أو خلفية●
إذا انقلبت السيارة (قد يعمل نظام فتح غطاء ●

حجرية املحرك يف بعض الحوادث.)

تحذير
عندما يتم تشغيل نظام فتح غطاء حجرية ■

املحرك
ال تقم بسحب ذراع فك تأمني غطاء حجرية ●

املحرك. القيام بذلك بعد عمل نظام فتح غطاء 
حجرية املحرك سوف يؤدي إىل رفع غطاء 

حجرية املحرك أكثر وقد يؤدي إىل وقوع 
إصابات. ال تقم بالقيادة وغطاء حجرية املحرك 
مرفوع ألن القيام بذلك قد يحجب رؤية السائق 

مما قد يؤدي إىل وقوع حادث.
ال تضغط عىل غطاء حجرية املحرك بالقوة. ال ●

يمكن خفض غطاء حجرية املحرك باليد بعد أن 
يقوم النظام بفتحه ولذلك فإن محاولة خفضه 
باليد قد تؤدي إىل تشوهه أو إىل وقوع إصابات.

إذا تم تشغيل نظام فتح غطاء حجرية املحرك ●
فسوف يتوجب عليك استبداله عند وكيل 

لكزس. إذا تم تشغيل نظام فتح غطاء حجرية 
املحرك، قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن 

واتصل بوكيل لكزس.
ال تلمس آليات رفع الغطاء بعد عمل نظام فتح ●

غطاء حجرية املحرك مبارشة ألنها قد تكون 
ساخنة وقد تؤدي إىل إصابتك بحروق.

مالحظة
تنبيهات احتياطية حول نظام فتح غطاء■

حجرية املحرك
احرص عىل إغالق غطاء حجرية املحرك قبل ●

القيادة ألن النظام قد ال يعمل بشكل صحيح إذا 
لم يكن الغطاء مغلقاً بشكل كامل.

تأكد من أن اإلطارات األربعة مطابقة للمقاس ●
املحدد وأنها منفوخة إىل مستوى الضغط 

املحدد. قد ال يعمل النظام بشكل صحيح إذا تم 
استعمال إطارات من مقاس مختلف.

إذا تعرضت املنطقة املحيطة بواقية الصدمات ●
األمامية لصدمة ما فقد يؤدي ذلك إىل تلف 

املستشعرات حتى إذا لم يتم تشغيل نظام فتح 
غطاء حجرية املحرك. اطلب من وكيل لكزس 

فحص سيارتك.
ال تقم بإزالة أو تصليح أجزاء أو أسالك نظام ●

فتح غطاء حجرية املحرك ألن القيام بذلك قد 
يؤدي إىل تشغيل النظام بشكل غري مقصود أو 

قد يمنعه من العمل بشكل صحيح. عند الحاجة 
إىل التصليح أو االستبدال، قم باالتصال بوكيل 

لكزس.
ال تقم بإزالة واقية الصدمات األمامية أو غطاء ●

حجرية املحرك أو جهاز التعليق أو استبدالها 
بقطع غري أصلية ألن القيام بذلك قد يمنع 

النظام من العمل بشكل صحيح.
ال تقم برتكيب أي يشء عىل واقية الصدمات ●

األمامية أو غطاء حجرية املحرك ألن القيام 
بذلك قد يمنع املستشعرات من استشعار 

الصدمات بشكل صحيح والنظام من العمل 
بشكل صحيح.

ال تغلق غطاء حجرية املحرك بقوة أو تعرض ●
آليات رفع الغطاء لحمل ألن القيام بذلك قد 

يؤدي إىل إتالف آليات رفع الغطاء ومنع النظام 
من العمل بشكل صحيح.

ال تقم بتعديل جهاز التعليق ألن تغيري ارتفاع ●
السيارة قد يمنع النظام من العمل بشكل 

صحيح.
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التنبيهات االحتياطية حول غاز 
العادم

تحتوي غازات العادم عىل مادة ضارة 
لجسمك عند استنشاقها.

تحذير
تحتوي غازات العادم عىل أول أكسيد الكربون 

وهو عديم اللون والرائحة. قم بمراعاة التنبيهات 
االحتياطية التالية.

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

ناشئ عن الدوار أو إىل الوفاة أو التسمم بها.
نقاط هامة أثناء القيادة■
●. حافظ عىل غطاء صندوق األمتعة مغلقاً
إذا شممت رائحة غازات العادم داخل السيارة ●

حتى عندما يكون غطاء صندوق األمتعة مغلقاً، 
افتح النوافذ واطلب من وكيل لكزس فحص 

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

مكان مغلق مثل كراج، قم بإيقاف املحرك 
. النظام الهجني

النظام الهجني يف وضع ● بينما يكون املحرك 
التشغيل احرص عىل عدم ترك السيارة ملدة 

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

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

النظام الهجني يف وضع ● ال ترتك املحرك 
التشغيل يف منطقة ترتاكم فيها الثلوج أو 

يتساقط فيها الثلج. إذا تراكمت الثلوج حول 
 ، النظام الهجني السيارة أثناء تشغيل املحرك 

فقد تدخل غازات العادم يف مقصورة السيارة.

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

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

طبيعية صادرة من نظام غاز العادم، تأكد من 
طلب من وكيل لكزس فحص السيارة وتصليحها.
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ضمان سالمة الطفل.٢-١

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

"PASSENGER AIR BAGمؤرش "
 PASSENGER AIR" تيضء أضواء مؤرش 

BAG" " و ON عندما يكون نظام األكياس "
الهوائية مضبوطاً عىل وضع التشغيل وتنطفئ بعد 

 ثانية. (فقط عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك ٦٠
 IGNITIONمفتاح الطاقة يف وضع التشغيل 

ON>  ON.(<

مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف يدوياً

 PASSENGER AIR" معلومات مؤرش ■
BAG" 

إذا حدث أي من املشاكل التالية، فقد يشري ذلك إىل 
وجود خلل يف النظام. اطلب من وكيل لكزس فحص 

سيارتك.
" عند ضبط مفتاح ضبط OFFال ييضء مؤرش "●

الكيس الهوائي عىل وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً 
".OFFعىل "

ال يتغري ضوء املؤرش عند تغيري مفتاح ضبط ●
الكيس الهوائي عىل وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً 

".OFF" أو وضع "ONإىل وضع "

قم بإدخال املفتاح امليكانيكي يف الثقب وتدويره 
".OFFإىل وضع "

" (فقط عندما يكون OFFييضء ضوء مؤرش "
مفتاح الطاقة يف وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

>).IGNITION ON>  ONالتشغيل 

نظام ضبط الكيس الهوائي عىل 
*وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

يقوم هذا النظام بإبطال الكيس الهوائي 
الخاص بالراكب األمامي والكيس الهوائي 

الخاص بركبة الراكب األمامي.
قم بإبطال األكياس الهوائية عند تركيب 

نظام تقييد حركة الطفل عىل مقعد الراكب 
األمامي فقط.

مكونات النظام

A

إبطال الكيس الهوائي الخاص بالراكب 
األمامي

B
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تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

لضمان السالمة، قم دائماً برتكيب نظام تقييد 
حركة الطفل عىل املقعد الخلفي. إذا لم تتمكن من 

استعمال املقعد الخلفي، يمكنك تركيب نظام تقييد 
حركة الطفل عىل املقعد األمامي فقط عندما يكون 
مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل وضع التشغيل/

".OFFاإليقاف يدوياً مضبوطاً عىل وضع "
إذا ظل مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل وضع 

التشغيل/اإليقاف يدوياً مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل، يمكن لصدمة قوية ناشئة عن انتفاخ 

الكيس الهوائي أن تتسبب يف اإلصابة الخطرية أو 
حتى الوفاة.

عندما ال يكون نظام تقييد حركة الطفل مركباً ■
عىل مقعد الراكب األمامي

تأكد من ضبط مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل 
".ONوضع التشغيل/اإليقاف يدوياً عىل وضع "

إذا ظل مضبوطاً عىل وضع اإليقاف، قد ال ينتفخ 
الكيس الهوائي يف حالة وقوع حادث مما يؤدي إىل 

اإلصابة الخطرية أو الوفاة.

عند وجود طفل يف السيارة

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 
وجود أطفال يف السيارة.

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

من ربط حزام املقعد املركب يف السيارة 
بصورة صحيحة.

 يوىص بجلوس األطفال يف املقاعد الخلفية
لتجنب مالمستهم غري املقصودة لذراع 

تبديل الرسعات أو مفتاح املاسحات، إلخ.
 قم باستعمال مفتاح تأمني النافذة ملنع

األطفال من تشغيل النافذة اآللية بالخطأ. 
) ١٥٦ص(
 ال تسمح لألطفال الصغار بتشغيل

أجزاء  الجهاز الذي قد يؤدي إىل احتباس
من أجسامهم، مثل النافذة اآللية أو غطاء 

حجرية املحرك أو صندوق األمتعة أو 
املقاعد، الخ.

تحذير
عند وجود أطفال يف السيارة■

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

أو استعماله.
قد يتمكن األطفال من تشغيل السيارة أو تغيري 

الرتس إىل وضع الالتعشيق. كما يكمن خطر 
احتمال تعرض األطفال إلصابة من خالل العبث 

بالنوافذ أو املزايا األخرى يف السيارة. باإلضافة إىل 
ذلك، يمكن أن تتسبب الحرارة املتزايدة أو الربودة 

الشديدة داخل السيارة يف وفاة األطفال.
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٥٥ص نقاط يجب أخذها يف االعتبار: 
٥٦ص عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل: 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع مواضع 
٦٧، ٦٤، ٦٠ص الجلوس املتنوعة: 

ص أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل: 
٧١

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته •
٧١ص باستعمال حزام املقعد: 

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته •

باستعمال املرتكز السفيل املتوافق مع 
٧٣ص : ISOFIXاملقاييس 

٧٤ص باستعمال مرتكز الربط العلوي: •

 قم بإعطاء األولوية ملراعاة التحذيرات
باإلضافة إىل القوانني واملقاييس الخاصة 

بأنظمة تقييد حركة األطفال.
 قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل إىل

أن يبلغ ويكرب بحيث يمكنه ربط حزام 
املقعد املركب يف السيارة.

 قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل املالئم
لعمر وحجم الطفل.

 الحظ أنه ال يمكن تثبيت جميع أنظمة تقييد
حركة الطفل يف جميع السيارات. قبل 

استخدام أو رشاء نظام تقييد حركة الطفل، 
تأكد من أنه متوافق مع مواضع املقاعد.

أنظمة تقييد حركة األطفال

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

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

الواردة يف هذا الدليل.
 قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل

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

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

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

بنظام تقييد حركة الطفل.
 يوىص باستعمال نظام تقييد حركة

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

حركة الطفل األصلية من لكزس 
مصنوعة خصيصاً لسيارات لكزس. 

يمكن رشاؤها عند وكيل لكزس.

جدول املحتويات

نقاط يجب أخذها يف االعتبار

تحذير
عند وجود طفل يف السيارة■

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

إلصابات خطرية.
لضمان الحماية الفعالة يف حالة وقوع حوادث ●

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

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

الخاصة بتايوان)
لضمان سالمة الطفل، قم برتكيب نظام تقييد 

حركة الطفل يف املقاعد الخلفية. عندما ال يمكن 
تفادي تركيب نظام تقييد حركة الطفل يف مقعد 

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

فيه.
ارفع ظهر املقعد بقدر اإلمكان
قم بتحريك املقعد إىل الخلف قدر اإلمكان
ارفع املقعد إىل أعىل موضع
 ًانزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكنا

إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل.

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.

تحذير
توصيك لكزس بشدة بتثبيت نظام تقييد حركة ●

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

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

األمامي.
حمل الطفل بني ذراعيك أو أذرع أشخاص ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، ٦٥، ٦١ص مالئماً لرتكيبه يف السيارة. (
) تأكد من الرتكيب ومراعاة قواعد ٦٨

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

باإلضافة إىل دليل التشغيل املرفق بنظام تقييد 
حركة الطفل.

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

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

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

صندوق األمتعة بتثبيته بإحكام.

عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء ■

السيارات الخاصة بتايوان)
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.
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تحذير
بالنسبة للسيارات غري املجهزة بمفتاح ضبط ●

الكيس الهوائي عىل وضع التشغيل/اإليقاف 
: ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد  يدوياً

حركة الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 
األمامي.

يمكن لقوة االنتفاخ الرسيع للكيس الهوائي 
الخاص بالراكب األمامي أن تؤدي إىل تعرض 
الطفل للوفاة أو إلصابة خطرية يف حالة وقوع 

حادث.

السيارات املجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي ●
: ال تقم  عىل وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

مطلقاً برتكيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه 
للخلف عىل مقعد الراكب األمامي عندما يكون 

مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي يدوياً 
)٥٣ص مضبوطاً عىل وضع التشغيل. (

يمكن لقوة االنتفاخ الرسيع للكيس الهوائي 
الخاص بالراكب األمامي أن تؤدي إىل تعرض 
الطفل للوفاة أو إلصابة خطرية يف حالة وقوع 

حادث.

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

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

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

تحذير
قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل املتجه ●

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

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

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

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (للسيارات ■

الخاصة بتايوان)
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

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

ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة ●
الطفل عىل مقعد الراكب األمامي.

يمكن لقوة االنتفاخ الرسيع للكيس الهوائي 
الخاص بالراكب األمامي أن تؤدي إىل تعرض 
الطفل للوفاة أو إلصابة خطرية يف حالة وقوع 

حادث.
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تحذير
توجد بطاقة (بطاقات) عىل حاجب الشمس ●

الخاص بالراكب األمامي، وهي تشري إىل منع 
تركيب نظام تقييد حركة الطفل عىل مقعد 

الراكب األمامي. 
تفاصيل البطاقة (البطاقات) مبينة يف الشكل 

التوضيحي أدناه.

تحذير

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

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

إلصابات خطرية.
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توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٦١ص أنظمة تقييد حركة الطفل (

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

املمكنة للرتكيب.
تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 

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

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

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

الطفل.
قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 

  UN(ECE)متوافق مع املقاييس 

تحذير
ال تقم بالسماح للطفل باالستناد برأسه أو بأي ●

جزء من جسمه عىل الباب أو املنطقة املحيطة 
باملقعد أو الدعامات األمامية/الخلفية أو 

قضبان السقف الجانبية التي تنتفخ منها 
األكياس الهوائية الجانبية أو األكياس الهوائية 

العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 
 حتى إذا كان الطفل محمياً SRSالتكمييل 

بنظام تقييد حركة الطفل. يعترب هذا خطراً ألن 
قوة انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية/العلوية 

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

الخطرية.

من أن ● عند تركيب مقعد الناشئة، تحقق دائماً
حزام الكتف مضبوط عرب منتصف كتف 

الطفل. ينبغي املحافظة عىل الحزام بعيداً عن 
رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً عن كتفه.

قم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل املالئم ●
لعمر الطفل وحجمه وقم برتكيبه يف املقعد 

الخلفي.

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

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

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

)٦٢ص اليمني). (

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (للسيارات 

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

تقييد حركة األطفال املتوافقة.
تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 

تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

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

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

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

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

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

تقييد حركة الطفل.
"العامة"•
"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

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

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

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

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

A

B
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قم بتحريك املقعد األمامي إىل الخلف قدر :١*

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

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

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

مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

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

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

لألمام.

CRSمعلومات مفصلة لرتكيب ■

*٣، ٢، ١
*٤

مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة 
"العامة" الذي يتم تثبيته باستعمال حزام 

املقعد.
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

.ISOFIXمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.
ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة 

الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 
األمامي.

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم لحزام املقعد من الفئة 
العامة (نعم/ال)

نعم
نظام تقييد حركة 

الطفل املتجه لألمام 
فقط

الال

الالال (نعم/ال)i-Sizeموضع الجلوس 
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 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 
حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 

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

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

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

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 

حركة الطفل.
 عند تركيب مقعد الطفل املزود بقاعدة

موضع الجلوس املالئم للمرتكز الجانبي 
)L1/L2(الالال/ال

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

املرتكز املالئم املتجه لألمام 
)F2X/F2/F3(ال/الF2XF2X

الالال/ال)B2/B3مرتكز مقعد الناشئة املالئم (

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

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

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

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد
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التثبيت، إذا كان مقعد الطفل يتداخل مع 
ظهر املقعد عند تثبيته عىل قاعدة التثبيت، 
اضبط ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يزول 

التداخل.
 إذا كان مرتكز حزام الكتف أمام دليل حزام

مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد 
لألمام.

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

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

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

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٦٥ص أنظمة تقييد حركة الطفل (

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

حركة الطفل املوىص به والذي يناسب طفلك.

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

وضع من مواضع الجلوس مع أنظمة تقييد 
حركة الطفل".

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

التحقق من مقاييس نظام تقييد حركة ١
الطفل.

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

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

تقييد حركة األطفال املتوافقة.
تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 

تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (للسيارات 

الخاصة بتايوان)

A



٦٥

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 
UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

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

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

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

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

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

تقييد حركة الطفل.
"العامة"•
"شبه العامة"•
"املقيدة"•
"السيارات الخاصة"•

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

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

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

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

B

مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 
ISOFIXمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.

غري مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل



ضمان سالمة الطفل. ٢-٦٦١

CRSمعلومات مفصلة لرتكيب ■

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

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

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

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

موضع الجلوس

رقم موضع املقعد

موضع الجلوس املالئم لحزام املقعد من الفئة العامة 
الال(نعم/ال)

الال (نعم/ال)i-Sizeموضع الجلوس 
الال/ال)L1/L2موضع الجلوس املالئم للمرتكز الجانبي (

الال/ال)R1/R2X/R2/R3املرتكز املالئم املتجه للخلف (
F2XF2X/ال)F2X/F2/F3املرتكز املالئم املتجه لألمام (

الال/ال)B2/B3مرتكز مقعد الناشئة املالئم (

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

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

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



٦٧

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع ■
مواضع الجلوس املتنوعة

توافقية كل وضع من مواضع الجلوس مع 
) ٦٨ص أنظمة تقييد حركة الطفل (

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

حركة الطفل املوىص به والذي يناسب طفلك.
تحقق من نظام تقييد حركة الطفل املختار جنباً 

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

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

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

الطفل.
قم باستعمال نظام تقييد حركة طفل 

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

عالمة املوافقة التالية موجودة عىل أنظمة 
تقييد حركة األطفال املتوافقة.

تأكد من عالمة املوافقة املوجودة عىل نظام 
تقييد حركة الطفل.

مثال عىل رقم املقياس املوجود
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44*٣

تشري إىل نطاق وزن الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R44.
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

UN(ECE) R129*٣

تشري إىل نطاق طول الطفل املتوافق مع 
عالمة املوافقة الخاصة باملقاييس 

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

التحقق من الفئة الخاصة بنظام تقييد ٢
حركة الطفل.

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

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

من دليل املستخدم املتضمن مع نظام تقييد 

توافقية نظام تقييد حركة الطفل مع 
مواضع الجلوس املتنوعة (للسيارات 

الخاصة بجنوب إفريقيا)

A

B



ضمان سالمة الطفل. ٢-٦٨١

حركة الطفل أو اتصل بمركز بيع نظام 
تقييد حركة الطفل.

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

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

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

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

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

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

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

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

مقعد الطفل بالشكل الصحيح.

*٣، ٢، ١
*٤

مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة 
"العامة" الذي يتم تثبيته باستعمال حزام 

املقعد.
مالئمة لنظام تقييد حركة الطفل املتوافق 

ISOFIXمع املقاييس 

بما يف ذلك نقطة مرتكز الربط العلوي.
ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة 

الطفل املتجه للخلف يف مقعد الراكب 
األمامي.



٦٩

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

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

أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل موضع.

قم فقط باستخدام نظام تقييد حركة الطفل :٤*
املتجه لألمام عندما يكون مفتاح تشغيل/إيقاف 

الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً عىل وضع 
التشغيل.

CRSمعلومات مفصلة لرتكيب ■

 مقسمة إىل "مرتكزات" مختلفة. يمكن استخدام نظام تقييد ISOFIXأنظمة تقييد حركة األطفال 

موضع الجلوس

مفتاح ضبط الكيس الهوائي عىل رقم موضع املقعد
وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً

إيقافتشغيل

موضع الجلوس املالئم لحزام املقعد 
من الفئة العامة (نعم/ال)

نعم
نظام تقييد 

حركة الطفل 
املتجه لألمام 

فقط

الالنعم

الالالال (نعم/ال)i-Sizeموضع الجلوس 
موضع الجلوس املالئم للمرتكز 

الالالال/ال)L1/L2الجانبي (

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

املرتكز املالئم املتجه لألمام 
)F2X/F2/F3(الال/الF2XF2X

مرتكز مقعد الناشئة املالئم 
)B2/B3(الالالال/ال



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٠١

حركة الطفل يف مواضع الجلوس "للمرتكزات" املذكورة يف الجدول أعاله. راجع الجدول التايل ملعرفة 
نوع عالقة "املرتكز".

إذا لم يكن لنظام تقييد حركة الطفل "مرتكز" معني (أو إذا لم تجد معلوماته يف الجدول التايل)، 
يرجى مراجعة "قائمة السيارات" التي يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل فيها ملعرفة معلومات 

التوافقية أو استشارة املحل الذي قمت برشاء مقعد الطفل منه.

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

ال يتداخل مع الطفل أو مع نظام تقييد 
حركة الطفل.

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

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

التداخل.
 إذا كان مرتكز حزام الكتف أمام دليل حزام

مقعد الطفل، قم بتحريك وسادة املقعد 
لألمام.

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

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

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

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

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

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



٧١

١

ضمان سالمة الطفل. ٢-١

نامألاو ةمالسلا نامضل

تأكد منها بواسطة دليل التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل ملعرفة كيفية تثبيته.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
حزام املقعد

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

إذا لم يكن نظام تقييد حركة الطفل الذي معك 
ضمن الفئة العامة (أو إذا لم تكن املعلومات 

الرضورية مذكورة يف الجدول)، راجع قائمة 
السيارات التي يوفرها صانع نظام تقييد حركة 

الطفل لالطالع عىل أوضاع تركيب ممكنة 
ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية بعد االستفسار 

، ٦٤، ٦١، ٦٠ص من بائع مقعد الطفل. (
٦٨، ٦٧، ٦٥(

أسلوب تركيب نظام تقييد حركة الطفل

الصفحةأسلوب الرتكيب

٧١ص الرتكيب باستعمال حزام املقعد

تثبيت املرتكز السفيل املتوافق مع 
٧٣ص ISOFIXاملقاييس 

٧٤ص تثبيت مرتكز الربط العلوي



ضمان سالمة الطفل. ٢-٧٢١

إذا كان ال بد من تثبيت نظام تقييد حركة ١
ص الطفل عىل مقعد الراكب األمامي، راجع 

 لتفاصيل ضبط مقعد الراكب األمامي.٥٦
انزع مسند الرأس حني يكون نزعه ممكناً ٢

إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة 
الطفل. أو اضبط مسند الرأس عىل أعىل 

)١٤٨ص موضع. (
قم بتمرير حزام املقعد عرب نظام تقييد ٣

حركة الطفل وإدخال اللوحة يف املشبك. 
تأكد من عدم التواء حزام املقعد. قم بتثبيت 

حزام املقعد عىل نظام تقييد حركة الطفل 
بإحكام وفقاً للتوجيهات امللحقة بنظام 

تقييد حركة الطفل.

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غري مجهز ٤
بميزة تأمني حزام املقعد، قم بتثبيته 

باستعمال مشبك التأمني.

بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٥
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

)٧٣ص مثبتاً بإحكام أم ال. (
نزع نظام تقييد حركة الطفل املركب ■

باستعمال حزام املقعد
اضغط زر تحرير املشبك واجعل حزام املقعد 

يلتف بالكامل.
عند تحرير املشبك، قد يرتفع نظام تقييد حركة 
الطفل بسبب ارتداد وسادة املقعد. قم بتحرير 

املشبك مع الضغط عىل نظام تقييد حركة الطفل.
بما أن حزام املقعد يلف نفسه تلقائياً، قم بإعادته إىل 

موضع التخزين ببطء.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■
قد تحتاج إىل مشبك التأمني لرتكيب نظام تقييد حركة 

الطفل. اتبع تعليمات صانع النظام. إذا كان نظام 
تقييد حركة الطفل لديك غري مزود بمشبك التأمني، 
يمكنك رشاء مشبك التأمني التايل من وكيل لكزس: 

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

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

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

إلصابات خطرية.
ال تسمح لألطفال بالعبث بحزام املقعد. إذا ●

أصبح حزام املقعد ملتوياً حول عنق الطفل، 
فقد يؤدي ذلك إىل وفاته باالختناق أو تعرضه 

إلصابات خطرية أخرى. إذا حدث هذا ولم 
تتمكن من فك تأمني املشبك، فينبغي استعمال 

مقص لقطع الحزام.
تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام ●

وغري ملتو.
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 ISOFIXاملرتكزات السفلية من النوع ■
(نظام تقييد حركة الطفل املتوافق مع 

)ISOFIXاملقاييس 
كل املقاعد الخلفية مزودة بمرتكزات سفلية. 

(أزرار توضيح مواضع املرتكزات موجودة عىل 
املقاعد.)

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال ■
املرتكز السفيل من النوع املتوافق مع 

 (نظام تقييد حركة ISOFIXاملقاييس 
)ISOFIXالطفل املتوافق مع املقاييس 

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

إذا لم يكن نظام تقييد حركة الطفل الذي معك 
ضمن الفئة العامة (أو إذا لم تكن املعلومات 

الرضورية مذكورة يف الجدول)، راجع قائمة 
السيارات التي يوفرها صانع نظام تقييد حركة 

الطفل لالطالع عىل أوضاع تركيب ممكنة 
ومتنوعة، أو تحقق من التوافقية بعد االستفسار 

، ٦٤، ٦١، ٦٠ص من بائع مقعد الطفل. (
٦٨، ٦٧، ٦٥(
تأكد من مواضع قضبان التثبيت املخصصة ١

وقم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل عىل 
املقعد.

القضبان مركبة بني وسادة املقعد وظهر املقعد.

تحذير
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إىل ●

اليمني واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه 
مثبت بإحكام.

بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●
مطلقاً بضبط املقعد.

من أن ● عند تركيب مقعد الناشئة، تحقق دائماً
حزام الكتف مضبوط عرب منتصف كتف 

الطفل. ينبغي املحافظة عىل الحزام بعيداً عن 
رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً عن كتفه.

اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●
تقييد حركة الطفل.

نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته 
باستعمال املرتكز السفيل من النوع 

ISOFIX
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بعد تركيب نظام تقييد حركة الطفل، قم ٢
بتحريكه لألمام والخلف للتأكد مما إذا كان 

)٧٣ص مثبتاً بإحكام أم ال. (

مرتكزات الربط العلوي■
مرتكزات الربط العلوي مركبة عىل كل من 

املقاعد الخلفية.
قم باستعمال مرتكزات الربط العلوي عند 

تثبيت الرشيط العلوي.

الرشيط العلوي
مرتكزات الربط العلوي

تثبيت الرشيط العلوي بمرتكز الربط ■
العلوي

قم برتكيب نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لدليل 
التشغيل امللحق بنظام تقييد حركة الطفل.

افتح غطاء مرتكز الربط العلوي وقم بتثبيت 
الخطاف بمرتكز الربط العلوي وشد الرشيط 

العلوي.
ص تأكد من أن الرشيط العلوي مثبت بإحكام. (

٧٣(

الرشيط العلوي
الخطاف

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

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

إلصابات خطرية.
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●

مطلقاً بضبط املقعد.
عند استعمال املرتكزات السفلية، تأكد من عدم ●

وجود أشياء دخيلة حول املرتكزات وعدم 
احتباس حزام املقعد بنظام تقييد حركة الطفل.

اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●
تقييد حركة الطفل.

باستعمال مرتكز الربط العلوي

A

B

تحذير
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل■

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

إلصابات خطرية.
اربط الرشيط العلوي بإحكام وتأكد من عدم ●

التواء الحزام.
ال تقم بتثبيت الرشيط العلوي عىل أي يشء غري ●

مرتكز الربط العلوي.
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم ●

مطلقاً بضبط املقعد.
اتبع جميع تعليمات الرتكيب املرفقة بنظام ●

تقييد حركة الطفل.

A

B
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مالحظة
مرتكزات الربط العلوي■

عند عدم استعمالها، تأكد من إغالق الغطاء. إذا 
ظل الغطاء مفتوحاً، قد يتعرض الغطاء للتلف.



النظام الهجني. ٣-٧٦١
النظام الهجني.٣-١

الشكل التوضيحي هو مثال للرشح وقد يختلف عن البند الفعيل.
محرك البنزين

املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب)
عند إيقاف السيارة/االنطالق بالسيارة■

 عند قيامك *يتوقف محرك البنزين عن العمل
بإيقاف السيارة. عند االنطالق بالسيارة، يتم 

استعمال املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة 
السحب) لتشغيل السيارة. عند ضغط دواسة 

التعجيل بشكل خفيف كما عند القيادة عىل 
سطح مستو أو نزوال عىل منحدر خفيف مثال، 

 وتشغيل املوتور الكهربائي *يتم إيقاف املحرك
(موتور توليد قوة السحب).

إذا كان جهاز نقل الحركة يف وضع الالتعشيق 

)LC500hمزايا النظام الهجني (

سيارتك مجهزة بالنظام الهجني. وتتسم بخصائص مختلفة عن السيارات التقليدية. لذا كن عىل 
دراية تامة بخصائص سيارتك وقم بقيادتها بعناية.

يتكون النظام الهجني من محرك البنزين واملوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب) ويتم 
استعمالهما وفقاً لظروف القيادة، مما يحسن االقتصاد يف استهالك الوقود ويقلل من انبعاثات غاز 

العادم.
باإلضافة إىل النظام التقليدي يتم تشغيل التحكم الحرصي يف أربعة من ظروف القيادة (االنطالق 
وزيادة الرسعة والقيادة برسعة منخفضة والقيادة برسعة كبرية ملسافات طويلة) لتحسني كل من 

طاقة الدفع واالقتصاد يف استهالك الوقود، مما يسمح بدفع أقوى واالقتصاد يف استهالك الوقود 
بشكل أفضل.

مكونات النظام

A

B
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N ال يتم شحن البطارية الهجينة (بطارية ،
توليد قوة السحب).

عندما يكون من الرضوري شحن البطارية :*
الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) أو أثناء 

تسخني املحرك، لن يتوقف محرك البنزين عن 
. العمل تلقائياً

أثناء القيادة العادية■
يتم استعمال محرك البنزين بصورة رئيسية. 

يقوم املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة 
السحب) بشحن البطارية الهجينة (بطارية 

توليد قوة السحب) إذا استدعى األمر.
عند تعجيل السيارة برسعة■

عند ضغط دواسة التعجيل بقوة، تتم إضافة 
طاقة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 
السحب) اىل طاقة محرك البنزين بواسطة 

املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب).
عند تعشيق الفرامل (الفرامل االسرتجاعية)■

تقوم العجالت بتشغيل املوتور الكهربائي 
(موتور توليد قوة السحب) كمولد طاقة ويتم 

شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 
السحب).

الفرملة االسرتجاعية■
يف الظروف التالية، يتم تحويل الطاقة الحركية اىل 

الطاقة الكهربائية ويمكن الحصول عىل قوة تخفيض 
رسعة السيارة باإلضافة اىل إعادة شحن البطارية 

الهجينة (بطارية توليد قوة السحب).
قيامك برفع قدمك عن دواسة التعجيل أثناء القيادة ●

مع كون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 
.M أو عىل الوضع Dالقيادة 

قيامك بضغط دواسة الفرامل أثناء القيادة مع ●
كون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 

.M أو عىل الوضع Dالقيادة 

EVاملؤرش ■
 عند قيادة السيارة باستعمال EVييضء املؤرش 

املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب) فقط 
أو عند إيقاف محرك البنزين.

الظروف التي قد ال يتوقف محرك البنزين فيها عن ■
العمل

يبدأ محرك البنزين يف العمل ويتوقف عن العمل 
. ولكن قد ال يتوقف تلقائياً يف الظروف  تلقائياً

:*التالية
أثناء تسخني محرك البنزين●
أثناء شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ●

السحب)
عندما تكون درجة حرارة البطارية الهجينة ●

(بطارية توليد قوة السحب) مرتفعة أو منخفضة
عند تشغيل جهاز التدفئة●
عندما يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل ●

Mالوضع 
وفقاً للظروف، قد ال يتوقف محرك البنزين عن :*

. العمل تلقائياً يف حاالت أخرى أيضاً
شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ■

السحب)
بما أن محرك البنزين يقوم بشحن البطارية الهجينة 

(بطارية توليد قوة السحب)، ال داعي لشحن البطارية 
باستعمال مصدر خارجي. ولكن إذا قمت برتك 

السيارة متوقفة ملدة طويلة من الزمن، سيتم تفريغ 
شحنة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) 

ببطء. لذا تأكد من قيادة السيارة مرة واحدة عىل 
 كم ١٦ دقيقة أو ملسافة ٣٠األقل كل بضع شهور ملدة 

عىل األقل. إذا نفدت شحنة البطارية الهجينة (بطارية 
توليد قوة السحب) بالكامل ولم تتمكن من تشغيل 

النظام الهجني، قم باالتصال بوكيل لكزس.
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 فولط١٢شحن البطارية ■
 ٤٢٨ص
 فولط أو عند فصل ١٢بعد نفاد شحنة البطارية ■

أطراف التوصيل وإعادة توصيلها أثناء استبدالها، 
الخ

قد ال يتوقف محرك البنزين عن العمل حتى عند قيادة 
السيارة بالبطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

السحب). إذا استمرت هذه الحالة لبضع أيام، قم 
باالتصال بوكيل لكزس.

األصوات واالهتزازات التي تصدرها السيارة ■
الهجينة

قد ال تصدر أية أصوات أو اهتزازات من املحرك حتى 
إذا كانت السيارة قادرة عىل االنطالق وكان املؤرش 

"READY مضيئاً. لضمان السالمة، قم بتعشيق "
فرامل االنتظار وتأكد من تحويل جهاز نقل الحركة 

 عند إيقاف السيارة يف موقف Pإىل وضع االنتظار 
السيارات.

قد تصدر األصوات واالهتزازات التالية أثناء تشغيل 
النظام الهجني، ولكن ال يدل هذا عىل وجود خلل فيه:

قد يصدر صوت تشغيل املوتور من حجرية ●
املحرك.

قد يصدر الصوت من البطارية الهجينة (بطارية ●
توليد قوة السحب) املركبة خلف املقاعد الخلفية 

عند بدء تشغيل النظام الهجني أو توقفه عن العمل.
تصدر أصوات التشغيل الرتحييل مثل طقطقة أو ●

قعقعة خفيفة من البطارية الهجينة (بطارية توليد 
قوة السحب) وراء املقاعد الخلفية عند بدء تشغيل 

النظام الهجني أو إيقافه.
قد يصدر الصوت من النظام الهجني عندما يكون ●

. غطاء صندوق األمتعة مفتوحاً
قد تسمع أصوات صادرة من جهاز نقل الحركة ●

عند بدء تشغيل محرك البنزين أو إيقاف تشغيله 
أو أثناء قيادة السيارة برسعات منخفضة أو أثناء 

دوران املحرك برسعة التعشيقية.
قد يصدر صوت تشغيل املحرك عند تعجيل ●

السيارة برسعة.
قد تصدر أصوات من الفرامل االسرتجاعية عند ●

ضغط دواسة الفرامل أو رفع قدمك عن دواسة 
التعجيل.

قد تشعر باالهتزاز عند بدء تشغيل محرك البنزين ●
أو إيقاف تشغيله.

قد تسمع أصوات تشغيل مروحة التربيد من فتحة ●
سحب الهواء املركبة تحت املقاعد الخلفية.

صيانة سيارتك وتصليحها وإعادة تدويرها ■
والتخلص منها

قم باالتصال بوكيل لكزس بخصوص صيانة السيارة 
وتصليحها وإعادة تدويرها والتخلص منها. ال تقم 

بالتخلص من السيارة بنفسك.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، تشغيل/
). EVإيقاف املؤرش 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

أثناء القيادة حني يكون محرك البنزين متوقفا، 
سيتم إبالغ األشخاص املوجودين بالقرب من 
السيارة باقرتابها منهم بواسطة إصدار صوت 
يختلف وفقا لرسعة القيادة. سيتوقف صدور 

 كم/٢٥الصوت عندما تتجاوز رسعة السيارة 
. ساعة تقريباً

نظام اإلخطار باقرتاب السيارة (للسيارات الخاصة ■
بتايوان)

قد يصعب عىل األشخاص املوجودين بالقرب من 
السيارة سماع الصوت اإلشاري الصادر من نظام 

اإلخطار باقرتاب السيارة يف الحاالت التالية.
يف أماكن صاخبة جدا●
يف الريح أو املطر●

وألن نظام اإلخطار باقرتاب السيارة مركب عىل 
السيارة من األمام فقد يكون من األصعب عىل 

األشخاص املوجودين خلف السيارة سماع الصوت 
اإلشاري مقارنة باألشخاص املوجودين أمامها.

نظام اإلخطار باقرتاب السيارة 
(للسيارات الخاصة بتايوان)
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عند عرض "خلل يف نظام إعالن االقرتاب توجه ■
للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل لكزس 
فحص سيارتك عىل الفور.
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بطاقة التحذير

وحدة التحكم بالطاقة
املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب)
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)

رأس التوصيل الخاص بالصيانة
الكبالت العالية الفولطية (برتقايل)

ضاغط نظام تكييف الهواء

نفاد الوقود■
إذا كان من غري املمكن تشغيل النظام الهجني بسبب 
نفاد الوقود، قم بإضافة كمية بنزين تكفي النطفاء 

ص ضوء التحذير من انخفاض مستوى الوقود (
). عند وجود كمية قليلة فقط من الوقود، قد ال ٤٠٣

يبدأ النظام الهجني يف العمل. (كمية الوقود القياسية 
 لرت حني تكون السيارة موجودة ١٢٫١تبلغ حوايل 

عىل سطح مستو. قد تتغري هذه الكمية عندما تكون 
السيارة متوقفة عىل سطح مائل. قم بإضافة املزيد 
من الوقود عندما تكون السيارة متوقفة عىل سطح 

مائل.)

)LC500hتنبيهات احتياطية حول النظام الهجني (

 فولط تقريباً كحد ٦٥٠توخى الحذر عند التعامل مع النظام الهجني ألنه نظام عايل الفولطية (
أقىص) وأجزاءها تصبح ساخنة جداً أثناء تشغيل النظام الهجني أيضاً. قم بمراعاة التعليمات 

الواردة عىل بطاقات التحذير املوجودة يف السيارة.

مكونات النظام

A

B

C

D

E

F

G
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واملغناطيسية■ املوجات اإللكرتونية
يتم انبعاث من األجزاء والكبالت العالية الفولطية ●

املركبة يف السيارات الهجينة نفس كمية املوجات 
اإللكرتونية املغناطيسية التقريبية التي يتم انبعاثها 
من السيارات املجهزة بمحرك البنزين التقليدي أو 
من األجهزة االلكرتونية املنزلية بالرغم من كونها 

. محجوبة الكرتونياً ومغناطيسياً
قد تؤدي سيارتك اىل تداخل صوتي مع راديو غري ●

. مركب فيها أصالً
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)■

عمر خدمة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 
السحب) محدود. قد يتغري عمر خدمة البطارية 

الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) وفقاً ألساليب 
القيادة وظروف القيادة.

تشغيل النظام الهجني يف الطقس البارد جداً■
قد ال يكون تشغيل النظام الهجني ممكناً عندما تكون 
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) باردة 

°م) بفعل درجة الحرارة ٣٠جداً (حرارتها أقل من -
الخارجية. يف هذه الحالة حاول تشغيل النظام الهجني 

مرة أخرى بعد ارتفاع درجة حرارة البطارية 
الهجينة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.

شهادة املطابقة■
هذا املوديل متوافق مع وظيفة انبعاث الهيدروجني 

 (ضمان سالمة السيارة ECE100وفقاً للمقاييس 
الكهربائية).

تحذير
تنبيهات احتياطية حول الفولطية العالية■

هذه السيارة مجهزة بأنظمة التيار املبارش/املرتدد 
 فولط. ١٢العايل الفولطية باإلضافة إىل النظام 

التيار املبارش/املرتدد العايل الفولطية يكون خطرياً 
جداً ويمكن أن يؤدي إىل حروق وصدمة كهربائية 

شديدة مما يتسبب يف الوفاة أو إصابات خطرية.
ال تقم مطلقاً بلمس أو تفكيك أو نزع أو ●

استبدال األجزاء/الكبالت أو الوصالت الخاصة 
بها التي ترسي فيها فولطية عالية.

يصبح النظام الهجني ساخناً بعد بدء تشغيله ●
ألن النظام يتكون من األجزاء العالية الفولطية. 
يرجى توجيه انتباه إىل كل من الفولطية العالية 

ودرجة الحرارة العالية ومراعاة التعليمات 
الواردة عىل بطاقات التحذير املوجودة يف 

السيارة.
ال تقم مطلقاً بمحاولة فتح غطاء ثقب الوصول ●

اىل رأس التوصيل الخاص بالصيانة املوجود 
خلف املقاعد الخلفية. يتم استعمال قابس 

الصيانة هذا فقط عند إجراء صيانة السيارة 
وترسي فيه فولطية عالية.

تنبيهات حول حادث الطريق■
يرجى اتباع التنبيهات االحتياطية التالية لتخفيض 

احتماالت الوفاة أو إصابات خطرية:
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن لتفادي وقوع ●

. إليقاف تشغيل النظام الهجني،  الحوادث الحقاً
قم بتعشيق فرامل االنتظار وتحويل جهاز نقل 

 مع الضغط عىل Pالحركة إىل وضع االنتظار 
دواسة الفرامل.

ثم ارفع قدمك عن دواسة الفرامل ببطء.
ال تلمس األجزاء والكبالت والوصالت التي ●

ترسي فيها فولطية عالية.
إذا كانت األسالك الكهربائية مكشوفة داخل أو ●

خارج السيارة، فقد يؤدي ذلك إىل حدوث 
صدمة كهربائية. ال تلمس األسالك الكهربائية 

. املكشوفة أبداً
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تحذير
ال تلمس البطارية إذا وجد عليها السائل أو كان ●

يترسب منها.
إذا المس سائل البطارية (سائل بطارية 

عضوي قائم عىل الفحم) املترسب من البطارية 
الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) العينني أو 

البرشة فقد يؤدي إىل العمى أو إىل اإلصابات 
الجلدية. يف الحاالت البعيدة االحتمال التي قد 

يالمس فيها سائل البطارية العينني أو البرشة، 
قم بإزالته فوراً بكمية وافرة من املاء والتمس 

العناية الطبية عىل الفور.
ال تقرتب من السيارة إذا كان سائل البطارية ●

الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) يترسب 
منها.

حتى يف الحاالت البعيدة االحتمال التي قد تكون 
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) 
تالفة فيها، يمنع بناء البطارية الداخيل ترسب 

كمية كبرية من سائل البطارية. إال أن سائل 
البطارية الذي ال يترسب يؤدي إىل صدور 

بخار. هذا البخار يسبب تهيج البرشة والعينني 
ويمكن أن يؤدي إىل تسمم حاد يف حال 

استنشاقه.
ال تقرب املواد التي تحرتق أو ذات الحرارة ●

العالية من سائل البطارية.
قد يشتعل سائل البطارية ويسبب نشوب 

حريق.
عند نشوب حريق يف السيارة املجهزة بالنظام ●

الهجني، قم بمغادرة السيارة بأرسع ما يمكن. 
ال تقم أبداً باستعمال طفاية الحريق غري 

املصممة للحريق بسبب تماس كهربائي. قد 
يكون من الخطر استعمال املاء حتى إذا كانت 

كميته قليلة.
إذا كان ال بد من قطر سيارتك، قم بقطرها حني●

تكون العجالت الخلفية مرفوعة عن األرض. إذا 
كانت العجالت التي يتم تدويرها بواسطة 

املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب) 
مالمسة لألرض أثناء عملية القطر، قد يستمر 

املوتور يف توليد الكهرباء. قد يتسبب ذلك يف 
)٣٩٣ص نشوب حريق. (

افحص األرض تحت أسفل السيارة بعناية. عند ●
وجود ترسب السائل عىل األرض، فقد يشري 

ذلك إىل وجود خلل يف نظام الوقود. قم 
بمغادرة السيارة بأرسع ما يمكن.

البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)■
سيارتك مجهزة ببطارية أيون ليثيوم محكمة ●

اإلغالق.
ال تقم مطلقاً بإعادة بيع البطارية الهجينة أو ●

إعطاءها لشخص آخر أو تعديلها. لتفادي 
وقوع حوادث، يتم جمع البطاريات الهجينة 
املنزوعة عن السيارة املراد التخلص منها من 

قبل وكالء لكزس. ال تقم بالتخلص من 
البطارية بنفسك.

إذا لم يتم جمع البطارية بشكل صحيح، فقد 
يؤدي ذلك إىل حدوث ما ييل مما يتسبب يف الوفاة 

أو إصابات خطرية:
التخلص من البطارية الهجينة بشكل غري •

قانوني يؤدي اىل تعرض البيئة لألخطار، كما 
أنه إذا ملس شخص ما لجزء عايل الفولطية فقد 

يتسبب ذلك يف تعرضه لصدمة كهربائية.
البطارية الهجينة مصممة خصوصاً لسيارتك •

الهجينة. إذا تم استعمال البطارية الهجينة 
خارج سيارتك أو تعديلها بأية طريقة، فإنه قد 

يؤدي إىل وقوع حوادث كالصدمة الكهربائية أو 
ارتفاع درجة حرارتها أو تصاعد الدخان منها 
أو حدوث انفجارها أو ترسب محلول البطارية.
إذا قمت بإعادة بيع سيارتك أو إعطاءها لشخص 

آخر، يوجد احتمال وقوع حادث ألن الشخص 
الذي استلم السيارة قد ال يكون ملماً بوجود تلك 

األخطار.
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توجد فتحات التهوية تحت املقاعد الخلفية 
لتربيد البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

السحب). انسداد فتحات التهوية قد يؤدي إىل 
تقييد دخل وخرج البطارية الهجينة مما يؤدي 

إىل خفض قدرة البطارية الهجينة (بطارية 
توليد قوة السحب).

بفضل نظام اإليقاف عند الطوارئ، يتم إيقاف 
إمداد التيار العايل الفولطية وتشغيل مضخة 

الوقود لتقليل خطر تعرض شخص ما لصدمة 
كهربائية وترسب الوقود إىل الحد األدنى عند 

قيام مستشعر الصدمات باكتشاف مستوى 
معني من الصدمة. عند بدء تشغيل نظام 

اإليقاف عند الطوارئ، فلن تتم إعادة بدء 
تشغيل سيارتك. إلعادة تشغيل النظام الهجني، 

قم باالتصال بوكيل لكزس.

تحذير
إذا تم التخلص من سيارتك مع كون بطاريتها ●

الهجينة غري منزوعة، فإنه يؤدي اىل خطر 
وقوع صدمة كهربائية جسيمة عند ملس األجزاء 
والكبالت والوصالت العالية الفولطية. إذا كان 

ال بد من التخلص من سيارتك، ينبغي عليك 
طلب التخلص من بطاريتها الهجينة من وكيل 

لكزس أو من محل صيانة مؤهل. إذا لم يتم 
التخلص من البطارية الهجينة بصورة 

صحيحة، فإنها قد تؤدي اىل صدمة كهربائية 
مما يمكن أن يتسبب يف الوفاة أو إصابات 

خطرية.

مالحظة
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)■

ال تقم بتحميل حاويات كبرية مملوءة باملاء مثل 
خزانات املاء يف السيارة. عند انسكاب املاء عىل 

البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)، قد 
يتم تعريض البطارية للتلف. اطلب من وكيل 

لكزس فحص سيارتك.

فتحات سحب الهواء الخاصة بالبطارية 
الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)

مالحظة
فتحات سحب الهواء الخاصة بالبطارية ■

الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)
احرص عىل عدم سد فتحات سحب الهواء بأي ●

يشء كغطاء املقعد أو غطاء بالستيكي أو 
األمتعة مثالً. انسداد فتحات التهوية قد يؤدي 

إىل تقييد دخل وخرج البطارية الهجينة 
(بطارية توليد قوة السحب) مما يؤدي إىل 

خفض قدرة البطارية الهجينة (بطارية توليد 
قوة السحب) وإصابتها بخلل.

قم بتنظيف فتحات سحب الهواء دورياً عندما ●
يتجمع الغبار وسواه داخلها باستخدام مكنسة 

كهربائية ملنع انسدادها.
توجد هناك مصايف مركبة عىل فتحات سحب ●

الهواء. يوىص بتنظيف املصايف أو استبدالها إذا 
ظلت متسخة بشكل ملحوظ حتى بعد تنظيف 

فتحات سحب الهواء. قم باالتصال بوكيل 
لكزس عند تنظيف املصايف أو استبدالها.

 لتفاصيل عن كيفية تنظيف ٣٢٩ص راجع 
املصايف.

ال تسمح لفتحات سحب الهواء معرضة للبلل أو ●
ألشياء غريبة بالدخول فيها إلن القيام بذلك قد 

يؤدي إىل وقوع تماس يف الدائرة الكهربائية مما 
قد يتسبب يف تلف البطارية الهجينة (بطارية 

توليد قوة السحب).

نظام اإليقاف عند الطوارئ
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يتم عرض رسالة تلقائياً عند وجود خلل يف 
النظام الهجني أو عند قيامك بمحاولة تشغيل 

غري صحيح.
إذا تم عرض رسالة تحذير عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات، اقرأ الرسالة واتبع 
التعليمات.

عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة التحذير ■
 فولط١٢أو فصل البطارية 

قد ال يبدأ النظام الهجني يف العمل. يف هذه الحالة، 
حاول بدء تشغيل النظام مرة أخرى. إذا لم يضئ 

"، قم باالتصال بوكيل لكزس.READYاملؤرش "

رسالة تحذير النظام الهجني
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النظام املانع للرسقة.٤-١

يومض ضوء املؤرش بعد ضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف  املحرك 

لإلشارة إىل أن النظام يف وضع التشغيل.
يتوقف ضوء اإلشارة عن الوميض بعد ضبط 

مفتاح الطاقة عىل  مفتاح تشغيل املحرك 
 أو عىل ACCESSORYوضع الكماليات 
> IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

لإلشارة إىل انتهاء عملية إلغاء النظام.

صيانة النظام■
ال تحتاج إىل صيانة النظام املانع لتشغيل املحرك 

النظام املانع لتشغيل املحرك املركب يف السيارة.
الحاالت التي قد تؤدي اىل خلل يف تشغيل النظام■
إذا كان مقبض املفتاح مالمساً ملواد معدنية●
إذا قمت برتك املفتاح يف مكان قريب جداً من مفتاح ●

مسجل يف نظام األمان لسيارة أخرى (مفتاح 
مركبة فيه رشائح االستقبال/إرسال اإلشارات) أو 

إذا كان املفتاح مالمساً له
النظام املانع لتشغيل املحرك■ شهادات النظام املانع لتشغيل املحرك 
للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان

النظام  النظام املانع لتشغيل املحرك 
املانع للتشغيل

مفاتيح السيارة مجهزة برشائح استقبال/
إرسال اإلشارات، مما يمنع بدء تشغيل 

النظام الهجني مالم يكن املفتاح  املحرك 
املستخدم يف التشغيل مسجالً يف الكمبيوتر 

املركب عىل متن السيارة.
ال تقم مطلقاً برتك املفاتيح يف السيارة عند 

مغادرة السيارة.
هذا النظام مصمم ملنع رسقة السيارة، ولكن 

ال يمكن له ضمان األمان املطلق ضد جميع 
األنواع من محاوالت دخول السيارة بقوة.

تشغيل النظام
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للسيارات الخاصة بتايوان

للسيارات الخاصة بسنغافورة

مالحظة
لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة■

ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك، فال 
يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

التهيئة■
مفتاح الطاقة  اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع اإليقاف واطلب من جميع الركاب 
الخروج من السيارة وتأكد من إغالق كال البابني 

الجانبيني.
 ثوان.٥ مرتني خالل اضغط 

اإللغاء■
استعمال وظيفة دخول السيارة: اضغط حافة 

مقبض الباب لفك تأمني األبواب.
استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية: 

.اضغط 

*نظام التأمني املزدوج

يمكن إبطال وظيفة فك تأمني األبواب من 
داخل وخارج السيارة لتفادي الدخول 

املخالف للقانون يف السيارة.
توجد هناك بطاقات عىل النوافذ الجانبية يف 

السيارات املجهزة بهذا النظام.

ضبط/إلغاء نظام التأمني املزدوج

تحذير
تنبيه احتياطي حول نظام التأمني املزدوج■

ال تقم مطلقاً بتشغيل نظام التأمني املزدوج عند 
وجود ركاب يف السيارة ألنه ال يمكن فتح كال 

البابني الجانبيني من داخل السيارة.
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البنود التي ينبغي فحصها قبل تأمني ■
السيارة

لتفادي تشغيل نظام التحذير بصورة غري 
متوقعة أو رسقة السيارة، تأكد من تنفيذ 

الخطوات التالية:
.عدم وجود أي شخص يف السيارة
.إغالق النوافذ قبل تهيئة نظام التحذير
 عدم وجود مواد ثمينة أو شخصية يف

السيارة.
التهيئة■

قم بإغالق األبواب وغطاء صندوق األمتعة 
وغطاء حجرية املحرك وقم بتأمني كال البابني 

الجانبيني باستعمال وظيفة دخول السيارة أو 
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. تتم تهيئة 

 ثانية.٣٠النظام تلقائياً بعد مرور 
باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 

وماليزيا، يمكن ضبط نظام التحذير باستعمال 
. املفتاح امليكانيكي أيضاً

يتغري ضوء اإلشارة من اإلضاءة إىل الوميض عند 
تهيئة النظام.

إلغاء أو إيقاف■
قم بتنفيذ أحد الطرق التالية إلبطال أو إيقاف 

صوت التحذير

يقوم نظام التحذير بإصدار صوت التحذير 
وإضاءة املصابيح عند اكتشاف التطفل.

يتم إصدار ضوء وصوت التحذير يف الحاالت 
التالية عندما يكون مضبوطاً عىل وضع 

التشغيل:
 باستثناء السيارات الخاصة بجنوب

إفريقيا وماليزيا: عند فك الباب املؤمن أو 
صندوق األمتعة املؤمن أو فتحه بطريقة 
مختلفة عن استعمال وظيفة الدخول يف 

السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي. (يتم 

(. تأمني األبواب مرة ثانية تلقائياً
 للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

وماليزيا: عند فك تأمني الباب/غطاء 
صندوق األمتعة أو فتحه بطريقة أخرى 
غري استعمال وظيفة دخول السيارة أو 
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. (يتم 

(. تأمني األبواب مرة ثانية تلقائياً
.عند فتح غطاء حجرية املحرك
 عند قيام مستشعر التطفل باكتشاف

شخص ما يتحرك يف السيارة. (مثال: 
عندما يكرس شخص متطفل أحد النوافذ 

ويدخل السيارة.)
 عند قيام مستشعر امليالن باكتشاف تغري

زاوية ميل السيارة.

ضبط/إلغاء/إيقاف نظام التحذير
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نظام التحذير:
 باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

وماليزيا: قم بفك تأمني األبواب أو فتح 
غطاء صندوق األمتعة باستعمال وظيفة 
دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي.
 :للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا وماليزيا

قم بفك تأمني األبواب باستعمال وظيفة 
دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية.
 باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

وماليزيا: اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة عىل وضع الكماليات 

ACCESSORY أو عىل وضع التشغيل 
IGNITION ON>  ON أو قم 

. (سيتم  النظام الهجني بتشغيل املحرك 
إبطال أو إيقاف تشغيل نظام التحذير بعد 

بضع ثوان.)
 :للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا وماليزيا

 . النظام الهجني قم ببدء تشغيل املحرك 
(سيتم إبطال أو إيقاف تشغيل نظام 

التحذير بعد بضع ثوان.)

صيانة النظام■
ال تحتاج اىل صيانة نظام التحذير املركب يف السيارة.

تشغيل نظام التحذير■
قد يتم تشغيل نظام التحذير يف الظروف التالية: 
(إيقاف التحذير يؤدي اىل إبطال نظام التحذير.)

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا وماليزيا: يتم ●
فك تأمني األبواب باستعمال املفتاح امليكانيكي.

عند قيام شخص موجود يف السيارة بفتح أحد ●
األبواب أو غطاء صندوق األمتعة أو غطاء حجرية 

املحرك أو بفك تأمني السيارة باستعمال أحد 
مفاتيح تأمني األبواب.

 فولط أو استبدالها ١٢عند إعادة شحن البطارية ●
)٤٢٨ص عندما تكون السيارة مؤمنة. (

وظيفة تأمني األبواب املتصلة بنظام التحذير■
قد يتم تأمني الباب تلقائياً وفقاً للظروف يف الحاالت 
التالية وذلك لتفادي دخول السيارة غري املرغوب به:

عند وجود شخص يف السيارة وقيامه بفك تأمني ●
الباب مؤدياً إىل تفعيل نظام التحذير.

عند قيام الشخص املوجود يف السيارة بفك تأمني ●
الباب حني يكون نظام التحذير يف وضع التشغيل.

 فولط أو استبدالها١٢عند إعادة شحن البطارية ●
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قيام مستشعر التطفل ومستشعر امليالن ■
باالكتشاف

 يكتشف مستشعر التطفل شخصاً أو شيئاً ما
يتحرك يف السيارة.

 مستشعر امليالن يكتشف تغريات ميل
السيارة كما عند قطر السيارة مثال.

هذا النظام مصمم ملنع رسقة السيارة، ولكنه ال 
يتمكن من ضمان األمان املطلق ضد جميع 
األنواع من محاوالت دخول السيارة بقوة.

ضبط مستشعر التطفل ومستشعر امليالن■
يتم ضبط مستشعر التطفل ومستشعر امليالن 

عىل وضع التشغيل تلقائياً عند ضبط نظام 
)٨٨ص التحذير عىل وضع التشغيل. (

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن■
إذا تركت حيوانات أليفة أو أشياء أخرى 

متحركة يف السيارة، تأكد من إبطال مستشعر 
التطفل ومستشعر امليالن قبل ضبط نظام 

التحذير، ألنهما يستجيبان ألية حركة يف 
السيارة.

مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف.

اضغط مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ٢
ومستشعر امليالن.

اضغط املفتاح مرة أخرى إلعادة تشغيل مستشعر 
التطفل ومستشعر امليالن.

كلما تم إلغاء/ضبط مستشعر التطفل ومستشعر 
امليالن يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات املوجودة يف لوحة أجهزة القياس.

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن وإعادة ■
تشغيلهما تلقائياً

يظل نظام التحذير مضبوطاً عىل وضع التشغيل ●
حتى عند إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر 

امليالن.
مفتاح ● إذا قمت بضغط مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة أو فك تأمني األبواب باستعمال وظيفة 
دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية 

بعد إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر امليالن، 
يعود مستشعر التطفل ومستشعر امليالن إىل وضع 
التشغيل. (يمكن استعمال املفتاح امليكانيكي أيضاً 

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
وماليزيا.)

تتم إعادة تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر ●
امليالن تلقائياً عند إبطال نظام التحذير.

بخصوص االكتشاف بواسطة مستشعر التطفل■
قد يقوم املستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي 

إىل صدور صوت التحذير يف الظروف التالية:
يوجد أشخاص أو حيوانات أليفة يف السيارة.●

تكون إحدى النوافذ مفتوحة. ●

مالحظة
لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة■

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

مستشعر التطفل ومستشعر امليالن
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يف هذه الحالة، قد يكتشف املستشعر األشياء 
التالية:

ريح أو حركة األشياء مثل األوراق والحرشات •
املوجودة يف السيارة

املوجات فوق السمعية الصادرة من أجهزة مثل •
مستشعرات التطفل املركبة يف سيارات أخرى

حركة أشخاص موجودين خارج السيارة•

عند وجود مواد غري مستقرة مثل الكماليات املعلقة ●
أو املالبس املعلقة عىل خطاطيف الثياب يف 

السيارة.

عند صف السيارة يف مكان معرض الهتزازات/●
ضوضاء شديدة مثل يف موقف سيارات.

عند إزالة الجليد أو الثلج عن السيارة مما يؤدي اىل ●
تعرض السيارة لصدمات أو اهتزازات بصورة 

متكررة.

عند وجود السيارة يف ماكينة غسل السيارات ●
. التلقائية أو باملاء املضغوط عالياً

عند تعرض السيارة لصدمات مثل الربد والربق ●
وأنواع أخرى من الصدمات/االهتزازات املتكررة.

بخصوص االكتشاف بواسطة مستشعر امليالن■
قد يقوم املستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي 

إىل صدور صوت التحذير يف الظروف التالية:
عند نقل السيارة باملعدية أو املقطورة أو القطار ●

وغري ذلك.
عندما تكون السيارة مصفوفة يف موقف سيارات.●
عند وجود السيارة يف ماكينة غسل السيارات التي ●

تقوم بتحريك السيارة.
عند ترسب الهواء من أي من اإلطارات.●
عند رفع السيارة بالرافعة.●
عند وقوع زلزال أو انهيار األرض.●

مالحظة
لضمان تشغيل مستشعر التطفل بصورة ■

صحيحة
لضمان عمل املستشعرات بصورة صحيحة، ال ●

تقم بلمسها أو بتغطيتها بأي يشء.
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مالحظة
ال تقم بنفخ الهواء أو محتويات البخاخات يف ●

الثقوب املوجودة عىل املستشعر مبارشة.

إذا تم تركيب كماليات غري القطع األصلية ●
الخاصة بسيارة لكزس أو وضع أشياء بني 

مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي فقد 
يضعف ذلك أداء االكتشاف.
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

معلومات ومؤرشات حالة السيارة

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

١٠٠..................املقاييس والعدادات
١٠٤...شاشة العرض املتعددة املعلومات

١١١...............شاشة العرض العلوي
/استهالك الوقودشاشة مراقبة الطاقة

.....................................١١٦



لوحة أجهزة القياس. ١-٩٤٢
لوحة أجهزة القياس.١-٢

جميع أضواء التحذير واملؤرشات يف الشكل التوضيحي التايل مضاءة لغرض التوضيح.
LC500

LC500h

أضواء ومؤرشات التحذير

إن أضواء مؤرشات التحذير املوجودة عىل لوحة أجهزة القياس واللوحة الوسطى ومرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية تبلغ السائق بحالة تشغيل األنظمة املتعددة املركبة يف السيارة.

لوحة أجهزة القياس
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لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

تبلغ أضواء التحذير السائق بوجود خلل يف 
أنظمة السيارة املشار اليها بها.

تيضء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشغيل :١*
مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 

IGNITION ON>  ON لإلشارة إىل أن 
هناك عملية فحص نظام جارية. تنطفئ األضواء 
النظام الهجني أو بعد  بعد بدء تشغيل املحرك 

بضع ثوان. إذا لم يضئ أحد األضواء أو لم 

أضواء التحذير

(أحمر)
 ١*ضوء تحذير نظام الفرامل

) ٣٩٩ص(
ص  (٢*ضوء تحذير نظام الشحن

٣٩٩(
ضوء التحذير من انخفاض ضغط 

)٣٩٩ص  (٢*زيت املحرك

)٤٠٠ص  (١*ضوء إشارة الخلل
ضوء تحذير نظام تقييد الحركة 

)٤٠٠ص  (١*SRSالتكمييل 
ضوء تحذير نظام الفرامل املانع 

)٤٠٠ص (١*ABSلالحتباس 

(أحمر)

ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل 
)٤٠٠ص  (١*الكهربائي

(أصفر)

ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل 
)٤٠٠ص  (١*الكهربائي

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة 
 ٣، ١*PCSالسابقة للتصادم 

) ٤٠١ص(

(برتقايل)
(إذا كانت 

سيارتك مجهزة 
به)

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن 
/مؤرش نظام ٢*LDAخط السري 

املساعدة عىل املحافظة عىل خط 
)٤٠١ص  (٢*LKAالسري 

)٤٠١ص  (١*مؤرش االنزالق

 ٢*ضوء تحذير نظام الفرملة املهيمنة
) ضوء تحذير نظام ٤٠٢ص/(

ص  (٢*التحكم ببدء القيادة
٤٠٢(

مؤرش تشغيل نظام متابعة 
)٤٠٢ص  (٣، ١*الفرملة

ص  (٣*مؤرش فرامل االنتظار
٤٠٢(

(أصفر)
 ١*ضوء تحذير نظام الفرامل

) ٤٠٢ص(

ضوء التحذير من انخفاض مستوى 
)٤٠٣ص الوقود (

ضوء التذكري بربط حزام املقعد 
الخاص بالسائق والراكب األمامي 

) ٤٠٣ص(
أضواء التذكري بشد أحزمة مقاعد 

)٤٠٤ص  (٤*الركاب الخلفية
ص  (١*ضوء التحذير الرئييس

٤٠٤(
 ٣، ١*ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار

) ٤٠٥ص(
ضوء التحذير من ارتفاع درجة 

ص  (٢*حرارة سائل التربيد
٤٠٥(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

ضوء تحذير ارتفاع درجة حرارة 
)٤٠٥ص  (٢*النظام الهجني
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ينطفئ، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام 
الخاص به. اطلب من وكيل لكزس فحص 

سيارتك.
ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة :٢*

املعلومات.
يومض الضوء لإلشارة إىل وجود خلل.:٣*
ييضء هذا الضوء عىل اللوحة الوسطى.:٤*

تبلغ املؤرشات السائق بحالة تشغيل األنظمة 
املتعددة املركبة يف السيارة.

تحذير
إذا لم يضئ ضوء تحذير نظام ضمان السالمة■

إذا لم يضئ أحد أضواء أنظمة ضمان السالمة مثل 
 ABSضوء تحذير نظام الفرامل املانع لالحتباس 
 SRSوضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل 

، فقد  النظام الهجني عند بدء تشغيل املحرك 
يشري ذلك إىل أن هذه األنظمة غري قادرة عىل توفري 

الحماية لك عند وقوع حادث، مما قد يؤدي إىل 
الوفاة أو اإلصابات الخطرية. اطلب من وكيل 

لكزس فحص السيارة عىل الفور إذا حدث هذا.

املؤرشات

)١٩٢ص مؤرش االنعطاف (
ص مؤرش مصباح مؤخرة السيارة (

١٩٨(
مؤرش الشعاع العايل للمصابيح األمامية 

)٢٠٠ص الرئيسية (

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

 ١*مؤرش الشعاع العايل التلقائي
) ٢٠١ص(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

مؤرش مصابيح الضباب الخلفية 
) ٢٠٤ص(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

ص  (٢*مؤرش تحويل الرتوس
١٩١(

مؤرش نظام املحافظة عىل الرسعة 
، ٢٤١ص  (٢*املضبوطة تلقائياً

٢٦٠، ٢٥١(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

مؤرش الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

)٢٥١، ٢٤١ص  (٢*تلقائياً
" الخاص بنظام SETمؤرش "

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
)٢٦٠، ٢٥١، ٢٤١ص  (٢*تلقائياً

(أبيض)
(إذا كانت 

سيارتك مجهزة 
به)

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن 
)/٢٣٣ص  (٢*LDAخط السري 

مؤرش نظام املساعدة عىل املحافظة عىل 
)٢٢٣ص  (٢*LKAخط السري 

(أخرض)
(إذا كانت 

سيارتك مجهزة 
به)

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن 
)/٢٣٣ص  (٢*LDAخط السري 

مؤرش نظام املساعدة عىل املحافظة عىل 
)٢٢٣ص  (٢*LKAخط السري 

(برتقايل)
(إذا كانت 

سيارتك مجهزة 
به)

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن 
)/٢٣٣ص  (٣، ٢*LDAخط السري 

مؤرش نظام املساعدة عىل املحافظة عىل 
)٢٢٣ص  (٣، ٢*LKAخط السري 

مؤرش نظام االستشعار للمساعدة عىل 
)٢٦٥ص صف سيارة لكزس (

)٢٨٦ص  (٣، ١*مؤرش االنزالق
مؤرش إيقاف نظام التحكم بثبات 

ص  (١*VSC OFFالسيارة 
٢٨٦(



٩٧

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

تيضء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشغيل :١*
مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة 
ص  (٤، ١*PCSالسابقة للتصادم 

٢١٧(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

مؤرشات نظام مراقبة املنطقة الصعبة 
 املعروضة عىل مرآة BSMالرؤية 

ص  (٦، ٥*الرؤية الخلفية الخارجية
٢٧٠(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

مؤرش نظام مراقبة املنطقة الصعبة 
)٢٧٠ص BSM) الرؤية 

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

مؤرش تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA)  ٢٧٠ص(

مؤرش وضع استعداد نظام متابعة 
)١٩٦ص  (١*الفرملة

 ١*مؤرش تشغيل نظام متابعة الفرملة
) ١٩٦ص(

)٨٨، ٨٥ص  (٧*مؤرش األمان
مؤرش النظام الذكي لدخول السيارة 

)١٧٣، ١٦٩ص  (٢*وبدء التشغيل

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

)١٧٣ص READY) "مؤرش "

مؤرش انخفاض درجة الحرارة 
)١٠٠ص  (٨، ٢*الخارجية

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

 ١*ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
) ٩٨ص(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

)٧٧ص EV)  املؤرش 

)١٩٣ص مؤرش فرامل االنتظار (

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

، ١٨٣ص مؤرش وضع الثلج (
١٩٠(

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

ص EV) مؤرش وضع القيادة 
١٧٧(

)٢٦٣ص  (٢*"Normalمؤرش "

)٢٦٣ص  (٢*"Ecoمؤرش "

)٢٦٣ص  (٢*"Sport Sمؤرش "

ص  (٢*" +Sport Sمؤرش "
٢٦٣(

)٢٦٣ص  (٢*"Comfortمؤرش "

)٢٦٣ص  (٢*"Customمؤرش "

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

 PASSENGER" مؤرش 
AIR BAG" *٧)  ص

٥٣(



لوحة أجهزة القياس. ١-٩٨٢

IGNITION ON>  ON لإلشارة إىل أن 
هناك عملية فحص نظام جارية. تنطفئ األضواء 
النظام الهجني أو بعد  بعد بدء تشغيل املحرك 

بضع ثوان. إذا لم يضئ أحد األضواء أو لم 
ينطفئ، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام 

الخاص به. اطلب من وكيل لكزس فحص 
سيارتك.

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة :٢*
املعلومات.

يومض الضوء لإلشارة إىل كون النظام مضبوطاً :٣*
عىل وضع التشغيل.

ييضء الضوء عند ضبط النظام عىل وضع :٤*
اإليقاف.

للتأكد من التشغيل، تيضء مؤرشات مراقبة :٥*
 عىل مرآة الرؤية BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 

الخلفية الخارجية يف الحاالت التالية:
مفتاح  عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 
>ON حني يكون مفتاح BSM الرئييس يف 

وضع التشغيل.
 الرئييس عىل وضع BSMعند ضبط مفتاح 

التشغيل حني يكون مفتاح تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة يف وضع التشغيل 

IGNITION ON>  ON.<
إذا كان النظام يعمل بصورة صحيحة، ستنطفئ 

 BSMمؤرشات مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
املوجودة عىل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بعد 

بضع ثوان.
إذا لم تضئ أو لم تنطفئ مؤرشات مراقبة 

 املوجودة عىل BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية فقد يشري ذلك إىل 

وجود خلل يف النظام.
إذا حدث هذا، اطلب من وكيل لكزس فحص 

السيارة.
ييضء هذا الضوء عىل مرايا الرؤية الخلفية :٦*

الخارجية.

ييضء هذا الضوء عىل اللوحة الوسطى.:٧*
°م ٣عندما تكون درجة الحرارة الخارجية :٨*

 ثوان ١٠تقريباً أو أقل، يومض املؤرش ملدة 
. تقريباً ثم يظل مضيئاً

)LC500مؤرش القيادة اإليكولوجية (■

ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
ييضء ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية أثناء عملية 

الترسيع الصديق للبيئة (القيادة اإليكولوجية). 
ينطفئ الضوء عندما يتجاوز الترسيع مدى القيادة 

اإليكولوجية أو عند إيقاف السيارة.
يمكن تفعيل مؤرش القيادة اإليكولوجية عىل شاشة 

)١٠٤ص العرض املتعددة املعلومات. (
مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية

يشري إىل مدى القيادة اإليكولوجية باستعمال نسبة 
القيادة اإليكولوجية الحالية وفقاً ملستوى التسارع.

عندما يكون وضع القيادة مضبوطاً عىل الوضع 
العادي أو الوضع املريح، قم بتبديل العرض إىل 

)١٠٣ص املوضع الجانبي. (
نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً ملستوى التسارع

الجزء الذي يتم فيه تجاوز مدى القيادة الصديقة 
للبيئة ييضء باللون األبيض.

A

B

C
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مدى القيادة اإليكولوجية
لن يعمل مؤرش القيادة اإليكولوجية يف الظروف 

التالية:
ذراع تبديل الرسعات مضبوط عىل أي وضع غري ●

.Dوضع القيادة 
يتم تشغيل مقبض تغيري الرتوس.●
يكون وضع القيادة مضبوطاً عىل الوضع الريايض ●

SPORT S أو عىل الوضع الريايض SPORT 
S+ .

 كم/ساعة أو ١٣٠تكون رسعة السيارة حوايل ●
أعىل.

)LC500hمؤرش النظام الهجني (■

منطقة الشحن

. سيتم استعمال *تشري إىل حالة إعادة توليد الطاقة
الطاقة التي تم توليدها لشحن البطارية الهجينة 

(بطارية توليد قوة السحب).
منطقة القيادة اإليكولوجية بالنظام الهجني

. تشري إىل عدم استعمال طاقة محرك البنزين كثرياً
سيتم إيقاف محرك البنزين وإعادة تشغيله تلقائياً يف 

ظروف متعددة.
منطقة القيادة اإليكولوجية

تشري إىل أنه تتم قيادة السيارة بأسلوب صديق للبيئة.

يمكن تحقيق القيادة الصديقة للبيئة بواسطة 
املحافظة عىل إبرة املؤرش ضمن منطقة القيادة 

اإليكولوجية.
منطقة القيادة بالقوة اإلضافية

تشري إىل تجاوز مدى القيادة الصديقة للبيئة (عند 
القيادة بالقوة الكاملة عىل سبيل املثال)

ال يعمل مؤرش النظام الهجني يف الحاالت التالية.
عندما يكون ذراع تبديل الرسعات يف وضع غري ●

.M أو Dوضع القيادة 
عندما يكون وضع القيادة مضبوطاً عىل وضع غري ●

الوضع اإليكولوجي.
مصطلح "إعادة توليد الطاقة" الوارد يف هذا الدليل :*

يعني تحويل الطاقة الحركية التي يتم توليدها 
بواسطة حركة السيارة إىل طاقة كهربائية.

)LC500hمؤرش طاقة املوتور (■

منطقة طاقة املوتور
تشري إىل أن طاقة املوتور تقوم بمساعدة املحرك.

منطقة الشحن

. سيتم استعمال *تشري إىل حالة إعادة توليد الطاقة
الطاقة التي تم توليدها لشحن البطارية الهجينة 

(بطارية توليد قوة السحب).
مصطلح "إعادة توليد الطاقة" الوارد يف هذا الدليل :*

يعني تحويل الطاقة الحركية التي يتم توليدها 
بواسطة حركة السيارة إىل طاقة كهربائية.

D
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لوحة أجهزة القياس. ١-١٠٠٢

LC500

LC500h

)LC500مقياس درجة حرارة زيت املحرك/مؤرش القيادة اإليكولوجية (
)٩٨ص يتم عرض درجة حرارة زيت املحرك أو مؤرش القيادة اإليكولوجية (

املقاييس والعدادات

عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع الجانبي، يتم تغيري بعض عروض العدادات وأشكال 
املقاييس.

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات

A
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درجة الحرارة الخارجية
°م٥٠°م إىل ٤٠يتم عرض درجة الحرارة الخارجية ضمن نطاق -

°م أو أقل٣ييضء مؤرش انخفاض درجة الحرارة الخارجية عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 
عداد رسعة دوران املحرك

يعرض رسعة دوران املحرك بعدد الدورات لكل دقيقة
عداد الرسعة

)١٨٥، ١٧٩ص وضع جهاز نقل الحركة/مدى الرتوس/وضع الرتس (
)١٨٨، ١٨١ص مؤرش وضع جهاز نقل الحركة (

الساعة
)٣٢١ص الوقت املعروض مرتبط بالساعة التقليدية املوجودة يف لوحة أجهزة التحكم واملقاييس. (

مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك
يوضح هذا املقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك

إذا دخل مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك يف املنطقة الحمراء، يتم إصدار صوت التحذير وييضء ضوء 
التحذير من ارتفاع درجة حرارة سائل التربيد

عداد املسافة وعداد الرحلة
عداد املسافة:

يوضح املسافة الكلية التي قطعتها السيارة
عداد الرحلة:

يوضح املسافة التي قطعتها السيارة منذ إعادة ضبط العداد آخر مرة 
" لتسجيل وعرض مسافات مختلفة بصورة مستقلةB" و "Aيمكن استعمال عدادي الرحلة "

مقياس الوقود
يوضح هذا املقياس كمية الوقود املتبقي يف الخزان

شاشة العرض املتعددة املعلومات
)١٠٤ص يتم عرض مجموعة واسعة من بيانات السيارة عىل هذه الشاشة إلبالغ السائق بها (

)٤٠٨ص يتم عرض رسائل التحذير عند وجود خلل (
)LC500hمؤرش طاقة املوتور/مؤرش النظام الهجني (

)٩٩ص ) أو مؤرش النظام الهجني (٩٩ص يعرض مؤرش طاقة املوتور (
مؤرش رسعة دوران املحرك■

عندما يبلغ املحرك رسعة مضبوطة أو املنطقة 
الحمراء، سوف يتم عرض مؤرش عىل شكل 

دائرة عىل عداد رسعة دوران املحرك.
) سيتم عرض املؤرشات باللون الكهرماني (

عندما يبلغ املحرك رسعة مضبوطة، وباللون 
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لوحة أجهزة القياس. ١-١٠٢٢

) عندما تصل رسعة املحرك إىل األحمر (
املنطقة الحمراء. يمكن تفعيل هذا اإلعداد عىل 

ص شاشة العرض املتعددة املعلومات. (
١٠٩(

ذروة رسعة دوران املحرك■
عندما تبلغ رسعة املحرك الرسعات التالية أو 

تتجاوزها، يتم عرض صورة طيفية لعداد 
رسعة دوران املحرك بأعىل رسعة للمحرك ملدة 

. ثانية واحدة تقريباً
LC500 :دورة/دقيقة٣٦٠٠ 

LC500h :دورة/دقيقة٤٠٠٠ 

تتم إضاءة العدادات والشاشة عندما■
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
)LC500املنطقة الحمراء املتغرية (■

للمساعدة عىل حماية املحرك، يتم التحكم برسعة 
املحرك عند طريق تحديد بداية املنطقة الحمراء يف 

عداد رسعة دوران املحرك عىل رسعات مختلفة 

 ٧٣٠٠ دورة/دقيقة و ٣٧٠٠للمحرك ترتاوح ما بني 
دورة/دقيقة اعتماداً عىل درجة حرارة سائل تربيد 

املحرك.
احرص عىل تسخني املحرك بما فيه الكفاية قبل 

. القيادة بأحمال كبرية جداً

ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم ■
واملقاييس

يتم ضبط سطوع إضاءة مصابيح لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس تلقائياً بناءً عىل اكتشاف مستوى 

سطوع املنطقة املحيطة بالسيارة بواسطة مستشعر 
الضوء.

عرض درجة الحرارة الخارجية■
يف الظروف التالية، قد ال يتم عرض درجة الحرارة ●

الخارجية الصحيحة أو يستغرق األمر وقتاً أطول 
من املعتاد لتغيري وضع شاشة العرض.

عند إيقاف السيارة أو أثناء القيادة برسعات •
 كم/ساعة)٢٠منخفضة (أقل من 

عند تغري درجة الحرارة الخارجية فجأة (عند •
دخول الكراج/النفق أو الخروج منه، الخ)

" يشري إىل احتمال Eعرض العالمة "- -" أو "●
وجود خلل يف النظام.

خذ سيارتك إىل وكيل لكزس.
الشاشة املنبثقة■
يف بعض الحاالت، كعند القيام بعملية تبديل مثالً، ●

يتم عرض شاشة منبثقة مؤقتاً عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

يمكن ضبط بعض الشاشات املنبثقة عىل وضع ●
)١٠٩ص التشغيل/اإليقاف. (

شاشة عرض الكريستال السائل■
قد تظهر نقاط صغرية أو نقاط ضوئية عىل الشاشة. 

تعترب هذه الظاهرة خاصية مميزة لشاشة عرض 
الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة 

B
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بدون أية مشكلة.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن ضبط عرض العداد حسب الطلب عىل شاشة 
)٤٥٢ص العرض املتعددة املعلومات. (

يمكن التحويل ما بني عداد املسافة وعداد 
الرحلة. عند االحتفاظ بالزر مضغوطاً عندما 

يكون عداد الرحلة معروضاً، تتم إعادة ضبط 
عداد الرحلة.

يمكن ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس.

أعتم١
أكثر سطوعا٢ً

ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم ■
واملقاييس

يمكن ضبط مستويات سطوع إضاءة لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس عندما تكون مصابيح مؤخرة 
السيارة مضاءة ومطفأة بصورة منفصلة. ولكن 

القيام بإضاءة مصابيح مؤخرة السيارة عندما تكون 
املنطقة املحيطة بالسيارة ساطعة (عىل سبيل املثال يف 

النهار) لن يغري سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس.

يمكن تغيري وضع الشاشة بني األوسط 
والجانبي.

مالحظة
لتفادي تعرض املحرك ومكوناته للتلف■
ال تدع مؤرش عداد رسعة دوران املحرك يدخل ●

يف املنطقة الحمراء ألنها تمثل نطاق رسعة 
املحرك الذي يتجاوز رسعة املحرك اآلمنة 

القصوى.
قد تكون حرارة املحرك مرتفعة يف الحاالت ●

التالية. يف هذه الحالة، قم بإيقاف السيارة يف 
مكان آمن عىل الفور، وافحص املحرك بعد أن 

) . )٤٣٣، ٤٣٠ص يربد تماماً
إبرة مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك •

).Hيف املنطقة الحمراء (
•LC500 إبرة مقياس درجة حرارة زيت :

).Hاملحرك يف املنطقة الحمراء (

التبديل بني عداد املسافة وعداد الرحلة

تغيري سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس

تغيري وضع الشاشة



لوحة أجهزة القياس. ١-١٠٤٢

شاشة العرض■
 عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع

األوسط
يعرض مختلف معلومات القيادة عىل العداد 

الرئييس.
يتعذر عرض بعض املعلومات التي يتم عرضها 
عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع الجانبي.

 عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع
الجانبي

اختيار أحد أيقونات القائمة يؤدي إىل عرض 
مجموعة متنوعة من بيانات السيارة أو يسمح 

بضبط إعدادات السيارة حسب الطلب.

أيقونات القوائم■

شاشة العرض املتعددة املعلومات

أيقونات العرض والقائمة

معلومات القيادة

الشاشة املتصلة بنظام التوجيه (إذا 
كانت سيارتك مجهزة بها)

الشاشة املتصلة بنظام الصوت

معلومات نظام املساعد عىل القيادة



١٠٥

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

عرض الصورة االفتتاحية■
مفتاح الطاقة  عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 أو وضع ACCESSORYيف وضع الكماليات 
، يتم عرض IGNITION ON>  ONالتشغيل 

الصورة االفتتاحية عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

ال يمكن تغيري عرض العداد أثناء عرض الصورة 
االفتتاحية حتى إذا تم تغيري وضع القيادة. عندما 

ينتهي عرض الصورة االفتتاحية، يتم عرض شاشة 
. العداد الخاصة بالوضع املختار حالياً

 ١٢عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■
فولط

تتم إعادة ضبط سجل قوى التسارع القصوى.
شاشة عرض الكريستال السائل■
 ١٠٢ص

يتم تشغيل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

 : تغيري القائمة/
 : تغيري املحتوى املعروض /

وتحريك الشاشة إىل األعىل/األسفل 
وتحريك املؤرش إىل األعىل/األسفل

ضغطه: الدخول/الضبط
: إعادة الضبط ضغطه مطوالً

العودة إىل الشاشة السابقة وتحريك العداد 
الرئييس

عرض إجراء/استقبال مكاملة وسجل 
املكاملات

متصلة بالنظام الاليدوي، ويتم عرض إجراء أو 

شاشة رسالة التحذير

شاشة التهيئات

تحذير
تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة■
عند تشغيل شاشة العرض املتعددة املعلومات ●

أثناء القيادة، قم بإيالء املزيد من االهتمام 
لسالمة املنطقة حول السيارة.

ال تنظر إىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ●
بشكل متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد 

املرتجلني أو األشياء عىل الطريق، الخ أمام 
السيارة.

استعمال شاشة عرض املعلومات يف الجو البارد■
قم بتدفئة مقصورة الركاب قبل استعمال شاشة 

عرض الكريستال السائل. قد تستجيب شاشة 
عرض املعلومات لألوامر ببطء وقد يستغرق تغري 
الشاشة وقتا يف درجات الحرارة املنخفضة للغاية.

عىل سبيل املثال، يكون هناك تأخر بني قيام 
السائق بتحويل الرتس وعرض رقم الرتس املختار 

حديثاً عىل الشاشة. بسبب هذا التأخر، قد يحاول 
السائق اختيار ترس أدنى مرة ثانية، مما يتسبب 

يف تعشيق فرامل املحرك بشكل رسيع وزائد مؤديا 
إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات.

تغيري عرض العداد

A

B

C

D



لوحة أجهزة القياس. ١-١٠٦٢

استقبال املكاملات عليها. للمزيد من التفاصيل حول 
النظام الاليدوي، راجع "دليل مالك نظام التوجيه".

محتوى معلومات القيادة■
اخرتها لعرض بيانات القيادة املختلفة.

يمكن اختيار اثنني من البنود التالية كحد أقىص.
 أو يمكن تغيري البنود املعروضة بضغط 

  من مفاتيح التحكم بالعداد الختيار 
. أو وبضغط 

١*استهالك الوقود الحايل

يتم عرض نسبة استهالك الوقود الحايل
 معدل االقتصاد يف استهالك الوقود (بعد

/بعد بدء التشغيل/بعد ٢*إعادة الضبط
١*إعادة تعبئة الوقود)

يتم عرض معدل استهالك الوقود الذي يتم قياسه 
منذ إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل املحرك 

النظام الهجني ومنذ إعادة تعبئة السيارة بالوقود 
عىل التوايل

قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 
كمرجع.
بعد بدء ٢*معدل الرسعة (بعد إعادة الضبط/

١*التشغيل)

يتم عرض معدل رسعة السيارة الذي يتم قياسه منذ 
إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل املحرك 

النظام الهجني عىل التوايل
بعد بدء ٢*املدة املنقضية (بعد إعادة الضبط/

١*التشغيل)

يتم عرض املدة املنقضية التي يتم قياسها منذ إعادة 
النظام  ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل املحرك 

الهجني عىل التوايل
(مدى القيادة/بعد بدء التشغيل) ١*املسافة

يتم عرض أكرب مسافة مقدرة يمكن للسيارة أن 
تقطعها بالوقود املتبقي واملسافة التي قطعتها 

النظام الهجني  السيارة بعد بدء تشغيل املحرك 
عىل التوايل.

يتم حساب هذه املسافة وفقاً ملعدل استهالك •
الوقود. نتيجة لذلك، قد تختلف املسافة الواقعية 

التي يمكن للسيارة أن تقطعها عن املسافة 
املعروضة.

حتى إذا قمت بإضافة كمية قليلة من الوقود، قد •
ال تتغري املسافة املعروضة التي يمكن للسيارة أن 

تقطعها بالوقود املتبقي.
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود، اضبط مفتاح 

مفتاح الطاقة عىل وضع  تشغيل املحرك 
اإليقاف. إذا قمت بإعادة تعبئة السيارة بالوقود 

مفتاح  بدون ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف، قد ال تتغري املسافة 

املعروضة التي يمكن للسيارة أن تقطعها بالوقود 
املتبقي.

يتم عرضها عند ضبط البند يف "معلومات :١*
".٢" أو "معلومات القيادة١القيادة

" من OKيمكن إعادة ضبط الوظيفة بضغط ":٢*
مفاتيح التحكم بالعداد ملدة أطول من ثانية 

واحدة عندما يكون البند الذي تريد إعادة ضبطه 
. معروضاً

إذا كان هناك أكثر من بند واحد يمكن إعادة 
ضبطه، سيتم عرض شاشة اختيار البند.

مؤرش القيادة اإليكولوجية/مقياس درجة ■
)LC500حرارة زيت املحرك (

 ١٠٠، ٩٨ص
مؤرش النظام الهجني/مؤرش طاقة املوتور ■

)LC500h(
 ٩٩ص

معلومات القيادة



١٠٧

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

)LC500hمراقبة الطاقة (■
 ١١٧ص
ضغط نفخ اإلطار■
 ٣٦٤ص
أوضاع الرتس■

يتم عرض وضع الرتس الحايل أو املدى الحايل 
للرتوس حني يكون جهاز نقل الحركة يف وضع 

.M أو Dالقيادة 
الوحدات■

يمكن تغيري وحدات القياس املستخدمة أثناء 
القيادة.

عىل عكس تهيئة الوحدات املعروضة عىل شاشة 
التهيئات، يمكن أثناء القيادة تغيري تهيئة الوحدات 

املعروضة عىل قائمة معلومات القيادة.
قوة التسارع■

يتم عرض قوى التسارع الجانبية عىل السيارة
قراءة العرض

العرض العادي•
يتم عرض ما ييل عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات

قوة تسارع الترسيع عىل السيارة
قيمة قوة التسارع الحالية (القيمة املحللة لقوى 

التسارع األمامية/الخلفية واليرسى/اليمنى)

العرض املتقدم•
يتم عرض ما ييل عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات والعداد الرئييس
شاشة العرض املتعددة املعلومات:

قوة تسارع الترسيع عىل السيارة
سجل قوى التسارع القصوى

قيمة قوة التسارع القصوى منذ إعادة ضبط 
الشاشة (القيمة املحللة لقوى التسارع األمامية/

الخلفية واليرسى/اليمنى)
هذه الشاشة تستخدم كمرجع توجيهي. وفقا 

لعوامل مثل حالة سطح الطريق ودرجة الحرارة 
ورسعة السيارة، قد ال تعرض الشاشة الحالة الفعلية 

للسيارة.
العداد الرئييس:

اتجاه قوة التسارع
قيمة قوة التسارع الحالية (القيمة املحللة لقوى 

التسارع األمامية/الخلفية واليرسى/اليمنى)

A

B

A

B

C

A

B



لوحة أجهزة القياس. ١-١٠٨٢

هذه الشاشة تستخدم كمرجع توجيهي. وفقا 
لعوامل مثل حالة سطح الطريق ودرجة الحرارة 

ورسعة السيارة، قد ال تعرض الشاشة الحالة الفعلية 
للسيارة.
تغيري العرض

".OKلالنتقال إىل العرض املتقدم اضغط "
".OKللعودة إىل العرض العادي اضغط "

إعادة ضبط سجل قوى التسارع القصوى
" حني تكون قيمة قوى OKاضغط مطوال عىل "

التسارع القصوى معروضة إلعادة ضبط العرض.
 وظيفة املحافظة عىل الذروة (العرض

املتقدم فقط)
 أو  G 0.5 إذا تم توليد قوى تسارع جانبية تبلغ 

أكرب، فإن مؤرش قيمة قوة التسارع املعروض عىل 
 ثوان.٣العداد الرئييس سيصبح أصفر ملدة 

موضع الجناح الخلفي (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

يتم عرض ما إذا كان الجناح الخلفي الفعال 
مرفوعاً/غري مرفوع

التحذير من انحراف السيارة الخاص بنظام ■
/LDAالتحذير من الخروج عن خط السري 

وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 
LKA(إذا كانت سيارتك مجهزة بها) 

 ٢٣٤، ٢٢٤ص

إطفاء الشاشة■
ال يتم عرض أي يشء عليها

اخرتها لعرض املعلومات املتصلة بنظام 
التوجيه التالية.

التوجيه عىل املسار
عرض البوصلة

اخرتها حتى يصبح باإلمكان اختيار مصدر 
الصوت إلخ عىل العداد باستعمال مفاتيح 

التحكم بالعداد.

اخرتها لعرض معلومات النظام التالية عند 
استعمال النظام.

 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل (إذا كانت 

)٢٤١ص سيارتك مجهزة به) (
 الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل

الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك 
)٢٥١ص مجهزة به) (

 وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري
LKA (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) 

) ٢٢٣ص(
 نظام التحذير من الخروج عن خط السري

LDA املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة 
ص (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (

الشاشة املتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

الشاشة املتصلة بنظام الصوت

معلومات نظام املساعد عىل القيادة



١٠٩

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

٢٣٣(

اخرتها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي 
ص يجب اتباعها إذا تم اكتشاف خلل. (

٤٠٨(

اخرتها لتغيري تهيئات عرض العداد.
اللغة■

اخرتها لتغيري اللغة املعروضة عىل الشاشة.
الوحدات■

اخرته لتغيري وحدة قياس استهالك الوقود.
ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية ■

)LC500(
اخرته لتشغيل/إيقاف ضوء مؤرش القيادة 

اإليكولوجية.
)EV)  LC500hاملؤرش ■

 عىل وضع التشغيل/EVاخرته لضبط املؤرش 
اإليقاف.

٢/معلومات القيادة ١معلومات القيادة ■
اخرت بندين كحد أقىص يتم عرض أولهما عىل 

" والثاني عىل شاشة ١شاشة "معلومات القيادة
)١٠٦ص ". (٢"معلومات القيادة

الشاشة املنبثقة■
اخرته لضبط الشاشات املنبثقة التالية التي قد 

يتم عرضها يف بعض الحاالت عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف.

شاشة إرشاد املسار الخاصة بالنظام املتصل •
بنظام توجيه السيارة (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بها)
شاشة إجراء املكاملات الخاصة بنظام الهاتف •

الاليدوي
شاشة تشغيل نظام الصوت•
شاشة ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة •

التحكم واملقاييس
حفظ موضع الحلقة يف الذاكرة■

اخرته لتغيري موضع حلقة العداد عندما يتم 
. النظام الهجني تشغيل املحرك 

يمكن اختيار املوضع األوسط أو املوضع املختار 
. النظام الهجني قبل إيقاف تشغيل املحرك 

اللون التوجيهي■
اخرته لتغيري اللون التوجيهي املعروض عىل 

. الشاشة كلون املؤرش مثالً
مؤرش رسعة دوران املحرك■

اخرته لضبط مؤرش رسعة دوران املحرك عىل 
وضع التشغيل/اإليقاف.

عند الضبط عىل وضع التشغيل، قم باختيار 
رسعة دوران املحرك التي يتم عرض مؤرش 

رسعة دوران املحرك عند الوصول إليها.
ذروة رسعة دوران املحرك■

اخرته لضبط ذروة رسعة دوران املحرك عىل 
وضع التشغيل/اإليقاف.

الساعة■
 ١٢اخرته للتحويل بني عرض الوقت بصيغة 

 ساعة.٢٤ساعة وعرضه بصيغة 
التمهيد■

اخرته إلعادة ضبط تهيئات عرض العداد.

إيقاف تهيئة الشاشة مؤقتاً■
يف الحاالت التالية يتم إيقاف تشغيل شاشة التهيئات 

شاشة رسالة التحذير

شاشة التهيئات



لوحة أجهزة القياس. ١-١١٠٢

. مؤقتاً
عند عرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض ●

املتعددة املعلومات
عند بدء تحرك السيارة●
إعداد سيارتك حسب الطلب■

 عىل شاشة العرض يمكن تغيري اإلعدادات من 
املتعددة املعلومات.

)٤٥٢ص إعدادات أنظمة املساعدة عىل القيادة (●
)٤٥٢، ٣٦٩، ٣٦٧، ١١٢ص إعدادات السيارة (●

يتم عرض اقرتاحات للسائق يف الحاالت التالية. 
يمكن اختيار استجابات لبعض االقرتاحات التي 
يتم عرضها. الختيار استجابة، استخدم مفاتيح 

التحكم بالعداد.
يمكن ضبط وظيفة االقرتاح عىل وضع التشغيل/

اإليقاف.
اقرتاح إلضاءة املصابيح األمامية الرئيسية■

إذا كان مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية يف 

 وكانت رسعة  أو موضع آخر غري 
 كم/ساعة أو أعىل ملدة معينة من ٥السيارة تبلغ 

الزمن حني تكون املنطقة املحيطة بك مظلمة، 
يتم عرض رسالة اقرتاح.

اقرتاح إلطفاء املصابيح األمامية الرئيسية■
يتم عرض رسالة اقرتاح إذا تم ترك املصابيح 

األمامية الرئيسية يف وضع التشغيل ملدة معينة 
من الزمن بعد إيقاف تشغيل مفتاح تشغيل 

. مفتاح الطاقة املحرك 
عندما يكون مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية 

:AUTOيف موضع 
يتم عرض رسالة تسألك ما إذا كنت ترغب يف 

إطفاء املصابيح األمامية الرئيسية. إلطفاء 
املصابيح األمامية الرئيسية، اخرت "نعم".

إذا تم فتح الباب بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف، لن يتم عرض 

رسالة هذا االقرتاح.
اقرتاح إلغالق النوافذ اآللية (مرتبط بتشغيل ■

ماسحات الزجاج األمامي)
إذا تم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي مع 

وجود نافذة آلية مفتوحة، سيتم عرض رسالة 
اقرتاح تطلب منك إذا كنت ترغب يف إغالق 

النوافذ اآللية. إلغالق كل النوافذ اآللية، اخرت 
"نعم".

اقرتاح فك تأمني النوافذ اآللية■
يتم عرض رسالة اقرتاح إذا تمت محاولة إغالق 

نافذة الراكب باستعمال مفتاح النافذة اآللية 
املوجود عىل باب السائق.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن ضبط وظيفة االقرتاح عىل وضع التشغيل/

ص اإليقاف. (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
تنبيهات حول تهيئة شاشة العرض■

النظام الهجني يف وضع  ينبغي أن يكون املحرك 
التشغيل أثناء تهيئة شاشة العرض، لذلك 

احرص عىل إيقاف السيارة يف مكان جيد التهوية. 
يف منطقة مغلقة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات 

العادم التي تتضمن أول أكسيد الكربون الضار 
فيها وقد تدخل السيارة. قد يؤدي ذلك إىل الوفاة 

أو قد يشكل مخاطر صحية شديدة.

مالحظة
أثناء تهيئة شاشة العرض■

 فولط، تأكد من ١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية 
تشغيل النظام الهجني أثناء  دوران املحرك 

تهيئة شاشة العرض.

وظيفة االقرتاح



١١١

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

٤٥٢(

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

منطقة عرض الشاشة املتصلة بنظام 
التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
يتم عرض البنود التالية املرتبطة بنظام التوجيه:

اسم الشارع•
التوجيه عىل املسار إىل الوجهة•
البوصلة•

منطقة عرض حالة نظام املساعدة عىل 
القيادة

*شاشة العرض العلوي

شاشة العرض العلوي مرتبطة بالعدادات 
ونظام توجيه السيارة وتعرض مجموعة 

متنوعة من املعلومات أمام السائق مثل رسعة 
السيارة الحالية والتوجيه عىل املسار إىل 

وجهة محددة.

مكونات النظام

A

B



لوحة أجهزة القياس. ١-١١٢٢

يتم عرض وضع جهاز نقل الحركة الحايل ومدى 
الرتوس/وضع الرتس أو حالة تشغيل األنظمة 

التالية:
تحذير ما قبل التصادم (نظام ضمان السالمة •

السابقة للتصادم) (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
) ٢١٥ص(

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

) ٢٤١ص(
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
) ٢٥١ص(

وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري •
LKA) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  ص
٢٢٣(

 LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري •
املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة (إذا كانت 

)٢٣٣ص سيارتك مجهزة به) (
مستشعر املساعدة عىل صف سيارة لكزس •

) ٢٦٥ص(
املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات. للمزيد من 
التفاصيل، راجع التوضيحات املتعلقة بكل نظام.

عرض رسعة السيارة
)١١٤ص منطقة عرض املعلومات (

يتم عرض البنود التالية:
رسالة التحذير•
)١١٤ص  (/األيقونة •
حالة تشغيل نظام الصوت•
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

) ٢٤١ص(
)١١٤ص حالة النظام الاليدوي (•
مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة دوران •

)١١٥ص LC500) (املحرك (
مؤرش النظام الهجني/مؤرش طاقة املوتور/عداد •

ص LC500h) (رسعة دوران املحرك (
١١٥(

HUDمفتاح شاشة العرض العلوي 

تفعيل/إبطال شاشة العرض العلوي■
يتم ضبط شاشة العرض العلوي عىل وضع 
التشغيل أو اإليقاف بواسطة ضغط املفتاح.

تغيري إعدادات شاشة العرض العلوي■
 عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات اخرت 

) لتغيري اإلعدادات التالية:١٠٤ص (
سطوع/موضع الشاشة

قم باالختيار لتعديل سطوع وموضع شاشة العرض 
العلوي.
 مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة

)LC500دوران املحرك (
قم باالختيار لعرض مؤرش القيادة اإليكولوجية أو 

عداد رسعة دوران املحرك أو ال محتوى.
/مؤرش النظام الهجني/مؤرش طاقة املوتور

)LC500hعداد رسعة دوران املحرك (
قم باالختيار لعرض مؤرش النظام الهجني أو عداد 

رسعة دوران املحرك أو ال محتوى.

C

D

استخدام شاشة العرض العلوي

E
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ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

يمكن عرض مؤرش طاقة املوتور عندما يتم اختيار 
مؤرش النظام الهجني حني يكون وضع القيادة 

) مضبوطاً عىل وضع غري وضع ٢٦٣ص (
القيادة اإليكولوجية.

محتوى الشاشة
قم باالختيار لتفعيل/إبطال البنود التالية:

التوجيه عىل املسار إىل الوجهة (إذا كانت سيارتك •
مجهزة به)

حالة نظام املساعد عىل القيادة•
البوصلة•
حالة تشغيل نظام الصوت•
زاوية شاشة العرض

قم باالختيار لتعديل زاوية شاشة العرض العلوي.

شاشة العرض العلوي■
قد تبدو شاشة العرض العلوي مظلمة ويكون من ●

الصعب رؤيتها عند مشاهدتها عرب نظارات 
الشمس، خصوصاً نظارات الشمس املستقطبة. 

اضبط سطوع شاشة العرض العلوي أو انزع 
نظارات الشمس لديك.

عندما يتم إطفاء شاشة العرض العلوي ستظل ●
منطفئة حتى إذا تم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

مفتاح الطاقة عىل وضع الكماليات 
ACCESSORY أو وضع التشغيل 
IGNITION ON>  ON بعد ضبطه عىل 

وضع اإليقاف.
سيتم عرض صورة البداية عىل شاشة العرض ●

مفتاح  العلوي بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 

>ON حني يكون مفتاح العرض العلوي عىل 
وضع التشغيل.

سطوع الشاشة■
 يمكن تعديل سطوع شاشة العرض العلوي عىل 

لشاشة العرض املتعددة املعلومات. وأيضا، يمكن 
تعديلها تلقائيا وفقا للسطوع املحيط.

ضبط موضع شاشة العرض العلوي تلقائياً■
إذا كان موضع شاشة العرض مسجالً يف الذاكرة، يتم 

ضبط موضع شاشة العرض العلوي عىل املوضع 
) . )١٤٥ص املطلوب تلقائياً

 فولط١٢عند فصل البطارية ■
ستتم إعادة ضبط تهيئات العرض العلوي التي تم 

إعدادها حسب الطلب.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، شاشة 
العرض). 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
قبل استعمال شاشة العرض العلوي■
تأكد من أن موضع وسطوع شاشة العرض ●

العلوي ال يعيقان القيادة اآلمنة. إذا قمت 
بضبط موضع وسطوع شاشة العرض العلوي 

بصورة غري صحيحة، فقد يعيق ذلك الرؤية 
مما يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 

يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
ال تنظر إىل شاشة العرض العلوي بشكل ●

متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد 
املرتجلني أو األشياء عىل الطريق، الخ أمام 

السيارة.
تحذير حول تغيري إعدادات شاشة العرض ■

العلوي
النظام الهجني يف  ينبغي أن يكون املحرك دائراً 

وضع التشغيل أثناء تغيري إعدادات شاشة 
العرض العلوي، ولذلك تأكد من أن السيارة 

مصفوفة يف مكان جيد التهوية. يف منطقة مغلقة 
مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي 
تتضمن أول أكسيد الكربون الضار فيها وقد 
تدخل السيارة. قد يؤدي ذلك إىل الوفاة أو قد 

يشكل مخاطر صحية شديدة.



لوحة أجهزة القياس. ١-١١٤٢

يتم عرض البنود التالية يف الحالة الصحيحة:
رسالة التحذير■

يتم عرض رسائل التحذير التالية:
رسالة التحذير الرئييس•
رسالة اإلشعار (الرادار الديناميكي لنظام •

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل/الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً)

الرسائل األخرى•
/األيقونات ■

يتم عرض األيقونات التالية املرتبطة بشاشة 
العرض املتعددة املعلومات:
: أيقونة التحذير الرئييس

يتم عرضها عند عرض رسالة تحذير عىل شاشة 
)٤٠٨ص العرض املتعددة املعلومات. (

: أيقونة املعلومات
يتم عرضها عند عرض شاشة اقرتاح/نصيحة 
منبثقة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. 

) ١١٠ص(
حالة النظام الاليدوي■

تعرض عند تشغيل النظام الاليدوي.
حالة تشغيل نظام الصوت■

تعرض عند تشغيل نظام الصوت.
مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة ■

)LC500دوران املحرك (
يتم عرض مؤرش القيادة اإليكولوجية أو عداد 

رسعة دوران املحرك.
مؤرش النظام الهجني/مؤرش طاقة املوتور/■

)LC500hعداد رسعة دوران املحرك (
يتم عرض مؤرش النظام الهجني أو عداد رسعة 

دوران املحرك.
يمكن عرض مؤرش طاقة املوتور عندما يتم 

اختيار مؤرش النظام الهجني حني يكون وضع 
) مضبوطاً عىل وضع غري ٢٦٣ص القيادة (

وضع القيادة اإليكولوجية.

مالحظة
لتفادي تعرض املكونات للتلف■
ال تقم بوضع أي مرشوبات بالقرب من جهاز ●

العرض العلوي. إذا تبلل جهاز العرض فقد 
يؤدي ذلك إىل وقوع خلل كهربائي.

ال تقم بوضع أي يشء أو تثبيت ملصقات عىل ●
جهاز العرض العلوي. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل إعاقة عرض املعلومات 
عىل شاشة العرض العلوي.

ال تقم بلمس املكونات الداخلية لجهاز العرض ●
العلوي أو بإدخال يشء مدبب أو ما يشابهه يف 

جهاز العرض. 
القيام بذلك قد يتسبب يف وقوع خلل ميكانيكي.

عند تغيري إعدادات شاشة العرض العلوي■
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من تشغيل 

النظام الهجني أثناء تغيري إعدادات  املحرك 
شاشة العرض العلوي.

منطقة عرض املعلومات
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يتم عرض البنود التالية املرتبطة بنظام 
التوجيه:

اسم الشارع■
عندما يقوم نظام التوجيه بالتوجيه عىل املسار، 
سوف يتم عرض اسم الشارع التايل أعىل منطقة 

العرض.
التوجيه عىل املسار إىل الوجهة■

يعرض عندما يقوم نظام التوجيه بالتوجيه عىل 
املسار. عند االقرتاب من تقاطع طرق، سوف 

يتم عرض سهم لإلشارة إىل اتجاه السفر 
املقرتح.

البوصلة■
يتم عرض اتجاه السفر.

شاشة اسم الشارع■
سوف يتم عرض أسماء الشوارع املتضمنة يف بيانات 

الخريطة فقط.

مؤرش القيادة اإليكولوجية■

مؤرش مدى القيادة اإليكولوجية

نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً ملستوى 
التسارع

مدى القيادة اإليكولوجية
املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات (مؤرش القيادة 
.٩٨ص اإليكولوجية). للمزيد من التفاصيل، راجع 

عداد رسعة دوران املحرك■
يوضح هذا العداد رسعة دوران املحرك بعدد 

الدورات لكل دقيقة.

مؤرش النظام الهجني■

منطقة الشحن
منطقة القيادة اإليكولوجية بالنظام الهجني

منطقة القيادة اإليكولوجية
منطقة القيادة بالقوة اإلضافية

املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض عىل 
العداد (مؤرش النظام الهجني). للمزيد من التفاصيل، 

.٩٩ص راجع 

منطقة عرض الشاشة املتصلة بنظام 
التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

مؤرش القيادة اإليكولوجية/عداد رسعة 
)LC500دوران املحرك (

A

مؤرش النظام الهجني/مؤرش طاقة 
املوتور/عداد رسعة دوران املحرك 

)LC500h(

B

C

A

B

C

D



لوحة أجهزة القياس. ١-١١٦٢

مؤرش طاقة املوتور■

منطقة الشحن
منطقة القيادة بالقوة اإلضافية

املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض عىل 
العداد (مؤرش طاقة املوتور). للمزيد من التفاصيل، 

.٢٤١ص راجع 
يمكن عرض مؤرش طاقة املوتور عندما يتم اختيار 

مؤرش النظام الهجني حني يكون وضع القيادة 
) مضبوطاً عىل وضع غري وضع ٢٦٣ص (

القيادة اإليكولوجية.
عداد رسعة دوران املحرك■

يوضح هذا العداد رسعة دوران املحرك بعدد 
الدورات لكل دقيقة.

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

شاشة العرض املتعددة املعلومات
الشاشة الوسطى

مفاتيح التحكم بالعداد
"MENUزر "

لوحة اللمس

A

B

/استهالك *شاشة مراقبة الطاقة
الوقود

يمكنك مشاهدة حالة تشغيل النظام الهجني 
)LC500h ومعلومات استهالك الوقود (

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات وعىل 
الشاشة الوسطى.

يمكن عرض شاشة مراقبة الطاقة أو 
استهالك الوقود عىل الشاشة الفرعية.

مكونات النظام

A

B

C

D

E



١١٧

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

الشاشة الوسطى
 عىل  ثم اخرت Remote Touch" املوجود عىل وحدة التحكم عن بعد MENUاضغط الزر "

شاشة القائمة.
إذا تم عرض شاشة "معلومات الرحلة" أو "السجل"، قم باختيار "الطاقة".

شاشة العرض املتعددة املعلومات
 الختيار شاشة  أو  ثم اضغط  من مفاتيح التحكم بالعداد واخرت  أو اضغط 

مراقبة الطاقة.

)LC500hمراقبة الطاقة (

أثناء قيادة السيارة باملوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب)
شاشة العرض املتعددة املعلوماتالشاشة الوسطى

أثناء قيادة السيارة بكل من محرك البنزين واملوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب)
شاشة العرض املتعددة املعلوماتالشاشة الوسطى



لوحة أجهزة القياس. ١-١١٨٢

. تم استعمال هذه الصور كمثال فقط وقد تختلف عن الظروف الفعلية قليالً

أثناء قيادة السيارة بمحرك البنزين
شاشة العرض املتعددة املعلوماتالشاشة الوسطى

عندما تقوم السيارة بشحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)
شاشة العرض املتعددة املعلوماتالشاشة الوسطى

عند عدم وجود تدفق طاقة
شاشة العرض املتعددة املعلوماتالشاشة الوسطى



١١٩

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

حالة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ■
السحب)

الشاشة الوسطى

منخفض
عايل

شاشة العرض املتعددة املعلومات

منخفض
عايل

تم استعمال هذه الصور كمثال فقط وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

باستثناء السيارات الخاصة بهونغ كونغ
" عىل وحدة التحكم عن MENUاضغط الزر "

 عىل  واخرت Remote Touchبعد 
شاشة القائمة، ثم اخرت "معلومات الرحلة" أو 

"السجل".
السيارات الخاصة بهونغ كونغ

" املوجود عىل وحدة MENUاضغط الزر "
 ثم اخرت Remote Touchالتحكم عن بعد 

 عىل شاشة القائمة.
معلومات الرحلة■

إذا تم عرض شاشة غري شاشة "معلومات 
الرحلة"، قم باختيار "معلومات الرحلة".

إعادة ضبط بيانات استهالك الوقود
 دقيقة املاضية١٥استهالك الوقود خالل 
استهالك الوقود الحايل

الطاقة الكهربائية التي تمت إعادة توليدها 
)LC500h دقيقة املاضية (١٥خالل 

 واط-ساعة. يتم عرض ما ٥٠رمز واحد يشري إىل 
 رموز.٥يصل إىل 

معدل رسعة السيارة منذ بدء تشغيل 
. النظام الهجني املحرك 

املدة املنقضية منذ بدء تشغيل املحرك 
. النظام الهجني
نطاق مسافة القيادة

 دقيقة يكون مقسم ١٥معدل استهالك الوقود آلخر 
بواسطة األلوان إىل معدالت ماضية واملعدالت التي 
تم الحصول عليها منذ ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

استهالك الوقود

A

B

A

B

A

B

C

D

E

F

G



لوحة أجهزة القياس. ١-١٢٠٢

 IGNITIONمفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل 
ON>  ON قم باستعمال معدل استهالك الوقود .

املعروض كمرجع.
الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 

. الظروف الفعلية قليالً
السجل■

إذا تم عرض شاشة غري شاشة "السجل"، قم 
باختيار "السجل".

أفضل وضع الستهالك الوقود املسجل
أحدث سجل استهالك الوقود

السجل السابق الستهالك الوقود
إعادة ضبط بيانات السجل

تحديث أحدث بيانات استهالك الوقود
أحدث سجل استهالك الوقود مقسم بواسطة األلوان 
إىل معدالت سابقة ومعدل استهالك الوقود منذ آخر 

تحديث. قم باستعمال معدل استهالك الوقود 
املعروض كمرجع.

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

تحديث بيانات السجل■
قم بتحديث أحدث سجل استهالك الوقود باختيار 

"مقطع" لقياس معدل استهالك الوقود الحايل مرة 
أخرى.

إعادة تهيئة البيانات■
يمكن حذف بيانات استهالك الوقود باختيار "مسح".

نطاق مسافة القيادة■
يتم عرض أكرب مسافة تقديرية يمكن للسيارة أن 

تقطعها بالوقود املتبقي.
يتم حساب هذه املسافة وفقاً ملعدل استهالك الوقود. 

نتيجة لذلك، قد تختلف املسافة الواقعية التي يمكن 
للسيارة أن تقطعها عن املسافة املعروضة.

قم بعرض معلومات السيارة عىل الشاشة 
 أو )، ثم قم باختيار ٣٠١ص الفرعية (

 لعرض الشاشة املرغوبة.
معلومات الرحلة (النوع أ)■

يتم عرض معدل استهالك الوقود والطاقة التي 
 دقائق ماضية عىل ١٠تمت إعادة توليدها خالل 

فواصل زمنية تبلغ كل منها دقيقة واحدة 
)LC500h باإلضافة إىل مسافة القيادة (

املمكنة.

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 
كمرجع.

معلومات الرحلة (النوع ب)■
يتم عرض مسافة القيادة املمكنة وأحدث سجل 

A

B

C

D

E

استعمال الشاشة الفرعية



١٢١

٢

لوحة أجهزة القياس. ١-٢

ؤمو تامولعم
ةرايسلا ةلاح تارش

استهالك الوقود واملدة املنقضية منذ بدء تشغيل 
. النظام الهجني املحرك 

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 
كمرجع.

السجل■
يتم عرض معدل استهالك الوقود ومعدل 

استهالك الوقود األخري ونسبة استهالك الوقود 
األعىل.

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً

قم باستعمال معدل استهالك الوقود املعروض 
كمرجع.

)LC500hمراقبة الطاقة (■
يتم عرض حالة تشغيل النظام الهجني والطاقة 

التي يتم اسرتجاعها.
املحتوى املعروض هو نفس املحتوى املعروض 

ص عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. (
١١٧(

الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن 
. الظروف الفعلية قليالً



لوحة أجهزة القياس. ١-١٢٢٢



٣
١٢٣

٣

ةدايقلا ءدب لبق

قبل بدء القيادة

املعلومات عن املفاتيح.١-٣
١٢٤...............................املفاتيح

فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، .٢-٣
وإغالقها وتأمينها

١٢٨...............................األبواب
١٣٢................غطاء صندوق األمتعة

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
١٣٦............................التشغيل

ضبط املقاعد.٣-٣
١٤٣.......................املقاعد األمامية

١٤٥......حفظ موضع القيادة يف الذاكرة
١٤٨.........................مساند الرأس

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

١٥١........املرآة الداخلية للرؤية الخلفية
١٥٢......مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

فتح وإغالق النوافذ.٥-٣
١٥٥..........................النوافذ اآللية



املعلومات عن املفاتيح. ١-١٢٤٣
املعلومات عن املفاتيح.١-٣

سيارتك مزودة باملفاتيح التالية.

املفاتيح االلكرتونية
تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء •

)١٣٦ص التشغيل (
تشغيل وظيفة وحدة التحكم عن بعد الالسلكية•

املفاتيح امليكانيكية
لوحة رقم املفتاح

املفتاح الذي عىل شكل بطاقة (املفتاح 
اإللكرتوني) (إذا كانت سيارتك مزودة به)

تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل 
) ١٣٦ص(

املفتاح الذي عىل شكل بطاقة (إذا كانت سيارتك ■
مزودة به)

املفتاح الذي عىل شكل بطاقة غري مقاوم للماء.●

ينبغي استعمال املفتاح امليكانيكي املخزن يف املفتاح ●
الذي عىل شكل بطاقة عند وقوع مشكلة فقط كما 

عندما ال يعمل املفتاح الذي عىل شكل بطاقة 
بصورة صحيحة.

إذا كان من الصعب إخراج املفتاح امليكانيكي، ●
اضغط زر التحرير لألسفل باستعمال رأس قلم أو 

ما يشبه ذلك. إذا ظل من الصعب إخراجه، قم 
ص باستعمال عملة معدنية أو ما شابهها. (

١٢٧(
لتخزين املفتاح امليكانيكي يف املفتاح الذي عىل شكل ●

بطاقة، قم بإدخاله مع االحتفاظ بزر التحرير 
. مضغوطاً

إذا سقطت البطارية عن حاملها بسبب عدم تركيب ●
غطاء البطارية أو إذا قمت بنزع البطارية بسبب 

تبلل املفتاح، أعد تركيب البطارية بحيث يكون 
الطرف املوجب متجها إىل شعار لكزس.

عندما تركب طائرة■
عندما تركب طائرة واملفتاح اإللكرتوني معك، احرص 

عىل عدم ضغط أي زر من األزرار املوجودة عىل 
املفتاح اإللكرتوني عندما تكون يف الطائرة. عند وجود 
املفتاح االلكرتوني يف حقيبتك وغريها، تأكد من أنه ال 

يتم ضغط األزرار بالخطأ. إذا تم ضغط أي من 
األزرار املوجودة عىل املفتاح اإللكرتوني، فقد يؤدي 
ذلك إىل إرسال املوجات الالسلكية منه مما يمكن أن 

تعيق عمليات تشغيل الطائرة.

املفاتيح

أنواع املفاتيح

A

B

C

D



١٢٥

٣

املعلومات عن املفاتيح. ١-٣

ةدايقلا ءدب لبق

فروغ شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
عمر خدمة البطارية العادية سنة واحدة أو سنتني. ●

(يبلغ عمر خدمة بطارية املفتاح الذي عىل شكل 
بطاقة حوايل سنة ونصف.)

إذا أصبحت شحنة البطارية ضعيفة، سيتم إصدار ●
صوت التحذير يف مقصورة الركاب عندما يتوقف 

النظام الهجني عن العمل. املحرك 
يقوم املفتاح االلكرتوني باستقبال املوجات ●

الالسلكية دائماً مما يؤدي إىل فروغ شحنة 
البطارية املحملة فيه حتى عند عدم استعماله. قد 

تشري الحاالت التالية إىل أن البطارية املحملة يف 
املفتاح االلكرتوني فارغة الشحنة. قم باستبدال 

ص البطارية بأخرى جديدة إذا استدعى األمر. (
٣٨٠(

ال يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء •
التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.

أصبحت منطقة االكتشاف أصغر.•
ال ييضء املؤرش الثنائي الصمام الباعث للضوء •

LED.املوجود عىل سطح املفتاح 
لتفادي التدهور الشديد، ال ترتك املفتاح اإللكرتوني ●

 مرت من األجهزة اإللكرتونية التالية التي ١ضمن 
تنتج مجاالت مغناطيسية:

أجهزة التلفزيون•
الكمبيوترات الشخصية•
الهواتف النقالة والهواتف الالسلكية وأجهزة •

شحن البطاريات
الهواتف النقالة أو الهواتف الالسلكية التي يتم •

شحنها
املصابيح املكتبية•
أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية•

استبدال البطارية■
 ٣٨٠ص
التأكد من رقم املفتاح املسجل■

يمكن التأكد من أرقام املفاتيح املخصصة للسيارة. قم 
باستشارة وكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.

عند عرض "تم تسجيل مفتاح جديد ملزيد من ■
التفاصيل اتصل بالوكيل" عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات
سيتم عرض هذه الرسالة يف كل مرة يتم فيها فتح 
 ١٠باب السائق عند فك تأمني األبواب من الخارج ملدة 

أيام تقريباً بعد تسجيل مفتاح الكرتوني جديد.
إذا تم عرض هذه الرسالة بالرغم من أنك لم تقم 

بتسجيل مفتاح الكرتوني جديد، قم باستشارة وكيل 
لكزس للتأكد مما إذا كان مفتاح الكرتوني غري 

. معروف (غري املفتاح الذي تملكه) مسجالً

مالحظة
لتفادي تلف املفتاح■
ال تقم بإسقاط املفاتيح أو تعريضها لصدمة ●

قوية أو ثنيها.
ال تقم بتعريض املفاتيح لدرجة حرارة مرتفعة ●

ملدة طويلة من الزمن.
ال تقم بتعريض املفاتيح للماء أو غسلها يف ●

الغسالة فوق السمعية وغريها.
ال تقم بربط أية مواد معدنية أو مغناطيسية مع ●

املفاتيح أو وضع املفاتيح بالقرب منها.
ال تقم بتفكيك املفاتيح.●
ال تقم بإلصاق البطاقات أو ما شابهها عىل ●

سطح املفتاح االلكرتوني.
ال ترتك املفاتيح بالقرب من أجسام تصدر ●

مجاالت مغناطيسية مثل التلفزيونات أو أنظمة 
الصوت أو أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية.

ال ترتك املفاتيح بالقرب من األجهزة الطبية ●
الكهربائية كأجهزة العالج املنخفضة الرتددات 
أو أجهزة العالج ذات املوجات الدقيقة، وال تقم 
بتلقي العناية الطبية عندما يكون املفتاح معك.

حمل املفتاح االلكرتوني معك■
قم باملحافظة عىل املفتاح االلكرتوني بعيداً عن 

األجهزة الكهربائية املضبوطة عىل وضع التشغيل 
 سم أو أكثر. املوجات الالسلكية ١٠بمقدار 

الصادرة عن األجهزة الكهربائية املوجودة ضمن 
 سم من املفتاح االلكرتوني قد تتداخل ١٠مسافة 

مع املفتاح وتؤدي إىل عمله بشكل غري صحيح.
يف حالة وجود خلل يف النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو مشاكل أخرى خاصة 
باملفاتيح

 ٤١٩ص



املعلومات عن املفاتيح. ١-١٢٦٣

املفاتيح اإللكرتونية مجهزة بوظائف التحكم عن 
بعد التالية:

)١٢٨ص لتأمني األبواب (
)١٢٨ص  (*إلغالق النوافذ

)١٢٨ص لفك تأمني األبواب (
)١٢٨ص  (*لفتح النوافذ

)١٣٤ص لفتح غطاء صندوق األمتعة (
إلصدار صوت التحذير (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بتلك الوظيفة)
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل :*

وكيل لكزس.

اختيار وضع تحذير منع الرسقة (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة به)

 ملدة أكثر من ثانية واحدة تقريباً، عند ضغط 
سيتم إصدار صوت التحذير بصورة متقطعة 

وتومض مصابيح السيارة ملنع قيام أي شخص 
بمحاولة دخول السيارة بالقوة أو إتالفها.

إليقاف صدور صوت التحذير، اضغط أي زر موجود 
عىل املفتاح االلكرتوني.

مالحظة
عند فقدان املفتاح االلكرتوني■
 ٤١٨ص
التعامل مع املفتاح الذي عىل شكل بطاقة (إذا ■

كانت سيارتك مزودة به)
عند إدخال املفتاح امليكانيكي يف املفتاح الذي ●

عىل شكل بطاقة، ال تقم بتعريضه لقوة زائدة. 
وإال فقد يتم إلحاق رضر باملفتاح الذي عىل 

شكل بطاقة.
إذا تعرضت أطراف توصيل البطارية أو املفتاح ●

الذي عىل شكل بطاقة للماء، فقد يؤدي ذلك إىل 
تآكل البطارية وتوقف املفتاح الذي عىل شكل 

بطاقة عن العمل.
عند سقوط املفتاح يف ماء أو انسكاب مرشوبات 

عليه، انزع غطاء البطارية وامسح البطارية 
وأطراف توصيلها عىل الفور. (لنزع غطاء 

البطارية، امسكه واسحبه بخفة.) إذا تآكلت 
البطارية، اطلب استبدال البطارية بأخرى 

جديدة من وكيل لكزس.
ال تقم بتعريض غطاء البطارية لقوة زائدة أو ال ●

تقم باستعمال مفك براغي لنزع غطاء 
البطارية.

وإال فقد يتم ثني أو تلف املفتاح.
إذا قمت بنزع غطاء البطارية مراراً وتكراراً، ●

. فقد يصبح الغطاء مرتخياً
عند تركيب البطارية، تأكد من اتجاه البطارية.●

إذا قمت برتكيب البطارية باالتجاه غري 
الصحيح، فإن ذلك قد يؤدي إىل تفريغ شحنة 

البطارية برسعة.
يف الحاالت التالية، قد يتم تلف سطح املفتاح أو ●

إزالة الطالء عنه:
عند حمل املفتاح الذي عىل شكل بطاقة مع •

أجسام صلبة مثل عمالت معدنية أو مفاتيح 
أخرى.

عند حك سطح املفتاح بمواد حادة مثل حافة •
قلم رصاص ميكانيكي.

عند مسح سطح املفتاح بمرقق الطالء (ثنر) أو •
البنزين.

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية

A

B

C

D

E

F



١٢٧

٣

املعلومات عن املفاتيح. ١-٣

ةدايقلا ءدب لبق

عند استعمال املفتاح امليكانيكي، قم بضغط زر 
التحرير إلخراجه.

يمكن إدخال املفتاح امليكانيكي باتجاه واحد فقط 
ألنه توجد أخاديد عىل وجه واحد. إذا لم تتمكن من 

إدخال املفتاح يف ثقبه، اقلبه وأعد محاولة إدخاله.
بعد استعمال املفتاح امليكانيكي، قم بتخزينه يف 

املفتاح االلكرتوني. قم بنقل املفتاح امليكانيكي مع 
املفتاح االلكرتوني. إذا كانت البطارية املحملة يف 

املفتاح االلكرتوني فارغة الشحنة أو لم تعمل وظيفة 
دخول السيارة بصورة صحيحة، تحتاج إىل استعمال 

)٤١٩ص املفتاح امليكانيكي. (

عندما تحتاج إىل تسليم مفتاح السيارة إىل حارس ■
موقف السيارات

اضبط مفتاح نظام فتح غطاء صندوق األمتعة 
الرئييس عىل وضع اإليقاف وقم بتأمني صندوق 

) إذا استدعى األمر. ٣١٧ص القفازات (
انزع املفتاح امليكانيكي لالستعمال بنفسك وقم 

بتسليم املفتاح االلكرتوني فقط إىل الحارس.
إذا فقدت مفاتيحك امليكانيكية■
 ٤١٨ص
عند استعمال مفتاح غري صحيح■

تدور أسطوانة املفتاح بحرية بغض النظر عن اآللية 
الداخلية.

استعمال املفتاح امليكانيكي



فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها. ٢-١٢٨٣
فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها.٢-٣

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل■
عليك أن تحمل املفتاح االلكرتوني معك لتشغيل 

هذه الوظيفة.

اضغط االنخفاض املوجود عىل حافة ١
مقبض الباب األمامية لفك تأمني األبواب.
بعض املوديالت: اضغط االنخفاض املوجود عىل 

حافة مقبض باب السائق األمامية املمتد إىل الخارج 
لفك تأمني الباب.

اضغط االنخفاض املوجود عىل حافة مقبض باب 
الراكب األمامية املمتد إىل الخارج لفك تأمني كال 

*البابني الجانبيني.

تمتد مقابض األبواب الخارجية إىل الخارج. تعود 
مقابض األبواب الخارجية املمتدة إىل أماكنها تلقائياً 

 ثانية.٦٠يف غضون حوايل 
 ثوان بعد تأمينها.٣ال يمكن فك تأمني األبواب خالل 

يمكن تغيري تهيئات فك تأمني األبواب.:*
لتأمني األبواب اضغط الحافة الخلفية ٢

ملقبض الباب املمتد.
تعود مقابض األبواب الخارجية إىل أماكنها إذا كانت 

ممتدة إىل الخارج.
بعد القيام بتأمني األبواب تأكد من أنها مؤمنة 

).١٣١ص بإحكام بمراجعة مؤرش تأمني الباب (

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية■

يتم تأمني كال البابني الجانبيني١
تعود مقابض األبواب الخارجية إىل أماكنها إذا كانت 

ممتدة إىل الخارج.
بعد القيام بتأمني األبواب تأكد من أنها مؤمنة 

).١٣١ص بإحكام بمراجعة مؤرش تأمني الباب (
*اضغطه مطوالً إلغالق النوافذ.

يتم فك تأمني كال البابني الجانبيني٢
بعض املوديالت: يتم فك تأمني باب السائق بضغط 

 ثوان، يتم ٥الزر. عند ضغط الزر مرة ثانية خالل 
فك تأمني الباب اآلخر.

تمتد مقابض األبواب الخارجية إىل الخارج.
*اضغطه مطوالً إلغالق النوافذ.

يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل :*
وكيل لكزس.

وظيفة فتح/إغالق النوافذ الجانبية املرتبطة ■
بعمليات تشغيل الباب

. عند إغالق  عند فتح أحد األبواب يتم فتح نافذته قليالً
أحد األبواب يتم إغالق نافذته بالكامل.

وظيفة تراجع مقابض األبواب الخارجية املرتبطة ■
بالرسعة

تعود مقابض األبواب الخارجية إىل أماكنها عندما 
 كم/ساعة.١٠تصل رسعة السيارة إىل 

لتمديد مقابض األبواب الخارجية التي عادت إىل ■
أماكنها تلقائياً

يمكن تمديد مقابض األبواب الخارجية بضغط 

األبواب

تأمني وفك تأمني األبواب من الخارج



١٢٩

٣

فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها. ٢-٣

ةدايقلا ءدب لبق

االنخفاض املوجود عىل حوافها األمامية. لتأمني 
األبواب اضغط حافة مقبض الباب الخارجي الخلفية 

بعد تمديده مرة.
تحويل وظيفة فك تأمني األبواب■

من املمكن اختيار األبواب املراد فك تأمينها بواسطة 
وظيفة دخول السيارة باستخدام وحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية.
مفتاح الطاقة ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع اإليقاف.
قم بإلغاء تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر ٢

امليالن الخاصني بنظام التحذير لتفادي تشغيل 
نظام التحذير بصورة غري مقصودة أثناء تغيري 

)٩٠ص التهيئات. (
عند انطفاء ضوء املؤرش املوجود عىل سطح ٣

  أو  أو املفتاح، اضغط 
  ثوان تقريباً أثناء ضغط ٥مطوالً ملدة 

. مطوالً
تتغري التهيئة يف كل مرة يتم فيها تنفيذ إحدى 

العمليات كما هو موضح أدناه. (عند تغيري التهيئة 
بصورة مستمرة، ارفع أصبعك عن الزر وانتظر ملدة 

.)٣ ثوان عىل األقل وقم بتكرار الخطوة ٥

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار:١*
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:٢*

لتفادي تشغيل نظام التحذير بصورة غري مقصودة، 
قم بفك تأمني األبواب باستعمال وحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية وافتح أحد األبواب ثم أغلقه بعد تغيري 
 ٣٠التهيئات. (إذا لم تقم بفتح أي من األبواب خالل 

 ، يتم تأمني األبواب مرة ثانية بعد ضغط 
(. ثانية وتتم تهيئة نظام التحذير تلقائياً

عند تشغيل نظام التحذير، قم بإيقافه عىل الفور. 
) ٨٨ص(

شاشة العرض 
املتعددة املعلومات/
الصوت اإلشاري

وظيفة فك التأمني

*١

*٢

خارج السيارة: يتم 
إصدار الصوت 

 مرات٣اإلشاري 
داخل السيارة: يتم 

إصدار الصوت 
اإلشاري مرة 
واحدة

ضغط االنخفاض املوجود عىل 
حافة مقبض باب السائق 

األمامية يؤدي إىل فك تأمني 
باب السائق فقط.

ضغط االنخفاض املوجود عىل 
حافة مقبض باب الراكب 

األمامية يؤدي إىل فك تأمني 
كال البابني الجانبيني.

خارج السيارة: يتم 
إصدار الصوت 
اإلشاري مرتني

داخل السيارة: يتم 
إصدار الصوت 
اإلشاري مرة 
واحدة

ضغط االنخفاض املوجود عىل 
حافة مقبض أحد البابني 

األمامية يؤدي إىل فك تأمني 
كال البابني الجانبيني.



فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها. ٢-١٣٠٣

نظام فك تأمني األبواب باكتشاف تعرض السيارة ■
للصدمة

عند تعرض السيارة لصدمة شديدة، يتم فك تأمني كال 
البابني الجانبيني. ولكن قد ال يعمل النظام وفقاً لقوة 

الصدمة أو نوع الحادث.
إشارات التشغيل■

تومض وماضات التحذير من الخطر لإلشارة إىل أنه 
تم تأمني/فك تأمني األبواب. (التأمني: مرة واحدة؛ فك 

التأمني: مرتني)
بعض املوديالت: يتم إصدار صوت إشاري لإلشارة 
إىل تأمني/فك تأمني األبواب. (التأمني: مرة واحدة، 

فك التأمني: مرتني)
يتم إصدار صوت إشاري لإلشارة إىل أن النوافذ 

تتحرك.
ميزة ضمان األمان■

 ثانية تقريباً بعد فك ٣٠إذا لم يتم فتح أي باب خالل 
تأمني السيارة، تقوم ميزة ضمان األمان بتأمني 

السيارة تلقائياً مرة ثانية.
صوت التحذير من الباب املفتوح■

 ٥يتم إصدار صوت إشاري بصورة مستمرة ملدة 
ثوان إذا قمت بمحاولة تأمني األبواب مع وجود باب 
غري مغلق بالكامل. قم بإغالق الباب بالكامل إليقاف 

صوت التحذير وقم بتأمني السيارة مرة ثانية.
تهيئة نظام التحذير■

ص تأمني األبواب يؤدي إىل ضبط نظام التحذير. (
٨٨(
الظروف التي تؤثر عىل عمل النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية

 ١٣٨ص
إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ■

التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية بشكل 
صحيح

استعمل املفتاح امليكانيكي لتأمني وفك تأمني األبواب. 
) ٤١٩ص (

عليك استبدال بطارية املفتاح بأخرى جديدة إذا كانت 
)٣٨٠ص شحنتها فارغة. (

 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية ■
ال يمكن تأمني وفك تأمني األبواب باستعمال النظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم 
عن بعد الالسلكية. قم بتأمني/فك تأمني األبواب 

)٤١٩ص باستعمال املفتاح امليكانيكي. (
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، وظيفة فك 
التأمني باستعمال املفتاح). 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
لتفادي وقوع حادث■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة 
السيارة.

عدم قيامك بذلك يمكن أن يؤدي إىل فتح باب 
وانقذاف راكب إىل خارج السيارة، مما يتسبب يف 

الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
تأكد من أن كال البابني الجانبيني مغلقان ●

ومؤمنان بإحكام.
ال تقم بسحب مقبض الباب الداخيل أثناء ●

القيادة.
قد ينفتح باب السائق حتى إذا كانت مؤمنة.

وظيفة فتح/إغالق النوافذ الجانبية املرتبطة ■
بعمليات تشغيل الباب

ال تمسك بحافة النافذة الجانبية العلوية عند إغالق 
الباب. وإال فقد تعلق أصابعك أو يدك بالنافذة.

عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ■
وتشغيل النوافذ اآللية

قم بتشغيل النوافذ اآللية بعد التأكد من عدم 
احتمال احتباس أي جزء من أجسام الركاب 

بالنافذة. كذلك، ال تسمح لألطفال بتشغيل وحدة 
التحكم عن بعد الالسلكية. من املحتمل احتباس 

أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين 
بالنافذة اآللية.



١٣١

٣

فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها. ٢-٣

ةدايقلا ءدب لبق

مفاتيح تأمني الباب■

يتم تأمني كال البابني الجانبيني١
.ييضء املؤرش 

يتم فك تأمني كال البابني الجانبيني٢
.ينطفئ املؤرش 

مقابض األبواب الداخلية■
اسحب مقبض الباب الداخيل لفك تأمني الباب.

.ينطفئ مؤرش تأمني الباب 
يمكن فتح باب السائق بسحب مقبض الباب الداخيل 

.حتى إذا أضاء مؤرش تأمني الباب 

مؤرش تأمني الباب■
ييضء مؤرش تأمني الباب عندما يتم تأمني الباب. 

ينطفئ مؤرش تأمني الباب تلقائياً إذا أضاء ألكثر من 
مفتاح ٣٠  ثانية حني يكون مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة يف وضع اإليقاف.

إذا تم عرض رمز عىل شاشة العرض املتعددة ■
املعلومات يشري إىل أن أحد البابني الجانبيني أو 

كالهما مفتوح
أحد البابني الجانبيني أو كالهما، أو غطاء حجرية 

املحرك، أو صندوق األمتعة غري مغلق بالكامل. إذا 
 كم/ساعة، يومض ضوء ٥وصلت رسعة السيارة إىل 

التحذير الرئييس ويصدر صوت التحذير لإلشارة إىل 
أن الباب (األبواب) غري مغلق بالكامل. احرص عىل 

إغالق كل من غطاء حجرية املحرك، وصندوق األمتعة 
والبابني الجانبيني.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري املدة التي تنقيض قبل انطفاء مؤرش تأمني 

الباب. 
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

يمكن تشغيل الوظائف التالية وإلغاؤها:

تحذير
عند ركوب السيارة والنزول منها■

ال تقم بالدوس عىل لوحة الباب املعدنية. االنزالق 
عليها قد يؤدي إىل وقوع إصابات.

تأمني وفك تأمني األبواب من الداخل

A

A

A

Aًأنظمة تأمني األبواب وفك تأمينها تلقائيا



فتح األبواب وغطاء صندوق األمتعة، وإغالقها وتأمينها. ٢-١٣٢٣

للحصول عىل التعليمات حول إعدادها حسب الطلب، 
.٤٥٢ص راجع 

التشغيلالوظيفة

وظيفة تأمني األبواب 
املتصلة برسعة 

السيارة

يتم تأمني كال البابني 
الجانبيني تلقائياً عند وصول 

 كم/٢٠رسعة السيارة إىل 
ساعة تقريباً أو أعىل.

وظيفة تأمني األبواب 
املتصلة بوضع جهاز 

نقل الحركة

يتم تأمني كال البابني 
الجانبيني تلقائياً عند تحويل 
جهاز نقل الحركة إىل وضع 

.Pغري وضع االنتظار 
وظيفة فك تأمني 

األبواب املتصلة 
بوضع جهاز نقل 

الحركة

يتم فك تأمني كال البابني 
الجانبيني تلقائياً عند تحويل 
جهاز نقل الحركة إىل وضع 

.Pاالنتظار 

وظيفة فك تأمني 
األبواب املتصلة بباب 

السائق

يتم فك تأمني كال البابني 
الجانبيني تلقائياً عند فتح 

 ٤٥باب السائق يف خالل 
ثانية تقريباً بعد ضبط 
مفتاح تشغيل املحرك 

مفتاح الطاقة عىل وضع 
اإليقاف.

غطاء صندوق األمتعة

يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة باستعمال 
مفتاح نظام فتح غطاء صندوق األمتعة أو 

وظيفة دخول السيارة أو وظيفة التحكم عن 
بعد الالسلكية.

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

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

قبل بدء القيادة■
تأكد من كون غطاء صندوق األمتعة مغلقاً ●

بالكامل. إذا لم يكن غطاء صندوق األمتعة 
مغلقاً بالكامل، فقد ينفتح بصورة غري متوقعة 
أثناء القيادة ويرتطم بأشياء موجودة بالقرب 

منه أو تنقذف األمتعة إىل خارج صندوق 
األمتعة، مما يؤدي إىل وقوع حادث.

ال تسمح لألطفال باللعب يف صندوق األمتعة.●
إذا تم تأمني صندوق األمتعة بصورة غري 

مقصودة عند وجود طفل فيه، فقد يعاني 
الطفل من اإلعياء الحراري أو االختناق أو 

يتعرض إلصابات أخرى.
ال تقم بالسماح للطفل بفتح أو إغالق غطاء ●

صندوق األمتعة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل فتح غطاء صندوق 

األمتعة بصورة غري متوقعة أو إىل احتباس يد 
الطفل أو رأسه أو عنقه بغطاء صندوق األمتعة 

أثناء انغالقه.
نقاط هامة أثناء القيادة■

ال تقم مطلقاً بالسماح ألي شخص بالجلوس يف 
صندوق األمتعة. عند تعشيق الفرامل بصورة 

مفاجئة أو يف حالة وقوع اصطدام، قد يتعرض 
للوفاة أو اإلصابة الخطرية.
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تحذير
استعمال صندوق األمتعة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل احتباس 
أجزاء الجسم، األمر الذي يتسبب يف اإلصابة 

الخطرية.
انزع أي من الثلج أو الجليد عن غطاء صندوق ●

األمتعة قبل فتحه. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
إىل انغالق غطاء صندوق األمتعة مرة أخرى 

بشكل مفاجئ بعد فتحه.
عند فتح غطاء صندوق األمتعة أو إغالقه، تأكد ●

من كون املنطقة املحيطة به آمنة بعناية.
إذا كان هناك أي شخص بالقرب من السيارة، ●

تأكد من سالمته وقم بإبالغه بفتح غطاء 
صندوق األمتعة أو إغالقه.

توخى الحذر عند فتح غطاء صندوق األمتعة أو ●
إغالقه يف جو الريح العاصف ألنه قد يتحرك 

فجأة بفعل الريح القوية.
من األصعب فتح غطاء صندوق األمتعة أو ●

إغالقه عند وجود السيارة عىل طريق مائل مما 
عند وجودها عىل طريق مستو، ولذلك احذر من 

انفتاح غطاء صندوق األمتعة أو انغالقه 
بصورة غري متوقعة. تأكد من كون غطاء 

صندوق األمتعة مفتوحاً تماماً ومثبتاً يف مكانه 
قبل استعمال صندوق األمتعة.

عند فتح غطاء صندوق األمتعة، احرص عىل أال ●
يرتطم بوجه أو جسم أي أحد.

عند إغالق غطاء صندوق األمتعة، توخى مزيداً ●
من الحذر لتفادي احتباس أصابعك وغريها به.

عند إغالق غطاء صندوق األمتعة، تأكد من ●
ضغط سطحه الخارجي بخفة. إذا قمت بإغالق 

غطاء صندوق األمتعة بالكامل باستعمال 
مقبض غطاء صندوق األمتعة، فقد يؤدي ذلك 

إىل احتباس يديك أو ذراعيك.
ال تقم بسحب دعامة وحدة توهني حركة غطاء ●

صندوق األمتعة إلغالقه، وال تعلق أي يشء عىل 
دعامة وحدة توهني حركة غطاء صندوق 

األمتعة.
القيام بذلك إىل احتباس يديك بدعامة وحدة 
توهني حركة غطاء صندوق األمتعة أو تلف 

الدعامة مما يتسبب يف وقوع حادث.
ال تعمد اىل تركيب أية كمالية غري القطع ●

األصلية الخاصة بسيارة لكزس عىل غطاء 
صندوق األمتعة. إذا تم تسليط حمل إضايف عىل 

غطاء صندوق األمتعة، فقد يؤدي ذلك إىل 
انغالق الغطاء بشكل مفاجئ مرة أخرى بعد 

فتحه.

مالحظة
دعامات وحدة توهني حركة غطاء صندوق ■

األمتعة
صندوق األمتعة مجهز بدعامات وحدة توهني 

 التي تحافظ عىل غطاء صندوق الحركة 
األمتعة يف موضعه.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل إلحاق رضر بدعامة 

 وحدة توهني حركة غطاء صندوق األمتعة 
مما يتسبب يف وقوع خلل.

A

A
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مفتاح فاتح غطاء صندوق األمتعة■
اضغط مفتاح نظام فتح غطاء صندوق األمتعة.

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل■
احمل املفتاح االلكرتوني واضغط الزر.

يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة بدون املفتاح 
اإللكرتوني عند فك تأمني كال البابني الجانبيني 

بواسطة إحدى الطرق التالية:

وظيفة دخول السيارة•
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية•
مفاتيح تأمني الباب•
نظام فك تأمني األبواب تلقائياً•
املفتاح امليكانيكي•

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية■
. اضغط املفتاح مطوالً

بعض املوديالت: يتم إصدار صوت إشاري.

مصباح صندوق األمتعة■
ييضء مصباح صندوق األمتعة عند فتح غطاء 

صندوق األمتعة.
الوظيفة التي تمنع تأمني غطاء صندوق األمتعة ■

من الداخل باستعمال املفتاح االلكرتوني
سيتم إصدار صوت التحذير عند محاولة إغالق ●

غطاء صندوق األمتعة واملفتاح اإللكرتوني موجود 
يف صندوق األمتعة حني يكون كال البابني الجانبيني 

مؤمن.
يف هذه الحالة، يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة 

بواسطة ضغط زر فك تأمني غطاء صندوق 

مالحظة
ال تقم بتثبيت أي يشء غريب مثل ملصقات أو●

بطاقات بالستيكية أو مواد االلتصاق عىل 
قضيب دعامة وحدة توهني الحركة.

ال تلمس قضيب وحدة توهني الحركة باستعمال ●
قفازات أو أنسجة أخرى.

ال تعمد اىل تركيب أية كمالية غري القطع ●
األصلية الخاصة بسيارة لكزس عىل غطاء 

صندوق األمتعة.
ال تقم بوضع يدك عىل دعامة وحدة توهني ●

الحركة أو تسليط قوة عليها من الجانب.

فتح غطاء صندوق األمتعة
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األمتعة املوجود عىل غطاء صندوق األمتعة.
عند تأمني كال البابني الجانبيني ووضع املفتاح ●

اإللكرتوني االحتياطي يف صندوق األمتعة، يتم 
تشغيل وظيفة منع تأمني السيارة عند ترك املفتاح 

يف السيارة ليكون فتح غطاء صندوق األمتعة 
. ملنع رسقة سيارتك، تأكد من وجود جميع  ممكناً

املفاتيح االلكرتونية معك عند مغادرتها.
عند تأمني كال البابني الجانبيني ووضع املفتاح ●

اإللكرتوني يف صندوق األمتعة، قد ال يتم اكتشاف 
املفتاح وفقاً ملوضعه وحالة املوجات الالسلكية 

املحيطة بالسيارة. يف هذه الحالة ال يمكن تشغيل 
وظيفة منع تأمني السيارة عند وجود املفتاح فيها، 

مما يؤدي إىل تأمني صندوق األمتعة عند إغالق 
غطاء صندوق األمتعة. تأكد من وجود املفتاح معك 

قبل إغالق غطاء صندوق األمتعة.
ال يمكن تشغيل وظيفة منع تأمني السيارة عند ●

وجود املفتاح يف السيارة إذا تم فك تأمني أحد 
البابني. يف هذه الحالة، افتح غطاء صندوق األمتعة 
باستعمال مفتاح نظام فتح غطاء صندوق األمتعة.

قد يتم إصدار صوت التحذير إذا تم إغالق غطاء ●
صندوق األمتعة باليد املمسكة باملفتاح اإللكرتوني 

. ال يتم  حني يكون كال البابني الجانبيني مؤمناً
تأمني غطاء صندوق األمتعة يف هذه الحالة. ال تقم 

بإغالق غطاء صندوق األمتعة باليد املمسكة 
باملفتاح اإللكرتوني.

إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ■
التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية بشكل 

صحيح
استعمل زر فتح غطاء صندوق األمتعة لفك تأمني 

) ٤١٩ص غطاء صندوق األمتعة. (
عليك استبدال بطارية املفتاح بأخرى جديدة إذا كانت 

)٣٨٠ص شحنتها فارغة. (
إذا تم عرض رمز عىل شاشة العرض املتعددة ■

املعلومات يشري إىل أن صندوق األمتعة مفتوح
 ١٣١ص
 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية ■

ال يمكن تأمني وفك تأمني غطاء صندوق األمتعة 
باستعمال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. قم 
بتأمني/فك تأمني غطاء صندوق األمتعة باستعمال 

)٤٢٢ص املفتاح امليكانيكي. (
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري عملية فك تأمني غطاء صندوق األمتعة. 
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

باستعمال مقبض غطاء صندوق األمتعة، قم 
بإنزال غطاء صندوق األمتعة بدون تسليط قوة 
عىل الجزء الجانبي منه واضغط غطاء صندوق 

األمتعة لألسفل من خارجه إلغالقه.

يمكن إبطال نظام فتح غطاء صندوق األمتعة 
مؤقتاً لحماية األمتعة املخزنة يف صندوق 

األمتعة من الرسقة.
اضبط مفتاح نظام فتح غطاء صندوق األمتعة 

الرئييس املوجود يف صندوق القفازات عىل وضع 
اإليقاف إلبطال نظام فتح غطاء صندوق 

األمتعة.

إغالق غطاء صندوق األمتعة

حماية األمتعة من الرسقة
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تشغيل
إيقاف

ال يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة حتى بواسطة 
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو وظيفة دخول 

السيارة عندما يكون مفتاح نظام فتح غطاء صندوق 
األمتعة الرئييس مضبوطاً عىل وضع اإليقاف.

عند تسليم مفتاح السيارة إىل حارس موقف ■
السيارات

 ١٢٧ص

موضع الهوائي■

الهوائيات املركبة خارج املقصورة
الهوائيات املركبة داخل املقصورة

الهوائي املركب عىل السطح الداخيل من غطاء 
صندوق األمتعة

الهوائي املركب عىل السطح الخارجي من غطاء 
صندوق األمتعة

A

B

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل

يمكن تنفيذ عمليات التشغيل التالية ببساطة 
بواسطة حمل املفتاح اإللكرتوني (بما يف ذلك 

املفتاح الذي عىل شكل بطاقة) معك، عىل 
سبيل املثال، يف جيبك. ينبغي عىل السائق 

. حمل املفتاح االلكرتوني معه دائماً
) لتأمني وفك تأمني األبواب ١٢٨ص(
) لفتح غطاء صندوق األمتعة ص

١٣٤(
 النظام الهجني لتشغيل املحرك 

) ١٧٣، ١٦٩ص(

A

B

C

D
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املدى الفعال (املنطقة التي يتم ضمنها استشعار ■
املوجات الصادرة من املفتاح اإللكرتوني)

عند تأمني وفك تأمني األبواب
يمكن تشغيل النظام عندما يكون املفتاح 

 مرت من مقبض ٠٫٧االلكرتوني ضمن حوايل 
الباب الخارجي. (ال يمكن تشغيل سوى األبواب 

التي تقوم باستشعار املفتاح.)
عند فتح صندوق األمتعة

يمكن تشغيل النظام عندما يكون املفتاح 
 مرت من زر فك ٠٫٧االلكرتوني ضمن حوايل 

تأمني غطاء صندوق األمتعة.
النظام الهجني أو تغيري  عند تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة أوضاع مفتاح تشغيل املحرك 

يمكن تشغيل النظام عندما يكون املفتاح 
اإللكرتوني يف السيارة.

إذا تم إصدار صوت التحذير أو عرض رسالة ■
التحذير

يتم إصدار صوت التحذير وعرض رسائل التحذير 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات لتفادي رسقة 

السيارة أو الحوادث الناشئة عن تشغيل السيارة 
بشكل غري صحيح. عند عرض رسالة التحذير، قم 

بتنفيذ اإلجراءات املالئمة وفقاً لرسالة التحذير 
املعروضة عىل الشاشة.

عند إصدار صوت التحذير فقط، الظروف وعمليات 
التصحيح التي ينبغي تنفيذها هي كما ييل.

عند إصدار صوت التحذير الخارجي مرة واحدة ●
 ثوان٥ملدة 

عند إصدار صوت التحذير الداخيل بصورة ●
مستمرة

عند عرض "تم إيجاد املفتاح يف السيارة" عىل ■
شاشة العرض املتعددة املعلومات

تمت محاولة تأمني األبواب باستعمال النظام الذكي 
لدخول السيارة وبدء التشغيل مع بقاء املفتاح 

االلكرتوني يف السيارة. قم بإخراج املفتاح االلكرتوني 
من السيارة وتأمني األبواب مرة ثانية.

وظيفة توفري شحنة البطارية■
سيتم تشغيل وظيفة توفري شحنة البطارية لتفادي 

تفريغ شحنة بطارية املفتاح اإللكرتوني أو شحنة 

A

B

C

عملية التصحيحالحالة
تم إغالق غطاء صندوق 

األمتعة عندما يكون املفتاح 
االلكرتوني داخل صندوق 
األمتعة وتأمني كال البابني 

الجانبيني.

قم بإخراج املفتاح 
االلكرتوني من 

صندوق األمتعة 
وإغالق غطاء 

صندوق األمتعة.

تمت محاولة تأمني السيارة 
. مع بقاء أحد األبواب مفتوحاً

قم بإغالق كال 
البابني الجانبيني 

وتأمني األبواب مرة 
ثانية.

عملية التصحيحالحالة
تم ضبط مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة عىل  املحرك 
وضع الكماليات 

ACCESSORY مع بقاء 
باب السائق مفتوحاً (أو تم 
فتح باب السائق مع وجود 

مفتاح  مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة يف وضع الكماليات 

ACCESSORY.(

اضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح  املحرك 

الطاقة عىل وضع 
اإليقاف وقم بإغالق 

باب السائق.

يتم ضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة عىل  املحرك 

وضع اإليقاف بينما يكون 
. باب السائق مفتوحاً

قم بإغالق باب 
السائق.
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 فولط أثناء عدم تشغيل السيارة ملدة ١٢البطارية 
طويلة من الزمن.

قد يستغرق األمر يف الظروف التالية بعض الوقت ●
إىل أن يتم فك تأمني األبواب باستعمال النظام 

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل.
 مرت ٢عند ترك املفتاح اإللكرتوني ضمن حوايل •

 دقائق أو أكثر.١٠تقريباً من خارج السيارة ملدة 
عند عدم استعمال النظام الذكي لدخول السيارة •

 أيام أو أكثر.٥وبدء التشغيل ملدة 
عند عدم استعمال النظام الذكي لدخول السيارة ●

 يوماً أو أكثر، ال يمكن فك ١٤وبدء التشغيل ملدة 
تأمني األبواب عن طريق باب الراكب األمامي. يف 

هذه الحالة، اضغط االنخفاض املوجود عىل حافة 
مقبض باب السائق األمامية أو قم باستعمال وحدة 

التحكم عن بعد الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي 
لفك تأمني األبواب.

ضبط املفتاح اإللكرتوني عىل وضع توفري شحنة ■
البطارية

عند ضبط وضع توفري شحنة البطارية، يتم تقليل 
تفريغ شحنة البطارية بواسطة منع املفتاح 

االلكرتوني من استقبال موجات السلكية.
  مرتني أثناء ضغط اضغط 

. تأكد من وميض مؤرش املفتاح االلكرتوني   ٤مطوالً
مرات. 

أثناء تشغيل وضع توفري شحنة البطارية، ال يمكن 
استخدام النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل. إللغاء الوظيفة، اضغط أياً من األزرار 
املوجودة عىل املفتاح االلكرتوني.

الظروف املؤثرة عىل التشغيل■
إن النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل 

يستعمل موجات السلكية ضعيفة. يف الحاالت التالية، 
قد يتأثر االتصال بني املفتاح االلكرتوني والسيارة، 

مما يعيق تشغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

التشغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية والنظام 
النظام املانع للتشغيل  املانع لتشغيل املحرك 

ص بصورة صحيحة. (طرق التغلب عىل املشكلة: 
٤١٩(

عندما تكون البطارية املحملة يف املفتاح االلكرتوني ●
فارغة الشحنة

عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون ●
أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد 

بالوقود أو محطة بث راديو أو شاشة عرض كبرية 
أو مطار أو مواقع أخرى تولد موجات السلكية 

قوية أو ضوضاء كهربائية
عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف ●

السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر
عندما يكون املفتاح االلكرتوني مالمساً للمواد ●

املعدنية التالية أو مغطى بها
بطاقات عليها ورق أملنيوم•
علب سجائر يوجد فيها ورق أملنيوم•
محافظ نقود أو حقائب معدنية•
عمالت معدنية•
أجهزة تدفئة اليدين املصنوعة من املواد املعدنية•
DVD و CDوسائط مثل أسطوانات •

عندما يتم استعمال مفاتيح السلكية أخرى (ترسل ●
املوجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك

عند حمل املفتاح االلكرتوني مع األجهزة التالية ●
التي تولد املوجات الالسلكية

مفتاح الكرتوني أو مفتاح السلكي يصدر موجات •
السلكية خاص بسيارة أخرى

كمبيوترات شخصية أو أجهزة شخصية رقمية •
)PDA(

أجهزة الصوت الرقمية•
أنظمة ألعاب نقالة•

عند وضع طبقة تظليل تتضمن محتويات معدنية ●
أو مواد معدنية عىل النافذة الخلفية

عند وجود املفتاح االلكرتوني بالقرب من شاحن ●
بطارية أو أجهزة الكرتونية

مالحظة حول وظيفة دخول السيارة■
حتى عندما يكون املفتاح االلكرتوني ضمن املدى ●

الفعال (املناطق التي يتم فيها اكتشاف املفتاح)، قد 
ال يعمل النظام بصورة صحيحة يف الحاالت التالية:

حني يكون املفتاح االلكرتوني قريباً جداً من النافذة •
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أو مقبض الباب الخارجي أو قريباً من األرض أو 
يف مكان مرتفع عند محاولة تأمني أو فك تأمني 

األبواب.
يكون املفتاح اإللكرتوني قريباً من األرض أو يف •

مكان مرتفع أو قريباً جداً من منتصف واقية 
الصدمات الخلفية عندما يكون غطاء صندوق 

. األمتعة مفتوحاً
عند وجود املفتاح االلكرتوني عىل لوحة أجهزة •

التحكم واملقاييس أو عىل صينية األمتعة الخلفية أو 
عىل األرضية أو يف جيوب الباب أو يف صندوق 

النظام الهجني  القفازات عند بدء تشغيل املحرك 
مفتاح  أو تغيري أوضاع مفتاح تشغيل املحرك 

. الطاقة
ال ترتك املفتاح اإللكرتوني عىل لوحة أجهزة التحكم ●

واملقاييس أو قرب جيوب األبواب عند مغادرة 
السيارة. وفقاً ألوضاع استقبال املوجات 

الالسلكية، قد يكتشفها الهوائي املوجود خارج 
املقصورة مما يجعل تأمني األبواب من الخارج 

ممكناً، وهذا قد يحصل مع وجود املفتاح 
االلكرتوني داخل السيارة.

طاملا كان املفتاح اإللكرتوني ضمن املدى الفعال، ●
يمكن ألي شخص تأمني أو فك تأمني األبواب. 

ولكن ال يمكن فك تأمني السيارة سوى عن طريق 
األبواب التي تقوم باكتشاف اإلشارات الصادرة 

من املفتاح االلكرتوني.
حتى عندما ال يكون املفتاح االلكرتوني يف السيارة، ●

النظام الهجني  قد يمكن بدء تشغيل املحرك 
عندما يكون املفتاح االلكرتوني بالقرب من النافذة.

قد يتم فك تأمني/تأمني األبواب عند رش كمية ●
كبرية من املاء عىل مقبض الباب، عىل سبيل املثال، 
أثناء القيادة يف املطر أو غسل السيارة، وذلك عند 

وجود املفتاح االلكرتوني يف املدى الفعال. (يتم 
 ثانية تقريباً إذا لم ٣٠تأمني األبواب تلقائياً بعد 

يتم فتح أي من األبواب أو إغالقها.)
إذا قمت باستعمال وحدة التحكم عن بعد ●

الالسلكية لتأمني األبواب عندما يكون املفتاح 
اإللكرتوني قريباً من السيارة، قد ال يكون فك 

تأمني األبواب باستعمال وظيفة دخول السيارة 
. (قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد  ممكناً

الالسلكية لفك تأمني األبواب.)
بعض املوديالت: عند تنفيذ التأمني باستعمال ●

مستشعر التأمني، سيتم عرض إشارات التأكيد 

مرتني بالتتابع. بعد ذلك، لن يتم عرض تلك 
اإلشارات.

إذا تبلل مقبض الباب عند وجود املفتاح اإللكرتوني ●
ضمن املدى الفعال، قد يتم تأمني الباب وفك تأمينه 
بصورة متكررة. يف هذه الحالة، قم بتنفيذ عمليات 

التصحيح التالية لغسل السيارة:
قم بوضع املفتاح االلكرتوني بعيداً عن السيارة •

 مرت أو أكثر. (احرص عىل عدم تعريض ٢بمقدار 
املفتاح للرسقة.)

اضبط املفتاح اإللكرتوني عىل وضع توفري شحنة •
البطارية إلبطال النظام الذكي لدخول السيارة 

)١٣٧ص وبدء التشغيل. (
إذا تبلل أحد مقابض األبواب باملاء أثناء غسل ●

السيارة مع وجود املفتاح االلكرتوني يف السيارة، 
قد يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات وإصدار صوت التحذير خارج السيارة. 
إليقاف إصدار صوت التحذير، قم بتأمني كال 

البابني الجانبيني.
إذا ظل أحد مقابض األبواب الخارجية ممتداً أثناء ●

غسل السيارة فقد يؤدي ذلك إىل فتح الباب أو 
تعرض املقبض للتلف. تأكد من عودة مقابض 

األبواب الخارجية إىل أماكنها قبل دخول ماكينة 
غسل السيارات.

عند تشغيل مقبض الباب بشكل مفاجئ أو عند ●
تشغيله بعد دخولك ضمن املدى الفعال مبارشة، قد 

ال يتم فك تأمني األبواب. املس مستشعر فك تأمني 
الباب وتأكد من فك تأمني األبواب قبل سحب 

مقبض الباب مرة ثانية.
قد يستغرق فك تأمني السيارة وقتاً أطول إذا كان ●

هناك مفتاح إلكرتوني آخر ضمن املدى الفعال.
عند عدم قيادة السيارة ملدة طويلة من الزمن■
 مرت من السيارة ٢ال ترتك املفتاح االلكرتوني ضمن ●

لتفادي تعرضها للرسقة.
يمكن إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●

. التشغيل مقدماً
لتشغيل النظام بصورة صحيحة■
تأكد من حمل املفتاح اإللكرتوني عند تشغيل ●

النظام. ال تقرب املفتاح االلكرتوني من السيارة 
كثرياً عند تشغيل النظام من خارج السيارة.

وفقاً ملوضع املفتاح اإللكرتوني وطريقة مسكه، قد 
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ال يتم اكتشاف املفتاح بصورة صحيحة وقد ال 
يعمل النظام بشكل صحيح. (قد يتم تشغيل نظام 

التحذير عرضياً أو قد ال تعمل وظيفة منع تأمني 
األبواب.)

ال ترتك املفتاح االلكرتوني يف صندوق األمتعة. ●
قد ال تعمل وظيفة منع تأمني السيارة عند وجود 
املفتاح يف السيارة وفقاً للموضع الذي يوجد فيه 

املفتاح (الحافة الداخلية لصندوق األمتعة) أو 
الظروف (عند وجوده يف علبة معدنية أو بالقرب 
من مواد معدنية) واملوجات الالسلكية يف املنطقة 

)١٣٤ص املحيطة بالسيارة. (
عندما ال يعمل املفتاح االلكرتوني بصورة صحيحة■
تأمني وفك تأمني األبواب وفتح صندوق األمتعة: ●

 ٤١٩ص
● : النظام الهجني ٤٢٠ص بدء تشغيل املحرك 

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال النظام الذكي 

لدخول السيارة وبدء التشغيل). 
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل يف التهيئة حسب الطلب، راجع رشح 

العمليات التالية.
تأمني وفك تأمني األبواب وفتح صندوق األمتعة: ●

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو 
)٤١٩، ١٣٤، ١٢٨ص املفتاح امليكانيكي. (

النظام الهجني وتغيري أوضاع ● تشغيل املحرك 
 : مفتاح الطاقة ص مفتاح تشغيل املحرك 

٤٢٠
● : النظام الهجني ، ١٧١ص إيقاف املحرك 

١٧٥
شهادة النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل■
للسيارات الخاصة بتايوان

للسيارات الخاصة بسنغافورة
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للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان
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للسيارات الخاصة بكوراساو

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

تحذير
تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة ■

إلكرتونية
ينبغي عىل األشخاص الذين يستعملون منظم ●

رضبات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو 
مزيل رجفان رضبات القلب املحافظة عىل 

مسافة كافية بينهم وبني الهوائيات الخاصة 
بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل. 

) ١٣٦ص(
قد تؤثر املوجات الالسلكية عىل عمل تلك 

األجهزة بصورة سلبية. يمكن إبطال وظيفة 
دخول السيارة إذا استدعى األمر. قم باستشارة 
وكيل لكزس للحصول عىل املعلومات التفصيلية 

مثل تردد املوجات الالسلكية وتوقيت إصدار 
املوجات الالسلكية. قم بعد ذلك باستشارة 

الطبيب للتأكد مما إذا كان يجب عليك إبطال 
وظيفة دخول السيارة أم ال.

ينبغي عىل مستخدمي أي جهاز طبي كهربائي ●
غري منظم رضبات القلب أو منظم القلب 

الكهربائي أو مزيل رجفان رضبات القلب 
استشارة الجهة املصنعة لتلك األجهزة 

بخصوص تشغيلها تحت تأثري املوجات 
الالسلكية.

يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر عىل عمل تلك 
األجهزة الطبية بصورة غري متوقعة.

قم باستشارة وكيل لكزس بخصوص التفاصيل 
حول إبطال وظيفة دخول السيارة.



١٤٣

٣

ضبط املقاعد. ٣-٣

ةدايقلا ءدب لبق

ضبط املقاعد.٣-٣

ضبط موضع املقعد
ضبط زاوية ظهر املقعد

ضبط ارتفاع مساند الرأس (إذا كانت 
)١٤٨ص سيارتك مجهزة بها) (

ضبط زاوية وسادة املقعد (األمامية)
ضبط ارتفاع املقعد

ضبط مسند أسفل الظهر

عند ضبط املقعد■
تأكد من أن الركاب أو األغراض املحيطة باملقعد ال ●

تالمسه.
انتبه عند قيامك بضبط املقعد لئال يتالمس مسند ●

الرأس مع السقف.

الوظيفة املرتبطة باملقعد■
يتم تشغيل هذه الوظيفة عند تحريك املقعد باتجاه ●

األمام أو الخلف أو عند إمالته بنسبة معينة.
السيارات املجهزة بمساند الرأس اآللية: عند ضبط ●

املقعد باتجاه األمام بنسبة معينة، يتحرك مسند 
الرأس إىل األسفل.

السيارات املجهزة بمساند الرأس اآللية: عند رفع ●
املقعد بنسبة معينة، يتوقف املقعد عن الحركة 

ويتحرك مسند الرأس إىل األسفل.

قبل دخول املقاعد الخلفية والخروج منها■
 .انزع حزام املقعد عن دليل حزام املقعد

املقاعد األمامية

من املمكن ضبط املقاعد (طولياً، عمودياً، 
الخ). قم بضبط املقعد لضمان وضعية 

القيادة الصحيحة.

عملية الضبط

A

B

C

D

E

F

تحذير
عند ضبط موضع املقعد■
عند قيامك بضبط موضع املقعد، احرص عىل ●

عدم إصابة الركاب اآلخرين باملقعد املتحرك.
ال تضع يديك تحت املقعد أو بالقرب من األجزاء ●

املتحركة لتفادي تعرضك لإلصابة.
قد تحتبس األصابع أو األيدي بآلية املقعد.

تأكد من وجود مساحة كافية حول القدمني ●
بحيث ال يتم احتباسهما.

ضبط املقعد■
للحد من خطر االنزالق تحت حزام الحضن أثناء 

وقوع اصطدام، ال تقم بإمالة ظهر املقعد أكثر من 
الالزم.

إذا قمت بإمالة ظهر املقعد أكثر من الالزم، قد 
ينزلق حزام الحضن عن الوركني ويتم تسليط قوة 

ضاغطة عىل البطن مبارشة أو قد تالمس رقبتك 
حزام الكتف، مما يزيد من خطر الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطرية يف حالة وقوع حادث.
ينبغي عدم القيام بضبط املقعد أثناء القيادة، وإال 
فقد يتحرك املقعد بصورة غري متوقعة مما يؤدي 

إىل فقدان السيطرة عىل السيارة.

الدخول إىل/الخروج من املقاعد الخلفية
(املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع 

"التقديم والطي واإلعادة")



ضبط املقاعد. ٣-١٤٤٣

) ٤٠ص(
.قم بتخزين حاجب الشمس
دخول املقعد الخلفي والخروج منه■
اسحب الذراع.١

. ينخفض املقعد األمامي تلقائياً

قم بثني ظهر املقعد لألمام بشكل كامل.٢
يتحرك املقعد األمامي إىل األمام ومسند الرأس إىل 

.*األسفل  تلقائياً

النوع الذي يتم التحكم به آلياً فقط:*
إعادة املقعد األمامي إىل موضعه األصيل■

قم بتحريك ظهر املقعد إىل الخلف إىل أن يتم 
تأمينه. يعود املقعد األمامي إىل موضعه األصيل 

تلقائياً.

املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع "التقديم والطي ■
واإلعادة"

بعد أن يتم تحريك املقعد األمامي إىل األمام ●
بواسطة ذراع املقعد "للتقديم والطي واإلعادة"، 

يؤدي ضغط أحد أزرار ضبط املقعد اآليل أو أحد 
أزرار ذاكرة موضع القيادة إىل عدم عودة املقعد 
األمامي إىل موضعه األصيل حتى إذا تم تحريك 
ظهر املقعد األمامي إىل الخلف إىل أن يتم تأمينه.

ال يتم تشغيل املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع ●
"التقديم والطي واإلعادة" يف الحاالت التالية:

يتم شد حزام املقعد الذي سيتم تشغيله.•
مفتاح • عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة يف وضع التشغيل 
>ON وجهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع 

.Pاالنتظار 
يتوقف تشغيل املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع ●

"التقديم والطي واإلعادة" يف الحاالت التالية:
يتم ضغط أحد أزرار ضبط املقعد اآليل أو أحد •

أزرار ذاكرة موضع القيادة.
يتم شد حزام املقعد الخاص باملقعد الذي يتم •

تشغيله.
مفتاح • عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة يف وضع التشغيل 
>ON ويتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 

.Pغري وضع االنتظار 
وظيفة الحماية من االحتباس■

أثناء استدعاء موضع القيادة، إذا علق يشء ما خلف 
املقعد األمامي، يتوقف املقعد األمامي عن الحركة ثم 

يتحرك قليالً لألمام.
أثناء تشغيل املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع "التقديم 

والطي واإلعادة"، يتوقف املقعد األمامي عن الحركة 
ثم يتحرك باالتجاه املعاكس قليالً إذا علق يشء ما 

أمام املقعد األمامي أو خلفه.
يتوقف املقعد يف موضع غري املوضع املضبوط عندما 

يتم تشغيل وظيفة الحماية من االحتباس. تأكد من 
موضع املقعد.

تحذير
املقعد الذي يعمل بواسطة ذراع "التقديم ■

والطي واإلعادة"
قبل القيام بتشغيل املقعد الذي يعمل بواسطة ●

ذراع "التقديم والطي واإلعادة"، تأكد من عدم 
مالمسة الركاب أو األشياء املحيطة باملقعد له.



١٤٥

٣
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ةدايقلا ءدب لبق مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 

ON>  ON.<
تأكد من وجود جهاز نقل الحركة يف وضع ٢

.Pاالنتظار 
اضبط مقعد السائق وعجلة القيادة ومرايا ٣

الرؤية الخلفية الخارجية وشاشة العرض 
العلوي عىل املواضع املرغوبة.

 ثوان ٣"، أو خالل SETأثناء ضغط الزر "٤
" 1"، اضغط الزر "SETبعد ضغط الزر "

" إىل أن يتم إصدار صوت 3" أو "2أو "
التحذير.

إذا كان الزر املختار مضبوطاً مسبقاً، يتم استبدال 

تحذير
تأكد من أن ظهر املقعد يكون مثبتاً بإحكام قبل ●

القيادة.
ال تقم أبداً بتشغيل املقعد الذي يعمل بواسطة ●

ذراع "التقديم والطي واإلعادة" أثناء حركة 
السيارة.

وظيفة الحماية من االحتباس■
ال تقم باستعمال يدك أو قدمك أو أي جزء آخر من 

جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس 
بصورة مقصودة.

حفظ موضع القيادة يف الذاكرة

تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط موضع 
مقعد السائق وعجلة القيادة ومرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية وشاشة العرض العلوي 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها) عىل الوضع 

املرغوب.
 مواضع قيادة ٣يمكن تسجيل ما يصل إىل 

مختلفة.
يمكن تسجيل كل مفتاح إلكرتوني (بما يف 

ذلك املفتاح الذي عىل شكل بطاقة) الستدعاء 
موضع القيادة املرغوب.

تسجيل موضع قيادة يف الذاكرة
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. املوضع املضبوط مسبقاً باملوضع املختار حديثاً

مواضع املقعد التي يمكن حفظها يف الذاكرة ■
) ١٤٣ص(

يمكن تسجيل مواضع مضبوطة غري املوضع املضبوط 
باستعمال مفتاح ضبط مسند أسفل الظهر.

من أجل استعمال وظيفة حفظ موضع القيادة يف ■
الذاكرة بصورة صحيحة

إذا كان املقعد مضبوطاً عىل املوضع األقىص وتم 
تحريكه يف نفس االتجاه، قد يكون موضع املقعد 

املحفوظ مختلفاً قليالً عند استدعائه.

مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 

ON>  ON.<
تأكد من وجود جهاز نقل الحركة يف وضع ٢

.Pاالنتظار 

اضغط زر موضع القيادة الذي تريد ٣
استدعاءه اىل أن يصدر الصوت اإلشاري.

إليقاف عملية استدعاء املوضع املحفوظ يف الذاكرة ■
قبل انتهائها

قم بتنفيذ أي من الخطوات التالية:
".SETاضغط الزر "●
".3" أو "2" أو "1اضغط الزر "●
قم بتشغيل أي من مفاتيح ضبط املقعد (إللغاء ●

استدعاء موضع املقعد فقط).
قم بتشغيل مفتاح التحكم بإمالة وتطويل وتقصري ●

عجلة القيادة (إللغاء استدعاء موضع عجلة القيادة 
فقط).

تشغيل ذاكرة موضع القيادة بعد ضبط مفتاح ■
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف تشغيل املحرك 

يمكن استدعاء مواضع املقاعد املحفوظة يف الذاكرة 
 ثانية كحد أقىص بعد فتح باب السائق ١٨٠خالل 

 ثانية إضافية بعد إغالقه مرة أخرى.٦٠و

إجراءات التسجيل■
" 2" أو "1قم بتسجيل موضع القيادة يف الزر "

" قبل تنفيذ اإلجراءات التالية:3أو "
احمل املفتاح الذي تريد تسجيله فقط ثم أغلق 

تحذير
تنبيه حول ضبط املقعد■

أثناء عملية ضبط املقعد، احرص عىل عدم ارتطام 
املقعد بأي من الركاب الخلفيني أو ضغطه لجسمك 

عىل عجلة القيادة.

استدعاء موضع قيادة
تسجيل/إلغاء/استدعاء موضع القيادة يف 

املفتاح اإللكرتوني (بما يف ذلك املفتاح 
الذي عىل شكل بطاقة) (وظيفة استدعاء 

الذاكرة)
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ةدايقلا ءدب لبق

باب السائق.
عند وجود مفتاحني أو أكثر يف السيارة، ال يمكن 

تسجيل موضع القيادة بصورة صحيحة.
مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 
ON>  ON.<

تأكد من وجود جهاز نقل الحركة يف وضع ٢
.Pاالنتظار 

قم باستدعاء موضع القيادة الذي تريد ٣
تسجيله.

اضغط مفتاح تأمني الباب مطوالً (للتأمني ٤
أو لفك التأمني) أثناء ضغط زر االستدعاء 

إىل أن يصدر الصوت اإلشاري.
إذا لم تتمكن من تسجيل الزر، يصدر الصوت 

 ثوان تقريباً بشكل مستمر.٣اإلشاري ملدة 

عملية اإللغاء■
احمل املفتاح الذي تريد إلغاءه فقط ثم أغلق ١

باب السائق.
ال يمكن إلغاء ارتباط املفتاح بذاكرة موضع القيادة 

بصورة صحيحة عند وجود مفتاحني أو أكثر يف 
السيارة.

مفتاح ٢ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 

ON>  ON.<

اضغط مفتاح تأمني الباب مطوالً (للتأمني ٣
" SETأو لفك التأمني) أثناء ضغط الزر "

إىل أن يصدر الصوت اإلشاري مرتني.
إذا لم تتمكن من إلغاء الزر، يصدر الصوت اإلشاري 

 ثوان تقريباً بشكل مستمر.٣ملدة 
إجراءات االستدعاء■
تأكد من أن األبواب مؤمنة قبل استدعاء ١

موضع القيادة. احمل املفتاح اإللكرتوني 
الذي تم تسجيله الستدعاء موضع القيادة 

ثم قم بفك تأمني باب السائق وفتحه 
باستعمال النظام الذكي لدخول السيارة 
وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد 

الالسلكية.
يتحرك مقعد السائق إىل موضع القيادة املحفوظ (ال 

تتحرك عجلة القيادة أو شاشة العرض العلوي).
إذا كان مقعد السائق يف موضع القيادة الذي تم 

حفظه يف الذاكرة، لن يتحرك املقعد ومرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية.

مفتاح ٢ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع الكماليات 

ACCESSORY أو عىل وضع التشغيل 
IGNITION ON>  ON.<

تتحرك عجلة القيادة وشاشة العرض العلوي إىل 
املوضع املحفوظ.

استدعاء موضع القيادة باستعمال وظيفة استدعاء ■
الذاكرة

يمكن تسجيل مواضع قيادة مختلفة يف كل من ●
املفاتيح اإللكرتونية. لذلك قد يتم استدعاء موضع 

قيادة مختلف وفقاً للمفتاح الذي تحمله.
إذا تم فك تأمني باب الراكب األمامي باستعمال ●

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل، ال 
يمكن استدعاء موضع القيادة. يف هذه الحالة، 

اضغط زر موضع القيادة املضبوط.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري تهيئات فك تأمني األبواب الخاصة 



ضبط املقاعد. ٣-١٤٨٣

بوظيفة استدعاء الذاكرة. 
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

ًالنوع الذي يتم التحكم به يدويا

لألعىل١
اسحب مساند الرأس لألعىل.

لألسفل٢
ادفع مسند الرأس لألسفل مع ضغط زر فك التأمني 

.  مطوالً

مساند الرأس

املقاعد األمامية مزودة بمساند الرأس.

تحذير
تنبيهات احتياطية حول مساند الرأس■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية حول 
مساند الرأس. قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل الوفاة 

أو التعرض إلصابات خطرية.
اضبط مساند الرأس عىل املوضع الصحيح ●

. دائماً
: اضغط مساند ● النوع الذي يتم التحكم به يدوياً

الرأس لألسفل بعد ضبطها للتأكد من أنها 
مؤمنة يف أماكنها بإحكام.

: ال تقم بقيادة● النوع الذي يتم التحكم به يدوياً
السيارة حني تكون مساند الرأس منزوعة.

ضبط االرتفاع

A
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ًالنوع الذي يتم التحكم به آليا

لألعىل١
لألسفل٢

ضبط ارتفاع مساند الرأس■
تأكد من ضبط مساند الرأس بحيث يكون منتصف 

مسند الرأس أقرب إىل الجزء العلوي من أذنيك.

اسحب مسند الرأس لألعىل مع الضغط عىل زر 
.فك التأمني 

إذا كان مسند الرأس يالمس السقف ويصعب 
عليك نزعه، قم بتغيري ارتفاع أو زاوية املقعد. 

) ١٤٣ص(

نزع مساند الرأس (النوع الذي يتم التحكم به آلياً ■
فقط)

قم باالتصال بوكيل لكزس عندما تريد نزع وتركيب 
مساند الرأس.

قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب الرتكيب 
وادفعه لألسفل إىل موضع التأمني.

 مطوالً عند إنزال اضغط زر فك التأمني 
مسند الرأس.

نزع مساند الرأس (النوع الذي يتم 
التحكم به يدوياً فقط)

A

تركيب مساند الرأس (النوع الذي يتم 
التحكم به يدوياً فقط)

A



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-١٥٠٣
ضبط عجلة القيادة واملرايا.٤-٣

تشغيل املفتاح يؤدي إىل تحريك عجلة القيادة 
باالتجاهات التالية:

لألعىل١
لألسفل٢
لتقريبها من السائق٣
إلبعادها عن السائق٤

يمكن ضبط عجلة القيادة عندما■
مفتاح الطاقة مضبوط عىل  مفتاح تشغيل املحرك 

 أو وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 

ضبط موضع عجلة القيادة تلقائياً■
يمكنك حفظ موضع عجلة القيادة املرغوب يف الذاكرة 

واستدعاؤه تلقائياً بواسطة نظام ذاكرة موضع 
)١٤٥ص القيادة. (

تسهيل دخول السائق وخروجه من السيارة ■
(اإلمالة التلقائية)

مفتاح الطاقة عىل  عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
وضع اإليقاف، يتم تحريك عجلة القيادة لألعىل 

وإبعادها عن السائق لتعود إىل مكانها األصيل.
مفتاح الطاقة عىل  ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 أو عىل وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
 يؤدي إىل IGNITION ON>  ONالتشغيل 

عودة عجلة القيادة إىل موضعها األصيل.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري وظيفة اإلمالة التلقائية. (املزايا القابلة 

)٤٥٢ص لإلعداد حسب الطلب: 

 أو املنطقة املحيطة بها.اضغط العالمة 

عجلة القيادة

عملية الضبط

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

ال تقم بضبط عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل خطأ يف توجيه السيارة، 
مما قد يتسبب يف وقوع حوادث تؤدي إىل الوفاة 

أو التعرض إلصابات خطرية.

إصدار صوت بوق التنبيه
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ةدايقلا ءدب لبق

يمكن ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بحيث
يكون مالئماً ملوضع قيادتك.

اضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بتحريكها 
لألعىل واألسفل.

يتم تقليل انعكاس الضوء تلقائياً وفقاً ملستوى 
سطوع املصابيح األمامية الرئيسية الصادرة من 

السيارات التي توجد خلف سيارتك.
قم بضبط وظيفة تقليل السطوع تلقائياً عىل 

وضع التشغيل/اإليقاف
 عندما تكون وظيفة تقليل ييضء املؤرش 

.ONالسطوع تلقائياً مضبوطة عىل وضع التشغيل 
 يف كل ONسيتم ضبط الوظيفة عىل وضع التشغيل 

مفتاح  مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 

>ON.<
ضغط الزر يؤدي إىل ضبط الوظيفة عىل وضع 

.). (كما ينطفئ املؤرش OFFاإليقاف   أيضاً

لتفادي خلل يف تشغيل املستشعرات■
لضمان عمل املستشعرات بصورة صحيحة، ال تقم 

بلمسها أو بتغطيتها بأي يشء.

املرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية 
بحيث يمكنك التأكد من املنظر الخلفي بشكل 

كاف.

ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

ال تقم بضبط موضع املرآة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل خطأ يف توجيه السيارة 

مما قد يتسبب يف وقوع حادث، األمر الذي يسبب 
الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

وظيفة تقليل السطوع

A

A



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-١٥٢٣

الختيار املرآة املراد ضبطها، اضغط املفتاح.١
ييضء املؤرش.

لليسار
لليمني

سيتم ضبط املفتاح عىل موضع محايد بواسطة 
ضغط نفس املفتاح مرة ثانية.

لضبط املرآة، اضغط املفتاح.٢

لألعىل
لليمني
لألسفل
لليسار

يمكن ضبط زاوية املرآة عندما■
مفتاح الطاقة مضبوط عىل  مفتاح تشغيل املحرك 

 أو وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 

إزالة الضباب عن املرايا (إذا كانت سيارتك مجهزة ■
بتلك الوظيفة)

يمكن إزالة الضباب عن مرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية باستعمال مزيل ضباب املرايا. قم بتشغيل 
مزيل ضباب النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب 

)٣٠٤ص مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. (
وظيفة تقليل السطوع تلقائياً■

عند ضبط مرآة الرؤية الخلفية الداخلية املضادة 
للسطوع عىل الوضع التلقائي، تعمل مرايا الرؤية 

الخلفية الخارجية مع مرآة الرؤية الخلفية الداخلية 
ص املضادة للسطوع لتقليل الضوء املنعكس. (

١٥١(
ضبط زاوية املرايا تلقائياً■

يمكن حفظ زاوية سطح املرآة املرغوبة يف الذاكرة 
واستدعاؤها تلقائياً بواسطة ذاكرة موضع القيادة. 

) ١٤٥ص(

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية 
بحيث يمكنك التأكد من املنظر الخلفي بشكل 

كاف.

تحذير
نقاط هامة أثناء القيادة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة 
السيارة.

اإلخفاق يف قيامك بذلك يمكن أن يؤدي إىل فقدان 
السيطرة عىل السيارة، مما يؤدي إىل وقوع حادث، 

األمر الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
ال تقم بضبط املرايا أثناء قيادة السيارة.●
ال تقم بقيادة السيارة حني تكون املرايا مثنية.●
ينبغي تمديد وضبط كل من املرآتني عىل جانبي ●

السائق والراكب األمامي بصورة صحيحة قبل 
بدء قيادة السيارة.

عملية الضبط

A

B

A

B

C

D
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ةدايقلا ءدب لبق

استعمال املفتاح■
اضغط املفتاح لثني املرايا.

اضغطه مرة ثانية لتمديدها إىل مواضعها األصلية.

تهيئة الوضع التلقائي■
عندما تكون املرايا يف الوضع التلقائي، تكون 

متصلة بعملية تأمني/فك تأمني األبواب.
" لتفعيل الوضع AUTOاضغط املفتاح "

التلقائي.
.ييضء املؤرش 

ضغط املفتاح مرة ثانية يؤدي إىل العودة إىل الوضع 
اليدوي.

 ١٢عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■
فولط

ستتم إعادة وظيفة ثني/تمديد املرايا تلقائيا إىل وضع 
اإليقاف كوضع افرتايض. لتشغيل الوظيفة عليك 

ضغط املفتاح من جديد.
استعمال الوضع التلقائي يف الجو البارد■

عند استعمال الوضع التلقائي يف الجو البارد، قد 
تتجمد مرآة الباب وقد ال تتمكن من تخزينها وإعادتها 

. يف هذه الحالة، قم بإزالة أي من الجليد أو  تلقائياً
الثلج عن مرآة الباب ثم قم بتحريك املرآة باستعمال 

الوضع اليدوي أو بتحريكها باليد.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري عملية ثني/تمديد املرايا التلقائي. 
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

" الخاص بمفتاح R" أو "Lإذا كان املوضع "
اختيار املرايا مختاراً، يتم توجيه مرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية لألسفل تلقائياً عند رجوع 
السيارة للخلف لتوفري رؤية أوضح لألرض. 
إلبطال هذه الوظيفة، ال تقم باختيار أي من 

تحذير
أثناء عمل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية ■

الخارجية (السيارات املجهزة بمزيالت ضباب 
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية)

ال تلمس أسطح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
ألنها قد تكون حارة جداً وتعرضك لإلصابة 

بحروق.

ثني أو تمديد املرايا

A

تحذير
عند تحريك املرآة■

احرص عىل عدم احتباس يديك باملرآة املتحركة 
لتاليف التعرض إلصابات جسدية أو حدوث خلل يف 

تشغيل املرآة.

وظيفة املرايا املتصلة عند رجوع السيارة 
للخلف



ضبط عجلة القيادة واملرايا. ٤-١٥٤٣

".R" وال "Lاملوضعني "
ضبط زاوية املرآة عند رجوع السيارة ■

للخلف
اضبط زاوية املرآة عىل الوضع املرغوب بعد 
ضبط جهاز نقل الحركة عىل وضع الرجوع 

. يتم حفظ الزاوية التي تم ضبطها Rللخلف 
وتتم إمالة املرآة تلقائياً لضبطها عىل الزاوية 
املحفوظة عند ضبط جهاز نقل الحركة عىل 

 من املرة القادمة.Rوضع الرجوع للخلف 
موضع إمالة املرآة لألسفل املحفوظ يف الذاكرة 

متصل باملوضع العادي (الزاوية التي يتم ضبطها 
حني يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع 

). ولذلك فإن تغيري املوضع Rالرجوع للخلف 
العادي بعد ضبط الزاوية سيؤدي إىل تغري موضع 

. اإلمالة أيضاً
عندما يتم تغيري املوضع العادي، قم بإعادة ضبط 

الزاوية يف وضع الرجوع للخلف.
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فتح وإغالق النوافذ.٥-٣

يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها بتشغيل 
املفاتيح بلمسة واحدة.

إغالق١
*إغالق بلمسة واحدة٢

فتح٣
*فتح بلمسة واحدة٤
إليقاف حركة النافذة يف املنتصف، قم بتحريك :*

املفتاح باالتجاه املعاكس.

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما■
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل املحرك ■

النظام الهجني
 ثانية تقريباً بعد ٤٥يمكن تشغيل النوافذ اآللية خالل 

مفتاح الطاقة عىل  ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 أو عىل وضع ACCESSORYوضع الكماليات 

اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد 
البابني.

وظيفة الحماية من االحتباس■
إذا تعرض أي يشء لالحتباس بني النافذة وإطار 

النافذة أثناء إغالق النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة 
. وتنفتح قليالً

وظيفة الحماية من االنحباس■
إذا انحبس أي يشء بني الباب والنافذة أثناء فتح 

النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة.
عندما ال يكون فتح النافذة أو إغالقها ممكناً■

عندما ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس أو 
وظيفة الحماية من االنحباس بصورة عادية وعندما 

ال يكون فتح نافذة الباب أو إغالقها ممكناً، قم بتنفيذ 
العمليات التالية باستعمال مفتاح النافذة اآللية 

املوجود عىل الباب.
قم بإيقاف السيارة. عندما يكون مفتاح تشغيل ●

مفتاح الطاقة يف وضع التشغيل  املحرك 
IGNITION ON>  ON ثوان من ٤ وخالل 

تفعيل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة 
الحماية من االنحباس، اضغط مفتاح النافذة اآللية 

مطوالً باتجاه اإلغالق بلمسة واحدة أو باتجاه 
الفتح بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح/إغالق نافذة 

الباب.
عندما ال يكون فتح/إغالق نافذة الباب ممكناً حتى ●

إذا قمت بتنفيذ العمليات املذكورة أعاله، قم بتنفيذ 
اإلجراءات التالية لتمهيد الوظيفة.

قم بإغالق كال البابني الجانبيني.١
مفتاح الطاقة يف ٢ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
ارفع مفتاح النافذة اآللية مطوال باتجاه اإلغالق ٣

بلمسة واحدة وقم بإغالق نافذة الباب بالكامل.
ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً ٤

واسحب املفتاح من جديد يف اتجاه اإلغالق بلمسة 
 ٦واحدة واحتفظ به يف ذلك الوضع ملدة حوايل 

ثوان أو أكثر.
اضغط مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه الفتح ٥

بلمسة واحدة. استمر بضغط املفتاح ملدة ثانية 
واحدة أو أكثر بعد فتح نافذة الباب بالكامل.

ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً ٦
واضغط املفتاح من جديد يف اتجاه الفتح بلمسة 

 ٤واحدة واحتفظ به يف ذلك الوضع ملدة حوايل 
ثوان أو أكثر.

ارفع مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه اإلغالق ٧
بلمسة واحدة مرة أخرى. استمر برفع املفتاح 

ملدة ثانية واحدة أو أكثر بعد إغالق نافذة الباب 
بالكامل.

إذا قمت برفع إصبعك عن املفتاح أثناء تحرك النافذة، 

النوافذ اآللية

فتح وإغالق النوافذ اآللية



فتح وإغالق النوافذ. ٥-١٥٦٣

قم بإعادة العملية من بدايتها. 
عندما تتحرك النافذة بعكس االتجاه وال يمكن 

إغالقها أو فتحها بالكامل، اطلب من وكيل لكزس 
فحص السيارة.

وظيفة تشغيل النافذة املرتبطة بتأمني الباب■
يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال املفتاح ●

)٤١٩ص  (*امليكانيكي.
يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال وحدة ●

)١٢٨ص  (*التحكم عن بعد الالسلكية.
قبل :* يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من

وكيل لكزس.
صوت التحذير من فتح النوافذ اآللية■

يتم إصدار صوت إشاري وعرض "النافذة مفتوحة" 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات املوجودة يف 

لوحة أجهزة القياس عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف وفتح باب 

السائق حني تكون النوافذ اآللية مفتوحة.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (وظيفة تشغيل النافذة املرتبطة 
بتأمني الباب عىل سبيل املثال). 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

يمكن استعمال هذه الوظيفة ملنع األطفال من 
فتح وإغالق نوافذ أبواب الركاب بصورة غري 

مقصودة.

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

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

إغالق النوافذ■
السائق مسؤول عن تشغيل جميع النوافذ اآللية ●

بما يف ذلك تشغيل نوافذ أبواب الركاب. ال 
تسمح لألطفال بالعبث بالنوافذ اآللية ملنع 

التشغيل غري املقصود. من املحتمل احتباس 
أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين 

بالنوافذ اآللية. كما يوىص باستعمال مفتاح 
تأمني النافذة عند وجود طفل يف السيارة. 

) ١٥٦ص(
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام الركاب ●

يف أماكن قد تحتبس فيها عند قيامك بتشغيل 
النوافذ.

عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ●
أو املفتاح امليكانيكي وتشغيل النوافذ اآللية، قم 

بتشغيل النافذة اآللية بعد التأكد من عدم 
احتمال احتباس أي جزء من أجسام الركاب 

بالنافذة. كذلك، ال تسمح للطفل بتشغيل النافذة 
باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو 
املفتاح امليكانيكي. من املحتمل احتباس أجزاء 

من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة 
اآللية.

عند الخروج من السيارة، اضبط مفتاح تشغيل ●
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف  املحرك 

وخذ معك املفتاح واخرج من السيارة مع 
الطفل. قد يقوم الطفل بالعبث مما قد يؤدي إىل 

تشغيل غري مقصود قد يؤدي بدوره إىل وقوع 
حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك ●

لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة 
مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم ●
احتباس يشء ما قبل انغالق النافذة بالكامل 

مبارشة. احرص عىل عدم احتباس أي جزء من 
جسمك بالنافذة.

وظيفة الحماية من االنحباس■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك أو ●

املالبس لتشغيل وظيفة الحماية من االنحباس 
بصورة مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االنحباس إذا ●
انحبس يشء ما قبل انفتاح النافذة بالكامل 

مبارشة. احرص عىل عدم احتباس أي جزء من 
جسمك أو املالبس بالنافذة.

منع التشغيل غري املقصود (مفتاح تأمني 
النوافذ)
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اضغط املفتاح.
 ويتم تأمني النافذة.ييضء املؤرش 

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما■
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
 فولط١٢عند فصل البطارية ■

يتم إبطال مفتاح تأمني النوافذ. إذا استدعى األمر، 
اضغط مفتاح تأمني النوافذ بعد إعادة توصيل 

 فولط.١٢البطارية 

A
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٤
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ةدايقلا

القيادة

قبل بدء القيادة.١-٤
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قبل بدء القيادة. ١-١٦٠٤
قبل بدء القيادة.١-٤

النظام الهجني■ بدء تشغيل املحرك 
 ١٧٣، ١٦٩ص
القيادة■
مع االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة، ١

قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع 
)١٨٨، ١٨١ص D) .القيادة 

.Dتأكد من أن مؤرش وضع التحويل يشري إىل 
قم بتحرير فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢

)١٩٣ص الوضع اليدوي. (
ارفع قدمك عن دواسة الفرامل تدريجياً ٣

واضغط دواسة التعجيل ببطء لزيادة 
رسعة السيارة.

إيقاف السيارة■
اضغط دواسة الفرامل بعد اختيار وضع ١

.Dالقيادة 
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا استدعى ٢

األمر.
إذا أردت ترك السيارة متوقفة ملدة طويلة من الزمن، 
قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 

P) . ١٨٨، ١٨١ص(
إيقاف السيارة يف موقف سيارات■
قم بإيقاف السيارة تماماً.١
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢

)١٩٣ص الوضع اليدوي. (

ص P) .قم باختيار وضع االنتظار ٣
١٨٨، ١٨١(

تأكد من أن مؤرش وضع جهاز نقل الحركة يشري إىل 
P.
مفتاح ٤ اضغط مفتاح تشغيل املحرك 

النظام  الطاقة إليقاف تشغيل املحرك 
. الهجني

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل ببطء.٥
قم بتأمني األبواب مع التأكد من أن املفتاح ٦

اإللكرتوني معك.
عند صف السيارة عىل مرتفع/منحدر، قم بتثبيت 

اإلطارات باستعمال سندات كما يتطلب األمر.
االنطالق بالسيارة عىل مرتفع حاد■
قم بتعشيق فرامل االنتظار بإحكام مع ١

الضغط عىل دواسة الفرامل ثم قم بتحويل 
.Dجهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة 

سيتم تشغيل نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق 
)٢٨٥ص بالسيارة عىل املرتفعات. (

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل تدريجياً ٢
واضغط دواسة التعجيل ببطء.

قم بتحرير فرامل االنتظار.٣

للقيادة االقتصادية يف استهالك الوقود ■
)LC500h(

ال تنس أن السيارات الهجينة كالسيارات التقليدية 
تحتاج إىل تجنب أساليب القيادة العنيفة مثل التعجيل 

)٢٩٠ص املفاجئ.(
القيادة يف األمطار■
قم بقيادة السيارة بحذر عندما يكون الجو ممطراً ●

بسبب انحسار الرؤية واحتمال أن تصبح النوافذ 
. مغطاة بالضباب وأن يكون الطريق زلقاً

قم بقيادة السيارة بحذر عند بدء سقوط األمطار ●
ألن سطح الطريق يكون زلقاً بصورة خاصة.

عند القيادة عىل الطريق الرسيع يف األمطار، تجنب ●

قيادة السيارة

ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية 
لضمان القيادة اآلمنة:

عمليات القيادة
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ةدايقلا

القيادة برسعات عالية ألنه قد تتكون طبقة من املاء 
بني اإلطارات وسطح الطريق مما يعيق تشغيل 

عجلة القيادة والفرامل بصورة صحيحة.
رسعة دوران املحرك أثناء القيادة■

يف الحاالت التالية، قد تكون رسعة دوران املحرك 
عالية أثناء القيادة. هذا ناجم عن التحكم التلقائي يف 

تغيري الرتوس لألعىل أو لألسفل ملواءمة ظروف 
القيادة. ال يشري ذلك إىل تعجيل مفاجئ.

يتم تغيري وضع القيادة إىل وضع صعود املرتفعات ●
أو نزول املنحدرات

عند قيامك برفع قدمك عن دواسة التعجيل●
عند ضغط دواسة الفرامل بقوة أو برسعة●
النظام الهجني (نظام ■ كبح قوة إخراج املحرك 

الفرملة املهيمنة)
عند ضغط دواستي التعجيل والفرامل يف آن واحد، ●

. النظام الهجني قد يتم كبح قوة إخراج املحرك 
يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة العرض ●

املتعددة املعلومات أثناء تشغيل النظام. إذا تم 
عرض رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.
كبح االنطالق املفاجئ (التحكم ببدء القيادة)■
النظام الهجني ● قد يتم كبح قوة إخراج املحرك 

عند تنفيذ عمليات التشغيل غري االعتيادية التالية.
عند تحويل جهاز نقل الحركة من وضع الرجوع •

، أو من وضع D إىل وضع القيادة Rللخلف 
 إىل وضع الرجوع للخلف M أو الوضع Dالقيادة 

R أو من وضع الالتعشيق ،N إىل وضع الرجوع 
 إىل وضع P، أو من وضع االنتظار Rللخلف 
 إىل وضع P، أو من وضع االنتظار *Dالقيادة 

 حني تكون دواسة التعجيل *Rالرجوع للخلف 
مضغوطة، يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات. إذا تم عرض رسالة 
تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، اقرأ 

الرسالة واتبع التعليمات.
عند ضغط دواسة التعجيل بصورة زائدة حني •

تكون السيارة يف وضع الرجوع للخلف.
قد ال يتغري وضع جهاز نقل الحركة وذلك حسب :*

الظروف.
أثناء تشغيل نظام التحكم ببدء القيادة، قد ال ●

تتمكن السيارة من الخروج من الوحل أو الثلج 
. يف مثل هذه الحالة، قم بإيقاف  املتساقط حديثاً

 TRCتشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب 
) إللغاء نظام التحكم ببدء القيادة ٢٨٦ص (

حتى تتمكن السيارة من الخروج من الوحل أو 
. الثلج املتساقط حديثاً

تليني سيارة لكزس الجديدة■
يوىص بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتمديد 

عمر خدمة السيارة:
 كم:٣٠٠ألول ●

تجنب إيقاف السيارة فجأة.
 كم:١٠٠٠ألول ●
•. ال تقم بقيادة السيارة برسعات عالية جداً
تجنب التعجيل املفاجئ.•
ال تقم بالقيادة برتوس دنيا عىل نحو متواصل.•
ال تقم بالقيادة برسعة ثابتة ملدة طويلة من الزمن.•

نظام فرامل االنتظار من نوع األسطوانة املركبة يف ■
القرص

سيارتك مجهزة بنظام فرامل االنتظار من نوع 
األسطوانة املركبة يف القرص. هذا النوع من الفرامل 

يحتاج إىل تثبيت أحذية الفرامل عىل فرتات منتظمة أو 
عند استبدال أحذية/أسطوانات فرامل االنتظار. اطلب 

من وكيل لكزس تنفيذ عملية التثبيت هذه.
قيادة سيارتك يف بلد أجنبي■

بتسجيل السيارات وتأكد مما  اتبع القوانني الخاصة
)٤٤٢ص إذا كان الوقود املناسب متوفراً أم ال. (

حشيات وأقراص الفرامل■
حشيات وأقراص الفرامل مصممة لالستخدام يف 
ظروف التحميل العايل. ولذلك فقد يصدر صوت 
الفرامل اعتماداً عىل رسعة السيارة وقوة الفرملة 
ووضع السيارة (درجة الحرارة، الرطوبة، الخ).

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

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



قبل بدء القيادة. ١-١٦٢٤

تحذير
عند االنطالق بالسيارة■

LC500 ًضع قدمك عىل دواسة الفرامل دائما :
. يحول  عندما تكون السيارة متوقفة واملحرك دائراً

ذلك دون تحرك السيارة لألمام فجأة.
LC500h ًضع قدمك عىل دواسة الفرامل دائما :

عند إيقاف السيارة حني يكون املؤرش 
"READY يحول ذلك دون تحرك . " مضيئاً

السيارة لألمام فجأة.
أثناء قيادة السيارة■
ال تقم بقيادة السيارة إذا لم تكن عىل دراية ●

تامة بمواضع دواسات الفرامل والتعجيل 
لتفادي ضغط الدواسة الخاطئة.

إذا ضغطت دواسة التعجيل بدالً من دواسة •
الفرامل بدون قصد فقد يؤدي ذلك إىل تعجيل 
السيارة فجأة مما قد يتسبب يف وقوع حادث.

عند الرجوع للخلف قد تلتفت إىل الوراء مما •
يؤدي إىل صعوبة ضغط الدواسات. تأكد من 

ضغط الدواسات بصورة صحيحة.
تأكد من املحافظة عىل وضعية القيادة •

الصحيحة حتى عند قيادة السيارة ملسافة 
قصرية فقط. هذا يتيح لك إمكانية ضغط 
دواسة الفرامل ودواسة التعجيل بصورة 

صحيحة.
اضغط دواسة الفرامل بقدمك اليمنى. ضغط •

دواسة الفرامل بقدمك اليرسى يمكن أن يؤدي 
إىل تأخر االستجابة يف حاالت الطوارئ مما 

يتسبب يف وقوع حادث.
●LC500h ينبغي عىل السائق توجيه انتباه :

خاص إىل املشاة عندما يتم تشغيل السيارة 
بواسطة املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة 

السحب) فقط. قد ال یشعر املشاة بحركة 
السيارة بسبب عدم صدور ضوضاء من 

املحرك. عىل الرغم من أن السيارة مجهزة 
بنظام اإلخطار باقرتاب السيارة، قم بالقيادة 

بحذر ألن املشاة القريبني قد ال ينتبهون إىل 
وجود السيارة إذا كانت املنطقة املحيطة 

صاخبة.

قابلة لالشتعال ● ال تقم بقيادة السيارة عىل مواد
أو إيقاف السيارة بالقرب منها.

قد تكون غازات العادم ونظام غاز العادم 
شديد السخونة. قد يؤدي ذلك إىل نشوب حريق 
عند وجود أية مواد قابلة لالشتعال بالقرب من 

السيارة.
النظام الهجني ● ال تقم بإيقاف تشغيل املحرك 

أثناء القيادة العادية. إيقاف تشغيل املحرك 
النظام الهجني أثناء القيادة ال يؤدي إىل 

فقدان السيطرة عىل عجلة القيادة أو الفرامل، 
إال أنه سيؤدي إىل فقدان التعزيز اآليل لعجلة 

القيادة. نتيجة لذلك سيكون من الصعب توجيه 
السيارة بسالسة، ولذا ينبغي عليك التوقف عىل 

جانب الطريق وإيقاف السيارة رسعان ما 
 . يصبح القيام بذلك آمناً

يف حاالت الطوارئ كما حني يصبح من غري 
ص املمكن إيقاف السيارة بالطريقة العادية: 

٣٩٠
قم باستعمال فرامل املحرك (التحويل إىل ●

تروس أدنى) للمحافظة عىل رسعة آمنة عند 
النزول عىل منحدرات شديدة امليالن. 

استعمال الفرامل بصورة مستمرة قد يؤدي إىل 
زيادة سخونة الفرامل عن الحدود الطبيعية مما 

، ١٧٩ص يتسبب يف فقدان فعالية الفرامل. (
١٨٥(

ال تقم بضبط مواضع عجلة القيادة أو املقعد أو ●
املرآة الداخلية أو مرايا الرؤية الخلفية 

الخارجية أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة.
تأكد دائماً من عدم وجود أذرع أو رؤوس ●

الركاب أو أجزاء أخرى من أجسامهم خارج 
السيارة.

أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■
يمكن للتشغيل املفاجئ للفرامل أو دواسة ●

التعجيل أو عجلة القيادة أن يؤدي إىل انزالق 
اإلطارات وخفض قدرتك عىل السيطرة عىل 

السيارة.
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تحذير
يمكن أن يؤدي التعجيل أو تعشيق فرامل ●

املحرك بسبب تحويل الرتوس أو تغري رسعة 
دوران املحرك بشكل مفاجئ إىل انزالق السيارة 

ووقوع حادث.
بعد القيادة يف الوحل، اضغط دواسة الفرامل ●

قليالً للتأكد من أن الفرامل تعمل بشكل 
مناسب. حشيات الفرامل الرطبة قد تعيق 

تشغيل الفرامل بشكل مناسب. إذا كانت 
الفرامل رطبة يف جهة واحدة فقط وال تعمل 

بشكل صحيح، قد يؤثر ذلك عىل السيطرة عىل 
السيارة.

عند تحويل وضع جهاز نقل الحركة■
●LC500 ال تدع السيارة تتحرك للخلف حني :

يكون أحد أوضاع القيادة مختاراً أو تتحرك 
لألمام حني يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً 

.Rعىل وضع الرجوع للخلف 
قد يؤدي القيام بذلك إىل توقف املحرك عن 

الدوران أو إىل سوء أداء الفرامل والتوجيه مما 
يتسبب يف وقوع حادث أو إلحاق رضر 

بالسيارة.
LC500h ال تدع السيارة تتحرك للخلف :

حني يكون أحد أوضاع القيادة مختاراً أو 
تتحرك لألمام حني يكون جهاز نقل الحركة 

.Rمضبوطاً عىل وضع الرجوع للخلف 
وإال فقد يؤدي ذلك إىل وقوع حوادث أو 

تعرض السيارة للتلف.
ال تقم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع ●

 أثناء حركة السيارة. Pاالنتظار 
قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 

نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 
السيارة.

ال تقم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع ●
 أثناء تحرك السيارة لألمام. Rالرجوع للخلف 

قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 
نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 

السيارة.

ال تقم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل أحد ●
أوضاع القيادة أثناء تحرك السيارة للخلف. 
قد يؤدي القيام بذلك إىل إلحاق رضر بجهاز 

نقل الحركة وقد يتسبب يف فقدان السيطرة عىل 
السيارة.

●LC500 تحريك ذراع تبديل الرسعات إىل :
 أثناء تحرك السيارة سوف Nوضع الالتعشيق 

يؤدي إىل فصل املحرك عن جهاز نقل الحركة. 
ال تتوفر فرامل املحرك عندما يكون وضع 

.Nالالتعشيق   مختاراً
LC500h تحويل جهاز نقل الحركة إىل :

 أثناء قيادة السيارة سوف Nوضع الالتعشيق 
يؤدي إىل إلغاء تعشيق النظام الهجني. ال تتوفر 
فرامل املحرك عندما يكون النظام الهجني غري 

معشق.
احرص عىل عدم تحويل جهاز نقل الحركة حني ●

تكون دواسة التعجيل مضغوطة.
تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع غري وضع 

 قد يؤدي إىل N أو وضع الالتعشيق Pاالنتظار 
تسارع السيارة فجأة بصورة غري متوقعة مما 

يتسبب يف وقوع حادث يؤدي إىل الوفاة أو 
اإلصابات الخطرية.

بعد تحويل وضع جهاز نقل الحركة، تأكد من 
أن وضع جهاز نقل الحركة الحايل معروض 

عىل شاشة مؤرش وضع جهاز نقل الحركة 
املوجودة عىل العداد.

اهرتاء حشيات الفرامل■
يف حال وقوع أي من األمور التالية، اطلب من 

وكيل لكزس فحص حشيات الفرامل واستبدالها 
بأرسع ما يمكن.

إذا تجاوز سمك حشيات الفرامل حد اهرتائها ●
عند فحص جميع حشيات الفرامل األربعة 
بالنظر (ملزيد من املعلومات عن حد اهرتاء 

)٤٤٨ص حشيات الفرامل، راجع 
إذا تم عرض "أقمشة الفرامل مهرتئة. توجه ●

للوكيل" (يمكن اكتشاف اهرتاء الحشيات 
اليمنى فقط)
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تحذير
إذا لم يتم استبدال حشيات الفرامل يف الوقت 
املناسب، قد يؤدي ذلك إىل تلف الجزء الدوار. 

تؤدي مستويات اهرتاء أقراص وحشيات الفرامل 
املعتدلة إىل زيادة قوة الفرامل. ونتيجة لذلك، قد 

تهرتئ األقراص بشكل أرسع من أقراص الفرامل 
التقليدية. لذا، عند استبدال حشيات الفرامل، 

 . تويص لكزس بفحص سمك األسطوانات أيضاً
تعترب قيادة السيارة أمراً خطراً عندما تتجاوز 

مستويات االهرتاء حدود اهرتاء حشيات الفرامل 
و/ أو أقراص الفرامل.

عندما تكون السيارة متوقفة■
●LC500.ال تقم بترسيع املحرك :

عند وجود جهاز نقل الحركة يف أي وضع غري 
، قد N أو وضع الالتعشيق Pوضع االنتظار 

يتم تعجيل السيارة فجأة بصورة غري متوقعة 
مما قد يؤدي إىل وقوع حادث.

LC500h ال تقم بضغط دواسة التعجيل :
بصورة غري رضورية.

عند وجود جهاز نقل الحركة يف أي وضع غري 
، قد N أو وضع الالتعشيق Pوضع االنتظار 

يتم تعجيل السيارة فجأة بصورة غري متوقعة 
مما قد يؤدي إىل وقوع حادث.

●LC500 لتفادي وقوع أحداث ناشئة عن :
تحرك السيارة، اضغط دواسة الفرامل مطوالً 

دائماً أثناء دوران املحرك واستعمل فرامل 
االنتظار عند الرضورة.

LC500h لتفادي وقوع حوادث ناشئة عن :
تحرك السيارة، احتفظ بدواسة الفرامل 

مضغوطة دائماً أثناء التوقف عندما يكون 
" مضيئاً واستعمل فرامل READYاملؤرش "

االنتظار عند الرضورة.
عند إيقاف السيارة عىل سطح مائل، اضغط ●

دواسة الفرامل وقم دائما بتعشيق فرامل 
االنتظار بإحكام إذا استدعى األمر، وذلك 

لتفادي وقوع حوادث بسبب تحرك السيارة 
لألمام أو للخلف.

تجنب ترسيع املحرك. ●
قد يؤدي تدوير املحرك برسعة عالية عندما 

تكون السيارة متوقفة إىل زيادة درجة حرارة 
نظام غاز العادم بشكل مفرط، مما قد يؤدي 

إىل نشوب حريق يف حال وجود مواد قابلة 
لالشتعال بالقرب من السيارة.

عند إيقاف السيارة يف موقف سيارات■
ال ترتك النظارات أو والعات السجائر أو ●

البخاخات أو علب املرشوبات يف السيارة عند 
إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس.

القيام بذلك قد يؤدي إىل النتائج التالية:
قد يترسب الغاز من والعة السجائر أو •

البخاخات مما قد يؤدي إىل نشوب حريق.
قد تؤدي درجة الحرارة املرتفعة داخل السيارة •

إىل تشوه أو تشقق العدسات البالستيكية 
واألجزاء البالستيكية األخرى يف النظارات.

قد تنفجر علب املرشوبات مما يؤدي إىل تناثر •
املحتويات يف مقصورة السيارة، كما قد تتسبب 
أيضاً يف تماس باألجهزة الكهربائية يف السيارة.

ال ترتك والعات السجائر يف السيارة. إذا كانت ●
والعة السجائر موجودة يف صندوق القفازات 

أو عىل األرضية مثالً، قد تنقدح وتشتعل بدون 
قصد عند تخزين األمتعة أو ضبط املقعد مما 

يؤدي إىل نشوب حريق.
ال تقم بتثبيت أقراص الصقة عىل الزجاج ●

األمامي أو النوافذ. ال تقم بوضع حاويات مثل 
معطرات الهواء عىل لوحة أجهزة التحكم 

واملقاييس. ربما تعمل األقراص الالصقة أو 
الحاويات كعدسات، متسببة يف نشوب حريق يف 

السيارة.
ال تقم برتك أي من األبواب أو النوافذ مفتوحة ●

إذا كان الزجاج املنحني مطلياً بفيلم معدني 
مثل فيلم ملون باللون الفيض. ربما تؤدي أشعة 

الشمس املنعكسة إىل تحفيز الزجاج ليكون 
كعدسة، متسبباً يف نشوب حريق.
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قبل بدء القيادة. ١-٤

ةدايقلا

تحذير
●LC500 قم دائماً بتعشيق فرامل االنتظار :

وتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 
P.وإيقاف تشغيل املحرك وتأمني السيارة 

ال ترتك السيارة بدون مراقبة حني يكون 
. املحرك دائراً

إذا تم صف السيارة وضبط جهاز نقل الحركة 
 ولكن لم يتم تعشيق Pعىل وضع االنتظار 

فرامل االنتظار، قد تبدأ السيارة بالحركة مما 
قد يؤدي إىل وقوع حادث.

LC500h قم دائماً بتعشيق فرامل االنتظار :
وتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

P وإيقاف تشغيل النظام الهجني وتأمني 
السيارة.

ال ترتك السيارة بدون مراقبة عندما يكون 
.READYاملؤرش " " مضيئاً

إذا تم صف السيارة وضبط جهاز نقل الحركة 
 ولكن لم يتم تعشيق Pعىل وضع االنتظار 

فرامل االنتظار، قد تبدأ السيارة بالحركة مما 
قد يؤدي إىل وقوع حادث.

●LC500 ال تلمس أنابيب غاز العادم عندما :
يكون املحرك دائراً أو بعد إيقاف تشغيل 

املحرك مبارشة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل إصابة بالحروق.

LC500h ال تلمس أنابيب غاز العادم عندما :
" مضيئاً أو بعد READYيكون املؤرش "

إيقاف تشغيل النظام الهجني مبارشة.
القيام بذلك قد يؤدي إىل إصابة بالحروق.

عند نوم القيلولة يف السيارة■
النظام الهجني عىل وضع  اضبط املحرك 

. وإال فقد تقوم بتحريك ذراع تبديل  اإليقاف دائماً
الرسعات أو ضغط دواسة التعجيل بصورة غري 

مقصودة، مما قد يؤدي إىل وقوع حادث أو نشوب 
النظام الهجني عن  حريق بسبب تسخني املحرك 

الحدود الطبيعية. باإلضافة إىل ذلك، إذا كنت قد 
قمت بإيقاف السيارة يف منطقة رديئة التهوية، قد 
يدخل غاز العادم يف السيارة، األمر الذي يتسبب يف 

الوفاة أو التسمم بالغاز.

عند تعشيق الفرامل■
عندما تكون الفرامل رطبة، قم بقيادة السيارة●

بمزيد من الحذر.
تزداد املسافة الالزمة إليقاف السيارة عندما 

تكون الفرامل رطبة، وقد يؤدي ذلك إىل جعل 
إحدى جهتي الفرامل تختلف عن األخرى. 

وأيضاً قد ال يتم إيقاف السيارة بإحكام حتى 
عند تعشيق فرامل االنتظار.

إذا لم يعمل نظام الفرامل الذي يتم التحكم فيه ●
الكرتونياً، ال تعمد إىل االقرتاب من سيارات 

أخرى أمامك وتجنب القيادة عىل املرتفعات/
املنحدرات أو املنعطفات الحادة التي تتطلب 

استعمال الفرامل.
حتى يف مثل هذه الحالة، يمكنك إيقاف السيارة 

باستعمال الفرامل، ولكن يجب الضغط عىل 
دواسة الفرامل بقوة أكرب من املعتاد. كذلك، 

ستزداد املسافة الالزمة إليقاف السيارة 
بتعشيق الفرامل. اطلب فحص وتصليح نظام 

الفرامل عىل الفور.
نظام الفرامل مكون من نظامني هيدروليكيني ●

منفصلني أو أكثر؛ حتى عند تعطل أحد أنظمة، 
يستمر النظام اآلخر (األنظمة األخرى) بالعمل. 

يف هذه الحالة، ينبغي ضغط دواسة الفرامل 
بقوة أكرب من املعتاد وتصبح املسافة الالزمة 

إليقاف السيارة أطول. اطلب فحص وتصليح 
نظام الفرامل عىل الفور.

مالحظة
أثناء قيادة السيارة■
ال تضغط دواسة التعجيل ودواسة الفرامل يف ●

نفس الوقت أثناء قيادة السيارة ألن القيام بذلك 
نظام  قد يؤدي إىل تقليل قوة اإلخراج للمحرك 

. الهجني
ال تستعمل دواسة التعجيل أو ضغط دواسة ●

التعجيل ودواسة الفرامل يف نفس الوقت 
للمحافظة عىل السيارة متوقفة عىل املرتفعات.
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مالحظة
تفادي تعرض أجزاء السيارة للتلف■
ال ترتك عجلة القيادة ملفوفة بأي اتجاه إىل آخر ●

الشوط ملدة طويلة من الزمن. 
وإال فقد يتم تلف موتور جهاز التوجيه اآليل.

أثناء القيادة عىل طريق فيه مطبات، قم بالقيادة ●
ببطء بقدر اإلمكان لتفادي تلف اإلطارات 

واألجزاء السفلية للسيارة وغريها.
إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة■

اإلطار املثقوب أو التالف قد يؤدي إىل الحاالت 
التالية. امسك عجلة القيادة بإحكام واضغط 

دواسة الفرامل تدريجياً لتخفيض رسعة السيارة.
قد تصبح السيطرة عىل السيارة صعبة.●
يتم إصدار صوت غري طبيعي من السيارة أو قد ●

تشعر باهتزازات يف جسم السيارة.
ستنحرف السيارة بشكل غري طبيعي.●

املعلومات عن ما ينبغي تنفيذه عند انثقاب أي 
)٤١٤ص إطار (

عند مواجهة طرق مغمورة باملاء■
ال تقم بالقيادة عىل طريق مغمور باملاء بعد هطول 

أمطار غزيرة، الخ. قد يؤدي ذلك إىل تعرض 
السيارة ألرضار جسيمة كاآلتي:

توقف املحرك عن الدوران●
حدوث تماس يف دائرة األجهزة الكهربائية●
تلف املحرك بسبب انغماره باملاء●

يف حالة قيادة السيارة عىل طريق مغمور باملاء 
ووصل املاء إىل أجزاء السيارة، تأكد من فحص ما 

ييل لدى وكيل لكزس:
وظيفة الفرامل●
التغريات يف كمية ونوعية الزيت والسائل ●

النظام الهجني وجهاز نقل  الخاص باملحرك 
الحركة والرتوس التفاضلية وغريها

حالة مواد التزليق الخاصة بعمود نقل الطاقة ●
الحركية واملحامل ووصالت أجهزة التعليق (إذا 

) ووظيفة جميع  كان التحقق منها ممكناً
الوصالت واملحامل وغريها

عند تعرض نظام التحكم بتحويل الرتوس للتلف 
بسبب دخول املاء يف السيارة، قد ال يمكن ضبط 

 أو ضبطه Pجهاز نقل الحركة عىل وضع االنتظار 
 إىل وضع آخر. يف هذه Pمن وضع االنتظار 

الحالة، اتصل بوكيل لكزس.
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

قم دائماً بتعشيق فرامل االنتظار وتحويل جهاز 
. عدم قيامك Pنقل الحركة إىل وضع االنتظار 

بذلك قد يؤدي إىل تحرك السيارة أو زيادة رسعتها 
فجأة إذا قمت بضغط دواسة التعجيل بصورة غري 

مقصودة.



١٦٧
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ةدايقلا

البضائع واألمتعة

قم بمراعاة املعلومات التالية عن التنبيهات 
االحتياطية حول التخزين وسعة البضائع 

وتحميل األمتعة:

تحذير
األشياء التي ينبغي عدم تخزينها يف صندوق ■

األمتعة
األشياء التالية قد تؤدي إىل نشوب حريق إذا قمت 

بتخزينها يف صندوق األمتعة:
أوعية تحتوي عىل البنزين●
علب البخاخات●
تنبيهات احتياطية حول التخزين■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل عدم الضغط عىل 

الدواسات بشكل مناسب، أو قد يحجب رؤية 
السائق أو قد يؤدي إىل ارتطام املواد بالسائق أو 

الركاب مما قد يتسبب يف وقوع حادث.
قم بتخزين أي من البضائع واألمتعة يف ●

. صندوق األمتعة إذا كان ذلك ممكناً
ال تضع البضائع أو األمتعة يف أو عىل األماكن ●

التالية.
عند قدم السائق•
عىل مقعد الراكب األمامي أو املقاعد الخلفية •

(عند تكديس املواد)
عىل صينية األشياء الصغرية•
عىل لوحة أجهزة القياس•
عىل لوحة أجهزة التحكم واملقاييس•
أمام الشاشة الوسطى•

قم بتأمني جميع املواد يف حجرية التخزين.●
تحميل األمتعة وتوزيعها■
ال تقم بتحميل السيارة بشكل مفرط.●

ال تقم بتحميل أمتعة بصورة غري متساوية. ●
قد يؤدي التحميل غري املناسب إىل التأثري عىل 

التحكم بالتوجيه أو الفرامل مما قد يتسبب يف 
الوفاة أو إصابات خطرية.
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قطر املقطورة

ال تويص رشكة لكزس بقطر مقطورة 
بواسطة هذه السيارة. وال نويص كذلك 

برتكيب وصلة ربط املقطورة أو باستعمال 
حامل وصلة الربط الخاصة بكريس مدولب 

ودراجة نارية منخفضة ودراجة هوائية 
وغريها. سيارتك غري مصممة لقطر مقطورة 

أو لرتكيب حامل وصلة الربط عليها.



١٦٩
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ةدايقلا

عمليات القيادة.٢-٤

اضغط مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١
)١٩٣ص فرامل االنتظار معشقة. (

سييضء مؤرش فرامل االنتظار.
اضغط دواسة الفرامل بإحكام.٢

 ورسالة عىل شاشة العرض يتم عرض 
املتعددة املعلومات. 

إذا لم يظهر، ال يمكن تشغيل املحرك.
اضغط مفتاح تشغيل املحرك بإحكام ملدة ٣

وجيزة.
عند تشغيل مفتاح تشغيل املحرك، ال تحتاج إال إىل 

ضغطه مرة واحدة ملدة قصرية من الزمن بإحكام. ال 
. تحتاج إىل ضغط املفتاح مطوالً

يتم تدوير املحرك باستعمال موتور بدء تشغيل 
 ثانية ٣٠املحرك إىل أن يبدأ تشغيل املحرك أو ملدة 

كحد أقىص، أيهما يكون أقل.
اضغط دواسة الفرامل مطوالً إىل أن يتم تشغيل 

املحرك بالكامل.
يمكن بدء تشغيل املحرك من أي وضع ملفتاح تشغيل 

املحرك.

ضوء مفتاح تشغيل املحرك■
ييضء ضوء مفتاح تشغيل املحرك كما ييل حسب 

الوضع.
عند فتح أحد األبواب أو تحويل مفتاح تشغيل ●

 ACCESSORYاملحرك من وضع الكماليات 
 إىل وضع IGNITION ONأو وضع التشغيل 

اإليقاف، يومض ضوء مفتاح تشغيل املحرك ببطء.
عند ضغط دواسة الفرامل عندما يكون املفتاح ●

اإللكرتوني معك، يومض ضوء مفتاح تشغيل 
املحرك برسعة.

عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك مضبوطاً عىل ●
 أو وضع ACCESSORYوضع الكماليات 

، ييضء ضوء مفتاح IGNITION ONالتشغيل 
تشغيل املحرك.

إذا لم يبدأ تشغيل املحرك■
ربما لم يتم إبطال النظام املانع لتشغيل املحرك. ●

) ٨٥ص (
اتصل بوكيل لكزس.

إذا تم عرض رسالة متعلقة بالبدء عىل شاشة ●
العرض املتعددة املعلومات، اقرأ الرسالة واتبع 

التعليمات.
 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية ■

ال يمكن بدء تشغيل املحرك باستعمال النظام الذكي 
 ٤٢٣ص لدخول السيارة وبدء التشغيل. راجع 

ملعلومات عن إعادة تشغيل املحرك.

مفتاح تشغيل (إشعال) املحرك 
)LC500(

القيام بتنفيذ عمليات التشغيل التالية عند 
حمل املفتاح اإللكرتوني يؤدي إىل تشغيل 

املحرك أو تغيري أوضاع مفتاح تشغيل 
املحرك.

بدء تشغيل املحرك



عمليات القيادة. ٢-١٧٠٤

فروغ شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
 ١٢٥ص
الظروف املؤثرة عىل التشغيل■
 ١٣٨ص
مالحظات حول وظيفة دخول السيارة■
 ١٣٨ص
وظيفة تأمني عجلة القيادة■
عند فتح األبواب وإغالقها بعد ضبط مفتاح تشغيل ●

املحرك عىل وضع اإليقاف، سيتم تأمني عجلة 
القيادة باستعمال وظيفة تأمني عجلة القيادة. عند 
تشغيل مفتاح تشغيل املحرك مرة ثانية، يتم إلغاء 

. تأمني عجلة القيادة تلقائياً
عندما يتعذر فك تأمني عجلة القيادة، يتم عرض ●

"اضغط زر املحرك مع تدوير املقود بأحد 
االتجاهني" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. 

اضغط مفتاح تشغيل املحرك ضغطة قصرية 
وقوية أثناء تدوير عجلة القيادة لليمني واليسار.

لتفادي ارتفاع حرارة موتور تأمني عجلة القيادة ●
فوق الحدود الطبيعية، قد يتم إيقاف تشغيل 

املوتور مؤقتاً إذا قمت بتشغيل املحرك وإيقافه 
بصورة متكررة يف فرتة قصرية من الزمن. يف مثل 
هذه الحالة، تجنب تشغيل مفتاح تشغيل املحرك. 

 ثوان تقريباً، سيتم استئناف تشغيل ١٠بعد مرور 
موتور تأمني عجلة القيادة.

عند وجود خلل يف النظام الذكي لدخول السيارة ■
وبدء التشغيل

إذا تم عرض "خلل يف نظام الدخول وبدء التشغيل 
الذكي" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات فقد 

يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام. اطلب من وكيل 
لكزس فحص سيارتك عىل الفور.

البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
 ٣٨٠ص
تشغيل مفتاح تشغيل املحرك■
إذا لم يتم ضغط املفتاح بإحكام ملدة وجيزة، قد ال ●

يتغري وضع مفتاح تشغيل املحرك أو قد ال يتم 
تشغيل املحرك.

إذا حاولت إعادة بدء تشغيل املحرك فوراً بعد ●
ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف، قد 
ال يبدأ تشغيل املحرك يف بعض الحاالت. بعد ضبط 

مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف، انتظر 
ملدة بضع ثوان قبل محاولة إعادة بدء تشغيل 

املحرك.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
.٤١٩ص التشغيل يف التهيئة حسب الطلب، راجع 

تحذير
عند بدء تشغيل املحرك■

قم دائماً بتشغيل املحرك عندما تكون جالساً يف 
مقعد السائق. ال تضغط دواسة التعجيل أثناء بدء 

تشغيل املحرك تحت أي ظرف كان. القيام بذلك 
قد يؤدي إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو 

اإلصابات الخطرية.
تنبيه أثناء القيادة■

عند وقوع خلل يف املحرك أثناء تحرك السيارة، ال 
تقم بتأمني األبواب أو فتحها إىل أن تصل السيارة 

. قد يؤدي تأمني  إىل مكان آمن وتتوقف تماماً
عجلة القيادة حني تكون السيارة يف هذه الحالة إىل 

وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات الخطرية.

مالحظة
عند بدء تشغيل املحرك■
ال تقم بزيادة رسعة دوران املحرك عندما يكون ●

. املحرك بارداً
إذا كان من الصعب بدء تشغيل املحرك أو إذا ●

توقف املحرك عن العمل بصورة متكررة، اطلب 
من وكيل لكزس فحص السيارة عىل الفور.



١٧١

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

قم بإيقاف السيارة تماماً.١
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢

)١٩٣ص الوضع اليدوي. (
ص P) .قم باختيار وضع االنتظار ٣

١٨٢(
تأكد من أن مؤرش وضع جهاز نقل الحركة يشري إىل 

P) . ١٨١ص(
اضغط مفتاح تشغيل املحرك.٤

سيتوقف املحرك عن العمل وسينطفئ ضوء لوحة 
العدادات (سينطفئ مؤرش وضع جهاز نقل الحركة 

بعد بضع ثوان من انطفاء ضوء لوحة العدادات).
تأكد من عدم ظهور "الكماليات" أو ٥

"تشغيل املحرك" عىل العداد.

 تلقائياPًوظيفة اختيار وضع االنتظار ■
 ١٨٢ص

يمكن تغيري األوضاع بواسطة ضغط مفتاح 
تشغيل املحرك بدون ضغط دواسة الفرامل. 

(يتغري الوضع يف كل مرة يتم فيها ضغط 
املفتاح.)

مالحظة
األعراض التي تشري إىل وجود خلل يف مفتاح ■

تشغيل املحرك
إذا الحظت مفتاح تشغيل املحرك يعمل مختلفاً عن 

املعتاد مثل التصاق املفتاح، فقد يشري ذلك إىل 
وجود خلل فيه. يرجى االتصال بوكيل لكزس 

. فوراً

إيقاف دوران املحرك

تحذير
إيقاف تشغيل املحرك عند الطوارئ■
إذا كنت ترغب يف إيقاف تشغيل املحرك عند ●

الطوارئ أثناء قيادة السيارة، اضغط مفتاح 
تشغيل املحرك مطوالً ملدة تزيد عن ثانيتني، أو 

ص  مرات أو أكثر بالتتابع. (٣اضغطه قليالً 
٣٩٠(

ولكن، ال تقم بلمس مفتاح تشغيل املحرك أثناء 
القيادة إال يف حالة الطوارئ. إيقاف تشغيل 

املحرك أثناء القيادة ال يؤدي إىل فقدان التحكم 
بعجلة القيادة والفرامل، إال أن ذلك سيؤدي إىل 
فقدان التعزيز اآليل لعجلة القيادة. نتيجة لذلك 
سيكون من الصعب توجيه السيارة بسالسة، 
ولذا ينبغي عليك التوقف عىل جانب الطريق 

وإيقاف السيارة رسعان ما يصبح القيام بذلك 
. آمناً

إذا تم تشغيل مفتاح تشغيل املحرك أثناء تحرك ●
السيارة، يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وإصدار صوت 
تحذير.

اضغط مفتاح تشغيل املحرك حني تريد إعادة ●
تشغيل املحرك بعد إيقافه بشكل طارئ.

تغيري أوضاع مفتاح تشغيل املحرك



عمليات القيادة. ٢-١٧٢٤

إيقاف١
يمكن استعمال ومّاضات التحذير من الخطر.

ACCESSORYوضع الكماليات ٢
يمكن استعمال بعض األجهزة الكهربائية مثل نظام 

الصوت.
سوف تظهر كلمة "الكماليات" عىل العداد.

IGNITION ONوضع التشغيل ٣
يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.

سوف تظهر كلمة "تشغيل املحرك" عىل العداد.

وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً■
عند ترك السيارة يف وضع الكماليات 

ACCESSORY دقيقة أو يف ٢٠ ملدة أكثر من 
 (املحرك مطفأ) IGNITION ONوضع التشغيل 

ألكثر من ساعة واحدة حني يكون جهاز نقل الحركة 
، سيتم ضبط مفتاح تشغيل Pيف وضع االنتظار 

. ولكن ال تتمكن  املحرك عىل وضع اإليقاف تلقائياً
 ١٢هذه الوظيفة من تفادي تفريغ شحنة البطارية 

فولط بشكل كامل. ال ترتك مفتاح تشغيل املحرك يف 
 أو يف وضع ACCESSORYوضع الكماليات 

 ملدة طويلة من الزمن IGNITION ONالتشغيل 
مع أن املحرك غري دائر.

عند وجود خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس■
عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف 

حني يكون هناك خلل يف نظام التحكم بتحويل 
الرتوس، قد يتحول مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع 

. يف هذه الحالة يمكنك ACCESSORYالكماليات 
 عىل ACCESSORYضبط وضع الكماليات 

وضع اإليقاف بواسطة تعشيق فرامل االنتظار 
وضغط مفتاح تشغيل املحرك مرة أخرى. يجب 
فحص السيارة عند وكيل لكزس عىل الفور عند 

وجود خلل يف النظام.

مالحظة
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تقم برتك مفتاح تشغيل املحرك يف وضع ●

 أو يف وضع ACCESSORYالكماليات 
 ملدة طويلة من IGNITION ONالتشغيل 

. الزمن إذا لم يكن املحرك دائراً
إذا تم عرض "الكماليات" أو "تشغيل املحرك" ●

عىل العداد فإن ذلك يشري إىل أن مفتاح تشغيل 
املحرك ليس يف وضع اإليقاف. اخرج من 

السيارة بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل 
وضع اإليقاف.



١٧٣

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

اضغط مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١
)١٩٣ص فرامل االنتظار معشقة. (

سييضء مؤرش فرامل االنتظار.
اضغط دواسة الفرامل بإحكام.٢

 ورسالة عىل شاشة العرض يتم عرض 
املتعددة املعلومات.

إذا لم يتم عرضهما، ال يمكن تشغيل النظام الهجني.
 مختاراً، ال يمكن Nعندما يكون وضع الالتعشيق 

بدء تشغيل النظام الهجني. قم باختيار وضع 
ص  عند بدء تشغيل النظام الهجني. (Pاالنتظار 
١٨٨(
اضغط مفتاح الطاقة بإحكام ملدة وجيزة.٣

عند تشغيل مفتاح الطاقة، ال تحتاج إال إىل ضغطه 
مرة واحدة ملدة قصرية من الزمن بإحكام. ال تحتاج 

. إىل ضغط املفتاح مطوالً
"، سيعمل النظام READYعند إضاءة املؤرش "

الهجني بشكل طبيعي.
اضغط دواسة الفرامل مطوال إىل أن ييضء املؤرش 

"READY."
يمكن بدء تشغيل النظام الهجني من أي وضع من 

أوضاع مفتاح الطاقة.

".READYتأكد من إضاءة املؤرش "٤
" من حالة وميض إىل READYعند تغري مؤرش "

اإلضاءة وسماع صوت إشاري، فإنه يشري إىل بدء 
تشغيل النظام الهجني بصورة عادية. 

" READYلن تتحرك السيارة عندما يكون املؤرش "
 . منطفئاً

يمكنك قيادة السيارة عندما يكون املؤرش 
"READY ًمضيئاً حتى إذا كان املحرك متوقفا "

عن العمل. (يبدأ محرك البنزين يف العمل أو يتوقف 
تلقائياً وفقاً لحالة تشغيل السيارة.)

ضوء مفتاح الطاقة■
ييضء ضوء مفتاح الطاقة كما ييل حسب الوضع.

عند فتح أحد األبواب أو تحويل مفتاح الطاقة من ●
 أو وضع ACCESSORYوضع الكماليات 

 إىل وضع اإليقاف، يومض ضوء ONالتشغيل 
مفتاح الطاقة ببطء.

عند ضغط دواسة الفرامل عندما يكون املفتاح ●
اإللكرتوني معك، يومض ضوء مفتاح الطاقة 

برسعة.
عندما يكون مفتاح الطاقة مضبوطاً عىل وضع ●

 أو وضع التشغيل ACCESSORYالكماليات 
ON.ييضء ضوء مفتاح الطاقة ،

إذا لم يبدأ تشغيل النظام الهجني■
ص ربما لم يتم إبطال النظام املانع للتشغيل. (●

٨٥(
اتصل بوكيل لكزس.

إذا تم عرض رسالة متعلقة بالبدء عىل شاشة ●
العرض املتعددة املعلومات، اقرأ الرسالة واتبع 

التعليمات.

)LC500hمفتاح (إشعال) الطاقة (

عند تنفيذ عمليات التشغيل التالية مع كون 
املفتاح اإللكرتوني عندك، يمكنك بدء تشغيل 

النظام الهجني أو تغيري أوضاع مفتاح 
الطاقة.

بدء تشغيل النظام الهجني



عمليات القيادة. ٢-١٧٤٤

عندما تكون درجة الحرارة املحيطة بالسيارة ■
منخفضة، يف ظروف القيادة يف فصل الشتاء، عىل 

سبيل املثال
عند بدء تشغيل النظام الهجني، قد تكون مدة ●

" طويلة. اترك السيارة READYوميض املؤرش "
" عن READYكما هي إىل أن يتوقف املؤرش "

الوميض ويظل مضيئاً حيث أن إضاءته تشري إىل 
أن السيارة جاهزة لالنطالق.

قد ال يكون تشغيل النظام الهجني ممكناً عندما ●
تكون البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

°م) ٣٠السحب) باردة جداً (حرارتها أقل من -
بفعل درجة الحرارة الخارجية. يف هذه الحالة 

حاول تشغيل النظام الهجني مرة أخرى بعد 
ارتفاع درجة حرارة البطارية الهجينة نتيجة 

ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
األصوات واالهتزازات التي تصدرها السيارة ■

الهجينة
 ٧٨ص
 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية ■

ال يمكن تشغيل النظام الهجني باستعمال النظام 
 ٤٢٣ص الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل. راجع 

ملعلومات عن إعادة تشغيل النظام الهجني.
فروغ شحنة البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
 ١٢٥ص
الظروف املؤثرة عىل التشغيل■
 ١٣٨ص
مالحظة حول وظيفة دخول السيارة■
 ١٣٨ص
وظيفة تأمني عجلة القيادة■
عند فتح األبواب أو إغالقها بعد ضبط مفتاح ●

الطاقة عىل وضع اإليقاف، يتم تأمني عجلة القيادة 
بواسطة وظيفة تأمني عجلة القيادة. عند تشغيل 
مفتاح الطاقة مرة أخرى، يتم إلغاء تأمني عجلة 

. القيادة تلقائياً
عندما يتعذر فك تأمني عجلة القيادة، يتم عرض ●

"اضغط زر الطاقة مع تدوير املقود بأحد 
االتجاهني" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
اضغط مفتاح الطاقة ضغطة قصرية وقوية أثناء 

تدوير عجلة القيادة لليمني واليسار.

لتفادي تسخني موتور تأمني عجلة القيادة عن ●
الحدود الطبيعية، قد يتم إيقاف تشغيل املوتور 
مؤقتاً إذا قمت بتشغيل النظام الهجني وإيقافه 

بصورة متكررة يف فرتة قصرية من الزمن. يف مثل 
هذه الحالة، تجنب تشغيل مفتاح الطاقة. بعد 

 ثوان تقريباً، سيتم استئناف تشغيل ١٠مرور 
موتور تأمني عجلة القيادة.

عند وجود خلل يف النظام الذكي لدخول السيارة ■
وبدء التشغيل

إذا تم عرض "خلل يف نظام الدخول وبدء التشغيل 
الذكي" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات فقد 

يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام. اطلب من وكيل 
لكزس فحص سيارتك عىل الفور.

"READYإذا لم يضئ املؤرش "■
" حتى بعد تنفيذ READYإذا لم يضئ املؤرش "

إجراءات االنطالق بالسيارة بصورة صحيحة، قم 
باالتصال بوكيل لكزس عىل الفور.

عند وجود خلل يف النظام الهجني■
 ٨٤ص
البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
 ٣٨٠ص
تشغيل مفتاح الطاقة■
إذا لم يتم ضغط املفتاح بإحكام ملدة وجيزة، قد ال ●

يتغري وضع مفتاح الطاقة أو قد ال يتم تشغيل 
النظام الهجني.

عند محاولة إعادة تشغيل النظام الهجني بعد ●
ضبط مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف مبارشة، قد 

ال يبدأ النظام الهجني يف العمل يف بعض األحيان. 
بعد ضبط مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف، انتظر 

ملدة بضع ثوان قبل محاولة إعادة تشغيل النظام 
الهجني.
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ةدايقلا

إعداد سيارتك حسب الطلب■
إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

.٤١٩ص التشغيل يف التهيئة حسب الطلب، راجع 

قم بإيقاف السيارة تماماً.١
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا كانت يف ٢

)١٩٣ص الوضع اليدوي. (
ص P) .قم باختيار وضع االنتظار ٣

١٨٨(

تأكد من أن مؤرش وضع جهاز نقل الحركة يشري إىل 
P) . ١٨٨ص(
اضغط مفتاح الطاقة.٤

سيتوقف النظام الهجني عن العمل وسينطفئ ضوء 
لوحة العدادات (سينطفئ مؤرش وضع جهاز نقل 

الحركة بعد بضع ثوان من انطفاء ضوء لوحة 
العدادات).

تأكد من عدم ظهور "الكماليات" أو ٥
"تشغيل املحرك" عىل العداد.

 تلقائياPًوظيفة اختيار وضع االنتظار ■
 ١٨٩ص

يمكن تغيري األوضاع بواسطة ضغط مفتاح 

تحذير
عند بدء تشغيل النظام الهجني■

ابدأ تشغيل النظام الهجني دائماً بينما تكون 
جالساً عىل مقعد السائق. ال تضغط دواسة 

التعجيل أثناء محاولة بدء تشغيل النظام الهجني 
يف أي حال من األحوال. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما يتسبب 
يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

تنبيه أثناء القيادة■
إذا أصيب النظام الهجني بخلل أثناء تحرك 

السيارة، ال تقم بتأمني األبواب أو فتحها إىل أن يتم 
إيقاف السيارة تماماً يف مكان آمن. قد يؤدي تأمني 
عجلة القيادة حني تكون السيارة يف هذه الحالة إىل 

وقوع حادث يسبب الوفاة أو اإلصابات الخطرية.

مالحظة
عند بدء تشغيل النظام الهجني■

إذا كان من الصعب بدء تشغيل النظام الهجني، 
اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة عىل الفور.

األعراض التي تشري إىل وجود خلل يف مفتاح ■
الطاقة

إذا الحظت أن مفتاح الطاقة يعمل مختلفاً عن 
املعتاد كأن تصبح حركته بطيئة مثالً، فقد يشري 

ذلك إىل وجود خلل فيه. يرجى االتصال بوكيل 
. لكزس فوراً

إيقاف تشغيل النظام الهجني

تحذير
إيقاف تشغيل النظام الهجني عند الطوارئ■
إذا كنت ترغب يف إيقاف تشغيل النظام الهجني ●

عند الطوارئ أثناء قيادة السيارة، احتفظ 
بمفتاح الطاقة مضغوطاً ملدة تزيد عن ثانيتني، 

 مرات أو أكثر بالتتابع. ٣أو اضغطه قليالً 
) ٣٩٠ص(

ولكن، ال تقم بلمس مفتاح الطاقة أثناء القيادة 
إال يف حالة الطوارئ. إيقاف تشغيل النظام 

الهجني أثناء القيادة ال يؤدي إىل فقدان التحكم 
بعجلة القيادة والفرامل، إال أن ذلك سيؤدي إىل 
فقدان التعزيز اآليل لعجلة القيادة. نتيجة لذلك 
سيكون من الصعب توجيه السيارة بسالسة، 
ولذا ينبغي عليك التوقف عىل جانب الطريق 

وإيقاف السيارة رسعان ما يصبح القيام بذلك 
. آمناً

إذا تم تشغيل مفتاح الطاقة أثناء تحرك ●
السيارة، يتم عرض رسالة تحذير عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وإصدار صوت 
تحذير.

اضغط مفتاح الطاقة حني تريد إعادة تشغيل ●
النظام الهجني بعد إيقافه بشكل طارئ.

تغيري أوضاع مفتاح الطاقة
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الطاقة بدون ضغط دواسة الفرامل. (يتغري 
الوضع يف كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح.)

إيقاف١
يمكن استعمال ومّاضات التحذير من الخطر.

ACCESSORYوضع الكماليات ٢
يمكن استعمال بعض األجهزة الكهربائية مثل نظام 

الصوت.
سوف تظهر كلمة "الكماليات" عىل العداد.

ONوضع التشغيل ٣
يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.

سوف تظهر كلمة "تشغيل املحرك" عىل العداد.

وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً■
عند ترك السيارة يف وضع الكماليات 

ACCESSORY دقيقة أو أكثر أو يف ٢٠ ملدة 
 (النظام الهجني ال يعمل) ألكثر ONوضع التشغيل 

من ساعة واحدة إذا كان جهاز نقل الحركة مضبوطاً 
، سيتم ضبط مفتاح الطاقة عىل Pعىل وضع االنتظار 

. ولكن ال تتمكن هذه الوظيفة  وضع اإليقاف تلقائياً
 فولط بشكل ١٢من تفادي تفريغ شحنة البطارية 

كامل. ال تقم برتك مفتاح الطاقة يف وضع الكماليات 

ACCESSORY أو يف وضع التشغيل ON ملدة 
طويلة من الزمن عندما يكون النظام الهجني متوقفاً 

عن العمل.
عند وجود خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس■

عند محاولة ضبط مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف 
حني يكون هناك خلل يف نظام التحكم بتحويل 

الرتوس، قد يتحول مفتاح الطاقة إىل وضع الكماليات 
ACCESSORY يف هذه الحالة يمكنك ضبط .

 عىل وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
اإليقاف بواسطة تعشيق فرامل االنتظار وضغط 

مفتاح الطاقة مرة أخرى. يجب فحص السيارة عند 
وكيل لكزس عىل الفور عند وجود خلل يف النظام.

مالحظة
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال ترتك مفتاح الطاقة يف وضع الكماليات ●

ACCESSORY أو يف وضع التشغيل ON 
ملدة طويلة من الزمن إال عندما يكون النظام 

الهجني مضبوطاً عىل وضع التشغيل.
إذا تم عرض "الكماليات" أو "تشغيل املحرك" ●

عىل العداد فإن ذلك يشري إىل أن مفتاح الطاقة 
ليس يف وضع اإليقاف. اخرج من السيارة بعد 

ضبط مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف.
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 عىل وضع التشغيل/EVضبط وضع القيادة 
اإليقاف

 عىل وضع التشغيل، EVعند ضبط وضع القيادة 
. عند ضغط املفتاح EVسييضء مؤرش وضع القيادة 

 مختاراً، تنتقل EVعندما يكون وضع القيادة 
السيارة إىل وضع القيادة العادية (باستعمال محرك 

البنزين واملوتور الكهربائي [موتور توليد قوة 
السحب]).

الظروف التي ال يمكن فيها ضبط وضع القيادة ■
EVعىل وضع التشغيل 

 عىل EVقد يكون من املستحيل ضبط وضع القيادة 
وضع التشغيل يف الظروف التالية. إذا لم تتمكن من 

ضبطه عىل وضع التشغيل، سيتم إصدار صوت 
التحذير وعرض الرسالة الخاصة به عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
تكون درجة حرارة النظام الهجني مرتفعة. ●

بعد ترك السيارة يف أشعة الشمس املبارشة أو 
قيادتها عىل املرتفعات/املنحدرات أو قيادتها 

برسعات عالية وغري ذلك.
تكون درجة حرارة النظام الهجني منخفضة. ●

بعد ترك السيارة يف درجة حرارة أقل من حوايل 
٠. °م ملدة طويلة من الزمن مثالً

يكون محرك البنزين يف وضع التسخني.●
تكون شحنة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ●

السحب) منخفضة.
يكون مستوى شحنة البطارية املتبقية املعروض 

) . ص عىل شاشة "مراقبة الطاقة" منخفضاً
١١٧(

تكون رسعة السيارة عالية.●
تكون دواسة التعجيل مضغوطة بإحكام أو توجد ●

السيارة عىل مرتفع/منحدر، الخ.
يتم استعمال مزيل الضباب عن الزجاج األمامي ●

اآلن.
عندما يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل ●

.Mالوضع 
 عىل وضع التشغيل عندما EVضبط وضع القيادة ■

يكون محرك البنزين بارداً
إذا قمت ببدء تشغيل النظام الهجني عندما يكون 

محرك البنزين بارداً، سيتم بدء تشغيل محرك 
البنزين تلقائياً لتدفئته. يف هذه الحالة لن تتمكن من 

 عىل وضع التشغيل.EVضبط وضع القيادة 
لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك البنزين من أجل 
الحد من الضوضاء، قم بتشغيل النظام الهجني بدون 

تشغيل محرك البنزين بضغط مفتاح الطاقة مع 
ضغط دواسة الفرامل بالكامل وضغط مفتاح وضع 

.EVالقيادة 

)EV)  LC500hوضع القيادة 

 مختاراً، توفر EVعندما يكون وضع القيادة 
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

السحب) الطاقة الكهربائية وال يتم استخدام 
إال املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة 

السحب) لقيادة السيارة.
يسمح لك هذا الوضع بالقيادة يف املناطق 

السكنية يف الصباح الباكر ويف وقت متأخر 
من الليل أو يف مواقف السيارات املغلقة 

وغريها بدون صدور صوت وانبعاث غاز 
العادم.

السيارات الخاصة بتايوان: قد يصدر الصوت 
من السيارة حني يكون نظام اإلخطار 

باقرتاب السيارة فعاال.

تعليمات التشغيل
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 تلقائياEVًإلغاء وضع القيادة ■
، قد تتم EVأثناء القيادة باستعمال وضع القيادة 

إعادة بدء تشغيل محرك البنزين تلقائياً يف الظروف 
، سيتم EVالتالية. عندما يتم إلغاء وضع القيادة 

إصدار صوت إشاري وسيومض مؤرش وضع القيادة 
EV.ومن ثم سينطفئ 

تصبح شحنة البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ●
السحب) منخفضة.

يكون مستوى شحنة البطارية املتبقية املعروض 
) . ص عىل شاشة "مراقبة الطاقة" منخفضاً

١١٧(
تكون رسعة السيارة عالية.●
تكون دواسة التعجيل مضغوطة بإحكام أو توجد ●

السيارة عىل مرتفع/منحدر، الخ.
عند إمكانية إبالغ السائق باإللغاء التلقائي مسبقاً، 

ستظهر الشاشة اإلشارية املسبقة عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

مسافة القيادة املمكنة أثناء القيادة باستعمال ■
EVوضع القيادة 

 EVاملسافة التي يمكن قطعها يف وضع القيادة 
. ولكن ١ترتاوح من مئات األمتار إىل   كم تقريباً

 غري ممكن يف بعض EVاستعمال وضع القيادة 
الظروف وفقاً لحالة السيارة. 

(تعتمد مسافة القيادة املمكنة عىل مستوى الشحنة 
املتبقية يف البطارية الهجينة [بطارية توليد قوة 

السحب] وظروف القيادة.)
االقتصاد يف استهالك الوقود■

النظام الهجني مصمم لتحقيق أفضل اقتصاد يف 
استهالك الوقود أثناء القيادة العادية (بواسطة محرك 

البنزين واملوتور الكهربائي [موتور توليد قوة 
السحب]). قد تقلل القيادة باستعمال وضع القيادة 

EV ملدة أكثر من الالزم من االقتصاد يف استهالك 
الوقود.

 غري متاح" عىل شاشة EVعند عرض "وضع ■
العرض املتعددة املعلومات

 غري متوفر. قد يتم عرض سبب EVوضع القيادة 
 (السيارة EVعدم إمكانية اختيار وضع القيادة 

مضبوطة عىل رسعة التعشيقية أو شحنة البطارية 
منخفضة أو رسعة السيارة أعىل من مدى رسعات 

 أو يتم ضغط دواسة EVتشغيل وضع القيادة 
التعجيل بصورة متكررة). قم باستعمال وضع 

.EVالقيادة   عندما يصبح متوفراً
" عىل شاشة EVعند عرض "تم إلغاء وضع ■

العرض املتعددة املعلومات
. قد يتم عرض EVتم إلغاء وضع القيادة   تلقائياً

 (شحنة EVسبب عدم إمكانية اختيار وضع القيادة 
البطارية منخفضة، أو رسعة السيارة أعىل من مدى 

 أو يتم ضغط EVرسعات تشغيل وضع القيادة 
دواسة التعجيل بصورة متكررة). قم بقيادة السيارة 

 عىل EVملدة من الزمن قبل ضبط وضع القيادة 
وضع التشغيل مرة أخرى.

تحذير
تنبيه أثناء القيادة■

باستثناء السيارات الخاصة بتايوان: أثناء القيادة 
، يرجى االنتباه EVباستعمال وضع القيادة 

الخاص إىل املنطقة املحيطة بالسيارة. بما أن 
املحرك ال يصدر صوتاً، فإن املشاة واألشخاص 

الذين يركبون الدراجات الهوائية أو يقودون 
السيارات يف املنطقة املحيطة بسيارتك قد ال 

يشعرون ببدء انطالق سيارتك أو االقرتاب منها، 
لذلك توخى الحذر الشديد أثناء قيادة سيارتك.

السيارات الخاصة بتايوان: أثناء القيادة باستعمال 
، يرجى االنتباه الخاص إىل EVوضع القيادة 

املنطقة املحيطة بالسيارة. بما أن املحرك ال يصدر 
صوتاً، فإن املشاة واألشخاص الذين يركبون 

الدراجات الهوائية أو يقودون السيارات يف املنطقة 
املحيطة بسيارتك قد ال يشعرون ببدء انطالق 

سيارتك أو االقرتاب منها. توخى مزيدا من الحذر 
أثناء القيادة حتى إذا كان يعمل نظام اإلخطار 

باقرتاب السيارة.
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لتحسني كفاءة استهالك الوقود وتقليل :١*
الضوضاء، اضبط جهاز نقل الحركة عىل وضع 

 للقيادة العادية. يمكنك اختيار مدى Dالقيادة 
الرتوس املناسب لظروف القيادة عن طريق 

تشغيل مقابض تغيري الرتوس.
يمكن تثبيت أي مدى تروس عند القيادة يف :٢*

.Mالوضع 

بخصوص تحويل جهاز نقل الحركة■
عندما يكون مفتاح املحرك مضبوطاً عىل وضع ●

اإليقاف أو عىل وضع الكماليات 
ACCESSORY ال يمكن تحويل جهاز نقل ،

الحركة.
عندما يكون مفتاح املحرك مضبوطاً عىل وضع ●

، يمكن تحويل جهاز IGNITION ONالتشغيل 

 فقط.Nنقل الحركة إىل وضع الالتعشيق 
عندما يكون املحرك دائراً، يمكن تحويل جهاز نقل ●

 D إىل وضع القيادة Pالحركة من وضع االنتظار 
 أو وضع الرجوع للخلف Nأو وضع الالتعشيق 

R.
ال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة إال إىل الوضع ●

M من وضع القيادة D.مبارشة 
باإلضافة إىل ذلك، عند محاولة تحويل جهاز نقل 
الحركة بتحريك ذراع تبديل الرسعات أو بضغط 

 يف أي من الظروف التالية، Pمفتاح وضع االنتظار 
سيتم إصدار صوت إشاري وسيتم إبطال عملية 

التحويل أو سيتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 
. يف مثل هذه الحالة، قم بتحويل Nالالتعشيق   تلقائياً

جهاز نقل الحركة إىل وضع مالئم.
الظروف التي سيتم فيها إبطال عملية التحويل:●
عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة من وضع •

 إىل وضع آخر بتحريك ذراع تبديل Pاالنتظار 
الرسعات دون ضغط دواسة الفرامل.

عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة من وضع •
 إىل الوضع N أو من وضع الالتعشيق Pاالنتظار 

M.بتحريك ذراع تبديل الرسعات 
 أثناء تحرك Pعند ضغط مفتاح وضع االنتظار •

١*السيارة.

الظروف التي سيتم فيها تحويل جهاز نقل الحركة ●
:Nإىل وضع الالتعشيق   تلقائياً

 Rعند محاولة اختيار وضع الرجوع للخلف •
بتحريك ذراع تبديل الرسعات أثناء تحرك السيارة 

٢*لألمام.
 بتحريك ذراع Dعند محاولة اختيار وضع القيادة •

٣*تبديل الرسعات أثناء تحرك السيارة للخلف.
عند تغيري جهاز نقل الحركة من وضع الرجوع •

M إىل الوضع Rللخلف 
 أثناء القيادة Nإذا تم اختيار وضع الالتعشيق ●

برسعة معينة حتى بدون الحفاظ عىل ذراع تبديل 
، يتحول جهاز Nالرسعات يف وضع الالتعشيق 

. يف هذه الحالة Nنقل الحركة إىل وضع الالتعشيق 
يتم إصدار صوت تحذير وعرض رسالة تحذير 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات إلبالغ 
السائق بأن جهاز نقل الحركة قد تحول إىل وضع 

.Nالالتعشيق 
قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع :١*

جهاز نقل الحركة التلقائي 
)LC500(

قم باختيار وضع جهاز نقل الحركة حسب 
الغرض والوضع.

وظائف أوضاع جهاز نقل الحركة 
والغرض منها

وضع جهاز 
الهدف أو الوظيفةنقل الحركة

P/إيقاف السيارة يف موقف السيارات
بدء تشغيل املحرك

Rالرجوع للخلف

Nوضع الالتعشيق
(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)

D١*القيادة العادية

M القيادة يف الوضعM*٢)  ص
١٨٤(



عمليات القيادة. ٢-١٨٠٤

 عند قيادة السيارة برسعات بطيئة Pاالنتظار 
. جداً

قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع :٢*
 عند قيادة السيارة برسعات Rالرجوع للخلف 

بطيئة.
قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة :٣*

D.عند قيادة السيارة برسعات بطيئة 
صوت تحذير الرجوع للخلف■

عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 
، سيتم إصدار صوت إشاري إلبالغ Rالرجوع للخلف 

السائق بكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 
.Rالرجوع للخلف 

لحماية جهاز نقل الحركة التلقائي■
إذا كانت درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة 

التلقائي مرتفعة، يتم عرض "درجة حرارة سائل 
ناقل الحركة مرتفعة انظر دليل املالك" عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وتنتقل السيارة تلقائياً إىل 
وضع حماية جهاز نقل الحركة. اطلب من وكيل 

لكزس فحص سيارتك.
عند القيادة مع تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة ■

املضبوطة تلقائياً، الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو الرادار 

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل
حتى إذا قمت بتنفيذ اإلجراءات التالية بغرض تشغيل 

فرامل املحرك، لن تعمل فرامل املحرك بسبب عدم 
إلغاء تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً، الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً أو الرادار الديناميكي لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل.

 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9اختيار الرتس األدنى ●
.Dأثناء القيادة يف وضع القيادة 

إذا قمت بضبط وضع القيادة عىل الوضع الريايض ●
. Dأثناء القيادة عندما يكون وضع القيادة   مختاراً

) ٢٦٣ص(

كبح االنطالق املفاجئ (التحكم ببدء القيادة)■
 ١٦١ص
AI-SHIFTوضع التحويل الذكي ■

 باختيار AI-SHIFTيقوم وضع التحويل الذكي 
الرتس املناسب تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف 

القيادة.
 تلقائياً AI-SHIFTيعمل وضع التحويل الذكي 

. Dعندما يكون جهاز نقل الحركة يف وضع القيادة 
 يؤدي إىل M(تحويل جهاز نقل الحركة إىل الوضع 

إلغاء الوظيفة.)
إذا تم عرض رسالة تشري إىل عملية تحويل■

لتفادي ضبط جهاز نقل الحركة عىل وضع خاطئ أو 
تحرك السيارة بشكل غري متوقع، قد يتم تغيري وضع 
جهاز نقل الحركة تلقائياً أو قد يكون من الرضوري 

تشغيل ذراع تبديل الرسعات. يف هذه الحالة قم بتغيري 
وضع جهاز نقل الحركة باتباع الرسائل التي تظهر 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
 فولط/إعادة ١٢بعد إعادة شحن البطارية ■

توصيلها
 ٣٥٩ص
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، صوت 
التحذير الخاص بالرجوع للخلف). (املزايا القابلة 

)٤٥٢ص لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■

ال تقم بتعجيل السيارة أو تحويل جهاز نقل 
الحركة فجأة.

قد تؤدي التغريات املفاجئة يف فرامل املحرك إىل 
انزالق السيارة أو دورانها يف مكانها، مما قد 

يتسبب يف وقوع حادث.



١٨١

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

ذراع تبديل الرسعات
قم بتشغيل ذراع تبديل الرسعات بلطف وإحكام

باتجاه السهم املوجود عىل مؤرش جهاز نقل الحركة.
، اسحب ذراع تبديل Nللتحويل إىل وضع الالتعشيق 

الرسعات باتجاه السهم وحافظ عليه يف ذلك املوضع.

قم بتحرير ذراع تبديل الرسعات بعد كل عملية 
).تبديل ليعود إىل الوضع العادي (

 إال Mال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة إىل الوضع 
.Dعندما يكون مضبوطاً عىل وضع القيادة 

 Pعند تحويل جهاز نقل الحركة من وضع االنتظار 
 أو وضع D أو وضع القيادة Nإىل وضع الالتعشيق 

 أو N، أو من وضع الالتعشيق Rالرجوع للخلف 
 أو وضع الرجوع M أو الوضع Dوضع القيادة 

، أو من وضع القيادة P إىل وضع االنتظار Rللخلف 
D أو الوضع M إىل وضع الرجوع للخلف R أو من ،

، تأكد D إىل وضع القيادة Rوضع الرجوع للخلف 
من أن دواسة الفرامل مضغوطة والسيارة متوقفة.

مؤرش وضع جهاز نقل الحركة
عرض العداد:

تتم إضاءة وضع القيادة الحايل.
 M أو Dعندما يكون أي وضع غري وضع القيادة 

 ومؤرش الوضع Mمختاراً، يظهر السهم املتجه إىل 
M.باللون الرمادي 

مؤرش ذراع تبديل الرسعات:
يتم إضاءة وضع القيادة الحايل.

بعد اختيار وضع جهاز نقل الحركة، تأكد من كونه 
مضبوطاً عىل الوضع املرغوب بمؤرش وضع جهاز 

نقل الحركة املوجود عىل لوحة أجهزة القياس.
Pمفتاح وضع االنتظار 

مالحظة
الظروف التي يمكن أن تؤدي إىل وقوع خلل يف ■

نظام التحكم بتحويل الرتوس
يف حالة وقوع أي من األمور التالية، قد يشري ذلك 
إىل وجود خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس. 

قم بإيقاف السيارة فوراً عىل سطح مستو يف مكان 
آمن وقم بتعشيق فرامل االنتظار ثم اتصل بوكيل 

لكزس عىل الفور.
عند عرض رسالة التحذير التي تشري إىل وجود ●

خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تشري املعلومات املعروضة عىل الشاشة إىل أنه ●
لم يتم اختيار أي من أوضاع جهاز نقل الحركة 

ألكثر من عدة ثوان.

تحريك ذراع تبديل الرسعات

A

تحذير
بخصوص ذراع تبديل الرسعات■
ال تقم بنزع مقبض ذراع تبديل الرسعات أو ال ●

تقم باستعمال أي يشء غري مقبض ذراع تبديل 
الرسعات األصيل من لكزس. وأيضاً ال تقم 
بتعليق أي يشء عىل ذراع تبديل الرسعات.

القيام بذلك قد يعيق عودة ذراع تبديل 
الرسعات إىل مكانه مما يؤدي إىل وقوع حوادث 

متوقعة أثناء تحرك السيارة. غري

B

C



عمليات القيادة. ٢-١٨٢٤

Pعند اختيار وضع االنتظار ■
قم بإيقاف السيارة بالكامل وتعشیق فرامل 

االنتظار ومن ثم اضغط مفتاح وضع االنتظار 
P.

ييضء املفتاح عند تحويل جهاز نقل الحركة إىل 
.Pوضع االنتظار 

تأكد من أن مؤرش وضع جهاز نقل الحركة يشري إىل 
P.

اختيار وضع آخر عندما يكون وضع ■
 مختاراPًاالنتظار 

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات مع كون
دواسة الفرامل مضغوطة. إذا قمت بتحريك 

ذراع تبديل الرسعات بدون ضغط دواسة 
الفرامل، سيتم إصدار صوت إشاري وسيتم 

إبطال عملية التحويل.
 بعد اختيار وضع جهاز نقل الحركة، تأكد

من كونه مضبوطاً عىل الوضع املرغوب 
بمؤرش وضع جهاز نقل الحركة املوجود عىل 

لوحة أجهزة القياس.

 ال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة من وضع
 مبارشة.M إىل الوضع Pاالنتظار 

 تلقائياPًوظيفة اختيار وضع االنتظار ■
 Pيتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

تلقائياً يف الحاالت التالية.
عند ضغط مفتاح تشغيل املحرك حني تكون ●

السيارة متوقفة ومفتاح تشغيل املحرك يف وضع 
 وجهاز نقل الحركة IGNITION ONالتشغيل 

 (يتم ضبط مفتاح Pيف وضع غري وضع االنتظار 
تشغيل املحرك عىل وضع اإليقاف بعد تحويل 

*)Pجهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

عند إيقاف السيارة بعد إيقاف املحرك يف حالة ●
طوارئ أثناء القيادة

 فولط حني ١٢عند انخفاض فولطية البطارية●
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع 

Pاالنتظار 
عندما يتم ضغط مفتاح تشغيل املحرك أثناء :*

القيادة برسعات منخفضة جداً كما هو الحال قبل 
إيقاف السيارة مبارشة مثالً، قد يتحول جهاز نقل 

. تأكد من Pالحركة تلقائياً إىل وضع االنتظار 
توقف السيارة بشكل تام قبل ضغط مفتاح تشغيل 

املحرك.
إذا لم تتمكن من تحويل جهاز نقل الحركة من ■

Pوضع االنتظار 
 فولط فارغة ١٢من املحتمل أن تكون البطارية 

 فولط يف مثل هذه ١٢الشحنة. تأكد من البطارية 
)٤٢٢ص الحالة. (

تحذير
لتفادي تغيري وضع جهاز نقل الحركة بشكل ●

غري مقصود، ال تلمس ذراع تبديل الرسعات 
عند عدم استعماله.

Pمفتاح وضع االنتظار 



١٨٣

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

وضع القيادة■
 ٢٦٣ص
وضع الثلج■

يمكن اختيار وضع الثلج الذي يالئم ظروف 
القيادة عند القيادة عىل طرق زلقة مثل الطرق 

املغطاة بالثلج.

 إىل الوراء.قم بتدوير مفتاح 
ييضء مؤرش وضع الثلج.

 إىل الوراء مرة أخرى قم بتدوير مفتاح 
للعودة إىل الوضع العادي.

إيقاف وضع الثلج تلقائياً■
يتم إلغاء وضع الثلج تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل 

املحرك عىل وضع اإليقاف بعد القيادة باستعمال 
وضع الثلج.

للقيادة باختيار مدى التحويل املؤقت، قم 
بتشغيل مقبض تغيري الرتوس "-" أو "+". 

عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس "-"، سيتم 
تحويل الرتوس إىل مدى يوفر قوة فرامل 

املحرك املالئمة لظروف القيادة. عند تشغيل 
مقبض تغيري الرتوس "+"، سيتم تحويل 

الرتوس إىل مدى أعىل من املدى الحايل بخطوة 
واحدة.

القيام بتغيري مدى التحويل يسمح بتقييد 
اختيار الرتس األعىل مما يمنع تغيري الرتوس إىل 
رسعات أعىل غري رضورية ويتيح إمكانية اختيار 

مستوى قوة فرامل املحرك.

تحذير
Pمفتاح وضع االنتظار ■
 أثناء Pال تقم بضغط مفتاح وضع االنتظار ●

تحرك السيارة.
 أثناء Pإذا قمت بضغط مفتاح وضع االنتظار 

القيادة برسعة بطيئة جداً (عىل سبيل املثال، 
قبل إيقاف السيارة مبارشة)، قد تتوقف 

السيارة عن الحركة فجأة عند تحويل جهاز 
، مما قد Pنقل الحركة إىل وضع االنتظار 

يؤدي إىل وقوع حادث.
لتفادي تغيري وضع جهاز نقل الحركة بشكل ●

 Pغري مقصود، ال تلمس مفتاح وضع االنتظار 
عند عدم استعماله.

مالحظة
مالحظات حول تشغيل ذراع تبديل الرسعات ■

Pومفتاح وضع االنتظار 
تجنب تشغيل ذراع تبديل الرسعات ومفتاح وضع 

 بصورة متكررة بتتابع رسيع.Pاالنتظار 
قد تعمل وظيفة حماية النظام ولن يكون باإلمكان 

 Pتحويل جهاز نقل الحركة إال إىل وضع االنتظار 
. يف مثل هذه الحالة، يرجى االنتظار ملدة من  مؤقتاً
الزمن قبل محاولة تغيري وضع جهاز نقل الحركة 

مرة ثانية.

اختيار وضع القيادة

اختيار نطاقات التحويل يف وضع القيادة
D



عمليات القيادة. ٢-١٨٤٤

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

، D10 إىل D1يتم عرض مدى التحويل املختار، من 
يف العدادات.

للعودة إىل القيادة العادية باستعمال وضع القيادة 
D ًينبغي ضغط مقبض تغيري الرتوس "+" مطوال ،

ملدة من الزمن.

مدى التحويل األدنى يتيح لك قوة فرامل املحرك 
األعىل من مدى التحويل األعىل.

إلغاء وظيفة اختيار مدى التحويل تلقائياً مع كون ■
 مختاراDًالوضع 

سيتم إلغاء وظيفة اختيار مدى التحويل يف الحاالت 
:Dالتالية حتى عندما يكون وضع القيادة   مختاراً

عند إيقاف السيارة●
إذا تم ضغط دواسة التعجيل ألكثر من املدة ●

املحددة
عند تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع القيادة ●

Dًمجددا 

عند الضغط املطول عىل مقبض تغيري الرتوس "+"●
صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■

للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 
. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً

الحاالت قد ال يكون اختيار تروس أدنى ممكناً حتى 
عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس. (يتم إصدار صوت 

إشاري مرتني.)

، قم بتحويل جهاز نقل Mلضبط الوضع 
. يمكنك اختيار الرتوس Mالحركة إىل الوضع 

بواسطة تشغيل مقابض تغيري الرتوس مما 
يسمح لك بالقيادة بالرتس الذي تختاره.

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

يتغري الرتس مرة واحدة كلما تم تشغيل مقبض 
تغيري الرتوس.

 M10 إىل M1يتم ضبط الرتس املختار من بني 
وعرضه عىل العداد.

 مختاراً، ال يتغري الرتس Mعندما يكون الوضع 
إال إذا تم تشغيل مقابض تغيري الرتوس.

 مختاراً، Mولكن حتى عندما يكون الوضع 
سيتم تغيري الرتس تلقائياً يف الحاالت التالية:

 عند انخفاض رسعة السيارة (التحويل إىل
تروس أدنى فقط).

 عندما يكون تغيري الرتس رضورياً لحماية

املؤرش 
املعروض عىل 

شاشة 
العدادات

الوظيفة

D2 - D10
 D1يتم اختيار ترس بني املدى 

ومدى التحويل املختار تلقائياً وفقاً 
لرسعة السيارة وظروف القيادة

D1 اختيار مدى التحويلD1

Mاختيار الرتوس يف الوضع 
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املحرك أو جهاز نقل الحركة التلقائي حني 
تكون درجة حرارة سائل تربيد املحرك 

منخفضة، درجة حرارة سائل جهاز نقل 
الحركة التلقائي مرتفعة أو منخفضة، أو 

ألسباب أخرى.
كما أن تغيري الرتس ال يكون ممكناً حني تكون 

رسعة السيارة منخفضة حتى إذا تم التحويل إىل 
ترس أعىل.

صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■
للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 

. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً
الحاالت قد ال يكون اختيار تروس أدنى ممكناً حتى 

عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس. (يتم إصدار صوت 
إشاري مرتني.)

لتحسني كفاءة استهالك الوقود وتقليل :١*
الضوضاء، اضبط جهاز نقل الحركة عىل وضع 

 للقيادة العادية. يمكنك اختيار مدى Dالقيادة 
الرتوس املناسب لظروف القيادة عن طريق 

تشغيل مقابض تغيري الرتوس.
يمكن تثبيت أي مدى تروس عند القيادة يف :٢*

.Mالوضع 

بخصوص تحويل جهاز نقل الحركة■
عندما يكون مفتاح الطاقة مضبوطاً عىل وضع ●

اإليقاف، ال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة.
عندما يكون مفتاح الطاقة مضبوطاً عىل وضع ●

 (مع كون النظام الهجني غري دائر)، ONالتشغيل 
يمكن تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 

 فقط.Nالالتعشيق 

جهاز نقل الحركة الهجني 
)LC500h(

قم باختيار وضع جهاز نقل الحركة حسب 
الغرض والوضع.

وظائف أوضاع جهاز نقل الحركة 
والغرض منها

وضع جهاز 
الهدف أو الوظيفةنقل الحركة

P /إيقاف السيارة يف موقف السيارات
بدء تشغيل النظام الهجني

Rالرجوع للخلف

Nوضع الالتعشيق
(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)

D١*القيادة العادية

M القيادة يف الوضعM*٢)  ص
١٩١(
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" مضيئاً، يمكن READYعندما يكون املؤرش "●
 إىل Pتحويل جهاز نقل الحركة من وضع االنتظار 

 أو وضع N أو وضع الالتعشيق Dوضع القيادة 
.Rالرجوع للخلف 

"، ال يمكن تحويل READYعند وميض املؤرش "●
 إىل وضع Pجهاز نقل الحركة من وضع االنتظار 

آخر حتى عند تشغيل ذراع تبديل الرسعات. انتظر 
" من حالة READYإىل أن يتغري املؤرش "

الوميض إىل اإلضاءة ثم قم بتشغيل ذراع تبديل 
الرسعات مرة ثانية.

ال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة إال إىل الوضع ●
M من وضع القيادة D.مبارشة 

باإلضافة إىل ذلك، عند محاولة تحويل جهاز نقل 
الحركة بتحريك ذراع تبديل الرسعات أو بضغط 

 يف أي من الظروف التالية، Pمفتاح وضع االنتظار 
سيتم إصدار صوت إشاري وسيتم إبطال عملية 

التحويل أو سيتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 
. يف مثل هذه الحالة، قم بتحويل Nالالتعشيق   تلقائياً

جهاز نقل الحركة إىل وضع مالئم.
الظروف التي سيتم فيها إبطال عملية التحويل:●
عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة من وضع •

 إىل وضع آخر بتحريك ذراع تبديل Pاالنتظار 
الرسعات دون ضغط دواسة الفرامل.

عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة من وضع •
 إىل الوضع N أو من وضع الالتعشيق Pاالنتظار 

M.بتحريك ذراع تبديل الرسعات 
 أثناء تحرك Pعند ضغط مفتاح وضع االنتظار •

١*السيارة.

الظروف التي سيتم فيها تحويل جهاز نقل الحركة ●
:Nإىل وضع الالتعشيق   تلقائياً

 Rعند محاولة اختيار وضع الرجوع للخلف •
بتحريك ذراع تبديل الرسعات أثناء تحرك السيارة 

٢*لألمام.
 بتحريك ذراع Dعند محاولة اختيار وضع القيادة •

٣*تبديل الرسعات أثناء تحرك السيارة للخلف.
عند تغيري جهاز نقل الحركة من وضع الرجوع •

M إىل الوضع Rللخلف 
 أثناء القيادة Nإذا تم اختيار وضع الالتعشيق ●

برسعة معينة حتى بدون الحفاظ عىل ذراع تبديل 
، يتحول جهاز Nالرسعات يف وضع الالتعشيق 

. يف هذه الحالة Nنقل الحركة إىل وضع الالتعشيق 

يتم إصدار صوت تحذير وعرض رسالة تحذير 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات إلبالغ 

السائق بأن جهاز نقل الحركة قد تحول إىل وضع 
.Nالالتعشيق 

قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع :١*
 عند قيادة السيارة برسعات بطيئة Pاالنتظار 

. جداً
قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع :٢*

 عند قيادة السيارة برسعات Rالرجوع للخلف 
بطيئة.

قد يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة :٣*
D.عند قيادة السيارة برسعات بطيئة 

صوت تحذير الرجوع للخلف■
عند محاولة تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 

، سيتم إصدار صوت إشاري إلبالغ Rالرجوع للخلف 
السائق بكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 

.Rالرجوع للخلف 
لحماية جهاز نقل الحركة الهجني■

إذا كانت درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة 
مرتفعة، يتم عرض "درجة حرارة سائل ناقل الحركة 
مرتفعة انظر دليل املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات وتنتقل السيارة تلقائياً إىل وضع حماية 
جهاز نقل الحركة. اطلب من وكيل لكزس فحص 

سيارتك.
عند القيادة مع تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة ■

املضبوطة تلقائياً، الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو الرادار 

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل
عندما يكون نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة ●

تلقائياً، الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً أو الرادار الديناميكي 

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل يف 

وضع التشغيل، ال يستجيب النظام لعمليات تشغيل 
مقابض تغيري الرتوس.

حتى عندما يتم تغيري وضع القيادة إىل الوضع ●
الريايض بغرض تفعيل فرامل املحرك، ال يتم 
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إيقاف تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً، الرادار الديناميكي لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو الرادار 
الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 
الكامل وال يتم تفعيل فرامل املحرك.

كبح االنطالق املفاجئ (التحكم ببدء القيادة)■
 ١٦١ص
AI-SHIFTوضع التحويل الذكي ■

 باختيار AI-SHIFTيقوم وضع التحويل الذكي 
الرتس املناسب تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف 

 AI-SHIFTالقيادة. يعمل وضع التحويل الذكي 
تلقائياً عندما يكون جهاز نقل الحركة يف وضع 

 M. (تحويل جهاز نقل الحركة إىل الوضع Dالقيادة 
يؤدي إىل إلغاء الوظيفة.)

إذا تم عرض رسالة تشري إىل عملية تحويل■
لتفادي ضبط جهاز نقل الحركة عىل وضع خاطئ أو 
تحرك السيارة بشكل غري متوقع، قد يتم تغيري وضع 
جهاز نقل الحركة تلقائياً أو قد يكون من الرضوري 

تشغيل ذراع تبديل الرسعات. يف هذه الحالة قم بتغيري 
وضع جهاز نقل الحركة باتباع الرسائل التي تظهر 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
 فولط/إعادة ١٢بعد إعادة شحن البطارية ■

توصيلها
 ٣٥٩ص
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، صوت 
التحذير الخاص بالرجوع للخلف). 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تحذير
أثناء القيادة عىل سطوح الطرق الزلقة■

ال تقم بتعجيل السيارة أو تحويل جهاز نقل 
الحركة فجأة. 

قد تؤدي التغريات املفاجئة يف فرامل املحرك إىل 
انزالق السيارة أو دورانها يف مكانها، مما قد 

يتسبب يف وقوع حادث.

مالحظة
شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة ■

السحب)
إذا كان جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 

، لن يتم شحن البطارية الهجينة Nالالتعشيق 
(بطارية توليد قوة السحب). لتفادي تفريغ شحنة 
البطارية، تجنب ترك جهاز نقل الحركة مضبوطاً 

 ملدة طويلة من الزمن.Nعىل وضع الالتعشيق 
الظروف التي يمكن أن تؤدي إىل وقوع خلل يف ■

نظام التحكم بتحويل الرتوس
يف حالة وقوع أي من األمور التالية، قد يشري ذلك 
إىل وجود خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس. 

قم بإيقاف السيارة فوراً عىل سطح مستو موجود 
يف مكان آمن وقم بتعشيق فرامل االنتظار ثم 

اتصل بوكيل لكزس.
عند عرض رسالة التحذير التي تشري إىل وجود ●

خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تشري املعلومات املعروضة عىل الشاشة إىل أنه ●
لم يتم اختيار أي من أوضاع جهاز نقل الحركة 

ألكثر من عدة ثوان.
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ذراع تبديل الرسعات
قم بتشغيل ذراع تبديل الرسعات بلطف وإحكام

باتجاه السهم املوجود عىل مؤرش جهاز نقل الحركة.
، اسحب ذراع تبديل Nللتحويل إىل وضع الالتعشيق 

الرسعات باتجاه السهم وحافظ عليه يف ذلك املوضع.
قم بتحرير ذراع تبديل الرسعات بعد كل عملية 

).تبديل ليعود إىل الوضع العادي (
 إال Mال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة إىل الوضع 

.Dعندما يكون مضبوطاً عىل وضع القيادة 
 Pعند تحويل جهاز نقل الحركة من وضع االنتظار 

 أو وضع D أو وضع القيادة Nإىل وضع الالتعشيق 
 أو N، أو من وضع الالتعشيق Rالرجوع للخلف 

 أو وضع الرجوع M أو الوضع Dوضع القيادة 
، أو من وضع القيادة P إىل وضع االنتظار Rللخلف 

D أو الوضع M إىل وضع الرجوع للخلف R أو من ،
، تأكد D إىل وضع القيادة Rوضع الرجوع للخلف 

من أن دواسة الفرامل مضغوطة والسيارة متوقفة.
مؤرش وضع جهاز نقل الحركة

عرض العداد:
تتم إضاءة وضع القيادة الحايل.

 M أو Dعندما يكون أي وضع غري وضع القيادة 
 ومؤرش الوضع Mمختاراً، يظهر السهم املتجه إىل 

M.باللون الرمادي 
مؤرش ذراع تبديل الرسعات:

يتم إضاءة وضع القيادة الحايل.
بعد اختيار وضع جهاز نقل الحركة، تأكد من كونه 
مضبوطاً عىل الوضع املرغوب بمؤرش وضع جهاز 

نقل الحركة املوجود عىل لوحة أجهزة القياس.
Pمفتاح وضع االنتظار 

Pعند اختيار وضع االنتظار ■
قم بإيقاف السيارة بالكامل وتعشیق فرامل 

االنتظار ومن ثم اضغط مفتاح وضع االنتظار 
P.

ييضء املفتاح عند تحويل جهاز نقل الحركة إىل 
.Pوضع االنتظار 

تأكد من أن مؤرش وضع جهاز نقل الحركة يشري إىل 
P.

تحريك ذراع تبديل الرسعات

A

B

تحذير
بخصوص ذراع تبديل الرسعات■
ال تقم بنزع مقبض ذراع تبديل الرسعات أو ال ●

تقم باستعمال أي يشء غري مقبض ذراع تبديل 
الرسعات األصيل من لكزس. وأيضاً ال تقم 
بتعليق أي يشء عىل ذراع تبديل الرسعات.

القيام بذلك قد يعيق عودة ذراع تبديل 
الرسعات إىل مكانه مما يؤدي إىل وقوع حوادث 

متوقعة أثناء تحرك السيارة. غري
لتفادي تغيري وضع جهاز نقل الحركة بشكل ●

غري مقصود، ال تلمس ذراع تبديل الرسعات 
عند عدم استعماله.

Pمفتاح وضع االنتظار 

C
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اختيار وضع آخر عندما يكون وضع ■
 مختاراPًاالنتظار 

 قم بتحريك ذراع تبديل الرسعات مع كون
دواسة الفرامل مضغوطة. إذا قمت بتحريك 

ذراع تبديل الرسعات بدون ضغط دواسة 
الفرامل، سيتم إصدار صوت إشاري وسيتم 

إبطال عملية التحويل.
 بعد اختيار وضع جهاز نقل الحركة، تأكد

من كونه مضبوطاً عىل الوضع املرغوب 
بمؤرش وضع جهاز نقل الحركة املوجود عىل 

لوحة أجهزة القياس.
 ال يمكن تحويل جهاز نقل الحركة من وضع

 مبارشة.M إىل الوضع Pاالنتظار 

 تلقائياPًوظيفة اختيار وضع االنتظار ■
 Pيتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

تلقائياً يف الحاالت التالية.
عند ضغط مفتاح الطاقة حني تكون السيارة ●

 ONمتوقفة ومفتاح الطاقة يف وضع التشغيل 
 Pوجهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع االنتظار 
(يتم ضبط مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف بعد 

*)Pتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

عند إيقاف السيارة بعد إيقاف النظام الهجني يف ●
حالة طوارئ أثناء القيادة

 فولط حني ١٢عند انخفاض فولطية البطارية ●
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع 

Pاالنتظار 

عندما يتم ضغط مفتاح الطاقة أثناء القيادة :*
برسعات منخفضة جداً كما هو الحال قبل إيقاف 

السيارة مبارشة مثالً، قد يتحول جهاز نقل الحركة 
. تأكد من توقف Pتلقائياً إىل وضع االنتظار 

السيارة بشكل تام قبل ضغط مفتاح الطاقة.
إذا لم تتمكن من تحويل جهاز نقل الحركة من ■

Pوضع االنتظار 
 فولط فارغة ١٢من املحتمل أن تكون البطارية 

 فولط يف مثل هذه ١٢الشحنة. تأكد من البطارية 
)٤٢٢ص الحالة. (

تحذير
Pمفتاح وضع االنتظار ■
 أثناء Pال تقم بضغط مفتاح وضع االنتظار ●

تحرك السيارة.
 أثناء Pإذا قمت بضغط مفتاح وضع االنتظار 

القيادة برسعة بطيئة جداً (عىل سبيل املثال، 
قبل إيقاف السيارة مبارشة)، قد تتوقف 

السيارة عن الحركة فجأة عند تحويل جهاز 
، مما قد Pنقل الحركة إىل وضع االنتظار 

يؤدي إىل وقوع حادث.
لتفادي تغيري وضع جهاز نقل الحركة بشكل ●

 Pغري مقصود، ال تلمس مفتاح وضع االنتظار 
عند عدم استعماله.

مالحظة
مالحظات حول تشغيل ذراع تبديل الرسعات ■

Pومفتاح وضع االنتظار 
تجنب تشغيل ذراع تبديل الرسعات ومفتاح وضع 

 بصورة متكررة بتتابع رسيع.Pاالنتظار 
قد تعمل وظيفة حماية النظام ولن يكون باإلمكان 

 Pتحويل جهاز نقل الحركة إال إىل وضع االنتظار 
. يف مثل هذه الحالة، يرجى االنتظار ملدة من  مؤقتاً
الزمن قبل محاولة تغيري وضع جهاز نقل الحركة 

مرة ثانية.
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وضع القيادة■
 ٢٦٣ص
وضع الثلج■

يمكن اختيار وضع الثلج الذي يالئم ظروف 
القيادة عند القيادة عىل طرق زلقة مثل الطرق 

املغطاة بالثلج.

 إىل الوراء.قم بتدوير مفتاح 
ييضء مؤرش وضع الثلج.

 إىل الوراء مرة أخرى قم بتدوير مفتاح 
للعودة إىل الوضع العادي.

إيقاف وضع الثلج تلقائياً■
يتم إلغاء وضع الثلج تلقائياً عند ضبط مفتاح الطاقة 
عىل وضع اإليقاف بعد القيادة باستعمال وضع الثلج.

للقيادة باختيار مدى التحويل املؤقت، قم 
بتشغيل مقبض تغيري الرتوس "-" أو "+".

عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس "-"، سيتم 
تحويل الرتوس إىل مدى يوفر قوة فرامل 

املحرك املالئمة لظروف القيادة. عند تشغيل 

مقبض تغيري الرتوس "+"، سيتم تحويل 
الرتوس إىل مدى أعىل من املدى الحايل بخطوة 

واحدة.
القيام بتغيري مدى التحويل يسمح بتقييد 

اختيار مدى التحويل األعىل مما يمنع تغيري 
الرتوس غري الرضوري إىل تروس أعىل ويتيح 

إمكانية اختيار مستوى قوة فرامل املحرك.

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

، D10 إىل D1يتم عرض مدى التحويل املختار، من 
يف العدادات.

للعودة إىل القيادة العادية باستعمال وضع القيادة 
D ًينبغي ضغط مقبض تغيري الرتوس "+" مطوال ،

ملدة من الزمن.

مدى التحويل األدنى يتيح لك قوة فرامل املحرك 
األعىل من مدى التحويل األعىل.

اختيار وضع القيادة

اختيار نطاقات التحويل يف وضع القيادة 
D

املؤرش املعروض 
عىل شاشة 
العدادات

الوظيفة

D2-D10
 D1يتم اختيار ترس بني املدى 

ومدى التحويل املختار تلقائياً 
وفقاً لرسعة السيارة وظروف 

القيادة
D1 اختيار مدى التحويلD1
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إلغاء وظيفة اختيار مدى التحويل تلقائياً مع كون ■
 مختاراDًالوضع 

سيتم إلغاء وظيفة اختيار مدى التحويل يف الحاالت 
:Dالتالية حتى عندما يكون وضع القيادة   مختاراً

عند إيقاف السيارة●
إذا تم ضغط دواسة التعجيل ألكثر من املدة ●

املحددة
عند تحويل ذراع تبديل الرسعات إىل وضع القيادة ●

Dًمجددا 
عند الضغط مطوالً عىل مقبض تغيري الرتوس "+"●
عندما يكون الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ●

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل أو الرادار 

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً أو نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً يف وضع التشغيل
صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■

للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 
. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً

الحاالت قد ال يكون اختيار تروس أدنى ممكناً حتى 
عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس. (يتم إصدار صوت 

إشاري مرتني.)

، قم بتحويل جهاز نقل Mلضبط الوضع 
. يمكنك اختيار الرتوس Mالحركة إىل الوضع 

بواسطة تشغيل مقابض تغيري الرتوس مما 
يسمح لك بالقيادة بالرتس الذي تختاره.

اختيار تروس أعىل١
اختيار تروس أدنى٢

يتغري الرتس مرة واحدة كلما تم تشغيل مقبض 
تغيري الرتوس.

 M10 إىل M1يتم ضبط الرتس املختار من بني 
وعرضه عىل العداد.

 مختاراً، ال يتغري الرتس Mعندما يكون الوضع 
إال إذا تم تشغيل مقابض تغيري الرتوس.

 مختاراً، Mولكن حتى عندما يكون الوضع 
سيتم تغيري الرتس تلقائياً يف الحاالت التالية:

 عند انخفاض رسعة السيارة (التحويل إىل
تروس أدنى فقط).

 عند زيادة رسعة السيارة (التحويل إىل
تروس أعىل فقط).

.عند ضغط دواسة التعجيل بقوة
 عندما يكون تغيري الرتس رضورياً لحماية

جهاز نقل الحركة حني تكون درجة حرارة 
سائل جهاز نقل الحركة مرتفعة أو 

منخفضة، أو ألسباب أخرى.
كما أن تغيري الرتس ال يكون ممكناً حني تكون 

رسعة السيارة منخفضة حتى إذا تم التحويل إىل 
ترس أعىل.

صوت التحذير من تقييد اختيار تروس أدنى■
للمساعدة عىل ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، 

. يف بعض  ربما يتم تقييد اختيار ترس أدنى أحياناً
الحاالت قد ال يكون اختيار تروس أدنى ممكناً حتى 

عند تشغيل مقبض تغيري الرتوس. (يتم إصدار صوت 
إشاري مرتني.)

يعمل مؤرش تحويل الرتوس كدليل ملساعدة 
السائق عىل تحقيق االقتصاد األفضل يف 

Mاختيار الرتوس يف الوضع 

مؤرش تحويل الرتوس
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استهالك الوقود وتقليل كمية غاز العادم ضمن 
حدود أداء املحرك.

عند عدم التشغيل
مؤرش التحويل إىل تروس أعىل

وظيفة مؤرش تحويل الرتوس■
 يتم تشغيل هذه الوظيفة تلقائياً عندما يكون

.Mالوضع   مختاراً
 بمراقبة مؤرش التحويل إىل تروس أعىل

والتحويل إىل تروس أعىل وفقاً لذلك، يمكن 
تحقيق االقتصاد األفضل يف استهالك الوقود 

وتقليل كمية غاز العادم.
 مؤرش تحويل الرتوس ال يتسم بوظيفة

مماثلة للتحويل إىل تروس أدنى.
 وفقاً لظروف القيادة، وظيفة مؤرش تحويل

الرتوس قد ال تقوم بعرض مؤرش التحويل 
.Mإىل تروس أعىل أثناء القيادة يف الوضع 

االنعطاف إىل اليمني١
تغيري خط السري إىل اليمني (قم بتحريك ٢

الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)
 مرات.٣ستومض اإلشارات اليمنى 

تغيري خط السري إىل اليسار (قم بتحريك ٣
الذراع جزئياً وارفع يدك عنه)

 مرات.٣ستومض اإلشارات اليرسى 
االنعطاف إىل اليسار٤

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما■
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
عند وميض املؤرش بأرسع من املعتاد■

تأكد مما إذا كانت ملبة مصابيح إشارة االنعطاف 
األمامية أو الخلفية محرتقة أم ال.

تحذير
عرض مؤرش تحويل الرتوس■

لضمان السالمة، ال يجب عىل السائق النظر إىل 
شاشة العرض فقط. راجع شاشة العرض عندما 

يكون القيام بذلك آمناً مع مراقبة الظروف الفعلية 
لحركة املرور والطريق. 

اإلخفاق يف القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث.

A

B

ذراع إشارة االنعطاف

تعليمات التشغيل
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إذا توقف وميض إشارات االنعطاف قبل اكتمال ■
عملية تغيري خط السري

قم بتشغيل الذراع مرة ثانية.
إعداد سيارتك حسب الطلب■
 ٤٥٢ص

استعمال الوضع اليدوي■
يمكن تعشيق فرامل االنتظار وتحريرها يدوياً.

اضغط عىل املفتاح لضبط فرامل االنتظار١
سييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار.

اضغط مفتاح فرامل االنتظار مطوالً يف حالة وقوع 
حالة طارئة تتطلب تعشيق فرامل االنتظار أثناء 

القيادة.
ارفع املفتاح لتحرير فرامل االنتظار٢
قم بتعشيق فرامل االنتظار أثناء ضغط دواسة •

الفرامل.
باستخدام وظيفة تحرير فرامل االنتظار تلقائياً، •

فرامل االنتظار

يمكن تعشيق فرامل االنتظار وتحريرها 
. تلقائياً أو يدوياً

يف الوضع التلقائي يمكن ضبط فرامل 
االنتظار وتحريرها تلقائياً وفقاً ملوضع ذراع 

تبديل الرسعات. كما أنه حتى يف الوضع 
التلقائي يمكن ضبط فرامل االنتظار 

وتحريرها يدوياً.

تعليمات التشغيل
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يكون باإلمكان تحرير فرامل االنتظار بالضغط 
عىل دواسة التعجيل. عند استخدام هذه الوظيفة، 

اضغط دواسة التعجيل ببطء.
تأكد من انطفاء ضوء إشارة فرامل االنتظار.

تشغيل الوضع التلقائي■
عندما تكون السيارة متوقفة، اضغط مفتاح 

فرامل االنتظار مطوالً إىل أن يتم عرض رسالة 
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

عند تشغيل الوضع التلقائي، تعمل فرامل 
االنتظار كما ييل.

 عندما يتم تحويل جهاز نقل الحركة من
، يتم تحرير فرامل Pوضع االنتظار 

االنتظار وينطفئ ضوء إشارة فرامل 
االنتظار.

 عندما يتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل
، يتم تعشيق فرامل Pوضع االنتظار 

االنتظار وييضء ضوء إشارة فرامل 
االنتظار.

قم بتشغيل ذراع تبديل الرسعات ومفتاح وضع 
 حني تكون السيارة متوقفة ودواسة Pاالنتظار 

الفرامل مضغوطة.
إيقاف الوضع التلقائي■

عندما تكون السيارة متوقفة، اسحب مفتاح 
فرامل االنتظار مطوالً إىل أن يتم عرض رسالة 

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

تشغيل فرامل االنتظار■
مفتاح ● عندما ال يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة يف وضع التشغيل 
>ON ال يمكن تحرير فرامل االنتظار ،

باستعمال مفتاح فرامل االنتظار.
مفتاح ● عندما ال يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة يف وضع التشغيل 
>ON ال يكون الوضع التلقائي (ضبط وتحرير ،

. ) متاحاً الفرامل تلقائياً
وظيفة تحرير فرامل االنتظار تلقائياً■
عندما يتم تحويل جهاز نقل الحركة من وضع ●

، يتم تحرير فرامل االنتظار يف الوضع Pاالنتظار 
التلقائي.

إذا تحققت جميع الرشوط التالية يف الوضع ●
اليدوي يكون باإلمكان تحرير فرامل االنتظار 

بالضغط عىل دواسة التعجيل.
باب السائق مغلق•
حزام مقعد السائق مشدود•
 أو الوضع Dجهاز نقل الحركة يف وضع القيادة •

M أو وضع الرجوع للخلف R
 بشكل متكرر EPBعند عرض "يتم تشغيل ■

انتظر قليال" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
إذا تم تشغيل فرامل االنتظار بشكل متكرر خالل مدة 

زمنية قصرية، قد يقوم النظام بتقييد عمليات 
التشغيل ملنع السخونة الزائدة. امتنع عن تشغيل 

فرامل االنتظار إذا حدث ذلك. يمكن التشغيل بشكل 
عادي من جديد بعد حوايل دقيقة واحدة.



١٩٥

٤

عمليات القيادة. ٢-٤

ةدايقلا

 بشكل غري EPBعند عرض "تم إيقاف تفعيل ■
 غري متاح" عىل شاشة العرض EPBكامل" أو "

املتعددة املعلومات
اضبط مفتاح فرامل االنتظار عىل وضع التشغيل. إذا 
لم تختفي الرسالة عن الشاشة بعد ضبط املفتاح عىل 

وضع التشغيل عدة مرات، فقد يشري ذلك إىل وجود 
خلل يف النظام. اطلب من وكيل لكزس فحص 

سيارتك.
الصوت الناشئ عن تشغيل فرامل االنتظار■

أثناء تشغيل فرامل االنتظار، قد تسمع صوت تشغيل 
املوتور (صوت أزيز). هذا ال يشري إىل وجود خلل.

ضوء إشارة فرامل االنتظار■
مفتاح ● وفقاً لوضع مفتاح تشغيل املحرك 

، سييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار  الطاقة
ويظل مضيئاً كما هو موضح أدناه:

>: IGNITION ON>  ONيف وضع التشغيل 
ييضء إىل أن يتم تحرير فرامل االنتظار.

 IGNITION ONليس يف وضع التشغيل 
>ON ١٥: يظل مضيئاً ملدة.  ثانية تقريباً

مفتاح الطاقة ● عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
عىل وضع اإليقاف مع االحتفاظ بفرامل االنتظار 
معشقة، سييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار ملدة 

. هذا ال يشري إىل وجود خلل.١٥  ثانية تقريباً
عندما يصاب مفتاح فرامل االنتظار بخلل■

يتم تشغيل الوضع التلقائي تلقائياً (ضبط وتحرير 
الفرامل تلقائياً).

إيقاف السيارة يف موقف سيارات■
 ١٦٠ص
صوت تحذير كون فرامل االنتظار معشقة■

سيتم إصدار صوت التحذير إذا تمت قيادة السيارة 
عندما تكون فرامل االنتظار معشقة. يتم عرض 

"EPB مفعل" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
 كم/ساعة).٥(مع وصول رسعة السيارة إىل 

عند إضاءة ضوء التحذير الخاص بنظام الفرامل■
 ٣٩٩ص
استعمال فرامل االنتظار يف فصل الشتاء■
 ٢٩٢ص

تحذير
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

ال تقم برتك طفل يف السيارة بمفرده. قد يتم 
تحرير فرامل االنتظار بصورة غري متوقعة 

وتتحرك السيارة، األمر الذي يؤدي إىل وقوع 
حادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

قبل قيامك بمغادرة السيارة، قم بتحويل جهاز 
 وقم بتعشيق Pنقل الحركة إىل وضع االنتظار 

فرامل االنتظار وتأكد من أن السيارة متوقفة.
عند وجود خلل يف تشغيل النظام■

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وتأكد من رسائل 
التحذير.

عندما ال يمكن تحرير فرامل االنتظار بسبب ■
وجود خلل

ستؤدي قيادة السيارة عندما تكون فرامل 
االنتظار معشقة إىل تسخني مكونات الفرامل عن 
الحدود الطبيعية، مما قد يؤثر عىل أداء الفرامل 

عكسياً ويزيد من اهرتاء الفرامل. اطلب من وكيل 
لكزس فحص السيارة عىل الفور إذا حدث هذا.
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اضغط مفتاح متابعة الفرملة لتشغيل النظام
ييضء مؤرش وضع استعداد نظام متابعة الفرملة 
. ييضء مؤرش تشغيل نظام متابعة الفرملة 

 أثناء قيام النظام بمتابعة الفرملة.

ظروف تشغيل نظام متابعة الفرملة■
ال يمكن تشغيل نظام متابعة الفرملة يف الظروف 

التالية:
باب السائق غري مغلق.●
السائق لم يشد حزام املقعد.●
 بشكل غري كامل" أو EPB"تم إيقاف تفعيل ●

 توجه للوكيل" معروضة عىل EPB"خلل يف 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

إذا تم اكتشاف أي من األوضاع املبينة أعاله حني 
يكون نظام متابعة الفرملة يف وضع التشغيل، 

سيتوقف تشغيل النظام وينطفئ ضوء مؤرش وضع 
استعداد نظام متابعة الفرملة. باإلضافة إىل ذلك، إذا 

تم اكتشاف أي من األوضاع أثناء قيام النظام بمتابعة 
الفرملة، يتم إصدار صوت تحذير وعرض رسالة عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات. يتم بعدئذ ضبط 
. فرامل االنتظار تلقائياً

وظيفة متابعة الفرملة■
 ٣إذا ظلت دواسة الفرامل يف وضع التحرير ملدة ●

دقائق تقريباً بعد بدء النظام بمتابعة الفرملة، يتم 
. يف هذه الحالة، يتم  تعشيق فرامل االنتظار تلقائياً
إصدار صوت التحذير وعرض رسالة عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
إليقاف تشغيل النظام أثناء قيام النظام بمتابعة ●

الفرملة، اضغط عىل دواسة الفرامل بإحكام 
واضغط الزر مرة أخرى.

قد ال تقوم وظيفة متابعة الفرملة باملحافظة عىل ●
ثبات السيارة حني تكون السيارة عىل مرتفع/

منحدر حاد. يف هذه الحالة قد يكون من الرضوري 
قيام السائق بتعشيق الفرامل. يصدر صوت 

التحذير وتقوم شاشة العرض املتعددة املعلومات 
)٤٠٨ص بإعالم السائق بهذا الوضع. (

حني يتم تعشيق فرامل االنتظار تلقائياً أثناء قيام ■
النظام بمتابعة الفرملة

. قم بتنفيذ أحد  لن يتم تحرير فرامل االنتظار تلقائياً
اإلجراءات التالية لتحرير فرامل االنتظار وتأكد من 

)١٩٣ص انطفاء ضوء إشارة فرامل االنتظار. (
قم بتشغيل مفتاح فرامل االنتظار مع الضغط عىل ●

دواسة الفرامل.
قم بشد حزام املقعد وتأكد من أن جهاز نقل ●

نظام متابعة الفرملة

يقوم نظام متابعة الفرملة بالحفاظ عىل 
الفرامل معشقة حني يتم إيقاف السيارة 

بالضغط عىل دواسة الفرامل. يمكن استعمال 
هذا النظام عندما تكون عالقاً يف ازدحام 

مروري أو أثناء االنتظار يف إشارات املرور.
يقوم هذا النظام بالحفاظ عىل الفرامل 
معشقة عندما يكون جهاز نقل الحركة 

 M أو الوضع Dمضبوطاً عىل وضع القيادة 
 حني يكون النظام Nأو وضع الالتعشيق 

مضبوطاً عىل وضع التشغيل وقد تم ضغط 
دواسة الفرامل إليقاف السيارة. يقوم النظام 

بتحرير الفرامل حني يتم ضغط دواسة 
التعجيل عندما يكون جهاز نقل الحركة 

 M أو الوضع Dمضبوطاً عىل وضع القيادة 
وذلك لالنطالق بسالسة.

تفعيل النظام

A

B
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 أو وضع Dالحركة مضبوط عىل وضع القيادة 
 واضغط دواسة التعجيل ببطء.Rالرجوع للخلف 

حينما يكون من الرضوري فحص السيارة عند ■
وكيل لكزس

عندما ال ييضء مؤرش وضع استعداد نظام متابعة 
الفرملة (أخرض) بالرغم من كون مفتاح متابعة 

الفرملة مضغوطاً وتوافر رشوط تشغيل نظام متابعة 
الفرملة، فقد يكون هناك خلل ما يف النظام. اطلب من 

وكيل لكزس فحص سيارتك.
 غري متاح" عىل شاشة BrakeHoldعند عرض "■

العرض املتعددة املعلومات
ال يمكن استعمال نظام متابعة الفرملة. يتم عرض 

سبب عدم إمكانية استعمال نظام متابعة الفرملة 
(باب السائق مفتوح أو حزام مقعد السائق غري 

مشدود أو غطاء حجرية املحرك أو غطاء صندوق 
األمتعة مفتوح). قم باستعمال نظام متابعة الفرملة 

. عندما يصبح متوفراً
رسائل وأصوات التحذير■

يتم استعمال رسائل التحذير وأصوات التحذير 
لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 

)٤٠٨ص برضورة توخي الحذر. (

تحذير
عندما تكون السيارة عىل مرتفع/منحدر حاد■

الزم الحذر عند استخدام نظام متابعة الفرملة عىل 
مرتفع/منحدر حاد. قد ال تقوم وظيفة متابعة 
الفرملة باملحافظة عىل ثبات السيارة يف مثل هذا 

الوضع.
عند إيقاف السيارة عىل طريق زلق■

ال يستطيع النظام إيقاف السيارة عندما يتم 
تجاوز حدود قدرة التصاق اإلطارات بالطريق. ال 
تستخدم النظام عندما تقوم بالتوقف عىل طريق 

زلق.

مالحظة
عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات■

نظام متابعة الفرملة غري مصمم لالستخدام عند 
صف السيارة لفرتات طويلة. ضبط مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف أثناء  املحرك 
قيام النظام بمتابعة الفرملة قد يؤدي إىل تحرير 

الفرامل مما يؤدي إىل تحرك السيارة. عند تشغيل 
، اضغط  مفتاح الطاقة مفتاح تشغيل املحرك 

دواسة الفرامل وقم بتعشيق فرامل االنتظار 
.Pوتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 
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 يؤدي إىل إضاءة تشغيل املفتاح 
املصابيح كما ييل:

النوع أ

 تيضء املصابيح األمامية إلشارة موقع ١
السيارة ومصباح مؤخرة السيارة ومصباح 

لوحة ترخيص السري وضوء لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

 تيضء املصابيح األمامية الرئيسية ٢
وجميع املصابيح املدرجة أعاله.

 تيضء وتنطفئ املصابيح األمامية ٣
الرئيسية واملصابيح التي تتم إضاءتها أثناء 

) وجميع ١٩٩ص القيادة يف النهار (
. املصابيح املدرجة أعاله تلقائياً

النوع ب

 تيضء املصابيح األمامية إلشارة موقع ١
السيارة ومصباح مؤخرة السيارة ومصباح 

لوحة ترخيص السري وضوء لوحة أجهزة 
التحكم واملقاييس.

 تيضء املصابيح األمامية الرئيسية ٢
وجميع املصابيح املدرجة أعاله.

 تيضء وتنطفئ املصابيح األمامية ٣
الرئيسية واملصابيح التي تتم إضاءتها أثناء 

) وجميع ١٩٩ص القيادة يف النهار (
. املصابيح املدرجة أعاله تلقائياً

 تيضء املصابيح التي تتم إضاءتها ٤
)١٩٩ص أثناء القيادة يف النهار. (

مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية

يمكن تشغيل املصابيح األمامية الرئيسية 
يدوياً أو تلقائياً.

تشغيل املصابيح األمامية الرئيسية
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ةدايقلا

 عندماAUTOيمكن استعمال الوضع التلقائي ■
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
وظيفة اإلضاءة أثناء القيادة يف النهار■

تيضء املصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف 
النظام  النهار تلقائياً كلما تم تشغيل املحرك 

الهجني وتحرير فرامل االنتظار مع وجود مفتاح 
املصابيح األمامية الرئيسية يف وضع اإليقاف (النوع 

، وذلك للسماح للسائقني ب فقط) أو يف الوضع 
اآلخرين برؤية سيارتك بسهولة أثناء القيادة يف 

النهار. (تيضء أكثر سطوعاً من املصابيح األمامية 
إلشارة موقع السيارة.) املصابيح التي تتم إضاءتها 

أثناء القيادة يف النهار غري مصممة لالستعمال يف 
الليل.

مستشعر التحكم باملصابيح األمامية الرئيسية■
قد ال يعمل املستشعر بصورة صحيحة عند وجود أي 

يشء عىل املستشعر أو إذا قمت بتثبيت أي يشء عىل 
الزجاج األمامي قد يحجب إشارات االستشعار. 

القيام بذلك يعيق املستشعر من اكتشاف مستوى 
الضوء الخارجي، مما قد يؤدي إىل وقوع خلل يف 
. نظام التحكم باملصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً

نظام إطفاء املصابيح تلقائياً■
النوع أ
: عندما يكون مفتاح املصابيح يف املوضع ●

تنطفئ املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً عند 
مفتاح الطاقة عىل  ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 أو عىل وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
اإليقاف.

: عندما يكون مفتاح املصابيح يف املوضع ●
تنطفئ املصابيح األمامية الرئيسية وجميع 

املصابيح تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

مفتاح الطاقة عىل وضع الكماليات 
ACCESSORY.أو عىل وضع اإليقاف 

إلضاءة املصابيح مرة ثانية، اضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 

IGNITION ON>  ON أو اضبط مفتاح ،
 مرة ثم اضبطه عىل املوضع املصابيح عىل وضع 

 مرة أخرى. أو 
النوع ب

يتم إطفاء جميع املصابيح عند فتح باب السائق حني 
مفتاح الطاقة  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

مضبوطاً عىل وضع اإليقاف.
إلضاءة املصابيح مرة ثانية، اضبط مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 
IGNITION ON>  ON أو اضبط مفتاح 

املصابيح عىل وضع اإليقاف مرة ثم اضبطه عىل 
 مرة أخرى. أو املوضع 

صوت التذكري بإطفاء املصابيح (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة بتلك الوظيفة)

يتم إصدار صوت إشاري عند فتح باب السائق حني 
تكون املصابيح مضاءة ومفتاح تشغيل املحرك 

مفتاح الطاقة مضبوطاً عىل وضع اإليقاف أو عىل 
.ACCESSORYوضع الكماليات 

نظام تسوية املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً■
يتم ضبط مستوى املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً 
وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع املحملة يف السيارة 
لضمان عدم تعارض املصابيح األمامية الرئيسية مع 

مستعميل الطريق اآلخرين.
 فولط١٢وظيفة توفري شحنة البطارية ■

 فولط، إذا ١٢لتفادي تفريغ شحنة بطارية السيارة 
 أو كان مفتاح املصابيح مضبوطاً عىل املوضع 

مفتاح   عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة يف وضع اإليقاف، سيتم تشغيل وظيفة 

 فولط وإطفاء جميع ١٢توفري شحنة البطارية 
.٢٠املصابيح تلقائياً بعد انقضاء   دقيقة تقريباً

مفتاح الطاقة عىل  عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
، سيتم IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

 ١٢إيقاف تشغيل وظيفة توفري شحنة البطارية 
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فولط.
عند تنفيذ أي مما ييل، يتم إلغاء تشغيل وظيفة توفري 

 فولط مرة واحدة ثم تتم إعادة ١٢شحنة البطارية 
تشغيلها. سيتم إيقاف جميع املصابيح تلقائياً بعد 

 دقيقة عىل إعادة تشغيل وظيفة توفري ٢٠مرور 
 فولط:١٢شحنة البطارية 

عند تشغيل مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية●
عند فتح أحد األبواب أو إغالقه●
التحكم بإضاءة مصباح الرتحيب■

مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية ومصابيح 
مؤخرة السيارة ومصابيح لوحة ترخيص السري 

تيضء تلقائياً يف الليل عند فك تأمني األبواب باستعمال 
وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية حني يكون مفتاح املصابيح يف الوضع 

.
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (عىل سبيل املثال، حساسية 
مستشعر الضوء). 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

عندما تكون املصابيح األمامية الرئيسية ١

مضاءة، ادفع الذراع لألمام إلضاءة األشعة 
العالية.

اسحب الذراع نحوك إىل املوضع األوسط إلطفاء 
األشعة العالية.

اسحب الذراع نحوك وقم بتحريره لوميض ٢
األشعة العالية مرة واحدة.

يمكن أن تجعل األشعة العالية تومض بغض النظر 
عما إذا كانت املصابيح األمامية الرئيسية مضاءة أو 

منطفئة.

يسمح هذا النظام بإضاءة املصابيح األمامية 
الرئيسية ومصابيح إشارة موقع السيارة 

 ثانية حني يكون مفتاح تشغيل ٣٠األمامية ملدة 
مفتاح الطاقة يف وضع اإليقاف. املحرك 
اسحب الذراع نحوك وحرره عندما يكون 

 بعد ضبط مفتاح املصباح يف الوضع 
مفتاح الطاقة عىل  مفتاح تشغيل املحرك 

وضع اإليقاف.
اسحب الذراع نحوك وقم بتحريره مرة أخرى 

إلطفاء املصابيح.

عند حدوث أي من الظروف التالية حني تكون 

مالحظة
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

ال ترتك املصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما 
النظام الهجني غري دائر. يكون املحرك 

إضاءة األشعة العالية للمصابيح األمامية 
الرئيسية

نظام اإلضاءة للوصول إىل املنزل (إذا 
كانت سيارتك مجهزة به)

مصابيح االنعطاف
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املصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع املنخفض) 
مضاءة، ستيضء مصابيح االنعطاف أيضاً 

باتجاه حركة السيارة. تتم هذه العملية لتوفري 
رؤية واضحة عند القيادة عىل تقاطعات الطرق 

أو ركن السيارة يف الليل.
يتم تشغيل عجلة القيادة
يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف
 يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الرجوع

 (مصابيح االنعطاف عىل كال Rللخلف 
الجانبني األيمن واأليرس)

التحكم بمصابيح االنعطاف■
 ٣٠تيضء املصابيح عندما تكون رسعة السيارة ●

كم/ساعة تقريباً أو أقل. إال أن املصابيح تنطفئ 
 كم/٣٥عندما تزداد رسعة السيارة لتصل إىل 

ساعة تقريباً أو أعىل.
 ٣٠تنطفئ املصابيح تلقائياً بعد إضاءتها ملدة ●

دقيقة.

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

ادفع الذراع باتجاه األمام عندما يكون ١
مفتاح املصابيح األمامية الرئيسية يف 

. أو املوضع 

اضغط مفتاح الشعاع العايل التلقائي.٢
سيضاء مؤرش الشعاع العايل التلقائي عند إضاءة 

املصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ليشري إىل تشغيل 

*الشعاع العايل التلقائي

وظيفة الشعاع العايل التلقائي تستخدم 
مستشعر الكامريا املركبة يف السيارة لتحديد 

درجة سطوع مصابيح الشارع ومصابيح 
السيارة التي أمامك الخ، وتقوم بتشغيل أو 

إطفاء الشعاع العايل تلقائياً حسب الرضورة.

تحذير
قيود عىل الشعاع العايل التلقائي■

ال تعتمد عىل الشعاع العايل التلقائي. قم دائماً 
بالقيادة بأمان واحرص عىل مراقبة ما يحيط بك 

وقم بتشغيل أو إطفاء الشعاع العايل يدوياً عند 
الرضورة.

لتفادي تشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي ■
بشكل خاطئ

ال تضع حمولة زائدة يف السيارة.

تشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي
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النظام.

ظروف تشغيل وإطفاء الشعاع العايل التلقائي■
عندما تتحقق جميع الرشوط التالية، يتم تشغيل ●

الشعاع العايل تلقائياً (بعد حوايل ثانية واحدة 
تقريباً):

 كم/ساعة ٤٠ إىل ٣٠رسعة السيارة أعىل من •
.*تقريباً

املنطقة أمام السيارة مظلمة.•
السيارات التي أمامك ال تستخدم املصابيح األمامية •

الرئيسية أو مصابيح مؤخرة السيارة.
يوجد عدد قليل من أضواء الشارع عىل الطريق •

أمام السيارة.
ينطفئ الشعاع العايل تلقائياً إذا تحقق أي من ●

الرشوط التالية:
 كم/٣٠ إىل ٢٥تنخفض رسعة السيارة إىل أقل من •

.*ساعة تقريباً
املنطقة أمام السيارة غري مظلمة.•
السيارات التي أمامك تستخدم املصابيح األمامية •

الرئيسية أو مصابيح مؤخرة السيارة.
يوجد الكثري من أضواء الشارع عىل الطريق أمام •

السيارة.
رسعة السيارة التي تؤدي إىل إضاءة/انطفاء :*

األشعة العالية تلقائياً قد تختلف وفقاً للبلد التي تم 
تصميم السيارة لها.

معلومات عن اكتشاف مستشعر الكامريا■
قد ال يتم إطفاء الشعاع العايل تلقائياً يف املواقف ●

التالية:
عندما تظهر السيارة املقبلة من منحنى فجأة•
عندما تعرتض طريق السيارة سيارة أخرى•
عندما تكون السيارات التي أمامك مخفية عن •

األنظار بسبب املنحنيات املتكررة أو حواجز 

الطريق أو األشجار املوجودة عىل جانب الطريق
عندما تظهر أمامك سيارات من خط السري البعيد •

عىل طريق واسع
عندما تكون السيارات التي أمامك بدون أضواء•

قد ينطفئ الشعاع العايل إذا تم اكتشاف سيارة ●
أمامك تستخدم مصابيح الضباب بدون استخدام 

املصابيح األمامية الرئيسية.
مصابيح املنازل ومصابيح الشارع وإشارات املرور ●

ولوحات اإلعالنات املضاءة أو العالمات املضاءة قد 
تؤدي إىل التحويل من الشعاع العايل إىل الشعاع 

. املنخفض أو إىل بقاء الشعاع املنخفض مضيئاً
قد تؤثر العوامل التالية عىل املدة املستغرقة ●

لتشغيل أو إطفاء الشعاع العايل:
سطوع املصابيح األمامية الرئيسية، مصابيح •

الضباب، ومصابيح مؤخرة السيارة يف السيارات 
التي أمامك

حركة واتجاه السيارات التي أمامك•
عندما تكون هناك سيارة أمامك فيها مصابيح •

مضاءة عىل جهة واحدة فقط
عندما تكون املركبة التي أمامك ذات عجلتني•
ظروف الطريق (منحدر، منعطف، ظروف سطح •

الطريق، الخ)
عدد الركاب وكمية املحمولة•

قد يتم تشغيل أو إطفاء الشعاع العايل حني ال ●
يتوقع السائق ذلك.

قد ال يتم اكتشاف الدراجات الهوائية وما شابهها.●
يف الظروف التالية قد ال يتمكن النظام من ●

استشعار مستويات السطوع املحيط بشكل 
صحيح. قد يؤدي هذا إىل بقاء األشعة املنخفضة 
مضيئة أو إىل وقوع مشاكل للمشاة أو السيارات 

التي أمامك وسواهم بسبب األشعة العالية. يف هذه 
الحاالت قم بالتحويل بني األشعة العالية 

. واملنخفضة يدوياً
يف الطقس الرديء (املطر، الثلوج، الضباب، •

العواصف الرملية، الخ)
الزجاج األمامي مغطى بالضباب، البخار، الثلوج، •

الغبار، الخ
الزجاج األمامي مخدوش أو تالف.•
مستشعر الكامريا مشوه أو متسخ.•
مستويات السطوع املحيطة مساوية لسطوع •

املصابيح األمامية الرئيسية أو مصابيح مؤخرة 
السيارة أو مصابيح الضباب.
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املصابيح األمامية الرئيسية أو مصابيح مؤخرة •
السيارة يف السيارات التي أمامك مطفأة أو متسخة 

أو لونها يتغري أو غري موجهة بشكل صحيح.
عند القيادة يف منطقة تتغري فيها ظروف السطوع •

والظالم بشكل متقطع.
عند القيادة بشكل متكرر عىل طرق صاعدة/ •

نازلة، أو عىل طرق وعرة أو عىل أسطح فيها 
مطبات أو غري مستوية (مثل طريق معبدة 

بالحجر، ممرات مغطاة بالحىص، الخ).
عند االنعطاف بشكل متكرر أو القيادة عىل طريق •

متعرج.
وجود أشياء براق جداً أمام السيارة مثل العالمات •

واملرايا.
املصابيح األمامية الرئيسية يف السيارة تالفة أو •

متسخة.
السيارة مرتفعة أو مائلة، بسبب وجود اطار •

مثقوب، مقطورة يجري سحبها، الخ.
السائق يعتقد أن الشعاع العايل قد يسبب مشاكل •

أو يؤذي سائقي السيارات األخرى أو املشاة 
القريبني.

يتم استعمال السيارة يف منطقة تتم قيادة •
السيارات فيها عىل جانب الطريق املعاكس للبلد 
التي تم تصميم السيارة لها، كاستعمال سيارة 

مخصصة للقيادة عىل يمني الطريق يف منطقة تتم 
القيادة فيها عىل اليسار أو بالعكس.

التحويل إىل الشعاع املنخفض■
اسحب الذراع إىل الوضع األصيل.

ينطفئ مؤرش الشعاع العايل التلقائي.
ادفع الذراع لألمام لتشغيل نظام الشعاع العايل 

التلقائي مرة أخرى.

التحويل إىل الشعاع العايل■
اضغط مفتاح الشعاع العايل التلقائي.

ينطفئ مؤرش الشعاع العايل التلقائي ويضاء مؤرش 
الشعاع العايل.

اضغط املفتاح لتشغيل نظام الشعاع العايل التلقائي 
مرة أخرى.

تشغيل/إطفاء الشعاع العايل يدوياً
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

 إلضاءة مصباح الضباب الخلفي
عند رفع إصبعك عن الحلقة املوجودة عىل املفتاح، 

.يعود املفتاح إىل 
عند تشغيل الحلقة املوجودة عىل املفتاح مرة أخرى، 

تنطفئ مصباح الضباب الخلفي.

يمكن استعمال مصباح الضباب الخلفي عندما■
تكون املصابيح األمامية الرئيسية مضيئة.

ينطفئ مصباح الضباب الخلفي حني يتم إطفاء 
املصابيح األمامية الرئيسية.

 يؤدي إىل تشغيل تشغيل الذراع 
املاسحات أو الغسالة كما ييل. عندما يكون 

 مختاراً، يتم تشغيل املاسحات AUTOالوضع 
تلقائياً عندما يكتشف املستشعر سقوط املطر. 
يقوم النظام بضبط توقيت تشغيل املاسحات 
تلقائياً وفقاً لكمية األمطار ورسعة السيارة.

 إيقاف١

*مفتاح مصابيح الضباب

يف ظروف القيادة الصعبة كما يف األمطار أو 
الضباب مثالً، قم بتشغيل مصباح الضباب 

الخلفي إلعالم السيارات التي خلفك بوجود 
سيارتك.

إضاءة مصباح الضباب الخلفي

ماسحات وغسالة الزجاج األمامي

تشغيل الذراع يسمح لك بالتحويل بني 
التشغيل التلقائي والتشغيل اليدوي أو 

استخدام الغسالة.

مالحظة
عندما يكون الزجاج األمامي جافاً■

ال تستعمل املاسحات، ألنها قد تؤدي إىل إلحاق 
رضر بالزجاج األمامي.

تشغيل ذراع املاسحة
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 تشغيل املاسحات املجهزة بمستشعر ٢
املطر

 تشغيل املاسحات برسعة منخفضة٣
 تشغيل املاسحات برسعة عالية٤
 تشغيل املاسحات مؤقتا٥ً

 مختاراً، يمكن AUTOعندما يكون الوضع 
ضبط حساسية املستشعر بواسطة تدوير 

الحلقة املوجودة عىل املفتاح.

لزيادة الحساسية٦
لتقليل الحساسية٧

 تشغيل الغسالة واملاسحة معا٨ً
سحب الذراع يؤدي إىل تشغيل املاسحات والغسالة.

ستعمل املاسحات مرتني تلقائياً بعد أن يتم رش 
السائل باستعمال الغسالة.

(بعد التشغيل عدة مرات، تعمل املاسحات مرة أخرى 
بعد تأخر قصري لتفادي التقطر. إال أن وظيفة تفادي 

التقطر ال تعمل أثناء حركة السيارة.)
إذا تم سحب الذراع عندما يكون مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة يف وضع التشغيل  املحرك 
IGNITION ON>  ON واملصابيح األمامية 

الرئيسية يف وضع التشغيل، ستعمل منظفات 
املصابيح األمامية الرئيسية مرة واحدة. بعد ذلك 

تعمل منظفات املصابيح األمامية الرئيسية كلما تم 
 مرات.٥سحب الذراع 

يمكن تشغيل ماسحة وغسالة الزجاج األمامي ■
عندما

مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 
>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

مستشعر قطرات املطر■
يقرر مستشعر قطرات املطر كمية قطرات املطر.●

يوجد يف السيارة مستشعر برصي. قد ال يعمل 
بصورة صحيحة عندما يسطع ضوء الشمس عند 
الرشوق أو الغروب عىل الزجاج األمامي بصورة 

متقطعة، أو عند وجود حرشات أو غريها عىل 
الزجاج األمامي.

 حني AUTOإذا تم ضبط املاسحات عىل الوضع ●
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

، يتم IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
تشغيل املاسحات مرة واحدة لإلشارة إىل أنها 

.AUTOمضبوطة عىل الوضع 
إذا كانت درجة حرارة مستشعر قطرات املطر ●

°م أو أدنى، قد ال يتم ٣٠°م أو أعىل أو -٨٥
. يف هذه الحالة قم بتشغيل  تشغيله تلقائياً

.AUTOاملاسحات يف أي وضع غري الوضع 
إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج األمامي■

تأكد مما إذا كانت فوهات الغسالة مسدودة أم ال ومما 
إذا وجد سائل الغسالة يف خزان سائل غسالة الزجاج 
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األمامي أم ال.

وظيفة إيقاف تشغيل ماسحات الزجاج األمامي ■
املرتبطة بفتح األبواب

 مختاراً وماسحات AUTOعندما يكون الوضع 
الزجاج األمامي يف وضع التشغيل، يؤدي فتح أحد 

األبواب، إىل إيقاف تشغيل ماسحات الزجاج األمامي 
لتفادي رش األشخاص املوجودين بالقرب من 

السيارة باملاء بسبب املاسحات، وذلك رشط أن تكون 
السيارة متوقفة. يستأنف تشغيل املاسحات عندما يتم 

إغالق الباب.
لحماية ماسحات الزجاج األمامي■

إذا كان هناك يشء دخيل يعيق حركة ماسحات 
الزجاج األمامي بشكل كبري كالثلج مثالً، قد يتم 

إيقاف تشغيل املاسحات تلقائياً لحمايتها. يف هذه 
الحالة اضبط مفتاح ماسحات الزجاج األمامي عىل 

وضع اإليقاف وقم بإزالة اليشء الدخيل قبل تشغيل 
املاسحات من جديد.

النظام الهجني يف حالة ■ عند إيقاف املحرك 
طوارئ أثناء القيادة

إذا كان ماسحات الزجاج األمامي تعمل عندما يتم 
النظام الهجني فسوف تنتقل إىل  إيقاف املحرك 
العمل بوضع الرسعة العالية. بعد إيقاف السيارة، 
يعود التشغيل إىل الوضع العادي عندما يتم ضبط 
مفتاح الطاقة عىل وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

، أو يتم إيقاف IGNITION ON>  ONالتشغيل 
التشغيل عند فتح باب السائق.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري تهيئة تشغيل املاسحات املجهزة 

بمستشعر املطر.
)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

عند عدم استعمال ماسحات الزجاج األمامي، 
يتم تخزينها تحت غطاء حجرية املحرك. لضبط 
ماسحات الزجاج األمامي عىل وضع الرفع عند 

إيقاف السيارة يف الظروف الباردة أو عند 
استبدال شفرة املاسحة املطاطية للزجاج 

األمامي، قم بتغيري موضع إيقاف ماسحات 
الزجاج األمامي وضبطها عىل موضع االستعمال 

باستخدام ذراع املاسحات.

تحذير
تنبيه بخصوص استعمال ماسحات الزجاج ■

AUTOاألمامي يف الوضع 
قد يتم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي بصورة 
غري متوقعة إذا تم ملس املستشعر أو إذا تعرض 

. AUTOالزجاج األمامي الهتزاز يف الوضع 
احرص عىل عدم احتباس أصابعك أو أي يشء آخر 

بماسحات الزجاج األمامي.
تنبيه حول استعمال سائل الغسالة■

إذا كان الزجاج األمامي بارداً، ال تستعمل سائل 
. وإال  الغسالة إىل أن يكون الزجاج األمامي دافئاً

فقد يتجمد السائل عىل الزجاج األمامي مما يتسبب 
يف صعوبة الرؤية. قد يؤدي ذلك إىل وقوع حادث، 

مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
عندما ال يتم رش سائل الغسالة من الفوهة■

قد تتعرض مضخة سائل الغسالة للتلف إذا تم 
سحب الذراع نحوك والحفاظ عليه مسحوباً بشكل 

مستمر.
عندما تكون الفوهة مسدودة■

يف هذه الحالة، اتصل بوكيل لكزس. 
ال تحاول تنظيفها باستعمال دبوس أو يشء آخر 

مشابه. وإال ستتعرض الفوهة للتلف.

تغيري موضع إيقاف ماسحات الزجاج 
األمامي/رفع ماسحات الزجاج األمامي
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ةدايقلا

رفع املاسحات إىل موضع االستعمال■
 ثانية من ضبط مفتاح تشغيل ٤٥خالل حوايل 

مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف، قم  املحرك 
 بتحريك ذراع املاسحات إىل موضع 

وحافظ عليه يف ذلك الوضع ملدة حوايل ثانيتني 
أو أكثر.

سوف تتحرك املاسحات إىل موضع االستعمال.

رفع ماسحات الزجاج األمامي■
 يف ذراع ماسحة مع اإلمساك بجزء التثبيت 

الزجاج األمامي، قم برفع املاسحة عن الزجاج.

خفض ماسحات الزجاج األمامي إىل موضع ■
التخزين

عندما توجد ماسحات الزجاج األمامي عىل الزجاج 
مفتاح  األمامي، اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 
>ON ثم قم بتحريك ذراع املاسحات إىل موضع 

التشغيل. عند ضبط مفتاح املاسحة عىل وضع 
اإليقاف، ستتوقف ماسحات الزجاج األمامي يف 

موضع التخزين. حتى إذا انحرفت املاسحات حني 
مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 

وضع اإليقاف، فإنها سوف تعود إىل الوضع 
الطبيعي.

A

مالحظة
عند رفع ماسحات الزجاج األمامي■
ال تقم برفع ماسحات الزجاج األمامي عندما ●

تكون يف موضع التخزين تحت غطاء حجرية 
املحرك. وإال قد تتالمس مع غطاء حجرية 

املحرك مما يمكن أن يؤدي إىل تعرض ماسحة 
الزجاج األمامي و/أو غطاء حجرية املحرك 

للتلف.
ال تقم برفع ماسحة الزجاج األمامي مع مسك ●

شفرة املاسحة. وإال قد يتغري شكل شفرة 
املاسحة.

ال تقم بتشغيل ذراع املاسحة عندما تكون ●
ماسحات الزجاج األمامي مرفوعة. وإال قد 

تتالمس ماسحات الزجاج األمامي مع غطاء 
حجرية املحرك مما يمكن أن يؤدي إىل تعرض 
ماسحات الزجاج األمامي و/أو غطاء حجرية 

املحرك للتلف.



إعادة تعبئة الوقود. ٤-٢٠٨٤
إعادة تعبئة الوقود.٤-٤

 مفتاح اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف وتأكد من أن 

جميع األبواب الجانبية والنوافذ مغلقة.
.تأكد من نوع الوقود

أنواع الوقود■
 ٤٥١ص
فتحة خزان الوقود الخاصة بالبنزين غري املعالج ■

بالرصاص
ملنع التزود بنوع غري صحيح من الوقود، تم تزويد 

سيارتك بفتحة خزان الوقود التي تستوعب فقط 
الفوهة الخاصة املوجودة عىل مضخات الوقود غري 

املعالج بالرصاص.

فتح غطاء خزان الوقود

قبل إعادة تعبئة السيارة بالوقود

تحذير
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء إعادة 
تعبئة السيارة بالوقود. قد يؤدي عدم القيام بذلك 

إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.
بعد الخروج من السيارة وقبل فتح باب فتحة ●

تعبئة الوقود، املس سطحاً معدنياً غري مطيل من 
جسم السيارة لتفريغ الكهرباء الساكنة. يجب 

تفريغ الكهرباء الساكنة قبل إعادة تعبئة 
الوقود ألن أي رشارة ناجمة عن الكهرباء 

الساكنة يمكن أن يؤدي إىل إشعال بخار الوقود 
أثناء إعادة تعبئة الوقود.

قم دائماً بإمساك املقابض املوجودة عىل غطاء ●
خزان الوقود وقم بتدويره ببطء لنزعه. 

قد تسمع صوت أزيز عند ترخية الغطاء. انتظر 
إىل أن يتوقف صدور الصوت قبل نزع الغطاء 

. يف الطقس الحار، قد يندفع الوقود  تماماً
املضغوط عالياً من فتحة تعبئة الوقود مما 

يؤدي إىل إصابة.

ال تسمح ألي شخص لم يتم تفريغ الكهرباء ●
الساكنة من جسمه باالقرتاب من خزان الوقود 

املفتوح.
ال تستنشق بخار الوقود.●

الوقود يحتوي عىل مادة ضارة بالصحة إذا تم 
استنشاقه.

ال تقم بالتدخني أثناء إعادة تعبئة الوقود.●
القيام بذلك قد يؤدي إىل اشتعال الوقود مما 

يتسبب يف نشوب حريق.
ال ترجع إىل السيارة أو تلمس أي شخص أو ●

يشء مشحون بشحنة كهربائية ساكنة.
قد يؤدي ذلك لشحن جسمك بالكهرباء 
الساكنة، مما قد يسبب اشتعال الوقود.

عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

تدفق الوقود من خزان الوقود:
قم بإدخال فوهة خرطوم الوقود يف عنق فتحة ●

تعبئة الوقود بإحكام.
توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد فصل ●

. فوهة الخرطوم وتوقفها تلقائياً
ال تقم بتعبئة الخزان بالوقود أكثر من مستوى ●

االمتالء.

مالحظة
إعادة تعبئة الوقود■

ال تجعل الوقود ينسكب أثناء إعادة تعبئة الوقود. 
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل تعرض السيارة 

للتلف، عىل سبيل املثال، تشغيل نظام انبعاث غاز 
العادم بصورة غري طبيعية أو إلحاق رضر 

بمكونات نظام الوقود أو السطح املطيل للسيارة.



٢٠٩

٤

إعادة تعبئة الوقود. ٤-٤

ةدايقلا

اضغط الفاتح.١

افتح باب فتحة تعبئة الوقود إىل أن يتم ٢
تأمينه بإحكام.

سيتم تأمني باب فتحة تعبئة الوقود عندما يُفتح 
حتى يصري عمودياً عىل القاعدة.

قم بتدوير غطاء خزان الوقود ببطء ٣
وانزعه، ثم قم بوضعه يف الحامل املوجود 

عىل باب فتحة تعبئة الوقود.

عندما ال يمكن فتح باب فتحة تعبئة الوقود■
 ٤١٨ص

بعد إعادة تعبئة الوقود، قم بتدوير غطاء خزان 
الوقود باتجاه حركة عقارب الساعة إىل أن 

تسمع صوت طقة. بمجرد رفع يدك عنه، يدور 
. الغطاء إىل االتجاه العكيس قليالً

فتح غطاء خزان الوقود

إغالق غطاء خزان الوقود

تحذير
عند استبدال غطاء خزان الوقود■

ال تستعمل أي يشء غري غطاء خزان الوقود األصيل 
املصمم لسيارة لكزس. القيام بذلك قد يؤدي إىل 

نشوب حريق أو نوع آخر من الحوادث مما 
يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢١٠٤
استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة.٥-٤

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
PCS

 ٢١٥ص
وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري ■

LKA*

 ٢٢٣ص
نظام التحذير من الخروج عن خط السري ■

LDA املجهز بوظيفة التحكم بعجلة 
*القيادة

 ٢٣٣ص
الشعاع العايل التلقائي■
 ٢٠١ص
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل ■

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
*التحكم بمدى الرسعات الكامل

 ٢٤١ص

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل ■
*الرسعة املضبوطة تلقائياً

 ٢٥١ص
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم مجهز 
بكمبيوتر متطور يقوم بتسجيل بيانات معينة 

مثل:
حالة تعجيل السيارة•
حالة تعشيق الفرامل•
رسعة السيارة•
حالة تشغيل وظائف نظام ضمان السالمة •

السابقة للتصادم
املعلومات (مثل املسافة والفرق يف الرسعة •

بني سيارتك والسيارة املوجودة أمامك أو 
أشياء أخرى)

ال يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
بتسجيل املحادثات أو األصوات أو الصور.

االستفادة من البيانات
قد تستفيد لكزس من البيانات املسجلة يف جهاز 

 Lexusنظام سالمة لكزس بالس 
Safety System + *

 Lexusيتألف نظام سالمة لكزس بالس 
Safety System +  من أنظمة املساعدة 

عىل القيادة التالية ويساهم يف تجربة القيادة 
اآلمنة واملريحة:

أنظمة املساعدة عىل القيادة يف نظام 
 Lexus Safetyسالمة لكزس بالس 

System + 

تحذير
 Lexus Safetyنظام سالمة لكزس بالس ■

System + 
 Lexus Safetyنظام سالمة لكزس بالس 

System +  مصمم للعمل عىل افرتاض أن 
السائق سيقوم بالقيادة بشكل آمن، ومصمم 

للمساعدة عىل تخفيف تأثري الصدمات التي 
يتعرض لها الركاب والسيارة عند وقوع تصادم 

أو ملساعدة السائق يف حاالت القيادة العادية.
ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام ألن درجة دقة 

التعرف وأداء التحكم الذين يمكن لهذا النظام 
توفريهما محدودان. السائق هو املسؤول دائماً عن 
االنتباه إىل ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن.

سجل بيانات سيارتك



٢١١

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

الكمبيوتر هذا لتشخيص خلل وتنفيذ عمليات 
البحوث والتطوير وتحسني الجودة.

لن تقوم لكزس بكشف البيانات املسجلة لطرف 
ثالث باستثناء الحاالت التالية:

عندما يكون مالك السيارة أو مستأجر السيارة •
موافقاً

عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل رشطة أو •
محكمة أو وكالة حكومية

الستعمال البيانات من قبل لكزس يف قضية•
ألغراض البحوث التي ال تكون متعلقة بسيارة •

معينة أو مالك سيارة

يقوم املستشعر املوجود خلف الشبكة األمامية 

واملستشعر املوجود عىل الزجاج األمامي 
باكتشاف املعلومات الالزمة لتشغيل أنظمة 

املساعدة عىل القيادة.

املستشعر الراداري
مستشعر الكامريا

الشهادة■
للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بتايالند

املستشعرات
A

B



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢١٢٤

للسيارات الخاصة بتايوان

تحذير
لتجنب وجود خلل يف املستشعر الراداري■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال فقد ال يعمل املستشعر الراداري بصورة 

صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسبب وقوع حادث 
مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

حافظ عىل نظافة املستشعر الراداري وشعار ●
. الشبكة األمامية دائماً

املستشعر الراداري
شعار الشبكة األمامية

إذا كانت جهة املستشعر الراداري األمامية أو كان 
شعار الشبكة األمامية من األمام أو الخلف متسخاً 

أو مغطى بقطرات املاء أو الثلج أو ما إليها، قم 
بتنظيفها.

قم بتنظيف املستشعر الراداري وشعار الشبكة 
األمامية بخرقة ناعمة بحيث ال تخدشهما أو 

تتلفهما.

A

B

ال تقم بتثبيت كماليات أو ملصقات (بما يف ذلك ●
امللصقات الشفافة) أو أشياء أخرى عىل 

املستشعر الراداري أو شعار الشبكة األمامية أو 
املناطق املحيطة بهما.

ال تعرض املستشعر الراداري أو املنطقة ●
املحيطة به لصدمة قوية. 

إذا تعرض املستشعر الراداري أو الشبكة 
األمامية أو واقية الصدمات األمامية لصدمة 

قوية، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.
ال تقم بتفكيك املستشعر الراداري.●
ال تقم بتغيري أو طالء املستشعر الراداري أو ●

شعار الشبكة األمامية أو املناطق املحيطة بهما.
إذا كنت تحتاج إىل نزع/تركيب/استبدال ●

املستشعر الراداري أو الشبكة األمامية أو واقية 
الصدمات األمامية، قم باالتصال بوكيل لكزس.

لتجنب وجود خلل يف مستشعر الكامريا■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد ال يعمل مستشعر الكامريا بصورة 
صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسبب وقوع حادث 

مما يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.



٢١٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تحذير
●. حافظ عىل نظافة الزجاج األمامي دائماً
إذا كان الزجاج األمامي متسخاً أو مغطياً •

بطبقة الزيت أو قطرات املاء أو الثلج، الخ، قم 
بتنظيف الزجاج األمامي.

حتى إذا تم وضع مواد طالء الزجاج عىل •
الزجاج األمامي، ستحتاج إىل استعمال ماسحات 
الزجاج األمامي إلزالة قطرات املاء وما إليها عن 

الزجاج األمامي أمام مستشعر الكامريا.
إذا كان الجزء الداخيل من الزجاج األمامي الذي •

تم تركيب عليه مستشعر الكامريا متسخاً، قم 
باالتصال بوكيل لكزس.

ال تقم بتثبيت أشياء مثل ملصقات أو ملصقات ●
شفافة أو ما إىل ذلك عىل الجهة الخارجية من 

الزجاج األمامي أمام مستشعر الكامريا (املنطقة 
املظللة يف الشكل التوضيحي).

 سم ١من أعىل الزجاج األمامي إىل حوايل 
تحت أسفل مستشعر الكامريا

 سم تقريباً إىل اليمني ١٠ سم تقريباً (٢٠
واليسار من الجزء األوسط من مستشعر 

الكامريا)
إذا تراكم الضباب أو الرطوبة أو الثلج عىل ●

الزجاج األمامي أمام مستشعر الكامريا، 
استخدم مزيل الضباب عن الزجاج األمامي 

إلزالة الضباب أو الرطوبة أو الثلج عنه. 
) ٣٠٤ص(

A

B

إذا كان من غري املمكن إزالة قطرات املاء بشكل ●
تام عن الزجاج األمامي أمام مستشعر الكامريا 

باستعمال ماسحات الزجاج األمامي، قم 
باستبدال مطاط املاسحة أو شفرة املاسحة.

إذا كنت تحتاج إىل استبدال شفرات املاسحة 
املطاطية أو ريش املاسحة، قم باالتصال بوكيل 

لكزس.
ال تقم بتثبيت مظلالت الزجاج عىل الزجاج ●

األمامي.
قم باستبدال الزجاج األمامي إذا كان تالفاً أو ●

 . متصدعاً
إذا كنت تحتاج إىل استبدال الزجاج األمامي، قم 

باالتصال بوكيل لكزس.
ال تدع مستشعر الكامريا يتبلل.●
ال تقم بتعريض مستشعر الكامريا لألضواء ●

الساطعة.
ال تقم بتعريض مستشعر الكامريا للوسخ أو ●

للتلف. 
عند تنظيف الجهة الداخلية من الزجاج 

األمامي، ال تقم بتعريض العدسة ملادة منظفة 
زجاج. كذلك، ال تلمس العدسة. 

إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، قم باالتصال 
بوكيل لكزس.

ال تقم بتعريض مستشعر الكامريا لصدمة ●
قوية.

ال تقم بتغيري مكان تركيب أو اتجاه مستشعر ●
الكامريا أو تقم بإزالته.

ال تقم بتفكيك مستشعر الكامريا.●
ال تقم بتعديل أي من أجزاء السيارة املوجودة ●

حول مستشعر الكامريا (مرآة الرؤية الخلفية 
الداخلية، الخ) أو السقف.

ال تقم بتثبيت أية من الكماليات التي قد تعيق ●
عمل مستشعر الكامريا عىل غطاء حجرية 

املحرك أو الشبكة األمامية أو واقية الصدمات 
األمامية. قم باالتصال بوكيل لكزس للمزيد من 

التفاصيل.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢١٤٤

تحذير
إذا أردت وضع لوح ركوب األمواج أو شيئاً ●

طويالً آخر عىل السقف، تأكد من أنه لن يعيق 
عمل مستشعر الكامريا.

ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو ●
املصابيح األخرى.



٢١٥

٤
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ةدايقلا

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

. لكن ٢٠١٨الدول واملناطق التابعة لكل إقليم واملدرجة يف هذا الجدول هي سارية اعتباراً من سبتمرب 
قد تختلف الدول واملناطق التابعة لكل إقليم بحسب الوقت الذي تم فيه بيع السيارة. قم باالتصال 

بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.

تحذير قبل التصادم■
إذا قرر النظام احتمال كبري لتعرض السيارة 
الصطدام أمامي، سيتم إصدار صوت إشاري 

وعرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات لحث السائق بتنفيذ عملية 

تجنب التصادم.

*PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم باستعمال املستشعر الراداري ومستشعر الكامريا 
 أمام سيارتك. عندما يقرر النظام أن احتمال االصطدام األمامي ١*الكتشاف السيارات واملشاة

بالسيارة األخرى أو املايش كبري، يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم بتحذير السائق لحثه 
عىل تجنب التصادم وتتم زيادة ضغط تعشيق الفرامل املحتمل ملساعدة السائق عىل تفادي 

التصادم. إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السيارة الصطدام أمامي بسيارة أخرى أو بأحد املشاة 
كبري جداً، يتم تعشيق الفرامل تلقائياً للمساعدة عىل تفادي التصادم أو تقليل تأثري الصدمات.

يمكن ضبط نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم عىل وضع اإليقاف/التشغيل ويمكن تغيري 
)٢١٧ص توقيت التحذير. (

وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة، قد تكون وظيفة اكتشاف املايش غري متوفرة. راجع الجدول التايل :١*
للمزيد من التفاصيل.

األجسام التي يمكن استشعارها
األقاليمتوفر الوظيفةالدول/املناطق

عمان، قطر، الكويت، اململكة العربية السعودية، البحرين، 
اإلقليم أوظيفة اكتشاف املايش متوفرةاإلمارات العربية املتحدة

سنغافورة، تايالند، تايوان، بروناي، ماليزيا، األردن، لبنان، 
جنوب إفريقيا

وظيفة اكتشاف املايش غري 
اإلقليم بمتوفرة

وظائف النظام
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نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم■
إذا قرر النظام احتمال كبري لتعرض السيارة 

الصطدام أمامي، يقوم النظام بتطبيق قوة 
الفرملة أكرب بالنسبة لقوة ضغط دواسة 

الفرامل.
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم■

إذا قرر النظام أن احتمال تعرض السيارة 
الصطدام أمامي كبري، يقوم النظام بتحذير 
السائق. إذا قرر النظام أن احتمال تعرض 

السيارة للتصادم األمامي كبري جداً، يتم تعشيق 
الفرامل تلقائياً للمساعدة عىل تفادي التصادم 

أو لتقليل رسعة السيارة.
نظام التحكم بجهاز التعليق■

عندما يقرر النظام أن احتمال حصول اصطدام 
أمامي كبري، يقوم نظام التعليق املتغري التكيفي 

AVS)  بالتحكم بقوة تخميد ٢٨٥ص (
ممتصات الصدمة للمساعدة يف الحفاظ عىل 

السيارة بحالة مناسبة.
وظيفة التحكم بعجلة القيادة (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
عندما يقرر النظام أن احتمال حصول اصطدام 

أمامي كبري أثناء تحكم السائق بعجلة القيادة، 
) بالتحكم ٢٨٥ص LDH) يقوم نظام 

بزاوية دوران العجالت األمامية والخلفية 
وبالعزم الالزم لتدوير عجلة القيادة لتعزيز 

استجابة التوجيه.

تحذير
قيود نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم■
السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم ●

بقيادة السيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إىل 
املناطق املحيطة بسيارتك. 

ال تقم باستعمال نظام ضمان السالمة السابقة 
للتصادم بدالً من عمليات تشغيل الفرامل 

العادي يف أي حال من األحوال. لن يقوم هذا 
النظام بمنع وقوع االصطدامات أو بتقليل 
أرضار االصطدامات أو اإلصابات يف جميع 

الحاالت. ال تتكل كثرياً عىل هذا النظام. عدم 
القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 

يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.
هذا النظام مصمم للمساعدة عىل تفادي ●

االصطدامات أو تخفيف تأثريها ولكن قد تتغري 
فعاليته وفقاً للظروف املختلفة، ولذلك فقد ال 

يعمل النظام دائماً بنفس مستوى األداء. 
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل 

هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم •

٢١٩ص يوجد احتمال وقوع تصادم: 
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة •

٢٢١ص صحيحة: 
ال تحاول اختبار تشغيل نظام ضمان السالمة ●

السابقة للتصادم بنفسك. 
قد ال يعمل النظام بشكل صحيح مما قد يسبب 
وقوع حادث اعتماداً عىل األجسام املستخدمة يف 

االختبار (دمى أو أشياء مصنوعة من الورق 
املقوى تشابه األجسام التي يمكن استشعارها 

.( مثالً
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم■
سوف يتم تعشيق الفرامل بقوة كبرية أثناء ●

تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع 
التصادم.

إذا تم إيقاف السيارة بتشغيل وظيفة تعشيق ●
الفرامل قبل وقوع التصادم، يتم إلغاء تشغيل 

وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم بعد 
. اضغط دواسة الفرامل عند  ثانيتني تقريباً

الحاجة.
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ةدايقلا

تفعيل/إبطال نظام ضمان السالمة السابقة ■
للتصادم

يمكن ضبط نظام ضمان السالمة السابقة 
 للتصادم عىل وضع التشغيل/اإليقاف يف 

) عىل شاشة العرض املتعددة ١٠٤ص (
املعلومات.

يتم ضبط النظام عىل وضع التشغيل تلقائياً يف كل 
مفتاح  مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 
>ON.<

إذا تم ضبط النظام عىل وضع اإليقاف، سييضء 
ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة 

تحذير
قد ال تعمل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع ●

التصادم إذا قام السائق بتنفيذ بعض العمليات 
املعينة. إذا تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو 

تدوير عجلة القيادة، قد يقوم النظام بفهم تلك 
العمليات عىل أنها عمليات قام السائق بتنفيذها 
لتجنب التصادم ومن املحتمل أن يمنع تشغيل 

وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم.
يف بعض الحاالت، قد يتم إلغاء تشغيل وظيفة ●

الفرامل قبل وقوع التصادم أثناء تشغيلها إذا 
تم ضغط دواسة التعجيل بقوة أو تدوير عجلة 

القيادة وقيام النظام بفهم تلك العمليات عىل 
أنها عمليات قام السائق بتنفيذها لتجنب 

التصادم.
إذا تم ضغط دواسة الفرامل، قد يقوم النظام ●

بفهم تلك العملية عىل أنها عملية قام السائق 
بتنفيذها لتجنب التصادم ومن املحتمل أن 

يؤخر توقيت تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل 
قبل وقوع التصادم.

متى ينبغي عليك إبطال نظام ضمان السالمة ■
السابقة للتصادم

يف الحاالت التالية عليك بإبطال النظام ألنه قد ال 
يعمل بصورة صحيحة مما يمكن أن يسبب وقوع 

حادث يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطرية:

عند قطر السيارة●
عند قطر سيارة أخرى باستعمال سيارتك●
عند نقل السيارة باستعمال الشاحنة أو السفينة ●

أو القطار أو ما يعادلها
عند رفع السيارة عىل رافعة عندما يعمل املحرك ●

النظام الهجني واإلطارات قادرة عىل 
الدوران بحرية

عند فحص السيارة باستعمال آلة بكرات ●
فاحصة مثل دينامومرت الشاسيه أو آلة فحص 
عداد الرسعة، أو عند استعمال موازن العجلة 

املركبة يف السيارة

عند تعرض واقية الصدمات األمامية أو الشبكة ●
األمامية لصدمة قوية بسبب وقوع حادث أو 

أسباب أخرى
إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، ●

كما عند تعرض السيارة لحادث أو عند وجود 
خلل فيها مثالً

عند قيادة السيارة بأسلوب ريايض أو عىل ●
الطرق الوعرة

إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح●
عندما تكون اإلطارات متآكلة جداً●
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن ●

مقاس اإلطارات املحدد
عند تركيب الجنازير عىل اإلطارات●
عند استخدام اإلطار االحتياطي الصغري أو عدة ●

تصليح اإلطار املثقوب عند الطوارئ
إذا تم تركيب أدوات (جرافة ثلج مثالً) يمكن أن ●

تعيق املستشعر الراداري أو مستشعر الكامريا 
عىل السيارة بشكل مؤقت

تغيري تهيئات نظام ضمان السالمة 
السابقة للتصادم
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 وسيتم عرض رسالة عىل PCSللتصادم 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

تغيري توقيت تحذير قبل التصادم■
يمكن تغيري نظام توقيت التحذير قبل التصادم 

) عىل شاشة العرض ١٠٤ص  (يف 
املتعددة املعلومات.

يتم حفظ تهيئة توقيت العمل يف الذاكرة عند ضبط 
مفتاح الطاقة عىل وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

اإليقاف.

طويلة١
سيبدأ تشغيل التحذير أبكر من التوقيت االفرتايض.

متوسطة٢
هذه تهيئة مبدئية.

قصرية٣

سيبدأ تشغيل التحذير متأخراً عن التوقيت 
االفرتايض.

ظروف التشغيل■
قد تكون وظيفة اكتشاف املايش متوفرة/غري متوفرة 
وفقاً لإلقليم الذي تباع فيه السيارة. (لبعض البلدان/

)٢١٥ص املناطق املعينة: 
اقرأ النقاط التالية للمزيد من التفاصيل:

 اإلقليم أ
(وظيفة اكتشاف املايش متوفرة)

يعمل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ويقوم 
بتحديد أن احتمال االصطدام األمامي بسيارة أو بأحد 

املشاة كبري.
تعمل كل من الوظائف عىل الرسعات التالية:

تحذير ما قبل التصادم:●
 ١٨٠ كم/ساعة و ١٠تكون رسعة السيارة بني •

. (بالنسبة الكتشاف املايش، تكون  كم/ساعة تقريباً
 كم/ساعة ٨٠ كم/ساعة و ١٠رسعة السيارة بني 

(. تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة/•

 كم/ساعة أو أعىل.١٠املايش املوجود أمامك حوايل 
نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم:●
 ١٨٠ كم/ساعة و ٣٠تكون رسعة السيارة بني •

. (بالنسبة الكتشاف املشاة، تكون  كم/ساعة تقريباً
 كم/ساعة ٨٠ كم/ساعة و ٣٠رسعة السيارة بني 

(. تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة/•

 كم/ساعة أو أعىل.٣٠املايش املوجود أمامك حوايل 
تعشيق الفرامل املتصلة بنظام ضمان السالمة ●

السابقة للتصادم:
 ١٨٠ كم/ساعة و ١٠تكون رسعة السيارة بني •

. (بالنسبة الكتشاف املايش، تكون  كم/ساعة تقريباً
 كم/ساعة ٨٠ كم/ساعة و ١٠رسعة السيارة بني 

(. تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة/•

 كم/ساعة أو أعىل.١٠املايش املوجود أمامك حوايل 
قد ال يعمل النظام يف الظروف التالية:

إذا لم تتم قيادة السيارة ملدة معينة من الزمن بعد ●
 فولط وإعادة توصيله١٢فصل طرف البطارية 

Rعند اختيار وضع الرجوع للخلف ●
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 VSCإذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة ●
(ستكون وظيفة تحذير ما قبل التصادم فقط 

فعالة)
 اإلقليم ب

(وظيفة اكتشاف املايش غري متوفرة)
يعمل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ويقوم 
بتحديد أن احتمال االصطدام األمامي بسيارة كبري.

تعمل كل من الوظائف عىل الرسعات التالية:
تحذير ما قبل التصادم:●
 ١٨٠ كم/ساعة و ١٥تكون رسعة السيارة بني •

. كم/ساعة تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي •

 كم/ساعة أو أعىل.١٠أمامك حوايل 
نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم:●
 ١٨٠ كم/ساعة و ٣٠تكون رسعة السيارة بني •

. كم/ساعة تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي •

 كم/ساعة أو أعىل.٣٠أمامك حوايل 
تعشيق الفرامل املتصلة بنظام ضمان السالمة ●

السابقة للتصادم:
 ١٨٠ كم/ساعة و ١٥تكون رسعة السيارة بني •

. كم/ساعة تقريباً
يكون الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي •

 كم/ساعة أو أعىل.١٠أمامك حوايل 
قد ال يعمل النظام يف الظروف التالية:

إذا لم تتم قيادة السيارة ملدة معينة من الزمن بعد ●
 فولط وإعادة توصيله١٢فصل طرف البطارية 

Rعند اختيار وضع الرجوع للخلف ●
 VSCإذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة ●

(ستكون وظيفة تحذير ما قبل التصادم فقط 
فعالة)

٢*وظيفة اكتشاف املايش■

يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
باكتشاف املشاة اعتماداً عىل حجم ونمط وحركة 

اليشء املكتشف. ولكن قد ال يتم اكتشاف املشاة 
اعتماداً عىل سطوع املنطقة املحيطة وحركة ووضعية 

وزاوية اليشء املكتشف، مما يمنع تشغيل النظام 
)٢٢١ص بشكل صحيح. (

قد ال تكون وظيفة اكتشاف املايش متوفرة يف :٢*
ص البلدان/املناطق املحددة يف اإلقليم ب (

٢١٥.(
إلغاء نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم■

عند وقوع أية حالة من الحاالت التالية أثناء تشغيل 
وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم، سيتم إلغاؤها:

يتم ضغط دواسة التعجيل بقوة.●
يتم لف عجلة القيادة بشكل حاد أو بصورة ●

مفاجئة.
الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم ■

يوجد احتمال وقوع تصادم
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد يقوم ●

النظام باكتشاف وجود احتمال تصادم أمامي 
ويعمل.

٢*عند املرور بسيارة أو بشخص•
عند تغيري خطوط السري أثناء تجاوز السيارة التي •

أمامك
عند تجاوز السيارة املوجودة أمامك التي تقوم •

بتغيري خط السري
عند تجاوز السيارة املوجودة أمامك التي تقوم •

باالنعطاف إىل اليمني/اليسار

عند املرور بسيارة متوقفة يف خط السري املقابل •
لالنعطاف إىل اليمني/اليسار



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٢٠٤

عند القيادة عىل طريق قد يتغري فيه موقعك •
بالنسبة للسيارة التي أمامك يف خط السري املجاور 

كما عىل الطرقات املتعرجة مثالً

عند اقرتاب سيارتك برسعة من السيارة التي أمامك•
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها حني •

يكون سطح الطريق متموجاً أو غري مستو مثالً
عند االقرتاب من أشياء موجودة عىل جانب الطريق •

كحواجز األمان وأعمدة الكهرباء واألشجار 
والجدران مثالً

 أو يشء ما عىل ٢*عند وجود سيارة أو شخص•
جانب الطريق عند مدخل املنعطف

عند القيادة عىل مسار ضيق محاط بنفق مثالً أو •
عىل جرس حديدي

عند وجود يشء معدني (أغطية البالوعات، ألواح •
الصلب، الخ) أو درجات أو بروز عىل سطح 

الطريق أو عىل جانب الطريق
عند اقرتاب أحد املشاة العابرين من السيارة •

٢*كثرياً

عند املرور يف مكان فيه هيكل منخفض فوق •
الطريق (كسقف منخفض، إشارة مرور، الخ)

عند املرور تحت يشء ما (لوحة إعالنات، الخ) يف •
أعىل طريق صاعد

عند اقرتاب سيارتك برسعة من حاجز بوابة دفع •
رسوم املرور الكهربائي أو حاجز موقف السيارة 

أو الحاجز اآلخر الذي يتم فتحه وإغالقه
عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات•
عند القيادة عرب األشياء التي قد تتالمس مع •

السيارة أو تحتها مثل األعشاب الكثيفة أو أغصان 
الشجر أو علم

عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ •
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٤
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ةدايقلا

من السيارة التي أمامك
عند القيادة عرب البخار أو الدخان•
عند وجود أشكال أو طالء عىل الطريق أو وجود •

جدار قد يخطئ النظام ويقوم باستشعاره كسيارة 
٢*أو شخص

عند القيادة بالقرب من يشء يعكس املوجات •
الالسلكية مثل شاحنة كبرية أو حاجز أمان

عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة •
بث أو محطة توليد طاقة كهربائية أو املواقع 

األخرى التي قد توجد فيها موجات السلكية قوية 
أو ضوضاء كهربائية

قد ال تكون وظيفة اكتشاف املايش متوفرة يف :٢*
ص البلدان/املناطق املحددة يف اإلقليم ب (

٢١٥.(
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة ■

صحيحة
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال يتم ●

اكتشاف السيارات باستعمال املستشعر الراداري 
ومستشعر الكامريا مما يؤدي إىل عدم تشغيل 

النظام بصورة صحيحة:
إذا كانت هناك سيارة قادمة تقرتب من سيارتك•
إذا كانت أمامك دراجة نارية أو دراجة هوائية•
عند االقرتاب من جانب أو أمام سيارة•
إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية صغرية •

كشاحنة فارغة مثالً
إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية منخفضة •

كمقطورة ذات سطح تحميل منخفض مثالً

إذا كانت حمولة السيارة التي أمامك تربز متجاوزة •
مصد السيارة الخلفي

إذا كانت ارتفاع السيارة التي أمامك عن األرض •
كبرياً جداً

إذا كانت السيارة التي أمامك غريبة الشكل مثل •
القاطرة أو العربة الجانبية

إذا كان ضوء الشمس أو ضوء آخر يسطع عىل •
السيارة التي أمامك مبارشة

إذا دخلت سيارة أمام سيارتك أو ظهرت من جانب •
سيارة

إذا قامت السيارة املوجودة أمامك بتغيري حركتها •
بشكل مفاجئ (مثل االنحراف أو زيادة/خفض 

الرسعة بشكل مفاجئ)
عند الدخول خلف السيارة التي أمامك فجأة•
عندما تكون السيارة التي أمامك غري موجودة أمام •

سيارتك بشكل مبارش

عند القيادة يف ظروف جوية قاسية مثل أمطار •
غزيرة أو ضباب أو ثلج أو عاصفة رملية

عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ •
من السيارة التي أمامك

عند القيادة عرب البخار أو الدخان•
عند القيادة يف املكان الذي يتغري فيه السطوع •

املحيط بشكل مفاجئ مثل مدخل أو مخرج النفق
عند تعرض مستشعر الكامريا لضوء ساطع جداً •

مثل أشعة الشمس املبارشة أو املصابيح األمامية 
الرئيسية للسيارات املقبلة

عندما تكون املنطقة املحيطة بالسيارة معتمة، كما •
يف الفجر أو عند الغسق أو يف الليل أو يف نفق مثالً

لم تتم قيادة السيارة خالل مدة معينة من الزمن •
النظام الهجني بعد بدء تشغيل املحرك 

أثناء االنعطاف إىل اليمني/اليسار ولعدة ثوان بعد •
االنعطاف إىل اليمني/اليسار



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٢٢٤

أثناء القيادة عىل منعطف ولعدة ثوان بعد القيادة •
عىل منعطف

عند انزالق سيارتك•
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها•

إذا تم انحراف العجالت•
إذا كانت ريشة املاسحة تحجب مستشعر الكامريا•
تتذبذب السيارة.•
•. تتم قيادة السيارة برسعات عالية جداً
أثناء القيادة عىل مرتفعات•
عند تعرض املستشعر الراداري أو مستشعر •

الكامريا لالنحراف
يف بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً، قد ال ●

تكون قوة الفرملة كافية مما يؤدي إىل عدم تشغيل 
النظام بصورة صحيحة:

إذا كانت وظائف الفرملة غري قادرة عىل تقديم •
أفضل أداء ممكن، كما حني تكون أجزاء الفرامل 

باردة جداً أو ساخنة جداً أو مبللة
يف حالة عدم صيانة السيارة بصورة صحيحة •

(الفرامل أو اإلطارات مهرتئة جداً أو ضغط نفخ 
اإلطار غري مناسب، الخ)

عند قيادة السيارة عىل طريق مغطاة بالحىص أو •
عىل طرقات أخرى ذات أسطح زلقة

قد ال يتم اكتشاف بعض املشاة كاألشخاص ●
التاليني باستعمال املستشعر الراداري ومستشعر 
الكامريا مما يؤدي إىل عدم تشغيل النظام بصورة 

:٢*صحيحة
 مرت تقريباً أو ١املشاة الذين يكون طولهم أقل من •

 مرت تقريبا٢ًأكثر من 
املشاة الذين يرتدون مالبس كبرية الحجم (معطف •

مطر أو تنورة طويلة، الخ) مما يؤدي إىل عدم 
وضوح خطوطهم الخارجية

املشاة الذين يحملون أمتعة كبرية أو مظالت، الخ •
مما يؤدي إىل حجب جزء من جسمهم

املشاة الذين ينحنون إىل األمام أو يجلسون •
القرفصاء

املشاة الذين يدفعون عربات أطفال أو كرايس •
مدولبة أو دراجات هوائية أو ما إليها

مجموعات املشاة القريبة من بعضها•
املشاة الذين يرتدون مالبس بيضاء شديدة •

السطوع
املشاة املوجودون يف مكان مظلم كما يف الليل أو يف •

نفق مثالً
املشاة الذين يرتدون مالبس مشابهة يف اللون أو •

السطوع للمنطقة املحيطة بهم
املشاة املوجودون بالقرب من جدران أو سياجات •

أو حواجز أمان أو أشياء كبرية
املشاة املوجودون عىل يشء معدني (أغطية •

البالوعات أو ألواح الصلب، الخ) عىل الطريق
املشاة السائرون برسعة•
املشاة الذين يغريون رسعتهم فجأة•
املشاة الذين يخرجون راكضني من وراء سيارة أو •

يشء كبري
املشاة املوجودون يف مكان قريب جداً من جانب •

السيارة (مرايا الرؤية الخلفية الخارجية، الخ)
قد ال تكون وظيفة اكتشاف املايش متوفرة يف :٢*

ص البلدان/املناطق املحددة يف اإلقليم ب (
٢١٥.(

عندما يومض ضوء تحذير نظام ضمان السالمة ■
 أو ييضء ويتم عرض PCSالسابقة للتصادم 

رسالة التحذير عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

قد يكون نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم غري 
فعال مؤقتاً أو قد يكون هناك خلل يف النظام.

يف الحاالت التالية، سينطفئ ضوء التحذير وسيتم ●
إخفاء الرسالة وسيصبح النظام فعاالً عند إعادة 

ظروف التشغيل العادية:
عندما يكون املستشعر الراداري أو مستشعر •

الكامريا أو املنطقة املحيطة بأحد املستشعرين 
ساخنة، كما يف الشمس مثالً

عندما يكون املستشعر الراداري أو مستشعر •
الكامريا أو املنطقة املحيطة بأحد املستشعرين 

باردة، كما يف الطقس البارد جداً مثالً
عندما يكون املستشعر األمامي متسخاً أو مغطى •

بالثلج مثالً
إذا تراكم الضباب أو الرطوبة أو الثلج عىل الزجاج •

األمامي أمام مستشعر الكامريا (إزالة الضباب عن 
)٣٠٤ص الزجاج األمامي: 
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إذا كان هناك يشء ما يعرتض مستشعر الكامريا، •
كما عندما يكون غطاء حجرية املحرك مفتوحاً أو 
إذا تم وضع ملصق عىل الزجاج األمامي بالقرب 

من مستشعر الكامريا مثالً
إذا استمر ضوء تحذير نظام ضمان السالمة ●

 بالوميض أو ظل مضيئاً PCSالسابقة للتصادم 
أو ظلت رسالة التحذير معروضة حتى بعد عودة 

السيارة إىل الوضع الطبيعي، فقد يشري ذلك إىل 
وجود خلل يف النظام. اطلب من وكيل لكزس 

فحص سيارتك عىل الفور.
VSCإذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة ■
 VSCإذا تم ضبط نظام التحكم بثبات السيارة ●

)، يتم إلغاء ٢٨٦ص عىل وضع اإليقاف (
وظيفة مساعدة الفرامل املتصلة بنظام ضمان 

السالمة السابقة للتصادم ووظيفة تعشيق الفرامل 
املتصل بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

. أيضاً
سييضء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة ●

 غري فعال VSC وسيتم عرض "PCSللتصادم 
نظام الفرملة قبل التصادم غري متاح" عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

وظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل 
*LKAخط السري 

عند القيادة عىل الطرق الرسيعة التي توجد 
عليها خطوط السري البيضاء أو الصفراء، 

تقوم هذه الوظيفة بتحذير السائق من أن 
السيارة قد تنحرف عن خط سريها وتوفر 

املساعدة عن طريق تشغيل عجلة القيادة 
لالحتفاظ بالسيارة يف خط سريها. كما يقوم 

النظام أيضاً باملساعدة عىل التوجيه عندما 
يكون الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل يف وضع 
التشغيل للمحافظة عىل السيارة يف خط 

سريها.
نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 

LKA/يتعرف عىل خطوط السري البيضاء 
الصفراء التي يمكن رؤيتها باستعمال 
مستشعر الكامريا املوجودة عىل الجزء 

العلوي من الزجاج األمامي.
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وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

سريها، يتم عرض تحذير عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات ويتم إصدار صوت التحذير 

لتحذير السائق.
عند صدور صوت التحذير، تأكد من حالة الطريق 
املحيطة وقم بتشغيل عجلة القيادة بعناية إلعادة 

السيارة إىل مركز خط السري.

وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

سريها، يوفر النظام املساعدة الالزمة عن طريق 
تشغيل عجلة القيادة قليالً ملدة قصرية من 
الزمن لالحتفاظ بالسيارة يف خط سريها.

 واألردن ولبنان *لدول مجلس التعاون الخليجي
وتايالند: إذا قام النظام باكتشاف عدم تشغيل عجلة 

القيادة ملدة معينة من الزمن أو عدم مسك عجلة 

القيادة بإحكام، يتم عرض التحذير عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات ويتم إصدار صوت 

التحذير.
باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون 

 واألردن ولبنان وتايالند: إذا قام النظام *الخليجي
باكتشاف عدم تشغيل عجلة القيادة ملدة معينة من 

الزمن أو عدم مسك عجلة القيادة بإحكام، يتم عرض 
التحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ويتم 

. إلغاء الوظيفة مؤقتاً
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :*

والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة 
الكويت

وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا انحرفت السيارة أو بدا أن السيارة انحرفت 

من خط سريها عدة مرات، يتم إصدار صوت 
التحذير ويتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات لتحذير السائق.

الوظائف التي يتضمنها نظام املساعدة 
LKAعىل املحافظة عىل خط السري 
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وظيفة البقاء يف منتصف خط السري■
هذه الوظيفة مرتبطة بالرادار الديناميكي 

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
وتؤمن املساعدة الالزمة عن طريق تشغيل 

عجلة القيادة للمحافظة عىل السيارة يف خط 
سريها الحايل.

عندما ال يعمل الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً، ال تعمل وظيفة البقاء 

يف منتصف خط السري.
 واألردن ولبنان *لدول مجلس التعاون الخليجي

وتايالند: إذا قام النظام باكتشاف عدم تشغيل عجلة 
القيادة ملدة معينة من الزمن أو عدم مسك عجلة 
القيادة بإحكام، يتم عرض التحذير عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات ويتم إصدار صوت 

التحذير.
باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون 

 واألردن ولبنان وتايالند: إذا قام النظام *الخليجي
باكتشاف عدم تشغيل عجلة القيادة ملدة معينة من 

الزمن أو عدم مسك عجلة القيادة بإحكام، يتم عرض 
التحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ويتم 

. إلغاء الوظيفة مؤقتاً
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :*

والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة 
الكويت

تحذير
قبل استعمال نظام املساعدة عىل املحافظة عىل ■

LKAخط السري 
ال تعتمد عىل نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط 

 وحده. نظام املساعدة عىل املحافظة LKAالسري 
 ال يقوم بقيادة السيارة LKAعىل خط السري 

تلقائياً أو يقلل من مستوى االنتباه الذي يجب 
توجيهه إىل املنطقة املوجودة أمام السيارة. تقع 

املسؤولية الكاملة دائماً عىل عاتق السائق للقيادة 
بشكل آمن وتوجيه االنتباه الكايف إىل الظروف 

املحيطة بالسيارة والتحكم بعجلة القيادة 
لتصحيح خط سري السيارة. كذلك، يجب عىل 
السائق أخذ االسرتاحات الكافية عندما تكون 

. متعباً، بسبب القيادة ملدة طويلة من الزمن مثالً
عدم القيام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه انتباه 

كاف قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 
يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
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 لتشغيل نظام املساعدة LKAاضغط املفتاح 
.LKAعىل املحافظة عىل خط السري 

 ويتم عرض رسالة عىل LKAييضء مؤرش نظام 
شاشة العرض املتعددة املعلومات.

 مرة أخرى إليقاف تشغيل LKAاضغط املفتاح 
.LKAنظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 

عندما يتم تشغيل أو إيقاف نظام املساعدة عىل 
، يعمل نظام املساعدة LKAاملحافظة عىل خط السري 

 بنفس الحالة يف LKAعىل املحافظة عىل خط السري 
النظام  املرة التالية التي يتم تشغيل املحرك 

الهجني فيها.

تحذير
لتفادي تشغيل نظام املساعدة عىل املحافظة عىل ■

 بالخطأLKAخط السري 
عند عدم استخدام نظام املساعدة عىل املحافظة عىل 

، اضبط النظام عىل وضع LKAخط السري 
.LKAاإليقاف باستعمال املفتاح 

الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام املساعدة ■
LKAعىل املحافظة عىل خط السري 

ال تستخدم نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط 
 يف الحاالت التالية.LKAالسري 

وإال فقد ال يعمل النظام بصورة صحيحة، األمر 
الذي يسبب وقوع حادث مما يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب ●

الجنازير عىل اإلطارات، الخ.
عندما تكون اإلطارات مهرتئة جداً أو عندما ●

. يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضاً
يتم استعمال إطارات مختلفة يف البنية أو ●

الصنع أو املاركة أو نقشة املداس.
توجد األشياء أو األشكال التي قد يخطئ النظام ●

ويقوم باستشعارها كخطوط السري البيضاء 
(الصفراء) عىل جانب الطريق (حواجز أمان أو 

األرصفة أو األعمدة العاكسة للضوء، الخ).
تتم قيادة السيارة عىل الطريق املغطى بالثلج.●
عندما تكون رؤية خطوط السري البيضاء ●

(الصفراء) صعبة بسبب املطر أو الثلج أو 
الضباب أو الغبار، الخ.

توجد عالمات إصالح األسفلت أو عالمات خط ●
السري البيضاء (الصفراء)، الخ إلصالح الطريق.

تتم قيادة السيارة يف خط السري املؤقت أو خط ●
السري املقيد بسبب عملية البناء.

تتم قيادة السيارة عىل سطح الطريق الزلق ●
بسبب الطقس املمطر أو الثلج النازل أو 

التجمد، الخ.
تتم قيادة السيارة يف خطوط السري غريها ●

املوجودة عىل الطرق الرسيعة.

تتم قيادة السيارة يف منطقة أعمال بناء.●
لتفادي تعرض نظام املساعدة عىل املحافظة عىل ■

 لخلل وتشغيله بالخطأLKAخط السري 
ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو●

وضع ملصقات، الخ عىل سطح املصابيح.
ال تقم بتعديل جهاز التعليق أو ما إليه. إذا كنت ●

تحتاج إىل استبدال جهاز التعليق أو ما إليه، قم 
باالتصال بوكيل لكزس.

ال تقم برتكيب أو وضع أي يشء عىل غطاء ●
حجرية املحرك أو الشبكة. كذلك، ال تقم برتكيب 

واقية الشبكة (قضبان كبرية، قضيب حاجز، 
الخ).

إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل ●
بوكيل لكزس.

تشغيل نظام املساعدة عىل املحافظة عىل 
LKAخط السري 
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مؤرش نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط 
LKAالسري 

يعرف السائق حالة تشغيل النظام عن طريق حالة 
إضاءة املؤرش.

ييضء باللون األبيض: 
 مضبوط عىل وضع التشغيل.LKAنظام 

ييضء باللون األخرض: 
املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف وظيفة 

املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة أو وظيفة البقاء 

يف منتصف خط السري يف وضع التشغيل.
يومض باللون الربتقايل: 

يتم تشغيل وظيفة التحذير من الخروج عن خط 
السري.

مؤرش عملية املساعدة عىل تشغيل عجلة 
القيادة

يشري إىل أن املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف 
وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة أو وظيفة 

البقاء يف منتصف خط السري يف وضع التشغيل.
مؤرش وظيفة التحذير من الخروج عن خط 

السري
يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 
القيادة.

 الجزء الداخيل من خطوط السري البيضاء
املعروضة أبيض

يشري ذلك إىل أن النظام يتعرف عىل خطوط 
السري البيضاء (الصفراء). إذا انحرفت السيارة 
عن خط سريها، يومض خط السري األبيض عىل 

الجهة التي انحرفت عنها السيارة باللون 
الربتقايل.

عرض مؤرشات عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

A

B

C
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 الجزء الداخيل من خطوط السري البيضاء
املعروضة أسود

يشري ذلك إىل عدم قدرة النظام عىل التعرف عىل 
خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو إىل أنه قد 

. تم إلغاؤه مؤقتاً

ظروف تشغيل كل وظيفة■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
يتم ضبط نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط •

 عىل وضع التشغيل.LKAالسري 
 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
يتعرف النظام عىل خطوط السري البيضاء •

(الصفراء).
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
تتم قيادة السيارة عىل طريق مستقيم أو خالل •

 مرت ١٥٠منعطف سهل نصف قطره أكثر من 
. تقريباً

)٢٣١ص ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية 
باإلضافة إىل ظروف تشغيل وظيفة التحذير من 

الخروج عن خط السري.
 املعروضة تكون تهيئة "مساعدة التوجيه" يف •

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 
)١٠٤ص عىل وضع "تشغيل". (

ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بقدر معني •
أو بأعىل منه.

ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •

مناسب لتغيري خطوط السري.
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
 ونظام ضمان TRCالتحكم بقوة السحب 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
 أو TRCال يتم إيقاف نظام التحكم بقوة السحب •

.VSCنظام التحكم بثبات السيارة 
باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون •

 واألردن ولبنان وتايالند: ال يتم عرض *الخليجي
)٢٢٩ص التحذير من ترك عجلة القيادة.(

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*
واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت

وظيفة التحذير من انحراف السيارة●
تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

 املعروضة تكون تهيئة "تحذير االنحراف" يف •
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 

)١٠٤ص عىل وضع "تشغيل". (
 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
)٢٣١ص ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•

وظيفة البقاء يف منتصف خط السري●
تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

يتم ضبط نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط •
 عىل وضع التشغيل.LKAالسري 

تكون تهيئة "مساعدة التوجيه" و "مركز خط •
 املعروضة عىل شاشة العرض السري" يف 

املتعددة املعلومات مضبوطة عىل وضع "تشغيل". 
) ١٠٤ص(

يتعرف النظام عىل خطوط السري البيضاء •
(الصفراء).

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة •
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل يف وضع التشغيل.
 مرت.٤٫١ إىل ٢٫٥عرض خط السري يبلغ حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
تتم قيادة السيارة عىل طريق مستقيم أو خالل •

 مرت ٢٠٠منعطف غري حاد نصف قطره أكثر من 
. تقريباً

)٢٣١ص ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بقدر معني •

أو بأعىل منه.
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ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •
مناسب لتغيري خطوط السري.

 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •
 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 

 ونظام ضمان TRCالتحكم بقوة السحب 
.PCSالسالمة السابقة للتصادم 

 أو TRCال يتم إيقاف نظام التحكم بقوة السحب •
.VSCنظام التحكم بثبات السيارة 

باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون •
 واألردن ولبنان وتايالند: ال يتم عرض *الخليجي

)٢٢٩ص التحذير من ترك عجلة القيادة.(
ال تعمل وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة •

القيادة.
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*

واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت
إلغاء الوظائف مؤقتاً■

إذا لم تتم تلبية رشوط التشغيل، قد يتم إلغاء الوظيفة 
. ولكن عند تلبية رشوط التشغيل من جديد، تتم  مؤقتاً

). )٢٢٨ص إعادة تشغيل الوظيفة تلقائياً
وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة/وظيفة ■

البقاء يف منتصف خط السري
وفقاً لرسعة السيارة أو حالة الخروج عن خط السري 

أو ظروف الطريق، الخ، قد ال يشعر السائق بأن 
الوظيفة تعمل أو قد ال يتم تشغيل الوظيفة عىل 

اإلطالق.
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■

قد يكون من الصعب سماع صوت التحذير بسبب 
وجود ضوضاء خارجية أو صوت صادر من نظام 

. الصوت مثالً
التحذير من ترك عجلة القيادة■

 واألردن ولبنان *لدول مجلس التعاون الخليجي
وتايالند: إذا قرر النظام أن السائق قد رفع يديه عن 

عجلة القيادة حني تكون وظيفة املساعدة عىل التحكم 
بعجلة القيادة أو وظيفة البقاء يف منتصف خط السري 

يف وضع التشغيل، يتم عرض رسالة تحذير تحث 
السائق عىل اإلمساك بعجلة القيادة والرمز املبني يف 

الشكل التوضيحي عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة مطوالً، يتم 

إصدار صوت تحذير وعرض رسالة تحذير والرمز 
املبني يف الشكل التوضيحي عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات. يتم تشغيل هذا التحذير أيضاً 
بنفس الطريقة عند استمرار السائق بتحريك عجلة 

القيادة قليالً فقط. ال ترفع يديك عن عجلة القيادة أبداً 
عند استخدام هذا النظام بغض النظر عن التحذيرات.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون 
 واألردن ولبنان وتايالند: إذا قرر النظام *الخليجي

أن السائق قد رفع يديه عن عجلة القيادة حني تكون 
وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة أو وظيفة 

البقاء يف منتصف خط السري يف وضع التشغيل، يتم 
عرض رسالة تحذير تحث السائق عىل اإلمساك بعجلة 
القيادة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.
إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة مطوالً، يتم 

عرض رسالة تحذير والرمز املبني يف الشكل 
التوضيحي عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 

. يتم تشغيل هذا التحذير  ويتم إلغاء الوظيفة مؤقتاً
أيضاً بنفس الطريقة عند استمرار السائق بتحريك 

عجلة القيادة قليالً فقط. ال ترفع يديك عن عجلة 
القيادة أبداً عند استخدام هذا النظام بغض النظر عن 

التحذيرات.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*
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واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت
وظيفة التحذير من انحراف السيارة■

إذا قرر النظام أن السيارة تتمايل أثناء تشغيل وظيفة 
التحذير من انحراف السيارة، يتم إصدار صوت 

تحذير وعرض رسالة تحذير تحث السائق عىل أخذ 
اسرتاحة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات يف نفس الوقت.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

ال توجد خطوط السري البيضاء (الصفراء) إال عىل ■
أحد جانبي الطريق

ال يعمل نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 
LKA عىل الجانب الذي لم يتم التعرف فيه عىل 

خطوط السري البيضاء (الصفراء).
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف بصورة ■

صحيحة
يف الحاالت التالية، قد ال يكتشف مستشعر الكامريا 

خطوط السري البيضاء (الصفراء) وقد ال تعمل 
الوظائف املتنوعة بصورة عادية.

توجد ظالل عىل الطريق بموازاة خطوط السري ●
البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها.

تتم قيادة السيارة يف منطقة ال توجد فيها خطوط ●
السري البيضاء (الصفراء)، كالقيادة أمام بوابة دفع 

رسوم املرور/حاجز التذاكر أو عىل تقاطع، الخ 
. مثالً

تكون خطوط السري البيضاء (الصفراء) متشققة ●
أو توجد "عالمات طريق نافرة" أو أحجار.

ال يمكن رؤية خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو ●
يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل طريق مبلل بسبب املطر أو ●
الوحل، الخ.

خطوط السري صفراء (قد يكون التعرف عليها ●
أصعب من التعرف عىل خطوط السري البيضاء).

قد تتقاطع خطوط السري البيضاء (الصفراء) مع ●
حافة الرصيف، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع مثل طريق ●
من الخرسانة.

تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع بسبب ●
انعكاس الضوء، الخ.

تتم قيادة السيارة يف املنطقة التي يتغري فيها ●
السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج 

األنفاق، الخ.
تتعرض الكامريا للضوء من املصابيح األمامية ●

الرئيسية الخاصة بسيارة مقرتبة أو أشعة الشمس، 
الخ.

تتم قيادة السيارة يف أماكن تشعب الطرق أو ●
التقائها، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل منحدر.●
تتم قيادة السيارة عىل الطريق الذي يميل إىل ●

اليمني أو اليسار، أو عىل طريق متعرج.
تتم قيادة السيارة عىل طريق غري معبد أو طريق ●

وعر.
تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.●
يكون خط السري ضيقاً جداً أو عريضاً جداً.●
تتم إمالة السيارة بشكل كبري بسبب تحميل األمتعة ●

الثقيلة أو ضغط غري مناسب لنفخ اإلطار.
تكون املسافة من سيارتك إىل السيارة التي أمامك ●

. قصرية جداً
تتحرك السيارة لألعىل ولألسفل بشكل كبري بسبب ●

حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق الوعرة أو 
دروز الطرق).

تكون عدسات املصابيح األمامية الرئيسية متسخة ●
وينبعث منها ضوء ضعيف يف الليل، أو تم انحراف 

اتجاه محور الضوء.
تتعرض السيارة للرياح املتعامدة.●
بعد قيام السيارة بتغيري خطوط السري أو عبور ●

تقاطع مبارشة.
إذا تم تركيب إطارات الثلج، الخ.●
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رسالة التحذير■
إذا تم عرض أية من رسائل التحذير التالية عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات وييضء مؤرش نظام 
 باللون LKAاملساعدة عىل املحافظة عىل خط السري 

الربتقايل، قم بتنفيذ اإلجراء املناسب لتحري الخلل 
وإصالحه.

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

"خلل يف مساعدة البقاء يف 
خط السري توجه للوكيل"

قد ال يعمل النظام 
بصورة صحيحة.

 اطلب من وكيل
لكزس فحص 

سيارتك.

"توجد عوائق أمام كامريا 
األمام نظف الزجاج 
وأزل الغشاوة عنه"

يوجد وسخ أو مطر أو 
رطوبة أو جليد أو ثلج، 
الخ عىل الزجاج األمامي 
أمام مستشعر الكامريا.

 اضبط نظام املساعدة
عىل املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع اإليقاف وقم 

بإزالة أي من الوسخ 
أو املطر أو الرطوبة 

أو الجليد أو الثلج، 
الخ من الزجاج 

األمامي ثم قم بإعادة 
ضبط نظام املساعدة 
عىل املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع التشغيل.

"كامريا األمام غري 
متاحة"

ال تلبي رشوط تشغيل 
مستشعر الكامريا (درجة 

الحرارة، الخ).
 عندما تلبي رشوط

تشغيل مستشعر 
الكامريا (درجة 
الحرارة، الخ)، 
سيصبح نظام 

املساعدة عىل 
املحافظة عىل خط 

. LKAالسري   فعاالً
اضبط نظام املساعدة 
عىل املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع اإليقاف 

وانتظر لفرتة قصرية 
ثم اضبط نظام 

املساعدة عىل 
املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع التشغيل من 

جديد.

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير
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إذا كانت هناك رسائل أخرى معروضة، اتبع 
التعليمات املعروضة عىل الشاشة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات التالية.

.٤٥٢ص ملعرفة كيفية تغيري التهيئات، راجع 

"مساعدة البقاء يف خط 
السري غري متاحة"

يتم إلغاء نظام املساعدة 
عىل املحافظة عىل خط 

 مؤقتاً LKAالسري 
بسبب وجود خلل يف 

مستشعر غري مستشعر 
الكامريا.

 اضبط نظام املساعدة
عىل املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع اإليقاف وقم 

بتنفيذ اإلجراءات 
املناسبة لتحري 
الخلل وإصالحه 
الخاصة برسائل 

التحذير. قم بعد ذلك 
بقيادة السيارة ملدة 

قصرية من الزمن ثم 
قم بإعادة ضبط 

نظام املساعدة عىل 
املحافظة عىل خط 

 عىل LKAالسري 
وضع التشغيل.

"مساعدة البقاء يف خط 
السري غري متاحة برسعة 

أقل من حوايل 
50km/h"

ال يمكن استعمال نظام 
املساعدة عىل املحافظة 

 ألن LKAعىل خط السري 
رسعة السيارة أقل من 

٥٠.  كم/ساعة تقريباً
 قم بقيادة السيارة

 كم/ساعة ٥٠برسعة 
تقريباً أو أكثر.

"LKA غري متاح 
بالرسعة الحالية"

ال يمكن استعمال نظام 
املساعدة عىل املحافظة 

 ألن LKAعىل خط السري 
. رسعة السيارة عالية جداً

.خفف الرسعة

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

تفاصيل اإلعدادالوظيفة
وظيفة التحذير من 
الخروج عن خط السري

ضبط حساسية نظام 
التحذير

وظيفة املساعدة عىل 
التحكم بعجلة القيادة

ضبط املساعدة عىل 
تشغيل عجلة القيادة عىل 
وضع التشغيل/اإليقاف

وظيفة التحذير من 
انحراف السيارة

ضبط الوظيفة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

ضبط حساسية نظام 
التحذير

وظيفة البقاء يف منتصف 
خط السري

ضبط الوظيفة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

سريها، يتم عرض تحذير عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات ويتم إصدار صوت التحذير 

لتحذير السائق.
عند صدور صوت التحذير، تأكد من حالة الطريق 

املحيطة وقم بتشغيل عجلة القيادة بعناية إلعادة 
السيارة إىل مركز خط السري.

وظيفة التحكم بعجلة القيادة■
إذا قرر النظام أن السيارة قد تنحرف عن خط 

سريها، يوفر النظام املساعدة الالزمة عن طريق 
تشغيل عجلة القيادة قليالً ملدة قصرية من 
الزمن لالحتفاظ بالسيارة يف خط سريها.

للسيارات الخاصة باألردن ولبنان: إذا قام النظام 
باكتشاف عدم تشغيل عجلة القيادة ملدة معينة من 

الزمن أو عدم مسك عجلة القيادة بإحكام، يتم عرض 
التحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ويتم 

إصدار صوت التحذير.
باستثناء السيارات الخاصة باألردن ولبنان: إذا قام 

النظام باكتشاف عدم تشغيل عجلة القيادة ملدة 
معينة من الزمن أو عدم مسك عجلة القيادة بإحكام، 

يتم عرض التحذير عىل شاشة العرض املتعددة 
. املعلومات ويتم إلغاء الوظيفة مؤقتاً

نظام التحذير من الخروج عن خط 
 املجهز بوظيفة التحكم LDAالسري 

*بعجلة القيادة

عند القيادة عىل الطرق الرسيعة التي توجد 
عليها خطوط السري البيضاء (الصفراء)، 

تقوم هذه الوظيفة بتحذير السائق من أن 
السيارة قد تنحرف عن خط سريها وتقدم 

املساعدة عن طريق تشغيل عجلة القيادة 
لالحتفاظ بالسيارة يف خط سريها.

نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
LDA يتعرف عىل خطوط السري البيضاء 

(الصفراء) املرئية باستعمال مستشعر 
الكامريا املوجودة عىل الجزء العلوي من 

الزجاج األمامي.

الوظائف التي يتضمنها نظام التحذير من 
LDAالخروج عن خط السري 
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وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا انحرفت السيارة أو بدا أن السيارة انحرفت 

من خط سريها عدة مرات، يتم إصدار صوت 
التحذير ويتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات لتحذير السائق.

تحذير
قبل استخدام نظام التحذير من الخروج عن ■

LDAخط السري 
ال تعتمد عىل نظام التحذير من الخروج عن خط 

 وحده. نظام التحذير من الخروج عن LDAالسري 
 ال يقوم بقيادة السيارة تلقائياً LDAخط السري 

أو يقلل من مستوى االنتباه الذي يجب توجيهه إىل 
املنطقة املوجودة أمام السيارة. تقع املسؤولية 

الكاملة دائماً عىل عاتق السائق للقيادة بشكل آمن 
وتوجيه االنتباه الكايف إىل الظروف املحيطة 

بالسيارة والتحكم بعجلة القيادة لتصحيح خط 
سري السيارة. كذلك، يجب عىل السائق أخذ 

االسرتاحات الكافية عندما تكون متعباً، بسبب 
. القيادة ملدة طويلة من الزمن مثالً

عدم القيام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه انتباه 
كاف قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 

يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
لتفادي تشغيل نظام التحذير من الخروج عن ■

 بالخطأLDAخط السري 
عند عدم استخدام نظام التحذير من الخروج عن 

، اضبط النظام عىل وضع LDAخط السري 
.LDAاإليقاف باستعمال املفتاح 

الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام التحذير من ■
LDAالخروج عن خط السري 

ال تستخدم نظام التحذير من الخروج عن خط 
 يف الحاالت التالية.LDAالسري 

وإال فقد ال يعمل النظام بصورة صحيحة، األمر 
الذي يسبب وقوع حادث مما يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب ●

الجنازير عىل اإلطارات، الخ.
عندما تكون اإلطارات مهرتئة جداً أو عندما ●

. يكون ضغط نفخ اإلطار منخفضاً
يتم استعمال إطارات مختلفة يف البنية أو ●

الصنع أو املاركة أو نقشة املداس.
توجد األشياء أو األشكال التي قد يخطئ النظام ●

ويقوم باستشعارها كخطوط السري البيضاء 
(الصفراء) عىل جانب الطريق (حواجز أمان أو 

األرصفة أو األعمدة العاكسة للضوء، الخ).
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 لتشغيل نظام LDAاضغط مفتاح النظام 
.LDAالتحذير من الخروج عن خط السري 

ييضء مؤرش نظام التحذير من الخروج عن خط 
 ويتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض LDAالسري 

املتعددة املعلومات.
 مرة أخرى إليقاف LDAاضغط مفتاح النظام 

.LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري 
عندما يتم تشغيل أو إيقاف نظام التحذير من 

، يعمل نظام التحذير LDAالخروج عن خط السري 
 بنفس الحالة يف LDAمن الخروج عن خط السري 

النظام  املرة التالية التي يتم تشغيل املحرك 
الهجني فيها.

مؤرش نظام التحذير من الخروج عن خط 

تحذير
تتم قيادة السيارة عىل الطريق املغطى بالثلج.●
عندما تكون رؤية خطوط السري البيضاء ●

(الصفراء) صعبة بسبب املطر أو الثلج أو 
الضباب أو الغبار، الخ.

توجد عالمات إصالح األسفلت أو عالمات خط ●
السري البيضاء (الصفراء)، الخ إلصالح الطريق.

تتم قيادة السيارة يف خط السري املؤقت أو خط ●
السري املقيد بسبب عملية البناء.

تتم قيادة السيارة عىل سطح الطريق الزلق ●
بسبب الطقس املمطر أو الثلج النازل أو 

التجمد، الخ.
تتم قيادة السيارة يف خطوط السري غريها ●

املوجودة عىل الطرق الرسيعة.
تتم قيادة السيارة يف منطقة أعمال بناء.●
لتفادي تعرض نظام التحذير من الخروج عن ■

 لخلل وتشغيله بالخطأLDAخط السري 
ال تقم بتعديل املصابيح األمامية الرئيسية أو ●

وضع ملصقات، الخ عىل سطح املصابيح.
ال تقم بتعديل جهاز التعليق أو ما إليه. إذا كنت ●

تحتاج إىل استبدال جهاز التعليق أو ما إليه، قم 
باالتصال بوكيل لكزس.

ال تقم برتكيب أو وضع أي يشء عىل غطاء ●
حجرية املحرك أو الشبكة. كذلك، ال تقم برتكيب 

واقية الشبكة (قضبان كبرية، قضيب حاجز، 
الخ).

إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل ●
بوكيل لكزس.

تشغيل نظام التحذير من الخروج عن 
LDAخط السري 

عرض مؤرشات عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

A
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LDAالسري 
يعرف السائق حالة تشغيل النظام عن طريق حالة 

إضاءة املؤرش.
ييضء باللون األبيض: 

 يف LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري 
وضع التشغيل. ييضء باللون األخرض: 

املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف وظيفة التحكم 
بعجلة القيادة يف وضع التشغيل.

يومض باللون الربتقايل: 
يتم تشغيل وظيفة التحذير من الخروج عن خط 

السري.
مؤرش عملية املساعدة عىل تشغيل عجلة 

القيادة
يشري إىل أن املساعدة عىل تشغيل عجلة القيادة يف 
وظيفة التحكم بعجلة القيادة يف وضع التشغيل.

مؤرش وظيفة التحذير من الخروج عن خط 
السري

يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات إىل شاشة معلومات نظام املساعدة عىل 

القيادة.
 الجزء الداخيل من خطوط السري البيضاء

املعروضة أبيض

يشري ذلك إىل أن النظام يتعرف عىل خطوط 
السري البيضاء (الصفراء). إذا انحرفت السيارة 
عن خط سريها، يومض خط السري األبيض عىل 

الجهة التي انحرفت عنها السيارة باللون 

الربتقايل.
 الجزء الداخيل من خطوط السري البيضاء

املعروضة أسود

يشري ذلك إىل عدم قدرة النظام عىل التعرف عىل 
خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو إىل أنه قد 

تم إلغاؤه مؤقتاً.

ظروف تشغيل كل وظيفة■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
يتم ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط •

 عىل وضع التشغيل.LDAالسري 
 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
يتعرف النظام عىل خطوط السري البيضاء •

(الصفراء).
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.•
تتم قيادة السيارة عىل طريق مستقيم أو خالل •

 مرت ١٥٠منعطف سهل نصف قطره أكثر من 
. تقريباً

)٢٣٨ص ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•
وظيفة التحكم بعجلة القيادة●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية 
باإلضافة إىل ظروف تشغيل وظيفة التحذير من 

الخروج عن خط السري.
 املعروضة تكون تهيئة "مساعدة التوجيه" يف •

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 
)١٠٤ص عىل وضع "تشغيل". (

ال تتم زيادة أو خفض رسعة السيارة بقدر معني •

B

C
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أو بأعىل منه.
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستوى قوة تدوير •

مناسب لتغيري خطوط السري.
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس •

 ونظام VSCونظام التحكم بثبات السيارة 
 ونظام ضمان TRCالتحكم بقوة السحب 

.PCSالسالمة السابقة للتصادم 
 أو TRCال يتم إيقاف نظام التحكم بقوة السحب •

.VSCنظام التحكم بثبات السيارة 
باستثناء السيارات الخاصة باألردن ولبنان: ال يتم •

ص عرض التحذير من ترك عجلة القيادة. (
٢٣٧(

وظيفة التحذير من انحراف السيارة●
تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

 املعروضة تكون تهيئة "تحذير االنحراف" يف •
عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات مضبوطة 

)١٠٤ص عىل وضع "تشغيل". (
 كم/ساعة أو أعىل.٥٠تكون رسعة السيارة حوايل •
 مرت أو أكثر.٣يكون عرض خط السري حوايل •
)٢٣٨ص ال يتم اكتشاف خلل يف النظام. (•

إلغاء الوظائف مؤقتاً■
إذا لم تتم تلبية رشوط التشغيل، قد يتم إلغاء الوظيفة 
. ولكن عند تلبية رشوط التشغيل من جديد، تتم  مؤقتاً

) . )٢٣٦ص إعادة تشغيل الوظيفة تلقائياً
وظيفة التحكم بعجلة القيادة■

وفقاً لرسعة السيارة أو حالة الخروج عن خط السري 
أو ظروف الطريق، الخ، قد ال يشعر السائق بأن 
الوظيفة تعمل أو قد ال يتم تشغيل الوظيفة عىل 

اإلطالق.
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السري■

قد يكون من الصعب سماع صوت التحذير بسبب 
وجود ضوضاء خارجية أو صوت صادر من نظام 

. الصوت مثالً
التحذير من ترك عجلة القيادة■

للسيارات الخاصة باألردن ولبنان: إذا قرر النظام أن 
السائق قد رفع يديه عن عجلة القيادة حني تكون 

وظيفة التحكم بعجلة القيادة يف وضع التشغيل، يتم 
عرض رسالة تحذير تحث السائق عىل اإلمساك بعجلة 
القيادة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات.

إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة مطوالً، يتم 
إصدار صوت تحذير وعرض رسالة تحذير والرمز 

املبني يف الشكل التوضيحي عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات. يتم تشغيل هذا التحذير أيضاً 

بنفس الطريقة عند استمرار السائق بتحريك عجلة 
القيادة قليالً فقط. ال ترفع يديك عن عجلة القيادة أبداً 
عند استخدام هذا النظام بغض النظر عن التحذيرات.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

باستثناء السيارات الخاصة باألردن ولبنان: إذا قرر 
النظام أن السائق قد رفع يديه عن عجلة القيادة حني 

تكون وظيفة التحكم بعجلة القيادة يف وضع 
التشغيل، يتم عرض رسالة تحذير تحث السائق عىل 

اإلمساك بعجلة القيادة والرمز املبني يف الشكل 
التوضيحي عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة مطوالً، يتم 

عرض رسالة تحذير والرمز املبني يف الشكل 
التوضيحي عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 

. يتم تشغيل هذا التحذير  ويتم إلغاء الوظيفة مؤقتاً
أيضاً بنفس الطريقة عند استمرار السائق بتحريك 

عجلة القيادة قليالً فقط. ال ترفع يديك عن عجلة 
القيادة أبداً عند استخدام هذا النظام بغض النظر عن 

التحذيرات.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.
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وظيفة التحذير من انحراف السيارة■
إذا قرر النظام أن السيارة تتمايل أثناء تشغيل وظيفة 

التحذير من انحراف السيارة، يتم إصدار صوت 
تحذير وعرض رسالة تحذير تحث السائق عىل أخذ 

اسرتاحة والرمز املبني يف الشكل التوضيحي عىل 
شاشة العرض املتعددة املعلومات يف نفس الوقت.

قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لظروف السيارة 
والطريق.

ال توجد خطوط السري البيضاء (الصفراء) إال عىل ■
أحد جانبي الطريق

ال يعمل نظام التحذير من الخروج عن خط السري 
LDA عىل الجانب الذي لم يتم التعرف فيه عىل 

خطوط السري البيضاء (الصفراء).
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف بصورة ■

صحيحة
يف الحاالت التالية، قد ال يكتشف مستشعر الكامريا 

خطوط السري البيضاء (الصفراء) وقد ال تعمل 
الوظائف املتنوعة بصورة عادية.

توجد ظالل عىل الطريق بموازاة خطوط السري ●
البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها.

تتم قيادة السيارة يف منطقة ال توجد فيها خطوط ●
السري البيضاء (الصفراء)، كالقيادة أمام بوابة دفع 

رسوم املرور/حاجز التذاكر أو عىل تقاطع، الخ 
. مثالً

تكون خطوط السري البيضاء (الصفراء) متشققة ●
أو توجد "عالمات طريق نافرة" أو أحجار.

ال يمكن رؤية خطوط السري البيضاء (الصفراء) أو ●
يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل طريق مبلل بسبب املطر أو ●
الوحل، الخ.

خطوط السري صفراء (قد يكون التعرف عليها ●
أصعب من التعرف عىل خطوط السري البيضاء).

قد تتقاطع خطوط السري البيضاء (الصفراء) مع ●
حافة الرصيف، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع مثل طريق ●
من الخرسانة.

تتم قيادة السيارة عىل طريق ساطع بسبب ●
انعكاس الضوء، الخ.

تتم قيادة السيارة يف املنطقة التي يتغري فيها ●
السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج 

األنفاق، الخ.
تتعرض الكامريا للضوء من املصابيح األمامية ●

الرئيسية الخاصة بسيارة مقرتبة أو أشعة الشمس، 
الخ.

تتم قيادة السيارة يف أماكن تشعب الطرق أو ●
التقائها، الخ.

تتم قيادة السيارة عىل منحدر.●
تتم قيادة السيارة عىل الطريق الذي يميل إىل ●

اليمني أو اليسار، أو عىل طريق متعرج.
تتم قيادة السيارة عىل طريق غري معبد أو طريق ●

وعر.
تتم قيادة السيارة عىل منعطف حاد.●
يكون خط السري ضيقاً جداً أو عريضاً جداً.●
تتم إمالة السيارة بشكل كبري بسبب تحميل األمتعة ●

الثقيلة أو ضغط غري مناسب لنفخ اإلطار.
تكون املسافة من سيارتك إىل السيارة التي أمامك ●

. قصرية جداً
تتحرك السيارة لألعىل ولألسفل بشكل كبري بسبب ●

حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق الوعرة أو 
دروز الطرق).

تكون عدسات املصابيح األمامية الرئيسية متسخة ●
وينبعث منها ضوء ضعيف يف الليل، أو تم انحراف 

اتجاه محور الضوء.
تتعرض السيارة للرياح املتعامدة.●
بعد قيام السيارة بتغيري خطوط السري أو عبور ●

تقاطع مبارشة.
إذا تم تركيب إطارات الثلج، الخ.●
رسالة التحذير■

إذا تم عرض رسالة التحذير التالية عىل شاشة 
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العرض املتعددة املعلومات وكان مؤرش نظام التحذير 
 ييضء باللون LDAمن الخروج عن خط السري 

الربتقايل، قم بتنفيذ اإلجراء املناسب لتحري الخلل 
وإصالحه.

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

"خلل يف تحذير الخروج 
عن خط السري توجه 

للوكيل"

قد ال يعمل النظام 
بصورة صحيحة.

 اطلب من وكيل
لكزس فحص 

سيارتك.

"توجد عوائق أمام كامريا 
األمام نظف الزجاج 
وأزل الغشاوة عنه"

يوجد وسخ أو مطر أو 
رطوبة أو جليد أو ثلج، 
الخ عىل الزجاج األمامي 
أمام مستشعر الكامريا.

 اضبط نظام التحذير
من الخروج عن خط 

 عىل LDAالسري 
وضع اإليقاف وقم 

بإزالة أي من الوسخ 
أو املطر أو الرطوبة 

أو الجليد أو الثلج، 
الخ من الزجاج 

األمامي ثم قم بإعادة 
ضبط نظام التحذير 
من الخروج عن خط 

 عىل LDAالسري 
وضع التشغيل.

"كامريا األمام غري 
متاحة"

ال تلبي رشوط تشغيل 
مستشعر الكامريا (درجة 

الحرارة، الخ).
 عندما تلبي رشوط

تشغيل مستشعر 
الكامريا (درجة 
الحرارة، الخ)، 
سيصبح نظام 

التحذير من الخروج 
 LDAعن خط السري 

. اضبط نظام  فعاالً
التحذير من الخروج 

 LDAعن خط السري 
عىل وضع اإليقاف 

وانتظر لفرتة قصرية 
ثم اضبط نظام 

التحذير من الخروج 
 LDAعن خط السري 

عىل وضع التشغيل 
من جديد.

تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير
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إذا كانت هناك رسائل أخرى معروضة، اتبع 
التعليمات املعروضة عىل الشاشة.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئات التالية.

.٤٥٢ص ملعرفة كيفية تغيري التهيئات، راجع  "نظام إنذار الخروج عن 
خط السري غري متاح"

يتم إلغاء نظام التحذير 
من الخروج عن خط 

 مؤقتاً LDAالسري 
بسبب وجود خلل يف 

مستشعر غري مستشعر 
الكامريا.

 اضبط نظام التحذير
من الخروج عن خط 

 عىل LDAالسري 
وضع اإليقاف وقم 

بتنفيذ اإلجراءات 
املناسبة لتحري 
الخلل وإصالحه 
الخاصة برسائل 

التحذير. بعد ذلك، قم 
بقيادة السيارة ملدة 

قصرية من الزمن ثم 
قم بإعادة ضبط 

نظام التحذير من 
الخروج عن خط 

 عىل LDAالسري 
وضع التشغيل.

"إنذار الخروج عن خط 
السري غري متاح برسعة 

أقل من حوايل 
50km/h"

ال يمكن استعمال نظام 
التحذير من الخروج عن 

 ألن LDAخط السري 
رسعة السيارة أقل من 

٥٠.  كم/ساعة تقريباً
 قم بقيادة السيارة

 كم/ساعة ٥٠برسعة 
تقريباً أو أكثر.

تفاصيل اإلعدادالوظيفةتفاصيل/إجراءاترسالة التحذير
وظيفة التحذير من 
الخروج عن خط السري

ضبط حساسية نظام 
التحذير

وظيفة التحكم بعجلة 
القيادة

ضبط املساعدة عىل 
تشغيل عجلة القيادة عىل 
وضع التشغيل/اإليقاف

وظيفة التحذير من 
انحراف السيارة

ضبط الوظيفة عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف

ضبط حساسية نظام 
التحذير
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

شاشة العرض
الرسعة املضبوطة

املؤرشات
مفاتيح التشغيل■

مفتاح املسافة من سيارة اىل أخرى
 "RES+" مفتاح 

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً
مفتاح اإللغاء

 "SET-" مفتاح 

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 
*الكامل

عندما يكون وضع التحكم باملسافة من 
سيارة إىل أخرى مضبوطاً عىل وضع 

التشغيل، يتم ترسيع السيارة وخفض 
رسعتها وإيقافها تلقائياً بحيث يكون تغري 
رسعة سيارتك مالئماً لتغري رسعة السيارة 

التي أمامك حتى إذا لم يتم ضغط دواسة 
التعجيل. عندما تكون السيارة يف وضع 

التحكم بالرسعة الثابتة، تتم قيادة السيارة 
. بالرسعة املضبوطة مسبقاً

قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات 

الكامل عىل الطرق الرسيعة.
 وضع التحكم يف املسافة من سيارة اىل

)٢٤٤ص أخرى (
) وضع التحكم يف الرسعة الثابتة ص

٢٤٨(

مكونات النظام

A

B

C

A

B

C

D

E
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تحذير
قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام ■

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

عىل السائق املسؤولية الوحيدة للقيادة بصورة ●
آمنة. ال تعتمد عىل النظام فقط، قم بالقيادة 
بصورة آمنة دائماً مع توجيه انتباه كاف إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل يوفر املساعدة عىل القيادة 

لتقليل العبء الواقع عىل السائق. ولكن، توجد 
حدود املساعدة التي يتم توفريها. 

اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل 
هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة •
٢٥٠ص املوجودة أمامك بصورة صحيحة: 

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم •
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك 

٢٥٠ص بصورة صحيحة: 
اضبط الرسعة بشكل مالئم وفقاً لحدود ●

الرسعة والكثافة املرورية وظروف الطريق 
والظروف الجوية إلخ. السائق مسؤول عن 

التأكد من الرسعة املضبوطة.
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد ●

التي يتم  يختلف وضع السيارة املوجودة أمامك
اكتشافها باستعمال النظام عن الوضع الذي 

يراه السائق. لذلك، ينبغي عىل السائق أن يقوم 
دائماً بتوجيه االنتباه إىل خطر كل حالة 

وتحديده، وقم بالقيادة بصورة آمنة. االعتماد 
عىل هذا النظام بصورة زائدة أو اعتبار أن 

النظام يضمن السالمة أثناء القيادة يمكن أن 
يؤدي إىل وقوع حادث، مما يتسبب يف الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
قم بإيقاف الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ●

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل باستخدام 

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً عند عدم استعماله.

تنبيهات حول أنظمة املساعدة عىل القيادة■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن 

املساعدة التي يقوم النظام بتوفريها محدودة.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 

يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.
مساعدة السائق عىل قياس املسافة التالية●

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل مصمم فقط ملساعدة السائق عىل 
تحديد املسافة التالية بني سيارته والسيارة 

املحددة املوجودة أمام سيارته. إنه عبارة عن آلية 
ال تسمح بالقيادة الطائشة أو القيادة بدون انتباه، 
وال يمكنه مساعدة السائق عىل القيادة يف ظروف 

الرؤية الصعبة. يجب عىل السائق أن يوجه اهتماماً 
إضافياً للمناطق املحيطة بالسيارة.

مساعدة السائق عىل تحديد املسافة الصحيحة ●
بني السيارتني

يقرر الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم 

بمدى الرسعات الكامل ما إذا كانت املسافة بني 
سيارتك والسيارة املحددة املوجودة أمام سيارتك 

ال تتجاوز النطاق املحدد. وهو غري قادر عىل اتخاذ 
أي قرار آخر. لذلك، ال بد للسائق من توخي الحذر 

الشديد وتقرير ما إذا يوجد احتمال خطر يف أي 
حال من األحوال.

مساعدة السائق عىل تشغيل السيارة●
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل ال يتمكن من تفادي التصادم مع 
السيارة املوجودة أمام سيارتك إال بشكل محدود. 

لذلك، عند وجود أي خطر، يجب عىل السائق 
التحكم بالسيارة بصورة صحيحة فوراً ومبارشة 

لضمان السالمة.



٢٤٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تحذير
الحاالت غري املالئمة لتشغيل الرادار الديناميكي ■

لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً 
املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

ال تقم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 

بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل يف أية من 
الحاالت التالية.

القيام بذلك قد يؤدي إىل التحكم بالرسعة بصورة 
غري مالئمة، مما يمكن أن يؤدي إىل وقوع حادث 

يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
الطرق التي يوجد عليها املشاة أو ركاب ●

الدراجات الهوائية، الخ
يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
عىل املنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغري ●

مفاجئ بني املرتفعات الحادة واملنحدرات 
املتدرجة 

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

يف مداخل الطرق الرسيعة●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق ●

املستشعرات من االكتشاف بصورة صحيحة 
(ضباب، ثلج، عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)

عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ عىل السطح●
األمامي للمستشعر الراداري/مستشعر الكامريا

يف ظروف حركة املرور التي تتطلب زيادة ●
وخفض الرسعة بصورة متكررة

أثناء قطر مقطورة عند الطوارئ●
عندما غالباً ما يتم سماع صوت تحذير االقرتاب●



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٤٤٤

 مرت تقريباً أمام ١٠٠هذا الوضع يستعمل مستشعراً رادارياً الكتشاف وجود السيارات ضمن مسافة 
سيارتك، ويحدد املسافة الحالية بني سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ عىل مسافة مناسبة عن 

السيارات املوجودة أمامك.
يرجى االنتباه إىل أن املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك ستقل عند القيادة عىل املنحدرات.

مثال عىل قيادة السيارة بالرسعة الثابتة
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسري السيارة بالرسعة التي ضبطها السائق. كما يمكن ضبط املسافة من سيارة اىل أخرى عن طريق تشغيل 
مفتاح املسافة من سيارة اىل أخرى.

/قيادة السيارة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة  مثال عىل خفض الرسعة املضبوطة مسبقاً
أخرى

عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة
. إذا كان البد من خفض رسعة  عند اكتشاف سيارة تسري أمامك، يقوم النظام بتخفيض رسعة سيارتك تلقائياً

السيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستيضء مصابيح التوقف يف هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغري 
رسعة السيارة املوجودة أمامك من أجل الحفاظ عىل املسافة بني السيارتني التي قام السائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقرتاب عندما ال يتمكن النظام من خفض الرسعة إىل املستوى املطلوب للحيلولة دون اقرتاب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
عندما تتوقف السيارة املوجودة أمامك، سوف تتوقف سيارتك أيضاً (يتم إيقاف السيارة بواسطة نظام 

 أو ضغط دواسة التعجيل إىل  "RES+" التحكم). بعد انطالق السيارة املوجودة أمامك، يؤدي ضغط مفتاح 
استئناف القيادة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى.

مثال عىل الترسيع
عندما ال تعود هناك أية سيارات تسري أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة يف سيارتك

قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك

A

B

C



٢٤٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

يقوم النظام بتعجيل رسعة السيارة إىل أن يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ثم يعود النظام إىل الرسعة الثابتة 
. املضبوطة مسبقاً

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
سييضء مؤرش رادار نظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً وسيتم عرض الرسالة عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

اضغط املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل 
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

إذا تم ضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل 
 ثانية أو ١٫٥الرسعة املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 

أكثر، يتم تشغيل النظام عندما يكون وضع التحكم 
) . )٢٤٨ص بالرسعة الثابتة مختاراً

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٥٠السيارة املرغوبة (
 لضبطها. "SET-" أكثر) واضغط مفتاح 

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 
تصبح الرسعة املضبوطة.

إذا تم تشغيل املفتاح عند قيادة السيارة برسعة أقل 
 كم/ساعة تقريبا مع وجود سيارة أخرى ٥٠من 

أمامك، يتم تعديل الرسعة املضبوطة وضبطها عىل 
٥٠.  كم/ساعة تقريباً

لتغيري الرسعة املضبوطة، قم بتشغيل املفتاح 
 "+RES"  أو  "-SET"  إىل أن يتم عرض 

الرسعة املضبوطة املرغوبة.

لزيادة رسعة السيارة ١
(إال إذا تم إيقاف السيارة بواسطة نظام 

التحكم عندما يكون وضع التحكم باملسافة 
من سيارة إىل أخرى مضبوطاً)

لخفض رسعة السيارة٢
ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.

ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح مطوالً 
لتغيري الرسعة وارفع يدك عنه عند وصول السيارة 

إىل الرسعة املرغوبة.

تهيئة رسعة السيارة (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)

تعديل الرسعة املضبوطة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٤٦٤

عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، ستزداد أو 

تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:
 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 

 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: تتم زيادة أو خفض 
 ١* كم/ساعة٥الرسعة عىل خطوات مقدار كل منها 

 طوال مدة ضغط ٢* كم/ساعة)٨ ميل/ساعة (٥أو 
املفتاح

)، ٢٤٨ص يف وضع التحكم بالرسعة الثابتة (
ستزداد أو تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:

 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 
 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: سيتم تغيري الرسعة 
. بشكل مستمر أثناء ضغط املفتاح مطوالً

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :١*
"km/h"

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :٢*
"MPH"

ضغط املفتاح يغري املسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك كما ييل:

طويلة١
متوسطة٢
قصرية٣

يتم ضبط املسافة بني سيارة وأخرى عىل وضع 
املسافة الطويلة تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 
IGNITION ON>  ON.<

عندما توجد سيارة تسري أمامك، سيتم عرض عالمة 
.السيارة التي أمامك   أيضاً

اخرت مسافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إىل 
أن املسافات املبينة تنسجم مع رسعة السيارة 

 كم/ساعة. تزداد/تقل املسافة بني ٨٠بمعدل 
سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً لرسعة 

السيارة. عندما يتم إيقاف السيارة بواسطة 
نظام التحكم، تتوقف السيارة مع ترك مسافة 
بينها وبني السيارة التي أمامها وفقاً للظروف.

تغيري املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

تهيئات املسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

املسافة بني سيارتك خيارات املسافة
والسيارة التي أمامك

 مرت٥٠حوايل طويلة

A



٢٤٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 بعد انطالق السيارة  "RES+" اضغط املفتاح 
املوجودة أمامك.

كما تستأنف سيارتك القيادة بالرسعة 
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى إذا تم 

الضغط عىل دواسة التعجيل بعد انطالق 
السيارة املوجودة أمامك.

ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة.

يتم أيضاً إلغاء التحكم بالرسعة عند قيامك بضغط 
دواسة الفرامل. 

(الضغط عىل دواسة الفرامل ال يؤدي إىل إلغاء 
التهيئة إذا كان قد تم إيقاف السيارة بواسطة نظام 

التحكم.)
 يؤدي إىل  "RES+" ضغط املفتاح ٢

استئناف تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً وعودة رسعة السيارة إىل 

الرسعة املضبوطة.
ولكن، إذا لم يتم اكتشاف سيارة أمامك، ال يتم 

استئناف نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
 كم/ساعة ٤٠تلقائياً عندما تكون رسعة السيارة 

تقريباً أو أقل.

عندما تصبح سيارتك قريبة جداً من سيارة 
أمامك، وال يمكن تخفيض الرسعة إىل املستوى 

املطلوب بواسطة نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً، سيومض املؤرش ويتم إصدار 

صوت إشاري لتحذير السائق. أحد األمثلة عىل 
ذلك الوضع هو إذا مر سائق آخر من أمامك 
بينما تسري أنت وراء سيارة. اضغط دواسة 

 مرت٤٠حوايل متوسطة
 مرت٣٠حوايل قصرية

استئناف القيادة بالرسعة املضبوطة 
مسبقاً وراء سيارة أخرى بعد أن يتم 
إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم 
(وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل 

أخرى)

املسافة بني سيارتك خيارات املسافة
والسيارة التي أمامك

إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة

التحذير من االقرتاب (وضع التحكم 
باملسافة من سيارة إىل أخرى)



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٤٨٤

الفرامل لضمان املسافة املالئمة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك.

قد ال تصدر التحذيرات يف بعض الحاالت ■
مثل

يف الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم 
تقليل املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

 عندما تسري السيارة التي أمامك بنفس رسعة
سيارتك أو أرسع منها

 عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة
بطيئة جداً

 بعد ضبط الرسعة الخاصة بنظام املحافظة
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مبارشة

عند ضغط دواسة التعجيل

عند اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة 
تلقائياً، ستحافظ السيارة عىل الرسعة املضبوطة 

بدون التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك. اخرت هذا الوضع فقط عندما ال 

يعمل وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب 

اتساخ املستشعر الراداري، الخ.
عندما يكون نظام املحافظة عىل الرسعة ١

املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف، اضغط 

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
 ثانية أو ١٫٥املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 

أكثر.
بعد ضغط املفتاح مبارشة، سييضء مؤرش رادار 

. بعد  نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
ذلك، يتم تغيريه إىل مؤرش نظام املحافظة عىل 

. الرسعة املضبوطة تلقائياً
ال يمكن تغيري وضع التحكم بالرسعة الثابتة إال عند 

تشغيل املفتاح عندما يكون نظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف.

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٤٠السيارة املرغوبة (
 لضبطها. "SET-" أكثر) واضغط مفتاح 

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 
تصبح الرسعة املضبوطة.

٢٤٥ص ضبط تهيئة الرسعة: 
٢٤٧ص إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة: 

اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة



٢٤٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 

التحكم بمدى الرسعات الكامل عندما
يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع ●

.Dالقيادة 
●LC500 أو أعىل من وضع القيادة 4: يكون املدى 

D.مختاراً باستعمال مقبض تغيري الرتوس 
 كم/ساعة تقريباً أو أكثر.٥٠تكون رسعة السيارة ●

ولكن، عند اكتشاف سيارة أمامك، يمكن ضبط 
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل حتى إذا كانت رسعة السيارة 

 كم/ساعة أو أقل.٥٠حوايل 
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■

يمكن تعجيل السيارة بتشغيل دواسة التعجيل. بعد 
التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ولكن، 
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، قد تنخفض رسعة 

السيارة أقل من الرسعة املضبوطة للمحافظة عىل 
املسافة الكافية بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

عندما تتوقف السيارة أثناء القيادة بالرسعة ■
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى

 أثناء توقف السيارة التي  "RES+" ضغط مفتاح ●
أمامك سوف يؤدي إىل استئناف القيادة بالرسعة 
املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى إذا انطلقت 

 ثوان من ضغط ٣السيارة التي أمامك خالل حوايل 
املفتاح.

 ثوان من ٣إذا انطلقت السيارة التي أمامك خالل ●
توقف سيارتك فسوف يتم استئناف القيادة 

بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخرى.
اإللغاء التلقائي لوضع التحكم باملسافة بني ■

سيارتك والسيارة التي أمامك
يتم إلغاء وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 

تلقائياً يف الظروف التالية.
 كم/٤٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل حوايل ●

ساعة أو أقل عندما ال تكون هناك سيارات أمامك.
السيارة املوجودة أمامك تغادر خط السري أثناء ●

 كم/ساعة ٤٠قيادة سيارتك وراءها برسعة حوايل 
أو أقل. وإال فلن يتمكن املستشعر من اكتشاف 

السيارة بشكل صحيح. (يتم عرض "مثبت الرسعة 
غري متوفر ال توجد أمامك سيارات" عىل شاشة 

العرض املتعددة املعلومات)
.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 ملدة من TRCتشغيل نظام التحكم بقوة السحب ●

الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم بقوة السحب 
اإليقاف.

عند ضبط وضع الثلج.●
ال يمكن قيام املستشعر باالكتشاف بصورة ●

صحيحة ألنه يكون مغطى بيشء ما.
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع ●

التصادم.
يتم تشغيل فرامل االنتظار.●
يتم إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم عىل ●

منحدر/مرتفع حاد.
يتم اكتشاف األمور التالية إذا تم إيقاف السيارة ●

بواسطة نظام التحكم:
السائق لم يشد حزام املقعد.•
يتم فتح باب السائق.•
 دقائق٣تم إيقاف السيارة ملدة حوايل •

إذا تم إلغاء وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك تلقائياً ألي سبب آخر، فقد يشري 

ذلك إىل وجود خلل يف النظام. اتصل بوكيل لكزس.
اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالرسعة الثابتة■

يتم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً يف 
الحاالت التالية:

انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من الرسعة ●
 كم/ساعة ١٦املضبوطة مسبقاً بما يزيد عىل 

. تقريباً
 ٤٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل ما دون ●

. كم/ساعة تقريباً
.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 ملدة من TRCتشغيل نظام التحكم بقوة السحب ●

الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم بقوة السحب 
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اإليقاف.
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع ●

التصادم.
إذا تم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً ألي 

سبب آخر، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام. 
اتصل بوكيل لكزس.

صوت تشغيل نظام الفرامل■
إذا تم تعشيق الفرامل تلقائياً عندما تكون السيارة يف 

وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك، قد يصدر صوت تشغيل نظام الفرامل. هذا ال 

يشري إىل وجود خلل.
عند عرض "ال يمكن تشغيل رادار نظام مثبت ■

الرسعة" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
ال يمكن استخدام الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
. استخدم النظام  عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مؤقتاً

عندما يصبح متوفراً من جديد.
رسائل التحذير واألصوات اإلشارية الخاصة ■

بالرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 

الرسعات الكامل
يتم استعمال رسائل التحذير واألصوات اإلشارية 

لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 
برضورة توخي الحذر أثناء القيادة. إذا تم عرض 

رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 
اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.

عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة ■
املوجودة أمامك بصورة صحيحة

يف الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة 
الفرامل عندما يكون خفض الرسعة بواسطة النظام 

غري كاف أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب 
األمر زيادة رسعة السيارة.

بما أن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف هذه 
األنواع من السيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل 

).٢٤٧ص وظيفة تحذير االقرتاب (
السيارات التي تدخل أمام سيارتك فجأة●
السيارات التي تسري برسعة منخفضة●
السيارات غري املتحركة يف نفس خط السري●
السيارات التي تكون أجزاؤها الخلفية منخفضة ●

(مقطورات فارغة، الخ)

دراجات نارية تسري يف نفس خط السري●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات املجاورة ●

ويعيق قيام املستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة
عندما تكون مقدمة سيارتك مرتفعة (بسبب ●

حمولة ثقيلة محملة يف حجرية األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً●

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم ■
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة 

صحيحة
يف الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو 

دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الرضورة.
ألن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي 

أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون املسار ضيقاً●
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أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع ●
سيارتك يف املسار غري مستقر

عندما تقوم السيارة املوجودة أمامك بتخفيض ●
الرسعة بشكل مفاجئ

عند القيادة عىل طريق محاط بهيكل كداخل نفق ●
أو عىل جرس مثالً

أثناء انخفاض رسعة السيارة حتى تصل إىل ●
الرسعة املضبوطة بعد زيادة رسعتها بالضغط عىل 

دواسة التعجيل

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

شاشة العرض

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
*عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

عندما يكون وضع التحكم باملسافة من 
سيارة إىل أخرى مضبوطاً عىل وضع 

التشغيل، يتم ترسيع السيارة وخفض 
رسعتها تلقائياً بحيث يكون تغري رسعة 

سيارتك مالئماً لتغري رسعة السيارة التي 
أمامك حتى إذا لم يتم ضغط دواسة 

التعجيل. عندما تكون السيارة يف وضع 
التحكم بالرسعة الثابتة، تتم قيادة السيارة 

. بالرسعة املضبوطة مسبقاً
قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل 
الطرق الرسيعة.

 وضع التحكم يف املسافة من سيارة اىل
)٢٥٤ص أخرى (

) وضع التحكم يف الرسعة الثابتة ص
٢٥٧(

مكونات النظام

A
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الرسعة املضبوطة
املؤرشات

مفاتيح التشغيل■

مفتاح املسافة من سيارة اىل أخرى
 "RES+" مفتاح 

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً
مفتاح اإللغاء

 "SET-" مفتاح 

تحذير
قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام ■

املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز 
بوظيفة التحكم بمدى الرسعات الكامل

عىل السائق املسؤولية الوحيدة للقيادة بصورة ●
آمنة. ال تعتمد عىل النظام فقط، قم بالقيادة 
بصورة آمنة دائماً مع توجيه انتباه كاف إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى 
الرسعات الكامل يوفر املساعدة عىل القيادة 

لتقليل العبء الواقع عىل السائق. ولكن، توجد 
حدود املساعدة التي يتم توفريها. 

اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثرياً عىل 
هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

B

C

A

B

C

D

E

عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة •
٢٥٩ص املوجودة أمامك بصورة صحيحة: 

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم •
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك 

٢٥٩ص بصورة صحيحة: 
اضبط الرسعة بشكل مالئم وفقاً لحدود ●

الرسعة والكثافة املرورية وظروف الطريق 
والظروف الجوية إلخ. السائق مسؤول عن 

التأكد من الرسعة املضبوطة.
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد ●

يختلف وضع السيارة املوجودة أمامك التي يتم 
اكتشافها باستعمال النظام عن الوضع الذي 

يراه السائق. لذلك، ينبغي عىل السائق أن يقوم 
دائماً بتوجيه االنتباه إىل خطر كل حالة 

وتحديده، وقم بالقيادة بصورة آمنة. االعتماد 
عىل هذا النظام بصورة زائدة أو اعتبار أن 

النظام يضمن السالمة أثناء القيادة يمكن أن 
يؤدي إىل وقوع حادث، مما يتسبب يف الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
قم بإيقاف الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ●

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة 
التحكم بمدى الرسعات الكامل باستخدام 

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً عند عدم استعماله.

تنبيهات حول أنظمة املساعدة عىل القيادة■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن 

املساعدة التي يقوم النظام بتوفريها محدودة.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث مما قد 

يتسبب يف إصابات خطرية أو الوفاة.
مساعدة السائق عىل قياس املسافة التالية●

الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً مصمم فقط ملساعدة السائق 

عىل تحديد املسافة التالية بني سيارته والسيارة 
املحددة املوجودة أمام سيارته. إنه عبارة عن 

آلية ال تسمح بالقيادة الطائشة أو القيادة بدون 
انتباه، وال يمكنه مساعدة السائق عىل القيادة يف 

ظروف الرؤية الصعبة. يجب عىل السائق أن 
يوجه اهتماماً إضافياً للمناطق املحيطة 

بالسيارة.
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تحذير
مساعدة السائق عىل تحديد املسافة الصحيحة ●

بني السيارتني
يقرر الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 
الرسعة املضبوطة تلقائياً ما إذا كانت املسافة 

بني سيارتك والسيارة املحددة املوجودة أمامك 
ال تتجاوز النطاق املحدد. وهو غري قادر عىل 
اتخاذ أي قرار آخر. لذلك، ال بد للسائق من 

توخي الحذر الشديد وتقرير ما إذا يوجد 
احتمال خطر يف أي حال من األحوال.

مساعدة السائق عىل تشغيل السيارة●
إن قدرة الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل منع أو تفادي 
التصادم مع السيارة املوجودة أمام سيارتك 

هي قدرة محدودة. لذلك، عند وجود أي خطر، 
يجب عىل السائق التحكم بالسيارة بصورة 

صحيحة فوراً ومبارشة لضمان السالمة.
الظروف غري املالئمة لتشغيل الرادار ■

الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً

ال تقم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً يف أية من 

الحاالت التالية.
القيام بذلك قد يؤدي إىل التحكم بالرسعة بصورة 
غري مالئمة، مما يمكن أن يؤدي إىل وقوع حادث 

يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
الطرق التي يوجد عليها املشاة أو ركاب ●

الدراجات الهوائية، الخ
يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
عىل املنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغري ●

مفاجئ بني املرتفعات الحادة واملنحدرات 
املتدرجة 

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

يف مداخل الطرق الرسيعة●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق ●

املستشعرات من االكتشاف بصورة صحيحة 
(ضباب، ثلج، عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)

عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ عىل السطح ●
األمامي للمستشعر الراداري/مستشعر الكامريا

يف ظروف حركة املرور التي تتطلب زيادة ●
وخفض الرسعة بصورة متكررة

أثناء قطر مقطورة عند الطوارئ●
عندما غالباً ما يتم سماع صوت تحذير االقرتاب●
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 مرت تقريباً أمام ١٠٠هذا الوضع يستعمل مستشعراً رادارياً الكتشاف وجود السيارات ضمن مسافة 
سيارتك، ويحدد املسافة الحالية بني سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ عىل مسافة مناسبة عن 

السيارات املوجودة أمامك.
يرجى االنتباه إىل أن املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك ستقل عند القيادة عىل املنحدرات.

مثال عىل قيادة السيارة بالرسعة الثابتة
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسري السيارة بالرسعة التي ضبطها السائق. كما يمكن ضبط املسافة من سيارة اىل أخرى عن طريق تشغيل 
مفتاح املسافة من سيارة اىل أخرى.

/قيادة السيارة بالرسعة املضبوطة مسبقاً وراء سيارة  مثال عىل خفض الرسعة املضبوطة مسبقاً
أخرى

عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة
. إذا كان البد من خفض رسعة  عند اكتشاف سيارة تسري أمامك، يقوم النظام بتخفيض رسعة سيارتك تلقائياً

السيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستيضء مصابيح التوقف يف هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغري 
رسعة السيارة املوجودة أمامك من أجل الحفاظ عىل املسافة بني السيارتني التي قام السائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقرتاب عندما ال يتمكن النظام من خفض الرسعة إىل املستوى املطلوب للحيلولة دون اقرتاب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
مثال عىل الترسيع 

عندما ال تعود هناك أية سيارات تسري أمامك برسعة أبطأ من الرسعة املضبوطة يف سيارتك
يقوم النظام بتعجيل رسعة السيارة إىل أن يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ثم يعود النظام إىل الرسعة الثابتة 

. املضبوطة مسبقاً

قيادة السيارة يف وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك

A

B

C
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اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
سييضء مؤرش رادار نظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً وسيتم عرض الرسالة عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

اضغط املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل 
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

إذا تم ضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل 
 ثانية أو ١٫٥الرسعة املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 

أكثر، يتم تشغيل النظام عندما يكون وضع التحكم 
) . )٢٥٧ص بالرسعة الثابتة مختاراً

قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٥٠السيارة املرغوبة (
 لضبطها. "SET-" أكثر) واضغط مفتاح 

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 

تصبح الرسعة املضبوطة.

لتغيري الرسعة املضبوطة، قم بتشغيل املفتاح 
 "+RES"  أو  "-SET"  إىل أن يتم عرض 

الرسعة املضبوطة املرغوبة.

لزيادة رسعة السيارة١
لخفض رسعة السيارة٢

ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.
ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح 
مطوالً لتغيري الرسعة وارفع يدك عنه عند 

وصول السيارة إىل الرسعة املرغوبة.
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك مختاراً، ستزداد أو 
تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:

 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 
 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

تهيئة رسعة السيارة (وضع التحكم 
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 

أمامك)

تعديل الرسعة املضبوطة
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ضبط الرسعة بمقدار كبري: تتم زيادة أو خفض 
 ١* كم/ساعة٥الرسعة عىل خطوات مقدار كل منها 

 طوال مدة ضغط ٢* كم/ساعة)٨ ميل/ساعة (٥أو 
املفتاح

)، ٢٥٧ص يف وضع التحكم بالرسعة الثابتة (
ستزداد أو تنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:

 ١ أو ١* كم/ساعة١ضبط الرسعة بدقة: بمقدار 
 يف كل مرة يتم فيها ٢* كم/ساعة)١٫٦ميل/ساعة (
ضغط املفتاح

ضبط الرسعة بمقدار كبري: سيتم تغيري الرسعة 
. بشكل مستمر أثناء ضغط املفتاح مطوالً

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :١*
"km/h"

عندما تكون الرسعة املضبوطة معروضة بوحدة :٢*
"MPH"

ضغط املفتاح يغري املسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك كما ييل:

طويلة١
متوسطة٢
قصرية٣

يتم ضبط املسافة بني سيارة وأخرى عىل وضع 

املسافة الطويلة تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  املحرك 

IGNITION ON>  ON.<
عندما توجد سيارة تسري أمامك، سيتم عرض عالمة 

.السيارة التي أمامك   أيضاً

اخرت مسافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إىل 
أن املسافات املبينة تنسجم مع رسعة السيارة 

 كم/ساعة. تزداد/تقل املسافة بني ٨٠بمعدل 
سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً لرسعة 

السيارة.

ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة.

يتم أيضاً إلغاء التحكم بالرسعة عند قيامك بضغط 
دواسة الفرامل.

تغيري املسافة بني سيارتك والسيارة التي 
أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

تهيئات املسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك (وضع التحكم باملسافة بني 

سيارتك والسيارة التي أمامك)

املسافة بني سيارتك خيارات املسافة
والسيارة التي أمامك

 مرت٥٠حوايل طويلة
 مرت٤٠حوايل متوسطة
 مرت٣٠حوايل قصرية

إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة

A
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 يؤدي إىل  "RES+" ضغط املفتاح ٢
استئناف تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً وعودة رسعة السيارة إىل 

الرسعة املضبوطة.
ولكن، ال يتم استئناف نظام املحافظة عىل الرسعة 

 ٤٠املضبوطة تلقائياً عندما تكون رسعة السيارة 
كم/ساعة تقريباً أو أقل.

عندما تصبح سيارتك قريبة جداً من سيارة 
أمامك، وال يمكن تخفيض الرسعة إىل املستوى 

املطلوب بواسطة نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً، سيومض املؤرش ويتم إصدار 

صوت إشاري لتحذير السائق. أحد األمثلة عىل 
ذلك الوضع هو إذا مر سائق آخر من أمامك 
بينما تسري أنت وراء سيارة. اضغط دواسة 
الفرامل لضمان املسافة املالئمة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك.

قد ال تصدر التحذيرات يف بعض الحاالت ■
مثل

يف الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم 
تقليل املسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

 عندما تسري السيارة التي أمامك بنفس رسعة
سيارتك أو أرسع منها

 عندما تتحرك السيارة التي أمامك برسعة
بطيئة جداً

 بعد ضبط الرسعة الخاصة بنظام املحافظة
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مبارشة

عند ضغط دواسة التعجيل

عند اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة 
تلقائياً، ستحافظ السيارة عىل الرسعة املضبوطة 

بدون التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة 
التي أمامك. اخرت هذا الوضع فقط عندما ال 

يعمل وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب 

اتساخ املستشعر الراداري، الخ.
عندما يكون نظام املحافظة عىل الرسعة ١

املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف، اضغط 
املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

 ثانية أو ١٫٥املضبوطة تلقائياً مطوالً ملدة 
أكثر.

بعد ضغط املفتاح مبارشة، سييضء مؤرش رادار 
. بعد  نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

ذلك، يتم تغيريه إىل مؤرش نظام املحافظة عىل 
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

ال يمكن تغيري وضع التحكم بالرسعة الثابتة إال عند 
تشغيل املفتاح عندما يكون نظام املحافظة عىل 

الرسعة املضبوطة تلقائياً يف وضع اإليقاف.

التحذير من االقرتاب (وضع التحكم 
باملسافة من سيارة إىل أخرى)

اختيار وضع التحكم بالرسعة الثابتة
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قم بزيادة رسعة السيارة أو خفضها ٢
بتشغيل دواسة التعجيل للوصول إىل رسعة 

 كم/ساعة تقريباً أو ٤٠السيارة املرغوبة (
 لضبطها. "SET-" أكثر) واضغط مفتاح 

" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 
تصبح الرسعة املضبوطة.

٢٥٥ص ضبط تهيئة الرسعة: 
٢٥٦ص إلغاء واستئناف الرسعة املضبوطة: 

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عندما

يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع ●
.Dالقيادة 

●LC500 أو أعىل من وضع القيادة 4: يكون املدى 
D.مختاراً باستعمال مقبض تغيري الرتوس 

 كم/ساعة تقريباً أو أكثر.٥٠تكون رسعة السيارة ●
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■

يمكن تعجيل السيارة بتشغيل دواسة التعجيل. بعد 
التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة. ولكن، 
عندما يكون وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 
والسيارة التي أمامك مختاراً، قد تنخفض رسعة 

السيارة أقل من الرسعة املضبوطة للمحافظة عىل 
املسافة الكافية بني سيارتك والسيارة التي أمامك.

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم باملسافة بني ■
سيارتك والسيارة التي أمامك

يتم إلغاء وضع التحكم باملسافة من سيارة إىل أخرى 
تلقائياً يف الظروف التالية.

 كم/٤٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل حوايل ●
ساعة أو أقل.

.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 ملدة من TRCتشغيل نظام التحكم بقوة السحب ●

الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم بقوة السحب 
اإليقاف.

عند ضبط وضع الثلج.●
ال يمكن قيام املستشعر باالكتشاف بصورة ●

صحيحة ألنه يكون مغطى بيشء ما.
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع ●

التصادم.
إذا تم إلغاء وضع التحكم باملسافة بني سيارتك 

والسيارة التي أمامك تلقائياً ألي سبب آخر، فقد يشري 
ذلك إىل وجود خلل يف النظام. اتصل بوكيل لكزس.

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالرسعة الثابتة■
يتم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً يف 

الحاالت التالية:
انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من الرسعة ●

 كم/ساعة ١٦املضبوطة مسبقاً بما يزيد عىل 
. تقريباً

 ٤٠انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل ما دون ●
. كم/ساعة تقريباً

.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 ملدة من TRCتشغيل نظام التحكم بقوة السحب ●

الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم بقوة السحب 
اإليقاف.

يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع ●
التصادم.

إذا تم إلغاء وضع التحكم بالرسعة الثابتة تلقائياً ألي 
سبب آخر، فقد يشري ذلك إىل وجود خلل يف النظام. 

اتصل بوكيل لكزس.
صوت تشغيل نظام الفرامل■

إذا تم تعشيق الفرامل تلقائياً عندما تكون السيارة يف 
وضع التحكم باملسافة بني سيارتك والسيارة التي 



٢٥٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

أمامك، قد يصدر صوت تشغيل نظام الفرامل. هذا ال 
يشري إىل وجود خلل.

عند عرض "ال يمكن تشغيل رادار نظام مثبت ■
الرسعة" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

ال يمكن استخدام الرادار الديناميكي لنظام املحافظة 
. استخدم النظام  عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً مؤقتاً

عندما يصبح متوفراً من جديد.
رسائل التحذير واألصوات اإلشارية الخاصة ■

بالرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً

يتم استعمال رسائل التحذير واألصوات اإلشارية 
لإلشارة إىل حدوث خلل يف النظام أو إلبالغ السائق 

برضورة توخي الحذر أثناء القيادة. إذا تم عرض 
رسالة تحذير عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، 

اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.
عندما ال يتمكن املستشعر من اكتشاف السيارة ■

املوجودة أمامك بصورة صحيحة
يف الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة 

الفرامل عندما يكون خفض الرسعة بواسطة النظام 
غري كاف أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب 

األمر زيادة رسعة السيارة.
بما أن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف هذه 

األنواع من السيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل 
).٢٥٧ص وظيفة تحذير االقرتاب (

السيارات التي تدخل أمام سيارتك فجأة●
السيارات التي تسري برسعة منخفضة●
السيارات غري املتحركة يف نفس خط السري●
السيارات التي تكون أجزاؤها الخلفية منخفضة ●

(مقطورات فارغة، الخ)

دراجات نارية تسري يف نفس خط السري●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات املجاورة ●

ويعيق قيام املستشعر باالكتشاف بصورة صحيحة

عندما تكون مقدمة سيارتك مرتفعة (بسبب ●
حمولة ثقيلة محملة يف حجرية األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً●

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم ■
باملسافة بني سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة 

صحيحة
يف الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو 

دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الرضورة. 
ألن املستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي 

أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون املسار ضيقاً●

أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع ●
سيارتك يف املسار غري مستقر



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٦٠٤

عندما تقوم السيارة املوجودة أمامك بتخفيض ●
الرسعة بشكل مفاجئ

عند القيادة عىل طريق محاط بهيكل كداخل نفق ●
أو عىل جرس مثالً

أثناء انخفاض رسعة السيارة حتى تصل إىل ●
الرسعة املضبوطة بعد زيادة رسعتها بالضغط عىل 

دواسة التعجيل

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

املؤرش املعروض عىل شاشة العدادات■

الرسعة املضبوطة
املؤرشات

مفاتيح التشغيل■

 "RES+" مفتاح 

نظام املحافظة عىل الرسعة 
*املضبوطة تلقائياً

استخدم نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً للمحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة دون ضغط دواسة التعجيل.

قم باستعمال نظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً عىل الطرق الرسيعة.

مكونات النظام

A

B

A
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ةدايقلا

املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 
املضبوطة تلقائياً

 "SET-" مفتاح 
مفتاح اإللغاء

اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل ١
الرسعة املضبوطة تلقائياً لتشغيل نظام 
. املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً

سييضء مؤرش نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
. تلقائياً

اضغط املفتاح مرة أخرى إللغاء نظام املحافظة عىل 
. الرسعة املضبوطة تلقائياً

قم بزيادة أو خفض رسعة السيارة إىل ٢
  "SET-" الرسعة املرغوبة واضغط مفتاح 

لضبط الرسعة.
" الخاص بنظام املحافظة عىل SETسييضء مؤرش "

. الرسعة املضبوطة تلقائياً
رسعة السيارة املختارة عند رفع يدك عن املفتاح 

تصبح الرسعة املضبوطة.

لتغيري الرسعة املضبوطة، قم بتشغيل املفتاح 
 "+RES"  أو  "-SET"  إىل أن يتم الوصول إىل 

الرسعة املضبوطة املرغوبة.

لزيادة رسعة السيارة١
لخفض رسعة السيارة٢

ضبط الرسعة بدقة: اضغط املفتاح.
. ضبط الرسعة بمقدار كبري: اضغط املفتاح مطوالً
ستزداد أو ستنخفض الرسعة املضبوطة كما ييل:

 كم/١ضبط الرسعة بدقة: يتم تغيري الرسعة بمقدار 
ساعة تقريباً يف كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح.

ضبط الرسعة بمقدار كبري: يمكن زيادة أو تخفيض 
الرسعة املضبوطة بشكل مستمر إىل أن يتم تحرير 

املفتاح.

ضبط رسعة السيارة

B

C

D

تعديل الرسعة املضبوطة



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٦٢٤

ضغط مفتاح اإللغاء يؤدي إىل إلغاء التحكم ١
بالرسعة الثابتة.

كما يتم إلغاء الرسعة املضبوطة عند ضغط دواسة 
الفرامل.

 يؤدي إىل  "RES+" ضغط مفتاح ٢
استئناف التحكم بالرسعة الثابتة.

يمكن تنفيذ عملية االستئناف عندما تكون رسعة 
.٤٠السيارة أعىل من   كم/ساعة تقريباً

يمكن ضبط نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة ■
تلقائياً عندما

يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع ●
.Dالقيادة 

●LC500 أو أعىل من وضع القيادة 4: يكون املدى 
D.مختاراً باستعمال مقبض تغيري الرتوس 

.٤٠رسعة السيارة أعىل من ●  كم/ساعة تقريباً
زيادة رسعة السيارة بعد ضبطها■
يمكن زيادة رسعة السيارة بصورة عادية. بعد ●

التعجيل، يتم استئناف الرسعة املضبوطة.
حتى بدون إلغاء نظام املحافظة عىل الرسعة ●

املضبوطة تلقائياً، يمكن زيادة الرسعة املضبوطة 
بزيادة رسعة السيارة إىل الرسعة املرغوبة أوالً ثم 

 لضبط الرسعة الجديدة.SET/- ضغط مفتاح 

اإللغاء التلقائي لنظام املحافظة عىل الرسعة ■
املضبوطة تلقائياً

سيتوقف نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً عن الحفاظ عىل الرسعة املضبوطة يف أي من 

الحاالت التالية.
عند انخفاض رسعة السيارة الفعلية إىل أقل من ●

 كم/ساعة أو ١٦الرسعة املضبوطة مسبقاً بحوايل 
أكثر.

 كم/٤٠عند انخفاض رسعة السيارة الواقعية عن ●
. ساعة تقريباً

.VSCعند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة ●
 ملدة من TRCتشغيل نظام التحكم بقوة السحب ●

الزمن.
 أو VSCعندما يكون نظام التحكم بثبات السيارة ●

 يف وضع TRCنظام التحكم بقوة السحب 
اإليقاف.

إذا تم عرض رسالة تحذير خاصة بنظام املحافظة ■
عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل شاشة العرض 

املتعددة املعلومات
اضغط املفتاح الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة 

املضبوطة تلقائياً مرة واحدة إللغاء النظام، ثم اضغط 
املفتاح مرة أخرى إلعادة تشغيل النظام.

إذا لم تتمكن من ضبط الرسعة الخاصة بنظام 
املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً أو تم إلغاء 

نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً عىل 
الفور بعد ضبطه عىل وضع التشغيل، فقد يشري ذلك 

إىل وجود خلل يف نظام املحافظة عىل الرسعة 
. اطلب من وكيل لكزس فحص  املضبوطة تلقائياً

سيارتك.

إلغاء واستئناف نظام التحكم بالرسعة 
الثابتة

تحذير
لتفادي تشغيل نظام املحافظة عىل الرسعة ■

املضبوطة تلقائياً بالخطأ
اضبط نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً عىل وضع اإليقاف باستخدام املفتاح 

الرئييس لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 
تلقائياً عند عدم استعماله.
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الوضع العادي/وضع اإلعداد حسب الطلب١
يتم اختيار الوضع العادي ووضع اإلعداد حسب 

الطلب عن طريق ضغط مفتاح اختيار وضع القيادة. 
كلما تم ضغط املفتاح يتحول وضع القيادة بني 

الوضع العادي ووضع اإلعداد حسب الطلب. عند 
اختيار وضع اإلعداد حسب الطلب، ييضء مؤرش 

"Custom."
اضغط املفتاح لتغيري وضع القيادة إىل الوضع 

العادي عندما يكون وضع آخر غري الوضع العادي 
. مختاراً

الوضع العادي•
يوفر توازناً مثالياً يف االقتصاد يف استهالك الوقود 

والهدوء واألداء الديناميكي.

تحذير
الظروف غري املالئمة لتشغيل نظام املحافظة ■

عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً
ال تستخدم نظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة 

تلقائياً يف أية حالة من الحاالت التالية.
القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة مما يتسبب يف وقوع حادث يؤدي للوفاة 
أو اإلصابة الخطرية.

يف االزدحام الشديد●
عىل طرق ذات منعطفات حادة●
عىل طرق ملتوية●
عىل طرق زلقة مثل الطرق املغطاة باملاء أو ●

الثلج أو الجليد
عىل املنحدرات الحادة●

قد تزداد رسعة السيارة عن الرسعة املضبوطة 
أثناء القيادة عىل منحدر حاد.

أثناء قطر مقطورة عند الطوارئ●

مفتاح اختيار وضع القيادة

يمكن اختيار اوضاع القيادة التالية لتالئم 
ظروف القيادة.

اختيار وضع القيادة
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مناسب للقيادة يف املدينة.
عندما يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع 

، قد يتم اختيار ترس مناسب للقيادة Dالقيادة 
الرياضية تلقائياً وفقاً ألداء السائق وظروف القيادة.

وضع اإلعداد حسب الطلب•
يمكنك من القيادة بعد ضبط وظائف مجموعة نقل 

الحركة والشاسيه ونظام تكييف الهواء عىل التهيئات 
التي تريدها.

ال يمكن تغيري تهيئات وضع اإلعداد حسب الطلب إال 
عىل شاشة إعداد وضع القيادة حسب الطلب يف 

)٤٥٢ص الشاشة الوسطى. (
الوضع املريح٢

يتم التحكم بجهاز التعليق وتعزيز راحة الركوب 
أكثر. مناسب للقيادة يف املدينة.

إذا تم تدوير مفتاح اختيار وضع القيادة إىل األمام 
عندما ال يكون الوضع املريح مختاراً، ييضء مؤرش 

"Comfort."
وضع القيادة اإليكولوجية٣

يساعد السائق عىل زيادة الرسعة بطريقة صديقة 
للبيئة وتحسني االقتصاد يف استهالك الوقود بفضل 
خصائص الخنق املعتدل وبواسطة التحكم بتشغيل 

نظام تكييف الهواء (تدفئة/تربيد).
إذا تم تدوير مفتاح اختيار وضع القيادة إىل األمام 

عندما يكون الوضع املريح مختاراً، ييضء مؤرش 
"Eco."
الوضع الريايض٤
SPORT Sالوضع •

يتحكم بجهاز نقل الحركة واملحرك لزيادة الرسعة 
بشكل رسيع وقوي. هذا الوضع مناسب عندما 

تحتاج لالستجابة برشاقة كما عند القيادة عىل طرق 
. فيها منعطفات كثرية مثالً

إذا تم تدوير مفتاح اختيار وضع القيادة إىل الوراء 
 مختاراً، ييضء SPORT Sعندما ال يكون الوضع 

".Sport Sمؤرش "
 +SPORT Sالوضع •

يقدم توقيت اختيار تروس أدنى أبكر من الوضع 
SPORT S من أجل الحفاظ عىل رسعة محرك 

عالية ويسمح بتغيري الرتوس بشكل أرسع. يغري هذا 
الوضع أيضاً شعور التحكم بعجلة القيادة ونظام 

 مما VDIMالتحكم بجهاز التعليق ونظام تحكم 
يجعله مناسباً للقيادة الرياضية القوية.

إذا تم تدوير مفتاح اختيار وضع القيادة إىل الوراء 
 مختاراً، ييضء SPORT Sعندما يكون الوضع 

. "+Sport S" مؤرش 

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع ■
القيادة اإليكولوجية مختاراً

يقوم وضع القيادة اإليكولوجية بالتحكم بعمليات 
التدفئة/ التربيد ورسعة املروحة الخاصة بنظام 

تكييف الهواء لتعزيز فعالية االقتصاد يف استهالك 
الوقود. لتحسني أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ 

العمليات التالية:
إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام ●

)٣٠٨ص تكييف الهواء (
)٣٠٦، ٣٠٤ص ضبط رسعة املروحة (●
إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية●
إبطال الوضع الریايض ووضع اإلعداد حسب ■

الطلب تلقائياً
مفتاح الطاقة  إذا تم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
عىل وضع اإليقاف بعد القيادة بالوضع الريايض أو 

وضع اإلعداد حسب الطلب، يتم تحويل وضع القيادة 
إىل الوضع العادي.

الشاشة املنبثقة الخاصة بوضع القيادة■
عندما يتم تغيري وضع القيادة، يتم عرض وضع 

) . ص القيادة املختار عىل الشاشة الفرعية مؤقتاً
٣٠١(

إذا أردت استخدام وضع تم إعداده حسب الطلب، 
اخرت "إعدادات" عىل الشاشة إلعداد وضع القيادة 

حسب الطلب.
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أنواع املستشعرات■

مستشعرات الركن األمامي
املستشعرات األمامية الوسطى
مستشعرات الركن الخلفي

املستشعرات الخلفية الوسطى
شاشة العرض■

عندما تكتشف املستشعرات عائقاً ما، يتم عرض 
شكل توضيحي عىل شاشة املعلومات املتعددة 

وشاشة العرض العلوي والشاشة الوسطى 
وذلك وفقاً ملوضع العائق واملسافة إليه.

 شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض

العلوي

اكتشاف بواسطة مستشعر الركن األمامي
اكتشاف بواسطة املستشعر االمامي 

االوسط
اكتشاف بواسطة مستشعر الركن الخلفي

اكتشاف بواسطة املستشعر الخلفي 
االوسط

الشاشة الوسطى
يتم عرض شكل توضيحي عند عرض شاشة نظام 
املساعدة عىل صف سيارة لكزس (شاشة املقاطعة)
يتم عرض صورة مبسطة يف الركن العلوي األيمن 

من الشاشة الوسطى عند اكتشاف عائق.

مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 
لكزس

عند صف السيارة يف موقف سيارات متوازٍ 
أو إدخالها يف مرآب، يتم قياس املسافة بني 

السيارة والعوائق بواسطة املستشعرات ويتم 
إعالمك بها عن طريق شاشة املعلومات 

املتعددة وشاشة العرض العلوي (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها) والشاشة الوسطى 

وصوت التحذير. قم دائماً بفحص املنطقة 
املحيطة بالسيارة عند استعمال هذا النظام.

مكونات النظام

A

B

C

D

A

B

C

D
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 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ١
.بالعداد واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٢
بالعداد واخرت "مساعدة صف السيارة" ثم 

".OKاضغط "
عند تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف سيارة 

لكزس، ييضء مؤرش مستشعر املساعدة عىل 
صف سيارة لكزس إلبالغ السائق بأن النظام يف 

وضع التشغيل.

يمكن تشغيل مستشعر املساعدة عىل صف السيارة ■
لكزس عندما

املستشعرات األمامية الوسطى:●
مفتاح الطاقة يف • يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع •

.R أو وضع الرجوع للخلف Pاالنتظار 
 كم/ساعة.١٠تكون رسعة السيارة أقل من •

مستشعرات الركن األمامي:●
مفتاح الطاقة يف • يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع •

.Pاالنتظار 
 كم/ساعة. ١٠تكون رسعة السيارة أقل من •

(بأية رسعة عندما يكون جهاز نقل الحركة يف 
)Rوضع الرجوع للخلف 

املستشعرات املركبة يف الركنني الخلفيني ومؤخرة ●
السيارة الوسطى:

مفتاح الطاقة يف • يكون مفتاح تشغيل املحرك 
>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الرجوع للخلف •
R.

كتم الصوت اإلشاري■
لكتم الصوت اإلشاري:●

يمكن كتم الصوت اإلشاري بشكل مؤقت بالضغط 
" من مفاتيح التحكم بالعداد أثناء عرض OKعىل "

شاشة اكتشاف العائق عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

إللغاء وضع كتم الصوت:●
يتم إلغاء كتم الصوت تلقائياً يف األحوال التالية.

عند تغيري وضع جهاز نقل الحركة (ما عدا من •
، أو من N إىل وضع الالتعشيق Dوضع القيادة 

)D إىل وضع القيادة Nوضع الالتعشيق 
 كم/ساعة أو ١٠عند وصول رسعة السيارة إىل •

أعىل حني يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل 
Dوضع القيادة 

عندما يتم إيقاف تشغيل مستشعر املساعدة عىل •
صف سيارة لكزس مرة وتشغيله من جديد

مفتاح • عندما يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة مرة وضبطه عىل وضع التشغيل 

IGNITION ON>  ONمن جديد 
عند عرض "نظف مستشعر املساعدة عىل صف ■

السيارة" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
قد يكون املستشعر متسخاً أو مغطى بالثلج أو 

بالجليد. يف مثل هذه الحاالت يفرتض أن يعود النظام 
إىل حالته العادية إذا تمت إزالة األشياء الدخيلة عن 

املستشعر.
كذلك، بسبب تجمد املستشعر يف درجات الحرارة 
املنخفضة، قد يتم عرض مؤرش خلل أو قد ال يتم 
اكتشاف عائق. يفرتض أن يعود النظام إىل حالته 

العادية إذا ذاب الثلج أو الجليد عن املستشعر.
عند عرض "خلل يف نظام املساعدة عىل صف ■

السيارة" أو "خلل يف نظام املساعدة عىل صف 
السيارة توجه للوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات
يوجد خلل وقد ال يعمل الجهاز بشكل صحيح.

اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
معلومات اكتشاف املستشعر■
نطاق اكتشاف املستشعر يقترص عىل املناطق ●

املحيطة بواقيات الصدمات األمامية والخلفية.
قد تؤثر بعض حاالت السيارة املعينة واملنطقة ●

املحيطة بالسيارة عىل قدرة املستشعرات الكتشاف 
العوائق بصورة صحيحة. فيما ييل أمثلة خاصة قد 

تحدث فيها هذه الحالة.

تشغيل/إيقاف نظام االستشعار 
للمساعدة عىل صف السيارة لكزس
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عند وجود غبار أو ثلوج أو جليد عىل املستشعر. •
(يمكن حل هذه املشكلة وذلك بمسح 

املستشعرات.)
املستشعر متجمد. (يمكن حل هذه املشكلة وذلك •

بإذابة الجليد عن املنطقة.)
يف الجو الشديد الربودة، إذا كان املستشعر متجمداً، 
ربما يظهر عىل الشاشة عرض غري عادي أو ربما ال 

يتم اكتشاف عوائق.
املستشعر مغطى بيشء ما.•
•. عند انحراف السيارة اىل أحد االتجاهني كثرياً
عىل طريق توجد عليه مطبات شديدة أو عىل طريق •

مائل أو مغطى بالحىص أو باألعشاب.
السيارة محاطة بضوضاء ناشئة عن أبواق •

السيارات أو محركات الدراجات النارية أو الفرامل 
الهوائية الخاصة بشاحنات كبرية أو ضوضاء 

أخرى تولد املوجات فوق السمعية.
توجد سيارة أخرى مجهزة بمستشعر املساعدة •

عىل صف السيارة بالقرب من سيارتك.
تم رش املستشعر باملاء أو مطر غزير.•
السيارة مجهزة بقضيب إشارة عرض السيارة •

وهوائي السلكي.
خطاطيف القطر مركبة عىل السيارة.•
واقية الصدمات أو املستشعرات معرضة لصدمة •

قوية.
تقرتب السيارة من رصيف عال أو منحن.•
املستشعر معرض ألشعة الشمس الشديدة أو جو •

شديد الربودة.
ال يمكن اكتشاف املنطقة املوجودة تحت واقية •

الصدمات.
•. عند اقرتاب املستشعرات من العائق جداً
جهاز تعليق من نوع غري خاص بالسيارة لكزس •

(جهاز تعليق منخفض، الخ) مركب عىل سيارتك.
قد ال يتم اكتشاف شخص يرتدي أنواع معينة من •

املالبس.
باإلضافة اىل األمثلة الواردة أعاله، يف بعض الحاالت، 

قد تقوم املستشعرات باكتشاف إشارات أو أجسام 
أخرى تبدو أقرب مما يف الواقع، وذلك بسبب شكلها.

قد ال يتمكن املستشعر من اكتشاف عائق وفقاً ●
لشكله. توخى الحذر الشديد تجاه العوائق التالية:

األسالك، األسوجة، الحبال، الخ•
قطن وثلج وأشياء أخرى تمتص املوجات الصوتية•
مواد حادة الزوايا•
عوائق منخفضة•

عوائق مرتفعة تكون أجزاؤها العلوية بارزة •
باتجاه السيارة

قد تحدث الحاالت التالية أثناء االستعمال.●
وفقاً لشكل العائق أو عوامل أخرى، قد يتم •

االكتشاف من مسافة قصرية أو قد يكون 
االكتشاف غري ممكن.

قد ال يتم اكتشاف عوائق قريبة جداً من املستشعر.•
يوجد فرق قليل يف الوقت بني اكتشاف العائق •

وعرضه عىل الشاشة. حتى عند القيادة برسعات 
منخفضة، قد يدخل العائق ضمن املنطقة التي يتم 

فيها االكتشاف، وذلك قبل عرضه عىل الشاشة 
ويتم اصدار اصوات التحذير.

قد ال يتم اكتشاف أعمدة رقيقة أو أشياء أوطأ من •
املستشعر عند اقرتاب السيارة منها، حتى إذا كان 

قد تم اكتشافها.
قد يصعب سماع أصوات التحذير بسبب مستوى •

الصوت الصادر من نظام الصوت أو ضوضاء 
الهواء املتدفق من نظام تكييف الهواء.

قد يصعب سماع أصوات التحذير بسبب أصوات •
األنظمة األخرى.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
ص يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. (

٤٥٢(

تحذير
عند استعمال نظام االستشعار للمساعدة عىل ■

صف السيارة لكزس
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل عدم إمكانية قيادة 
السيارة بصورة آمنة، مما قد يتسبب يف وقوع 

حادث.
ال تستعمل املستشعرات عند قيادة السيارة ●

 كم/ساعة.١٠برسعة أعىل من 
مناطق اكتشاف املستشعر ووقت رد الفعل ●

محددة. عند التحرك لألمام أو الرجوع للخلف، 
تأكد من املناطق املحيطة بالسيارة (خصوصاً 

جانبي السيارة) لضمان السالمة، وقم بالقيادة 
ببطء باستعمال الفرامل للتحكم برسعة 

السيارة.
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مدى اكتشاف املستشعرات■

 سم١٠٠حوايل 
 سم١٥٠حوايل 
 سم٦٠حوايل 

الشكل التوضيحي يبني مدى اكتشاف املستشعرات. 
يرجى االنتباه إىل أن املستشعرات ال تستطيع 

اكتشاف العوائق التي تكون قريبة جداً من السيارة.
قد يتغري مدى االكتشاف وفقاً لشكل العائق، الخ.

شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض ■
العلوي والشاشة الوسطى

تومض مؤرشات املستشعرات التي تكتشف 
عائقاً أو تظل مضيئة.

تحذير
ال تقم برتكيب أية كماليات ضمن مناطق ●

اكتشاف املستشعرات.

مالحظة
عند استعمال مستشعر املساعدة عىل صف ■

السيارة لكزس
يف الحاالت التالية، قد ال يعمل النظام بصورة 
صحيحة بسبب وجود خلل يف املستشعر، الخ. 

افحص السيارة لدى وكيل لكزس.
تومض شاشة تشغيل مستشعر املساعدة عىل ●

صف سيارة لكزس أو تظل معروضة ويصدر 
صوت تحذير عند عدم اكتشاف أي عوائق.

إذا اصطدمت املنطقة املحيطة باملستشعر بيشء ●
أو تعرضت لصدمة قوية.

إذا اصطدمت واقية الصدمات أو الشبكة بيشء ●
ما.

إذا كانت الشاشة تومض أو ظلت معروضة ●
بدون صدور صوت التحذير، ما عدا حني يتم 

تشغيل وظيفة كتم الصوت.
عند وقوع خلل يف العرض، قم أوالً بفحص ●

املستشعر.
عند وقوع خلل حتى إذا لم يوجد هناك جليد أو 

ثلج أو وحل عىل املستشعر، يشري ذلك إىل 
احتمال وجود خلل يف املستشعر.

مالحظات حول غسل السيارة■
ال ترش كمية كبرية من املاء أو البخار عىل منطقة 

املستشعر.
قد يؤدي القيام بذلك إىل وقوع خلل يف املستشعر.

شاشة االكتشاف بواسطة املستشعر، 
املسافة إىل العائق

A

B

C
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تبني هذه الصور األشكال التوضيحية التي تظهر :١*
عىل شاشة املعلومات املتعددة، وهي تختلف عن 
األشكال التي تظهر عىل شاشة العرض العلوي 

والشاشة الوسطى. اعتماداً عىل املسافة إىل 
العائق، ييضء مؤرش املستشعر عىل الشاشة 

الوسطى أو يومض يف دورات متعددة عىل الرغم 
من عدم تغري عرضه.

شاشة املعلومات املتعددة وشاشة العرض :٢*
العلوي

الشاشة الوسطى:٣*
إصدار صوت التحذير واملسافة عن العائق■

يتم إصدار صوت التحذير عند تشغيل 
املستشعرات.

 يتم إصدار أصوات التحذير برسعة أعىل
تدريجياً كلما اقرتبت السيارة من العائق. 
عند وصول السيارة اىل املسافة التالية من 
العائق، يتم إصدار صوت إشاري بصورة 

مستمرة:
 سم٣٠املستشعرات األمامية الوسطى: حوايل •
 سم٣٠املستشعرات املركبة يف األركان: حوايل •
 سم٣٥املستشعرات الخلفية الوسطى: حوايل •
 عندما تكتشف املستشعرات عائقني أو أكثر

يف آن واحد، يستجيب نظام إصدار صوت 
التحذير للعائق األقرب. إذا أصبح أحد 

العائقني أو كالهما ضمن املسافة املوضحة 
أعاله، يصدر صوت تحذير طويل بعد 

صدور أصوات التحذير الرسيعة.

املسافة التقريبية عن العائق١*العرض

 أو وميض ٢*(إضاءة
)٣*بطيء

املستشعر األمامي األوسط:
 سم٥٠ سم إىل ١٠٠

املستشعر الخلفي األوسط:
 سم٦٠ سم إىل ١٥٠

 أو ٢*(إضاءة
)٣*وميض

املستشعر األمامي األوسط:
 سم٤٠ سم إىل ٥٠

املستشعر الخلفي األوسط:
 سم٤٥ سم إىل ٦٠

مستشعر الركن األمامي 
والخلفي:

 سم٤٥ سم إىل ٦٠

 أو وميض ٢*(إضاءة
)٣*رسيع

املستشعر األمامي األوسط:
 سم٣٠ سم إىل ٤٠

املستشعر الخلفي األوسط:
 سم٣٥ سم إىل ٤٥

مستشعر الركن األمامي 
والخلفي:

 سم٣٠ سم إىل ٤٥

 أو ٢*(وميض
)٣*إضاءة

املستشعر األمامي األوسط:
 سم٣٠أقل من 

املستشعر الخلفي األوسط:
 سم٣٥أقل من 

مستشعر الركن األمامي 
والخلفي:

 سم٣٠أقل من 
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

شاشة العرض املتعددة املعلومات
يمكن تشغيل/إيقاف وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة 

/وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية BSMالرؤية 
RCTA.

 عندما تكون وظيفة RCTAيمكن تشغيل وظيفة 
BSM.يف وضع التشغيل 

مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
: BSMوظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

عند قيام السيارة باكتشاف وجود سيارة أو اقرتاب 
سيارة مرسعة من منطقة ال يمكنك رؤيتها يف مرايا 
الرؤية الخلفية الخارجية، ييضء مؤرش مرآة الرؤية 
الخلفية الخارجية يف الجهة التي تم االكتشاف فيها. 

تشغيل ذراع إشارة االنعطاف باتجاه جهة 
االكتشاف يؤدي إىل وميض مؤرش مرآة الرؤية 

الخلفية الخارجية.
: RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 
الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يومض مؤرشا مرايا 

الرؤية الخلفية الخارجية كالهما.

نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
BSM*

يقوم نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
باستخدام املستشعرات املركبة وراء واقية 
الصدمات الخلفية. الهدف من النظام هو 

مساعدة السائق عىل التأكد من املناطق التي 
تصعب رؤيتها. يضم النظام الوظيفتني 

التاليتني:
 وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية

BSM
تساعد السائق عىل اتخاذ قرار عند تغيري 

خطوط السري
 وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية

RCTA
تساعد السائق عند الرجوع للوراء

تستعمل هاتان الوظيفتان نفس 
املستشعرات.

مكونات النظام

A

B
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RCTA/مؤرش BSMمؤرش 
ييضء املؤرش عند تشغيل وظيفة مراقبة املنطقة 

/وظيفة تحذير حركة املرور BSMالصعبة الرؤية 
.RCTAالخلفية 

عرض الشاشة (وظيفة تحذير حركة املرور 
 فقط)RCTAالخلفية 

عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 
الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم عرض أيقونة 

RCTA)  عىل الشاشة يف الجهة التي ٢٧٩ص (
تم االكتشاف فيها. يبني هذا الشكل التوضيحي مثاالً 

عىل سيارة تقرتب من الجانب الخلفي األيرس.
الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير 

 (وظيفة RCTAحركة املرور الخلفية 
 فقط)RCTAتحذير حركة املرور الخلفية 

إذا قامت سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 
الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم إصدار صوت 

إشاري. كما يصدر الصوت اإلشاري ملدة ثانية 
واحدة تقريباً مبارشة بعد تشغيل وظيفة مراقبة 

 لتشغيل النظام.BSMاملنطقة الصعبة الرؤية 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ١
.بالعداد واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٢
".OK" ثم اضغط "BSMبالعداد واخرت "

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٣
" ثم RCTA" أو "BSMبالعداد واخرت "

".OKاضغط "

رؤية مؤرش مرآة الرؤية الخلفية الخارجية■
قد يكون من الصعب رؤية مؤرش مرآة الرؤية الخلفية 

الخارجية تحت أشعة الشمس القوية.
سماع الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير ■

RCTAحركة املرور الخلفية 
قد يكون من الصعب سماع الصوت اإلشاري الخاص 

 عند RCTAبوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
وجود ضوضاء كالصوت العايل الصادر من نظام 

. الصوت مثالً
عند عرض "نظام مراقبة املنطقة صعبة الرؤية ■

غري متاح" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
قد يكون املاء أو الثلج أو الوحل، الخ مرتاكماً بالقرب 
من منطقة املستشعر املوجودة عىل واقية الصدمات. 
إذا تمت إزالة املاء أو الثلج أو الوحل، الخ من املنطقة 
القريبة من املستشعر املوجود عىل واقية الصدمات، 

سيعود النظام إىل حالته العادية.
كذلك، قد ال يعمل املستشعر بصورة عادية عند 

استعماله يف جو شديد الحرارة أو الربودة.
عند عرض "خلل يف نظام مراقبة املنطقة صعبة ■

الرؤية" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
قد يوجد خلل يف املستشعر أو حالة غري طبيعية يف 
الفولطية. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن إعداد بعض الوظائف حسب الطلب. 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

تشغيل/إيقاف وظيفة مراقبة املنطقة 
/وظيفة تحذير BSMالصعبة الرؤية 

RCTAحركة املرور الخلفية 

C

D

E



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٧٢٤

شهادة نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية■
للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بلبنان



٢٧٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

للسيارات الخاصة بالبحرين

للسيارات الخاصة باإلمارات العربية املتحدة

للسيارات الخاصة بقطر

للسيارات الخاصة بإندونيسيا



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٧٤٤

للسيارات الخاصة بسنغافورة

للسيارات الخاصة بالفلبني

للسيارات الخاصة بتايوان

تحذير
التعامل مع املستشعر الراداري■

مستشعرات نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
مركبة خلف الجهتني اليمنى واليرسى من واقية 
الصدمات الخلفية. قم بمراعاة التنبيهات التالية 

بحيث يعمل نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
بصورة صحيحة.



٢٧٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

تحذير
حافظ عىل املستشعرات املركبة عىل واقية ●

الصدمات الخلفية واملناطق املحيطة بها نظيفة 
 . دائماً

إذا كان أحد املستشعرات أو املنطقة املحيطة به 
عىل واقية الصدمات الخلفية متسخاً أو مغطى 

بالثلج، فقد ال يعمل نظام مراقبة املنطقة 
الصعبة الرؤية ويتم عرض رسالة تحذير 

) يف هذه الحالة، قم بإزالة الوسخ ٢٧١ص .(
أو الثلج وقم بقيادة السيارة بعد تلبية ظروف 
تشغيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

BSM)  ١٠) ملدة ٢٧٧ص .  دقائق تقريباً
إذا ظلت رسالة التحذير معروضة، اطلب من 

وكيل لكزس فحص السيارة.

ال تقم بتعريض املستشعر املركب عىل واقية ●
الصدمات الخلفية أو املنطقة املحيطة به لصدمة 

قوية. 
إذا تحرك املستشعر حتى ولو قليالً من 

موضعه، فقد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل يف 
النظام وقد ال يتم اكتشاف السيارات بشكل 

صحيح. 
يف األحوال التالية، اطلب من وكيل لكزس 

فحص السيارة.
إذا تعرض املستشعر أو املنطقة املحيطة به •

لصدمة قوية.
إذا تعرضت املنطقة املحيطة باملستشعر •

لخدوش أو نقرات أو إذا انفصل أحد أجزائها.
ال تقم بتفكيك املستشعر.●
ال تقم بوضع ملصقات عىل املستشعر املركب ●

عىل واقية الصدمات الخلفية أو املنطقة املحيطة 
به.

ال تقم بتعديل املستشعر املركب عىل واقية ●
الصدمات الخلفية أو املنطقة املحيطة به.

ال تقم بطالء واقية الصدمات الخلفية بأي لون●
غري لون لكزس الرسمي.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٧٦٤

BSMتشغيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■
 باستعمال املستشعرات الرادارية الكتشاف BSMتقوم وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

السيارات التالية التي تسري يف الخطوط املجاورة، وتبلغ السائق بوجود تلك السيارات باستعمال 
مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

السيارات التي تسري يف مناطق ال يمكن رؤيتها باستعمال مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
(املناطق غري املرئية)

السيارات التي تقرتب برسعة من الخلف يف مناطق ال يمكن رؤيتها باستعمال مرايا الرؤية 
الخلفية الخارجية (املناطق غري املرئية)

BSMاملناطق التي يتم اكتشافها باستعمال وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■
املناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات األخرى فيها موضحة أدناه.

مدى كل من منطقتي االكتشاف هو:
١* مرت تقريباً من كل جانب من جانبي السيارة٣٫٥ مرت إىل ٠٫٥

 مرت من واقية الصدمات الخلفية باتجاه مقدمة السيارة١حوايل 
 مرت من واقية الصدمات الخلفية٣حوايل 

BSMوظيفة مراقبة منطقة صعبة الرؤية 

A

B

A

B

C



٢٧٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

٢* مرت من واقية الصدمات الخلفية٦٠ مرت إىل ٣حوايل 
 مرت من جانب السيارة.٠٫٥ال يمكن اكتشاف املنطقة املوجودة بني جانب السيارة و :١*
كلما زاد الفرق يف الرسعة بني سيارتك والسيارة التي يتم اكتشافها زادت املسافة التي تفصلك عن السيارة :٢*

التي يتم اكتشافها، مما يؤدي إىل إضاءة أو وميض مؤرش مرآة الرؤية الخلفية الخارجية.

يمكن تشغيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة ■
 يف األحوال التاليةBSMالرؤية 

 BSMتعمل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
عند تلبية جميع الرشوط التالية:

 يف BSMوظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ●
وضع التشغيل.

يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع ●
.Rالرجوع للخلف 

 كم/ساعة ١٦تكون رسعة السيارة أعىل من ●
. تقريباً

تقوم وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■
BSMباكتشاف السيارات عندما 

 BSMتقوم وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 
باكتشاف وجود سيارة يف مدى االكتشاف يف الحاالت 

التالية:
قيام سيارة يف خط السري املجاور بتجاوز سيارتك.●
قيامك بتجاوز سيارة يف خط السري املجاور ببطء.●
دخول سيارة أخرى يف مدى االكتشاف عند قيامها ●

بتغيري خط السري.
الظروف التي لن تقوم فيها وظيفة مراقبة املنطقة ■

 باكتشاف السياراتBSMالصعبة الرؤية 
 غري BSMوظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

مصممة الكتشاف األنواع التالية من السيارات و/أو 
األشياء األخرى:

الدراجات النارية الصغرية والدراجات الهوائية ●
*واملشاة، الخ

السيارات التي تسري إىل االتجاه العكيس●
السياجات الواقية والجدران ولوحات اإلشارة ●

*والسيارات املصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة

*السيارات التي خلفك يف نفس خط السري●

السيارات التي تسري عىل بعد خطي سري عن ●

*سيارتك

*السيارات التي تقوم سيارتك بتجاوزها برسعة.●
وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة و/:*

أو يشء آخر.
الظروف التي قد ال تعمل فيها وظيفة مراقبة ■

 بصورة صحيحةBSMاملنطقة الصعبة الرؤية 
قد ال تقوم وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ●

BSM باكتشاف السيارات بصورة صحيحة يف 
الحاالت التالية:

عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •
املنطقة املحيطة به لصدمة قوية

عند وجود وحل أو ثلج أو ملصق إلخ يغطي •
املستشعر أو املنطقة املحيطة به عىل املصد الخلفي

عند القيادة عىل طريق مبلل فيه مياه راكدة يف •
الطقس اليسء، كما عند هطول أمطار أو ثلوج 

غزيرة أو يف الضباب
عند اقرتاب عدة سيارات من سيارتك مع وجود •

مسافات قصرية بني تلك السيارات
عندما تكون املسافة بني سيارتك والسيارة األخرى •

قصرية
عند وجود فرق ملحوظ يف رسعة سيارتك ورسعة •

السيارة التي تدخل يف مدى االكتشاف
عند تغري فرق الرسعة بني سيارتك والسيارة •

األخرى
عند دخول سيارة يف مدى االكتشاف برسعة •

مساوية لرسعة سيارتك تقريباً
عند بقاء سيارة يف منطقة االكتشاف حني تنطلق •

بسيارتك من وضع التوقف
أثناء قيادة سيارتك عىل مرتفعات ومنحدرات •

متتالية شديدة امليالن كالتالل وانخفاضات الطرق، 
الخ

عند القيادة عىل طرق ذات منعطفات حادة أو •
متتالية أو سطوح غري مستوية

عندما تكون خطوط السري عريضة أو عند القيادة •
عىل طرف خط السري والسيارة التي تسري يف خط 

D



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٧٨٤

السري املجاور بعيدة عن سيارتك
عندما يتم تركيب إحدى الكماليات (كحمالة •

دراجات مثالً) أو حلقة خطاف القطر عىل مؤخرة 
السيارة

عند وجود فرق ملحوظ يف ارتفاع سيارتك •
وارتفاع السيارة التي تدخل يف مدى االكتشاف

مبارشة بعد تشغيل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة •
BSMالرؤية 

قد تزداد حاالت قيام نظام مراقبة املنطقة الصعبة ●
 باكتشاف سيارة أو يشء آخر عندما BSMالرؤية 

ال يكون ذلك رضورياً يف األحوال التالية:
عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •

املنطقة املحيطة به لصدمة قوية
عندما وجود مسافة قصرية بني سيارتك وحاجز •

الحماية أو الجدار الذي يصبح داخل منطقة 
االكتشاف

أثناء قيادة سيارتك عىل مرتفعات ومنحدرات •
متتالية شديدة امليالن كالتالل وانخفاضات الطرق، 

الخ
عندما تكون خطوط السري ضيقة أو عند القيادة •

عىل طرف خط السري ودخول سيارة تسري يف خط 
سري غري مجاور يف منطقة االكتشاف

عند القيادة عىل طرق ذات منعطفات حادة أو •
متتالية أو سطوح غري مستوية

عند انزالق اإلطارات أو دورانها يف أماكنها•

عندما تكون املسافة بني سيارتك والسيارة األخرى •
قصرية

عندما يتم تركيب إحدى الكماليات (كحمالة •
دراجات مثالً) أو حلقة خطاف القطر عىل مؤخرة 

السيارة

RCTAتشغيل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■
 املستشعرات الرادارية الكتشاف السيارات التي RCTAتستعمل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

تقرتب من الجانب الخلفي األيمن/األيرس وتقوم بتنبيه السائق إىل وجود مثل تلك السيارات عن 
طريق وميض مؤرشات مرايا الرؤية الخلفية الخارجية وانطالق الصوت اإلشاري.

تحذير
تنبيهات حول استعمال الوظيفة■

السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم 
بقيادة السيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
 هي BSMوظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

وظيفة تكميلية تنبه السائق إىل وجود سيارة أو 
اقرتاب سيارة مرسعة من منطقة ال يمكنك رؤيتها 

يف مرآة الرؤية الخلفية الخارجية. ال تتكل كثرياً 
. BSMعىل وظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

ال يمكن للوظيفة تقدير ما إذا كان تغيري خط 
السري آمناً أم ال، ولذلك ال تتكل عليها كثرياً وإال 

فقد يؤدي ذلك إىل وقوع حادث يسبب الوفاة أو 
التعرض إلصابات خطرية.

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة يف بعض 
الظروف ولذلك فمن الرضوري عىل السائق أن 

يتأكد بالنظر لضمان السالمة.

RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية



٢٧٩

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

السيارات التي تقرتب من سيارتك
مناطق اكتشاف السيارات املقرتبة

RCTAعرض أيقونة ■
عند قيام سيارتك باكتشاف اقرتاب سيارة من 

الجانب الخلفي األيمن/األيرس، يتم عرض ما ييل 
عىل الشاشة

RCTAاملناطق التي يتم اكتشافها باستعمال وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■
املناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات األخرى فيها موضحة أدناه.

السيارات األرسع التي تقرتب من مسافات أبعد.الصوت اإلشاري يستطيع تنبيه السائق إىل 

A

B

املحتوىشاشة العرض

هناك سيارة تقرتب من الجانب 
الخلفي األيرس

هناك سيارة تقرتب من الجانب 
الخلفي األيمن

هناك سيارات تقرتب من كال 
الجانبني

يوجد خلل يف وظيفة تحذير 
 RCTAحركة املرور الخلفية 

) ٢٧١ص(

املحتوىشاشة العرض



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٨٠٤

مثال:

يمكن تشغيل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ■
RCTAيف األحوال التالية 

 RCTAتعمل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
عند تلبية جميع الرشوط التالية:

 يف RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ●
وضع التشغيل.

يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الرجوع للخلف ●
R.

.٨تكون رسعة السيارة أقل من ●  كم/ساعة تقريباً
تكون رسعة السيارة التي تقرتب من سيارتك بني ●
.٢٨ كم/ساعة و ٨  كم/ساعة تقريباً

الظروف التي لن تقوم فيها وظيفة تحذير حركة ■
 باكتشاف السياراتRCTAاملرور الخلفية 

 غري RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
مصممة الكتشاف األنواع التالية من السيارات 

واألشياء األخرى:
السيارات التي تقرتب من الخلف مبارشة●
السيارات التي تدخل يف املواقف املجاورة لسيارتك●
السيارات التي ال تستطيع املستشعرات اكتشافها ●

بسبب وجود عوائق

السياجات الواقية والجدران ولوحات اإلشارة ●
*والسيارات املصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة

الدراجات النارية الصغرية والدراجات الهوائية ●

*واملشاة، الخ

السيارات التي تبتعد عن سيارتك●
السيارات التي تقرتب خارجة من مساحات املوقف ●

*املجاورة لسيارتك
وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة و/:*

أو يشء آخر.
الظروف التي قد ال تعمل فيها وظيفة تحذير ■

 بصورة صحيحةRCTAحركة املرور الخلفية 
قد ال تقوم وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية ●

RCTA باكتشاف السيارات بصورة صحيحة يف 
الحاالت التالية:

عند انحراف املستشعر بسبب تعرضه أو تعرض •
املنطقة املحيطة به لصدمة قوية

عند وجود وحل أو ثلج أو ملصق إلخ يغطي •
املستشعر أو املنطقة املحيطة به عىل املصد الخلفي

عند القيادة عىل طريق مبلل فيه مياه راكدة يف •
الطقس اليسء، كما عند هطول أمطار أو ثلوج 

غزيرة أو يف الضباب
عند اقرتاب عدة سيارات من سيارتك مع وجود •

مسافات قصرية بني تلك السيارات
عند اقرتاب سيارة من سيارتك برسعة عالية•
عندما يتم تركيب حلقة خطاف القطر عىل مؤخرة •

السيارة.
عند الرجوع إىل الخلف عىل منحدر تتغري درجة •

االنحدار فيه بشكل حاد

عند الرجوع إىل الخلف للخروج من موقف •
سيارات ذو ميالن خفيف

رسعة السيارة التي 
تقرتب من سيارتك

 مسافة التحذير 
التقريبية

 مرت٢٠ كم/ساعة (رسيعة)٢٨
 مرت٥٫٥ كم/ساعة (بطيئة)٨

A
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ةدايقلا

مبارشة بعد تشغيل وظيفة تحذير حركة املرور •
RCTAالخلفية 

النظام الهجني • مبارشة بعد بدء تشغيل املحرك 
مع ضبط وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

RCTAعىل وضع التشغيل 
عندما ال تتمكن املستشعرات من اكتشاف سيارة •

بسبب وجود عوائق

قد تزداد حاالت قيام وظيفة تحذير حركة املرور ●
 باكتشاف سيارة أو يشء آخر RCTAالخلفية 

عندما ال يكون ذلك رضورياً يف األحوال التالية:
عند مرور سيارة بجانب سيارتك•
عندما يكون موقف السيارات مواجهاً لشارع فيه •

سيارات مارة

عندما تكون املسافة صغرية بني سيارتك واألجسام •
املعدنية، كحواجز الحماية أو الجدران أو السيارات 

املصفوفة، التي يمكن أن تعكس املوجات 
الكهربائية باتجاه مؤخرة السيارة

عندما يتم تركيب حلقة خطاف القطر عىل مؤخرة •
السيارة.

تحذير
تنبيهات حول استعمال الوظيفة■

السائق وحده مسؤول عن القيادة اآلمنة. قم 
بقيادة السيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إىل 

املناطق املحيطة بسيارتك.
 RCTAوظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 

ليست إال وظيفة تكميلية تنبه السائق إىل اقرتاب 
سيارة من الجانب الخلفي األيمن/األيرس. قد ال 

تعمل وظيفة تحذير حركة املرور الخلفية 
RCTA بصورة صحيحة يف بعض الظروف 

ولذلك فمن الرضوري عىل السائق أن يتأكد بالنظر 
لضمان السالمة. االعتماد الزائد عىل هذه الوظيفة 

قد يسبب وقوع حادث يؤدي إىل الوفاة أو 
التعرض إلصابات خطرية.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٨٢٤

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

ص شاشة العرض املتعددة املعلومات (
١٠٤(

يتم عرض وضع الجناح الخلفي الفعال
مفتاح الجناح الخلفي الفعال
لتشغيل الجناح الخلفي الفعال يدوياً

املؤرش
ييضء حني يكون الجناح الخلفي الفعال مرفوعاً 

وينطفئ عند انخفاضه

يمكن تشغيل الجناح الخلفي الفعال عندما■
مفتاح الطاقة يف ● يكون مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 
●. يكون غطاء صندوق األمتعة مغلقاً
تم تفعيل الجناح الخلفي الفعال يف التهيئة حسب ●

الطلب.
الظروف التي تؤدي إىل إيقاف التشغيل■

يتوقف تشغيل الجناح الخلفي الفعال يف الحاالت 
التالية:

مفتاح الطاقة ● يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 أو عىل ACCESSORYعىل وضع الكماليات 

وضع اإليقاف أثناء تشغيل الجناح الخلفي الفعال.
يتم فتح غطاء صندوق األمتعة أثناء تشغيل الجناح ●

الخلفي الفعال.
يقوم يشء ما بمقاطعة عملية رفع الجناح الخلفي ●

الفعال.
يتم تشغيل الجناح الخلفي الفعال بطريقة غري●

اعتيادية تسبب توقف حركته بوضعية غري 
صحيحة.

يف مثل هذه الحاالت يؤدي ضغط مفتاح الجناح 
الخلفي الفعال إىل رفع الجناح بشكل كامل. أو قم 

بقيادة السيارة فريتفع الجناح الخلفي الفعال تلقائياً 
 كم/ساعة.٢٥عندما تصل رسعة السيارة إىل 

عند وجود خلل يف النظام■
يتم عرض رسالة التحذير عىل شاشة العرض املتعددة 

)٤٠٨ص املعلومات. (
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن ضبط الجناح الخلفي الفعال عىل وضع 
التشغيل/اإليقاف. 

)٤٥٢ص (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 

*الجناح الخلفي الفعال

السيارة مجهزة بجناح خلفي فعال يعمل 
تلقائياً أثناء قيادة السيارة. يقوم هذا الجناح 

الخلفي الفعال بتحسني األداء 
اإليروديناميكي وخاصة عند القيادة 

برسعات عالية مساهماً يف زيادة استقرار 
الرحلة.

يمكن التحكم بالجناح الخلفي الفعال يدوياً 
بواسطة مفتاح.

مكونات النظام

A

B

C

مالحظة
لتفادي تعرض النظام للتلف■
ال تضغط عىل الجناح الخلفي الفعال عند دفع ●

السيارة أو سحبها.
ال تقم باالتكاء عىل الجناح الخلفي الفعال.●



٢٨٣

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

يعمل الجناح الخلفي الفعال تلقائياً عند قيادة 
السيارة بالرسعات التالية وفقاً لوضع القيادة 

).٢٦٣ص املختار (
(قم دائماً بمراعاة حد الرسعة القانوني عند 

القيادة عىل الطرق العمومية.)
 عند اختيار وضع غري وضع القيادة

اإليكولوجية
 كم/ساعة تقريبا٨٠ًلألعىل: 

 كم/ساعة تقريبا٤٠ًلألسفل: 
 عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية

مختاراً
 كم/ساعة تقريبا١٣٠ًلألعىل: 

 كم/ساعة تقريبا٤٠ًلألسفل: 

قم بتشغيل مفتاح الجناح الخلفي الفعال لرفع/
. خفض الجناح الخلفي الفعال يدوياً

ينخفض الجناح الخلفي الفعال حني يكون 
مرفوعاً ويرتفع حني يكون مخفوضاً.

إال أن الجناح الخلفي الفعال ال يستجيب 

لعمليات تشغيل املفتاح حني يكون قيد التشغيل.

اضغط املفتاح مطوالً إىل أن ينطفئ املؤرش. إذا :*
رفعت إصبعك عن املفتاح أثناء حركة الجناح 

الخلفي الفعال فسوف يعود الجناح إىل الوضع 
. املرفوع تلقائياً

إعادة الضبط عىل التشغيل التلقائي بعد تشغيل ■
الجناح الخلفي الفعال يدوياً

إذا تم تشغيل الجناح الخلفي الفعال يدوياً، تتم إعادة 
ضبطه عىل وضع التشغيل التلقائي وفقاً لرسعة 

السيارة.

مالحظة
ال تقم برتكيب أية كماليات أو أشياء أخرى عىل ●

الجناح الخلفي الفعال.
ال تقم بتعديل أو تفكيك الجناح الخلفي الفعال.●
ال تقم بتعريض الجناح الخلفي الفعال لصدمة ●

شديدة.
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

ال تقم بتشغيل الجناح الخلفي الفعال بشكل 
النظام الهجني يف  متكرر حني يكون املحرك 

وضع اإليقاف.

التشغيل التلقائي

التحويل إىل التشغيل اليدوي

لألعىل/األسفلرسعة السيارة
 كم/ساعة (عندما ٠

*ضغطه/ضغطه مطوالًتكون السيارة متوقفة)

التشغيل غري ممكن كم/ساعة تقريبا٢٠ً - ٠
 كم/ساعة ١٢٠ - ٢٠

ضغطه/ضغطهتقريباً

 كم/ساعة تقريباً أو ١٢٠
التشغيل غري ممكنأعىل

تحذير
عند تشغيل الجناح الخلفي الفعال يدوياً■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية قبل 
تشغيل الجناح الخلفي الفعال. قد يؤدي عدم 

القيام بذلك إىل الوفاة أو التعرض إلصابات 
خطرية.

تأكد من خلو املنطقة املحيطة من أية أشياء قد ●
تالمس الجناح الخلفي الفعال أو تعلق فيه.



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٨٤٤

نظام الفرامل التي يتم التحكم بها إلكرتونيا ■
ECB

يقوم نظام الفرامل التي يتم التحكم بها 
إلكرتونيا بتوليد قوة الفرامل وفقا لعملية 

تشغيل الفرامل
ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس ■

يساعد عىل منع احتباس اإلطارات عند تعشيق 
الفرامل بشكل مفاجئ، أو إذا تم تعشيق 

الفرامل أثناء القيادة عىل طريق زلق
نظام تعزيز الفرامل■

يولد مستوى متزايد من قوة الفرامل بعد ضغط 
دواسة الفرامل عندما يكتشف النظام حالة 

وقوف مفاجئ
VSCنظام التحكم بثبات السيارة ■

يساعد السائق عىل التحكم باالنزالق عند 
انحراف السيارة عن خط السري فجأة أو أثناء 

االنعطاف عىل طرق زلقة
نظام فرملة االصطدامات الثانوية (إذا كانت ■

سيارتك مجهزة به)
عندما يقوم مستشعر األكياس الهوائية 

باستشعار وقوع تصادم، يتم التحكم بالفرامل 
وأضواء الفرامل تلقائياً لخفض رسعة السيارة 

تحذير
يف حال وجود أشخاص بالقرب من الجناح ●

الخلفي الفعال، تأكد من أنه ليس هناك مجال 
ألن تعلق ثيابهم أو حاجياتهم الشخصية أو 

أجسامهم به. يجب تحذير األطفال خاصة من 
عدم ملس الجناح الخلفي الفعال أثناء تشغيله.

أوقف تشغيل الجناح الخلفي الفعال مبارشة إذا ●
كان من املحتمل أن يعلق يشء ما به أثناء 

تشغيله.

أنظمة املساعدة عىل القيادة

للحفاظ عىل السالمة واألداء، تعمل األنظمة 
التالية تلقائياً لالستجابة لظروف القيادة 

املختلفة. إال أن هذه األنظمة تعترب تكميلية 
وينبغي عليك أال تعتمد عليها كثرياً أثناء 

قيادة السيارة.

القيادة موجز أنظمة املساعدة عىل



٢٨٥

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

مما يساعد عىل الحد من احتمال وقوع رضر 
أكرب بسبب االصطدام الثانوي

TRCنظام التحكم بقوة السحب ■
يساعد يف املحافظة عىل قوة الدفع ومنع 

اإلطارات من الدوران يف مكانها بدون احتكاك 
عند االنطالق بالسيارة أو زيادة رسعتها عىل 

الطرق الزلقة
نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق ■

بالسيارة عىل املرتفعات
يساعد هذا النظام عىل تقليل رجوع السيارة 
للخلف عند االنطالق بالسيارة عىل مرتفع

نظام التوجيه املتغري وفقاً لنسبة الرتوس ■
VGRS(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

يضبط زاوية دوران العجلة األمامية انسجاماً 
مع رسعة السيارة وحركة عجلة القيادة

نظام توجيه العجالت الخلفية الديناميكي ■
DRS(إذا كانت سيارتك مجهزة به) 

يساهم يف خصائص انعطاف السيارة 
واستجابتها عن طريق تعديل زاوية العجالت 

الخلفية قليالً وفقاً لحركة عجلة القيادة
EPSنظام التوجيه اآليل الكهربائي ■

يستعمل موتوراً كهربائياً لتقليل الجهد الالزم 
لتدوير عجلة القيادة

AVSنظام التعليق املتغري التكيفي ■
يقوم هذا النظام بالتحكم بقوة تخميد ممتصات 

الصدمة يف كل من العجالت األربعة بشكل 
منفصل وفقاً لظروف الطريق والقيادة، مما 

يزيد من راحة الركوب بفضل استقرار السيارة 
املميز ويحافظ عىل السيارة يف وضعية جيدة
كما تتغري قوة التخميد وفقاً لوضع القيادة 

)٢٦٣ص املختار. (

 (اذا LDHنظام تشغيل لكزس الديناميكي ■
كانت سيارتك مجهزة به)

يوفر التحكم التكاميل بنظام التوجيه املتغري 
 ونظام توجيه VGRSوفقاً لنسبة الرتوس 

 وجهاز DRSالعجالت الخلفية الديناميكي 
. يساهم يف EPSالتوجيه اآليل الكهربائي 

خصائص االنعطاف عند القيادة برسعات 
منخفضة واالستجابة عند القيادة برسعات 

متوسطة والسالمة عند القيادة برسعات عالية 
عن طريق التحكم بزاوية توجيه العجالت 

األمامية والخلفية وفقاً لحركة عجلة القيادة 
ورسعة السيارة

■VDIM نظام التحكم التكاميل) 
بديناميكيات السيارة)

يوفر تحكماً تكاملياً بنظام الفرامل املانع 
 ونظام تعزيز قوة الفرامل ABSلالحتباس 

 ونظام TRCونظام التحكم بقوة السحب 
 ونظام التحكم VSCالتحكم بثبات السيارة 

باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات 
 ونظام EPSوجهاز التوجيه اآليل الكهربائي 

 VGRSالتوجيه املتغري وفقاً لنسبة الرتوس 
(إذا كانت سيارتك مجهزة به) ونظام توجيه 

 (إذا كانت DRSالعجالت الخلفية الديناميكي 
سيارتك مجهزة به)

يساعد يف الحفاظ عىل ثبات السيارة عند 
االنحراف عىل الطرق الزلقة عن طريق التحكم 

النظام الهجني  بالفرامل وطاقة املحرك 
واملساعدة عىل التحكم بعجلة القيادة (إذا كانت 

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) وبنسبة التوجيه 
(إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)

إشارة تعشيق الفرامل الطارئ■
عند تعشيق الفرامل فجأة، تومض مصابيح 



استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٢٨٦٤

التوقف تلقائياً لتحذير سائقي السيارات التي 
خلفك

/TRCعندما يكون نظام التحكم بقوة السحب ■
/نظام الفرامل VSCنظام التحكم بثبات السيارة 

 يف وضع التشغيلABSاملانع لالحتباس 
يومض ضوء مؤرش االنزالق عندما يكون نظام 

/نظام التحكم بثبات TRCالتحكم بقوة السحب 
/نظام الفرامل املانع لالحتباس VSCالسيارة 

ABS.يف وضع التشغيل 

TRCإلغاء نظام التحكم بقوة السحب ■
إذا انغرزت السيارة بالوحل أو األوساخ أو الثلوج، قد 

 بتقليل القوة TRCيقوم نظام التحكم بقوة السحب 
النظام الهجني إىل  التي يتم نقلها من املحرك 

 قد العجالت. فإن إيقاف النظام بضغط 
يسهل عليك تحريك السيارة لألمام والخلف بصورة 

متكررة لتخليصها من الغرز.
، اضغط TRCإليقاف نظام التحكم بقوة السحب 
 وارفع إصبعك عنه برسعة.
" عىل TRCسيتم عرض "تم إيقاف نظام الجر 

شاشة عرض املعلومات املتعددة.

 مرة أخرى إلعادة تشغيل اضغط مفتاح 
النظام.

إبطال كل من نظام التحكم الفعال يف قوة السحب ■
TRC و نظام التحكم بثبات السيارة VSC

 ونظام TRCإليقاف نظام التحكم بقوة السحب 
 ملدة ، اضغط VSCالتحكم بثبات السيارة 

 ثوان عندما تكون السيارة متوقفة.٣تزيد عن 
 وسيتم عرض VSC OFFسييضء ضوء املؤرش 

" عىل شاشة عرض TRC"تم إيقاف نظام الجر 
*املعلومات املتعددة.

 مرة أخرى إلعادة تشغيل اضغط مفتاح 
األنظمة.

يف السيارات املجهزة بنظام ضمان السالمة :*
، يتم أيضاً إلغاء نظام PCSالسابقة للتصادم 

 (فقط PCSضمان السالمة السابقة للتصادم 
التحذير قبل التصادم متاح). سييضء ضوء تحذير 

 PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
وسيتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 

)٢٢٣ص املعلومات. (
عند عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة ■

املعلومات تشري إىل إبطال نظام التحكم بقوة 
 حتى إذا لم يتم الضغط عىل TRCالسحب 

. TRCال يمكن تشغيل نظام التحكم بقوة السحب 
اتصل بوكيل لكزس.

الظروف التي يتم فيها تشغيل نظام التحكم ■
باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات

يف الحاالت األربعة التالية، سيعمل نظام التحكم 
باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات:

يكون جهاز نقل الحركة يف وضع غري وضع ●



٢٨٧

٤

استعمال أنظمة املساعدة عىل القيادة. ٥-٤

ةدايقلا

 (عند N أو يف وضع الالتعشيق Pاالنتظار 
االنطالق بالسيارة لألمام/للخلف عىل مرتفع).

تكون السيارة متوقفة.●
تكون دواسة التعجيل غري مضغوطة.●
تكون فرامل االنتظار غري معشقة.●
اإللغاء التلقائي لنظام التحكم باملساعدة عىل ■

االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات
سيتم إيقاف نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق 

بالسيارة عىل املرتفعات يف أية حالة من الحاالت 
التالية:

 Pيتم تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار ●
.Nأو وضع الالتعشيق 

يتم ضغط دواسة التعجيل.●
تكون فرامل االنتظار معشقة.●
بعد رفع قدمك عن دواسة الفرامل بثانيتني كحد ●

أقىص.
يتم إبطال نظام التوجيه املتغري وفقاً لنسبة ■

 عندماVGRSالرتوس 
 يف األحوال التالية.VGRSقد يتوقف تشغيل نظام 

يف هذه الحالة قد تتحرك عجلة القيادة من وضعية 
االتجاه األمامي املستقيم إال أنها ستعود إىل تلك 

. الوضعية حني يعمل النظام مجدداً
حني يتم تشغيل عجلة القيادة لفرتة زمنية طويلة ●

أثناء توقف السيارة أو سريها ببطء شديد (يف 
السيارات املجهزة بنظام تشغيل لكزس الديناميكي 

LDH يتم إبطال نظام ،DRS مع نظام 
VGRS(

حني يتم تدوير عجلة القيادة إىل اليمني أو اليسار ●
بشكل كامل

قد يتغري موضع عجلة القيادة األوسط عندما يتم 
. إال أنه سيعود إىل الوضع VGRSإبطال نظام 

.VGRSالطبيعي بعد إعادة تفعيل نظام 
 فولط (السيارات املجهزة ١٢عند فصل البطارية ■

بنظام التوجيه املتغري وفقاً لنسبة الرتوس 
VGRS(

ربما تتحرك عجلة القيادة من وضع االتجاه االمامي 
املستقيم، لكن سيتم تصحيح هذا الوضع تلقائياً عند 

القيادة.

صدور األصوات واالهتزازات الناشئة عن تشغيل ■
 ونظام ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 

تعزيز قوة الفرامل ونظام التحكم بثبات السيارة 
VSC ونظام التحكم بقوة السحب TRC ونظام 

التحكم باملساعدة عىل بدء االنطالق بالسيارة عىل 
املرتفعات ونظام التوجيه املتغري وفقاً لنسبة 

VGRSالرتوس 
قد يصدر صوت من حجرية املحرك عند ضغط ●

دواسة الفرامل بشكل متكرر أو عند بدء تشغيل 
النظام الهجني أو بعد بدء انطالق  املحرك 

السيارة مبارشة. ال يدل هذا الصوت عىل وجود 
خلل يف أي من هذه األنظمة.

قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل ●
األنظمة املذكورة أعاله. ال يشري أي من هذه 

الظروف إىل وجود خلل.
قد تشعر باهتزازات يف جسم السيارة وعجلة •

القيادة.
قد تسمع صوتاً صادراً عن املوتور بعد إيقاف •

السيارة.
ECBصوت تشغيل نظام ■

 يف الظروف ECBقد تسمع صوت تشغيل نظام 
التالية إال أنه ال يدل عىل وجود خلل يف النظام.

يصدر صوت التشغيل من حجرية املحرك عند ●
تشغيل دواسة الفرامل.

تسمع صوت تشغيل موتور نظام الفرامل من ●
مقدمة السيارة عند فتح باب السائق.

يصدر صوت التشغيل من حجرية املحرك بعد ●
دقيقة أو دقيقتني من إيقاف تشغيل املحرك 

. النظام الهجني
DRS و VGRS و EPSصوت تشغيل أنظمة ■

أثناء تشغيل عجلة القيادة، قد تسمع صوت تشغيل 
املوتور (صوت أزيز). هذا ال يشري إىل وجود خلل.

إعادة التشغيل التلقائي لنظام التحكم بقوة ■
 ونظام التحكم بثبات السيارة TRCالسحب 
VSC

 ونظام TRCبعد إيقاف نظام التحكم بقوة السحب 
، ستتم إعادة تشغيل VSCالتحكم بثبات السيارة 

هذه األنظمة تلقائياً يف الظروف التالية:
مفتاح الطاقة ● عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

عىل وضع اإليقاف
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 TRCإذا قمت بإيقاف نظام التحكم بقوة السحب ●
 إىل TRCفقط، يتغري نظام التحكم بقوة السحب 
وضع التشغيل عند زيادة رسعة السيارة

إذا قمت بإيقاف كل من نظام التحكم بقوة السحب 
TRC ونظام التحكم بثبات السيارة VSC لن يتم ،

تشغيلهما تلقائياً حتى عند زيادة رسعة السيارة.
ظروف تشغيل نظام فرملة االصطدامات الثانوية■

 كم/ساعة أو أعىل ١٠تكون رسعة السيارة حوايل 
ويقوم مستشعر األكياس الهوائية باستشعار وقوع 
تصادم. (ال يعمل نظام فرملة االصطدامات الثانوية 

 كم/ساعة ١٠عندما تكون رسعة السيارة أقل من 
(. تقريباً

إلغاء نظام فرملة االصطدامات الثانوية تلقائياً■
يتم إلغاء نظام فرملة االصطدامات الثانوية تلقائياً يف 

الحاالت التالية:
 كم/١٠عند انخفاض رسعة السيارة إىل ما دون ●

ساعة تقريباً
عند مرور مدة معينة من الزمن أثناء التشغيل●
عند ضغط دواسة التعجيل كثرياً●
عند عرض "خلل يف نظام فرملة التصادم الثانوية" ■

عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات
قد يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل لكزس 

فحص سيارتك.
EPSخفض فعالية نظام ■

 ملنع ازدياد درجة EPSيتم خفض فعالية نظام 
حرارة النظام عند تحريك عجلة القيادة بشكل متكرر 

ملدة طويلة من الزمن. قد تشعر بأن عجلة القيادة 
ثقيلة نتيجة لذلك.

إذا حدث ذلك ال تقم بتحريك عجلة القيادة بشكل زائد 
النظام  أو إيقاف السيارة وإيقاف تشغيل املحرك 

. يفرتض أن يعود نظام   إىل حالته EPSالهجني
 دقائق.١٠العادية خالل 

ظروف تشغيل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل ■
الطارئ

يف الحاالت الثالث التالية، ستعمل وظيفة إشارة 
تعشيق الفرامل الطارئ:

تكون وماضات التحذير من الخطر مطفأة.●
 كم/٥٥تكون رسعة السيارة الفعلية أعىل من ●

ساعة.
يتم ضغط دواسة الفرامل بأسلوب يجعل النظام ●

يقدر من خالل إبطاء الرسعة أن هذه عملية فرملة 
مفاجئة.

اإللغاء التلقائي لوظيفة إشارة تعشيق الفرامل ■
الطارئ

سينطفئ مؤرش تعشيق الفرامل الطارئ يف أية حالة 
من الحاالت التالية:

يتم تشغيل وماضات التحذير من الخطر.●
يتم رفع قدمك عن دواسة الفرامل.●
النظام يقدر من خالل إبطاء الرسعة أن هذه ليست ●

عملية فرملة مفاجئة.

تحذير
 ABSال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس ■

بصورة فعالة عند
تجاوز حدود أداء تماسك الطريق باإلطارات ●

(مثل القيادة عىل طرق مغطاة بالثلوج 
باستعمال إطارات مهرتئة جداً).

انزالق السيارة عىل الطبقة املائية املكونة بني ●
اإلطارات وسطح الطريق أثناء القيادة برسعات 

عالية عىل طريق مبلل أو زلق.
قد تكون املسافة الالزمة إليقاف السيارة أطول ■

من املعتاد عند تشغيل نظام الفرامل املانع 
ABSلالحتباس 

 غري مصمم ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 
لتقصري املسافة الالزمة إليقاف السيارة. قم دائماً 

باملحافظة عىل مسافة آمنة بينك وبني السيارة التي 
أمامك، خصوصاً يف الظروف التالية:

أثناء القيادة عىل طرق موحلة أو مغطاة ●
بالحىص أو بالثلوج

أثناء القيادة عىل طرق توجد فيها مطبات●
أثناء القيادة عىل طرق توجد فيها حفر أو عىل ●

طرق غري مستوية
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تحذير
/TRCقد ال يعمل نظام التحكم بقوة السحب ■

 بصورة VSCنظام التحكم بثبات السيارة 
فعالة عندما

قد ال يمكن تحقيق التحكم التوجيهي األكيد وقوة 
السحب الكافية أثناء القيادة عىل الطرق الزلقة 
حتى أثناء تشغيل نظام التحكم بقوة السحب 

TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC .
قم بقيادة السيارة بحذر يف الظروف التي قد يتم 

فيها فقدان الثبات وقوة السحب.
ال يعمل نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق ■

بالسيارة عىل املرتفعات بفعالية عندما
ال تتكل كثرياً عىل نظام التحكم باملساعدة عىل ●

االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات. قد ال يعمل 
نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة 

عىل املرتفعات بصورة فعالة عندما تكون 
السيارة عىل مرتفع حاد أو عىل طرق مغطاة 

بالجليد.
خالفاً لفرامل االنتظار فإن نظام التحكم ●

باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات 
غري مصمم للمحافظة عىل السيارة متوقفة ملدة 

طويلة من الزمن. ال تحاول استعمال نظام 
التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل 
املرتفعات للمحافظة عىل السيارة متوقفة عىل 

منحدر، ألن ذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث.
عندما يكون نظام التحكم بقوة السحب ■

TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC/
 يف وضع ABSنظام الفرامل املانع لالحتباس 

التشغيل
يومض ضوء مؤرش االنزالق. قم بقيادة السيارة 
. القيادة الطائشة قد تؤدي إىل وقوع  بحذر دائماً
حادث. توخى الحذر الشديد عندما يومض ضوء 

املؤرش.

عندما يكون نظام التحكم بقوة السحب ■
TRC نظام التحكم بثبات السيارة/VSC يف 

وضع اإليقاف
توخى الحذر الشديد وقم بقيادة السيارة برسعة 

مالئمة لظروف الطريق. وال تقم بإلغاء نظام 
 ونظام التحكم بثبات TRCالتحكم بقوة السحب 

 إال عند الحاجة إليه ألنهما نظامني VSCالسيارة 
هامني للمساعدة عىل ضمان ثبات السيارة وقوة 

السحب.
نظام فرملة االصطدامات الثانوية■

ال تتكل كثرياً عىل نظام فرملة االصطدامات 
الثانوية. هذا النظام مصمم للحد من احتمال 

وقوع رضر أكرب بسبب االصطدام الثانوي، إال أن 
تأثريه يتغري وفقاً لظروف متعددة. االعتماد عىل 

النظام بشكل زائد قد يؤدي إىل الوفاة أو التعرض 
إلصابات خطرية.

استبدال اإلطارات■
تأكد من أن تكون جميع اإلطارات من نفس 

املقاس واملاركة ونقشة املداس وسعة الحمل 
اإلجمالية املحددة. باإلضافة إىل ذلك، تأكد من أن 

تكون اإلطارات منفوخة إىل مستوى ضغط النفخ 
املوىص به.

 ABSلن يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس 
 ونظام TRCونظام التحكم بقوة السحب 

 بصورة صحيحة إذا VSCالتحكم بثبات السيارة 
كانت إطارات مختلفة مركبة عىل سيارتك.

قم باستشارة وكيل لكزس للمزيد من املعلومات 
عند استبدال اإلطارات أو العجالت.

التعامل مع اإلطارات وجهاز التعليق■
سيؤثر استعمال اإلطارات التي يوجد فيها أي 

عيب أو تعديل جهاز التعليق عىل أنظمة املساعدة 
عىل القيادة سلبياً مما يؤدي اىل وقوع خلل فيها.
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عند استعمال وضع القيادة اإليكولوجية، يتم 
توليد عزم التدوير استجابة لضغط دواسة 

التعجيل بسالسة أكثر مما يف الظروف العادية. 
باإلضافة اىل ذلك، يتم تقليل أداء نظام تكييف 
الهواء (تدفئة/تربيد) اىل الحد األدنى لتحسني 

)٢٦٣ص االقتصاد يف استهالك الوقود. (

يمكن القيادة بصورة صديقة للبيئة بواسطة 
املحافظة عىل مؤرش النظام الهجني ضمن 

)٩٩ص املنطقة االيكولوجية. (

 Dقم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل الوضع 
عند إيقاف السيارة عند إشارة املرور أو القيادة 

عىل الطرق املزدحمة، الخ. قم بتحويل وضع 
 عند Pجهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار 

 يؤدي إىل Nإيقاف السيارة. وضع الالتعشيق 
انعدام تأثري استهالك الوقود اإليجابي. عندما 
يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الالتعشيق 

N يعمل محرك البنزين ولكن ال يمكن توليد ،
الطاقة الكهربائية. كذلك، عند استعمال نظام 

تكييف الهواء، الخ، يتم استهالك طاقة البطارية 
الهجينة (بطارية توليد قوة السحب).

/قم بقيادة سيارتك بسالسة. تجنب زيادة
خفض رسعة السيارة فجأة. بواسطة 
زيادة/خفض رسعة السيارة بصورة 

تدريجية، يمكنك استعمال املوتور الكهربائي 
(موتور توليد قوة السحب) بصورة فعالة 

بدون استعمال قوة محرك البنزين.
 تجنب التعجيل املتكرر. زيادة رسعة السيارة

بصورة متكررة تؤدي إىل استهالك قوة 
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

السحب) مما يتسبب يف استهالك الوقود غري 
االقتصادي. يمكن استعادة قوة البطارية 
بواسطة القيادة مع كون رفع قدمك عن 

. دواسة التعجيل قليالً

تأكد من ضغط دواسة الفرامل بلطف يف الوقت 
املناسب. يمكن إعادة توليد كمية كبرية من 

الطاقة الكهربائية عند خفض رسعة السيارة.

زيادة رسعة السيارة وخفضها بشكل متكرر 
وإيقاف السيارة عىل إشارات املرور لفرتات 

طويلة يؤدي إىل استهالك الوقود بشكل غري 
اقتصادي. افحص تقارير حركة املرور قبل بدء 

القيادة وتجنب التأخري بقدر اإلمكان. عند 
القيادة عىل الطرق املزدحمة، ارفع قدمك عن 

دواسة الفرامل بلطف للسماح للسيارة بالتحرك 
لألمام قليالً مع تفادي استعمال دواسة 

التعجيل بشكل زائد. القيام بذلك يساعدك عىل 
التحكم باستهالك البنزين بصورة فعالة.

توجيهات حول قيادة السيارة 
)LC500hالهجينة (

للقيادة االقتصادية وااليكولوجية، يرجى 
االنتباه اىل النقاط التالية:

استعمال وضع القيادة اإليكولوجية

استعمال مؤرش النظام الهجني

تحويل وضع جهاز نقل الحركة

تشغيل دواسة التعجيل/دواسة الفرامل

عند تعشيق الفرامل

التأخري
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قم بالتحكم بالسيارة واملحافظة عىل ثبات 
رسعتها. قبل إيقاف السيارة عند بوابة دفع 

رسوم املرور أو ما إليها، ارفع قدمك عن دواسة 
التعجيل ببطء تدريجياً واضغط دواسة الفرامل 
بلطف. يمكن إعادة توليد كمية كبرية من الطاقة 

الكهربائية عند خفض رسعة السيارة.

قم باستعمال نظام تكييف الهواء فقط عندما 
تحتاج إليه. بهذا، يمكنك أن تساعد عىل تقليل 

استهالك الوقود بصورة فعالة.
يف فصل الصيف: عندما تكون درجة الحرارة 

املحيطة بالسيارة مرتفعة، قم باستعمال وضع 
إعادة توزيع الهواء بداخل املقصورة. بهذا، 

سيمكن املساعدة عىل تقليل الحمل املسلط عىل 
نظام تكييف الهواء، مما يقلل استهالك الوقود.

يف فصل الشتاء: بما أن محرك البنزين لن 
يتوقف عن العمل تلقائياً إىل أن يصبح ساخناً 

وتصبح مقصورة السيارة دافئة، سيؤدي ذلك 
إىل استهالك الوقود. يمكن أيضاً تحسني 

استهالك الوقود بواسطة تفادي استعمال جهاز 
التدفئة بشكل زائد.

تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطارات بشكل 
دائم. ضغط نفخ اإلطارات غري املناسب قد 
يؤدي إىل استهالك الوقود غري االقتصادي.
كما أن استعمال إطارات الثلج عىل الطرق 
الجافة قد يؤدي إىل استهالك الوقود غري 

االقتصادي ألنها يمكن أن تتسبب بكمية كبرية 
من االحتكاك. قم باختيار اإلطارات املالئمة 

للفصل.

تحميل األمتعة الثقيلة يف السيارة سيؤدي إىل 
استهالك الوقود غري االقتصادي. تجنب تحميل 

أمتعة غري رضورية. تركيب حمالة سقفية كبرية 
لألمتعة سيؤدي أيضاً إىل استهالك الوقود غري 

االقتصادي.

بما أن محرك البنزين يبدأ بالعمل ويتوقف عن 
العمل تلقائياً عندما يكون بارداً فإن عملية 

تسخني املحرك غري رضورية. باإلضافة إىل ذلك 
فإن قيادة السيارة ملسافة قصرية بصورة 
متكررة تؤدي إىل تسخني املحرك بصورة 

متكررة مما يتسبب يف استهالك الوقود الزائد.

القيادة عىل الطرق الرسيعة

تكييف الهواء

فحص ضغط نفخ اإلطار

الحمولة

عملية التسخني قبل القيادة
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 قم باستعمال السوائل املالئمة لدرجة
الحرارة الخارجية.

زيت املحرك•
سائل تربيد املحرك•
)LC500hسائل تربيد وحدة التحكم بالطاقة (•
سائل الغسالة•
 اطلب من فني مؤهل فحص حالة البطارية

 فولط.١٢
 قم برتكيب إطارات الثلج األربعة عىل

السيارة.
تأكد من أن جميع اإلطارات هي من املقاس املحدد 

ومن نفس املاركة.

قم بتنفيذ العمليات التالية وفقاً لظروف 
القيادة:
 ال تقم بمحاولة فتح أي من النوافذ أو

تحريك املاسحة املتجمدة بالقوة. صب املاء 
الدافئ عىل املنطقة املتجمدة إلذابة الجليد. 

امسح املاء عىل الفور لتفادي تجمده.
 ،ًحني يكون مقبض الباب الخارجي متجمدا

قم بفك تأمني األبواب باستخدام وحدة 
التحكم عن بعد الالسلكية. إذا ظلت مقابض 

األبواب الخارجية يف أماكنها ولم تتحرك 
حتى بعد فك تأمني األبواب باستخدام وحدة 

التحكم عن بعد الالسلكية، قم بصب املاء 
الدافئ عىل املنطقة املتجمدة حتى يذوب 

الجليد ثم امسح املاء مبارشة ملنعه من 
التجمد. قد ال يعود مقبض الباب الخارجي 

توجيهات حول القيادة يف فصل 
الشتاء

قم بإجراء عمليات التحضري والفحص 
الرضورية قبل قيادة السيارة يف فصل 

الشتاء. قم دائماً بقيادة السيارة يف األسلوب 
املالئم للظروف الجوية.

اإلعداد لفصل الشتاء

تحذير
القيادة مع كون إطارات الثلج مركبة عىل ■

السيارة
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل 

خطر وقوع حوادث. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة، مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

قم باستعمال اإلطارات ذات املقاس املحدد.●
حافظ عىل اإلطارات منفوخة بمستوى الضغط ●

املوىص به.

ال تقم بالقيادة برسعة أعىل من حدود الرسعة ●
أو حدود الرسعة املحددة إلطارات الثلج املركبة 

عىل سيارتك.
قم باستعمال إطارات الثلج عىل جميع ●

العجالت، وليس عىل بعض العجالت.

مالحظة
القيادة مع كون الجنازير مركبة عىل اإلطارات■

ال تناسب جنازير اإلطارات. جنازير االطارات قد 
تلحق رضراً بجسم السيارة ونظام التعليق، وتؤثر 

سلباً عىل أداء القيادة.
تصليح أو استبدال إطارات الثلج■

اطلب تصليح أو استبدال إطارات الثلج من وكالء 
لكزس أو بائعي إطارات التجزئة املرخصني.

وذلك ألن نزع وتركيب إطارات الثلج يؤثر عىل 
تشغيل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات.

قبل قيادة السيارة
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إىل مكانه بسبب الجليد، إال أنه سيعود إىل 
موضعه الطبيعي بعد ذوبان الجليد.

 لضمان تشغيل املروحة الخاصة بنظام
تكييف الهواء بصورة صحيحة، انزع أي 

ثلج مرتاكم عىل فتحات سحب الهواء 
املوجودة أمام الزجاج األمامي.

 قم بفحص وإزالة أي جليد أو ثلج مرتاكم
عىل املصابيح الخارجية وسقف السيارة 

والشاسيه، وحول اإلطارات أو عىل الفرامل.
 قم بإزالة أي من الثلج أو األوحال عن الجزء

السفيل من حذائك قبل دخول السيارة.

لحماية ماسحات الزجاج األمامي■
 ٢٠٦ص

قم بتعجيل السيارة ببطء، وقم باملحافظة عىل 
مسافة آمنة بني سيارتك والسيارة املوجودة 
أمامك، وقم بقيادة السيارة برسعة منخفضة 

مالئمة لظروف الطريق.

قم بصف السيارة وتحويل جهاز نقل الحركة 
 دون تعشيق فرامل Pإىل وضع االنتظار 

االنتظار. وإال فقد تتجمد فرامل االنتظار 
ويتعذر تحريرها. عند إيقاف السيارة بدون 

تعشيق فرامل االنتظار، تأكد من تثبيت 
اإلطارات باستعمال السندات.

عدم القيام بذلك قد يكون خطراً ألنه قد يسبب 
تحرك السيارة بصورة غري متوقعة، مما يؤدي 

إىل وقوع حادث.

ال يمكن تركيب جنازير اإلطارات.
ينبغي استعمال إطارات الثلج بدالً منها.

لضبط ماسحات الزجاج األمامي عىل وضع 
الرفع إذا كان من املتوقع هطول الثلج بغزارة 

أو تشكل الجليد بكثرة، قم بتغيري موضع إيقاف 
ماسحات الزجاج األمامي من موضع التخزين 

تحت غطاء حجرية املحرك إىل موضع االستعمال 
)٢٠٦ص باستخدام ذراع املاسحة. (

أثناء قيادة السيارة

عند إيقاف السيارة يف موقف السيارات

اختيار جنازير اإلطارات

ماسحات الزجاج األمامي
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عند استعمال وضع القيادة اإليكولوجية، يتم 
توليد عزم التدوير استجابة لضغط دواسة 

التعجيل بسالسة أكثر مما يف الظروف العادية. 
باإلضافة اىل ذلك، يتم تقليل أداء نظام تكييف 
الهواء (تدفئة/تربيد) اىل الحد األدنى لتحسني 

)٢٦٣ص االقتصاد يف استهالك الوقود. (

يمكن القيادة بشكل رفيق بالبيئة بالحفاظ عىل 
الرشيط الخاص بمؤرش القيادة اإليكولوجية 

املعروض عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
)٩٨ص ضمن نطاق القيادة اإليكولوجية. (

قم بقيادة سيارتك بسالسة. تجنب زيادة/
خفض رسعة السيارة فجأة. ستساعد زيادة/
خفض رسعة السيارة بصورة تدريجية عىل 

تقليل استهالك الوقود بصورة زائدة.

قم بمراقبة الوضع أمام السيارة وحولها وقم 
بتقدير موقع توقف سيارتك. ارفع قدمك عن 
دواسة التعجيل مسبقاً وقم بمواصلة تحريك 
السيارة بقوة العطالة. قم باستعمال دواسة 

الفرامل لضبط موقع توقف سيارتك. تأكد من 
ضغط دواسة الفرامل بلطف.

زيادة رسعة السيارة وخفضها بشكل متكرر 
وإيقاف السيارة عىل إشارات املرور لفرتات 

طويلة يؤدي إىل استهالك الوقود بشكل غري 
اقتصادي. افحص تقارير حركة املرور قبل بدء 

القيادة وتجنب التأخري بقدر اإلمكان.

قم بالتحكم بالسيارة واملحافظة عىل ثبات 
رسعتها. قبل إيقاف السيارة عند بوابة دفع 

رسوم املرور أو ما إليها، ارفع قدمك عن دواسة 
التعجيل ببطء تدريجياً واضغط دواسة الفرامل 

بلطف.

قم باستعمال نظام تكييف الهواء فقط عندما 
تحتاج إليه. القيام بذلك يمكن أن يساعد عىل 

تقليل استهالك الوقود بصورة زائدة.
يف فصل الصيف: عندما تكون درجة الحرارة 

املحيطة بالسيارة مرتفعة، قم باستعمال وضع 
إعادة توزيع الهواء بداخل املقصورة. بهذا، 

سيمكن املساعدة عىل تقليل الحمل املسلط عىل 
نظام تكييف الهواء، مما يقلل استهالك الوقود.

يف فصل الشتاء: اضبط مفتاح نظام تكييف 
 عىل وضع التشغيل فقط عندما A/Cالهواء 

تحتاج إىل كل من تدفئة الهواء وإزالة الرطوبة 
 A/Cعنه، واضبط مفتاح نظام تكييف الهواء 
عىل وضع اإليقاف فقط عندما تحتاج إىل 
 A/Cالتدفئة. ضبط مفتاح نظام تكييف الهواء 

توجيهات حول القيادة الصديقة 
)LC500للبيئة (

لتحسني االقتصاد يف استهالك الوقود وتقليل 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون، يرجى االنتباه 

إىل النقاط التالية:

استعمال وضع القيادة اإليكولوجية

استعمال مؤرش القيادة اإليكولوجية

تشغيل دواسة التعجيل/دواسة الفرامل

عند تعشيق الفرامل

التأخري

القيادة عىل الطرق الرسيعة

تكييف الهواء
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عىل وضع التشغيل عندما ال تحتاج إليه يؤدي 
إىل استهالك الوقود بشكل زائد.

 تجنب تدوير املحرك برسعة التعشيقية
بشكل غري رضوري. لتقليل استهالك الوقود 

بصورة زائدة، قم بإيقاف املحرك عند 
إيقاف السيارة يف موقف سيارات حتى ولو 

لفرتة قصرية من الزمن فقط.
 باستثناء البيئات القاسية التي تكون فيها

درجة الحرارة الخارجية منخفضة جداً 
مثالً، ال تحتاج إىل تسخني املحرك قبل 

القيادة. لتدفئة كل جزء مع تجنب ازدياد 
رسعة دوران املحرك بصورة غري رضورية 

وزيادة/خفض رسعة السيارة بصورة 
مفاجئة، قيادة السيارة ببطء طريقة فعالة 

أفضل من دوران املحرك برسعة التعشيقية.

تحميل األمتعة الثقيلة يف السيارة سيؤدي إىل 
استهالك الوقود غري االقتصادي. تجنب تحميل 

أمتعة غري رضورية. تركيب حمالة سقفية كبرية 
لألمتعة سيؤدي أيضاً إىل استهالك الوقود غري 

االقتصادي.

 تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطارات بشكل
دائم. ضغط نفخ اإلطارات غري املناسب قد 
يؤدي إىل استهالك الوقود غري االقتصادي. 
كما أن استعمال إطارات الثلج عىل الطرق 
الجافة قد يؤدي إىل استهالك الوقود غري 

االقتصادي ألنها يمكن أن تتسبب بكمية 
كبرية من االحتكاك. قم باختيار اإلطارات 

املالئمة للفصل وظروف الطريق.
 قم باستعمال الزيت والسائل بالجودة

املوىص بها ألنها تؤثر عىل استهالك الوقود 
وعمر خدمة السيارة. كذلك، افحص الزيت 

)٣٣٥ص والسائل يف فرتات منتظمة. (

تنفيذ إيقاف دوران املحرك بالرسعة 
الالتعشيقية

الحمولة

الصيانة الدورية
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ةيلخادلا تازيهجتلا

التجهيزات الداخلية

 Remoteوحدة التحكم عن بعد .١-٥
Touch

 Remoteوحدة التحكم عن بعد 
Touch...........................٢٩٨

نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة.٢-٥
نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة
.....................................٣٠٢

استعمال نظام تكييف الهواء.٣-٥
٣٠٣.........نظام تكييف الهواء التلقائي

/أجهزة تهوية املقعدأجهزة تدفئة املقعد
.....................................٣١٢

استعمال املصابيح الداخلية.٤-٥
٣١٥.............الئحة املصابيح الداخلية

استعمال أماكن التخزين.٥-٥
٣١٧.................الئحة أماكن التخزين
٣١٩................مزايا صندوق األمتعة

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٦-٥
٣٢١.........التجهيزات الداخلية األخرى



Remote Touchوحدة التحكم عن بعد . ١-٢٩٨٥
Remote Touchوحدة التحكم عن بعد .١-٥

املفاتيح■

" (السيارات املجهزة بنظام MAPزر "
" HOMEتوجيه السيارة) / زر "

(السيارات غري املجهزة بنظام توجيه 
السيارة)

": اضغطه لعرض املوقع الحايل.MAPزر "
": اضغطه لعرض الشاشة الرئيسية.HOMEزر "

"MENUزر "
اضغطه لعرض شاشة القائمة.

زر الرجوع
اضغطه لعرض الشاشة السابقة.

لوحة اللمس

قم بتحريك إصبعك عىل لوحة اللمس وتحريك املؤرش 
الختيار الوظيفة أو الحرف أو زر الشاشة املرغوب.

اضغط لوحة اللمس لتأكيد الوظيفة أو الحرف أو زر 
الشاشة الذي اخرتته. بعض حركات األصابع عىل 

لوحة اللمس تمكنك من تنفيذ وظائف كتغيري 
مقياس الخريطة وتمرير شاشات القوائم.

زر الوظائف الفرعية
يمكن عرض شاشة وظائف مخصصة للشاشة حني 

 معروضاً عىل الشاشة.يكون 
استعمال لوحة اللمس■

لالختيار: املس لوحة اللمس الختيار الزر ١
املرغوب عىل الشاشة.

للدخول: يمكن اختيار األزرار املوجودة عىل ٢
الشاشة إما بالضغط عىل لوحة اللمس أو 
بالنقر مرتني عليها. تتغري الشاشة عندما 

يتم اختيار أحد األزرار.
التشغيل باللمس■

يتم تنفيذ عمليات التشغيل بلمس لوحة اللمس 
بإصبعك.

التتبع
قم بتتبع سطح اللوحة مع الحفاظ عىل مالمسة 

لوحة اللمس. تحريك املؤرش واملؤرش املتحرك.

 Remoteوحدة التحكم عن بعد 
Touch

يمكن استعمال وحدة التحكم عن بعد 
Remote Touch لتشغيل الشاشة 

الوسطى.
للمزيد من التفاصيل حول وحدة التحكم عن 

، راجع "دليل مالك Remote Touchبعد 
نظام التوجيه".

 Remoteتشغيل وحدة التحكم عن بعد 
Touch

A

B

C

D

E
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النقر املزدوج
انقر عىل لوحة اللمس مرتني برسعة. قم باختيار 

الزر عىل الشاشة.

التمرير الرسيع
حركة رسيعة وطويلة عىل لوحة اللمس بإصبعك. قم 

بتحريك شاشة القائمة.

تقريب اإلصبعني/تبعيد اإلصبعني
قرب إصبعيك من بعضهما أو أبعدهما عن بعضهما 

عىل لوحة اللمس. قم بتغيري مقياس الخريطة.

شاشة القائمة■
" املوجود عىل وحدة MENUاضغط الزر "

 لعرض Remote Touchالتحكم عن بعد 
شاشة القائمة.

قد تختلف الشاشة وفقاً لنوع النظام.

مالحظة
لتفادي إلحاق رضر بوحدة التحكم عن بعد ■

Remote Touch
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. اإلخفاق 
يف قيامك بذلك قد يؤدي إىل تعرض وحدة التحكم 

 للتلف.Remote Touchعن بعد 
ال تسمح لألطعمة أو السوائل أو امللصقات أو ●

السجائر املشتعلة بمالمسة وحدة التحكم عن 
.Remote Touchبعد 

 Remoteال تعرض وحدة التحكم عن بعد ●
Touch.لضغط كبري أو لصدمات قوية 

ال تضغط عىل لوحة اللمس بقوة كبرية أو●
تستخدم أداة حادة مدببة لتشغيلها.

نظرة عامة عىل الشاشة الوسطى



Remote Touchوحدة التحكم عن بعد . ١-٣٠٠٥

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

عرض الشاشة املقسمة■
يمكن عرض املعلومات املختلفة عىل الجزء األيمن والجزء األيرس من الشاشة بشكل منفصل. عىل 

سبيل املثال، يمكن عرض وتشغيل شاشة نظام تكييف الهواء أثناء عرض شاشة معلومات استهالك 
الوقود. الشاشة الكبرية املعروضة عىل يسار الشاشة تسمى الشاشة الرئيسية، والشاشة الصغرية 

املعروضة عىل اليمني تسمى الشاشة الفرعية.

الوظيفةاملفتاح

٢، ١*اخرته لعرض شاشة "الوجهة".

اخرته لعرض شاشة التحكم بالراديو. 
*١

اخرته لتشغيل شاشة التحكم بالوسائط. 
*١

اخرته لعرض شاشة التحكم الاليدوي. 
*١

٢، ١*اخرته لعرض شاشة "تطبيقات".

 ١*اخرته لعرض شاشة املعلومات.
) ١١٩، ١١٧ص(

١*اخرته لعرض شاشة "إعداد".

اخرته لعرض شاشة التحكم بنظام 
)٣٠٦ص تكييف الهواء. (

الوظيفةاملفتاح



٣٠١

٥

Remote Touchوحدة التحكم عن بعد . ١-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

الشاشة الرئيسية■
للتفاصيل حول وظائف وتشغيل الشاشة 

الرئيسية، قم بالرجوع إىل القسم املعني و "دليل 
مالك نظام التوجيه".

الشاشة الفرعية■
يمكن عرض الوظائف التالية وتشغيلها عىل 

الشاشة الفرعية.
 لعرض الشاشة املرغوبة. أو اخرت 

*نظام توجيه السيارة

*نظام الصوت

)١٢٠ص معلومات السيارة (
)٣٠٨ص نظام تكييف الهواء (

عرض/إخفاء الشاشة الجانبية
راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:*

عرض الشاشة حني تكون درجة الحرارة منخفضة■
عندما تكون درجة الحرارة املحيطة منخفضة للغاية، 

قد تتأخر استجابة الشاشة حتى عند تشغيل وحدة 
.Remote Touchالتحكم عن بعد 

A

B

C

D

E



نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة. ٢-٣٠٢٥
نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة.٢-٥

الختيار 
ييضء املؤرش املوجود عىل شاشة التحكم بنظام 

لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة، ويعمل كل من 
نظام تكييف الهواء التلقائي وأجهزة تدفئة وتهوية 

املقاعد يف الوضع التلقائي.
إذا تم تشغيل أي نظام يدويا، ينطفئ املؤرش. إال أن 

جميع الوظائف األخرى تظل يف وضع التشغيل 
التلقائي.

عند استخدام نظام لكزس ملراقبة املناخ يف ■
املقصورة

يمكن تشغيل نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة 
يف قائمة الوظائف الفرعية أو عىل شاشة التحكم 

)٣٠٦ص بالخيارات. (

)٣٠٣ص نظام تكييف الهواء التلقائي (■
يمكن ضبط درجة حرارة مقعد السائق ومقعد 

الراكب بشكل منفصل.
أجهزة تدفئة املقعد (إذا كانت سيارتك ■

)٣١٢ص مجهزة بها) وأجهزة التهوية (
يتم اختيار تدفئة أو تهوية املقاعد تلقائيا وفقا 

لدرجة الحرارة املضبوطة يف نظام تكييف 
الهواء ودرجة الحرارة الخارجية، الخ.

يتم تشغيل أجهزة تدفئة وتهوية مقعد الراكب 
األمامي يف الوضع التلقائي إذا تم اكتشاف 

وجود راكب.

تشغيل جهاز تدفئة/تهوية املقعد■
عند اختيار الوضع التلقائي باستخدام مفتاح أجهزة 
تدفئة/تهوية املقاعد، ال يتم تشغيل وظيفة اكتشاف 

الراكب.

نظام لكزس ملراقبة املناخ يف 
املقصورة

يتم التحكم بكل من أجهزة تدفئة املقاعد (إذا 
كانت سيارتك مجهزة بها) وأجهزة تهوية 

املقاعد تلقائيا وفقا لدرجة الحرارة 
املضبوطة يف نظام تكييف الهواء ودرجة 

الحرارة الخارجية ودرجة حرارة املقصورة، 
الخ. يتيح لك نظام لكزس ملراقبة املناخ 

الحفاظ عىل جو مريح داخل املقصورة دون 
الحاجة إىل تعديل كل نظام.

" املوجود عىل وحدة MENUاضغط الزر "
 واخرت Remote Touchالتحكم عن بعد 

"تكييف الهواء" لعرض شاشة التحكم بنظام 
 يف تكييف الهواء. قم بعد ذلك باختيار 

) لعرض شاشة ٣٠٦ص القائمة الفرعية (
التحكم بنظام لكزس ملراقبة املناخ يف 

املقصورة.

تشغيل نظام لكزس ملراقبة املناخ يف 
املقصورة

تشغيل كل من األنظمة



٣٠٣

٥

استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال نظام تكييف الهواء.٣-٥

مفتاح الوضع التلقائي
مفتاح اإليقاف

مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليرسى
مفتاح التحكم برسعة املروحة

مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل السيارة
مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهة اليمنى
مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج األمامي

نظام تكييف الهواء التلقائي

يتم ضبط فتحات التهوية ورسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة املختارة.
 ثم اخرت Remote Touch" املوجود عىل وحدة التحكم عن بعد MENUاضغط الزر "

)٢٩٩ص "تكييف الهواء" لعرض شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء. (
يمكن عرض نظام تكييف الهواء وتشغيله عىل الشاشة الفرعية.

األشكال التوضيحية الواردة أدناه خاصة بالسيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار.
قد تختلف مواضع األزرار وأشكالها قليالً يف السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني.

كما أن مواضع الشاشة واألزرار ستختلف وفقاً لنوع النظام.

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء

A

B

C

D
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استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٣٠٤٥

مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية ومزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت 
سيارتك مجهزة بها)

ضبط درجة الحرارة■
قم بتحريك مفتاح التحكم بدرجة الحرارة إىل 

األعىل لرفع درجة الحرارة وإىل األسفل 
لخفضها.

" مطفأ، سيتدفق هواء بنفس A/Cإذا كان مؤرش "
درجة الحرارة املحيطة أو هواء دافئ.

ضبط رسعة املروحة■
قم بتحريك مفتاح التحكم برسعة املروحة إىل 

األعىل لزيادة رسعة املروحة وإىل األسفل 
لخفضها.

اضغط مفتاح اإليقاف إليقاف تشغيل املروحة.
تغيري وضع تدفق الهواء■
 ٣٠٦ص
التحويل بني وضعي إدخال الهواء الخارجي ■

وإعادة توزيع الهواء داخل السيارة
النوع أ

قم بتحريك مفتاح وضع إدخال الهواء 
الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل السيارة إىل 

األعىل أو إىل األسفل.
يتغري الوضع كالتايل يف كل مرة يتم فيها تشغيل 

املفتاح.
 (وضع إدخال الهواء الوضع التلقائي 

(وضع إعادة توزيع الهواء الخارجي) 
 الوضع التلقائيداخل السيارة) 

عند تحويل النظام إىل الوضع التلقائي، يتم تشغيل 
. نظام تكييف الهواء تلقائياً

النوع ب
قم بتحريك مفتاح وضع إدخال الهواء 

الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل السيارة إىل 
األعىل أو إىل األسفل.

 (إدخال الهواء يتحول الوضع بني وضع 
 (إعادة توزيع الهواء الخارجي) ووضع 

داخل السيارة) كلما تم تشغيل املفتاح.
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي■

يتم استخدام مزيالت الضباب إلزالة الضباب 
عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية.

اضغط مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي.

اضبط مفتاح وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة 
تدوير الهواء داخل السيارة عىل وضع إدخال الهواء 
الخارجي إذا كان مضبوطاً عىل وضع إعادة تدوير 

(. الهواء داخل السيارة. (قد يتغري تلقائياً
إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية 

برسعة، قم بزيادة تدفق الهواء ودرجة الحرارة.
للرجوع إىل الوضع السابق، اضغط مفتاح مزيل 

الضباب عن الزجاج األمامي مرة أخرى بعد أن تتم 
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي.

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ومرايا ■
الرؤية الخلفية الخارجية (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بتلك الوظيفة)
يتم استعمال مزيالت الضباب إلزالة الضباب 

عن النافذة الخلفية وقطرات املاء والندى 
والصقيع عن مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

اضغط مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 
ومزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية 

الخارجية.
يتم إيقاف تشغيل مزيالت الضباب تلقائياً بعد مرور 

H



٣٠٥

٥

استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

 دقيقة. تتغري مدة التشغيل وفقاً لدرجة ٦٠ اىل ١٥
الحرارة الخارجية ورسعة السيارة.

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)

اضغط مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 
إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية.

يتم إيقاف تشغيل مزيل الضباب تلقائياً بعد مرور 
 دقيقة. تتغري مدة التشغيل وفقاً لدرجة ٦٠ إىل ١٥

الحرارة الخارجية ورسعة السيارة.
إعداد النافخ حسب الطلب (إذا كانت سيارتك ■

مجهزة به)
 ٣٠٨ص

تراكم الضباب عىل النوافذ■
سيرتاكم الضباب عىل النوافذ بسهولة إذا كانت 

" عىل A/Cالرطوبة داخل السيارة عالية. ضبط "
وضع التشغيل سيؤدي إىل إزالة الرطوبة من الهواء 

املتدفق من فتحات التهوية مما يساعد عىل إزالة 
الضباب عن الزجاج األمامي بصورة فعالة.

"، قد يرتاكم الضباب عىل النوافذ A/Cإذا أطفأت "●
بسهولة.

قد يرتاكم الضباب عىل النوافذ إذا تم استخدام ●
وضع إعادة تدوير الهواء داخل السيارة.

أثناء القيادة عىل طرق ترابية■
إغالق كل النوافذ. إذا استمر دخول األتربة التي 

أثارتها السيارة بعد إغالق النوافذ، يوىص بأن يتم 
ضبط وضع إدخال الهواء عىل وضع إدخال الهواء 

الخارجي وضبط رسعة املروحة عىل أي إعداد بخالف 
إيقاف التشغيل.

وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء ■
داخل السيارة

يوىص بالضبط عىل وضع إعادة توزيع الهواء ●
داخل السيارة بشكل مؤقت ملنع دخول الهواء 
املتسخ إىل داخل السيارة واملساعدة عىل تربيد 
السيارة حني تكون درجة الحرارة الخارجية 

مرتفعة.

قد يتغري وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة ●
توزيع الهواء داخل السيارة تلقائياً وفقاً لتهيئة 

درجة الحرارة أو درجة الحرارة الداخلية.
تسجيل تهيئات نظام تكييف الهواء يف املفاتيح ■

االلكرتونية
إذا قمت بفك تأمني السيارة باستعمال املفتاح ●

مفتاح  االلكرتوني وضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 

>ON سيؤدي ذلك إىل استدعاء تهيئات نظام ،
تكييف الهواء املسجلة يف ذلك املفتاح.

مفتاح الطاقة ● عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
عىل وضع اإليقاف، سيتم تسجيل تهيئات نظام 

تكييف الهواء الحالية تلقائياً يف املفتاح االلكرتوني 
الذي تم استعماله لفك تأمني السيارة.

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة عند وجود ●
عدة مفاتيح إلكرتونية بالقرب من السيارة أو عند 

استعمال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل لفك تأمني باب الراكب.

يمكن تغيري األبواب التي يمكن أن تستدعي إعداد ●
 عندما تكون غري مؤمنة باستخدام *تكييف الهواء

النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل. 
للمزيد من التفاصيل، قم باالتصال بوكيل لكزس.

يتم تغيري األبواب التي يمكن أن تستدعي ذاكرة :*
وضع القيادة يف نفس الوقت.

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع ■
القيادة اإليكولوجية مختاراً

عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً، يتم 
التحكم يف نظام تكييف الهواء كما ييل إلعطاء األولوية 

لالقتصاد يف استهالك الوقود:
يتم التحكم برسعة دوران املحرك وتشغيل ●

الضاغط لتقييد قوة التدفئة/التربيد
يتم تقييد رسعة املروحة عندما يكون الوضع ●

التلقائي مختاراً
لتحسني أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ العمليات 

التالية:
إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام ●

تكييف الهواء (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
)٣٠٦ص الوظيفة) (

ضبط رسعة املروحة●



استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٣٠٦٥

ص إيقاف تشغيل وضع القيادة اإليكولوجية (●
٢٦٣(

°م٠عندما تقرتب درجة الحرارة الخارجية من ■
قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة من الهواء حتى عند 

".A/Cاختيار "
التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام ■

تكييف الهواء
إلدخال الهواء املنعش، اضبط نظام تكييف الهواء ●

عىل وضع إدخال الهواء الخارجي.
أثناء استعمال نظام تكييف الهواء، قد تدخل أنواع ●

مختلفة من الروائح الكريهة من داخل وخارج 
السيارة إىل النظام وترتاكم فيه. وقد يؤدي ذلك إىل 

انبعاث الروائح الكريهة من فتحات التهوية.
لتقليل احتمال صدور الروائح:●
يوىص بضبط نظام تكييف الهواء عىل وضع •

إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل 
السيارة.

قد يتأخر توقيت بدء تشغيل النافخ ملدة قصرية من •
الزمن بعد بدء تشغيل نظام تكييف الهواء بالوضع 

التلقائي أو بوضع إزالة غبار الطلع مبارشة.
 واألردن *باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي●

ولبنان: عند القيام بصف السيارة يقوم النظام 
باالنتقال إىل وضع إدخال الهواء الخارجي تلقائياً 

لتحسني توزيع الهواء داخل السيارة مما يساعد 
عىل تقليل الروائح التي تصدر عند تشغيل 

السيارة.
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين :*

واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت
مصفاة نظام تكييف الهواء■
 ٣٧٨ص
إعداد سيارتك حسب الطلب■

يمكن تغيري التهيئات (تشغيل املفتاح التلقائي لنظام 
، عىل سبيل املثال). (املزايا القابلة A/Cتكييف الهواء 

)٤٥٢ص لإلعداد حسب الطلب 

شاشة التحكم الرئيسية■
اخرت الزر املوجود عىل الشاشة باستعمال لوحة 

 Remoteملس وحدة التحكم عن بعد 
Touch.

 بتنفيذ  إىل يمكن تعديل الوظائف من 
اإلجراءات التالية.

عملية التمرير الرسيع: قم بتحريك املؤرش إىل 
البند املرغوب ثم قم بتمرير شاشة لوحة اللمس 

إىل األعىل أو األسفل.
يمكن تعديل البند املختار درجة واحدة.

عملية التتبع: قم بتتبع سطح اللوحة بعد اختيار 
البند املرغوب.

تحذير
ملنع تكون الضباب عىل الزجاج األمامي■

ال تقم باستخدام مفتاح مزيل الضباب عن الزجاج 
األمامي أثناء تشغيل وظيفة تربيد الهواء يف 

ظروف الطقس البالغ الرطوبة. يمكن أن يؤدي 
الفرق بني درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة 

حرارة الزجاج األمامي إىل تراكم الضباب عىل 
السطح الخارجي للزجاج األمامي مما قد يتسبب 

يف إعاقة الرؤية.
أثناء عمل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية ■

الخارجية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
ال تلمس أسطح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 

ألنها قد تكون حارة جداً وتعرضك لإلصابة 
بحروق.

مالحظة
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

ال ترتك نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل 
لفرتة أطول من الالزم عندما يكون املحرك 

النظام الهجني متوقفاً عن العمل.

شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء

BE
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يمكن تعديل البند املختار باملقدار الذي تحرك به 
إصبعك.

ال يمكن القيام بعملية التتبع أثناء القيادة.

القائمة الفرعية
اختيار بنود القائمة الفرعية لتغيري الشاشة 

الرئيسية.
: عرض شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء

: عرض شاشة التحكم بجهاز تدفئة املقعد/
جهاز تهوية املقعد (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
: عرض شاشة التحكم بنظام لكزس ملراقبة 

املناخ يف املقصورة
: عرض شاشة التحكم بالخيارات

ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليرسى
ضبط تهيئة رسعة املروحة
اختيار وضع تدفق الهواء

: يتدفق الهواء إىل الجزء العلوي من الجسم

: يتدفق الهواء إىل الجزء العلوي من الجسم 
والقدمني

: يتدفق الهواء إىل القدمني

: يتدفق الهواء إىل القدمني ويعمل مزيل 

ضباب الزجاج األمامي
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليمنى

مؤرشات تشغيل/إيقاف الوظيفة
ييضء املؤرش املوجود عىل شاشة التحكم حني تكون 

الوظيفة مضبوطة عىل وضع التشغيل.
قائمة الوظائف الفرعية

ضغط زر الوظائف الفرعية املوجود عىل وحدة 
 يسمح بضبط Remote Touchالتحكم عن بعد 

الوظائف التالية عىل وضع التشغيل أو اإليقاف.
: ضبط نظام لكزس ملراقبة املناخ يف املقصورة 

) ٣٠٢ص(
"AUTO ضبط الوضع التلقائي عىل وضع :"

)٣٠٩ص التشغيل/اإليقاف (
"إيقاف": إيقاف تشغيل املروحة

"A/Cضبط وظيفة التربيد وإزالة رطوبة الهواء :"
"DUAL اضبط درجة حرارة مقعدي السائق :"

") DUALوالراكب بشكل منفصل (الوضع "
) ٣١٠ص(

: تغيري تهيئة رسعة املروحة أثناء تشغيل 
الوضع التلقائي (إعداد النافخ حسب الطلب) (إذا 

كانت سيارتك مجهزة به)
: ضبط الوضع اإليكولوجي الخاص 

بنظام تكييف الهواء (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك 
الوظيفة)

شاشة التحكم بالخيارات■
 يف القائمة الفرعية لعرض شاشة اخرت 

التحكم بالخيارات.
يمكن ضبط الوظائف عىل وضع التشغيل أو وضع 

اإليقاف.
ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة حني تكون 

الوظيفة مضبوطة عىل وضع التشغيل.

A

B

C

D

E

F

G
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ضبط نظام لكزس ملراقبة املناخ يف 
)٣٠٢ص املقصورة (

ضبط درجة حرارة مقعدي السائق 
والراكب بشكل منفصل (الوضع 

"DUAL) (" ٣١٠ص(
ضبط الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام 
تكييف الهواء (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بتلك الوظيفة)
يتم الحد من طاقة نظام تكييف الهواء والتدفئة 

إلعطاء األولوية لالقتصاد يف استهالك الوقود.
وظيفة التربيد/إزالة رطوبة الهواء

* ™nanoeتشغيل/إيقاف نظام 

إزالة غبار الطلع من الهواء (وضع إزالة 
غبار الطلع)

*:nanoe™  والعالمة nanoe™  هي عالمات 
.Panasonic Corporationتجارية لرشكة 

الشاشة الفرعية■

عرض شاشة التحكم بأجهزة تدفئة 
املقاعد/أجهزة تهوية املقاعد (إذا كانت 

)٣١٢ص سيارتك مجهزة بها) (
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليرسى

ضبط تهيئة رسعة املروحة
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليمنى

تشغيل/إيقاف وظيفة التربيد وإزالة 
رطوبة الهواء

قم بضبط درجة حرارة مقعدي السائق 
والراكب األمامي بشكل منفصل (الوضع 

"DUAL) (" ٣١٠ص(
اختيار وضع تدفق الهواء

إعداد النافخ حسب الطلب (إذا كانت سيارتك ■
مجهزة به)

يمكن إعداد تهيئة رسعة املروحة أثناء تشغيل الوضع 
التلقائي حسب الطلب.

، يتغري وضع يف كل مرة يتم فيها اختيار 
تهيئة رسعة املروحة كما ييل.

"NORMAL  "" ECO  "" FAST " 
"NORMAL"

وضع تكييف الهواء اإليكولوجي (إذا كانت ■
سيارتك مجهزة به)

يتم تشغيل وضع تكييف الهواء اإليكولوجي عند 
اختيار وضع القيادة اإليكولوجية بواسطة مفتاح 

اختيار وضع القيادة.
قد يتم إيقاف تشغيل وضع تكييف الهواء 

اإليكولوجي عند اختيار وضع غري وضع القيادة 
اإليكولوجية.

وضع إزالة غبار الطلع■
 يتحول وضع إدخال الهواء الخارجي إىل 

(إعادة توزيع الهواء داخل السيارة). تتم إزالة غبار 
الطلع من الهواء ويتدفق الهواء إىل الجزء العلوي من 

الجسم.
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عادة ما يتوقف النظام عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 
 دقائق.٣حوايل دقيقة واحدة اىل 

لتفادي تراكم الضباب عىل الزجاج األمامي عندما 
يكون الهواء الخارجي بارداً، قد يتم تشغيل وظيفة 

إزالة رطوبة الهواء أو قد ال يتحول وضع إدخال 
الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل السيارة 

 (إعادة توزيع الهواء داخل إىل وضع 
السيارة).

تتم إزالة غبار الطلع حتى لو كان وضع إزالة غبار 
الطلع مضبوطاً عىل وضع اإليقاف.

 ™nanoeنظام ■
نظام تكييف الهواء يعتمد عىل التكنولوجيا 

nanoe™  يساعد هذا عىل امتالء املقصورة بهواء .
 حمضية  ™nanoeنقي عن طريق انبعاث أيونات 

بعض اليشء مغطاة بجزيئات املاء من فتحة التهوية 
.*األمامية الوسطى يف جهة السائق

 عىل  ™nanoeعند تشغيل املروحة واختيار ●
شاشة التحكم يف الخيارات، سوف يتم تشغيل 

. ™nanoeنظام 
عند تشغيل املروحة يف الظروف التالية، سيكون ●

أداء النظام بأقىص مستوى. عند عدم توفر 
. الظروف التالية، سيكون االداء محدوداً

 أو  أو استخدام فتحات التهوية •

.
فتحة التهوية األمامية الوسطى يف جهة السائق •

مفتوحة.
، ينبعث مقدار قليل  ™nanoeعند تشغيل نظام ●

من األوزون وقد تتمكن من شم رائحته قليالً يف 
بعض الحاالت. إال أنه يكون بنفس كمية األوزون 
املوجودة يف الطبيعة تقريباً، كما يف الغابات مثالً، 

وال يؤثر عىل صحة اإلنسان.
قد تسمع ضوضاء منخفضة أثناء تشغيل النظام. ●

ال يدل هذا عىل وجود خلل.
وفقاً لظروف درجة الحرارة والرطوبة ورسعة :*

املروحة واتجاه تدفق الهواء، قد ال يعمل نظام 
nanoe™ .بكامل طاقته 

اضغط مفتاح الوضع التلقائي أو اخرت ١
"AUTO .من قائمة الوظائف الفرعية "
) ٣٠٦ص(
اضغط مفتاح وضع إدخال الهواء ٢

الخارجي/إعادة توزيع الهواء داخل 
السيارة للتحويل إىل وضع إدخال الهواء 

الخارجي تلقائياً. (إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

يتغري نظام تكييف الهواء تلقائياً بني وضع إدخال 
الهواء الخارجي ووضع إعادة توزيع الهواء داخل 

السيارة.
اضبط تهيئة درجة الحرارة.٣
إليقاف التشغيل اضغط مفتاح إيقاف ٤

التشغيل أو اخرت "إيقاف" من قائمة 
)٣٠٦ص الوظائف الفرعية. (

ينطفئ مؤرش الوضع التلقائي إذا تم تشغيل 
تهيئة رسعة املروحة أو أوضاع تدفق الهواء. إال 

أن الوضع التلقائي الخاص بوظائف غري تلك 
التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.

تحذير
 ™nanoeمولد ■

ال تقم بتفكيك أو تصليح املولد ألنه يحتوي عىل 
أجزاء عالية الفولطية. اتصل بوكيل لكزس إذا كان 

البد من تصليح املولد.

مالحظة
 ™nanoeلتفادي تلف ■

ال تقم بإدخال أي يشء يف فتحة التهوية املوجودة 
يف جهة السائق وال تقم باستعمال البخاخات 

بالقرب منها. هذه املواد قد تؤدي إىل عدم تشغيل 
املولد بصورة صحيحة.

استعمال الوضع التلقائي
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استعمال الوضع التلقائي■
يتم ضبط رسعة املروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة 

درجة الحرارة والظروف املحيطة بالسيارة.
لذلك قد تتوقف املروحة عن الدوران لفرتة إىل أن 
يصبح الهواء البارد أو الدافئ جاهزاً للتدفق بعد 

" AUTOضغط مفتاح الوضع التلقائي أو اختيار "
مبارشة.

قد يتدفق الهواء البارد حول الجزء العلوي من الجسم 
عند تشغيل جهاز التدفئة وذلك بسبب أشعة الشمس.

وظيفة اكتشاف الضباب عىل الزجاج األمامي■
يقوم مستشعر الرطوبة باكتشاف الضباب عىل 

الزجاج األمامي والتحكم بنظام تكييف الهواء ملنع 
تكون الضباب يف الوضع التلقائي.

الوضع التلقائي لوظيفة التحكم بإدخال الهواء ■
الخارجي (إذا كانت السيارة مجهزة به)

يف الوضع التلقائي، يكتشف النظام غازات العادم 
وامللوثات األخرى ويتحول تلقائياً بني وضع إدخال 

الهواء داخل  الهواء الخارجي ووضع إعادة توزيع
السيارة.

عندما تكون وظيفة إزالة الرطوبة يف وضع اإليقاف 
واملروحة يف وضع التشغيل، سيؤدي تشغيل الوضع 

التلقائي إىل تشغيل وظيفة إزالة الرطوبة.

"، قم بتنفيذ أحد DUALلتشغيل الوضع "
اإلجراءات التالية:

" اخرتDUAL من قائمة الوظائف "
)٣٠٦ص الفرعية. (

" قم باختيارDUAL عىل شاشة التحكم "
بالخيارات.

 اضبط تهيئة درجة حرارة جهة الراكب
األمامي.

ييضء املؤرش املوجود عىل شاشة التحكم الرئيسية 
" مضبوطاً عىل وضع DUALعندما يكون الوضع "

التشغيل.

مالحظة
مستشعر الرطوبة■

تم تركيب مستشعر يراقب درجة حرارة الزجاج 
األمامي والرطوبة املحيطة به وغريها من أجل 

اكتشاف الضباب عىل الزجاج األمامي.
اتبع النقاط التالية لتفادي تعرض املستشعر 

للتلف:
ال تقم بتفكيك املستشعر●
ال تقم برش سائل تنظيف الزجاج عىل ●

املستشعر أو تعريضه لصدمات قوية
ال تقم بإلصاق أي يشء عىل املستشعر●

ضبط درجة حرارة مقعدي السائق 
والراكب بشكل منفصل (الوضع 

"DUAL("
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مواضع فتحات التهوية■
تتغري فتحات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 

تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق ■
فتحات التهوية

الوسطى/الجانبية

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١
وإىل األعىل أو األسفل

تدوير املقبض لفتح فتحة التهوية أو ٢
إغالقها

فوق صندوق القفازات

توجيه تدفق الهواء إىل اليمني أو اليسار ١
وإىل األعىل أو األسفل

قم بتحريك املقبض إىل أقىص الجهة ٢
الخارجية إلغالق الفتحة

إذا وقع يشء ما داخل فتحة التهوية املوجودة فوق ■
صندوق القفازات

انزع اللوح املوجود داخل صندوق القفازات إلخراج 
)٣٧٨ص اليشء الذي وقع. (

مواضع فتحات التهوية وتشغيلها

تحذير
ملنع مزيل ضباب الزجاج األمامي من العمل ■

بشكل غري صحيح
ال تضع أية أغراض عىل لوحة أجهزة التحكم 

واملقاييس بحيث تغطي فتحات التهوية. وإال فقد 
تتم إعاقة جريان الهواء مما يمنع عمل مزيالت 

ضباب الزجاج األمامي.
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إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

الشاشة الرئيسية■
اخرت الزر املوجود عىل الشاشة باستعمال لوحة 

 Remoteملس وحدة التحكم عن بعد 
Touch.

 بتنفيذ اإلجراءات  و يمكن تعديل 
التالية.

عملية التمرير الرسيع: قم بتحريك املؤرش إىل 
البند املرغوب ثم قم بتمرير شاشة لوحة اللمس 

إىل األعىل أو األسفل.
يمكن تعديل البند املختار درجة واحدة.

عملية التتبع: قم بتتبع سطح اللوحة بعد اختيار 
البند املرغوب.

يمكن تعديل البند املختار باملقدار الذي تحرك به 
إصبعك.

ال يمكن القيام بعملية التتبع أثناء القيادة.

/أجهزة تهوية *أجهزة تدفئة املقعد
املقعد

أجهزة تدفئة املقاعد
لتدفئة قماش املقاعد

أجهزة تهوية املقاعد
تحافظ عىل تيار هواء جيد عىل قماش املقاعد 

عن طريق سحب الهواء إىل داخل املقاعد
" املوجود عىل وحدة MENUاضغط الزر "

 واخرت Remote Touchالتحكم عن بعد 
"تكييف الهواء" لعرض شاشة التحكم بنظام 

 يف تكييف الهواء. قم بعد ذلك باختيار 
) لعرض شاشة ٣٠٦ص القائمة الفرعية (

التحكم بأجهزة تدفئة املقاعد/أجهزة تهوية 
املقاعد.

تحذير
لتفادي اإلصابة بحروق طفيفة■

ينبغي االنتباه إذا المس أي من األشخاص التاليني 
املقاعد عندما تكون أجهزة تدفئة املقاعد مضبوطة 

عىل وضع التشغيل:
الرضع واألطفال الصغار واملسنون واملرىض ●

واألشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية
األشخاص ذوو البرشة الحساسة●
األشخاص املتعبون●
أشخاص تناولوا الكحول أو العقاقري الطبية ●

التي تسبب النعاس (الحبوب املنومة وعالج 
الزكام، الخ)

مالحظة
لتفادي تعرض أجهزة تدفئة املقعد وأجهزة ■

تهوية املقعد للتلف
ال تقم بوضع مواد ثقيلة ذات سطح غري مستو عىل 

املقعد وال تقم بغرز مواد مدببة (إبر، مسامري، 
الخ) يف املقعد.

 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تقم باستعمال الوظائف عندما يكون املحرك 

النظام الهجني يف وضع اإليقاف.

شاشة التحكم

AB



٣١٣

٥

استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

اضبط مستوى رسعة مروحة جهاز تهوية 
املقعد

 مستويات.٣يمكن ضبط جهاز تهوية املقعد عىل 
يتم عرض مستوى رسعة املروحة عىل الشاشة عند 

تشغيل جهاز تهوية املقعد.
اضبط مستوى درجة حرارة جهاز تدفئة 

املقعد
 مستويات.٣يمكن ضبط جهاز تدفئة املقعد عىل 

يتم عرض مستوى درجة الحرارة عىل الشاشة عند 
تشغيل جهاز تدفئة املقعد.

مؤرشات تشغيل/إيقاف الوضع التلقائي
ييضء املؤرش املوجود عىل الشاشة عندما يكون 
الوضع التلقائي مضبوطاً عىل وضع التشغيل.

قائمة الوظائف الفرعية
ضغط زر الوظائف الفرعية املوجود عىل وحدة 

 يسمح بضبط Remote Touchالتحكم عن بعد 
الوظائف التالية عىل الوضع التلقائي.

: جهاز تدفئة/تهوية املقعد األيرس
: جهاز تدفئة/تهوية املقعد األيمن

الشاشة الفرعية■

عرض شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء 
) ٣٠٦ص(

اضبط مستوى درجة حرارة جهاز تدفئة 
املقعد

كلما تم اختيار املفتاح يتغري مستوى درجة الحرارة 
ومؤرش املستوى (برتقايل) كالتايل:

 AUTO    Hi    Mid    Lo    Off 
اضبط مستوى رسعة مروحة جهاز تهوية 

املقعد
كلما تم اختيار املفتاح يتغري مستوى رسعة املروحة 

ومؤرش املستوى (أزرق) كالتايل:
 AUTO    Hi    Mid    Lo    Off 

يمكن استخدام أجهزة تدفئة املقاعد وأجهزة تهوية ■
املقاعد عندما

مفتاح الطاقة يف  يكون مفتاح تشغيل املحرك 
>.IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

وضع التحكم املرتبط بنظام تكييف الهواء■
قد تزداد رسعة مروحة جهاز تهوية املقعد وفقاً 

لرسعة مروحة نظام تكييف الهواء حني تكون األوىل 
مضبوطة عىل املستوى العايل.

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري تهيئات الوضع التلقائي الخاصة بأجهزة 

تدفئة وتهوية املقاعد. (املزايا القابلة لإلعداد حسب 
)٤٥٢ص الطلب: 

A

B

C

D

A

B

C



استعمال نظام تكييف الهواء. ٣-٣١٤٥

تحذير
لتفادي ازدياد الحرارة واإلصابة بحروق ■

طفيفة
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 

استعمال أجهزة تدفئة املقاعد.
ال تقم بتغطية املقعد ببطانية أو وسادة عند ●

استعمال جهاز تدفئة املقعد.
ال تستعمل جهاز تدفئة املقعد ملدة أطول من ●

الالزم.



٣١٥

٥

استعمال املصابيح الداخلية. ٤-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال املصابيح الداخلية.٤-٥

مصابيح مقبض الباب الخارجي
)٣١٦ص املصابيح الشخصية (

أضواء املقاعد
مصباح ذراع تبديل الرسعات
مصابيح زينة إطار الباب

مصابيح تيضء عند فتح الباب
مصابيح منطقة األقدام

إضاءة/إطفاء املصابيح الشخصية تلقائياً■
نظام الدخول املضاء: تيضء أو تنطفئ املصابيح ●

مفتاح  تلقائياً وفقاً لوضع مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة ووجود املفتاح اإللكرتوني يف السيارة من 

عدمه، وكذلك وفقاً ملا إذا كانت األبواب مؤمنة أم 
غري مؤمنة وما إذا كانت األبواب مفتوحة أم 

مغلقة.

إذا ظلت املصابيح الشخصية مضاءة عند ضبط ●
مفتاح الطاقة عىل وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

 دقيقة.٢٠اإليقاف فإنها ستنطفئ تلقائياً بعد 
عندما ال تستجيب املصابيح الشخصية كاملعتاد■
عند التصاق املاء، األوساخ، الخ بسطح العدسة●
عند التشغيل بأيد مبللة●
عند ارتداء قفازات، الخ●

الئحة املصابيح الداخلية

مواضع املصابيح الداخلية

A

B

C

D

E

F

G



استعمال املصابيح الداخلية. ٤-٣١٦٥

إعداد سيارتك حسب الطلب■
يمكن تغيري التهيئة (مثل املدة املنقضية قبل انطفاء 

املصابيح). (املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: 
 ٤٥٢ص(

ضبط موضع الباب عىل وضع التشغيل■
اضغط مفتاح املصباح الشخيص املرتبط بالباب
تيضء أو تنطفئ املصابيح وفقاً ملا إذا كانت األبواب 

مفتوحة أم مغلقة.
 عندما يكون موضع الباب يف ييضء مؤرش 

وضع التشغيل.

تشغيل/إطفاء األضواء■
املس الضوء

يتم تشغيل األضواء عند فتح أحد األبواب بينما 
موضع الباب مضبوط عىل وضع التشغيل.

مالحظة
إزالة عدسات املصابيح■

ال تقم أبداً بإزالة عدسات املصابيح الشخصية. وإال 
قد تتلف املصابيح.

 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال ترتك املصابيح مضيئة ملدة أكثر من الالزم 

النظام الهجني متوقفاً عن  عندما يكون املحرك 
العمل.

تشغيل املصابيح الشخصية

A



٣١٧

٥

استعمال أماكن التخزين. ٥-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال أماكن التخزين.٥-٥

)٣١٧ص صندوق القفازات (
الشبكة االحتياطية
جيوب األبواب

الصندوق الحاوي/الصندوق االحتياطي 
) ٣١٨ص(

)٣١٨ص حامالت األكواب (

افتحه (اضغط عىل زر فتح صندوق ١
القفازات)

لفك التأمني باملفتاح امليكانيكي٢
للتأمني باملفتاح امليكانيكي٣

مصباح صندوق القفازات■
ييضء مصباح صندوق القفازات عندما تكون 

مصابيح مؤخرة السيارة مضاءة.
املفتاح الرئييس لفاتح غطاء صندوق األمتعة■
 ١٣٥ص
 فولط فارغة الشحنة١٢إذا كانت البطارية ■

ص ال يمكن فتح صندوق القفازات كاملعتاد. راجع 
 ملعرفة كيفية فتح صندوق القفازات.٤٢٣

الئحة أماكن التخزين

مواضع أماكن التخزين

تحذير
األشياء التي ينبغي عدم تركها يف السيارة■

ال ترتك النظارات أو والعات السجائر أو البخاخات 
يف أماكن التخزين ألن تلك األشياء قد تؤدي إىل ما 

ييل عندما تصبح درجة حرارة املقصورة عالية:
قد تتشوه النظارات بفعل الحرارة أو تتصدع ●

إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخرى.

A

B

C

D

E

قد تنفجر والعات السجائر أو البخاخات. قد ●
تشتعل والعة السجائر أو قد يخرج الغاز من 

البخاخة إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخرى 
مما يتسبب يف خطر نشوب حريق.

عند عدم استعمال حجريات التخزين■
عند القيادة أو عند عدم استعمال حجريات 

التخزين، حافظ عىل األغطية مغلقة.
يف حالة الفرملة املفاجئة أو االنحراف املفاجئ ربما 

يؤدي ذلك إىل وقوع حادث بسبب اصطدام أحد 
الركاب بالغطاء املفتوح أو باملواد املخزنة فيه.

صندوق القفازات



استعمال أماكن التخزين. ٥-٣١٨٥

: قم بتحريك مسند الذراع إىل ١ الفتح قليالً
الخلف قدر اإلمكان مع الضغط عىل الزر.

اضغط الزر إلغالقه.
الفتح بشكل كامل: ارفع مسند الذراع مع ٢

الضغط عىل املقبض.

مصباح الصندوق الحاوي■
يضاء مصباح الصندوق الحاوي عندما تكون 

مصابيح مؤخرة السيارة مضاءة.
استخدام الصندوق االحتياطي■

ال تقم بوضع األكواب أو علب املرشوبات وما إىل ذلك 
يف الصندوق االحتياطي.

لفتحه، اضغط لألسفل وافتح غطاء حامل 
الكوب.

الصندوق الحاوي/الصندوق االحتياطي

تحذير
عند إغالق الصندوق الحاوي■

الزم الحذر حتى ال تعلق أصابعك وما إليها به.

مالحظة
لتفادي إلحاق رضر بالصندوق الحاوي■
ال تسحب املقبض أثناء تحريك مسند الذراع.●
ال تضغط عىل مسند الذراع بقوة زائدة.●

حامل الكوب

تحذير
البنود غري املناسبة لالستعمال يف حامل الكوب■

ال تضع أي يشء غري الكوب أو علبة املرشوب يف 
حامل الكوب. ينبغي عدم تخزين املواد األخرى يف 

. حامل الكوب حتى عندما يكون الغطاء مغلقاً
قد تنقذف املواد األخرى من حامل الكوب يف حال 
وقوع حادث أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة 

مما يتسبب يف إصابات. إذا كان ذلك ممكنا، قم 
بتغطية املرشوبات الساخنة ملنع انسكابها وذلك 

لتفادي اإلصابة بحروق.

مالحظة
لتفادي إتالف حامل الكوب ومفاتيح التحكم ■

بنظام تكييف الهواء
ال تضغط عىل حامل الكوب بقوة زائدة.●
توخى الحذر عند وضع قنينة طويلة يف حامل ●

الكوب. عند إخراج القنينة من الحامل أو عند 
الفرملة بشكل مفاجئ، قد ترتطم القنينة 

بمفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء مما يؤدي 
إىل إتالف مفاتيح أو أجزاء نظام تكييف الهواء.



٣١٩

٥

استعمال أماكن التخزين. ٥-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

ارفع الخطافات عند الحاجة إليها.
خطاطيف األمتعة مصممة لتثبيت األغراض غري 

الثابتة.

ترخية الحزام١
شد الحزام٢

ترخية/شد الحزام■

ترخية الحزام١
شد الحزام٢
تخزين الحزام■

مزايا صندوق األمتعة

خطاطيف األمتعة

تحذير
عند عدم استعمال خطاطيف األمتعة■

لتاليف التعرض إلصابات، قم دائما بإعادة 
خطاطيف األمتعة إىل مواضعها األصيل عند عدم 

استعمالها.

خطاطيف تعليق أكياس املشرتيات

مالحظة
لتفادي تعرض خطاطيف تعليق أكياس ■

املشرتيات للتلف
 كجم عىل ٢ال تقم بتعليق أي يشء أثقل من 

خطاطيف تعليق أكياس املشرتيات.

حزام تخزين طقم اإلسعافات األولية

حزام تثبيت عاكس التحذير



استعمال أماكن التخزين. ٥-٣٢٠٥

طي الحزام١
تثبيت الحزام باملشبك٢

قم بتخزين حزام تثبيت عاكس التحذير عند عدم 
استعماله لتفادي إلحاق رضر بالحزام.



٣٢١

٥

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى. ٦-٥

ةيلخادلا تازيهجتلا

استعمال التجهيزات الداخلية األخرى.٦-٥

لضبط حاجب الشمس عىل املوضع األمامي، ١
اقلبه لألسفل.

لضبط حاجب الشمس عىل املوضع الجانبي، ٢
اقلبه لألسفل وخلصه من الخطاف ثم 

حركه إىل الجانب.

افتح الغطاء.
ييضء املصباح عند فتح الغطاء.

 تلقائيا GPSيتم ضبط وقت الساعة 
.GPSباستخدام معلومات الوقت 

للمزيد من التفاصيل، راجع "دليل مالك نظام 
التوجيه".

يرجى استعمال مأخذ الطاقة إلمداد الطاقة 
 ١٢لألجهزة الكهربائية التي تستخدم أقل من 

 أمبري (استهالك ١٠فولط من التيار املبارش/
 واط).١٢٠طاقة 

افتح الغطاء.

يمكن استخدام مأخذ الطاقة عندما■
مفتاح الطاقة مضبوط عىل  مفتاح تشغيل املحرك 

 أو وضع ACCESSORYوضع الكماليات 
>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 

التجهيزات الداخلية األخرى

حاجبات الشمس

مرايا الزينة

مالحظة
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

ال ترتك املصابيح مضيئة ملدة أكثر من الالزم 
النظام الهجني متوقفاً عن  عندما يكون املحرك 

العمل.

الساعة

مأخذ الطاقة



استعمال التجهيزات الداخلية األخرى. ٦-٣٢٢٥

■LC500 عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل :
وضع اإليقاف

قم بفصل األجهزة الكهربائية التي بها وظائف 
الشحن، كالبطاريات املحمولة.

إذا ظلت مثل هذه األجهزة موصولة، فقد ال يتم 
إيقاف مفتاح تشغيل املحرك بشكل طبيعي.

■LC500hعند إيقاف تشغيل النظام الهجني :
قم بفصل األجهزة الكهربائية التي بها وظائف 

الشحن، كالبطاريات املحمولة.
إذا ظلت مثل هذه األجهزة موصولة، فقد ال يتم 

إيقاف تشغيل النظام الهجني بشكل طبيعي.
استعمال مأخذ الطاقة■

شكل حافة فاصل الصندوق الحاوي يسمح بتمرير 
الكابالت الكهربائية من خالله عند إغالق غطاء 

الصندوق الحاوي بشكل جزئي.

الستعمال خطاف الثياب، اضغطه بحيث يربز 
للخارج.

قم بتحريك مظلة الشمس لفتحها.

مالحظة
عند عدم استعمال مأخذ الطاقة■

لتفادي تعرض مأخذ الطاقة للتلف، قم بإغالق 
غطاء مأخذ الطاقة عند عدم استعمال مأخذ 

الطاقة. قد يؤدي دخول أجسام غريبة أو سوائل 
يف مأخذ الطاقة إىل حدوث تماس يف الدائرة 

الكهربائية.
 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

ال تقم باستعمال مأخذ الطاقة ملدة أكثر من الالزم 
النظام الهجني متوقفاً عن  عندما يكون املحرك 

العمل.

خطاطيف الثياب

تحذير
األشياء التي ال يجوز تعليقها■

ال تقم بتعليق عالقات ثياب أو أغراض أخرى 
صلبة أو حادة عىل الخطاف. عند انتفاخ األكياس 
الهوائية العلوية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة 

، قد تنقذف هذه األغراض مما SRSالتكمييل 
يؤدي إىل الوفاة أو التعرض إلصابات خطرية.

عند عدم استعمال خطاطيف الثياب■
قم بإعادة خطاطيف الثياب إىل مواضعها األصلية 

عند عدم استعمالها.
قد ترتطم رؤوس الركاب بخطاطيف الثياب عند 

ركوبهم املقاعد الخلفية أو نزولهم منها مما يؤدي 
إىل وقوع إصابات.

مظلة الشمس (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بها)



٦
٣٢٣

٦

ةيانعلاو ةنايصلا

الصيانة والعناية
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 ابدأ من أعىل ألسفل وقم بصب كمية كبرية
من املاء عىل هيكل السيارة وواقيات الوحل 

وأسفل السيارة إلزالة أي وسخ أو غبار.
 اغسل هيكل السيارة باستخدام إسفنجة أو

خرقة ناعمة كالشامواه مثالً.
 إلزالة البقع الصعبة، استخدم الصابون

الخاص بغسل السيارات ثم اشطف السيارة 
باملاء بعناية.

.امسح املاء من السيارة
 قم بتشميع السيارة عندما تتآكل الطبقة

املقاومة للماء.
إذا لم تتشكل القطرات املائية عىل األسطح النظيفة، 

قم بتشميع السيارة بعدما يربد الهيكل.

 (بالستيك ألياف الكربون املقوى) CFRPأجزاء ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

 إذا تعرضت CFRPقد يتغري لون أجزاء بالستيك ●
لألشعة التحت البنفسجية لفرتات طويلة من 

الزمن، ولذلك تويص لكزس بصف السيارة يف 
مكان ال تتعرض فيه ألشعة الشمس املبارشة.

ال تستعمل الشمع الذي يحتوي عىل مواد كاشطة.●
ال تستخدم ماكينات الغسل التلقائي للسيارات ●

 CFRPألنها قد تسبب خدوشاً يف أجزاء بالستيك 
وترض بطالئها.

*طالء ذاتي االستعادة■

جسم السيارة مغطى بطالء ذاتي االستعادة مضاد 

للخدوش الصغرية التي تتعرض لها السيارة يف 
مغسل السيارات، الخ.

 سنوات من وقت ٨ إىل ٥يظل الطالء فعاالً ملدة ●
خروج السيارة من املصنع.

تختلف املدة التي تستغرقها االستعادة وفقاً لعمق ●
الخدش ودرجة الحرارة الخارجية.

قد تصبح املدة التي تستغرقها االستعادة أقرص من 
املعتاد عند تسخني الطالء بصب ماء دافئ عليه.

ال يمكن إزالة الخدوش العميقة الناجمة عن ●
احتكاك املفاتيح أو العمالت املعدنية وغريها 

بالطالء.
ال تستعمل الشمع الذي يحتوي عىل مواد كاشطة.●

 (إذا كانت سيارتك CFRPأجزاء بالستيك :*
مجهزة بها) غري مغطاة بطالء ذاتي االستعادة.

تنظيف املناطق ذات األلوان املعدنية■
ال تستخدم بيكربونات الصودا (بيكربونات 

الصوديوم) أو الشمع املحتوي عىل مواد كاشطة.
ماكينات الغسل التلقائي للسيارات (السيارات غري ■

)CFRPاملجهزة بأجزاء بالستيك 
قم بطي املرايا قبل غسل السيارة. ابدأ غسل ●

السيارة من مقدمتها. تأكد من تمديد املرايا قبل 
القيادة.

قم بغسل السيارة بعد خفض الجناح الخلفي ●
الفعال. إذا تم غسل السيارة والجناح الخلفي 
الفعال مرفوع، قد تعلق فرش ماكينة الغسل 

التلقائي للسيارات عىل الجناح الخلفي الفعال وذلك 
حسب نوع املاكينة. يف هذه الحالة قد ال يتم تنظيف 

الجناح الخلفي الفعال بشكل جيد أو قد يتعرض 
لخدوش أو أرضار.

الفرش املستخدمة يف ماكينة الغسل التلقائية ●
للسيارات قد تسبب خدوشاً بسطح السيارة كما قد 

ترض بطالئها.
ماكينة الغسل للسيارات باستخدام املاء عايل ■

الضغط
ال تعمد إىل تقريب حافة الفوهة من الفراغات التي 

حول األبواب أو محيط النوافذ، أو إىل رش هذه 
املناطق بصورة مستمرة.

تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة 
وحمايتها

قم بالتنظيف بالطريقة املناسبة لكل من 
املكونات وموادها.

تعليمات التنظيف
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مالحظات حول النظام الذكي لدخول السيارة ■
وبدء التشغيل

إذا تبلل مقبض الباب عند وجود املفتاح اإللكرتوني 
ضمن املدى الفعال، قد يتم تأمني الباب وفك تأمينه 
بصورة متكررة. يف تلك الحالة، قم بتنفيذ عمليات 

التصحيح التالية لغسل السيارة:
 ٢ضع املفتاح يف مكان بعيد عن السيارة بمقدار ●

مرت أو أكثر عند غسل السيارة. (احرص عىل عدم 
تعريض املفتاح للرسقة.)

اضبط املفتاح اإللكرتوني عىل وضع توفري شحنة ●
البطارية إلبطال النظام الذكي لدخول السيارة 

)١٣٨ص وبدء التشغيل. (
عجالت األملنيوم■
قم بإزالة أي وسخ عىل الفور باستعمال مادة ●

منظفة متعادلة.
قم بإزالة املادة املنظفة باملاء عىل الفور بعد ●

االستعمال.
احرص عىل مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ●

لحماية الطالء من التلف.
ال تستخدم مواد تنظيف حمضية أو قلوية أو •

كاشطة
ال تستخدم فرشاة خشنة•
ال تستخدم مادة منظفة للعجالت عندما تكون •

العجالت ساخنة، كما هو الحال بعد قيادة السيارة 
أو ركنها يف الجو الحار مثالً

طالء فكي الفرامل■
قم باستخدام مادة تنظيف متعادلة. ال تقم ●

باستعمال فرشاة خشنة أو مواد تنظيف كاشطة 
بما أنها قد تلحق رضرا بالطالء.

ال تقم بتنظيف فكي الفرامل بمواد التنظيف عندما ●
يكونان ساخنني.

قم بإزالة املادة املنظفة باملاء عىل الفور بعد ●
االستعمال.

واقيات الصدمات■
ال تفركها باستعمال منظفات كاشطة.

الطالء الطارد للماء للنوافذ الجانبية األمامية■
يمكن للتنبيهات االحتياطية التالية إطالة فعالية ●

الطالء الطارد للماء.
قم بإزالة أي من الغبار واألوساخ من النوافذ •

الجانبية األمامية يف فرتات منتظمة.
ال تسمح للغبار واألوساخ بالرتاكم عىل النوافذ ملدة •

طويلة من الزمن.
قم بتنظيف النوافذ باستعمال قطعة قماش ناعمة 

ومبللة بأرسع ما يمكن.
ال تقم باستعمال أي من الشمع ومنظفات الزجاج •

التي تحتوي عىل مواد كاشطة.
ال تقم باستعمال أية مواد معدنية إلزالة تكثف •

الرطوبة املرتاكمة.
عند انخفاض أداء الطالء الطارد للماء، يمكن ●

تصليح الطالء. اتصل بوكيل لكزس.

تحذير
عند غسل السيارة■

ال تقم بصب املاء يف داخل حجرية املحرك. القيام 
بذلك يمكن أن يؤدي اىل نشوب حريق يف األجهزة 

الكهربائية وغريها.
عند تنظيف الزجاج األمامي■

اضبط مفتاح املاسحة عىل وضع اإليقاف.
إذا كان مفتاح املاسحة مضبوطاً عىل الوضع 

AUTO قد تعمل املاسحات بصورة غري متوقعة ،
يف الحاالت التالية، مما قد يؤدي إىل احتباس يديك 

بها أو التعرض إلصابات خطرية أخرى وإلحاق 
رضر بريش املاسحات.

إيقاف
AUTO

عند مالمسة يد للجزء العلوي من الزجاج ●
األمامي املركب فيه مستشعر قطرات املطر

عند وضع خرقة مبللة أو ما يعادلها بالقرب من ●
مستشعر قطرات املطر

A

B
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تحذير
عند ارتطام يشء ما بالزجاج األمامي●
عند مالمسة يدك لجسم مستشعر قطرات املطر ●

بصورة مبارشة أو ارتطام يشء ما بمستشعر 
قطرات املطر

تنبيهات احتياطية حول أنابيب غاز العادم ■
وجنيحات صد الهواء املركب عىل واقية 

الصدمات الخلفية
تؤدي غازات العادم إىل رفع درجة حرارة أنابيب 

غاز العادم وجنيحات صد الهواء املركب عىل واقية 
الصدمات الخلفية، ولذلك ال تلمس أنابيب غاز 
العادم وجنيحات صد الهواء املركب عىل واقية 

النظام  الصدمات الخلفية أثناء تشغيل املحرك 
النظام  الهجني أو بعد إيقاف تشغيل املحرك 

الهجني مبارشة.
عند غسل السيارة، يرجى مراعاة عدم ملس أنابيب 

غاز العادم وجنيحات صد الهواء املركب عىل واقية 
الصدمات الخلفية إىل أن تربد درجة حرارتهما 
بصورة كافية، حيث أن ملس أنابيب غاز العادم 
الساخنة وجنيحات صد الهواء الساخنة املركبة 
عىل واقية الصدمات الخلفية قد يسبب اإلصابة 

بالحروق.
تنبيهات احتياطية حول واقية الصدمات ■

الخلفية املجهزة بنظام مراقبة املنطقة الصعبة 
الرؤية (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يف حالة تشقق أو خدش طالء واقية الصدمات 
الخلفية، قد يؤدي ذلك إىل وقوع خلل يف النظام. 

إذا حدث هذا، استرش وكيل لكزس لديك.

مالحظة
وضع الطالء عىل جسم السيارة (السيارات ■

)CFRPاملجهزة بأجزاء بالستيك 
ال تقم بوضع أي طالء عىل جسم السيارة ألن 

القيام بذلك قد يؤدي إىل تلف طالء السيارة أو 
تراجع فعاليته.

لتفادي تآكل الطالء وإصابة جسم السيارة ■
ومكوناتها بالصدأ (عجالت األملنيوم وغريها)

اغسل السيارة عىل الفور يف أي من الحاالت ●
التالية:

بعد القيادة بالقرب من شاطئ البحر•
بعد القيادة عىل الطرقات املالحة•
عند وجود قطران الفحم أو غبار الطلع أو •

سوائل األشجار عىل السطح املطيل للسيارة
عند وجود حرشات ميتة أو إفرازات حرشات أو •

طيور عىل السطح املطيل
بعد القيادة يف املناطق امللوثة بالسخام أو •

الدخان الزيتي أو غبار املناجم أو برادة الحديد 
أو املواد الكيميائية

إذا أصبحت السيارة متسخة بالغبار أو الطني •
بصورة كثيفة

يف حالة سكب سوائل مثل البنزين أو الجازولني •
عىل السطح املطيل للسيارة

يف حالة تشقق أو خدش الطالء، اطلب إصالحه ●
عىل الفور.

عند تخزين العجالت، قم بإزالة أي وسخ منها ●
وتخزينها يف مكان منخفض الرطوبة، وذلك 

لتفادي إصابتها بصدأ.
تنظيف املصابيح الخارجية■
اغسلها بعناية. ال تقم باستعمال املواد العضوية ●

وال تفركها بفرشاة خشنة. 
وإال فقد يؤدي ذلـك إىل إلحاق رضر بأسطح 

املصابيح.
ال تضع الشمع عىل أسطح املصابيح. ●

فقد يلحق الشمع الرضر بالعدسات.
عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات■

اضبط مفتاح املاسحة عىل وضع اإليقاف.
إذا كان مفتاح املاسحة مضبوطاً عىل الوضع 

AUTO قد يتم تشغيل املاسحات مما قد يؤدي ،
إىل إلحاق رضر بريش املاسحات.
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 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية. امسح األسطح املتسخة باستخدام 

قطعة قماش مبللة بماء فاتر.
 إذا لم تكن إزالة األوساخ ممكنة، امسحها

باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة 
% ١التنظيف املتعادلة املخففة برتكيز 

تقريباً. 
قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش 

وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية واملاء 
بعناية فائقة.

غسل سجاد األرضية بالشامبو■
يتوفر يف األسواق العديد من املنظفات التجارية ذات 

الرغوة. يوىص باستعمال إسفنجة أو فرشاة لنرش 
الرغوة. قم بمسح سجاد األرضية يف دوائر متداخلة. 

ال تقم باستعمال املاء. امسح سطوحها املتسخة 
وحافظ عليها جافة. يمكن الحصول عىل أفضـل 

نتائج بالحفاظ عىل سجاد األرضية يف أقىص حاالت 
الجفاف املمكنة.

التعامل مع أحزمة املقاعد■
قم بتنظيف أحزمة املقاعد بصابون معتدل ومياه 

فاترة باستخدام خرقة أو إسفنجة. كذلك قم بمعاينة 
األحزمة بصورة دورية للتأكد من عدم تهالكها أو 

تعرضها للتهرئة أو القطع.
عند تنظيف األجزاء املغطاة بالسجاد من صندوق ■

القفازات أو الصندوق الحاوي، إلخ
إذا قمت باستعمال رشيط الصق قوي، قد يؤدي ذلك 

إىل تعرض سطح السجاد للتلف.

مالحظة
عند استعمال ماكينة الغسل للسيارات ■

باستخدام املاء عايل الضغط
عند غسل السيارة، ال تقم بتعريض الكامريا أو ●

املنطقة املحيطة بها أو مقابض األبواب 
الخارجية من الداخل للماء العايل الضغط 

املتدفق من ماكينة غسل السيارات مبارشة. قد 
ال يعمل الجهاز بشكل عادي بسبب صدمة املاء 

عايل الضغط.
ال تقرب حافة الفوهة من األغلفة (املغطاة ●

باملطاط أو الراتينج) أو الوصالت أو األجزاء 
التالية. قد تتعرض هذه األجزاء للتلف إذا 

تعرضت للماء عايل الضغط.
األجزاء املتعلقة بقوة السحب•
األجزاء املتعلقة بجهاز التوجيه•
األجزاء املتعلقة بجهاز التعليق•
األجزاء املتعلقة بنظام الفرامل•

 سم عىل ٣٠حافظ عىل فوهة التنظيف عىل بعد ●
األقل من جسم السيارة. وإال فقد تتعرض 

األجزاء الراتنجية كالخطوط الزخرفية وواقيات 
الصدمات للتشوه والتلف. وال توجه الفوهة عىل 

نفس املنطقة بشكل متواصل.
ال تعمد إىل رش الجزء السفيل من الزجاج ●

األمامي بصورة مستمرة. إذا دخل املاء يف فتحة 
السحب الخاصة بنظام تكييف الهواء املوجودة 
بالقرب من الجزء السفيل من الزجاج األمامي، 

فقد ال يعمل نظام تكييف الهواء بشكل صحيح.
●LC500h ال تقم بتنظيف أسفل السيارة :

باستخدام ماكينة غسل السيارات باملاء العايل 
الضغط.

تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة 
وحمايتها

قم بالتنظيف بالطريقة املناسبة لكل من 
املكونات وموادها.

حماية التجهيزات الداخلية للسيارة
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 (بالستيك ألياف الكربون املقوى) CFRPأجزاء ■
(إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

 يف ممسحات األحذية. CFRPيتم استخدام بالستيك 
عند القيام بتنظيف ممسحات األحذية، قم بإزالة 

األوساخ باستخدام قطعة قماش أو شامواه صناعي 
ناعمة مبللة باملاء ثم امسح أسطح املمسحات بقطعة 

قماش ناعمة وجافة إلزالة املاء املتبقي.

تحذير
املاء داخل السيارة■
●LC500 ال تقم برش أو سكب أي سوائل يف :

السيارة.
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل وقوع خلل يف 
األجهزة الكهربائية وغريها أو نشوب حريق.

LC500h ال تقم برش أو سكب أي سوائل يف :
السيارة، عىل األرضية، أو عىل املقاعد الخلفية، 

أو يف فتحات التهوية الخاصة بالبطارية 
الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) أو يف 

) . )٨٣ص صندوق األمتعة مثالً
القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل وقوع خلل يف 

البطارية الهجينة واألجهزة الكهربائية وغريها 
أو إىل نشوب حريق.

تأكد من عدم تعرض أجزاء نظام تقييد الحركة ●
 أو األسالك بداخل السيارة SRSالتكمييل 
)٤٣ص للبلل. (

العطل الكهربائي قد يؤدي إىل انتفاخ األكياس 
الهوائية أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد 

يسبب الوفاة أو التعرض إلصابات جسيمة.
تنظيف التجهيزات الداخلية (وخصوصاً لوحة ■

أجهزة التحكم واملقاييس)
ال تقم باستعمال شمع تلميع أو مادة تلميع 

منظفة. القيام بذلك قد يتسبب يف انعكاس لوحة 
أجهزة التحكم واملقاييس عىل الزجاج األمامي، مما 

يعيق رؤية السائق ويسبب وقوع حادث، األمر 
الذي يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
املواد املنظفة■
ال تقم باستعمال األنواع التالية من املنظفات، ●

حيث أنها قد تزيل طالء التجهيزات الداخلية 
للسيارة أو تسبب أثراً مخططاً أو تلف السطوح 

املطلية:
لألجزاء ما عدا املقاعد: املواد العضوية مثل •

البنزين أو الجازولني أو املحاليل القلوية أو 
الحمضية أو األصباغ واملبيضات

للمقاعد: املحاليل القلوية أو الحمضية مثل الثنر •
أو البنزين والكحول

ال تقم باستعمال شمع تلميع أو مادة تلميع ●
منظفة. القيام بذلك قد يؤدي إىل تلف سطوح 

مطلية للوحة أجهزة التحكم واملقاييس أو 
للتجهيزات الداخلية األخرى.

تفادي اإلرضار باألسطح الجلدية■
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

إلحاق الرضر أو التلف باألسطح الجلدية:
قم بإزالة أي غبار أو وسخ عن األسطح الجلدية ●

عىل الفور.
ال تعرض السيارة إىل أشعة الشمس املبارشة ●

لفرتات طويلة من الزمن. يجب إيقاف السيارة 
يف الظل والسيما خالل فصل الصيف.

ال تضع عىل األسطح الجلدية للسيارة أية مواد ●
مصنوعة من الفينيل أو البالستيك أو تلك التي 

تحتوي عىل شمع، حيث أنها قد تلتصق 
باألسطح الجلدية إذا ارتفعت الحرارة داخل 

. السيارة كثرياً
املاء عىل أرضية السيارة■

ال تغسل أرضية السيارة باستخدام املاء.
قد يتم تعريض املكونات الكهربائية املركبة عىل 

أرضية السيارة أو تحتها مثل نظام الصوت 
للتلف، إذا دخل املاء فيها. كذلك قد يؤدي املاء إىل 

تعرض جسم السيارة للصدأ.
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لتجنب انسداد فتحات سحب الهواء الخاصة
بالبطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب)، 

قم بتنظيفها بشكل دوري.

تنظيف فتحات سحب الهواء■
قم بإزالة الغبار من فتحات سحب الهواء 
باستخدام مكنسة كهربائية أو ما شابهها.

احرص عىل عدم استخدام أي يشء غري املكنسة 
الكهربائية لسحب الغبار واملواد العالقة. محاولة 

نفخ الغبار واملواد العالقة باستخدام آلة نفخ الهواء 
املضغوط مثالً قد تؤدي إىل دخولها إىل فتحات 

)٣٣١ص سحب الهواء. (
إذا لم تتمكن من إزالة الغبار واملواد العالقة بشكل 

كامل حني تكون أغطية فتحات سحب الهواء مركبة، 
قم بإزالة األغطية وتنظيف املصايف.

تنظيف املصايف■
إذا لم تتمكن من إزالة الغبار واملواد العالقة 
بشكل كامل حني يكون أغطية فتحة سحب 

الهواء مركباً، قم بإزالة أغطية فتحات سحب 
الهواء وتنظيف املصايف.

انزع الشبكة.١

مالحظة
عند تنظيف الجهة الداخلية من الزجاج األمامي ■

(السيارات املجهزة بنظام سالمة لكزس بالس 
Lexus Safety System + (

ال تقم بتعريض العدسة ملنظف الزجاج. كذلك، ال 
)٢١١ص تلمس العدسة. (

تنظيف الزجاج الخلفي من الداخل■
ال تقم باستعمال منظف الزجاج لتنظيف ●

النافذة الخلفية، حيث أنه قد يرض بأسالك جهاز 
التدفئة الخاص بمزيل الضباب أو الهوائي. 

استخدم خرقة مبللة باملاء الفاتر وامسح النافذة 
برفق لتنظيفها. امسح النافذة بحركة موازية 

ألسالك جهاز التدفئة أو الهوائي.
تأكد من عدم خدش أو إتالف أسالك جهاز ●

التدفئة أو الهوائي.

تنظيف فتحات سحب الهواء الخاصة 
بالبطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 

)LC500hالسحب) (
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انزع املصفاة.٢

قم بإزالة الغبار باستخدام مكنسة كهربائية ٣
أو ما شابهها لتنظيف املصفاة.

قم أيضاً بإزالة الغبار املوجود عىل الشبكة واملصفاة 
باستخدام املكنسة الكهربائية.

قم برتكيب املصفاة يف موضعها األصيل ثم ٤
قم برتكيب الشبكة.

قم بتشغيل النظام الهجني وتأكد من اختفاء ٥
رسالة التحذير من عىل شاشة املعلومات 

املتعددة.
قد يستغرق األمر عدة دقائق قبل اختفاء رسالة 

التحذير.

يجب تنفيذ الصيانة الدورية ملصايف سحب الهواء ■
يف الحاالت التالية

يف بعض الحاالت كما عند استخدام السيارة بشكل 
متكرر أو يف االزدحامات املرورية أو األماكن املغربة، 

قد تحتاج إىل تنظيف مصايف سحب الهواء مرات أكثر. 
للمزيد من التفاصيل، راجع جدول الصيانة الدورية. 

) ٣٤٣، ٣٣٨ص(

صيانة فتحات سحب الهواء■
إذا قمت بقيادة السيارة بينما تكون فتحات سحب ●

الهواء مسدودة، فقد يؤدي هذا إىل الحد من 
شحن/تفريغ شحنة البطارية الهجينة (بطارية 

توليد قوة السحب) وارتفاع معدل استهالك 
الوقود.

قد تحتاج إىل تنظيف فتحات سحب الهواء مرات ●
أكثر وذلك وفقاً للظروف التي يتم فيها استخدام 

السيارة.
تنظيف فتحات سحب الهواء■
الغبار املوجود داخل فتحات سحب الهواء قد يعيق ●

عملية تربيد البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة 
السحب). إذا أصبح شحن/تفريغ شحنة البطارية 

الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) محدوداً، فقد 
تقرص املسافة التي يمكن قيادة السيارة فيها 

باستعمال املوتور الكهربائي (موتور توليد قوة 
السحب) وقد ينخفض معدل االقتصاد يف استهالك 

الوقود.
قم بفحص وتنظيف فتحات سحب الهواء بشكل 

دوري.
سوء التعامل قد يؤدي إىل إلحاق رضر بفتحات ●

سحب الهواء أو املصايف. قم باالتصال بوكيل 
لكزس إذا كانت لديك أية استفسارات حول عملية 

تنظيف املصايف.
سيختلف الفاصل الزمني الرضوري لتنظيف ●

فتحات سحب الهواء وفقاً لبيئة استخدام السيارة.
عند عرض "يجب صيانة أجزاء تربيد البطارية ■

الهجينة عند الوكيل" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات

إذا تم عرض رسالة التحذير هذه عىل شاشة ●
العرض املتعددة املعلومات، قم بإزالة أغطية 

ص فتحات سحب الهواء وتنظيف املصايف. (
٣٢٩(

بعد تنظيف فتحات سحب الهواء واملصفاة، قم ●
بتشغيل النظام الهجني وتأكد من أن رسالة 

التحذير لم تعد معروضة.
 ٢٠قد تحتاج إىل قيادة السيارة ملا يصل إىل حوايل 

دقيقة بعد تشغيل النظام الهجني قبل أن تختفي 
رسالة التحذير. إذا لم تختف رسالة التحذير حتى 

 دقيقة، اطلب من وكيل ٢٠بعد القيادة لحوايل 
لكزس فحص السيارة.
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 قم بإزالة األوساخ باستخدام قطعة قماش
أو شامواه صناعي ناعمة مبللة باملاء.

 امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة
إلزالة أية رطوبة متبقية.

تنظيف املناطق ذات األلوان املعدنية الصقيلة■
توجد عىل املناطق املعدنية طبقة معدن حقيقي عىل 
السطح. من الرضوري تنظيفها بشكل منتظم. إذا 

ظلت املناطق املتسخة بدون تنظيف ملدة طويلة من 
. الزمن فقد يصبح تنظيفها صعباً

 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية.

 امسح أي غبار أو وسخ متبقي باستخدام
قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة تنظيف 

مخففة.
% تقريباً من ٥استخدم محلول مخفف باملاء بواقع 

منظف صوف متعادل.

تحذير
عند تنظيف فتحات سحب الهواء■
ال تستعمل املاء أو السوائل األخرى لتنظيف ●

فتحات سحب الهواء. إذا تم استعمال املاء عىل 
البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) 

أو عىل غريها من املكونات، فقد يؤدي هذا إىل 
حدوث عطل أو نشوب حريق.

عند إزالة أغطية فتحات سحب الهواء (تحت كال ●
جانبي املقعد الخلفي)، تأكد من ضبط مفتاح 

الطاقة عىل وضع اإليقاف إليقاف تشغيل 
النظام الهجني.

مالحظة
عند تنظيف فتحات سحب الهواء■

عند تنظيف فتحات سحب الهواء، احرص عىل عدم 
استخدام أي يشء غري املكنسة الكهربائية لسحب 

الغبار واملواد العالقة. استخدام آلة كآلة نفخ 
الهواء املضغوط لنفخ الغبار واملواد العالقة قد 

يؤدي إىل دخول الغبار أو املواد العالقة إىل داخل 
فتحات سحب الهواء، مما قد يؤثر عىل أداء 

البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) 
ويسبب وقوع خلل.

لتفادي تلف السيارة■
ال تسمح بدخول املاء أو األجسام الدخيلة يف ●

فتحات سحب الهواء بعد إزالة الغطاء.
تعامل بعناية مع املصايف التي تمت إزالتها حتى ●

ال تتعرض ألرضار.
إذا تعرضت املصايف ألرضار، اطلب من وكيل 

لكزس استبدالها بأخرى جديدة.
احرص عىل إعادة تركيب املصايف والغطاء يف ●

مواضعها األصلية بعد التنظيف.

ال تقم برتكيب أي يشء عىل فتحات سحب الهواء ●
غري املصايف املخصصة لهذه السيارة أو تستخدم 

السيارة بدون تركيب املصايف.
عند عرض "يجب صيانة أجزاء تربيد البطارية ■

الهجينة عند الوكيل" عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات

إذا قمت بمواصلة قيادة السيارة مع ظهور رسالة 
التحذير (التي تشري إىل احتمال الحد من شحن/

تفريغ شحنة البطارية الهجينة [بطارية توليد قوة 
السحب]) فقد يؤدي هذا إىل حدوث خلل يف 

البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب). إذا 
تم عرض رسالة التحذير، قم بتنظيف فتحات 

. سحب الهواء فوراً

تنظيف املناطق ذات األلوان املعدنية 
الصقيلة

تنظيف املواد املصنوعة من الجلد
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 قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش
وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية بعناية 

فائقة.
 امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة

إلزالة أية رطوبة متبقية. دع الجلد يجف يف 
منطقة مظللة جيدة التهوية.

العناية باملواد املصنوعة من الجلد■
تويص لكزس بتنظيف األجزاء الداخلية للسيارة عىل 
األقل مرتني كل عام وذلـك للحفاظ عىل جودة داخل 

السيارة.

 قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة
كهربائية.

 امسحها باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة
% ١بمادة التنظيف املتعادلة املخففة برتكيز 

. تقريباً
 قم بعرص أي ماء زائد بقطعة القماش

وامسح آثار مادة التنظيف املتبقية واملاء 
بعناية فائقة.

.قم بتنظيف األسطح بفرشاة ناعمة
ال تقم باستعمال الفرشاة بقوة ألن القيام بذلك قد 

يؤدي إىل وقوع أرضار.
 امسح األسطح بقطعة قماش ناعمة مبللة

بماء بارد أو فاتر ومعصورة.
) دع الجلد االصطناعيAlcantara® * (

يجف يف منطقة مظللة وجيدة التهوية.

*: "Alcantara®"  هي عالمة تجارية مسجلة 
. .Alcantara S.p.Aلرشكة 

تنظيف املواد املصنوعة من الجلد 
االصطناعي

تنظيف األجزاء املصنوعة من الجلد 
)* ®Alcantaraاالصطناعي (
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الصيانة.٢-٦

 يجب إجراء الصيانة يف فرتات زمنية محددة
تبعاً لجدول الصيانة.

يتم تحديد الفرتات الزمنية للصيانة املربمجة 
باالستعانة بقراءة عداد املسافة أو بالفرتات الزمنية 

املحددة املوضحة يف الجدول، أيهما يحل أوال.
يجب إجراء الصيانة بعد آخر فرتة بمراعاة نفس 

الفرتات الزمنية.
أين يمكن إجراء خدمة الصيانة؟

من املفيد أخذ سيارتك إىل وكيل لكزس املحيل إلجراء 
خدمة الصيانة باإلضافة إىل فحوص وتصليحات 

أخرى.
إن الفنيني التابعني للكزس متخصصون يتمتعون 

بأعىل مستويات الكفاءة والتدريب، وتصلهم أحدث 
البيانات املتعلقة بالخدمة والصيانة من خالل 

النرشات الفنية الدورية وإرشادات الخدمة وبرامج 

التدريب الداخلية. لديهم الخربة السابقة للعمل عىل 
سيارات لكزس. أال تعتقد أن هـذا هو الحل األمثل 

بالنسبة لك؟
لقد استثمر وكيل لكزس املعتمد الخاص بك أمواالً 
طائلةً يف العدد واألدوات الخاصة بصيانة سيارات 

لكزس. فهي األقدر عىل القيام باملهمة وبأقل 
التكاليف.

إن قسم الصيانة التابع لوكيل لكزس لديك سيقوم 
بتنفيذ جميع بنود الصيانة الدورية عىل سيارتك 

بصورة اقتصادية وموثوقية عالية.
يجب فحص الخراطيم املطاطية (لنظام التربيد 

والتدفئة، نظام الفرامل، ونظام الوقود) بواسطة 
فني متخصص مؤهل وفقـاً لربنامج الصيانة 

الخاص بالسيارة لكزس.
إن الخراطيم املطاطية من أهم البنود يف عملية 

الصيانة. يجب عىل الفور استبدال أي خراطيم تالفة 
أو متآكلة. يجب مراعاة أن الخراطيم املطاطية 

تتهالك بمرور الزمن، مما يؤدي إىل انتفاخها وبالتايل 
تغري شكلها أو تشققها.

ماذا عن أمور الصيانة التي بمقدورك القيام بها 
بنفسك؟

تتميز العديد من بنود الصيانة بالسهولة بحيث 
يمكنك القيام بها بنفسك إذا كنت تتمتع بأقل 

املهارات امليكانيكية ولديك العدد اليدوية البسيطة 
واملناسبة. يف هـذا القسم سنقدم لك اإلرشادات 

البسيطة حول كيفية القيام بتنفيذ بنود الصيانة 
تلك.

ومع ذلـك يجب مراعاة أن بعض مهام الصيانة 
تتطلب نوعاً خاصاً من العدد اليدوية واملهارات 

الفنية. يجب تنفيذها بواسطة الفنيني املؤهلني. حتى 
وإن كانت لديك الخربة امليكانيكية الكافية للقيام بها 
بنفسك، فإننا نويص بقيام وكيل لكزس لديك بتنفيذ 

أعمال اإلصالح والصيانة هـذه، والسيما أنه 

متطلبات الصيانة

لضمان القيادة اآلمنة واالقتصادية يف 
استهالك الوقود، فإن العناية اليومية 

والصيانة الدورية للسيارة أمر رضوري. 
تويص لكزس بإجراءات الصيانة التالية:

تحذير
يف حالة عدم صيانة سيارتك بصورة صحيحة■

قد تؤدي الصيانة غري الصحيحة إىل إتالفها كما قد 
ينتج عن ذلـك التعرض للوفاة أو إلصابات 

جسدية.
 فولط١٢التعامل مع البطارية ■

 فولط وأطراف توصيلها ١٢إن أعمدة البطارية 
ولوازمها تحتوى عىل الرصاص ومكونات 

الرصاص واملعروف أنها مرضة بالدماغ. لذلـك 
يرجى غسل اليدين عقب التعامل مع البطارية. 

) ٣٥٩ص(

الصيانة املربمجة
الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك



الصيانة. ٢-٣٣٤٦

سيحتفظ بالسجل الذي تُدون فيها بيانات الصيانة 
الخاصة بسيارتك. هـذا السجل مفيد لك للغاية يف 
االستفادة من الصيانة خالل رسيان فرتة الضمان.

هل سيارتك يف حاجة إىل إصالح؟■
كن يقظاً ألي تغريات يف أداء سيارتك أو الصوت 

الصادر منها، واملالحظات النظرية التي تشري إىل 
رضورة إجراء الصيانة. وفيما ييل أبرزها:

عدم تشغيل املحرك من أول مرة أو تعثره أو ●
إصداره ألزيز

تدهور الطاقة بصورة ملحوظة●
صدور أصوات غريبة من املحرك●
وجود ترسب سوائل أسفل السيارة (مع مراعاة أن ●

سقوط قطرات مياه من أنبوب نظام تكييف الهواء 
(. بعد االستعمال يُعد أمراً طبيعياً

التغري يف صوت إصدار غاز العادم (قد يشري ذلـك ●
إىل ترسب أول أكسيد الكربون الخطر. يجب قيادة 

السيارة والنوافذ مفتوحة والتوجه عىل الفور 
لفحص نظام غاز العادم.)

تغري شكل اإلطارات أو صدور أصوات عند ●
االنعطاف أو عدم انتظام اهرتاء اإلطارات

انحراف السيارة إىل إحدى الجهتني عند قيادتها ●
لألمام عىل طريق مستو

صدور أصوات غريبة متعلقة بحركة جهاز التعليق●
ضعف فعالية نظام الفرامل، شعور بضعف ●

مقاومة دواسة الفرامل، قرب مالمستها ألرضية 
السيارة، انحراف السيارة إىل إحدى الجهتني عند 

الضغط عىل دواسة الفرامل
ارتفاع حرارة سائل تربيد املحرك بصورة مستمرة ●

)١٠٠ص إىل أكثر من الحد الطبيعي (
فإذا الحظت أي من هذه املؤرشات، يجب عليك أن 

تأخذ سيارتك إىل وكيل لكزس لديك يف أقرب فرصة 
ممكنة. فإن سيارتك يف حاجة إىل إصالح أو ضبط.



٣٣٥

٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

إجراءات الصيانة:
ف = افحص أو صحّح أو استبدل حسب الحاجة

س = استبدل أو غريِّ أو شحِّم

الصيانة املربمجة

يرجى إجراء الصيانة باتباع الجدول التايل:

متطلبات الصيانة الدورية
سيارتك تحتاج إىل إجراء الصيانة وفقاً لجدول الصيانة الدورية العادية. (راجع "جدول الصيانة الدورية".)

إذا كنت تقود سيارتك بشكل أسايس تحت واحد أو أكثر من ظروف التشغيل الخاصة املذكورة أدناه، ستحتاج 
إىل صيانة بعض البنود املذكورة يف جدول الصيانة عىل فرتات أقرب لالحتفاظ بسيارتك يف حالة جيدة. (راجع 

"جدول الصيانة الدورية اإلضايف".)

أ. ظروف الطريق
. القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج ١

الذائبة.
. القيادة عىل طرق ترابية. (يف املناطق التي ال توجد ٢

فيها الكثري من الطرق املعبدة أو يوجد فيها الكثري من 
الرتاب والهواء فيها جاف.)

ب. ظروف القيادة
. تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: استعمال ١

مقطورة، أو استعمال حمالة سقف، إلخ)
 كم ودرجات ٨. رحالت قصرية متكررة أقل من ٢

الحرارة الخارجية تظل أقل من درجة التجمد. (لن 
يصل املحرك إىل درجة الحرارة العادية.)

. دوران املحرك برسعة التعشيقية لفرتة طويلة من ٣
الزمن و/أو قيادة السيارة برسعة بطيئة ملسافة طويلة 

مثل سيارات دوريات الرشطة أو االستعمال املهني / 
الشخيص مثل سيارات األجرة أو سيارات توزيع 

البضائع.
% أو أكثر من ٨٠. القيادة املستمرة برسعة عالية (٤

الرسعة القصوى للسيارة) ملا يزيد عن ساعتني.

جدول الصيانة الدورية (باستثناء املوديالت الخاصة بجنوب أفريقيا)



الصيانة. ٢-٣٣٦٦

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل

مكونات املحرك الرئيسية
٩٦ف)LC500فسحة الصمامات (١
٢٤ففففأحزمة الدفع٢

زيت املحرك٣

LC500h السيارات) 
الخاصة بهونغ كونغ) 

LC500و 
١٢سسسسسسسس

LC500h باستثناء) 
السيارات الخاصة بهونغ 

كونغ)
قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع 

."١املالحظة 

مصفاة زيت ٤
املحرك

LC500h السيارات) 
الخاصة بهونغ كونغ) 

LC500و 
١٢سسسسسسسس

LC500h باستثناء) 
السيارات الخاصة بهونغ 

كونغ)
قم بتغيريه عند عرض مؤرش التذكري بالصيانة. "راجع 

."١املالحظة 

٢٤فف."٢نظام التربيد/التدفئة "راجع املالحظة ٥
-فف."٣سائل تربيد املحرك "راجع املالحظة ٦

سائل تربيد وحدة التحكم بالطاقة "راجع ٧
-فف)LC500h." (٤املالحظة 

١٢ففففأنابيب وتركيبات غاز العادم٨
نظام اإلشعال

- كم.١٠٠٠٠٠استبدلها كل شمعات اإلشعال٩
١٢فففففففف فولط١٢البطارية ١٠

أنظمة التحكم بالوقود وغاز العادم
٩٦س."٥مصفاة الوقود "راجع املالحظة ١١

 ٦نظام حقن الوقود "راجع املالحظات ١٢
."٧و 

أضف منظف جهاز حقن الوقود إىل خزان الوقود كل 
 كم.١٠٠٠٠



٣٣٧

٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

سفسفمصفاة منظف الهواء١٣
٢٤ف: 
٤٨س: 

١٤
غطاء خزان الوقود، خطوط الوقود، 

وصالت وصمام التحكم ببخار الوقود 
."٢"راجع املالحظة 

٢٤فف

٢٤ففعلبة الفحم١٥
الشاسيه وجسم السيارة

دواسة الفرامل وفرامل االنتظار "راجع ١٦
٦فففففففف."٨املالحظة 

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك ١٧
١٢ففففبطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

٦ففففففففحشيات وأقراص الفرامل١٨

سفففسفففسائل الفرامل١٩
٦ف: 
٢٤س: 

١٢ففففأنابيب وخراطيم الفرامل٢٠

عجلة القيادة والروابط وعلبة تروس ٢١
١٢ففففجهاز التوجيه

٢٤ففففأغلفة عمود الدفع٢٢

الوصلة الكروية والغطاء املانع لدخول ٢٣
١٢ففففالغبار الخاصة بجهاز التعليق

جهاز ٢٤ سائل جهاز نقل الحركة التلقائي 
٢٤ففنقل الحركة الهجني

خراطيم ووصالت مربد سائل جهاز نقل ٢٥
٢٤فف)LC500الحركة التلقائي (

سفسفزيت الرتوس التفاضلية الخلفية٢٦
١٢ف: 
٤٨س: 

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل



الصيانة. ٢-٣٣٨٦

مالحظة:
 كم بعد تغيري زيت املحرك آخر ١٠٠٠٠ شهراً أو قيادة السيارة ملسافة أكثر من ١٢. عند مرور ١

مرة، قم بتغيري كل من زيت املحرك ومصفاة الزيت حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري بالصيانة. قد 
 كم. ١٠٠٠٠يؤدي هذا إىل عرض مؤرش التذكري بالصيانة حتى لو تمت قيادة السيارة ملسافة أقل من 

إذا تمت قيادة السيارة عىل الطرق كثرية الغبار أو الطرق الرتابية بشكل رئييس، قم بتغيري كل من 
 شهور حتى عند عدم عرض مؤرش التذكري بالصيانة.٦ كم أو ٥٠٠٠زيت املحرك ومصفاة الزيت كل 

.١٢ كم أو كل ٢٠٠٠٠ شهراً من الفحص السابق، افحص كل ٤٨ كم أو ٨٠٠٠٠. بعد ٢  شهراً
 كم.٨٠٠٠٠ كم ألول مرة ومن ثم بعد كل ١٦٠٠٠٠. قم بالتغيري عند ٣
 كم.٨٠٠٠٠ كم ألول مرة ومن ثم بعد كل ٢٤٠٠٠٠. قم بالتغيري عند ٤
. بما يف ذلـك املصفاة املركبة يف خزان الوقود.٥
. منظف جهاز حقن الوقود األصيل من تويوتا أو ما يعادله.٦
٧ .LC500 ،فقط للسيارات الخاصة بكوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، غواتيماال، بنما، أروبا :

كوراساو، البريو، األردن، لبنان، البحرين، قطر، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، السعودية، عمان، 
إندونيسيا، الفلبني.

LC500h.فقط للسيارات الخاصة بالبحرين، السعودية، كوستاريكا، غواتيماال، أروبا :
. فحص فرامل االنتظار غري رضوري.٨

راجع الجدول التايل لبنود الصيانة الدورية العادية التي تتطلب تكراراً أكثر للخدمة تبعاً لنوعية 
الظروف القاسية. (لإليجاز، راجع "متطلبات الصيانة الدورية".)

١٢ففففجهاز التعليق األمامي والخلفي٢٧
٦ففففففففاإلطارات وضغط النفخ٢٨

املصابيح وبوق التنبيه واملاسحات ٢٩
٦ففففففففوالغسالة

١٢سسسسسسسسمصفاة نظام تكييف الهواء٣٠

جدول الصيانة الدورية اإلضايف (باستثناء املوديالت الخاصة بجنوب أفريقيا)

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو 
الشهور أيهما أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل
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٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

: القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة.١أ-
بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 
شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل  أنابيب وخراطيم الفرامل*فحص 
الوصلة الكروية والغطاء املانع لدخول *فحص 

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل الغبار الخاص بجهاز التعليق

شهرا١٢ً كم أو كل ١٠٠٠٠كل  أغلفة عمود الدفع*فحص 
عجلة القيادة والوصالت وعلبة تروس *فحص 

 شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل جهاز التوجيه

شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل  جهاز التعليق األمامي والخلفي*فحص 
 إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل الشاسيه وجسم السيارة "راجع املالحظة."

: القيادة عىل طرق ترابية. (يف املناطق التي ال توجد فيها الكثري من الطرق املعبدة أو يوجد فيها الكثري من ٢أ-
الرتاب والهواء فيها جاف.)

شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل تغيري زيت املحرك 
شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل استبدال مصفاة زيت املحرك 

أو استبدال مصفاة منظف الهواء*فحص 
 شهور٣ كم أو كل ٢٥٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٤٠٠٠٠س: كل 

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 
 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 

: تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: استعمال مقطورة، أو استعمال حمالة سقف، إلخ)١ب-
) تغيري زيت املحركLC500h للسيارات الخاصة 

 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500بهونغ كونغ و 

) استبدال مصفاة زيت املحركLC500h 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500للسيارات الخاصة بهونغ كونغ و 



الصيانة. ٢-٣٤٠٦

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 
 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 

أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي *فحص 
جهاز نقل الحركة الهجني

 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل  جهاز التعليق األمامي والخلفي*فحص 
 إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل

 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل الشاسيه وجسم السيارة "راجع املالحظة."

 كم ودرجات الحرارة الخارجية تظل أقل من درجة التجمد. (لن يصل ٨: رحالت قصرية متكررة أقل من ٢ب-
املحرك إىل درجة الحرارة العادية.)

) تغيري زيت املحركLC500h للسيارات الخاصة 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500بهونغ كونغ و 

) استبدال مصفاة زيت املحركLC500h 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500للسيارات الخاصة بهونغ كونغ و 

: دوران املحرك برسعة التعشيقية لفرتة طويلة من الزمن و/أو قيادة السيارة برسعة بطيئة ملسافة ٣ب-
طويلة مثل سيارات دوريات الرشطة أو سيارات األجرة أو سيارات توزيع البضائع.

) تغيري زيت املحركLC500h للسيارات الخاصة 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500بهونغ كونغ و 

) استبدال مصفاة زيت املحركLC500h 
 شهور٦ كم أو كل ٥٠٠٠كل )LC500للسيارات الخاصة بهونغ كونغ و 

 تنظيف مصفاة فتحة سحب هواء التربيد الخاصة
 كم١٠٠٠٠كل )LC500hبالبطارية الهجينة (

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 
 شهور٦ كم أو كل ١٠٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٣ كم أو كل ٥٠٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 

أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي *فحص 
)LC500(

 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

: تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: استعمال مقطورة، أو استعمال حمالة سقف، إلخ)١ب-



٣٤١

٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*
مالحظة:

لرباغي تركيب املقاعد وبراغي تثبيت مكونات أجهزة التعليق األمامية والخلفية.

إجراءات الصيانة:
ف = افحص أو صحّح أو استبدل حسب الحاجة

س = استبدل أو غريِّ أو شحِّم

% أو أكثر من الرسعة القصوى للسيارة) ملا يزيد عن ساعتني.٨٠: القيادة املستمرة برسعة عالية (٤ب-
أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي *فحص 

جهاز نقل الحركة الهجني
 شهرا٢٤ً كم أو كل ٤٠٠٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٨٠٠٠٠س: كل 

جدول الصيانة الدورية (املوديالت الخاصة بجنوب أفريقيا)

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو الشهور أيهما 
أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٥٣٠٤٥٦٠٧٥٩٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٩١٨٢٧٣٦٤٥٥٤ميل

مكونات املحرك الرئيسية
٧٢ففسحة الصمامات١
١٢ففففففأحزمة الدفع٢
١٢سسسسسسزيت املحرك٣
١٢سسسسسسمصفاة زيت املحرك٤
٢٤فففنظام التربيد والتدفئة٥
-ففف."١سائل تربيد املحرك "راجع املالحظة ٦
١٢ففففففأنابيب وتركيبات غاز العادم٧

نظام اإلشعال
-س."٢شمعات اإلشعال "راجع املالحظة ٨
١٢فففففف فولط١٢البطارية ٩

أنظمة التحكم بالوقود وغاز العادم
٩٦س."٣مصفاة الوقود "راجع املالحظة ١٠



الصيانة. ٢-٣٤٢٦

ففسفففمصفاة منظف الهواء١١
٢٤ف: 
٤٨س: 

غطاء خزان الوقود، خطوط الوقود، وصالت وصمام ١٢
٢٤فففالتحكم ببخار الوقود

٢٤ففعلبة الفحم١٣
الشاسيه وجسم السيارة

٢٤ففف."٤دواسة الفرامل وفرامل االنتظار "راجع املالحظة ١٤

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك بطانات ١٥
٢٤فففواسطوانات فرامل االنتظار)

١٢ففففففحشيات وأقراص الفرامل١٦

سفسفسفسائل الفرامل١٧
١٢ف: 
٢٤س: 

١٢ففففففأنابيب وخراطيم الفرامل١٨
١٢ففففففعجلة القيادة والروابط وعلبة تروس جهاز التوجيه١٩
٢٤ففففففأغلفة عمود الدفع٢٠

الوصلة الكروية والغطاء املانع لدخول الغبار الخاصة ٢١
١٢ففففففبجهاز التعليق

٣٦ففسائل جهاز نقل الحركة التلقائي٢٢

خراطيم ووصالت مربد سائل جهاز نقل الحركة ٢٣
٣٦ففالتلقائي

سفسفسفزيت الرتوس التفاضلية الخلفية٢٤
١٢ف: 
٤٨س: 

١٢ففففففجهاز التعليق األمامي والخلفي٢٥
١٢ففففففاإلطارات وضغط النفخ٢٦

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو الشهور أيهما 
أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٥٣٠٤٥٦٠٧٥٩٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٩١٨٢٧٣٦٤٥٥٤ميل



٣٤٣

٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

مالحظة:
 كم.٨٠٠٠٠ كم ألول مرة ومن ثم بعد كل ١٦٠٠٠٠. قم بالتغيري عند ١
 كم.١٠٠٠٠٠. يمكن استبدالها كل ٢
. بما يف ذلـك املصفاة املركبة يف خزان الوقود.٣
. فحص فرامل االنتظار غري رضوري.٤

راجع الجدول التايل لبنود الصيانة الدورية العادية التي تتطلب تكراراً أكثر للخدمة تبعاً لنوعية 
الظروف القاسية. (لإليجاز، راجع "متطلبات الصيانة الدورية".)

١٢ففففففاملصابيح وبوق التنبيه واملاسحات والغساالت٢٧
١٢سسسسسسمصفاة نظام تكييف الهواء٢٨

جدول الصيانة الدورية اإلضايف (املوديالت الخاصة بجنوب أفريقيا)

: القيادة عىل طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة.١أ-
بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 

 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  أنابيب وخراطيم الفرامل*فحص 
الوصلة الكروية والغطاء املانع لدخول *فحص 

 شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل الغبار الخاص بجهاز التعليق

شهرا١٢ً كم أو كل ٧٥٠٠كل  أغلفة عمود الدفع*فحص 
عجلة القيادة والوصالت وعلبة تروس *فحص 

 شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل جهاز التوجيه

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  جهاز التعليق األمامي والخلفي*فحص 
 إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل

 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل الشاسيه وجسم السيارة "راجع املالحظة."

قراءة عداد املسافةفرتة الصيانة:

الشهور (قراءة عداد املسافة أو الشهور أيهما 
أقرب.)

 ١٠٠٠الوحدة: 
١٥٣٠٤٥٦٠٧٥٩٠كم

 ١٠٠٠الوحدة: 
٩١٨٢٧٣٦٤٥٥٤ميل



الصيانة. ٢-٣٤٤٦
قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

: القيادة عىل طرق ترابية. (يف املناطق التي ال توجد فيها الكثري من الطرق املعبدة أو يوجد فيها الكثري من ٢أ-
الرتاب والهواء فيها جاف.)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل تغيري زيت املحرك 
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل استبدال مصفاة زيت املحرك 

أو استبدال مصفاة منظف الهواء*فحص 
 شهرا١٢ً كم أو كل ٧٥٠٠ف: كل 
 شهرا٤٨ً كم أو كل ٦٠٠٠٠س: كل 

بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 
 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 
شهرا١٢ً كم أو كل ٧٥٠٠كل استبدال مصفاة نظام تكييف الهواء 

: تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (مثال: استعمال مقطورة، أو استعمال حمالة سقف، إلخ)١ب-
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل تغيري زيت املحرك 
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل استبدال مصفاة زيت املحرك 
بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 

 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 

أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص 
 شهرا٣٦ً كم أو كل ٤٥٠٠٠ف: كل 
 شهرا٧٢ً كم أو كل ٩٠٠٠٠س: كل 

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  جهاز التعليق األمامي والخلفي*فحص 
 إحكام ربط الرباغي والصواميل املركبة عىل

 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل الشاسيه وجسم السيارة "راجع املالحظة."

 كم ودرجات الحرارة الخارجية تظل أقل من درجة التجمد. (لن يصل ٨: رحالت قصرية متكررة أقل من ٢ب-
املحرك إىل درجة الحرارة العادية.)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل تغيري زيت املحرك 
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل استبدال مصفاة زيت املحرك 



٣٤٥

٦

الصيانة. ٢-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*

قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الرضورة.:*
مالحظة:

لرباغي تركيب املقاعد وبراغي تثبيت مكونات أجهزة التعليق األمامية والخلفية.

: دوران املحرك برسعة التعشيقية لفرتة طويلة من الزمن و/أو قيادة السيارة برسعة بطيئة ملسافة ٣ب-
طويلة مثل سيارات دوريات الرشطة أو سيارات األجرة أو سيارات توزيع البضائع.

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل تغيري زيت املحرك 
شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل استبدال مصفاة زيت املحرك 
بطانات واسطوانات الفرامل (بما يف ذلك *فحص 

 شهرا١٢ً كم أو كل ١٥٠٠٠كل بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

شهور٦ كم أو كل ٧٥٠٠كل  حشيات وأقراص الفرامل*فحص 

أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص 
 شهرا٣٦ً كم أو كل ٤٥٠٠٠ف: كل 
 شهرا٧٢ً كم أو كل ٩٠٠٠٠س: كل 

% أو أكثر من الرسعة القصوى للسيارة) ملا يزيد عن ساعتني٨٠: القيادة املستمرة برسعة عالية (٤ب-

أو تغيري سائل جهاز نقل الحركة التلقائي*فحص 
 شهرا٣٦ً كم أو كل ٤٥٠٠٠ف: كل 
 شهرا٧٢ً كم أو كل ٩٠٠٠٠س: كل 



الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٣٤٦٦
تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك.٣-٦

يمكنك تنفيذها بنفسك

يف حالة قيامك بتنفيذ أعمال الصيانة بنفسك، 
تأكد من صحة اإلجراءات الواردة يف هـذا 

القسم.

الصيانة
القطع والعددالبنود

 ١٢حالة البطارية 
ص فولط (
٣٥٩(

شحم•
مفتاح ربط صواميل •

العجالت العادي (لرباغي 
تثبيت مشابك أطراف 

التوصيل)

مستوى سائل 
تربيد املحرك 

)LC500 (
) ٣٥٥ص(

• "Toyota Super Long 
Life Coolant"  أو سائل 

تربيد مماثل عايل الجودة 
بقاعدة إثيلني غليكول غري 

سيلكاتي غري أميني غري 
نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 

بتكنولوجيا حمض-عضوي 
مهجن طويل األجل

 "Toyota Super Long 
Life Coolant"  مخلوط 

% مربد ٥٠سلفاً بنسبة 
% مياه غري مؤينة.٥٠و

قمع (يستخدم فقط إلضافة •
سائل التربيد)

مستوى سائل 
تربيد املحرك/
وحدة التحكم 

بالطاقة 
)LC500h (
) ٣٥٥ص(

• "Toyota Super Long 
Life Coolant"  أو سائل 

تربيد مماثل عايل الجودة 
بقاعدة إثيلني غليكول غري 

سيلكاتي غري أميني غري 
نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 

بتكنولوجيا حمض-عضوي 
مهجن طويل األجل

 "Toyota Super Long 
Life Coolant"  مخلوط 

% مربد ٥٠سلفاً بنسبة 
% مياه غري مؤينة.٥٠و

قمع (يستخدم فقط إلضافة •
سائل التربيد)

مستوى زيت 
ص املحرك (
٣٥٢(

• "Toyota Genuine 
Motor Oil" أو ما يعادله 

خرقة أو منشفة ورقية•
قمع (يستخدم فقط إلضافة •

زيت املحرك)
ص الفيوزات (

٣٨١(
فيوز بنفس معدل األمبري •

األصيل

ملبات املصابيح 
) ٣٨٦ص(

اللمبات ذات نفس الرقم •
والقدرة بالواط املزودة 

كتجهيزات أصلية
الراديتري واملكثف 

) ٣٥٦ص(

ضغط نفخ 
ص اإلطارات (

٣٧٦(
مقياس ضغط اإلطار•
مصدر الهواء املضغوط•

سائل الغسالة 
) ٣٥٧ص(

املاء أو سائل الغسالة الذي •
يحتوي عىل مضاد للتجمد 

(لالستعمال يف فصل الشتاء)
قمع (يستخدم فقط إلضافة •

املاء أو سائل الغسالة)

القطع والعددالبنود



٣٤٧

٦

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

تحذير
تحتوي حجرية املحرك عىل العديد من اآلليات 

والسوائل التي قد تتحرك بصورة مفاجئة، وقد 
تصبح ساخنة أو مشحونة بالطاقة الكهربائية. 

لتفادي التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطرية، 
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عند العمل عىل حجرية املحرك■
●LC500h تأكد من انطفاء كل من "تشغيل :

املحرك" املعروض عىل شاشة العرض املتعددة 
".READYاملعلومات واملؤرش "

أبعد يديك ومالبسك وأدواتك عن املراوح ●
املتحركة وحزام تشغيل املحرك.

●LC500 احرص عىل عدم ملس املحرك :
والراديتري ومشعب غاز العادم، إلخ بعد القيادة 
مبارشة حيث قد تكون ساخنة. ستكون الزيوت 

. والسوائل األخرى ساخنة أيضـاً
LC500h احرص عىل عدم ملس املحرك :

ووحدة التحكم بالطاقة والراديتري ومشعب غاز 
العادم، الخ بعد القيادة مبارشة حيث قد تكون 

ساخنة. ستكون الزيوت والسوائل األخرى 
. ساخنة أيضـاً

ال ترتك أي يشء قابل لالشتعال مثل الورق●
والقماش داخل حجرية املحرك.

ال تدخن أو تحدث رشارات أو تعرض اللهب ●
للوقود. بخارات الوقود قابلة لالشتعال.

يرجى االنتباه إىل أن سوائل الفرامل قد تؤدي ●
إىل رضر بيديك أو عينيك كما أنها قد تتلف 

األسطح املطلية. فإذا اتصل السائل بيديك أو 
عينيك، اغسل املنطقة املترضرة باملياه النظيفة 

عىل الفور.
فإذا كنت ال تزال تشعر باأللم، عليك استشارة 

الطبيب.

عند العمل بالقرب من مروحة التربيد ■
الكهربائية أو شبكة الراديتري

مفتاح  تأكد من وجود مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة يف وضع اإليقاف.

مفتاح الطاقة يف  إذا كان مفتاح تشغيل املحرك 
، فقد IGNITION ON>  ONوضع التشغيل 

تدور مروحة التربيد الكهربائية بصورة تلقائية 
إذا كان نظام تكييف الهواء يف وضع التشغيل و/
أو إذا كانت درجة حرارة سائل التربيد مرتفعة. 

) ٣٥٦ص(
واقي العينني■

استخدم واقي العينني لتفادي دخول املواد 
املتطايرة أو املتساقطة أو رذاذ السوائل أو غريها 

إىل داخل عينيك.

مالحظة
إذا قمت بنزع مصفاة منظف الهواء■

إن القيادة بدون مصفاة منظف الهواء قد تسبب 
اهرتاء املحرك بصورة كبرية بسبب الغبار املوجود 

يف الهواء.
إذا كان مستوى السائل منخفضاً أو عالياً■

من الطبيعي أن يتدنى مستوى سائل الفرامل قليالً 
كلما تعرضت حشيات الفرامل للبىل أو عندما 

يكون مستوى السائل يف خزان السائل املضغوط 
. عالياً

إذا كان الخزان يحتاج إىل إعادة التعبئة بصورة 
متكررة، فقد يشري ذلك إىل وجود مشكلة خطرية 

بنظام الفرامل.
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اسحب ذراع فك تأمني غطاء حجرية ١
املحرك.

. يرتفع غطاء حجرية املحرك إىل األعىل قليالً

اسحب ذراع تثبيت غطاء حجرية املحرك ٢
االحتياطي لألعىل وارفع غطاء حجرية 

املحرك.

األمام■

غطاء حجرية املحرك

فتح غطاء حجرية املحرك

تحذير
فحص ما قبل القيادة■

تأكد من أن غطاء حجرية املحرك مغلق تماماً وأنه 
مؤمن بصورة محكمة. 

إن لم يكن غطاء حجرية املحرك مؤمناً بصورة 
محكمة، فقد ينفتح بينما تكون السيارة يف وضع 

الحركة مما قد يؤدي إىل حوادث قد تؤدي إىل 
الوفاة أو اإلصابات الخطرية.

عند استعمال الرافعة الخاصة 
بالصيانة

عند استعمال رافعة خاصة بالصيانة غري 
مزودة بالسيارة، قم باتباع دليل التعليمات 

املرفق بها وتنفيذ عملية التشغيل بصورة 
صحيحة.

ضع الرافعة الخاصة بالصيانة بصورة 
صحيحة عند رفع سيارتك باستعمالها. 

وضعها بشكل غري صحيح قد يؤدي اىل تلف 
سيارتك أو التعرض إلصابات.

موضع نقطة الرفع



٣٤٩

٦

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

الخلف■
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LC500

)٣٨١ص صندوق الفيوزات (
)٣٥٢ص عصا قياس مستوى زيت املحرك (

)٣٥٥ص خزان سائل تربيد املحرك (
)٣٥٣ص غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك (

)٣٥٧ص خزان سائل الغسالة (
)٣٥٧ص منظفات الهواء (

مروحة التربيد الكهربائية
)٣٥٦ص املكثف (

)٣٥٦ص الراديتري (
بالنسبة للسيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني: 

يوجد صندوق الفيوزات يف الجانب اآلخر من حجرية املحرك.

حجرية املحرك

املكونات

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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٦

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

LC500h

)٣٥٢ص عصا قياس مستوى زيت املحرك (
)٣٥٦ص خزان سائل تربيد وحدة التحكم بالطاقة (

)٣٥٣ص غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك (
)٣٨١ص صندوق الفيوزات (

)٣٥٧ص خزان سائل الغسالة (
)٣٥٥ص خزان سائل تربيد املحرك (
مروحة التربيد الكهربائية

)٣٥٦ص املكثف (
)٣٥٦ص الراديتري (

)٣٥٧ص منظف الهواء (
بالنسبة للسيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني:

يوجد صندوق فيوزات يف الجانب اآلخر من حجرية املحرك.

 فولط١٢البطارية ■
 ٣٥٩ص

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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نزع غطاء املحرك■
LC500

LC500h

تركيب املشابك■

اضغط الجزء األوسط لألعىل١
أدخل٢
اضغط٣

عندما يكون املحرك ضمن نطاق درجة الحرارة 
التشغيلية ولكن ليس يف وضع التشغيل، افحص 

مستوى زيت املحرك باستعمال عصا قياس 
مستوى الزيت.

فحص مستوى زيت املحرك■
أوقف السيارة عىل أرض مستوية.١

غطاء حجرية املحرك

تحذير
فحص غطاء املحرك بعد تركيبه■

تأكد من كون الغطاء مركباً بإحكام يف مكانه 
األصيل.

فحص وإضافة زيت املحرك
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٦

الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

LC500
بعد تسخین املحرك ومن ثم إيقاف تشغيله، انتظر 

 دقائق إىل أن يتجمع الزيت يف الجزء ٥ألكثر من 
السفيل من املحرك.

LC500h
بعد تسخني املحرك وإيقاف تشغيل النظام الهجني، 

 دقائق اىل أن يتجمع الزيت يف ٥انتظر ألكثر من 
الجزء السفيل من املحرك.

أمسك قطعة قماش تحت الحافة واسحب ٢
عصا قياس مستوى الزيت للخارج.

LC500

LC500h

امسح عصا قياس مستوى الزيت لتنظيفها ٣
تماماً.

أعد إدخال عصا قياس مستوى الزيت حتى ٤
نهايتها.

أمسك قطعة القماش تحت الحافة، واسحب ٥
العصا للخارج وافحص مستوى الزيت.

منخفض
عادي

مستوى زائد
قد يختلف شكل عصا قياس مستوى الزيت وفقاً 

لنوع السيارة أو املحرك.
امسح العصا مرة أخرى وأعد إدخالها حتى ٦

نهايتها.
التأكد من نوع زيت املحرك وتجهيز البنود ■

املطلوبة
تأكد من فحص نوع زيت املحرك وتجهيز 

البنود املطلوبة قبل إضافة الزيت.
اختيار زيت املحرك
 ٤٤٤، ٤٤٣ص
 كمية الزيت (املستوى املنخفض مستوى 

االمتالء)
 لرت١٫٥
البند

قمع نظيف
إضافة زيت املحرك■

إذا كان مستوى زيت املحرك أدنى أو بالقرب 
من عالمة املستوى املنخفض، قم بإضافة زيت 

A

B

C
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محرك من نفس النوع املوجود بالفعل يف 
املحرك.

LC500

LC500h

انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بتدويره ١
بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

أضف زيت املحرك ببطء، وتفقد املستوى ٢
باستعمال عصا القياس.

قم برتكيب غطاء فتحة تعبئة الزيت ٣
بواسطة تدويره باتجاه حركة عقارب 

الساعة.

استهالك زيت املحرك■
سيتم استهالك كمية معينة من زيت املحرك أثناء 
القيادة. يف الحاالت التالية، قد تزداد كمية الزيت 

املستهلك وقد تحتاج إىل إعادة تعبئة زيت املحرك بني 
فرتات تغيري الزيت املحددة.

إذا كان املحرك جديداً، عىل سبيل املثال، مبارشةً ●
بعد رشاء السيارة أو بعد استبدال املحرك

إذا قمت باستعمال زيت منخفض نوعية أو زيت ●
لزوجته غري املناسبة

إذا قمت بالقيادة برسعات دوران املحرك العالية أو ●
عندما تتعرض السيارة لحمل زائد، أو عند القيادة 
بزيادة أو بخفض رسعة السيارة بصورة متكررة

إذا تركت املحرك دائراً برسعة التعشيقية ملدة ●
طويلة، أو قمت بالقيادة بصورة متكررة يف حركة 

املرور املزدحمة
 باستثناء LC500hبعد تغيري زيت املحرك (■

السيارات الخاصة بهونغ كونغ)
ينبغي إعادة ضبط بيانات صيانة زيت املحرك. قم 

بتنفيذ اإلجراءات التالية:
 من مفاتيح التحكم بالعداد عندما اضغط ١

تكون السيارة متوقفة.
 من مفاتيح التحكم بالعداد  أو اضغط ٢

.الختيار 
 من مفاتيح التحكم بالعداد  أو اضغط ٣

".OKالختيار "إعدادات السيارة"، ثم اضغط "
 من مفاتيح التحكم بالعداد  أو اضغط ٤

".OKالختيار "صيانة الزيت"، ثم اضغط "
".OKاخرت "نعم" ثم اضغط "٥

يتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

مستوى سائل املحرك يكون يف الوضع املُريض 

" (مستوى االمتالء) Fإذا كان بني الخطني "
" (مستوى منخفض) املوجودين عىل Lو"

النظام الهجني  الخزان عندما يكون املحرك 
. بارداً

خزان سائل تربيد املحرك■
LC500

غطاء الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

"، فيجب Lإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
". Fإضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط "

) ٤٣٠ص(
LC500h

غطاء الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

تحذير
زيت املحرك املستعمل■
إن زيت املحرك املستخدم يحتوي عىل ملوثات ●

ضارة قد تؤدي إىل اإلصابة باضطرابات جلدية 
مثل االلتهاب كما قد تؤدي إىل اإلصابة برسطان 

الجلد، وبالتايل يجب أخذ الحيطة والحذر 
لتفادي تعرض الجلد للزيت بصورة متكررة 
ولفرتة طويلة من الزمن. إلزالة زيت املحرك 

املستعمل عن برشتك، يجب غسلها جيداً باملاء 
والصابون.

يجب التخلص من زيت املحرك املستخدم ●
وكذلـك املصايف بطريقة آمنة ومقبولة. ال يجب 
التخلص منها يف سالت املهمالت أو يف املجاري 

أو إلقاءها يف الطرقات. 
يجب االتصال بوكيل لكزس لديك أو محطة 
الخدمة أو قطع الغيار للمزيد من املعلومات 

بشـأن إعادة تدويرها أو التخلص منها.
ال ترتك زيت املحرك املستخدم يف متناول ●

األطفال.

مالحظة
ملنع إلحاق أي رضر أو تلف باملحرك■

افحص مستوى الزيت يف فرتات منتظمة.
عند تغيري زيت املحرك■
كن حذراً أال تسكب زيت املحرك عىل أجزاء●

السيارة.
تجنب تعبئة املحرك أكثر من الالزم بالزيت، ●

وإال فقد يتعرض املحرك للرضر.
افحص مستوى الزيت املشار اليه عىل عصا ●

قياس مستوى زيت املحرك يف كل مرة تعيد 
فيها تعبئته بالزيت.

تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك ●
مغلق بإحكام.

فحص سائل التربيد

A

B

C

A

B

C
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"، فيجب Lإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
". Fإضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط "

) ٤٣٣ص(
خزان سائل تربيد وحدة التحكم بالطاقة ■

)LC500h(

غطاء الخزان
"F"/"FULLخط "
"L"/"LOWخط "

"، L"/"LOWإذا كان املستوى عند أو أسفل الخط "
 /"F" قم بإضافة سائل التربيد حتى يصل إىل الخط 

"FULL) ." ٤٣٣ص(

اختيار نوع سائل التربيد■
 Toyota Super Long" قم باستعمال فقط 
Life Coolant"  أو سائل تربيد مماثل عايل الجودة 

بقاعدة إثيلني غليكول غري سيلكاتي غري أميني غري 
نيرتاتي وغري بوراتي يتسم بتكنولوجيا حمض-

عضوي مهجن طويل األجل.
"Toyota Super Long Life Coolant "

% مياه ٥٠% سائل تربيد و٥٠مخلوط سلفاً بنسبة 
°م)٣٥غري مؤينة. (أدنى درجة حرارة الستعماله: -

للمزيد من التفاصيل حول سائل التربيد، اتصل بوكيل 
لكزس لديك.

إذا تراجع مستوى سائل التربيد خالل فرتة قصرية ■
بعد إعادة تعبئته

افحص بالنظر الراديتري والخراطيم وأغطية خزان 
سائل تربيد املحرك/وحدة التحكم بالطاقة وكذلـك 

سدادة فتحة الترصيف ومضخة املاء. 

إذا لم تجد أي ترسب، اطلب من وكيل لكزس لديك 
فحص الغطاء ونظام التربيد نفسه بحثاً عن ترسب 

فيه.

افحص الراديتري واملكثف وقم بإزالة أية مواد 
غريبة. 

يف حالة تعرض أي من األجزاء املذكورة أعاله 
لالتساخ الشديد أو إذا لم تكن متأكداً من 

حالتها، اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

A

B

C

تحذير
النظام الهجني ساخناً■ عندما يكون املحرك 

LC500 ال تنزع غطاء خزان سائل تربيد املحرك :
)٤٣٢ص أو غطاء أنبوب سائل التربيد. (

قد يكون نظام التربيد معرضاً لضغط مرتفع وقد 
يندفع سائل التربيد الساخن يف حالة نزع غطاء 

الخزان، مما يسبب اإلصابة الخطرية مثل حروق.
LC500h ال تنزع غطاء خزان سائل تربيد :

املحرك/وحدة التحكم بالطاقة أو غطاء أنبوب 
)٤٣٦ص سائل التربيد. (

قد يكون نظام التربيد معرضاً لضغط مرتفع وقد 
يندفع سائل التربيد الساخن يف حالة نزع غطاء 

الخزان، مما يسبب اإلصابة الخطرية مثل حروق.

مالحظة
عند إضافة سائل التربيد■

ال يكون سائل التربيد عبارة عن إما ماء عادي أو 
مقاوم للتجمد. ويجب استخدام الخليط الصحيح 
من املياه ومقاوم التجمد لتوفري اللزوجة املناسبة 
ومقاومة الصدأ وتوفري أكرب قدر من التربيد. تأكد 

من قراءة التعليمات الواردة عىل بطاقة حاوية 
مقاوم التجمد أو سائل التربيد املستخدم.

يف حالة انسكاب سائل التربيد■
تأكد من غسله باملاء ملنع أي رضر أو تلف بأجزاء 

السيارة أو الطالء.

فحص الراديتري واملكثف



٣٥٧
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك. ٣-٦

ةيانعلاو ةنايصلا

إذا لم تعمل أي من الغساالت أو إذا تم عرض 
"مستوى سائل مساحات الزجاج األمامي 

منخفض" عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات، فإنه قد يشري اىل كون خزان سائل 

. يجب إضافة سائل الغسالة. الغسالة فارغاً
LC500

LC500h
افحص مصفاة منظف الهواء كما ييل:

)٣٥٢ص انزع غطاء حجرية املحرك. (١
قم بفك املشابك.٢
LC500

تحذير
النظام الهجني ساخناً■ عندما يكون املحرك 

ال تلمس الراديتري واملكثف حيث أن درجة 
حرارتها قد تكون مرتفعة للغاية وتؤدي إىل 

اإلصابة الخطرية مثل حروق.

فحص وإضافة سائل الغسالة

تحذير
عند إضافة سائل الغسالة■

ال تقم بإضافة سائل الغسالة عندما يكون املحرك 
 ، التشغيل النظام الهجني ساخناً أو يف وضع 
ألن سائل الغسالة يحتوي عىل الكحول الذي يمكن 

أن يشتعل عند انسكابه عىل املحرك، الخ.

مالحظة
ال تقم باستعمال أي سائل بخالف سائل ■

الغسالة
ال تقم باستعمال ماء مزود بمحلول صابوني أو 

رغوي أو مقاوم تجمد خاص باملحرك بدالً من 
سائل الغسالة. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل تشقق األسطح املطلية يف 
السيارة باإلضافة إىل تعرض املضخة للتلف مما 
يؤدي إىل حدوث مشاكل تتعلق بعدم رش سائل 

الغسالة.
تخفيف سائل الغسالة■

قم بتخفيف سائل الغسالة بإضافة املاء حسب 
الحاجة. 

راجع قائمة درجات حرارة التجمد الواردة عىل 
البطاقة املوجودة عىل قنينة سائل الغسالة.

فحص مصفاة منظف الهواء
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LC500h

ارفع الغطاء.٣
LC500

LC500h

قم بإخراج مصفاة منظف الهواء.٤

LC500

LC500h

افحص السطح الخارجي للمصفاة وقم 
باستبدال املصفاة إذا كانت متسخة بصورة 

شديدة. يمكن استخدام الهواء املضغوط إلزالة 
الغبار عن املصفاة إذا كانت مغربة بصورة 

بسيطة.

تحذير
لتفادي استنشاق الغبار■

عليك ارتداء كمامة واقية عند استخدام الهواء 
املضغوط لتنظيف مصفاة منظف الهواء.

مالحظة
لتفادي إتالف املحرك■
ال تقم بقيادة السيارة مع كون مصفاة منظف ●

الهواء منزوعة. القيام بذلك قد يؤدي إىل اهرتاء 
شديد للمحرك.
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 فولط موجودة يف صندوق األمتعة.١٢البطارية 

قبل إعادة شحن البطارية■
 فولط، ينبعث من ١٢عند إعادة شحن البطارية 

البطارية غاز الهيدروجني القابل لالشتعال 
واالنفجار. لذلك، قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية 

التالية قبل إعادة شحن البطارية:
 فولط عندما تكون ١٢إذا تم إعادة شحن البطارية ●

مركبة يف السيارة، تأكد من نزع كبل التأريض 
منها.

تأكد من أن مفتاح الطاقة املوجود عىل الشاحن يف ●
وضع اإليقاف عند توصيل كبالت الشحن 

 فولط أو فصلها عنها.١٢بالبطارية 
 فولط/إعادة ١٢بعد إعادة شحن البطارية ■

توصيلها
قد ال يمكن فك تأمني األبواب باستعمال النظام ●

الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل بعد إعادة 
 فولط مبارشة. يف هذه الحالة، ١٢توصيل البطارية 

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو 
املفتاح امليكانيكي لتأمني/فك تأمني األبواب.

النظام الهجني عندما يكون ● ابدأ تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة يف وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

. قد ال يبدأ تشغيل ACCESSORYالكماليات 
النظام الهجني عندما يكون مفتاح  املحرك 

مفتاح الطاقة يف وضع اإليقاف.  تشغيل املحرك 
النظام الهجني  ولكن، سيتم تشغيل املحرك 
بشكل عادي عند محاولة بدء تشغيله يف املرة 

مالحظة
عند القيام بنزع مصفاة منظف الهواء، ال تقم ●

بالطرق عليها أو إسقاطها الحتمال وجود غبار 
أو رمال أو ما شابه فيها.

 فولط١٢البطارية 

املواضع
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الثانية.
مفتاح ● يتم حفظ وضع مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة يف الذاكرة املركبة يف السيارة. عند إعادة 
 فولط، ستنتقل السيارة إىل ١٢توصيل البطارية 

مفتاح الطاقة  وضع مفتاح تشغيل املحرك 
 فولط. تأكد من ١٢املختار قبل فصل البطارية 

مفتاح الطاقة عىل  ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 فولط. ١٢وضع اإليقاف قبل فصل البطارية 

 ١٢توخى الحذر الشديد عند توصيل البطارية 
فولط إذا لم تكن متأكداً من وضع مفتاح تشغيل 

مفتاح الطاقة املختار قبل تفريغ شحنة  املحرك 
البطارية.

النظام الهجني حتى  إذا تعذر بدء تشغيل املحرك 
بعد تكرار العمليات املذكورة أعاله، قم باتصال 

بوكيل لكزس.

تحذير
 فولط١٢املواد الكيميائية بالبطارية ■

 فولط عىل مواد سامة ١٢تحتوي البطارية 
وحمض كربيتيك حاد وقد ينبعث منها غاز 

الهيدروجني القابل لالشتعال واالنفجار. للحد من 
املخاطر التي قد تؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية، يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية 

 فولط أو ١٢التالية أثناء التعامل مع البطارية 
العمل بالقرب منها:

 فولط ١٢ال تلمس أطراف توصيل البطارية ●
بواسطة أدوات ألن ذلك قد يؤدي إىل حدوث 

رشارات.
ال تقم بالتدخني أو إشعال الثقاب بالقرب من ●

 فولط.١٢البطارية 
تجنب مالمسة محلول البطارية للعينني أو ●

البرشة أو املالبس.
ال تقم أبداً باستنشاق أو ابتالع أي محلول ●

بطارية.
البس واقي العينني عند العمل بالقرب من ●

 فولط.١٢البطارية 
 فولط بعيداً عن متناول ١٢حافظ عىل البطارية ●

األطفال.

 فولط بأمـان؟١٢أين يمكنك شحن البطارية ■
 فولط دائماً يف مكان ١٢يجب شحن البطارية 

 فولط داخل ١٢مفتوح. ال تقم بشحن البطارية 
الكراج أو غرفة مغلقة حيث ال تتوفر فيها تهوية 

كافية.
 فولط١٢كيفية إعادة شحن البطارية ■

 أمبري أو أقل واحرص ٥قم بشحنها بتيار شدته 
 ساعة.١٢عىل أال تتجاوز مدة الشحن 

اإلجراءات الطارئة بشـأن محلول البطارية■
إذا دخل محلول البطارية يف عينيك●

 دقيقة عىل ١٥يجب غمر عينيك باملاء النظيف ملدة 
األقل والخضوع للعالج الطبي املبارش. وإن أمكن، 

واصل غمر عينيك باملاء باستعمال إسفنجة أو 
قطعة قماش أثناء توجهك إىل أقرب مستشفى أو 

مركز طبي لتلقي العالج.
إذا وقع محلول البطارية عىل برشتك●

يجب غسل املنطقة املترضرة باملاء بعناية. فإذا 
شعرت باأللم أو الحرق، فيجب الخضوع للعالج 

الطبي عىل الفور.
إذا وقع محلول البطارية عىل مالبسك●

فقد يتخلل مالبسك ليصل إىل الجلد. وهنا يجب 
عىل الفور خلع املالبس واتباع الخطوات املذكـورة 

أعـاله إذا لزم األمر.
إذا ابتلعت محلول البطارية بالخطأ●

ارشب كمية كبرية من املاء أو الحليب. يجب 
الخضوع للعالج الطبي عىل الفور.

مالحظة
 فولط١٢عند إعادة شحن البطارية ■

 فولط ١٢ال تقم مطلقاً بإعادة شحن البطارية 
. كما يجب  النظام الهجني أثناء تشغيل املحرك 

أن تتأكد أيضاً من أن جميع الكماليات يف وضع 
اإليقاف.
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اسحب الرشيط لألعىل لرفع سجادة أرضية 
منطقة األمتعة.

 ١٢تأكد من كون أطراف توصيل البطارية 
فولط غري مصابة بالصدأ ووصالتها مثبتة 

بإحكام وغري مرتخية، ومن عدم وجود 
بالبطارية أي تشققات أو مشابك غري مثبتة 

بإحكام.

أطراف توصيل البطارية
مشبك التثبيت

 ١٢إن كل رمز تحذير تراه عىل سطح البطارية 
فولط يعني كما ييل:

تأكد من أن املستوى أعىل من منتصف املسافة 
بني طرف غطاء البطارية السفيل والخط 

"LOWER LEVEL."

طرف غطاء البطارية السفيل
"LOWER LEVELالخط "

 و منتصف املسافة بني 

 فولط١٢نزع غطاء البطارية 

الخارجية

رموز التحذير

A

B

ممنوع التدخني، ال تعرضها للهب 
أو رشارة مبارشة

ضع واقياً عىل عينيك

ال ترتكها يف متناول األطفال

 فولط١٢حمض البطارية 

يجب مراعاة تعليمات التشغيل

غاز انفجاري

 فولط١٢فحص سائل البطارية 

A

B

CAB
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، قم باستبدال إذا كان مستوى السائل تحت 
 فولط.١٢البطارية 

تأكد مما إذا كانت مؤرشات اهرتاء املداس 
ظاهرة عىل اإلطارات. افحص اإلطارات أيضاً 

بحثاً عن اهرتاء غري منتظم مثل االهرتاء الشديد 
عىل أحد جانبي املداس.

املداس الجديد
املداس املهرتئ

مؤرش اهرتاء املداس
موضع مؤرشات اهرتاء املداس موضح بالعالمة 

"TWI" الخ املوجودة عىل الجدار " أو "
الجانبي لكل إطار.

قم باستبدال اإلطارات إذا كانت مؤرشات اهرتاء 

Cاإلطارات

قم باستبدال اإلطارات أو تبديل مواضع 
اإلطارات وفقاً لجدول الصيانة واهرتاء نقشة 

املداس.

فحص اإلطارات

A

B

C
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املداس ظاهرة عىل اإلطار.

متى يجب استبدال إطارات السيارة؟■
يجب استبدال اإلطارات عندما:

تظهر مؤرشات اهرتاء املداس عىل اإلطار.●
يوجد تلف باإلطار مثل القطع أو التشقق العميق ●

بما يكفي لظهور أنسجة اإلطار ووجود انتفاخ 
باإلطار يدل عىل ما به من تلف داخيل

يترسب الهواء من اإلطار بصورة متكررة أو ال ●
يمكن إصالحه بصورة صحيحة بسبب حجم أو 

موضع القطع أو األرضار األخرى
إن لم تكن متأكداً، يجب استشارة وكيل لكزس.

عمر اإلطار■
 سنوات من ٦ينبغي فحص أي إطار يتجاوز عمره 

قبل فني مؤهل حتى إذا كان نادراً ما يتم استعماله أو 
لم يتم استعماله مطلقاً أو لم يكن التلف ظاهراً عليه.

 ٢١اإلطارات العريضة املداس (إطارات مقاسها ■
بوصة)

بالنسبة لإلطارات العريضة املداس، يزداد اهرتاءها 
ويتم تقليل أداءها لتماسك عىل الطرق املغطاة بالثلج/

الجليد أرسع مقارنة مع اإلطارات العادية عادة. 
احرص عىل استعمال إطارات الثلج عند القيادة عىل 

الطرق املغطاة بالثلج/الجليد وقم بقيادة السيارة 
بحرص وبرسعات مالئمة لظروف الطرق واألحوال 

الجوية.
إذا أصبح عمق نقشة مداس إطارات الثلج أقل من ■
 مم٤

ال يمكن لإلطارات أن تعمل كإطارات ثلج.

تحذير
عند فحص اإلطارات أو استبدالها■

يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 
وقوع حوادث. 

عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل إتالف أجزاء أجهزة 
توليد ونقل الطاقة الحركية باإلضافة إىل مخاطر 
فقدان السيطرة عىل السيارة التي قد تؤدي وقوع 

حادث، األمر الذي يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات 
الخطرية.

ال تقم باستعمال إطارات مختلفة يف الصنع ●
 . واملوديالت ونقشة املداس معاً

كذلك، ال تقم باستعمال إطارات اهرتاء مداسها 
مختلف بصورة ملحوظة.

ال تعمد اىل استعمال مقاسات إطارات غري تلك ●
املوىص بها.

ال تقم باستعمال إطارات مختلفة يف البنية ●
(إطارات الراديال أو اإلطارات الرقائقية املقواة 

. أو اإلطارات ذات الطيات املتعارضة) معاً
ال تقم باستعمال إطارات صيفية وإطارات ●

. صالحة لجميع املواسم وإطارات الثلج معاً
ال تقم باستعمال إطارات تم استعمالها عىل ●

سيارة أخرى. 
ال تقم باستعمال إطارات إذا كنت ال تعلم كيف 

. تم استعمالها سابقاً

مالحظة
القيادة عىل الطرق الوعرة■

توخى الحذر الشديد عند القيادة عىل الطرق ذات 
األسطح غري املتماسكة أو ذات الحفر. 

قد تؤدي هذه الظروف إىل فقدان ضغط هواء 
اإلطار، وتقليص القدرة التخميدية لإلطار. 

باإلضافة إىل ذلـك، فإن القيادة عىل الطرق الوعرة 
قد تؤدي إىل إتالف اإلطارات ذاتها، باإلضافة إىل 

العجالت وجسم السيارة.
 ٢١اإلطارات العريضة املداس (إطارات مقاسها ■

بوصة)
قد تؤدي اإلطارات العريضة املداس إىل إتالف 

العجالت بدرجة أعىل من اإلطارات العادية عند 
تعرضها لصدمة ناشئة عن سطح الطريق. لذا 

يرجى االنتباه إىل النقاط التالية:
حافظ عىل ضغط نفخ اإلطارات عىل املستوى ●

الصحيح. إذا كان ضغط نفخ اإلطارات ناقصاً، 
فقد تتم زيادة درجة تلفها من املعتاد.

تجنب القيادة عىل الحفر وأسطح الطريق غري ●
املستوية واألرصفة ومخاطر الطريق األخرى. 

وعدم القيام بذلك قد يؤدي إىل إصابة اإلطارات 
والعجالت بتلف شديد.
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قم بتبديل مواضع اإلطارات كما هو موضح يف 
الشكل التوضيحي.

لتسوية اهرتاء اإلطارات وتمديد خدمة عمرها،
 كم ١٠٠٠٠نوصيك بتبديل مواضع اإلطارات كل 

. تقريباً
احرص عىل تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

بعد تبديل مواضع اإلطارات.

عند تبديل مواضع اإلطارات■
مفتاح  تأكد من وجود مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة يف وضع اإليقاف. إذا تم تبديل مواضع 
مفتاح  اإلطارات عندما يكون مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة يف وضع التشغيل 
>ON لن يتم تحديث املعلومات عن موضع ،

اإلطار. 
إذا حدث هذا بصورة غري مقصودة، اضبط مفتاح 

مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف  تشغيل املحرك 
، IGNITION ON>  ONثم عىل وضع التشغيل 

أو قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بعد 
التأكد من ضبط ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة.

عندما يتم تركيب إطارات يمكن القيادة بها بعد
انثقابها، يكون باإلمكان قيادة السيارة ملسافة 

 ٨٠ كم كحد أقىص برسعة أقل من ١٦٠تبلغ 
كم/ساعة بعد انثقاب أحد اإلطارات. (إال أن 

 كم/ساعة ٨٠رسعة السيارة قد ال تصل إىل 
اعتماداً عىل أحوال الطقس أو ظروف القيادة.)
توجد عىل الجدار الجانبي لإلطار الذي يمكن 

.القيادة به بعد انثقابه عالمة 
احرص عىل استبدال اإلطار املثقوب قبل وصول 

 كم. وال تقم ١٦٠املسافة املقطوعة إىل حوايل 
باستخدام إطار تم تصليحه.

اإلطارات القابلة للقيادة بعد انثقابها■
اإلطارات التي يمكن القيادة بها بعد انثقابها ●

مخصصة لهذه السيارة فقط. ال تقم باستعمال 
اإلطارات لسيارات أخرى.

ال تستخدم إطارات يمكن القيادة بها بعد انثقابها ●
وإطارات عادية سوية.

إذا تم استخدام عجالت غري عجالت لكزس األصلية ●
فقد تستحيل االستفادة من أداء اإلطارات التي 

يمكن القيادة بها بعد انثقابها بشكل كاف.

سيارتك مجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار الذي يستعمل صمامات تحذير ضغط 

نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بها الكتشاف انخفاض ضغط نفخ اإلطار قبل 

حدوث مشاكل خطرية.
 إذا انخفض ضغط نفخ اإلطار إىل أقل من

مستوى الضغط املحدد، يتم تحذير السائق 
من ذلك بواسطة عرض رسالة التحذير عىل 

ص الشاشة وإضاءة ضوء التحذير. (

مالحظة
إذا انخفض ضغط هواء كل إطار خالل القيادة■

ال تقم بمواصلة القيادة، وإال فإن اإلطارات و/أو 
العجالت قد تتعرض للتلف الشديد.

تبديل مواضع اإلطارات

اإلطارات القابلة للقيادة بعد انثقابها

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار
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٤٠٥(
 يمكن عرض ضغط نفخ اإلطار الذي تم

اكتشافه بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ 
اإلطار عىل شاشة العرض املتعددة 

)١٠٤ص املعلومات. (
الشكل التوضيحي املستخدم مخصصاً كمثال وقد 

يختلف عن الصورة التي تظهر عىل شاشة العرض 
. املتعددة املعلومات فعلياً

فحوص ضغط نفخ اإلطار اليومية■
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ال يحل محل فحوص 

ضغط نفخ اإلطار اليومية. تأكد من فحص ضغط 
نفخ اإلطار كجزء من فحوص السيارة اليومية.

الظروف التي قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار بصورة صحيحة فيها

قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة ●
صحيحة يف الحاالت التالية.

إذا تم استعمال العجالت غري األصلية الخاصة •
بالسيارة لكزس.

.OEإذا تم استبدال اإلطار بإطار غري إطار أصيل •
إذا تم استبدال اإلطار بإطار مقاسه غري املقاس •

املحدد.
إذا تم تركيب جنازير وغريها عىل اإلطارات.•
إذا تم تركيب اإلطار االحتياطي القابل للقيادة بعد •

انثقابه.
إذا تم وضع طبقة تظليل عىل الزجاج تؤثر عىل •

إشارات املوجات الالسلكية.
إذا كانت هناك كمية كبرية من الثلج أو الجليد عىل •

السيارة، وخصوصاً حول العجالت أو مبيتات 
العجالت.

إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعىل من املستوى املحدد •

. كثرياً
إذا تم استعمال اإلطارات غري املزودة بصمامات •

تحذير ضغط نفخ اإلطارات ووحدات إرسال 
اإلشارات الخاصة بها.

 الخاص بصمامات IDإذا لم يكن رمز التعريف •
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال 

اإلشارات مسجالً يف كمبيوتر تحذير ضغط نفخ 
اإلطار.

قد تؤثر الظروف التالية عىل أداء النظام.●
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون •

أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد 
بالوقود أو محطة بث راديو أو شاشة عرض كبرية 

أو مطار أو مواقع أخرى تولد موجات السلكية 
قوية أو ضوضاء كهربائية

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف •
السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر

إذا تم عرض املعلومات غري الصحيحة عن موضع 
اإلطار بسبب حاالت املوجات الالسلكية غري املالئمة، 

قد يتم تصحيح املعلومات املعروضة عىل الشاشة عند 
تغري حاالت املوجات الالسلكية أثناء القيادة.

عندما تكون السيارة متوقفة، قد يستغرق األمر ●
وقتاً أطول لبدء تشغيل أو إيقاف التحذير.

قد ال يعمل نظام التحذير عند انخفاض ضغط نفخ ●
. اإلطار برسعة كما عند انفجار اإلطار مثالً

أداء التحذير بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار

يتغري تحذير نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً 
للظروف التي تم فيها تمهيده. ولذلك فقد يعمل نظام 

التحذير حتى إذا لم يصل ضغط نفخ اإلطار إىل 
مستوى منخفض بما فيه الكفاية، أو إذا كان ضغط 

نفخ اإلطار أعىل من مستوى الضغط الذي تم ضبطه 
عند تمهيد النظام.
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الشهادة الخاصة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار■
للسيارات الخاصة باإلمارات العربية املتحدة

للسيارات الخاصة باألردن

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

للسيارات الخاصة بتايوان
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للسيارات الخاصة بسنغافورة

للسيارات الخاصة بإندونيسيا

عند استبدال اإلطارات أو العجالت، ينبغي عليك 
أيضاً تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها.
عند تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

الجديدة ووحدات إرسال اإلشارات الجديدة 
الخاصة بها، ينبغي عليك تسجيل رموز 

 الجديدة يف كمبيوتر تحذير ضغط IDالتعريف 
نفخ اإلطار وتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ 

)٣٦٩ص اإلطار. (

عند استبدال اإلطارات والعجالت■
 الخاص بصمام IDإذا لم يتم تسجيل رمز تعريف 

تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات، 
لن يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة 

 دقائق تقريباً، يومض ١٠صحيحة. بعد القيادة ملدة 
ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة ثم 

يظل مضيئاً لإلشارة إىل وجود خلل يف النظام.

ينبغي عليك تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار يف الحاالت التالية:

.عند تبديل مواضع اإلطارات
 يف حال تغيري ضغط نفخ اإلطار عند تغيري

رسعة القيادة.

تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 

بها

مالحظة
تصليح أو استبدال اإلطارات والعجالت ■

وصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطارات 
ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها وأغطية 

صمامات اإلطارات
عند نزع أو تركيب العجالت/اإلطارات أو ●

صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات 
إرسال اإلشارات الخاصة بها، قم باالتصال 

بوكيل لكزس لديك ألن صمامات تحذير ضغط 
نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 

بها قد تتعرض للتلف إذا لم تتعامل معها 
بصورة صحيحة.

تأكد من تركيب أغطية صمامات اإلطارات. إذا ●
لم يتم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، قد 
يؤدي ذلك إىل دخول املاء يف صمامات تحذير 

ضغط نفخ اإلطار وتقييد صمامات تحذير 
ضغط نفخ اإلطار.

عند استبدال أغطية صمامات اإلطارات، ال تقم ●
باستعمال سوى أغطية صمامات اإلطارات 
املحددة. القيام بذلك قد يؤدي إىل احتباس 

الغطاء.

تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار
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 يف حال تغيري ضغط نفخ اإلطار كما عند
تغيري حجم اإلطار مثالً. (عند وجود عدة 

مستويات محددة للضغط)
 بعد تسجيل رموز التعريفID) . ص

٣٦٩(
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار، يتم 

تسجيل ضغط نفخ اإلطار الحايل كضغط 
قيايس.

كيفية تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار■
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن واضبط ١

مفتاح الطاقة عىل  مفتاح تشغيل املحرك 
وضع اإليقاف.

ال يمكن تنفيذ التمهيد أثناء تحرك السيارة.
اضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى ٢

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد.
احرص عىل ضبط ضغط نفخ اإلطار عىل مستوى 

ضغط نفخ اإلطار البارد املحدد. سيتم تشغيل نظام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً ملستوى الضغط هذا.

مفتاح ٣ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 

ON>  ON.<
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤

.بالعداد واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥

بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 
".OKاضغط "

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٦
"، ثم TPWSبالعداد واخرت "ضبط 

".OKاضغط "
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٧

بالعداد واخرت "ضبط ضغط اإلطار"، ثم 

" إىل أن يبدأ ضوء OKاضغط مطوالً عىل "
تحذير ضغط نفخ اإلطار بالوميض.

يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات. سيتم عرض "--" لإلشارة إىل ضغط 

نفخ كل إطار عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات 
أثناء قيام نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بتحديد 

املوضع.

 كم/ساعة ٤٠قم بقيادة السيارة برسعة ٨
 دقيقة.٣٠ إىل ١٠تقريباً أو أكثر ملدة حوايل 

عند اكتمال عملية التمهيد، سيتم عرض ضغط نفخ 
كل إطار عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.

وفقا لحالة السيارة أو ظروف القيادة، قد يستغرق 
إكمال عملية التمهيد ما يصل إىل ساعة واحدة 

تقريبا.

عملية التمهيد■
تأكد من القيام بالتمهيد بعد ضبط ضغط نفخ ●

اإلطار. 
وكذلك تأكد من أن اإلطارات باردة قبل القيام 

بالتمهيد أو ضبط ضغط نفخ اإلطار.
مفتاح ● إذا قمت بضبط مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة عىل وضع اإليقاف أثناء التمهيد بصورة 
غري مقصودة، ال تحتاج إىل إعادة تشغيل التمهيد 

مرة أخرى يدوياً ألن التمهيد سيبدأ مرة ثانية 
مفتاح  تلقائياً عند ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITION ONالطاقة عىل وضع التشغيل 
>ON.يف املرة التالية 

إذا قمت بتنفيذ عملية التمهيد بصورة غري ●
مقصودة عندما ال تحتاج إىل التمهيد، اضبط ضغط 

نفخ اإلطار عىل املستوى املحدد عندما تكون 
اإلطارات باردة، وقم بتنفيذ التمهيد مرة ثانية.
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أثناء تحديد موضع كل إطار بدون عرض قيم ●
ضغط نفخ اإلطار عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات، سييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 
عند انخفاض ضغط نفخ اإلطار.

عند اإلخفاق يف تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ ■
اإلطار

قد يستغرق التمهيد وقتا أطول لإلنهاء إذا تمت قيادة 
السيارة عىل طريق غري معبد. عند القيام بالتمهيد، قم 

بالقيادة عىل طريق معبد إذا كان ذلك ممكنا. وفقاً 
لبيئة القيادة وحالة اإلطارات، سيتم إكمال التمهيد يف 

 دقيقة. إذا لم يكتمل التمهيد ٣٠ دقائق إىل ١٠حوايل 
 دقيقة، واصل ٣٠ دقائق إىل ١٠بعد القيادة لحوايل 

القيادة ملدة وجيزة. إذا لم يتم عرض ضغط نفخ كل 
إطار بعد ساعة واحدة تقريبا من القيادة، قم بتنفيذ 

العمليات التالية.
 دقيقة ٢٠قم بإيقاف السيارة يف كان آمن ملدة ●

تقريبا. قم بعد ذلك بالقيادة بالخط املستقيم (مع 
القيام بانعطافات إىل اليسار واليمني أحيانا) 

 ١٠ كم/ساعة أو أكثر تقريبا ملدة حوايل ٤٠برسعة 
 دقيقة.٣٠دقائق إىل 

ولكنه لن يتم تسجيل ضغط نفخ اإلطار وتشغيل 
النظام بصورة صحيحة يف الظروف التالية. قم 

بالتمهيد مرة أخرى.
 مرات ٣ال يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ●

عند تنفيذ عملية التمهيد. (ال تتم عملية التمهيد 
أثناء القيادة)

بعد تنفيذ عملية التمهيد، يومض ضوء تحذير ●
ضغط نفخ اإلطار ملدة دقيقة واحدة ثم يظل 

.٢٠مضيئاً بعد القيادة ملدة   دقيقة تقريباً
إذا لم يتم عرض ضغط نفخ كل إطار بعد ذلك، اطلب 

من وكيل لكزس فحص السيارة.
IDعند تسجيل رموز التعريف ■
قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بعد ●

. يتم إلغاء عملية التمهيد IDتسجيل رمز تعريف 
إذا كان قد تم تمهيد النظام قبل التسجيل.

تسخن اإلطارات بفعل القيادة بعد تسجيل رمز ●
. قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ IDتعريف 

اإلطار بعد أن تربد اإلطارات.

 فريد لصمام IDتم تخصيص رمز تعريف 
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال 

اإلشارات. من الرضوري تسجيل رمز تعريف 
ID عند استبدال صمام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات.
قم بتنفيذ اإلجراءات التالية عند تسجيل رموز 

.IDتعريف 
مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITIONالطاقة يف وضع التشغيل 
ON>  ON.<

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٢
.بالعداد واخرت 

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٣
بالعداد واخرت "إعدادات السيارة"، ثم 

".OKاضغط "
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٤

"، ثم TPWSبالعداد واخرت "ضبط 
".OKاضغط "

 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٥
بالعداد واخرت "تغيري إعداد العجلة"، ثم 

" إىل أن يبدأ ضوء OKاضغط مطوالً عىل "
تحذير ضغط نفخ اإلطار بالوميض.

تحذير
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار■

ال تقم بتمهيد ضغط نفخ اإلطار بدون ضبط 
ضغط نفخ اإلطار عىل املستوى املحدد أوال. عدم 

القيام بذلك قد يؤدي إىل عدم إضاءة ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار حتى إذا كان ضغط نفخ اإلطار 

منخفضاً، أو إضاءته حتى إذا كان ضغط نفخ 
اإلطار عادياً يف الواقع.

IDتسجيل رموز التعريف 
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يتم تشغيل وضع تغيري اإلطارات وتبدأ عملية 
التسجيل.

يتم عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات وتظهر "--" للداللة عىل ضغط نفخ كل 
من اإلطارات. يومض بعد ذلك ضوء تحذير ضغط 

نفخ اإلطار برسعة ملدة دقيقة واحدة تقريباً ثم يظل 
. مضيئاً

 كم/ساعة أو ٤٠قم بقيادة السيارة برسعة ٦
 دقيقة.٣٠ دقائق إىل ١٠أكثر ملدة حوايل 

عند اكتمال عملية التسجيل ينطفأ ضوء تحذير 
ضغط نفخ اإلطار ويتم عرض ضغط نفخ كل من 

اإلطارات عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
تختلف املدة التي تمر قبل اكتمال عملية التسجيل 

اعتماداً عىل ظروف القيادة والبيئة.

إلغاء وضع تغيري اإلطارات■
مفتاح الطاقة عىل ● ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

وضع اإليقاف قبل القيادة عندما يكون وضع 
تغيري اإلطارات مضبوطاً يؤدي إىل إلغاء وضع 

تغيري اإلطارات.
ال يمكن إلغاء وضع تغيري اإلطارات بعد القيادة ●

ووضع تغيري اإلطارات مضبوط. إللغاء وضع 
تغيري اإلطارات قم بتنفيذ إجراء تسجيل رمز 

 مرة أخرى وقم بضبط مفتاح تشغيل IDتعريف 
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف قبل  املحرك 

القيادة.
إذا تم إلغاء وضع تغيري اإلطارات، يتم اإلبالغ ●

 املسجلة. ينطفئ ضوء تحذير IDبرموز تعريف 
ضغط نفخ اإلطار عند انتهاء عملية اإلبالغ.

 بشكل IDعندما ال تتم عملية تسجيل رمز تعريف ■
صحيح

ال تقم بقيادة السيارة إىل الخلف أثناء التسجيل. ●
تبدأ عملية التسجيل من جديد من البداية وقد 

تستغرق وقتاً أطول من املعتاد.
عند سري سيارة أخرى بجانب سيارتك كما يف ●

االزدحامات املرورية مثالً، قد تستغرق عملية 
استشعار صمامات إرسال تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها وقتاً 
أطول.

 إذا كانت IDقد ال يتم تسجيل رموز تعريف ●
السيارة مجهزة بصمامات إرسال تحذير ضغط 

نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها.
إذا استغرقت عملية التسجيل وقتاً طويالً، قم بتنفيذ 

 مرة أخرى بعد ركن IDإجراء تسجيل رمز تعريف 
 دقيقة.٢٠السيارة ملدة 

 حتى بعد تنفيذ IDإذا تعذر تسجيل رموز تعريف 
اإلجراء املذكور أعاله، قم باالتصال بوكيل لكزس.
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 قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن وسطحه
صلب ومستو.

.قم بتعشيق فرامل االنتظار

 قم باختيار وضع االنتظارP.
 اضبط مستشعر التطفل ومستشعر امليالن

)٩٠ص عىل وضع اإليقاف (
. النظام الهجني قم بإيقاف املحرك 

العدة (باستثناء السيارات الخاصة بإندونيسيا ■
وقطر)

سيارتك مجهزة بإطارات يمكن القيادة بها بعد 
انثقابها ولذلك فهي غري مجهزة بالعدة التالية 

الخاصة باستبدال اإلطارات. يمكن رشاؤها عند وكيل 
لكزس.

مفتاح ربط صواميل العجالت●
الرافعة●
ذراع الرافعة●

مفك براغي
*مفتاح ربط صواميل العجالت

استبدال اإلطار

ضع الرافعة الخاصة بالصيانة بصورة 
صحيحة عند رفع سيارتك باستعمالها.

وضعها بشكل غري صحيح قد يؤدي اىل تلف 
سيارتك أو التعرض إلصابات.

فإذا بدت عملية استبدال اإلطار صعبة، يجب 
االتصال بوكيل لكزس.

قبل رفع السيارة بالرافعة

موضع العدة

A

B
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*الرافعة

*ذراع الرافعة

حلقة خطاف القطر
باستثناء السيارات الخاصة بإندونيسيا وقطر: يمكن رشاؤها عند وكيل لكزس.:*

اسحب الرشيط لألعىل وانزع سجادة ١
أرضية منطقة األمتعة الخلفية.

قم بإخراج الرافعة.٢
قم بإخراج مقبض الرافعة ثم أخرج الرافعة.

C

D

E

تحذير
استعمال رافعة اإلطار■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
إذا تم استعمال رافعة اإلطار بصورة غري 

صحيحة، فقد يتسبب ذلك يف سقوط السيارة 
املفاجئ عن الرافعة مما يؤدي إىل الوفاة أو 

اإلصابة الخطرية.
ال تقم باستعمال رافعة اإلطار ألي غرض آخر ●

بخالف استبدال اإلطارات.
للسيارات الخاصة بإندونيسيا وقطر: استخدم ●

فقط رافعة اإلطار املرفق بهذه السيارة 
الستبدال إطار. 

ال تقم باستعمالها عىل سيارات أخرى، وال تقم 
باستعمال أي من رافعات اإلطار األخرى 

الستبدال اإلطارات املركبة عىل هذه السيارة.
باستثناء السيارات الخاصة بإندونيسيا وقطر: ●

ال تقم باستعمال رافعات اإلطار األخرى 
الستبدال اإلطارات املركبة عىل هذه السيارة.

ضع الرافعة يف نقطة الرفع الخاصة بها بشكل ●
صحيح.

ال تقم بوضع أي جزء من جسمك تحت السيارة ●
املدعومة بالرافعة.

النظام الهجني أو ● ال تقم بتشغيل املحرك 
بقيادة السيارة عندما تكون السيارة مدعومة 

بالرافعة.
ال تقم برفع السيارة بالرافعة أثناء وجود ●

شخص ما بداخلها.
عند رفع السيارة، ال تقم بوضع أي أجسام عىل ●

الرافعة أو تحتها.
ال تقم برفع السيارة أكثر من الالزم الستبدال ●

اإلطار.

استخدم حامل الرافعة إذا دعت الرضورة ●
للدخول تحت السيارة.

عند خفض السيارة، تأكد من عدم وجود أي ●
شخص بالقرب من السيارة. عند وجود 

أشخاص بالقرب من السيارة، قم بإبالغهم 
بخفض السيارة بصوت عال.

إخراج الرافعة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
بها)
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قم بتثبيت اإلطارات باستعمال السندات.١

قم بإرخاء صواميل العجلة قليال (لفة ٢
واحدة).

 من الرافعة بيدك إىل قم بتدوير الجزء ٣
أن تكون مالمسة العروة املوجودة عىل 

الرافعة لنقطة الرفع.

توجد دالئل نقاط الرفع عىل اللوح السفيل من جسم 
السيارة. هذه تشري إىل مواضع نقاط الرفع.

ارفع السيارة حتى يكون اإلطار مرتفعا ٤
قليال عن سطح األرض.

انزع جميع صواميل العجلة وكذلك اإلطار.٥
عند وضع اإلطار عىل األرض، ضعه بحيث يكون 
وجه العجلة الخارجية متجهاً لألعىل لتاليف خدش 

وجه العجلة الخارجية.

نزع إطار

مواضع سندات اإلطاراتاإلطار

وراء اإلطار الخلفي األمامي األيرس
األيمن

وراء اإلطار الخلفي األمامي األيمن
األيرس

أمام اإلطار األمامي الخلفي األيرس
األيمن

أمام اإلطار األمامي الخلفي األيمن
األيرس

A
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قم بإزالة أي أوساخ أو أجسام غريبة عن ١
سطح تالمس العجلة.

إذا وجدت أجساماً غريبة عىل سطح تالمس العجلة، 
فقد ترتخي صواميل العجلة أثناء تحرك السيارة، 

وقد ينفصل اإلطار عن السيارة.

قم برتكيب اإلطار واربط كل صامولة يدويا ٢
بمقادير متساوية تقريباً بصورة غري 

محكمة.
قم بتدوير صواميل العجلة حتى تتالمس فلكاتها مع 

العجلة.

العجلة
الغسالة

قم بإنزال السيارة.٣

اربط بإحكام كل صامولة العجلة بتدويرها ٤
 مرات حسب الرتتيب املوضح ٣مرتني أو 

بالشكل التوضيحي.
عزم التدوير للتثبيت: 

 كجم ق·م)١٤٫٣ نيوتن-مرت (١٤٠

قم بتخزين جميع أدوات العدة.٥

تحذير
استبدال إطار■

ال تقم بلمس العجالت أو املنطقة املحيطة بالفرامل 
بعد قيادة السيارة مبارشة. 

بعد قيادة السيارة مبارشة، تكون العجالت 
. عند ملس  واملنطقة املحيطة بالفرامل ساخنة جداً
هذه املناطق بيديك أو قدميك أو األجزاء األخرى 

من جسمك أثناء استبدال اإلطار أو غريه، فقد 
يؤدي ذلك إىل إصابة بالحروق.

Aتركيب اإلطار

B
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تحذير
عند تركيب اإلطار■

قد يؤدي عدم القيام بإتباع تلك التنبيهات إىل 
ارتخاء صواميل العجالت وانفصال اإلطارات، مما 

يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
ال تقم أبدا باستعمال الزيت أو الشحم عىل ●

براغي أو صواميل العجالت. 
قد يتسبب استعمال الزيت والشحم يف شد 

صواميل العجالت بصورة زائدة، مما يؤدي إىل 
تلف الرباغي أو العجالت. باإلضافة إىل ذلك، 

يمكن الستعمال الزيت أو الشحم أن يتسبب يف 
ارتخاء صواميل العجالت مما يؤدي إىل 

انفصال العجالت، األمر الذي يسبب وقوع 
حادث خطري. قم بإزالة أي شحم أو زيت عن 

براغي أو صواميل العجالت.
اطلب من فني مؤهل تثبيت صواميل العجالت ●

 ١٤٫٣ نيوتن-مرت (١٤٠بإحكام بعزم التدوير 
كجم ق·م) بأرسع وقت ممكن بعد قيامك 

باستبدال اإلطارات.
ال تقم بإعادة تركيب طاسة عجلة بالغة التلف، ●

وإال فإنها قد تنفصل عن العجلة أثناء تحرك 
السيارة.

عند تركيب اإلطار، ال تقم باستعمال إال ●
صواميل العجلة املصممة خصيصاً لعجلة ذلك 

اإلطار.
عند وجود أي تشققات أو تشوهات يف الرباغي ●

أو الصواميل أو ثقوب الرباغي املوجودة عىل 
العجلة، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

بعد استخدام العدة■
قبل القيادة تأكد من أن كل أدوات العدة مثبتة يف 

أماكنها بإحكام. قد يؤدي عدم القيام بذلك إىل 
وقوع إصابات يف حال وقوع اصطدام أو عند 

الفرملة بصورة مفاجئة.

مالحظة
تصليح أو استبدال اإلطارات والعجالت ■

وصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطارات 
ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها وأغطية 

صمامات اإلطارات
 ٣٦٧ص
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اآلثار املرتتبة عىل نفخ اإلطار بالضغط غري ■
الصحيح

إن قيادة السيارة بضغط غري مناسب لإلطارات قد 
تنتج عنه اآلثار التالية:

تراجع االقتصاد يف استهالك الوقود●
سوء التوجيه والحد من راحة القيادة●
تقصري عمـر اإلطارات بسبب اهرتائها●
تقليل األمان●
إتالف أجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية●

إذا كان هناك حاجة إىل نفخ اإلطار بصورة متكررة، 
اطلب من وكيل لكزس فحصه.

التعليمات بشـأن فحص ضغط نفخ اإلطار■
عند فحص ضغط نفخ إطار سيارتك، يجب مراعاة ما 

ييل:
افحص اإلطار وهو بارد فقط. ●

 ساعات عىل األقل ٣إذا كانت سيارتك متوقفة ملدة 
 كم، يكون ١٫٥أو لم تتم قيادتها ملسافة تتجاوز 

إطار سيارتك بارداً ومناسباً لقياس ضغط النفخ 
به.

● . استخدم مقياس ضغط نفخ اإلطار دائماً
من الصعب تقدير صحة نفخ اإلطار وفقاً ملظهره 

فقط.
من الطبيعي أن يكون ضغط نفخ اإلطار مرتفعاً ●

بعد القيادة بسبب تولد الحرارة يف اإلطار. ال تقم 
بتقليل ضغط نفخ اإلطار عقب قيادة سيارتك.

يجب مراعاة الحد األمثل ملعدل وزن الركاب ●
واألمتعة بالسيارة للحفاظ عىل توازنها.

ضغط نفخ اإلطار

تأكد من الحفاظ عىل ضغط النفخ املناسب 
لإلطارات. يجب فحص ضغط نفخ اإلطار 
عىل األقل مرة واحدة كل شهر. ومع ذلـك، 

يوىص بفحص ضغط نفخ اإلطار كل 
أسبوعني.

تحذير
ضغط اإلطار الصحيح أمر رضوري للحصول ■

عىل أفضـل أداء لإلطار
يجب الحفاظ عىل اإلطارات منفوخة بشكل 

صحيح. 
إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح، قد تحدث 

األمور التالية التي قد تؤدي إىل وقوع حادث 
يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات الخطرية:

االهرتاء الزائد باالستعمال●
االهرتاء غري املنتظم بني إطارات السيارة●
سوء أداء التوجيه●
احتمال انفجار إطار السيارة الناشئ عن ●

ارتفاع درجة حرارته
ترسب الهواء من بني اإلطار والعجلة●
تشوه شكل العجلة و/أو تلف اإلطار●
زيادة احتمال تلف اإلطار أثناء القيادة (بسبب ●

مخاطر الطرق أو وصالت االمتداد أو الحواف 
الحادة املوجودة عىل الطرق، الخ)

مالحظة
عند فحص وضبط ضغط نفخ إطار السيارة■

تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات. 
إذا لم يتم تركيب غطاء الصمام، قد يدخل الغبار 

أو الرطوبة إىل داخل الصمام ويسبب ترسب 
الهواء مما قد يؤدي إىل خفض ضغط نفخ اإلطار.
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عند استبدال العجالت احرص عىل أن تكون 
العجالت الجديدة مماثلة ومطابقة لتلك التي يتم 
استبدالها من حيث سعة الحمل والقطر وعرض 

الجنط واملسافة بني مركز الجنط وسطح 
.*الرتكيب

تتوفر عجالت لالستبدال لدى وكيل لكزس.
تدعى اصطالحاً بمسافات الرتحيل.:*

ال نويص باستخدام أي مما ييل:
عجالت مختلفة املقاس والنوع
عجالت مستعملة
عجالت تم تقويم جزئها املعوج

عند استبدال العجالت■
عجالت سيارتك مزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها التي 
تسمح لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بتقديم تحذير 

مسبق يف حالة انخفاض ضغط نفخ اإلطار. يف كل 
مرة يتم فيها استبدال العجالت، ينبغي عليك تركيب 
صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال 

)٣٦٧ص اإلشارات الخاصة بها. (

 يجب استخدام الصواميل ومفاتيح ربط
صواميل العجالت الخاصة بالسيارة لكزس 

العجالت

يف حالة انثناء إحدى العجالت أو تشققها أو 
إصابتها بصدأ شديد، يجب استبدالها عىل 

الفور. وإال فقد ينفصل اإلطار عن العجلة أو 
يسبب فقدان السيطرة عىل السيارة.

اختيار العجالت

تحذير
عند استبدال العجالت■
ال تقم باستعمال عجالت ذات مقاس مختلف ●

عن املقاس املوىص به يف دليل مالك السيارة، 
حيث قد يؤدي ذلـك إىل فقدان السيطرة عىل 

السيارة.
ال تقم باستعمال أنبوب داخيل يف عجلة ●

مخصصة إلطار بدون أنبوب عند وجود ترسب 
هواء فيها. القيام بذلـك قد يؤدي إىل وقوع 

حوادث مما يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة 
الخطرية.

ممنوع استعمال عجالت تالفة■
ال تقم باستعمال عجالت متشققة أو مشوهة. 

القيام بذلك قد يؤدي إىل ترسب الهواء من اإلطار 
أثناء القيادة مما يتسبب يف وقوع حادث.

مالحظة
استبدال صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها
ألن تصليح اإلطار أو استبداله قد يؤثر عىل ●

صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات 
إرسال اإلشارات الخاصة بها، تأكد من طلب 

إجراء صيانة اإلطارات من وكيل لكزس لديك 
أو محل صيانة مؤهل آخر. باإلضافة إىل ذلك، 

تأكد من رشاء صمامات تحذير ضغط نفخ 
اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها 

من وكيل لكزس لديك.
تأكد من تركيب فقط العجالت األصلية الخاصة ●

بالسيارة لكزس يف سيارتك. 
قد ال تعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 
ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها بصورة 

صحيحة عندما تكون العجالت غري أصلية.

تنبيهات احتياطية بشـأن عجالت 
األملنيوم
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املصممة خصوصاً لالستخدام مع عجالت 
األملنيوم الخاصة بسيارتك.

 عند تبديل مواضع اإلطارات أو إصالح أو
استبدال أي منها، يجب التأكد من أن 

الصواميل ال تزال محكمة الربط بعد القيادة 
 كم.١٦٠٠ملسافة 

 استخدم فقط أثقال التوازن األصلية من
لكزس أو ما يعادلها وكذلـك استخدم 

مطرقة بالستيكية أو مطاطية عند إجراء 
عملية التوازن يف العجالت.

مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف.

افتح صندوق القفازات.٢
انزع اللوحة.٣

) وأخرج قم بفك قفل غطاء املصفاة (٤
) ثم اسحبه غطاء املصفاة من املشابك (

إىل الخارج.

مصفاة نظام تكييف الهواء

يجب تغيري مصفاة نظام تكييف الهواء 
بصورة دورية منتظمة للحفاظ عىل فعالية 

النظام.

نزع مصفاة نظام تكييف الهواء

A

B
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انزع علبة املصفاة.٥

انزع مصفاة نظام تكييف الهواء من علبة ٦
املصفاة واستبدلها بأخرى جديدة.

" ينبغي أن تكون العالمات  UP"  املوجودة عىل 
املصفاة وعلبة املصفاة متجهة لألعىل.

فرتة الفحص■
قم بفحص مصفاة نظام تكييف الهواء واستبدالها 

وفقاً للصيانة املربمجة. ويف املناطق ذات معدالت 
الغبار املرتفعة أو الكثافة املرورية، يكون استبدال 

) . )٣٣٥ص املصفاة املبكر أمراً الزماً
إذا انخفض تدفق الهواء من فتحات التهوية ■

بصورة حادة
قد تكون املصفاة مسدودة. يجب فحص املصفاة 

واستبدالها إذا لزم األمر.
مصفاة نظام تكييف الهواء املجهزة بوظيفة إزالة ■

الرائحة الكريهة
عند وضع معطرات جو يف السيارة، قد تضعف فعالية 

إزالة الرائحة الكريهة بشكل كبري يف فرتة قصرية.
عندما تنبعث رائحة من نظام تكييف الهواء بشكل 
مستمر، قم باستبدال مصفاة نظام تكييف الهواء.

مالحظة
عند استعمال نظام تكييف الهواء■

تأكد من أن مصفاة نظام تكييف الهواء مثبتة 
بصورة دائمة. 

استخدام نظام تكييف الهواء بدون مصفاة قد 
يسبب رضراً بالنظام.

لتفادي تعرض غطاء املصفاة للتلف■
عند تحريك غطاء املصفاة باتجاه السهم لتحرير 
املثبت، احذر من عدم تسليط القوة املفرطة عىل 

الخطاطيف. وإال فقد تتعرض الخطاطيف للتلف.
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يف حالة انتهاء شحنة بطارية املفتاح اإللكرتوني■
قد تظهر األعراض التالية:

لن يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل ووظيفة التحكم عن بعد الالسلكية 

بصورة صحيحة.
سيتقلص مدى تشغيل املفتاح عن بُعد.●
عند الحاجة إىل استبدال البطارية املحملة يف املفتاح ■

الذي عىل شكل بطاقة (إذا كانت سيارتك مجهزة 
به)

ال تتوفر البطارية الخاصة باملفتاح الذي عىل شكل 
بطاقة إال عند وكالء لكزس. يمكن لوكيل لكزس 

استبدال البطارية.

قم بتجهيز األغراض التالية قبل استبدال 
البطارية:

مفك براغي مزود بالحافة املسطحة
مفك براغي صغري مزود بالحافة املسطحة
 بطارية الليثيوم من النوعCR2032

CR2032استخدم بطارية ليثيوم من النوع ■
يمكن رشاء البطاريات من وكيل لكزس أو محالت ●

األجهزة الكهربائية أو الكامريات.
استبدل البطاريات بأخرى جديدة يويص بها ●

الصانع أو النوع الـذي يعادلها.
تخلص من البطارية املستعملة وفقاً للقوانني ●

املحلية.

اسحب املفتاح امليكانيكي للخارج.١

انزع الغطاء.٢
لتفادي إتالف املفتاح، قم بتغطية حافة مفك الرباغي 

برشيط.

انزع البطارية الفارغة باستعمال مفك ٣
براغي صغري ذي حافة مسطحة.

أدخل البطارية الجديدة بحيث يكون الطرف املوجب 

البطارية املحملة يف املفتاح 
اإللكرتوني

قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة إذا 
كانت فارغة الشحنة.

البنود الواجب تجهيزها

استبدال البطارية
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"+" متجهاً لألعىل.

مفتاح ١ اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف.

افتح غطاء صندوق الفيوزات.٢
 حجرية املحرك: صندوق الفيوزات من النوع

)LC500أ (
السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار: 

ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني: 
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

تحذير
البطارية املستبدلة والقطع األخرى■

هذه القطع صغرية وقد تؤدي إىل اختناق األطفال 
إذا تم ابتالعها. احتفظ بها بعيداً عن متناول 
األطفال. عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إىل 

الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
عند استبدال البطارية■

استخدم مفك براغي من القياس املناسب. تعريض 
الغطاء لقوة زائدة قد يؤدي إىل تشوهه أو تلفه.

للعمل بصورة طبيعية بعد استبدال البطارية■
يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي 

وقوع حوادث:
يجب أن تكون يداك جافتني عىل الدوام.●

قد تتسبب الرطوبة يف صدأ البطارية.
ال تقم بلمس أو تحريك أي جزء آخر موجود يف ●

وحدة التحكم عن بعد.
ال تقم بثني أي من أطراف توصيل البطارية.●

فحص الفيوزات واستبدالها

يف حالة عدم عمل أي من املكونات 
الكهربائية، فقد يشري ذلك إىل كون أحد 
الفيوزات محرتقاً. إذا حدث ذلـك، عليك 

فحص واستبدال الفيوز إذا لزم األمر.

فحص الفيوزات واستبدالها
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 حجرية املحرك: صندوق الفيوزات من النوع
)LC500hب (

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار: 
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني: 
ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

 حجرية املحرك: صندوق الفيوزات من النوع
)LC500hج (

ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

غطاء صندوق األمتعة
انزع سجادة األرضية.

ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

 لوحة أجهزة التحكم واملقاييس بجهة
السائق

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار: 
ادفع اللسان للداخل وانزع الغطاء.

احرص عىل دفع اللسان للداخل أثناء النزع 
والرتكيب.

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني: 
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ادفع اللسان للداخل وانزع الغطاء.
احرص عىل دفع اللسان للداخل أثناء النزع 

والرتكيب.

 لوحة أجهزة التحكم واملقاييس بجانب
الراكب األمامي

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار: 
انزع الغطاء، ثم قم بنزع موصل مصباح منطقة 

األقدام.

ادفع اللسان للداخل وانزع الغطاء.
احرص عىل دفع اللسان للداخل أثناء النزع 

والرتكيب.

السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني: 
انزع الغطاء، ثم قم بنزع موصل مصباح منطقة 

األقدام.

ادفع اللسان للداخل وانزع الغطاء.
احرص عىل دفع اللسان للداخل أثناء النزع 

والرتكيب.
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انزع الفيوز باستعمال أداة النزع.٣
ال يمكن نزع إال الفيوزات من النوع أ باستعمال أداة 

النزع.
LC500

LC500h

افحص للتأكد مما إذا كان الفيوز قد احرتق.٤
النوع أ و ب: 

قم باستبدال الفيوز املحرتق بآخر جديد ذي معدل 
شدة التيار املناسب. يمكن االطالع عىل تفاصيل 
معدالت شدة التيار املوجودة عىل غطاء صندوق 

الفيوزات.
النوع ج و د: 

اتصل بوكيل لكزس.
النوع أ

فيوز عادي
فيوز محرتق

النوع ب

فيوز عادي
فيوز محرتق

النوع ج

فيوز عادي

A

B

A

B

A
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فيوز محرتق
النوع د

فيوز عادي
فيوز محرتق

بعد استبدال الفيوز■
احرص عىل تركيب اللسان بشكل محكم عند ●

تركيب الغطاء.
إذا لم تيضء املصابيح حتى بعد استبدال الفيوز، ●

فقد يشري ذلك إىل كون اللمبة يف حاجة لالستبدال. 
) ٣٨٦ص(
إذا احرتق الفيوز املستبدل مرة أخرى، فيجب ●

فحص السيارة لدى وكيل لكزس.
إذا كان هناك حمل زائد يف الدائرة الكهربائية■

الفيوزات مصممة لالحرتاق لحماية وحدة األسالك 
من أي رضر.

عند استبدال ملبات املصابيح■
توصيك رشكة لكزس باستعمال منتجات لكزس 

األصلية املصممة لهذه السيارة. بما أن بعض اللمبات 
موصولة بدوائر تمنع فرط التحميل، قد ال يمكن 

استعمال قطع غري أصلية أو غري مصممة لهذه 
السيارة.

B

A

B

تحذير
لتفادي األعطال بالنظام واحرتاق السيارة■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل تعرض السيارة 

للتلف مع احتمال نشوب حريق أو إصابة جسدية.
ال تقم مطلقاً باستعمال أي فيوز مزود بمعدل ●

أمبري أعىل من املشار إليـه أو ال تقم باستعمال 
أي يشء آخر بدالً من الفيوز.

استخدم دائما فيوزات لكزس األصلية أو ما ●
يعادلها. 

ال تقم مطلقاً باستعمال سلك بدالً من الفيوز 
حتى ملدة وجيزة.

ال تقم بتعديل الفيوزات أو صناديق الفيوزات.●

مالحظة
قبل استبدال الفيوزات■

يجب تحديد سبب الحمل الزائد يف الدائرة 
الكهربائية وإصالحه لدى وكيل لكزس بأرسع ما 

يمكن.
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مصباح الضباب الخلفي
تحتاج إىل استبدال اللمبات من قبل وكيل ■

لكزس
املصابيح األمامية الرئيسية
 املصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة

واملصباح الذي تتم إضاءته أثناء القيادة يف 
النهار

مصابيح إشارة االنعطاف األمامية
مصابيح االنعطاف
مصابيح إشارة االنعطاف الجانبية
مصابيح مؤخرة السيارة

مصابيح التوقف
مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية
مصابيح إشارة الرجوع للخلف
مصباح التوقف العلوي الرتكيب
مصابيح لوحة ترخيص السري

LEDمصابيح ■
تتكون املصابيح ما عدا مصباح الضباب الخلفي من 

. يف حالة احرتاق أي من ملبات LEDعدد من ملبات 
LED يجب عليك أن تأخذ سيارتك إىل وكيل لكزس ،

الستبدال ذلك املصباح.
تراكم البخار املتكثف داخل عدسات املصابيح■

تراكم البخار املتكثف مؤقتاً داخل عدسات املصابيح 
األمامية الرئيسية ال يشري إىل وجود أي عطل 

بالسيارة. اتصل بوكيل لكزس للمزيد من املعلومات 
يف الحاالت التالية:

تراكم قطرات ماء كبرية داخل العدسات.●
تراكم املاء داخل املصابيح األمامية الرئيسية.●
عند استبدال ملبات املصابيح■
 ٣٨٥ص

مصباح الضباب الخلفي■
افصل املوصل.١

ملبات املصابيح

قد يمكنك استبدال ملبة املصباح التالية 
بنفسك. قبل استبدال ملبة املصباح، افحص 
واطيتها الواجب استبدالها. بسبب وجود 

خطر تعرض املكونات للتلف، نوصيك بطلب 
استبدالها من وكيل لكزس.

موقع اللمبة

Aاستبدال ملبة املصباح
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قم بتدوير قاعدة اللمبة بعكس اتجاه حركة ٢
عقارب الساعة.

انزع ملبة املصباح.٣

قم برتكيب مصباح كهربائي جديد ثم قم ٤
برتكيب قاعدة اللمبة بوحدة الضوء 

بإدخالها وتدويرها يف اتجاه عقارب 
الساعة.

قم بإعادة توصيل املوصل.٥
بعد إعادة توصيل املوصل قم بتشغيل مصباح 

الضباب الخلفي للتحقق بالنظر من عدم ترسب 

الضوء من قاعدة اللمبة.

تحذير
استبدال ملبة املصباح■
قم بإطفاء املصباح. ال تحاول استبدال اللمبة ●

عىل الفور بعد إطفاء املصباح. 
فقد تكون اللمبة ساخنة للغاية مما يسبب 

اإلصابة بالحروق.
ال تلمس الجزء الزجاجي من اللمبة بيد عارية. ●

عندما ال يكون بإمكانك تفادي مسك الجزء 
الزجاجي، امسكه باستعمال قطعة قماش 

نظيفة وجافة لتفادي تعرض اللمبة للرطوبة 
والزيوت. 

وكذلك إذا خُدشت اللمبة أو سقطت، فقد تحرتق 
أو تنفجر.

قم برتكيب ملبة املصباح وأي جزء مستخدم ●
لتأمينها بإحكام. عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل 
أرضار ناجمة عن الحرارة أو نشوب حريق أو 
دخول املاء يف وحدة املصابيح. يمكن لهذا أن 
يرض باملصباح أو يسبب تكثف البخار داخل 

العدسات.
لتفادي أي تلف أو نشوب حريق■
تأكد من أن اللمبة مستقرة بصورة تامة ●

ومحكمة التثبيت.
افحص قوة اللمبة بالواط قبل الرتكيب لتفادي ●

تلف ناشئ عن فعل الحرارة.
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٧
٣٨٩

٧

لكاشم عوقو دنع

عند وقوع مشاكل

املعلومات األساسية.١-٧
٣٩٠........وماضات التحذير من الخطر

إذا كان البد من إيقاف سيارتك يف حالة 
٣٩٠............................الطوارئ

إذا كانت السيارة عالقة يف مياه يرتفع 
٣٩١............................مستواها

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت .٢-٧
الطوارئ

٣٩٣.......إذا كان ال بد من قطر سيارتك
٣٩٧............إذا شعرت بوجود خلل ما

)LC500نظام إيقاف مضخة الوقود (
.....................................٣٩٨

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

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

٤١٤......إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً
)LC500إذا تعذر بدء تشغيل املحرك (

.....................................٤١٥
إذا لم يبدأ تشغيل النظام الهجني 

)LC500h(......................٤١٦
٤١٨...................إذا فقدت مفاتيحك

عندما ال يمكن فتح باب فتحة تعبئة 
٤١٨..............................الوقود

إذا لم يعمل املفتاح اإللكرتوني بصورة 
٤١٩............................صحيحة

 فولط فارغة ١٢إذا كانت البطارية 
٤٢٢.............................الشحنة

إذا ازدادت سخونة سيارتك عن الحدود 
٤٣٠.............)LC500الطبيعية (

إذا ازدادت سخونة سيارتك عن الحدود 
٤٣٣...........)LC500hالطبيعية (

٤٣٦.................إذا انغرزت السيارة
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املعلومات األساسية.١-٧

اضغط املفتاح لتومض جميع مصابيح إشارة 
االنعطاف. 

إلطفائها، اضغط املفتاح مرة ثانية.

وماضات التحذير من الخطر■
LC500 إذا تم استعمال وماضات التحذير من :

الخطر ملدة طويلة من الزمن عندما يكون املحرك غري 
 فولط فارغة الشحنة.١٢دائر، قد تصبح البطارية 

LC500h إذا تم استعمال وماضات التحذير من :
الخطر ملدة طويلة من الزمن عندما يكون النظام 
الهجني يف وضع اإليقاف (عندما ال يكون املؤرش 

"READY فولط ١٢" مضيئة)، قد تصبح البطارية 
فارغة الشحنة.

اضغط دواسة الفرامل بقدميك بإحكام.١
ال تضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة ألن ذلك 

يؤدي إىل زيادة الجهود الالزمة لخفض رسعة 
السيارة.

قم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع ٢
.Nالالتعشيق 

 إذا كان قد تم اختيار وضع الالتعشيقN
بعد خفض رسعة السيارة، قم بإيقاف ٣

السيارة يف مكان آمن بجانب الطريق.
٤. النظام الهجني قم بإيقاف املحرك 
 عند عدم إمكانية تحويل جهاز نقل الحركة

Nإىل وضع الالتعشيق 
اضغط دواسة الفرامل مطوالً بقدميك ٣

لخفض رسعة السيارة بقدر اإلمكان.
٤ ، النظام الهجني إليقاف تشغيل املحرك 

مفتاح  اضغط مفتاح تشغيل املحرك 

وماضات التحذير من الخطر

يتم استعمال وماضات التحذير من الخطر 
لتحذير سائقي السيارات األخرى عند 

الحاجة إليقاف السيارة عىل الطريق بسبب 
وجود خلل يف السيارة وغريه.

تعليمات التشغيل

إذا كان البد من إيقاف سيارتك يف 
حالة الطوارئ

فقط يف حاالت الطوارئ التي ال يمكن إيقاف 
السيارة فيها بالطريقة العادية، قم بإيقاف 

السيارة باتباع اإلجراءات التالية:

إيقاف السيارة
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املعلومات األساسية. ١-٧

لكاشم عوقو دنع

الطاقة مطوالً ملدة ثانيتني أو أكثر، أو 
 مرات أو أكثر بالتتابع.٣اضغطه قليالً 

قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن بجانب ٥
الطريق.

.قم أوالً بفك حزام املقعد
 إذا كان فتح الباب ممكناً، افتحه واخرج من

السيارة.
 إذا لم يكن فتح الباب ممكناً، افتح النافذة

باستخدام مفتاح النافذة اآللية واخرج من 
السيارة عرب النافذة.

 إذا لم يكن فتح النافذة باستخدام مفتاح
النافذة اآللية ممكناً، حافظ عىل هدوئك 

وانتظر إىل أن ترتفع املياه داخل السيارة إىل 
مستوى يكون فيه ضغط املاء داخل السيارة 

وخارجها متساوياً، ثم افتح الباب واخرج 
من السيارة.

تحذير
النظام ■ إذا كان ال بد من إيقاف تشغيل املحرك 

الهجني أثناء القيادة
سيتم فقدان قدرة التعزيز اآليل لعجلة القيادة مما 

يجعلك تشعر بمقاومة أقوى عند تدويرها. قم 
بخفض رسعة السيارة قدر اإلمكان قبل إيقاف 

. النظام الهجني تشغيل املحرك 

إذا كانت السيارة عالقة يف مياه 
يرتفع مستواها

إذا كانت السيارة غارقة يف املاء، حافظ عىل 
هدوئك وقم باإلجراءات التالية.

تحذير
 للهروب يف حاالت *استخدام مطرقة الطوارئ■

الطوارئ
يمكن كرس النوافذ الجانبية األمامية والنوافذ 

الجانبية الخلفية وكذلك النافذة الخلفية بواسطة 
 املستخدمة للهروب يف حاالت *مطرقة الطوارئ

الطوارئ.
لكن ال يمكن كرس الزجاج األمامي بواسطة مطرقة 

الطوارئ ألنه مصنوع من الزجاج الرقائقي.
قم باالتصال بوكيل لكزس أو بجهة تصنيع :*

الكماليات التجارية ملزيد من املعلومات عن 
مطرقة الطوارئ.
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تحذير
الهروب من السيارة عرب النافذة■

هناك حاالت ال يمكن الهروب فيها من السيارة عرب 
النافذة بسبب وضعية الجلوس، نمط جسم 

الراكب، إلخ.
عند استخدام مطرقة الطوارئ، خذ بعني االعتبار 

موقع مقعدك وحجم فتحة النافذة لضمان إمكانية 
الوصول إىل الفتحة وضمان أنها كبرية بما فيه 

الكفاية للهروب عربها.



٣٩٣

٧
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إذا كان ال بد من قطر سيارتكالخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ.٢-٧

إذا كان من الرضوري قطر سيارتك، فنحن 
نويص بأن يتم قطرها من قبل وكيل لكزس 

أو خدمات قطر تجارية باستخدام شاحنة 
ذات مرفاع العجالت أو ذات سطح تحميل 

منبسط. 
استخدم نظام جنزير األمان لكل عمليات 

القطر، والتزم بالقوانني املحلية/اإلقليمية.

تحذير
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

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

عند قطر السيارة■
LC500 تأكد من نقل السيارة عندما تكون :

جميع اإلطارات األربعة مرفوعة عن األرض. قد 
تتعرض مجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية 
واألجزاء املتعلقة بها للتلف أو قد يقع الحادث 

بسبب تغيري اتجاه السيارة إذا تم قطر السيارة 
عندما تكون إطاراتها مالمسة لألرض.

LC500h تأكد من نقل السيارة عندما تكون :
جميع اإلطارات األربعة مرفوعة عن األرض. إذا 
تم قطر السيارة بحيث تكون إطاراتها مالمسة 

قد تتعرض مجموعة أجهزة نقل الطاقة  لألرض،
الحركية واألجزاء املتعلقة بها للتلف أو قد يقع 
حادث بسبب تغري اتجاه السيارة أو قد تتسبب 

الكهرباء املولدة بتشغيل املوتور بنشوب حريق 
وذلك وفقاً لنوع التلف أو الخلل.

أثناء عملية قطر السيارة■
عند قطر السيارة باستعمال كبالت أو جنازير، ●

تجنب االنطالق املفاجئ بالسيارة وغري ذلك من 
األمور التي تسبب زيادة الحمل املسلط عىل 

حلقات خطاطيف القطر أو الكبالت أو 
الجنازير. قد تتلف حلقات خطاطيف القطر أو 

الكبالت أو الجنازير وقد ترتطم أجزاؤها 
املنكرسة بشخص ما مسببة إصابات خطرية.
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يف الحاالت التالية، ال يمكن فيها قطر السيارة 
بسيارة أخرى باستعمال كبالت أو جنازير ألن 

العجالت الخلفية قد تكون مؤمنة بتأمني فرامل 
االنتظار. اتصل بوكيل لكزس أو خدمات قطر 

تجارية.
 .يوجد خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس

) ٤١١، ١٧٦، ١٧٢ص(
 يوجد خلل يف النظام املانع لتشغيل املحرك

) . )٨٥ص النظام املانع للتشغيل
 يوجد خلل يف النظام الذكي لدخول السيارة

)٤١٩ص وبدء التشغيل. (
 فولط فارغة. (١٢شحنة البطارية  ص

٤٢٢(

قد يشري ما ييل إىل وجود مشكلة يف جهاز نقل 
الحركة املركب يف سيارتك. اتصل بوكيل لكزس 

أو خدمات قطر تجارية قبل قطر سيارتك.
LC500 املحرك يدور ولكن السيارة ال :

تتحرك.
LC500h يتم عرض رسالة تحذير :

النظام الهجني عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات وال تتحرك السيارة.

.يتم إصدار صوت غري عادي من السيارة

تحذير
مفتاح ● ال تقم بضبط مفتاح تشغيل املحرك 

الطاقة عىل وضع اإليقاف. 
القيام بذلك قد يؤدي إىل وقوع حادث ألن 

العجالت الخلفية ستتأمن بوضع االنتظار. كما 
يوجد احتمال انقفال عجلة القيادة مما يؤدي 

إىل عدم إمكانية تشغيلها.
تركيب حلقات خطاطيف القطر عىل السيارة■

تأكد من أن حلقات خطاطيف القطر مركبة 
بإحكام. 

قد ترتخي حلقات خطاطيف القطر أثناء عملية 
قطر السيارة إذا لم تكن مركبة بإحكام.

مالحظة
لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر ■

السيارة باستخدام شاحنة ذات مرفاع العجالت
ال تقم بقطر السيارة من الخلف حني يكون ●

مفتاح الطاقة يف وضع  مفتاح تشغيل املحرك 
اإليقاف. آلية تأمني عجلة القيادة غري متينة 

بالدرجة الكافية للمحافظة عىل العجالت 
األمامية يف خط مستقيم.

عند رفع السيارة، تأكد من وجود ارتفاع كاف ●
عن األرض عند الطرف املقابل للطرف املرفوع 
من السيارة. عند عدم وجود ارتفاع مالئم عن 

األرض، فقد تتعرض السيارة ألرضار أثناء 
قطرها.

لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر ■
السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق

ال تقم بقطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز 
التعليق، سواء من األمام أو من الخلف.

لتفادي تعرض السيارة للتلف أثناء قطر ■
سيارتك يف حالة الطوارئ

ال تقم بتثبيت كبالت أو جنازير بمكونات جهاز 
التعليق.

الحاالت التي ال يمكن فيها قطر السيارة 
باستعمال سيارة أخرى

الحاالت التي تتطلب االتصال بوكالء قبل 
قطر سيارتك
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ال تقم باستخدام شاحنة ذات جهاز تعليق 
لتفادي تعرض جسم السيارة للتلف.

عندما تكون السيارة متجهة لألمام

استخدم منصة القطر ذات العجالت تحت اإلطارات 
الخلفية.

عندما تكون السيارة متجهة للخلف

استخدم منصة القطر ذات العجالت تحت اإلطارات 
األمامية.

عند نقل سيارتك باستعمال شاحنة ذات سطح 
تحميل منبسط، ينبغي تثبيتها بسطح تحميل 

الشاحنة يف املواضع املبينة يف الشكل 
التوضيحي.

إذا استخدمت الجنازير أو الكبالت لتقييد 
سيارتك، فال بد أن تكون الزوايا املظللة باللون 

 درجة.٤٥األسود بزاوية 
ال تقم بتثبيت السيارة بشكل زائد وإال فقد يتم 

إلحاق رضر بها.

قطر السيارة باستعمال شاحنة ذات 
جهاز تعليق

قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات 
جهاز رفع اإلطارات

استخدام شاحنة ذات سطح تحميل 
منبسط
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إذا لم تتوافر شاحنة خاصة بالقطر يف حالة 
الطوارئ، من املمكن قطر سيارتك بشكل مؤقت 

باستعمال كبالت أو جنازير مثبتة بحلقات 
خطاطيف القطر الخاصة بحاالت الطوارئ. 
ينبغي محاولة ذلك فقط عىل الطرق الصلبة 

 كم/ساعة.٣٠ملسافات قصرية برسعة أقل من 
ال بد من وجود سائق داخل السيارة لتوجيه 

السيارة وتعشيق الفرامل. ال بد أن تكون 
عجالت السيارة ومجموعة أجهزة نقل الطاقة 

الحركية واملحاور وجهاز التوجيه والفرامل يف 
حالة جيدة.

لقطر سيارتك بواسطة سيارة أخرى، يجب 
تركيب حلقة خطاف القطر عىل سيارتك. قم 

برتكيب حلقة خطاف القطر باتباع اإلجراء 
التايل.
قم بإخراج مفك الرباغي وحلقة خطاف ١

)٣٧١ص القطر. (
انزع غطاء حلقة خطاف القطر باستعمال ٢

مفك براغي مزود بالحافة املسطحة (-).
ضع خرقة بني مفك الرباغي وجسم السيارة كما هو 

مبني يف الشكل التوضيحي وذلك لحماية السطح 

املطيل.

قم بإدخال حلقة خطاف القطر يف الثقب ٣
وشدها جزئياً بيدك.

شد حلقة خطاف القطر بإحكام باستعمال ٤
مفك براغي أو مفتاح ربط صواميل 

العجالت (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو 
قضيب معدني صلب.

قم بتثبيت الكبالت أو الجنازير بحلقة ٥
خطاف القطر بإحكام.

احرص عىل عدم إلحاق رضر بجسم السيارة.

قطر السيارة يف حاالت الطوارئ

إجراءات قطر السيارة يف حاالت الطوارئ



٣٩٧

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

ادخل السيارة التي يتم قطرها وقم بتشغيل ٦
. النظام الهجني املحرك 

، اضبط  النظام الهجني إذا لم يبدأ تشغيل املحرك 
مفتاح الطاقة عىل وضع  مفتاح تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 
قم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع ٧

 وقم بتحرير فرامل االنتظار.Nالالتعشيق 

أثناء عملية قطر السيارة■
يكون النظام الهجني  إذا كان املحرك غري دائر 

، فقد يشري ذلك إىل عدم تشغيل  متوقفاً عن العمل
نظام التعزيز اآليل الخاص بكل من الفرامل وعجلة 
القيادة، مما يجعل عمليات توجيه السيارة وإيقاف 

السيارة بتعشيق الفرامل صعبة.
مفتاح ربط صواميل العجالت (إذا كانت سيارتك ■

مجهزة به)
مفتاح ربط صواميل العجالت موجود يف صندوق 

)٣٧١ص األمتعة. (

 .وجود ترسب بالسوائل تحت السيارة
(تساقط قطرات املاء من نظام تكييف الهواء 

عقب االستعمال أمر عادي.)
 اإلطارات تبدو مثقوبة أو وجود اهرتاء غري

منتظم بها
 مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك

يشري باستمرار إىل درجة حرارة أعىل من 
املعتاد.

تغري يف صوت انبعاث غاز العادم
 صدور صفري حاد من اإلطارات عند

االنعطاف
صوت غريب يصدر عن نظام التعليق
 صوت أزيز أو أصوات أخرى تصدر عن

النظام الهجني املحرك 

 املحرك يدور بصورة متقطعة أو متعثرة أو
غري منتظمة

تدهور الطاقة بصورة ملحوظة
 السيارة تنحرف بشدة إىل جانب واحد عند

تعشيق الفرامل

إذا شعرت بوجود خلل ما

إذا الحظت أي من األعراض التالية، فإن 
سيارتك ربما تحتاج إىل ضبط أو إصالح. 
اتصل بوكيل لكزس يف أقرب وقت ممكن.

األعراض املرئية

األعراض املسموعة

األعراض التشغيلية
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 السيارة تنحرف بشدة إىل جانب واحد أثناء
القيادة عىل طريق مستو

 فقدان فعالية الفرامل أو شعور بمقاومة
ضعيفة عند ضغط دواسة الفرامل أو 

الدواسة تقرتب من ملس األرضية

قم باتباع العمليات التالية إلعادة بدء تشغيل 
املحرك بعد تشغيل نظام إيقاف مضخة الوقود.

اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ١
 أو عىل ACCESSORYالكماليات 

وضع اإليقاف.
أعد تشغيل املحرك.٢

نظام إيقاف مضخة الوقود 
)LC500(

للتقليل من أخطار ترسب الوقود إىل أدنى حد 
عند توقف املحرك أو انتفاخ أحد األكياس 
الهوائية بعد وقوع تصادم مبارشة، فإن 

نظام إيقاف مضخة الوقود يعمل إليقاف 
تزويد املحرك بالوقود.

إعادة تشغيل املحرك

مالحظة
قبل بدء تشغيل املحرك■

افحص األرض الواقعة تحت السيارة. 
إذا تحققت من ترسب الوقود عىل األرض، يشري 

ذلك إىل كون نظام الوقود قد أصيب بتلف ويحتاج 
إىل إصالح. ال تقم بإعادة بدء تشغيل املحرك.



٣٩٩
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الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

ضوء تحذير نظام الفرامل (صوت التحذير)■

*ضوء تحذير نظام الشحن■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*
*ضوء التحذير (صوت التحذير) من انخفاض ضغط زيت املحرك■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*

عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار صوت التحذير

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية بهدوء إذا أضاء أو أومض أي من أضواء التحذير. إذا أضاء أو أومض 
أحد األضواء، ثم انطفأ، فإن هذا ال يعني بالرضورة وجود خلل بالنظام. ولكن إذا حدث هذا 

بصورة متكررة، اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

إجراءات أضواء التحذير أو أصوات التحذير

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(أحمر)

يشري إىل:
مستوى سائل الفرامل منخفض؛ أو
يوجد خلل يف نظام الفرامل

ييضء هذا الضوء أيضا عند عدم تحرير فرامل االنتظار. إذا انطفأ الضوء بعد تحرير فرامل 
االنتظار كامال، يشري ذلك إىل أن النظام يعمل بصورة عادية.

 قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل لكزس. مواصلة قيادة السيارة
. قد تشكل خطراً

(يمكن اكتشاف اهرتاء الحشيات اليمنى فقط) يشري إىل اهرتاء حشيات الفرامل
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل بنظام الشحن بالسيارة

.قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل لكزس

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل كون ضغط زيت املحرك منخفضاً جداً

.قم بإيقاف السيارة عىل الفور يف مكان آمن واتصل بوكيل لكزس



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٠٠٧

ضوء إشارة الخلل (صوت التحذير)■

SRSضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكمييل ■

 (صوت التحذير)ABSضوء تحذير نظام ■

ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل الكهربائي (صوت التحذير)■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

نظام التحكم بغاز العادم؛
) النظام الهجنيLC500h؛(
نظام التحكم باملحرك الكرتونياً؛
نظام التحكم بصمام الخانق للوقود الكرتونياً؛
) ًنظام التحكم بجهاز نقل الحركة التلقائي الكرتونياLC500؛ أو(
) نظام التحكم بجهاز نقل الحركة الهجني إلكرتونياLC500h(
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 األكياس الهوائية املتضمنة يف نظام تقييد الحركة التكمييلSRS؛ أو
ًنظام شد حزام املقعد مسبقا
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 نظام الفرامل املانع لالحتباسABS؛ أو
نظام تعزيز الفرامل
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(أحمر)
أو

(أصفر)

EPSيشري إىل وجود خلل يف نظام التوجيه اآليل الكهربائي 
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور



٤٠١
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الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

 (صوت التحذير)PCSضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

/مؤرش نظام التحذير من الخروج عن *LKAمؤرش نظام املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري ■
*LDAخط السري 

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*
مؤرش االنزالق■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يومض أو 
ييضء)

(إذا كانت 
سيارتك مجهزة 

به)

 أو إىل عدم إمكانية PCSيشري إىل وجود خلل يف نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
استخدام النظام مؤقتاً بسبب سخونة/برودة السيارة الشديدة أو إىل وجود أوساخ حول أحد 

) . )٤٠٨، ٢٢٢ص املستشعرات األمامية مثالً
) .اتبع التعليمات املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات ٤٠٨، ٢٢٢ص(

 أو نظام التحكم بثبات السيارة PCSإذا تم إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 
VSC سييضء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ،PCS.
 ٢٨٦ص

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(برتقايل)
(إذا كانت 

سيارتك مجهزة 
به)

 LDA (املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري)/نظام LKAيشري إىل وجود الخلل يف نظام 
(التحذير من الخروج عن خط السري املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة)

 عندما يتم عرض "مساعدة البقاء يف خط السري غري متاحة" أو "نظام إنذار الخروج عن
خط السري غري متاح" عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات، قم بإيقاف تشغيل نظام 

LKA (املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري)/نظام LDA التحذير من الخروج عن) 
خط السري املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة) وقم بقيادة السيارة ملدة قصرية ثم قم 

) ٢٣٥، ٢٢٦ص  من جديد. (LDA/نظام LKAبتشغيل نظام 
عندما تختلف الرسالة املعروضة عن الرسالة املوضحة أعاله، اتبع التعليمات املعروضة يف 

الرسالة.

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل وجود خلل يف:

 نظام التحكم بثبات السيارةVSC؛
 نظام التحكم بقوة السحبTRC؛ أو
نظام التحكم باملساعدة عىل االنطالق بالسيارة عىل املرتفعات

 أو نظام التحكم بقوة VSCسيومض املصباح عند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة 
.ABS أو نظام الفرامل املانع لالحتباس TRCالسحب 

.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٠٢٧

*ضوء تحذير نظام الفرملة املهيمنة/ضوء تحذير نظام التحكم ببدء القيادة (صوت التحذير)■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*
مؤرش تشغيل نظام متابعة الفرملة■

مؤرش فرامل االنتظار■

ضوء تحذير نظام الفرامل■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
عند وميض ضوء التحذير (وإصدار صوت إشاري):

يشري إىل وجود خلل يف نظام الفرملة املهيمنة أو نظام التحكم ببدء القيادة
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

يشري إىل أنه قد تم تغيري وضع جهاز نقل الحركة أثناء الضغط عىل دواسة التعجيل وأنه قد 
تم تشغيل نظام التحكم ببدء القيادة

. ارفع قدمك عن دواسة التعجيل قليالً
عند وميض ضوء التحذير (وعدم إصدار صوت إشاري): 

يدل عىل أنه يتم الضغط عىل دواسة التعجيل ودواسة الفرامل يف نفس الوقت
.ارفع قدمك عن دواسة التعجيل واضغط دواسة الفرامل

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

يشري إىل وجود خلل يف نظام متابعة الفرملة
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(يف حالة وميض)

يشري إىل وجود خلل يف نظام فرامل االنتظار
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير

(أصفر)

يشري إىل وجود خلل يف:
نظام الفرامل التي يتم التحكم بها إلكرتونيا
) نظام الفرملة االسرتجاعيةLC500h(
نظام فرامل االنتظار
.اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور



٤٠٣
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الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

ضوء التحذير من انخفاض مستوى الوقود■

١*ضوء التذكري بشد حزام املقعد الخاص بالسائق والراكب األمامي (صوت التحذير)■

صوت تحذير حزام املقعد الخاص بالسائق والراكب األمامي::١*
األردن ولبنان٢*لدول مجلس التعاون الخليجي ،

صوت التذكري بشد حزام مقعد السائق:
يتم إصدار صوت التذكري بشد حزام مقعد السائق لتحذير السائق من كون حزام مقعد السائق غري مشدود. بعد 

مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  ، يتم إصدار IGNITION ON>  ONضبط مفتاح تشغيل املحرك 
 كم/٢٠ ثوان. يتم إصدار صوت التحذير مرة واحدة عند وصول رسعة السيارة إىل ٦صوت التحذير ملدة 

 ثانية، سيتم إصدار صوت التحذير بصورة متقطعة ملدة ٢٤ساعة. إذا كان حزام املقعد ال يزال غري مربوط بعد 
 ٩٠ ثوان. عندئذ، إذا كان حزام املقعد ال يزال غري مربوط، سيتم إصدار صوت التحذير بنغمة مختلفة ملدة ٦

ثانية أخرى.
صوت التذكري بشد حزام مقعد الراكب األمامي:

يتم إصدار صوت التذكري بشد حزام مقعد الراكب األمامي لتنبيه الراكب األمامي إىل أن حزام مقعده غري 
 كم/ساعة. إذا كان حزام ٢٠مشدود. يتم إصدار صوت التحذير مرة واحدة عند وصول رسعة السيارة إىل 

 ثوان.٦ ثانية، سيتم إصدار صوت التحذير بصورة متقطعة ملدة ٢٤املقعد ال يزال غري مربوط بعد 
 ثانية ٩٠عندئذ، إذا كان حزام املقعد ال يزال غري مربوط، سيتم إصدار صوت التحذير بنغمة مختلفة ملدة 

أخرى.
األردن ولبنان٢*باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،

يتم إصدار صوت التحذير لتذكري السائق وراكب املقعد األمامي بشد حزام املقعد الخاص بهما. يتم إصدار 
 كم/ساعة. عندئذ، إذا كان حزام املقعد ال يزال ٢٠ ثانية بعد وصول رسعة السيارة إىل ٣٠صوت التحذير ملدة 

 ثانية أخرى.٩٠غري مربوط، سيتم إصدار صوت التحذير بنغمة مختلفة ملدة 
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت:٢*

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
 لرت أو أقل١٢٫١يشري إىل أن كمية الوقود املتبقي تبلغ حوايل 

.أعد تعبئة السيارة بالوقود

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يحذر السائق و/أو الراكب األمامي من رضورة ربط أحزمة املقاعد الخاصة بهما

 .شد حزام املقعد
عند وجود الراكب عىل مقعد الراكب األمامي، يجب أيضاً شد حزام مقعد الراكب األمامي 

لضبط ضوء التحذير (صوت التحذير) عىل وضع اإليقاف.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٠٤٧

٢*)١*أضواء التذكري بشد أحزمة مقاعد الركاب الخلفية (صوت التحذير■

صوت تذكري ركاب املقاعد الخلفية بشد أحزمتهم::١*
األردن ولبنان٣*لدول مجلس التعاون الخليجي ،

يتم إصدار صوت تحذير أحزمة املقاعد الخلفية لتنبيه ركاب املقاعد الخلفية إىل أن أحزمة مقاعدهم 
 كم/ساعة. ٢٠ ثوان عند وصول رسعة السيارة إىل ٦غري مشدودة. يتم إصدار صوت التحذير ملدة 

 ٢٤عندئذ، إذا كان حزام املقعد ال يزال غري مربوط، سيتم إصدار صوت التحذير بنغمة مختلفة ملدة 
ثانية أخرى.

األردن ولبنان٣*باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ،
يتم إصدار صوت تحذير أحزمة املقاعد الخلفية لتنبيه ركاب املقاعد الخلفية إىل أن أحزمة مقاعدهم 

 كم/ساعة. ٢٠ ثانية بعد وصول رسعة السيارة إىل ٣٠غري مشدودة. يتم إصدار صوت التحذير ملدة 
 ٩٠عندئذ، إذا كان حزام املقعد ال يزال غري مربوط، سيتم إصدار صوت التحذير بنغمة مختلفة ملدة 

ثانية أخرى.
ييضء هذا الضوء عىل اللوحة الوسطى.:٢*
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة الكويت:٣*

ضوء التحذير الرئييس (صوت التحذير)■

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يحذر ركاب املقاعد الخلفية ليقوموا بشد أحزمة مقاعدهم

.شد حزام املقعد

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يتم إصدار صوت التحذير وييضء ضوء التحذير ثم يومض لإلشارة اىل قيام نظام التحذير 

الرئييس باكتشاف وجود خلل.
 ٤٠٨ص



٤٠٥

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■

*ضوء التحذير (صوت التحذير) من ارتفاع درجة حرارة سائل التربيد■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*
)LC500h (*ضوء التحذير من ارتفاع درجة حرارة النظام الهجني (صوت التحذير)■

ييضء هذا الضوء عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*

مستشعر اكتشاف الراكب األمامي ووظيفة التذكري بشد حزام املقعد وصوت التحذير■
وضع أمتعة عىل مقعد الراكب األمامي قد يؤدي إىل تشغيل مستشعر اكتشاف الراكب األمامي مما يتسبب يف ●

وميض ضوء التحذير وصدور صوت التحذير حتى إذا لم يكن هناك راكب يجلس عىل املقعد.
إذا تم وضع وسادة عىل املقعد، قد ال يقوم املستشعر باكتشاف الراكب وقد ال يعمل ضوء التحذير بشكل ●

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
عند إضاءة الضوء: 

يشري إىل انخفاض ضغط نفخ اإلطار نتيجة
) أسباب طبيعية ٤٠٦ص(
) إطار مثقوب ٤١٤ص(
 .اضبط ضغط نفخ اإلطار عىل املستوى املحدد

سينطفئ الضوء بعد مرور بضع دقائق. إذا لم ينطفئ الضوء حتى بعد ضبط ضغط نفخ 
اإلطار، اطلب من وكيل لكزس فحص النظام.
عند إضاءة الضوء بعد وميضه ملدة دقيقة واحدة: 

وجود خلل يف نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار
.اطلب من وكيل لكزس فحص النظام

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل ارتفاع درجة حرارة سائل تربيد املحرك

.قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن عىل الفور
)٤٣٣، ٤٣٠ص طريقة املعالجة. (

تفاصيل/إجراءاتضوء التحذير
يشري إىل تسخني النظام الهجني عن الحدود الطبيعية

قد يظهر هذا الضوء عند القيادة يف ظروف التشغيل القاسية. (عىل سبيل املثال، عند القيادة 
عىل مرتفع طويل وشديد امليالن.)

 .قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن
)٤٣٤ص طريقة املعالجة (
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صحيح.
عند إضاءة ضوء إشارة خلل يف التشغيل أثناء قيادة السيارة■

. أعد تعبئة السيارة  بالنسبة لبعض املوديالت، سييضء ضوء إشارة الخلل إذا كان خزان الوقود فارغاً تماماً
. سينطفئ ضوء إشارة الخلل بعد عدة رحالت. بالوقود عىل الفور إذا كان خزان الوقود فارغاً

إذا لم ينطفئ ضوء إشارة الخلل، قم باستشارة وكيل لكزس بأرسع ما يمكن.
ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل الكهربائي (صوت التحذير)■

 فولط غري كافية أو عند انخفاض الفولطية مؤقتاً، قد ييضء ضوء تحذير نظام ١٢عندما تكون شحنة البطارية 
التوجيه اآليل الكهربائي ويتم إصدار صوت التحذير.

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■
عند وقوع خلل يف نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار، يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار لتحذير السائق. إال 

أنه يف حال وميض ضوء التحذير ملدة دقيقة واحدة وبقاءه مضيئاً بعد ذلك بحيث تصعب معرفة ما إذا كان 
مفتاح الطاقة من وضع اإليقاف إىل وضع التشغيل   IGNITIONيومض، قم بتحويل مفتاح تشغيل املحرك 

ON>  ON.للتأكد مما إذا كان ضوء التحذير يومض 
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■

قم بتنفيذ العمليات التالية بعد انخفاض درجة حرارة اإلطار بصورة كافية.
افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه عىل املستوى املناسب.●
إذا لم ينطفئ ضوء التحذير حتى بعد مرور بضع دقائق، تأكد من أن ضغط نفخ اإلطار باملستوى املحدد وقم ●

)٣٦٨ص بتنفيذ عملية التمهيد. (
قد ييضء ضوء التحذير مرة أخرى عند تنفيذ العمليات املوضحة أعاله ما لم تسمح أوالً بخفض درجة حرارة 

اإلطار بصورة كافية.
قد ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ألسباب طبيعية■

قد ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بفعل أسباب طبيعية مثل ترسب الهواء الطبيعي وتغري ضغط نفخ 
اإلطار بفعل درجة الحرارة. يف هذه الحالة، سيؤدي ضبط ضغط نفخ اإلطار إىل انطفاء ضوء التحذير (بعد 

مرور بضع دقائق).
الحاالت التي قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة■
 ٣٦٥ص
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة متكررة بعد وميضه ملدة دقيقة واحدة■

إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة متكررة بعد وميضه ملدة دقيقة واحدة عند ضبط مفتاح 
مفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل  ، اطلب من وكيل لكزس IGNITION ON>  ONتشغيل املحرك 

فحصه.
صوت التحذير■

يف بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير يف مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.
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تحذير
 وضوء تحذير نظام الفرامل مضيئنيABSإذا ظل ضوء تحذير نظام الفرامل املانع لالحتباس ■

قم بإيقاف سيارتك يف مكان آمن عىل الفور واالتصال بوكيل لكزس. ستصبح السيارة غري مستقرة أبداً أثناء 
 بصورة صحيحة مما قد يؤدي إىل وقوع ABSتعشيق الفرامل وقد ال يعمل نظام الفرامل املانع لالحتباس 

حادث، األمر الذي قد يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات الخطرية.
عند إضاءة ضوء تحذير نظام التوجيه اآليل الكهربائي■

عندما توجد قيود املساعدة عىل التوجيه اآليل، ييضء الضوء باللون األصفر. عندما تكون املساعدة عىل التوجيه 
اآليل مفقوداً وتوجد مقاومة قوية عند تنفيذ عمليات التعامل مع عجلة القيادة، ييضء الضوء باللون األحمر. 

عندما يكون تدوير عجلة القيادة أصعب من املعتاد، أمسك عجلة القيادة بإحكام وقم بتدويرها بقوة أكرب من 
املعتاد.

إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار■
تأكد من مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل السيارة مما 

يتسبب يف الوفاة أو اإلصابات الخطرية.
 ٨٠اخفض رسعة السيارة إىل أدنى رسعة مناسبة بأرسع ما يمكن. ال تقم بقيادة السيارة برسعة أعىل من ●

كم/ساعة.
●. افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه فوراً
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار حتى بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار، من املحتمل أن يكون اإلطار ●

. اطلب من أقرب وكيل لكزس استبدال اإلطار املثقوب. مثقوباً
تجنب االنعطاف املفاجئ أو الفرملة املفاجئة. تآكل اإلطارات قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل عجلة ●

القيادة أو الفرامل.
عند انثقاب اإلطار أو ترسب الهواء منه فجأة■

. قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار فوراً

مالحظة
لضمان تشغيل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة■

ال تقم برتكيب إطارات تختلف مواصفاتها أو الجهة املصنعة لها ألن نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار قد ال 
يعمل بصورة صحيحة.
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إذا تم عرض رسالة التحذير عىل 
شاشة العرض

تعرض شاشة العرض املتعددة املعلومات 
تحذيرات من حدوث خلل باألنظمة 

والعمليات التي لم يتم إنجازها بشكل 
صحيح ورسائل تشري إىل الحاجة إلجراء 
صيانة. عند عرض أية رسالة، قم بتنفيذ 

االجراءات التصحيحية املالئمة الخاصة بها.
عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع 

األوسط:

ضوء التحذير الرئييس
ييضء أو يومض ضوء التحذير الرئييس أيضاً 
لإلشارة اىل كون الرسالة معروضة حالياً عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.
شاشة العرض املتعددة املعلومات

اتبع تعليمات الرسالة املعروضة عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

إذا تم عرض أية من رسائل التحذير مرة ثانية 
حتى بعد تنفيذ العمليات التالية، قم باالتصال 

بوكيل لكزس.

A

B

عندما يكون العداد الرئييس يف املوضع 
الجانبي:

ضوء التحذير الرئييس
ييضء أو يومض ضوء التحذير الرئييس أيضاً 
لإلشارة اىل كون الرسالة معروضة حالياً عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات.
شاشة العرض املتعددة املعلومات

اتبع تعليمات الرسالة املعروضة عىل شاشة 
العرض املتعددة املعلومات.

إذا تم عرض أية من رسائل التحذير مرة ثانية 
حتى بعد تنفيذ العمليات التالية، قم باالتصال 

بوكيل لكزس.

A

B
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تعمل أضواء التحذير وأصوات التحذير كما ييل تبعا ملحتوى الرسالة. إذا أشارت رسالة ما إىل الحاجة 
إلجراء فحص عند الوكيل، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة عىل الفور.

يتم إصدار صوت التحذير يف أول مرة يتم فيها عرض رسالة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.:*

رسائل التحذير■
قد تختلف رسائل التحذير املوضحة أدناه عن الرسائل الفعلية وفقاً لظروف التشغيل ومواصفات السيارة.

أضواء تحذير النظام■
ال ييضء أو يومض ضوء التحذير الرئييس يف الحاالت التالية. بل سييضء ضوء تحذير خاص بنظام معني مع 

عرض رسالة أو صورة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.
ABSوجود خلل يف نظام الفرامل املانع لالحتباس ●

)٤٠٠ص ABS) .ييضء ضوء تحذير نظام الفرامل املانع لالحتباس 
وجود خلل يف نظام الشحن●

)٣٩٩ص ييضء ضوء تحذير نظام الشحن. (
وجود خلل يف نظام الفرامل●

)٣٩٩ص ييضء ضوء التحذير الخاص بنظام الفرامل. (

الرسائل والتحذيرات

تحذير*صوت التحذيرضوء تحذير النظام

يشري إىل وضع مهم، مثل حدوث خلل يف أحد يتم إصدار الصوتييضءييضء
االنظمة املتعلقة بالقيادة أو أن خطرا قد يحدث 

إذا لم يتم اتخاذ االجراء التصحيحي يتم إصدار الصوتييضء

يشري إىل وضع مهم، مثل حدوث خلل باألنظمة يتم إصدار الصوتييضء أو يومض
املعروضة عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات

يتم إصدار الصوتيومض
يشري إىل حالة قد تؤدي إىل إلحاق رضر 

بالسيارة أو تعريض الذين يف السيارة للخطر 
عىل سبيل املثال

ييضء
ال يتم إصدار 
الصوت

يشري إىل حالة، مثل وجود خلل بأحد املكونات 
الكهربائية أو حالته أو يشري إىل الحاجة إلجراء 

الصيانة

يومض
ال يتم إصدار 
الصوت

يشري إىل حالة، مثل إجراء عملية بشكل غري 
صحيح، أو يشري إىل كيفية إجراء هذه العملية 

بشكل صحيح
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وجود خلل يف نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار●
)٤٠٥ص ييضء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار. (

يكون مستوى الوقود املتبقي بالسيارة منخفضاً●
)٤٠٣ص ييضء ضوء التحذير من انخفاض مستوى الوقود. (

)LC500hإذا تم عرض "النظام الهجني ساخن انخفضت الطاقة" (■
قد يتم عرض هذه الرسالة عند القيادة يف ظروف التشغيل القاسية. (عىل سبيل املثال، عند القيادة عىل مرتفع 

)٤٣٣ص طويل وشديد امليالن.) قم بإيقاف تشغيله وافحصه. (
)N)  "LC500hإذا تم عرض "يجب حماية البطارية الكهربائية ال تستخدم وضع ■

.Nقد يتم عرض هذه الرسالة عندما يكون جهاز نقل الحركة يف وضع الالتعشيق 
بما أنه ال يمكن شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) عندما يكون جهاز نقل الحركة يف وضع 

 حني تكون السيارة متوقفة.P، قم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار Nالالتعشيق 
)LC500h إلعادة التشغيل" (Pإذا تم عرض "يجب حماية البطارية الكهربائية انتقل إىل ■

يتم عرض هذه الرسالة عندما ينخفض شحن البطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) كثرياً بسبب ترك 
 ملدة معينة من الزمن.Nالسيارة وجهاز نقل الحركة يف وضع الالتعشيق 

 وإعادة تشغيل النظام الهجني عندما تريد تشغيل Pقم بتحريك ذراع تبديل الرسعات إىل وضع االنتظار 
السيارة.

 قبل الخروج من السيارة"Pإذا تم عرض "اخرت وضع ■
مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف مع وجود ذراع  تم فتح باب السائق بدون ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

.P. قم بتحريك جهاز نقل الحركة إىل وضع االنتظار Pتبديل الرسعات يف أي وضع غري وضع االنتظار 
 قم بتحرير دواسة الوقود قبل التحويل"Nإذا تم عرض "يف وضع ■

. ارفع قدمك عن دواسة التعجيل Nتم ضغط دواسة التعجيل مع وجود جهاز نقل الحركة يف وضع الالتعشيق 
.R أو وضع الرجوع للخلف Dوقم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع القيادة 

)LC500hإذا تم عرض "اضغط عىل املكابح عندما تكون السيارة متوقفة قد يسخن النظام الهجني" (■
قد يتم عرض الرسالة عندما يتم ضغط دواسة التعجيل للحفاظ عىل ثبات السيارة حني تكون متوقفة عىل مرتفع 

. قد يسخن النظام الهجني أكثر مما ينبغي. ارفع قدمك عن دواسة التعجيل واضغط دواسة الفرامل. مثالً
إذا تم عرض "خلل يف نظام التحويل ال يمكن القيادة"■

يوجد خلل يف نظام التحكم بتحويل الرتوس. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
إذا تم عرض "تم فصل الطاقة للحفاظ عىل شحنة البطارية"■

LC500:
. عند بدء تشغيل املحرك يف املرة التالية، قم بزيادة رسعة دوران  تم فصل الطاقة بوظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً

 فولط.١٢ دقائق تقريباً إلعادة شحن البطارية ٥املحرك قليالً واحتفظ بهذا املستوى ملدة 
LC500h:

. عند بدء تشغيل النظام الهجني يف املرة التالية، قم بتشغيله ملدة   ٥تم فصل الطاقة بوظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً
 فولط.١٢دقائق تقريباً إلعادة شحن البطارية 
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إذا تم عرض رسالة تشري إىل رضورة تحريك ذراع تبديل الرسعات■
لتفادي تحريك ذراع تبديل الرسعات بشكل غري صحيح أو تحرك السيارة بصورة غري متوقعة، قد يتم عرض 

الرسالة التي تشري إىل رضورة تحريك ذراع تبديل الرسعات عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. يف تلك 
الحالة، اتبع تعليمات الرسالة وقم بتحريك ذراع تبديل الرسعات.

إذا تم عرض "كامريا األمام غري متاحة" أو "توجد عوائق أمام كامريا األمام نظف الزجاج وأزل الغشاوة عنه"■
)٤٠٨، ٢٢٢ص قد يتم إيقاف تشغيل األنظمة التالية إىل أن يتم حل املشكلة املبينة يف الرسالة. (

 (إذا كانت سيارتك مجهزة به)PCSنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ●
 (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)LKAوظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري ●
 املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة (إذا كانت سيارتك LDAنظام التحذير من الخروج عن خط السري ●

مجهزة به)
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً املجهز بوظيفة التحكم بمدى الرسعات ●

الكامل (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
الرادار الديناميكي لنظام املحافظة عىل الرسعة املضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به)●
الشعاع العايل التلقائي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)●
) أو "توقف النظام الهجني يصبح LC500إذا تم عرض "توقف املحرك يصبح تحريك املقود أصعب" (■

)LC500hتحريك املقود أصعب" (
قد تشعر بمقاومة قوية عند تدوير عجلة القيادة. إذا شعرت بمقاومة أقوى من املعتاد عند تدوير عجلة القيادة 

أثناء قيادة السيارة، امسك عجلة القيادة بإحكام وقم بتدويرها باستعمال قوة أكرب من املعتاد.
)110km/h)  "LC500hإذا تم عرض "اإلحماء جار الرسعة القصوى: ■

 كم/ساعة. انتظر إىل أن يسخن ١١٠جهاز نقل الحركة قيد التسخني وال يمكن قيادة السيارة برسعة أعىل من 
جهاز نقل الحركة.

)P)  "LC500hإذا تم عرض "أوقف السيارة يف مكان آمن انتقل إىل وضع ■
 ملدة Nقد يكون هناك خلل يف النظام الهجني أو قد يكون جهاز نقل الحركة مضبوطاً عىل وضع الالتعشيق 

طويلة. قم بإيقاف السيارة عىل الفور واتصل بوكيل لكزس.
 باستثناء هونج كونج)LC500hإذا تم عرض "يجب تغيري الزيت قريبا" (■

. بعد تغيري زيت  من املقرر أن يتم تغيري زيت املحرك. افحص زيت املحرك، وقم بتغيريه إذا كان ذلك رضورياً
)٣٥٤ص املحرك، ينبغي إعادة ضبط الرسالة. (

إذا تم عرض "مستوى زيت املحرك منخفض قم بامللء أو االستبدال"■
مستوى زيت املحرك منخفض. افحص مستوى زيت املحرك وقم بإضافة زيت املحرك عند الرضورة. قد يتم 
عرض هذه الرسالة إذا تم إيقاف السيارة عىل منحدر. قم بتحريك السيارة إىل سطح مستو وتأكد من انطفاء 

الرسالة.
إذا تم عرض "تم تجاوز حدود الرسعة"■

. ١٢٠تكون رسعة السيارة قد بلغت أو تجاوزت   كم/ساعة. يف هذا الوقت يتم إصدار صوت تحذيري أيضاً
 كم/ساعة. قم ١٢٠ ثوان أو إذا قمت بخفض الرسعة إىل أقل من ٦سيتوقف الصوت التحذيري بعد مرور 

بخفض رسعة سيارتك.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤١٢٧

إذا تم عرض رسالة تشري إىل رضورة مراجعة دليل املالك■
قم باتباع التعليمات إذا تم عرض إحدى الرسائل التالية عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات.●
)٤٣٣، ٤٣٠ص "حرارة سائل تربيد املحرك مرتفعة" (•
)٤٢٢ص "البطارية ضعيفة" (•
)١٨٦، ١٨٠ص "درجة حرارة سائل ناقل الحركة مرتفعة" (•

قد يشري ظهور إحدى الرسائل التالية عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات إىل وجود خلل. اطلب من وكيل ●
لكزس فحص سيارتك عىل الفور.

"خلل يف نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي"•
"خلل يف نظام تغري الرتوس"•
"P"خلل زر •
"نظام تغري الرتوس غري متاح"•

قد يشري ظهور إحدى الرسائل التالية عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات إىل وجود خلل ما يف أحد األنظمة ●
أو األجزاء. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك عىل الفور.

)LC500h"خلل يف النظام الهجني" (•
"افحص املحرك"•
)LC500h"خلل يف نظام البطارية الهجينة" (•
"خلل يف نظام دواسة الوقود"•
)LC500h"توقف النظام الهجني" (•
)LC500h"توقف املحرك"(•

قد يشري ظهور إحدى الرسائل التالية عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات إىل وجود خلل. قم بإيقاف ●
السيارة عىل الفور واتصل بوكيل لكزس.

"قوة الكبح منخفضة"•
"خلل يف نظام الشحن"•
"ضغط الزيت منخفض"•

●LC500h."قم بمراعاة األمور التالية إذا تم عرض "البطارية االحتياطية ضعيفة :
*إذا اختفت الرسالة بعد عدة دقائق•

 فولط.١٢ دقيقة لشحن البطارية ١٥اترك النظام الهجني يف وضع التشغيل ألكثر من حوايل 
إذا لم تختفي الرسالة عن الشاشة•

) ملعلومات عن تشغيل النظام الهجني٤٢٢ص  فولت فارغة الشحنة" (١٢راجع "إذا كانت البطارية 
.٦يتم عرضها ملدة :*  ثوان تقريباً

 فولط غري كافية. قم بإعادة شحن ١٢إذا تم عرض "البطارية ضعيفة" فهذا يعني أن شحنة البطارية ●
 فولط أو استبدالها.١٢البطارية 

●LC500h إذا تم عرض "يجب صيانة أجزاء تربيد البطارية الهجينة عند الوكيل" فقد تكون املصايف :
مسدودة أو قد تكون فتحة سحب الهواء مسدودة أو قد يكون هناك فراغ يف األنبوب. ولذلك عليك بتنفيذ 

اإلجراء التصحيحي التايل.
إذا كانت فتحات سحب الهواء واملصايف الخاصة بالبطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) متسخة، قم •

 لتنظيفها.٣٢٩ص بتنفيذ اإلجراء املبني يف 
إذا تم عرض رسالة التحذير حني ال تكون فتحات سحب الهواء واملصايف الخاصة بالبطارية الهجينة (بطارية •

توليد قوة السحب) متسخة، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.



٤١٣

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

عند عرض رسالة تشري إىل رضورة زيارة وكيل لكزس■
يوجد خلل يف النظام أو الجزء املعروض عىل شاشة العرض املتعددة املعلومات. اطلب من وكيل لكزس فحص 

سيارتك عىل الفور.
صوت التحذير■

يف بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير يف مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.

مالحظة
عندما يتم عرض رسالة التحذير من انخفاض مستوى زيت املحرك■

مواصلة تشغيل املحرك حني يكون مستوى زيت املحرك منخفضاً ستؤدي إىل تلف املحرك.
إذا تم عرض "استهالك الطاقة كبري تقييد جزئي لتشغيل مكيف الهواء/التدفئة" بشكل متكرر■

يتم الحد من تشغيل نظام تكييف الهواء وجهاز التدفئة واألجهزة األخرى مؤقتا بسبب استهالك كمية كبرية 
من الطاقة. قم بإيقاف تشغيل األجهزة اإللكرتونية غري الرضورية للتقليل من استهالك الطاقة وانتظر إىل أن 

يعود إمداد الطاقة إىل وضعه العادي. إذا تم عرض هذه الرسالة بشكل متكرر، اطلب من وكيل لكزس فحص 
السيارة.

)LC500hإذا تم عرض "البطارية االحتياطية ضعيفة راجع دليل املالك" بشكل متكرر (■
 فولط، اطلب من ١٢ فولط. بما أن ذلك قد يؤدي إىل فروغ شحنة البطارية ١٢قد يتم استهالك البطارية 

وكيل لكزس فحصها.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤١٤٧

خذ سيارتك إىل أقرب وكيل لكزس أو وكيل 
إطارات معتمد يف أقرب وقت ممكن إذا انثقب 

أحد اإلطارات.
 كم كحد أقىص ١٦٠يمكن قيادة السيارة ملسافة تبلغ 

 كم/ساعة بعد إضاءة ضوء ٨٠برسعة أقل من 
)٤٠٥ص تحذير ضغط نفخ اإلطار. (

توجد عىل الجدار الجانبي لإلطار الذي يمكن 
.القيادة به بعد انثقابه عالمة 

■( يف بعض الظروف (كدرجات الحرارة العالية مثالً
 كم.١٦٠ال يمكنك متابعة القيادة ملسافة تصل حتى 

ملعلومات مفصلة حول اإلطارات التي يمكن ■
القيادة بها بعد انثقابها

راجع كتيب ضمان اإلطارات.

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً

سيارتك غري مجهزة بإطار إحتياطي إال أنك 
تستطيع متابعة القيادة باإلطارات التي 

يمكن القيادة بها بعد انثقابها حتى إذا انثقب 
أحد اإلطارات.

يف مثل هذه الحالة قم بتخفيف الرسعة 
والقيادة بحذر شديد.

اإلطارات القابلة للقيادة بعد انثقابها

مالحظة
عند استبدال اإلطارات■

عند نزع أو تثبيت العجالت أو اإلطارات أو صمام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات 

الخاصة به، اتصل بوكيل لكزس ألن التعامل غري 
الصحيح مع صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به قد يؤدي إىل 
إلحاق رضر بهما.

عند القيادة عىل طريق فيه مطبات■
يكون ارتفاع السيارة أخفض من املعتاد إذا كان 
. احرص عىل أال يصطدم أي  أحد إطاراتها مثقوباً

يشء بالسيارة من األسفل.
لتفادي إلحاق رضر بصمامات تحذير ضغط ■

نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة 
بها

إذا قمت بتصليح إطار باستعمال سائل منع 
الترسب، قد ال يعمل صمام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به 
بصورة صحيحة. إذا تم استعمال مادة سد الثقب، 
قم باالتصال بوكيل لكزس أو محل صيانة مؤهل 

آخر بأرسع ما يمكن. تأكد من استبدال صمام 
تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات 

)٣٦٧ص الخاصة به عند استبدال اإلطار. (
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الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 قد يكون املفتاح االلكرتوني ال يعمل بصورة

)٤٢٠ص صحيحة. (
 قد ال يكون هناك وقود يكفي يف خزان

الوقود بالسيارة. 
)٢٠٨ص أعد تعبئة السيارة بالوقود. (

 .قد يكون املحرك مملوءاً بالوقود
حاول بدء تشغيل املحرك مرة أخرى باتباع 

إجراءات بدء التشغيل الصحيحة. 
) ١٦٩ص(
 قد يكون هناك خلل يف النظام املانع لتشغيل

)٨٥ص املحرك. (
 قد يكون هناك خلل يف نظام التحكم بتحويل

)١٧٢ص  (*الرتوس.
 قد يكون هناك خلل يف نظام تأمني عجلة

القيادة.
قد ال تتمكن من تحويل جهاز نقل الحركة من :*

.Pوضع االنتظار 

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 فولط فارغة. ١٢قد تكون شحنة البطارية 

) ٤٢٢ص(
 قد تكون توصيالت أطراف توصيل

 فولط مرتخية أو مصابة ١٢البطارية 
)٣٦١ص بالصدأ. (

قد يكون هناك خلل بنظام بدء تشغيل املحرك 
بسبب مشكلة كهربائية مثل تفريغ شحنة 

البطارية املحملة يف املفتاح االلكرتوني أو احرتاق 
فيوز. ولكن، يتوفر إجراء مؤقت لبدء تشغيل 

محرك السيارة.

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 ١٢قد يكون أحد طريف توصيل البطارية 

) . )٣٦١ص فولط أو كالهما مفصوالً
 فولط فارغة. ١٢قد تكون شحنة البطارية 

) ٤٢٢ص(
 قد يكون هناك خلل يف نظام تأمني عجلة

القيادة.
اتصل بوكيل لكزس إذا لم تتمكن من حل املشكلة أو 

إذا تعذر بدء تشغيل املحرك 
)LC500(

إذا تعذر بدء تشغيل املحرك حتى بعد اتباع 
ص إجراءات بدء التشغيل الصحيحة (

)، تحقق من كل النقاط التالية:١٦٩

لن يبدأ دوران املحرك حتى إذا كان 
موتور بدء تشغيل املحرك يعمل بشكل 

عادي.

موتور بدء تشغيل املحرك يدور ببطء أو 
املصابيح الداخلية واملصابيح األمامية 

الرئيسية خافتة اإلضاءة أو بوق التنبيه ال 
يصدر صوتا أو يصدر صوتا خافتا.

موتور بدء تشغيل املحرك ال يدور

ال يدور موتور بدء تشغيل املحرك أو 
املصابيح الداخلية واملصابيح األمامية 

الرئيسية ال تيضء أو بوق التنبيه ال يصدر 
. صوتاً



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤١٦٧

إذا كانت إجراءات اإلصالح غري معروفة.

عندما ال يبدأ تشغيل املحرك، يمكن اتباع 
الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء تشغيل 
املحرك إذا كان مفتاح تشغيل املحرك يعمل 

بصورة عادية. ال تقم باتباع هذا اإلجراء لبدء 
تشغيل النظام باستثناء حاالت الطوارئ.

اضغط مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١
)١٩٣ص فرامل االنتظار معشقة. (

سييضء مؤرش فرامل االنتظار.
اضبط مفتاح تشغيل املحرك عىل وضع ٢

.ACCESSORYالكماليات 
اضغط مفتاح تشغيل املحرك مطوالً ملدة ٣

 ثانية مع كون دواسة الفرامل ١٥
مضغوطة بإحكام.

حتى إذا أمكن بدء تشغيل املحرك باتباع 
الخطوات املذكورة أعاله، قد يكون هناك خلل يف 
النظام. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 قد يكون املفتاح االلكرتوني ال يعمل بصورة

)٤٢٠ص صحيحة. (
 قد ال يكون هناك وقود يكفي يف خزان

الوقود بالسيارة. 
)٢٠٨ص أعد تعبئة السيارة بالوقود. (

 قد يكون هناك خلل يف النظام املانع لتشغيل
)٨٥ص املحرك. (

 قد يكون هناك خلل يف نظام التحكم بتحويل
)١٧٦ص  (*الرتوس.

 قد يكون هناك خلل يف نظام تأمني عجلة
القيادة.

 قد يكون هناك خلل يف النظام الهجني بسبب
مشكلة كهربائية مثل تفريغ شحنة بطارية 

املفتاح االلكرتوني أو احرتاق فيوز. إال أن 
استعمال وسيلة مؤقتة لبدء تشغيل النظام 

الهجني قد يكون ممكناً وفقاً لنوع الخلل.
قد ال تتمكن من تحويل جهاز نقل الحركة من :*

.Pوضع االنتظار 

تشغيل املحرك يف حاالت الطوارئ
إذا لم يبدأ تشغيل النظام الهجني 

)LC500h(

تختلف أسباب عدم إمكانية بدء تشغيل 
النظام الهجني وفقاً للظروف. تحقق مما ييل 

وقم بتنفيذ اإلجراءات املالئمة:

لن يبدأ تشغيل النظام الهجني حتى عند 
اتباع عملية بدء التشغيل الصحيح. 

) ١٧٣ص(



٤١٧

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 فولط فارغة. ١٢قد تكون شحنة البطارية 

) ٤٢٢ص(
 قد تكون توصيالت أطراف توصيل

 فولط مرتخية أو مصابة ١٢البطارية 
)٣٦١ص بالصدأ. (

قد تكون إحدى النقاط التالية هي سبب املشكلة:
 فولط فارغة. ١٢قد تكون شحنة البطارية 

) ٤٢٢ص(
 ١٢قد يكون أحد طريف توصيل البطارية 

)٣٦١ص فولط أو كالهما مفصوالً. (
اتصل بوكيل لكزس إذا لم تتمكن من حل املشكلة أو 

إذا كانت إجراءات اإلصالح غري معروفة.

عندما ال يمكن بدء تشغيل النظام الهجني، يمكن 
اتباع الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء 

تشغيل النظام الهجني إذا كان مفتاح الطاقة 
يعمل بصورة عادية. ال تقم باتباع هذا اإلجراء 
لبدء تشغيل النظام باستثناء حاالت الطوارئ.

اضغط مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن ١
)١٩٣ص فرامل االنتظار معشقة. (

سييضء مؤرش فرامل االنتظار.

اضبط مفتاح الطاقة عىل وضع الكماليات ٢
ACCESSORY.

 ثانية تقريباً ١٥اضغط مفتاح الطاقة ملدة ٣
مع ضغط دواسة الفرامل بإحكام.

حتى إذا كان من املمكن بدء تشغيل النظام 
الهجني باتباع الخطوات املذكورة أعاله، قد 
يكون هناك خلل يف النظام. اطلب من وكيل 

لكزس فحص سيارتك.

املصابيح الداخلية واملصابيح األمامية 
الرئیسية خافتة اإلضاءة أو بوق التنبيه ال 

يصدر صوتا أو يصدر صوتا خافتا.

ال تيضء املصابيح الداخلية واملصابيح 
األمامية الرئيسية أو بوق التنبيه ال يصدر 

. صوتاً

تشغيل النظام الهجني يف حاالت الطوارئ



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤١٨٧

انزع الغطاء املوجود يف منتصف املقعد ١
)٤٢٢ص الخلفي. (

اسحب اللسان.٢

إذا فقدت مفاتيحك

يمكن طلب عمل مفاتيح ميكانيكية أصلية 
جديدة من وكيل لكزس باستخدام املفتاح 

امليكانيكي اآلخر أو رقم املفتاح املختوم عىل 
لوحة رقم املفتاح الخاص بك. احتفظ 

باللوحة يف مكان آمن مثل محفظة النقود، 
وليس يف السيارة.

مالحظة
عند فقدان املفتاح االلكرتوني■

يرتفع احتمال رسقة السيارة إىل حد كبري إذا ظل 
. قم بزيارة وكيل لكزس  املفتاح االلكرتوني مفقوداً

عىل فور مع أخذ جميع املفاتيح اإللكرتونية 
واملفتاح الذي عىل شكل بطاقة املرفقة بسيارتك 

معك.

عندما ال يمكن فتح باب فتحة تعبئة 
الوقود

إذا كان تشغيل مفتاح فتح باب فتحة تعبئة 
الوقود غري ممكن، يمكنك اتباع اإلجراء التايل 

لفتح باب فتحة تعبئة الوقود.

فتح باب فتحة تعبئة الوقود

تحذير
بعد فتح باب فتحة تعبئة الوقود■

تأكد من إعادة الغطاء إىل منتصف املقعد الخلفي. 
اإلخفاق يف ذلك قد يسبب وقوع حادث.

مالحظة
بعد فتح باب فتحة تعبئة الوقود■
قم بتثبيت اللسان يف موضعه األصيل.●



٤١٩

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

عندما ال يعمل املفتاح االلكرتوني بصورة صحيحة■
تأكد من أن النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●

التشغيل غري مضبوط عىل وضع اإليقاف وذلك 
 Remoteبواسطة وحدة التحكم عن بعد 

Touch أو عند وكيل لكزس. إذا كان النظام يف 
وضع اإليقاف، قم بتشغيله.

تأكد مما إذا كان وضع توفري شحنة البطارية ●
. إذا كان ذلك الوضع مختاراً، قم بإلغاء  مختاراً

)١٣٨ص الوظيفة. (

) ١٢٧ص قم باستعمال املفتاح امليكانيكي (

مالحظة
قم برتكيب اللسان بحيث ال يغطي مكان تركيب ●

. عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل املشبك 
تعرض املشبك للتلف ويحول دون إمكانية 

تركيب الغطاء.

A

إذا لم يعمل املفتاح اإللكرتوني 
بصورة صحيحة

إذا حدث انقطاع يف االتصال بني املفتاح 
) أو لم ١٣٨ص اإللكرتوني والسيارة (

تتمكن من استخدام املفتاح االلكرتوني بسبب 
نفاد شحنة البطارية املحملة فيه، ال يمكن 

استخدام كل من النظام الذكي لدخول 
السيارة وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن 

بعد الالسلكية. يف هذه الحالة، يمكن فتح 
األبواب وغطاء صندوق األمتعة وبدء تشغيل 

النظام الهجني من خالل اتباع  املحرك 
اإلجراءات التالية.

مالحظة
يف حالة وجود خلل يف النظام الذكي لدخول ■

السيارة وبدء التشغيل أو مشاكل أخرى خاصة 
باملفاتيح

خذ سيارتك مع جميع املفاتيح اإللكرتونية املرفقة 
بها (بما يف ذلك املفتاح الذي عىل شكل بطاقة) إىل 

وكيل لكزس يف أقرب وقت ممكن.

تأمني وفك تأمني األبواب وفتح غطاء 
صندوق األمتعة واستخدام الوظائف 

املتصلة باملفتاح



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٢٠٧

لتنفيذ عمليات التشغیل التالية:
تأمني وفك تأمني الباب■
اضغط االنخفاض املوجود عىل حافة ١

مقبض باب السائق األمامية.
قم بإدخال املفتاح امليكانيكي أثناء سحب ٢

مقبض باب السائق.

قم بتدوير املفتاح لتنفيذ عمليات التشغیل ٣
التالية.

يتم تأمني كال البابني الجانبيني
إلغالق النوافذ (قم بتدوير املفتاح وأبقه 

*كذلك)

لفك تأمني الباب
بعض املوديالت: عند تدوير املفتاح للخلف، يتم فك 

تأمني باب السائق. عند تدوير املفتاح مرة ثانية 
 ثوان، يتم فك تأمني الباب اآلخر.٥خالل 

لفتح النوافذ (قم بتدوير املفتاح وأبقه 

*كذلك)
يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل :*

وكيل لكزس.
فتح غطاء صندوق األمتعة■

قم بفك تأمني األبواب واضغط زر فتح غطاء 
صندوق األمتعة.

اضغط دواسة الفرامل.١
اجعل الجانب من املفتاح االلكرتوني الذي ٢

يوجد عليه شعار لكزس مالمساً ملفتاح 
. مفتاح الطاقة تشغيل املحرك 

يتم إصدار صوت إشاري عند اكتشاف املفتاح 
االلكرتوني ويتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

 IGNITIONمفتاح الطاقة عىل وضع التشغيل 
ON>  ON.<

عندما يكون النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل مضبوطاً عىل وضع اإليقاف يف تهيئة 

A

B

C

D

تحذير
عند استعمال املفتاح امليكانيكي وتشغيل ■

النوافذ اآللية
قم بتشغيل النوافذ اآللية بعد التأكد من عدم 
احتمال احتباس أي جزء من أجسام الركاب 

بالنافذة. 
كذلك، ال تسمح لألطفال بتشغيل املفتاح 

امليكانيكي. من املحتمل احتباس أجزاء من أجسام 
األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة اآللية.

النظام الهجني بدء تشغيل املحرك 



٤٢١

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧
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اإلعداد حسب الطلب، سيتم ضبط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة عىل وضع الكماليات  املحرك 

ACCESSORY.

اضغط دواسة الفرامل بإحكام وتأكد من ٣
 عىل شاشة العرض املتعددة عرض 

املعلومات.
مفتاح ٤ اضغط مفتاح تشغيل املحرك 

. الطاقة
النظام الهجني غري  إذا ظل بدء تشغيل املحرك 

ممكن، اتصل بوكيل لكزس.

النظام الهجني■ إيقاف املحرك 
قم بتعشيق فرامل االنتظار واختيار وضع االنتظار 

P مفتاح الطاقة  واضغط مفتاح تشغيل املحرك 
. النظام الهجني كاملعتاد إليقاف تشغيل املحرك 

البطارية املحملة يف املفتاح اإللكرتوني■
بما أن هذا اإلجراء املوضح أعاله هو إجراء مؤقت، 

يوىص باستبدال بطارية املفتاح اإللكرتوني عىل الفور 
)٣٨٠ص عند نفاد شحنتها. (

صوت التحذير■
للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا وماليزيا: لن يؤدي 

استخدام املفتاح امليكانيكي لتأمني األبواب إىل تهيئة 
نظام التحذير. 

يف حالة فك تأمني أحد األبواب باستخدام املفتاح 
امليكانيكي عندما يكون نظام التحذير مضبوطاً عىل 

وضع التشغيل، فقد يتم إصدار صوت التحذير.

مفتاح ■ تغيري أوضاع مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة

قم بتحرير دواسة الفرامل واضغط مفتاح تشغيل 
مفتاح الطاقة يف الخطوة   املوضحة ٣املحرك 

أعاله. 
النظام الهجني وسيتم تغيري  ال يبدأ تشغيل املحرك 

ص األوضاع كل مرة يتم فيها ضغط املفتاح. (
١٧٥، ١٧١(



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٢٢٧

) ١٢٧ص قم باستعمال املفتاح امليكانيكي (
لتنفيذ عمليات التشغیل التالية:

تأمني وفك تأمني األبواب■
 ٤٢٠ص
فتح غطاء صندوق األمتعة■
حرك أحزمة مقاعد الركاب الخلفية باتجاه ١

الخارج.

قم بإدخال أصابعك يف املواضع املشار إليها ٢
 واسحب باتجاهك لنزع الغطاء بحرف 

املوجود يف منتصف املقعد الخلفي.

قم بإدخال املفتاح امليكانيكي يف الثقب ٣
وتدويره باتجاه حركة عقارب الساعة لفتح 

الغطاء.

 فولط فارغة ١٢إذا كانت البطارية 
الشحنة

يمكن اتباع اإلجراءات التالية لتشغيل املحرك 
النظام الهجني أو فتح األبواب أو غطاء 

صندوق األمتعة أو صندوق القفازات إذا 
 فولط فارغة ١٢كانت بطارية السيارة 

الشحنة. 
يمكنك أيضاً االتصال بوكيل لكزس أو ورشة 

تصليح مؤهلة.

تأمني وفك تأمني األبواب وفتح صندوق 
األمتعة

تحذير
بعد فك تأمني غطاء صندوق األمتعة■

تأكد من إعادة الغطاء إىل منتصف املقعد الخلفي. 
اإلخفاق يف ذلك قد يسبب وقوع حادث.

A



٤٢٣
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يمكن فتح صندوق القفازات بتنفيذ اإلجراءات 
التالية بعد فك تأمني األبواب.

إذا كان قد تم تأمني صندوق القفازات، قم بفك 
)٣١٧ص تأمينه باستعمال املفتاح امليكانيكي. (

انزع الغطاء باستعمال مفك براغي مزود ١
بحافة مسطحة.

قم بتغطية حافة مفك الرباغي بخرقة لينة لتفادي 
إتالف الغطاء.

قم بإدخال مفك الرباغي املزود بحافة ٢
مسطحة يف املكان املبني يف الشكل 

التوضيحي لفتح صندوق القفازات.

بعد فتح صندوق القفازات■
يمكن فتح صندوق القفازات بالطريقة العادية عن 

النظام  طريق إغالقه بعد إعادة تشغيل املحرك 
. الهجني

إذا توافر لديك زوج من كبالت التوصيل 
 فولط، ١٢وسيارة أخرى توجد فيها بطارية 

فيمكنك بدء تشغيل محرك سيارتك باتباع 
اإلجراءات التالية.

تأكد من حمل املفتاح اإللكرتوني (بما يف ١
ذلك املفتاح الذي عىل شكل بطاقة).

عند توصيل كبالت التوصيل ووفقاً للظروف، قد 
ص يعمل نظام التحذير ويتم تأمني األبواب. (

٨٩(

) ٣٤٨ص افتح غطاء حجرية املحرك (٢
وافتح غطاء صندوق الفيوزات.

ادفع األلسنة للداخل وارفع الغطاء للخارج.

مالحظة
عند تركيب الغطاء املوجود يف منتصف املقعد ■

الخلفي
تأكد من أن أحزمة املقاعد غري عالقة بالغطاء. عدم 

القيام بذلك قد يؤدي إىل تعرض مشبك تركيب 
الغطاء للتلف ويحول دون إمكانية تركيب الغطاء.

فتح صندوق القفازات
النظام الهجني إعادة تشغيل املحرك 



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٢٤٧

LC500 السيارات املجهزة بعجلة القيادة) 
عىل اليسار)

LC500 السيارات املجهزة بعجلة القيادة) 
عىل اليمني)

LC500h السيارات املجهزة بعجلة) 
القيادة عىل اليسار)

LC500h السيارات املجهزة بعجلة) 
القيادة عىل اليمني)

افتح غطاء طرف التوصيل الخاص ببدء ٣
التشغيل ببطارية التعزيز.

LC500 السيارات املجهزة بعجلة القيادة) 
عىل اليسار)

LC500 السيارات املجهزة بعجلة القيادة) 
عىل اليمني)
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LC500h السيارات املجهزة بعجلة) 
القيادة عىل اليسار)

LC500h السيارات املجهزة بعجلة) 
القيادة عىل اليمني)

 يف سيارتك وقم بتوصيل مشبك الطرف اآلخر قم بتوصيل مشبك كبل التوصيل املوجب بـ ٤
 يف السيارة األخرى.من كبل التوصيل املوجب بـ 

 يف السيارة األخرى وقم بتوصيل قم بعد ذلك بتوصيل مشبك كبل التوصيل السالب بـ 
.مشبك الطرف اآلخر من كبل التوصيل السالب بـ 

LC500(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار) 

A

B

C

D



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٢٦٧

LC500(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني) 

LC500h(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليسار) 



٤٢٧
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LC500h(السيارات املجهزة بعجلة القيادة عىل اليمني) 

طرف التوصيل الخاص ببدء التشغيل ببطارية التعزيز (سيارتك)
طرف توصيل البطارية املوجب (+) (سيارة أخرى)
طرف توصيل البطارية السالب (-) (سيارة أخرى)

نقطة معدنية صلبة ثابتة غري مطلية بعيدة عن طرف التوصيل الخاص ببدء التشغيل ببطارية 
التعزيز وأي من األجزاء املتحركة كما هو مبني يف الشكل التوضيحي

قم ببدء تشغيل محرك السيارة األخرى. قم ٥
بزيادة رسعة املحرك قليال واحتفظ بهذا 

 دقائق تقريبا لشحن بطارية ٥املستوى ملدة 
 فولط.١٢سيارتك 

افتح وأغلق أي باب سيارتك مع ضبط ٦
مفتاح الطاقة عىل  مفتاح تشغيل املحرك 

وضع اإليقاف.
حافظ عىل رسعة دوران محرك السيارة ٧

النظام  األخرى وقم بتشغيل املحرك 
الهجني يف سيارتك بواسطة ضبط مفتاح 
مفتاح الطاقة عىل وضع  تشغيل املحرك 

>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 
النظام ٨ بمجرد بدء دوران املحرك 

الهجني الخاص بسيارتك، قم بفصل 
كبالت التوصيل بعكس ترتيب توصيلها.

قم بإغالق غطاء طرف التوصيل الخاص ٩
ببدء التشغيل ببطارية التعزيز وقم بإعادة 
تركيب غطاء صندوق الفيوزات يف موضعه 

األصيل.
، اطلب من  النظام الهجني بعد بدء تشغيل املحرك 

وكيل لكزس فحص سيارتك يف أقرب وقت ممكن.

النظام الهجني عندما تكون ■ بدء تشغيل املحرك 
 فولط فارغة الشحنة١٢البطارية 

النظام الهجني  ال يمكن بدء تشغيل املحرك 
بواسطة دفع السيارة.

 فولط١٢لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
اضبط املصابيح األمامية الرئيسية ونظام الصوت ●

عىل وضع اإليقاف أثناء عدم دوران املحرك 
. النظام الهجني

قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة كهربائية غري ●

A

B

C

D



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٢٨٧

رضورية أثناء تحرك السيارة برسعات بطيئة ملدة 
طويلة من الزمن، مثل االزدحام املروري.

 فولط منزوعة أو فارغة ١٢عندما تكون البطارية ■
الشحنة

. إذا نفدت ECUيتم مسح املعلومات املحفوظة يف ●
 فولط، اطلب من وكيل لكزس ١٢شحنة البطارية 
فحص السيارة.

قد تتطلب بعض األنظمة تنفيذ عملية التمهيد. ●
) ٤٦٥ص(
 فولط١٢عند نزع أطراف توصيل البطارية ■

 فولط، ١٢عندما يتم نزع أطراف توصيل البطارية 
. قم ECUيتم مسح املعلومات املحفوظة يف 

باالتصال بوكيل لكزس قبل نزع أطراف توصيل 
 فولط.١٢البطارية 

 فولط١٢شحن البطارية ■
 فولط تدريجياً ١٢سيتم تفريغ شحنة البطارية 

طبيعياً وبفعل استهالك الطاقة من طرف أجهزة 
كهربائية معينة، وذلك حتى عند عدم استعمال 

السيارة. إذا كنت ترتك السيارة متوقفة ملدة طويلة 
 فولط فارغة ١٢من الزمن، قد تصبح البطارية 

الشحنة مما قد يؤدي اىل عدم إمكانية تشغيل املحرك 
. (يتم شحن البطارية   فولط ١٢النظام الهجني

تلقائياً أثناء القيادة.)
 فولط أو استبدالها١٢عند إعادة شحن البطارية ■
يف بعض الحاالت، قد ال يمكن فك تأمني األبواب ●

باستعمال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
 فولط فارغة ١٢التشغيل عندما تكون البطارية 

الشحنة. قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية أو املفتاح امليكانيكي لتأمني أو فك تأمني 

األبواب.
النظام الهجني عند ● قد ال يبدأ تشغيل املحرك 

 ١٢تنفيذ املحاولة األوىل بعد إعادة شحن البطارية 
فولط، ولكن سيتم بدء تشغيل املحرك بشكل 

طبيعي بعد تنفيذ املحاولة الثانية. ال يدل هذا عىل 
وجود خلل.

مفتاح ● يتم حفظ وضع مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة يف الذاكرة املركبة يف السيارة. عند إعادة 

 فولط، سيعود النظام إىل ١٢توصيل البطارية 
الوضع املختار الذي كان مضبوطاً عليه قبل تفريغ 

 ١٢ فولط. قبل فصل البطارية ١٢شحنة البطارية 

مفتاح  فولط، اضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف. 

إذا لم تكن متأكداً من الوضع الذي كان مفتاح 
مفتاح الطاقة مضبوطاً عليه  تشغيل املحرك 

 فولط، انتبه كثرياً ١٢قبل أن تفرغ شحنة البطارية 
 فولط.١٢عند إعادة توصيل البطارية 

 فولط فقد يتعذر ١٢إذا فرغت شحنة البطارية ●
تحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع آخر. يف مثل 

هذه الحالة، ال يمكن قطر السيارة بسيارة أخرى 
إال مع كون العجالت الخلفية مرفوعة عن األرض 

ص ألن العجالت الخلفية ستكون مؤمنة. (
٣٩٤(

 فولط١٢عند استبدال البطارية ■
 فولط من نوع مزيل ١٢قم باستعمال بطارية ●

الغاز املركزي (القوانني األوروبية).
●LC500 فولط مقاس ١٢: قم باستعمال بطارية 

غطائها من نفس مقاس غطاء البطارية السابقة 
)LN4 20 ساعة (٢٠)، وذات سعة بمعدلHR (

) أو أكرب، وتقييم أداء 80Ahأي ما يعادل (
)CCA) 685) يعادلA.أو أكرب (

LC500h فولط ١٢: قم باستعمال بطارية 
مقاس غطائها من نفس مقاس غطاء البطارية 

 ساعة ٢٠)، وذات سعة بمعدل LN3السابقة (
)20HR) 70) أي ما يعادلAh أو أكرب، وتقييم (

) أو أكرب.600A) يعادل (CCAأداء (
إذا كان املقاس يختلف عن مقاس غطاء البطارية •

 فولط ١٢السابقة، ال يمكن تثبيت البطارية 
بصورة صحيحة.

 ساعة منخفضة، حتى إذا ٢٠إذا كانت سعة معدل •
كانت مدة عدم استعمال السيارة قصرية فقد تفرغ 

 فولط وقد ال يكون بدء تشغيل ١٢شحنة البطارية 
. النظام الهجني ممكناً املحرك 

 فولط ذات مسكة. تكون ١٢استعمل بطارية ●
 ١٢عملية النزع أصعب عند استعمال بطارية 

فولط بدون مسكة.
بعد استبدال البطارية، قم بتثبيت البنود التالية ●

 ١٢بفتحة تفريغ الغاز املوجودة عىل البطارية 
فولط بإحكام.

استخدم خرطوم تفريغ الغاز الذي تم توصيله •
 فولط قبل االستبدال.١٢بالبطارية 

قم باستعمال غطاء فتحة تفريغ الغاز املتضمن يف •
 فولط الجديدة أو غطاء فتحة تفريغ ١٢البطارية 
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الغاز املركب عىل البطارية السابقة. (وفقاً للبطارية 
 فولط الجديدة، قد تتم تغطية فتحة تفريغ ١٢

الغاز.)

غطاء فتحة تفريغ الغاز
فتحة تفريغ الغاز

خرطوم تفريغ الغاز
للمزيد من التفاصيل، قم باستشارة وكيل لكزس.

تحذير
 فولط١٢عند نزع أطراف توصيل البطارية ■

 . قم دائماً بنزع طرف التوصيل السالب (-) أوالً
إذا المس طرف التوصيل املوجب (+) أية مواد 

معدنية موجودة يف املنطقة املحيطة عند إزالته، قد 
يؤدي ذلك إىل انطالق رشارة تؤدي إىل نشوب 

حريق باإلضافة إىل وقوع الصدمات الكهربائية 
والتعرض للموت أو اإلصابات الخطرية.

 ١٢لتاليف نشوب حريق أو انفجار البطارية ■
فولط

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتاليف 
اشتعال الغاز القابل لالشتعال الذي قد ينبعث من 

:١٢البطارية   فولط عرضياً

A

B

C

تأكد من كون كبل التوصيل موصوالً بطرف ●
التوصيل الصحيح وغري مالمس ألجزاء أخرى 
بخالف طرف التوصيل الصحيح بصورة غري 

مقصودة.
ال تسمح للطرف اآلخر لكبل التوصيل املوصول ●

بطرف التوصيل املوجب "+" باملالمسة ألي 
قطع أو سطوح معدنية موجودة بالقرب من 

البطارية مثل سندات أو قطعة معدنية غري 
مطلية.

عند التعامل مع كبالت التوصيل، ال تقم ●
بمالمسة طرف التوصيل املوجب + لطرف 

التوصيل السالب –.
ال تقم بالتدخني أو إشعال أعواد ثقاب أو والعة ●

 فولط وينبغي ١٢سجائر بالقرب من البطارية 
عدم وجود أي من مصادر اللهب املكشوفة 

بالقرب منها.
 فولط إذا كان مستوى ١٢ال تستعمل البطارية ●

ص سائل البطارية فيها منخفضاً جداً (
٣٦١.(

 فولط١٢تنبيهات احتياطية حول البطارية ■
 فولط عىل محلول يضم مواد ١٢تحتوي البطارية 

سامة وأحماض أكالة، بينما تحتوي املكونات 
املرتبطة بها عىل الرصاص ومركبات الرصاص. 

يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند 
 فولط:١٢التعامل مع البطارية 

 فولط، ينبغي ١٢عند التعامل مع البطارية●
دائما ارتداء نظارات واقية واحرص عىل عدم 

 فولط ١٢مالمسة محلول (حمض) البطارية 
للجلد أو املالبس أو جسم السيارة.

 فولط.١٢ال تتكئ عىل البطارية ●
 ١٢يف حالة التالمس العفوي ملحلول البطارية ●

فولط مع الجلد أو العني، فقم عىل الفور بغسل 
املنطقة املترضرة باملاء واإلرساع للحصول عىل 

رعاية طبية. 
قم بوضع اسفنجة أو قماش مبلل عىل املنطقة 

املصابة لحني تلقي الرعاية الطبية.
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أوقف السيارة يف مكان آمن وأوقف تشغيل ١
نظام تكييف الهواء ثم أوقف املحرك.

إذا الحظت بخارا يتصاعد: ٢
ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر بعد أن 

يتالىش البخار.
إذا لم تالحظ بخارا: 

ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر.

تحذير
قم دائما بغسل اليدين بعد التعامل مع البطارية ●

 فولط أو أطراف توصيلها وغريها من ١٢
األجزاء املرتبطة بها.

ال تسمح بوجود أطفال بالقرب من البطارية ●
 فولط.١٢

 فولط١٢بعد إعادة شحن البطارية ■
 فولط ١٢اطلب من وكيل لكزس فحص البطارية 

 فولط ١٢بأرسع ما يمكن. إذا كانت البطارية 
مستهلكة، قد يؤدي االستمرار يف استعمالها اىل 
ترسب غاز كريه الرائحة منها مما قد يؤثر عىل 

صحة الركاب.
 فولط١٢عند استبدال البطارية ■

بعد استبدال البطارية، قم بتثبيت خرطوم تفريغ 
الغاز وغطاء فتحة تفريغ الغاز بفتحة تفريغ الغاز 

 فولط الجديدة بإحكام. ١٢املوجودة عىل البطارية 
إذا لم يتم تركيبهما بصورة صحيحة، قد تترسب 

غازات (الهيدروجني) إىل داخل السيارة وذلك 
يمكن أن يؤدي إىل خطر اشتعال الغاز وانفجار 

البطارية.

مالحظة
عند التعامل مع كبالت التوصيل■

عند توصيل كبالت التوصيل احرص عىل أال تدعها 
تتشابك بمروحة التربيد أو حزام تشغيل املحرك.

ملنع إصابة السيارة بأرضار■
يتم استعمال طرف التوصيل الخاص ببدء 

 ١٢التشغيل ببطارية تعزيز عند شحن البطارية 
فولط باستعمال بطارية سيارة أخرى يف حاالت 

الطوارئ. ال يمكن استعماله لشحن بطارية سيارة 
أخرى.

إذا ازدادت سخونة سيارتك عن 
)LC500الحدود الطبيعية (

قد تشري الحاالت التالية إىل ازدياد سخونة 
سيارتك عن الحدود الطبيعية.

 إبرة مقياس درجة حرارة سائل تربيد
) تدخل يف املنطقة ١٠٠ص املحرك (

الحمراء أو هناك فقدان ملحوظ يف قوة 
املحرك. (عىل سبيل املثال، ال تزداد رسعة 

السيارة.)
 يتم عرض "حرارة سائل تربيد املحرك

مرتفعة توقف يف مكان آمن انظر دليل 
املالك" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات.
 البخار يتصاعد من أسفل غطاء حجرية

املحرك.

إجراءات التصحيح
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بعد أن يربد املحرك بدرجة كافية، افحص ٣
الخراطيم والراديتري بحثا عن ترسبات 

بسائل التربيد.

الراديتري
مروحة التربيد

إذا ترسبت كمية كبرية من سائل التربيد، يرجى 
. االتصال بوكيل لكزس فوراً

مستوى سائل التربيد يكون يف الوضع ٤
" (مستوى Fاملُريض إذا كان بني الخطني "

" (مستوى منخفض) Lاالمتالء) و "
املوجودين عىل الخزان.

الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

غطاء أنبوب سائل التربيد
قم بإضافة سائل التربيد إذا دعت الرضورة.٥

يمكن استخدام املاء يف حاالت الطوارئ إذا لم يتوفر 
سائل التربيد.

قم بتشغيل املحرك ونظام تكييف الهواء ٦
للتأكد من تشغيل مراوح تربيد الراديتري 

وللبحث عن ترسب سائل التربيد من 
الراديتري أو الخراطيم.

تعمل املروحة عند تشغيل نظام تكييف الهواء بعد 
بدء تشغيل املحرك البارد مبارشة. تأكد من أن 

املروحة تعمل بشكل مناسب من خالل التأكد من 
صوت تشغيل املروحة وتدفق الهواء. إذا كان من 
الصعب التأكد من ذلك، قم بتشغيل نظام تكييف 

الهواء ثم إيقافه بصورة متكررة. 
(قد ال تعمل املروحة يف درجات االنجماد.)

إذا كانت املروحة ال تعمل: ٧
أوقف دوران املحرك عىل الفور واتصل 

بوكيل لكزس.
إذا كانت املروحة تعمل: 

اطلب من أقرب وكيل لكزس فحص 
السيارة.

عند إضافة سائل التربيد■
قم بإضافة سائل التربيد باتباع اإلجراءات التالية.

انزع غطاء الصيانة.١

A

B

A

B

C

D
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انزع غطاء املحرك.٢

. و انزع الغطائني ٣
 قم بإضافة سائل التربيد عرب فتحة الغطاء ٤

.، ثم أغلق الغطاء " Fإىل الخط "
 قم بإضافة سائل التربيد عرب فتحة الغطاء ٥

.حتى االمتالء ثم أغلق الغطاء 

AB

A

CA

B

B

تحذير
عند فحص أسفل غطاء حجرية املحرك لسيارتك■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل اإلصابة الخطرية 

مثل الحروق.
إذا الحظت بخاراً يتصاعد من أسفل غطاء ●

حجرية املحرك، ال تقم بفتح غطاء حجرية 
املحرك إىل أن يتالىش البخار. قد تكون حجرية 

. املحرك ساخنة جداً
احرص عىل إبقاء األيدي واملالبس (خصوصاً ●

ربطة العنق أو شال أو وشاح) بعيداً عن 
املروحة و األحزمة. اإلخفاق يف قيامك بذلك قد 
يؤدي إىل احتباس األيدي واملالبس مما يتسبب 

يف اإلصابة الخطرية.
ال تقم بإرخاء أو نزع غطاء أنبوب سائل التربيد ●

أو غطاء خزان سائل التربيد عندما يكون 
املحرك والراديتري ساخنني. 

قد يندفع بخار أو سائل التربيد الشديد 
الحرارة.

مالحظة
عند إضافة سائل تربيد املحرك■

أضف سائل التربيد ببطء بعد أن يربد املحرك 
بصورة كافية. قد تؤدي إضافة سائل تربيد بارد 

إىل محرك ساخن برسعة عالية إىل حدوث تلف 
باملحرك.

لتفادي تلف نظام التربيد■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

تفادي تلويث سائل التربيد بمادة غريبة (مثل ●
رمل أو غبار أو غريه).

ال تقم باستعمال أية مواد إضافة لسائل التربيد.●
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 إذا دخلت إبرة مقياس درجة حرارة سائل
تربيد املحرك يف املنطقة الحمراء أو إذا تم 

عرض "حرارة سائل تربيد املحرك مرتفعة 
توقف يف مكان آمن انظر دليل املالك" عىل 

شاشة العرض املتعددة املعلومات
أوقف السيارة يف مكان آمن وأوقف تشغيل ١

نظام تكييف الهواء ثم أوقف النظام 
الهجني.

إذا الحظت بخارا يتصاعد: ٢
ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر بعد أن 

يتالىش البخار.
إذا لم تالحظ بخارا: 

ارفع غطاء حجرية املحرك بحذر.

بعد أن يربد النظام الهجني بما فيه الكفاية، ٣
افحص الخراطيم ونظام التربيد بحثا عن 

ترسبات سائل التربيد.

الراديتري
مروحة التربيد

إذا ترسبت كمية كبرية من سائل التربيد، يرجى 
. االتصال بوكيل لكزس فوراً

مستوى سائل التربيد يكون يف الوضع ٤
" (مستوى Fاملُريض إذا كان بني الخطني "

" (مستوى منخفض) Lاالمتالء) و "
املوجودين عىل الخزان.

الخزان
"Fالخط "
"Lالخط "

غطاء أنبوب سائل التربيد
قم بإضافة سائل التربيد إذا دعت الرضورة.٥

إذا ازدادت سخونة سيارتك عن 
)LC500hالحدود الطبيعية (

قد تشري الحاالت التالية إىل ازدياد سخونة 
سيارتك عن الحدود الطبيعية.

 إبرة مقياس درجة حرارة سائل تربيد
) تدخل يف املنطقة ١٠٠ص املحرك (

الحمراء أو هناك فقدان ملحوظ يف قوة 
النظام الهجني. (عىل سبيل املثال، ال تزداد 

رسعة السيارة.)
 يتم عرض "حرارة سائل تربيد املحرك

مرتفعة توقف يف مكان آمن انظر دليل 
املالك" أو "النظام الهجني ساخن 

انخفضت الطاقة" عىل شاشة العرض 
املتعددة املعلومات.

 البخار يتصاعد من أسفل غطاء حجرية
املحرك.

إجراءات التصحيح

A

B

A

B

C

D
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يمكن استخدام املاء يف حاالت الطوارئ إذا لم يتوفر 
سائل تربيد املحرك.

قم بتشغيل النظام الهجني ونظام تكييف ٦
الهواء للتأكد من تشغيل مروحة تربيد 

الراديتري وللبحث عن ترسب سائل التربيد 
من الراديتري والخراطيم.

تعمل املروحة عند تشغيل نظام تكييف الهواء بعد 
بدء تشغيل املحرك البارد مبارشة. تأكد من أن 

املروحة تعمل بشكل مناسب من خالل التأكد من 
صوت تشغيل املروحة وتدفق الهواء. إذا كان من 
الصعب التأكد من ذلك، قم بتشغيل نظام تكييف 

الهواء ثم إيقافه بصورة متكررة. (قد ال تعمل 
املروحة يف درجات االنجماد.)

إذا كانت املروحة ال تعمل: ٧
قم بإيقاف تشغيل النظام الهجني عىل الفور 

واتصل بوكيل لكزس.
إذا كانت املروحة تعمل: 

اطلب من أقرب وكيل لكزس فحص 
السيارة.

 عند عرض "النظام الهجني ساخن انخفضت
الطاقة" عىل شاشة العرض املتعددة 

املعلومات
قم بإيقاف السيارة يف مكان آمن.١

أوقف النظام الهجني وقم برفع غطاء ٢
حجرية املحرك بحرص.

بعد أن يربد النظام الهجني، افحص ٣
الخراطيم والراديتري بحثا عن ترسبات 

سائل التربيد.

الراديتري
مروحة التربيد

إذا ترسبت كمية كبرية من سائل التربيد، يرجى 
. االتصال بوكيل لكزس فوراً

مستوى سائل التربيد يكون يف الوضع ٤
" F"/"FULLاملُريض إذا كان بني الخطني "

" L"/"LOW(مستوى االمتالء) و "
(مستوى منخفض) املوجودين عىل الخزان.

الخزان
"F"/"FULLخط "
"L"/"LOWخط "

A

B

A

B

C



٤٣٥

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

قم بإضافة سائل التربيد إذا دعت الرضورة.٥
يمكنك استخدام املاء كوسيلة طارئة إذا لم يكن سائل 

. تربيد وحدة التحكم بالطاقة متوفراً

بعد إيقاف تشغيل النظام الهجني واالنتظار ٦
 دقائق أو أكثر، قم بتشغيل النظام ٥ملدة 

الهجني من جديد وتأكد مما إذا كانت 
"النظام الهجني ساخن انخفضت الطاقة" 

ظاهرة عىل شاشة العرض املتعددة 
املعلومات.

إذا لم تختفي الرسالة عن الشاشة: 
قم بإيقاف تشغيل النظام الهجني واتصل بوكيل 

لكزس.
إذا لم يتم عرض الرسالة عىل الشاشة: 

يعني ذلك بأن درجة حرارة النظام الهجني قد 
انخفضت وأصبح باإلمكان قيادة السيارة بشكل 

طبيعي.
ولكن قم باالتصال بوكيل لكزس إذا ظهرت الرسالة 

مجدداً بشكل متكرر.

عند إضافة سائل تربيد املحرك■
قم بإضافة سائل التربيد باتباع اإلجراءات التالية.

انزع غطاء الصيانة.١

انزع غطاء املحرك.٢

. و انزع الغطائني ٣
 قم بإضافة سائل التربيد عرب فتحة الغطاء ٤

.، ثم أغلق الغطاء " Fإىل الخط "
 قم بإضافة سائل التربيد عرب فتحة الغطاء ٥

.حتى االمتالء ثم أغلق الغطاء 

تحذير
عند فحص أسفل غطاء حجرية املحرك لسيارتك■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل اإلصابة الخطرية 

مثل الحروق.
إذا الحظت بخاراً يتصاعد من أسفل غطاء ●

حجرية املحرك، ال تقم بفتح غطاء حجرية 
املحرك إىل أن يتالىش البخار. قد تكون حجرية 

. املحرك ساخنة جداً

AB

A

CA

B

B



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٣٦٧

. قم ١ النظام الهجني قم بإيقاف املحرك 
بتعشيق فرامل االنتظار وتحويل جهاز نقل 

.Pالحركة إىل وضع االنتظار 
انزع األوحال أو الثلج أو الرمال من حول ٢

اإلطارات الخلفية.
ضع الخشب أو األحجار أو غريها من املواد ٣

تحت اإلطارات الخلفية للمساعدة عىل توفري 
قوة السحب.

النظام ٤ قم بإعادة تشغيل املحرك 
. الهجني

قم بتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع ٥
 وقم R أو وضع الرجوع للخلف Dالقيادة 

بتحرير فرامل االنتظار. ثم اضغط دواسة 
التعجيل بانتباه.

عندما يكون من الصعب تخليص السيارة من ■
الغرز

 إليقاف تشغيل نظام التحكم اضغط مفتاح 
.TRCبقوة السحب 

تحذير
بعد إيقاف تشغيل النظام الهجني، تأكد من ●

". READYانطفاء مؤرش "
عند تشغيل النظام الهجني، قد يتم بدء تشغيل 

محرك البنزين تلقائياً أو يتم تشغيل مروحة 
التربيد فجأةً حتى إذا توقف محرك البنزين عن 
العمل. ال تلمس األجزاء املتحركة مثل املروحة 
أو تقرتب منها، وإال فقد يتم احتباس أصابعك 
أو مالبسك (خصوصاً ربطة العنق أو لفاع أو 

وشاح) مما يتسبب يف تعرضك لإلصابة 
الخطرية.

ال تقم بإرخاء غطاء أنبوب سائل التربيد أو ●
أغطية خزان سائل التربيد بينما يكون النظام 

الهجني والراديتري عىل درجة سخونة عالية. 
قد يندفع بخار أو سائل التربيد الشديد 

الحرارة.

مالحظة
عند إضافة سائل تربيد املحرك/وحدة التحكم ■

بالطاقة
أضف سائل التربيد ببطء بعد أن يربد النظام 

الهجني بصورة كافية. إذا تمت إضافة سائل تربيد 
بارد برسعة عندما يكون النظام الهجني ساخناً، 

يمكن أن يؤدي ذلك إىل إلحاق رضر بالنظام 
الهجني.

لتفادي تلف نظام التربيد■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

تفادي تلويث سائل التربيد بمادة غريبة (مثل ●
رمل أو غبار أو غريه).

ال تقم باستعمال أية مواد إضافة لسائل التربيد.●

إذا انغرزت السيارة

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية إذا دارت إطارات 
السيارة يف أماكنها بدون احتكاك أو انغرزت 

السيارة يف الوحل أو الرمل أو الثلج:

إجراء االستعادة



٤٣٧

٧

الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٧

لكاشم عوقو دنع

تحذير
عند محاولة تخليص السيارة املنغرزة■

إذا قررت تحريك السيارة للخلف واألمام 
لتخليصها، تأكد من عدم وجود أي من األشياء أو 

األشخاص أو السيارات األخرى يف املنطقة املحيطة 
بالسيارة لتاليف اصطدام السيارة بها. قد تندفع 

السيارة فجأة لألمام أو للخلف فور تخليصها من 
الغرز. يرجى توخي الحذر الشديد.

عند تحويل وضع جهاز نقل الحركة■
احرص عىل عدم تحويل جهاز نقل الحركة حني 

تكون دواسة التعجيل مضغوطة. 
يمكن لهذا أن يؤدي إىل تعجيل رسيع غري متوقع 

مما قد يؤدي إىل وقوع حادث، األمر الذي يتسبب 
يف الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

مالحظة
لتاليف إتالف جهاز نقل الحركة وغريه من ■

املكونات
تجنب دوران اإلطارات الخلفية يف أماكنها بدون ●

احتكاك وضغط دواسة التعجيل أكثر من 
الالزم.

إذا ظلت السيارة منغرزة حتى بعد تنفيذ تلك ●
اإلجراءات، فقد يكون من الرضوري قطر 

السيارة لتخليصها من الغرز.



الخطوات التي ينبغي تنفيذها يف حاالت الطوارئ. ٢-٤٣٨٧



٨
٤٣٩

٨

ةرايسلا تافصاوم

مواصفات السيارة

املواصفات.١-٨
بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، 

٤٤٠................................الخ)
٤٥١.................املعلومات عن الوقود

إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٨
٤٥٢...املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

البنود الواجب تمهيدها.٣-٨
٤٦٥..............البنود الواجب تمهيدها



املواصفات. ١-٤٤٠٨
املواصفات.١-٨

السيارة غري املحملة:*

رقم تعريف السيارة■
) هو وسيلة VINرقم تعريف السيارة (

التعريف القانونية لسيارتك. إنه رقم التعريف 
الرئييس لسيارة لكزس. يتم استعمال هذا الرقم 

يف تسجيل ملكية سيارتك.
هذا الرقم مختوم عىل الجزء العلوي األيرس من 

لوحة أجهزة التحكم واملقاييس.

هذا الرقم مختوم تحت املقعد األمامي األيمن 
. أيضاً

هذا الرقم مذكور أيضاً عىل بطاقة الشهادة 
.٢* أو بطاقة بيانات املصنع١*القانونية

، األردن ولبنان٣*لدول مجلس التعاون الخليجي:١*

بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، الخ)

األبعاد
 مم٤٧٦٠الطول اإلجمايل
 مم١٩٢٠العرض اإلجمايل
 مم١٣٤٥*االرتفاع اإلجمايل
 مم٢٨٧٠قاعدة العجالت

 مم١٦٣٠األمام*املسافة بني العجلتني
 مم١٦٣٥الخلف

تعريف السيارة



٤٤١

٨

املواصفات. ١-٨

ةرايسلا تافصاوم

، ٣*باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي:٢*
األردن ولبنان

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :٣*
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر 

ودولة الكويت
سنة التصنيع وبلد املنشأ (السيارات الخاصة ■

 واألردن *بدول مجلس التعاون الخليجي
ولبنان)

توجد سنة التصنيع وبلد املنشأ عىل بطاقة 
الشهادة القانونية.

اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان :*
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر ودولة 

الكويت
رقم املحرك■

يوجد رقم املحرك يف املوضع املبني.

LC500

LC500h

LC500

"V الذي يكون آخر حرف منه "٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
)٤٤٠ص يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٢*

املحرك

2UR-GSEاملوديل
Vمحرك بنزين ثماني سلندرات ورباعي الدورات من النوع النوع

 مم٨٩٫٥  ٩٤٫٠التجويف والشوط
٣ سم٤٩٦٩السعة

ضبط تلقائيتوتر حزام الدفع
 كم/ساعة١٢٧٠*رسعة السيارة القصوى

 دورة/دقيقة٤٨٠٠ نيوتن-مرت @ ١٥٤٠*عزم التدوير األقىص (صايف)
 دورة/دقيقة٧١٠٠ كيلو واط @ ١٣٥١*قوة اإلخراج القصوى (صايف)



املواصفات. ١-٤٤٢٨

LC500h

"V الذي يكون آخر حرف منه "٢*للسيارات التي تحمل رمز املوديل:١*
)٤٤٠ص يوجد رمز املوديل عىل بطاقة بيانات املصنع أو عىل بطاقة الشهادة القانونية. (:٢*

، يمكنك استعمال بنزين غري ٩٨إذا لم يتوفر بنزين غري معالج بالرصاص ذو رقم أوكتان بالبحث يبلغ :*
 بدون املساس بمتانة املحرك أو سالسة القيادة.٩٥معالج بالرصاص ذو رقم أوكتان بالبحث يبلغ 

8GR-FXSاملوديل
 ورباعي الدوراتVمحرك بنزين سدايس السلندرات من النوع النوع

 مم٨٣٫٠  ٩٤٫٠التجويف والشوط
٣ سم٣٤٥٦السعة

ضبط تلقائيتوتر حزام الدفع
 كم/ساعة١٢٥٠*رسعة السيارة القصوى

 دورة/دقيقة٥١٠٠ نيوتن-مرت @ ١٣٥٠*عزم التدوير األقىص (صايف)
 دورة/دقيقة٦٦٠٠ كيلو واط @ ١٢٢٠*قوة اإلخراج القصوى (صايف)

الوقود
البنزين غري املعالج بالرصاص فقطنوع الوقود

رقم األوكتان بالبحث
LC500أو أعىل٩٨ *

LC500hأو أعىل٩٥ 
 لرت٨٢سعة خزان الوقود (مرجع)

)LC500hاملوتور الكهربائي (موتور توليد قوة السحب) (
املوتور املتزامن املركب فيه املغناطيس الدائمالنوع

 كيلو واط١٣١٫٩قوة اإلخراج القصوى
 كجم ق·م)٣٠٫٦ نيوتن-مرت (٣٠٠عزم التدوير األقىص



٤٤٣
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املواصفات. ١-٨

ةرايسلا تافصاوم

LC500
سعة الزيت (ترصيف الزيت وإعادة تعبئته ■

])*[مرجع

تعترب سعة زيت املحرك مرجعاً فقط يتم :*
استعماله عند تغيري زيت املحرك. قم بتسخني 

 دقائق ثم ٥املحرك ثم أوقفه، وانتظر ألكثر من 
افحص مستوى الزيت عىل عصا قياس مستوى 

الزيت.
اختيار زيت املحرك■

 Toyota Genuine Motor" يتم استعمال 
Oil"  يف سيارة لكزس. قم باستعمال 

"Toyota Genuine Motor Oil أو ما "
يعادله ليناسب املرتبة واللزوجة املوضحتني 

أدناه.
مرتبة الزيت:

5W-30 10 وW-30 :
زيت املحرك املتعدد املرتبات 

SL"  Energy-Conserving أو "SM 
"Energy-Conserving أو "SN 
"Resource-Conserving أو "SN 

PLUS"  Resource-Conserving من "
ILSAC؛ أو APIالتصنيف 

15W-40 :
 أو SM أو SLزيت املحرك املتعدد املرتبات 

SN أو SN PLUS من التصنيف API
):SAEاللزوجة املوىص بها (

مستوى درجة الحرارة املتوقع قبل تغيري 
الزيت يف املرة التالية.

مفضل
 لتحقيق SAE 5W-30من األفضل اختيار 

االقتصاد يف استهالك الوقود واألداء العايل 
لالنطالق بالسيارة يف الجو البارد.

إذا قمت باستعمال زيت املحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو من نوع أعىل لزوجة يف 

الجو الشديد الربودة، قد يكون من الصعب بدء 

)LC500hالبطارية الهجينة (بطارية توليد قوة السحب) (
بطارية أيون الليثيومالنوع

 فولط/خلية٣٫٧الفولطية
 أمبري ساعي٣٫٦السعة
 خلية٨٤العدد

 فولط٣١٠٫٨فولطية اسمية

نظام التزليق

 لرت٨٫٦مع املصفاة
 لرت٧٫٩بدون املصفاة

A

B



املواصفات. ١-٤٤٤٨

تشغيل املحرك، يف مثل هذه الحالة، يوىص 
باستعمال زيت املحرك من النوع 

SAE 5W-30.
 5W-30لزوجة الزيت (زيت املحرك من النوع 

مرشوح هنا كمثال):
 يشري إىل 5W-30 يف 5Wإن الجزء •

خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل 
املحرك بسهولة يف الجو البارد. الزيوت ذات 

 تجعل Wالرقم األدنى عىل يسار الحرف 
بدء تشغيل املحرك أكثر سهولة يف الجو 

البارد.
 يشري إىل خاصية 5W-30 يف 30الرقم •

لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة 
الزيت مرتفعة. قد يكون الزيت العايل 

اللزوجة (الزيت العايل القيمة) أكثر مالئمة 
عند تشغيل السيارة برسعات عالية أو عند 

قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:

تتم إضافة إحدى العالمتني املسجلتني لدى 
 أو كالهما إىل APIمعهد البرتول األمريكي 

بعض حاويات الزيت ملساعدتك عىل اختيار 
النوع املناسب لسيارتك.

APIرمز الخدمة 
" يعني API SERVICE SNالجزء العلوي: "

تصنيف نوعية الزيت الذي وضعه معهد البرتول 

).APIاألمريكي (
" يعني فئة SAE 5W-30الجزء املركزي: "

.SAEاللزوجة من التصنيف 
" Resource-Conservingالجزء السفيل: "

يعني أن الزيت له القدرة عىل توفري الوقود والحفاظ 
عىل البيئة.

ILSACعالمة الشهادة 
توجد عالمة شهادة اللجنة االستشارية الدولية 

) عىل الوجه ILSACملواصفات مواد التزليق (
األمامي لحاوية الزيت.

LC500h
سعة الزيت (ترصيف الزيت وإعادة تعبئته ■

])*[مرجع

تعترب سعة زيت املحرك مرجعاً فقط يتم :*
استعماله عند تغيري زيت املحرك. قم بتسخني 

املحرك وإيقاف تشغيل النظام الهجني، وانتظر 
 دقائق ثم افحص مستوى الزيت عىل ٥ألكثر من 

عصا قياس مستوى الزيت.
اختيار زيت املحرك■

 Toyota Genuine Motor" يتم استعمال 
Oil"  يف سيارة لكزس. قم باستعمال 

"Toyota Genuine Motor Oil أو ما "
يعادله ليناسب املرتبة واللزوجة املوضحتني 

أدناه.
مرتبة الزيت:

0W-20 5 وW-20 5 وW-30 
:10W-30و 

A

مع املصفاة

مع جهاز تربيد زيت املحرك:
 لرت٥٫٨

بدون جهاز تربيد زيت املحرك:
 لرت٥٫٧

 لرت٥٫٥بدون املصفاة

B
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ةرايسلا تافصاوم

زيت املحرك املتعدد املرتبات 
SL"  Energy-Conserving أو "SM 

"Energy-Conserving أو "SN 
"Resource-Conserving أو "SN 

PLUS"  Resource-Conserving من "
ILSAC؛ أو APIالتصنيف 

15W-40:
 أو SM أو SLزيت املحرك املتعدد املرتبات 

SN أو SN PLUS من التصنيف API
):SAEاللزوجة املوىص بها (

مستوى درجة الحرارة املتوقع قبل تغيري 
الزيت يف املرة التالية

إذا قمت باستعمال زيت املحرك من النوع 
SAE 10W-30 أو من نوع ذو لزوجة أعىل 

يف الجو الشديد الربودة، قد يصبح من الصعب 
بدء تشغيل املحرك، ولذلك يوىص باستعمال 

 /SAE 0W-20زيت املحرك من النوع 
5W-20/5W-30.

 0W-20لزوجة الزيت (زيت املحرك من النوع 
مرشوح هنا كمثال):

 يشري إىل 0W-20 يف 0Wإن الجزء •
خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشغيل 

املحرك بسهولة يف الجو البارد. الزيوت ذات 
 تجعل Wالرقم األدنى عىل يسار الحرف 

بدء تشغيل املحرك أكثر سهولة يف الجو 
البارد.

 يشري إىل خاصية 0W-20 يف 20الرقم •
لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة 

الزيت مرتفعة. قد يكون الزيت العايل 
اللزوجة (الزيت العايل القيمة) أكثر مالئمة 
عند تشغيل السيارة برسعات عالية أو عند 

قيادة السيارة بكامل الحمولة.
كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:

تتم إضافة إحدى العالمتني املسجلتني لدى 
 أو كالهما إىل APIمعهد البرتول األمريكي 

بعض حاويات الزيت ملساعدتك عىل اختيار 
النوع املناسب لسيارتك.

APIرمز الخدمة 
" يعني API SERVICE SNالجزء العلوي: "

تصنيف نوعية الزيت الذي وضعه معهد البرتول 
).APIاألمريكي (

" يعني فئة SAE 0W-20الجزء املركزي: "
.SAEاللزوجة من التصنيف 

" Resource-Conservingالجزء السفيل: "
يعني أن الزيت له القدرة عىل توفري الوقود والحفاظ 

عىل البيئة.
ILSACعالمة الشهادة 

توجد عالمة شهادة اللجنة االستشارية الدولية 

A

A

B



املواصفات. ١-٤٤٦٨

األمامي لحاوية الزيت.) عىل الوجه ILSACملواصفات مواد التزليق (

تعترب سعة السائل دليالً فقط.:*
عند الحاجة إىل االستبدال، قم باالتصال بوكيل لكزس.

شمعة اإلشعال■

نظام التربيد

*السعة

LC500لرت١٢٫١ 

LC500h

محرك البنزين
بدون جهاز تربيد زيت املحرك:

 لرت١٠٫٩
مع جهاز تربيد زيت املحرك:

 لرت١١٫٢
وحدة التحكم بالطاقة
 لرت٢٫٣

نوع سائل تربيد املحرك

قم باستعمال أحد النوعني التاليني:
•"Toyota Super Long Life Coolant"
سائل تربيد مماثل عايل الجودة بقاعدة إثيلني غليكول غري •

سيلكاتي وغري أميني وغري نيرتاتي وغري بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض عضوي مهجن طويل األجل

ال تستعمل املاء العادي وحده.

نظام اإلشعال

LC500LC500h
DENSO FK20HBR-J8DENSO FK20HBR8النوع

 مم٠٫٨ مم٠٫٨الفسحة

مالحظة
شمعات اإلشعال املغطاة باإلريديوم■

ال تستعمل سوى شمعات اإلشعال ذات طرف اإلريديوم. ال تقم بتعديل فسحة شمعة اإلشعال.
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 فولط١٢البطارية ■

تعترب سعة السائل دليالً فقط.:*
عند الحاجة إىل االستبدال، قم باالتصال بوكيل لكزس.

تعترب سعة السائل دليالً فقط. :*
عند الحاجة إىل االستبدال، قم باالتصال بوكيل لكزس.

النظام الكهربائي

 أو أعىل١٫٢٥٠°م:٢٠قراءة الكثافة املحددة عند 
معدالت الشحن:
الشحن الرسيع
الشحن البطيء

 أمبري كحد أقىص١٥
 أمبري كحد أقىص٥

)LC500جهاز نقل الحركة التلقائي (

 لرت٨٫٨*سعة السائل
Toyota Genuine ATF WSالسائل األصيل من تويوتا نوع السائل

مالحظة
نوع سائل جهاز نقل الحركة التلقائي■

" قد يؤدي إىل تراجع أداء تحويل Toyota Genuine ATF WSاستعمال سائل جهاز نقل حركة غري "
الرتوس وقفل جهاز نقل الحركة مع صدور اهتزازات وتلف جهاز نقل الحركة املركب يف سيارتك يف النهاية.

)LC500hجهاز نقل الحركة الهجني (

 لرت٦٫٨*سعة السائل
Toyota Genuine ATF WSالسائل األصيل من تويوتا نوع السائل

مالحظة
نوع سائل جهاز نقل الحركة■

" قد يؤدي إىل تراجع أداء تحويل Toyota Genuine ATF WSاستعمال سائل جهاز نقل حركة غري "
الرتوس وقفل جهاز نقل الحركة مع صدور اهتزازات وتلف جهاز نقل الحركة املركب يف سيارتك يف النهاية.



املواصفات. ١-٤٤٨٨

".Toyota Genuine Differential Gear Oilلقد تمت تعبئة سيارة لكزس يف املصنع بـ ":*
" املصادق عليه من لكزس أو ما يعادله Toyota Genuine Differential Gear Oilقم باستعمال "

يف الجودة لتلبية املواصفات املذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.

 كجم ق) أثناء دوران املحرك ٥١٫٠ نيوتن (٥٠٠ارتفاع الدواسة األدنى عن األرضية عند ضغطها بقوة :١*
. أثناء تشغيل النظام الهجني

عند القيام بفحص دواسة الفرامل، احرص عىل التأكد أيضاً من أن ضوء تحذير نظام الفرامل ال ييضء أثناء 
. (يف حال إضاءة ضوء تحذير نظام الفرامل، راجع  تشغيل النظام الهجني )٣٩٩ص دوران املحرك 

تأكد من أن ضوء تحذير نظام الفرامل (أصفر) ال ييضء. (يف حال إضاءة ضوء تحذير نظام الفرامل، راجع :٢*
)٤٠٢ص 

الرتوس التفاضلية
 لرت٠٫٨٥سعة الزيت

نوع الزيت ولزوجته

 السيارات غري املجهزة بـLSD الرتوس التفاضلية املحدودة) 
االنزالق)

 Toyota Genuineزيت الرتوس التفاضلية األصيل من تويوتا 
Differential gear oil LT 75W-85 GL-5أو ما يعادله *

 السيارات املجهزة بـLSD الرتوس التفاضلية املحدودة) 
االنزالق)

 Toyota Genuineزيت الرتوس التفاضلية األصيل من تويوتا 
Differential gear oil LX 75W-85 GL-5أو ما يعادله *

الفرامل

 مم كحد أدنى١١٣٢*ارتفاع الدواسة عن األرضية
 مم٦٫٠  ١٫٠الحركة الحرة للدواسة

 مم١٫٠حد اهرتاء حشيات الفرامل

 ثوان: ييضء٤عند الضغط عىل مفتاح فرامل االنتظار ملدة ثانية إىل ٢*مؤرش فرامل االنتظار
 ثوان: ينطفئ٤عند سحب مفتاح فرامل االنتظار ملدة ثانية إىل 

FMVSS No. 116 DOT 3 أو SAE J1703نوع السائل

عجلة القيادة
 مم٣٠أقل من الحركة الحرة
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 بوصة٢٠إطارات مقاسها 

 بوصة٢١إطارات مقاسها 

اإلطارات والعجالت

مقاس اإلطار
245/45RF20 99Yاإلطارات األمامية: 
275/40RF20 102Yاإلطارات الخلفية: 

ضغط نفخ اإلطار 
(ضغط نفخ اإلطار املوىص به 

( عندما يكون اإلطار بارداً

رسعة السيارة
اإلطارات األمامية والخلفية 
 أو بار، ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢رطل بالبوصة
)٤٤، ٣٫٠ (٣٠٠ كم/ساعة ٢٢٠أعىل من 

)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠ كم/ساعة أو أقل٢٢٠

مقاس العجلة
 8 1/2J 20 العجالت األمامية: 
 9 1/2J 20 العجالت الخلفية: 

عزم التدوير لشد صامولة 
 كجم ق·م)١٤٫٣ نيوتن-مرت (١٤٠العجلة

مقاس اإلطار
245/40RF21 96Yاإلطارات األمامية: 
275/35RF21 99Yاإلطارات الخلفية: 

ضغط نفخ اإلطار 
(ضغط نفخ اإلطار املوىص به 

( عندما يكون اإلطار بارداً

رسعة السيارة
اإلطارات األمامية والخلفية 
 أو بار، ٢كيلوباسكال (كجم·ق/سم

)٢رطل بالبوصة
)٤٤، ٣٫٠ (٣٠٠ كم/ساعة ٢٢٠أعىل من 

)٣٣، ٢٫٣ (٢٣٠ كم/ساعة أو أقل٢٢٠

مقاس العجلة
 8 1/2J 21 العجالت األمامية: 
 9 1/2J 21 العجالت الخلفية: 

عزم التدوير لشد صامولة 
 كجم ق·م)١٤٫٣ نيوتن-مرت (١٤٠العجلة
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ملبات املصابيح

القدرة ملبات املصابيح
النوعبالواط

أ٢١مصباح الضباب الخلفيالخارجية
ب٢مصابيح مرآة الزينةالداخلية

أ: اللمبات التي عىل شكل إسفني (شفافة)
ب: اللمبات املزدوجة الطرف
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استعمال البنزين املمزوج باإليثانول يف محرك ■
البنزين

باستثناء السيارات الخاصة بتايالند
تسمح لكزس باستعمال البنزين املمزوج باإليثانول 

% كحد أقىص. ١٠عندما تكون نسبة تركيز اإليثانول 
تأكد من استعمال البنزين املمزوج باإليثانول ذي رقم 

األوكتان بالبحث املذكور أعاله.
للسيارات الخاصة بتايالند

تسمح لكزس باستعمال البنزين املمزوج باإليثانول 
% كحد أقىص. ٢٠عندما تكون نسبة تركيز اإليثانول 

تأكد من استعمال البنزين املمزوج باإليثانول ذي رقم 
األوكتان بالبحث املذكور أعاله.

إذا صدر صوت قرقعة من محرك سيارتك■
استرش وكيل لكزس.●
قد تالحظ أحيانا صدور صوت طقطقة خفيفة ●

لفرتة قصرية أثناء زيادة الرسعة أو القيادة 
صعودا. هذا أمر عادي وليس هناك داع للقلق.

املعلومات عن الوقود

ال ينبغي استعمال سوى البنزين غري املعالج 
بالرصاص يف سيارتك.

LC500:
للحصول عىل أداء املحرك املثايل، قم باختيار 

البنزين العايل الجودة غري املعالج بالرصاص 
 أو أعىل. ٩٨ذي رقم األوكتان بالبحث 

إذا لم تتمكن من الحصول عىل هذا النوع من 
البنزين العايل الجودة، يمكنك استعمال 
البنزين غري املعالج بالرصاص ذي رقم 

. ٩١األوكتان بالبحث   كحد أدنى مؤقتاً
استعمال مثل هذا البنزين قد ذلك يؤدي إىل 
صدور صوت طقطقة من املحرك أو خفض 

قوة اإلخراج بشكل مفرط لحماية املحرك 
أثناء القيادة بحمل زائد. لتفادي ذلك، قم 

بتعبئة الخزان بالبنزين العايل الجودة غرب 
املعالج بالرصاص بأرسع ما يمكن.

LC500h:
للحصول عىل أداء املحرك املثايل، قم باختيار 

البنزين العايل الجودة غري املعالج بالرصاص 
 أو أعىل. ٩٥ذي رقم األوكتان بالبحث 

إذا لم تتمكن من الحصول عىل هذا النوع من 
البنزين العايل الجودة، يمكنك استعمال 
البنزين غري املعالج بالرصاص ذي رقم 

.٩١األوكتان بالبحث   كحد أدنى مؤقتاً

مالحظة
مالحظة حول نوعية الوقود■
ال تقم باستعمال وقود غري مناسب. استعمال ●

وقود غري مناسب سيؤدي إىل إلحاق رضر 
باملحرك.

ال تستخدم البنزين الذي يحتوي عىل مواد ●
إضافية معدنية كاملنغنيز أو الحديد أو 

الرصاص مثالً ألنه قد يؤدي إىل إلحاق رضر 
باملحرك أو بنظام التحكم بغاز العادم.

ال تقم بإضافة مواد إضافية متوفرة يف األسواق ●
للوقود إذا كانت تتضمن مواداً معدنية.

ال تقم باستعمال البنزين املمزوج بامليثانول ●
. استعمال M100 أو M85 أو M15مثل 

البنزين الذي يحتوي عىل امليثانول قد يؤدي إىل 
تعرض املحرك للتلف أو وقوع خلل فيه.



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٥٢٨
إعداد سيارتك حسب الطلب.٢-٨

التغيري باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد■
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ١

.بالعداد واخرت 
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٢

".OKبالعداد واخرت البند ثم اضغط "
 من مفاتيح التحكم  أو اضغط ٣

بالعداد واخرت التهيئة املرغوبة ثم اضغط 
"OK."

للعودة إىل الشاشة السابقة أو للخروج من 
.وضع اإلعداد حسب الطلب، اضغط 

التغيري باستعمال وحدة التحكم عن بعد ■
Remote Touch

" عىل وحدة التحكم MENUاضغط الزر "١
.Remote Touchعن بعد 

اخرت "إعداد" عىل شاشة القائمة واخرت ٢
"السيارة".

اخرت "إعداد السيارة حسب الطلب" أو ٣
"LEXUS park assist أو "

"تخصيص وضع القيادة".
يمكن تغيري التهيئات املختلفة. ملعرفة التفاصيل، 

راجع قائمة التهيئات التي يمكن تغيريها.
للمزيد من التفاصيل حول وحدة التحكم عن 

، راجع "دليل مالك Remote Touchبعد 
نظام التوجيه".

عند القيام بعملية الضبط باستعمال وحدة التحكم ■
Remote Touchعن بعد 

أوقف السيارة يف مكان آمن وقم بتعشيق فرامل 
االنتظار وتحويل جهاز نقل الحركة إىل وضع 

النظام الهجني يف وضع Pاالنتظار  . اترك املحرك 
التشغيل أثناء إعداد املزايا حسب الطلب وذلك لتفادي 

 فولط.١٢تفريغ شحنة البطارية 

يتم تغيري تهيئات بعض الوظائف يف نفس الوقت عند قيامك بضبط بعض الوظائف األخرى. قم 

املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب

تضم سيارتك عددا من املزايا اإللكرتونية 
التي يمكن إعدادها لتالئم اختيارك الشخيص. 

يمكن تغيري تهيئات هذه املزايا باستعمال 
مفاتيح التحكم بالعداد أو وحدة التحكم عن 

 أو عند وكيل Remote Touchبعد 
لكزس.

إعداد مزايا سيارتك حسب الطلب

تحذير
أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب■

تأكد من إيقاف السيارة يف مكان جيد التهوية بما 
النظام  أنه ينبغي عىل املحرك أن يكون دائرا 

وضع التشغيل أثناء عملية إعداد  الهجني يف 
سيارتك حسب الطلب. يف منطقة مغلقة مثل 

الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن 
أول أكسيد الكربون الضار فيها وقد تدخل 

السيارة. قد يؤدي ذلك إىل الوفاة أو قد يشكل 
مخاطر صحية شديدة.

مالحظة
أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب■

 فولط، تأكد من ١٢لتفادي فروغ شحنة البطارية 
النظام الهجني عند إعداد املزايا  تشغيل املحرك 

حسب الطلب.

املزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب



٤٥٣

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

باالتصال بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.
Remote Touch التهيئات التي يمكن تغيريها باستعمال وحدة التحكم عن بعد 
 التهيئات التي يمكن تغيريها باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد

 التهيئات التي يمكن تغيريها من قبل وكيل لكزس
 = غري متوفر = متوفر، Oمعنى الرموز: 

)١٠٤، ١٠٠، ٩٤ص املقاييس والعدادات وشاشة العرض املتعددة املعلومات (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضية١*الوظيفة

اإلنجليزية٢*اللغة

الفرنسية

O
اإلسبانية

الصينية املبسطة
العربية

OOكم/لرت كم١٠٠لرت/الوحدات

تشغيل إيقاف٣*ضوء مؤرش القيادة اإليكولوجية
O(إضاءة ذاتية)

تشغيل ٤*EVاملؤرش 
Oإيقاف(إضاءة ذاتية)

١معلومات القيادة 

االقتصاد يف 
استهالك الوقود 

الحايل
*٥O معدل االقتصاد يف 

استهالك الوقود 
(بعد إعادة 

الضبط)

٢معلومات القيادة 

املسافة 
(مسافة القيادة)

*٥O معدل رسعة 
السيارة 

(بعد إعادة 
الضبط)

Oإيقافتشغيلالشاشة املنبثقة

A

B

C

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٥٤٨

١٠٩، ١٠٠ص للمزيد من التفاصيل حول كل وظيفة: :١*
تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:٢*
*٣:LC500
*٤:LC500h
اثنان من البنود التالية: استهالك الوقود الحايل، معدل االقتصاد يف استهالك الوقود (بعد إعادة الضبط)، :٥*

معدل االقتصاد يف استهالك الوقود (بعد بدء التشغيل)، معدل االقتصاد يف استهالك الوقود (بعد إعادة 
تعبئة الوقود)، معدل رسعة السيارة (بعد إعادة الضبط)، معدل رسعة السيارة (بعد بدء التشغيل)، املدة 

املنقضية (بعد إعادة الضبط)، املدة املنقضية (بعد بدء التشغيل)، املسافة (مسافة القيادة املمكنة)، املسافة 
(بعد بدء التشغيل)، فارغ.

راجع "دليل مالك نظام التوجيه".:٦*

Oتشغيلإيقافحفظ موضع الحلقة يف الذاكرة

٦O*٢Oاللون ١اللون اللون التوجيهي

Oتشغيلإيقافمؤرش رسعة دوران املحرك

إعداد املنطقة الحمراء يف مؤرش رسعة 
دوران املحرك

 دورة/٥٠٠٠
٣*دقيقة

 دورة/٤٠٠٠
٤*دقيقة

٧٣٠٠ - ٢٠٠٠ 
٣*دورة/دقيقة

٦٦٠٠ - ٢٠٠٠ 
٤*دورة/دقيقة

O

Oتشغيلإيقافذروة رسعة دوران املحرك

عرض الوقت الساعة
 ساعة١٢بصيغة 

 ٢٤عرض الوقت بصيغة 
Oساعة

تخفيف سطوع لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس بواسطة حساسية املستشعر 

وفقاً للسطوع الخارجي
٢O إىل ٢-عادية

إعادة سطوع لوحة أجهزة التحكم 
واملقاييس إىل املستوى األصيل بواسطة 

حساسية املستشعر وفقاً للسطوع 
الخارجي

٢O إىل ٢-عادية

تشغيلوظيفة االقرتاح

تشغيل 
(عندما تكون السيارة 

OOمتوقفة)

إيقاف

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضية١*الوظيفة



٤٥٥

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

)١١١ص  (٣*HUDوظيفة العرض العلوي ■

*١:LC500
*٢:LC500h
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٣*

/نظام التحذير من الخروج عن خط السري *LKAوظيفة املساعدة عىل املحافظة عىل خط السري ■
LDA) *املجهز بوظيفة التحكم بعجلة القيادة  ٢٣٣، ٢٢٣ص(

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

عداد رسعة دوران معلومات املقياس
املحرك

ضوء مؤرش القيادة 
١*اإليكولوجية

O
٢*مؤرش النظام الهجني

ال توجد أي شاشة
عرض دعم القيادة (نظام توجيه 

Oإيقافتشغيل)٣*السيارة

Oإيقافتشغيل)٣*عرض دعم القيادة (عرض خط السري

عرض دعم القيادة (نظام املساعدة عىل 
Oإيقافتشغيل)٣*القيادة

Oإيقافتشغيل)٣*عرض دعم القيادة (البوصلة

Oإيقافتشغيل)٣*عرض دعم القيادة (نظام الصوت

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

Oتشغيلإيقاف*وظيفة البقاء يف منتصف خط السري

وظيفة املساعدة عىل التحكم بعجلة 
Oإيقافتشغيلالقيادة/التحكم بعجلة القيادة

Oعاليةعاديةحساسية نظام التحذير

Oإيقافتشغيلالتحذير من انحراف السيارة

حساسية نظام التحذير من انحراف 
عاديةالسيارة

منخفضة
O

عالية

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٥٦٨

)٢١٥ص PCS*) نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*
)٢٧٠ص  (١*BSMنظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية ■

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:١*
 فقطBSMوظيفة مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية :٢*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم 

PCS*إيقافتشغيلO

متوسطةضبط توقيت تشغيل وظيفة التحذير
طويلة

O
قصرية

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
نظام مراقبة املنطقة الصعبة الرؤية 

BSMإيقافتشغيلO

OإيقافتشغيلRCTAتحذير حركة املرور الخلفية 

سطوع مؤرش مرآة الرؤية الخلفية 
Oمظلمساطعالخارجية

توقيت تشغيل وظيفة التحذير عند وجود 
٢*سيارة تقرتب من سيارتك (الحساسية)

(متوسط)

(مبكر)

O
(متأخر)

(فقط عند وجود سيارة يف 
املنطقة الصعبة الرؤية)

مستوى الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة 
٢املستوى RCTAتحذير حركة املرور الخلفية 

١املستوى 
O

٣املستوى 

ABC

ABC



٤٥٧

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

)٢٨٢ص  (*الجناح الخلفي الفعال■

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*
)٤١٩، ١٣٢، ١٢٨ص تأمني األبواب (■

تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
OOتشغيلإيقافتشغيل الجناح الخلفي الفعال

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

*فك التأمني باستعمال املفتاح امليكانيكي
يتم فك تأمني كال 
البابني الجانبيني 
بخطوة واحدة

يتم فك تأمني باب 
السائق بخطوة واحدة 

ويتم فك تأمني كال 
البابني الجانبيني 
بخطوتني

O

وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة 
OOإيقافتشغيلالسيارة

وظيفة تأمني األبواب املتصلة بوضع جهاز 
OOتشغيلإيقافنقل الحركة

وظيفة فك تأمني األبواب املتصلة بوضع 
OOتشغيلإيقافجهاز نقل الحركة

وظيفة فك تأمني األبواب املتصلة بباب 
OOإيقافتشغيل*السائق

تأمني/فك تأمني صندوق األمتعة عند 
Oإيقافتشغيلتأمني/فك تأمني كال البابني الجانبيني

املدة املنقضية قبل انطفاء أضواء إشارة 
 ثانية٣٠تأمني األبواب

دقيقة واحدة
O  دقائق١٠

 دقيقة٢٠

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٥٨٨

، ١٢٦ص النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية (■
١٣٦(

بالنسبة لبعض املوديالت:*
)١٣٦ص النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل (■

تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:*
)١٢٦ص وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

٥*إشارة التشغيل (األصوات اإلشارية)
إيقاف

OO
٧ إىل ١

إشارة التشغيل (ومّاضات التحذير من 
OOإيقافتشغيلالخطر)

املدة الالزمة لتشغيل وظيفة تأمني األبواب 
تلقائياً عند عدم قيامك بفتح الباب بعد فك 

تأمينه
 ثانية٣٠

 ثانية٦٠
O

 ثانية١٢٠

Oإيقافتشغيلصوت التحذير من الباب املفتوح

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
النظام الذكي لدخول السيارة وبدء 

OOإيقافتشغيلالتشغيل

فك تأمني األبواب بواسطة النظام الذكي 
*لدخول السيارة وبدء التشغيل

كال البابني 
OOباب السائقالجانبيني

Oبعدد املرات املرغوبةمرتانعدد عمليات تأمني الباب بالتتابع

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
Oإيقافتشغيلوحدة التحكم عن بعد الالسلكية

١*عملية فك التأمني
يتم فك تأمني كال 
البابني الجانبيني 
بخطوة واحدة

يتم فك تأمني باب 
السائق بخطوة واحدة 

ويتم فك تأمني كال 
البابني الجانبيني 
بخطوتني

OO

ABC

ABC

ABC



٤٥٩

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

تختلف التهيئة املبدئية وفقاً للبلد.:١*
إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:٢*

)١٤٥ص ذاكرة موضع القيادة (■

)١٥٠ص عجلة القيادة (■

)١٥٢ص مرايا الرؤية الخلفية الخارجية (■

ضغطه مطوالً (ملدة عملية فك تأمني غطاء صندوق األمتعة
قصرية)

ضغطه ملدة قصرية مرة 
واحدة

O
ضغط الزر مرتني

ضغطه مطوالً (ملدة 
طويلة)
إيقاف

Oإيقافتشغيل٢*نظام التحذير (وضع التحذير)

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
ضبط موضع القيادة املحفوظ يف الذاكرة 

Oكال البابني الجانبينيباب السائقتلقائياً عند فك تأمني األبواب

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

إمالة فقطوظيفة اإلمالة والتطويل/التقصري التلقائية
تطويل/تقصري فقط

OO إمالة وتطويل/تقصري
إيقاف

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

متصلة بتأمني وفك عملية ثني/تمديد املرايا تلقائياً
تأمني األبواب

إيقاف

O متصلة بتشغيل مفتاح 
مفتاح  تشغيل املحرك 

الطاقة

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٦٠٨

)١٥٥ص النوافذ اآللية (■

)١٩٢ص ذراع إشارة االنعطاف (■

)١٩٨ص نظام التحكم باإلضاءة تلقائياً (■

بالنسبة لبعض املوديالت:*
)١٩٨ص األضواء (■

بالنسبة لبعض املوديالت:*

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
Oتشغيلإيقافالتشغيل املتصل باملفتاح امليكانيكي

التشغيل املتصل بوحدة التحكم عن بعد 
Oتشغيلإيقافالالسلكية

إشارة التشغيل (صوت إشاري) املتصلة 
Oإيقافتشغيلبوحدة التحكم عن بعد

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

عدد ومضات مصباح إشارة االنعطاف 
تلقائياً عند تحريك ذراع إشارة االنعطاف 
إىل املوضع األول أثناء تغيري خط السري

٣
٥

O ٧
إيقاف

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
٢OO إىل ٢-عاديةحساسية مستشعر الضوء

املدة املنقضية قبل إضاءة املصابيح األمامية 
Oطويلةعادية*الرئيسية تلقائياً

 *اإلضاءة للوصول إىل املنزل
(املدة املنقضية قبل إطفاء املصابيح 

( األمامية الرئيسية تلقائياً
 ثانية٣٠

 ثانية٦٠
O  ثانية٩٠

 ثانية١٢٠

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
املصابیح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة يف 

OOإيقافتشغيل*النهار

Oإيقافتشغيلالتحكم بإضاءة مصباح الرتحيب

ABC

ABC

ABC

ABC



٤٦١

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

)٣٠٣ص نظام تكييف الهواء التلقائي (■

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*
)٣١٢ص /أجهزة تهوية املقاعد (*أجهزة تدفئة املقاعد■

إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة:*
)٣١٥ص اإلضاءة (■

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
التحويل بني وضعي إدخال الهواء 

الخارجي وإعادة توزيع الهواء داخل 
السيارة املتصل بتشغيل املفتاح 

"AUTO"*

OOإيقافتشغيل

تشغيل املفتاح التلقائي لنظام تكييف 
OOإيقافتشغيلA/Cالهواء 

٣OO إىل ٣-عادية*حساسية مستشعر غاز العادم

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
تفضيالت درجة حرارة مقعد السائق 
 ٢ (أكثر برودة) إىل ٢-عاديةعندما يكون الوضع التلقائي مختاراً

OO(أكثر دفئا)

تفضيالت درجة حرارة مقعد الراكب 
األمامي عندما يكون الوضع التلقائي 

مختاراً
 ٢ (أكثر برودة) إىل ٢-عادية

OO(أكثر دفئا)

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

املدة املنقضية قبل انطفاء املصابيح 
 ثانية١٥الداخلية

إيقاف
OO  ثانية٧٫٥

 ثانية٣٠
التشغيل بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

Oإيقافتشغيلمفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف

Oإيقافتشغيلالتشغيل عند فك تأمني األبواب
وظيفة اإلضاءة عند اقرتابك من السيارة 
Oإيقافتشغيلعندما يكون املفتاح اإللكرتوني معك

Oإيقافتشغيلإضاءة منطقة األقدام

ABC

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٦٢٨

)٨٨ص نظام التحذير (■

بالنسبة لبعض املوديالت:*
)٢٠٤ص ماسحات الزجاج األمامي املجهزة بمستشعر املطر (■

)١٨٦، ١٨٠ص صوت تحذير الرجوع للخلف (■

Oإيقافتشغيلمصابيح زينة إطار الباب

املدة املنقضية قبل انطفاء أضواء مقابض 
 ثانية١٥األبواب الخارجية

إيقاف
OO  ثانية٧٫٥

 ثانية٣٠
تشغيل أضواء مقابض األبواب الخارجية 

Oإيقافتشغيلعند فك تأمني األبواب

تشغيل أضواء مقابض األبواب الخارجية 
Oإيقافتشغيلعند فتح أحد األبواب

خبو أضواء مقابض األبواب الخارجية 
Oقصريةطويلةتدريجيا عند انطفائها

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
اإللغاء عند استعمال املفتاح امليكانيكي لفك 

Oتشغيلإيقاف*التأمني

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

تشغيل املاسحات عندما يكون مفتاح 
AUTOاملاسحات يف الوضع 

تشغيل املاسحات 
املجهزة بمستشعر 

املطر

التشغيل املتقطع الحركة 
املتصل برسعة السيارة 
(املزودة بوظيفة ضبط 

الفاصل الزمني)
O

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
إصدار إشارة التشغيل (الصوت اإلشاري) 

Oمتقطعمرة واحدةRعند اختيار وضع الرجوع للخلف 

ABCالتهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

ABC

ABC

ABC



٤٦٣

٨

إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٨

ةرايسلا تافصاوم

)١٣١ص مقابض األبواب الخارجية (■

مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف:* بعد ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
)٢٦٥ص مستشعر املساعدة عىل صف سيارة لكزس (■

)٢٦٣ص مفتاح اختيار وضع القيادة (■

إعداد السيارة حسب الطلب■
عندما تكون وظيفة تأمني األبواب تلقائياً ●

باكتشاف رسعة السيارة ووظيفة تأمني األبواب 

التلقائي املتصل بوضع جهاز نقل الحركة يف وضع 
التشغيل، تعمل وظيفة تأمني األبواب كما ييل.

سيتم تأمني كال البابني الجانبيني عند تحويل جهاز •
.Pنقل الحركة إىل وضع غري وضع االنتظار 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة

رسعة السيارة التي تؤدي إىل تشغيل 
وظيفة تراجع مقابض األبواب الخارجية 

املرتبطة بالرسعة
 كم/ساعة١٠

 كم/ساعة٥
O  كم/ساعة١٥

 كم/ساعة٢٠
املدة املنقضية قبل عودة مقابض األبواب 

O* دقيقة٢٠ ثانية٦٠الخارجية إىل أماكنها

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
Oإيقافتشغيلمستشعر املساعدة عىل صف سيارة لكزس

املسافة التي يمكن للمستشعر األمامي 
OOقصريةطويلةاألوسط اكتشاف العوائق املوجودة فيها

املسافة التي يمكن للمستشعر الخلفي 
OOقصريةطويلةاألوسط اكتشاف العوائق املوجودة فيها

٢املستوى مستوى الصوت اإلشاري
١املستوى 

OO
٣املستوى 

التهيئة الشخصيةالتهيئة االفرتاضيةالوظيفة
التحكم بأجهزة توليد ونقل الطاقة 

الحركية عندما يكون وضع اإلعداد حسب 
الطلب مختاراً

عادي
قوي

O
إيكولوجي

التحكم بالشاسيه عندما يكون وضع 
عادياإلعداد حسب الطلب مختاراً

ريايض
O

مريح
تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون 

Oإيكولوجيعاديوضع اإلعداد حسب الطلب مختاراً

ABC

ABC

ABC



إعداد سيارتك حسب الطلب. ٢-٤٦٤٨

لن تعمل وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة •
السيارة عند االنطالق بالسيارة حني يكون كال 

. البابني الجانبيني مؤمناً
ستعمل وظيفة تأمني األبواب املتصلة برسعة •

السيارة عند االنطالق بالسيارة حني يكون أحد 
األبواب غري مؤمن.

عندما يكون النظام الذكي لدخول السيارة وبدء ●
التشغيل مضبوطاً عىل وضع اإليقاف، ال يمكن 

إعداد وظيفة فك تأمني األبواب بواسطة وظيفة 
دخول السيارة حسب الطلب.

عندما تظل األبواب مغلقة بعد فك تأمينها ويقوم ●
املؤقت بتشغيل وظيفة تأمني األبواب تلقائياً، سيتم 

إصدار اإلشارات تبعاً لتهيئات مستوى صوت 
إشارة التشغيل ووظيفة إشارات التشغيل 

(وماضات التحذير من الخطر).
يمكن تغيري بعض التهيئات باستخدام مفتاح أو ●

عىل شاشة نظام الصوت. إذا تم تغيري إحدى 
التهيئات باستخدام مفتاح، لن تظهر التهيئة التي 

تم تغيريها عىل شاشة العرض الخاصة بنظام 
الصوت إىل أن يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 

مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف ثم عىل وضع 
>.IGNITION ON>  ONالتشغيل 



٤٦٥

٨

البنود الواجب تمهيدها. ٣-٨

ةرايسلا تافصاوم

البنود الواجب تمهيدهاالبنود الواجب تمهيدها.٣-٨

ينبغي تمهيد البنود التالية لتشغيل النظام بصورة عادية يف بعض الحاالت كما عند إعادة توصيل 
 فولط أو صيانة السيارة:١٢البطارية 

قائمة بالبنود الواجب تمهيدها
املرجعمتى يتوجب عليك التمهيدالبند

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار

عند تبديل مواضع اإلطارات.•
عند تغيري ضغط نفخ اإلطار بواسطة •

تغيري حجم اإلطار. (عند وجود عدة 
مستويات محددة للضغط)

.IDبعد تسجيل رموز التعريف •
يف حال تغيري ضغط نفخ اإلطار كما عند •

تغيري رسعة القيادة مثال.

٣٦٧ص 

١٥٥ص عندما تعمل بصورة غري طبيعية•النوافذ اآللية

شاشة املساعدة عىل صف سيارة لكزس
تم تحريك عجلة القيادة أثناء إعادة •

 فولط.١٢تركيب البطارية 
 فولط ضعيفة.١٢طاقة البطارية •

راجع "دليل مالك 
نظام التوجيه".

٣٥٤ص بعد تنفيذ تغيري الزيت•)LC500hتغيري الزيت (



البنود الواجب تمهيدها. ٣-٤٦٦٨



٤٦٧

امللحق

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



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٤٦٨

ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه).١-١

 إذا فقدت املفاتيح امليكانيكية، يمكنك طلب
مفاتيح ميكانيكية جديدة أصلية من وكيل 

)٤١٨ص لكزس. (
 إذا فقدت املفاتيح اإللكرتونية فقد يزداد

خطر رسقة السيارة إىل حد كبري. يرجى 
) . )٤١٨ص االتصال بوكيل لكزس فوراً

 هل بطارية املفتاح اإللكرتوني ضعيفة أو
)٣٨٠ص فارغة الشحنة؟ (

 مفتاح الطاقة هل مفتاح تشغيل املحرك 
 IGNITION ONيف وضع التشغيل 

>ON؟
عند تأمني األبواب، اضبط مفتاح تشغيل املحرك 

، ١٧١ص مفتاح الطاقة عىل وضع اإليقاف. (
١٧٥(
هل يوجد املفتاح االلكرتوني داخل السيارة؟

عند تأمني األبواب، تأكد من أن املفتاح اإللكرتوني 
معك.
 قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة بسبب

)١٣٨ص حالة املوجات الالسلكية. (

 ستعمل وظيفة منع ترك املفتاح اإللكرتوني
يف صندوق األمتعة وسيكون بإمكانك فتح 

غطاء صندوق األمتعة كاملعتاد. أخرج املفتاح 
)١٣٤ص من صندوق األمتعة. (

 مفتاح هل ضغطت مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة مع ضغط دواسة الفرامل بإحكام؟ 

) ١٧٣، ١٦٩ص(
 هل يوجد جهاز نقل الحركة يف وضع

)١٨٥، ١٧٩ص ؟ (Pاالنتظار 
 هل يوجد املفتاح اإللكرتوني يف مكان قابل

)١٣٧ص لالكتشاف داخل السيارة؟ (
) هل عجلة القيادة غري مؤمنة؟ ١٧٠ص ،

١٧٤(
 هل بطارية املفتاح اإللكرتوني ضعيفة أو

فارغة الشحنة؟
النظام  يف هذه الحالة يمكن بدء تشغيل املحرك 

)٤٢٠ص الهجني بطريقة مؤقتة. (
 فولط فارغة الشحنة؟ ١٢هل البطارية 

) ٤٢٢ص(

إذا كانت لديك مشكلة، تأكد مما ييل قبل 
االتصال بوكيل لكزس.

ال يمكن تأمني األبواب أو فك تأمينها أو 
فتحها أو إغالقها

فقدت املفاتيح

ال يمكن تأمني األبواب أو فك تأمينها

تم إغالق غطاء صندوق األمتعة عند 
وجود املفتاح االلكرتوني فيه

إذا شعرت بوجود خلل ما

النظام الهجني بالعمل ال يبدأ املحرك 

ال يمكن تدوير عجلة القيادة بعد إيقاف 
النظام الهجني تشغيل املحرك 



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

 .يتم تأمينها تلقائياً لتفادي رسقة السيارة
) ١٧٤، ١٧٠ص(

هل ضغطت مفتاح تأمني النوافذ؟
ال يمكن تشغيل النافذة اآللية املجاورة ملقعد الراكب 

)١٥٦ص إذا تم ضغط مفتاح تأمني النوافذ. (

 ستعمل وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً إذا
ظلت السيارة يف وضع الكماليات 

ACCESSORY أو وضع التشغيل 
IGNITION ON>  ON عندما يكون) 

النظام الهجني متوقفاً عن العمل)  املحرك 
)١٧٦، ١٧٢ص ملدة معينة. (

يومض ضوء التذكري بربط حزام املقعد
هل حزامي مقعدي السائق والراكب األمامي 

)٤٠٣ص مشدودان؟ (
ييضء ضوء إشارة فرامل االنتظار

)١٩٣ص هل تم تحرير فرامل االنتظار؟ (
قد يتم أيضاً إصدار أصوات تحذير أخرى وذلك 

)٤٠٨، ٣٩٩ص حسب الوضع. (

 هل قام أحد ركاب السيارة بفتح باب أو

تحرك يشء ما داخل السيارة أثناء ضبط 
نظام التحذير؟

املستشعر يكتشف ذلك ويتم إصدار صوت التحذير. 
) ٨٨ص(

إليقاف صدور صوت التحذير، اضبط مفتاح 
مفتاح الطاقة عىل وضع  تشغيل املحرك 

 أو قم IGNITION ON>  ONالتشغيل 
. النظام الهجني بتشغيل املحرك 

 هل يتم عرض الرسالة عىل شاشة العرض
املتعددة املعلومات؟

تأكد من الرسالة املعروضة عىل شاشة العرض 
)٤٠٨ص املتعددة املعلومات. (

 عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة
.٤٠٨، ٣٩٩ص التحذير، راجع 

 قم بتخفيف رسعة السيارة والقيادة بحذر
شديد، وخذ سيارتك إىل أقرب وكيل لكزس 

أو وكيل إطارات معتمد يف أرسع وقت ممكن 
)٤١٤ص الستبدال اإلطار. (

ال يتم فتح أو إغالق النوافذ بتشغيل 
مفاتيح النافذة اآللية

مفتاح  يتم ضبط مفتاح تشغيل املحرك 
الطاقة عىل وضع اإليقاف تلقائياً

يتم إصدار صوت التحذير أثناء القيادة

يتم تشغيل نظام التحذير وإصدار صوت 
بوق التنبيه (إذا كانت سيارتك مجهزة 

بتلك الوظيفة)

يتم إصدار صوت التحذير عند مغادرة 
السيارة

ييضء ضوء التحذير أو يتم عرض رسالة 
التحذير

عند وقوع مشكلة

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٤٧٠

 قم بمحاولة تنفيذ اإلجراء الالزم عندما
تكون السيارة منغرزة يف الوحل أو الطني أو 

)٤٣٦ص الثلج. (

أصبحت السيارة منغرزة



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



٤٧٢
املعلومات الواجب مراجعتها عند تعبئة الوقود

)٣٤٨ص ذراع تثبيت غطاء حجرية املحرك االحتياطي (
)١٣٤ص فاتح غطاء صندوق األمتعة (

)٢٠٩ص فاتح باب فتحة تعبئة الوقود (
)٢٠٩ص باب فتحة تعبئة الوقود (

)٣٤٨ص ذراع فك تأمني غطاء حجرية املحرك (
)٤٤٩ص ضغط نفخ اإلطارات (
 لرت٨٢سعة خزان الوقود (مرجع)

٤٤٢ص البنزين غري املعالج بالرصاص فقطنوع الوقود
ضغط نفخ اإلطار عندما يكون اإلطار 

٤٤٩ص بارداً 

سعة زيت املحرك (ترصيف الزيت 
٤٤٣ص  مرجع)وإعادة تعبئته 

٤٤٤، ٤٤٣ص نوع زيت املحرك

A

B

C

D

E

F
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