


GS450h_300h_OM30G75H

ر البحث بداللة األشكال التوضيحيةالفهرس المصوّ

من أجل السالمة ١
تأكد من قراءتهاواألمان

كيفيـة قراءة المقاييس والعدادات، أنواع أضواء التحذير والمؤشـرات، مجموعة العدادات٢
إلخ

نة٣ فتح وإغالق األبواب والنوافذ، الضبط قبل القيادة، إلختشغيل كل مكوّ

عمليات التشغيل والنصائح الضرورية للقيادةالقيادة٤

خصائص المقصورة ٥
استعمال خصائص المقصورة الداخلية، إلخالداخلية

العناية بسيارتك وإجراءات الصيانةالصيانة والعناية٦

ما ينبغي أن تفعله في حاالت الخلل أو الطوارئعند حدوث مشاكل٧

مواصفات السيارة، الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب، إلخمواصفات السيارة٨

البحث بداللة األعراضمعلومات إضافية
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جدول المحتويات

بخصـوص المعلومات حـول التجهيـزات المدرجة أدناه، راجـع ”دليل مالك نظـام التوجيه 
والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.

النظام الصوتي• 
نظام التوجيه المالحي• 

ل•  مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ
ل•  شاشة عرض نظام لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ

مواصفات السيارة٨
المواصفات  .٨-١

بيانات الصيانة (الوقود، 
٥٤٤ ........... مستو الزيت، إلخ)
معلومات عن الوقود............. ٥٥٦

الضبط حسب الطلب  .٨-٢
الخصائص القابلة للضبط حسب 

٥٥٨ ......................... الطلب
التهيئة المبدئية  .٨-٣

٥٧٣ ......... بند إعادة التهيئة المبدئية

معلومات إضافية
ماذا تفعل إذا ... 

٥٧٦ ............ ي الخلل وإصالحه) (تحرّ
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لمعلوماتك

دليل المالك الرئيسي
يُرجـى مالحظـة أن هـذا الدليـل ينطبـق على جميـع الموديالت ويشـرح جميـع التجهيـزات، بمـا في ذلك 

التجهيزات االختيارية. لذا، قد تجد بعض الشروحات لتجهيزات لم يتم تركيبها في سيارتك. 
ا من سياسـة  جميع المواصفات الواردة في هذا الدليل تكون سـارية المفعول في وقت الطباعة. ولكن انطالقً

لكزس المتمثلة في التحسين المستمر للمنتجات فإننا نحتفظ بحق إجراء تغييرات في أي وقت دون إشعار.
ا  قـد تختلف السـيارة المبينة في األشـكال التوضيحية عن سـيارتك من حيـث اللون والتجهيـزات وذلك تبعً

للمواصفات.
الكماليات، وقطع الغيار وتعديل سيارتك اللكزس

تتوفر في األسواق حاليًا تشكيلة واسعة من الكماليات وقطع الغيار غير األصلية لسيارات لكزس. إن استخدام 
هذه الكماليات وقطع الغيار غير األصلية لسـيارات لكزس قد يؤثر بطريقة عكسـية على أمان سـيارتك، حتى 
ولـو كانـت هذه القطع قد أجازتهـا بعض الهيئات في بلدكم. لذلك فإن شـركة تويوتا موتور كوربوريشـن ال 
تتحمـل أي مسـئولية أو ضمان تجاه الكماليات وقطع الغيار غير األصلية لسـيارات لكزس، وال اسـتبدال أو 

تركيب مثل هذه القطع.
ينبغـي عـدم تعديـل هـذه السـيارة باسـتعمال منتجات غيـر منتجات لكـزس األصليـة. إجـراء أي تعديالت 
باسـتعمال منتجـات غيـر منتجات لكزس األصليـة يمكنه أن يؤثر سـلبيا على األداء، السـالمة أو المتانة وقد 
يمثل انتهاكا لألنظمة الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، فإن األضرار ومشـاكل األداء الناجمة عن التعديل قد ال 

يشملها الضمان.
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تركيب نظام إرسال السلكي
تركيب نظام إرسال السلكي في سيارتك يمكن أن يؤثر على األنظمة اإللكترونية مثل:

نظام حقن الوقود متعدد الفتحات/نظام حقن الوقود التتابعي متعدد الفتحات ●
● Lexus Safety System+ نظام أمان لكزس
نظام مثبّت السرعة ●
نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ●
اإلدارة المتكاملة آلليات الحركة في السيارة ●
● SRS نظام أكياس الهواء
نظام آليات الشدّ المسبق ألحزمة المقاعد ●

تأكد من مراجعة وكيل لكزس المحلي بخصوص التدابير االحتياطية أو التعليمات الخاصة المتعلقة بتركيب 
نظام إرسال السلكي.

المعلومـات اإلضافيـة المتعلقة بحزم الترددات، مسـتويات القدرة الكهربائية، مواضع الهوائيات والشـروط 
الخاصة بتركيب أجهزة إرسال السلكي متوفرة عند الطلب لد وكيل لكزس المحلي.

د تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية  األجزاء والكبالت ذات الفولطية الكهربائية العالية في السيارات الهايبرِ
كات البنزيـن التقليدية أو األجهزة  بمقـدار يماثـل تقريبًـا ذلك الذي ينبعث من السـيارات التي تعمل بالمحـرّ

اإللكترونية المنزلية على الرغم من تحصينها ضد الكهرومغناطيسية.
.(RF جهاز إرسال) يمكن أن تصدر ضوضاء غير مرغوبة في استقبال بث جهاز إرسال الترددات الالسلكية
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تسجيالت بيانات السيارة
رة لتسجيل بيانات معينة، مثل: زة بعدة كمبيوترات متطوّ سيارتك اللكزس مجهّ

ك•  سرعة (دوران) المحرّ
 •( سرعة الموتور الكهربائي (سرعة موتور الجرّ
حالة دواسة السرعة• 
حالة الفرامل• 
سرعة السيارة• 
وضع ناقل الحركة• 
 •( د (بطارية الجرّ حالة البطارية الهايبرِ

زة بها. كمـا أن هذه  ـا لمسـتو فئة السـيارة والتجهيـزات االختياريـة المجهّ لة تبعً تختلـف البيانـات المسـجّ
ل المحادثات أو األصوات أو الصور. الكمبيوترات ال تسجّ

استخدام البيانات ●
لة في هذه الكمبيوترات لتشخيص األعطال وإجراء األبحاث  يمكن للكزس أن تسـتخدم البيانات المسـجّ

وعمليات التطوير وتحسين الجودة.
لة لطرف ثالث إال: لن تقوم لكزس بالكشف عن البيانات المسجّ

رة•  بموافقة مالك السيارة أو بموافقة المستأجر إذا كانت السيارة مؤجّ
استجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة قانونية أو هيئة حكومية• 
لالستعمال من قبل لكزس في دعو قضائية• 
ألغراض البحث حيث ال ترتبط البيانات بسيارة بعينها أو مالك سيارة بعينه• 
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ل بيانات األحداث مسجّ
ل بيانات األحداث هو  ل لبيانات األحداث (EDR). الغرض الرئيسـي من مسـجّ زة بمسـجّ هذه السـيارة مجهّ
تسـجيل البيانات التي من شـأنها المساعدة على فهم كيفية أداء أنظمة السـيارة لوظائفها في أوضاع تصادم أو 
م  ل بيانات األحداث مصمّ شـبه تصادم معينة، مثل انتفاخ كيس هوائي أو االرتطام بعائق على الطريق. مسـجّ
لتسجيل البيانات المتعلقة بعناصر حركة السيارة وأنظمة السالمة لفترة زمنية قصيرة هي عادة ٣٠ ثانية أو أقل.

ا لشدة التصادم ونوعه. على أنه قد ال يتم تسجيل البيانات وذلك تبعً
م لتسجيل بيانات مثل: ل بيانات األحداث في هذه السيارة مصمّ مسجّ

الكيفية التي كانت تعمل بها األنظمة المختلفة في سيارتك؛• 
)؛ •  كم كان مقدار ضغط السـائق لدواسـة السرعة و/أو دواسة الفرامل (إذا كان قد ضغط أي منهما أصالً

وكذلك
كم كانت سرعة السيارة أثناء سيرها.• 

هذه البيانات يمكن أن تساعد في توفير فهم أفضل للظروف التي تحدث فيها التصادمات واإلصابات.
ل بيانـات األحداث في سـيارتك إال إذا نشـأ وضع تصادم  مالحظـة: ال يتم تسـجيل البيانات بواسـطة مسـجّ
ل بيانات األحداث في ظروف القيادة العادية كما ال يتم  غير بسـيط؛ وال يتم تسـجيل البيانات بواسـطة مسـجّ
 ،تسـجيل البيانات الشـخصية (مثل االسـم والجنس والعمر وموقع التصادم). على أنه يمكن ألطراف أخر
ل بيانات األحداث وما يتم الحصول عليه بشـكل روتيني أثناء  مثل الجهات األمنية، الجمع بين بيانات مسـجّ

د الشخص.  التحقيق في التصادمات من بيانات من النوع الذي يحدّ
ل بيانات األحداث، يتطلّب األمر وجود معدات خاصة والحصول  لة بواسـطة مسـجّ لقراءة البيانات المسـجّ
ل بيانات األحداث. وباإلضافة إلى صانع السيارة، يمكن ألطراف أخر مثل الجهات  على السـيارة أو مسـجّ
ل بيانات  األمنية التي لديها المعدات الخاصة أن تقرأ المعلومات إذا أمكنها الحصول على السـيارة أو مسـجّ

األحداث.
ل بيانات األحداث ● الكشف عن بيانات مسجّ

ل بيانات األحداث لطرف ثالث إال: لة في مسجّ لن تقوم لكزس بالكشف عن البيانات المسجّ
رة)•  إذا تم الحصول على موافقة مالك السيارة (أو المستأجر إذا كانت السيارة مؤجّ
استجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة قانونية أو هيئة حكومية• 
لالستعمال من قبل لكزس في دعو قضائية• 

على أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن للكزس أن:
تستعمل البيانات في األبحاث على أداء السيارات من حيث السالمة• 
تكشـف عن البيانات لطرف ثالث ألغراض األبحاث دون كشـف المعلومات المتعلقة بسـيارة معينة أو • 

مالك سيارة معيّن
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شطب سيارتك اللكزس
تحتوي أنظمة أكياس هواء SRS وآليات الشـدّ المسبق ألحزمة المقاعد الموجودة في سيارتك اللكزس على 
مواد كيميائية قابلة لالنفجار. إذا تم شـطب السـيارة مع ترك األكياس الهوائية وآليات الشـدّ المسـبق ألحزمة 
. لهذا تأكد من إسناد عملية نزع أنظمة أكياس  المقاعد على حالها، فقد يسبب ذلك حادثًا كاندالع حريق مثالً
الهـواء SRS وآليـات الشـدّ المسـبق ألحزمة المقاعـد والتخلص منهما إلى ورشـة خدمات مؤهلـة أو وكيل 

لكزس المحلي قبل شطب سيارتك.

تنبيهات احتياطية عامة أثناء القيادة ■
ا بقيادة السـيارة تحـت تأثير الكحول أو العقاقير التي قد تكون قد أخلّت  القيـادة تحت تأثير مؤثر: ال تقم أبدً
بقدرتك على تشـغيل السـيارة. الكحول وأنواع معينة من العقاقير تؤخر زمن االستجابة وتخلّ بالقدرة على 
التقييـم وتُضعف القدرة على التنسـيق األمر الذي يمكن أن يؤدي إلـى وقوع حادث قد يفضي إلى الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
ا بالقيادة بأسـلوب دفاعي. توقع األخطاء التي يمكن للسـائقين اآلخرين أو المشاة  القيادة الدفاعية: قم دائمً

ا لتجنّب الحوادث. أن يرتكبوها وكن مستعدً
ا بتركيز كل انتباهك على القيادة. أي شـيء من شـأنه تشتيت انتباه السائق مثل  تشـتّت انتباه السـائق: قم دائمً
م بأجهزة السـيارة أو التحدث بالهاتف الخلـوي أو القراءة يمكن أن يؤدي إلى حدوث  ضبـط مفاتيح التحكّ

تصادم قد يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة لك أو لركابك أو لآلخرين.
تنبيهات احتياطية عامة بخصوص سالمة األطفال ■

ا لألطفال بالحصـول على مفتاح السـيارة أو  ا أطفـاالً في سـيارتك دون رقابة، وال تسـمح أبـدً ال تتـرك أبـدً
استخدامه.

ك السـيارة أو تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الالتعشـيق. كما أن  فقد يتمكن األطفال من تشـغيل محرّ
ض األطفال لإلصابة بجروح جراء لعبهم بالنوافذ وفتحة السقف أو غيرها من تجهيزات  ا أن يتعرّ هناك خطرً
السـيارة. باإلضافـة إلـى ذلك، فـإن ارتفاع درجة الحـرارة أو درجات الحـرارة الشـديدة االنخفاض داخل 

السيارة يمكن أن تكون قاتلة لألطفال.
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قراءة هذا الدليل

تحذير:   
يشـرح شـيئًا إذا لم يتم التقيّد به فمن الممكن أن يؤدي إلى وفاة أشـخاص أو إصابتهم   

بجروح خطيرة.
مالحظة:   

تشـرح شـيئًا إذا لم يتم التقيّد به فمن الممكن أن يؤدي إلى تلف أو خلل في السيارة أو   
تجهيزاتها.

يبيّـن إجراءات (خطوات) التشـغيل أو العمل. اتبع الخطوات حسـب الترتيب   
العددي.

تشـير إلـى الفعـل (دفـع (أو ضغـط)،   
لتشـغيل  م  سـتخدَ المُ إلـخ)  تدويـر، 

.المفاتيح واألنظمة األخر
تشـير إلى نتيجة عملية ما (كأن يتم فتح   

غطاء على سبيل المثال).

نـة أو الموضـع الذي  يشـير إلـى المكوّ  
يجري توضيحه.

يعني ”ال تفعل“ أو ”ال تفعل هذا“ أو ”ال   
تدع هذا يحدث“.
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طريقة البحث
البحث بداللة موضع التركيب ■

ر.............. ص ١٦•  الفهرس المصوّ

البحث بداللة األعراض أو الصوت ■
ماذا تفعل إذا ... • 

ي الخلل وإصالحه)... ص ٥٧٦ (تحرّ

البحث بداللة العنوان ■
.............. ص ٢•  جدول المحتويات
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الخارج ■

................................................................... ص ١٣٥ األبواب  
القفل/فكّ القفل................................................................... ص ١٣٥
........................................................ ص ١٧٤ فتح/إغالق زجاج األبواب
.................................... ص ٥٢٦ القفل/فكّ القفل باستعمال المفتاح الميكانيكي
رسائل التحذير..................................................................... ص ٤٦٦
............................................................ ص ١٤٢ صندوق األمتعة  
......................................................... ص ١٤٢ الفتح من داخل المقصورة
.................................................................. ص ١٤٢ الفتح من الخارج
الفتح باستعمال المفتاح الميكانيكي................................................ ص ٥٢٦
رسائل التحذير..................................................................... ص ٤٦٦
............................................ ص ١٧١ المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
.................................................................. ص ١٧١ ضبط زاوية المرآة
......................................................................... ص ١٧٢ طي المرايا
ذاكرة وضعية القيادة................................................................ ص ١٥٩
إزالة ضباب المرايا*١.............................................................. ص ٣٤٢

ر الفهرس المصوّ
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.................................................. ص ٢٢٨ احات الزجاج األمامي مسّ  
.................................................... ص ٣٢٢ تنبيهات احتياطية لموسم الشتاء
............................................... ص ٣٨٤ تنبيهات احتياطية حول غسل السيارة
..................................................... ص ٢٣٤ باب فتحة تعبئة الوقود  
............................................................... ص ٢٣٤ د بالوقود طريقة التزوّ
نوع الوقود/سعة خزان الوقود...................................................... ص ٥٤٧
اإلطارات.................................................................. ص ٤١٧  
................................................... ص ٥٥٣ مقاس اإلطار/ضغط نفخ اإلطار
اإلطارات الشتوية/سالسل اإلطارات.............................................. ص ٣٢٢
فحص/تدوير/نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات*١................................ ص ٤١٧
التعامل مع اإلطارات المثقوبة................................................ ص ٤٩٨، ٥٠٨
............................................................. ص ٤٠٢ ك غطاء المحرّ  
.............................................................................. ص ٤٠٢ الفتح
.............................................................. ص ٤٠٦ ك غطاء حجيرة المحرّ
...................................................................... ص ٥٤٨ ك زيت المحرّ
ك.................................................... ص ٥٣٤ التعامل مع زيادة حرارة المحرّ
رسائل التحذير..................................................................... ص ٤٦٦

لمبات األضواء الخارجية الخاصة بالقيادة
(طريقة االستبدال: ص ٤٤١، القدرة بالواط: ص ٥٥٥)

األضواء األمامية الرئيسية/أضواء الموضع األمامية/  
أضواء السير النهاري....................................................... ص ٢١٣
أضواء إشارات االنعطاف األمامية.......................................... ص ٢٠٨
أضواء الضباب األمامية/ضوء الضباب الخلفي*١، ٢....................... ص ٢٢٦  
أضواء إشارات االنعطاف الجانبية.......................................... ص ٢٠٨  
أضواء المؤخرة............................................................ ص ٢١٣  

أضواء اإليقاف
........................................................... ص ٣١٣ إشارة فرامل الطوارئ*١
أضواء إشارات االنعطاف الخلفية.......................................... ص ٢٠٨  

أضواء الرجوع للخلف*٢
............................. ص ٢٠١ R تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الرجوع للخلف
................................................ ص ٢١٣ أضواء لوحة رقم الترخيص  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *١: إذا كان مجهّ
ا للمنطقة المقصودة. *٢: قد تكون موجودة على الجانب المعاكس تبعً
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■ (سيارات بعجلة قيادة يسر) لوحة العدادات

مفتاح القدرة............................................................... ص ١٩٣  
د/تغيير األوضاع............................................ ص ١٩٣ بدء تشغيل نظام الهايبرِ
د......................................................  ص ٤٥١ اإليقاف الطارئ لنظام الهايبرِ
............................................... ص ٥٢٢ د ر بدء تشغيل نظام الهايبرِ عندما يتعذّ
رسائل التحذير............................................................... ص ٤٧٥، ٤٩٢
ذراع ناقل الحركة.......................................................... ص ٢٠١  
............................................................... ص ٢٠١ تغيير موضع التروس
........................................................ ص ٤٥٢ تنبيهات احتياطية ضدّ القطر
ك ذراع ناقل الحركة.................................................. ص ٢٠٦ عندما ال يتحرّ
.................................................................. ص ١٠٠ العدادات  
قراءة العدادات/ضبط ضوء لوحة العدادات........................................ ص ١٠٠
................................................... ص ٩٤ أضواء التحذير/أضواء المؤشرات
عند إضاءة أضواء التحذير.......................................................... ص ٤٥٨
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شاشة عرض المعلومات المتعددة.......................................... ص ١٠٧  
شاشة العرض...................................................................... ص ١٠٧
عرض قراءة الطاقة Energy monitor ............................................. ص ١٢١
عند ظهور رسائل التحذير.......................................................... ص ٤٦٤
............................................. ص ٢٠٩ ل مفاتيح فرامل اإليقاف المطوّ  
..................................................................... ص ٢٠٩ تعشيق/تحرير
.................................................... ص ٣٢٣ تنبيهات احتياطية لموسم الشتاء
....................................................... ص ٤٥٩، ٤٧٠ جرس/رسالة التحذير
ذراع إشارات االنعطاف.................................................... ص ٢٠٨  
............................................ ص ٢١٣ مفتاح األضواء األمامية الرئيسية

األضواء األمامية الرئيسية/أضواء الموضع األمامية/أضواء المؤخرة/
............................................................... ص ٢١٣ أضواء السير النهاري
................................. ص ٢٢٦ أضواء الضباب األمامية/ضوء الضباب الخلفي*١
................................... ص ٢٢٨ الة الزجاج األمامي احات وغسّ مفتاح مسّ  
......................................................................... ص ٢٢٨ االستعمال
الة................................................................ ص ٤١٢ إضافة سائل الغسّ
........................................ ص ٢٢٩، ٢٣١ منظفات األضواء األمامية الرئيسية*١
رسائل التحذير..................................................................... ص ٤٨٦
.................................................. ص ٤٥٠ اضات الطوارئ مفتاح ومّ  
فاتح صندوق األمتعة....................................................... ص ١٤٢  
ك............................................. ص ٤٠٢ ذراع تحرير قفل غطاء المحرّ  
............... ص ١٦٧ م في عجلة القيادة القابلة لإلمالة وضبط االرتفاع مفتاح التحكّ  
............................................................................. ص ١٦٧ الضبط
ذاكرة وضعية القيادة................................................................ ص ١٥٩
......................................................... ص ٣٣٥ نظام تكييف الهواء  
......................................................................... ص ٣٣٥ االستعمال
....................................................... ص ٣٤٢ مزيل ضباب الزجاج الخلفي

النظام الصوتي*٢  
..................................... ص ١٤٤ المفتاح الرئيسي لفاتح صندوق األمتعة  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *١: إذا كان مجهّ
*٢: راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.
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■ (سيارات بعجلة قيادة يسر) المفاتيح

م في استقرار السيارة VSC OFF....................... ص ٣١٤ مفتاح إيقاف التحكّ  
................................. ص ٧٧ مفتاح إيقاف نظام إشعار القرب من السيارة*  
........................................ ص ٣٥١ دة بتدفئة* مفتاح عجلة القيادة المزوّ  
............................................. ص ٢٢٣ مفتاح الشعاع العالي التلقائي*  
....................................... ص ٢١٧ مفتاح نظام الشعاع العالي المتكيّف*
م في إضاءة لوحة العدادات................................... ص ١٠٣ مفاتيح التحكّ  
زر عداد المسافة/عداد الرحلة وإعادة ضبط عداد الرحلة.................... ص ١٠٣  
.................................. ص ١١٥ مفاتيح HUD (شاشة الرؤية المستقيمة)*  
....................................................... ص ٢١١ مفتاح تثبيت الفرامل  
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................................................ ص ١٥٩ مفاتيح ذاكرة وضعية القيادة  
مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية..................................... ص ١٧١  
....................................................... ص ١٣٨ مفاتيح قفل األبواب  
مفاتيح النوافذ اآللية........................................................ ص ١٧٤  
مفتاح قفل النوافذ.......................................................... ص ١٧٤  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *: إذا كان مجهّ
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م عن بعد في النظام الصوتي*١ مفاتيح التحكّ  
.............................................. ص ٢٠٣ مفاتيح تبديل مواضع التروس  

ث*١ مفتاح التحدّ  
............................................... ص ١٠٨ م في العدادات مفاتيح التحكّ  
..................................... ص ٢٧٣، ٢٨٥ مفتاح المسافة بين السيارتين*٢  

مفتاح مثبّت السرعة  
................................................................... ص ٢٩٧ .............................................. ص ٢٨٥مثبّت السرعة*٢ ................ ص ٢٧٣مثبّت السرعة الراداري الديناميكي*٢ نظام مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة*٢

 LDA مفتاح  
............. ص ٢٦٥ م في توجيه عجلة القيادة)*٢ (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ
...................... ص ٢٥٦ مفتاح LKA (المساعدة على البقاء في حارة السير)*٢

مفاتيح الهاتف*١  
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مفاتيح دفايات المقاعد*٢.................................................. ص ٣٥١  
.................................................... ص ٣٥١ مفاتيح هوايات المقاعد  
.......................................... ص ٣٢٨ Remote Touch اللمس عن بعد  

ل*١، ٢ مفتاح مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ  
.......................................... ص ٣٧١ مفتاح المظلة الشمسية الخلفية*٢  
.................................................. ص ٣٠٠ مفتاح اختيار وضع القيادة  
....................................................... ص ٢٠٢ مفتاح وضع الثلج*٢  
..................................................... ص ١٩٨ EV مفتاح وضع الدفع  

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

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *٢: إذا كان مجهّ
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■ (سيارات بعجلة قيادة يسر) المقصورة الداخلية

........................................................... ص ٤٤ SRS أكياس هواء  
.......................................................... ص ٣٦ ممسحات األرضية  
........................................................... ص ١٥٦ المقاعد األمامية  
.............................................................. ص ١٦٤ مساند الرأس  
أحزمة المقاعد............................................................... ص ٤٠  
........................................................ ص ٣٦٠ صندوق الكونسول  
....................................................... ص ١٣٨ أزرار القفل الداخلية  
......................................................... ص ٣٦١ حامالت األكواب  
الصناديق الثانوية*١........................................................ ص ٣٦٣  
........................................................ ص ٣٦٨ طفايات السجائر*١
............................................................ ص ٣٧٣ مقابض اإلسناد  



٢٥ ر الفهرس المصوّ
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المرآة الداخلية للرؤية الخلفية.............................................. ص ١٦٩  
....................................................... ص ٣٦٧ حاجبات الشمس*٢  
................................................................. ص ٣٦٧ مرايا الزينة  
ضوء المقصورة الداخلية*٣................................................ ص ٣٥٦  
...................................................... ص ٣٥٦ األضواء الشخصية*٣  
مفاتيح فتحة السقف القمرية*١............................................. ص ١٧٧  
............................................. ص ٩٠ مفتاح إلغاء مستشعر االقتحام*١  
........................... ص ٩٠ مفتاح إلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن*١
...................................... ص ٣٧٤ مفاتيح فاتح باب الموقف الخاص*١  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً إذا كان مجهّ  :١*  
ا إلى اسـتخدام نظام  باسـتثناء تايـوان: ال تعمد أبـدً  :٢*  
تقييـد حركة طفل متّجه للخلـف على مقعد محمي 
ـل) أمامه، إذ يمكن لذلك  بكيس هوائي نشـط (مفعّ
أن يؤدي إلى وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة. 

(ص ٧١)
لتايـوان: ال تحمـل طفـالً حديث الـوالدة أو طفالً 
ـا واألطفـال علـى مقعـد الراكـب األمامـي.  رضيعً
ا إلى  باسـتثناء مقعد الراكـب األمامي، ال تعمـد أبدً
استخدام نظام تقييد حركة طفل متّجه للخلف على 
ل) أمامه، إذ  مقعد محمي بكيس هوائي نشـط (مفعّ
يمكـن لذلـك أن يؤدي إلـى وفاة الطفـل أو إصابته 

بجروح خطيرة. (ص ٧٣)
ا في الخلف. زة أيضً يبيّن الشكل المنطقة األمامية، ولكنها مجهّ  :٣*  



ر٢٦ الفهرس المصوّ
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لوحة العدادات (سيارات بعجلة قيادة يمنى) ■

مفتاح القدرة............................................................... ص ١٩٣  
د/تغيير األوضاع............................................ ص ١٩٣ بدء تشغيل نظام الهايبرِ
..................................................... ص ٤٥١ د  اإليقاف الطارئ لنظام الهايبرِ
............................................... ص ٥٢٢ د ر بدء تشغيل نظام الهايبرِ عندما يتعذّ
رسائل التحذير............................................................... ص ٤٧٥، ٤٩٢
ذراع ناقل الحركة.......................................................... ص ٢٠١  
............................................................... ص ٢٠١ تغيير موضع التروس
........................................................ ص ٤٥٢ تنبيهات احتياطية ضدّ القطر
ك ذراع ناقل الحركة.................................................. ص ٢٠٦ عندما ال يتحرّ
.................................................................. ص ١٠٠ العدادات  
قراءة العدادات/ضبط ضوء لوحة العدادات........................................ ص ١٠٠
................................................... ص ٩٤ أضواء التحذير/أضواء المؤشرات
عند إضاءة أضواء التحذير.......................................................... ص ٤٥٨



٢٧ ر الفهرس المصوّ
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شاشة عرض المعلومات المتعددة.......................................... ص ١٠٧  
شاشة العرض...................................................................... ص ١٠٧
............................................. ص ١٢١ Energy monitor عرض قراءة الطاقة
عند ظهور رسائل التحذير.......................................................... ص ٤٦٤
............................................. ص ٢٠٩ ل مفاتيح فرامل اإليقاف المطوّ  
..................................................................... ص ٢٠٩ تعشيق/تحرير
.................................................... ص ٣٢٣ تنبيهات احتياطية لموسم الشتاء
....................................................... ص ٤٥٩، ٤٧٠ جرس/رسالة التحذير
ذراع إشارات االنعطاف.................................................... ص ٢٠٨  
............................................ ص ٢١٣ مفتاح األضواء األمامية الرئيسية

األضواء األمامية الرئيسية/أضواء الموضع األمامية/أضواء المؤخرة/
............................................................... ص ٢١٣ أضواء السير النهاري
................................. ص ٢٢٦ أضواء الضباب األمامية/ضوء الضباب الخلفي*١
................................... ص ٢٢٨ الة الزجاج األمامي احات وغسّ مفتاح مسّ  
......................................................................... ص ٢٢٨ االستعمال
الة................................................................ ص ٤١٢ إضافة سائل الغسّ
........................................ ص ٢٢٩، ٢٣١ منظفات األضواء األمامية الرئيسية*١
رسائل التحذير..................................................................... ص ٤٨٦
.................................................. ص ٤٥٠ اضات الطوارئ مفتاح ومّ  
فاتح صندوق األمتعة....................................................... ص ١٤٢  
ك............................................. ص ٤٠٢ ذراع تحرير قفل غطاء المحرّ  
............... ص ١٦٧ م في عجلة القيادة القابلة لإلمالة وضبط االرتفاع مفتاح التحكّ  
............................................................................. ص ١٦٧ الضبط
ذاكرة وضعية القيادة................................................................ ص ١٥٩
......................................................... ص ٣٣٥ نظام تكييف الهواء  
......................................................................... ص ٣٣٥ االستعمال
....................................................... ص ٣٤٢ مزيل ضباب الزجاج الخلفي

النظام الصوتي*٢  
..................................... ص ١٤٤ المفتاح الرئيسي لفاتح صندوق األمتعة  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *١: إذا كان مجهّ
*٢: راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.



ر٢٨ الفهرس المصوّ
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المفاتيح (سيارات بعجلة قيادة يمنى) ■

....................................................... ص ٢١١ مفتاح تثبيت الفرامل  
زر عداد المسافة/عداد الرحلة وإعادة ضبط عداد الرحلة.................... ص ١٠٣  
م في إضاءة لوحة العدادات................................... ص ١٠٣ مفاتيح التحكّ  
.................................. ص ١١٥ مفاتيح HUD (شاشة الرؤية المستقيمة)*  
م في استقرار السيارة VSC OFF.................. ص ٣١٤ مفتاح إيقاف نظام التحكّ  
............................................. ص ٢٢٣ مفتاح الشعاع العالي التلقائي*  
....................................... ص ٢١٧ مفتاح نظام الشعاع العالي المتكيّف*
........................................ ص ٣٥١ دة بتدفئة* مفتاح عجلة القيادة المزوّ  



٢٩ ر الفهرس المصوّ
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مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية..................................... ص ١٧١  
................................................ ص ١٥٩ مفاتيح ذاكرة وضعية القيادة  
مفتاح قفل النوافذ.......................................................... ص ١٧٤  
مفاتيح النوافذ اآللية........................................................ ص ١٧٤  
....................................................... ص ١٣٨ مفاتيح قفل األبواب  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *: إذا كان مجهّ



ر٣٠ الفهرس المصوّ
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م عن بعد في النظام الصوتي*١ مفاتيح التحكّ  
.............................................. ص ٢٠٣ مفاتيح تبديل مواضع التروس  

ث*١ مفتاح التحدّ  
............................................... ص ١٠٨ م في العدادات مفاتيح التحكّ  
............................................ ص ٢٨٥ مفتاح المسافة بين السيارتين*٢  

مفتاح مثبّت السرعة  
................................................................... ص ٢٩٧ .............................................. ص ٢٨٥مثبّت السرعة*٢ مثبّت السرعة الراداري الديناميكي*٢

 LDA مفتاح  
............. ص ٢٦٥ م في توجيه عجلة القيادة)*٢ (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

مفاتيح الهاتف*١  



٣١ ر الفهرس المصوّ
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.......................................... ص ٣٧١ مفتاح المظلة الشمسية الخلفية*٢  
ل*١، ٢ مفتاح مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ  

.......................................... ص ٣٢٨ Remote Touch اللمس عن بعد  
مفاتيح دفايات المقاعد*٢.................................................. ص ٣٥١  
.................................................... ص ٣٥١ مفاتيح هوايات المقاعد  
.................................................. ص ٣٠٠ مفتاح اختيار وضع القيادة  
مفتاح وضع الثلج.......................................................... ص ٢٠٢  
..................................................... ص ١٩٨ EV مفتاح وضع الدفع  

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

زة ا/إذا كانت مجهّ زً *٢: إذا كان مجهّ



ر٣٢ الفهرس المصوّ
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المقصورة (سيارات بعجلة قيادة يمنى) ■

........................................................... ص ٤٤ SRS أكياس هواء  
.......................................................... ص ٣٦ ممسحات األرضية  
........................................................... ص ١٥٦ المقاعد األمامية  
.............................................................. ص ١٦٤ مساند الرأس  
أحزمة المقاعد............................................................... ص ٤٠  
........................................................ ص ٣٦٠ صندوق الكونسول  
....................................................... ص ١٣٨ أزرار القفل الداخلية  
......................................................... ص ٣٦١ حامالت األكواب  
الصناديق الثانوية*١........................................................ ص ٣٦٣  
........................................................ ص ٣٦٨ طفايات السجائر*١
............................................................ ص ٣٧٣ مقابض اإلسناد  



٣٣ ر الفهرس المصوّ
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المرآة الداخلية للرؤية الخلفية.............................................. ص ١٦٩  
....................................................... ص ٣٦٧ حاجبات الشمس*٢  
................................................................. ص ٣٦٧ مرايا الزينة  
ضوء المقصورة الداخلية*٣................................................ ص ٣٥٦  
...................................................... ص ٣٥٦ األضواء الشخصية*٣  
مفاتيح فتحة السقف القمرية*١............................................. ص ١٧٧  
............................................. ص ٩٠ مفتاح إلغاء مستشعر االقتحام*١  

زة ا/إذا كانت مجهّ زً إذا كان مجهّ  :١*  
ا إلى اسـتخدام نظام تقييـد حركة طفل  ال تعمـد أبدً  :٢*  
متّجه للخلف على مقعد محمي بكيس هوائي نشط 
ـل) أمامـه، إذ يمكن لذلك أن يـؤدي إلى وفاة  (مفعّ

الطفل أو إصابته بجروح خطيرة. (ص ٧١)

ا في الخلف. زة أيضً يبيّن الشكل المنطقة األمامية، ولكنها مجهّ  :٣*  



ر٣٤ الفهرس المصوّ
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٣٥

١من أجل السالمة واألمان
لالستعمال اآلمن  .١-١

قبل القيادة......................... ٣٦
٣٨ ...................... للقيادة اآلمنة
٤٠ .................... أحزمة المقاعد
٤٤ ..................SRS أكياس هواء

معلومات السالمة الخاصة 
باألطفال......................... ٥٣

أنظمة تقييد حركة األطفال 
٥٤ ................. (باستثناء تايوان)

أنظمة تقييد حركة األطفال 
٦٠ ........................ (لتايوان)

تركيب أنظمة تقييد حركة 
٦٥ ......................... األطفال

تنبيهات احتياطية حول غاز 
العادم............................ ٧٥

د نظام الهايبرِ  .١-٢
٧٦ ............ د خصائص نظام الهايبرِ

تنبيهات احتياطية 
٨٠ ............... د حول نظام الهايبرِ

نظام منع السرقة  .١-٣
نظام منع التشغيل.................. ٨٥
٨٧ ........................ منبّه اإلنذار
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١-١. لالستعمال اآلمن٣٦
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قبل القيادة

ممسحة األرضية
ا للسيارات التي هي من نفس موديل سيارتك  مة تحديدً ال تسـتعمل إال مماسح األرضية المصمّ

ونفس سنة صنعها. وثبّتها بشكل آمن في موضعها على السجادة.
ـل خطافـات (مشـابك) التثبيـت فـي  أدخِ  ١

عراوي ممسحة األرضية.

ر القرص العلوي لكل خطاف (مشـبك)  أدِ  ٢
فـي  األرضيـة  المماسـح  لتثبيـت  تثبيـت 

مكانها.
. ا بالمحاذاة بين العالمات  قم دائمً  :*  

يمكن لشكل خطافات (مشابك) التثبيت أن يختلف عن ذلك المبيّن في الشكل التوضيحي.



٣٧ ١-١. لالستعمال اآلمن

مان
واأل

المة 
الس

جل 
من أ

١
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يتسـبب في انزالق الممسـحة األرضية للسـائق واحتمال تداخلها مع الدواسـات 
أثناء القيادة. وقد ينتج عن ذلك سرعة عالية غير متوقعة أو قد يصبح من الصعب إيقاف السيارة. ويمكن لذلك 

أن يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند تركيب ممسحة األرضية للسائق  ■

ال تسـتعمل مماسـح أرضية مصممة لموديالت أخر أو سـيارات سـنة صنعها مختلفة، حتى ولو كانت  ●
مماسح أرضية لكزس أصلية.

مة لمقعد السائق فقط. ● استعمل مماسح األرضية المصمّ
ا بتركيب ممسحة األرضية بشكل آمن باستعمال خطافات (مشابك) التثبيت المرفقة. ● قم دائمً
ال تستعمل ممسحتي أرضية أو أكثر موضوعة فوق بعضها البعض. ●
ا على عقب. ● ا لألعلى أو مقلوبة رأسً ال تضع ممسحة األرضية بحيث يكون جانبها السفلي متجهً

قبل القيادة ■
تحقـق مـن أن ممسـحة األرضيـة مثبتـة بشـكل آمن في  ●

موضعهـا الصحيح بجميع خطافات (مشـابك) التثبيت 
ا بشـكل خـاص لتنفيذ هذا الفحص  المرفقة. كن حريصً

بعد تنظيف األرضية.
ا وذراع ناقل الحركة في  ● د متوقفً بينما يكون نظام الهايبـرِ

ل P، اضغط كل دواسـة حتى نهاية  وضع اإليقاف المطوّ
مداها إلى األرضية لتتأكد من عدم تداخلها مع ممسـحة 

األرضية.



١-١. لالستعمال اآلمن٣٨
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للقيادة اآلمنة

للقيادة اآلمنة، اضبط المقعد والمرآة إلى المواضع المناسبة قبل القيادة.

وضعية القيادة الصحيحة
اضبـط زاويـة ظهـر المقعد بحيـث تجلس   
باسـتقامة وبحيث ال تحتاج إلمالة جسمك 

لألمام لتوجيه السيارة. (ص ١٥٦)
اضبط المقعد بحيث يكون بإمكانك ضغط   
الدواسـات بكامـل مداهـا وبحيـث يكون 
ذراعـاك مثنييـن قليالً عنـد المرفقين عندما 

تمسك بعجلة القيادة. (ص ١٥٦)
أقفل مسـند الرأس في موضعه بحيث يكون منتصف مسـند الرأس أقرب ما يمكن من أعلى   

أذنيك. (ص ١٦٤)
قم بارتداء حزام المقعد بصورة صحيحة. (ص ٤٠)  

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
تأكد من ارتداء كل من في السيارة أحزمة مقاعدهم قبل قيادة السيارة. (ص ٤٠)

ا بدرجة كافية الرتداء  استخدم نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً
حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة. (ص ٥٤، ٦٠)

ضبط المرايا
تأكـد من أنه يمكنك رؤية المنطقة الخلفية بوضوح عن طريق ضبط المرايا الداخلية والخارجية 

للرؤية الخلفية بصورة صحيحة. (ص ١٦٩، ١٧١)



٣٩ ١-١. لالستعمال اآلمن

مان
واأل

المة 
الس

جل 
من أ

١
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تضبط موضع مقعد السائق أثناء القيادة. ●
القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في فقدان السائق سيطرته على السيارة.

ال تضع وسادة بين السائق أو الراكب وظهر المقعد. ●
الوسـادة يمكنها أن تحول دون إمكانية تحقيق الوضعية الصحيحة وتقلل من تأثير حزام المقعد ومسـند 

الرأس.
ال تضع أي شيء تحت المقاعد األمامية. ●

المـواد الموضوعـة أسـفل المقاعد األماميـة قد تحتبس في سـكك تحريك المقعد وتحـول دون انقفال 
ا. المقعد في موضعه. ويمكن لذلك أن يؤدي إلى وقوع حادث وإصابة آلية الضبط بالتلف أيضً

ا بحدود السرعة القانونية عند القيادة على الطرق العامة. ● تقيّد دائمً
عند القيادة لمسافات طويلة، خذ فترات راحة منتظمة قبل أن تبدأ بالشعور بالتعب. ●

ا  ا إذا كنت تشـعر بالتعب أو النعاس أثناء القيادة، ال تجبر نفسـك على االستمرار بالقيادة وخذ قسطً وأيضً
من الراحة على الفور.
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أحزمة المقاعد

تأكد من ارتداء كل من في السيارة أحزمة مقاعدهم قبل قيادة السيارة.

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
ا  ● قم بمدّ حزام الكتف بحيث يكون موضوعً

ا ولكـن دون أن يالمس  علـى الكتـف تمامً
الرقبة أو ينزلق عن الكتف.

ضـع حزام الحجر على أدنى موضع ممكن  ●
فوق الوركين.

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

ال تجعل حزام المقعد يلتوي. ●
ربط وتحرير حزام المقعد

لربط حزام المقعد، ادفع لوح الحزام داخل   
اإلبزيم حتى سماع صوت طقة.

لتحرير حزام المقعد، اضغط زر التحرير.  

زر التحرير

ضبط ارتفاع مرتكز الكتف الخاص بحزام الكتف (المقاعد األمامية)
ادفـع مرتكز حـزام الكتـف لألسـفل بينما   

تضغط زر التحرير.
ادفع مرتكز حزام الكتف لألعلى.  

ك ضابط االرتفاع لألعلى أو األسـفل حسـب  حرّ
الحاجة حتى سماع صوت طقة.
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ه راحة حزام المقعد (المقاعد الخلفية الطرفية) موجّ
بالنسبة لألطفال أو األشخاص صغار الحجم، 
ـه راحـة حـزام المقعـد لألمـام  اسـحب موجّ
بحيث ال يستقر حزام الكتف في موضع قريب 

من رقبة الشخص.

آليات الشدّ المسبق ألحزمة المقاعد (المقاعد األمامية والخلفية الطرفية)
تسـاعد آلية الشـدّ المسـبق لحزام المقعد على 
تقييـد حركـة الراكـب بسـرعة من خـالل ضمّ 
ض السـيارة ألنواع  حـزام المقعـد عندما تتعـرّ

معينة من التصادمات األمامية الشديدة.
تعمـل آليـات الشـدّ المسـبق ألحزمـة المقاعـد 
ض السيارة ألنواع معينة  ا عندما تتعرّ األمامية أيضً

من التصادمات الجانبية الشديدة.
ض السـيارة لصدمة أمامية بسيطة أو صدمة جانبية  ال تعمل آلية الشـدّ المسـبق لحزام المقعد في حالة تعرّ

بسيطة أو صدمة خلفية أو انقالب السيارة.

■ (ELR) ملف الضمّ والقفل الطارئ
ا إذا انحنيت لألمام  ض لصدمة. وقد يتم قفله أيضً يقوم ملف الضمّ بقفل الحزام عند التوقف المفاجئ أو التعرّ

بسرعة زائدة. الحركة البطيئة والسلسة تسمح بمدّ الحزام كي تتمكن من التحرك في مكانك بكل راحة.
استعمال حزام المقعد الخاص باألطفال ■

أحزمة مقاعد سيارتك مصممة باألساس لتقييد حركة األشخاص الذين هم بحجم البالغين. 
ا بدرجة كافية الرتداء حزام مقعد  ● استخدم نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

السيارة بطريقة صحيحة. (ص ٥٤، ٦٠)
ا بدرجة كافية الرتداء حزام مقعد السـيارة بطريقة صحيحة، اتبع التعليمات  ● عندما يصبح حجم الطفل كبيرً

الخاصة باستعمال حزام المقعد. (ص ٤٠)
استبدال الحزام بعد تشغيل آليات الشدّ المسبق ألحزمة المقاعد ■

ضت السيارة لتصادمات متعددة، فإن آلية الشدّ المسبق لحزام المقعد ستعمل في التصادم األول، ولن  إذا تعرّ
تعمل في التصادم الثاني أو التصادمات الالحقة.

القوانين الخاصة بأحزمة المقاعد ■
إذا كانـت الدولة التـي تقيم فيها لديها قوانين خاصة بأحزمة المقاعد، يُرجـى االتصال بوكيل لكزس المحلي 

بخصوص استبدال أو تركيب أحزمة المقاعد.
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل مخاطر اإلصابة بجروح في حالة الفرملة المفاجئة أو االنحراف 
المفاجئ أو وقوع حادث.

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ارتداء حزام المقعد ■

تأكد من ارتداء كل الركاب ألحزمة مقاعدهم. ●
ا بارتداء حزام المقعد بطريقة صحيحة. ● قم دائمً
يجـب أن يتـم اسـتخدام كل حزام مقعد من قبل شـخص واحد فقط. ال تسـتخدم حـزام مقعد ألكثر من  ●

شخص واحد في نفس الوقت بما في ذلك األطفال.
باسـتثناء تايوان: تنصح لكزس بإجالس األطفال في المقعد الخلفي واسـتخدام حزام المقعد و/أو نظام  ●

ا. تقييد حركة الطفل المناسب دائمً
ا. ولكن إذا لم  ● لتايوان: تنصح لكزس بإجالس األطفال في المقعد الخلفي واستخدام حزام المقعد دائمً

ا بالقدر الكافي الرتداء حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة، تأكد من إجالسهم في مقعد  يكن الطفل كبيرً
خلفي واستخدام نظام تقييد حركة الطفل المناسب. 

لتحقيـق وضعيـة جلوس صحيحة، ال تقـم بإمالة المقعد أكثر مـن الالزم. أحزمة المقاعـد تحقق أقصى  ●
فاعلية عندما يكون شاغلو المقاعد جالسين باستقامة في أقرب موضع ممكن من ظهور المقاعد.

ال تعمد إلى ارتداء حزام الكتف تحت ذراعك. ●
ا بارتداء حزام مقعدك في موضع منخفض على وركيك وبحيث ال يكون مرتخيًا. ● قم دائمً

النساء الحوامل ■
ينبغـي الحصـول على نصيحـة طبية وارتداء حـزام المقعد 

بطريقة صحيحة. (ص ٤٠)
يجـب على المرأة الحامل أن تضع حزام الحجر على أدنى 
موضـع ممكن فوق الوركيـن بنفس طريقة ارتـداء الركاب 
اآلخريـن للحـزام، بتمديـد حـزام الكتـف بالكامـل فـوق 

الكتف وتجنب مالمسة الحزام الستدارة منطقة البطن.
إذا لـم يتـم ارتـداء حـزام المقعـد بطريقـة صحيحـة، فقـد 
ا للوفـاة أو اإلصابة  ض المـرأة الحامل والجنيـن أيضً تتعـرّ

بجروح خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو التصادم.
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المرضى ■
ينبغي الحصول على نصيحة طبية وارتداء حزام المقعد بطريقة صحيحة. (ص ٤٠)

عند وجود أطفال داخل السيارة ■
ال تسـمح لألطفـال باللعـب بحـزام المقعد. إذا التف حـزام المقعد حـول رقبة الطفل فقد يـؤدي ذلك إلى 

ضه إلصابات أخر خطيرة تتسبب في وفاته. اختناق الطفل أو تعرّ
إذا حدث هذا ولم تتمكن من تحرير الحزام من اإلبزيم، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.

آليات الشدّ المسبق ألحزمة المقاعد ■
يضيء ضوء التحذير SRS إذا تم تفعيل آلية الشدّ المسبق لحزام المقعد. في هذه الحالة، ال يمكن استخدام 

حزام المقعد مرة أخر ويجب استبداله لد وكيل لكزس المحلي.
مرتكز كتف قابل للضبط ■

ا عـن رقبتك ولكن ليس  ـا من مرور حزام الكتف على وسـط كتفـك. يجب أن يكون الحزام بعيدً تأكـد دائمً
ا عن كتفك. عدم االلتزام بذلك يمكنه تقليل مقدار الحماية في حالة وقوع حادث ويتسـبب في الوفاة  سـاقطً
أو اإلصابة بجروح خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث. (ص ٤٠)

تلف واهتراء حزام المقعد ■
ال تتلف أحزمة المقاعد عن طريق السماح للحزام أو لوح الحزام أو اإلبزيم باالحتباس في الباب. ●
قات أو تنسـيل أو أجزاء مرتخية. ال  ● افحـص نظـام حـزام المقعد على نحو دوري. ابحث عـن وجود تمزّ

تسـتخدم حزام مقعد تالف حتى يتم اسـتبداله. أحزمة المقاعد التالفة ال يمكنها حماية شاغل المقعد من 
الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تأكد من أن الحزام ولوح الحزام مقفالن ومن عدم التواء الحزام. ●
ا بوكيل لكزس المحلي. إذا كان حزام المقعد ال يعمل بشكل صحيح، اتصل فورً

ضت سـيارتك لحادث قوي، حتى ولو لم يكن  ● اسـتبدل مجموعة المقعد، بما في ذلك األحزمة، إذا تعرّ
هناك تلف ظاهر.

ال تحـاول تركيـب أو نزع أو تعديـل أو تفكيك أو التخلص من أحزمة المقاعـد. اطلب من وكيل لكزس  ●
المحلي إجراء أي تصليحات ضرورية. التعامل غير السليم يمكنه أن يؤدي إلى تشغيل غير صحيح.
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SRS أكياس هواء

ض السـيارة لبعض أنواع الصدمات الشـديدة التي يمكن  تنتفـخ أكياس هـواء SRS عندما تتعرّ
أن ينجـم عنهـا إصابـة الركاب بجـروح بالغة. وهـي تعمل جنبًا إلـى جنب مع أحزمـة المقاعد 

للمساعدة في تقليل مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

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

يمكنهمـا المسـاعدة في حمايـة رأس وصدر السـائق والراكـب األمامي مـن االصطدام 
بمكونات مقصورة السيارة الداخلية

أكياس هواء SRS للركبتين  
يمكنها المساعدة في توفير الحماية للسائق والراكب األمامي

كيس الهواء SRS للركبتين لمقعد الراكب األمامي مدمج في باب صندوق القفازات.
أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية ◆

أكياس هواء SRS الجانبية األمامية  
يمكنها المساعدة في حماية منطقة الجذع من أجسام ركاب المقاعد األمامية

زة) أكياس الهواء SRS الجانبية الخلفية (إذا كانت مجهّ
يمكنها المساعدة في حماية منطقة الجذع من أجسام شاغلي المقاعد الخلفية الطرفية

أكياس هواء SRS الستارة الواقية  
يمكنها بشكل رئيسي المساعدة في حماية رؤوس ركاب المقاعد الطرفية
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SRS مكونات نظام أكياس الهواء

أكياس هواء الركبتين  
كيس هواء الراكب األمامي  
أكياس هواء الستارة الواقية  

آليـات الشـدّ المسـبق ألحزمـة المقاعـد   
ومخففات الضغط

مستشعرات الصدمة الجانبية (األمام)  
أكياس الهواء الجانبية األمامية  

ضـوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي   
SRS

كيس هواء السائق  
أكيـاس الهـواء الجانبية الخلفيـة (إذا كان   

ا) زً مجهّ
مستشعرات الصدمات الجانبية (الخلف)  

مستشعر موضع مقعد السائق  
مفتاح إبزيم حزام مقعد السائق  

مجموعة مستشعرات أكياس الهواء  
مستشعرات الصدمة األمامية  

م بنظام أكياس الهواء  حة أعاله. يتـم التحكّ المكونـات الرئيسـية لنظام أكياس الهواء SRS موضّ
SRS بواسـطة مجموعة مستشـعرات أكياس الهواء. عندما تنتفخ أكياس الهواء، يتسـبب تفاعل 

كيماوي داخل النافخات بملء أكياس الهواء بسـرعة بغاز غير سـام للمسـاعدة في تقييد حركة 
الركاب.
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول أكياس الهواء
 .SRS قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية بخصوص أكياس الهواء

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
يجب على السائق وجميع ركاب السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بصورة صحيحة. ●

أكياس الهواء SRS هي تجهيزات تكميلية مصممة لالستعمال مع أحزمة المقاعد.
ينتفـخ كيس الهواء SRS للسـائق بقوة هائلة يمكنها التسـبب في وفاة السـائق أو إصابتـه بجروح خطيرة  ●

ا من الكيس الهوائي. خاصة إذا كان قريبًا جدً
بمـا أن نطاق خطورة كيس الهواء الخاص بالسـائق هـو أول mm 75 - 50 (٥٠ إلى ٧٥ مم) من مرحلة 
االنتفاخ، لذا فإن وضع نفسك على بعد mm 250 (٢٥٠ مم) من كيس هواء السائق الخاص بك سيوفر 
لـك مسـتو أمان كاف. يتم قياس هذه المسـافة مـن مركز عجلة القيادة إلى قفصـك الصدري. إذا كنت 

تجلس على مسافة أقل من mm 250 (٢٥٠ مم) اآلن، يمكنك تغيير موضع قيادتك بعدة طرق:
م فيها •  ك مقعدك إلى الخلف إلى أقصى مد ممكن تسـتطيع فيه الوصول إلى الدواسـات والتحكّ حرّ

بشكل مريح.
 • . قم بإمالة ظهر مقعدك قليالً

 250 mm على الرغم من اختالف تصاميم السـيارات، يمكن للكثير من السـائقين االحتفاظ بمسافة
(٢٥٠ مم) حتى ولو كان مقعد السـائق في أقصى موضع أمامي، وذلك بمجرد إمالة ظهر المقعد إلى 
حـدّ مـا. إذا كانت إمالة ظهـر مقعدك تجعل من الصعب عليك رؤية الطريق، ارفع نفسـك باسـتخدام 

زة بهذه الخاصية. وسادة راسخة غير منزلقة، أو ارفع المقعد إذا كانت سيارتك مجهّ
زة في سيارتك قابلة للضبط، قم بإمالتها لألسفل. يؤدي ذلك إلى توجيه •  إذا كانت عجلة القيادة المجهّ

كيس الهواء نحو صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.
م في  ينبغـي ضبـط المقعـد كما هو موصـى به أعاله، بينمـا تحتفظ في الوقـت ذاته بقدرتك علـى التحكّ

دواسات القدم وعجلة القيادة ورؤيتك لضوابط لوحة العدادات.
ا، ويمكنه التسـبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح  ● كيس الهواء SRS للراكب األمامي ينتفخ بقوة هائلة أيضً

ا من كيس الهـواء. لذلك، يجب ضبـط مقعد الراكب  خطيـرة خاصـة إذا كان الراكـب األمامي قريبًـا جدً
األمامـي فـي أبعد موضـع ممكن من كيس الهـواء مع ضبط ظهـر المقعد بحيث يكـون الراكب األمامي 

جالسا في وضع قائم في المقعد.
باسـتثناء تايوان: األطفال الرضع واألطفال الجالسـين و/أو المثبتين بصورة غير صحيحة قد يتعرضون  ●

للوفـاة أو اإلصابـة بجروح خطيرة عند انتفاخ كيـس الهواء. الرضيع أو الطفل الـذي يكون أصغر من أن 
م له حزام مقعد ينبغي تثبيته بطريقة صحيحة باسـتخدام نظام تقييـد حركة الطفل. توصي لكزس  يُسـتخدَ
ع واألطفال وتقييد حركتهم بصورة صحيحة في المقاعد الخلفية في السيارة.  بشدة بإجالس جميع الرضّ

ع واألطفال من مقعد الراكب األمامي. (ص ٥٤) المقاعد الخلفية هي أكثر أمانًا للرضّ
لتايوان: األطفال الرضع واألطفال الجالسـين و/أو المثبتين بصورة غير صحيحة قد يتعرضون للوفاة أو  ●

م له  اإلصابة بجروح خطيرة عند انتفاخ كيس الهواء. الرضيع أو الطفل الذي يكون أصغر من أن يُسـتخدَ
ع  حزام مقعد ينبغي تثبيته بطريقة صحيحة باستخدام نظام تقييد حركة الطفل. تأكد من وضع جميع الرضّ

واألطفال في المقاعد الخلفية للسيارة وتقييد حركتهم بصورة صحيحة. (ص ٦٠)
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول أكياس الهواء
ال تجلـس علـى حافة المقعـد أو تتكئ علـى رفّ لوحة  ●

العدادات.

●  SRS ال تسـمح لطفل بالوقوف أمام وحـدة كيس الهواء
للراكب األمامي أو الجلوس على ركبتي راكب أمامي.

ال تسـمح لراكبـي المقعـد األمامـي بحمل أشـياء على  ●
ركبهم.

ال تتكئ على الباب أو السكك الجانبية للسقف أو قوائم  ●
التدعيم األمامية والجانبية والخلفية.

ال تسمح ألي شخص بالجلوس على ركبتيه على مقاعد  ●
الـركاب في وضع مواجه للباب أو بوضع رأسـه أو يديه 

خارج السيارة.

ال تقم بتركيب أي شـيء أو تسمح باستناد أي شيء على  ●
مناطق مثـل رفّ لوحة العدادات ووسـادة عجلة القيادة 
والجـزء السـفلي مـن لوحة العـدادات وبـاب صندوق 

القفازات. 
ل إلى مقذوفات عنـد انتفاخ كيس  هـذه المواد قد تتحـوّ
هـواء SRS للسـائق والراكـب األمامـي وأكيـاس هواء 

الركبتين.
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول أكياس الهواء
ال تقم بتركيب أي شيء على مناطق مثل الباب، الزجاج  ●

األمامي، زجاج النوافذ الجانبية، قوائم التدعيم األمامية 
أو الخلفية، السـكك الجانبية للسقف ومقابض اإلسناد. 

(باستثناء ملصق حدود السرعة ص ٥١٥)

ل  ● قة معطف أو أي مواد صلبة على خطافات تعليق المعطف. هذه المواد كلها يمكن أن تتحوّ ال تعلّق عالّ
إلى قذائف وقد تتسـبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في حالة انتفاخ أكياس هواء SRS السـتارة 

الواقية.
ا في المنطقة التي يُفترض أن ينتفخ فيهـا كيس الهواء SRS للركبة، تأكد من  ● إذا كان غطـاء فينيـل موضوعً

نزعه.
ال تستخدم كماليات مقاعد يمكنها تغطية األجزاء التي يفترض أن تنتفخ فيها أكياس الهواء SRS الجانبية  ●

ألنهـا قـد تعيق انتفـاخ أكياس الهواء. مثل هـذه الكماليات قد تحـول دون تفعيل أكياس الهـواء الجانبية 
بطريقة صحيحة أو قد تبطل النظام أو تتسـبّب في انتفاخ أكياس الهواء الجانبية بصورة خاطئة مما يُسـفر 

عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ض منطقة مكونات كيس الهواء SRS للصدمات أو تسلّط قوة زائدة عليها.  ● ال تعرّ

.SRS القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث خلل في أكياس الهواء
ال تلمس أي جزء من المكونات بعد انتفاخ أكياس الهواء SRS مباشرة ألنها قد تكون ساخنة. ●
إذا واجهـت صعوبـة في التنفـس بعد انتفاخ أكياس الهواء SRS، افتح بابًا أو نافذة للسـماح بدخول هواء  ●

نقي للداخل أو غادر السيارة إذا كان القيام بذلك آمنًا. اغسل أي مخلفات إلزالتها بأسرع ما يمكن وذلك 
لمنع تهيّج البشرة. 

إذا حـدث تلف أو تشـقق فـي المناطق التي تتضمـن أكياس الهـواء SRS مثل بطانة عجلـة القيادة وباب  ●
صنـدوق القفازات وزخـارف قوائم التدعيم األمامية والخلفية، اطلب اسـتبدالها بواسـطة وكيل لكزس 

المحلي.
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تعديل مكونات نظام كيس الهواء SRS والتخلص منه ■
ال تتخلص من سيارتك وال تقم بأي من التعديالت التالية دون استشارة وكيل لكزس المحلي. يمكن أن 

تتعطل أكياس الهواء SRS أو تنتفخ بصورة خاطئة مما يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
● SRS تركيب ونزع وتفكيك وإصالح أكياس الهواء
إصـالح أو تعديـل أو نـزع أو اسـتبدال عجلة القيـادة، لوحة العـدادات، رفّ لوحة العـدادات، صندوق  ●

القفـازات، المقاعـد أو تنجيـدات المقاعـد، أو قوائـم التدعيم األماميـة والجانبية والخلفية أو السـكك 
الجانبية للسقف

إصالح أو تعديل رفارف السيارة األمامية، الصادم األمامي أو جوانب مقصورة الركاب ●
تركيب واقيات للشبكة األمامية (قضبان الثور، قضبان الكنغر، إلخ) أو كاسحات الثلج أو الرافعات ●
تعديل نظام تعليق السيارة ●
تركيب أجهزة إلكترونية مثل أجهزة إرسـال واسـتقبال السـلكي نقالة (جهاز إرسـال ترددات السلكية)  ●

CD ومشغالت اسطوانات
التعديالت التي تجريها على سيارتك لمالئمة احتياجات شخص معاق جسديًا ●

■ SRS في حالة انتفاخ أكياس الهواء
قـد تتـم اإلصابة بسـحجات (كشـطات) أو حـروق أو كدمات إلخ بسـيطة مـن أكياس الهـواء SRS نتيجة  ●

ا بفعل الغازات الساخنة. النتفاخها بسرعة فائقة جدً
يصدر صوت عال جدا وينبعث مسحوق أبيض. ●
ة عجلة القيادة وغطـاء كيس الهواء والنافـخ) باإلضافة إلى  ● نة كيس الهـواء (صرّ قـد تصبح أجـزاء من مكوّ

المقاعد وصندوق القفازات وأجزاء من قوائم التدعيم األمامية وقوائم التدعيم الخلفية والسـكك الجانبية 
ة دقائق. وقد يصبح كيس الهواء نفسه ساخنًا. للسقف ساخنة لعدّ

ق. ● يمكن للزجاج األمامي أن يتشقّ
شروط انتفاخ أكياس الهواء SRS (أكياس هواء SRS األمامية) ■

●  د إلطالقها (مسـتو تنتفـخ أكياس هـواء SRS األمامية في حالة حدوث صدمة تتجاوز المسـتو المحدّ
القـوة المناظـرة لقوة تصادم أمامي بسـرعة km/h 30 - 20 [٢٠ - ٣٠ كم/سـاعة] تقريبًا مع جدار ثابت 

ه). ك أو يتشوّ ال يتحرّ
على أن هذه السرعة التي تنتفخ عندها األكياس الهوائية يمكن أن تكون أعلى بكثير في الحاالت التالية:

ه عند التصادم•  ك أو يتشوّ إذا ارتطمت السيارة بجسم مثل سيارة متوقفة أو عمود الفتة يمكن أن يتحرّ
مة السيارة ”تركب تحت“، أو •  ض لصدمة تجعل مقدّ ضت السيارة لتصادم تراكب تحتي، كأن تتعرّ إذا تعرّ

تدخل تحت، سطح التحميل الخاص بشاحنة ما
ا لنوع التصادم، من الممكن أن يتم تفعيل آليات الشدّ المسبق ألحزمة المقاعد فقط. ● تبعً
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شروط انتفاخ أكياس الهواء SRS (أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية) ■
تنتفـخ أكيـاس هـواء SRS الجانبية وأكيـاس هواء SRS السـتارة الواقية فـي حالة حدوث صدمـة تتجاوز  ●

 1500 kg القوة المناظرة لقوة صدمة ناتجة عن ارتطام سيارة وزنها د إلطالقها (مستو المسـتو المحدّ
 20 - 30 km/h (١٥٠٠ كجـم) تقريبًـا بمقصـورة السـيارة مـن اتجاه متعامـد مع وجهة السـيارة بسـرعة

[٢٠ – ٣٠ كم/ساعة] تقريبًا).
ا فـي حالة حدوث  ● يمكـن ألكيـاس هـواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS السـتارة الواقيـة أن تنتفخ أيضً

تصادم أمامي شديد.
حاالت يمكن أن تنتفخ فيها أكياس الهواء SRS غير التصادم  ■

يمكـن ألكيـاس هواء SRS األمامية وأكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS السـتارة الواقية أن تنتفخ 
ت المنطقة السفلية من سيارتك لصدمة قوية. الشكل التوضيحي يبيّن بعض االمثلة لذلك. أيضا إذا تعرضّ

االرتطام بحجر رصيف أو حافة رصيف أو سطح صلب ●
السقوط في حفرة عميقة أو القفز فوقها ●
الهبوط على األرض بقوة أو سقوط السيارة ●

تصادمات يمكن أال تنتفخ فيها أكياس الهواء SRS (أكياس هواء SRS األمامية) ■
ض السـيارة لتصادم جانبي أو خلفي أو  مة بشـكل عام لالنتفاخ عند تعرّ أكياس هواء SRS األمامية غير مصمّ
ضت لتصادم أمامي عند سـرعة منخفضة. ولكن، في حالة وقوع حادث من أي نوع  إذا انقلبت السـيارة أو تعرّ

تتسبب قوته في حدوث تباطؤ أمامي بقدر كاف، فإن أكياس هواء SRS األمامية قد تنتفخ.
صدمة من الجانب ●
صدمة من الخلف ●
انقالب السيارة ●
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تصادمات يمكن أال تنتفخ فيها أكياس الهواء SRS (أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS السـتارة  ■
الواقية)

ضت السيارة لتصادم جانبي  أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية قد ال تنتفخ إذا تعرّ
بزوايا معينة أو تصادم جانبي لهيكل السيارة بخالف منطقة مقصورة الركاب.

صدمة من الجانب لجسـم السـيارة غيـر منطقة مقصورة  ●
الركاب

صدمة جانبية بزاوية ●

ضت السيارة لتصادم  أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية ال تنتفخ بشكل عام إذا تعرّ
ضت لتصادم جانبي بسرعة منخفضة أو تصادم أمامي بسرعة منخفضة. خلفي أو إذا انقلبت السيارة أو إذا تعرّ

صدمة من الخلف ●
انقالب السيارة ●

متى يتعيّن عليك االتصال بوكيل لكزس المحلي ■
في الحاالت التالية، تكون السـيارة بحاجة للفحص و/أو اإلصالح. اتصل بوكيل لكزس المحلي بأسـرع ما 

يمكن. 
● .SRS انتفاخ أي كيس من أكياس الهواء
ض لحـادث لم  ● ه مقدمـة السـيارة أو التعـرّ تلـف أو تشـوّ

 SRS يكن بالقوة الكافية للتسـبب في انتفاخ أكياس هواء
األمامية.

ه جـزء من بـاب أو المنطقة المحيطـة به أو  ● تلـف أو تشـوّ
ض السـيارة لحادث لـم يكن بالقـوة الكافية النتفاخ  تعـرّ
أكيـاس هـواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS السـتارة 

الواقية.
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حـدوث خـدوش أو تشـققات أو تلـف في بطانـة عجلة  ●
القيـادة أو رفّ لوحـة العـدادات بالقرب مـن كيس هواء 
الراكب األمامي أو الجزء السـفلي من لوحة العدادات أو 

باب صندوق القفازات.

حدوث خدوش أو تشـققات أو تلف في أسطح المقاعد  ●
التي تحتوي على أكياس الهواء الجانبية.

حـدوث خدوش أو تشـققات أو تلف فـي قوائم التدعيم  ●
األماميـة أو قوائـم التدعيـم الخلفية أو زخارف السـكك 
الجانبية للسقف (التبطين) التي تحتوي على أكياس هواء 

الستارة الواقية.
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معلومات السالمة الخاصة باألطفال

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند وجود أطفال في السيارة.
ا بدرجة كافية الرتداء  استخدم نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة.
يوصـى بإجالس األطفال في المقاعد الخلفيـة لتجنب التالمس غير المقصود مع ذراع ناقل  ●

احات إلخ. الحركة، مفتاح المسّ
اسـتعمل قفل حماية األطفال على الباب الخلفي أو مفتاح قفل النوافذ لتجنب فتح األطفال  ●

للباب أثناء القيادة أو تشغيل النافذة اآللية بشكل غير مقصود. (ص ١٣٩، ١٧٤)
ال تسـمح لألطفال الصغار بتشـغيل تجهيزات يمكن أن تتسبب في التقاط أو احتباس أجزاء  ●

ك أو صندوق األمتعة أو المقاعد إلخ. من الجسم مثل النافذة اآللية أو غطاء المحرّ

ا لألطفال بالحصـول على مفتاح السـيارة أو  ا أطفـاالً في سـيارتك دون رقابة، وال تسـمح أبـدً ال تتـرك أبـدً
استخدامه.

ك السـيارة أو تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الالتعشـيق. كما أن  فقد يتمكن األطفال من تشـغيل محرّ
ض األطفال لإلصابة بجروح جراء لعبهم بالنوافذ وفتحة السقف أو غيرها من تجهيزات  ا أن يتعرّ هناك خطرً
السـيارة. باإلضافـة إلـى ذلك، فـإن ارتفاع درجة الحـرارة أو درجات الحـرارة الشـديدة االنخفاض داخل 

السيارة يمكن أن تكون قاتلة لألطفال.
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أنظمة تقييد حركة األطفال (باستثناء تايوان)

تحث لكزس بشدة على استخدام أنظمة تقييد حركة الطفل.

رها أمور ينبغي تذكّ
ر حماية أكبر بكثير  أظهرت الدراسات أن تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي يوفّ

من تركيبه على مقعد الراكب األمامي.
قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل المناسب لسيارتك ولعمر وحجم الطفل.  ●
بخصوص تفاصيل التركيب، اتبع التعليمات المرفقة مع نظام تقييد حركة الطفل. ●

يحتوي هذ الدليل على تعليمات تركيب عامة. (ص ٦٥)
إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لديها قوانين خاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى االتصال  ●

بوكيل لكزس المحلي لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
● .ECE No.44 توصي لكزس باستعمال نظام تقييد حركة طفل متوافق مع الالئحة التنظيمية
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أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال
ـا لالئحـة التنظيمية  تُصنـف أنظمـة تقييـد حركة الطفـل إلى المجموعـات الخمـس التالية وفقً

:ECE No.44

حتى kg 10 (١٠ كجم) (٠ إلى ٩ شهور) المجموعة 0: 
حتى kg 13 (١٣ كجم) (٠ إلى سنتين) المجموعة +0: 

kg 18 – 9 (من ٩ الى ١٨ كجم) (٩ شهور إلى ٤ سنوات)  :I المجموعة
kg 25 – 15 (من ١٥ إلى ٢٥ كجم) (٤ سنوات إلى ٧ سنوات)  :II المجموعة

kg 36 – 22 (من ٢٢ إلى ٣٦ كجم) (٦ سنوات إلى ١٢ سنة)  :III المجموعة
فـي دليـل المالك هذا، يتم شـرح األنواع الثالثة التاليـة من أنظمة تقييد حركة األطفال الشـائعة 

االستخدام التي يمكن تثبيتها بواسطة أحزمة المقاعد:
(مقعد الرضيع) مقعد الطفل الرضيع(مقعد قابل للتحويل) مقعد الطفل

الالئحـة  مـن   0+ و   0 المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية

الالئحـة  مـن   I و   0+ المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية

(المقعد المؤازر) مقعد الصغير

الالئحـة  مـن   III و   II المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية



١-١. لالستعمال اآلمن٥٦

GS450h_300h_OM30G75H

مالءمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع الجلوس المختلفة
المعلومـات الـواردة فـي الجـدول تبيـن مالءمـة نظام تقييـد حركة طفلـك لمواضـع الجلوس 

المختلفة.
موضع الجلوس

فئة الوزن (الكتلة)
مقعد الراكب 

األمامي
المقعد الخلفي

الوسطيالطرفي
 0

حتى kg 10 (١٠ كجم) 
(٠ إلى ٩ شهور)

XUX

 0+

حتى kg 13 (١٣ كجم) 
(٠ إلى سنتين)

XUX

 I
 9 - 18 kg

(٩ الى ١٨ كجم) 
(٩ شهور إلى ٤ سنوات)

متّجه للخلف - 
X٢*UX متجه لألمام - 

١*UF

 III ،II

 15 - 36 kg

(١٥ الى ٣٦ كجم) 
(٤ إلى ١٢ سنة)

١*UF٢*UX

معاني الحروف المستخدمة في الجدول أعاله:
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال الشمولية (العالمية) ”universal“ المعتمدة لالستخدام   :U

لهذه الفئة الوزنية.
مالئـم ألنظمـة تقييـد حركـة األطفـال المتّجهـة لألمـام مـن الفئـة الشـمولية (العالمية)   :UF

”universal“ المعتمدة لالستخدام لهذه الفئة الوزنية.

موضع جلوس غير مالئم لألطفال في هذه الفئة من الكتلة (الوزن).  :X

ك المقعد األمامي إلى الخلف إلى أقصى موضع له. اضبط ظهر المقعد األمامي على أقصى وضع قائم. حرّ  :١*  
إذا كان مسـند الـرأس يؤثـر على نظـام تقييد حركة طفلك، وكان باإلمكان نزع مسـند الرأس، انزع مسـند 

الرأس.
ل لالرتفاع العمودي، يجب وضعه على أعلى موضع. ا بمعدّ زً إذا كان مقعد الراكب مجهّ

إذا كان مسـند الـرأس يؤثـر على نظـام تقييد حركة طفلك، وكان باإلمكان نزع مسـند الرأس، انزع مسـند   :٢*  
الرأس.

عند اسـتعمال أنظمة تقييد حركة أطفال من غير الفئة الشـمولية (العالميـة) ”universal“، يجب 
ا من مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال عـن طريق مراجعة صانع نظام تقييد حركة  التحقـق جيدً

الطفل المعني وبائع تلك المقاعد.
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مالءمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع الجلوس المختلفة
(ISOFIX مع مرتكزات التثبيت الصلبة)

المعلومـات الـواردة فـي الجـدول تبيـن مالءمـة نظام تقييـد حركة طفلـك لمواضـع الجلوس 
المختلفة.

نظام تقييد الحركةفئة الحجمفئة الوزن (الكتلة)
 ISOFIX مواضع

في السيارة
المقعد الخلفي الطرفي

FISO/L1Xسرير طفل نقال

GISO/L2X

 0
حتى kg 10 (١٠ كجم) 

(٠ إلى ٩ شهور)
EISO/R1IL

 0+

حتى kg 13 (١٣ كجم) 
(٠ إلى سنتين)

EISO/R1IL

DISO/R2IL

CISO/R3X

 I
 9 - 18 kg

(٩ الى ١٨ كجم) 
(٩ شهور إلى ٤ سنوات)

DISO/R2X

CISO/R3X

BISO/F2*IUF

B1ISO/F2X*IUF

AISO/F3*IUF

معاني الحروف المستخدمة في الجدول أعاله:
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX المتّجهة لألمام من الفئة الشمولية (العالمية)   :IUF

universal المعتمدة لالستخدام لهذه الفئة الوزنية.

مالئـم ألنظمـة تقييد حركـة األطفـال ISOFIX من الفئـات المخصصة لسـيارات معينة   :IL

العالميـة)  (شـبه  الشـمولية  شـبه  أو   “restricted” المقيّـدة  أو   “specific vehicles”

”semi-universal“ المعتمدة لالستخدام لهذه الفئة الوزنية.

موضـع ISOFIX غيـر مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفـال ISOFIX في هذه الفئة الوزنية   :X

و/أو هذه الفئة الحجمية.
إذا كان مسـند الـرأس يؤثـر على نظـام تقييد حركة طفلك، وكان باإلمكان نزع مسـند الرأس، انزع مسـند   :*  

الرأس.
عند اسـتعمال أنظمة تقييد حركة أطفال من غير الفئة الشـمولية (العالميـة) ”universal“، يجب 
ا من مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال عـن طريق مراجعة صانع نظام تقييد حركة  التحقـق جيدً

الطفل المعني وبائع تلك المقاعد.
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عند تركيب نظام تقييد حركة طفل على مقعد الراكب األمامي ■
ا السـتعمال نظام تقييد حركة طفل على  عندما تكون مضطرً

مقعد الراكب األمامي، اضبط ما يلي:
ظهر المقعد على أقصى وضع قائم ●
تحريك حشية المقعد إلى أعلى موضع ●
تحريك حشية المقعد إلى أقصى موضع خلفي ●

اختيار نظام تقييد حركة الطفل المناسب ■
ا بدرجة كافية الرتداء حزام مقعد  ● استخدم نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

السيارة بطريقة صحيحة.
ا على نظام تقييد حركة الطفل، يجـب أن يجلس الطفل في المقعد الخلفي  ● ا جدً إذا كان حجـم الطفـل كبيرً

ويستخدم حزام مقعد السيارة. (ص ٤٠)

استعمال نظام تقييد حركة طفل ■
استعمال نظام تقييد حركة طفل غير مالئم لالستعمال مع هذه السيارة قد ال يثبّت الرضيع أو الطفل بطريقة 
صحيحة. ويمكن لذلك أن يُسـفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة (في حالة الفرملة المفاجئة أو وقوع 

حادث).
تنبيهات احتياطية خاصة بتقييد حركة الطفل ■

للحصول على حماية فعالة في حاالت حوادث السـيارات والتوقف المفاجئ، يجب تقييد حركة الطفل  ●
ا لعمر وحجم الطفل. اإلمسـاك  بطريقة صحيحة باسـتخدام حزام المقعد أو نظام تقييد حركة الطفل وفقً
بالطفـل بيـن ذراعيك ليس بديالً لنظام تقييـد حركة الطفل. في حالة وقوع حادث، فـإن الطفل يمكن أن 

يرتطم بالزجاج األمامي، أو ينسحق بينك وبين تجهيزات المقصورة الداخلية.
تحثّ لكزس بشـدة على اسـتخدام نظام تقييد حركة الطفل الصحيح المطابق لحجم الطفل وتركيبه في  ●

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

ه للخلف في مقعد الراكب األمامي. ● ال تقم أبدا بتركيب نظام تقييد حركة طفل متجّ
فـي حالـة وقوع حادث، فإن القوة الناشـئة عـن االنتفاخ السـريع لكيس هواء الراكـب األمامي يمكن أن 
ه للخلف مركبًا  تتسـبب في وفاة الطفـل أو إصابته بجروح خطيرة إذا كان نظام تقييد حركـة الطفل المتجّ

في مقعد الراكب األمامي.
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تنبيهات احتياطية خاصة بتقييد حركة الطفل ■
ه لألمام في مقعـد الراكب األمامي إذا لـم يمكن تجنّب ذلك  ● يمكـن تركيـب نظام تقييد حركـة طفل متجّ

فقط. يجب أال يتم اسـتخدام نظام تقييد حركة طفل يتطلب شـريط علوي في معقد الراكب األمامي ألنه 
ال يوجد مرتكز تثبيت للحزام العلوي لمقعد الراكب األمامي. اضبط ظهر المقعد على أقصى وضع قائم 
ـا بتحريك المقعد أقصـى ما يمكن للخلـف ألن كيس هواء الراكـب األمامي يمكن أن  ممكـن وقـم دائمً

ض للوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. ينتفخ بسرعة وقوة هائلتين. وإال، فإن الطفل قد يتعرّ
ال تسمح للطفل بإسناد رأسه أو أي جزء من جسمه على الباب أو منطقة المقعد أو قوائم التدعيم األمامية  ●

والخلفية أو السـكك الجانبية للسـقف حيث يُفترض أن تنتفخ أكياس هواء SRS الجانبية أو أكياس هواء 
 SRS ـا في نظام تقييد حركة الطفل. انتفاخ أكياس هواء SRS السـتارة الواقية حتى ولو كان الطفل جالسً

الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية ينطوي على خطورة، ويمكن للصدمة الناشئة عن انتفاخها أن 
تُسفر عن وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة.

دة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل ومن إحكام تثبيت  ● تأكد من إنجاز جميع تعليمات التركيب المزوّ
النظـام بصـورة صحيحة. إذا لم يكن مثبتًا بصورة صحيحة فقد يتسـبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح 

خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
عند وجود أطفال داخل السيارة ■

ال تسـمح لألطفـال باللعـب بحـزام المقعد. إذا التف حـزام المقعد حـول رقبة الطفل فقد يـؤدي ذلك إلى 
ضه إلصابات أخر خطيرة تتسبب في وفاته. اختناق الطفل أو تعرّ

إذا حدث هذا ولم تتمكن من تحرير الحزام من اإلبزيم، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.
أثناء عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■

احتفـظ بنظـام تقييد حركة الطفـل مثبتًا بصورة صحيحة علـى المقعد حتى أثناء عدم اسـتخدامه. ال تقم  ●
بتخزين نظام تقييد حركة الطفل بدون تثبيت في مقصورة الركاب.

نه بإحكام في صندوق األمتعة.  ● إذا اقتضت الضرورة نزع نظام تقييد حركة الطفل، انزعه من السيارة أو خزّ
ا بتركيب مسـند الرأس قبل  إذا تـم نزع أحد مسـاند الـرأس عند تركيب نظام تقييد حركـة الطفل، قم دائمً
القيـادة. هذا سـيحول دون تسـببه فـي إصابة الـركاب بجروح في حالـة التوقف المفاجـئ أو االنحراف 

المفاجئ أو وقوع حادث.
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أنظمة تقييد حركة األطفال (لتايوان)

تحث لكزس بشدة على استخدام أنظمة تقييد حركة الطفل.

رها أمور ينبغي تذكّ
ر حماية أكبر بكثير  أظهرت الدراسات أن تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي يوفّ

من تركيبه على مقعد الراكب األمامي.
قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل المناسب لسيارتك ولعمر وحجم الطفل.  ●
بخصوص تفاصيل التركيب، اتبع التعليمات المرفقة مع نظام تقييد حركة الطفل. ●

يحتوي هذ الدليل على تعليمات تركيب عامة. (ص ٦٥)
إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لديها قوانين خاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى االتصال  ●

بوكيل لكزس المحلي لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
● .ECE No.44 توصي لكزس باستعمال نظام تقييد حركة طفل متوافق مع الالئحة التنظيمية
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أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال
ـا لالئحـة التنظيمية  تُصنـف أنظمـة تقييـد حركة الطفـل إلى المجموعـات الخمـس التالية وفقً

:ECE No.44

حتى kg 10 (١٠ كجم) (٠ إلى ٩ شهور) المجموعة 0: 
حتى kg 13 (١٣ كجم) (٠ إلى سنتين) المجموعة +0: 

kg 18 – 9 (من ٩ الى ١٨ كجم) (٩ شهور إلى ٤ سنوات)  :I المجموعة
kg 25 – 15 (من ١٥ إلى ٢٥ كجم) (٤ سنوات إلى ٧ سنوات)  :II المجموعة

kg 36 – 22 (من ٢٢ إلى ٣٦ كجم) (٦ سنوات إلى ١٢ سنة)  :III المجموعة
فـي دليـل المالك هذا، يتم شـرح األنواع الثالثة التاليـة من أنظمة تقييد حركة األطفال الشـائعة 

االستخدام التي يمكن تثبيتها بواسطة أحزمة المقاعد:
(مقعد الرضيع) مقعد الطفل الرضيع(مقعد قابل للتحويل) مقعد الطفل

الالئحـة  مـن   0+ و   0 المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية

الالئحـة  مـن   I و   0+ المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية

(المقعد المؤازر) مقعد الصغير

الالئحـة  مـن   III و   II المجموعتيـن  يعـادل 
ECE No.44 التنظيمية
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مالءمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع الجلوس المختلفة
المعلومـات الـواردة فـي الجـدول تبيـن مالءمـة نظام تقييـد حركة طفلـك لمواضـع الجلوس 

المختلفة.
موضع الجلوس

فئة الوزن (الكتلة)
مقعد الراكب 

األمامي
المقعد الخلفي

الوسطيالطرفي
 0

حتى kg 10 (١٠ كجم) 
(٠ إلى ٩ شهور)

XUX

 0+

حتى kg 13 (١٣ كجم) 
(٠ إلى سنتين)

XUX

 I
 9 - 18 kg

(٩ الى ١٨ كجم) 
(٩ شهور إلى ٤ سنوات)

X*UX

 III ،II

 15 - 36 kg

(١٥ الى ٣٦ كجم) 
(٤ إلى ١٢ سنة)

X*UX

معاني الحروف المستخدمة في الجدول أعاله:
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال الشمولية (العالمية) ”universal“ المعتمدة لالستخدام   :U

لهذه الفئة الوزنية.
موضع جلوس غير مالئم لألطفال في هذه الفئة من الكتلة (الوزن).  :X

إذا كان مسـند الـرأس يؤثـر على نظـام تقييد حركة طفلك، وكان باإلمكان نزع مسـند الرأس، انزع مسـند   :*  
الرأس.

عند اسـتعمال أنظمة تقييد حركة أطفال من غير الفئة الشـمولية (العالميـة) ”universal“، يجب 
ا من مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال عـن طريق مراجعة صانع نظام تقييد حركة  التحقـق جيدً

الطفل المعني وبائع تلك المقاعد.
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مالءمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع الجلوس المختلفة 
(ISOFIX مع مرتكزات التثبيت الصلبة)

المعلومـات الـواردة فـي الجـدول تبيـن مالءمـة نظام تقييـد حركة طفلـك لمواضـع الجلوس 
المختلفة.

نظام تقييد الحركةفئة الحجمفئة الوزن (الكتلة)
 ISOFIX مواضع

في السيارة
المقعد الخلفي الطرفي

FISO/L1Xسرير طفل نقال

GISO/L2X

 0
حتى kg 10 (١٠ كجم) 

(٠ إلى ٩ شهور)
EISO/R1IL

 0+

حتى kg 13 (١٣ كجم) 
(٠ إلى سنتين)

EISO/R1IL

DISO/R2IL

CISO/R3X

 I
 9 - 18 kg

(٩ الى ١٨ كجم) 
(٩ شهور إلى ٤ سنوات)

DISO/R2X

CISO/R3X

BISO/F2*IUF

B1ISO/F2X*IUF

AISO/F3*IUF

معاني الحروف المستخدمة في الجدول أعاله:
مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفال ISOFIX المتّجهة لألمام من الفئة الشمولية (العالمية)   :IUF

universal المعتمدة لالستخدام لهذه الفئة الوزنية.

مالئـم ألنظمـة تقييد حركـة األطفـال ISOFIX من الفئـات المخصصة لسـيارات معينة   :IL

العالميـة)  (شـبه  الشـمولية  شـبه  أو   “restricted” المقيّـدة  أو   “specific vehicles”

”semi-universal“ المعتمدة لالستخدام لهذه الفئة الوزنية.

موضـع ISOFIX غيـر مالئم ألنظمة تقييد حركة األطفـال ISOFIX في هذه الفئة الوزنية   :X

و/أو هذه الفئة الحجمية.
إذا كان مسـند الـرأس يؤثـر على نظـام تقييد حركة طفلك، وكان باإلمكان نزع مسـند الرأس، انزع مسـند   :*  

الرأس.
عند اسـتعمال أنظمة تقييد حركة أطفال من غير الفئة الشـمولية (العالميـة) ”universal“، يجب 
ا من مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال عـن طريق مراجعة صانع نظام تقييد حركة  التحقـق جيدً

الطفل المعني وبائع تلك المقاعد.



١-١. لالستعمال اآلمن٦٤
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اختيار نظام تقييد حركة الطفل المناسب ■
ا بدرجة كافية الرتداء حزام مقعد  ● استخدم نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرً

السيارة بطريقة صحيحة.
ا على نظام تقييد حركة الطفل، يجـب أن يجلس الطفل في المقعد الخلفي  ● ا جدً إذا كان حجـم الطفـل كبيرً

ويستخدم حزام مقعد السيارة. (ص ٤٠)

استعمال نظام تقييد حركة طفل ■
اسـتعمال نظام تقييد حركة طفل غير مالئم لالسـتعمال مع هذه السـيارة قد ال يثبّت الرضيع أو الطفل بطريقة 
صحيحة. ويمكن لذلك أن يُسـفر عـن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة (في حالـة الفرملة المفاجئة أو وقوع 

حادث).
تنبيهات احتياطية خاصة بتقييد حركة الطفل ■

للحصـول على حماية فعالة في حاالت حوادث السـيارات والتوقف المفاجئ، يجب تقييد حركة الطفل  ●
ا لعمر وحجم الطفل. اإلمسـاك  بطريقة صحيحة باسـتخدام حـزام المقعد أو نظام تقييد حركة الطفل وفقً
بالطفـل بيـن ذراعيك ليس بديالً لنظـام تقييد حركة الطفل. فـي حالة وقوع حادث، فـإن الطفل يمكن أن 
يرتطم بالزجاج األمامي، أو ينسحق بينك وبين تجهيزات المقصورة الداخلية. يمكن لذلك أن يتسبب في 

وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
ا بتركيب نظام تقييد حركة طفل على مقعد الراكب األمامـي. في حالة وقوع حادث فإن القوة  ● ال تقـم أبـدً

الناشـئة عـن االنتفاخ السـريع لكيس هـواء الراكب األمامي يمكن أن تتسـبب في وفاة الطفـل أو إصابته 
بجروح خطيرة إذا كان نظام تقييد حركة الطفل مركبًا على مقعد الراكب األمامي.

ال تسمح للطفل بإسناد رأسه أو أي جزء من جسمه على الباب أو منطقة المقعد أو قوائم التدعيم األمامية  ●
والخلفية أو السـكك الجانبية للسـقف حيث يُفترض أن تنتفخ أكياس هواء SRS الجانبية أو أكياس هواء 
 SRS ـا في نظام تقييد حركة الطفل. انتفاخ أكياس هواء SRS السـتارة الواقية حتى ولو كان الطفل جالسً

الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية ينطوي على خطورة، ويمكن للصدمة الناشئة عن انتفاخها أن 
تُسفر عن وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة.

دة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل ومن إحكام تثبيت  ● تأكد من إنجاز جميع تعليمات التركيب المزوّ
النظـام بصـورة صحيحة. إذا لم يكن مثبتًا بصورة صحيحة فقد يتسـبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح 

خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
عند وجود أطفال داخل السيارة ■

ال تسـمح لألطفـال باللعـب بحـزام المقعد. إذا التف حـزام المقعد حـول رقبة الطفل فقد يـؤدي ذلك إلى 
ضه إلصابات أخر خطيرة تتسبب في وفاته. اختناق الطفل أو تعرّ

إذا حدث هذا ولم تتمكن من تحرير الحزام من اإلبزيم، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.
أثناء عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■

احتفـظ بنظـام تقييد حركة الطفـل مثبتًا بصورة صحيحة علـى المقعد حتى أثناء عدم اسـتخدامه. ال تقم  ●
بتخزين نظام تقييد حركة الطفل بدون تثبيت في مقصورة الركاب.

نه بإحكام في صندوق األمتعة.  ● إذا اقتضت الضرورة نزع نظام تقييد حركة الطفل، انزعه من السيارة أو خزّ
ا بتركيب مسـند الرأس قبل  إذا تـم نزع أحد مسـاند الـرأس عند تركيب نظام تقييد حركـة الطفل، قم دائمً
القيـادة. هذا سـيحول دون تسـببه فـي إصابة الـركاب بجروح في حالـة التوقف المفاجـئ أو االنحراف 

المفاجئ أو وقوع حادث.
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تركيب أنظمة تقييد حركة األطفال

اتبـع تعليمات صانع نظام تقييد حركة الطفل. قم بإحـكام تثبيت أنظمة تقييد حركة الطفل على 
المقاعـد باسـتعمال حـزام مقعد أو مرتكـزات التثبيت الصلبـة ISOFIX. قم بتركيب الشـريط 

العلوي عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل.
أحزمـة المقاعد (حـزام المقعـد ELR يتطلّب 

استخدام مشبك قفل)

ISOFIX مرتكزات التثبيت الصلبة
للمقاعـد  ـزة  مجهّ السـفلية  التثبيـت  مرتكـزات 
الخلفية الطرفية. (أماكن وجود مرتكزات التثبيت 

مشار إليه بأزرار مركبة على المقاعد.)

كتائف مرتكزات التثبيت (للشريط العلوي)
زة للمقاعد الخلفية  كتائف مرتكزات التثبيت مجهّ

الطرفية.
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تركيب أنظمة تقييد حركة األطفال باستعمال حزام مقعد
ـه للخلف — مقعد أمان الطفل الرضيع (مقعد الرضيع)/مقعد أمان  ■ مقعـد أمان الطفل المتجّ

الطفل (مقعد قابل للتحويل)
ضـع نظـام تقييـد حركـة الطفـل علـى   ١
المقعـد الخلفـي بحيـث يكـون متجها 

نحو مؤخرة السيارة.

قـم بتمريـر حـزام المقعـد خـالل نظام   ٢
تقييد حركة الطفـل وأدخل لوح الحزام 
في اإلبزيم. تأكد من عدم التواء الحزام.

قم بتركيب مشبك قفل بالقرب من لسان   ٣
حزام الحجر والكتف عن طريق إدخال 
نسـيج حزام الحجر والكتف من خالل 
فجوات مشـبك القفل. ثبّت الحزام في 
اإلبزيـم مـرة اخـر. إذا كان هنـاك أي 
د  ر اإلبزيم وأعِ ارتخاء فـي الحزام، حـرّ

تركيب مشبك القفل.
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ه لألمام — مقعد أمان الطفل (القابل للتحويل)  ■ مقعد أمان الطفل المتجّ
انزع مسند الرأس إذا كان يؤثر على نظام   ١

تقييد حركة الطفل.

ضـع نظـام تقييـد حركـة الطفـل علـى   ٢
المقعـد بحيث يكون متجها نحو مقدمة 

السيارة.

قـم بتمريـر حـزام المقعـد خـالل نظام   ٣
تقييد حركة الطفـل وأدخل لوح الحزام 
في اإلبزيم. تأكد من عدم التواء الحزام.

قم بتركيب مشبك قفل بالقرب من لسان   ٤
حزام الحجر والكتف عن طريق إدخال 
نسـيج حزام الحجر والكتف من خالل 
فجوات مشـبك القفل. ثبّت الحزام في 
اإلبزيـم مـرة اخـر. إذا كان هنـاك أي 
د  ر اإلبزيم وأعِ ارتخاء فـي الحزام، حـرّ

تركيب مشبك القفل.
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مقعد الصغير (المقعد المؤازر) ■
انزع مسند الرأس إذا كان يؤثر على نظام   ١

تقييد حركة الطفل.

ضـع نظـام تقييـد حركـة الطفـل علـى   ٢
المقعـد بحيث يكون متجها نحو مقدمة 

السيارة.

أجلِـس الطفـل فـي نظـام تقييـد حركة   ٣
الطفـل. قـم بمواءمـة حـزام المقعد مع 
نظـام تقييد حركة الطفل باتباع تعليمات 
فـي  الحـزام  لسـان  وأدخـل  الصانـع 

اإلبزيم. تأكد من عدم التواء الحزام.
تأكد من أن حزام الكتف يمر بصورة صحيحة 
فـوق كتف الطفـل وأن حـزام الحجر موجود 

في أدنى موضع ممكن. (ص ٤٠)
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نزع نظام تقييد حركة طفل مركب باستعمال حزام مقعد
ادفـع زر تحريـر اإلبزيم وقم بضـمّ الحزام في 

ه بشكل تام. ملفّ

ISOFIX التركيب باستعمال مرتكز تثبيت صلب
انزع مسـند الـرأس إذا كان يؤثـر على نظام   ١

تقييد حركة الطفل.

قم بتوسيع الفجوة بين حشية المقعد وظهر المقعد قليال.  ٢
التثبيـت  بقضبـان  المشـابك  بتركيـب  قـم   ٣

الخاصة.
ا بشـريط  زً إذا كان نظـام تقييـد حركـة الطفل مجهّ
علـوي، ينبغـي تثبيـت الشـريط العلـوي بكتيفـة 

مرتكز التثبيت.
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زة بشريط علوي أنظمة تقييد حركة الطفل المجهّ
انزع مسند الرأس.  ١

قم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل باستعمال   ٢
حـزام المقعد أو مرتكـزات التثبيت الصلبة 

.ISOFIX

افتـح غطاء كتيفة التثبيت الخطافية، اشـبك   ٣
الخطـاف في كتيفـة التثبيت ثم احكم شـدّ 

الشريط العلوي.
تأكد من أن الشريط العلوي مثبّت بإحكام.

عند تركيب نظام تقييد حركة طفل  ■
دة من قبل صانع  يجب عليك شراء مشبك قفل من أجل تركيب نظام تقييد حركة الطفل. اتبع التعليمات المزوّ
نظام تقييد حركة الطفل. إذا كان نظام تقييد حركة الطفل لديك غير مجهز بمشـبك للقفل، يمكنك شـراء البند 

التالي من وكيل لكزس المحلي:
مشبك قفل لنظام تقييد حركة الطفل

(قطعة رقم 73119-22010)
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عند تركيب نظام تقييد حركة طفل (باستثناء تايوان) ■
اتبـع اإلرشـادات المعطاة في دليل تركيب نظام تقييـد حركة الطفل وأحكم تثبيت نظـام تقييد حركة الطفل 

في موضعه.
إذا كان نظـام تقييـد حركـة الطفل غيـر مثبت بصورة صحيحـة في موضعه، فقـد يُصاب الطفـل أو الركاب 

اآلخرين بجروح خطيرة أو حتى الوفاة في حالة الفرملة المفاجئة أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
إذا كان مقعـد السـائق يتداخـل مـع نظـام تقييـد حركـة  ●

الطفل ويحول دون تركيبه بصورة صحيحة، قم بتركيب 
نظـام تقييد حركـة الطفل علـى المقعد الخلفـي األيمن 
(سـيارات بعجلة قيادة يسـر) أو علـى المقعد الخلفي 

األيسر (سيارات بعجلة قيادة يمنى).
اضبـط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يتداخل مع نظام  ●

تقييد حركة الطفل.
ه  ● ال تعمد إلى تركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجّ

ا ال  لألمام على المقعد األمامي إال إذا كان ذلك أمرً
يمكن تجنبه.

ه لألمام في مقعد  عند تركيب نظام تقييد حركة طفل متجّ
ك المقعد إلى أقصى موضع خلفي  الراكب األمامي، حرّ

ممكن. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يسفر عن الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة في حالة انتفاخ أكياس الهواء.
ه للخلف  ● ا نظام تقييد حركة طفل متجّ ال تستعمل أبدً

على مقعد الراكب األمامي.
القوة الناشـئة عن االنتفاخ السريع لكيس الهواء الخاص 
بالراكـب األمامـي يمكن أن تتسـبب في وفـاة الطفل أو 

إصابته بجروح خطيرة في حالة وقوع حادث.
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عند تركيب نظام تقييد حركة طفل (باستثناء تايوان) ■
توجـد بطاقـة (بطاقـات) علـى حاجـب الشـمس لجهة  ●

الراكـب تشـير إلى أنـه يحظر تركيـب نظـام تقييد حركة 
ه للخلف على مقعد الراكب األمامي. طفل متجّ

تفاصيل البطاقة (البطاقات) موضحة في الشكل أدناه.

إذا كانـت الدولـة التي تقيم فيهـا لديها قوانيـن خاصة بنظام تقييـد حركة الطفل، يرجـى االتصال بوكيل  ●
لكزس المحلي لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.

ا من اسـتقرار حزام الكتف على وسـط كتف الطفل.  ● عند تركيب مقعد الصغير (مقعد مؤازر)، تأكد دائمً
ا عن رقبـة الطفل، ولكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يجعله يسـقط عن كتف  ينبغـي أن يبقـى الحزام بعيدً
الطفل. عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في حالة الفرملة المفاجئة 

أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
تأكد من أن الحزام ولوح الحزام مقفالن بإحكام ومن عدم التواء حزام المقعد. ●
هزّ نظام تقييد حركة الطفل لليسار واليمين ولألمام والخلف للتأكد من أنه قد تم تركيبه بإحكام. ●
ا بضبط المقعد. ● بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بشكل آمن، ال تقم أبدً
دة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل. ● اتبع جميع التعليمات المزوّ
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عند تركيب نظام تقييد حركة طفل (لتايوان) ■
اتبـع اإلرشـادات المعطاة في دليل تركيب نظام تقييـد حركة الطفل وأحكم تثبيت نظـام تقييد حركة الطفل 

في موضعه.
إذا كان نظـام تقييـد حركـة الطفل غيـر مثبت بصورة صحيحـة في موضعه، فقـد يُصاب الطفـل أو الركاب 

اآلخرين بجروح خطيرة أو حتى الوفاة في حالة الفرملة المفاجئة أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
إذا كان مقعد السائق يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل  ●

ويحـول دون تركيبه بصورة صحيحة، قـم بتركيب نظام 
تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي األيمن.

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

ا إلى استخدام نظام تقييد حركة طفل على  ● ال تعمد أبدً
مقعد الراكب األمامي.

القوة الناشـئة عن االنتفاخ السريع لكيس الهواء الخاص 
بالراكـب األمامـي يمكن أن تتسـبب في وفـاة الطفل أو 

إصابته بجروح خطيرة في حالة وقوع حادث.
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عند تركيب نظام تقييد حركة طفل (لتايوان) ■
توجد بطاقة (بطاقات) على حاجب الشمس لجهة  ●

ر تركيب نظام تقييد حركة طفل  الراكب تبيّن أنه يُحظَ
على مقعد الراكب األمامي.

تفاصيل البطاقة (البطاقات) موضحة في الشكل أدناه.

العبارة ”9L“ في الشكل التوضيحي ال عالقة لها بمحتويات بطاقة التحذير.
إذا كانـت الدولـة التي تقيم فيهـا لديها قوانيـن خاصة بنظام تقييـد حركة الطفل، يرجـى االتصال بوكيل  ●

لكزس المحلي لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
ا من مـرور حزام الكتف على وسـط كتف الطفل.  ● عنـد تركيـب مقعـد الصغير (مقعد مـؤازر)، تأكد دائمً

ا عن رقبة الطفل ولكن ليس بالقدر الذي يجعله يسقط عن كتفه. عدم االلتزام  يجب أن يبقى الحزام بعيدً
بذلـك يمكـن أن يُسـفر عن الوفـاة أو اإلصابة بجـروح خطيرة في حالـة الفرملة المفاجئـة أو االنحراف 

المفاجئ أو وقوع حادث.
تأكد من أن الحزام ولوح الحزام مقفالن بإحكام ومن عدم التواء حزام المقعد. ●
هزّ نظام تقييد حركة الطفل لليسار واليمين ولألمام والخلف للتأكد من أنه قد تم تركيبه بإحكام. ●
ا بضبط المقعد. ● بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بشكل آمن، ال تقم أبدً
دة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل. ● اتبع جميع التعليمات المزوّ

لتركيب نظام تقييد حركة طفل بمرتكزات التثبيت بصورة صحيحة ■
عند استخدام مرتكزات التثبيت السفلية، تأكد من عدم وجود مواد غريبة حول مرتكزات التثبيت ومن عدم 
احتبـاس حـزام المقعد خلف نظام تقييد حركة الطفل. تأكـد من إحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، وإال 
فإنه قد يتسـبب في وفاة الطفل أو الركاب اآلخرين في السـيارة أو إصابتهم بجروح خطيرة في حالة الفرملة 

المفاجئة أو االنحراف المفاجئ أو وقوع حادث.
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تنبيهات احتياطية حول غاز العادم

تتضمن غازات العادم مواد ضارة بجسم اإلنسان إذا تم استنشاقها.

تتضمـن غـازات العـادم غاز أول أكسـيد الكربون (CO) الضـار، وهو غاز عديـم اللون وعديـم الرائحة. قم 
بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم االلتزام بذلك قد يتسـبب في تسـرب غازات العادم إلى داخل السيارة وقد يؤدي إلى وقوع حادث بسبب 
ض لمخاطر صحية خطيرة. الدوار، أو قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرّ

نقاط هامة أثناء القيادة ■
ا. ● احتفظ بغطاء صندوق األمتعة مغلقً
ا، افتـح النوافذ  ● إذا شـممت رائحـة غـازات العادم في السـيارة حتى عندمـا يكون صنـدوق األمتعة مغلقً

واطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي بأسرع وقت ممكن.
ل للسيارة ■ عند اإليقاف المطوّ

إذا كانـت السـيارة فـي مـكان رديء التهويـة أو في مكان مغلـق، مثل الموقـف الخاص للسـيارة (كراج  ●
د. المنزل)، أوقف تشغيل نظام الهايبرِ

د في وضع التشغيل لفترة زمنية طويلة. ● ال تترك السيارة مع كون نظام الهايبرِ
ب  إذا لم يكن باإلمكان تجنّب مثل هذا الوضع، قم بإيقاف السـيارة في مكان مفتوح وتأكد من عدم تسـرّ

أدخنة العادم إلى داخل السيارة.
د في وضع التشـغيل في منطقة تتراكم فيها الثلـوج أو في مكان تهطل فيه الثلوج. إذا  ● ال تتـرك نظام الهايبرِ

ع غازات العادم وتتسـرب إلى  د فقد تتجمّ تراكمـت أكوام من الثلج حول السـيارة أثناء عمل نظام الهايبرِ
داخل السيارة.

أنبوب العادم ■
نظـام العـادم يتطلب الفحـص على فترات دورية منتظمـة. إذا كانت هناك أية ثقوب أو تشـققات ناجمة عن 
تصـدؤ، أو تلـف في إحد الوصـالت أو صوت غير طبيعي من العادم، تأكد من فحص وتصليح سـيارتك 

بواسطة وكيل لكزس المحلي. 
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د خصائص نظام الهايبرِ

د (الهجيـن). وهي تختلف في خصائصها عن السـيارات  سـيارتك هي سـيارة من النوع الهايبرِ
ا، وقم بتشغيلها بعناية. التقليدية. تأكد من أن خصائص سيارتك مألوفة لديك تمامً

) وذلك  ك يعمل على البنزين وموتور كهربائي (موتور جرّ د بين استخدام محرّ يجمع نظام الهايبرِِ
ن كفاءة استهالك الوقود ويقلل من انبعاث غازات العادم. ا لظروف القيادة، األمر الذي يحسّ تبعً

الشكل التوضيحي هو مثال للشرح وقد يختلف عن البند الفعلي.
ك البنزين المحرّ  

( الموتور الكهربائي (موتور الجرّ  
عندما تكون السيارة متوقفة/أثناء بدء االنطالق ◆

ك البنزين عـن العمل* عندما يتم إيقاف حركة السـيارة. أثنـاء بدء االنطالق،  يتوقـف المحـرّ
) على دفع السـيارة. في السـرعات المنخفضة أو عند  يعمل الموتور الكهربائي (موتور الجرّ
ك* واسـتخدام الموتـور الكهربائي (موتور  السـير على منحـدر غير حاد، يتم إيقـاف المحرّ

.( الجرّ
) عندما يكـون ذراع ناقل الحركـة في الوضع  د (بطارية الجـرّ ال يتـم شـحن البطارية الهايبـرِ

.N المتعادل
ك إلخ، ال يتم إيقاف  ) بحاجة للشحن أو أثناء إحماء المحرّ د (بطارية الجرّ عندما تصبح البطارية الهايبرِ  :*

ك البنزين تلقائيًا. (ص ٧٨) المحرّ
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أثناء القيادة العادية ◆
 ( ك البنزيـن في المقـام األول. يقوم الموتـور الكهربائي (موتـور الجرّ يتـم اسـتخدام المحرّ

) بالقدر الضروري. د (بطارية الجرّ بشحن البطارية الهايبرِ
عند التسريع بقوة ◆

) إلى قدرة  د (بطارية الجرّ عند الضغط بشدة على دواسة السرعة، تضاف قدرة البطارية الهايبرِ
.( ك البنزين من خالل الموتور الكهربائي (موتور الجرّ المحرّ

عند الفرملة (الفرملة التجديدية) ◆
) كمولّد للقـدرة الكهربائية، ويتم  تقـوم العجالت بتشـغيل الموتور الكهربائـي (موتور الجرّ

.( د (بطارية الجرّ شحن البطارية الهايبرِ
نظام إشعار القرب من السيارة (لتايوان)

ا لسـرعة  ا عن الدوران، يتم تشـغيل صوت متغيّر تبعً ك البنزين متوقفً عنـد القيادة مع كون المحرّ
القيادة لتحذير األشـخاص القريبين من موضع اقتراب السـيارة. يتوقف الصوت عندما تتجاوز 

سرعة السيارة حوالى km/h 25 (٢٥ كم/ساعة).
اضغـط المفتاح إليقـاف الصـوت بينما يكون 

.ON مفتاح القدرة في وضع التشغيل
يضيء المؤشر الموجود على المفتاح عند إيقاف 
الصوت. لتشـغيل الصوت، اضغـط المفتاح مرة 

.أخر
يتـم تفعيـل هـذا النظـام كلما تـم تحويـل مفتاح 

.ON القدرة إلى وضع التشغيل
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الفرملة التجديدية ■
في األوضاع التالية، يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية ويمكن الحصول على قدرة خفض سـرعة 

 .( د (بطارية الجرّ السيارة (إبطاء حركتها) إضافة إلى إعادة شحن البطارية الهايبرِ
● .S أو D تحرير دواسة السرعة (رفع القدم عنها) أثناء القيادة بينما يكون ناقل الحركة على أحد الوضعين
● .S أو D ضغط دواسة الفرامل أثناء القيادة بينما يكون ناقل الحركة على أحد الوضعين

■ EV مؤشر
يضـاء مؤشـر الوضـع EV عنـد قيـادة السـيارة باسـتخدام 
) فقـط أو عنـد إيقـاف  الموتـور الكهربائـي (موتـور الجـرّ

ك البنزين. المحرّ

ك البنزين أال يتوقف فيها ■ الظروف التي يمكن للمحرّ
ك البنزين تلقائيًا. ولكن من الممكن أال يتوقف تلقائيًا في الظروف التالية:  يتم تشغيل وإيقاف المحرّ

ك البنزين ● أثناء إحماء (تسخين) المحرّ
● ( د (بطارية الجرّ أثناء شحن البطارية الهايبرِ
) مرتفعة أو منخفضة ● د (بطارية الجرّ عندما تكون درجة حرارة البطارية الهايبرِ
عند تشغيل الدفاية ●

■ ( د (بطارية الجرّ شحن البطارية الهايبرِ
) لذا فإن البطارية ال تحتاج للشـحن من  د (بطارية الجرّ ك البنزين يقوم بشـحن البطارية الهايبـرِ بمـا أن المحـرّ
د (بطارية  مصدر خارجي. ولكن إذا بقيت السيارة متوقفة لفترة زمنية طويلة فسيتم تفريغ شحنة البطارية الهايبرِ
) ببطء. لهذا السـبب، تأكد من قيادة السـيارة مرة واحدة على األقل كل بضعة شـهور لمدة ٣٠ دقيقة أو  الجرّ
ا ولم تتمكن من  ) تمامً د (بطاريـة الجرّ مسـافة km 16 (١٦ كـم) على األقل. إذا فرغت شـحنة البطارية الهايبرِ

د، اتصل بوكيل لكزس المحلي. تشغيل نظام الهايبرِ
شحن البطارية ١٢ فولت ■

ص ٥٣١

بعد أن تفرغ شحنة البطارية ١٢ فولت أو إذا تم نزع طرف التوصيل وأعيد تركيبه أثناء االستبدال إلخ. ■
د  ك البنزيـن أال يتوقـف عن العمل حتى ولو كانت السـيارة تسـير على شـحنة البطاريـة الهايبرِ يمكـن للمحـرّ

). إذا استمر ذلك لبضعة أيام، اتصل بوكيل لكزس المحلي. (بطارية الجرّ
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ا ■ د تحديدً األصوات واالهتزازات الصادرة عن السيارة الهايبرِ
ك على الرغم من قدرة السيارة على الحركة مع كون مؤشر الجاهزية  قد ال يكون هناك صوت أو اهتزاز للمحرّ
ل وتأكد مـن تحويل ناقل الحركة إلى  . من أجل السـالمة، اسـتخدم فرامل اإليقاف المطوّ ”READY“ مضـاءً

ل.  الوضع P عند إيقاف السيارة في وضع اإليقاف المطوّ
: د، وهي ال تعتبر خلالً من الممكن أن تصدر األصوات أو االهتزازات التالية أثناء تشغيل نظام الهايبرِ

ك. ● من الممكن سماع أصوات الموتور من حجيرة المحرّ
) خلـف المقاعد الخلفية عند بدء أو إيقاف  ● د (بطارية الجرّ مـن الممكن سـماع أصوات من البطارية الهايبرِ

د. تشغيل نظام الهايبرِ
)، خلف  ● د (بطارية الجرّ ل، مثل صوت طقة أو ارتطـام، من البطارية الهايبـرِ تصـدر أصوات تشـغيل المرحّ

د. المقاعد الخلفية عند بدء أو إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
ا. ● د عندما يكون غطاء صندوق األمتعة مفتوحً من الممكن سماع أصوات من نظام الهايبرِ
ك البنزين أو عند القيادة  ● مـن الممكن سـماع أصوات من ناقل الحركة عندما يبدأ أو يتوقف تشـغيل المحـرّ

ك في وضع الالتعشيق. بسرعات منخفضة أو أثناء دوران المحرّ
ك عند التسريع بشدة. ● من الممكن سماع أصوات المحرّ
مـن الممكن سـماع أصوات ناتجة عن الفرامل التجديدية عند ضغط دواسـة الفرامـل أو عند تحرير (رفع  ●

القدم عن) دواسة السرعة.
ك البنزين. ● من الممكن اإلحساس باهتزاز عند بدء أو إيقاف تشغيل المحرّ
من الممكن سماع أصوات مروحة التبريد من منافذ دخول الهواء على كال جانبي ظهر المقعد الخلفي. ●

نظام إشعار القرب من السيارة (لتايوان) ■
في الحاالت التالية، قد يكون من الصعب على األشخاص المحيطين بالسيارة أن يسمعوا صوت نظام إشعار 

القرب من السيارة.
في المناطق التي تكون الضوضاء فيها شديدة ●
في الريح أو المطر ●

ا لكون نظام إشـعار القرب من السـيارة مركبًا على الجهة األمامية للسـيارة قد تكون هناك صعوبة  كذلك، نظرً
أكبر في سماع صوته من الجهة الخلفية للسيارة مقارنة بالجهة األمامية.

عندما يومض المؤشر الموجود على مفتاح إيقاف نظام إشعار القرب من السيارة (لتايوان) ■
قد يكون نظام إشـعار القرب من السـيارة مصابًا بخلل. اطلب فحص السـيارة بواسـطة وكيل لكزس المحلي 

على الفور.
الصيانة واإلصالح والتدوير والتخلّص ■

اتصـل بوكيـل لكـزس المحلي بخصوص الصيانـة واإلصالح والتدويـر والتخلّص. ال تتخلّص من السـيارة 
بنفسك.

الضبط حسب الطلب ■
.(EV مثل تشغيل/إيقاف مؤشر) يمكن تغيير التهيئات

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب:ص ٥٥٨)
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د تنبيهات احتياطية حول نظام الهايبرِ

 650 V د، ألنه نظـام فولطية كهربائية عالية [حوالى التـزم الحـرص عند التعامل مع نظام الهايبرِ
(٦٥٠ فولت) كحد أقصى] إضافة إلى احتوائه على قطع تصبح شـديدة السـخونة أثناء تشـغيل 

د. تقيّد بمضمون بطاقات التحذير المثبتة على السيارة. نظام الهايبرِ

الشكل التوضيحي هو مثال للشرح وقد يختلف عن البند الفعلي.
بطاقة تحذير  

وحدة تنظيم القدرة  
( الموتور الكهربائي (موتور الجرّ  

( د (بطارية الجرّ البطارية الهايبرِ  

سدادة الصيانة  
كبالت عالية الفولطية (برتقالية اللون)  

كمبرسور تكييف الهواء  
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( د (بطارية الجرّ منافذ دخول الهواء إلى البطارية الهايبرِ
توجد منافذ لدخول الهواء على كال جانبي ظهر 
د  المقعـد الخلفي لغرض تبريد البطارية الهايبرِ
). عنـد انسـداد منافـذ دخـول  (بطاريـة الجـرّ
الهـواء، يتـم تقييـد عمليـات تشـغيل البطارية 
ممـا يؤدي إلـى تراجـع مسـتو االقتصاد في 

استهالك الوقود.

نظام اإليقاف الطارئ
عندمـا يرصد مستشـعر الصدمـات صدمة من مسـتو معيّن، يعمـل نظام اإليقـاف (اإلغالق) 
الطـارئ على قطع التيار الكهربائي العالي الفولطيـة ويوقف مضخة الوقود لتقليل خطر الصعق 
ب الوقود إلى الحد األدنى. إذا تم تفعيل نظام اإليقاف الطارئ فلن تتمكن من  الكهربائي وتسـرّ
د مرة أخر، قم باستشارة وكيل لكزس  بدء تشغيل سيارتك مرة أخر. لبدء تشغيل نظام الهايبرِ

المحلي.
د رسالة تحذير الهايبرِ

د أو عند تنفيذ عملية غير صحيحة. يتم تلقائيًا عرض رسالة عند حدوث خلل في نظام الهايبرِ
إذا ظهـرت رسـالة تحذيرية في شاشـة عرض 
واتّبـع  الرسـالة  اقـرأ  المتعـددة،  المعلومـات 

التعليمات. (ص ٤٦٤)

إذا أضاء ضوء تحذيري أو ظهرت رسالة تحذيرية، أو تم فصل البطارية ١٢ فولت ■
د. في تلك الحالة، حاول أن تبدأ تشغيل النظام مرة أخر. إذا لم يضاء  من الممكن أال يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ

مؤشر الجاهزية ”READY“، اتصل بوكيل لكزس المحلي.
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نفاد الوقود ■
د، قم بتزويد السـيارة بكمية مـن البنزين تكفي على  عندمـا ينفد وقود السـيارة وال يمكن تشـغيل نظـام الهايبرِ
األقـل لجعـل ضـوء تحذير انخفـاض مسـتو الوقـود ( ص ٤٦٠، ٤٨٦) ينطفـئ. إذا لم تكـن هناك إال 
د. (الكمية القياسـية للوقود هي حوالى كميـة قليلـة من الوقود فقد ال يكون باإلمكان بدء تشـغيل نظام الهايبرِ
L 9.9 [٩٫٩ لتر] عندما تكون السـيارة على سـطح منبسـط. ويمكن لهذه القيمة أن تختلف إذا كانت السيارة 

على منحدر.) قم بإضافة المزيد من الوقود عندما تكون السيارة مائلة.)
الموجات الكهرومغناطيسية ■

د تنطوي علـى تحصين ضد  ● األجـزاء والكبـالت ذات الفولطيـة الكهربائيـة العاليـة في السـيارات الهايبـرِ
الكهرومغناطيسـية وبالتالـي فـإن مقـدار الموجـات الكهرومغناطيسـية المنبعثـة منها مماثـل تقريبًا لذلك 

ك بنزين أو المنبعثة من األجهزة اإللكترونية المنزلية. المنبعث من السيارات التقليدية التي تعمل بمحرّ
ا) صوتيًا في بعض أجزاء الراديو المنتجة من قبل صانع آخر ● يمكن لسيارتك أن تسبّب تداخالً (تشويشً

■ ( د (بطارية الجرّ البطارية الهايبرِ
) أن  د (بطارية الجرّ ) عمر خدمة محـدود. يمكن لعمر خدمة البطارية الهايبـرِ د (بطارية الجرّ للبطاريـة الهايبـرِ

ا ألسلوب القيادة وظروف القيادة. يتغيّر تبعً
إقرار التوافق ■

ا لالئحة ECE100 (أمان البطارية الكهربائية للسيارة). هذا الطراز متوافق مع انبعاثات غاز الهيدروجين طبقً

تنبيهات احتياطية حول الفولطية الكهربائية العالية ■
تحتـوي السـيارة على نظامي تيار مباشـر DC وتيار متردد AC عاليي الفولطيـة إضافة إلى نظام ١٢ فولت. 
ا ويمكن أن تتسـبّب في اإلصابة بحروق  الفولطية العالية للتيار المباشـر DC والتيار المتردد AC خطرة جدً

شديدة وصدمة كهربائية قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا إلـى لمـس أو تفكيـك أو نـزع أو اسـتبدال األجـزاء والكبـالت ذات الفولطيـة العالية أو  ●  ال تعمـد أبـدً

التها. موصّ
د سـاخنًا بعد بدء التشغيل نتيجة استخدام النظام للفولطية العالية. التزم الحرص بشأن  ● يصبح نظام الهايبرِ

ا بمضمون بطاقـات التحذير المثبتة على  كل مـن الفولطيـة العالية ودرجة الحرارة المرتفعـة، وتقيّد دائمً
السيارة.

ا فتـح ثقـب النفـاذ إلـى سـدادة الصيانـة  ● ال تحـاول أبـدً
الصيانـة  الخلفيـة. سـدادة  المقاعـد  الموجـود خلـف 
م فقط عند صيانة السـيارة وهـي عرضة لفولطية  تُسـتخدَ

كهربائية عالية.
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تنبيهات حول الحوادث على الطرق ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة:

ل ذراع ناقل الحركـة إلى الوضـع P، وقم بتعشـيق فرامل اإليقاف  ● جْ بسـيارتك عـن الطريق، وحـوّ ـرُ  اخْ
د. ل، وأوقِف نظام الهايبرِ المطوّ

التها. ● ال تلمس األجزاء والكبالت ذات الفولطية العالية وموصّ
إذا كانت هناك أسـالك كهربائية مكشـوفة داخل أو خارج سـيارتك فقد تحدث صدمة كهربائية. ال تعمد  ●

ا إلى لمس األسالك الكهربائية المكشوفة. أبدً
ب لمادة سائلة، ال تلمس السائل ألنه من الممكن أن يكون محلوالً كهربائيًا شديد القلوية  ● إذا حدث تسرّ

ا  ). إذا المست بشرتك أو عينيك، اغسلها على الفور إلزالتها مستخدمً د (بطارية الجرّ من البطارية الهايبرِ
ا من الماء أو محلول حمض البوريك إذا أمكن. راجع الطبيب على الفور. ا كبيرً قدرً

ا إلى استعمال طفاية حريق  ● د، غادر السيارة بأسرع ما يمكن. ال تعمد أبدً إذا شبّ حريق في السيارة الهايبرِ
غيـر مخصصة للحرائق الكهربائية (التي سـببها مشـكلة تتعلق بالكهرباء). إن اسـتعمال الماء ولو بكمية 

ضئيلة يمكن أن ينطوي على خطورة.
إذا احتجـت لقطـر سـيارتك، افعـل ذلك بينمـا تكون العجـالت الخلفيـة مرفوعة. إذا كانـت العجالت  ●

) على األرض عنـد قطر السـيارة، من الممكن أن يسـتمر  المتصلـة بالموتـور الكهربائـي (موتـور الجـرّ
الموتور في توليد الكهرباء. يمكن لذلك أن يتسبب في نشوب حريق. (ص ٤٥٢)

بًا للسائل على األرض، فقد يكون نظام الوقود مصابًا  ● د األرض تحت السـيارة بعناية. إذا وجدت تسرّ تفقّ
بتلف. غادر السيارة بأسرع ما يمكن.

■ ( د (بطارية الجرّ البطارية الهايبرِ
د. لمنـع وقوع حوادث، يتم جمـع البطاريات  ● ا إلى بيع أو تسـليم أو تعديل البطاريـة الهايبرِ ال تعمـد أبـدً

د المنزوعة من سـيارات تم التخلّص منها وذلك من خالل وكالء لكزس. ال تتخلّص من البطارية  الهايبرِ
بنفسك.

مـا لـم يتم جمـع البطارية بطريقة صحيحة، يمكن لألمور التالية أن تحدث متسـبّبة فـي الوفاة أو اإلصابة 
بجروح خطيرة:

د أو طرحها ضمن النفايات بطريقة غير مشـروعة، وهو عمل فيه •  قـد يتم التخلّص من البطاريـة الهايبرِ
خطـر على البيئة أو قد يقوم شـخص مـا بلمس جزء ينطوي علـى فولطية كهربائية عاليـة، األمر الذي 

يتسبّب في حدوث صدمة كهربائية.
د •  د. إذا تم اسـتخدام البطارية الهايبرِ صة لالسـتخدام حصريًا في سـيارتك الهايبرِ د مخصّ بطارية الهايبرِ

خارج سيارتك أو تم تعديلها بأي طريقة فقد تقع حوادث مثل الصدمات الكهربائية أو توليد حرارة أو 
ب سائل البطارية (المحلول اإلليكتروليتي). انبعاث دخان أو انفجار أو تسرّ

عند بيع أو تسـليم سيارتك تكون احتماالت وقوع حادث كبيرة للغاية ألن الشخص الذي يستلم السيارة 
قد ال يكون على علم بهذه األخطار.

ض لصدمات كهربائية  ● د منهـا فهناك خطر التعـرّ  إذا تـم التخلّـص من سـيارتك دون نـزع البطارية الهايبرِ
ب عليك التخلّص  التها. إذا توجّ خطيرة في حال مالمسة األجزاء والكبالت ذات الفولطية العالية وموصّ
لة.  د بواسطة وكيل لكزس المحلي أو ورشة خدمة مؤهّ من سـيارتك، يجب التخلّص من البطارية الهايبرِ
د بطريقة صحيحة فقد تتسبّب في صدمات كهربائية يمكن أن تسفر  إذا لم يتم التخلّص من البطارية الهايبرِ

عن الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة.
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■ ( د (بطارية الجرّ منافذ دخول الهواء إلى البطارية الهايبرِ
ال تضع أشياء تسدّ منافذ دخول الهواء. عند انسداد منافذ دخول الهواء، يتم تقييد عمليات تشغيل البطارية  ●

مما يؤدي إلى تراجع مستو االقتصاد في استهالك الوقود.
د (بطارية  ● قـم بتنظيـف منافذ دخـول الهواء على فتـرات منتظمة لتفادي التسـخين الزائد للبطاريـة الهايبرِ

.( الجرّ
 ال تـدع المـاء أو األشـياء الدخيلة تدخل في منافـذ دخول الهواء ألن ذلك يمكن أن يتسـبب في حدوث  ●

.( د (بطارية الجرّ تماس كهربائي وتلف البطارية الهايبرِ
د  ● اد ماء. إذا انسكب الماء على البطارية الهايبرِ ال تحمل في السيارة كميات كبيرة من الماء، مثل قوارير برّ

) فقد تتلف البطارية. (بطارية الجرّ
اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
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نظام منع التشغيل

تتضمن مفاتيح السـيارة شـرائح إرسال واسـتقبال إلكترونية مدمجة تعمل على منع بدء تشغيل 
ا في كمبيوتر السيارة. ل مسبقً د إذا كان المفتاح غير مسجّ نظام الهايبرِ

ا بترك المفاتيح داخل السيارة عند مغادرة السيارة. ال تقم أبدً
م للمساعدة على منع سرقة السيارة لكنه ال يضمن األمان المطلق ضد جميع  هذا النظام مصمّ

محاوالت سرقة السيارة.
يومض ضوء المؤشـر بعـد إدارة مفتاح القدرة 
إلـى وضـع اإليقـاف لإلشـارة إلـى أن النظـام 

يعمل.
يتوقـف ضوء المؤشـر عن الوميـض بعد إدارة 
مفتاح القدرة إلى الوضع ACCESSORY أو 

ON للداللة على أنه تم إلغاء النظام.

صيانة النظام ■
ك من نوع ال يتطلّب الصيانة. زة بنظام مانع تشغيل محرّ السيارة مجهّ

حاالت قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام ■
إذا المس مقبض المفتاح مادة معدنية ●
ز بشـريحة إرسـال واسـتقبال  ● ز بنظام أمني (مفتاح مجهّ ـا لمفتاح مجهّ ا أو مالمسً إذا كان المفتاح قريبًا جدً

إلكترونية) لسيارة أخر
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ك ■ شهادات لنظام مانع تشغيل المحرّ
للسيارات المباعة في تايوان

للسيارات المباعة في سنغافورة

لضمان تشغيل النظام بطريقة صحيحة ■
ال تعمد إلى تعديل أو نزع النظام. إذا تم تعديل النظام أو نزعه، فال يمكن ضمان التشغيل الصحيح للنظام.



٨٧ ١-٣. نظام منع السرقة

مان
واأل

المة 
الس

جل 
من أ

١

GS450h_300h_OM30G75H

ه اإلنذار منبّ

منبّه اإلنذار
يستخدم منبّه اإلنذار ضوءا وصوتًا إلعطاء تحذير عند اكتشاف حالة اقتحام.

يتم إطالق منبّه اإلنذار في الحاالت التالية عندما يكون منبّه اإلنذار مهيأ للتشغيل:
باستثناء الفلبين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وبروناي وتايوان وماكاو
ض أي بـاب مقفل لعملية فكّ قفله أو فتحه بأي طريقة غير اسـتعمال وظيفة الدخول  ● إذا تعـرّ

م الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي. (يتم قفل األبواب مرة أخر تلقائيًا.) أو التحكّ
م  ● إذا تم فكّ قفل صندوق األمتعة أو فتحه بأي طريقة غير اسـتعمال وظيفة الدخول أو التحكّ

الالسلكي عن بعد.
ك. ● إذا تم فتح غطاء المحرّ
إذا رصد مستشـعر االقتحام شـيئًا يتحرك داخل السيارة. (إذا قام شـخص باقتحام السيارة.)  ●

ا) زً (إذا كان مجهّ
ا) ● زً ا في درجة ميالن السيارة. (إذا كان مجهّ إذا رصد مستشعر الميالن تغيرً
للفلبين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وبروناي وتايوان وماكاو
ض أي بـاب أو صنـدوق األمتعـة المقفـل لعملية فكّ قفلـه أو فتحه بـأي طريقة غير  ● إذا تعـرّ

 م الالسـلكي عـن بعد. (يتـم قفل األبواب مـرة أخر اسـتعمال وظيفـة الدخـول أو التحكّ
تلقائيًا.)

ك. ● إذا تم فتح غطاء المحرّ
إذا رصد مستشعر االقتحام شيئًا يتحرك داخل السيارة. (إذا قام شخص باقتحام السيارة.) ●

تهيئة (تفعيل) نظام منبّه اإلنذار
وغطـاء  األمتعـة  وصنـدوق  األبـواب  أغلـق 
ك واقفـل جميـع األبـواب. تتـم تهيئـة  المحـرّ

(تفعيل) النظام تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية.
وماليزيـا  وسـنغافورة  الفلبيـن  باسـتثناء 
وإندونيسـيا وتايلند وبروناي وتايوان وماكاو، 
يمكـن تفعيـل (تهيئـة) منبّه اإلنذار باسـتعمال 

ا. المفتاح الميكانيكي أيضً
يتغير ضوء المؤشـر مـن إضاءة ثابتـة إلى وميض 

متقطع عندما تتم تهيئة النظام.
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إلغاء تفعيل منبّه اإلنذار أو إيقافه
قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية إللغاء تفعيل منبّه اإلنذار أو إيقافه:

باستثناء الفلبين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وبروناي وتايوان وماكاو
قم بفكّ قفل األبواب. ●
أدر مفتاح القدرة إلى وضع الكماليات ACCESSORY أو التشـغيل ON، أو ابدأ تشـغيل  ●

د. (يتم إلغاء تفعيل منبّه اإلنذار أو إيقافه بعد بضع ثوان.) نظام الهايبرِ
للفلبين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وبروناي وتايوان وماكاو
م  ● قـم بفـكّ قفـل األبـواب أو افتـح صنـدوق األمتعـة باسـتعمال وظيفـة الدخـول أو التحكّ

الالسلكي عن بعد.
د. (يتم إلغاء تفعيل منبّه اإلنذار أو إيقافه بعد بضع ثوان.) ● ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ

صيانة النظام ■
زة بنظام إنذار من نوع ال يتطلّب الصيانة. السيارة مجهّ

أمور يجب التحقق منها قبل قفل السيارة ■
لتفادي إطالق منبّه اإلنذار بصورة غير متوقعة وسرقة السيارة، تأكد من اآلتي:

ال أحد داخل السيارة. ●
زة) مغلقة قبل تهيئة منبّه اإلنذار. ● النوافذ وفتحة السقف القمرية (إذا كانت مجهّ
ال توجد أشياء ثمينة أو ممتلكات شخصية أخر متروكة داخل السيارة. ●

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

(إيقاف منبّه اإلنذار يؤدي إلى إلغاء تفعيل نظام اإلنذار.)
باسـتثناء الفلبين وسـنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند  ●

وبرونـاي وتايـوان ومـاكاو: تـم فتـح صنـدوق األمتعـة 
باستعمال المفتاح الميكانيكي.
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للفلبين وسـنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند وبروناي  ●
وتايوان وماكاو: تم فكّ قفل األبواب باسـتعمال المفتاح 
الميكانيكـي، أو تـم فتـح صنـدوق األمتعـة باسـتعمال 

المفتاح الميكانيكي.

يقوم شـخص موجود داخل السـيارة بفتـح أحد األبواب  ●
ك، أو يقوم بفكّ قفل  أو صنـدوق األمتعة أو غطـاء المحرّ

السيارة باستعمال أحد أزرار القفل الداخلية.

عند إعادة شـحن بطارية السـيارة ١٢ فولت أو استبدالها  ●
بينما تكون السيارة مقفلة. (ص ٥٣٢)

قفل أبواب يعمل على نظام اإلنذار ■
في الحاالت التالية، قد يتم قفل الباب تلقائيًا:

عندما يبقى شخص في السيارة ويقوم بفكّ قفل الباب ويتم تفعيل منبّه اإلنذار. ●
، قام شخص موجود في السيارة بفكّ قفل الباب. ● الً بينما كان منبّه اإلنذار مفعّ
عند شحن أو استبدال البطارية ١٢ فولت ●

الضبط حسب الطلب ■
فـي بعض الموديـالت، يمكن تهيئة منبّه اإلنذار بحيـث يعمل أو ال يعمل عند اسـتخدام المفتاح الميكانيكي 

لفكّ القفل. (الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

لضمان تشغيل النظام بطريقة صحيحة ■
ال تعمد إلى تعديل أو نزع النظام. إذا تم تعديل النظام أو نزعه، فال يمكن ضمان التشغيل الصحيح للنظام.
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ا) زً ا) ومستشعر الميالن (إذا كان مجهّ زً مستشعر االقتحام (إذا كان مجهّ
مستشعر االقتحام يرصد دخول شخص بالقوة أو حركة داخل السيارة. ●
مستشـعر الميالن يرصد التغيرات في درجة ميالن السـيارة، كما يحدث عند قطر السيارة من  ●

مكانها.
م لردع ومنع محاوالت سـرقة السـيارة ولكنـه ال يضمن تحقيق األمان المطلق  هذا النظام مصمّ

ضد جميع عمليات االقتحام.
يمكن إلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن باستعمال مفتاح اإللغاء.

تهيئة مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن ■
 .( الً تتم تهيئة مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن تلقائيًا عندما يكون منبّه اإلنذار مهيئًا (مفعّ

(ص ٨٧)
إلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن ■

عند ترك حيوانات أو أشياء متحركة أخر داخل السيارة، تأكد من إيقاف مستشعر االقتحام 
ومستشـعر الميـالن قبـل تهيئة (تفعيـل) منبّه اإلنـذار، ألنه سـوف يسـتجيب للحركة داخل 

السيارة.
أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.  ١

اضغـط مفتـاح إلغاء مستشـعر االقتحام   ٢
ومستشعر الميالن.

تظهر رسـالة فـي شاشـة عـرض المعلومات 
المتعددة في مجموعة العدادات.

اضغـط المفتـاح مـرة أخـر إلعـادة تفعيـل 
مفتـاح إلغـاء مستشـعر االقتحـام ومستشـعر 

الميالن.

إلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن وإعادة تفعيلهما تلقائيًا ■
يبقى منبّه اإلنذار في وضع التفعيل حتى لو تم إلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن. ●
بعد إلغاء مستشـعر االقتحام ومستشـعر الميالن، يؤدي ضغط مفتاح القدرة أو فكّ قفل األبواب باستعمال  ●

م الالسـلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي إلى إعادة تفعيل مستشـعر االقتحام  وظيفة الدخول أو التحكّ
ومستشعر الميالن.

يعاد تفعيل مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن تلقائيًا عند تعطيل نظام اإلنذار. ●
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اعتبارات تتعلق برصد مستشعر االقتحام ■
قد يتسبب المستشعر في إطالق منبّه اإلنذار في الحاالت التالية:

عندمـا تكون إحد النوافذ أو فتحة السـقف القمرية (إذا  ●
زة) مفتوحة. كانت مجهّ

في هذه الحالة، يمكن للمستشعر أن يرصد ما يلي:
الرياح أو حركة أشـياء مثل أوراق الشـجر والحشرات • 

داخل السيارة
الموجـات فـوق الصوتيـة المنبعثـة مـن أجهـزة مثـل • 

مستشعرات االقتحام لسيارات أخر
حركة األشخاص خارج السيارة• 

عند وجود مواد غير ثابتة، مثل كماليات متدلية أو مالبس  ●
معلقة على عالقات المعاطف، بداخل السيارة.

ض فيها السـيارة لصدمات أو  ● ضـة الهتـزازات أو ضوضاء شـديدة، أو الحاالت التـي تتعرّ األماكـن المعرّ
رة: اهتزازات متكرّ

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات• 
عند نقل السيارة بواسطة عبارة بحرية أو شاحنة أو قطار إلخ• 
عند إزالة صقيع ملتصق بالسيارة• 
عندما تكون السيارة داخل مغسلة سيارات أوتوماتيكية أو مغسلة سيارات تعمل بالضغط العالي• 
د أو حدوث عاصفة برقية•  عند سقوط البَرَ

اعتبارات تتعلق بمستشعر الميالن ■
قد يتسبب المستشعر في إطالق منبّه اإلنذار في الحاالت التالية:

عند نقل السيارة بواسطة سفينة أو شاحنة أو قطار إلخ. ●
عند إيقاف السيارة في موقف سيارات. ●
عند وجود السيارة في مغسلة سيارات تتسبب في تحرك السيارة. ●
عند انخفاض ضغط نفخ أي من اإلطارات. ●
عند رفع السيارة على رافعة. ●
عند حدوث زلزال أو انهيار الطريق. ●
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لضمان التشغيل الصحيح لمستشعر االقتحام ■
لضمان عمل المستشعرات بصورة صحيحة، ال تلمسها  ●

أو تغطيها.

رات الهواء (منعشات الجو) أو أي منتجات  ● ال ترشّ معطّ
أخر على فتحات المستشعر مباشرة.

تركيب كماليات غير قطع لكزس األصلية أو ترك أشـياء بين مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي يمكن  ●
أن يقلّل من كفاءة أداء الرصد.

قد يتم إلغاء مستشعر االقتحام عندما يكون المفتاح اإللكتروني قريبًا من السيارة. ●



٩٣

٢مجموعة العدادات
مجموعة العدادات  .٢

٩٤ ....... أضواء التحذير والمؤشرات
١٠٠ ............ المقاييس والعدادات

شاشة عرض المعلومات 
المتعددة....................... ١٠٧
١١٥ .......... شاشة الرؤية المستقيمة

شاشة عرض قراءة الطاقة/
االستهالك..................... ١٢١

GS450h_300h_OM30G75H



٢. مجموعة العدادات٩٤

GS450h_300h_OM30G75H

أضواء التحذير والمؤشرات

أضواء التحذير والمؤشرات في مجموعة العدادات واللوحة الوسطية والمرايا الخارجية للرؤية 
ف السائق بحالة أنظمة السيارة المختلفة. الخلفية تعرّ

ألغراض التوضيح، تظهر جميع أضواء التحذير والمؤشـرات مضاءة في األشـكال التوضيحية 
التالية.

F SPORT باستثناء موديالت

F SPORT موديالت

ا للمنطقة المستهدفة. الوحدات المستخدمة في عداد السرعة قد تختلف تبعً
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أضواء التحذير
تحيط أضواء التحذير السائق بوجود عطل في أنظمة السيارة المشار إليها.

ضوء تحذير نظام الفرامل *١
(ص ٤٥٨)

٢، ٥*

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر إيقاف نظام اإلضاءة األمامية 
 “AFS OFF” المتكيّف

(ص ٤٥٩)
ضوء تحذير نظام الشحن *٢، ٣

(ص ٤٥٨)
مؤشر تشغيل تثبيت الفرامل *١، ٥

(ص ٤٥٩)
مصباح مؤشر الخلل *٢

(ص ٤٥٨)
ل *٥ مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

(ص ٤٥٩)
٢* SRS ضوء تحذير أكياس الهواء

(ص ٤٥٨)
ضوء تحذير نظام الفرامل *١

(ص ٤٥٩)
ضوء تحذير نظام الفرامل المقاومة *١

لالنغالق ABS  (ص ٤٥٨)
 ضوء تحذير انخفاض مستو

الوقود (ص ٤٦٠)
ضوء تحذير نظام توجيه عجلة *٢

زة كهربائيًا  القيادة اآللية المعزّ
(ص ٤٥٨)

ضوء التذكير بحزام المقعد 
(ص ٤٦٠)

٢، ٤*

ا) زً (إذا كان مجهّ
ضوء تحذير PCS (نظام األمان 

قبل التصادم) (ص ٤٥٩)
ضوء التحذير الرئيسي *٢

(ص ٤٦٠)

مؤشر االنزالق (ص ٤٥٩)*١
٢*

ا) زً (إذا كان مجهّ

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 
(ص ٤٦٠)

ا) زً (إذا كان مجهّ

  LDA ضوء تحذير
(ص ٤٦٠)/

  LKA ضوء تحذير
(ص ٤٦٠)
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تضيء هذه األضواء عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON لإلشـارة إلى أنه يجري تنفيذ عملية   :١*  
فحص النظام. وهي تنطفئ بعد أن يضاء مؤشر الجاهزية ”READY“. إذا كان أحد األضواء ال يضاء أو ال 

ع السيارة للفحص لد وكيل لكزس المحلي. ينطفئ فقد يدل ذلك على وجود خلل في النظام. أخضِ
تضيء هذه األضواء عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON لإلشـارة إلى أنه يجري تنفيذ عملية   :٢*  
ة ثـوان. إذا كان أحد األضواء ال  د أو بعد عدّ فحـص النظـام. تنطفئ هذه األضواء بعد تشـغيل نظام الهايبرِ
ع السـيارة للفحص لد وكيل لكزس  يضاء أو ال ينطفئ فقد يدل ذلك على وجود خلل في النظام. أخضِ

المحلي.
F SPORT موديالت  :٣*  

يومض الضوء أو يضاء للداللة على خلل.   :٤*  
يومض الضوء للداللة على خلل.  :٥*  

المؤشرات
ف المؤشرات السائق بحالة تشغيل أنظمة السيارة المختلفة. تعرّ

مؤشر إشارات االنعطاف 
ا)(ص٢٠٨) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر مثبّت السرعة الراداري 
الديناميكي (ص ٢٨٥)

مؤشر ضوء المؤخرة 
(ص ٢١٣)

“SET” مؤشر برمجة مثبّت السرعة
(ص ٢٨٥، ٢٩٧)

مؤشر الشعاع العالي لألضواء 
ا)األمامية الرئيسية (ص ٢١٤) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر منبّه مغادرة حارة السير 
LDA  (ص ٢٦٨)/

مؤشر المساعدة على البقاء في 
حارة السير LKA  (ص ٢٦٠)

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر الشعاع العالي التلقائي 
(ص ٢٢٣)/

مؤشر نظام الشعاع العالي المتكيّف 
(ص ٢١٨)

١*

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر مستشعر المساعدة على 
صفّ سيارة لكزس

مؤشر ضوء الضباب األمامي 
(ص ٢٢٦)

٢*

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر إيقاف نظام اإلضاءة األمامية 
 “AFS OFF” المتكيّف

(ص ٢١٥)

ا) زً (إذا كان مجهّ
مؤشر ضوء الضباب الخلفي 

(ص ٢٢٦)
مؤشر االنزالق (ص ٣١٤)*٣، ٤

مؤشر مثبّت السرعة 
(ص ٢٨٥، ٢٩٧)

م في استقرار *٢ مؤشر إيقاف التحكّ
 VSC OFF السيارة

(ص ٣١٥)
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٢، ٥*

ا) زً (إذا كان مجهّ
ضوء تحذير PCS (نظام األمان 

قبل التصادم) (ص ٢٤٧)
مؤشر انخفاض درجة الحرارة *٨

الخارجية (ص ١٠٠)

٦، ٧*

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشرات BSM (نظام البقعة غير 
المرئية) على المرايا الخارجية 
للرؤية الخلفية (ص ٣٠٣)

 “READY” مؤشر الجاهزية
(ص ١٩٣)

ا) زً (إذا كان مجهّ
مؤشرات BSM (نظام مراقبة البقعة 

غير المرئية) (ص ٣٠٣)
 EV مؤشر

(ص ٧٨)
مؤشر انتظار تثبيت الفرامل *٣

(ص ٢١١)
ل  مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

(ص ٢٠٩)
مؤشر تشغيل تثبيت الفرامل *٣

(ص ٢١١)

مؤشرات أوضاع القيادة (الدفع) ●
 EV مؤشر وضع الدفع

(ص ١٩٨)
F SPORT باستثناء موديالت

مؤشر وضع القيادة االقتصادية 
ا)(ص ٣٠٠) زً (إذا كان مجهّ

 “SPORT” مؤشر الوضع
(ص ٣٠٠)

ا) زً (إذا كان مجهّ
 “SPORT S” مؤشر الوضع

ا)(ص ٣٠٠) زً (إذا كان مجهّ
 “SPORT S+” مؤشر الوضع

(ص ٣٠٠)

ا) زً (إذا كان مجهّ

مؤشر الضبط حسب الطلب 
(الضبط المخصوص) 

ا)”Customize“  (ص ٣٠٠) زً (إذا كان مجهّ
مؤشر وضع الثلج (ص ٢٠٢)
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F SPORT موديالت

مؤشر وضع القيادة االقتصادية 
مؤشر الوضع ”SPORT S“ (ص ٣٠٠)

(ص ٣٠٠)

 “SPORT S+” مؤشر الوضع
(ص ٣٠٠)

مؤشر الضبط حسب الطلب 
(الضبط المخصوص) 

 “CUSTOMIZE”

(ص ٣٠٠)

ا) زً (إذا كان مجهّ
مؤشر وضع الثلج (ص ٢٠٢)

راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.  :١*  
تضيء هذه األضواء عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON لإلشـارة إلى أنه يجري تنفيذ عملية   :٢*  
ة ثوان. عـدم إضاءة األضواء أو  د أو بعد عدّ فحـص النظـام. تنطفئ هذه األضواء بعد تشـغيل نظـام الهايبرِ

بقاؤها مضيئة قد يشير إلى وجود خلل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
تضيء هذه األضواء عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON لإلشـارة إلى أنه يجري تنفيذ عملية   :٣*  
فحص النظام. وهي تنطفئ بعد أن يضاء مؤشر الجاهزية ”READY“. إذا كان أحد األضواء ال يضاء أو ال 

ع السيارة للفحص لد وكيل لكزس المحلي. ينطفئ فقد يدل ذلك على وجود خلل في النظام. أخضِ
يومض الضوء للداللة على أن النظام يعمل.  :٤*  

يضيء الضوء عند إيقاف النظام.  :٥*  
للتحقق من التشـغيل، تضاء مؤشـرات نظام مراقبة البقعة غير المرئية BSM على المرايا الخارجية للرؤية   :٦*  

الخلفية في األوضاع التالية:
 • BSM يتم تفعيل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية ،ON عندما يكون مفتاح القدرة في وضع التشـغيل

على  في شاشة عرض المعلومات المتعددة.
عندمـا يتم تفعيـل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية BSM على  في شاشـة عرض المعلومات • 

.ON المتعددة، يتم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل
إذا كان النظام يعمل بطريقة صحيحة، تنطفئ مؤشـرات نظام مراقبة البقعة غير المرئية BSM على المرايا 

الخارجية للرؤية الخلفية بعد بضع ثوان.
إذا كانت مؤشرات نظام مراقبة البقعة غير المرئية BSM على المرايا الخارجية للرؤية الخلفية ال تضاء أو 

ال تنطفئ فقد يكون هناك خلل في النظام.
إذا حدث ذلك، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

يضاء هذا الضوء على المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.  :٧*  
عندمـا تكون درجة الحرارة الخارجية حوالى C°3 (٣°م) أو أقل، يومض المؤشـر لمدة ١٠ ثوان تقريبًا،   :٨*  

. ثم يظل مضاءً
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في حالة عدم إضاءة ضوء تحذير أحد أنظمة األمان  ■
فـي حالـة عدم إضـاءة ضوء أحد أنظمة األمان مثل ضـوء تحذير نظام الفرامل المقاومـة لالنغالق ABS أو 
د فقد يعني ذلـك أن تلك األنظمة غير  ضـوء تحذيـر نظام كيس الهواء SRS عندما تبدأ تشـغيل نظـام الهايبرِ
متاحـة للمسـاعدة على حمايتك في حالة وقوع حـادث، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلـى الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور إذا حدث ذلك.
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المقاييس والعدادات
F SPORT باستثناء موديالت

F SPORT موديالت

ا للمنطقة المستهدفة. الوحدات المستخدمة في عداد السرعة قد تختلف تبعً
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ك مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرّ  
ك يعرض درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

د ك/مؤشر نظام الهايبرِ عداد دورات المحرّ  
ك: عداد دورات المحرّ

ك مقاسة بعدد الدورات في الدقيقة. يعرض سرعة دوران المحرّ
د: مؤشر نظام الهايبرِ

د أو مستو إعادة توليد (تجديد) الطاقة (ص ١٠٤) يعرض قدرة خرج نظام الهايبرِ
درجة الحرارة الخارجية  

يعـرض درجة الحرارة الخارجية ضمن النطاق من C°40- (-٤٠°م) إلى C°50 (٥٠°م). يضاء مؤشـر 
انخفاض درجة الحرارة الخارجية عندما تكون درجة الحرارة المحيطة C°3 (٣°م) أو أقل.

الساعة  
العـدادات.  لوحـة  علـى  (األنالـوغ)  العقـارب  ذات  بالسـاعة  مرتبـط  المعـروض  (الزمـن)  التوقيـت 

(ص ٣٦٨)
عداد السرعة  

يعرض سرعة السيارة
مقياس الوقود  

يعرض كمية الوقود المتبقية في الخزان
شاشة عرض المعلومات المتعددة  

د السائق بتشكيلة متنوعة من البيانات المتعلقة بالقيادة (ص ١٠٧) تزوّ
تعرض رسائل التحذير في حالة حدوث خلل (ص ٤٦٤)

شاشة عداد المسافة وعداد الرحلة ومعلومات الصيانة المطلوبة  
عداد المسافة:

يعرض المسافة الكلية التي قطعتها السيارة
عداد الرحلة:

يعرض المسـافة التي قطعتها السـيارة منذ آخر مرة أعيد فيها ضبط العداد. يمكن استخدام عدادي الرحلة 
”A“ و ”B“ لتسجيل وعرض مسافتين مختلفتين مستقلتين.

معلومات الصيانة المطلوبة:
 •.ON ا على وضع التشغيل تعرض معلومات الصيانة المطلوبة عندما يكون مفتاح القدرة مضبوطً
يمكن إعادة تهيئتها من  في شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ١٠٧)• 

وضع ناقل الحركة ونطاق ناقل الحركة  
يعرض وضع التروس (ناقل الحركة) المختار أو نطاق التروس المختار (ص ٢٠١)
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■ (F SPORT موديالت) ك مؤشر تسريع المحرّ
ك سـرعة دوران محددة  عندما يبلـغ المحرّ
ك  ا بينما يكـون عـداد دورات المحرّ مسـبقً
ـا، يتـم عـرض مؤشـر على شـكل  معروضً

ك. حلقة على عداد دورات المحرّ

■ (F SPORT موديالت) ك ذروة تسريع المحرّ
ك ٥٠٠٠ د/د  عندما تبلغ سـرعة دوران المحرّ
(دورة/دقيقة) أو أكثر بينما يكون عداد دورات 
ا، يتم عـرض صورة ثانوية  ك معروضً المحـرّ
ك  (صورة متخلفة) إلبرة عداد دورات المحرّ
ك ويستمر ذلك لمدة  عند أعلى سرعة للمحرّ

ثانية واحدة تقريبًا.
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تغيير العرض (تغيير الشاشة المعروضة)
يقوم بالتغيير بين شاشـة عداد المسافة وشاشة 
الصيانـة  معلومـات  وشاشـة  الرحلـة  عـداد 
ا،  المطلوبة. عندما يكون عداد الرحلة معروضً
ا إلى إعادة  يـؤدي ضغط الزر وإبقـاؤه مضغوطً

ضبط عداد الرحلة.

م في إضاءة لوحة العدادات مفتاح التحكّ
يمكن ضبط مستو سطوع إضاءة لوحة العدادات.

أكثر قتامة  
ا أكثر سطوعً  

تضاء العدادات وبيانات العرض عندما ■
.ON يكون مفتاح القدرة في وضع التشغيل

ضبط مستو سطوع إضاءة لوحة العدادات ■
مسـتويات سـطوع لوحة العدادات عندما تكون أضواء المؤخرة مضاءة ومطفأة يمكن ضبطها بشـكل فردي. 
ولكن، عندما تكون المنطقة المحيطة سـاطعة (أثناء النهار إلخ)، فإن إضاءة أضواء المؤخرة لن تغيّر سـطوع 

لوحة العدادات. 
قيود على ضبط السطوع ■

يتم ضبط سـطوع أضواء لوحة العدادات تلقائيًا باالعتماد على رصد مستشـعر الضوء لمد سـطوع المنطقة 
المحيطة. ولكن، إذا تمت برمجة (تهيئة) سـطوع لوحة العدادات يدويًا إما على أقصى سـطوع أو أقصى قتامة 

فلن يتم تنفيذ الضبط التلقائي.
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د ■ مؤشر نظام الهايبرِ
Charge منطقة الشحن  

تبيّن عملية الشحن إلعادة توليد (تجديد) الطاقة.
د االقتصادي منطقة الهايبرِ  

ك البنزيـن ال يجـري حاليًا  استخدامها بكثرة.تبيّـن أن قـدرة المحـرّ
ك البنزين ويعـود للعمل تلقائيًا في  يتوقـف المحرّ

الظروف المختلفة.
Eco المنطقة االقتصادية  

اقتصادي (رفيق بالبيئة).تبيّـن أنـه تجـري حاليًـا قيـادة السـيارة بأسـلوب 
Power منطقة القدرة  

(رفيـق بالبيئـة) (أثنـاء القيـادة بالقـدرة الكاملـة، تبيّن أنه يجـري حاليًا تجاوز مد قيادة اقتصادي 
إلخ).

د عندما يكون وضع  ● يتم عرض مؤشـر نظام الهايبرِ
ا على غير الوضع الرياضي. الدفع مضبوطً

يمكـن الحصـول علـى قيـادة اقتصاديـة بدرجـة  ●
أكبـر عن طريق إبقاء إبرة المؤشـر ضمـن المنطقة 

االقتصادية.
منطقـة الشـحن تبيّـن حالة إعـادة توليـد (تجديد)  ●

م لشحن  عاد توليدها تُستخدَ الطاقة*. الطاقة التي يُ
البطارية.

(أو  التوليـد  إعـادة  مصطلـح  اسـتعمال  عنـد   :*  
”التجديد“) في هذا الدليل فإنه يعني تحويل الطاقة 

المتولّدة بفعل حركة السيارة إلى طاقة كهربائية.

F SPORT باستثناء موديالت

F SPORT موديالت
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ك ■ عداد دورات المحرّ
ا على الوضع الرياضي. ك عندما يكون وضع الدفع مضبوطً د إلى عداد دورات المحرّ ل مؤشر نظام الهايبرِ يتحوّ
ك يمكن تغييرها على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ١٠٧) تهيئات عرض عداد دورات المحرّ

ك ■ سرعة (دوران) المحرّ
ك بدقة تامة للمسـاعدة على تحسـين اقتصادية  م في سـرعة دوران المحرّ د، يتـم التحكّ فـي السـيارات الهايبرِ

استهالك الوقود وتقليل انبعاث غازات العادم إلخ.
ك المعروضـة أن تختلف حتـى عندما تكون ظروف تشـغيل  هنـاك أوقـات يمكن فيهـا لسـرعة دوران المحرّ

السيارة والقيادة متماثلة.
عرض درجة الحرارة الخارجية ■

في الحاالت التالية، قد ال يتم عرض درجة الحرارة الخارجية الصحيحة، أو قد يستغرق العرض وقتًا أطول  ●
من المعتاد لكي يتغيّر.

أثناء توقف السيارة، أو القيادة بسرعات بطيئة (أقل من km/h 20 [٢٠ كم/ساعة])• 
عندمـا يحدث تغيـر مفاجئ في درجة الحـرارة الخارجية (كمـا يحدث عند الدخـول في/الخروج من • 

مرأب سيارات أو نفق الخ)
الً في ضوء الشمس المباشر•  ا مطوّ عندما تكون السيارة متوقفة إيقافً

إذا ظهرت ”--“ أو ”E“ فقد يكون النظام مصابًا بخلل. ●
خذ سيارتك إلى وكيل لكزس المحلي

الشاشة المنبثقة لألعلى ■
في بعض األوضاع، يتم مؤقتًا عرض شاشـة منبثقة لألعلى على شاشـة عرض المعلومات المتعددة أو شاشـة 

عداد المسافة/عداد الرحلة/معلومات الصيانة المطلوبة.
يمكن ضبط وظيفة الشاشة المنبثقة لألعلى على أي من وضعي التشغيل/اإليقاف. (ص ٥٥٩)

شاشة العرض البلورية السائلة ■
قـد تظهـر بقـع صغيرة أو نقاط سـاطعة على الشاشـة. هذه الظاهرة هـي جزء من خصائص شاشـات العرض 

البلورية السائلة وال توجد أي مشكلة في مواصلة استعمال الشاشة.
تهيئات برمجة الساعة ■

إذا تم عرض الشاشـة المبيّنة على اليسـار عند محاولة تغيير 
طريقـة عرض التوقيت من خـالل  (ص ١٠٧) 
على شاشـة عـرض المعلومات المتعددة فقـد يكون النظام 

مصابًا بخلل.
اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

الضبط حسب الطلب ■
شاشة العدادات يمكن ضبطها حسب الطلب على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
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شاشة عرض المعلومات في درجات الحرارة المنخفضة ■
اترك المجال لمقصورة السيارة الداخلية كي تصبح أكثر دفئًا قبل استعمال شاشة عرض المعلومات البلورية 
السـائلة. فـي درجـات الحرارة المنخفضة للغاية، قد تصبح اسـتجابة شاشـة عرض المعلومـات بطيئة وقد 

يتأخر تغيير العرض.
على سـبيل المثال، سـوف يحدث تأخير بين تحويل السائق للتروس وظهور رقم الترس في شاشة العرض. 
ك  وهذا التأخير قد يتسـبب في تحويل السـائق للتروس تنازليًا مرة أخر، مما يؤدي إلى حدوث فرملة محرّ

(غيارات عكسية) فجائية وزائدة واحتمال وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح.

د ومكوناته ■ لتفادي تلف نظام الهايبرِ
ك تدخل المنطقة  ● ا، ال تدع إبرة مؤشـر عـداد دورات المحـرّ ك معروضً بينمـا يكـون عـداد دورات المحرّ

ك. الحمراء، التي تشير إلى أقصى سرعة للمحرّ
ا  ● ك ساخنً ك ضمن المنطقة الحمراء (H) فقد يكون المحرّ إذا كان مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

ا.  ك بعـد أن يبرد تمامً ا، وافحص المحرّ بشـكل زائـد. في هذه الحالة، أوقف السـيارة في مكان آمن فـورً
(ص ٥٣٤)
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شاشة عرض المعلومات المتعددة

محتويات شاشة العرض
د السائق بتشكيلة متنوعة من بيانات السيارة. شاشة عرض المعلومات المتعددة تزوّ

أيقونات قائمة االختيار ●
F SPORT باستثناء موديالتF SPORT موديالت

تعرض المعلومات التالية عند اختيار أيقونة ما. (ص ١٠٩)
ا للوضع. قد يتم عرض بعض المعلومات تلقائيًا وذلك تبعً

معلومات القيادة  
قم باختيارها لعرض بيانات القيادة المختلفة. (ص ١٠٩)

ا) زً الشاشة المرتبطة بنظام التوجيه المالحي (إذا كان مجهّ  
قم باختيارها لعرض المعلومات التالية المرتبطة بنظام التوجيه المالحي.

التوجيه على المسار• 
عرض البوصلة (عرض الشمال لألعلى/الوجهة لألعلى)• 

الشاشة المرتبطة بالنظام الصوتي  
قم باختيارها إلتاحة إمكانية اختيار مصدر صوتي أو مقطوعة (مسار صوتي) على العداد باستعمال 

م في العدادات. مفاتيح التحكّ
معلومات نظام مؤازرة القيادة  

قـم باختيارهـا لعرض معلومات مثبّت السـرعة أو مثبّت السـرعة الـراداري الديناميكـي أو مثبّت 
م  السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة/LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ
ا) أو LKA (المساعدة على البقاء في حارة السير) (إذا كان  زً في توجيه عجلة القيادة (إذا كان مجهّ

ا. (ص ٢٥٦، ٢٦٥، ٢٧٣، ٢٨٥، ٢٩٧) ا)، عندما يكون النظام مستخدمً زً مجهّ
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شاشة رسائل التحذير  
قم باختيارها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب اتخاذها في حالة رصد وجود خلل. 

(ص ٤٦٤)
شاشة التهيئات  

قم باختيارها لتغيير تهيئات عرض العدادات. (ص ٥٥٩)
م في العدادات تشغيل مفاتيح التحكّ

يتم تشـغيل شاشة عرض المعلومات المتعددة 
م في العدادات. باستعمال مفاتيح التحكّ

تغيير قائمة االختيارات  :  
تغييـر المحتويـات المعروضـة   :  
لألعلـى/ الشاشـة  وتحريـك 
مؤشـر  وتحريـك  لألسـفل 

الموضع لألعلى/لألسفل
الضغط: تثبيت اإلدخال/التهيئة (البرمجة)  

ا: إعادة التهيئة (إعادة الضبط) الضغط وإبقاؤه مضغوطً
يعيد الشاشة السابقة  

الضغط: يعرض الشاشة المسجلة على   
إذا لم يكن قد تم تسجيل أي شاشة، يتم عرض شاشة معلومات القيادة.

ل الشاشة المعروضة حاليًا على  (ص ٥٥٩) ا: يسجّ الضغط وإبقاؤه مضغوطً  
عندمـا يتـم عرض شاشـة التأكيد (التثبيت)، قم باختيار yes لتسـجيل الشاشـة. إذا كان تسـجيل الشاشـة 

المختارة غير ممكن، تظهر رسالة فشل التسجيل.



١٠٩ ٢. مجموعة العدادات

ات
داد

 الع
وعة

جم
م

٢

GS450h_300h_OM30G75H

معلومات القيادة
ـم في العدادات  يمكـن تغيير البنـود المعروضة عن طريق ضغـط  أو  من مفاتيح التحكّ

. الختيار  وضغط  أو 
Current fuel consumption*1 (استهالك الوقود الحالي*١) ■

ل الحالي الستهالك الوقود. يعرض المعدّ
■ Average fuel economy (after reset*2/after start/after refuel)*1

د بالوقود)*١) (متوسط االقتصاد في الوقود (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل/بعد التزوّ
يعرض متوسط استهالك الوقود منذ إعادة ضبط (إعادة تهيئة) الوظيفة ومنذ بدء تشغيل نظام 

د بالوقود، على التوالي. د ومنذ التزوّ الهايبرِ
استعمل قيمة متوسط استهالك الوقود المعروضة كمؤشر تقريبي.

■ Average speed (after reset*2/after start)*1

(متوسط السرعة (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل)*١)
يعرض متوسـط سـرعة السـيارة منذ إعادة ضبط (إعادة تهيئة) الوظيفة ومنذ بدء تشغيل نظام 

د، على التوالي. الهايبرِ
■ Elapsed time (after reset*2/after start)*1

(الزمن المنقضي (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل)*١)
د،  يعرض الزمن المنقضي منذ إعادة ضبط (إعادة تهيئة) الوظيفة ومنذ بدء تشغيل نظام الهايبرِ

على التوالي.
Distance (range/after start)*1 (المسافة (المد/بعد بدء التشغيل)*١) ■

يعـرض القيمـة التقديريـة ألقصى مسـافة يمكن للسـيارة أن تقطعهـا بكمية الوقـود المتبقية 
د، على التوالي. والمسافة التي قطعتها بعد أن تم تشغيل نظام الهايبرِ

يتم حسـاب هذه المسـافة بناءً على متوسـط اسـتهالك سـيارتك للوقـود. ونتيجة لذلـك، قد تختلف • 
المسافة الفعلية التي يمكن قطعها عن تلك المعروضة. 

عند إضافة كمية قليلة فقط من الوقود إلى الخزان، قد ال يتم تحديث بيانات العرض. • 
د بالوقود دون إدارة مفتاح القدرة  د بالوقود، أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. إذا تم التزوّ عند التزوّ

إلى وضع اإليقاف فقد ال يتم تحديث البيانات المعروضة على الشاشة.
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■ Energy monitor عرض قراءة الطاقة
ص ١٢١

■ G الجاذبية قو
تعرض قو الجاذبية الجانبية التي تتعرض لها السيارة

ا، حول الحافة الخارجية لشاشـة قوة الجاذبية، مقدار توجيه عجلة القيادة يمينًا  وتعرض أيضً
ا والضغط على دواسة السرعة وضغط سائل الفرامل ويسارً

قـوة جاذبيـة التسـريع التي تتعـرض لها   
السيارة

(القيمـة  الحاليـة  الجاذبيـة  قـوة  قيمـة   
األماميـة/ الجاذبيـة   لقـو المحللـة 

(الخلفية واليمنى/اليسر
الضغط على دواسة السرعة  

ضغط سائل الفرامل  
سجل الحد األقصى لقو الجاذبية  

مقدار توجيه عجلة القيادة  
ا ألحوال الطرق ودرجة الحرارة  قد تختلف أحوال السـيارة الفعلية عن المعلومات المعروضة وذلك تبعً

.وسرعة السيارة وعوامل أخر
استعمل هذه المعلومات كمؤشر تقريبي.

إعادة تهيئة سجل الحد األقصى لقو الجاذبية ●
ا إلعادة تهيئة السجل. اضغط  وأبقِه مضغوطً

● (F SPORT موديالت) وظيفة تثبيت الذروة
ل قيمة قوة الجاذبية المعروضة على الشاشـة  إذا تم توليد قو جاذبية جانبية قدرها G 0.5 أو أكثر، تتحوّ

إلى اللون الكهرماني وتظل معروضة لمدة ثانيتين.
ا) ■ زً ضغط نفخ اإلطار (إذا كان مجهّ

تعرض ضغط نفخ كل إطار.
م في توجيه عجلة القيادة) تحذير تمايل السيارة (إذا  ■ LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

ا) زً كان مجهّ
ص ٢٦٥

ا) ■ زً LKA (المساعدة على البقاء في حارة السير) تحذير تمايل السيارة (إذا كان مجهّ

ص ٢٥٦
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Display off (الشاشة مطفأة) ■

يتم عرض شاشة فارغة.
يتـم عرضـه عنـد تهيئـة البنـد فـي وضـع معلومـات القيـادة ١ ”Drive Info 1“ أو معلومـات القيـادة ٢  :١*  

 ”Drive Info 2“ أو معلومات القيادة ٣ ”Drive Info 3“.  (ص ٥٥٩)
ـم في العدادات لمدة تزيـد عن ثانية واحدة  يمكـن إعـادة تهيئة الوظيفة بضغـط الزر  من مفاتيح التحكّ  :٢*  

ا. وعندما يكون البند المراد إعادة ضبطه معروضً
إذا كان هناك أكثر من بند واحد يمكن إعادة ضبطه، تظهر شاشة اختيار البند.

شاشة التهيئات
يمكن تغيير تهيئات البنود التالية، راجع ص ٥٥٨

بالنسـبة للوظائف التي يمكن تفعيلها أو إلغاء تفعليها، يتم تحويل الوظيفة بين التشـغيل واإليقاف كلما تم 
. ضغط 

م فـي توجيه عجلة القيادة) (إذا كان  ■    (منبّه مغادرة حارة السـير مع التحكّ
(ص ٢٦٥) ا)  زً مجهّ

(ص ٢٥٦) ■ ا)  زً   (المساعدة على البقاء في حارة السير) (إذا كان مجهّ
(ص ٢٤٤) ■ ا)  زً   (نظام األمان قبل التصادم) (إذا كان مجهّ
(ص ٢١٥) ■ ا)  زً   (نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف) (إذا كان مجهّ
(ص ٣٠٣) ■ ا)  زً   (نظام مراقبة البقعة غير المرئية) (إذا كان مجهّ
■ 

قم باختياره لتهيئة وضع عرض قراءة الساعة.
■ 

(ص ٤٠٩) ● ا)  زً صيانة الزيت (إذا كان مجهّ
(ص ٤١٩) ● ا)  زً TPMS (نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) (إذا كان مجهّ

■ 

اللغة ●
قم باختياره لتغيير لغة العرض على الشاشة.

الوحدات ●
قم باختياره لتغيير وحدة القياس.

● EV مؤشر
EV قم باختياره لتفعيل/إلغاء تفعيل مؤشر
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المفتاح  ●
. يعرض إجراءات تسجيل شاشة مرغوبة على 

. يمكنك تسجيل شاشة واحدة كطريق مختصر، بحيث يمكن عرضها بضغط 
معلومات القيادة ٣/٢/١ ●

قم باختياره الختيار ما يصل إلى بندين اثنين ليتم عرضهما على شاشة معلومات القيادة، يمكن برمجة 
ما يصل إلى ٣ شاشات معلومات قيادة.

الشاشة المنبثقة لألعلى ●
قم باختياره لتشغيل/إيقاف الشاشات المنبثقة لألعلى التالية التي يمكن أن تظهر في بعض األوضاع.

ة)•  زّ شاشة التوجيه على المسار للنظام المرتبط بنظام التوجيه المالحي (إذا كانت مجهّ
شاشة المكالمات الواردة لنظام الهاتف الاليدوي• 
شاشة ضبط سطوع لوحة العدادات• 

● (F SPORT باستثناء موديالت) اللون المميّز
ك. قم باختياره لتغيير األلوان المميّزة على الشاشة، مثل لون المؤشر المتحرّ

● (F SPORT موديالت) اإلبرة
ك. قم باختياره لتغيير لون إبرة عداد دورات المحرّ

● (F SPORT موديالت) ك مؤشر تسريع المحرّ
ك على وضعي التشغيل/اإليقاف. قم باختياره لتهيئة مؤشر تسريع المحرّ

ك التي يتم عندها عرض مؤشـر تسـريع  عنـد التهيئـة علـى وضع التشـغيل، انتقل لتهيئة سـرعة المحرّ
ك. المحرّ

ك التي يمكن اختيارها: نطاقات سرعة دوران المحرّ
من ٢٠٠٠ د/د إلى ٦٠٠٠ د/د

● (F SPORT موديالت) ك ذروة تسريع المحرّ
ك على وضعي التشغيل/اإليقاف. قم باختياره لتهيئة ذروة تسريع المحرّ

ك  ● عداد دورات المحرّ
ا أو يتم  ـا معروضً د بحيث يكون دائمً ك أو مؤشـر نظـام الهايبرِ قـم باختيـاره لتهيئة عداد دورات المحرّ

ا لوضع القيادة.  ا تبعً التغيير إليه تلقائيً
التهيئات المبدئية ●

تهيئات العدادات التي تم تسجيلها أو تغييرها يتم حذفها أو إعادتها إلى أوضاعها األساسية المبدئية.
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■ G شاشة قوة الجاذبية
ل،  ● ا حتى عندما تكون السيارة متوقفة في وضع اإليقاف المطوّ قيم قو الجاذبية من الممكن أال تكون صفرً

كما يحدث عندما تكون السيارة متوقفة على سطح مائل.
يمكن لشاشة عرض ضغط سائل الفرامل أال تبلغ أقصى قراءة لها حتى ولو تم ضغط دواسة الفرامل بشكل  ●

ا لظروف استخدام السيارة. تام، وذلك تبعً
إذا تم فصل أحد أطراف توصيل البطارية ١٢ فولت وأعيد توصيله فقد يتم إلغاء تفعيل عرض شاشة مقدار  ●

توجيه عجلة القيادة بشكل مؤقت. بعد قيادة السيارة لبعض الوقت، يتم تفعيل هذه الشاشة.
ا لحالة السيارة. ● قد يتغيّر عرض قراءة ضغط سائل الفرامل حتى أثناء عدم ضغط دواسة الفرامل وذلك تبعً

عرض فحص النظام ■
بعد تحويل مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل ON، تظهر الصورة االفتتاحية بينما يجري فحص تشغيل النظام. 

.عند اكتمال عملية معاينة النظام، تظهر شاشة العرض العادية مرة أخر
اإليقاف المؤقت لشاشة التهيئات ■

م في العدادات. في األوضاع التالية، يتم بشكل مؤقت إيقاف شاشة التهيئات باستعمال مفاتيح التحكّ
عندما تظهر رسالة تحذير على شاشة عرض المعلومات المتعددة ●
عندما تبدأ السيارة بالحركة ●

ا) ■ زً ضغط نفخ اإلطار (إذا كان مجهّ
ة دقائق قبل أن تعرض قراءة ضغط نفخ اإلطارات بعد إدارة مفتاح القدرة إلى وضع  ● قد تستغرق الشاشة عدّ

ا لعرض ضغط نفخ اإلطارات بعد ضبط ضغط النفخ. ة دقائق أيضً التشغيل ON. وقد تستغرق الشاشة عدّ
قـد يتـم عـرض العالمة ”---“ فـي حالة عدم التمكن مـن تحديد معلومـات اإلطارات نتيجة لسـوء أحوال  ●

الموجات الالسلكية.
يتغيّر ضغط نفخ اإلطارات مع تغيّر درجة الحرارة. قد تختلف القيم المعروضة أيضا عن القيم المحسـوبة  ●

باستخدام مقياس ضغط نفخ إطارات.
عند فصل وإعادة توصيل أطراف توصيل البطارية ١٢ فولت ■

يُعاد ضبط معلومات القيادة.
شاشة العرض البلورية السائلة ■

ص ١٠٥
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تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■
عند تشـغيل شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة أثناء القيادة، انتبه بشـكل إضافي للسـالمة في المنطقة  ●

المحيطة بالسيارة.
ال تنظر بشـكل مسـتمر إلى شاشـة عرض المعلومات المتعددة أثناء القيادة لئال تفوتك رؤية المشـاة أو  ●

األشياء على الطريق إلخ أمام السيارة.
تنبيهات أثناء برمجة بيانات العرض ■

د ينبغي أن يكون في وضع التشـغيل أثناء برمجـة بيانات العرض، تأكد من أن السـيارة  بمـا أن نظـام الهايبـرِ
متوقفـة في مكان جيـد التهوية. في األماكن المغلقة، مثل الموقف الخاص للسـيارة (كراج المنزل)، يمكن 
أن تتجمع غازات العادم وبضمنها غاز أول أكسيد الكربون (CO) الضار وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد 

يؤدي هذا إلى الوفاة أو التعرض لمخاطر صحية خطيرة.

أثناء برمجة بيانات العرض ■
د أثناء برمجة خصائص العرض. لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت، تأكد من تشغيل نظام الهايبرِ
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شاشة الرؤية المستقيمة

ص الوظائف ملخّ
يمكن اسـتخدام شاشـة الرؤية المسـتقيمة لعرض سـرعة السـيارة وغيرها من المعلومات على 

الزجاج األمامي.
شاشة الرؤية المستقيمة  

ا لمستو سطوع  ا تبعً يتغيّر سـطوع الشاشـة تلقائيً
المنطقة المحيطة.

“HUD” زر  
مفتاح ضبط سطوع الشاشة  

 المسـتو إلـى  الشاشـة  سـطوع  ضبـط  يمكـن 
المرغوب.

مفتاح ضبط موضع الشاشة  
“DISP” مفتاح العرض  

زة : إذا كانت مجهّ
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محتويات شاشة الرؤية المستقيمة
سرعة السيارة ●
(ص ١١٨) ● د  مؤشر نظام الهايبرِ
ك ● عداد دورات المحرّ
وضع ناقل الحركة ونطاق ناقل الحركة ●

(ص ٢٠١) يعرض وضع التروس (ناقل الحركة) المختار أو نطاق التروس المختار 
شاشة النظام الصوتي* ●

تعرض معلومات النظام الصوتي لمدة ٣ ثوان تقريبًا عند تشغيل النظام الصوتي
(ص ١١٩) ● زة بنظام توجيه مالحي)  شاشة التوجيه على المسار (السيارات المجهّ

عند االقتراب من تقاطع طرق أثناء قيام نظام التوجيه المالحي بإعطاء إرشادات التوجيه على المسار، يتم 
تلقائيًا عرض سهم لإلشارة إلى اتجاه السير.

م في توجيه  ● شاشة تحذير مغادرة حارة السير (LDA [منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ
زة) عجلة القيادة]، LKA [المساعدة على البقاء في حارة السير]) (إذا كانت مجهّ

(ص ٤٦٥)  
شاشة تحذير االقتراب (مثبّت السرعة الراداري الديناميكي، مثبّت السرعة الراداري  ●

(ص ٤٦٥) زة)  الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة) (إذا كانت مجهّ
رسالة تحذير ما قبل التصادم (PCS [نظام األمان قبل التصادم])  ●

(ص ٤٦٤) ا)  زً (إذا كان مجهّ
التهيئة المبدئية (األساسية) هي وضع اإليقاف  :*  
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تحويل شاشة الرؤية المستقيمة
■ “HUD” زر

الرؤيـة  شاشـة  ل  يحـوّ المفتـاح  ضغـط 
المستقيمة بين وضعي التشغيل/اإليقاف.

■ “DISP” مفتاح العرض
ضغط الزر يغيّر بنود العرض (ما عدا سـرعة 

السيارة).
إيقاف  

د مؤشر نظام الهايبرِ  
ك عداد دورات المحرّ  

أثناء عمل أي من الشاشـات التالية، ال تتغيّر 
البنـود المعروضـة على الشاشـة (باسـتثناء 
سـرعة السـيارة): شاشـة النظـام الصوتي/

شاشـة التوجيـه علـى المسـار (السـيارات 
مالحي)/شاشـة  توجيـه  بنظـام  ـزة  المجهّ
كانـت  (إذا  السـير  حـارة  مغـادرة  تحذيـر 
زة)/شاشة تحذير االقتراب (إذا كانت  مجهّ
زة)/رسـالة تحذير ما قبل التصادم (إذا  مجهّ

زة). كانت مجهّ
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جعل الشاشة أسهل للمشاهدة
ضبط موضع الشاشة ■

أعلى  
أخفض  

ضبط السطوع ■
ا ضبط  ا إلى سـطوع البيئة المحيطة. ولكن يمكن أيضً يتم ضبط سـطوع الشاشة تلقائيًا استنادً

السطوع يدويًا على ٩ مراحل.
ا أكثر سطوعً  

أكثر قتامة  

د مؤشر نظام الهايبرِ
منطقة الشحن  

تبيّن عملية الشحن إلعادة توليد (تجديد) الطاقة.
د االقتصادي   منطقة الهايبرِ

ا  ك البنزيـن ال يجـري حاليً استخدامها بكثرة.تبيّـن أن قـدرة المحـرّ
ك البنزين ويعـود للعمل تلقائيًا في  يتوقـف المحرّ

الظروف المختلفة.
  المنطقة االقتصادية

ا قيادة السيارة بأسلوب اقتصادي (رفيق بالبيئة). تبيّن أنه تجري حاليً
منطقة القدرة  

تبيّن أنه يجري حاليًا تجاوز مد قيادة اقتصادي (رفيق بالبيئة) (أثناء القيادة بالقدرة الكاملة، إلخ).



١١٩ ٢. مجموعة العدادات

ات
داد

 الع
وعة

جم
م

٢

GS450h_300h_OM30G75H

زة بنظام توجيه مالحي) شاشة التوجيه على المسار (السيارات المجهّ
عندمـا تقترب السـيارة من تقاطع طرق، يشـير 
السـهم إلـى االتجـاه الـذي ينبغي للسـيارة أن 

تذهب فيه.
طـرق،  تقاطـع  مـن  السـيارة  تقتـرب  عندمـا 
ا عرض  يبـدأ التوجيـه على المسـار ويتـم أيضً

المسافة* إلى تقاطع الطرق.
 50 m منهـا  كل  بوحـدات  المسـافة  تتناقـص   :*  
(٥٠ م) ويختفـي عـرض المسـافة عندمـا تجتاز 

السيارة تقاطع الطرق.
ضبط الشاشة حسب الطلب

يمكن تغيير وضع الشاشات التالية بين التشغيل (العرض) واإليقاف (اإلخفاء).
شاشة النظام الصوتي ●
زة بنظام توجيه مالحي) ● شاشة التوجيه على المسار (السيارات المجهّ
تغيير التهيئات ■

اسـتمر فـي ضغـط الـزر ”DISP“ إلـى   ١
ر  أن يتغيّـر العـرض على الشاشـة، وكرّ
العمليـة إلـى أن يتم عـرض التهيئة التي 

تريد تغييرها.
يمكـن تنفيـذ الضبـط حسـب الطلـب عندما 
المسـتقيمة معروضـة  الرؤيـة  تكـون شاشـة 
8 km/h والسـيارة تسـير بسـرعة أقـل مـن 

(٨ كم/ساعة).
اضغط المفتاح ”DISP“ للتحويل بين وضعي التشغيل واإليقاف.  ٢

يتم التحويل بين وضعي التشغيل واإليقاف كلما تم ضغط الزر.
إذا تم ترك الزر بدون تشغيل لمدة قصيرة، يتم إنهاء عملية التهيئة تلقائيًا.
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شاشة الرؤية المستقيمة ■
يمكـن لشاشـة الرؤية المسـتقيمة أن تبـدو معتمة وصعبة المشـاهدة عند النظـر إليها عبر نظارات شمسـية  ●

وخاصة النظارات الشمسية المستقطبة.
اضبط سطوع شاشة الرؤية المستقيمة أو انزع نظاراتك الشمسية.

عند إيقاف تشـغيل شاشـة الرؤية المسـتقيمة، تظل الشاشـة فـي وضع اإليقاف حتى ولو تـم تحويل مفتاح  ●
القدرة إلى وضع التشغيل ON بعد تحويله إلى وضع اإليقاف.

تظهـر صورة االفتتاح على شاشـة الرؤية المسـتقيمة بعـد إدارة مفتاح القدرة إلى الوضـع ON بينما يكون  ●
ا على وضع التشغيل. مفتاح شاشة الرؤية المستقيمة مضبوطً

عند فصل البطارية ١٢ فولت ■
تعود تهيئات الضبط حسب الطلب لشاشة الرؤية المستقيمة إلى أوضاعها المبدئية.

الضبط التلقائي لموضع شاشة الرؤية المستقيمة ■
إذا تم تسـجيل موضع الشاشـة في الذاكرة، يتم ضبط شاشة الرؤية المستقيمة على الموضع المرغوب تلقائيًا. 

(ص ١٥٩)

قبل استعمال شاشة الرؤية المستقيمة ■
تأكـد مـن أن موضـع وسـطوع صورة شاشـة الرؤية المسـتقيمة ال يعيـق القيـادة اآلمنة. يمكـن للضبط غير 
الصحيـح لموضـع الصورة أو سـطوعها أن يحجب الرؤية عن السـائق ويؤدي إلى وقوع حادث يُسـفر عن 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

لمنع إصابة المكونات بالتلف ■
ال تضـع أي مشـروبات بالقرب من جهاز عرض شاشـة  ●

الرؤيـة المسـتقيمة. يمكن حـدوث أعطـال كهربائية إذا 
ض جهاز العرض للبلل. تعرّ

ال تعمـد إلـى وضـع أي شـيء أو لصق ملصقـات على  ●
جهاز عرض شاشة الرؤية المستقيمة. 

القيـام بذلـك يمكنـه أن يعيـق مؤشـرات شاشـة الرؤية 
المستقيمة.

ال تعمد إلى لمس الجزء الداخلي من جهاز عرض شاشـة الرؤية المسـتقيمة أو دفع أشـياء ذات أطراف  ●
حادة أو ما شابه ذلك في جهاز العرض.

القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث أعطال ميكانيكية.
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شاشة عرض قراءة الطاقة/االستهالك

د الخاص بسـيارتك على شاشة عرض المعلومات المتعددة  يمكنك مشـاهدة حالة نظام الهايبرِ
وشاشة اللمس عن بعد. 

زة بشاشة عرض مقاس ١٢٫٣ بوصة: يمكن عرض شاشة عرض قراءة الطاقة  السيارات المجهّ
أو شاشة االستهالك على الشاشة الجانبية.

  شاشة عرض المعلومات المتعددة
  شاشة اللمس عن بعد

م في العدادات   مفاتيح التحكّ
“MENU” زر قائمة االختيارات  

  قرص اللمس عن بعد
“ENTER” أزرار تثبيت اإلدخال  
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Energy monitor عرض قراءة الطاقة
شاشة اللمس عن بعد ■

باستثناء هونغ كونغ وماكاو
اضغـط الزر ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد Remote Touch، ثم قم باختيار 

 . ، ثم قم باختيار  على شاشة 
لهونغ كونغ وماكاو

اضغـط الزر ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد Remote Touch، ثم قم باختيار 
. على شاشة 

، قـم باختيار  إذا ظهـرت شاشـة معلومـات الرحلة  أو السـجل السـابق 
.

شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
، ثـم اضغط  أو  م في العـدادات وقم باختيار  اضغـط  أو  مـن مفاتيـح التحكّ

الختيار شاشة عرض قراءة الطاقة.
شاشة عرض المعلومات المتعددةشاشة اللمس عن بعد 

( عندما تعمل السيارة بقدرة الموتور الكهربائي (موتور الجرّ

ا ) معً ك البنزين والموتور الكهربائي (موتور الجرّ عندما تعمل السيارة بقدرة المحرّ
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شاشة عرض المعلومات المتعددةشاشة اللمس عن بعد 
ك البنزين عندما تعمل السيارة بقدرة المحرّ

( د (بطارية الجرّ أثناء قيام السيارة بشحن البطارية الهايبرِ

عندما ال تسري الطاقة الكهربائية

( د (بطارية الجرّ حالة البطارية الهايبرِ

ممتلئةمنخفضةممتلئةمنخفضة

د أمثلة، وقد تختلف قليالً عن الظروف الفعلية. هذه الصور هي مجرّ
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االستهالك
باستثناء هونغ كونغ وماكاو

اضغـط الـزر ”MENU“ علـى منظومة اللمس عن بعـد Remote Touch، ثم قـم باختيار  
. ، ثم قم باختيار  على شاشة 

لهونغ كونغ وماكاو
اضغـط زر قائمة االختيـارات ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد Remote Touch، ثم قم 

. باختيار  على شاشة 
معلومات الرحلة ■

 ، إذا ظهرت شاشـة عرض قراءة الطاقة  أو السـجل السابق 
. قم باختيار 

إعادة تهيئة بيانات االستهالك  
اسـتهالك الوقـود خالل فتـرة ١٥ دقيقة   

الماضية
استهالك الوقود الحالي  

الطاقة التي أعيد توليدها خالل فترة ١٥   
دقيقة الماضية

يشير الرمز الواحد إلى Wh 50 (٥٠ و س   
[وات سـاعة]). يتم عرض ما يصل إلى 

٥ رموز.
د.   متوسط سرعة السيارة منذ بدء تشغيل نظام الهايبرِ

د.   الزمن المنقضي منذ بدء تشغيل نظام الهايبرِ
مد القيادة (ص ١٢٥)  

يتم تقسـيم متوسـط اسـتهالك الوقود لفتـرة ١٥ دقيقة الماضية بداللة األلوان إلى متوسـطات سـابقة 
ومتوسطات متحققة منذ آخر مرة تم فيها تحويل مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل ON. استعمل قيمة 

متوسط استهالك الوقود المعروضة كمؤشر تقريبي.
د مثال، وقد تختلف قليالً عن الظروف الفعلية. الصورة هي مجرّ
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السجل السابق ■
الرحلـة معلومـات  أو  الطاقـة   قـراءة  عـرض  شاشـة  ظهـرت  إذا 

. ، قم باختيار 
إعادة تهيئة بيانات السجل السابق  

أفضل قيمة مسجلة لالقتصاد في الوقود  
متوسط استهالك الوقود  

السجل السابق الستهالك الوقود  
تحديث بيانات متوسط استهالك الوقود  

يتـم تقسـيم تاريخ متوسـط اسـتهالك الوقود 
بداللة األلوان إلى متوسطات سابقة ومتوسط 
استهالك الوقود منذ آخر تحديث له. استعمل 
قيمـة متوسـط اسـتهالك الوقـود المعروضـة 

كمؤشر تقريبي.
د مثال، وقد تختلف قليالً عن الظروف الفعلية. الصورة هي مجرّ

تحديث بيانات السجل السابق ■
قم بتحديث متوسط استهالك الوقود عن طريق اختيار بند التحديث  لقياس استهالك الوقود الحالي 

.مرة أخر
إعادة ضبط البيانات ■

. يمكن حذف بيانات استهالك الوقود عن طريق اختيار 
مد القيادة ■

يعرض المسافة القصو التقديرية التي يمكن للسيارة أن تقطعها بكمية الوقود المتبقية.
يتم حساب هذه المسافة بناءً على متوسط استهالك سيارتك للوقود.

ونتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الفعلية التي يمكن قطعها عن تلك المعروضة.
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زة بشاشة عرض مقاس ١٢٫٣ بوصة) استعمال الشاشة الجانبية (السيارات المجهّ
يمكـن عرض معلومات السـيارة على الشاشـة الجانبيـة (ص ٣٣٤)، ثـم اختيار  أو  

الختيار الشاشة المرغوبة. 
استهالك الوقود

يعرض متوسط اسـتهالك الوقود والطاقة التي 
تـم توليدها خالل فتـرة الـ١٠ دقائـق الماضية 
علـى فتـرات كل منهـا دقيقة واحـدة، وكذلك 

مد القيادة.

السجل السابق
وأعلـى  الوقـود  اسـتهالك  متوسـط  يعـرض 

استهالك للوقود.

معلومات الرحلة
يعرض مد القيادة ومتوسط استهالك الوقود 
ومقـدار الزمن المنقضي منذ بدء تشـغيل نظام 

د. الهايبرِ
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Energy monitor عرض قراءة الطاقة
د وحالـة  يعـرض حالـة تشـغيل نظـام الهايبـرِ

استعادة الطاقة.

د مثال، وقد تختلف قليالً عن الظروف الفعلية. الصورة هي مجرّ
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المفاتيح

المفاتيح
المفاتيح التالية تأتي مرفقة مع السيارة.

مفاتيح إلكترونية  
تشـغيل نظـام الدخـول وبدء التشـغيل الذكي • 

(ص ١٤٩)
م الالسلكي عن بعد•  تشغيل وظيفة التحكّ

مفاتيح ميكانيكية  
لوحة رقم المفتاح  

المفتاح البطاقة (المفتاح اإللكتروني)   
ا) زً (إذا كان مجهّ

الذكـي  التشـغيل  الدخـول وبـدء  نظـام  تشـغيل 
(ص ١٤٩)

م الالسلكي عن بعد التحكّ
يقفل جميع األبواب (ص ١٣٥)  

يغلـق النوافذ وفتحـة السـقف القمرية (إذا   
زة)* (ص ١٣٥) كانت مجهّ

يفكّ قفل جميع األبواب (ص ١٣٥)  
يفتـح النوافذ وفتحـة السـقف القمرية (إذا   

زة)* (ص ١٣٥) كانت مجهّ
يفتح صندوق األمتعة (ص ١٤٣)  

ا) (ص ١٣٢) زً يطلق صوت منبّه اإلنذار (إذا كان مجهّ  
يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب لد وكيل لكزس المحلي.  :*  
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استعمال المفتاح الميكانيكي
لنـزع المفتـاح الميكانيكـي، ادفـع زر التحرير 

وأخرج المفتاح.
يمكن إدخال المفتاح الميكانيكي في اتجاه واحد 
فقـط ألنه يتضمن أخاديد على جانب واحد فقط. 
إذا لـم تتمكـن مـن إدخـال المفتاح في اسـطوانة 

.القفل، اقلبه وحاول إدخاله مرة أخر
بعد استعمال المفتاح الميكانيكي، قم بتخزينه في 
المفتاح اإللكترونـي. احمل المفتاح الميكانيكي 
مع المفتاح اإللكتروني. إذا فرغت شـحنة بطارية 
المفتـاح اإللكتروني أو لـم تعمل وظيفة الدخول 
للمفتـاح  تحتـاج  فسـوف  صحيحـة،  بصـورة 

الميكانيكي. (ص ٥٢٦)

ا) ■ زً المفتاح البطاقة (إذا كان مجهّ
المفتاح البطاقة غير مقاوم للماء. ●
ن داخل المفتاح البطاقة يجب استخدامه فقط عند حدوث مشكلة، كأن يحدث  ● المفتاح الميكانيكي المخزّ

أال يعمل المفتاح البطاقة بصورة صحيحة.
إذا كان إخـراج المفتـاح الميكانيكي صعبًا، ادفع زر تحرير القفل لألسـفل باسـتعمال رأس قلم حبر جاف  ●

إلخ. وإذا كان سحبه للخارج ال يزال صعبًا، استعمل قطعة عملة معدنية إلخ.
لتخزيـن المفتـاح الميكانيكـي داخـل المفتـاح البطاقة،  ●

أدخله بينما تضغط زر تحرير القفل.

إذا كان غطـاء البطاريـة غيـر مركـب وسـقطت البطاريـة  ●
ض المفتاح  للخـارج أو إذا تـم نزع البطارية بسـبب تعـرّ
الطـرف  يكـون  بحيـث  البطاريـة  تركيـب  أعـد  للبلـل، 

ا نحو شعار لكزس. الموجب متجهً
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ا) ■ زً وضع الذعر (إذا كان مجهّ
عنـد ضغط  لمدة تزيد عن ثانية واحدة تقريبًا، يصدر 
صـوت منبّه إنـذار متقطع وتومض أضواء السـيارة لردع أي 

شخص عن محاولة اقتحام أو إتالف سيارتك.
إليقاف منبّه اإلنذار، اضغط أي زر على المفتاح اإللكتروني.

عندما يتعين عليك ترك مفتاح السيارة مع عامل موقف السيارات ■
اضبط المفتاح الرئيسـي لفاتح صندوق األمتعة على وضع اإليقاف واقفل صندوق القفازات حسـبما تقتضي 

الظروف. (ص ١٤٤، ٣٥٩)
انزع المفتاح الميكانيكي واحتفظ به الستخدامك الخاص وأعطِ عامل الموقف المفتاح اإللكتروني فقط.

إذا فقدت مفاتيحك الميكانيكية ■
يمكنـك عمـل مفاتيح ميكانيكيـة أصلية جديدة لـد وكيل لكزس المحلي باسـتعمال المفتـاح الميكانيكي 
اآلخـر ورقـم المفتاح المطبوع على لوحة رقم مفتاحك. احتفظ باللوحة في مكان آمن مثل محفظتك، وليس 

في السيارة. 
عند ركوب طائرة ■

عنـد إحضـار مفتـاح إلكترونـي داخل طائرة، تأكـد من عدم ضغـط أي مـن األزرار الموجودة علـى المفتاح 
اإللكترونـي أثنـاء وجودك داخل مقصـورة الطائرة. إذا كنت تحمـل مفتاح إلكتروني فـي حقيبتك إلخ، تأكد 
مـن عـدم وجود احتمال لضغـط األزرار بطريق الخطأ. يمكن لضغط األزرار أن يتسـبب فـي إصدار المفتاح 

اإللكتروني موجات السلكية يمكنها أن تتداخل مع عمليات تشغيل الطائرة. 
استنزاف شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■

عمـر البطاريـة القياسـية يتراوح بين سـنة وسـنتين. (عمر تشـغيل بطارية المفتـاح البطاقة هو حوالي سـنة  ●
ونصف.)

د.  ● إذا أصبحت شـحنة البطارية منخفضة، يصدر صوت منبّه إنذار داخل المقصورة عند إيقاف نظام الهايبرِ
(ص ٤٩٥)

بما أن المفتاح اإللكتروني يسـتقبل باستمرار موجات السـلكية، فإن شحنة البطارية ستُستنزف حتى لو لم  ●
يتم اسـتخدام المفتـاح اإللكتروني. األعراض التالية تشـير إلى أن بطارية المفتـاح اإللكتروني ربما تكون 

فارغة. استبدل البطارية عند الضرورة. (ص ٤٣٣)
م الالسلكي عن بعد.•  ال يعمل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي أو التحكّ
منطقة رصد المفتاح تصبح أقصر.• 
ال يضيء المؤشر LED على سطح المفتاح.• 

ولّد  ● لتجنب تدهور حالة المفتاح اإللكتروني، ال تتركه ضمن m 1 (١ م) من األجهزة الكهربائية التالية التي تُ
مجاالً مغناطيسيًا:

أجهزة التلفزيون• 
أجهزة الكمبيوتر• 
الهواتف الخلوية والهواتف الالسلكية وأجهزة شحن البطاريات• 
أجهزة شحن الهواتف الخلوية أو الهواتف الالسلكية• 
المصابيح التي توضع على طاولة• 
مواقد الطهو الحثّية• 
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استبدال البطارية ■
ص ٤٣٣

ل ■ ق من رقم المفتاح المسجّ التحقّ
لة بالفعل للسيارة. اطلب التفاصيل من وكيل لكزس المحلي. ق من أرقام المفاتيح المسجّ يمكن التحقّ

إذا تم استخدام مفتاح خاطئ ■
تدور اسطوانة المفتاح بحرية لعزل اآللية الداخلية.

لتفادي تلف المفتاح ■
ال تتسبّب في سقوط المفاتيح أو تعريضها لصدمات قوية أو ثنيها. ●
ض المفاتيح لدرجات حرارة عالية لفترات زمنية طويلة. ● ال تعرّ
الة فوق صوتية إلخ. ● ض المفاتيح للبلل أو تغسلها في غسّ ال تعرّ
ال تعمد إلى تثبيت مواد معدنية أو مغناطيسية على المفاتيح أو تضع المفاتيح بالقرب من مثل هذه المواد. ●
ال تعمد إلى تفكيك المفاتيح. ●
ا أو أي شيء آخر على سطح المفتاح اإللكتروني. ● ال تضع ملصقً
ال تضـع المفاتيح بالقرب من أشـياء تولّد مجاالت مغناطيسـية مثل أجهزة التلفزيـون واألنظمة الصوتية  ●

ومواقد الطهو الحثّية.
ال تضع المفاتيح بالقرب من المعدات الطبية الكهربائية مثل أجهزة العالج ذات الترددات المنخفضة أو  ●

جهزة العالج بالمايكروويف، وال تحتفظ بالمفاتيح معك أثناء تلقيك للرعاية الطبية.
حمل المفتاح اإللكتروني معك ■

ضـع المفتـاح اإللكتروني على بعد cm 10 (١٠ سـم) أو أكثر عن األجهـزة الكهربائية الموجودة في وضع 
التشـغيل. الموجـات الالسـلكية التـي تصدر من األجهـزة الكهربائية ضمن مسـافة cm 10 (١٠ سـم) عن 

المفتاح اإللكتروني يمكنها أن تتداخل مع المفتاح، متسببة في عدم عمل المفتاح بطريقة صحيحة.
في حالة حدوث خلل في نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي أو مشاكل أخر متعلقة بالمفتاح ■

خذ سـيارتك وجميع المفاتيح اإللكترونية المرفقة مع سـيارتك، بما فيها المفتاح البطاقة، إلى وكيل لكزس 
المحلي.

عند فقدان مفتاح إلكتروني ■
ا فإن خطر سـرقة السـيارة يزداد بدرجـة كبيرة. قم بزيـارة وكيل لكزس  إذا ظـل المفتـاح اإللكتروني مفقودً
المحلـي علـى الفور ومعك جميـع المفاتيح اإللكترونيـة المتبقية والمفتاح البطاقة التـي حصلت عليها مع 

سيارتك.
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التعامل مع المفتاح البطاقة ■
ال تسـتخدم قـوة زائـدة عند إدخـال المفتاح الميكانيكـي داخل المفتـاح البطاقة. مثل هـذا العمل يمكنه  ●

إتالف المفتاح البطاقة.
ضت البطارية أو أطراف توصيل المفتاح البطاقة للبلل. ● يمكن للبطارية أن تتآكل إذا تعرّ

إذا سقط المفتاح في الماء، أو إذا انسكب ماء الشرب إلخ على المفتاح، قم على الفور بنزع غطاء البطارية 
وامسـح البطارية وأطراف توصيلها. (لنزع غطاء البطارية، امسـكه برفق واسـحبه.) إذا تآكلت البطارية، 

استبدلها لد وكيل لكزس المحلي.
ال تسحق غطاء البطارية أو تستعمل مفك براغي لنزع غطاء البطارية. نزع غطاء البطارية بالقوة قد يتسبب  ●

في ثني أو تلف المفتاح.
رت عملية نزع غطاء البطارية بكثرة، فقد يصبح غطاء البطارية مرتخيًا. ● إذا تكرّ
عند تركيب البطارية، تأكد من التحقق من اتجاه البطارية. ●

تركيب البطارية في غير االتجاه الصحيح يمكن أن يتسبّب في تفريغ شحنتها بسرعة.
يمكن لسطح المفتاح البطاقة أن يتضرر أو يتقشر طالؤه في الحاالت التالية: ●

عند حمل المفتاح البطاقة مع مواد صلبة مثل عمالت معدنية ومفاتيح.• 
عند احتكاك (كشط) المفتاح البطاقة بشيء حاد مثل رأس قلم رصاص قابل لتغيير العبوة.• 
عند مسح سطح المفتاح البطاقة بمخفف الطالء (الثنر) أو البنزول.• 
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األبواب

فكّ قفل األبواب وقفلها من الخارج
نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ◆

احمل المفتاح اإللكتروني لتفعيل هذه الوظيفة.
امسك المقبض لفكّ قفل األبواب.  

تأكـد مـن لمـس المستشـعر الموجـود علـى 
الجانب الخلفي من المقبض. 

بعـد قفل األبواب، ال يمكن فكّ قفلها إال بعد 
٣ ثوان.

(الفجـوة  القفـل  مستشـعر  المـس   
مـن  العلـوي  الجـزء  الموجـودة علـى 

مقبض الباب) لقفل جميع األبواب.
تحقق من أن الباب مقفل بإحكام.

م الالسلكي عن بعد ◆ التحكّ
يقفل جميع األبواب  

تحقق من أن الباب مقفل بإحكام. 
اضغط واسـتمر فـي الضغط إلغـالق النوافذ 
زة).*١ وفتحة السقف القمرية (إذا كانت مجهّ

يفكّ قفل جميع األبواب  
لدول مجلس التعـاون الخليجي*٢، األردن، 
لبنـان: ضغـط الـزر يفكّ قفـل باب السـائق. 
ضغط الزر مرة أخر خالل ٥ ثوان يفكّ قفل 

 .األبواب األخر
اضغـط واسـتمر فـي الضغـط لفتـح النوافـذ 
زة).*١ وفتحة السقف القمرية (إذا كانت مجهّ

يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب لد وكيل لكزس المحلي.  :١*  
المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :٢*  
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إشارات التشغيل ■
اضات الطوارئ لإلشـارة إلـى قفل/فكّ قفل  ا) وتومض ومّ ـزً األبـواب: يصـدر صوت جـرس (إذا كان مجهّ

األبواب. (قفل: مرة واحدة؛ فكّ القفل: مرتان) 
النوافذ وفتحة السقف القمرية: يصدر صوت جرس لإلشارة إلى تشغيل النوافذ وفتحة السقف القمرية.

خاصية األمان ■
إذا لـم يتـم فتح أي باب خالل ٣٠ ثانية تقريبًا بعد فكّ قفل السـيارة، تقوم خاصية األمان تلقائيًا بقفل السـيارة 

 .مرة أخر
م إضاءة ضوء الترحيب ■ منظّ

تضـيء أضـواء الموضع األماميـة وأضواء المؤخـرة ولوحة رقـم الترخيص تلقائيًـا أثناء الليل عنـد فكّ قفل 
م الالسـلكي عن بعد إذا كان مفتاح الضـوء في الوضع التلقائي  األبـواب باسـتعمال وظيفة الدخول أو التحكّ

.“AUTO”

ر إقفال الباب بواسطة مستشعر الباب الموجود على الجزء العلوي من مقبض الباب ■ عندما يتعذّ
ر قفـل البـاب حتى عند لمـس الجانـب العلوي من  إذا تعـذّ
منطقة المستشعر، حاول لمس كلتا منطقتي الجانب العلوي 

والجانب السفلي من المستشعر في نفس الوقت.

جرس قفل الباب ■
ا، يصدر صوت جرس مستمر لمدة ٥ ثوان.  ا تمامً إذا جرت محاولة لقفل األبواب ولم يكن أحد األبواب مغلقً

.ا إليقاف الجرس، وأقفل السيارة مرة أخر أغلق الباب تمامً
منبّه اإلنذار ■

قفل األبواب يؤدي إلى تهيئة (تفعيل) منبّه اإلنذار. (ص ٨٧)
م الالسلكي عن بعد ال يعمل بصورة صحيحة ■ إذا كان نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي أو التحكّ

استعمل المفتاح الميكانيكي لقفل األبواب وفكّ قفلها. (ص ٥٢٦) ●
استبدل بطارية المفتاح بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة. (ص ٤٣٣) ●
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

م الالسلكي عن بعد وتشغيل النوافذ اآللية أو فتحة السقف القمرية ■ عند استعمال التحكّ
قم بتشغيل النوافذ اآللية أو فتحة السقف القمرية بعد التحقق من عدم وجود أي احتمال الحتباس أي جزء 
م  من جسـم أي راكب أثناء حركة النافذة أو فتحة السقف القمرية. كذلك، ال تسمح لألطفال بتشغيل التحكّ
الالسـلكي عـن بعد. يمكن لألطفال والـركاب اآلخرين أن يحتبسـوا (يعلقوا) أثناء حركـة النافذة اآللية أو 

فتحة السقف القمرية.
وظيفة الحماية من االحتباس ■

ا استخدام أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تحاول أبدً
يمكن أال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا احتبس شيء في النافذة أو فتحة السقف القمرية مباشرة  ●

قبل انغالقها بالكامل.
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فكّ قفل األبواب وقفلها من الداخل
مفاتيح قفل األبواب ◆

يقفل جميع األبواب  
يفكّ قفل جميع األبواب  

أزرار القفل الداخلية ◆
يقفل الباب  

يفكّ قفل الباب  
يمكن فتح باب السـائق بسحب مقبض الباب 
الداخلـي حتـى ولـو كان زر القفـل في وضع 

القفل.

قفل األبواب األمامية من خارج السيارة بدون استخدام مفتاح
ك زر القفل الداخلي إلى موضع القفل. حرّ  ١

أغلق الباب بينما تسحب مقبض الباب.  ٢
 ،ON أو وضع التشغيل ACCESSORY ال يمكن قفل الباب إذا كان مفتاح القدرة في وضع الكماليات
أو إذا تم ترك المفتاح اإللكتروني داخل السـيارة. على أنه قد ال يتم رصد وجود المفتاح بصورة صحيحة 

وقد يتم قفل الباب.
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قفل حماية األطفال على الباب الخلفي
ال يمكـن فتـح الباب مـن داخل السـيارة بينما 

ا. يكون القفل مضبوطً
فكّ القفل  

القفل  
يمكن ضبـط هذه األقفال لمنـع األطفال من فتح 
األبواب الخلفية. ادفع المفتاح الموجود على كل 

باب خلفي لألسفل لقفل كال البابين الخلفيين.

أنظمة قفل وفكّ قفل الباب التلقائية
يمكن ضبط أو إلغاء تشغيل الوظائف التالية:

بخصوص تعليمات ضبط الخصائص حسب الطلب، راجع ص ٥٥٨.
التشغيلالوظيفة

يتم قفل جميع األبواب تلقائيًا عندما تصبح سرعة وظيفة قفل األبواب المرتبطة بالسرعة
السيارة km/h 20 (٢٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى.

يتم قفل جميع األبواب تلقائيًا عند نقل ذراع ناقل وظيفة قفل األبواب المرتبطة بوضع ناقل الحركة*
.P ل الحركة إلى وضع غير وضع اإليقاف المطوّ

وظيفة فكّ قفل األبواب المرتبطة بوضع ناقل 
الحركة*

يتم فكّ قفل جميع األبواب تلقائيًا عند نقل ذراع 
.P ل ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ

وظيفة فكّ قفل األبواب المرتبطة بباب السائق*
يتم فكّ قفل جميع األبواب عند فتح باب السائق 
خالل ٤٥ ثانية تقريبًا من إدارة مفتاح القدرة إلى 

وضع اإليقاف.
في بعض الموديالت  :*  
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تغيير وظيفة فكّ قفل الباب ■
م الالسلكي عن بعد.  يمكنك ضبط أي األبواب التي سيتم فكّ قفلها بوظيفة الدخول باستعمال التحكّ

أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.  ١
قم بإلغاء مستشعر االقتحام ومستشعر الميالن لنظام اإلنذار لمنع التشغيل غير المقصود لمنبّه اإلنذار أثناء   ٢

ا) (ص ٩٠) زً تغيير التهيئة. (إذا كان مجهّ
عندمـا يكـون ضـوء المؤشـر على سـطح المفتاح غيـر مضـاء، اضغـط  أو  أو  وأبقه   ٣

ا. ا بينما يكون  مضغوطً ا لمدة ٥ ثوان تقريبً مضغوطً
ح أدناه. (عند تغيير التهيئات بشـكل مسـتمر،  تتغيّر التهيئة في كل مرة يتم فيها إجراء هذه العملية كما هو موضّ

(. ٣ ر الخطوة  ر (اترك) األزرار، وانتظر لمدة ٥ ثوان على األقل ثم كرّ حرّ
شاشة عرض المعلومات 

نغمة التنبيهوظيفة فكّ القفلالمتعددة

(سيارات بعجلة 
(قيادة يسر

(سيارات بعجلة 
قيادة يمنى)

اإلمساك بمقبض باب السائق يفكّ 
قفل باب السائق فقط.

من خارج السيارة: ٣ نغمات تنبيه
من داخل السيارة: رنّة واحدة مسك مقبض أحد أبواب الركاب 

يفكّ قفل جميع األبواب.

مسك مقبض أحد األبواب يفكّ 
قفل جميع األبواب.

من خارج السيارة: نغمتان تنبيهيتان
من داخل السيارة: رنّة واحدة

م الالسـلكي عن بعد  لمنـع التشـغيل غيـر المقصود لمنبّـه اإلنذار، قـم بفكّ قفل األبـواب باسـتعمال التحكّ
وافتـح وأغلـق أحد األبواب مرة واحـدة بعد تغيير التهيئات. (إذا لم يتم فتح باب ما خالل ٣٠ ثانية بعد ضغط 

، يتم قفل األبواب مرة أخر وتتم تهيئة منبّه اإلنذار تلقائيًا.)
ا. (ص ٨٨) في حالة صدور صوت منبّه اإلنذار، أوقف تشغيل منبّه اإلنذار فورً
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نظام تحرير قفل الباب عند استشعار التصادم ■
ا لقوة الصدمة أو نوع الحادث،  ض السـيارة لصدمة قوية. ولكن، تبعً يتم فكّ قفل جميع األبواب في حالة تعرّ

يمكن أال يعمل هذا النظام.
استعمال المفتاح الميكانيكي ■

ا باستعمال المفتاح الميكانيكي. (ص ٥٢٦) يمكن قفل وفكّ قفل األبواب أيضً
م الالسلكي عن بعد ■ األحوال التي تؤثر على تشغيل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي أو التحكّ

ص ١٥١

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (مثل وظيفة فكّ القفل باستعمال مفتاح). 

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

لتفادي الحوادث ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يؤدي إلى فتح الباب وسـقوط أحد الركاب خارج السـيارة مما يُسفر عن الوفاة 
أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تأكد من أن جميع األبواب مغلقة ومقفلة بصورة صحيحة. ●
ال تسحب المقابض الداخلية لألبواب أثناء القيادة.  ●

احرص بشـكل خاص بالنسـبة لباب السـائق ألن الباب يمكن أن يفتح حتى ولو كان زر القفل الداخلي 
في وضع القفل.

قم بتفعيل أقفال حماية األطفال الموجودة على األبواب الخلفية عند جلوس أطفال في المقاعد الخلفية.  ●
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صندوق األمتعة

م  يمكـن فتـح صنـدوق األمتعة باسـتعمال فاتح صنـدوق األمتعـة أو وظيفة الدخـول أو التحكّ
الالسلكي عن بعد. 

زة بغطاء صندوق أمتعـة آلي، يمكن إغالق صندوق األمتعة باسـتعمال  إذا كانـت السـيارة مجهّ
غالق صندوق األمتعة.

فتح صندوق األمتعة من داخل السيارة
اضغط مفتاح الفاتح.

أمتعة صنـدوق بغطاء ـزة مجهّ السـيارة كانـت إذا
آلـي، يتم فتـح غطـاء صنـدوق األمتعـة بالكامل 

تلقائيًا.

فتح صندوق األمتعة من خارج السيارة
نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ◆

أثنـاء حمـل المفتـاح اإللكترونـي، اضغط 
الزر.

عندما يتم فكّ قفل جميع األبواب باسـتخدام 
فتـح  اآللـي لألبـواب، يمكـن  القفـل  نظـام 
المفتـاح  حمـل  دون  األمتعـة  صنـدوق 

اإللكتروني.
زة بغطاء صندوق أمتعة  إذا كانت السيارة مجهّ
آلـي، يتم فتح غطاء صنـدوق األمتعة بالكامل 

تلقائيًا.
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م الالسلكي عن بعد ◆ التحكّ
ا. اضغط المفتاح وأبقه مضغوطً

زة بغطاء صندوق أمتعة  إذا كانت السيارة مجهّ
آلـي، يتم فتح غطاء صنـدوق األمتعة بالكامل 

تلقائيًا.

زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) مفتاح غالق صندوق األمتعة (السيارات المجهّ
ضغـط المفتـاح يغلق غطـاء صنـدوق األمتعة 

تلقائيًا. (يصدر صوت جرس.)
ضغط المفتاح أثناء انغالق غطاء صندوق األمتعة 

.يفتح غطاء صندوق األمتعة مرة أخر

عند إغالق صندوق األمتعة
ل  أنـزِ األمتعـة،  صنـدوق  مقبـض  باسـتعمال 
صنـدوق األمتعـة دون اسـتخدام القـوة علـى 
الجانـب وادفـع صندوق األمتعة لألسـفل من 

الخارج إلغالقه.
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نظام حماية األمتعة
يمكـن تعطيـل (إلغاء تفعيـل) مفتاح فاتح صنـدوق األمتعة مؤقتًـا لحماية األمتعـة المخزنة في 

صندوق األمتعة من السرقة.
ر المفتـاح الرئيسـي فـي صنـدوق القفازات  أدِ
علـى وضـع اإليقـاف لتعطيـل فاتـح صندوق 

األمتعة.
تشغيل  
إيقاف  

ال يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة حتى بواسطة 
م الالسـلكي عن بعـد أو زر تحرير  وظيفـة التحكّ

صندوق األمتعة.
إشارات التشغيل ■

م الالسلكي عن بعد: يصدر صوت جرس لإلشارة إلى فكّ قفل صندوق األمتعة. التحكّ
ضوء صندوق األمتعة ■

يضاء ضوء صندوق األمتعة عند فتح صندوق األمتعة.
غالق صندوق األمتعة السهل ■

ا قليال، يقوم غالق صندوق األمتعة السـهل تلقائيًا بإغالقه إلى وضع  إذا تـم تـرك غطاء صندوق األمتعة مفتوحً
الغلق التام.

وظيفة منع قفل صندوق األمتعة بينما المفتاح اإللكتروني في الداخل  ■
عندما تكون جميع األبواب مقفلة، يتسـبب إغالق غطاء صندوق األمتعة بينما المفتاح اإللكتروني بداخل  ●

صندوق األمتعة في صدور صوت منبّه إنذار.
فـي هـذه الحالة، يمكن فتح غطاء صندوق األمتعة بضغط زر تحرير صنـدوق األمتعة الموجود على غطاء 

صندوق األمتعة.
حتـى عند وضع المفتاح اإللكتروني االحتياطي داخـل صندوق األمتعة بينما تكون جميع األبواب مقفلة،  ●

يمكـن تفعيـل وظيفـة منع حبـس المفتاح بحيـث يمكن فتح صنـدوق األمتعـة. لمنع السـرقة، خذ جميع 
المفاتيح اإللكترونية معك عند مغادرة السيارة.

حتى عند وضع المفتاح اإللكتروني في صندوق األمتعة بينما تكون جميع األبواب مقفلة، قد ال يتم رصد  ●
ا لمكان وضع المفتاح وظروف الموجات الالسلكية المحيطة. في هذه الحالة، ال يمكن  المفتاح وذلك تبعً
تفعيل وظيفة منع حبس المفتاح مما يؤدي إلى قفل األبواب عند إغالق صندوق األمتعة. تأكد من التحقق 

من مكان وجود المفتاح قبل إغالق صندوق األمتعة.
ال يمكن تفعيل وظيفة منع حبس المفتاح إذا كان أي من األبواب غير مقفل. في هذه الحالة، افتح صندوق  ●

األمتعة باستعمال فاتح صندوق األمتعة.
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زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) ■ وظيفة الحماية من التحميل الزائد (السيارات المجهّ
ال يعمل غطاء صندوق األمتعة عند وجود حمل زائد فوق غطاء صندوق األمتعة.

زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) ■ وظيفة الحماية من السقوط (السيارات المجهّ
تعريـض غطـاء صندوق األمتعة لقوة زائدة أثناء فتحه تلقائيًا يؤدي إلى إيقاف عملية الفتح لمنع غطاء صندوق 

األمتعة من السقوط لألسفل بسرعة.
زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) ■ وظيفة الحماية من االحتباس (السيارات المجهّ

أثنـاء عملية الغلـق التلقائي لغطاء صندوق األمتعة، يتوقف غلق غطاء صنـدوق األمتعة ويفتح إذا تم احتباس 
شيء.

م الالسلكي عن بعد ال يعمل بصورة صحيحة ■ إذا كان نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي أو التحكّ
استعمل المفتاح الميكانيكي لفتح صندوق األمتعة. (ص ٥٢٦) ●
استبدل بطارية المفتاح بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة. (ص ٤٣٣) ●

عند ترك مفتاح للسيارة مع عامل موقف سيارات ■
ص ١٣٢

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير عملية فكّ قفل صندوق األمتعة. (الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

قبل القيادة ■
ا، فقد يفتح  ● ا. إذا تُرك غطاء صندوق األمتعة غير مغلق تمامً تأكـد مـن أن غطاء صندوق األمتعة مغلق تمامً

بصـورة غيـر متوقعـة أثناء القيادة ويرتطم باألشـياء القريبة أو قـد تنقذف األمتعة الموجـودة في صندوق 
األمتعة إلى الخارج وتتسبب في وقوع حادث.

ال تسمح لألطفال باللعب في صندوق األمتعة. ●
ض لإلعياء  إذا تـم قفل السـيارة بطريق الخطأ مع وجود طفل في صندوق األمتعـة، يمكن للطفل أن يتعرّ

.بفعل الحرارة أو االختناق أو إصابات أخر
ال تسمح لطفل بفتح أو إغالق صندوق األمتعة. ●

القيام بذلك يمكن أن يتسـبب في فتح غطاء صندوق األمتعة بصورة غير متوقعة، أو يتسـبب في احتباس 
يدي الطفل أو رأسه أو رقبته عند إغالق غطاء صندوق األمتعة.

نقاط هامة أثناء القيادة ■
رضة للوفاة أو اإلصابة  ا ألي شخص بالجلوس في صندوق األمتعة. مثل هذا الشخص يكون عُ ال تسمح أبدً

بجروح خطيرة في حالة الفرملة المفاجئة أو التصادم.
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استعمال صندوق األمتعة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يتسبب في احتباس أجزاء من الجسم مما يؤدي إلى اإلصابة بجروح خطيرة.
قـم بإزالـة أي حموالت ثقيلة، مثـل الثلج والجليد، عن غطـاء صندوق األمتعة قبل فتحـه. عدم االلتزام  ●

بذلك يمكنه أن يتسبب في إعادة غلق غطاء صندوق األمتعة بشكل مفاجئ بعد فتحه.
ص المنطقة المحيطة بعناية للتأكد من كونها آمنة.  ● عند فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة، تفحّ
في حالة وجود أي أشـخاص قريبين، تأكد من أنهم سـيكونون بأمان وأعلمهم بأن صندوق األمتعة سيتم  ●

فتحه أو إغالقه.
ك  ● التـزم الحـذر عند فتح أو إغالق غطاء صندوق األمتعة في الطقـس العاصف ألنه من الممكن أن يتحرّ

بصورة مفاجئة في الرياح القوية.
يمكن لغطاء صندوق األمتعة أن ينغلق بشكل مفاجئ إذا  ●

ا بشـكل تام. يكون فتـح أو إغالق غطاء  لـم يكن مفتوحً
صنـدوق األمتعة على السـطوح المائلة أصعب منه على 
السـطوح المنبسـطة، لذا انتبه الحتمال انفتاح أو انغالق 
غطاء صندوق األمتعة من تلقاء ذاته بصورة غير متوقعة. 
تأكـد مـن أن غطـاء صندوق األمتعـة مفتوح بشـكل تام 

وآمن قبل استخدام صندوق األمتعة.
عنـد إغالق غطـاء صنـدوق األمتعة، توخـى المزيد من  ●

الحرص لتفادي احتباس أصابعك إلخ.
عنـد إغالق غطـاء صنـدوق األمتعـة، تأكد مـن ضغطه  ●

بلطـف على سـطحه الخارجي. إذا تم اسـتعمال مقبض 
صنـدوق األمتعة إلغالق غطاء صندوق األمتعة بشـكل 
تـام، يمكـن لذلـك أن يتسـبب فـي احتباس األيـدي أو 

األذرع. 
ب أي كماليات غير قطع لكزس األصلية على غطاء صندوق األمتعة. فمثل هذه األوزان اإلضافية  ● ال تركّ

على غطاء صندوق األمتعة يمكنها أن تتسبب في إعادة غلق الغطاء بشكل مفاجئ بعد فتحه.
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غالق صندوق األمتعة السهل ■
ا قليال، يقوم غالق  إذا تـم ترك غطاء صندوق األمتعة مفتوحً
صنـدوق األمتعة السـهل تلقائيًـا بإغالقه إلـى وضع الغلق 
التـام. يحتاج غالق صندوق األمتعة السـهل لعدة ثوانٍ قبل 
أن يبـدأ بالعمـل. احـرص على عـدم احتبـاس األصابع أو 
أي شـيء آخر في غطـاء صندوق األمتعـة ألن ذلك يمكن 
أن يتسـبب في كسـر في العظام أو اإلصابـة بجروح خطيرة 

.أخر
ا) ■ زً غطاء صندوق األمتعة اآللي (إذا كان مجهّ

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تشغيل غطاء صندوق األمتعة اآللي.
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة.

تحقق من سالمة المنطقة المحيطة للتأكد من عدم وجود عوائق أو أي شيء يمكنه أن يتسبب في احتباس  ●
أي من ممتلكاتك. 

في حالة وجود أي أشـخاص قريبين، تأكد من أنهم سـيكونون بأمان وأعلمهم بأن صندوق األمتعة سيتم  ●
فتحه أو إغالقه.

إذا تم ضغط مفتاح غالق صندوق األمتعة أثناء فتح غطاء صندوق األمتعة نتيجة للتشغيل التلقائي، يتوقف  ●
فتح غطاء صندوق األمتعة. احرص بشكل أكبر عندما تكون السيارة على سطح مائل، ألن من المحتمل 

غلَق بشكل مفاجئ. فتَح غطاء صندوق األمتعة أو يُ أن يُ
علـى السـطوح المائلة، يمكن لغطاء صندوق األمتعـة أن يُغلق فجأة بعد فتحه تلقائيًـا. تأكد من أن غطاء  ●

صندوق األمتعة مفتوح بشكل تام وآمن قبل استخدام صندوق األمتعة.
ا غير عادي وقد يتم إيقاف التشغيل  ● في الحاالت التالية، يمكن لغطاء صندوق األمتعة اآللي أن يرصد أمرً

التلقائي. في تلك الحالة، يجب تشغيل غطاء صندوق األمتعة يدويًا. احرص بشكل أكبر في هذا الوضع 
ألن غطاء صندوق األمتعة المتوقف عن الحركة يمكن أن يُغلق فجأة متسببًا في وقوع حادث. 

عند مالمسة غطاء صندوق األمتعة لعائق• 
عندمـا تنخفـض فولطية البطارية ١٢ فولت بشـكل مفاجئ، كمـا يحدث عند إدارة مفتـاح القدرة إلى • 

د أثناء التشغيل التلقائي وضع التشغيل ON أو بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ـب أي كماليـات غير قطع لكزس األصلية على غطاء صنـدوق األمتعة. قد ال يعمل غطاء صندوق  ● ال تركّ

األمتعة اآللي، األمر الذي يتسبب في إصابته بخلل، أو قد يُعاد غلق غطاء صندوق األمتعة فجأة بعد فتحه. 
زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) ■ وظيفة الحماية من االحتباس (السيارات المجهّ

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة.

ا إلى استخدام أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تعمد أبدً
قـد ال تعمـل وظيفة الحماية من االحتباس إذا احتبس شـيء مباشـرة قبل انغالق غطـاء صندوق األمتعة  ●

بالكامل. احرص على عدم احتباس األصابع أو أي شيء آخر في غطاء صندوق األمتعة.
ا لشكل الجسم المحتبس. احرص على عدم احتباس  ● قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس وذلك تبعً

األصابع أو أي شيء آخر.
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لتفادي أعطال غالق صندوق األمتعة السهل ■
ض غطاء صندوق األمتعة لقوة أثناء تشغيل غالق صندوق األمتعة السهل. ال تعرّ

زة بغطاء صندوق أمتعة آلي) ■ لتفادي إتالف غطاء صندوق األمتعة اآللي (السيارات المجهّ
تأكـد من عـدم وجود أي أمتعة أو ثلـوج على غطاء صندوق األمتعة قبل تشـغيل غطـاء صندوق األمتعة  ●

اآللي. باإلضافة إلى ذلك، تأكد من عدم وجود جليد بين غطاء صندوق األمتعة واإلطار يمكنها أن تعيق 
حركـة غطاء صندوق األمتعة. تشـغيل غطـاء صندوق األمتعة اآللي أثناء وجـود حمولة زائدة على غطاء 

صندوق األمتعة قد يؤدي إلى خلل.
ض غطاء صندوق األمتعة لقوة زائدة أثناء تشغيل غطاء صندوق األمتعة اآللي. ● ال تعرّ
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نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي

د حمل المفتاح اإللكتروني (بما في ذلك المفتاح  عمليات التشـغيل التالية يمكن تنفيذها بمجرّ
ا. . ينبغي للسائق أن يحمل المفتاح اإللكتروني معه دائمً البطاقة) معك، كوضعه في جيبك مثالً

يقفل األبواب ويفكّ قفلها (ص ١٣٥) ●
يفتح صندوق األمتعة (ص ١٤٢) ●
د (ص ١٩٣) ● بدء تشغيل نظام الهايبرِ

موقع الهوائي ■
هوائيات خارج المقصورة  
هوائيات داخل المقصورة  

هوائي خارج صندوق األمتعة  
هوائي داخل صندوق األمتعة  

ال (المناطق التي يتم فيها رصد المفتاح اإللكتروني) ■ المد الفعّ
عند قفل أو فكّ قفل األبواب  

يمكن تشـغيل النظام عندما يكون المفتاح اإللكتروني 
ضمن مسـافة حوالى m 0.7 (٧٠ سم) من أي مقبض 
باب خارجي. (يمكن فقط تشغيل األبواب التي ترصد 

المفتاح اإللكتروني.)
عند فتح صندوق األمتعة  

يمكن تشـغيل النظام عندما يكون المفتاح اإللكتروني 
ضمن مسـافة حوالى m 0.7 (٧٠ سـم) من زر تحرير 

صندوق األمتعة.
د أو تغيير أوضاع مفتاح القدرة عند بدء تشغيل نظام الهايبرِ  

يمكن تشغيل النظام عندما يكون المفتاح اإللكتروني داخل السيارة.
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منبّهات اإلنذار ومؤشرات التحذير ■
يتم اسـتخدام منبّهات إنذار وعرض رسـائل تحذير على شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة للحيلولة دون 
وقوع حوادث غير متوقعة أو سـرقة السـيارة الناجمة عن التشـغيل الخاطئ. عندما تظهر رسـالة تحذير، اتخذ 

اإلجراءات المناسبة بناءً على الرسالة المعروضة. (ص ٤٩٢)
عندما يصدر صوت منبّه إنذار فقط، فإن الظروف واإلجراءات التصحيحية هي كما يلي.

اإلجراء التصحيحيالحالةمنبّه اإلنذار

يصدر صوت المنبّه الخارجي مرة 
واحدة لمدة ٥ ثوان

تم إغـالق صندوق األمتعـة بينما 
ال يزال المفتاح اإللكتروني داخل 
صندوق األمتعـة وجميع األبواب 

مقفلة.

اسـترد المفتـاح اإللكترونـي مـن 
صنـدوق األمتعـة ثم أغلـق غطاء 

صندوق األمتعة.
جرت محاولة لقفل السـيارة بينما 

ا. كان أحد األبواب مفتوحً
وأقفـل  األبـواب  جميـع  أغلـق 

.األبواب مرة أخر

الداخلـي  المنبّـه  صـوت  يصـدر 
بشكل مستمر

تمت إدارة مفتاح القدرة إلى وضع 
 ACCESSORY الكماليـات 
ـا  بينمـا كان بـاب السـائق مفتوحً
(أو تـم فتـح بـاب السـائق بينمـا 
وضـع  علـى  القـدرة  مفتـاح  كان 

.(ACCESSORY الكماليات

وضـع  إلـى  القـدرة  مفتـاح  ر  أدِ
اإليقاف وأغلق باب السائق.

وظيفة حفظ طاقة البطارية ■
يتم تفعيل وظيفة حفظ طاقة البطارية لمنع تفريغ شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني والبطارية ١٢ فولت عندما 

تبقى السيارة دون تشغيل لفترة طويلة.
في األوضاع التالية، قد يستغرق نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي بعض الوقت لفكّ قفل األبواب. ●

تم ترك المفتاح اإللكتروني في منطقة ضمن مسـافة m 2 (٢ م) تقريبًا خارج السـيارة لمدة ١٠ دقائق أو • 
أكثر.

لم يتم استخدام نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي لمدة ٥ أيام أو أكثر.• 
ا أو أكثر، ال يمكن فكّ قفل األبواب  ● إذا لم يتم اسـتخدام نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي لمدة ١٤ يومً

م  ك مقبض باب السائق، أو استعمل التحكّ عند أي من األبواب باستثناء باب السائق. في هذه الحالة، أمسِ
الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي لفكّ قفل األبواب.
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وظيفة حفظ طاقة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
ا، يتم تقليل اسـتهالك طاقة البطاريـة إلى الحدّ األدنى بإيقاف  عندمـا يكون وضع حفظ طاقة البطارية مضبوطً

استقبال المفتاح اإللكتروني لموجات السلكية.
ا.  اضغط  مرتين بينما تضغط  وتبقيه مضغوطً

تأكد من وميض مؤشر المفتاح اإللكتروني ٤ مرات. 
ـا، ال يمكن  بينمـا يكـون وضع حفظ طاقـة البطارية مضبوطً
اسـتعمال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكـي. إللغاء هذه 

الوظيفة، اضغط أي زر من أزرار المفتاح اإللكتروني.

ظروف تؤثر على التشغيل ■
يسـتخدم نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي موجات السـلكية ضعيفة. في الحاالت التالية، يمكن لالتصال 
ا التشغيل الصحيح لنظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ووحدة  بين المفتاح اإللكتروني والسيارة أن يتأثر، مانعً

م الالسلكي عن بعد ونظام منع التشغيل. (إجراءات التصحيح: ص ٥٢٦) التحكّ
عندما تفرغ شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ●
بالقـرب مـن برج بـث تلفزيونـي أو محطة توليد كهربـاء أو محطة بنزيـن أو محطة راديو أو شاشـة عرض  ●

ضخمة أو مطار أو أي منشأة أخر تولّد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية
عند مالمسة المفتاح اإللكتروني أو تغطيته بالمواد المعدنية التالية ●

بطاقات مغطاة برقائق ألمنيوم• 
علب السجائر التي تحتوي على رقائق ألمنيوم بداخلها• 
محفظات نقود أو حقائب يد معدنية• 
عمالت معدنية• 
مدفئات أيدي مصنوعة من المعادن• 
 •DVD و CD وسائط معلومات مثل اسطوانات

عند استخدام مفاتيح السلكية أخر (تُصدر موجات السلكية) بالقرب من سيارتك ●
عند حمل المفتاح اإللكتروني مع األجهزة التالية التي تبث موجات السلكية ●

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف السلكي أو أي جهاز اتصال السلكي آخر• 
مفتاح إلكتروني لسيارة أخر أو مفتاح السلكي يُصدر موجات السلكية• 
 •(PDA) أجهزة الكمبيوتر أو المساعدات الرقمية الشخصية
الت الصوت الرقمية•  مشغّ
أنظمة ألعاب الفيديو المحمولة• 

إذا تم تركيب ظالل نافذة يتضمن مكونات معدنية أو مواد معدنية على النافذة الخلفية ●
عند وضع المفتاح اإللكتروني بالقرب من شاحن بطارية أو أجهزة إلكترونية ●
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مالحظة حول وظيفة الدخول ■
ال (مناطق الرصد)، فقد ال يعمل النظام بصورة  ● ا ضمن المد الفعّ حتى لو كان المفتاح اإللكتروني موجودً

صحيحة في الحاالت التالية:
إذا كان المفتاح اإللكتروني قريبًا أكثر مما ينبغي من نافذة أو مقبض باب خارجي أو قريبًا من األرض أو • 

في مكان عالٍ عند قفل أو فكّ قفل األبواب.
، أو قريبًا أكثر ممـا ينبغي من منتصف •  إذا كان المفتـاح اإللكترونـي قريبًـا مـن األرض أو في مكان عـالٍ

الصادم الخلفي عند فتح صندوق األمتعة.
إذا كان المفتاح اإللكتروني على لوحة العدادات أو الرفّ الخلفي أو األرضية، أو في جيوب األبواب أو • 

د أو عند تغيير أوضاع مفتاح القدرة. صندوق القفازات عند بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ال تتـرك المفتـاح اإللكترونـي علـى لوحة العـدادات أو على مقربة مـن جيوب األبواب عنـد الخروج من  ●

ا لظروف اسـتقبال الموجات الالسـلكية أن يتم رصده بواسـطة الهوائي  السـيارة. ذلـك أنه قد يحـدث تبعً
خـارج المقصورة، ويصبح الباب قابالً للقفل من الخارج، مـع إمكانية احتباس المفتاح اإللكتروني داخل 

السيارة.
ال.  ● يمكن ألي شخص قفل أو فكّ قفل األبواب طالما كان المفتاح اإللكتروني موجودا ضمن المد الفعّ

ولكن، يمكن استخدام األبواب التي ترصد المفتاح اإللكتروني فقط لفكّ قفل السيارة.
د  ● حتى لو كان المفتاح اإللكتروني غير موجود بداخل السيارة، فقد يكون باإلمكان بدء تشغيل نظام الهايبرِ

إذا كان المفتاح اإللكتروني قريبًا من النافذة.
ال عند هطول كمية  ● ا ضمن المد الفعّ قد يتم فكّ قفل أو قفل األبواب إذا كان المفتاح اإللكتروني موجودً

كبيرة من الماء على مقبض الباب، كما في حالة هطول أمطار أو دخول السـيارة مغسـلة سيارات. (يتم قفل 
األبواب تلقائيًا بعد حوالي ٣٠ ثانية إذا لم يتم فتح وإغالق األبواب.)

م الالسلكي عن بعد لقفل األبواب عندما يكون المفتاح اإللكتروني قريبًا من  ● إذا تم استخدام وظيفة التحكّ
م الالسلكي  السيارة، فهناك احتمال أال يتم فكّ قفل الباب بواسطة وظيفة الدخول. (استعمل وظيفة التحكّ

عن بعد لفكّ قفل األبواب.)
لمس مستشعر قفل الباب أثناء ارتداء قفازات قد يؤخر أو يمنع تشغيل القفل. ●
إذا أصبح مقبض الباب مبتالً أثناء وجود المفتاح اإللكتروني ضمن المد التشغيلي، قد يتم قفل وفكّ قفل  ●

ر. في تلك الحالة، اتبع إجراءات التصحيح التالية لغسل السيارة: الباب بشكل متكرّ
ا لضمان عدم سرقة •  ضع المفتاح اإللكتروني في مكان يبعد m 2 (٢ م) أو أكثر عن السيارة. (كن حريصً

المفتاح.)
اضبـط المفتاح اإللكتروني على وضع حفظ طاقة البطارية إلبطال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي. • 

(ص ١٥١)
إذا كان المفتاح اإللكتروني داخل السـيارة وأصبح مقبض باب مبتالً أثناء غسـل السـيارة، قد تظهر رسـالة  ●

في شاشـة عـرض المعلومات المتعددة ويصدر صوت جرس خارج السـيارة. إليقـاف منبّه اإلنذار، اقفل 
جميع األبواب.

ف مستشـعر  ● قد ال يعمل مستشـعر القفل بصورة صحيحة إذا كان مغطى بجليد أو ثلوج أو أوحال إلخ. نظّ
القفل وحاول التشغيل مرة أخر، أو استعمل مستشعر القفل على الجزء السفلي من مقبض الباب.
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االقتـراب المفاجئ إلى منطقة التشـغيل أو مقبض البـاب قد يمنع فكّ قفل األبواب. فـي هذه الحالة، أعد  ●
مقبـض البـاب إلـى موضعه األصلـي وتأكد مـن أن أقفال األبواب مفتوحة قبل سـحب مقبـض الباب مرة 

.أخر
ا قد ال يفكّ قفل الباب. ● مسك مقبض الباب بينما تكون مرتديًا قفازً
يمكـن لفـكّ قفـل األبواب أن يسـتغرق وقتًا أطول قليالً بعد إمسـاك مقبـض الباب في حالـة وجود مفتاح  ●

إلكتروني آخر في منطقة رصد المفتاح.
إذا كنت تنوي عدم استخدام السيارة لفترات زمنية طويلة ■

لتفادي سرقة السيارة، ال تترك المفتاح اإللكتروني ضمن مسافة m 2 (٢ م) من السيارة. ●
ا. (ص ٥٦٤) ● يمكن إبطال نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي مسبقً

لتشغيل النظام بصورة صحيحة ■
ب المفتاح اإللكتروني من السـيارة أكثر مما  ● تأكد من حمل المفتاح اإللكتروني عند تشـغيل النظام. ال تقرّ

ينبغي عند تشغيل النظام من خارج السيارة.
ا لموضع  قـد ال يتم رصـد المفتاح بصورة صحيحة وقد ال يتم تشـغيل النظام بصورة صحيحـة، وذلك تبعً
المفتـاح اإللكترونـي وظروف حملـه. (يمكن لمنبّه اإلنذار أن ينطلق بطريق الخطـأ، أو قد ال تعمل وظيفة 

منع قفل الباب.)
ال تترك المفتاح اإللكتروني داخل صندوق األمتعة.  ●

ا لموضـع المفتاح (بالقرب من اإلطار االحتياطي  يمكـن لوظيفـة منع احتباس المفتاح أال تعمل وذلك تبعً
ا]، أو الحافـة الداخلية من حجيرة األمتعة)، والظـروف (داخل حقيبة معدنية أو على مقربة  ـزً [إذا كان مجهّ

من أجسام معدنية) والموجات الالسلكية في المنطقة المحيطة. (ص ١٤٤)
إذا لم يعمل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي بصورة صحيحة ■

قفل وفكّ قفل األبواب وفتح صندوق األمتعة: استعمل المفتاح الميكانيكي. (ص ٥٢٦) ●
د: ص ٥٢٧ ● بدء تشغيل نظام الهايبرِ

الضبط حسب الطلب  ■
التهيئات (مثل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي) يمكن تغييرها. 

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
إذا تم إبطال تشغيل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي في تهيئة حسب الطلب ■

قفل وفكّ قفل األبواب وفتح صندوق األمتعة:  ●
م الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي. (ص ١٣٥، ١٤٣، ٥٢٦) استعمل التحكّ

د وتغيير أوضاع مفتاح القدرة: ص ٥٢٧ ● بدء تشغيل نظام الهايبرِ
د: ص ١٩٤ ● إيقاف نظام الهايبرِ
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شهادة لنظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ■
للسيارات المباعة في تايوان

للسيارات المباعة في سنغافورة
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للسيارات المباعة في بنما

تنبيه خاص بتداخل اإلشارات مع األجهزة اإللكترونية ■
ـزرع في الجسـم أو الناظمـات القلبية بالمعالجـة الضابطة  ● ينبغـي لمسـتخدمي الناظمـات القلبيـة التي تُ

مة لنظم القلب التي تُزرع في الجسـم إبقاء مسـافة معقولة بينهم وبين  للمزامنة أو مزيالت الرجفان المقوّ
هوائيات نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي. (ص ١٤٩)

يمكن للموجات الالسـلكية أن تؤثر على تشغيل مثل هذه األجهزة. عند الضرورة، يمكنك إبطال وظيفة 
الدخول. اسـأل وكيل لكزس المحلي عن التفاصيل، مثل تردد الموجات الالسـلكية وتوقيت الموجات 

الالسلكية المنبعثة. وبعد ذلك، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان يتعين عليك إبطال وظيفة الدخول.
ينبغي لمستخدمي أي جهاز طبي كهربائي غير الناظمات القلبية التي تُزرع في الجسم أو الناظمات القلبية  ●

مة لنظم القلب التي تُزرع في الجسـم استشـارة  بالمعالجـة الضابطـة للمزامنة أو مزيالت الرجفان المقوّ
صانع الجهاز بخصوص المعلومات المتعلقة بتشغيله تحت تأثير الموجات الالسلكية.

يمكن للموجات الالسلكية أن يكون لها تأثيرات غير متوقعة على تشغيل مثل هذه األجهزة الطبية.
اطلب من وكيل لكزس المحلي التعليمات الخاصة بإلغاء تشغيل وظيفة الدخول.
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المقاعد األمامية

إجراءات الضبط

مفتاح ضبط موضع المقعد  
مفتاح ضبط زاوية ظهر المقعد  

مفتـاح ضبط زاوية حشـية المقعد (الحافة   
األمامية)

مفتاح ضبط االرتفاع العمودي  
مفتـاح ضبط الزاوية العلويـة لظهر المقعد   

ا) زً (إذا كان مجهّ
مفتاح ضبط مسند أسفل الظهر  

كان  (إذا  الحـوض  مسـند  ضبـط  مفتـاح   
ا) زً مجهّ

مفتـاح ضبط طول حشـية المقعد (إذا كان   
ا) / مفتاح ضبط زاوية مسـند القدم  ـزً مجهّ

ا لجهة الراكب األمامي) زً (إذا كان مجهّ
مفتاح ضبط المسند الجانبي لظهر المقعد   

ا) زً (إذا كان مجهّ
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زة) مفاتيح تشغيل المقعد الموجودة على جانب مقعد الراكب األمامي (إذا كانت مجهّ
يميل ظهر المقعد لألمام  

يميل ظهر المقعد للخلف  
ك المقعد لألمام يحرّ  

ك المقعد للخلف يحرّ  

عند ضبط المقعد ■
التزم الحرص عند ضبط المقعد بحيث ال يالمس مسند الرأس السقف.

نظام الدخول السهل اآللي ■
ك مقعد الراكب  ا لوضع مفتاح القدرة وحالة حزام مقعد السائق. يتحرّ يتحرك مقعد السـائق وعجلة القيادة تبعً

عند فتح باب الراكب. (ص ١٥٩)

عند ضبط موضع المقعد ■
احترس عند ضبط موضع المقعد للتأكد من عدم إصابة الركاب اآلخرين بجروح بسبب حركة المقعد. ●
ال تضع يديك تحت المقعد أو بالقرب من األجزاء المتحركة لتجنب اإلصابة بجروح. ●

يمكن لألصابع أو األيدي أن تحتبس في آلية المقعد.
ضبط المقعد ■

لتقليل مخاطر االنزالق تحت حزام الحجر في حالة التصادم، ال تقم بإمالة ظهر المقعد أكثر من الالزم.
زة مباشـرة على البطن أو  ا فإن حزام الحجر قد ينزلق عبر الوركين ويسـلط قوة مركّ إذا كان المقعد مائالً جدً
قد تالمس رقبتك حزام الكتف مما يزيد من مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في حالة وقوع حادث.
يجـب عـدم إجراء الضبط أثناء القيادة ألن المقعد قد يتحرك بشـكل مفاجئ مما يتسـبب في فقدان السـائق 

سيطرته على السيارة.
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ا) ■ زً تشغيل مقعد الراكب األمامي من مقعد السائق (إذا كان مجهّ
ال تقـم بتشـغيل مقعد الراكـب األمامي أثناء جلوس راكـب في المقعد. باإلضافة إلى ذلك، ال تسـمح ألي 
شـخص بالجلـوس علـى مقعد الراكـب األمامي أثناء تشـغيل المقعد. يمكـن ألرجل الراكـب األمامي أن 

تحتبس بين لوحة العدادات والمقعد مما يؤدي إلى اإلصابة بجروح.
ا) ■ زً عند ضبط مواضع المقاعد أو مسند القدم (إذا كان مجهّ

تأكد من ترك مسافة كافية حول األقدام لتفادي احتباسها.
ا) ■ زً عند استخدام مسند القدم (إذا كان مجهّ

ك السيارة. ● ال تقم بتشغيل مسند القدم أثناء تحرّ
عـدم االلتـزام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفـاة أو اإلصابة بجروح خطيرة في حالـة الفرملة المفاجئة أو 

التصادم.
ال تجلس على مسند القدم الخاص بمقعد الراكب. ●

القيـام بذلك يمكن أن يتسـبب في ارتداء أحزمة المقاعد بطريقة غيـر صحيحة مما قد يؤدي إلى اإلصابة 
بجروح خطيرة أو الوفاة في حالة الفرملة المفاجئة أو التصادم.

ال تصعد على مسند القدم. ●
القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في إتالف مسند القدم أو السقوط عن مسند القدم واإلصابة بجروح خطيرة.

قم بتخزين مسـند القدم عند ركوب السـيارة أو الخروج منها أو أثناء عدم اسـتخدام مسـند القدم لتجنب  ●
التعثر فيه.

ال تسمح ألي كان بوضع يديه أو قدميه تحت مقعد الراكب عند تخزين مسند القدم. ●

ا) ■ زً تشغيل مقعد الراكب األمامي من مقعد السائق (إذا كان مجهّ
قبـل تشـغيل مقعد الراكـب األمامي، تأكد من عدم وجود أمتعة أو أي شـيء آخر علـى المقعد أو في منطقة 

األقدام من شأنه منع تشغيله.
ض المقعد لقوة زائدة مما قد يتسبب في إتالف المقعد و/أو األمتعة. يمكن لمثل هذه األشياء أن تعرّ

ا) ■ زً لمنع إصابة مسند القدم بخلل (إذا كان مجهّ
ال تضع في منطقة القدمين لمقعد الراكب األمامي أي شيء يمكنه منع تشغيل مسند القدم. ●
ال تضع أمتعة ثقيلة على مسند القدم. ●
ال تضع أي شيء تحت مسند القدم أثناء استخدامه. ●

فهناك احتمال أن يتم احتباس شيء ما ويتسبب في حدوث أضرار عند تخزين مسند القدم.
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ذاكرة وضعية القيادة

تقـوم هـذه الخاصية تلقائيًـا بضبط المقاعـد األمامية وعجلة القيـادة والمرايـا الخارجية للرؤية 
الخلفية لتسهيل الدخول في السيارة والخروج منها أو حسبما يالئم تفضيالتك.

نظام الدخول السهل اآللي
يتم ضبط المقعد وعجلة القيادة تلقائيًا للسماح للسائق أو الراكب األمامي بالدخول إلى السيارة 

والخروج منها بسهولة.
مقعد السائق ■

عندما يتم تنفيذ جميع العمليات التالية، يتم 
ضبـط مقعد السـائق وعجلة القيـادة تلقائيًا 
علـى وضع يسـمح للسـائق بالدخـول إلى 

السيارة والخروج منها بسهولة.
تم تحويـل ذراع ناقل الحركة إلى وضع • 

.P ل المطوّ اإليقاف
وضـع•  إلـى القـدرة مفتـاح إدارة تمـت

اإليقاف.
تم فكّ حزام مقعد السائق.• 

عندمـا يتـم تنفيذ أي مـن العمليـات التالية، يعـود مقعد السـائق وعجلـة القيـادة تلقائيًا إلى 
موضعيهما األصليين.

 •.ON أو وضع التشغيل ACCESSORY تمت إدارة مفتاح القدرة إلى وضع الكماليات
تم ربط حزام مقعد السائق.• 

زا) ■ مقعد الراكب األمامي (إذا كان مجهّّ
إذا تم فتح باب الراكب األمامي بينما تكون السيارة متوقفة عن الحركة، تعود المكونات التي 
ا) إلخ إلى أوضاعها األصلية. زً تم ضبطها كمسند أسفل الظهر ومسند القدمين (إذا كان مجهّ

تشغيل نظام الدخول السهل اآللي ■
ا بالفعل من  عند الخروج من السـيارة، من الممكن لنظام الدخول السـهل اآللي أال يعمل إذا كان المقعد قريبً

أقصى موضع خلفي إلخ.
الضبط حسب الطلب ■

تهيئـات مقدار حركة المقعد لنظام الدخول السـهل اآللي يمكن ضبطها حسـب الطلـب. (الخصائص القابلة 
للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
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ذاكرة وضعية القيادة
وضعية قيادتك المفضلة (وضعية كل من مقعد السائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية للرؤية 
زة]) يمكن تسـجيلها واستدعاؤها  الخلفية وHUD [شاشـة الرؤية المسـتقيمة] [إذا كانت مجهّ

بضغطة زر.
يمكن تسجيل ثالث وضعيات قيادة مختلفة في الذاكرة.

طريقة التسجيل ■
.P ل تأكد من كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ  ١

.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ٢
اضبـط مقعد السـائق وعجلة القيادة والمرايـا الخارجية للرؤية الخلفية و HUD (شاشـة   ٣

زة) على المواضع المرغوبة. الرؤية المستقيمة) (إذا كانت مجهّ
بينمـا تضغـط الـزر ”SET“، أو خالل ٣   ٤
ثـوان بعـد ضغـط الـزر ”SET“، اضغط 
الـزر ”1“ أو ”2“ أو ”3“ إلـى أن يصـدر 

صوت الجرس.
ـا من قبـل، يتم  إذا كان الـزر المختـار مبرمجً
ل من قبل واسـتبداله  مسـح الموضع المسـجّ

بالموضع الجديد.

ـزة بذاكـرة وضعية قيـادة لمقعد الراكـب األمامي: لتسـجيل موضع مقعد  السـيارات المجهّ
الراكـب األمامي، اضبط مقعد الراكـب األمامي على الموضع المرغوب وقم بتنفيذ الخطوة 

ا األزرار الموجودة على جهة الراكب األمامي. ٤ مستخدمً
طريقة االستدعاء ■

.P ل تأكد من كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ  ١
.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ٢

اضغـط الـزر الخـاص بوضعيـة القيادة   ٣
التـي تريـد اسـتدعاءها إلـى أن يصـدر 

صوت الجرس. 
زة بمسند قدم لمقعد الراكب  السيارات المجهّ

األمامي:
ل إال إذا كان  ال يتم اسـتدعاء الموضع المسجّ
مسـند القدم فـي موضـع أعلى مـن الموضع 

ل. فهو ال يتحرك نحو األعلى. المسجّ
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إليقاف عملية استدعاء الوضعية قبل اكتمالها ■
قم بتنفيذ أي من العمليات التالية:

● .“SET” اضغط الزر
اضغط الزر ”1“ أو ”2“ أو ”3“. ●
قم بتشغيل أي من مفاتيح ضبط المقاعد (يلغي فقط عملية استدعاء وضعية المقعد). ●
م فـي عجلة القيـادة القابلة لإلمالة وضبـط االرتفاع (يلغي فقط عملية اسـتدعاء  ● قـم بتشـغيل مفتاح التحكّ

وضعية عجلة القيادة).
زة) (يلغي استدعاء موضع شاشة  ● قم بتشـغيل مفتاح ضبط موضع شاشـة الرؤية المسـتقيمة (إذا كانت مجهّ

الرؤية المستقيمة فقط).
وضعيات المقعد التي يمكن حفظها في الذاكرة (ص ١٥٦) ■

زة بمفتاح ضبط المسند الجانبي لظهر المقعد السيارات غير المجهّ
يمكن تسجيل أي وضعيات يتم ضبطها باستثناء الوضعية التي يتم ضبطها بواسطة مفتاح مسند أسفل الظهر.

زة بمفتاح ضبط المسند الجانبي لظهر المقعد السيارات المجهّ
يمكن تسجيل جميع الوضعيات التي تم ضبطها.

ا) ■ زً الضبط التلقائي لمسند القدم (إذا كان مجهّ
لة، إذا تبيّن أن الحافة األمامية للحشـية سـتالمس المنطقـة المحيطة بلوحة  أثنـاء اسـتدعاء الوضعيـة المسـجّ

العدادات فسيتم ضمّ مسند القدم تلقائيًا.
تشغيل ذاكرة وضعية القيادة بعد إدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف ■

مقعد السائق:
لة يظل باإلمكان تفعيلها لمدة تصل إلى ١٨٠ ثانية بعد فتح باب السـائق ولمدة ٦٠  وضعيات المقعد المسـجّ

 .بعد إغالقه مرة أخر ثانية أخر
مقعد الراكب األمامي:

لة لمدة تصل إلى ١٨٠ ثانية بعد فتح باب الراكب األمامي. يظل باإلمكان تفعيل وضعيات المقعد المسجّ
لالستعمال الصحيح لوظيفة ذاكرة وضعية القيادة ■

ا من قبل على أبعد موضع ممكن وتم تشـغيل المقعد بنفس االتجاه فقد يكون  إذا كان موضع المقعد مضبوطً
ا قليالً عند استدعائه. ل مختلفً الموضع المسجّ
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وظيفة استدعاء الذاكرة (جهة السائق فقط)
يمكـن تسـجيل كل واحـد من المفاتيـح اإللكترونية (بما في ذلـك المفتاح البطاقة) السـتدعاء 

وضعية القيادة المفضلة لديك.
طريقة التسجيل ■

قم بتسجيل وضعية قيادتك على الزر ”1“ أو ”2“ أو ”3“ قبل تنفيذ اإلجراء التالي: 
احمل المفتاح الذي تريده تسجيله فقط ثم أغلِق باب السائق. 

فـي حالـة وجـود مفتاحيـن أو أكثر فـي السـيارة، ال يمكن تسـجيل وضعيـة القيـادة بصورة 
صحيحة. 

.P ل تأكد من كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ  ١
.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ٢

قم باستدعاء وضعية القيادة التي تريد تسجيلها.  ٣
ى، اضغط  بينمـا تضغط الـزر المسـتدعَ  ٤
مفتاح قفـل األبواب (إمـا القفل أو فكّ 
ـا إلـى أن يصدر  القفـل) وأبقِـه مضغوطً

صوت الجرس.
إذا لم تتمكن من تسـجيل الزر، يصدر صوت 

الجرس بشكل مستمر لمدة ٣ ثوان تقريبًا.

طريقة االستدعاء ■
تأكـد أن األبواب مقفلة قبل اسـتدعاء وضعيـة القيادة. احمل المفتـاح اإللكتروني الذي   ١
تم تسـجيله لوضعية القيادة، ثم قم بفكّ قفل باب السـائق وفتحه باستخدام نظام الدخول 

م الالسلكي عن بعد. وبدء التشغيل الذكي أو التحكّ
ل (ال يشـمل ذلك عجلة القيادة و HUD [شاشـة الرؤية  ك وضعية القيادة إلى الموضع المسـجّ تتحـرّ
ك إلى موضع أقرب قليالً إلى الخلف من الموضع  زة]). لكن المقعد يتحرّ المستقيمة] [إذا كانت مجهّ

ل وذلك لتسهيل عملية الدخول إلى السيارة. المسجّ
ك أي من المقعد أو المرايا الخارجية  إذا كانت وضعية القيادة في وضعية تم تسجيلها من قبل، ال يتحرّ

للرؤية الخلفية.
أدر مفتـاح القـدرة إلى وضـع الكماليـات ACCESSORY أو وضع التشـغيل ON، أو   ٢

اربط حزام المقعد.
زة) إلى  ك كل مـن المقعـد وعجلة القيادة و HUD (شاشـة الرؤية المسـتقيمة) (إذا كانـت مجهّ يتحـرّ

ل. الموضع المسجّ
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إجراءات اإللغاء ■
احمل المفتاح الذي تريده إلغاءه فقط ثم أغلِق باب السائق.

إذا كان هناك مفتاحان أو أكثر داخل السيارة، فال يمكن إلغاء وضعية القيادة بصورة صحيحة.
.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ١

ه  بينمـا تضغـط الـزر ”SET“، اضغط مفتـاح قفل األبواب (إمـا القفل أو فكّ القفـل) وأبقِ  ٢
ا إلى أن يصدر صوت الجرس مرتين. مضغوطً

إذا لم تتمكن من إلغاء الزر، يصدر صوت الجرس بشكل مستمر لمدة ٣ ثوان تقريبًا.

استدعاء وضعية القيادة باستخدام وظيفة استدعاء الذاكرة ■
يمكن تسـجيل وضعيـات قيادة مختلفة لـكل مفتاح إلكتروني. لـذا، يمكن لوضعية القيادة المسـتدعاة أن  ●

ا للمفتاح الذي تحمله. تكون مختلفة وذلك تبعً
إذا تـم فـكّ قفل باب غير باب السـائق باسـتعمال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي، ال يمكن اسـتدعاء  ●

وضعية القيادة. في هذه الحالة، اضغط زر وضعية القيادة الذي تمت برمجته (ضبطه).
الضبط حسب الطلب ■

تهيئات فكّ قفل الباب الخاصة بوظيفة استدعاء الذاكرة يمكن ضبطها حسب الطلب. 
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

تنبيه حول ضبط المقعد ■
ـا أثناء ضبـط المقعد لتفـادي ارتطام المقعـد بالراكب الخلفي أو انحشـار جسـمك بين المقعد  كـن حريصً

وعجلة القيادة.
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مساند الرأس

زة لجميع المقاعد. مساند الرأس مجهّ

المقاعد األمامية
الضبط العمودي

لألعلى  
اسحب مسند الرأس لألعلى.

لألسفل  
ادفع مسند الرأس لألسفل بينما تضغط زر تحرير 

القفل.

زر تحرير القفل
(ا زً ا)الضبط األفقي (إذا كان مجهّ زً ضبط المسند الجانبي (إذا كان مجهّ

يمكن ضبط موضع مسند الرأس لألمام على ٤ 
مراحل.

إذا تـم سـحب مسـند الـرأس لألمـام مـن أقصـى 
موضـع أمامـي له، يعود مسـند الـرأس إلى أقصى 

موضع خلفي.
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المقاعد الخلفية
لألعلى  

اسحب مسند الرأس لألعلى.
لألسفل  

ادفع مسند الرأس لألسفل بينما تضغط زر تحرير 
القفل.

زر تحرير القفل

نزع مساند الرأس ■
اسحب مسند الرأس لألعلى بينما تضغط زر تحرير القفل.

المقاعـد األماميـة: إذا المس مسـند الرأس السـقف بحيث 
أصبـح النـزع صعبًـا، قـم بتغييـر ارتفـاع المقعـد أو زاويته. 

(ص ١٥٦)
زة بمظلة شمس  المقاعد الخلفية الطرفية (السـيارات المجهّ
لها قبل نزع مسـند  خلفيـة): إذا تـم رفـع مظلة الشـمس، أنزِ

زر تحرير القفلالرأس. (ص ٣٧١)
تركيب مساند الرأس ■

المقاعد األمامية
قـم بمحـاذاة مسـند الـرأس مـع فتحـات التركيـب وادفعه 

لألسفل إلى وضع القفل.
ا أثناء تنزيل مسـند  اضغـط زر تحريـر القفل وأبقـه مضغوطً

الرأس.

زر تحرير القفل
المقاعد الخلفية

قـم بمحـاذاة مسـند الـرأس مـع فتحـات التركيـب وادفعه 
لألسفل إلى أدنى وضع قفل بينما تضغط زر تحرير القفل.

زر تحرير القفل
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ضبط ارتفاع مساند الرأس ■
تأكد من أن مسـاند الـرأس مضبوطة بحيـث يكون منتصف 

مسند الرأس أقرب ما يمكن من أعلى أذنيك.

ضبط مساند رأس المقاعد الخلفية ■
ا بمقدار مستو واحد عن موضع التخزين عند االستعمال. ارفع مسند الرأس دائمً

تنبيهات احتياطية حول مساند الرأس ■
قـم بمراعـاة التنبيهات االحتياطية التالية المتعلقة بمسـاند الـرأس. عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسـفر عن 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا له. ● استعمل لكل مقعد مسند الرأس المصمم خصيصً
اضبط مساند الرأس على الموضع الصحيح في كل األوقات. ●
بعد ضبط مساند الرأس، ادفعها لألسفل وتأكد من انقفالها في موضعها. ●
ال تقم بقيادة السيارة بينما تكون مساند الرأس منزوعة. ●



١٦٧ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

نة مكوّ
كل 

غيل 
تش

٣

GS450h_300h_OM30G75H

عجلة القيادة

إجراءات الضبط
ك عجلة القيادة في االتجاهات التالية: تشغيل المفتاح يحرّ

لألعلى  
لألسفل  

تجاه السائق  
ا عن السائق بعيدً  

البوق
إلطـالق صـوت بـوق التنبيه، اضغـط على أو 

. بالقرب من العالمة 

يمكن ضبط عجلة القيادة عندما ■
.*ON أو وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح القدرة في وضع الكماليات

ا، يمكن ضبط عجلة القيادة بصرف النظر عن وضع مفتاح القدرة. إذا كان حزام مقعد السائق مربوطً  :*  
الضبط التلقائي لموضع عجلة القيادة ■

يمكنـك إدخـال موضع عجلة القيـادة المرغوب في الذاكرة واسـتدعاؤه تلقائيًا بواسـطة نظـام ذاكرة وضعية 
القيادة. (ص ١٦٠)

نظام الدخول السهل اآللي ■
ا لوضع مفتاح القدرة وحالة حزام مقعد السائق. (ص ١٥٩) تتحرك عجلة القيادة ومقعد السائق تبعً
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ال تضبط عجلة القيادة أثناء القيادة.
مثل هذا العمل يمكنه أن يتسبب في اختالل سيطرة السائق على السيارة ويؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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المرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية إلتاحة إمكانية التحقق بالقدر الكافي من الرؤية الخلفية.

ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية
يمكن ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية لمالئمة وضعية قيادتك.

اضبـط ارتفاع مـرآة الرؤية الخلفيـة بتحريكها 
لألعلى واألسفل.

وظيفة مقاومة الضوء المبهر
يتم تقليل الضوء المنعكس تلقائيًا استجابة لمستو سطوع األضواء األمامية الرئيسية للسيارات 

التي تسير في الخلف.
النوع أالنوع ب

المؤشرالمؤشر
تغيير وضع وظيفة مقاومة الضوء المبهر التلقائية 

ON/OFF تشغيل/إيقاف
.ON يضاء المؤشر عندما تكون وظيفة مقاومة الضوء المبهر التلقائية في وضع التشغيل

.ON كلما تم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل ON يتم ضبط الوظيفة على وضع التشغيل
ا.) ل الوظيفة إلى وضع اإليقاف OFF. (ينطفئ المؤشر أيضً ضغط الزر يحوّ
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لمنع حدوث خطأ في المستشعر ■
لضمان عمل المستشـعرات بصورة صحيحة، ال تلمسها أو 

تغطيها.
النوع أ

النوع ب

ال تضبط موضع المرآة أثناء القيادة.
مثـل هـذا العمل يمكنه أن يؤدي إلى سـوء توجيه السـيارة مما يتسـبب في وقوع حادث يُسـفر عن الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
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المرايا الخارجية للرؤية الخلفية

إجراءات الضبط
الختيار مرآة للضبط، اضغط المفتاح.  ١

اليسر  
اليمنى  

ضغـط نفـس المفتـاح مـرة أخـر سـيضع 
المفتاح في الوضع المتعادل.

لضبط المرآة، اضغط المفتاح.  ٢
لألعلى  
لليمين  

لألسفل  
لليسار  
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طي وفتح المرايا
باستخدام المفتاح ■

اضغط المفتاح لطي المرايا.
اضغطـه مـرة أخـر لتمديدهـا إلـى وضعها 

األصلي.

ضبط الوضع التلقائي ■
يسمح الوضع التلقائي بربط وظائف طي وفتح المرايا بعمليات قفل/فكّ قفل األبواب.

اضغـط المفتـاح ”AUTO“ للضبـط علـى 
الوضع التلقائي.
يضاء المؤشر.

ضغط المفتـاح مرة أخر يعيـده إلى الوضع 
اليدوي.

المؤشر

وظيفة المرآة المرتبطة بوضع الرجوع للخلف
عنـد اختيـار أحد الجانبيـن ”L“ أو ”R“ من مفتاح اختيار المـرآة، تميل المرايـا الخارجية للرؤية 
الخلفية نحو األسـفل تلقائيًا عند رجوع السـيارة للخلف إلعطاء رؤية أفضل لألرضية. إليقاف 

.“R” أو “L” هذه الوظيفة، ال تقم باختيار أي من
ضبط زاوية ميالن المرآة أثناء رجوع السيارة للخلف ■

بينمـا يكون ذراع ناقل الحركـة على الوضع R، اضبط زاوية المـرآة على الوضع المرغوب. 
الزاويـة التي تـم ضبطها تُحفظ فـي الذاكرة وتميل المـرآة تلقائيًا إلى الزاويـة المحفوظة في 

ا من المرة القادمة. الذاكرة كلما تم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع R وذلك اعتبارً
وضـع المرآة المائل لألسـفل المحفوظ في الذاكـرة مرتبط بالوضع العادي (يتـم ضبط الزاوية عندما 
يكـون ذراع ناقـل الحركـة على وضـع غير الوضع R). لـذا، إذا تم تغييـر الوضع العـادي بعد الضبط 

ا. فسيتغيّر وضع الميالن أيضً
د ضبط الزاوية في وضع الرجوع للخلف. عند تغيير الوضع العادي، أعِ
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يمكن ضبط زاوية المرآة عندما ■
.ON أو وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح القدرة في وضع الكماليات

زة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية) ■ عند تراكم الضباب على المرايا (السيارات المجهّ
يمكـن توضيـح رؤيـة المرايا الخارجية للرؤية الخلفية باسـتعمال مزيـالت ضباب المرايا. قم بتشـغيل مزيل 

ضباب النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية. (ص ٣٤٢)
الضبط التلقائي لزاوية المرآة  ■

يمكنـك إدخـال زاوية ميالن وجـه المرآة المرغوبـة في الذاكـرة واسـتدعاؤها تلقائيًا بواسـطة ذاكرة وضعية 
القيادة. (ص ١٥٩)

وظيفة مقاومة الضوء المبهر التلقائية ■
عندمـا تكـون المرآة الداخليـة للرؤية الخلفية المقاومـة للضوء المبهر مضبوطة على الوضـع التلقائي، تعمل 
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية باالشـتراك مع المرآة الداخلية للرؤية الخلفية المقاومة للضوء المبهر لتقليل 

انعكاس الضوء. (ص ١٦٩)
استعمال الوضع التلقائي في الطقس البارد ■

د وقد تصبـح وظيفة الضم  عنـد اسـتعمال الوضـع التلقائي فـي الطقس البـارد، يمكن لمـرآة البـاب أن تتجمّ
والعودة التلقائية غير ممكنة. في هذه الحالة، قم بإزالة أي صقيع وثلوج عن مرآة الباب، ثم قم بتشغيل المرآة 

كها باليد. باستعمال الوضع اليدوي أو حرّ

نقاط هامة أثناء القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء القيادة.

عـدم االلتـزام بذلـك يمكنه أن يؤدي إلى فقدان السـيطرة على السـيارة ووقوع حادث يُسـفر عـن الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تضبط المرايا أثناء القيادة. ●
ال تقم بقيادة السيارة بينما تكون المرايا مطوية. ●
يجب فتح كال مرآتي السائق والراكب الجانبيتين وضبطهما بصورة صحيحة قبل القيادة. ●

أثناء تحرك المرآة ■
ل المرآة، احرص على عدم احتباس يدك في المرآة المتحركة. لتجنب اإلصابة بجروح شخصية وتعطّ

زة) ■ أثناء تشغيل مزيالت ضباب المرايا (إذا كان مجهّ
ا وتتسـبّب في إصابتك  ال تلمس سـطوح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية ألنها يمكن أن تصبح سـاخنة جدً

بحروق.
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النوافذ اآللية

إجراءات الفتح واإلغالق
يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال المفاتيح.

ك النوافذ كاآلتي: تشغيل المفتاح يحرّ
إغالق  

إغالق بلمسة واحدة*  
فتح  

فتح بلمسة واحدة*  
إليقاف النافذة أثناء حركتها، قم بتشـغيل المفتاح   :*  

باالتجاه المعاكس.

النوافذ قفل مفتاح
اضغط المفتاح لقفل مفاتيح نوافذ الركاب.

يضاء المؤشر.
اسـتعمل هذا المفتـاح لمنع األطفال مـن فتح أو 

إغالق نافذة راكب بدون قصد.

المؤشر

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما ■
.ON يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل

ك ■ تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل المحرّ
يمكـن تشـغيل النوافـذ اآلليـة لمـدة ٤٥ ثانيـة تقريبًـا حتـى بعـد إدارة مفتـاح القدرة إلـى وضـع الكماليات 

ACCESSORY أو اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.
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وظيفة الحماية من االحتباس ■
. إذا احتبس شيء بين النافذة وإطار النافذة أثناء إغالق النافذة، تتوقف حركة النافذة ويتم فتح النافذة قليالً

وظيفة الحماية من االلتقاط ■
لِقَ شيء بين الباب والنافذة أثناء فتح النافذة، تتوقف حركة النافذة. إذا عَ

ر فتح أو إغالق النافذة ■ عندما يتعذّ
إذا كانت وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة الحماية من االلتقاط تعمل بشكل غير عادي وال يمكن فتح 
أو إغالق نافذة (زجاج) الباب، قم بتنفيذ العمليات التالية باستعمال مفتاح النافذة اآللية الخاص بذلك الباب.

أوقف السيارة. بينما يكون مفتاح القدرة في وضع التشغيل ON، وخالل ٤ ثوان من تفعيل وظيفة الحماية  ●
ا في اتجاه  مـن االحتبـاس أو وظيفة الحماية من االلتقاط، قم بتشـغيل مفتاح النافذة اآللية تشـغيالً مسـتمرً

اإلغالق بلمسة واحدة أو اتجاه الفتح بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح وإغالق نافذة الباب.
إذا كان فتح وإغالق نافذة الباب غير ممكن حتى ولو تم تنفيذ عمليات التشغيل المذكورة أعاله، قم بتنفيذ  ●

اإلجراء التالي إلعادة التهيئة المبدئية للوظيفة.
.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ١

اسحب مفتاح النافذة اآللية في اتجاه اإلغالق بلمسة واحدة وأبقِه مسحوبًا وأغلِق نافذة الباب بشكل تام.  ٢
ر (اترك) مفتاح النافذة اآللية لحظيًا، ثم اسـتأنف سـحب المفتاح في اتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة،  حرّ  ٣

وأبقِه هناك لمدة حوالى ٦ ثوان أو أكثر.
ا في اتجاه الفتح بلمسـة واحدة. بعـد أن يتم فتح نافذة الباب  اضغـط مفتـاح النافذة اآللية وأبقِه مضغوطً  ٤

بشكل تام، استمر في ضغط المفتاح لمدة إضافية قدرها ثانية واحدة أو أكثر.
ر (اترك) مفتاح النافذة اآللية لحظيًا، ثم اسـتأنف دفع المفتاح في اتجاه الفتح بلمسـة واحدة، وأبقِه  حـرّ  ٥

هناك لمدة حوالى ٤ ثوان أو أكثر.
مـرة أخـر، اسـحب مفتاح النافذة اآللية وأبقِه مسـحوبًا في اتجاه اإلغالق بلمسـة واحـدة. بعد أن يتم   ٦

إغالق نافذة الباب بشكل تام، استمر في سحب المفتاح لمدة إضافية قدرها ثانية واحدة أو أكثر.
ك النافذة، أعد تنفيذ اإلجراء من البداية. إذا تركت المفتاح أثناء تحرّ

إذا تـم عكـس اتجـاه حركـة النافذة ولم يكـن باإلمكان إغالقهـا أو فتحها بشـكل تام، اطلب فحص السـيارة 
بواسطة وكيل لكزس المحلي.

تشغيل النوافذ المرتبط بقفل الباب ■
يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال المفتاح الميكانيكي.* (ص ٥٢٦) ●
م الالسلكي عن بعد.* (ص ١٣٥) ● يمكن فتح وإغالق النوافذ اآللية باستعمال التحكّ

*: يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب لد وكيل لكزس المحلي.
عند فصل البطارية ١٢ فولت ■

يتـم إبطـال مفتاح قفل النوافذ. إذا اقتضت الضرورة، اضغط مفتاح قفل النوافذ بعد إعادة توصيل البطارية ١٢ 
فولت.

جرس تحذير النوافذ اآللية المفتوحة ■
يصدر صوت الجرس وتظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة في مجموعة العدادات عند إدارة 

مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف وفتح باب السائق بينما تكون النوافذ اآللية مفتوحة.
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الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (مثل التشغيل المرتبط بقفل الباب). 
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

إغالق النوافذ ■
السـائق مسـؤول عن جميع عمليات تشغيل النوافذ اآللية، بما في ذلك تشـغيلها للركاب. لمنع التشغيل  ●

غيـر المقصـود، وخاصة من قبل األطفال، ال تسـمح لألطفال بتشـغيل النوافذ اآلليـة. يمكن ألجزاء من 
جسـم الطفـل أو راكـب آخر أن تحتبس اثناء حركـة النافذة اآللية. كذلك، عند ركوب السـيارة مع طفل، 

يُوصى باستعمال مفتاح قفل النافذة. (ص ١٧٤)
ضه لالحتباس عند تشـغيل أي  ● تحقـق من عدم وجود أي جزء من أجسـام جميـع الركاب في موضع يعرّ

نافذة.
م الالسـلكي عن بعد أو المفتـاح الميكانيكي وتشـغيل النوافذ اآللية، قم بتشـغيل  ● عنـد اسـتعمال التحكّ

النافـذة اآلليـة بعد التحقق من عدم وجود أي احتمال الحتباس أي جزء من جسـم أي راكب أثناء حركة 
م الالسـلكي عن بعد أو بالمفتاح الميكانيكي.  النافذة. كذلك ال تسـمح لألطفال بتشـغيل النافذة بالتحكّ

يمكن لألطفال أو الركاب اآلخرين أن يحتبسوا أثناء حركة النافذة اآللية.
ر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف، واحمل المفتاح معك واخرج من السيارة  ● عند الخروج من السيارة، أدِ

ومعـك الطفـل. يمكن للتشـغيل غير المقصود أن يحـدث نتيجة للعبث إلخ، وقد يـؤدي ذلك إلى وقوع 
حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ا إلى استخدام أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تعمد أبدً
يمكـن لوظيفـة الحمايـة مـن االحتباس أال تعمل إذا احتبس شـيء قبـل أن يتم إغالق النافذة بشـكل تام  ●

مباشرة. احرص على عدم احتباس أي جزء من جسمك في طريق حركة النافذة.
وظيفة الحماية من االلتقاط ■

ا إلى اسـتخدام أي جزء من جسـمك أو مالبسـك لتفعيل وظيفة الحماية من االلتقاط بصورة  ● ال تعمد أبدً
متعمدة.

لِقَ شـيء قبل أن يتم فتح النافذة بشـكل تام مباشـرة.  ● يمكـن لوظيفـة الحماية من االلتقاط أال تعمل إذا عَ
احرص على عدم التقاط أي جزء من جسمك أو مالبسك في طريق حركة النافذة.



١٧٧ ٣-٥. فتح وإغالق النوافذ وفتحة السقف القمرية

نة مكوّ
كل 

غيل 
تش

٣

GS450h_300h_OM30G75H

فتحة السقف القمرية

استعمل المفاتيح العلوية لفتح وإغالق فتحة السقف القمرية وإمالتها لألعلى واألسفل.

الفتح واإلغالق
يفتح فتحة السقف القمرية*  

تتوقـف فتحة السـقف القمرية قبـل موضع الفتح 
الكامل بقليل لتقليل ضوضاء الرياح. 

اضغـط المفتـاح مرة أخـر لفتح فتحة السـقف 
القمرية بالكامل.

يغلق فتحة السقف القمرية*  
اضغـط مفتـاح فتحـة السـقف القمريـة برفق في   :*  
أي مـن االتجاهيـن إليقاف حركة فتحة السـقف 

القمرية قبل اكتمالها.
اإلمالة لألعلى ولألسفل

يميل فتحة السقف القمرية لألعلى*  
يميل فتحة السقف القمرية لألسفل*  

اضغـط مفتـاح فتحـة السـقف القمريـة برفق في   :*  
أي مـن االتجاهيـن إليقاف حركة فتحة السـقف 

القمرية قبل اكتمالها.

زة : إذا كانت مجهّ



٣-٥. فتح وإغالق النوافذ وفتحة السقف القمرية١٧٨

GS450h_300h_OM30G75H

يمكن تشغيل فتحة السقف القمرية عندما ■
.ON يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل

د ■ تشغيل فتحة السقف القمرية بعد إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
يمكـن تشـغيل فتحـة السـقف القمرية لمـدة ٤٥ ثانيـة تقريبًا بعـد إدارة مفتاح القـدرة  إلى وضـع الكماليات 

ACCESSORY أو اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
إذا تم رصد شـيء بين فتحة السـقف القمرية واإلطار أثناء إغالق فتحة السـقف القمرية أو إمالتها لألسـفل، 

. تتوقف حركة فتحة السقف القمرية وتفتح قليالً
مظلة الشمس ■

فتَح تلقائيًا عند فتح فتحة السقف القمرية.  يمكن فتح وإغالق مظلة الشمس يدويًا. لكن مظلة الشمس تُ
تشغيل فتحة السقف القمرية المرتبط بقفل الباب ■

يمكن فتح وإغالق فتحة السقف القمرية باستعمال المفتاح الميكانيكي.* (ص ٥٢٦) ●
م الالسلكي عن بعد.* (ص ١٣٥) ● يمكن فتح وإغالق فتحة السقف القمرية باستعمال التحكّ

يجب ضبط هذه التهيئات حسب الطلب لد وكيل لكزس المحلي.  :*  
ق فتحة السقف القمرية بشكل طبيعي ■ غلَ عندما ال تُ

قم بتنفيذ اإلجراء التالي:
غلَق ولكن يعاد فتحها قليالً ● إذا كانت فتحة السقف القمرية تُ

أوقف السيارة.  ١
ا.*١ اضغط المفتاح ”CLOSE“ وأبقه مضغوطً  ٢

 غلـق فتحة السـقف القمرية ثم يعـاد فتحها وتتوقف مؤقتًا لمدة ١٠ ثوان تقريبًـا.*٢ ثم تُغلق مرة أخر تُ
ق. غلَ فتَح وتُ وتميل لألعلى وتتوقف مؤقتًا لمدة ثانية واحدة تقريبًا. وفي النهاية، تميل لألسفل ثم تُ

ر المفتاح. افحص لتتأكد من أن فتحة السقف القمرية مغلقة بالكامل ثم حرّ  ٣
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● إذا مالت فتحة السقف القمرية لألسفل ثم مالت لألعلى مرة أخر
أوقف السيارة.  ١

ا إلى أن تتحرك فتحة السـقف القمرية إلى وضع اإلمالة لألعلى  اضغط المفتاح ”UP“*١ وأبقِه مضغوطً  ٢
وتتوقف.

ا.*١ ر المفتاح ”UP“ ثم اضغط المفتاح ”UP“ مرة أخر وأبقه مضغوطً حرّ  ٣
تتوقف فتحة السقف القمرية مؤقتًا لمدة ١٠ ثوان في وضع اإلمالة لألعلى.*٢ ثم تُضبط قليالً وتتوقف 

غلَق. فتَح وتُ مؤقتًا لمدة ثانية واحدة تقريبًا. وفي النهاية، تميل لألسفل ثم تُ
ر المفتاح. افحص لتتأكد من أن فتحة السقف القمرية مغلقة بالكامل ثم حرّ  ٤

إذا لم يتم تحرير المفتاح في الوقت المناسب، يجب تنفيذ اإلجراء مرة أخر من البداية.  :١*  
إذا تـم تحريـر المفتاح بعـد التوقف المؤقت لمـدة الثواني العشـر المذكورة أعاله، يتم إبطال التشـغيل   :٢*  
ا، وعندها سـتميل فتحة  التلقائـي. في تلك الحالة، اضغط المفتاح ”CLOSE“ أو ”UP“ وأبقه مضغوطً
ق.  غلَ فتَـح وتُ السـقف القمريـة  لألعلـى وتتوقـف مؤقتًا لمدة ثانيـة واحدة تقريبًا. ثم تميل لألسـفل ثم تُ

ر المفتاح. افحص لتتأكد من أن فتحة السقف القمرية مغلقة بالكامل ثم حرّ
إذا كانـت فتحة السـقف القمريـة ال تنغلق بالكامل حتى بعـد تنفيذ اإلجراء المذكور أعـاله بصورة صحيحة، 

اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
جرس تحذير فتحة السقف القمرية المفتوحة ■

يصدر صوت الجرس وتظهر رسـالة في شاشـة عرض المعلومات المتعددة في مجموعة العدادات عند إدارة 
مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف وفتح باب السائق بينما تكون فتحة السقف القمرية مفتوحة.

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (مثل التشغيل المرتبط بقفل الباب). 
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

فتح فتحة السقف القمرية ■
ال تسمح ألي راكب بوضع يديه أو رأسه خارج السيارة أثناء تحركها. ●
ال تجلس فوق فتحة السقف القمرية. ●

إغالق فتحة السقف القمرية ■
السائق هو المسؤول عن عمليات فتح وإغالق فتحة السقف القمرية. ●

لمنع التشغيل غير المقصود، وخاصة من قبل األطفال، ال تسمح لألطفال بتشغيل فتحة السقف القمرية. 
يمكن ألجزاء من جسم الطفل أو راكب آخر أن تحتبس اثناء حركة فتحة السقف القمرية.

ضه لالحتباس عند تشـغيل فتحة  ● تحقق من عدم وجود أي جزء من أجسـام جميع الركاب في موضع يعرّ
السقف القمرية. 

م الالسـلكي عن بعـد أو المفتاح الميكانيكي وتشـغيل فتحة السـقف القمرية، قم  ● عنـد اسـتعمال التحكّ
بتشـغيل فتحـة السـقف القمرية بعد التحقق من عـدم وجود أي احتمال الحتباس أي جزء من جسـم أي 
م  راكب أثناء حركة فتحة السقف القمرية. كذلك ال تسمح لألطفال بتشغيل فتحة السقف القمرية بالتحكّ
الالسـلكي عن بعد أو بالمفتاح الميكانيكي. يمكن لألطفال أو الركاب اآلخرين أن يحتبسـوا أثناء حركة 

فتحة السقف القمرية.
ر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف، واحمل المفتاح معك واخرج من السيارة  ● عند الخروج من السيارة، أدِ

ومعـك الطفـل. يمكن للتشـغيل غير المقصود أن يحـدث نتيجة للعبث إلخ، وقد يـؤدي ذلك إلى وقوع 
حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ا إلى استخدام أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة متعمدة. ● ال تعمد أبدً
يمكـن لوظيفـة الحماية من االحتباس أال تعمل إذا احتبس شـيء في فتحة السـقف القمرية مباشـرة قبل  ●

انغالقها بالكامل.
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قيادة السيارة

ينبغي االلتزام باإلجراءات التالية لضمان قيادة آمنة:

د بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ص ١٩٣

القيادة
ل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع D.  (ص ٢٠١) بينما تكون دواسة الفرامل مضغوطة، حوّ  ١
ل.  ر فرامـل اإليقـاف المطوّ ل فـي الوضع اليـدوي، حـرّ إذا كانـت فرامـل اإليقـاف المطـوّ  ٢

(ص ٢٠٩)
ارفع قدمك عن دواسة الفرامل بالتدريج واضغط دواسة السرعة برفق لتسريع السيارة.  ٣

اإليقاف
بينما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١

ل. إذا اقتضت الضرورة، قم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ  ٢
 .P ل ل ذراع ناقل الحركة إلـى وضع اإليقـاف المطوّ إذا أردت إيقـاف السـيارة لفتـرة زمنيـة طويلـة، حـوّ

 (ص ٢٠١)
ل للسيارة اإليقاف المطوّ

بينما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١
ل ذراع ناقل الحركـة إلى وضع  ل (ص ٢٠٩) وحـوّ قـم بتعشـيق فرامل اإليقـاف المطـوّ  ٢

ل P  (ص ٢٠١). اإليقاف المطوّ
د. اضغط مفتاح القدرة إليقاف تشغيل نظام الهايبرِ  ٣

أقفل الباب بعد التأكد من وجود المفتاح اإللكتروني معك.  ٤
ات للعجالت حسب الحاجة. ل على تل، استخدم مصدّ عند اإليقاف المطوّ
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بدء القيادة على مرتفع حاد
.D ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع القيادة ل وحوّ تأكد من تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ  ١

اضغط دواسة السرعة برفق.  ٢
ل. قم بتحرير فرامل اإليقاف المطوّ  ٣

عند بدء القيادة على مرتفع ■
ر. (ص ٣١٢)  منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل متوفّ

للقيادة بكفاءة أكبر في استهالك الوقود ■
د مماثلة للسـيارات العادية، وأن من الضـروري االمتناع عن القيام  ا أن سـيارات الهايبرِ ضـع في اعتبارك دائمً

بأفعال مثل التسريع المفاجئ. (ص ٣١٩) 
القيادة في المطر ■

قـم بقيادة السـيارة بحرص أثناء هطول المطر ألن قابلية الرؤية سـتنخفض عن المعتـاد والنوافذ قد تصبح  ●
ا. اة بالضباب والطريق سيصبح زلقً مغشّ

ا بشكل خاص. ● قم بقيادة السيارة بحرص عند بدء هطول المطر ألن سطح الطريق يصبح زلقً
امتنع عن القيادة بسـرعات عالية على الطرق السـريعة أثناء هطول المطر، ألن من الممكن أن تكون هناك  ●

طبقـة مـن الماء بين اإلطارات وسـطح الطريق تمنع التشـغيل الصحيح لكل من نظام توجيـه عجلة القيادة 
والفرامل.

د (نظام تجاوز الفرامل)  ■ الحدّ من قدرة خرج نظام الهايبرِ
د. ● عند ضغط دواستي السرعة والفرامل في نفس الوقت، قد الحدّ من قدرة خرج نظام الهايبرِ
تظهر رسالة تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة أثناء عمل النظام. (ص ٤٨٥) ●

م بدء القيادة) ■ الحدّ من االنطالق المفاجئ (منظّ
د. ● عند تنفيذ عمليات التشغيل غير العادية التالية، قد يتم الحدّ من قدرة خرج نظام الهايبرِ

 • P أو من D إلى P أو مـن R إلى N أو من R إلى D أو من D إلـى R عنـد تحويـل ذراع ناقـل الحركـة من
إلى R (الوضع D يشـمل S) بينما تكون دواسـة السرعة مضغوطة، تظهر رسالة تحذير في شاشة عرض 

المعلومات المتعددة. (ص ٤٧١)
عند ضغط دواسة السرعة بشكل زائد أثناء رجوع السيارة للخلف.• 

أثناء تفعيل منظم بدء القيادة، يمكن لسـيارتك أن تواجه مشـكلة في الخروج من الوحل أو الثلج السـاقط  ●
م بدء القيادة  م في الجرّ TRC  (ص ٣١٥) إللغاء منظّ حديثًا. في مثل تلك الحالة، قم بإلغاء تفعيل التحكّ

Drive-Start Control بحيث تتمكن السيارة من الخروج من الوحل أو الثلج الساقط حديثًا.
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تليين سيارتك لكزس الجديدة ■
إلطالة عمر سيارتك، يُوصى بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

ألول km 300 (٣٠٠ كم): ●
تجنب التوقفات المفاجئة.

ألول km 1000 (١٠٠٠ كم): ●
ا.•  ال تقم بقيادة السيارة بسرعات عالية جدً
تجنب التسريع المفاجئ.• 
ال تستمر بقيادة السيارة بتروس قيادة منخفضة.• 
ال تقم بقيادة السيارة بسرعة ثابتة لفترات زمنية طويلة.• 

ل طراز االسطوانة في القرص ■ نظام فرامل اإليقاف المطوّ
ل من نوع االسطوانة في القرص. هذا النوع من أنظمة الفرامل يحتاج  زة بنظام فرامل إيقاف مطوّ سيارتك مجهّ
ل.  إلى تليين قباقيب الفرامل بشكل دوري أو كلما تم استبدال قباقيب و/أو اسطوانات فرامل اإليقاف المطوّ

اطلب من وكيل لكزس المحلي القيام بعملية تليين قباقيب الفرامل.
قيادة سيارتك في بلد أجنبي ■

التزم بقوانين تسجيل السيارة وتأكد من توفر الوقود الصحيح. (ص ٥٤٧)
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند بدء تشغيل السيارة ■
 “READY” ا بقدمك على دواسـة الفرامل عندما تكون السـيارة متوقفة ويكون مؤشر الجاهزية احتفظ دائمً

. هذا يمنع زحف السيارة. مضاءً
عند قيادة السيارة ■

ال تقم بقيادة السـيارة إذا كنت غير معتاد على موضعي دواسـتي الفرامل والسرعة وذلك لتجنب الضغط  ●
بطريق الخطأ على الدواسة غير المطلوبة. 

الضغط بطريق الخطأ على دواسـة السـرعة بدالً من دواسـة الفرامل سيتسـبب في التسـريع المفاجئ • 
للسيارة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

عند الرجوع للخلف، قد تضطر إلى االلتفاف بجسـمك مما يؤدي إلى صعوبة اسـتخدام الدواسـات. • 
تأكد من استخدام الدواسات بصورة صحيحة.

تأكد من كون جسـمك في وضعية القيادة الصحيحة حتى عند االنتقال بالسـيارة لمسـافة بسيطة. يتيح • 
لك ذلك إمكانية استخدام دواستي الفرامل والسرعة بطريقة صحيحة.

اضغط دواسـة الفرامل بقدمك اليمنى. ضغط دواسـة الفرامل بقدمك اليسر قد يؤخر االستجابة في • 
حاالت الطوارئ، مما يتسبب في وقوع حادث.

باسـتثناء تايـوان: ينبغـي على السـائق أن ينتبـه بدرجة أكبر للمشـاة عندما تعمل السـيارة بقـدرة الموتور  ●
ك، من الممكن للمشاة أن  ا لعدم صدور ضوضاء من المحرّ ) وحده. ذلك أنه نظرً الكهربائي (موتور الجرّ

يخطئوا في تقدير حركة السيارة.
لتايوان: ينبغي على السـائق أن ينتبه بدرجة أكبر للمشـاة عندما تعمل السـيارة بقـدرة الموتور الكهربائي  ●

ك، من الممكن للمشـاة أن يخطئوا  ا لعدم صدور ضوضاء من المحرّ ) وحده. ذلك أنه نظرً (موتـور الجـرّ
زة بنظام إشـعار القرب من السيارة، قم بالقيادة  في تقدير حركة السـيارة. على الرغم من أن السـيارة مجهّ
بحرص ألن المشـاة القريبين من السـيارة قد يظلوا غير منتبهين لوجود السـيارة في حالة وجود ضوضاء 

في المنطقة المحيطة.
ال تقم بقيادة السيارة فوق مواد قابلة لالشتعال أو إيقافها على مقربة منها . ●

يمكن لنظام العادم وغازات العادم أن تصبح سـاخنة للغاية. وقد تؤدي هذه األجزاء السـاخنة إلى اندالع 
حريق في حالة وجود أي مواد قريبة قابلة لالشتعال.

د أثناء القيادة ال يؤدي إلى فقدان  ● د. إيقـاف نظام الهايبرِ أثنـاء القيادة العادية، ال توقف تشـغيل نظام الهايبرِ
ـم في توجيه عجلـة القيادة أو الفرملة، لكن نظام توجيه عجلة القيـادة يفقد خاصية المؤازرة اآللية  التحكّ
(الكهربائية). وهذا يضفي صعوبة إضافية على سالسـة توجيه السـيارة، لذا ينبغي الخروج بالسـيارة عن 

ن من القيام بذلك بصورة آمنة.  الطريق وإيقافها بمجرد أن تتمكّ
: ص ٤٥١ في الحاالت الطارئة، كأن يصبح إيقاف السيارة بالطريقة العادية مستحيالً

ك (الغيارات العكسية) للمحافظة على سرعة آمنة أثناء القيادة على منحدر حاد.  ● استعمل فرملة المحرّ
اسـتخدام الفرامـل باسـتمرار يمكنـه أن يتسـبب فـي تسـخين الفرامـل بشـكل زائـد وفقـدان فاعليتها. 

(ص ٢٠١)
ال تضبط مواضع عجلة القيادة أو المقعد أو المرايا الداخلية أو الخارجية للرؤية الخلفية أثناء القيادة. ●

مثل هذا العمل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.
ا من أن أذرع ورؤوس واألجزاء األخر من أجسام جميع الركاب ليست خارج السيارة. ● تحقق دائمً
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند القيادة على سطوح طرق زلقة ■
الفرملة والتسـريع وتوجيه عجلة القيادة بشـكل مفاجئ قد تتسبب في انزالق اإلطارات وخفض قدرتك  ●

م بالسيارة. على التحكّ
ك الناجمة عن تحويل التروس أو التغييرات في سـرعة دوران  ● يمكـن للتسـريع المفاجئ أو فرملة المحـرّ

ك أن تتسبب في انزالق (انجراف) السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث. المحرّ
بعـد القيـادة عبر مسـتنقع مياه ضحلة، اضغط دواسـة الفرامل برفـق للتأكد من أن الفرامـل تعمل بصورة  ●

صحيحـة. لقـم الفرامل المبللة قد تمنع الفرامل من العمل بصورة صحيحة. إذا كانت الفرامل مبللة على 
م في توجيه عجلة القيادة. جانب واحد فقط وال تعمل بصورة صحيحة، يمكن لذلك أن يؤثر على التحكّ

عند تحويل ذراع ناقل الحركة ■
ك لألمام بينما  ● ك للخلف بينما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع قيادة لألمام أو تتحرّ ال تدع السيارة تتحرّ

.R يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الرجوع للخلف
القيام بذلك قد يُسفر عن وقوع حادث أو إصابة السيارة بأضرار.

ل P أثناء تحرك السيارة.  ● ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ ال تحوّ
مثل هذا العمل يمكنه أن يصيب ناقل الحركة بالتلف وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الرجوع للخلف R أثناء تحرك السيارة لألمام.  ● ال تحوّ
مثل هذا العمل يمكنه أن يصيب ناقل الحركة بالتلف وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

ك السيارة للخلف.  ● ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع للقيادة أثناء تحرّ ال تحوّ
مثل هذا العمل يمكنه أن يصيب ناقل الحركة بالتلف وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

د. فرملة  ● ك السـيارة يفصل (يلغي تعشـيق) نظام الهايبرِ تحريك ذراع ناقل الحركة إلى الوضع N أثناء تحرّ
. د مفصوالً ك ال تكون متوفرة بينما يكون نظام الهايبرِ المحرّ

احرص على عدم نقل ذراع ناقل الحركة أثناء ضغط دواسـة السـرعة. تحويل ذراع ناقل الحركة إلى أي  ●
وضع غير الوضع P أو الوضع N يمكن أن يؤدي إلى زيادة سـريعة غير متوقعة في سـرعة السيارة مما قد 

يتسبب في وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

إذا سمعت صوت صرير أو احتكاك (مؤشرات اهتراء لقم الفرامل)  ■
اطلب فحص واستبدال لقم الفرامل بواسطة وكيل لكزس المحلي بأسرع وقت ممكن. 

يمكن للجزء الدوار أن يتلف إذا لم يتم استبدال لقم الفرامل عند الحاجة.
 باستثناء دول مجلس التعاون) F SPORT زة بمسماكات فرامل برتقالية لموديالت السيارات غير المجهّ

الخليجي*، األردن، لبنان)
الفرامـل األماميـة فقط: اهتراء لقم وأقراص الفرامل بمسـتويات معتدلة يسـاهم في تحسـين قـدرة الفرامل 
األماميـة. ونتيجة لذلك فقد تهترئ األقراص بسـرعة أكبر من سـرعة اهتراء أقـراص الفرامل التقليدية. لذا، 

ا قياس سماكة األقراص. عند استبدال لقم الفرامل، توصي لكزس بأن تطلب أيضً
هناك خطورة في قيادة السيارة إذا تم تجاوز حدود اهتراء لقم الفرامل و/أو أقراص الفرامل.

 أو الموديالت المخصصة لدول ،F SPORT زة بمسماكات فرامل برتقالية لموديالت السـيارات المجهّ
مجلس التعاون الخليجي*، األردن، لبنان

الفرامـل األمامية والخلفية: اهتراء لقم وأقراص الفرامل بمسـتويات معتدلة يسـاهم فـي تعزيز قوة الفرملة. 
ونتيجة لذلك فقد تهترئ األقراص بسرعة أكبر من سرعة اهتراء أقراص الفرامل التقليدية. لذا، عند استبدال 

ا قياس سماكة األقراص.  لقم الفرامل، توصي لكزس بأن تطلب أيضً
هناك خطورة في قيادة السيارة إذا تم تجاوز حدود اهتراء لقم الفرامل و/أو أقراص الفرامل.

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :*  
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عندما تكون السيارة متوقفة ■
ال تضغط دواسة السرعة لغير ضرورة. ●

إذا كان ذراع ناقل الحركة في أي وضع غير الوضع P أو الوضع N، يمكن لسرعة السيارة أن تزيد بصورة 
مفاجئة وغير متوقعة مما يتسبب في وقوع حادث.

ا بدواسة الفرامل مضغوطة عندما تكون السيارة  ● لمنع وقوع حوادث ناتجة عن تحرك السيارة، احتفظ دائمً
ل حسب الضرورة. ، واستخدم فرامل اإليقاف المطوّ متوقفة ويكون مؤشر الجاهزية ”READY“ مضاءً

لمنع وقوع الحوادث الناجمة عن تحرك (زحف) السيارة لألمام أو الخلف إذا كانت السيارة متوقفة على  ●
ل بإحكام حسب الحاجة. ا بضغط دواسة الفرامل وقم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ منحدر، قم دائمً

ك.  ● ر أو التسريع الزائد للمحرّ تجنّب التسريع المتكرّ
ك بسـرعة عالية أثناء توقف السـيارة يمكنه أن يتسبب في زيادة حرارة نظام العادم مما يؤدي  دوران المحرّ

إلى اندالع حريق في حالة وجود مواد قابلة لالحتراق على مقربة من السيارة.
ل للسيارة ■ عند اإليقاف المطوّ

ال تترك نظارات أو والعات سجائر أو علب رش السوائل المضغوطة أو علب العصير في السيارة عندما  ●
تكون السيارة تحت أشعة الشمس.

القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث اآلتي:
يمكن أن يتسرب غاز من والعة السجائر أو علب الرش مما قد يؤدي إلى اندالع حريق.• 
ه أو تشقق العدسـات البالستيكية والمواد •  درجة الحرارة المرتفعة داخل السـيارة قد تتسـبب في تشـوّ

البالستيكية للنظارات.
ا في •  يمكـن لعلب العصير أن تتشـقق وتنسـكب محتوياتهـا في مقصورة السـيارة مما قد يتسـبب أيضً

حدوث تماس كهربائي في مكونات السيارة الكهربائية.
ال تتـرك والعات سـجائر في السـيارة. إذا كانت هناك والعة سـجائر في مـكان مثل صندوق القفـازات أو على  ●

األرضية فقد يتم إشعالها بطريق الخطأ عند تحميل األمتعة أو ضبط المقعد، األمر الذي يتسبب في اندالع حريق.
رات الهواء  ● ال تعمـد إلـى تثبيت أقراص الصقة على الزجاج األمامي أو النوافذ. ال تضع عبوات مثل معطّ

(منعشـات الجو) على لوحة العدادات أو رفّ لوحة العدادات. يمكن لألقراص الالصقة أو العبوات أن 
تعمل كما لو كانت عدسات متسببة في اندالع حريق في السيارة.

ا إذا كان الزجاج المنحني مطليًا بشـريط معدني، كشـريط فضي  ● ال تترك أيًا من األبواب أو النوافذ مفتوحً
. يمكن ألشعة الشمس المنعكسة أن تجعل الزجاج يعمل كعدسة متسببًا في اندالع حريق. اللون مثالً

ل P وأوقف  ● ل ذراع ناقل الحركة إلى وضـع اإليقاف المطوّ ل وحوّ ا فرامـل اإليقاف المطوّ اسـتخدم دائمً
د وأقفل السيارة. تشغيل نظام الهايبرِ

. ال تترك السيارة دون مراقبة بينما يكون مؤشر الجاهزية ”READY“ مضاءً
ا على الوضـع P ولكن بدون تعشـيق فرامل  إذا تـم إيقـاف السـيارة مع كـون ذراع ناقل الحركـة مضبوطً

ك، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث. ل، فقد تبدأ السيارة بالتحرّ اإليقاف المطوّ
د مباشرة. ● ال تلمس أنابيب العادم بينما يكون مؤشر الجاهزية ”READY“ مضاءً أو بعد إيقاف نظام الهايبرِ

القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في إصابتك بحروق.
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عندما تأخذ غفوة داخل السيارة ■
د. وإال فقد يتسـبب ذلك في وقوع حادث أو اندالع حريق بسـبب زيادة حرارة  ا بإيقاف نظام الهايبرِ قم دائمً
د (سـخونته بشـكل زائـد) إذا قمت عن غير قصـد بتحريك ذراع ناقل الحركة أو ضغط دواسـة  نظام الهايبرِ
السـرعة. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت السـيارة متوقفة في مكان تهويته سـيئة، فإن غازات العادم قد تتجمع 

وتتسرب إلى داخل السيارة مما يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمخاطر صحية خطيرة.
عند الفرملة ■

عندما تكون الفرامل مبللة، توخى المزيد من الحرص أثناء القيادة. ●
تزيـد مسـافة اإليقـاف عندما تكون الفرامل مبللة، وقد يتسـبب هـذا في كبح حركة إطـارات أحد جانبي 
ل قد ال تتمكن من إحكام تثبيت  السـيارة أكثـر من إطارات الجانب اآلخر. كما أن فرامل اإليقاف المطـوّ

السيارة.
م ال يعمل، امتنع عن التتبع القريب للسـيارة التي أمامك وتجنب  ● إذا كان نظام الفرامل اإللكتروني التحكّ

التالل واالنعطاف الحاد التي يتطلب استخدام الفرامل. 
فـي هـذه الحالـة، يظل باإلمـكان اسـتخدام الفرامل، ولكـن ينبغي ضغط دواسـة الفرامل بقـوة أكبر من 

ا. المعتاد. كما أن مسافة اإليقاف تصبح أطول. اطلب إصالح الفرامل فورً
ن نظـام الفرامل من نظامين أو أكثر من األنظمـة الهيدروليكية الفردية؛ وإذا تعطل أحد هذه األنظمة  ● يتكـوّ

الفرديـة فإن النظـام اآلخر (األنظمة األخر) يظل يعمـل. في هذه الحالة، ينبغي ضغط دواسـة الفرامل 
ا.  بقوة أكبر من المعتاد وتصبح مسافة اإليقاف أطول. اطلب إصالح الفرامل فورً

إذا علقت إطارات السيارة ■
ال تدع العجالت تدور بشكل زائد عندما يفقد أحد اإلطارات التصاقه باألرض (يدور في الفراغ)، أو تعلق 
السـيارة في الرمل أو الوحل الخ. يمكن لذلك أن يتسـبب في تلف مكونات منظومة القدرة (منظومة الدفع) 

أو يدفع السيارة لألمام أو للخلف ويتسبب في وقوع حادث.



٤-١. قبل القيادة١٩٠
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عند قيادة السيارة ■
ال تضغط دواسـتي السـرعة والفرامل في نفس الوقت أثناء القيادة ألن ذلك يمكن أن يحدّ من قدرة خرج  ●

د. نظام الهايبرِ
ال تسـتعمل دواسـة السـرعة أو تضغط دواسـتي السـرعة والفرامل في نفس الوقت لتثبيت السـيارة على  ●

مرتفع.
ل للسيارة ■ عند اإليقاف المطوّ

ل P. عدم  ل وتحويـل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقـاف المطوّ ا بتعشـيق فرامل اإليقاف المطوّ قـم دائمً
القيام بذلك يمكن أن يتسـبب في تحرك السـيارة أو تسارعها بصورة مفاجئة إذا تم ضغط دواسة السرعة عن 

طريق الخطأ.
لتفادي إتالف قطع السيارة ■

ال تقم بإدارة عجلة القيادة بالكامل في أحد االتجاهين وإبقائها في هذا الموضع لمدة زمنية طويلة.  ●
زة كهربائيًا. القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في إتالف موتور نظام توجيه عجلة القيادة المعزّ

عند القيادة على طرق بها مطبات، قم بقيادة السيارة ببطء بقدر اإلمكان لتفادي إتالف العجالت، ومنطقة  ●
أسفل السيارة، إلخ. 

إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة  ■
يمكن لإلطار المثقوب أو التالف أن يسـبب الحاالت التالية. أمسـك عجلة القيادة بإحكام واضغط دواسـة 

الفرامل بصورة تدريجية إلبطاء حركة السيارة.
قد يكون من الصعب السيطرة على سيارتك. ●
تصدر عن السيارة أصوات غير عادية أو اهتزازات. ●
تصبح السيارة مائلة بطريقة غير عادية. ●

معلومات حول ما ينبغي عمله في حالة انثقاب إطار (ص ٤٩٨، ٥٠٨)
عند مواجهة طرق مغمورة بالمياه ■

ا بالمياه بعد هطـول أمطار غزيرة إلخ. القيام بذلك يمكنه أن  ال تقـم بقيادة السـيارة على طريق أصبح مغمورً
يتسبب في إلحاق األعطال الشديدة التالية بالسيارة:

ك عن الدوران ● توقف المحرّ
نات الكهربائية ● تماس كهربائي في المكوّ
ك الناجم عن االنغمار في الماء ● تلف المحرّ

عنـد القيـادة على طرق مغمورة بالمياه وانغمار سـيارتك بالمياه، تأكد أن تطلب مـن وكيل لكزس المحلي 
إجراء الفحوص التالية:

أداء الفرامل ●
د والمفاضل،  ● ك وناقل الحركـة الهايبرِ التغيـرات في كمية وجودة الزيوت والسـوائل المسـتخدمة للمحرّ

إلخ.
حالـة تشـحيم عمـود الـدوران والمحامل ووصـالت التعليـق (حيثما أمكـن)، وأداء جميـع الوصالت  ●

والمحامل، إلخ.
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الحموالت واألمتعة

يرجى اإللمام بالمعلومات التالية الخاصة باحتياطات تخزين األمتعة وقدرة التحميل والحمولة:

أشياء ينبغي عدم حملها في صندوق األمتعة ■
األشياء التالية يمكن أن تتسبب في حدوث حريق إذا تم تحميلها في صندوق األمتعة:

األوعية التي تحتوي على البنزين ●
علب السوائل المضغوطة ●

تنبيهات احتياطية حول التخزين ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يحول دون ضغط الدواسـات بصورة صحيحة أو يمكن أن يحجب الرؤية عن 
السائق أو يؤدي إلى ارتطام األشياء بالسائق أو الركاب مما قد يتسبب في وقوع حادث.

قم بترتيب الحموالت واألمتعة في صندوق األمتعة كلما كان ذلك ممكنًا. ●
ال تضع الحمولة أو األمتعة في أو على المواضع التالية. ●

عند أقدام السائق• 
على مقعد الراكب األمامي أو مقاعد الركاب الخلفيين (عند تكديس األشياء)• 
على الرف الخلفي• 
على لوحة العدادات• 
على رفّ لوحة العدادات• 
أمام شاشة اللمس عن بعد• 

قم بتثبيت جميع األشياء الموجودة في مقصورة الركاب. ●
الحمولة وتوزيعها ■

ال تتجاوز قدرة تحميل سيارتك. ●
●  . ع الحمولة بشكل غير متساوٍ ال توزّ

م في توجيه عجلة القيادة أو في الفرامل  التحميل غير الصحيح يمكنه أن يتسبب في تراجع مستو التحكّ
مما قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.



٤-١. قبل القيادة١٩٢
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قطر المقطورات

ال تنصح لكزس باستخدام سيارتك لقطر مقطورة. كما ال توصي لكزس بتركيب وصلة قطر أو 
الة وصلة قطر لكرسي متحرك أو دراجة نارية أو دراجة هوائية، إلخ. سيارتك غير  اسـتخدام حمّ

بة على وصالت قطر. االت مركّ مصممة لقطر مقطورات أو لالستعمال مع حمّ
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مفتاح القدرة (بدء التشغيل)

تنفيـذ عمليات التشـغيل التالية بينمـا تكون حامالً المفتـاح اإللكتروني معك يبدأ تشـغيل نظام 
د أو يغيّر أوضاع مفتاح القدرة. الهايبرِ

د بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ل.  ل للتحقـق مـن تعشـيق فرامـل اإليقـاف المطـوّ اضغـط مفتـاح فرامـل اإليقـاف المطـوّ  ١

(ص ٢٠٩)
ل. يضاء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

.P ل تحقق من كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ  ٢
اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣

تظهر  على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
د. إذا لم تظهر، ال يمكن بدء تشغيل نظام الهايبرِ

قصيـرة  ضغطـة  القـدرة  مفتـاح  اضغـط   ٤
وراسخة

ضغطـة واحدة قصيـرة وراسـخة تكفي لتشـغيل 
ا  مفتـاح القـدرة. ضغط المفتاح وإبقـاؤه مضغوطً

غير ضروري.
إذا أضـاء مؤشـر الجاهزية ”READY“ فسـيعمل 

د بشكل اعتيادي. نظام الهايبرِ
اسـتمر فـي ضغـط دواسـة الفرامل إلـى أن يضاء 

.“READY” مؤشر الجاهزية
د من أي وضع من  يمكن بدء تشـغيل نظام الهايبرِ

أوضاع مفتاح القدرة.
الجاهزيـة  مؤشـر  إضـاءة  مـن  تحقـق   ٥

.“READY”

ال تتحرك السيارة عندما يكون مؤشر الجاهزية ”READY“ مطفأ.
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د إيقاف نظام الهايبرِ
ا. أوقف السيارة تمامً  ١

ل ذراع ناقل الحركـة إلى وضع  ل (ص ٢٠٩) وحـوّ قـم بتعشـيق فرامل اإليقـاف المطـوّ  ٢
.P ل اإليقاف المطوّ

اضغط مفتاح القدرة.  ٣
قـم بتحريـر (رفـع القـدم عـن) دواسـة الفرامـل وتحقـق مـن انطفـاء (اختفـاء) العبـارة  ٤

”تم تشغيل الطاقة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
تغيير أوضاع مفتاح القدرة

يمكـن تغييـر األوضاع بضغط مفتـاح القدرة بينما تكون دواسـة الفرامل غيـر مضغوطة. (يتغيّر 
الوضع مع كل ضغطة للمفتاح.)

إيقاف*
اضات الطوارئ. يمكن استعمال ومّ

ال يتـم عـرض العبـارة ”تم تشـغيل الطاقـة“ على 
شاشة عرض المعلومات المتعددة.

ACCESSORY وضع الكماليات
يمكن اسـتخدام بعض المكونات الكهربائية مثل 

النظام الصوتي.
تظهـر العبـارة ”تـم تشـغيل الطاقـة“ على شاشـة 

عرض المعلومات المتعددة.
ON وضع التشغيل

يمكن استخدام جميع المكونات الكهربائية.
تظهـر العبـارة ”تـم تشـغيل الطاقـة“ على شاشـة 

عرض المعلومات المتعددة.
د، يتم  ل P عند إيقاف تشـغيل نظام الهايبرِ إذا كان ذراع ناقـل الحركـة في وضع غيـر وضع اإليقاف المطوّ  :*  

تحويل مفتاح القدرة إلى وضع الكماليات ACCESSORY، وليس إلى وضع اإليقاف.
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د بينما يكون ذراع ناقل الحركة على وضع غير وضع  عند إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
P ل اإليقاف المطوّ

د بينمـا يكون ذراع ناقل الحركة في وضـع غير وضع اإليقاف  إذا تـم إيقاف تشـغيل نظام الهايبرِ
ل إلى وضـع الكماليات  ل P، ال يتـم تحويـل مفتاح القـدرة إلى وضع اإليقـاف بل يتحوّ المطـوّ

ك. ACCESSORY. قم بتنفيذ اإلجراء التالي إليقاف تشغيل المحرّ

ل معشقة. تأكد من أن فرامل اإليقاف المطوّ  ١
.P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ  ٢

تأكـد مـن أن العبـارة ”افصل الطاقة“ معروضة على شاشـة عـرض المعلومـات المتعددة ثم   ٣
اضغط مفتاح القدرة مرة واحدة.

تأكد من انطفاء العبارة ”افصل الطاقة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.  ٤
وظيفة إيقاف القدرة تلقائيًا ■

 ON لمدة تزيد عن ٢٠ دقيقة أو في وضع التشغيل ACCESSORY إذا ظلت السيارة في وضع الكماليات
د ليس في وضع التشـغيل) لمدة تزيد عن سـاعة مع كون ذراع ناقل الحركـة في وضع اإليقاف  (نظـام الهايبـرِ
ا تفريغ  ل مفتاح القدرة تلقائيًا إلى وضع اإليقاف. لكن هذه الوظيفة ال يمكنها أن تمنع تمامً ل P، يتحـوّ المطـوّ
شحنة البطارية ١٢ فولت. ال تترك السيارة مع إبقاء مفتاح القدرة على وضع الكماليات ACCESSORY أو 

د. التشغيل ON لفترات زمنية طويلة أثناء عدم تشغيل نظام الهايبرِ
ا ■ د تحديدً األصوات واالهتزازات الصادرة عن السيارة الهايبرِ

ص ٧٩

استنزاف شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■
ص ١٣٢

عندما تكون درجة الحرارة المحيطة منخفضة كما هو الحال في ظروف القيادة الشتوية ■
د، يمكن لمدة وميض مؤشر الجاهزية ”READY“ أن تكون طويلة. اترك السيارة  عند بدء تشغيل نظام الهايبرِ
كما هي إلى أن يضاء مؤشر الجاهزية ”READY“ إضاءة ثابتة، ألن اإلضاءة الثابتة تعني أن باستطاعة السيارة 

ك. أن تتحرّ
ظروف تؤثر على التشغيل ■

ص ١٥١

مالحظات حول وظيفة الدخول ■
ص ١٥٢

د ■ ر تشغيل نظام الهايبرِ إذا تعذّ
ربما لم يتم إلغاء تفعيل نظام منع التشغيل. (ص ٨٥) ●

اتصل بوكيل لكزس المحلي.
د إذا كان  ● ل P. قد ال يبدأ تشـغيل نظام الهايبـرِ تأكـد مـن كـون ذراع ناقـل الحركة في وضع اإليقـاف المطوّ

الذراع على غير الوضع P. تظهر الرسـالة ”حول إلى وضع P لبدء التشـغيل“ في شاشـة عرض المعلومات 
المتعددة.
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قفل عجلة القيادة ■
بعـد إدارة مفتاح القـدرة إلى وضع اإليقاف وفتح وإغالق األبواب، يتم قفل عجلة القيادة بسـبب وظيفة قفل 

عجلة القيادة. تشغيل مفتاح القدرة مرة أخر يلغي قفل عجلة القيادة تلقائيًا.
ر تحرير قفل عجلة القيادة ■ إذا تعذّ

تظهر الرسالة ”المقود مقفول“ في شاشة عرض المعلومات 
المتعددة.

ل  تأكد مـن كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ
P. اضغـط مفتـاح القـدرة بينمـا تدير عجلـة القيادة لليسـار 

واليمين.

منع تسخين موتور قفل عجلة القيادة بشكل زائد ■
لمنـع التسـخين الزائـد لموتور قفل عجلـة القيادة، قد يتـم إيقاف الموتور مؤقتًـا إذا تم تشـغيل وإيقاف نظام 
د. بعد حوالي ١٠  ر خالل مدة زمنية قصيرة. في هذه الحالة، امتنع عن تشغيل نظام الهايبرِ د بشكل متكرّ الهايبرِ

ثوان، يستأنف موتور قفل عجلة القيادة وظيفته.
عندمـا تظهر الرسـالة ”خلـل في نظام الدخـول وبدء التشـغيل الذكي انظـر دليل المالك“ على شاشـة عرض  ■

المعلومات المتعددة
قد يكون النظام مصابًا بخلل. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور.

■ “READY” إذا لم يضاء مؤشر الجاهزية
في حالة عدم إضاءة مؤشـر الجاهزية ”READY“ حتى بعد تنفيذ اإلجراءات الصحيحة لبدء تشـغيل السيارة، 

اتصل بوكيل لكزس المحلي على الفور.
د بخلل ■ إذا أصيب نظام الهايبرِ

ص ٤٦٦

إذا كانت بطارية المفتاح اإللكتروني مستهلكة ■
ص ٤٣٣

تشغيل مفتاح القدرة ■
إذا لم يتم ضغط المفتاح ضغطة قصيرة وراسخة فقد ال يتغيّر وضع مفتاح القدرة أو قد ال يبدأ تشغيل نظام  ●

د. الهايبرِ
د بعد تحويـل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف مباشـرة  ● إذا جـرت محاولة إلعادة بدء تشـغيل نظـام الهايبرِ

د في بعض الحاالت. بعد تحويـل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف، يُرجى  فقـد ال يبدأ تشـغيل نظام الهايبرِ
د. ة ثوان قبل إعادة بدء تشغيل نظام الهايبرِ االنتظار لبضعّ

إذا تم إلغاء تفعيل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي في تهيئة مضبوطة حسب الطلب ■
ص ٥٢٦
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د ■ عندما تريد بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ا في مقعد السائق. ال تضغط دواسة السرعة أثناء بدء تشغيل  ا بينما تكون جالسً د دائمً ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ

د تحت أي ظرف. نظام الهايبرِ
القيام بذلك قد يتسبب في وقوع حادث تكون نتيجته الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

تنبيه أثناء القيادة ■
ك السـيارة، ال تقفل أو تفتح األبواب حتى تصل السـيارة إلى وضع إيقاف  د أثناء تحرّ إذا أخفـق نظـام الهايبرِ
آمـن وتـام. تفعيل قفل عجلة القيـادة في هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يُسـفر عن الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
د في حاالت الطوارئ ■ إيقاف نظام الهايبرِ

د في حالة طارئة أثناء قيادة السيارة، اضغط مفتاح القدرة  لمدة تزيد عن  إذا أردت إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
ثانيتين أو اضغطه لفترة قصيرة ٣ مرات متتالية أو أكثر. (ص ٤٥١)

د أثناء القيادة ال يؤدي  ولكن ال تلمس مفتاح القدرة أثناء القيادة إال في حاالت الطوارئ. إيقاف نظام الهايبرِ
م في توجيه عجلة القيادة أو الفرملة، لكن نظام توجيه عجلة القيادة يفقد خاصية المؤازرة  إلى فقدان التحكّ
اآللية (الكهربائية). وهذا يضفي صعوبة إضافية على سالسة توجيه السيارة، لذا ينبغي الخروج بالسيارة عن 

ن من القيام بذلك بصورة آمنة. الطريق وإيقافها بمجرد أن تتمكّ

لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت ■
ال تتـرك مفتـاح القدرة فـي وضع الكماليـات ACCESSORY أو وضع التشـغيل ON لفتـرات زمنية  ●

د. طويلة دون تشغيل نظام الهايبرِ
إذا ظهرت العبارة ”تم تشغيل الطاقة“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة، فهذا يعني أن مفتاح القدرة  ●

ليس في وضع اإليقاف. أخرج من السيارة بعد إدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.
ل P. إذا تم إيقاف  ● د عندما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع غير وضع اإليقاف المطوّ ال توقف نظام الهايبرِ

ل إلى  ل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف بل يتحوّ د في وضع آخر لذراع ناقل الحركة، ال يتحوّ نظام الهايبرِ
وضع الكماليات ACCESSORY. إذا تُركت السيارة في وضع الكماليات ACCESSORY، فقد يتم 

استنزاف شحنة البطارية ١٢ فولت.
د ■ عند بدء تشغيل نظام الهايبرِ

د، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور. إذا أصبح من الصعب بدء تشغيل نظام الهايبرِ
األعراض التي تشير إلى خلل في مفتاح القدرة ■

، فقد  إذا ظهـر أن مفتـاح القدرة يعمل بطريقة مختلفة بعض الشـيء عن المعتاد، مثل التصـاق المفتاح قليالً
يكون هناك خلل. اتصل بوكيل لكزس المحلي على الفور.
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EV وضع الدفع

 ( د (بطاريـة الجرّ فـي وضـع الدفـع EV، يتم إمـداد القـدرة الكهربائية بواسـطة البطاريـة الهايبرِ
) فقط لدفع السيارة. ل الموتور الكهربائي (موتور الجرّ ويُستعمَ

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيادة في المناطق السكنية في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من 
الليل أو في مواقف السيارات الداخلية إلخ دون القلق بشأن الضوضاء وغازات العادم المنبعثة.

، يمكن للسيارة أن تصدر صوتًا. الً لتايوان: عندما يكون نظام إشعار القرب من السيارة مفعّ
EV يقوم بتشغيل/إيقاف وضع الدفع

عنـد تشـغيل وضـع الدفـع EV، تظهـر العبـارة
”EV MODE“ على شاشـة عـرض المعلومات 

المتعددة. ضغط المفتاح بينما تكون السـيارة في 
وضـع الدفع EV يعيدها إلى وضع القيادة العادية 
ك البنزين والموتور الكهربائي  (باسـتخدام المحرّ

.([ [موتور الجرّ

■ EV األحوال التي ال يمكن فيها تشغيل وضع الدفع
ر تشـغيله، يصـدر صوت جرس  قـد ال يكـون باإلمكان تشـغيل وضع الدفع EV فـي األحوال التالية. إذا تعذّ

وتظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
د مرتفعة. ● درجة حرارة نظام الهايبرِ

بقيت السيارة في الشمس أو تمت قيادتها على تل أو تمت قيادتها بسرعات عالية، إلخ.
د منخفضة ● درجة حرارة نظام الهايبرِ

بقيت السيارة في درجات حرارة تقل عن C°0 (٠°م) لمدة زمنية طويلة، إلخ.
ك البنزين. ● يجري إحماء (تسخين) المحرّ
) ضعيفة. ● د (بطارية الجرّ شحنة البطارية الهايبرِ

مسـتو الشـحنة المتبقيـة فـي البطاريـة المبيّـن فـي عـرض قـراءة الطاقـة  منخفـض.
(ص ١٢٢)

سرعة السيارة عالية. ●
دواسة السرعة مضغوطة بقوة أو السيارة موجودة على تل، إلخ. ●
يجري حاليًا استعمال مزيل ضباب الزجاج األمامي. ●
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ا ■ ك البنزين باردً التحويل إلى وضع الدفع EV عندما يكون المحرّ
ا  ك البنزيـن تلقائيً ا، يتم بدء تشـغيل المحرّ ك البنزين بـاردً د بينمـا كان المحـرّ إذا تـم بـدء تشـغيل نظـام الهايبرِ

.EV إلحمائه. في تلك الحالة، ال يعود بإمكانك التحويل إلى وضع الدفع
ك البنزين بهدف تقليـل الضوضاء، ابدأ  لمنـع إحماء المحـرّ
ك البنزين،  د دون أن تبدأ تشـغيل المحرّ تشـغيل نظام الهايبرِ
وذلك بضغط مفتاح القدرة مع ضغط دواسة الفرامل بشكل 

.EV تام وضغط مفتاح وضع الدفع

■ EV اإللغاء التلقائي لوضع الدفع
ك البنزين تلقائيًا في األحوال التالية. عند  عنـد القيـادة في وضع الدفع EV، من الممكن أن يبدأ تشـغيل المحرّ

إلغاء وضع الدفع EV، يصدر صوت جرس ويومض مؤشر وضع الدفع EV وينطفئ.
) أصبحت ضعيفة. ● د (بطارية الجرّ شحنة البطارية الهايبرِ

مسـتو الشـحنة المتبقيـة فـي البطاريـة المبيّـن فـي عـرض قـراءة الطاقـة  منخفـض. 
(ص ١٢٢)

سرعة السيارة عالية. ●
دواسة السرعة مضغوطة بقوة أو السيارة موجودة على تل، إلخ. ●

ا، تظهر شاشـة إشـعار مسـبق على شاشـة عرض  مً عندمـا يكون باإلمكان إبالغ السـائق باإللغاء التلقائي مقدّ
المعلومات المتعددة.

■ EV مسافة القيادة الممكنة عند القيادة في وضع الدفع
يتـراوح مـد القيـادة الممكنة في وضع الدفع EV من بضعة مئات األمتار إلـى حوالى km 1 (١ كم). غير أن 

ا لظروف السيارة. هناك حاالت ال يمكن فيها استعمال وضع الدفع EV وذلك تبعً
) وظروف القيادة.) د (بطارية الجرّ (تعتمد المسافة الممكنة على مستو شحنة البطارية الهايبرِ

االقتصاد في استهالك الوقود ■
ـم لتحقيق أفضـل اقتصادية ممكنة في اسـتهالك الوقود أثنـاء القيادة العادية (باسـتخدام  د مصمّ نظـام الهايبـرِ
]). القيادة في وضع الدفع EV أكثر مما تقتضيه الضرورة  ك البنزين والموتور الكهربائي [موتور الجـرّ المحـرّ

يمكن أن يقلّل من اقتصادية استهالك الوقود.



٤-٢. إجراءات القيادة٢٠٠
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تنبيه أثناء القيادة ■
باسـتثناء تايوان: عند القيادة في وضع الدفع EV، انتبه على وجه الخصوص للمنطقة المحيطة بالسـيارة.  ●

اجات  ك، يمكن للمشـاة أو األشـخاص الراكبين على درّ ا لعدم صدور ضوضاء من المحرّ ذلـك أنه نظـرً
ك أو أنها تقترب  أو غيرهم من األشـخاص والسـيارات في المنطقة أال ينتبهوا إلى أن السـيارة بدأت تتحرّ

ا بدرجة أكبر أثناء القيادة. منهم، لذا كن حريصً
لتايـوان: عنـد القيادة في وضع الدفـع EV، انتبه على وجه الخصوص للمنطقة المحيطة بالسـيارة. ذلك  ●

اجات هوائية  ك، يمكن للمشـاة أو األشـخاص الراكبين على درّ ا لعدم صدور ضوضاء من المحرّ أنه نظرً
ك أو أنها تقترب  أو غيرهم من األشـخاص والمركبات في المنطقة أال ينتبهوا إلى أن السـيارة بدأت تتحرّ

. الً منهم. التزم الحرص بشكل خاص أثناء القيادة حتى ولو كان نظام إشعار القرب من السيارة مفعّ



٢٠١ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤
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د ناقل الحركة الهايبرِ

تحويل وضع ذراع ناقل الحركة

ك ذراع ناقل الحركة مع كون دواسة  بينما يكون مفتاح القدرة في وضع التشغيل ON، حرّ  
الفرامل مضغوطة.

ل P والقيادة D، تأكد من توقف السيارة عن  عند تحويل ذراع ناقل الحركة بين وضعي اإليقاف المطوّ
ا.  الحركة تمامً

الغرض من وضع ناقل الحركة
الغرض أو الوظيفةوضع ناقل الحركة

Pد ل للسيارة/بدء تشغيل نظام الهايبرِ اإليقاف المطوّ
Rالرجوع للخلف

N
الالتعشيق (المتعادل) 

(الحالة التي ال يتم فيها نقل القدرة)
Dالقيادة العادية*١
S(ص ٢٠٤) ٢*S القيادة في الوضع

لتحسـين كفاءة اسـتهالك الوقـود وخفض الضوضاء، اضبـط ذراع ناقل الحركة علـى الوضع D من أجل   :١*  
القيادة العادية.

باسـتعمال الوضـع S الختيار نطاقـات تحويل التروس، يمكنـك التحكم في قو التسـريع وقو فرملة   :٢*  
ك (الغيارات العكسية). (كبح) المحرّ



٤-٢. إجراءات القيادة٢٠٢
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اختيار وضع القيادة
الوضع الرياضي/وضع القيادة االقتصادية ■

ص ٣٠٠

ا) ■ زً وضع الثلج (إذا كان مجهّ
يمكـن اختيـار وضع الثلج لمالئمـة الظروف عند القيادة على أسـطح طـرق زلقة، كما على 

الطرق المغطاة بالثلوج.
اضغط المفتاح.

اضغط المفتاح مرة أخر للعودة إلى الوضع 
العادي.

F SPORT باستثناء موديالت  :١*  
F SPORT موديالت  :٢*  

١*

٢*



٢٠٣ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤
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D اختيار نطاقات تحويل التروس في وضع القيادة العادية
للقيادة باستعمال نطاق تروس مؤقت، قم بتشغيل مفتاح تبديل مواضع التروس ”-“ أو ”+“. 

عنـد تشـغيل مفتاح تبديل وضـع التروس ”-“، يتم تحويـل نطاق التروس تنازليًـا إلى نطاق يتيح 
ك مالئمة لظـروف القيادة. عند تشـغيل مفتـاح تبديل  إمكانيـة الحصـول علـى قـوة فرملة محـرّ
وضـع التروس ”+“، يصبح نطاق التروس أعلـى بمقدار موضع تروس واحد من وضع التروس 

.D المستخدم في وضع القيادة العادية
تغييـر نطـاق التروس يتيح إمكانيـة وضع حدّ ألعلى نطـاق لتحويل التروس، األمـر الذي يمنع 
التحويـل غير الضروري إلى تروس أعلى ويتيح إمكانية اختيار المسـتو المطلوب لقوة فرملة 

ك (الغيارات العكسية). المحرّ
التحويل تصاعديًا (لألعلى)  

التحويل تنازليًا (لألدنى)  
:GS450h

نطاق التروس المختار، من D1 إلى D8، يظهر في 
العداد.

:GS300h

نطاق التروس المختار، من D1 إلى D6، يظهر في 
العداد.

للعـودة إلـى وضع القيـادة العاديـة D، يجب إبقاء 
ا لفترة  مفتـاح تبديل مواضع التـروس ”+“ مضغوطً

زمنية.
نطاقات التروس ووظائفها ■

الوظيفةقراءة العداد
GS450hGS300h

من D2 إلى 
D8

من D2 إلى 
D6

يتم تلقائيًا اختيار وضع تروس بين النطاق D1 ونطاق التروس المختار 
ا لسرعة السيارة وظروف القيادة وذلك تبعً

D1D1 ضبط ناقل الحركة على الوضع
ك (غيارات عكسـية) أكبر ممـا تعطيه نطاقـات التروس  نطاقـات التـروس األدنى تعطـي قوة فرملة محـرّ

األعلى.



٤-٢. إجراءات القيادة٢٠٤
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S اختيار نطاقات التروس في الوضع
ل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع S. يمكـن اختيار نطاقات التروس  ل إلى الوضع S، حـوّ للتحـوّ
باستخدام ذراع ناقل الحركة أو مفتاحي تبديل مواضع التروس (على عجلة القيادة) بما يتيح لك 

إمكانية القيادة في نطاق التروس الذي تختاره.
التحويل تصاعديًا (لألعلى)  

التحويل تنازليًا (لألدنى)  
:GS450h

نطاق التروس المختار، من S1 إلى S8، يظهر في 
العداد.

يتـم تلقائيًا ضبط نطاق التحويل المبدئي للتروس 
ا  في الوضع S على نطاق بين S2 و S6 وذلك تبعً

لسرعة السيارة.
:GS300h

يظهر نطاق التروس المختار، من S1 إلى S6، في 
العداد.

يتـم تلقائيًا ضبط نطاق التحويل المبدئي للتروس 
ا  في الوضع S على نطاق بين S2 و S5 وذلك تبعً

لسرعة السيارة.

نطاقات التروس ووظائفها ■
ك  ● GS450h: يمكنـك االختيـار من بين ٨ مسـتويات لقوة التسـريع وقوة فرملـة المحرّ

(الغيارات العكسية). 
ك  GS300h: يمكنـك االختيـار من بين ٦ مسـتويات لقوة التسـريع وقوة فرملـة المحرّ

(الغيارات العكسية).
ك (غيارات عكسـية) أكبر من  ● نطاقات التروس األدنى تعطي قوة تسـريع وقوة فرملة محرّ

ك. ا سرعة دوران المحرّ نطاقات التروس األعلى، وتزداد أيضً
GS450h: إذا قمت بالتسـريع في نطاقات التـروس 1 إلى 7 فقد يتم التحويل تلقائيًا إلى  ●

ا لسرعة السيارة. نطاق تروس أعلى وذلك تبعً
GS300h: إذا قمت بالتسـريع في نطاقات التروس 1 إلى 5 فقد يتم التحويل تلقائيًا إلى 

ا لسرعة السيارة. نطاق تروس أعلى وذلك تبعً



٢٠٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤
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■ D اإللغاء التلقائي لنطاق التروس المختار في وضع القيادة العادية
يتم إلغاء نطاق التروس المختار في وضع القيادة D في الحاالت التالية:

عند إيقاف السيارة ●
إذا تم ضغط دواسة السرعة ألكثر من مدة زمنية معينة ●
● D عند نقل ذراع ناقل الحركة إلى وضع غير الوضع

جرس تحذير تقييدات تحويل التروس تنازليًا ■
للمساعدة في ضمان السالمة والمحافظة على أداء القيادة، قد يتم أحيانًا تقييد التحويل الى تروس أدنى. وفي 
بعـض الظـروف، قد ال يكون التحويـل إلى تروس أدنى ممكنًا حتـى لو قمت بتحريـك ذراع ناقل الحركة أو 

تشغيل مفتاح تبديل مواضع التروس. (يصدر صوت جرس مرتين.)
زة) ■ وظيفة إلغاء تفعيل وضع الثلج تلقائيًا (إذا كانت مجهّ

يتم إلغاء تفعيل وضع الثلج تلقائيًا إذا تم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف بعد القيادة في وضع الثلج.
عنـد القيـادة بينمـا يكـون مثبّت السـرعة أو مثبّـت السـرعة الـراداري الديناميكي أو مثبّـت السـرعة الراداري  ■

الً الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة مفعّ
ك ألنه ال يتم إلغاء  ك، ال يتم تفعيـل فرملة المحرّ حتـى عند تنفيـذ اإلجراءات التالية بقصد تفعيل فرملة المحرّ
الكاملة.مثبّت السـرعة أو مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي أو مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة 

GS450h:أثنـاء القيـادة في الوضـع D أو الوضع S، تحويل التروس تنازليًا إلى التروس السـابعة 7 أو • 

السادسة 6 أو الخامسة 5 أو الرابعة 4.  (ص ٢٧٣، ٢٨٥، ٢٩٧)
GS300h:أثناء القيادة في الوضع D أو الوضع S، تحويل التروس تنازليًا إلى التروس الخامسـة 5 أو • 

الرابعة 4.  (ص ٢٨٥، ٢٩٧)
عند تغيير وضع القيادة إلى الوضع الرياضي أثناء القيادة في الوضع D.  (ص ٣٠٠)• 

م بدء القيادة) ■ الحدّ من االنطالق المفاجئ (منظّ
د. ● عند تنفيذ عمليات التشغيل غير العادية التالية، قد يتم الحدّ من قدرة خرج نظام الهايبرِ

 • P أو من D إلى P أو مـن R إلى N أو من R إلى D أو من D إلـى R عنـد تحويـل ذراع ناقـل الحركـة من
إلى R (الوضع D يشـمل S) بينما تكون دواسـة السرعة مضغوطة، تظهر رسالة تحذير في شاشة عرض 

المعلومات المتعددة. (ص ٤٦٤)
عند ضغط دواسة السرعة بشكل زائد أثناء رجوع السيارة للخلف.• 

نظام قفل ناقل الحركة ■
نظام قفل ناقل الحركة هو نظام لمنع التشغيل غير المقصود لذراع ناقل الحركة عند بدء التشغيل.

ل P إال عندما يكون مفتاح القدرة على الوضع  ال يمكـن تحويـل ذراع ناقل الحركة عن وضع اإليقاف المطـوّ
ON ودواسة الفرامل مضغوطة.



٤-٢. إجراءات القيادة٢٠٦
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■ P ل ر تحويل ذراع ناقل الحركة عن وضع اإليقاف المطوّ إذا تعذّ
، تحقق مما إذا كانت دواسة الفرامل مضغوطة أم ال. أوالً

ر تحويل ذراع ناقل الحركة أثناء ضغط دواسـة الفرامل بقدمك، فقد تكون هناك مشـكلة في نظام قفل  إذا تعذّ
ناقل الحركة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور.

يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية تحريك ذراع ناقل الحركة.
تحرير قفل ناقل الحركة:

ل. (ص ٢٠٩) ل للتحقق من تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ اضغط مفتاح فرامل اإليقاف المطوّ  ١
ل. يضاء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ  
أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.  ٢

اضغط دواسة الفرامل.  ٣
ح الرأس أو أداة مماثلة لرفع  اسـتعمل مفك براغي مسـطّ  ٤

الغطاء.
لتفادي تلف الغطاء، قم بتغطية رأس مفك البراغي بقطعة 

قماش.

ي قفل ناقل الحركة. اضغط زر تخطّ  ٥
يمكـن تحريـك ذراع ناقـل الحركـة بينمـا يكـون الـزر 

ا. مضغوطً

عند القيادة على سطوح طرق زلقة ■
احـرص عنـد التحويل إلى تـروس أدنى أو عند التسـريع المفاجـئ، ألن ذلك يمكن أن يتسـبب في انزالق 

السيارة جانبيًا أو دورانها حول نفسها.
لمنع وقوع حادث عند تحرير قفل ناقل الحركة ■

ل واضغط دواسة الفرامل. قبل ضغط زر تخطي قفل ناقل الحركة، تأكد من تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
إذا تم ضغط دواسـة السـرعة بطريق الخطأ بدالً من دواسة الفرامل عندما يكون زر تخطي قفل ناقل الحركة 
ك فجأة األمر الذي  ا ويتم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع غير الوضع P فقد تبدأ السيارة بالتحرّ مضغوطً

قد يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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يادة
الق

٤
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■ ( د (بطارية الجرّ شحن البطارية الهايبرِ
ك  ) حتى ولو كان المحرّ د (بطارية الجرّ إذا كان ذراع ناقل الحركة في الوضع N، ال يتم شحن البطارية الهايبرِ
يعمل. لذا، إذا تُركت السـيارة مع كون ذراع ناقل الحركة في الوضع N لفترة زمنية طويلة فسـيتم اسـتنزاف 

)، وقد يؤدي هذا إلى عدم القدرة على بدء تشغيل السيارة. د (بطارية الجرّ شحنة البطارية الهايبرِ



٤-٢. إجراءات القيادة٢٠٨
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ذراع إشارات االنعطاف

تعليمات التشغيل
يعود الذراع إلى وضعه األصلي بعد التشغيل مباشرة.

االنعطاف لليمين  
ك الذراع  تغيير حارة السـير إلى اليمين (حرّ  

بعض الشوط واتركه)
تومض اإلشـارات الموجودة علـى الجهة اليمنى 

٣ مرات.
ك الذراع  تغيير حارة السـير إلى اليسار (حرّ  

بعض الشوط واتركه)
 تومض اإلشـارات الموجودة على الجهة اليسر

٣ مرات.
االنعطاف لليسار  

إذا لم يتوقف وميض إشارات االنعطاف بعد االنعطاف لليسار أو اليمين، أو إذا أردت إيقاف  ■
وميضها

. قم بتشغيل الذراع في االتجاه المعاكس إلى أحد الوضعين  أو 
، تومض إشارات االنعطاف المختارة. إذا قمت بتحريك الذراع إلى أحد الوضعين  أو 

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما ■
.ON يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل

إذا كان وميض المؤشر أسرع من المعتاد ■
افحص لتتأكد من عدم احتراق لمبة أحد أضواء إشارات االنعطاف األمامية أو الخلفية.

إذا توقفت إشارات االنعطاف عن الوميض قبل تنفيذ عملية تغيير حارة السير ■
.قم بتشغيل الذارع مرة أخر



٢٠٩ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤
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ل فرامل اإليقاف المطوّ

يمكن عمل اختيارات حسب الرغبة من األوضاع التالية.

الوضع اليدوي
ل يقوم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ  

ل.  يضـاء ضـوء مؤشـر فرامـل اإليقـاف المطـوّ
(ص ٢١٠)

ل وأبقـه  اضغـط مفتـاح فرامـل اإليقـاف المطـوّ
ـا إذا حـدث ظـرف طـارئ وأصبـح من  مضغوطً
ل أثناء  الضروري استخدام فرامل اإليقاف المطوّ

القيادة.
ل ر فرامل اإليقاف المطوّ يحرّ  

ل أثناء  قم بتشـغيل مفتاح فرامـل اإليقاف المطـوّ
ضغـط دواسـة الفرامـل. تأكـد مـن انطفـاء ضوء 

ل. مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

الوضع التلقائي
ا لعملية تحريك ذراع ناقل الحركة. ا تبعً ل تلقائيً يتم تعشيق أو تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

ل الوضع التلقائي بين التشغيل/اإليقاف يحوّ
ل عند  ● يتـم تحريـر فرامـل اإليقـاف المطـوّ

تحريـك ذراع ناقـل الحركـة خـارج وضع 
.P ل اإليقاف المطوّ

ل عند  ● يتـم تعشـيق فرامل اإليقـاف المطـوّ
وضـع  إلـى  الحركـة  ناقـل  ذراع  تحريـك 

.P ل اإليقاف المطوّ
قم بتحريك ذراع ناقل الحركة بينما تكون دواسـة 

الفرامل مضغوطة.
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ل ■ تشغيل فرامل اإليقاف المطوّ
ل باسـتعمال  ● عندما ال يكون مفتاح القدرة في وضع التشـغيل ON، ال يمكن تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

ل. مفتاح فرامل اإليقاف المطوّ
عندمـا ال يكـون مفتـاح القدرة في وضع التشـغيل ON، ال يكـون الوضع التلقائي (تفعيـل وتحرير فرامل  ●

ا. ل تلقائيًا) متاحً اإليقاف المطوّ
ل خالل فترة زمنية قصيرة، يمكن للنظام أن يمنع التشغيل لمنع زيادة  ● ر تشغيل فرامل اإليقاف المطوّ إذا تكرّ

ل. يتم استئناف التشغيل الطبيعي بعد  حرارة النظام. إذا حدث هذا، امتنع عن تشغيل فرامل اإليقاف المطوّ
حوالي دقيقة واحدة.

ل على منحدر حاد*، يمكن استعمال أقصى قدر من قوة الفرملة بضغط مفتاح  ● في أحوال كاإليقاف المطوّ
قة بالفعل. ل معشّ ل بينما تكون فرامل اإليقاف المطوّ فرامل اإليقاف المطوّ

ل على منحدر حاد. ات للعجالت عند اإليقاف المطوّ م مصدّ استخدِ  :*  
ل ■ صوت تشغيل فرامل اإليقاف المطوّ

ل. وهذا ال يعني وجود خلل. قد يتم سماع صوت موتور (صوت طنين) عند تشغيل فرامل اإليقاف المطوّ
ل ■ ضوء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

ا لوضع مفتاح القدرة: ● ل ويبقى مضاءً كما هو مبيّن أدناه وذلك تبعً يضاء ضوء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ
ل. وضع التشغيل ON: يضاء إلى أن يتم تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

غير وضع التشغيل ON: يبقى مضاءً لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.
قة، يبقى ضوء مؤشر فرامل  ● ل معشّ عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف مع كون فرامل اإليقاف المطوّ

ل مضاءً لمدة ١٥ ثانية تقريبًا. وهذا ال يعني وجود خلل. اإليقاف المطوّ
عند وجود خلل في النظام ■

تضاء أو تومض أضواء التحذير و/أو رسالة تحذير. (ص ٤٥٩، ٤٦٤)
ا للحالة. ل أن يومض وذلك تبعً يمكن لضوء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

ل للسيارة ■ اإليقاف المطوّ
ص ١٨٢

ل المعشقة ■ جرس تحذير فرامل اإليقاف المطوّ
ص ٤٧٠

االستعمال في الشتاء ■
ص ٣٢٢

ل للسيارة ■ عند اإليقاف المطوّ
ل  ل، انقل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ قبل مغادرة السيارة، قم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ

P وتأكد من أن السيارة ال تتحرك.
عند حدوث خلل في النظام ■

أوقف السيارة في مكان آمن وتحقق من رسائل التحذير.
ل بسبب خلل في النظام ■ عندما ال تتمكن من تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

ل يدويًا. (ص ٥٢٤) ل لتحرير فرامل اإليقاف المطوّ استعمل أداة تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
ل معشـقة تؤدي إلى تسـخين مكونات الفرامل بشكل زائد،  قيادة السـيارة بينما تكون فرامل اإليقاف المطوّ

مما قد يؤثر على أداء الفرامل ويزيد من سرعة اهتراء الفرامل.
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تثبيت الفرامل

قة عندما يكون ذراع ناقل الحركة في أحد األوضاع  يقوم نظام تثبيت الفرامل بإبقاء الفرامل معشّ
ـالً ويتم ضغط دواسـة الفرامل إليقاف السـيارة. يقـوم النظام بتحرير  D أو S أو N والنظـام مفعّ
 S أو D الفرامـل عند ضغط دواسـة السـرعة عندما يكـون ذراع ناقل الحركة في أحـد الوضعين

للسماح ببدء انطالق السيارة بسالسة.
يقوم بتشغيل نظام تثبيت الفرامل

يضـاء مؤشـر اسـتعداد تثبيت الفرامـل (أخضر). 
يضاء مؤشـر تشـغيل تثبيت الفرامل (أصفر) أثناء 

تثبيت النظام للفرامل.

ظروف تشغيل نظام تثبيت الفرامل ■
ال يمكن تشغيل نظام تثبيت الفرامل في الحاالت التالية:

إذا كان باب السائق غير مغلق. ●
إذا لم يكن السائق مرتديًا حزام مقعده. ●
تظهر العبارة ”تم إيقاف تفعيل EPB بشكل غير كامل“ أو العبارة ”خلل في EPB توجه للوكيل“ على شاشة  ●

عرض المعلومات المتعددة.
إذا تـم رصـد أي حالة من الحاالت المذكورة أعاله أثناء تشـغيل نظام تثبيت الفرامل، سـوف يتوقف تشـغيل 
النظام وينطفئ ضوء مؤشـر اسـتعداد تثبيـت الفرامل. باإلضافة إلى ذلك، إذا تم رصـد أي حالة من الحاالت 
أثناء تثبيت النظام للفرامل، يصدر صوت جرس تحذير وتظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. 

ل تلقائيًا. وحينها، يتم تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
وظيفة تثبيت الفرامل ■

رة لمدة ٣ دقائق تقريبًا بعد بدء تثبيت الفرامل بواسـطة النظام، يتم تعشـيق  ● إذا تركـت دواسـة الفرامـل محرّ
ل تلقائيًا. في هذه الحالـة، يصدر صوت جرس تحذير وتظهر رسـالة على شاشـة  فرامـل اإليقـاف المطـوّ

عرض المعلومات المتعددة.
● .إليقاف تشغيل النظام أثناء تثبيت النظام للفرامل، اضغط دواسة الفرامل بإحكام واضغط الزر مرة أخر
قـد ال تتمكـن وظيفـة تثبيـت الفرامل من إحـكام تثبيت السـيارة عندما تكون السـيارة على منحدر شـديد  ●

الميالن. في هذه الحالة، قد يكون من الضروري أن يضغط السـائق دواسـة الفرامل. يصدر صوت جرس 
تحذير وتنبّه شاشة عرض المعلومات المتعددة السائق إلى هذا الوضع. (ص ٤٧٠)
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ل تلقائيًا أثناء تثبيت النظام للفرامل ■ عندما يتم تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
ل  ل تلقائيًا. قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لتحرير فرامل اإليقاف المطوّ لن يتم تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

ل. (ص ٢٠٩) وتأكد من انطفاء ضوء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ
ل. ● بينما تكون دواسة الفرامل مضغوطة، قم بتشغيل مفتاح فرامل اإليقاف المطوّ
اربط حزام مقعدك، وتأكد أن ذراع ناقل الحركة في أحد الوضعين D أو R واضغط دواسة السرعة ببطء. ●

رسائل وأجراس التحذير ■
تُسـتخدم رسـائل وأجراس التحذير لإلشارة إلى وجود خلل في النظام أو لتنبيه السائق إلى ضرورة أن يتوخى 

الحذر. (ص ٤٦٤)

عندما تكون السيارة على منحدر حاد ■
ا عند اسـتعمال نظام تثبيت الفرامل على منحدر حاد. يمكـن لوظيفة تثبيت الفرامل أال تتمكن من  كـن حذرً

منع حركة السيارة في مثل هذا الوضع.
عند إيقاف السيارة على طرق زلقة ■

ال يمكن للنظام إيقاف السـيارة عندما تتجاوز اإلطارات قدرة التصاقها بسـطح الطريق. ال تسـتخدم النظام 
عند إيقاف السيارة على طريق زلق.

ل للسيارة ■ عند اإليقاف المطوّ
نظـام تثبيـت الفرامل غيـر مصمم لالسـتعمال عند إيقاف السـيارة لفترة زمنيـة طويلة. إدارة مفتـاح  القدرة 
ك  إلـى وضـع اإليقاف أثناء قيام النظام بتثبيت الفرامل قد يؤدي إلى تحرير الفرامل، مما قد يتسـبّب في تحرّ
ك  ل وحرّ ق) فرامل اإليقاف المطوّ السيارة. عند تشغيل مفتاح القدرة، اضغط دواسة الفرامل واستخدم (عشّ

.P ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ
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مفتاح األضواء األمامية الرئيسية

يمكن تشغيل األضواء األمامية الرئيسية يدويًا أو تلقائيًا.

تعليمات التشغيل
إدارة طرف الذراع تؤدي إلى تشغيل األضواء كما يلي:

األماميـة  الموضـع  أضـواء  تضـاء    
والمؤخـرة ولوحـة رقـم الترخيص 

ولوحة العدادات.
الرئيسـية  األماميـة  األضـواء  تضـاء    

وجميع األضواء المذكورة أعاله.
األضـواء األمامية الرئيسـية وأضواء    
 (٢١٥ (ص  النهـاري  السـير 
وجميـع األضـواء المذكـورة أعاله 

تضيء وتنطفئ تلقائيًا.
(عندما يكون مفتاح القدرة في وضع 

(.ON التشغيل
النهـاري.  السـير  أضـواء  تضـاء   *  

(ص ٢١٥)
باستثناء ماليزيا  :*  
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إضاءة الشعاع العالي لألضواء األمامية الرئيسية
ا  إلضاءة الشـعاع العالي، ادفـع الذراع بعيدً  
عنك بينما تكون األضواء األمامية الرئيسية 

مضيئة. 
إليقـاف إضـاءة الشـعاع العالي، اسـحب الذراع 

تجاهك إلى موضع المنتصف.
لتوميـض الشـعاع العالـي ومضـة واحدة،   

اسحب الذراع تجاهك واتركه. 
يمكنـك توميـض الشـعاع العالـي سـواء كانـت 

األضواء األمامية الرئيسية مضيئة أو مطفأة.

نظام المتابعة إلى المنزل (لماليزيا فقط)
يسـمح هذا النظـام بإضاءة األضواء األمامية الرئيسـية وأضواء الموضع األماميـة لمدة ٣٠ ثانية 

عندما يكون مفتاح القدرة في وضع اإليقاف.
اسحب الذراع نحوك واتركه بينما يكون مفتاح 
الضـوء فـي الوضـع  بعـد تحويـل مفتاح 

القدرة إلى وضع اإليقاف.
ره مرة أخر إلطفاء  اسـحب الذراع نحوك وحـرّ

األضواء.
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ا) زً AFS (نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف) (إذا كان مجهّ

نظـام AFS (نظـام اإلضـاءة األماميـة المتكيّـف) يحقـق قابليـة رؤية ممتـازة علـى التقاطعات 
ا  والمنعطفـات عـن طريـق الضبط التلقائي التجاه محور شـعاع األضـواء األمامية الرئيسـية تبعً

م فيها من خالل توجيه عجلة القيادة. لسرعة السيارة ومقدار زاوية اإلطارات التي يتم التحكّ
يعمل النظام AFS عند سرعة km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أكثر.

■ AFS إيقاف تشغيل نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف
يمكن تغيير التهيئات من  في شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ١٠٧).

.“AFS” م في العدادات وقم باختيار اضغط  أو  على مفتاح التحكّ  ١
ـم فـي  اضغـط  علـى مفتـاح التحكّ  ٢

.“Off” العدادات وقم باختيار
.AFS يضيء المؤشر عند إيقاف تشغيل نظام

نظام ضوء السير النهاري ■
ا  لتعزيز إمكانية رؤية السـائقين اآلخرين لسـيارتك أثناء القيادة في النهار، تضيء أضواء السـير النهاري تلقائيً
ل بينما يكون مفتاح األضواء األمامية الرئيسـية  د وتحرير فرامل اإليقاف المطـوّ كلمـا تم تشـغيل نظام الهايبـرِ
* أو في الوضع التلقائي ”AUTO“. (تضاء بسـطوع إضاءة أكبر من سـطوع أضواء الموضع  في الوضع 

مة لالستعمال أثناء الليل. األمامية.) أضواء السير النهاري غير مصمّ
باستثناء ماليزيا  :*  
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مستشعر منظم األضواء األمامية الرئيسية ■
قـد ال يعمل المستشـعر بصورة صحيحة إذا تم وضع شـيء 
علـى المستشـعر أو تثبيت أي شـيء على الزجـاج األمامي 

بحيث يحجب المستشعر. 
القيـام بذلك يؤثر على رصد المستشـعر لمسـتو اإلضاءة 
المحيطـة وقـد يتسـبب في تعطـل نظـام األضـواء األمامية 

الرئيسية التلقائية. 
نظام إيقاف اإلضاءة تلقائيًا ■

باستثناء ماليزيا
تنطفئ جميع األضواء إذا فتحت باب السائق مع كون مفتاح القدرة في وضع اإليقاف.

إلضـاءة األضـواء مرة أخر، قم بـإدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON، أو اضبط مفتاح الضوء على 
. وضع اإليقاف مرة ثم أعده إلى أحد الوضعين  أو 

لماليزيا
: تنطفئ األضواء األمامية الرئيسـية تلقائيًا إذا تمت إدارة مفتاح  ● عندمـا يكـون مفتاح الضوء في الوضع 

القدرة إلى وضع الكماليات ACCESSORY أو اإليقاف.
ا إذا  ● : تنطفئ األضواء األمامية الرئيسـية وجميع األضواء تلقائيً عندمـا يكون مفتـاح الضوء في الوضع 

تمت إدارة مفتاح القدرة إلى وضع الكماليات ACCESSORY أو اإليقاف.
ل مفتاح الضوء إلى الوضع  ل مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON، أو حوّ إلضاءة األضواء مرة أخر، حوّ

. ”AUTO“ مرة ثم أعده إلى أحد الوضعين  أو 

نظام الضبط التلقائي لمستو األضواء األمامية الرئيسية ■
ا لعدد الركاب وظروف تحميل السيارة وذلك لضمان  ا تبعً يتم ضبط مسـتو األضواء األمامية الرئيسـية تلقائيً

أال تتسبب األضواء األمامية الرئيسية لسيارتك في إزعاج مستخدمي الطريق اآلخرين. 
جرس التذكير باألضواء (لماليزيا) ■

 ACCESSORY يصـدر صـوت جرس عند تحويـل مفتاح القدرة إلى وضـع اإليقاف أو وضع الكماليـات
وفتح باب السائق بينما تكون األضواء مضاءة. 

إذا كان المؤشر ”AFS OFF“ يومض ■
قد يعني ذلك وجود خلل في النظام. اتصل بوكيل لكزس المحلي. 

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (مثل حساسية مستشعر اإلضاءة). 

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت ■
د. ال تترك األضواء مضيئة أكثر مما تقتضيه الضرورة أثناء عدم تشغيل نظام الهايبرِ
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(ف AHS (نظام الشعاع العالي المتكيّ

يسـتخدم نظام الشـعاع العالي المتكيّف مستشـعر كاميرا موجود خلف الجزء العلوي للزجاج 
األمامـي لتقييم مسـتو سـطوع أضواء المركبـات التي أمام سـيارتك وأضواء الشـوارع إلخ، 

م تلقائيًا في توزيع ضوء األضواء األمامية الرئيسية حسب الضرورة. ويتحكّ
ا لسرعة السيارة. ● يضبط السطوع والمنطقة المضاءة للشعاعات العالية تبعً
ة الشعاعات العالية، أثناء القيادة على منحنى، بحيث تضاء المنطقة التي ستنعطف  ● يضبط شدّ

.ا من إضاءة المناطق األخر إليها السيارة إضاءة أكثر سطوعً
يقوم بتشـغيل الشـعاعات العاليـة المتغيّرة  ●

بحيث تكون المنطقـة المحيطة بالمركبات 
التي أمامك غير مضاءة بشـكل جزئي بينما 
 تسـتمر إضـاءة جميـع المناطـق األخـر

بالشعاعات العالية.
تسـاعد الشـعاعات العالية المتغيّرة على تحسين 
قابلية الرؤية األمامية في الوقت الذي تقلل التأثير 
ض له سـائقو المركبات  ـر للبصر الذي يتعرّ بهِ المُ

األخر التي في األمام.
ا للبُعد عن السيارة التي تسير أمامك. ● يضبط مسافة إطالق الشعاعات المنخفضة تبعً

حدود تشغيل نظام الشعاع العالي المتكيّف ■
ا بالقيادة بطريقة آمنة، مع الحرص على مراقبة المنطقة  ال تعتمد على نظام الشعاع العالي المتكيّف. قم دائمً

المحيطة بك وإضاءة أو إطفاء الشعاع العالي يدويًا إذا اقتضت الضرورة.
لمنع التشغيل غير الصحيح لنظام الشعاع العالي المتكيّف ■

ل السيارة بشكل زائد. ال تحمّ

ا زً : إذا كان مجهّ
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تفعيل نظام الشعاع العالي المتكيّف
ا عنك بينمـا يكون مفتاح  ادفع الـذراع بعيدً  ١
األضـواء األماميـة الرئيسـية علـى الوضـع 

.  أو 

العالـي  الشـعاع  نظـام  مفتـاح  اضغـط   ٢
المتكيّف.

يضاء مؤشر نظام الشـعاع العالي المتكيّف عندما 
تضاء األضـواء األمامية الرئيسـية تلقائيًـا للداللة 

ل. على أن النظام مفعّ
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ا إضاءة/إطفاء الشعاع العالي يدويً
التحويل إلى الشعاع المنخفض ■

اسحب الذراع إلى الموضع األصلي.
ينطفئ مؤشر نظام الشعاع العالي المتكيّف.

ادفـع الـذراع بعكـس اتجاهـك لتفعيـل نظام 
.الشعاع العالي المتكيّف مرة أخر

التحويل إلى الشعاع العالي ■
العالـي  الشـعاع  نظـام  مفتـاح  اضغـط 

المتكيّف.
ينطفئ مؤشـر نظام الشـعاع العالـي المتكيّف 

ويضاء مؤشر الشعاع العالي.
اضغـط المفتاح لتفعيـل نظام الشـعاع العالي 

.المتكيّف مرة أخر
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م في توزيع ضوء األضواء األمامية الرئيسية تلقائيًا ■ الظروف التي يتغيّر فيها التحكّ
عندما تتحقق جميع الشروط التالية، تضاء الشعاعات العالية تلقائيًا ويعمل النظام: ●

سرعة السيارة حوالى km/h 15 (١٥ كم/ساعة) أو أكثر.*• 
المنطقة الموجودة أمام السيارة مظلمة.• 

عندما تكون سـرعة السـيارة حوالى km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) أو أكثر، تضاء المنطقة التي تنعطف إليها   :*  
ا من المناطق األخر أثناء القيادة على منحنى. السيارة إضاءة أكثر سطوعً

عندمـا تتحقـق جميع الشـروط التالية، تضاء الشـعاعات العالية المتغيّـرة ويتم تلقائيًا ضبط مسـافة إطالق  ●
ا لموقع المركبات التي أمامك: الشعاعات المنخفضة تبعً

سرعة السيارة حوالى km/h 15 (١٥ كم/ساعة) أو أكثر.• 
المنطقة الموجودة أمام السيارة مظلمة.• 
توجد أمامك مركبات مضاءة األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء المؤخرة.• 

إذا تحقق أي من الشروط التالية، تتغيّر الشعاعات العالية أو الشعاعات العالية المتغيّرة تلقائيًا إلى شعاعات  ●
منخفضة:

سرعة السيارة أقل من km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريبًا.• 
المنطقة الموجودة أمام السيارة غير مظلمة.• 
يوجد أمامك عدد كبير من المركبات.• 
ك بسـرعة ويمكن للشـعاعات العاليـة أن تبهـر أبصار سـائقي المركبات •  المركبـات التـي أمامـك تتحرّ

.األخر
معلومات رصد مستشعر الكاميرا ■

يمكن للشعاعات العالية أال تتغيّر تلقائيًا إلى شعاعات عالية متغيّرة في األحوال التالية: ●
عندما تظهر أمامك فجأة مركبات من منعطف• 
عندما تقتحم مركبة أخر الطريق أمام سيارتك• 
إذا كانـت المركبـات التي أمامك غير مرئية بسـبب المنحنيات المتكررة أو حواجز الطرق أو األشـجار • 

المزروعة على جانب الطريق
عندما تظهر المركبات التي أمامك من حارة السير البعيدة على طريق عريض• 
إذا كانت المركبات التي أمامك بدون أضواء• 

قد تتغيّر الشـعاعات العالية إلى شـعاعات عالية متغيّرة إذا تم رصد مركبة أمامك تسـتخدم أضواء الضباب  ●
دون إضاءة األضواء األمامية الرئيسية.

يمكـن ألضـواء المنازل وأضواء الشـوارع وإشـارات المـرور واللوحـات أوالالفتات المضـاءة أن تؤدي  ●
إلـى تغيّر الشـعاعات العالية إلى شـعاعات عالية متغيّـرة، أو أن تؤدي إلى عدم تغيّر الشـعاعات العالية إلى 

شعاعات عالية متغيّرة، أو إلى تغيّر المنطقة غير المضاءة.
يمكن للعوامل التالية أن تؤثر على مقدار الزمن المستغرق إلضاءة أو إطفاء الشعاع العالي، أو السرعة التي  ●

تتغيّر بها المناطق غير المضاءة:
سطوع األضواء األمامية الرئيسية وأضواء الضباب وأضواء المؤخرة الخاصة بالمركبات التي أمامك• 
حركة واتجاه المركبات التي أمامك• 
إذا كانت أضواء المركبة التي أمامك مضاءة على جانب واحد منها فقط• 
إذا كانت المركبة التي أمامك مركبة ذات عجلتين• 
حالة الطريق (منحدر، منحنى، حالة سطح الطريق إلخ)• 
عدد الركاب وكمية األمتعة• 
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م في توزيع ضوء األضواء األمامية الرئيسية أن يتغيّر بشكل غير متوقع. ● يمكن للتحكّ
قد ال يتم رصد وجود الدراجات الهوائية أو األشياء المماثلة. ●
فـي األوضـاع المبيّنة أدناه، قد ال يتمكن النظام من رصد مسـتويات السـطوع المحيطة بدقة. وقد يتسـبّب  ●

ة)  ذلـك في بقاء الشـعاعات المنخفضة مضاءة أو أن تؤدي الشـعاعات العالية إلى مشـاكل للمشـاة (المارّ
أو المركبـات التـي أمامك أو أطراف أخر. في تلك الحاالت، قم بالتحويل يدويًا بين الشـعاعات العالية 

والمنخفضة.
في األحوال الجوية السيئة (مطر، ثلوج، ضباب، عواصف رملية إلخ)• 
الزجاج األمامي محجوب بضباب، رذاذ، جليد، أوساخ إلخ.• 
الزجاج األمامي متشقق أو تالف.• 
ه أو متسخ.•  مستشعر الكاميرا مشوّ
ا.•  درجة حرارة مستشعر الكاميرا مرتفعة جدً
مسـتويات سـطوع اإلضاءة المحيطة تسـاوي مسـتويات سـطوع األضـواء األمامية الرئيسـية أو أضواء • 

المؤخرة أو أضواء الضباب.
إما أن تكون األضواء األمامية الرئيسـية للسـيارات التي تسير في األمام مطفأة أو متسخة أو تتغيّر ألوانها • 

أو أن توجيهها غير صحيح.
ض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار إلخ من المركبات التي أمامها.•  تعرُّ
ع.•  عند القيادة عبر منطقة يتغيّر سطوعها وظلمتها بشكل متقطّ
عند صعود/هبوط الطرق بكثرة وبشكل متكرر، أو القيادة على طرق ذات سطوح وعرة أو فيها مطبات • 

أو غير منتظمة (مثل الطرق المرصوفة بالحجارة أو المغطاة بالحصى إلخ).
عند دوران المنعطفات بكثرة وبشكل متكرر أو القيادة على طرق متعرجة.• 
يوجد جسم عاكس للضوء بشدة أمام السيارة، مثل الفتة أو مرآة.• 
الجهة الخلفية لمركبة أمام سيارتك عاكس بدرجة كبيرة، كما في حالة وجود حاوية على شاحنة.• 
األضواء األمامية الرئيسية للسيارة تالفة أو متسخة.• 
السيارة تنحرف أو تميل نتيجة النثقاب إطار أو قطر مقطورة إلخ.• 
يتم التحويل بين الشعاع العالي والشعاع المنخفض بشكل متكرر وغير عادي.• 
يعتقد السائق أن الشعاع العالي قد يتسبب في مشاكل أو إزعاج للسائقين اآلخرين أو المشاة القريبين.• 

رسالة التحذير ■
تُسـتخدم رسائل التحذير لإلشارة إلى وجود خلل في أحد األنظمة أو لتنبيه السائق إلى ضرورة التزام الحذر. 

(ص ٤٦٤)
الضبط حسب الطلب ■

بعض الوظائف يمكن ضبطها حسب الطلب. (ص ٥٥٨)
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الشعاع العالي التلقائي

ا في السـيارة لتقييم مسـتو سـطوع  يسـتخدم الشـعاع العالـي التلقائي مستشـعر كاميرا مدمجً
أضـواء الشـوارع وأضواء المركبـات التي أمامك إلخ، ويقـوم تلقائيًا بإضاءة أو إطفاء الشـعاع 

العالي حسب الضرورة.

قيود على الشعاع العالي التلقائي ■
ا بالقيـادة بطريقة آمنة، مـع الحرص على مراقبـة المنطقة  ال تعتمـد علـى الشـعاع العالـي التلقائي. قـم دائمً

المحيطة بك وإضاءة أو إطفاء الشعاع العالي يدويًا إذا اقتضت الضرورة.
لمنع التشغيل غير الصحيح لنظام الشعاع العالي التلقائي ■

ل السيارة بشكل زائد. ال تحمّ

ا زً : إذا كان مجهّ
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تفعيل نظام الشعاع العالي التلقائي
ا عنك بينمـا يكون مفتاح  ادفع الـذراع بعيدً  ١
األضـواء األماميـة الرئيسـية علـى الوضـع  

.  أو 

اضغط مفتاح الشعاع العالي التلقائي.  ٢
يضاء مؤشـر الشـعاع العالي التلقائي عندما تضاء 
األضواء األمامية الرئيسـية تلقائيًا للداللة على أن 

ل. النظام مفعّ

ا إضاءة/إطفاء الشعاع العالي يدويً
التحويل إلى الشعاع المنخفض ■

اسحب الذراع إلى الموضع األصلي.
ينطفئ مؤشر الشعاع العالي التلقائي.

ا عنك لتشـغيل نظام الشـعاع  ادفع الذراع بعيدً
.العالي التلقائي مرة أخر
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التحويل إلى الشعاع العالي ■
اضغط مفتاح الشعاع العالي التلقائي.

ينطفئ مؤشـر الشـعاع العالي التلقائي ويضاء 
مؤشر الشعاع العالي.

اضغط المفتاح لتشـغيل نظام الشـعاع العالي 
.التلقائي مرة أخر

شروط إضاءة وإطفاء الشعاع العالي تلقائيًا ■
عندما تتحقق جميع الشروط التالية، يضاء الشعاع العالي تلقائيًا (بعد ثانية واحدة تقريبًا): ●

سرعة السيارة أعلى من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريبًا.• 
المنطقة الموجودة أمام السيارة مظلمة.• 
ال توجد أمامك مركبات مضاءة األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء المؤخرة.• 
توجد أضواء شوارع قليلة في الطريق الذي أمامك.• 

ينطفئ الشعاع العالي تلقائيًا إذا تحقق أي من الشروط التالية: ●
انخفاض سرعة السيارة إلى أقل من km/h 25 (٢٥ كم/ساعة) تقريبًا.• 
المنطقة الموجودة أمام السيارة غير مظلمة.• 
األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء المؤخرة الخاصة بالمركبات التي أمامك مضاءة.• 
توجد أضواء شوارع كثيرة في الطريق الذي أمامك.• 

معلومات رصد مستشعر الكاميرا ■
قد ال ينطفئ الشعاع العالي تلقائيًا في األوضاع التالية: ●

عندما تظهر فجأة مركبات مقبلة نحوك من منعطف• 
عندما تقتحم مركبة أخر الطريق أمام سيارتك• 
إذا كانـت المركبـات التي أمامك غير مرئية بسـبب المنحنيات المتكررة أو حواجز الطرق أو األشـجار • 

المزروعة على جانب الطريق
عندما تظهر المركبات التي أمامك من حارة السير البعيدة على طريق عريض• 
إذا كانت المركبات التي أمامك بدون أضواء• 

قـد يتم إطفاء الشـعاع العالـي إذا تم رصد مركبة أمامك تسـتخدم أضواء الضباب دون اسـتخدام األضواء  ●
األمامية الرئيسية.

يمكن ألضواء المنازل أو أضواء الشـوارع أو إشـارات المرور أو اللوحات اإلعالنية المضيئة أو الالفتات  ●
أن تتسبّب في تحويل الشعاع العالي إلى الشعاعات المنخفضة، أو استمرار إضاءة الشعاعات المنخفضة. 
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يمكن للعوامل التالية أن تؤثر على المدة الزمنية المستغرقة إلضاءة أو إطفاء الشعاع العالي: ●
سطوع األضواء األمامية الرئيسية وأضواء الضباب وأضواء المؤخرة الخاصة بالمركبات التي أمامك• 
حركة واتجاه المركبات التي أمامك• 
إذا كانت أضواء المركبة التي أمامك مضاءة على جانب واحد منها فقط• 
إذا كانت المركبة التي أمامك مركبة ذات عجلتين• 
حالة الطريق (منحدر، منحنى، حالة سطح الطريق إلخ)• 
عدد الركاب وكمية األمتعة• 

قد يضاء أو ينطفئ الشعاع العالي  في وقت ال يتوقعه السائق. ●
قد ال يتم رصد وجود الدراجات الهوائية أو األشياء المماثلة. ●
فـي األوضـاع المبيّنة أدناه، قد ال يتمكن النظام من رصد مسـتويات السـطوع المحيطة بدقة. وقد يتسـبّب  ●

ة)  ذلـك في بقاء الشـعاعات المنخفضة مضاءة أو أن تؤدي الشـعاعات العالية إلى مشـاكل للمشـاة (المارّ
أو المركبـات التـي أمامك أو أطراف أخر. في تلك الحاالت، قم بالتحويل يدويًا بين الشـعاعات العالية 

والمنخفضة.
في األحوال الجوية السيئة (مطر، ثلوج، ضباب، عواصف رملية إلخ)• 
الزجاج األمامي محجوب بضباب، رذاذ، جليد، أوساخ إلخ.• 
الزجاج األمامي متشقق أو تالف.• 
خ.•  ه أو متسّ المرآة الداخلية للرؤية الخلفية أو مستشعر الكاميرا مشوّ
ا.•  درجة حرارة مستشعر الكاميرا مرتفعة جدً
مسـتويات سـطوع اإلضاءة المحيطة تسـاوي مسـتويات سـطوع األضـواء األمامية الرئيسـية أو أضواء • 

المؤخرة أو أضواء الضباب.
إما أن تكون األضواء األمامية الرئيسـية للسـيارات التي تسير في األمام مطفأة أو متسخة أو تتغيّر ألوانها • 

أو أن توجيهها غير صحيح.
ع.•  عند القيادة عبر منطقة يتغيّر سطوعها وظلمتها بشكل متقطّ
عند صعود/هبوط الطرق بكثرة وبشكل متكرر، أو القيادة على طرق ذات سطوح وعرة أو فيها مطبات • 

أو غير منتظمة (مثل الطرق المرصوفة بالحجارة أو المغطاة بالحصى إلخ).
عند دوران المنعطفات بكثرة وبشكل متكرر أو القيادة على طرق متعرجة.• 
يوجد جسم عاكس للضوء بشدة أمام السيارة، مثل الفتة أو مرآة.• 
الجهة الخلفية لمركبة أمام سيارتك عاكس بدرجة كبيرة، كما في حالة وجود حاوية على شاحنة.• 
األضواء األمامية الرئيسية للسيارة تالفة أو متسخة.• 
السيارة تنحرف أو تميل نتيجة النثقاب إطار أو قطر مقطورة إلخ.• 
يتم التحويل بين الشعاع العالي والشعاع المنخفض بشكل متكرر وغير عادي.• 
يعتقد السائق أن الشعاع العالي قد يتسبب في مشاكل أو إزعاج للسائقين اآلخرين أو المشاة القريبين.• 

رسالة التحذير ■
تُسـتخدم رسائل التحذير لإلشارة إلى وجود خلل في أحد األنظمة أو لتنبيه السائق إلى ضرورة التزام الحذر. 

(ص ٤٦٤) 
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مفتاح أضواء الضباب

تتيح أضواء الضباب قابلية رؤية ممتازة في ظروف القيادة الصعبة، كما في المطر والضباب.
مفتاح أضواء الضباب األمامية

يطفئ أضواء الضباب األمامية   
يضيء أضواء الضباب األمامية   

مفتاح أضواء الضباب األمامية والخلفية
األماميـة  الضبـاب  أضـواء  يطفـئ    

والخلفية
يضيء أضواء الضباب األمامية   

الضبـاب  أضـواء  مـن  كالً  يضـيء    
األمامية والخلفية

 . تحرير (ترك) حلقة المفتاح يعيده إلى 
تشغيل حلقة المفتاح مرة أخر يطفئ ضوء الضباب الخلفي فقط.
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يمكن استعمال أضواء الضباب عندما ■
زة بمفتاح ضوء ضباب أمامي السيارات المجهّ

تكون األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء الموضع األمامية مضاءة.
زة بمفتاح أضواء ضباب أمامية وخلفية السيارات المجهّ

أضواء الضباب األمامية: تكون األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء الموضع األمامية مضاءة.
ضوء الضباب الخلفي: تكون أضواء الضباب األمامية مضاءة.
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الة الزجاج األمامي احات وغسّ مسّ

احات تشغيل ذراع المسّ
احات، قم بتشـغيل الذراع كما يلي. يعود الذراع إلى وضعه األصلي بعد التشغيل  لتشـغيل المسّ

مباشرة.
ل فترة عدّ احات الزجاج األمامي ذات التشغيل المتقطع مع مُ مسّ

ك الذراع مقدار مستويين لألعلى حرّ   
ك الـذراع مقدار مسـتو واحد  حـرّ   

لألعلى
ك الـذراع مقدار مسـتو واحد  حـرّ   

لألسفل
ك الذراع مقدار مستويين لألسفل حرّ   

التشغيل
الوضع 

قبل التشغيل
تشغيل بسرعة تشغيل متقطعتشغيل مؤقتتشغيل مؤقتإيقاف

عالية
تشغيل بسرعة إيقافإيقافتشغيل متقطع

بطيئة
تشغيل بسرعة 

عالية
تشغيل بسرعة 

تشغيل بسرعة تشغيل متقطعإيقافبطيئة
عالية

تشغيل بسرعة 
عالية

تشغيل بسرعة 
تشغيل بسرعة إيقافعالية

بال تغييربال تغييربطيئة
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احات. ع للمسّ يمكن ضبط الفترة الفاصلة بين المسحات عند اختيار التشغيل المتقطّ
المتقطـع  التشـغيل  مـرات  عـدد  يزيـد   

احات الزجاج األمامي لمسّ
المتقطـع  التشـغيل  مـرات  عـدد  ـل  يقلّ  

احات الزجاج األمامي لمسّ

احة الة/المسّ التشغيل المزدوج للغسّ  
ة مـرات بعد رش  ـاحات تلقائيًـا عـدّ تعمـل المسّ

الة للماء. الغسّ
زة بمنظفات لألضـواء األمامية  السـيارات المجهّ

الرئيسية: 
عندمـا تكـون األضـواء األمامية الرئيسـية مضاءة 
ويتـم سـحب الـذراع وإبقـاؤه مسـحوبًا، تعمـل 
منظفات األضـواء األمامية الرئيسـية مرة واحدة. 
بعـد ذلـك، تعمـل منظفـات األضـواء األماميـة 
الرئيسـية كلما تم سـحب الذراع للمرة الخامسـة 

(كل خامس سحبة للذراع).
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احات الزجاج األمامي المستشعرة للمطر مسّ
ك الذراع مقدار مستويين لألعلى حرّ   

ك الـذراع مقدار مسـتو واحد  حـرّ   
لألعلى

ك الـذراع مقدار مسـتو واحد  حـرّ   
لألسفل

ك الذراع مقدار مستويين لألسفل حرّ   
الوضـع  تشـغيل/إيقاف  مفتـاح    

AUTO التلقائي
تعمـل   ،AUTO التلقائـي  الوضـع  باختيـار 
المستشـعر  يرصـد  عندمـا  تلقائيًـا  ـاحات  المسّ
هطـول أمطار. يضبـط النظام الفتـرة الفاصلة بين 
ـا لكميـة المطـر وسـرعة  المسـحات تلقائيًـا تبعً

السيارة.

مؤشر الوضع التلقائي 
AUTO

.AUTO عند اختيار الوضع التلقائي AUTO يضاء مؤشر الوضع التلقائي
التشغيل

الوضع 
قبل التشغيل

تشغيل بسرعة تشغيل مؤقتتشغيل مؤقتإيقاف
بطيئة

تشغيل بسرعة 
عالية

تشغيل بسرعة إيقافإيقافتشغيل بسرعة بطيئة
عالية

تشغيل بسرعة 
عالية

تشغيل بسرعة إيقافتشغيل بسرعة عالية
بال تغييربال تغييربطيئة

الوضع 
التلقائي 
AUTO

تشغيل متقطع
إيقاف

تشغيل بسرعة تشغيل مؤقت*١
بطيئة*٢

تشغيل بسرعة 
عالية*٢ بال تغييرمستمر

.AUTO بعد التشغيل المؤقت، يعود الوضع إلى الوضع التلقائي  :١*  
.AUTO يتم إلغاء الوضع التلقائي  :٢*  
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عند اختيار الوضع التلقائي AUTO، يمكن ضبط حساسية المستشعر بإدارة حلقة المفتاح.
ة الحساسية يزيد شدّ  

ة الحساسية يخفض شدّ  

احة الة/المسّ التشغيل المزدوج للغسّ  
ة مـرات بعد رش  ـاحات تلقائيًـا عـدّ تعمـل المسّ

الة للماء. الغسّ
زة بمنظفات لألضـواء األمامية  السـيارات المجهّ

الرئيسية:
عندمـا تكـون األضـواء األمامية الرئيسـية مضاءة 
ويتـم سـحب الـذراع وإبقـاؤه مسـحوبًا، تعمـل 
منظفات األضـواء األمامية الرئيسـية مرة واحدة. 
بعـد ذلـك، تعمـل منظفـات األضـواء األماميـة 
الرئيسـية كلما تم سـحب الذراع للمرة الخامسـة 

(كل خامس سحبة للذراع).
احات الزجاج  احات الزجاج األمامي ذات التشغيل المتقطّع ومسّ التحويل بين مسّ
احات زجاج أمامي مستشعرة  زة بمسّ األمامي المستشعرة للمطر (السيارات المجهّ

للمطر)
ع والتي تعمل بصرف  ـاحات زجاج أمامي ذات تشـغيل متقطّ احات كمسّ يمكن اسـتخدام المسّ
ع  النظـر عـن سـرعة السـيارة أو كمية قطـرات المطر المتسـاقطة. يمكـن تغيير التشـغيل المتقطّ
ـاحات في وضـع اإليقاف. ال  ـاحات الزجـاج األمامي عندما تكون السـيارة متوقفة والمسّ لمسّ
احات  احات أثناء تشـغيل الوضع التلقائي AUTO أو أثناء تشغيل مسّ يمكن تغيير تشـغيل المسّ

ع. الزجاج األمامي ذات التشغيل المتقطّ
ـا إلـى أن يتوقف  اضغـط  وأبقـه مضغوطً

.AUTO وميض مؤشر الوضع التلقائي
ا إلى أن يتوقف  إذا تـم ضغط  وظـل مضغوطً
مؤشر الوضع التلقائي AUTO عن الوميض مرة 

أخر فسيعود إلى حالته السابقة.
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الة الزجاج األمامي عندما ■ احات وغسّ يمكن تشغيل مسّ
.ON يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل

المسحة األخيرة إلزالة أي قطرات ماء متبقية ■
احات مرة أخر بعد توقف قصير إلزالة أي  ة مرات، تعمل المسّ احات لعدّ بعد غسـل الزجاج ومسـحه بالمسّ

قطرات ماء متبقية.
لكن المسحة األخيرة ال تتم أثناء حركة السيارة.

احات ■ تأثيرات سرعة السيارة على تشغيل المسّ
احات الزجاج األمامي تتغير عند إيقاف السيارة. ● فترة التشغيل المتقطع لمسّ
ـاحات من وضع التشـغيل  ● ا، يتم تحويل تشـغيل المسّ عندما يكون وضع التشـغيل بسـرعة منخفضة مختارً

بسرعة منخفضة إلى وضع التشغيل المتقطع فقط عندما تكون السيارة متوقفة.
احات زجاج أمامي مستشعرة للمطر) ■ زة بمسّ مستشعر قطرات المطر (السيارات المجهّ

يقوم مستشـعر قطرات المطر بتقييـم كمية قطرات المطر  ●
المتساقطة.

يتم استخدام مستشعر بصري. يمكن أال يعمل المستشعر 
بصـورة صحيحة أثنـاء نفاذ ضـوء الشـمس المتقطع من 
خـالل الزجاج األمامي في أوقات الشـروق أو الغروب، 

أو عند وجود حشرات إلخ على الزجاج األمامي.
احات  ● إذا تم اختيار الوضع التلقائي AUTO بينما يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل ON، تعمل المسّ

ل. مرة واحدة لإلشارة إلى أن الوضع التلقائي AUTO مفعّ
إذا كانت درجة حرارة مستشعر قطرات المطر C°85 (٨٥°م) أو أعلى، أو C°30- (-٣٠°م) أو أدنى، من  ●

ـاحات في أي وضع غير الوضع  الممكن أال يتم تنفيذ التشـغيل التلقائي. في هذه الحالة، قم بتشـغيل المسّ
.AUTO التلقائي

احات الزجاج األمامي في وضع التشغيل المؤقت ■ عندما تكون مسّ
. ال يمكن تفعيل الوضع التلقائي AUTO حتى ولو تم ضغط 

الة الزجاج األمامي ■ إذا لم يتم رش سائل غسّ
الة الزجاج األمامي غير فارغ. الة إذا كان خزان سائل غسّ افحص لتتأكد من عدم انسداد فوهات الغسّ
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■ AUTO احات الزجاج األمامي في الوضع التلقائي تنبيه بخصوص استعمال مسّ
ض الزجاج األمامي  احات الزجاج األمامي بصورة مفاجئة إذا تم لمس المستشعر أو تعرّ يمكن أن تعمل مسّ
ـاحات  لالهتزاز في الوضع التلقائي AUTO. احرص على عدم احتباس أصابعك أو أي شـيء آخر في مسّ

الزجاج األمامي.
الة ■ تنبيه حول استعمال سائل الغسّ

الة إال بعد أن يصبح الزجاج األمامي دافئًا. يمكن للسائل أن  ا، ال تستخدم سائل الغسّ عندما يكون الجو باردً
د على الزجاج األمامي ويتسـبب في انخفاض قابلية الرؤية. ويمكن لذلك أن يؤدي إلى وقوع حادث  يتجمّ

يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا ■ عندما يكون الزجاج األمامي جافً
احات، ألنها قد تتسبب في إتالف الزجاج األمامي. ال تستخدم المسّ

الة من الفوهة ■ عندما ال يتم رش سائل الغسّ
الة أن تتلف إذا قمت بسحب الذراع باتجاهك وأبقيته مسحوبًا باستمرار. يمكن لمضخة سائل الغسّ

الة ■ عند انسداد إحد فوهات الغسّ
في هذه الحالة، اتصل بوكيل لكزس المحلي.

ال تحاول إزالة االنسداد باستعمال دبوس أو شيء آخر. فسوف تتلف الفوهة نتيجة لذلك.
احات الزجاج األمامي لألعلى إليقافها ■ عند رفع مسّ

احات على امتداد الزجاج األمامي. (ص ٣٢٤) ارفع المسّ
ك بالتلف. احات و/أو غطاء المحرّ عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يؤدي إلى إصابة المسّ



د بالوقود٢٣٤ ٤-٤. التزوّ
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فتح غطاء خزان الوقود

قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان الوقود:

قبل تزويد السيارة بالوقود
أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف وتأكد من كون جميع األبواب والنوافذ مغلقة. ●
تأكد من نوع الوقود. ●

أنواع الوقود ■
ص ٥٥٦

فتحة خزان الوقود للبنزين الخالي من الرصاص ■
د بالوقود، تم تجهيز سيارتك بفتحة خزان وقود  للمسـاعدة في الحيلولة دون اسـتخدام وقود خاطئ عند التزوّ

ات الوقود الخالي من الرصاص. زة على مضخّ ال تقبل إال فوهة التعبئة الخاصة المجهّ



٢٣٥ د بالوقود ٤-٤. التزوّ

يادة
الق

٤

GS450h_300h_OM30G75H

عند تزويد السيارة بالوقود ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء تزويد السـيارة بالوقود. عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسـفر عن 

الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
بعد الخروج من السيارة وقبل فتح باب فتحة تعبئة الوقود، المس أي سطح معدني غير مطلي لتفريغ أي  ●

د بالوقود ألن الشرر  شحنة كهربائية ساكنة. من المهم أن تقوم بتفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة قبل التزوّ
د بالوقود. الناجم عن الشحنة الكهربائية الساكنة يمكنه إشعال بخار الوقود أثناء التزوّ

ا بالمقابض الموجودة على غطاء خزان الوقود وأدره ببطء لنزعه.  ● أمسك دائمً
ع صوت هسـيس عند إرخاء غطاء خزان الوقود. انتظر حتى يتم اختفاء الصوت قبل نزع الغطاء  قد يُسـمَ
بالكامـل. فـي الطقـس الحار، قد يندفـع الوقود المضغـوط خارج عنق فتحـة تعبئة الوقود ويتسـبب في 

اإلصابة بجروح.
غ شحنة الكهرباء الساكنة بتقريب جسمه من خزان الوقود المفتوح. ● ال تسمح ألي شخص لم يفرّ
ال تستنشق بخار الوقود. ●

يحتوي الوقود على مواد ضارة إذا تم استنشاقها.
ن أثناء تزويد السيارة بالوقود. ● ال تدخّ

القيام بذلك يمكنه أن يتسبب في إشعال الوقود والتسبب في اندالع حريق.
ال تعد إلى السيارة أو تلمس أي شخص أو مادة مشحونة بكهرباء ساكنة. ●

يمكن لذلك أن يتسبب في تراكم الكهرباء الساكنة مما ينطوي على مخاطر االشتعال.
د بالوقود ■ عند التزوّ

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لمنع تدفق الوقود من خزان الوقود:
هة بإحكام في عنق فتحة تعبئة الوقود. ● ل الفوّ أدخِ
توقّف عن تعبئة الخزان بعد سماع طقة القفل التلقائي لفوهة تعبئة الوقود. ●
ال تقم بتعبئة خزان الوقود إلى قمته. ●

د بالوقود ■ التزوّ
د بالوقود.  ال تتسبب في انسكاب الوقود أثناء التزوّ

م في انبعاث الغازات أو إتالف  القيام بذلك يمكنه إتالف السـيارة، مثل التسـبب في اختالل أداء نظام التحكّ
مكونات نظام الوقود أو السطح المطلي للسيارة.



د بالوقود٢٣٦ ٤-٤. التزوّ
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فتح غطاء خزان الوقود
بينمـا تكـون األبـواب غيـر مقفلـة، اضغط   ١
منتصف الحافة الخلفية من باب فتحة تعبئة 

الوقود.
ادفع حتى سماع صوت طقة وابعد يدك لفتح باب 
. ثم افتـح الباب بالكامل  فتحـة تعبئة الوقود قليالً

باليد.

ق  أدِر غطاء خـزان الوقود ببطء لفتحه، وعلّ  ٢
غطـاء خـزان الوقود علـى الجهـة الخلفية 

لباب فتحة تعبئة الوقود.

ن من فتح باب فتحة تعبئة الوقود بالضغط على الجهة الخلفية من باب فتحة تعبئة الوقود ■ عند عدم التمكّ
انـزع الغطـاء الموجـود داخـل صنـدوق األمتعة واسـحب 

الذراع.



٢٣٧ د بالوقود ٤-٤. التزوّ

يادة
الق

٤
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إغالق غطاء خزان الوقود
خـزان  غطـاء  أدر  بالوقـود،  د  التـزوّ بعـد   ١
الوقود حتى سـماع صوت طقة. بعد تحرير 
الغطاء، سـوف يدور الغطـاء قليالً باالتجاه 

المعاكس.

اغلـق بـاب فتحـة تعبئـة الوقـود واضغـط   ٢
منتصف الحافة الخلفية من باب فتحة تعبئة 

الوقود حتى سماع صوت طقة.
عنـد قفل األبواب، ينقفل بـاب فتحة تعبئة الوقود 

ا. أيضً

حالة قفل باب فتحة تعبئة الوقود ■
قد ال يتم قفل باب فتحة تعبئة الوقود حتى ولو تم قفل أبواب السيارة في األحوال التالية:

عند تشغيل زر قفل الباب الموجود داخل السيارة ●
عند تشغيل نظام القفل التلقائي لألبواب (ص ١٣٩) ●
عند إغالق باب فتحة تعبئة الوقود بعد قفل أبواب السيارة ●

عند استبدال غطاء خزان الوقود ■
ال تستخدم أي شيء غير غطاء خزان وقود لكزس األصلي المصمم لسيارتك. القيام بذلك يمكنه أن يتسبب 

في اندالع حريق أو حادث آخر مما قد يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٣٨
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Lexus Safety System+ نظام أمان لكزس

ن نظام أمان لكزس +Lexus Safety System من أنظمة مؤازرة القيادة التالية ويساهم في  يتكوّ
جعل القيادة آمنة ومريحة:

PCS (نظام األمان قبل التصادم) ◆

ص ٢٤٤

◆ (المساعدة على البقاء في حارة السير) LKA

ص ٢٥٦

◆ (م في توجيه عجلة القيادة LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

ص ٢٦٥

◆ (نظام الشعاع العالي المتكيّف) AHS

ص ٢١٧

◆ الشعاع العالي التلقائي
ص ٢٢٢

◆ مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة
ص ٢٧٣

◆ مثبّت السرعة الراداري الديناميكي
ص ٢٨٥

■ Lexus Safety System+ نظام أمان لكزس
م للعمل على فرض أن السـائق سـيقود السـيارة بصورة  نظام أمان لكزس +Lexus Safety System مصمّ
م للمسـاعدة على تقليل تأثير الصدمة على المتواجدين في السـيارة وعلى السيارة في حالة  آمنة، وهو مصمّ

التصادم أو مساعدة السائق في ظروف القيادة العادية.
رهما، ال تعتمد على هذا  م اللذين يمكن لهذا النظام أن يوفّ ا لوجود حدّ لمستو دقة التمييز وأداء التحكّ نظرً

ا عن االنتباه للمناطق المحيطة بالسيارة وعن القيادة بصورة آمنة.  النظام بشكل زائد. السائق مسؤول دائمً

ا زً : إذا كان مجهّ



٢٣٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤
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تسجيل بيانات السيارة
ر يقوم بتسـجيل بيانـات معينة من بيانات  ز بجهاز كمبيوتر متطوّ نظـام األمان قبـل التصادم مجهّ

السيارة، مثل:
حالة دواسة السرعة• 
حالة الفرامل• 
سرعة السيارة• 
حالة تشغيل وظائف نظام األمان قبل التصادم• 
معلومات (مثل المسافة والسرعة النسبية بين سيارتك ومركبة أو أشياء أخر أمامها)• 

ال يقوم نظام األمان قبل التصادم بتسجيل المحادثات أو األصوات أو الصور.
استخدام البيانات ●

لة في هذا الكمبيوتر لتشخيص األعطال وإجراء  يمكن للكزس أن تسـتخدم البيانات المسجّ
عمليات األبحاث والتطوير وتحسين الجودة.

لة لطرف ثالث إال: لن تقوم لكزس بالكشف عن البيانات المسجّ
رة•  بموافقة مالك السيارة أو بموافقة المستأجر إذا كانت السيارة مؤجّ
استجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة قانونية أو هيئة حكومية• 
لالستعمال من قبل لكزس في دعو قضائية• 
ألغراض البحث حيث ال ترتبط البيانات بسيارة بعينها أو مالك سيارة بعينه• 



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٤٠

GS450h_300h_OM30G75H

المستشعرات
يقـوم نوعـان من المستشـعرات، الموجودة خلف الشـبكة األماميـة والزجـاج األمامي، برصد 

المعلومات الضرورية لتشغيل أنظمة مؤازرة القيادة.
المستشعر الراداري  

مستشعر الكاميرا  



٢٤١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤
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لتجنّب إصابة المستشعر الراداري بخلل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد ال يعمل المستشـعر الراداري بطريقة صحيحة، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يسـفر عن الوفاة 
أو اإلصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بالمستشعر الراداري وشعار الشبكة األمامية نظيفين في جميع األوقات. ●
المستشعر الراداري  

شعار الشبكة األمامية  
إذا كانت الجهة األمامية للمستشعر الراداري أو الجهتان 
األماميـة والخلفيـة لشـعار الشـبكة األمامية متسـخة أو 

مغطاة بقطيرات الماء أو الثلج إلخ، قم بتنظيفها.
قم بتنظيف المستشـعر الراداري وشعار الشبكة األمامية 
باسـتعمال قطعة قمـاش ناعمـة بحيث ال تتـرك عليهما 

عالمات وال تتسبب في تلفهما.
ال تعمـد إلـى تركيـب كماليـات أو ملصقات (بمـا في ذلـك الملصقات الشـفافة) أو أشـياء أخر على  ●

المستشعر الراداري أو شعار الشبكة األمامية أو المنطقة المحيطة بهما.
ض المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية.  ● ال تعرّ

ع السـيارة  ض المستشـعر الـراداري أو الشـبكة األماميـة أو الصادم األمامـي لصدمة قوية، أخضِ إذا تعـرّ
للفحص من قبل وكيل لكزس المحلي.

ال تعمد إلى تفكيك المستشعر الراداري. ●
ال تعمد إلى تعديل أو طالء المستشعر الراداري أو شعار الشبكة األمامية أو المنطقة المحيطة بهما. ●
إذا احتجت لنزع وتركيب أو اسـتبدال المستشـعر الراداري أو الشبكة األمامية أو الصادم األمامي، اتصل  ●

بوكيل لكزس المحلي.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٤٢
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لتجنّب إصابة مستشعر الكاميرا بخلل ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد ال يعمل مستشـعر الكاميرا بطريقة صحيحة، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يسـفر عن الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

ا باستمرار.  ● احتفظ بالزجاج األمامي نظيفً
ا أو مغطى بطبقة زيتيـة أو قطيرات من الماء أو ثلـج إلخ، قم بإزالة ما •  إذا كان الزجـاج األمامـي متسـخً

على الزجاج األمامي.
ـاحات •  إذا تم اسـتخدام عنصر لطالء الزجاج على الزجاج األمامي، يظل من الضروري اسـتعمال مسّ

الزجاج األمامي إلزالة قطرات الماء إلخ من منطقة الزجاج األمامي الواقعة أمام مستشعر الكاميرا.
ب عليها مستشـعر الكاميرا متسـخة، اتصل بوكيل •  إذا كانـت الجهـة الداخلية للزجاج األمامـي المركّ

لكزس المحلي.
ال تعمـد إلى تثبيت أشـياء مثل الملصقـات، الملصقات  ●

الشـفافة، إلـخ ومـا إلـى ذلـك علـى الجهـة الخارجيـة 
(المنطقـة  الكاميـرا  مستشـعر  أمـام  األمامـي  للزجـاج 

المظللة في الشكل التوضيحي). 
 1 cm أ: مـن أعلـى الزجاج األمامـي إلى مسـافة حوالى

(١ سم) تحت أسفل مستشعر الكاميرا 
ب: حوالى cm 20 (٢٠ سم) (حوالى cm 10 [١٠ سم] 

إلى اليمين واليسار من منتصف مستشعر الكاميرا)

أ

ب

ـى بالضبـاب أو مغطى بالرطوبـة المتكثفة أو  ● إذا كان جـزء الزجـاج األمامـي الواقع أمام مستشـعر الكاميرا مغشّ
الجليد، استعمل مزيل ضباب الزجاج األمامي إلزالة الضباب أو الرطوبة المتكثفة أو الجليد عنه. (ص ٣٤٢)

إذا كانـت إزالة قطيرات الماء بطريقة صحيحة عن منطقة الزجاج األمامي الواقعة أمام مستشـعر الكاميرا  ●
احة.  احة أو شفرة المسّ احات الزجاج األمامي، استبدل حشية المسّ غير ممكنة باستخدام مسّ

احات بحاجة لالستبدال، اتصل بوكيل لكزس المحلي. احات أو شفرات المسّ إذا كانت حشيات المسّ
ال تعمد إلى تثبيت تظليل للنوافذ على الزجاج األمامي. ●
ا.  ● ا أو مشققً استبدل الزجاج األمامي إذا كان تالفً

إذا كان الزجاج األمامي بحاجة لالستبدال، اتصل بوكيل لكزس المحلي.
● . ال تدع مستشعر الكاميرا يبتلّ
ال تدع األضواء الساطعة تشعّ على مستشعر الكاميرا. ●
ال تتسبّب في اتساخ أو تلف مستشعر الكاميرا.  ●

عنـد تنظيف السـطح الداخلي للزجاج األمامـي، ال تدع منظف (مادة تنظيف) الزجاج يالمس العدسـة. 
كذلك، ال تلمس العدسة. 

إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، اتصل بوكيل لكزس المحلي.
ض مستشعر الكاميرا لصدمة قوية. ● ال تعرّ
ال تعمد إلى تغيير موضع تركيب أو اتجاه مستشعر الكاميرا وال تعمد إلى نزعه. ●
ال تعمد إلى تفكيك مستشعر الكاميرا. ●



٢٤٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤
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نات السـيارة الواقعة حول مستشـعر الكاميـرا (المـرآة الداخلية للرؤية  ● ال تعمـد إلـى تعديـل أي من مكوّ
الخلفية، إلخ) أو السقف.

ك أو الشبكة األمامية  ● ال تعمد إلى تركيب أي كماليات يمكنها حجب مستشعر الكاميرا على غطاء المحرّ
أو الصادم األمامي.  اتصل بوكيل لكزس المحلي بخصوص التفاصيل.

إذا أردت تركيـب لـوح تزلـج أو شـيء طويـل آخر على السـطح الخارجي لسـقف السـيارة، تأكد أنه ال  ●
يحجب مستشعر الكاميرا.

● .ال تعمد إلى تعديل األضواء األمامية الرئيسية أو أضواء أخر

شهادة ■
للسيارات المباعة في اإلمارات العربية المتحدة

للسيارات المباعة في األردن

للسيارات المباعة في تايلند

 45 cm لتفادي األخطار التي قد تنشـأ عن الموجات الكهرومغناطيسـية، يُرجى االحتفاظ بمسـافة تزيد عن
ا عن مستشعر ما قبل التصادم عندما يكون في وضع التشغيل. (٤٥ سم) بعيدً

.NTC TS 1011-2549 جهاز االتصال هذا يستوفي متطلبات المقياس التقني
للسيارات المباعة في تايوان

    



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٤٤
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(نظام األمان قبل التصادم) PCS

ا راداريًـا ومستشـعر كاميـرا لرصـد المركبات  يسـتخدم نظـام األمـان قبـل التصـادم مستشـعرً
ا لحدوث تصادم أمامي مع  د النظام أن هناك احتماالً كبيرً والمشـاة*١ أمام سـيارتك. عندما يحدّ
مركبة أو أحد المشـاة، يعمل تحذير لحث السـائق على اتخاذ إجراء لتفاديه وتتم زيادة الضغط 
ا  د النظام أن هناك احتماالً كبيرً المحتمل للفرامل لمسـاعدة السائق على تفادي التصادم. إذا حدّ
ا لحدوث تصادم أمامي مع مركبة أو أحد المشـاة، يتم تلقائيًا اسـتخدام الفرامل للمسـاعدة  جدً

على تفادي التصادم أو المساعدة على الحدّ من تأثير التصادم.
يمكـن إلغـاء تفعيل/تفعيل نظـام األمان قبل التصـادم ويمكن تغيير توقيـت (زمن) التحذير. 

(ص ٢٤٧)
ـا للمنطقة التـي بيعت فيها السـيارة. راجع  ـرة، وذلك تبعً يمكـن لوظيفـة رصد المشـاة أال تكـون متوفّ  :١*  

الجدول التالي لمعرفة التفاصيل.
ر الوظيفةالدول/المناطق المناطقمد توفّ

مان، قطر، الكويت، المملكة العربية  عُ
السعودية، البحرين، اإلمارات العربية 

المتحدة
رة المنطقة أوظيفة رصد المشاة متوفّ

رةتايلند، تايوان، األردن، لبنان المنطقة بوظيفة رصد المشاة غير متوفّ

الدول والمناطق لكل منطقة مدرجة في الجدول صحيحة كما في سبتمبر ٢٠١٧. لكن الدول 
ا للموعد الذي بيعت فيه السـيارة. اتصل بوكيل لكزس  والمناطـق لـكل منطقة قد تختلف تبعً

المحلي بخصوص التفاصيل.
تحذير ما قبل التصادم ◆

ا  د النظام أن هنـاك احتماالً كبيرً عندمـا يحدّ
لحـدوث تصـادم أمامـي، يصـدر صـوت 
جـرس وتظهـر رسـالة تحذيـر فـي شاشـة 
عرض المعلومات المتعددة لحث السـائق 

على اتخاذ إجراء لتفادي التصادم.

ا زً : إذا كان مجهّ



٢٤٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

GS450h_300h_OM30G75H

مؤازرة فرامل ما قبل التصادم ◆
ا لحدوث تصادم أمامي، يسـتخدم النظام قوة فرملة  د النظام أن هناك احتماالً كبيرً عندما يحدّ

أكبر بالنسبة لقوة الضغط على دواسة الفرامل.
فرامل ما قبل التصادم ◆

ا لحـدوث تصادم أمامـي، يقوم النظـام بتحذير  د النظـام أن هنـاك احتمـاالً كبيرً عندمـا يحـدّ
ا لحدوث تصـادم أمامي، يتـم تلقائيًا  ا جـدً د النظـام أن هنـاك احتمـاالً كبيرً السـائق. إذا حـدّ

استخدام الفرامل للمساعدة على تجنّب التصادم أو خفض سرعة التصادم.
ا) ◆ زً منظم التعليق (إذا كان مجهّ

ا لحدوث تصادم أمامي، يقوم نظام التعليق المتغيّر  د النظام أن هناك احتماالً كبيرً عندمـا يحدّ
م في قوة تخميد ممتصات الصدمات للمساعدة على  المتكيّف AVS  (ص ٣١٣) بالتحكّ

إبقاء السيارة في وضعية صحيحة.
ا) ◆ زً م في التوجيه (إذا كان مجهّ التحكّ

ا لحدوث تصادم أمامي ويقوم السـائق باسـتخدام  د النظام أن هناك احتماالً كبيرً عندمـا يحـدّ
ـم نظـام LDH (ص ٣١٣) فـي زاويـة دوران العجـالت األماميـة  عجلـة القيـادة، يتحكّ
والخلفية والجهد الذي تتطلبه إدارة عجلة القيادة للمسـاعدة في تحسـين االسـتجابة لتوجيه 

عجلة القيادة.

حدود أداء نظام األمان قبل التصادم ■
ا بالقيـادة بطريقة آمنة، مع الحـرص على االنتباه  ● السـائق وحده هو المسـئول عن القيـادة اآلمنة. قم دائمً

لألشياء المحيطة بك. 
ل نظام األمان قبل التصادم بدالً من عمليات الفرملة االعتيادية مهما كانت الظروف. هذا النظام  ال تستعمِ
ال يمنـع حـدوث التصادمات أو يقلـل األضرار أو اإلصابـات الناتجة عن التصادم فـي كل األوضاع. ال 
تعتمد بشـكل زائد على هذا النظام. عدم التقيّد بذلك يمكن أن يتسـبّب في وقوع حادث يسـفر عن الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
م للمسـاعدة على تجنّب حدوث التصادمـات وتقليل آثارها، إال أن  ● علـى الرغـم من أن هذا النظام مصمّ

ا من تحقيق نفس  ا للظـروف المختلفة، وبالتالي فقد ال يتمكن النظـام دائمً فاعليتـه يمكـن أن تتفاوت تبعً
مستو األداء. 

ا بالقيادة بحرص. اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تعتمد بشكل زائد على هذا النظام وقم دائمً
الظروف التي يمكن أن تتسـبّب في تشـغيل النظام حتى في حالة عدم وجـود احتمال لحدوث تصادم • 

ص ٢٥٠
الظروف التي يمكن للنظام أال يعمل فيها بطريقة صحيحة: ص ٢٥٣• 

ال تحاول اختبار تشـغيل نظام األمان قبل التصادم بنفسـك، ألن النظام قد ال يعمل بطريقة صحيحة، وقد  ●
يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.
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فرامل ما قبل التصادم ■
عندما تكون وظيفة فرامل ما قبل التصادم في حالة تشغيل، يتم استخدام قدر كبير من قوة الفرملة. ●
إذا تم إيقاف السـيارة نتيجة تشـغيل وظيفة فرامل ما قبل التصادم، يتم إلغاء تشـغيل وظيفة فرامل ما قبل  ●

التصادم بعد حوالى ثانيتين. اضغط دواسة الفرامل حسب الحاجة.
قد ال تعمل وظيفة فرامل ما قبل التصادم إذا تم تنفيذ عمليات تشغيل معينة من قبل السائق. إذا كان يجري  ●

د النظام أن السـائق يقوم باتخاذ إجراء  ضغط دواسـة السـرعة بقوة أو تجري إدارة عجلة القيادة فقد يحدّ
لتفادي التصادم وربما يمنع تشغيل وظيفة فرامل ما قبل التصادم. 

في بعض األوضاع، أثناء تشـغيل وظيفة فرامل ما قبل التصادم، قد يتم إلغاء تشـغيل الوظيفة إذا تم ضغط  ●
د النظام أن السائق يقوم باتخاذ إجراء لتفادي التصادم. دواسة السرعة بقوة أو أديرت عجلة القيادة وحدّ

د النظام أن السائق يقوم باتخاذ إجراء لتفادي التصادم وربما  ● إذا كان يجري ضغط دواسة الفرامل فقد يحدّ
ر توقيت تشغيل وظيفة فرامل ما قبل التصادم. يؤخّ

الحاالت التي ينبغي فيها إلغاء تفعيل نظام األمان قبل التصادم ■
فـي األوضـاع التاليـة، قم بإلغاء تفعيـل النظام ألنه قد ال يعمـل بطريقة صحيحة وقد يـؤدي ذلك إلى وقوع 

حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
أثناء قطر السيارة ●
● عند قيام سيارتك بقطر مركبة أخر
عند نقل السيارة بواسطة شاحنة أو قارب أو قطار أو وسيلة نقل مماثلة ●
د في وضع التشغيل واإلطارات متروكة لتدور بحرية ● عند رفع السيارة على مصعد مع كون نظام الهايبرِ
عند فحص السيارة باستعمال جهاز اختبار البراميل مثل دينامومتر الشاسي أو جهاز اختبار عداد السرعة،  ●

أو عند استخدام موازن عجالت على السيارة 
● ض الصادم األمامي أو الشبكة األمامية لصدمة قوية، نتيجة لحادث أو ألسباب أخر عند تعرّ
ض السـيارة لحادث أو تصاب  ● إذا كانت قيادة السـيارة بحالة مسـتقرة غير ممكنة، كما يحدث عندما تتعرّ

بخلل
عند قيادة السيارة بأسلوب رياضي أو على طرق وعرة ●
عندما ال تكون اإلطارات منفوخة كما ينبغي ●
ا ● عندما تكون اإلطارات مهترئة جدً
د بالمواصفات ● عند تركيب إطارات من مقاس غير المقاس المحدّ
عند تركيب سالسل اإلطارات ●
ة تصليح طارئ لإلطار المثقوب ● عند استخدام إطار احتياطي صغير أو عدّ
إذا تـم تجهيز السـيارة مؤقتًا بتجهيزات (محراث ثلج إلخ) قد تحجب المستشـعر الراداري أو مستشـعر  ●

الكاميرا
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تغيير تهيئات نظام األمان قبل التصادم
تفعيل/إلغاء تفعيل نظام األمان قبل التصادم ■

يمكن تفعيل/إلغاء تفعيل نظام األمان قبل التصادم على  (ص ١٠٧) في شاشة 
عرض المعلومات المتعددة. 

.ON يتم تفعيل النظام تلقائيًا كلما تم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل
إذا كان النظـام فـي وضـع إلغـاء التفعيـل، 
يضـاء ضـوء تحذيـر أمان مـا قبـل التصادم 
PCS وتظهـر رسـالة علـى شاشـة عـرض 

المعلومات المتعددة.

تغيير توقيت تحذير أمان ما قبل التصادم ■
يمكـن تغييـر توقيت (زمن) تحذير أمـان ما قبل التصادم علـى  (ص ١٠٧) في 

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
تظل تهيئة توقيت التشغيل محفوظة عند تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.

بعيد  
يبـدأ التحذير بالعمل فـي موعد أقرب مما في 

حالة التوقيت المبدئي األساسي.
متوسط  

(اإلعـداد  األساسـية  التهيئـة  هـي  هـذه 
األساسي).

قريب  
ر عما في  يبـدأ التحذير بالعمل في موعد متأخّ

حالة التوقيت المبدئي األساسي.
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شروط التشغيل ■
دة بذاتها:  ر وظيفة رصد المشـاة يعتمد على المنطقة التـي بيعت فيها السـيارة. (لدول/مناطق محدّ مـد توفّ

(ص ٢٤٤) 
اقرأ ما يلي لمعرفة التفاصيل:

 المنطقة أ
رة)  (وظيفة رصد المشاة متوفّ

ا لحدوث تصادم أمامي مع مركبة أو  د النظـام أن هناك احتماالً كبيرً يتـم تفعيل نظام األمان قبل التصادم ويحدّ
أحد المشاة.

يتم تشغيل كل وظيفة بالسرعات التالية:
تحذير ما قبل التصادم: ●

سـرعة السـيارة بين km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريبًا. (لرصد أحد • 
المشاة، سرعة السيارة بين km/h 10 [١٠ كم/ساعة] و km/h 80 [٨٠ كم/ساعة] تقريبًا.)

السـرعة النسـبية بين سـيارتك ومركبة أو أحد المشـاة أمامها هي حوالى km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو • 
أكثر.

مؤازرة فرامل ما قبل التصادم:   ●
سـرعة السـيارة بين km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريبًا. (لرصد أحد • 

المشاة، سرعة السيارة هي بين km/h 30 [٣٠ كم/ساعة] و km/h 80 [٨٠ كم/ساعة] تقريبًا.)
السـرعة النسبية بين سـيارتك ومركبة أو أحد المشـاة أمامها هي حوالى km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) أو • 

أكثر.
فرامل ما قبل التصادم: ●

سـرعة السـيارة بين km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريبًا. (لرصد أحد • 
المشاة، سرعة السيارة بين km/h 10 [١٠ كم/ساعة] و km/h 80 [٨٠ كم/ساعة] تقريبًا.)

السـرعة النسـبية بين سـيارتك ومركبة أو أحد المشـاة أمامها هي حوالى km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو • 
أكثر.

يمكن للنظام أال يعمل في األوضاع التالية:
إذا انفصـل أحـد أطراف توصيل البطاريـة ١٢ فولت وأعيد توصيلـه ولم تتم قيادة السـيارة بعد ذلك لفترة  ●

زمنية معينة
● R إذا كان ذراع ناقل الحركة على الوضع
إذا كان نظام VSC في وضع إلغاء التفعيل (ال تعمل سو وظيفة تحذير ما قبل التصادم) ●
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 المنطقة ب
رة)  (وظيفة رصد المشاة غير متوفّ

ا لحدوث تصادم أمامي مع مركبة. د النظام أن هناك احتماالً كبيرً يتم تفعيل نظام األمان قبل التصادم ويحدّ
يتم تشغيل كل وظيفة بالسرعات التالية:

تحذير ما قبل التصادم: ●
سرعة السيارة بين km/h 15 (١٥ كم/ساعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا.• 
السرعة النسبية بين سيارتك والمركبة التي أمامها هي حوالى km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 

مؤازرة فرامل ما قبل التصادم: ●
سرعة السيارة بين km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا.• 
السرعة النسبية بين سيارتك والمركبة التي أمامها هي حوالى km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 

فرامل ما قبل التصادم: ●
سرعة السيارة بين km/h 15 (١٥ كم/ساعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريبًا.• 
السرعة النسبية بين سيارتك والمركبة التي أمامها هي حوالى km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 

يمكن للنظام أال يعمل في األوضاع التالية:
إذا انفصـل أحـد أطراف توصيل البطاريـة ١٢ فولت وأعيد توصيلـه ولم تتم قيادة السـيارة بعد ذلك لفترة  ●

زمنية معينة
● R إذا كان ذراع ناقل الحركة على الوضع
إذا كان نظام VSC في وضع إلغاء التفعيل (ال تعمل سو وظيفة تحذير ما قبل التصادم) ●
إذا كان ضوء تحذير أمان ما قبل التصادم PCS يومض أو مضاءً ●
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وظيفة رصد المشاة*٢ ■
يقـوم نظـام األمان قبل التصادم برصد المشـاة على أسـاس 
من حجم وهيئة وحركة الشيء المرصود.  ومع ذلك فقد ال 
ا لمستو السطوع المحيط  يتم رصد أحد المشـاة وذلك تبعً
وحركـة ووضعية وزاوية الشـيء المرصـود، األمر الذي قد 

يمنع النظام من العمل بطريقة صحيحة. (ص ٢٥٤)

دة كمنطقة ب (ص ٢٤٤). رة للدول/المناطق المحدّ قد ال تكون وظيفة رصد المشاة متوفّ  :٢*  
إلغاء فرامل ما قبل التصادم ■

إذا حدث أي من األمور التالية أثناء عمل وظيفة فرامل ما قبل التصادم فسيتم إلغاؤها:
ضغط دواسة السرعة بقوة. ●
ة أو بشكل مفاجئ. ● إدارة عجلة القيادة بحدّ

الظروف التي يمكن أن تتسبّب في تشغيل النظام حتى في حالة عدم وجود احتمال لحدوث تصادم ■
د إن من المحتمل حـدوث تصادم أمامي  ● فـي بعـض األوضاع مثل األوضـاع التالية، يمكن للنظـام أن يحدّ

وأن يعمل. 
عند المرور بجانب مركبة أو أحد المشاة*٢• 
عند تغيير حارات السير أثناء تجاوز مركبة أمام سيارتك• 
عند تجاوز مركبة أمام سيارتك أثناء قيامها بتغيير حارات السير• 
عند تجاوز مركبة أمام سيارتك أثناء قيامها باالنعطاف • 

ا يمينًا/يسارً

عنـد المـرور بجانب مركبة فـي حارة سـير مقابلة لك • 
ا أثناء توقفها لالنعطاف يمينًا/يسارً
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عنـد القيادة علـى طريق حيث يمكـن أن يتغيّر الموقع • 
النسـبي بالنسـبة لمركبة أمام سـيارتك، كمـا في حالة 

ج السير على طريق متعرّ

عند االقتراب السريع من مركبة في األمام• 
ا•  جً مة السيارة، كما يحدث عندما يكون سطح الطريق غير منتظم أو متموّ إذا تم رفع أو خفض مقدّ
عنـد االقتراب من أشـياء على جانـب الطريق، مثل حواجـز الحماية أو أعمدة الكهرباء أو األشـجار أو • 

الجدران
عنـد وجـود مركبـة أو أحـد المشـاة*٢ أو شـيء على • 

جانب الطريق عند مدخل أحد المنحنيات

عند القيادة على ممر ضيّق محاط بإنشاءات، كما هو الحال في نفق أو على جسر حديدي• 
عند وجود شـيء معدني (غطاء حفرة صيانة، لوح فوالذي، إلخ) أو درجات أو نتوء على سـطح الطريق • 

أو جانب الطريق
ا أثناء •  عند اقتراب أحد المشـاة من السـيارة قربًا شـديدً

اجتيازه للشارع*٢

عند المرور في مكان فيه إنشـاء منخفض فوق الطريق • 
(سقف منخفض، إشارة مرور، إلخ)
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عند المرور تحت شـيء (لوحة إعالنية، إلخ) عند قمة • 
طريق صاعد لألعلى

عند االقتراب بسرعة من حاجز بوابة كهربائية لتحصيل أجور الطرق أو حاجز موقف سيارات أو حاجز • 
آخر يُفتح ويُغلق

عند استعمال مغسلة سيارات أوتوماتيكية• 
عند القيادة عبر أو تحت أشياء قد تالمس السيارة، مثل • 

األعشاب الكثيفة أو أغصان الشجر أو راية

ض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار إلخ من مركبة أمامها•  عند تعرُّ
عند القيادة عبر بخار أو دخان• 
د خطأً أنها مركبة أو أحد المشاة*٢•  عتقَ عند وجود أشكال أو طالء على الطريق أو جدار والتي يمكن أن يُ
عند القيادة بالقرب من شيء يعكس موجات السلكية، مثل شاحنة كبيرة أو حاجز حماية• 
عنـد القيـادة بالقرب مـن برج تلفزيوني أو محطة بث أو محطة طاقة كهربائيـة أو موقع آخر قد توجد فيه • 

موجات السلكية قوية أو ضوضاء (تشويش) كهربائي
دة كمنطقة ب (ص ٢٤٤). رة للدول/المناطق المحدّ قد ال تكون وظيفة رصد المشاة متوفّ  :٢*  
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األوضاع التي يمكن للنظام أال يعمل فيها بطريقة صحيحة ■
فـي بعض األوضـاع مثل األوضاع التالية، قد ال يتم رصد مركبة بواسـطة المستشـعر الراداري ومستشـعر  ●

الكاميرا، األمر الذي يحول دون تشغيل النظام بطريقة صحيحة:
إذا كانت مركبة في الجهة المقابلة تقترب من سيارتك• 
إذا كانت أمامك مركبة هي عبارة عن دراجة نارية أو دراجة هوائية• 
عند االقتراب من الجهة الجانبية أو األمامية لمركبة• 
لة•  إذا كانت مركبة أمام سيارتك لها طرف خلفي صغير، مثل شاحنة غير محمّ
إذا كانـت مركبـة أمـام سـيارتك لهـا طـرف خلفـي • 

منخفض، مثل مقطورة منخفضة السطح

لة بحمولة بارزة بحيث تتجاوز حدود صادمها الخلفي•  إذا كانت مركبة أمام سيارتك محمّ
إذا كانـت مركبـة أمـام سـيارتك لهـا خلـوص أرضي • 

(ارتفاعها عن األرض) عالٍ بشكل زائد

إذا كانت مركبة أمام سيارتك ذات شكل غير منتظم، مثل جرار أو عربة جانبية• 
إذا كانت الشمس أو ضوء آخر يشعّ بشكل مباشر على مركبة أمام سيارتك• 
إذا اندفعت مركبة أمام سيارتك بشكل مفاجئ أو برزت من جانب مركبة• 
إذا قامت مركبة أمام سـيارتك بحركة مناورة مفاجئة (مثل االنحراف أو زيادة أو خفض السـرعة بشـكل • 

مفاجئ)
عند االندفاع فجأة خلف مركبة أمام سيارتك• 
إذا كانـت المركبـة التـي أمام سـيارتك ليسـت أمامها • 

مباشرة

عند القيادة في ظروف جوية قاسية مثل األمطار الغزيرة أو الضباب أو الثلوج أوالعواصف الرملية• 
ض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار إلخ من مركبة أمامها•  عند تعرُّ
عند القيادة عبر بخار أو دخان• 
عند القيادة في مكان يتغيّر فيه مسـتو سـطوع اإلضاءة المحيطة بشـكل مفاجئ، مثل مدخل أو مخرج • 

نفق
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ض مستشـعر الكاميرا بشـكل مباشـر لضوء شـديد السطوع، كالشـمس أو األضواء األمامية •  عندما يتعرّ
الرئيسية للمركبات المقابلة

عندمـا تكـون المنطقـة المحيطة خافتة اإلضـاءة، كما هو الحال عنـد الفجر أو لحظة الغـروب، أو أثناء • 
الليل أو في نفق

د لم تتم قيادة السيارة لفترة زمنية معينة•  بعد أن تم تشغيل نظام الهايبرِ
ا•  ا ولثوان قليلة بعد االنعطاف يمينًا/يسارً أثناء االنعطاف يمينًا/يسارً
أثناء القيادة على منحنى ولثوان قليلة بعد القيادة على منحنى• 
عن السيطرة•  إذا أخذت سيارتك تنجرف (تنزلق) خارجة
مة السيارة•  إذا تم رفع أو خفض مقدّ

إذا كانت محاذاة العجالت غير صحيحة• 
احات تحجب مستشعر الكاميرا•  إذا كانت إحد شفرات المسّ
السيارة تتمايل.• 
ا.•  تجري قيادة السيارة بسرعات عالية جدً
عند القيادة على تل• 
إذا كانت محاذاة المستشعر الراداري أو مستشعر الكاميرا غير صحيحة• 

فـي بعـض األوضاع مثل األوضاع التالية، قد ال يتم الحصول على قوة فرملة كافية، األمر الذي يحول دون  ●
أداء النظام لعمله بطريقة صحيحة:

إذا كانـت وظائـف الفرملـة ال تتمكن من العمـل بكامل مداها، كمـا يحدث عندما تكـون قطع الفرامل • 
شديدة البرودة أو شديدة السخونة أو مبللة

إذا لم تتم صيانة السيارة كما ينبغي (الفرامل أو اإلطارات مهترئة بشكل زائد، ضغط نفخ اإلطارات غير • 
صحيح، إلخ)

عند قيادة السيارة على طريق مغطى بالحصى أو سطح زلق آخر• 
بعض المشـاة، كما في األمثلة التالية، قد ال يتم رصدهم بواسـطة المستشـعر الراداري ومستشعر الكاميرا،  ●

األمر الذي يحول دون تشغيل النظام بطريقة صحيحة*٢:
المشاة الذين يقل طولهم عن حوالى m 1 (١ م) أو يزيد طولهم عن حوالى m 2 (٢ م)• 
المشـاة الذيـن يرتـدون مالبس فضفاضـة (معطف مطر، تنورة طويلـة، إلخ)، بحيث تكـون هيئتهم غير • 

واضحة
ا من جسمهم•  المشاة الذين يحملون أمتعة كبيرة أو مظلة إلخ تخفي جزءً
المشاة الذين يكونون في وضع االنحناء (االنثناء) لألمام أو وضع القرفصاء• 
 •ك أو دراجة أو مركبة أخر المشاة الذين يقومون بدفع عربة أطفال أو مقعد متحرّ
مجموعات المشاة الذين يكونون قريبين من بعضهم البعض• 
المشاة الذين يرتدون ثيابًا بيضاء ويظهرون بمظهر شديد السطوع• 
المشاة المتواجدين في الظالم، كما هو الحال أثناء الليل أو أثناء التواجد في نفق• 
المشاة الذين تبدو مالبسهم من نفس لون أو سطوع المنطقة المحيطة بهم• 
المشاة الذين يكونون قريبين من جدران أو أسوار أو حواجز حماية أو أشياء كبيرة• 
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المشاة الذين يكونون على شيء معدني (غطاء فتحة صيانة، لوح فوالذي، إلخ) على الطريق• 
المشاة الذين يسيرون بسرعة• 
المشاة الذين يغيّرون سرعتهم بشكل مفاجئ• 
المشاة الذين يجرون مندفعين من خلف مركبة أو شيء كبير• 
ا من جانب السيارة (المرآة الخارجية للرؤية الخلفية، إلخ)•  المشاة الذين يكونون قريبين جدً

دة كمنطقة ب (ص ٢٤٤). رة للدول/المناطق المحدّ قد ال تكون وظيفة رصد المشاة متوفّ  :٢*  
إذا أومض ضوء تحذير األمان قبل التصادم PCS أو أضاء وظهرت رسالة تحذير في شاشة عرض المعلومات  ■

المتعددة
ر مؤقتًا أو قد يكون النظام مصابًا بخلل. قد يكون نظام األمان قبل التصادم غير متوفّ

ا للتشـغيل عندما تعود  ● فـي األوضـاع التالية، ينطفـئ ضوء التحذير وتختفي الرسـالة ويصبـح النظام جاهزً
ظروف التشغيل االعتيادية:

عندما يكون المستشعر الراداري أو مستشعر الكامير أو المنطقة المحيطة بأي من المستشعرين ساخنة، • 
ض للشمس كما يحدث عند التعرّ

عندما يكون المستشـعر الراداري أو مستشـعر الكامير أو المنطقة المحيطة بأي من المستشـعرين باردة، • 
كما يحدث في بيئة شديدة البرودة

ا أو مغطى بالثلج إلخ•  عندما يكون المستشعر األمامي متسخً
ى بالضباب أو مغطى بالرطوبة المتكثفة •  إذا كان جزء الزجاج األمامي الواقع أمام مستشعر الكاميرا مغشّ

أو الجليد (إزالة الضباب عن الزجاج األمامي: ص ٣٤٢)
ا أو هناك ملصق مثبّت •  ك مفتوحً إذا كان مستشعر الكاميرا محجوبًا، كما يحدث عندما يكون غطاء المحرّ

على الزجاج األمامي بالقرب من مستشعر الكاميرا
إذا اسـتمر وميـض ضوء تحذير األمان قبـل التصادم PCS أو ظل مضاءً أو لم تختفِ رسـالة التحذير على  ●

الرغم من عودة السيارة إلى الوضع االعتيادي فقد يكون النظام مصابًا بخلل. اطلب فحص السيارة بواسطة 
وكيل لكزس المحلي على الفور.

ل ■ إذا كان نظام VSC غير مفعّ
ل (ص ٣١٥)، يتم إلغاء تفعيل وظيفة مؤازرة فرامل ما قبل التصادم ووظيفة  ● إذا كان نظام VSC غير مفعّ

ا. فرامل ما قبل التصادم أيضً
يضاء ضوء تحذير األمان قبل التصادم PCS وتظهر الرسالة ”VSC غير فعال نظام الفرملة قبل التصادم غير متاح“  ●

في شاشة عرض المعلومات المتعددة.
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(المساعدة على البقاء في حارة السير) LKA

ص الوظائف ملخّ
عند القيادة على طرق سريعة ذات خطوط بيضاء أو صفراء، تقوم هذه الوظيفة بتنبيه السائق عند 
م  م له المساعدة عن طريق تشغيل (التحكّ وجود احتمال لخروج السـيارة عن حارة سـيرها وتقدّ
م النظام مساعدة  في) توجيه عجلة القيادة إلبقاء السيارة ضمن حارة سيرها. إضافة إلى ذلك، يقدّ
ا أثناء تشـغيل مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السـرعة  في توجيه عجلة القيادة أيضً

الكاملة إلبقاء السيارة ضمن حارة سيرها.
يقـوم نظـام LKA بتمييـز الخطـوط البيضاء أو 
الصفـراء المرئيـة بواسـطة مستشـعر الكاميـرا 
الموجـود علـى الجـزء العلـوي مـن الزجـاج 

األمامي.

LKA نة في نظام الوظائف المتضمّ
وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ◆

د النظـام أن السـيارة يمكن أن  عندمـا يحـدّ
تخـرج عن حـارة سـيرها يظهـر تحذير في 
شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة، وإما 
أن يصـدر صـوت جـرس التحذيـر أو تهتزّ 

عجلة القيادة لتنبيه السائق.
ت  إذا صـدر صـوت جـرس التحذيـر أو اهتزّ
عجلـة القيـادة، تحقق من الظـروف المحيطة 
بالطريـق واسـتخدم عجلـة القيـادة بحـرص 

إلعادة السيارة إلى منتصف حارة السير.

ا زً : إذا كان مجهّ
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وظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة ◆
يمكـن  السـيارة  أن  النظـام  د  يحـدّ عندمـا 
م النظام  أن تخـرج عن حـارة سـيرها، يقـدّ
المسـاعدة الضروريـة عـن طريـق تشـغيل 
م في) توجيـه عجلة القيادة بمقادير  (التحكّ
ضئيلة لفترة زمنية قصيرة إلبقاء السيارة في 

حارة سيرها.
إذا رصـد النظـام أن عجلـة القيـادة لـم يتـم 
دة أو أن السـائق  تشـغيلها لفتـرة زمنيـة محـدّ
غيـر ممسـك بعجلـة القيـادة بإحـكام، يظهر 
تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة 

ويصدر صوت جرس تحذير.

وظيفة تحذير تمايل السيارة ◆
وكأنهـا  تبـدو  أو  السـيارة  تتمايـل  عندمـا 
توشـك علـى الخـروج عن حـارة سـيرها 
مرات عديدة، يصدر صوت جرس التحذير 
وتظهر رسالة في شاشة عرض المعلومات 

المتعددة لتنبيه السائق.
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ط حارة السير ◆ وظيفة توسّ
السـرعة  بمثبّـت  مرتبطـة  الوظيفـة  هـذه 
م المسـاعدة المطلوبة عن  الـراداري وتقـدّ
م فـي) توجيه عجلة  طريـق تشـغيل (التحكّ
القيـادة إلبقـاء السـيارة فـي حـارة سـيرها 

الحالية.
عند عدم تشـغيل مثبّت السـرعة الراداري، ال 

ط حارة السير. تعمل وظيفة توسّ
إذا رصـد النظـام أن عجلـة القيـادة لـم يتـم 
دة أو أن السـائق  تشـغيلها لفتـرة زمنيـة محـدّ
غيـر ممسـك بعجلـة القيـادة بإحـكام، يظهر 
تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة 

ويصدر صوت جرس تحذير.

■ LKA قبل استعمال نظام
ال تعتمـد علـى نظـام LKA وحده. نظـام LKA ال يقود السـيارة تلقائيًـا وال يقلّل مقدار االنتبـاه الذي يجب 
ا المسـؤولية الكاملة عن القيادة بصورة  ل السائق دائمً تكريسـه للمنطقة الواقعة أمام السـيارة. يجب أن يتحمّ
ا للظروف المحيطة واستخدام عجلة القيادة لتصحيح مسار السيارة. كذلك، يجب  آمنة عن طريق االنتباه جيدً

ا، كما يحدث نتيجة القيادة لفترة زمنية طويلة. أن يأخذ السائق استراحات كافية عندما يكون مجهدً
عدم تنفيذ إجراءات القيادة الصحيحة واالنتباه بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
لتفادي تشغيل نظام LKA بطريق الخطأ ■

عند عدم استعمال نظام LKA، استعمل مفتاح LKA إليقاف النظام.
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■ LKA األوضاع غير المالئمة لنظام
ال تستعمل نظام LKA في األوضاع التالية.

فقـد ال يعمـل النظام بطريقـة صحيحة، ويؤدي ذلك إلى وقوع حادث يسـفر عن الوفـاة أو اإلصابة بجروح 
خطيرة.

زة بإطار احتياطي أو سالسل إطارات إلخ. ● السيارة مجهّ
ا. ● إذا كانت اإلطارات مهترئة بشكل زائد، أو إذا كان ضغط نفخ اإلطارات منخفضً
استخدام إطارات تختلف من حيث البنية أو الصانع أو الماركة أو نقشة المداس. ●
وجود أشـياء او أشـكال يمكن أن يُعتقد خطأ أنهـا خطوط بيضاء (صفراء) على جانـب الطريق (حواجز  ●

حماية، حواف رصيف، أعمدة عاكسة، إلخ).
قيادة السيارة على طريق مغطى بالثلوج. ●
من الصعب رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) نتيجة للمطر أو الثلج أو الضباب أو الغبار إلخ. ●
وجود عالمات إصالح األسـفلت أو عالمـات خطوط بيضاء (صفراء) إلخ نتيجـة لتنفيذ أعمال إصالح  ●

الطرق.
تتم قيادة السيارة في حارة سير مؤقتة أو حارة سير مقيّدة نتيجة تنفيذ أعمال بناء. ●
د إلخ. ● تتم قيادة السيارة على سطح طريق زلق نتيجة للطقس الماطر أو تساقط الثلوج أو التجمّ
تتم قيادة السيارة في حارات سير غير تلك الموجودة على الطرق السريعة. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة بناء. ●

منع أعطال نظام LKA وعمليات التشغيل المنفذة بطريق الخطأ ■
ال تعمد إلى تعديل األضواء األمامية الرئيسية أو وضع ملصقات إلخ على سطوح األضواء. ●
ال تعمـد إلـى تعديل نظام التعليق إلخ. إذا كان نظام التعليق إلخ بحاجة لالسـتبدال، اتصل بوكيل لكزس  ●

المحلي.
ك أو الشبكة األمامية. كذلك، ال تعمد إلى تركيب  ● ال تعمد إلى تركيب أو وضع أي شيء على غطاء المحرّ

واقية (حماية) للشبكة (قضبان الثور، قضبان الكنغر، إلخ).
إذا كان الزجاج األمامي لسيارتك بحاجة لإلصالح، اتصل بوكيل لكزس المحلي. ●
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LKA تشغيل نظام
.LKA لتشغيل نظام LKA اضغط مفتاح

يضـيء مؤشـر LKA وتظهـر رسـالة على شاشـة 
عرض المعلومات المتعددة.

اضغـط مفتـاح LKA مـرة أخـر إليقـاف نظـام 
.LKA

عند تشـغيل أو إيقاف نظام LKA، يسـتمر تشغيل 
د  نظام LKA بنفس الحالة عند تشغيل نظام الهايبرِ

في المرة القادمة.
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مؤشرات الداللة على شاشة عرض المعلومات المتعددة
LKA مؤشر  

حالـة إضـاءة المؤشـر تنبـئ السـائق بحالة 
تشغيل النظام.

مضاء باللون األبيض:  
نظام LKA يعمل.

مضاء باللون األخضر: 
يتم تشـغيل المسـاعدة على توجيه عجلـة القيادة 
الخاصـة بوظيفة مـؤازرة توجيه عجلـة القيادة أو 

ط حارة السير. وظيفة توسّ
يومض باللون البرتقالي:  

تعمل وظيفة التنبيه إلى مغادرة حارة السير.
عرض تشـغيل دعم عمليات تشغيل عجلة   

القيادة
يدل على تشـغيل المسـاعدة على توجيه عجلة القيادة الخاصة بوظيفـة مؤازرة توجيه عجلة 

ط حارة السير. القيادة أو وظيفة توسّ
عرض وظيفة منبّه مغادرة حارة السير  

يظهـر عنـد تحويل شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة إلى شاشـة معلومات نظـام مؤازرة 
القيادة. 

داخل الخطوط البيضاء المعروضة أبيضداخل الخطوط البيضاء المعروضة أسود

يـدل علـى أن النظـام يميّـز الخطـوط البيضاء 
(الصفراء). عندما تغادر السـيارة حارة السـير، 
يومض الخط األبيض المعروض على الجانب 
ا برتقالي اللون. الذي تخرج عنه السيارة وميضً

يـدل علـى أن النظـام غيـر قـادر علـى تمييـز 
الخطـوط البيضاء (الصفـراء) أو أنه في وضع 

اإللغاء مؤقتًا.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٦٢

GS450h_300h_OM30G75H

ظروف (أحوال) تشغيل كل وظيفة ■
وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ●

تعمل هذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشروط التالية.
نظام LKA في وضع التشغيل.• 
سرعة السيارة هي حوالى km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 
النظام يميّز الخطوط البيضاء (الصفراء).• 
عرض حارة السير هو حوالى m 3 (٣ م) أو أكثر• 
ذراع إشارات االنعطاف ليس في وضع التشغيل.• 
ا) •  تتـم قيادة السـيارة في طريق مسـتقيم أو حول منحنى خفيف يزيد نصف قطـره عن m 150 (١٥٠ مترً

تقريبًا.
لم يتم رصد أي أعطال في النظام. (ص ٢٦٤)• 

وظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة ●
تعمـل هـذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشـروط التالية إضافة إلى ظروف التشـغيل لوظيفـة منبّه مغادرة 

حارة السير.
تهيئـة ”مسـاعدة التوجيـه“ في  في شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة مضبوطـة على وضع • 

التشغيل ”تشغيل“.  (ص ١٠٧)
لم تتم زيادة أو خفض سرعة السيارة بمقدار ثابت أو أكثر.• 
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة توجيه مناسب لتغيير حارات السير.• 
ال تعمل أنظمة ABS و VSC و TRC و PCS (نظام األمان قبل التصادم).• 
ا على وضع اإليقاف.•  نظام TRC أو نظام VSC ليس مضبوطً

وظيفة تحذير تمايل السيارة ●
تعمل هذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشروط التالية.

تهيئة ”تحذير انحراف“ في  في شاشة عرض المعلومات المتعددة مضبوطة على وضع التشغيل • 
”تشغيل“.  (ص ١٠٧)

سرعة السيارة هي حوالى km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 
عرض حارة السير هو حوالى m 3 (٣ م) أو أكثر.• 
لم يتم رصد أي أعطال في النظام. (ص ٢٦٤)• 

ط حارة السير ● وظيفة توسّ
تعمل هذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشروط التالية.

نظام LKA في وضع التشغيل.• 
تهيئـة ”مسـاعدة التوجيـه“ و ”مركـز خط السـير“ في  في شاشـة عـرض المعلومـات المتعددة • 

مضبوطة على وضع التشغيل ”تشغيل“.  (ص ١٠٧)
النظام يميّز الخطوط البيضاء (الصفراء).• 
مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة يعمل.• 
عرض حارة السير هي من 2.5 (٢٫٥) إلى m 4.1 (٤٫١ م) تقريبًا.• 
ذراع إشارات االنعطاف ليس في وضع التشغيل.• 
تتم قيادة السيارة في طريق مستقيم أو حول منحنى خفيف يزيد نصف قطره عن m 200 (٢٠٠ م) تقريبًا.• 
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لم يتم رصد أي أعطال في النظام. (ص ٢٦٤)• 
ال تتم زيادة أو خفض سرعة السيارة بمقدار ثابت أو أكثر.• 
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة توجيه مناسب لتغيير حارات السير.• 
ال تعمل أنظمة ABS و VSC و TRC و PCS (نظام األمان قبل التصادم).• 
ا على وضع اإليقاف.•  نظام TRC أو نظام VSC ليس مضبوطً
وظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة ال تعمل.• 

اإللغاء المؤقت للوظائف ■
عندمـا ال تعود شـروط التشـغيل متحققـة فقد يتم إلغـاء الوظيفة بشـكل مؤقت. ولكن عندما تتحقق شـروط 

ا، يتم تلقائيًا استئناف تشغيل الوظيفة. (ص ٢٦٢) التشغيل مجددً
ط حارة السير ■ وظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة/وظيفة توسّ

ا لسرعة السيارة  من الممكن أال يشعر السائق أن الوظيفة تعمل أو قد ال تعمل الوظيفة على اإلطالق وذلك تبعً
ووضع مغادرة حارة السير وظروف الطريق إلخ.

وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ■
قـد يكون من الصعب سـماع صوت جـرس التحذير نتيجة للضوضاء الخارجية أو االسـتماع للنظام الصوتي 

إلخ. كذلك، قد يكون من الصعب اإلحساس باهتزازات عجلة القيادة نتيجة لظروف الطرق إلخ.
تنبيه رفع اليدين عن عجلة القيادة ■

د النظام أن السـائق رفع يديه عن عجلة  لدول مجلس التعاون الخليجي* واألردن ولبنان وتايلند: عندما يحدّ
ـط حارة السـير، تظهر رسـالة تحذير في  القيـادة أثنـاء عمل وظيفـة مؤازرة توجيه عجلة القيادة أو وظيفة توسّ

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
ا  إذا واصل السائق رفع يديه عن عجلة القيادة، يصدر صوت جرس وتظهر رسالة تحذير. يعمل هذا التنبيه أيضً
بنفس الطريقة عندما يقوم السـائق بتشـغيل (تحريك) عجلة القيادة بمقادير صغيرة فقط بشكل متواصل. على 

ا لظروف الطريق إلخ. أنه من الممكن أال يتم إلغاء الوظيفة وذلك تبعً
د النظام أن السائق رفع يديه عن  باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي* واألردن ولبنان وتايلند: عندما يحدّ
ـط حارة السـير، تظهر رسـالة تحذير  عجلة القيادة أثناء عمل وظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة أو وظيفة توسّ

في شاشة عرض المعلومات المتعددة.
إذا واصل السـائق رفع يديه عن عجلة القيادة، تظهر رسـالة تحذير ويتم إلغاء الوظيفة مؤقتًا. يعمل هذا التنبيه 
ا بنفس الطريقة عندما يقوم السـائق بتشغيل (تحريك) عجلة القيادة بمقادير صغيرة فقط بشكل متواصل.  أيضً

ا لظروف الطريق إلخ. على أنه من الممكن أال يتم إلغاء الوظيفة وذلك تبعً
المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :*  

الخطوط البيضاء (الصفراء) على جانب واحد فقط من الطريق ■
ال يعمل نظام LKA للجانب الذي لم يتم التمكن من تمييز خطوطه البيضاء (الصفراء).

الظروف التي يمكن للوظائف أال تعمل فيها بطريقة صحيحة ■
فـي األوضـاع التاليـة، قد ال يرصـد مستشـعر الكاميرا الخطـوط البيضاء (الصفـراء) وقد ال تعمـل الوظائف 

المختلفة بطريقة اعتيادية.
توجد ظالل على الطريق وهي موازية للخطوط البيضاء (الصفراء) أو تغطيها. ●
تتم قيادة السـيارة في منطقة ال توجد فيها خطوط بيضاء (صفراء)، مثل المنطقة الواقعة أمام بوابة تحصيل  ●

أجور الطرق أو نقطة تفتيش، أو عند تقاطع إلخ.
الخطوط البيضاء (الصفراء) مشققة، أو توجد ”عالمة رصيف مرتفعة“ أو حجارة. ●
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ال يمكن رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) أو من الصعب رؤيتها بسبب الرمال إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على سطح طريق مبلل بفعل المطر أو الماء الراكد إلخ. ●
خطوط المرور صفراء (األمر الذي يعني أن رؤيتها قد تكون أصعب من رؤية الخطوط البيضاء). ●
الخطوط البيضاء (الصفراء) تمتد إلى رصيف (أو حافة مرتفعة) إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع، كالخرسانة. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع بفعل الضوء المنعكس إلخ. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة يتغيّر سطوعها بشكل مفاجئ، مثل مداخل ومخارج األنفاق إلخ. ●
تدخل في الكاميرا أضواء من األضواء الرئيسية للمركبات في االتجاه المقابل أو من الشمس إلخ. ●
ع الطرق وتتالقى إلخ. ● تتم قيادة السيارة حيث تتفرّ
تتم قيادة السيارة على منحدر. ●
ج. ● تتم قيادة السيارة على طريق يميل لليمين أو اليسار، أو طريق متعرّ
تتم قيادة السيارة على طريق غير معبّد أو طريق وعر. ●
تتم قيادة السيارة حول منحنى (منعطف) حاد. ●
حارة السير ضيّقة أو واسعة بشكل زائد. ●
ا بسبب تحميلها بأمتعة ثقيلة أو ضغط نفخ إطاراتها غير صحيح. ● السيارة مائلة بدرجة كبيرة جدً
ا. ● المسافة بين سيارتك والمركبة التي أمامها قصير جدً
ات في  ● ك لألعلى واألسفل بقدر كبير نتيجة لظروف الطريق أثناء القيادة (طرق سيئة أو تفسخّ السيارة تتحرّ

الطرق). 
عدسات األضواء األمامية الرئيسية متسخة وينبعث منها ضوء خافت أثناء الليل، أو محور الشعاع منحرف. ●
ضت السيارة لرياح جانبية. ● تعرّ
قامت السيارة للتوّ بتغيير حارات السير أو اجتازت تقاطع طرق. ●
زة بإطارات ثلج إلخ. ● السيارة مجهّ

رسالة التحذير ■
تُسـتخدم رسـائل تحذير لإلشـارة إلى وجود خلل في النظام أو لتنبيه السـائق إلى ضرورة توخي الحذر أثناء 

القيادة. (ص ٤٦٤)
الضبط حسب الطلب ■

يمكنك تغيير التهيئات التالية.
تفاصيل التهيئةالوظيفة

ضبط حساسية المنبّهوظيفة منبّه مغادرة حارة السير
ضبط نوع المنبّه

تشغيل وإيقاف مساعدة عجلة القيادةوظيفة مؤازرة توجيه عجلة القيادة

تشغيل وإيقاف الوظيفةوظيفة تحذير تمايل السيارة
ضبط حساسية المنبّه

ط حارة السير تشغيل وإيقاف الوظيفةوظيفة توسّ
بخصوص كيفية تغيير التهيئات، راجع ص ٥٥٨.
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م في توجيه عجلة  ه مغادرة حارة السير مع التحكّ LDA (منبّ
(القيادة

ص الوظائف ملخّ
عند القيادة على طرق سريعة ذات خطوط بيضاء (صفراء)، تقوم هذه الوظيفة بتنبيه السائق عند 
م  م له المساعدة عن طريق تشغيل (التحكّ وجود احتمال لخروج السـيارة عن حارة سـيرها وتقدّ

في) توجيه عجلة القيادة إلبقاء السيارة ضمن حارة سيرها.
يقوم نظـام LDA بتمييـز الخطـوط البيضاء أو 
الصفـراء المرئيـة بواسـطة مستشـعر الكاميـرا 
الموجـود علـى الجـزء العلـوي مـن الزجـاج 

األمامي.

LDA نة في نظام الوظائف المتضمّ
وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ◆

د النظـام أن السـيارة يمكن أن  عندمـا يحـدّ
تخـرج عن حـارة سـيرها يظهـر تحذير في 
شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة، وإما 
أن يصـدر صـوت جـرس التحذيـر أو تهتزّ 

عجلة القيادة لتنبيه السائق.
ت  إذا صـدر صـوت جـرس التحذيـر أو اهتزّ
عجلـة القيـادة، تحقق من الظـروف المحيطة 
بالطريـق واسـتخدم عجلـة القيـادة بحـرص 

إلعادة السيارة إلى منتصف حارة السير.

ا زً : إذا كان مجهّ
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م في توجيه عجلة القيادة ◆ وظيفة التحكّ
يمكـن  السـيارة  أن  النظـام  د  يحـدّ عندمـا 
م النظام  أن تخـرج عن حـارة سـيرها، يقـدّ
المسـاعدة الضروريـة عـن طريـق تشـغيل 
م في) توجيـه عجلة القيادة بمقادير  (التحكّ
ضئيلة لفترة زمنية قصيرة إلبقاء السيارة في 

حارة سيرها.
لـألردن، لبنـان، تايلنـد: إذا رصـد النظـام أن 
عجلـة القيـادة لـم يتـم تشـغيلها لفتـرة زمنية 
دة أو أن السـائق غيـر ممسـك بعجلـة  محـدّ
القيادة بإحكام، يظهر تحذير في شاشة عرض 
المعلومـات المتعددة ويصـدر صوت جرس 

تحذير.
رصـد  إذا  تايلنـد:  لبنـان،  األردن،  باسـتثناء 
النظـام أن عجلة القيادة لم يتم تشـغيلها لفترة 
دة أو أن السائق غير ممسك بعجلة  زمنية محدّ
القيادة بإحكام، يظهر تحذير في شاشة عرض 
المعلومـات المتعـددة ويتـم إلغـاء الوظيفـة 

بشكل مؤقت.
وظيفة تحذير تمايل السيارة ◆

وكأنهـا  تبـدو  أو  السـيارة  تتمايـل  عندمـا 
توشـك علـى الخـروج عن حـارة سـيرها 
مرات عديدة، يصدر صوت جرس التحذير 
وتظهر رسالة في شاشة عرض المعلومات 

المتعددة لتنبيه السائق.
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■ LDA قبل استعمال نظام
ال تعتمـد علـى نظام LDA وحـده. نظام LDA ال يقود السـيارة تلقائيًـا وال يقلّل مقدار االنتبـاه الذي يجب 
ا المسـؤولية الكاملة عن القيادة بصورة  ل السائق دائمً تكريسـه للمنطقة الواقعة أمام السـيارة. يجب أن يتحمّ
ا للظروف المحيطة واستخدام عجلة القيادة لتصحيح مسار السيارة. كذلك، يجب  آمنة عن طريق االنتباه جيدً

ا، كما يحدث نتيجة القيادة لفترة زمنية طويلة. أن يأخذ السائق استراحات كافية عندما يكون مجهدً
عدم تنفيذ إجراءات القيادة الصحيحة واالنتباه بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.
لتفادي تشغيل نظام LDA بطريق الخطأ ■

عند عدم استعمال نظام LDA، استعمل مفتاح LDA إليقاف النظام.
■ LDA األوضاع غير المالئمة لنظام

ال تستعمل نظام LDA في األوضاع التالية.
فقـد ال يعمـل النظام بطريقـة صحيحة، ويؤدي ذلك إلى وقوع حادث يسـفر عن الوفـاة أو اإلصابة بجروح 

خطيرة.
زة بإطار احتياطي أو سالسل إطارات إلخ. ● السيارة مجهّ
ا. ● إذا كانت اإلطارات مهترئة بشكل زائد، أو إذا كان ضغط نفخ اإلطارات منخفضً
استخدام إطارات تختلف من حيث البنية أو الصانع أو الماركة أو نقشة المداس. ●
وجود أشـياء او أشـكال يمكن أن يُعتقد خطأ أنهـا خطوط بيضاء (صفراء) على جانـب الطريق (حواجز  ●

حماية، حواف رصيف، أعمدة عاكسة، إلخ).
قيادة السيارة على طريق مغطى بالثلوج. ●
من الصعب رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) نتيجة للمطر أو الثلج أو الضباب أو الغبار إلخ. ●
وجود عالمات إصالح األسفلت (القطران) أو عالمات خطوط بيضاء (صفراء) إلخ نتيجة لتنفيذ أعمال  ●

إصالح الطرق.
تتم قيادة السيارة في حارة سير مؤقتة أو حارة سير مقيّدة نتيجة تنفيذ أعمال بناء. ●
د إلخ. ● تتم قيادة السيارة على سطح طريق زلق نتيجة للطقس الماطر أو تساقط الثلوج أو التجمّ
تتم قيادة السيارة في حارات سير غير تلك الموجودة على الطرق السريعة. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة بناء. ●

منع أعطال نظام LDA وعمليات التشغيل المنفذة بطريق الخطأ ■
ال تعمد إلى تعديل األضواء األمامية الرئيسية أو وضع ملصقات إلخ على سطوح األضواء. ●
ال تعمـد إلـى تعديل نظام التعليق إلخ. إذا كان نظام التعليق إلخ بحاجة لالسـتبدال، اتصل بوكيل لكزس  ●

المحلي.
ك أو الشبكة األمامية. كذلك، ال تعمد إلى تركيب  ● ال تعمد إلى تركيب أو وضع أي شيء على غطاء المحرّ

واقية (حماية) للشبكة (قضبان الثور، قضبان الكنغر، إلخ).
إذا كان الزجاج األمامي لسيارتك بحاجة لإلصالح، اتصل بوكيل لكزس المحلي. ●
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LDA تشغيل نظام
.LDA لتشغيل نظام LDA اضغط مفتاح

يضـيء مؤشـر LDA وتظهر رسـالة على شاشـة 
عرض المعلومات المتعددة.

اضغـط مفتـاح LDA مـرة أخـر إليقـاف نظام 
.LDA

عند تشـغيل أو إيقاف نظام LDA، يسـتمر تشغيل 
د  نظام LDA بنفس الحالة عند تشغيل نظام الهايبرِ

في المرة القادمة.
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مؤشرات الداللة على شاشة عرض المعلومات المتعددة
LDA مؤشر  

حالـة إضـاءة المؤشـر تنبـئ السـائق بحالة 
تشغيل النظام.

مضاء باللون األبيض: 
نظام LDA يعمل.

مضاء باللون األخضر: 
تعمـل مسـاعدة عجلـة القيـادة الخاصـة بوظيفة 

م في توجيه عجلة القيادة. التحكّ
يومض باللون البرتقالي: 

تعمل وظيفة منبّه مغادرة حارة السير.
عرض تشـغيل دعم عمليات تشغيل عجلة   

القيادة
م في توجيه عجلة القيادة. يدل على تشغيل مساعدة عجلة القيادة الخاصة بوظيفة التحكّ

عرض وظيفة منبّه مغادرة حارة السير  
يظهـر عنـد تحويل شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة إلى شاشـة معلومات نظـام مؤازرة 

القيادة.
داخل الخطوط البيضاء المعروضة أبيضداخل الخطوط البيضاء المعروضة أسود

يـدل علـى أن النظـام يميّـز الخطـوط البيضاء 
(الصفراء). عندما تغادر السـيارة حارة السـير، 
يومض الخط األبيض المعروض على الجانب 
ا برتقالي اللون. الذي تخرج عنه السيارة وميضً

يـدل علـى أن النظـام غيـر قـادر علـى تمييـز 
الخطـوط البيضاء (الصفـراء) أو أنه في وضع 

اإللغاء مؤقتًا.
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ظروف (أحوال) تشغيل كل وظيفة ■
وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ●

تعمل هذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشروط التالية.
نظام LDA في وضع التشغيل.• 
سرعة السيارة هي حوالى km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 
النظام يميّز الخطوط البيضاء (الصفراء).• 
عرض حارة السير هو حوالى m 3 (٣ م) أو أكثر.• 
ذراع إشارات االنعطاف ليس في وضع التشغيل.• 
تتـم قيـادة السـيارة في طريق مسـتقيم أو حـول منحنى خفيف يزيـد نصف قطره عـن m 150 (١٥٠ م) • 

تقريبًا.
لم يتم رصد أي أعطال في النظام. (ص ٢٧٢)• 

م في توجيه عجلة القيادة ● وظيفة التحكّ
تعمـل هـذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشـروط التالية إضافة إلى ظروف التشـغيل لوظيفـة منبّه مغادرة 

حارة السير.
تهيئـة ”مسـاعدة التوجيـه“ في  في شاشـة عـرض المعلومات المتعـددة مضبوطـة على وضع • 

التشغيل ”تشغيل“.  (ص ١٠٧)
لم تتم زيادة أو خفض سرعة السيارة بمقدار ثابت أو أكثر.• 
ال يتم تشغيل عجلة القيادة بمستو قوة توجيه مناسب لتغيير حارات السير.• 
ال تعمل أنظمة ABS و VSC و TRC و PCS (نظام األمان قبل التصادم).• 
ا على وضع اإليقاف.•  نظام TRC أو نظام VSC ليس مضبوطً
باستثناء األردن، لبنان، تايلند: تنبيه رفع اليدين عن عجلة القيادة غير معروض. (ص ٢٧١)• 

وظيفة تحذير تمايل السيارة ●
تعمل هذه الوظيفة عندما تتحقق جميع الشروط التالية.

تهيئة ”تحذير انحراف“ في  في شاشة عرض المعلومات المتعددة مضبوطة على وضع التشغيل • 
”تشغيل“.  (ص ١٠٧)

سرعة السيارة هي حوالى km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أكثر.• 
عرض حارة السير هو حوالى m 3 (٣ م) أو أكثر.• 
لم يتم رصد أي أعطال في النظام. (ص ٢٧٢)• 

اإللغاء المؤقت للوظائف ■
عندمـا ال تعود شـروط التشـغيل متحققـة فقد يتم إلغـاء الوظيفة بشـكل مؤقت. ولكن عندما تتحقق شـروط 

ا، يتم تلقائيًا استئناف تشغيل الوظيفة. (ص ٢٧٠) التشغيل مجددً
م في توجيه عجلة القيادة ■ وظيفة التحكّ

ا لسرعة السيارة  من الممكن أال يشعر السائق أن الوظيفة تعمل أو قد ال تعمل الوظيفة على اإلطالق وذلك تبعً
ووضع مغادرة حارة السير وظروف الطريق إلخ.
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وظيفة منبّه مغادرة حارة السير ■
قـد يكون من الصعب سـماع صوت جـرس التحذير نتيجة للضوضاء الخارجية أو االسـتماع للنظام الصوتي 

إلخ. كذلك، قد يكون من الصعب اإلحساس باهتزازات عجلة القيادة نتيجة لظروف الطرق إلخ.
تنبيه رفع اليدين عن عجلة القيادة ■

م في  د النظام أن السـائق رفع يديه عن عجلة القيادة أثناء عمل وظيفة التحكّ لألردن، لبنان، تايلند: عندما يحدّ
توجيه عجلة القيادة، تظهر رسالة تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة.

ا  إذا واصل السائق رفع يديه عن عجلة القيادة، يصدر صوت جرس وتظهر رسالة تحذير. يعمل هذا التنبيه أيضً
بنفس الطريقة عندما يقوم السـائق بتشـغيل (تحريك) عجلة القيادة بمقادير صغيرة فقط بشكل متواصل. على 

ا لظروف الطريق إلخ. أنه من الممكن أال يتم إلغاء الوظيفة وذلك تبعً
د النظام أن السـائق رفـع يديه عن عجلة القيـادة أثناء عمل وظيفة  باسـتثناء األردن، لبنـان، تايلنـد: عندما يحدّ

م في توجيه عجلة القيادة، تظهر رسالة تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة.  التحكّ
إذا واصل السـائق رفع يديه عن عجلة القيادة، يصدر صوت الجرس وتظهر رسـالة تحذير ويتم إلغاء الوظيفة 
ا بنفس الطريقة عندما يقوم السائق بتشغيل (تحريك) عجلة القيادة بمقادير صغيرة  مؤقتًا. يعمل هذا التنبيه أيضً

ا لظروف الطريق إلخ. فقط بشكل متواصل. على أنه من الممكن أال يتم إلغاء الوظيفة وذلك تبعً
الخطوط البيضاء (الصفراء) على جانب واحد فقط من الطريق ■

ال يعمل نظام LDA للجانب الذي لم يتم التمكن من تمييز خطوطه البيضاء (الصفراء).
الظروف التي يمكن للوظائف أال تعمل فيها بطريقة صحيحة ■

فـي األوضـاع التاليـة، قد ال يرصـد مستشـعر الكاميرا الخطـوط البيضاء (الصفـراء) وقد ال تعمـل الوظائف 
المختلفة بطريقة اعتيادية.

توجد ظالل على الطريق وهي موازية للخطوط البيضاء (الصفراء) أو تغطيها. ●
تتم قيادة السـيارة في منطقة ال توجد فيها خطوط بيضاء (صفراء)، مثل المنطقة الواقعة أمام بوابة تحصيل  ●

أجور الطرق أو نقطة تفتيش، أو عند تقاطع إلخ.
الخطوط البيضاء (الصفراء) مشققة، أو توجد ”عالمة رصيف مرتفعة“ أو حجارة. ●
ال يمكن رؤية الخطوط البيضاء (الصفراء) أو من الصعب رؤيتها بسبب الرمال إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على سطح طريق مبلل بفعل المطر أو الماء الراكد إلخ. ●
خطوط المرور صفراء (األمر الذي يعني أن رؤيتها قد تكون أصعب من رؤية الخطوط البيضاء). ●
الخطوط البيضاء (الصفراء) تمتد إلى رصيف (أو حافة مرتفعة) إلخ. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع، كالخرسانة. ●
تتم قيادة السيارة على سطح ساطع بفعل الضوء المنعكس إلخ. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة يتغيّر سطوعها بشكل مفاجئ، مثل مداخل ومخارج األنفاق إلخ. ●
تدخل في الكاميرا أضواء من األضواء الرئيسية للمركبات في االتجاه المقابل أو من الشمس إلخ. ●
ع الطرق وتتالقى إلخ. ● تتم قيادة السيارة حيث تتفرّ
تتم قيادة السيارة منحدر. ●
ج. ● تتم قيادة السيارة على طريق يميل لليمين أو اليسار، أو طريق متعرّ
تتم قيادة السيارة على طريق غير معبّد أو طريق وعر. ●
تتم قيادة السيارة حول منحنى (منعطف) حاد. ●
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حارة السير ضيّقة أو واسعة بشكل زائد. ●
ا بسبب تحميلها بأمتعة ثقيلة أو ضغط نفخ إطاراتها غير صحيح. ● السيارة مائلة بدرجة كبيرة جدً
ا. ● المسافة بين سيارتك والمركبة التي أمامها قصير جدً
ات في  ● ك لألعلى واألسفل بقدر كبير نتيجة لظروف الطريق أثناء القيادة (طرق سيئة أو تفسخّ السيارة تتحرّ

الطرق).
عدسات األضواء األمامية الرئيسية متسخة وينبعث منها ضوء خافت أثناء الليل، أو محور الشعاع منحرف. ●
ضت السيارة لرياح جانبية. ● تعرّ
قامت السيارة للتوّ بتغيير حارات السير أو اجتازت تقاطع طرق. ●
زة بإطارات ثلج إلخ. ● السيارة مجهّ

رسالة التحذير ■
تُسـتخدم رسـائل تحذير لإلشـارة إلى وجود خلل في النظام أو لتنبيه السـائق إلى ضرورة توخي الحذر أثناء 

القيادة. (ص ٤٦٤)
الضبط حسب الطلب ■

يمكنك تغيير التهيئات التالية.
تفاصيل التهيئةالوظيفة

ضبط حساسية المنبّهوظيفة منبّه مغادرة حارة السير
ضبط نوع المنبّه

م في توجيه عجلة القيادة تشغيل وإيقاف مساعدة عجلة القيادةوظيفة التحكّ

تشغيل وإيقاف الوظيفةوظيفة تحذير تمايل السيارة
ضبط حساسية المنبّه

بخصوص كيفية تغيير التهيئات، راجع ص ٥٥٨.
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ت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة مثبّ

ص الوظائف ملخّ
ا  م المسافة بين السيارتين، تتم زيادة سرعة السيارة وخفض سرعتها وإيقافها تلقائيً في وضع منظّ
لمواكبة التغيّرات في سـرعة المركبة التي في األمام حتى ولو لم يتم ضغط دواسـة السـرعة. في 

م في السرعة الثابتة (منظم القيادة بسرعة ثابتة)، تسير السيارة بسرعة ثابتة. وضع التحكّ
استعمل مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة على الطرق السريعة.

وضع منظم المسافة بين السيارتين (ص ٢٧٦) ●
م في السرعة الثابتة (ص ٢٨١) ● وضع التحكّ

مفتاح المسافة بين السيارتين  
شاشة العرض  

السرعة المبرمجة  
المؤشرات  

مفتاح مثبّت السرعة  

ا زً : إذا كان مجهّ
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قبل استخدام مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■
القيـادة بصورة آمنة هي مسـؤولية السـائق وحده. ال تعتمد على النظام وحده، وقـم بالقيادة بصورة آمنة عن 

ا باستمرار للمناطق المحيطة بسيارتك.  طريق االنتباه جيدً
م المساعدة لعمليات القيادة لتخفيف أعباء  مها. مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة يقدّ ا على المساعدة التي يقدّ السائق. لكن هناك قيودً
ا لحدود السـرعة وانسـيابية حركـة المرور وأحـوال الطرق واألحوال  د (برمج) السـرعة الصحيحة تبعً حـدّ

الجوية إلخ. السائق هو المسؤول عن التحقق من السرعة المبرمجة.
حتـى عندما يعمـل النظام بطريقة اعتيادية فإن حالة المركبة التي في األمـام كما يرصدها النظام تختلف عن 
ا، ويقيّم أخطار كل وضع ويقود السيارة بصورة  الحالة كما يالحظها السائق. لذا، يجب أن يظل السائق منتبهً
آمنـة. االعتمـاد على هذا النظام أو افتراض أن النظام يضمن السـالمة أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إلى وقوع 

حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تنبيهات بخصوص أنظمة مؤازرة القيادة ■

مها النظام. ا على المساعدة التي يقدّ قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية، ألن هناك قيودً
عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبّب في وقوع حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

مساعدة السائق في قياس مسافة التتبع ●
الغرض الوحيد من مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السـرعة الكاملة هو مساعدة السائق في 
ر  تحديد مسـافة التتبع بين سـيارة السـائق ومركبة معينة تسـير أمامها. وهو ليس آلية للسماح بالقيادة بتهوّ
ا يمكنه مسـاعدة السـائق في الظروف التي تنخفض فيها قابلية الرؤية. ويظل من  ودون انتباه، وليس نظامً

ا لكل ما يحيط بالسيارة. الضروري أن ينتبه السائق جيدً
مساعدة السائق في تقييم مسافة التتبع الصحيحة ●

د مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السـرعة الكاملة ما إذا كانت مسـافة التتبع بين سـيارة  يحدّ
السـائق ومركبة معينة تسـير أمامها ضمن النطاق المبرمج أم ال. وهو ال يستطيع القيام بأي عمليات تقييم 
د إن كانت هناك احتماالت للخطر في  ا وأن يحدّ أخـر. لذا فهناك ضرورة مطلقة بأن يظل السـائق حـذرً

أي وضع معيّن أم ال.
مساعدة السائق في تشغيل السيارة ●

تصادم مع مركبة تسير في األمام. لذا، في حالة وجود أي خطر على اإلطالق يجب على السائق السيطرة مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة له قدرة محدودة على منع أو تفادي حدوث 
ف بطريقـة صحيحة لضمان سـالمة جميـع األطراف ذات  علـى السـيارة بشـكل فوري ومباشـر والتصرّ

العالقة.
لتفادي التفعيل غير المقصود لمثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■

ل مثبّـت السـرعة الـراداري الديناميكي مـع نطاق السـرعة الكاملـة إلى وضـع اإليقاف باسـتعمال زر  حـوّ
التشغيل/اإليقاف ”ON/OFF“ عند عدم استعماله.
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ظروف غير مالئمة لمثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■
ال تستعمل مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة في أي من األوضاع التالية.

م غير الصحيح في السـرعة وقد يؤدي إلى وقوع حادث يُسـفر عن  القيام بذلك يمكن أن يتسـبب في التحكّ
الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

الطرق التي يوجد عليها مشاة أو دراجات هوائية إلخ ●
عند ازدحام حركة المرور ●
على الطرق ذات المنحنيات الحادة ●
جة ● على الطرق المتعرّ
على الطرق الزلقة، مثل تلك المغطاة بماء المطر أو الجليد أو الثلج ●
علـى المنحـدرات الحادة الميـالن، أو حيث تحـدث تغيرات مفاجئة بيـن المنحنيات الحـادة الصاعدة  ●

والهابطة 
ا على تل حاد الميالن. قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة هبوطً

عند مداخل الطرق السريعة بأنواعها ●
عندما تكون األحوال الجوية سيئة لدرجة تمنع المستشعرات من الرصد بصورة صحيحة (ضباب، ثلج،  ●

عواصف رملية، أمطار غزيرة، إلخ.)
عند وجود مطر أو ثلج إلخ على السطح األمامي للمستشعر الراداري أو مستشعر الكاميرا ●
في ظروف حركة المرور التي تتطلب زيادة وخفض السرعة بشكل متكرر ●
أثناء القطر الطارئ ●
عند سماع جرس تحذير اقتراب بشكل متكرر ●
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القيادة في وضع منظّم المسافة بين السيارتين
ا راداريًا لرصد وجود مركبات لمسافة تصل إلى m 100 (١٠٠ م)  هذا الوضع يسـتخدم مستشـعرً
تقريبًا أمام سـيارتك، ويقوم بتقييم مسـافة التتبّـع الحالية بين السـيارتين ويعمل للمحافظة على 

مسافة تتبّع مناسبة بين سيارتك والمركبة التي تسير في األمام.
الحظ أن المسافة بين السيارتين تتناقص عند هبوط منحدر طويل.

مثال على القيادة بسرعة ثابتة  
عند عدم وجود مركبات أمام سيارتك

ا برمجة المسافة المرغوبة بين السيارتين عن  تسـير السيارة بالسـرعة المبرمجة من قبل السائق. يمكن أيضً
طريق تشغيل مفتاح المسافة بين السيارتين.

مثال على القيادة المتباطئة والقيادة التتبعية  
إذا ظهرت أمام سيارتك مركبة تسير بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة

عند رصد وجود مركبة تسـير أمام سـيارتك، يقوم النظام بخفض سـرعة سـيارتك تلقائيًـا. عندما تقتضي 
ا أكبر لسرعة السيارة، يقوم النظام بتفعيل الفرامل (تضاء أضواء اإليقاف في هذا الوقت).  الضرورة خفضً
يسـتجيب النظـام للتغيّرات في سـرعة السـيارة التي أمامـك للمحافظة على المسـافة بين السـيارتين كما 
دهـا السـائق. يقوم تحذيـر االقتراب بتحذيرك عندما ال يسـتطيع النظام خفض السـرعة بالقدر الكافي  حدّ

لمنع سيارتك من اللحاق بالمركبة التي أمامك.
م في النظام). بعد أن  ا (يتم إيقاف السيارة بالتحكّ عندما تتوقف المركبة التي أمامك، تتوقف سيارتك أيضً
تنطلق السـيارة التي أمامك، يؤدي دفع ذراع مثبّت السـرعة لألعلى أو ضغط دواسـة السرعة إلى استئناف 

القيادة التتبعية.
مثال على التسريع   

عندما ال تبقى هناك أي مركبات تسير أمام سيارتك بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة
يقوم النظام بزيادة سـرعة السـيارة إلى أن يتم بلوغ السـرعة المبرمجة للسـيارة. ثم يعود النظام إلى وضع 

القيادة بسرعة ثابتة.
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برمجة سرعة السيارة (وضع منظّم المسافة بين السيارتين)
 “ON/OFF” اضغط زر التشغيل/اإليقاف  ١

لتفعيل مثبّت السرعة.
يضاء مؤشر مثبّت السرعة الراداري وتظهر رسالة 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
اضغـط الـزر مـرة أخـر إللغـاء تفعيـل مثبّـت 

السرعة.
التشـغيل/اإليقاف  زر  ضغـط  تـم  إذا 
”ON/OFF“ واسـتمر ضغطـه لمـدة ١٫٥ ثانية 

م في  أو أكثر، يتم تشـغيل النظام فـي وضع التحكّ
السرعة الثابتة. (ص ٢٨١)

قم بزيادة السرعة أو خفضها باستعمال دواسة   ٢
السرعة حتى تحصل على السرعة المرغوبة 
كم/سـاعة]   ٥٠]  50 km/h  ) للسـيارة 
تقريبًـا أو أعلـى) وادفـع الـذراع لألسـفل 

لبرمجة السرعة.
.“SET” يضاء مؤشر برمجة مثبّت السرعة

سـرعة السـيارة لحظة تحريـر الـذراع تصبح هي 
السرعة المبرمجة.

إذا تـم تشـغيل الذراع بينما كانت سـرعة السـيارة أقل مـن حوالى km/h 50 (٥٠ كم/سـاعة) مع وجود 
مركبة أمامك، يتم ضبط السرعة المبرمجة على حوالى km/h 50 (٥٠ كم/ساعة).
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تعديل السرعة المبرمجة
لتغيير السرعة المبرمجة، قم بتشغيل الذراع إلى أن تُعرض برمجة السرعة المرغوبة.

يزيد السرعة  
م بواسطة  (إال إذا كان قد تم إيقاف السيارة بالتحكّ

م المسافة بين السيارتين) النظام في وضع منظّ
يخفض السرعة  

ك الذراع لحظيًـا في االتجاه  تعديل دقيـق: حرّ
المرغوب.

تعديـل كبير: احتفظ بالذراع مسـحوبًا لألعلى 
ره (اتركه) عند  أو األسفل لتغيير السرعة، وحرّ

بلوغ السرعة المرغوبة.
م المسافة بين السيارتين، تزداد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي: في وضع منظّ

تعديل دقيق: بمقدار km/h 1 (١ كم/ساعة)*١ أو mph 1 (١ ميل/ساعة)*٢ كلما تم تشغيل الذراع
تعديل كبير: يزيد أو يخفض بخطوات مقدارها km/h 5 (٥ كم/ساعة)*١ أو mph 5 (٥ ميل/ساعة)*٢ 

تًا طالما بقي الذراع مثبّ
في وضع منظم القيادة بسرعة ثابتة (ص٢٨١)، تزداد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي: 
تعديل دقيق: بمقدار km/h 1.6 (١٫٦ كم/ساعة)*١ أو mph 1 (١ ميل/ساعة)*٢ كلما تم تشغيل الذراع

تًا. تعديل كبير: يستمر تغيّر السرعة طالما بقي الذراع مثبّ
“km/h” ١:  عندما تكون السرعة معروضة بالكيلومتر/ساعة*  
“MPH” ٢:  عندما تكون السرعة معروضة بالميل في الساعة*  
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تغيير المسافة بين السيارتين (وضع منظم المسافة بين السيارتين)
ضغـط المفتـاح يغيّـر المسـافة الفاصلـة بيـن 

السيارتين كما يلي:
طويلة  

متوسطة  
قصيرة  

يتـم ضبـط المسـافة بيـن السـيارتين تلقائيًـا على 
وضـع المسـافة الطويلة عنـد إدارة مفتـاح القدرة 

.ON إلى وضع التشغيل

مة عالمة السيارة المتقدّ

مة أمامك. ا عرض عالمة المركبة المتقدّ إذا كانت هناك مركبة تسير أمامك، يتم أيضً
تهيئات المسافة بين السيارتين (وضع منظم المسافة بين السيارتين)

قـم باختيـار مسـافة من الجـدول أدناه. الحظ أن المسـافات المبينة تناظر سـرعة سـيارة قدرها  
ا لسرعة السيارة. عند  km/h 80 (٨٠ كم/سـاعة). تزداد المسافة بين السيارتين أو تتناقص طبقً

م بواسطة النظام، تتوقف السيارة على مسافة معينة بين السيارتين  إيقاف السيارة عن طريق التحكّ
ا للوضع. تبعً

المسافة بين السيارتينخيارات المسافة
m 50 (٥٠ م) تقريبًاطويلة

m 40 (٤٠ م) تقريبًامتوسطة

m 30 (٣٠ م) تقريبًاقصيرة

م بواسطة النظام (وضع منظّم  استئناف القيادة التتبعية بعد إيقاف السيارة بفعل التحكّ
المسافة بين السيارتين)

بعد أن تنطلق السيارة التي أمامك، ادفع الذراع 
لألعلى.

ا القيـادة التتبعية إذا تم  تسـتأنف سـيارتك أيضً
ضغط دواسـة السـرعة بعـد أن تنطلق السـيارة 

التي أمامك.
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إلغاء واستئناف مثبّت السرعة
ـم في  سـحب الـذراع نحـوك يلغـي التحكّ  

السرعة.
ـا عند ضغط  م في السـرعة أيضً يتـم إلغـاء التحكّ

دواسة الفرامل.
ـم بواسـطة  (عندمـا يتـم إيقـاف السـيارة بالتحكّ
النظـام، ال يؤدي ضغط دواسـة الفرامل إلى إلغاء 

البرمجة.)
دفع الذراع لألعلى يسـتأنف تثبيت السرعة   
ويعيد سرعة السيارة إلى السرعة المبرمجة.

ولكن عند عدم رصد وجود مركبة في األمام، ال يتم اسـتئناف تشـغيل مثبّت السـرعة عندما تكون سـرعة 
السيارة حوالى km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) أو أقل.

تحذير االقتراب (وضع منظم المسافة بين السيارتين)
عندما تكـون سـيارتك قريبة جدا من السـيارة 
التـي تسـير أمامـك، وال يمكن خفض سـرعة 
السـيارة بالقـدر الكافـي تلقائيًا بواسـطة مثبّت 
السرعة، تومض الشاشة ويصدر صوت جرس 
لتنبيـه السـائق. ومن أمثلة ذلك أن يقوم سـائق 
آخـر بإقحـام مركبته أمام سـيارتك فجـأة أثناء 
لضمان ترك مسافة كافية بين السيارتين.تتبّعـك لمركبة أخر. اضغط دواسـة الفرامل 

قد ال تصدر التحذيرات عندما ■
في األحوال التالية، قد ال تحدث تحذيرات حتى ولو كانت المسافة بين السيارتين قصيرة.

إذا كانت المركبة التي أمامك تسير بسرعة مساوية لسرعة سيارتك أو أعلى منها ●
ا ● إذا كانت المركبة التي أمامك تسير بسرعة بطيئة جدً
بعد برمجة السرعة الثابتة مباشرة ●
عند ضغط دواسة السرعة ●
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م في السرعة الثابتة اختيار وضع التحكّ
م في  م في السـرعة الثابتة، تحافظ سـيارتك على سرعة ثابتة دون التحكّ عند اختيار وضع التحكّ
م المسافة بين السيارتين  المسافة بين السيارتين. ال تقم باختيار هذا الوضع إال إذا كان وضع منظّ

ال يعمل بطريقة صحيحة بسبب اتساخ المستشعر الراداري إلخ.
وضـع  فـي  السـرعة  مثبّـت  يكـون  بينمـا   ١
ه  اإليقـاف، اضغط الـزر ”ON/OFF“ وأبقِ

ا لمدة ١٫٥ ثانية أو أكثر. مضغوطً
بعـد ضغـط الـزر ”ON/OFF“ مباشـرة، يضـاء 
ل  مؤشـر مثبّت السرعة الراداري. بعد ذلك، يتحوّ

إلى مؤشر مثبّت السرعة.
ـم القيـادة بسـرعة ثابتة  التحويـل إلـى وضع منظّ
يكـون ممكنًا فقط عند تشـغيل الذراع بينما يكون 

مثبّت السرعة في وضع اإليقاف.
قم بزيادة السرعة أو خفضها باستعمال دواسة   ٢
السـرعة حتى تحصل على السـرعة المرغوبة 
كم/سـاعة]   ٥٠]  50 km/h) للسـيارة 
تقريبًا أو أعلى) وادفع الذراع لألسفل لبرمجة 

السرعة.
.“SET” يضاء مؤشر برمجة مثبّت السرعة

سـرعة السـيارة لحظة تحريـر الـذراع تصبح هي 
السرعة المبرمجة.

تعديل برمجة السرعة: ص ٢٧٨
إلغاء واستئناف السرعة المبرمجة: ص ٢٨٠
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يمكن برمجة مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة عندما ■
● .S أو يتم اختيار النطاق 4 أو نطاق أعلى للوضع D يكون ذراع ناقل الحركة على الوضع
يتم اختيار النطاق 4 أو نطاق أعلى للوضع D باستخدام مفتاح تبديل مواضع التروس. ●
سرعة السيارة km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى. ●

ولكـن عنـد رصـد مركبة في األمـام، يمكن برمجة مثبّت السـرعة الـراداري الديناميكي مع نطاق السـرعة 
الكاملة حتى ولو كانت سرعة السيارة أقل من km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) تقريبًا.

التسريع بعد برمجة سرعة السيارة ■
يمكن تسـريع حركة السـيارة باستخدام دواسـة السرعة. بعد التسريع، يتم اسـتئناف السرعة المبرمجة. ولكن 
فـي وضع منظم المسـافة بين السـيارتين، يمكن لسـرعة السـيارة أن تنخفـض إلى أقل من السـرعة المبرمجة 

للمحافظة على المسافة بين سيارتك والمركبة التي تسير أمامها.
عندما يتم إيقاف السيارة أثناء القيادة التتبعية ■

دفع الذراع لألعلى أثناء توقف المركبة التي في األمام يؤدي إلى استئناف القيادة التتبعية إذا بدأت المركبة  ●
التي في األمام بالحركة خالل حوالى ٣ ثوانٍ بعد دفع الذراع لألعلى.

إذا بدأت المركبة التي في األمام بالحركة خالل ٣ ثوانٍ بعد توقف سيارتك، يتم استئناف القيادة التتبعية. ●
اإللغاء التلقائي لوضع منظم المسافة بين السيارتين ■

يتم تلقائيًا إلغاء وضع منظم المسافة بين السيارتين في األوضاع التالية.
انخفـاض سـرعة السـيارة الفعلية إلى km/h 40 (٤٠ كم/سـاعة) تقريبًا أو أقل عند عـدم وجود مركبات  ●

أمامك.
المركبة التي أمام سيارتك غادرت حارة السير عندما كانت سيارتك تتبعها بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) ●

 تقريبًا أو أقل. ما لم يحدث ذلك فلن يتمكن المستشعر من رصد المركبة بصورة صحيحة. (تظهر الرسالة 
”ال توجد أمامك سيارات مثبت السرعة غير متاح“ في شاشة عرض المعلومات المتعددة)

● .VSC م في استقرار السيارة يتم تفعيل نظام التحكّ
م في الجرّ TRC لفترة من الزمن. ● يتم تفعيل نظام التحكّ
● .TRC أو VSC عند إيقاف نظام
ال يتمكن المستشعر من الرصد بصورة صحيحة ألنه مغطى بطريقة ما. ●
تم تفعيل فرملة ما قبل التصادم. ●
ل. ● تشغيل (استخدام) فرامل اإليقاف المطوّ
م بواسطة النظام على منحدر حاد. ● إيقاف السيارة بالتحكّ
م بواسطة النظام: ● يتم رصد ما يلي عندما يتم إيقاف السيارة بالتحكّ

عدم ارتداء السائق لحزام المقعد.• 
باب السائق مفتوح.• 
ظلت السيارة متوقفة لمدة ٣ دقائق تقريبًا• 

إذا تم إلغاء وضع منظم المسـافة بين السـيارتين تلقائيًا ألي سـبب آخر فقد يكون النظام مصابًا بخلل. اتصل 
بوكيل لكزس المحلي.
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م في السرعة الثابتة ■ اإللغاء التلقائي لوضع التحكّ
م القيادة بسرعة ثابتة في األوضاع التالية: يتم تلقائيًا إلغاء وضع منظّ

سرعة السيارة الفعلية أقل من سرعة السيارة المبرمجة بأكثر من km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●
انخفاض سرعة السيارة الفعلية عن km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●
● .VSC م في استقرار السيارة يتم تفعيل نظام التحكّ
م في الجرّ TRC لفترة من الزمن. ● يتم تفعيل نظام التحكّ
● .TRC أو VSC عند إيقاف نظام
يتم تفعيل فرملة ما قبل التصادم. ●

م القيادة بسرعة ثابتة تلقائيًا ألي سبب آخر فقد يكون النظام مصابًا بخلل. اتصل بوكيل  إذا تم إلغاء وضع منظّ
لكزس المحلي.

رسائل وأجراس التحذير الخاصة بمثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة ■
تُسـتخدم رسـائل وأجـراس التحذير لإلشـارة إلى وجود خلل في النظام أو لتنبيه السـائق إلـى ضرورة توخي 
الحـذر أثنـاء القيادة. إذا ظهرت رسـالة تحذيرية في شاشـة عرض المعلومـات المتعددة، اقرأ الرسـالة واتّبع 

التعليمات.  (ص ٤٦٤)
عندما ال يتمكن المستشعر من رصد السيارات التي في األمام بطريقة صحيحة ■

ا للظروف، قم باسـتخدام دواسـة الفرامل عندما يكون تخفيض النظام للسـرعة غير  فـي الحاالت التالية وتبعً
كافٍ أو قم باستخدام دواسة السرعة عندما يكون التسريع مطلوبًا.

بمـا أن المستشـعر قد ال يتمكن من رصد األنواع التالية من المركبات بصـورة صحيحة، لذا فقد ال يتم تفعيل 
تحذير االقتراب (ص٢٨٠).

المركبات التي تقتحم الطريق أمام سيارتك بشكل مفاجئ ●
المركبات التي تسير بسرعات منخفضة ●
ك في نفس حارة السير ● المركبات التي ال تتحرّ
لة، إلخ) ● المركبات ذات األطراف الخلفية الصغيرة (المقطورات غير المحمّ

الدراجات النارية التي تسير في نفس حارة السير ●
إذا كانت المياه أو الثلوج المتناثرة بفعل حركة المركبات األخر تعيق قدرة المستشعر على الرصد ●
مـة سـيارتك متجهـة نحو األعلـى (نتيجة  ● إذا كانـت مقدّ

لوجود حمولة ثقيلة في حجيرة األمتعة، إلخ)



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٨٤

GS450h_300h_OM30G75H

المركبة التي أمام سيارتك لها خلوص أرضي عالٍ بشكل  ●
زائد

م المسافة بين السيارتين بطريقة صحيحة ■ الظروف التي قد ال يعمل فيها منظّ
ا للوضع) حسبما تقتضيه  في حالة الظروف التالية، قم بتشـغيل دواسـة الفرامل (أو دواسـة السرعة، وذلك تبعً

الضرورة.
بما أن المستشعر قد ال يتمكن من رصد المركبات التي أمام سيارتك بصورة صحيحة، لذا فقد ال يعمل النظام 

كما ينبغي.
عنـد وجـود انحنـاءات في الطريـق أو إذا كانـت حارات  ●

السير ضيقة

إذا كان تشـغيل عجلـة القيادة أو موقعك في حارة السـير  ●
ين غير مستقرَ

عندما تبطئ السيارة التي أمامك سرعتها بصورة مفاجئة ●
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ت السرعة الراداري الديناميكي مثبّ

ص الوظائف ملخّ
م المسافة بين السيارتين، تتم زيادة سرعة السيارة وخفض سرعتها تلقائيًا لمواكبة  في وضع منظّ
التغيّـرات في سـرعة المركبـة التي في األمام حتى ولو لم يتم ضغط دواسـة السـرعة. في وضع 

م في السرعة الثابتة (منظم القيادة بسرعة ثابتة)، تسير السيارة بسرعة ثابتة. التحكّ
استعمل مثبّت السرعة الراداري الديناميكي على الطرق السريعة بأنواعها.

وضع منظم المسافة بين السيارتين (ص ٢٨٨) ●
م في السرعة الثابتة (ص ٢٩٣) ● وضع التحكّ

مفتاح المسافة بين السيارتين  
شاشة العرض  

السرعة المبرمجة  
المؤشرات  

مفتاح مثبّت السرعة  

ا زً : إذا كان مجهّ
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قبل استعمال مثبّت السرعة الراداري الديناميكي ■
القيـادة بصورة آمنة هي مسـؤولية السـائق وحده. ال تعتمد على النظام وحده، وقـم بالقيادة بصورة آمنة عن 

ا باستمرار للمناطق المحيطة بسيارتك.  طريق االنتباه جيدً
ا  م المساعدة لعمليات القيادة لتخفيف أعباء السائق. لكن هناك قيودً مها. مثبّت السرعة الراداري الديناميكي يقدّ على المساعدة التي يقدّ
ا لحدود السـرعة وانسـيابية حركـة المرور وأحـوال الطرق واألحوال  د (برمج) السـرعة الصحيحة تبعً حـدّ

الجوية إلخ. السائق هو المسؤول عن التحقق من السرعة المبرمجة. 
حتـى عندما يعمـل النظام بطريقة اعتيادية فإن حالة المركبة التي في األمـام كما يرصدها النظام تختلف عن 
ا، ويقيّم أخطار كل وضع ويقود السيارة بصورة  الحالة كما يالحظها السائق. لذا، يجب أن يظل السائق منتبهً
آمنـة. االعتمـاد على هذا النظام أو افتراض أن النظام يضمن السـالمة أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إلى وقوع 

حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
تنبيهات بخصوص أنظمة مؤازرة القيادة ■

مها النظام. ا على المساعدة التي يقدّ قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية، ألن هناك قيودً
عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبّب في وقوع حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

مساعدة السائق في قياس مسافة التتبع ●
الغـرض الوحيـد لمثبّت السـرعة الراداري الديناميكي هو مسـاعدة السـائق في تحديد مسـافة التتبع بين 
ا يمكنه  ر ودون انتباه، وليس نظامً سـيارته ومركبة معينة تسير أمامها. وهو ليس آلية للسـماح بالقيادة بتهوّ
ا  مسـاعدة السـائق في الظروف التي تنخفض فيها قابلية الرؤية. ويظل من الضروري أن ينتبه السـائق جيدً

لكل ما يحيط بالسيارة.
مساعدة السائق في تقييم مسافة التتبع الصحيحة ●

د مثبّت السـرعة الراداري الديناميكي ما إذا كانت مسـافة التتبع بين سيارة السائق ومركبة معينة تسير  يحدّ
أمامهـا هـي مسـافة صحيحة أم ال. وهو ال يسـتطيع القيام بـأي عمليات تقييم أخر. لـذا فهناك ضرورة 

د إن كانت هناك احتماالت للخطر في أي وضع معيّن أم ال. ا وأن يحدّ مطلقة بأن يظل السائق حذرً
مساعدة السائق في تشغيل السيارة ●

األمام. لذا، في حالة وجود أي خطر على اإلطالق يجب على السائق السيطرة على السيارة بشكل فوري مثبّت السرعة الراداري الديناميكي له قدرة محدودة على منع أو تفادي حدوث تصادم مع مركبة تسير في 
ف بطريقة صحيحة لضمان سالمة جميع األطراف ذات العالقة. ومباشر والتصرّ

د لمثبّت السرعة الراداري الديناميكي ■ لتجنب التفعيل غير المتعمّ
 “ON/OFF” ل مثبّت السرعة الراداري الديناميكي إلى وضع اإليقاف باستعمال زر التشغيل/اإليقاف حوّ

عند عدم االستعمال.
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األوضاع غير المالئمة لمثبّت السرعة الراداري الديناميكي ■
ال تستعمل مثبّت السرعة الراداري الديناميكي في أي من األوضاع التالية.

م غير الصحيح في السـرعة وقد يؤدي إلى وقوع حادث يُسـفر عن  القيام بذلك يمكن أن يتسـبب في التحكّ
الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

الطرق التي يوجد عليها مشاة أو دراجات هوائية إلخ ●
عند ازدحام حركة المرور ●
على الطرق ذات المنحنيات الحادة ●
جة ● على الطرق المتعرّ
على الطرق الزلقة، مثل تلك المغطاة بماء المطر أو الجليد أو الثلج ●
علـى المنحـدرات الحادة الميـالن، أو حيث تحـدث تغيرات مفاجئة بيـن المنحنيات الحـادة الصاعدة  ●

والهابطة 
ا على تل حاد الميالن. قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة هبوطً

عند مداخل الطرق السريعة بأنواعها ●
عندما تكون األحوال الجوية سيئة لدرجة تمنع المستشعرات من الرصد بصورة صحيحة (ضباب، ثلج،  ●

عواصف رملية، أمطار غزيرة، إلخ.)
عند وجود مطر أو ثلج إلخ على السطح األمامي للمستشعر الراداري أو مستشعر الكاميرا ●
في ظروف حركة المرور التي تتطلب زيادة وخفض السرعة بشكل متكرر ●
أثناء القطر الطارئ ●
عند سماع جرس تحذير اقتراب بشكل متكرر ●
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القيادة في وضع منظّم المسافة بين السيارتين
ا راداريًا لرصد وجود مركبات لمسافة تصل إلى m 100 (١٠٠ م)  هذا الوضع يسـتخدم مستشـعرً
تقريبًا أمام سـيارتك، ويقوم بتقييم مسـافة التتبّـع الحالية بين السـيارتين ويعمل للمحافظة على 

مسافة تتبّع مناسبة بين سيارتك والمركبة التي تسير في األمام.
الحظ أن المسافة بين السيارتين تتناقص عند هبوط منحدر طويل.

مثال على القيادة بسرعة ثابتة  
عند عدم وجود مركبات أمام سيارتك

ا برمجة المسافة المرغوبة بين السيارتين عن  تسـير السيارة بالسـرعة المبرمجة من قبل السائق. يمكن أيضً
طريق تشغيل مفتاح المسافة بين السيارتين.

مثال على القيادة المتباطئة والقيادة التتبعية  
إذا ظهرت أمام سيارتك مركبة تسير بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة

عند رصد وجود مركبة تسـير أمام سـيارتك، يقوم النظام بخفض سـرعة سـيارتك تلقائيًـا. عندما تقتضي 
ا أكبر لسرعة السيارة، يقوم النظام بتفعيل الفرامل (تضاء أضواء اإليقاف في هذا الوقت).  الضرورة خفضً
يسـتجيب النظـام للتغيّرات في سـرعة السـيارة التي أمامـك للمحافظة على المسـافة بين السـيارتين كما 
دهـا السـائق. يقوم تحذيـر االقتراب بتحذيرك عندما ال يسـتطيع النظام خفض السـرعة بالقدر الكافي  حدّ

لمنع سيارتك من اللحاق بالمركبة التي أمامك.
مثال على التسريع   

عندما ال تبقى هناك أي مركبات تسير أمام سيارتك بسرعة أبطأ من السرعة المبرمجة
يقوم النظام بزيادة سـرعة السـيارة إلى أن يتم بلوغ السـرعة المبرمجة للسـيارة. ثم يعود النظام إلى وضع 

القيادة بسرعة ثابتة.
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برمجة سرعة السيارة (وضع منظّم المسافة بين السيارتين)
 “ON/OFF” اضغط زر التشغيل/اإليقاف  ١

لتفعيل مثبّت السرعة.
يضاء مؤشر مثبّت السرعة الراداري وتظهر رسالة 

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
اضغـط الـزر مـرة أخـر إللغـاء تفعيـل مثبّـت 

السرعة.
 “ON/OFF” إذا تم ضغط زر التشـغيل/اإليقاف
واسـتمر ضغطـه لمـدة ١٫٥ ثانيـة أو أكثـر، يتـم 
م في السرعة الثابتة.  تشغيل النظام في وضع التحكّ

(ص ٢٨١)
قم بزيادة السـرعة أو خفضها باسـتعمال دواسة   ٢
السـرعة حتـى تحصل علـى السـرعة المرغوبة 
كم/سـاعة]   ٥٠]  50 km/h) للسـيارة 
تقريبًـا أو أعلـى) وادفـع الـذراع لألسـفل 

لبرمجة السرعة.
.“SET” يضاء مؤشر برمجة مثبّت السرعة

سـرعة السـيارة لحظة تحريـر الـذراع تصبح هي 
السرعة المبرمجة.
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تعديل السرعة المبرمجة
لتغيير السرعة المبرمجة، قم بتشغيل الذراع إلى أن تُعرض برمجة السرعة المرغوبة.

يزيد السرعة  
يخفض السرعة  

ك الذراع لحظيًـا في االتجاه  تعديل دقيـق: حرّ
المرغوب.

تعديـل كبير: احتفظ بالذراع مسـحوبًا لألعلى 
ره (اتركه) عند  أو األسفل لتغيير السرعة، وحرّ

بلوغ السرعة المرغوبة.
م المسافة بين السيارتين، تزداد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي: في وضع منظّ

تعديل دقيق: بمقدار km/h 1 (١ كم/ساعة)*١ أو mph 1 (١ ميل/ساعة)*٢ كلما تم تشغيل الذراع
تعديل كبير: يزيد أو يخفض بخطوات مقدارها km/h 5 (٥ كم/ساعة)*١ أو mph 5 (٥ ميل/ساعة)*٢ 

تًا طالما بقي الذراع مثبّ
م القيادة بسرعة ثابتة (ص ٢٨١)، تزداد السرعة المبرمجة أو تنخفض كما يلي: في وضع منظّ
تعديل دقيق: بمقدار km/h 1.6 (١٫٦ كم/ساعة)*١ أو mph 1 (١ ميل/ساعة)*٢ كلما تم تشغيل الذراع

تًا. تعديل كبير: يستمر تغيّر السرعة طالما بقي الذراع مثبّ
“km/h” عندما تكون السرعة معروضة بالكيلومتر/ساعة  :١*  
“MPH” عندما تكون السرعة معروضة بالميل في الساعة  :٢*  
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تغيير المسافة بين السيارتين (وضع منظم المسافة بين السيارتين)
ضغـط المفتـاح يغيّـر المسـافة الفاصلـة بيـن 

السيارتين كما يلي:
طويلة  

متوسطة  
قصيرة  

يتم ضبط المسافة بين السيارتين تلقائيًا على وضع 
المسافة الطويلة عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع 

.ON التشغيل

مة عالمة السيارة المتقدّ

مة أمامك. ا عرض عالمة المركبة المتقدّ إذا كانت هناك مركبة تسير أمامك، يتم أيضً
تهيئات المسافة بين السيارتين (وضع منظم المسافة بين السيارتين)

قـم باختيـار مسـافة من الجـدول أدناه. الحظ أن المسـافات المبينة تناظر سـرعة سـيارة قدرها 
ا لسرعة السيارة. km/h 80 (٨٠ كم/ساعة). تزداد المسافة بين السيارتين أو تتناقص طبقً

المسافة بين السيارتينخيارات المسافة
m 50 (٥٠ م) تقريبًاطويلة

m 40 (٤٠ م) تقريبًامتوسطة

m 30 (٣٠ م) تقريبًاقصيرة
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إلغاء واستئناف مثبّت السرعة
ـم في  سـحب الـذراع نحـوك يلغـي التحكّ  

السرعة.
ـا عند ضغط  م في السـرعة أيضً يتـم إلغـاء التحكّ

دواسة الفرامل.
دفع الذراع لألعلى يسـتأنف تثبيت السرعة   
ويعيد سرعة السيارة إلى السرعة المبرمجة.

ولكن ال يتم اسـتئناف مثبّت السـرعة عندما تكون 
سرعة السيارة حوالى km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) 

أو أقل.
تحذير االقتراب (وضع منظم المسافة بين السيارتين)

عندما تكـون سـيارتك قريبة جدا من السـيارة 
التـي تسـير أمامـك، وال يمكن خفض سـرعة 
السـيارة بالقـدر الكافـي تلقائيًا بواسـطة مثبّت 
السرعة، تومض الشاشة ويصدر صوت جرس 
لتنبيـه السـائق. ومن أمثلة ذلك أن يقوم سـائق 
آخـر بإقحـام مركبته أمام سـيارتك فجـأة أثناء 
لضمان ترك مسافة كافية بين السيارتين.تتبّعـك لمركبة أخر. اضغط دواسـة الفرامل 

قد ال تصدر التحذيرات عندما ■
في األحوال التالية، قد ال تحدث تحذيرات حتى ولو كانت المسافة بين السيارتين قصيرة.

إذا كانت المركبة التي أمامك تسير بسرعة مساوية لسرعة سيارتك أو أعلى منها ●
ا ● إذا كانت المركبة التي أمامك تسير بسرعة بطيئة جدً
بعد برمجة السرعة الثابتة مباشرة ●
عند ضغط دواسة السرعة ●
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م في السرعة الثابتة اختيار وضع التحكّ
م في  م في السـرعة الثابتة، تحافظ سـيارتك على سرعة ثابتة دون التحكّ عند اختيار وضع التحكّ
م المسافة بين السيارتين  المسافة بين السيارتين. ال تقم باختيار هذا الوضع إال إذا كان وضع منظّ

ال يعمل بطريقة صحيحة بسبب اتساخ المستشعر الراداري إلخ.
وضـع  فـي  السـرعة  مثبّـت  يكـون  بينمـا   ١
ه  اإليقـاف، اضغط الـزر ”ON/OFF“ وأبقِ

ا لمدة ١٫٥ ثانية أو أكثر. مضغوطً
بعـد ضغـط الـزر ”ON/OFF“ مباشـرة، يضـاء 
ل  مؤشـر مثبّت السرعة الراداري. بعد ذلك، يتحوّ

إلى مؤشر مثبّت السرعة.
ـم القيـادة بسـرعة ثابتة  التحويـل إلـى وضع منظّ
يكـون ممكنًا فقط عند تشـغيل الذراع بينما يكون 

مثبّت السرعة في وضع اإليقاف.
قم بزيادة السرعة أو خفضها باستعمال دواسة   ٢
السـرعة حتى تحصل على السـرعة المرغوبة 
كم/سـاعة]   ٥٠]  50 km/h) للسـيارة 
تقريبًا أو أعلى) وادفع الذراع لألسفل لبرمجة 

السرعة.
.“SET” يضاء مؤشر برمجة مثبّت السرعة

سـرعة السـيارة لحظة تحريـر الـذراع تصبح هي 
السرعة المبرمجة.

تعديل برمجة السرعة: ص ٢٩٠
إلغاء واستئناف السرعة المبرمجة: ص ٢٩٢
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يمكن برمجة مثبّت السرعة الراداري الديناميكي عندما ■
● .S أو يتم اختيار النطاق 4 أو نطاق أعلى للوضع D يكون ذراع ناقل الحركة على الوضع
يتم اختيار النطاق 4 أو نطاق أعلى للوضع D باستخدام مفتاح تبديل مواضع التروس. ●
سرعة السيارة km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أعلى. ●

التسريع بعد برمجة سرعة السيارة ■
يمكن تسـريع حركة السـيارة باستخدام دواسـة السرعة. بعد التسريع، يتم اسـتئناف السرعة المبرمجة. ولكن 
فـي وضع منظم المسـافة بين السـيارتين، يمكن لسـرعة السـيارة أن تنخفـض إلى أقل من السـرعة المبرمجة 

للمحافظة على المسافة بين سيارتك والمركبة التي تسير أمامها.
اإللغاء التلقائي لوضع منظم المسافة بين السيارتين ■

يتم تلقائيًا إلغاء وضع منظم المسافة بين السيارتين في األوضاع التالية.
انخفاض سرعة السيارة الفعلية إلى km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا أو أقل. ●
● .VSC م في استقرار السيارة يتم تفعيل نظام التحكّ
م في الجرّ TRC لفترة من الزمن. ● يتم تفعيل نظام التحكّ
● .TRC أو VSC عند إيقاف نظام
عند تفعيل وضع الثلج. ●
ال يتمكن المستشعر من الرصد بصورة صحيحة ألنه مغطى بطريقة ما. ●
يتم تفعيل فرملة ما قبل التصادم. ●

إذا تم إلغاء وضع منظم المسـافة بين السـيارتين تلقائيًا ألي سـبب آخر فقد يكون النظام مصابًا بخلل. اتصل 
بوكيل لكزس المحلي.

م في السرعة الثابتة ■ اإللغاء التلقائي لوضع التحكّ
م القيادة بسرعة ثابتة في األوضاع التالية: يتم تلقائيًا إلغاء وضع منظّ

سرعة السيارة الفعلية أقل من سرعة السيارة المبرمجة بأكثر من km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●
انخفاض سرعة السيارة الفعلية عن km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●
● .VSC م في استقرار السيارة يتم تفعيل نظام التحكّ
م في الجرّ TRC لفترة من الزمن. ● يتم تفعيل نظام التحكّ
● .TRC أو VSC عند إيقاف نظام
يتم تفعيل فرملة ما قبل التصادم. ●

م القيادة بسرعة ثابتة تلقائيًا ألي سبب آخر فقد يكون النظام مصابًا بخلل. اتصل بوكيل  إذا تم إلغاء وضع منظّ
لكزس المحلي.

رسائل وأجراس التحذير الخاصة بمثبّت السرعة الراداري الديناميكي ■
تُسـتخدم رسـائل وأجـراس التحذير لإلشـارة إلى وجود خلل في النظام أو لتنبيه السـائق إلـى ضرورة توخي 
الحـذر أثنـاء القيادة. إذا ظهرت رسـالة تحذيرية في شاشـة عرض المعلومـات المتعددة، اقرأ الرسـالة واتّبع 

التعليمات. (ص ٤٦٤)
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عندما ال يتمكن المستشعر من رصد السيارات التي في األمام بطريقة صحيحة ■
ا للظروف، قم باسـتخدام دواسـة الفرامل عندما يكون تخفيض النظام للسـرعة غير  فـي الحاالت التالية وتبعً

كافٍ أو قم باستخدام دواسة السرعة عندما يكون التسريع مطلوبًا.
بمـا أن المستشـعر قد ال يتمكن من رصد األنواع التالية من المركبات بصـورة صحيحة، لذا فقد ال يتم تفعيل 

تحذير االقتراب (ص ٢٩٢). 
المركبات التي تقتحم الطريق أمام سيارتك بشكل مفاجئ ●
المركبات التي تسير بسرعات منخفضة ●
ك في نفس حارة السير ● المركبات التي ال تتحرّ
لة، إلخ) ● المركبات ذات األطراف الخلفية الصغيرة (المقطورات غير المحمّ

الدراجات النارية التي تسير في نفس حارة السير ●
إذا كانت المياه أو الثلوج المتناثرة بفعل حركة المركبات األخر تعيق قدرة المستشعر على الرصد ●
مـة سـيارتك متجهـة نحو األعلـى (نتيجة  ● إذا كانـت مقدّ

لوجود حمولة ثقيلة في حجيرة األمتعة، إلخ)

المركبة التي أمام سيارتك لها خلوص أرضي عالٍ بشكل  ●
زائد
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م المسافة بين السيارتين بطريقة صحيحة ■ الظروف التي قد ال يعمل فيها منظّ
ا للوضع) حسبما تقتضيه  في حالة الظروف التالية، قم بتشـغيل دواسـة الفرامل (أو دواسـة السرعة، وذلك تبعً

الضرورة.
بما أن المستشعر قد ال يتمكن من رصد المركبات التي أمام سيارتك بصورة صحيحة، لذا فقد ال يعمل النظام 

كما ينبغي.
عنـد وجـود انحنـاءات في الطريـق أو إذا كانـت حارات  ●

السير ضيقة

إذا كان تشـغيل عجلـة القيادة أو موقعك في حارة السـير  ●
ين غير مستقرَ

عندما تبطئ السيارة التي أمامك سرعتها بصورة مفاجئة ●
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ت السرعة مثبّ

ص الوظائف ملخّ
استخدم مثبّت السرعة للقيادة بسرعة محددة دون الضغط على دواسة السرعة. 

السرعة المبرمجة  
المؤشرات  

مفتاح مثبّت السرعة  

برمجة سرعة السيارة
 “ON/OFF” اضغط زر التشغيل/اإليقاف  ١

لتفعيل مثبّت السرعة. 
يضاء مؤشر مثبّت السرعة.

اضغـط الـزر مـرة أخـر إللغـاء تفعيـل مثبّـت 
السرعة. 

قـم بزيـادة أو خفـض سـرعة السـيارة إلى   ٢
السـرعة المرغوبة، ثم ادفع الذراع لألسفل 

لبرمجة السرعة.
.“SET” يضاء مؤشر برمجة مثبّت السرعة

سـرعة السـيارة لحظة تحريـر الـذراع تصبح هي 
السرعة المبرمجة.

ا زً : إذا كان مجهّ
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تعديل السرعة المبرمجة
لتغيير السرعة المبرمجة، قم بتشغيل الذراع إلى أن تحصل على برمجة السرعة المرغوبة.

يزيد السرعة  
يخفض السرعة  

ك الـذراع لحظيًا فـي االتجاه  تعديـل دقيـق: حـرّ
المرغوب.

تعديـل كبيـر: قـم بتثبيـت الـذراع فـي االتجـاه 
المرغوب.

تزيد أو تنخفض السرعة المبرمجة كاآلتي:
تعديل دقيق: بما يقارب km/h 1.6 (١٫٦ كم/ساعة) لكل مرة يتم فيها تشغيل الذراع.

تعديل كبير: يمكن زيادة أو خفض السرعة المبرمجة بشكل مستمر إلى أن يتم تحرير الذراع.
إلغاء واستئناف تثبيت السرعة

سحب الذراع نحوك يلغي تثبيت السرعة.  
ـا عند اسـتعمال  يتـم إلغـاء برمجـة السـرعة أيضً

الفرامل.
م في  دفع الـذراع لألعلـى يسـتأنف التحكّ  

السرعة الثابتة.
يكـون االسـتئناف ممكنًـا عندمـا تكـون سـرعة 
السـيارة أعلـى مـن km/h 40 (٤٠ كم/سـاعة) 

تقريبًا.

يمكن برمجة مثبّت السرعة عندما ■
● .S أو يتم اختيار النطاق 4 أو نطاق أعلى للوضع D يكون ذراع ناقل الحركة على الوضع
يتم اختيار نطاق التروس 4 أو أعلى من الوضع D باستخدام مفاتيح تبديل مواضع التروس. ●
سرعة السيارة أعلى من km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●

التسريع بعد برمجة سرعة السيارة ■
يمكن زيادة سرعة السيارة بالطريقة االعتيادية. بعد زيادة السرعة، يتم استئناف السرعة المبرمجة. ●
حتى بدون إلغاء مثبّت السـرعة، يمكن زيادة السـرعة المبرمجة بتسـريع السيارة أوالً إلى السرعة المرغوبة  ●

ثم دفع الذراع لألسفل لبرمجة السرعة الجديدة.
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اإللغاء التلقائي لمثبّت السرعة ■
يتوقف مثبّت السرعة عن تثبيت سرعة السيارة في أي من الحاالت التالية. 

عندما تنخفض سـرعة السـيارة الفعلية عن سـرعة السـيارة المبرمجة بأكثر من km/h 16 (١٦ كم/ساعة)  ●
تقريبًا.

نة في الذاكرة. في هذه الحالة، ال يتم االحتفاظ بالسرعة المبرمجة المخزّ
عندما تكون سرعة السيارة الفعلية أقل من km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريبًا. ●
● .VSC م في استقرار السيارة يتم تفعيل نظام التحكّ
م في الجرّ TRC لفترة من الزمن. ● يتم تفعيل نظام التحكّ
● .VSC OFF بضغط المفتاح TRC أو VSC عند إيقاف النظام

إذا تم عرض رسالة التحذير الخاصة بمثبّت السرعة على شاشة عرض المعلومات المتعددة ■
اضغط زر التشـغيل/اإليقاف ”ON/OFF“ مرة إللغاء تفعيل النظام، ثم اضغط الزر مرة أخر إلعادة تفعيل 

النظام.
إذا لم تتمكن من برمجة (تثبيت) السرعة بواسطة مثبّت السرعة أو إذا تم إلغاء مثبّت السرعة تلقائيًا بعد تفعيله 

ع السيارة للفحص لد وكيل لكزس المحلي.  مباشرة فقد يكون مثبّت السرعة مصابًا بخلل. أخضِ

لتفادي التشغيل غير المقصود لمثبّت السرعة ■
ل مثبّت السرعة إلى وضع اإليقاف باستعمال زر التشغيل/اإليقاف ”ON/OFF“ عند عدم االستعمال. حوّ

األوضاع غير المالئمة لتثبيت السرعة ■
ال تستعمل مثبّت السرعة في أي من األوضاع التالية.

القيام بذلك يمكن أن يتسـبب في فقدان السـيطرة وقد يؤدي إلى وقوع حادث يُسـفر عن الوفاة أو اإلصابة 
بجروح خطيرة.

عند ازدحام حركة المرور ●
على الطرق ذات المنحنيات الحادة ●
جة ● على الطرق المتعرّ
على الطرق الزلقة، مثل تلك المغطاة بماء المطر أو الجليد أو الثلج ●
على التالل الحادة الميالن ●

ا على تل حاد الميالن. قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة هبوطً
أثناء القطر الطارئ ●
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مفتاح اختيار وضع القيادة

يمكن اختيار أوضاع القيادة لمالئمة ظروف القيادة.
زة بنظام التعليق المتغيّر المتكيّف السيارات غير المجهّ

الوضع العادي  
للقيادة العادية.

الوضع أو االقتصادية القيادة وضع يكون عندما العادي الوضع إلى القيادة وضع لتغيير المفتاح اضغط
ا. الرياضي مختارً

وضع القيادة االقتصادية  
اسـتعمل وضع القيادة االقتصادية للمسـاعدة على تحقيق استهالك منخفض للوقود أثناء 

الرحالت التي يكثر فيها التسريع.
ا وتتم إدارة مفتاح اختيار وضع القيادة إلى اليسار، يضاء  عندما ال يكون وضع القيادة االقتصادية مختارً

مؤشر الوضع االقتصادي ”ECO“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
الوضع الرياضي  

د وتوجيه عجلة القيادة. مالئم  م في نظام الهايبرِ يساعد تجاوب التسريع عن طريق التحكّ
للقيادة التي تكون فيها دقة التوجيه مطلوبة، كما عند القيادة على الطرق الجبلية.

ا وتتم إدارة مفتاح اختيار وضع القيادة إلى اليمين، يضاء مؤشر  عندما ال يكون الوضع  الرياضي مختارً
د إلى  الوضع الرياضي ”SPORT“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة، ويتغيّر مؤشر نظام الهايبرِ

ك. (ص ١٠٠) عداد دورات المحرّ
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زة بنظام التعليق المتغيّر المتكيّف السيارات المجهّ

باستثناء موديالت 
F SPORT

موديالت 
F SPORT

الوضع العادي/الوضع المضبوط حسب الطلب  
يتـم اختيار الوضع العادي والوضع المضبوط حسـب الطلب بضغط مفتاح اختيار وضع 
القيـادة. كلمـا تم ضغـط المفتـاح، يتغيّر الوضـع المختار بيـن الوضع العـادي والوضع 
المضبـوط حسـب الطلب. عندمـا يتم اختيـار الوضع المضبوط حسـب الطلـب، يضاء 

.“CUSTOMIZE” أو “Customize” المؤشر
اضغط المفتاح لتغيير وضع القيادة إلى الوضع العادي عندما يكون وضع القيادة االقتصادية أو الوضع 

ا. الرياضي مختارً
الوضع العادي• 

للقيادة العادية.
الوضع المضبوط حسب الطلب• 

يتيح لك إمكانية القيادة بينما تكون وظائف منظومة القدرة (منظومة الدفع) والشاسي 
ونظام تكييف الهواء مبرمجة على تهيئاتك المفضلة. 

ال يمكن تغيير تهيئات الوضع المضبوط حسـب الطلب إال في شاشـة الضبط حسـب 
الطلب لوضع القيادة في شاشة اللمس عن بعد. (ص ٥٦٨)

وضع القيادة االقتصادية  
اسـتعمل وضع القيادة االقتصادية للمسـاعدة على تحقيق استهالك منخفض للوقود أثناء 

الرحالت التي يكثر فيها التسريع.
ا وتتم إدارة مفتاح اختيار وضع القيادة إلى اليسار، يضاء  عندما ال يكون وضع القيادة االقتصادية مختارً

مؤشر الوضع االقتصادي ”ECO“ أو ”ECO MODE“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.
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الوضع الرياضي  
 •SPORT S الوضع

د. م في نظام الهايبرِ يساعد تجاوب التسريع عن طريق التحكّ
ا وتتم إدارة مفتاح اختيار وضع القيادة إلى اليمين، يضاء  عندما ال يكون الوضع SPORT S مختارً
د  مؤشـر الوضع ”SPORT S“ على شاشـة عرض المعلومات المتعددة، ويتغيّر مؤشر نظام الهايبرِ

ك. (ص ١٠٠) إلى عداد دورات المحرّ
 •SPORT S+ الوضع

كم في آن واحد في  يسـاعد على ضمان أداء توجيه عجلة القيادة واسـتقرار القيادة عن طريق التحّ
د. مالئم للقيادة الرياضية. توجيه عجلة القيادة والتعليق باإلضافة إلى نظام الهايبرِ

ا وتتـم إدارة مفتـاح اختيار وضـع القيادة إلى  عندمـا يكـون الوضـع الرياضـي SPORT S مختارً
اليمين، يضاء مؤشر الوضع الرياضي ”+SPORT S“ على شاشة عرض المعلومات المتعددة.

تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع القيادة االقتصادية ■
م وضع القيادة االقتصادية بعمليات تشـغيل التدفئة/التبريد وسرعة مروحة نظام تكييف الهواء لتحسين  يتحكّ

كفاءة استهالك الوقود. لتحسين أداء تكييف الهواء، قم بتنفيذ عمليات التشغيل التالية:
أوقِف تشغيل وضع تكييف الهواء االقتصادي (ص ٣٣٨) ●
اضبط سرعة المروحة (ص ٣٣٧) ●
أوقِف تشغيل وضع القيادة االقتصادية ●

التشغيل التلقائي لدفاية المقعد في وضع القيادة االقتصادية ■
م وضع القيادة االقتصادية بعمليات تشـغيل التدفئة وسـرعة مروحة نظام تكييف الهواء لتحسـين كفاءة  يتحكّ
اسـتهالك الوقـود. إذا تم تحويل مفتاح اختيار وضـع القيادة إلى وضع القيـادة االقتصادية في درجات حرارة 

منخفضة، يتم تلقائيًا تشغيل دفاية المقعد لمساعدة أداء التدفئة.
إلغاء التفعيل التلقائي للوضع الرياضي والوضع المضبوط حسب الطلب ■

إذا تـم تحويـل مفتاح القدرة إلـى وضع اإليقاف بعد القيادة في الوضع الرياضي أو الوضع المضبوط حسـب 
الطلب، يتغيّر وضع القيادة إلى الوضع العادي.

الشاشة المنبثقة لوضع القيادة (شاش العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة فقط) ■
عندما يتم تغيير وضع القيادة، يظهر وضع القيادة المختار على الشاشة الجانبية مؤقتًا. (ص ٣٣٣)
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(نظام مراقبة البقعة غير المرئية) BSM

فكرة موجزة عن نظام مراقبة البقعة غير المرئية
نظام مراقبة البقعة غير المرئية هو نظام يقوم بوظيفتين؛ 

وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية  ●
تساعد السائق في اتخاذ القرار عند تغيير حارات السير

زة)  ● وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية (إذا كانت مجهّ
تساعد السائق عند الرجوع للخلف

هاتان الوظيفتان تستخدمان نفس المستشعرات.

BSM تحويل وظيفة نظام مراقبة البقعة غير المرئية  
يمكـن تحويـل وظيفـة مراقبة البقعة غيـر المرئية ووظيفـة منبّه إنـذار التداخل مع حركة مـرور خلفية بين 

وضعي التشغيل واإليقاف باستخدام شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٣٠٤)
عنـد الضبـط على وضع التشـغيل، يضـاء مؤشـر BSM على العداد ويصـدر صوت الجرس (السـيارات 

زة بوظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية). المجهّ
مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  

وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية:  
عنـد رصـد وجود مركبة فـي البقعة غير المرئية، يضاء مؤشـر المـرآة الخارجية للرؤية الخلفيـة أثناء عدم 
تشغيل ذراع إشارات االنعطاف. إذا تم تشغيل ذراع إشارات االنعطاف نحو الجانب المرصود فسيومض 

مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.
وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية: 

عنـد رصـد وجود مركبة تقترب من الجهة الخلفية اليمنى أو اليسـر للسـيارة، تومض مؤشـرات المرايا 
الخارجية للرؤية الخلفية.

جرس منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية (وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية فقط)  
عنـد رصـد وجود مركبة تقترب من الجهة الخلفية اليمنى أو اليسـر للسـيارة، يصـدر صوت جرس من 

خلف المقعد الخلفي.
ا زً : إذا كان مجهّ
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قابلية رؤية مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية ■
عندمـا تكون السـيارة في ضوء الشـمس القوي، قد تكون هنـاك صعوبة في رؤية مؤشـرات المرايا الخارجية 

للرؤية الخلفية.
سماع جرس منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية ■

قـد تكون هناك صعوبة في سـماع صـوت وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مـرور خلفية عندما تكون هناك 
ضوضاء عالية مثل صوت مرتفع للنظام الصوتي.

عند وجود خلل في نظام مراقبة البقعة غير المرئية ■
إذا تم رصد وجود خلل في النظام نتيجة ألي من األسباب التالية، يتم عرض رسائل تحذير: (ص ٤٦٤)

يوجد خلل في المستشعرات ●
أصبحت المستشعرات متسخة ●
درجة الحرارة الخارجية شديدة االرتفاع أو االنخفاض ●
أصبحت فولطية المستشعرات غير عادية ●

تحويل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية ووظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية بين وضعي التشغيل  ■
واإليقاف

يمكن تغيير التهيئات من  في شاشة عرض المعلومات المتعددة (ص ١٠٧).
.“BSM” م في العدادات وقم باختيار اضغط  أو  على مفتاح التحكّ  ١

ل الوظيفة بين وضع التشـغيل ”تشغيل“ ووضع  م في العدادات، تتحوّ كلما تم ضغط  على مفتاح التحكّ  ٢
اإليقاف ”إيقاف“.

شهادة اعتماد نظام مراقبة البقعة غير المرئية ■
للسيارات المباعة في البحرين

للسيارات المباعة في إندونيسيا

للسيارات المباعة في تايلند
جهاز االتصاالت هذا يستوفي متطلبات 

الهيئة القومية لالتصاالت.
للسيارات المباعة في األردن
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للسيارات المباعة في لبنان

للسيارات المباعة في قطر

للسيارات المباعة في سنغافورة

للسيارات المباعة في اإلمارات العربية المتحدة
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للسيارات المباعة في الفلبين

للسيارات المباعة في تايوان

التعامل مع المستشعر الراداري ■
تـم تركيـب مستشـعر واحد مـن مستشـعرات نظـام مراقبة 
البقعـة غيـر المرئية فـي كل مـن الجانبين األيمن واأليسـر 
لصـادم السـيارة الخلفي. قـم بمراعاة اآلتـي لضمان قدرة 
نظام مراقبة البقعة غير المرئية على العمل بطريقة صحيحة.

احتفظ بالمستشعر ومنطقة الصادم المحيطة به نظيفين في كل األوقات. ●
ك المستشـعر ولـو قليالً عن  ● ض المستشـعر أو منطقـة الصـادم المحيطة به لصدمـة قوية. إذا تحرّ ال تعـرّ

موضعـه، يمكـن للنظـام أن يعمـل بطريقة غير صحيحـة وقد ال يتم رصـد المركبات التـي تدخل منطقة 
ا من وكيل لكزس المحلي  ض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية، اطلب دائمً الرصد. إذا تعرّ

أن يفحص المنطقة.
ال تعمد إلى تفكيك المستشعر. ●
ال تعمد إلى تركيب كماليات أو لصق ملصقات على المستشعر أو منطقة الصادم المحيطة به. ●
ال تعمد إلى تعديل المستشعر أو منطقة الصادم المحيطة به. ●
ال تقم بطالء الصادم الخلفي بأي لون غير لون لكزس الرسمي. ●
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وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية
تسـتخدم وظيفة مراقبـة البقعة غير المرئية مستشـعرات رادارية لرصد المركبات التي تسـير في 
حارة سير مجاورة في المنطقة التي ال تظهر صورتها في المرآة الخارجية للرؤية الخلفية (البقعة 

بلغ السائق بوجود المركبة من خالل مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية. غير المرئية)، وتُ
مناطق رصد وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية

المناطق التي يمكن رصد المركبات فيها مبيّنة أدناه.
نطاق منطقة الرصد يمتد إلى:

حوالى m 3.5 (٣٫٥ م) من جانب السيارة  
أول m 0.5 (٠٫٥ م) مـن جانـب السـيارة ليـس 

ضمن منطقة الرصد
الصادم الخلفي حوالى m 3 (٣ م) من  
حوالى m 1 (١ م) أمام الصادم الخلفي  

تنبيهات حول استخدام النظام ■
ا بالقيادة بطريقة آمنة، مع الحرص على االنتباه لألشياء  السائق وحده هو المسئول عن القيادة اآلمنة. قم دائمً

المحيطة بك.
وظيفـة مراقبة البقعة غير المرئية هي وظيفة تكميلية تنبّه السـائق إلى وجـود مركبة في البقعة غير المرئية. ال 
ر إن كان تغيير حارة السـير  تعتمد بشـكل زائد على وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية. ال يمكن للوظيفة أن تقرّ
مأمونًا أم ال، لذا فإن االعتماد عليها بشكل زائد يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة.
ا للظروف. لذا، من الضروري أن ينظر السـائق بنفسـه  يمكـن للنظـام أال يعمـل بطريقة صحيحة وذلـك تبعً

للتحقق من األمان.
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تعمل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية عندما ■
تكون وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية BSM في وضع التشغيل. ●
سرعة السيارة أعلى من km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريبًا. ●

تقوم وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية برصد وجود المركبات عندما ■
تقوم مركبة في حارة سير مجاورة بتجاوز سيارتك. ●
تدخل مركبة أخر في منطقة الرصد عند قيامها بتغيير حارة السير. ●

الظروف التي ال تقوم فيها وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية برصد المركبات ■
مة لرصد األنواع التالية من المركبات و/أو األجسام: وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية غير مصمّ

الدراجات النارية الصغيرة، الدراجات الهوائية، المشاة إلخ* ●
السيارات التي تسير في االتجاه المعاكس ●
حواجز األرصفة، الجدران، الالفتات، المركبات المتوقفة واألجسام الثابتة المماثلة* ●
السيارات التي تسير خلفك في نفس حارة السير* ●
السيارات التي تسير على بعد حارتَي سير من سيارتك* ●

ا للظروف. قد يتم رصد مركبة و/أو جسم وذلك تبعً  :*  
الظروف التي يمكن فيها لوظيفة مراقبة البقعة غير المرئية أال تعمل بطريقة صحيحة ■

يمكن لوظيفة مراقبة البقعة غير المرئية أال ترصد المركبات بطريقة صحيحة في الظروف التالية: ●
في الظروف الجوية السيئة مثل المطر الغزير، الضباب، الثلج إلخ.• 
عندما يلتصق الثلج أو الوحل إلخ على الصادم الخلفي• 
عند القيادة على سطح طريق مبلل بفعل المطر أو الماء الراكد إلخ• 
عند وجود فرق كبير في السرعة بين سيارتك والمركبة التي تدخل منطقة الرصد• 
عنـد وجود مركبة في منطقة الرصد بينما سـيارتك متوقفة وبقاء تلك المركبة في منطقة الرصد بينما يتم • 

تسريع سيارتك
ا على طرق متتابعة شـديدة الميالن، مثل تالل أو انخفاض في الطريق •  ا وهبوطً عند قيادة السـيارة صعودً

إلخ
عندما تقترب عدة مركبات مع وجود فجوات صغيرة فقط فيما بينها• 
ا عن سيارتك•  عندما تكون حارات السير عريضة، والسيارة التي تسير في حارة السير التالية بعيدة جدً
إذا كانت المركبة التي تدخل منطقة الرصد تسير بنفس سرعة سيارتك تقريبًا• 
عند وجود فرق كبير في االرتفاع بين سيارتك والمركبة التي تدخل منطقة الرصد• 
 •BSM مباشرة بعد تشغيل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية

فـي الظـروف التالية، قد تزداد الحاالت التي يمكـن فيها لوظيفة مراقبة البقعة غيـر المرئية أن ترصد مركبة  ●
ر: ا دون مبرّ و/أو جسمً

عند وجود مسافة قصيرة فقط بين سيارتك وحاجز رصيف أو جدار إلخ• 
عند وجود مسافة قصيرة فقط بين سيارتك وسيارة تسير خلفها• 
عندما تكون حارات سـير المركبات ضيّقة وتدخل إلى منطقة الرصد مركبة تسـير على بعد حارتَي سـير • 

من سيارتك
الة دراجات هوائية على مؤخرة السيارة•  عند تركيب أشياء مثل حمّ
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زة) وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية (إذا كانت مجهّ
تعمـل وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية عندما تكون سـيارتك في وضع الرجوع 
 تقترب من الجهـة الخلفية اليمنى أو اليسـر للخلـف. ويمكنهـا رصـد وجود مركبات أخـر
لسيارتك. وهي تستخدم مستشعرات رادارية لتنبيه السائق إلى وجود المركبة األخر من خالل 

توميض مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية وإصدار صوت جرس.

مركبات مقتربة مناطق الرصد   

تنبيهات حول استخدام النظام ■
ا بالقيادة بطريقة آمنة، مع الحرص على االنتباه لألشياء  السائق وحده هو المسئول عن القيادة اآلمنة. قم دائمً

المحيطة بك.
وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية هي مجرد وظيفة مساعدة وليست بديالً عن القيادة بحرص. 
ى الحرص عند الرجوع بالسيارة إلى الوراء، حتى أثناء استعمال وظيفة منبّه إنذار  يجب على السائق أن يتوخّ
التداخـل مـع حركة مرور خلفية. من الضروري أن ينظر السـائق بنفسـه للتحقق مـن المنطقة خلفه وخلف 
ة) أو مركبات أخر إلخ قبل الرجوع إلى الوراء. عدم االلتزام  سـيارته وأن يتأكد من عدم وجود مشـاة (مارّ

بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا للظروف. لذا، من الضروري أن ينظر السـائق بنفسـه  يمكـن للنظـام أال يعمـل بطريقة صحيحة وذلـك تبعً

للتحقق من األمان.
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مناطق رصد وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية
المناطق التي يمكن رصد المركبات فيها مبيّنة أدناه.

إلعطاء السـائق وقتًا أطول لالسـتجابة، يمكن للجرس أن ينبّه إلى المركبات التي تسـير بسـرعة 
أكبر من مسافة أبعد.

مثال:
 المسافة التقريبية للتنبيهالسرعةمركبة مقتربة

m 20 (٢٠ م)km/h 28 (٢٨ كم/ساعة)سريعة

m 5.5 (٥٫٥ م)km/h 8 (٨ كم/ساعة)بطيئة

تعمل وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية عندما ■
تكون وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية BSM في وضع التشغيل. ●
● .R يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الرجوع للخلف
تكون سرعة السيارة أقل من km/h 8 (٨ كم/ساعة) تقريبًا. ●
تكون سرعة السيارة المقتربة بين km/h 8 (٨ كم/ساعة) و km/h 28 (٢٨ كم/ساعة) تقريبًا. ●
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الظروف التي ال تقوم فيها وظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية برصد المركبات ■
مـة لرصد األنـواع التالية مـن المركبات و/أو  وظيفـة منبّـه إنـذار التداخل مع حركـة مرور خلفيـة غير مصمّ

األجسام.
الدراجات النارية الصغيرة، الدراجات الهوائية، المشاة إلخ* ●
المركبات المقتربة من خلف سيارتك مباشرة ●
حواجز األرصفة، الجدران، الالفتات، المركبات المتوقفة واألجسام الثابتة المماثلة* ●
ك مبتعدة عن سيارتك ● المركبات التي تتحرّ
المركبات المقتربة من أماكن إيقاف السيارات المجاورة لسيارتك* ●
المركبات التي تقوم بالرجوع للخلف في أماكن إيقاف السيارات المجاورة لسيارتك* ●

ا للظروف. قد يتم رصد مركبة و/أو جسم وذلك تبعً  :*  
الظروف التي يمكن فيها لوظيفة منبّه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية أال تعمل بطريقة صحيحة ■

يمكـن لوظيفـة منبّه إنـذار التداخل مع حركة مـرور خلفية أال ترصد المركبات بطريقـة صحيحة في الظروف 
التالية:

في الظروف الجوية السيئة مثل المطر الغزير، الضباب، الثلج إلخ. ●
عندما يلتصق الثلج أو الوحل إلخ على الصادم الخلفي ●
عند قيام عدد من المركبات باالقتراب بشكل مستمر ●
ل بزاوية ضحلة ● اإليقاف المطوّ
عند اقتراب مركبة بسرعة عالية ●
ل على طريق حاد الميالن، مثل تل أو انخفاض في الطريق إلخ. ● عند اإليقاف المطوّ
● BSM مباشرة بعد تشغيل وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية
الة دراجات هوائية على مؤخرة السيارة ● عند تركيب أشياء مثل حمّ
د مع كون وظيفة مراقبة البقعة غير المرئية BSM في وضع التشغيل ● مباشرة بعد تشغيل نظام الهايبرِ
عندما ال تتمكن المستشعرات من رصد المركبات بسبب  ●

وجود عوائق
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أنظمة مؤازرة القيادة

للمسـاعدة على تعزيز أمان القيادة واألداء، تعمل األنظمة التالية تلقائيًا استجابة ألوضاع القيادة 
ا لديك أن هذه األنظمة هي أنظمـة تكميلية وينبغي عدم االعتماد  المختلفـة. ولكـن ليكن معلومً

عليها بشكل زائد عند تشغيل السيارة.
م) ◆ ECB (نظام الفرامل إلكترونية التحكّ

م يولّد قوة فرملة مناظرة لتشغيل (استخدام) الفرامل نظام الفرامل إلكترونية التحكّ
ABS (نظام الفرامل المقاومة لالنغالق) ◆

يسـاعد فـي منـع قفل العجالت عنـد اسـتخدام الفرامل بصـورة فجائية، أو إذا تم اسـتخدام 
الفرامل أثناء القيادة على أسطح طرق زلقة

مؤازرة الفرامل ◆
يولّد مستو أكبر من قوة الفرملة بعد ضغط دواسة الفرامل عندما يرصد النظام وضع إيقاف 

مشوب بالفزع
م في استقرار السيارة) ◆ VSC (نظام التحكّ

م بانزالق (انجراف) السـيارة عندما تنحرف السيارة فجأة أو عند  يسـاعد السائق على التحكّ
االنعطاف على سطوح طرق زلقة 

.EPS و VSC و TRC و ABS ا تعاونيًا لألنظمة يعطي تحكمً
يسـاعد في المحافطة على استقرار االتجاه عند االنحراف (التمايل) على سطوح طرق زلقة 

م في أداء توجيه عجلة القيادة. وذلك عن طريق التحكّ
◆ ( م في الجرّ TRC (التحكّ

يساعد في المحافظة على قدرة دفع السيارة والحيلولة دون دوران عجالت الدفع في الفراغ 
ك السيارة أو تسريعها على طرق زلقة  عند بدء تحرّ

م المساعدة على بدء الحركة على التالل ◆ منظّ
يساعد في منع السيارة من الرجوع إلى الوراء عند بدء االنطالق على منحدر

ا) ◆ زً VGRS (نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة) (إذا كان مجهّ

ا لسرعة السيارة وحركة عجلة القيادة يضبط زاوية دوران العجالت األمامية تبعً
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ا) ◆ زً DRS (التوجيه الخلفي الديناميكي) (إذا كان مجهّ

يسـاهم في خصائص الدوران وتجاوب السـيارة عن طريق تعديل زاويـة العجالت الخلفية 
ا لحركة عجلة القيادة للسيارة قليالً تبعً

زة كهربائيًا)  ◆ EPS (توجيه عجلة القيادة اآللية المعزّ

ا كهربائيًا لتقليل مقدار الجهد الالزم إلدارة عجلة القيادة  يستخدم موتورً
ا) ◆ زً AVS (نظام التعليق المتغيّر المتكيّف) (إذا كان مجهّ

م المستقل بقوة تخميد ممتصات الصدمات لكل من العجالت األربع على  عن طريق التحكّ
ا لظروف الطريق والقيادة، يساعد هذا النظام على تحقيق راحة الرحلة بمستو عالٍ  حدة تبعً

من االستقرار، ويساعد على اتخاذ السيارة وضعية جيدة
عنـد اختيار الوضـع +SPORT S بواسـطة مفتاح اختيار وضـع القيادة، تكون قـوة التخميد 

مالئمة للقيادة الرياضية (ص ٣٠١)
ا) ◆ زً LDH (نظام لكزس لالنقياد الديناميكي) (إذا كان مجهّ

ا مستقالً في كل من أنظمة VGRS و DRS و EPS. يساهم في خصائص الدوران  مً ر تحكّ يوفّ
في السـرعات المنخفضة والتجاوب في السرعات المتوسطة والسالمة في السرعات العالية 
ا لتشـغيل عجلـة القيادة  ـم بزاوية عجالت السـيارة األماميـة والخلفية تبعً عـن طريـق التحكّ

وسرعة السيارة
نظام VDIM (اإلدارة المتكاملة آلليات الحركة في السيارة) ◆

ـر تحكما متكامال في نظام ABS ونظام مؤازرة الفرامل ونظام TRC ونظام VSC ومنظم  يوفّ
ا) ونظام  زً المسـاعدة علـى بدء الحركة على التالل ونظام EPS ونظـام VGRS (إذا كان مجهّ

ا) زً DRS (إذا كان مجهّ

يساعد في المحافظة على استقرار السيارة عند االنحراف على سطوح طرق زلقة وذلك عن 
د ومؤازرة توجيه عجلة القيادة ونسـبة  طريـق التحكـم في الفرامل وقـدرة خرج نظام الهايبـرِ

توجيه عجلة القيادة وزاوية العجالت الخلفية
زة) ◆ إشارة الفرامل الطارئة (إذا كانت مجهّ

ا لتنبيه السيارات التي في  عند استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، تومض أضواء اإليقاف تلقائيً
الخلف
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TRC/VSC/ABS عندما تعمل أنظمة
يومض ضوء مؤشـر االنزالق أثناء عمل أنظمة 

.TRC/VSC/ABS

TRC إلغاء تشغيل النظام
إذا علقت السيارة في أوحال أو أوساخ أو ثلوج فقد يقوم نظام TRC بخفض القدرة المنقولة من 
ل تقديم وترجيع السـيارة  د إلى العجالت. ضغط  إليقاف النظام يمكنه أن يسـهّ نظام الهايبرِ

بشكل متكرر لتحرير عجالتها العالقة.
م في الجـرّ TRC، اضغط  إليقـاف نظـام التحكّ

 واتركه بسرعة.
تظهـر العبـارة ”تم إيقـاف نظام الجـر TRC“ على 

شاشة عرض المعلومات المتعددة.
.إلعادة تشغيل النظام، اضغط  مرة أخر
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■ VSC و TRC إيقاف كال النظامين
ا لمدة تزيد عن ٣ ثوان بينما تكون السـيارة متوقفة  إليقاف نظامي TRC و VSC، اضغط  وأبقِه مضغوطً

عن الحركة.
 “TRC وتظهر العبارة ”تم إيقاف نظام الجر VSC OFF م في استقرار السيارة يضاء ضوء مؤشر إيقاف التحكّ

على شاشة عرض المعلومات المتعددة.*
.إلعادة تشغيل النظامين، اضغط  مرة أخر

ـا إلغاء تفعيل مـؤازرة فرامل ما قبل  زة بنظـام PCS (األمان قبل التصـادم)، يتم أيضً فـي السـيارات المجهّ  :*  
م التعاوني  م في توجيـه عجلة القيادة (يتم تنفيذه من خالل التحكّ التصـادم وفرامل ما قبل التصادم والتحكّ
ا). يضاء ضـوء تحذير نظام  زً بيـن كل مـن نظـام PCS [األمان قبل التصـادم] ونظـام LDH) (إذا كان مجهّ

PCS (األمان قبل التصادم) وتظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٤٨٨)

عندما تظهر رسـالة في شاشـة عرض المعلومات المتعددة مبيّنة أنه تم إلغاء تفعيل نظام TRC حتى ولو لم يتم  ■
ضغط 

م المساعدة على بدء الحركة على التالل. اتصل بوكيل لكزس المحلي. ال يمكن تشغيل نظام TRC ومنظّ
يتم تعطيل النظام VGRS عندما ■

يمكن لنظام VGRS أن يتوقف عن العمل في الظروف التالية. 
ل عن وضعها األمامي المسـتقيم، لكنها تعود عندما يبدأ النظام  في تلك الحالة، يمكن لعجلة القيادة أن تتحوّ

.بالعمل مرة أخر
ا. ● كها بسرعة بطيئة جدً يتم تحريك عجلة القيادة لمدة زمنية طويلة أثناء توقف السيارة أو تحرّ
عند استخدام القوة باستمرار ولفترة زمنية طويلة مع إدارة عجلة القيادة إلى آخر مد لها. ●

 .VGRS قد يتغيّر الموضع المركزي لعجلة القيادة إذا توقف تشغيل نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيّرة
.VGRS ومع ذلك يعود الموضع إلى وضعه الطبيعي بعد إعادة تفعيل النظام

عند فصل البطارية ١٢ فولت ■
ل عن وضعها األمامي المستقيم، ولكن يتم تصحيح ذلك تلقائيًا عند القيادة. يمكن لعجلة القيادة أن تتحوّ
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األصوات واالهتزازات الناجمة عن نظام ABS ومؤازر الفرامل ونظام TRC ونظام VSC ومنظم المسـاعدة  ■
VGRS على بدء الحركة على التالل و نظام

يمكن ألي من الظروف التالية أن يحدث عند تشغيل األنظمة أعاله. وال يعني أي منها أن خلالً قد حدث.
قد يتم اإلحساس باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة. ●
قد يُسمع صوت موتور بعد أن تتوقف السيارة عن الحركة. ●

■ ECB صوت تشغيل نظام
م ECB في الحاالت التالية، لكنه ال يعني أن خلالً قد حدث. قد يُسمع صوت تشغيل الفرامل إلكترونية التحكّ

ك عند استخدام دواسة الفرامل. ● صوت التشغيل المسموع من حجيرة المحرّ
صوت موتور نظام الفرامل المسموع من الجزء األمامي للسيارة عند فتح باب السائق. ●
د. ● ك بعد مرور دقيقة أو دقيقتين على إيقاف نظام الهايبرِ صوت التشغيل المسموع من حجيرة المحرّ

■ DRS و VGRS و EPS صوت تشغيل أنظمة
عند تشغيل عجلة القيادة قد يُسمع صوت موتور (صوت أزيز). وهذا ال يعني وجود خلل.

■ VSC و TRC إعادة التشغيل التلقائي للنظامين
بعد إيقاف النظامين TRC و VSC، يُعاد تشغيل النظامين تلقائيًا في الحاالت التالية:

عند تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف ●
إذا تم إيقاف تشغيل النظام TRC فقط، يتم تشغيل النظام TRC تلقائيًا عند زيادة سرعة السيارة  ●

إذا تم إيقاف كال نظامي TRC و VSC، ال تحدث إعادة التفعيل التلقائي عند زيادة سرعة السيارة.
■ EPS انخفاض فاعلية نظام

ر اسـتخدام عجلة القيادة  يتـم خفض فاعلية نظام EPS للحيلولة دون تسـخين النظام بشـكل زائد عندما يتكرّ
على مد فترة زمنية طويلة. ونتيجة لذلك فقد تشـعر بثقل في عجلة القيادة. إذا حدث هذا، تجنب التحريك 
د. يُفترض في النظـام EPS أن يعود إلى  الزائـد لعجلـة القيادة أو أوقف السـيارة وأوقف تشـغيل نظام الهايبـرِ

الوضع االعتيادي خالل ١٠ دقائق.
شروط تشغيل منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل ■

عندما تتحقق الشروط األربعة التالية، يعمل منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل:
أن يكـون ذراع ناقـل الحركة علـى وضع غير الوضعين P أو N (عند بدء الحركـة لألمام/للخلف على تل  ●

صاعد).
أن تكون السيارة متوقفة عن الحركة. ●
دواسة السرعة غير مضغوطة. ●
قة. ● ل غير معشّ أن تكون فرامل اإليقاف المطوّ
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اإللغاء التلقائي لمنظم المساعدة على بدء الحركة على التالل ■
يتوقف تشغيل منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل في أي من األوضاع التالية:

● .N أو الوضع P تحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع
عند ضغط دواسة السرعة. ●
قة. ● ل معشّ فرامل اإليقاف المطوّ
مرور حوالى ثانيتين بعد تحرير (رفع القدم عن) دواسة الفرامل. ●

ظروف تشغيل إشارة فرامل الطوارئ ■
عندما تتحقق الشروط الثالثة التالية، تعمل إشارة فرامل الطوارئ:

اضات الطوارئ مطفأة. ● تكون ومّ
سرعة السيارة الفعلية أعلى من km/h 55 (٥٥ كم/ساعة). ●
ر من خالل إبطاء سرعة السيارة أن هذه عملية فرملة مفاجئة. ● ضغط دواسة الفرامل بطريقة تجعل النظام يقرّ

إلغاء النظام تلقائيًا إلشارة فرامل الطوارئ ■
تنطفئ إشارة فرامل الطوارئ في أي من األوضاع التالية:

اضات الطوارئ. ● إضاءة ومّ
تحرير دواسة الفرامل. ●
ر النظام من خالل إبطاء سرعة السيارة أن هذه ليست عملية فرملة مفاجئة. ● يقرّ
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نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ABS ال يعمل بشكل فعال في الحاالت التالية ■
ا على طريق مغطى بالثلوج). ● تجاوز حدود اإلمساك باإلطارات (كما عند استعمال إطارات مهترئة جدً
انزالق السيارة على سطح الماء أثناء القيادة بسرعة عالية على طرق مبللة أو زلقة. ●

مسافة اإليقاف عند تشغيل النظام ABS يمكن أن تكون أطول من مسافة اإليقاف في الظروف العادية ■
ا بالمحافظة على مسافة آمنة بين  النظام ABS غير مصمم لتقصير المسـافة الالزمة إليقاف السـيارة. قم دائمً

سيارتك والسيارة التي تسير أمامك، وخاصة في الحاالت التالية:
عند القيادة على طرق مغطاة بالتراب أو الحصى أو الثلوج ●
عند القيادة أثناء استعمال سالسل اإلطارات ●
عند القيادة فوق مطبات على الطريق ●
عند القيادة على طرق فيها حفر أو سطوح غير منتظمة ●

قد ال يعمل نظام TRC بشكل فعال عندما ■
قد ال تحصل على السـيطرة على التوجيه والقدرة أثناء القيادة على سـطوح طرق منزلقة حتى ولو كان نظام 

TRC يعمل. 

قم بقيادة السيارة بحرص في الظروف التي قد يتم فيها فقدان االستقرار والقدرة.
ال عندما ■ منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل ال يعمل بشكل فعّ

م المساعدة على بدء الحركة  ● م المساعدة على بدء الحركة على التالل. منظّ ال تعتمد بشكل زائد على منظّ
ال على المنحدرات حادة الميالن والطرق المغطاة بالجليد. على التالل قد ال يعمل بشكل فعّ

م إلبقاء  ● م المساعدة على بدء الحركة على التالل غير مصمّ ل، فإن منظّ على عكس فرامل اإليقاف المطوّ
م المسـاعدة على بدء الحركـة على التالل  السـيارة متوقفـة لمدة زمنيـة طويلة. ال تحاول اسـتعمال منظّ

لتثبيت السيارة على منحدر ألن القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث.
■ VSC عند تشغيل نظام

رة يمكن أن تتسـبب في وقوع  ا أثناء القيـادة. القيادة المتهوّ ا دائمً يومـض ضوء مؤشـر االنـزالق. كن حريصً
ا بشكل خاص عند وميض ضوء المؤشر. حادث. كن حريصً

■ TRC/VSC عند إيقاف النظامين
احرص على وجه الخصوص وقم بالقيادة بسـرعة مالئمة لظروف الطريق. بما أن هذين النظامين يسـاعدان 

على ضمان استقرار السيارة وقدرة دفعها، ال تقم بإيقاف النظامين TRC/VSC إال للضرورة.
استبدال اإلطارات ■

تأكـد مـن أن جميع اإلطـارات من المقاس والماركة ونقشـة المـداس وقدرة التحميل الكليـة المحددة في 
د  المواصفات. باإلضافة إلى ذلك، تأكد من أن اإلطارات منفوخة إلى مستو ضغط نفخ اإلطارات المحدّ

في المواصفات.
ال تعمل األنظمة ABS و TRC و VSC بصورة صحيحة إذا تم تركيب إطارات مختلفة على السيارة.

اتصل بوكيل لكزس المحلي للحصول على مزيد من المعلومات عند استبدال اإلطارات أو العجالت.
التعامل مع اإلطارات ونظام التعليق ■

اسـتعمال إطـارات فيهـا أي نوع من المشـاكل أو تعديـل نظام التعليق يؤثـر على أنظمة مـؤازرة القيادة وقد 
يتسبب في تعطل النظام.
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د توجيهات حول قيادة سيارة الهايبرِ

من أجل قيادة اقتصادية ورفيقة بالبيئة، انتبه للنقاط التالية:
استخدام وضع القيادة االقتصادية ◆

عنـد اسـتعمال وضع القيـادة االقتصادية، يمكن توليد عـزم دوران متوافق مـع الضغط على 
دواسـة السرعة بسالسـة أكبر مما في األحوال العادية. يضاف إلى ذلك أنه يتم تقليل تشغيل 
ن مستو االقتصاد  نظام تكييف الهواء (التدفئة/التبريد) إلى الحد األدنى، األمر الذي يحسّ

في استهالك الوقود. (ص ٣٠٠)
د ◆ استخدام مؤشر نظام الهايبرِ

د ضمن القطاع  يمكـن الحصـول على قيـادة رفيقة بالبيئة عن طريق إبقاء مؤشـر نظام الهايبـرِ
االقتصادي. (ص ١٠٤)

تشغيل ذراع ناقل الحركة ◆
اضبط ذراع ناقل الحركة على الوضع D عند إيقاف السـيارة عند إشـارة مرور، أو عند القيادة 
فـي منطقـة ازدحام مـروري إلخ. قم بتحويـل ذراع ناقل الحركة إلى الوضـع P عند اإليقاف 
 ،N ليس له أي تأثير إيجابي على اسـتهالك الوقود. في الوضع N ل. اسـتعمال الوضع المطوّ
ك البنزين ولكن ال يمكـن توليد الكهرباء. كذلك، يتم اسـتهالك قدرة البطارية  يعمـل المحرّ

) عند استعمال نظام تكييف الهواء إلخ. د (بطارية الجرّ الهايبرِ
تشغيل دواسة السرعة/دواسة الفرامل ◆

قـم بقيادة سـيارتك بسالسـة. تجنّـب التسـريع وتخفيض السـرعة المفاجئين. التسـريع  ●
 ( وتخفيض السرعة بشكل تدريجي يؤديان إلى استخدام الموتور الكهربائي (موتور الجرّ

ك البنزين. بكفاءة أكبر دون الحاجة الستعمال قدرة المحرّ
د  ● ر يسـتهلك قدرة البطاريـة الهايبرِ رة. التسـريع المتكرّ تجنـب عمليـات التسـريع المتكرّ

)، األمر الذي يؤدي إلى عدم كفاءة اسـتهالك الوقود. يمكن اسـتعادة قدرة  (بطاريـة الجرّ
. البطارية عن طريق القيادة مع تحرير دواسة السرعة قليالً
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عند الفرملة ◆
تأكد من استخدام الفرامل برفق وفي الوقت الصحيح. عند تخفيف السرعة يمكن توليد قدر 

أكبر من الطاقة الكهربائية.
التأخيرات ◆

التسـريع واإلبطـاء المتكـرران، واالنتظار لفتـرات طويلة عند إشـارات المـرور، تؤدي إلى 
تراجع مسـتو االقتصاد في اسـتهالك الوقود. تحقق من تقارير حركة المرور قبل المغادرة 
وتجنّـب التأخيرات بقـدر اإلمكان. عند القيادة فـي منطقة مزدحمة بالمركبـات، قم بتحرير 
ك إلى األمام قليالً في الوقت  دواسة الفرامل (ارفع قدمك عنها) برفق للسماح للسيارة بالتحرّ
م في  الذي تتجنّب االسـتخدام الزائد لدواسـة السـرعة. مثل هذا العمل يسـاعد على التحكّ

االستهالك الزائد للبنزين.
القيادة على الطرق السريعة ◆

م في السـيارة وحافظ على سـيرها بسـرعة ثابتة. قبل التوقف عند كشك تحصيل أجور  تحكّ
م الفرامل  ا من الوقت لتحرير دواسـة السـرعة واسـتخدِ الطريق أو شـيء مماثل، اترك متّسـعً

برفق. عند تخفيف السرعة يمكن توليد قدر أكبر من الطاقة الكهربائية.
تكييف الهواء ◆

اسـتخدم تكييف الهـواء عند الضرورة فقط. مثل هذا العمل يمكن أن يسـاعد على الحد من 
االستهالك الزائد للبنزين.

في الصيف: عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، اسـتعمل وضع تدوير الهواء. مثل 
هـذا العمل يسـاعد على تخفيف العبء عـن نظام تكييف الهواء إضافة إلى تقليل اسـتهالك 

الوقود.
ا ألنه ال يتوقف عن العمل تلقائيًا إال بعد أن يصبح  ك البنزين وقودً في الشتاء: يستهلك المحرّ
دافئًـا هو والمقصورة الداخلية للسـيارة. كذلك، يمكن تحسـين اسـتهالك الوقود عن طريق 

تجنّب االستخدام الزائد للدفاية.
التحقق من ضغط نفخ اإلطارات ◆

تأكـد مـن فحص ضغط نفخ اإلطارات بشـكل متكـرر. ضغط نفخ اإلطـارات غير الصحيح 
يمكن أن يتسبّب في تراجع مستو االقتصاد في استهالك الوقود.

وبما أن إطارات الثلج يمكن أن تتسبّب في قدر كبير من االحتكاك، لذا فإن استخدامها على 
الطـرق الجافة يمكن أن يؤدي إلى تراجع مسـتو االقتصاد في اسـتهالك الوقود. اسـتخدم 

إطارات مالئمة لفصول السنة.
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األمتعة ◆
حمل أمتعة ثقيلة يؤدي إلى تراجع مستو االقتصاد في استهالك الوقود. تجنّب حمل أمتعة 
الة سـقف كبيرة يتسـبّب في تراجع مسـتو االقتصاد في  غيـر ضروريـة. كما أن تركيب حمّ

استهالك الوقود.
اإلحماء قبل القيادة ◆

ا، لذا ليس من  ك البنزين يبدأ العمل ويتوقف عن العمل تلقائيًا عندما يكون باردً بما أن المحرّ
ك (تسـخينه). كذلك فإن القيادة المتكررة لمسـافات قصيرة تتسبّب  الضروري إحماء المحرّ
ك بشـكل متكرر، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع مسـتو االقتصاد  في إحماء المحرّ

في استهالك الوقود.
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توجيهات حول القيادة في الشتاء

ا بقيادة  قـم بإجـراء التحضيرات والفحوص الضرورية قبل قيادة سـيارتك في الشـتاء. قـم دائمً
سيارتك بطريقة تالئم الظروف الجوية السائدة.

تحضيرات موسم الشتاء
استخدم سوائل مالئمة لدرجات حرارة الجو الخارجية.  ●

ك•  زيت المحرّ
ك/وحدة تنظيم القدرة•  سائل تبريد المحرّ
الة•  سائل الغسّ

اطلب من فني صيانة أن يفحص حالة البطارية ١٢ فولت. ●
قـم بتجهيـز السـيارة بأربعة إطـارات خاصة بالثلـج (إطارات الثلـج) أو قم بشـراء طقم من  ●

سالسل اإلطارات لإلطارات الخلفية.*
تأكـد من أن جميع اإلطارات من الحجم والماركة المحددين في المواصفات، ومن مطابقة سالسـل 

اإلطارات لحجم اإلطارات.
زة بإطـارات أمامية تختلف عن اإلطارات  ال يمكن تركيب سالسـل اإلطارات على السـيارات المجهّ  :*  

زة بنظام LDH وبإطارات مقاس ١٩ بوصة. الخلفية من حيث المقاس والسيارات المجهّ
قبل قيادة السيارة

ا لظروف القيادة:  قم بتنفيذ األمور التالية تبعً
ـاحة متجمدة بالقوة. اسـكب مـاء دافئًا علـى المناطق  ● ال تحـاول فتـح نافـذة أو تحريـك مسّ

ا لتفادي تجمدها.  المتجمدة إلذابة الجليد. امسح أي مياه متبقية فورً
لضمان التشغيل الصحيح لمروحة نظام تكييف الهواء، قم بإزالة أي ثلج متراكم على فتحات  ●

دخول الهواء الموجودة أمام الزجاج األمامي. 
ابحـث عـن أي جليـد أو ثلوج زائـدة قد تكـون متراكمة علـى األضواء الخارجية أو سـقف  ●

السيارة أو الشاسي أو حول اإلطارات أو على الفرامل وقم بإزالتها.
قم بإزالة أي ثلج أو وحل عن قاع حذائك قبل الركوب في السيارة. ●
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عند قيادة السيارة
قم بتسـريع السيارة ببطء، وحافظ على مسـافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، وقم بالقيادة 

بسرعة منخفضة مناسبة لظروف الطريق.
ل للسيارة عند اإليقاف المطوّ

ل P بدون تعشـيق فرامل  ● ك ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ أوقف السـيارة وحرّ
ـد، األمر الذي سـيحول دون  ل أن تتجمّ ل. يمكـن لفرامـل اإليقاف المطـوّ اإليقـاف المطـوّ
ل، تأكد من  ل للسـيارة دون تعشـيق فرامل اإليقاف المطوّ تحريرها. في حالة اإليقاف المطوّ

ات). ك العجالت (مصدّ وضع كتالت لمنع تحرّ
ك السـيارة  عـدم القيـام بذلـك يمكن أن ينطوي علـى خطورة ألنه يمكن أن يتسـبّب في تحرّ

بصورة غير متوقعة، األمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث.
ل، تحقـق من عدم  ● ل للسـيارة دون تعشـيق فرامل اإليقـاف المطوّ فـي حالة اإليقـاف المطوّ

.*P إمكانية تحويل ذراع ناقل الحركة عن الوضع
يتـم قفـل ذراع ناقـل الحركة إذا جـرت محاولة لتحويله مـن الوضع P إلى أي وضـع آخر دون ضغط   :*  
دواسـة الفرامل. إذا كان باإلمكان تحويل ذراع ناقل الحركة عن الوضع P فقد تكون هناك مشـكلة في 

نظام قفل ناقل الحركة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور.
اختيار سالسل اإلطارات

 زة زة بإطـارات أمامية وخلفية من نفس المقاس باسـتثناء السـيارات المجهّ السـيارات المجهّ
بنظام LDH وإطارات مقاس ١٩ بوصة

قم باختيار سالسل إطارات من المقاس الصحيح عند تركيب سالسل إطارات. 
ا لحجم اإلطار. حجم السلسلة معاير تبعً

سلسلة جانبية   
(القطر mm 3 [٣ مم])

سلسلة متصالبة   
(القطر mm 4 [٤ مم])

 ـزة بإطـارات أماميـة تختلف عـن اإلطـارات الخلفيـة من حيـث المقاس السـيارات المجهّ
زة بنظام LDH وإطارات مقاس ١٩ بوصة والسيارات المجهّ

ال يمكن تركيب سالسل اإلطارات.
ينبغي االستعاضة عن ذلك باستخدام إطارات الثلج. 
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قواعد استخدام سالسل اإلطارات
ا من اللوائح  ا للمنطقة ونوع الطريق. تحقق دائمً تختلف لوائح اسـتخدام سالسـل اإلطارات تبعً

المحلية قبل تركيب سالسل اإلطارات.
احة الزجاج األمامي تغيير موضع مسّ

ل إلى وضع اإلسناد يدويًا.  إذا كان من المتوقع هطول ثلوج غزيرة أو أحوال جوية متجمدة، حوّ
احة. احة بإحكام عند تغيير موضع المسّ امسك قسم الخطاف من ذراع المسّ

إلى موضع اإلسناد ■
احة على امتداد الزجاج األمامي. ارفع المسّ
احات لألعلى في موضع  يمكنك إيقاف المسّ

اإلسناد.
أكثر من cm 10 (١٠ سم)  :★  

إلى الموضع المضموم ■
ـاحات بالضغط علـى الجزء  اخفـض المسّ

العلوي من قسم الخطاف.

تركيب سالسل اإلطارات ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تركيب ونزع السالسل:

قم بتركيب ونزع سالسل اإلطارات في مكان آمن. ●
قـم بتركيـب سالسـل اإلطارات علـى اإلطـارات الخلفيـة. ال تعمـد إلى تركيب سالسـل إطـارات على  ●

اإلطارات األمامية.
د  ● قم بتركيب سالسـل اإلطارات على اإلطارات الخلفية بحيث تكون مشـدودة إلى أقصى حد ممكن. أعِ

شد السالسل بعد القيادة لمسافة من  1.0 km 0.5 (٠٫٥ إلى ١٫٠ كم). 
قم بتركيب سالسل اإلطارات باتباع التعليمات المرفقة مع سالسل اإلطارات. ●
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القيادة بإطارات الثلج ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل مخاطر الحوادث. 

عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يؤدي إلى فقدان السـيطرة على السـيارة ويتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح 
خطيرة.

استخدم إطارات من الحجم المحدد. ●
حافظ على ضغط نفخ اإلطارات الموصى به. ●
ال تقـم بقيـادة السـيارة بسـرعات تتجـاوز السـرعة القانونيـة أو السـرعة المسـموح بها إلطـارات الثلج  ●

المستخدمة.
استخدم إطارات ثلج على جميع العجالت، وليس على بعض العجالت فقط. ●

زة بإطارات أمامية وخلفية من نفس المقاس باستثناء السيارات  ■ القيادة بسالسـل إطارات (السـيارات المجهّ
زة بنظام LDH وإطارات مقاس ١٩ بوصة) المجهّ

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل مخاطر الحوادث. 
عـدم االلتـزام بذلـك يمكنه أن يـؤدي إلى فقدان القدرة على قيادة السـيارة بأمان وقد يتسـبب فـي الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تقم بقيادة السـيارة بسـرعة تتجاوز حدود السرعة المحددة لسالسـل اإلطارات المستخدمة أو سرعة  ●

km/h 50 (٥٠ كم/ساعة)، أيهما أقل.

تجنب القيادة على طرق بها مطبات أو حفر. ●
تجنّب التسريع المفاجئ والتحريك المفاجئ لعجلة القيادة والفرملة المفاجئة وعمليات تحويل التروس  ●

ك (الغيارات العكسية) بشكل مفاجئ. التي تتسبب في تفعيل فرملة المحرّ
ف السرعة بدرجة كافية قبل دخول منعطف لضمان مواصلة السيطرة على السيارة. ● خفّ
ا) ● زً م في توجيه عجلة القيادة). (إذا كان مجهّ ال تستعمل نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

تصليح أو استبدال إطارات الثلج ■
اطلب تصليح أو استبدال إطارات الثلج من وكيل لكزس أو المحالت القانونية لبيع اإلطارات بالتجزئة.

وذلـك ألن نـزع وتركيـب إطارات الثلج يؤثر على تشـغيل صمامات ومرسـالت إشـارة تحذير ضغط نفخ 
اإلطارات.

زة بإطارات أمامية وخلفية من نفس المقاس باستثناء السيارات  ■ تركيب سالسل اإلطارات (السيارات المجهّ
زة بنظام LDH وإطارات مقاس ١٩ بوصة) المجهّ

يمكـن أال تعمل صمامات ومرسـالت إشـارة تحذيـر ضغط نفخ اإلطـارات بصورة صحيحـة عند تركيب 
سالسل إطارات.

احات الزجاج األمامي لألعلى إليقافها ■ عند رفع مسّ
احات على امتداد الزجاج األمامي. (ص ٣٢٤) ارفع المسّ

ك بالتلف. احات و/أو غطاء المحرّ عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يؤدي إلى إصابة المسّ
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٣٢٧

٥خصائص المقصورة الداخلية
شاشة اللمس عن بعد   .٥-١

Remote Touch

اللمس عن بعد/شاشة العرض 
٣٢٨ ........... مقاس ١٢٫٣ بوصة

استعمال نظام تكييف الهواء   .٥-٢
ومزيل الضباب

نظام تكييف الهواء التلقائي 
األمامي........................ ٣٣٥
٣٤٨ ...... نظام تكييف الهواء الخلفي

دة بتدفئة/دفايات  عجلة القيادة المزوّ
٣٥١ ..... المقاعد/هوايات المقاعد

استعمال أضواء المقصورة الداخلية  .٥-٣
قائمة أضواء المقصورة 

٣٥٥ ....................... الداخلية
 •٣٥٦ ... أضواء المقصورة الداخلية
 •٣٥٦ ........... األضواء الشخصية

استعمال خصائص التخزين  .٥-٤
٣٥٨ ......... قائمة خصائص التخزين

صندوق القفازات............ ٣٥٩• 
صندوق الكونسول........... ٣٦٠• 
حامالت األكواب............ ٣٦١• 
 •٣٦٣ ............. الصناديق الثانوية

٣٦٤ ....... خصائص صندوق األمتعة
 ٥-٥. استخدام الخصائص األخر

للمقصورة الداخلية
خصائص أخر للمقصورة 

٣٦٧ ....................... الداخلية
 •٣٦٧ ............ حاجبات الشمس
 •٣٦٧ ................... مرايا الزينة
 •٣٦٨ ....................... الساعة
 •٣٦٨ ............. طفايات السجائر
 •٣٦٩ ..... مخارج القدرة الكهربائية
 •٣٧٠ ................. مسند الذراع
مظلة الشمس الخلفية/مظالت • 

الشمس لألبواب الخلفية..... ٣٧١
 •٣٧٣ .... خطافات تعليق المعاطف
 •٣٧٣ .............. مقابض اإلسناد

٣٧٤ ...... فاتح باب الموقف الخاص
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اللمس عن بعد/شاشة العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة

يمكن استخدام اللمس عن بعد Remote Touch لتشغيل شاشات اللمس عن بعد.
زة بنظـام توجيه مالحي مراجعـة ”دليل مالك نظـام التوجيه  ينبغـي لمالكـي الموديـالت المجهّ

والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.
 .الشكل التوضيحي أدناه خاص بالسيارات ذات عجلة القيادة اليسر

زة بعجلة قيادة يمنى. يمكن لمواضع األزرار أن تختلف بعض الشيء عن السيارات المجهّ

تشغيل اللمس عن بعد

ا زً : إذا كان مجهّ
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“�” الزر  
اضغط هذا الزر لتغيير مقياس الخريطة والتنقل خالل قوائمها.

زر العودة  
اضغط هذا الزر لعرض الشاشة السابقة.

“MENU” زر قائمة االختيارات  
. اضغط هذا الزر لعرض شاشة قائمة االختيارات 

قرص اللمس عن بعد  
كه في االتجاه المرغوب الختيار وظيفة أو حرف أو زر من أزرار الشاشة. حرّ

اضغط القرص لتثبيت اختيار الوظيفة أو الحرف أو زر الشاشة المختار.
“ENTER” أزرار  

اضغط هذا الزر لتثبيت اختيار الوظيفة أو الحرف أو زر الشاشة المختار.
زة بشاشة عرض مقاس ٨ بوصات) الزر ”HOME“ (السيارات المجهّ  

اضغط هذا الزر لعرض الشاشة الرئيسية.
زة بشاشة عرض مقاس ١٢٫٣ بوصة) الزر ”MAP“ (السيارات المجهّ  

اضغط هذا الزر لعرض موضع السيارة الحالي.
باستعمال قرص اللمس عن بعد ■

ك القـرص فـي االتجـاه  االختيـار: حـرّ  
المرغوب.

تثبيت االختيـار: اضغط القرص أو الزر   
.“ENTER”

العرض على الشاشة في درجات الحرارة المنخفضة ■
عندمـا تكـون درجـة الحرارة المحيطة شـديدة االنخفاض، يمكن السـتجابة الشاشـة أن تتأخـر حتى ولو تم 

.Remote Touch تشغيل اللمس عن بعد
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عند استخدام اللمس عن بعد ■
ال تدع األصابع أو األظافر أو الشـعر تعلق في منظومة اللمس عن بعد Remote Touch ألن هذا يمكنه  ●

أن يتسبب في اإلصابة بجروح.
التزم الحرص عند اختيار منظومة اللمس عن بعد Remote Touch في درجات الحرارة شديدة االرتفاع  ●

ا بسبب درجة الحرارة داخل السيارة. أو االنخفاض ألنها يمكن أن تصبح ساخنة أو باردة جدً

لتفادي تلف منظومة اللمس عن بعد ■
ال تدع منظومة اللمس عن بعد Remote Touch تالمس أطعمة أو سوائل أو ملصقات أو سجائر مشتعلة  ●

ألن مثل هذا العمل يمكن أن يتسبّب في تغيّر لونها أو انبعاث رائحة غريبة منها أو توقفها عن العمل.
ض منظومـة اللمس عـن بعد Remote Touch لضغط زائد أو صدمـة قوية ألن القرص يمكن أن  ● ال تعـرّ

ينثني أو ينكسر وينخلع.
ال تدع القطع النقدية المعدنية أو العدسات الالصقة أو األشياء األخر المماثلة تعلق في منظومة اللمس  ●

عن بعد Remote Touch ألن هذا يمكن أن يؤدي إلى توقفها عن العمل.
ت على قرص اللمس عن بعد. ● لِقَ يمكن للمالبس أن تتمزق إذا عَ
إذا كانـت يـدك أو أي شـيء علـى قـرص اللمـس عـن بعـد عنـد إدارة مفتـاح القـدرة إلـى الوضـع  ●

ACCESSORY، يمكن لقرص اللمس عن بعد أال يعمل بطريقة صحيحة.



٣٣١ Remote Touch ٥-١. شاشة اللمس عن بعد

خلية
الدا

ورة 
قص

 الم
ص

صائ
خ

٥

GS450h_300h_OM30G75H

شاشة قائمة االختيارات 
اضغـط زر قائمة االختيارات ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد Remote Touch لعرض 

. شاشة قائمة االختيارات 
ا لنوع النظام. قد تختلف الشاشة المعروضة تبعً

شاشـة العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة: أثناء عرض شاشـة مقاطعة على الشاشـة الجانبية، يتم عرض شاشـة 
القائمة  على الشاشة الرئيسية.

 لشاشة العرض مقاس ٨ بوصات
زة بنظام التوجيه) (السيارات غير المجهّ

 لشاشة العرض مقاس ٨ بوصات
زة بنظام التوجيه) (السيارات المجهّ

لشاشة العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة
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الوظيفةالمفتاح

قم باختياره لعرض شاشة الخارطة أو شاشة قائمة اختيارات التوجيه المالحي أو  أو 
١، ٢* .“Dest” الشاشة

م في الراديو.*١ قم باختياره لعرض شاشة التحكّ
م في الوسائط.*١ قم باختياره لعرض شاشة التحكّ

قم باختياره لعرض شاشة التشغيل الاليدوي.*١
قم باختياره لعرض شاشة المعلومات  أو شاشة استهالك الوقود.*١ 

(ص ١٢٢، ١٢٤)
م في تكييف الهواء. (ص ٣٣٥) قم باختياره لعرض شاشة التحكّ

قم باختياره لعرض شاشة التهيئة  أو شاشة التهيئات والتعديل 
١*.“Settings and editing”

قم باختياره لضبط تباين وسطوع الشاشات وإيقاف تشغيل الشاشة إلخ.*١
راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.  :١*  

زة إذا كانت مجهّ  :٢*  
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تشغيل شاشة العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة
العرض على الشاشة بأكملها ■

يمكن عرض الوظائف التالية على مساحة الشاشة بأكملها:
الشاشة المبدئية*١ ●
االختيـارات   ● قائمـة  شاشـة 

 (ص ٣٣١)
شاشة الخارطة*١ ●
شاشة النظام الصوتي (الصوت)*١، ٢ ●

عرض قراءة الطاقة أو شاشة استهالك  ●
الوقود *٢ (ص ١٢١)

م في تكييف الهواء*٢  ● شاشة التحكّ
(ص ٣٣٥)

راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.  :١*  
باستثناء هونغ كونغ وماكاو  :٢*  

مة ■ العرض على الشاشة المقسّ
يمكن عرض معلومات مختلفة على يسـار ويمين الشاشـة. على سبيل المثال، يمكن عرض 
شاشـة نظام تكييف الهواء وتشـغيلها بينما تكون شاشة معلومات استهالك الوقود معروضة. 
الشاشـة (مسـاحة العرض) الكبيرة على يسـار الشاشـة تُسـمى الشاشـة الرئيسـية، والشاشة 

(مساحة العرض) الصغيرة في الجهة اليمنى تُسمى الشاشة الجانبية.
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وظيفة شاشة العرض مقاس ١٢٫٣ بوصة
بخصوص تفاصيل وظائف وتشغيل الشاشة الرئيسية، راجع القسم المعني. 

عرض الشاشة الجانبية ■
الشاشات األساسية

يمكن عرض وتشغيل الوظائف التالية على الشاشة الجانبية.
قم باختيار الزر المرغوب.

نظام التوجيه المالحي*١  
النظام الصوتي*١  

الهاتف*١  
معلومات السيارة (ص ١٢٦)  

نظام تكييف الهواء   
(ص ٣٤٠)  

إخفاء الشاشة الجانبية.*٢  
لهونغ كونغ وماكاو: إليقاف عرض الشاشـة الجانبية، اضغـط الزر ”MAP“ على منظومة اللمس عن بعد 

. لعرض شاشة الخارطة، ثم اضغط 
ا مع العرض على الشاشـة بأكملها (ص ٣٣٣)،  إذا كان البند المعروض على الشاشـة الرئيسـية متوافقً

يتم عرضه على الشاشة بأكملها.
شاشات المقاطعة

ا للشروط. يتم عرض كل من الشاشات التالية تلقائيًا وفقً
ا)•  زً ل*١ (إذا كان مجهّ مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ
الهاتف*١• 
وضع القيادة (ص ٣٠٠)• 

راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.  :١*  
باستثناء هونغ كونغ وماكاو  :٢*  
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نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي

ا لدرجة الحرارة المبرمجة. يتم ضبط مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا تبعً
اضغط الزر ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد، ثم قم باختيار  لعرض شاشة تشغيل 

نظام تكييف الهواء.
ـزة بشاشـة عرض مقـاس ١٢٫٣ بوصـة: يمكن عـرض نظام تكييـف الهواء  السـيارات المجهّ

وتشغيله على الشاشة الجانبية. (ص ٣٣٣)

م لوحة التحكّ
النوع أ

 .األشكال التوضيحية أدناه خاصة بالسيارات ذات عجلة القيادة اليسر
تختلف مواضع وأشكال األزرار في السيارات ذات عجلة القيادة اليمنى. 

ا لنوع النظام. كما تختلف مواضع العرض على الشاشة واألزرار تبعً
النوع ب
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ضبط تهيئة (برمجة) درجة الحرارة ■
اضغط ”“ على  لرفع (زيادة) درجة الحرارة أو ”“ لخفضها.

بدون نظام تكييف هواء خلفي
ـم في درجة الحـرارة لجهة  ـم أو ضغط زر التحكّ عنـد اختيـار ”DUAL“ على شاشـة التحكّ

الراكب، يمكن ضبط درجة حرارة مستقلة لكل من مقعد السائق ومقعد الراكب.
مع نظام تكييف هواء خلفي

م في درجة الحرارة لجهة  م أو ضغـط زر التحكّ عنـد اختيار ”ZONE-3“ على شاشـة التحكّ
الراكب، يمكن ضبط درجة حرارة مسـتقلة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب والمقاعد 

الخلفية (ص ٣٤٨).
.3-ZONE ل نظام تكييف الهواء بين الوضع الفردي والوضع اآلني كلما تم اختيار يتحوّ
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ضبط تهيئة سرعة المروحة ■
اضغط  لزيادة سرعة المروحة أو  لخفضها.

اضغط الزر ”OFF“ إليقاف المروحة.
تغيير وضع تدفق الهواء ■

. لتغيير تدفق تيار الهواء، اضغط 
تتغيّر مخارج الهواء المستخدمة كلما تم ضغط الزر. (ص ٣٣٨)

■ S-FLOW الوضع
. اضغط 

، يتغيّر تدفق تيار الهواء كما يلي. عند ضغط 
بدون نظام تكييف هواء خلفي: يتدفق الهواء إلى المقاعد األمامية فقط.*

مع نظام تكييف هواء خلفي: 
ا)، يتـم تقييم درجة  ا (فارغً يتدفـق الهـواء إلى المقاعـد األمامية فقـط، وإذا كان مقعـد الراكب شـاغرً
الحـرارة المبرمجة والرطوبـة الخارجية ودرجة الحـرارة داخل المقصورة، ويتدفـق الهواء إلى مقعد 

السائق فقط.*
ا للظرف.  ا وذلك تبعً يمكن للهواء أن يتدفق إلى المقاعد الخلفية أيضً  :*  

■ وظائف أخر
التحويل بين وضع سحب الهواء الخارجي ووضع تدوير الهواء (ص ٣٤١) ●
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي (ص ٣٤٢) ●
زة)  ● إزالـة الضباب عـن النافذة الخلفية والمرايا الخارجية للرؤيـة الخلفية (إذا كانت مجهّ

(ص ٣٤٢)
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م شاشة التحكّ
بدون نظام تكييف هواء خلفيمع نظام تكييف هواء خلفي

ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليسر  
ق الهواء نحو األقدام وتشغيل مزيل ضباب الزجاج األمامي اختيار تدفّ  

ضبط تهيئة سرعة المروحة  
اختيار وضع تدفق تيار الهواء* (المقاعد األمامية)  

م في الخيارات مؤشرات تشغيل/إيقاف الوظائف على شاشة التحكّ  
م في الخيارات (ص ٣٣٩) عرض شاشة التحكّ  

ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليمنى  
تفعيل وضع تكييف الهواء االقتصادي (ص ٣٤٥)  

يتم الحدّ من قدرة تكييف الهواء والدفاية إلعطاء األولوية لالقتصاد في الوقود.
ضبط درجة حرارة مسـتقلة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي (الوضع المزدوج   

DUAL)  (ص ٣٣٦)

تشغيل/إيقاف وظيفة التبريد وإزالة الرطوبة  
اختيار تهيئة تشغيل/إيقاف الوضع التلقائي  

اختيار وضع تدفق تيار الهواء* (الجانب األيسر)  
اختيار وضع تدفق تيار الهواء* (الجانب األيمن)  

عرض شاشة تشغيل نظام تكييف الهواء الخلفي (ص ٣٤٠)  
ضبط درجة حرارة مسـتقلة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي والمقاعد الخلفية   

(ص ٣٤٨) (الوضع ثالثي القطاعات 3-ZONE)  (ص ٣٣٦)
ك قـرص اللمس عن بعد Remote Touch الختيار الزر على  لضبـط أو اختيار التهيئات، حرّ
الشاشـة، ثـم اضغط قـرص اللمس عن بعد أو الـزر ”ENTER“ من منظومـة اللمس عن بعد 

لتثبيت إدخال الوظيفة المختارة.
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ق الهواء نحو الجزء العلوي من الجسم يتدفّ     :*  

ق الهواء نحو الجزء العلوي من الجسم ونحو األقدام يتدفّ      

ق الهواء نحو األقدام يتدفّ      
م في الخيارات ■ شاشة التحكّ

م في الخيـارات. يمكن تحويل  م لعرض شاشـة التحكّ قـم باختيار  على شاشـة التحكّ
الوظائف بين وضعي التشغيل واإليقاف.

م. (ص ٣٣٨) عندما تكون الوظيفة في وضع التشغيل، يضاء المؤشر على شاشة التحكّ
إزالـة حبـوب اللقاح من الهـواء (وضع   

إزالة حبوب اللقاح) (ص ٣٤٢)
 *nanoe™ تشـغيل/إيقاف نظام نانوئيه  

ا) (ص ٣٤٦) زً (إذا كان مجهّ
™nanoe والعالمـة ™nanoe همـا عالمتـان   :*  
.Panasonic Corporation تجاريتان لشركة
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زة بشاشة عرض مقاس ١٢٫٣ بوصة) ■ الشاشة الجانبية (السيارات المجهّ
بدون نظام تكييف هواء خلفيمع نظام تكييف هواء خلفي

ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليسر  
اختيار وضع تدفق تيار الهواء (المقاعد األمامية)  

ضبط تهيئة سرعة المروحة  
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليمنى  

ضبط درجة حرارة مسـتقلة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي (الوضع المزدوج   
DUAL)  (ص ٣٣٦)

تشغيل/إيقاف وظيفة التبريد وإزالة الرطوبة  
اختيار تهيئة تشغيل/إيقاف الوضع التلقائي  

اختيار وضع تدفق تيار الهواء (الجانب األيسر)  
اختيار وضع تدفق تيار الهواء (الجانب األيمن)  

ضبط درجة حرارة مسـتقلة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب األمامي والمقاعد الخلفية   
(ص ٣٤٨) (وضع القطاعات الثالثة 3-ZONE)  (ص ٣٣٦)

م في نظام تكييف الهواء الخلفي (مع نظام تكييف هواء خلفي) ■ شاشة التحكّ
المقاعـد  حـرارة  درجـة  تهيئـة  ضبـط   

الخلفية
الـذراع  مسـند  علـى  المفاتيـح  إبطـال   

الخلفي
إيقاف المروحة (المقعد الخلفي)  

قـم باختيـاره لتشـغيل/إيقاف الوضـع   
التلقائي (المقعد الخلفي)
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م في تكييف الهواء مفاتيح التحكّ
استعمال الوضع التلقائي ■

م. اضغط  أو قم باختيار ”AUTO“ على شاشة التحكّ  ١
اضغـط  للتحويل إلى وضع دخـول الهواء تلقائيًا. (باسـتثناء دول مجلس   ٢

التعاون الخليجي*، األردن، لبنان)
يتم تحويل نظام تكييف الهواء تلقائيًا بين وضع سحب الهواء الخارجي ووضع تدوير الهواء.

اضبط تهيئة درجة الحرارة. (ص ٣٣٦)  ٣
.“OFF” إليقاف التشغيل، اضغط زر اإليقاف

مخارج الهواء وسـرعة المروحة يمكن ضبطها بشـكل منفصل لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب 
تبعا لدرجة الحرارة المبرمجة.

 ،AUTO عند ضبط دفايات وهوايات المقاعد األمامية/دفايات المقاعد الخلفية على الوضع التلقائي
ا لدرجة الحرارة المبرمجة ودرجة الحرارة الخارجية إلخ. ا تبعً يتم تشغيل النظام تلقائيً

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :*  
مؤشر الوضع التلقائي ■

إذا تم تشـغيل وضع تهيئة سـرعة المروحة أو تدفق الهواء، ينطفئ مؤشر الوضع التلقائي. أما 
لة فيستمر. الوضع التلقائي لغير الوظيفة المشغّ

وظائف أخر
الهواء■ تدوير ووضع الخارجي الهواء سحب وضع بين التحويل

النوع أ
. اضغط 

ل الوضـع بين الوضع  (وضـع تدوير الهواء) والوضـع التلقائي والوضع  (وضع  يتحـوّ
سحب الهواء الخارجي) كلما تم ضغط الزر.

ل النظام إلى الوضع التلقائي، يعمل نظام تكييف الهواء تلقائيًا. عندما يتحوّ
النوع ب

. اضغط 
ل الوضـع بيـن الوضع  (وضـع تدوير الهـواء) والوضـع  (وضع سـحب الهواء  يتحـوّ

الخارجي) كلما تم ضغط الزر.
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إزالة الضباب عن الزجاج األمامي ■
م مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية. تُستخدَ

. اضغط 
اضبـط زر وضع سـحب الهواء الخارجي/تدوير الهواء على وضع سـحب الهـواء الخارجي إذا كان 

ا. (قد يتم تحويله تلقائيًا.)  وضع تدوير الهواء مستخدمً
إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة قوة تيار الهواء ودرجة الحرارة.

للعودة إلى الوضع السابق، اضغط  مرة أخر عندما يزول الضباب عن الزجاج األمامي.
زة) ■ إزالة الضباب عن النافذة الخلفية والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية (إذا كانت مجهّ

تُسـتخدم مزيـالت الضباب إلزالـة الضباب عن النافـذة الخلفية (الزجـاج الخلفي) وإلزالة 
قطرات المطر والند والصقيع عن المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.

. اضغط  أو 
ا لدرجة الحرارة  تتوقف مزيالت الضباب تلقائيًا بعد مدة من ١٥ إلى ٦٠ دقيقة. تتغيّر مدة التشغيل تبعً

المحيطة وسرعة السيارة.
وضع إزالة حبوب اللقاح ■

تتـم إزالة حبوب اللقاح (حبوب لقـاح النباتات) من الهواء ويتدفق الهواء إلى الجزء العلوي 
من الجسم.

م في الخيارات. قم باختيار  على شاشة التحكّ
يتم عادة إيقاف النظام تلقائيًا.

ا، يمكن لوظيفة  للحيلولة دون تراكم الضباب على الزجاج األمامي عندما يكون الهواء الخارجي باردً
إزالة الرطوبة أن تعمل.

يتم ترشيح حبوب اللقاح حتى ولو تم إيقاف وضع إزالة حبوب اللقاح.
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تغيير تهيئات برمجة المقاعد الخلفية (مع نظام تكييف هواء خلفي)
م في تكييف الهواء الخلفي. م لعرض شاشة التحكّ قم باختيار  على شاشة التحكّ

استعمال الوضع التلقائي ■
قم باختيار ”REAR AUTO“ على الشاشة.  ١

يعمل نظام تكييف الهواء، ويتم اختيار مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا.
ا لدرجة الحرارة  ا تبعً عند ضبط دفايات المقاعد الخلفية على الوضع التلقائي، يتم تشغيل النظام تلقائيً

المبرمجة ودرجة الحرارة الخارجية إلخ.
اضبط تهيئة درجة الحرارة.  ٢

.“REAR OFF” إليقاف التشغيل، قم باختيار
ضبط تهيئة (برمجة) درجة الحرارة ■

قم باختيار  لزيادة درجة الحرارة أو  لخفضها.
ل نظـام تكييف الهـواء بين الوضع الفـردي والوضع اآلنـي كلما تم اختيـار ”ZONE-3“ على  يتحـوّ

م. شاشة التحكّ
إلغاء تفعيل المفاتيح الموجودة على مسند الذراع الخلفي. ■

. قم باختيار 
ا قفل مفاتيح دفايات المقاعد الخلفية (ص ٣٥٢). يتم أيضً

مخارج الهواء
مواضع مخارج الهواء ■

ـا  تتغيّـر مخـارج الهـواء وكميـة الهـواء تبعً
لوضع تدفق الهواء المختار.
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ضبط أوضاع مخارج الهواء وفتحها وإغالقها ■
 مخارج الهـواء األمامية الوسـطى ومخارج

الهواء األمامية الجانبية
مخارج هواء المقعد الخلفي

قم بتوجيه تيار الهواء لليسار أو اليمين أو األعلى أو األسفل.  
لفتح أو إغالق مخرج الهواء، أدر القرص.  

تسجيل تهيئات نظام تكييف الهواء على المفاتيح اإللكترونية ■
فكّ قفل السـيارة باسـتعمال مفتاح إلكتروني وإدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشـغيل ON يقوم باستدعاء  ●

لة لذلك المفتاح. تهيئات نظام تكييف الهواء المسجّ
عند إدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف، يتم تلقائيًا تسجيل التهيئات الحالية لنظام تكييف الهواء للمفتاح  ●

اإللكتروني الذي تم استخدامه لفكّ قفل السيارة.
قـد ال يعمـل النظام بصورة صحيحـة في حالة وجود أكثر مـن مفتاح إلكتروني واحد فـي الجوار أو إذا تم  ●

استخدام نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي لفكّ قفل باب راكب. 
يمكن تغيير التهيئات الخاصة بالمفتاح اإللكتروني والباب المناظر. اتصل بوكيل لكزس المحلي. ●

استعمال الوضع التلقائي ■
ا لدرجة الحرارة المبرمجة والظروف المحيطة. ا تبعً يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيً

ا  لذا فقد تتوقف المروحة لبعض الوقت بعد ضغط  مباشرة إلى أن يصبح الهواء الدافئ أو البارد جاهزً
للتدفق.

قد يتدفق هواء بارد حول الجزء العلوي من الجسم حتى عندما تكون الدفاية في وضع التشغيل وذلك بسبب 
ضوء الشمس.
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تراكم الضباب على النوافذ ■
يتراكم الضباب على النوافذ بسـهولة عندما تكون الرطوبة داخل السـيارة عالية. تحويل ”A/C“ إلى وضع  ●

التشـغيل يزيـل الرطوبة من الهواء المتدفـق من مخارج الهواء ويزيل الضباب عن الزجاج األمامي بشـكل 
ال.  فعّ

إذا أوقفت ”A/C“، يمكن للضباب أن يتراكم على النوافذ بسهولة أكبر. ●
يمكن للضباب أن يتراكم على النوافذ إذا تم استخدام وضع تدوير الهواء. ●

وضع سحب الهواء الخارجي/تدوير الهواء ■
عنـد القيـادة على طرق كثيـرة الغبار كاألنفاق أو فـي حركة مرور مزدحمة، اضبط زر وضع سـحب الهواء  ●

الخارجي/تدويـر الهـواء على وضع تدوير الهواء. هذه الطريقة فعالة في منع الهواء الخارجي من الدخول 
إلى مقصورة السيارة. أثناء عملية التبريد، يؤدي الضبط على وضع تدوير الهواء إلى تبريد مقصورة السيارة 

ا. بشكل فعال أيضً
ا لتهيئـة درجة الحرارة أو درجة  ● ا تبعً ل تلقائيً يمكـن لوضع سـحب الهواء الخارجي/تدوير الهـواء أن يتحوّ

الحرارة الداخلية.
م في دخول الهواء ■ الوضع التلقائي للتحكّ

في الوضع التلقائي، يرصد النظام وجود غازات العادم والملوثات األخر ويقوم بالتحويل تلقائيًا بين وضع 
سحب الهواء الخارجي ووضع تدوير الهواء.

عندمـا تكون وظيفة إزالة الرطوبـة متوقفة عن العمل والمروحة تعمل فإن تشـغيل الوضع التلقائي يؤدي إلى 
تفعيل وظيفة إزالة الرطوبة.

تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع القيادة االقتصادية ■
م في نظام تكييـف الهواء كاآلتي إلعطاء األولوية لكفاءة اسـتهالك  فـي وضـع القيادة االقتصاديـة، يتم التحكّ

الوقود:
ك وتشغيل الكمبرسور لتقييد قدرة التدفئة/التبريد ● م بسرعة المحرّ يتم التحكّ
يتم تقييد سرعة المروحة عند اختيار الوضع التلقائي ●

لتحسين أداء تكييف الهواء، قم بتنفيذ عمليات التشغيل التالية:
أوقِف تشغيل وضع تكييف الهواء االقتصادي ●
اضبط سرعة المروحة ●
اضبط وضع القيادة االقتصادية على وضع اإليقاف (ص ٣٠٠) ●

وضع تكييف الهواء االقتصادي ■
عنـد اختيار وضع القيادة االقتصادية باسـتعمال مفتـاح اختيار وضع القيادة، يتم تشـغيل وضع تكييف الهواء 

االقتصادي.
عند اختيار وضع قيادة غير وضع القيادة االقتصادية، قد يتم إيقاف وضع تكييف الهواء االقتصادي.

■ S-FLOW عندما يعمل الوضع
إذا كان الهواء يتدفق إلى مقعد السائق فقط، ال يتم عرض تهيئة (قراءة) درجة الحرارة الخاصة بمقعد الراكب 

األمامي.
عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة ■

م في الخيارات. يمكن لوظيفة إزالة الرطوبة أال تعمل حتى ولو تم اختيار ”A/C“ على شاشة التحكّ
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روائح التهوية وتكييف الهواء ■
للسماح بدخول هواء نقي، اضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي. ●
أثناء االسـتعمال، قد تدخل روائح مختلفة من داخل وخارج السـيارة في نظام تكييف الهواء وتتراكم فيه.  ●

وقد يتسبب هذا فيما بعد في انبعاث رائحة من منافذ الهواء.
للتقليل من احتمال انبعاث الروائح:  ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة.• 
يمكن لتوقيت بدء تشـغيل المروحة أن يتأخر لفترة زمنية قصيرة بعد بدء تشـغيل نظام تكييف الهواء في • 

الوضع التلقائي مباشرة.
ا) ■ زً نظام نانوئيه ™nanoe*١ (إذا كان مجهّ

م نظام تكييف الهواء تقنية نانوئيه ™nanoe. يسـاعد هذا على ملء المقصورة بهواء منعش عن طريق  يسـتخدِ
نفـث أيونـات نانوئيه ™nanoe حمضية بعض الشـيء مغطاة بجزيئات ماء من منفذ الهواء األمامي الوسـطي 

لجهة السائق*٢.
ـم في الخيـارات، يتـم تفعيل نظـام نانوئية  ● عنـد تشـغيل المروحـة واختيـار ™nanoe على شاشـة التحكّ

.nanoe™

عنـد تشـغيل المروحـة في الظروف التاليـة، يتم الحصول على أقصـى أداء للنظام. إذا لم تتحقق الشـروط  ●
ا. التالية، يكون األداء محدودً

 •. يجري حاليًا استخدام مخارج الهواء  أو  أو 
منفذ الهواء األمامي الوسطي على جهة السائق مفتوح.• 

عند توليد أيونات نانوئيه ™nanoe، ينبعث قدر ضئيل من األوزون وقد تُشـتمّ رائحة ضعيفة منه في بعض  ●
األوضاع. لكن هذه الكمية هي تقريبًا نفس الكمية الموجودة بالفعل في الطبيعة، كما في الغابات، وال تأثير 

لها على جسم اإلنسان.
● . ع صوت ضوضاء خفيفة أثناء التشغيل. هذا ليس خلالً يمكن أن يُسمَ

.Panasonic Corporation هما عالمتان تجاريتان لشركة nanoe™ والعالمة nanoe™  :١*  
ا لظـروف درجة الحـرارة والرطوبة  يمكـن لنظـام نانوئيـه ™nanoe أال يعمـل بكامل قدرتـه وذلك تبعً  :٢*  

وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء.
ح تكييف الهواء ■ مرشّ

ص ٤٣١

الضبط حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (مثل حساسية مستشعر غازات العادم). 

(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
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لمنع تراكم الضباب على الزجاج األمامي ■
ال تستعمل  أثناء تشغيل النظام لتبريد الهواء في جو شديد الرطوبة. الفرق بين درجة حرارة الهواء  ●

الخارجـي ودرجـة حرارة الزجـاج األمامي يمكن أن يتسـبّب في تراكم الضباب على السـطح الخارجي 
للزجاج األمامي بحيث يحجب الرؤية أمامك.

ال تضـع على لوحـة العدادات أي شـيء يمكن أن يغطي  ●
ا  مخـارج الهواء. وإال فقد ينسـدّ طريق تدفـق الهواء مانعً

مزيالت ضباب الزجاج األمامي من إزالة الضباب.

لتفادي اإلصابة بحروق ■
زة بمزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية: ال تلمس سطوح مرايا الرؤية الخلفية  السيارات المجهّ

أثناء تشغيل مزيالت ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية
ا) ■ زً مولّد نانوئيه ™nanoe (إذا كان مجهّ

ال تعمـد إلـى تفكيـك أو إصالح المولّد ألنه يحتوي علـى أجزاء ذات فولطية كهربائيـة عالية. اتصل بوكيل 
لكزس المحلي إذا كان المولّد بحاجة لإلصالح.

لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت ■
د في وضع  ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر مما تقتضيه الضرورة عندما يكون نظام الهايبرِ

اإليقاف.
ا) ■ زً لتفادي إصابة نظام نانوئيه ™nanoe بالتلف (إذا كان مجهّ

ل أي شـيء في منفذ الهواء لجهة السـائق أو تثبّت عليه أي شـيء أو تسـتعمل البخاخات حول منفذ  ال تُدخِ
الهواء لجهة السائق. هذه األشياء يمكن أن تتسبّب في عدم تشغيل المولّد بطريقة صحيحة.
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نظام تكييف الهواء الخلفي

ا لدرجة الحرارة المبرمجة. يتم ضبط مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا تبعً

م لوحة التحكّ

تشغيل/إيقاف الوضع التلقائي  
إيقاف المروحة  

تغيير وضع تدفق الهواء  
ضبط تهيئة درجة الحرارة  

ا زً : إذا كان مجهّ
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ضبط تهيئة (برمجة) درجة الحرارة ■
اضغط ”“ على  لرفع (زيادة) درجة الحرارة أو اضغط ”“ لخفض درجة الحرارة.

تغيير مخارج الهواء ■
. اضغط 

. تتغير مخارج الهواء كما يلي كلما تم ضغط 
ق الهواء نحو الجزء العلوي من الجسم. : يتدفّ

ق الهواء نحو الجزء العلوي من الجسم واألقدام. : يتدفّ
ق الهواء نحو األقدام. : يتدفّ

استعمال نظام تكييف الهواء التلقائي
. اضغط   ١

يعمل نظام تكييف الهواء، ويتم اختيار مخارج الهواء وضبط سرعة المروحة تلقائيًا.
م. تظهر ”AUTO“ على لوحة التحكّ

اضبط تهيئة درجة الحرارة.  ٢
ا لدرجة  ا تبعً عند ضبط دفايات المقاعد الخلفية على الوضع التلقائي ”AUTO“، يتم تشـغيل النظام تلقائيً

الحرارة المبرمجة ودرجة الحرارة الخارجية إلخ.
.“OFF” إليقاف التشغيل، اضغط زر اإليقاف

مخارج الهواء
مواضع مخارج الهواء ■

ـا لوضع تدفق  تتغيّـر مخارج الهـواء وكمية الهواء تبعً
الهواء المختار.
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ضبط أوضاع مخارج الهواء وفتحها وإغالقها ■
قم بتوجيـه تيار الهواء لليسـار أو اليمين أو   

األعلى أو األسفل.
لفتح أو إغالق مخرج الهواء، أدر القرص.  

وظيفة قفل األزرار ■
لمنع التشـغيل غير المقصود، يمكن قفل األزرار الموجودة 
على مسـند الـذراع الخلفي. لقفـل األزرار، اضغط  
 إلـى أن تسـمع نغمة تنبيه (بيب). ضغـط  مرة أخر

إلى أن تسمع نغمة تنبيه (بيب) يؤدي إلى تحرير القفل.
يظهر المؤشر على الشاشة عند قفل األزرار.

م الخلفية ■ وظيفة إيقاف إضاءة لوحة التحكّ
م الموجودة على مسـند  يمكـن إيقاف إضـاءة لوحـة التحكّ
الـذراع الخلفـي. إليقـاف اإلضاءة، اضغـط  إلى أن 
تسـمع نغمـة تنبيه (بيب). ضغط  مـرة أخر إلى أن 

تسمع نغمة تنبيه (بيب) يؤدي إلى تشغيل اإلضاءة.

لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت ■
د في وضع  ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر مما تقتضيه الضرورة عندما يكون نظام الهايبرِ

اإليقاف.
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/دفايات المقاعد/دة بتدفئة عجلة القيادة المزوّ
هوايات المقاعد

دة بتدفئة علـى تدفئة المقابـض الجانبية لعجلـة القيادة، أما  تعمـل خاصية عجلـة القيادة المـزوّ
دفايـات المقاعد فتقـوم بتدفئة المقاعد. تحافظ هوايات المقاعد على تدفق الهواء بشـكل جيد 

عن طريق نفث الهواء من المقاعد.

ينبغـي توخـي الحرص لتفادي اإلصابة إذا المس أي شـخص من الفئات التالية عجلـة القيادة والمقاعد  ●
عندما تكون الدفاية في وضع التشغيل:

ع، األطفال الصغار، المسنون، المرضى والمعاقون جسديًا•  الرضّ
األشخاص ذوو البشرة الحساسة• 
األشخاص المصابون باإلجهاد• 
األشـخاص الذين تناولوا مشـروبات كحولية أو عقاقير تسـبب النعاس (األدوية المنومة، أدوية البرد، • 

الخ.)
ض لحروق بسيطة أو للتسخين الزائد (التدفئة الزائدة): ● تقيّد بالتنبيهات االحتياطية التالية لمنع التعرّ

ال تعمد إلى تغطية المقعد ببطانية أو حشية (وسادة) أثناء استعمال دفاية المقعد.• 
ال تستعمل دفاية المقعد أكثر مما تقتضيه الضرورة.• 

لمنع تلف دفايات المقاعد/هوايات المقاعد، ال تضع أشـياء ثقيلة ذات سـطوح غير منتظمة على المقعد  ●
وال تعمد إلى إدخال أشياء حادة (إبر، مسامير إلخ) في المقعد.

ا عن العمل. ● د متوقفً لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت، ال تستعمل الوظائف عندما يكون نظام الهايبرِ

زة : إذا كانت مجهّ



٥-٢. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٣٥٢

GS450h_300h_OM30G75H

دة بتدفئة عجلة القيادة المزوّ
يقـوم بتشـغيل/إيقاف خاصيـة عجلـة القيادة 

دة بتدفئة. المزوّ
يضاء ضوء المؤشر أثناء تشغيل الدفاية.

● .ON دة بتدفئة عندما يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل يمكن تشغيل خاصية عجلة القيادة المزوّ
دة بتدفئة تلقائيًا بعد حوالى ٣٠ دقيقة. ● تتوقف خاصية عجلة القيادة المزوّ

دفايات المقاعد/هوايات المقاعد
زة)/دفايـات المقاعد الخلفية (إذا كانت  ■ دفايـات وهوايات المقاعد األمامية (إذا كانت مجهّ

زة) مجهّ
المقاعد األماميةالمقاعد الخلفية

مفاتيح دفايات المقاعد  
يضاء ضوء المؤشر (أصفر) الموجود على المفتاح أثناء تشغيل دفاية المقعد.

مفاتيح هوايات المقاعد (المقاعد األمامية فقط)  
يضاء ضوء المؤشر (أخضر) الموجود على المفتاح أثناء تشغيل هواية المقعد.

أضواء مؤشرات المستو  
يتم عرض مسـتو درجة حرارة دفاية المقعد أو مسـتو سـرعة مروحة هواية المقعد (للمقاعد األمامية 

فقط).
“AUTO” أضواء مؤشر الوضع التلقائي  
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األوضاع والمؤشرات ●
يمكن تغيير الوضع عن طريق ضغط المفتاح.

ضوء مؤشر الوضع التلقائي الوضع
“AUTO”

أضواء مؤشرات المستو
إطفاءإطفاءإطفاء

من 3 إلى 1، أو إطفاءإضاءةتلقائي*
3إطفاءHi (عالي)

2إطفاءMid (متوسط)

1إطفاءLo (منخفض)

ا لتهيئات تكييف الهواء. ا تبعً عندما يتم اختيار الوضع التلقائي، يتغيّر المستو تلقائيً  :*  
زة) ■ دفايات المقاعد (بدون هوايات مقاعد) (إذا كانت مجهّ

مفاتيح دفايات المقاعد  
أضواء مؤشرات المستو  

يتم عرض مستو درجة حرارة دفاية المقعد.

األوضاع والمؤشرات ●
يتغيّر الوضع مع كل ضغطة للمفتاح كما يلي:

أضواء مؤشرات المستوالوضع
إطفاءإطفاء

Hi3 (عالي)

Mid2 (متوسط)

Lo1 (منخفض)
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يمكن استخدام دفايات المقاعد/هوايات المقاعد عندما ■
.ON يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل

التشغيل التلقائي لدفاية المقعد في وضع القيادة االقتصادية ■
م وضع القيادة االقتصادية بعمليات تشـغيل التدفئة وسـرعة مروحة نظام تكييف الهواء لتحسـين كفاءة  يتحكّ
اسـتهالك الوقـود. إذا تـم تحويل مفتـاح اختيار وضع القيادة إلـى وضع القيادة االقتصاديـة Eco في درجات 

حرارة منخفضة، قد يتم تشغيل دفاية المقعد تلقائيًا لمؤازرة أداء التدفئة.
■ S-FLOW التشغيل التلقائي في الوضع

يمكن لدفاية وهواية المقعد األمامي أو دفاية المقعد الخلفي أن تتوقف عن العمل تلقائيًا عند تشـغيل الوضع 
S-FLOW في الوضع التلقائي. (ص ٣٣٧)

م خلفية) ■ زة بلوحة تحكّ وظيفة قفل األزرار (السيارات المجهّ
لمنع التشغيل غير المقصود، يمكن قفل بعض األزرار الموجودة على مسند الذراع الخلفي. 

(ص ٣٥٠)
م خلفية) ■ زة بلوحة تحكّ عند إبطال فاعلية المفتاح (السيارات المجهّ

م الخلفية ممكنًا علـى الرغم من تحرير وظيفة قفل األزرار، تحقق مما  إذا لـم يكن تشـغيل مفتاح لوحة التحكّ
 .Remote Touch إذا كان قـد تـم إلغاء تفعيـل المفتاح نتيجة الختيار  على شاشـة اللمس عن بعـد

 (ص ٣٤٣)
م خلفية) ■ زة بلوحة تحكّ م الخلفية (السيارات المجهّ وظيفة إيقاف إضاءة لوحة التحكّ

م الموجودة على مسند الذراع الخلفي. (ص ٣٥٠) يمكن إيقاف إضاءة لوحة التحكّ
الضبط حسب الطلب ■

يمكـن تغييـر تهيئـات الوضـع التلقائي لدفايـات وهوايـات المقاعد األماميـة أو دفايـات المقاعـد الخلفية. 
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)
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قائمة أضواء المقصورة الداخلية

أضواء منطقة األقدام الخارجية  
ا) زً ضوء ذراع ناقل الحركة (إذا كان مجهّ  

ضوء المقصورة األمامي  
(ص ٣٥٦)  

األضواء الشخصية األمامية  
(ص ٣٥٦)  

أضواء مقابض األبواب الداخلية  

األضواء الشخصية الخلفية  
(ص ٣٥٦)  

ضوء المقصورة الخلفي
أضواء لوحات الديكور  

أضواء فتح الباب  
أضواء مفاتيح النوافذ اآللية  

أضواء منطقة األقدام  
ـم في إضاءة لوحـة العدادات إلى أدنى إضـاءة مع كون أضـواء المؤخرة مضاءة،  عنـد إدارة مفتـاح التحكّ
تنطفئ أضواء مقابض األبواب الداخلية وأضواء لوحات الديكور وأضواء منطقة األقدام. (ص ١٠٣)
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أضواء المقصورة الداخلية
يضيء/يطفئ األضواء  

ا. يضاء/ينطفئ ضوء المقصورة الخلفي أيضً
يقوم بتشغيل/إيقاف وضع الباب  

األضواء الشخصية
األمام ■

يضيء/يطفئ الضوء

الخلف ■
يضيء/يطفئ الضوء



٣٥٧ ٥-٣. استعمال أضواء المقصورة الداخلية

خلية
الدا

ورة 
قص

 الم
ص

صائ
خ

٥

GS450h_300h_OM30G75H

ـا لوضـع مفتاح القـدرة، ووجـود المفتاح  ● نظـام الدخـول المضـيء: تضيء/تنطفـئ األضـواء تلقائيًـا تبعً
اإللكتروني، وما إذا كانت األبواب مقفلة/غير مقفلة، وما إذا كانت األبواب مفتوحة/مغلقة.

إذا ظلت أضواء المقصورة الداخلية مضاءة عندما يكون مفتاح القدرة على وضع اإليقاف، تنطفئ األضواء  ●
تلقائيًا بعد ٢٠ دقيقة.

التهيئات (مثل المدة المنقضية قبل انطفاء األضواء) يمكن تغييرها.  ●
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

لمنع تفريغ شـحنة البطارية ١٢ فولت، ال تترك األضواء مضاءة أكثر مما تقتضيه الضرورة عندما يكون نظام 
ا عن العمل. د متوقفً الهايبرِ
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قائمة خصائص التخزين

(ص ٣٦١) حامالت األكواب   
(ص ٣٥٩) صندوق القفازات   

زة) الصناديق الثانوية (إذا كانت مجهّ  
(ص ٣٦٣)  

زة) طفايات السجائر (إذا كانت مجهّ  
(ص ٣٦٨)  

(ص ٣٦٣) الصناديق الثانوية   
(ص ٣٦٠) صندوق الكونسول   

ال تترك نظارات أو والعات سجائر أو علب رشّ السوائل المضغوطة في أماكن التخزين ألن ذلك يمكن  ●
أن يتسبب في حدوث األمور التالية عندما ترتفع درجة حرارة المقصورة:

 •.ه بفعل الحرارة أو تتشقق إذا كانت مالمسة لمواد مخزنة أخر يمكن للنظارات أن تتشوّ
يمكـن للوالعـات أو علب الـرشّ (البخاخات) أن تنفجر. وإذا تالمسـت مع مـواد مخزنة أخر فقد • 

ب الغاز من علبة الرشّ األمر الذي ينطوي على خطر  تكون الوالعة سـببًا في اندالع حريق وقد يتسـرّ
اندالع حريق.

عند القيادة أو عندما تكون حجيرات (مواضع) التخزين غير مستخدمة، احتفظ باألغطية مغلقة.  ●
في حالة الفرملة المفاجئة أو االنحراف المفاجئ، يمكن أن يقع حادث نتيجة ارتطام أحد راكبي السـيارة 

نة بداخله. بغطاء مفتوح أو األشياء المخزّ
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صندوق القفازات
افتح (اضغط الزر)  

ر القفل باستعمال المفتاح الميكانيكي حرّ  
اقفل باستعمال المفتاح الميكانيكي  

يضاء ضوء صندوق القفازات عندما تكون أضواء المؤخرة مضاءة. ●
المفتاح الرئيسي لفاتح صندوق األمتعة موجود في صندوق القفازات. (ص ١٤٤) ●
م الموجود داخل صندوق القفازات. ● قحَ يمكن نزع الجزء المُ
كيس الهواء SRS للركبتين لمقعد الراكب األمامي مدمج في باب صندوق القفازات. (ص ٤٤) ●
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صندوق الكونسول
االستعمال بوضع الفتح النصفي   

ر القفل، وازلق مسند  امسـك المقبض وحرّ
الذراع إلى أقصى موضع خلفي.
االستعمال بوضع الفتح الكامل   

ر القفل، وارفع مسند  امسـك المقبض وحرّ
الذراع لفتحه.

ك الصينية لألمام/الخلف ويمكن نزعها. ● تتحرّ

يضاء ضوء صندوق الكونسول عندما تكون أضواء المؤخرة مضاءة. ●

ض مسـند الذراع لضغط زائد. القيام بذلك  عند اسـتعمال صندوق الكونسـول بوضع الفتح النصفي، ال تعرّ
يمكنه أن يتسبب في تلف مسند الذراع وقد يصيبك بجروح.
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حامالت األكواب
األمام ■

األكـواب  حامـل  غطـاء  اضغـط  للفتـح، 
لألسفل لتحريره.

الخلف ■
لألسـفل  الـذراع  مسـند  اسـحب  للفتـح، 
واضغط حامـل األكواب الخلفي الموجود 

على مسند الذراع للداخل لتحريره.

حامـل األكـواب األمامـي: يمكن نـزع حامـل األكواب  ●
م للتنظيف. قحَ المُ

حامل األكواب الخلفي: عند تخزين حامل األكواب، قم بتخزين حامل األكواب بينما يكون مسند الذراع  ●
مسحوبًا لألسفل. ال يمكن تخزين حامل األكواب ما لم يكن مسند الذراع مسحوبًا لألسفل.
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ال تضع أي شيء غير األكواب أو علب المشروبات في حامالت األكواب.
األشـياء األخر يمكن أن تنقـذف خارج الحامالت في حالة وقوع حادث أو الفرملة المفاجئة متسـببة في 

اإلصابة بجروح. وإذا أمكن، قم بتغطية المشروبات الساخنة لتفادي اإلصابة بحروق.

) مسـند  ) حامل األكواب قبل تخزين (ضمّ لمنـع إصابـة حامل األكواب الخلفي بأضـرار، قم بتخزين (ضمّ
الذراع.
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الصناديق الثانوية
النوع أالنوع ب

اسـحب الذراع لألعلى لتحريـر القفل وارفع اضغط الزر.
الغطاء.

(ا زً النوع جـ (إذا كان مجهّ

افتح الغطاء.

النوع جـ: ال تستعمل الصندوق الثانوي كطفاية سجائر.
القيام بذلك يمكن أن يتسبب في اندالع حريق.
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خصائص صندوق األمتعة

خطافات تثبيت الحمولة
ارفع الخطافات عند الحاجة إليها.

ـزة إلحكام تثبيت  خطافـات تثبيت الحمولة مجهّ
األشياء الفالتة.

ها) عند عدم  ا بإعادة خطافات تثبيت الحمولة إلـى مواضع تخزينها (ضمّ لتجنـب اإلصابـة بجروح، قم دائمً
استعمالها.

خطاف تعليق األمتعة
اسحب الشريط عند استخدام الخطاف.

ال تعلّق على خطاف تعليق األمتعة أي شيء يزيد وزنه عن kg 5 (٥ كجم).
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شبكة تخزين صندوق اإلسعافات األولية

سجادة صندوق األمتعة
النوع أالنوع ب

اسحب الشريط لألعلى لرفع سجادة صندوق 
األمتعة.

اسـحب الذراع لألعلى لرفع سجادة صندوق 
األمتعة.

يمكن تثبيت الذراع على خطاف تعليق األمتعة.
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ا) زً حزام تخزين عاكس التحذير (إذا كان مجهّ
إرخاء الحزام  

شدّ الحزام  

للحيلولـة دون تلف حزام تخزين عاكسـة التحذير عندما ال 
) وثبّته  تكون مسـتخدمة، اطوِ الحزام (كما هـو مبيّن في 

.( بشكل آمن باستعمال المشبك (
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خصائص أخرى للمقصورة الداخلية

حاجبات الشمس
السـتخدام الحاجب في الوضـع األمامي،   

اقلبه لألسفل.
السـتخدام الحاجب في الوضـع الجانبي،   
اقلبـه لألسـفل وقـم بتحريـره مـن مشـبكه 

وحركه جانبيًا.
السـتعمال التمديد الجانبـي، ضع حاجب   
الشـمس فـي الوضـع الجانبـي ثم اسـحبه 

للخلف.
مرايا الزينة

ازلق الغطاء للفتح.
يضيء الضوء عند فتح الغطاء.

لمنـع تفريغ شـحنة البطارية ١٢ فولت، ال تترك أضواء الزينة مضاءة لفتـرات زمنية طويلة عندما يكون نظام 
ا عن العمل. د متوقفً الهايبرِ
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الساعة
يتـم ضبـط توقيـت سـاعة نظـام GPS تلقائيًـا 

.GPS باستخدام معلومات توقيت
بخصـوص التفاصيـل، راجـع ”دليل مالـك نظام 
التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام 

التوجيه“.

زة) طفايات السجائر (إذا كانت مجهّ
افتح غطاء طفاية السجائر.

لنزع طفاية السجائر، اسحب غطاء طفاية السجائر 
لألعلى.

احتفظ بطفاية السـجائر مغلقة عند عدم االسـتعمال. في حالة الفرملة المفاجئـة أو االنحراف المفاجئ،  ●
يمكن أن يقع حادث نتيجة ارتطام أحد راكبي السيارة بطفاية السجائر المفتوحة أو الرماد المتطاير منها.

لمنع اندالع حريق ●
ا قبـل وضعها داخل طفاية السـجائر، ثم تأكد مـن أن طفاية •  قـم بإطفـاء أعـواد الثقاب والسـجائر تمامً

ا. السجائر مغلقة تمامً
ا أو أي شيء آخر قابل لالحتراق في طفاية السجائر.•  ال تضع ورقً
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مخارج القدرة الكهربائية
V 12 (١٢ فولت): يُرجى استعماله كمصدر تيار كهربائي لألجهزة اإللكترونية التي تستخدم أقل من 

 120 W 12 (١٢ فولـت تيـار مباشـر/١٠ أمبيـر) (اسـتهالك القـدرة الكهربائيـة VDC/10 A

[١٢٠ وات]).
ا): يُرجى استعماله كمصدر قدرة كهربائية  زً V AC 120 (١٢٠ فولت تيار متردد) (إذا كان مجهّ

ا يقل عن VAC 120 (١٢٠ فولت تيار  ا كهربائيًا متـرددً لألجهزة اإللكترونية التي تسـتخدم تيارً
متردد) (استهالك القدرة الكهربائية W 100 [١٠٠ وات]).

V 12 (١٢ فولت) ■
األمام(ا زً الخلف (إذا كان مجهّ

افتح الغطاء.افتح الغطاء.
ا في الخلف فقط) ■ زً V AC 120 (١٢٠ فولت تيار متردد) (إذا كان مجهّ

افتح الغطاء.

يمكن استخدام مخارج القدرة الكهربائية عندما ●
.ON أو وضع التشغيل ACCESSORY 12 (١٢ فولت): يكون مفتاح القدرة على وضع الكماليات V

.ON 120 (١٢٠ فولت تيار متردد): يكون مفتاح القدرة على وضع التشغيل V AC



٥-٥. استخدام الخصائص األخر للمقصورة الداخلية٣٧٠

GS450h_300h_OM30G75H

لتفادي إتالف مخارج القدرة الكهربائية، اغلق أغطية مخارج القدرة الكهربائية عند عدم استخدام مخرج  ●
القدرة الكهربائية. 

دخول مواد أو سوائل دخيلة في مخارج القدرة الكهربائية قد يتسبب في حدوث تماس كهربائي.
●  120 V AC ا يعمل بتيار متردد V AC 120 (١٢٠ فولت تيار متردد): لمنع احتراق الفيوز، ال تستعمل جهازً

(١٢٠ فولت تيار متردد) ويتطلب قدرة كهربائية تزيد عن W 100 (١٠٠ وات). إذا تم استعمال جهاز يعمل 
بتيار متردد V AC 120 (١٢٠ فولت تيار متردد) ويستهلك (قدرة كهربائية) أكثر من W 100 (١٠٠ وات)، 

تقوم دائرة الحماية بقطع إمداد التيار الكهربائي.
لمنع تفريغ شـحنة البطارية ١٢ فولت، ال تسـتخدم مخارج القدرة الكهربائيـة أكثر مما تقتضيه الضرورة  ●

ا عن العمل. د متوقفً عندما يكون نظام الهايبرِ
األجهزة التي قد ال تعمل بصورة صحيحة (V AC 120 [١٢٠ فولت تيار متردد]) ●

األجهـزة التاليـة التي تعمل بتيار متردد V AC 120 (١٢٠ فولت تيار متردد) قد ال تعمل بصورة صحيحة 
حتى ولو كان استهالكها للقدرة الكهربائية أقل من W 100 (١٠٠ وات):

األجهزة التي تعمل بذروة قدرة كهربائية أولية عالية• 
أجهزة القياس التي تعطي بيانات دقيقة• 
األجهزة األخر التي تتطلب إمداد قدرة كهربائية مستقر للغاية• 

مسند الذراع
اطوِ مسند الذراع لألسفل الستخدامه.

ض مسند الذراع لحمل زائد. لمنع تلف مسند الذراع، ال تعرّ
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زة)/مظالت الشمس لألبواب الخلفية  مظلة الشمس الخلفية (إذا كانت مجهّ
زة) (إذا كانت مجهّ

مظلة الشمس الخلفية ■
يمكن رفع وخفض مظلة الشمس الخلفية عن طريق تشغيل الزر المبين أدناه.

من المقاعد األمامية(زة من المقاعد الخلفية (إذا كانت مجهّ

اسحب الذراع لألعلى لتحرير القفل.  
ازلق مسند الذراع.  

رفع/خفض  
المظالت الشمسية لألبواب الخلفية ■

اسحب لسان مظلة الشمس للباب الخلفي 
وقم بتثبيت المظلة باستعمال الخطافات.

لضمّ مظلة الشـمس للبـاب الخلفي، قم بفكّ 
المظلة واجعلها تنضم ببطء.
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● .ON يمكن استعمال مظلة الشمس الخلفية عندما يكون مفتاح القدرة في وضع التشغيل
يمكـن تشـغيل مظلة الشـمس الخلفية لمـدة دقيقة واحـدة تقريبًا حتى بعـد إدارة مفتاح القـدرة إلى وضع  ●

الكماليات ACCESSORY أو اإليقاف.
خاصيـة التشـغيل المرتبط بالرجـوع للخلف: لضمان وضـوح الرؤيـة الخلفية، يتم خفض (إنـزال) مظلة  ●

.R الشمس الخلفية تلقائيًا عند تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الرجوع للخلف
على أنه يتم رفع مظلة الشمس الخلفية مرة أخر إذا حدث أي من األمور التالية:

 •*.ضغط الزر مرة أخر
 •.P ل تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ
تحويل ذراع ناقل الحركة عن وضع الرجوع للخلف R وبلوغ سرعة السيارة km/h 15 (١٥ كم/ساعة).• 

د بينما تكون مظلة الشـمس الخلفيـة مضمومة بسـبب عملية رجوع  إذا تـم إيقـاف تشـغيل نظام الهايبـرِ
د مرة أخر ووصول سرعة السيارة  للخلف، فإن مظلة الشـمس لن ترتفع حتى عند تشـغيل نظام الهايبرِ

إلى km/h 15 (١٥ كم/ساعة). لرفع مظلة الشمس مرة أخر، اضغط الزر.
ر العملية المذكورة أعاله لتشغيل الوظيفة. أحيانًا، قد ال يتم تنفيذ وظيفة العودة بعد ضغط المفتاح. كرّ  :*  

م خلفية: لمنع التشغيل غير المقصود، يمكن قفل بعض األزرار الموجودة  ● زة بلوحة تحكّ السيارات المجهّ
على مسند الذراع الخلفي. (ص ٣٥٠)

م الموجودة على مسـند الذراع  ● م خلفية: يمكن إيقاف إضاءة لوحة التحكّ زة بلوحة تحكّ السـيارات المجهّ
الخلفي. (ص ٣٥٠)

يمكن تغيير الزمن المنقضي قبل تشغيل خاصية التشغيل العكسي. ●
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

أثناء تشغيل مظلة الشمس الخلفية، ال تضع أصابعك أو أي شيء آخر في قسم المثبت أو داخل الفتحة.
يمكن أن تحتبس أصابعك أو هذه األشياء مما يتسبب في اإلصابة بجروح.

د  ● لمنع تفريغ شـحنة البطارية ١٢ فولت، ال تقم بتشـغيل مظلة الشـمس الخلفية عندما يكون نظام الهايبرِ
ا عن العمل. متوقفً

قـم بمراعـاة التنبيهات االحتياطيـة التالية لضمان التشـغيل االعتيادي لمظلة الشـمس الخلفية ومظالت  ●
الشمس لألبواب الخلفية.

ا على الموتور أو المكونات األخر لمظلة الشمس الخلفية.•  ال تسلّط حمال زائدً
ال تضع أي شيء يمكنه إعاقة عمليتي الفتح واإلغالق.• 
ال تثبّت أي شيء على مظلة الشمس الخلفية ومظالت الشمس لألبواب الخلفية.• 
احتفظ بمنطقة انفتاح مظلة الشمس نظيفة وخالية من العوائق.• 
ال تقم بتشغيل مظلة الشمس الخلفية باستمرار لفترات زمنية طويلة.• 
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خطافات تعليق المعاطف
زة مع مقابض  خطافات تعليق المعاطـف مجهّ

اإلسناد الخلفية.

ـق عالقـات مالبـس أو أي مواد أخـر صلبة أو حـادة على الخطاف. فـي حالة انتفـاخ أكياس هواء  ال تعلّ
الستارة الواقية SRS، فإن هذه األشياء قد تصبح قذائف وتتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

مقابض اإلسناد
ب على  يمكن استعمال مقبض اإلسـناد المركّ
السـقف إلسـناد جسـمك أثناء الجلوس على 

المقعد.

ال تستعمل مقبض اإلسناد عند الدخول في السيارة أو الخروج منها أو عند النهوض من مقعدك.

لمنع تلف مقبض اإلسناد، ال تعمد إلى تعليق أي شيء ثقيل أو تضع حمولة ثقيلة على مقبض اإلسناد.
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فاتح باب الموقف الخاص

يمكن برمجة فاتح باب الموقف الخاص للسـيارة لتشـغيل أبواب الموقـف والبوابات وأبواب 
الدخول وأقفال األبواب وأنظمة اإلضاءة المنزلية واألنظمة األمنية وغيرها من األجهزة.

HomeLink® برمجة نظام
ز في سيارتك له ٣ أزرار يمكن برمجتها لتشغيل  م الالسـلكي ®HomeLink المجهّ نظام التحكّ
٣ أجهزة مختلفة. راجع طرق البرمجة في الصفحات التالية لتحديد الطريقة التي تصلح للجهاز.

HomeLink® ضوء مؤشر  
مؤشرات تشغيل باب الموقف  

HomeLink® أيقونة  
.HomeLink® تضاء أثناء عمل نظام

األزرار  

■ HomeLink® قبل برمجة نظام
أثنـاء البرمجـة، قـد يتم تشـغيل أبواب المواقـف أو البوابـات أو األنظمة األخـر. لهذا  ●

السبب، تأكد من عدم وجود أشخاص أو أشياء في طريق حركة باب الموقف أو األنظمة 
األخر وذلك للحيلولة دون اإلصابة بجروح أو أضرار أخر محتملة.

م عن بعد لمزيد من الدقة  ● يوصى بتركيب بطارية جديدة في وحدة إرسـال إشارات التحكّ
في البرمجة.

يمكن لموتورات فاتحات أبواب المواقف الخاصة المصنوعة بعد سـنة ١٩٩٥ أن تكون  ●
م أو شـيء  ـزة بحمايـة باسـتخدام رمز دوالبي. إذا كان األمر كذلك فقد تحتاج لسـلّ مجهّ
آخـر متيـن وآمن للوصول إلى الزر ”Learn“ أو ”Smart“ علـى موتور فاتح باب الموقف 

الخاص.

ا زً : إذا كان مجهّ
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■ HomeLink® برمجة نظام
اضغـط زر ®HomeLink الـذي تريـد برمجتـه واتركـه وتحقق من وميض ضوء مؤشـر   ١

®HomeLink (برتقالي).

، وإال توقف ضوء المؤشر عن الوميض وال  ١ ٣ خالل ٦٠ ثانية من تنفيذ الخطوة  قم بتنفيذ الخطوة 
يعود باإلمكان إتمام عملية البرمجة.

إشـارات  إرسـال  وحـدة  بتوجيـه  قـم   ٢
ـم عـن بعـد للجهـاز علـى مـرآة  التحكّ
الرؤيـة الخلفية، على بعد من 25 (٢٥) 
إلـى mm 75 (٧٥ مـم) مـن أزرار نظام 

.HomeLink®

احتفـظ بضـوء مؤشـر ®HomeLink علـى 
مرأ منك أثناء البرمجة.

باب الموقف من النوع أ
إشـارات  إرسـال  وحـدة  زر  اضغـط   ٣
ـا إلى  ـم عـن بعد وأبقِـه مضغوطً التحكّ
 HomeLink® يتغيّـر ضـوء مؤشـر  أن 
مـن وميض بطيء باللـون البرتقالي إلى 
وميـض سـريع باللـون األخضـر (رمـز 
دوالبـي) أو إضاءة ثابتة باللون األخضر 

(رمز ثابت)، ثم اترك الزر.
(باب الموقف من النوع ب) HomeLink® برمجة بوابة دخول/برمجة نظام

م عن بعد واتركه على فترات قدرها ثانيتان، بشكل  اضغط زر وحدة إرسال إشارات التحكّ  ٣
متكرر، إلى أن يتغيّر ضوء مؤشر ®HomeLink من وميض بطيء (باللون البرتقالي) إلى 
وميـض سـريع (باللون األخضر) (رمز دوالبـي) أو يضاء إضاءة ثابتـة (باللون األخضر) 

(رمز ثابت).
ا  اختبـر تشـغيل نظـام ®HomeLink عـن طريق ضغـط الزر الـذي قمت ببرمجتـه مؤخرً  ٤

ومالحظة ضوء المؤشر:
ا، تكون البرمجـة قد تمت  ● نظـام ذو رمـز ثابـت: إذا كان ضـوء المؤشـر ثابتًا/مسـتمرً

فتـرض فـي فاتـح موقفـك الخـاص أو نظامـك اآلخـر أن يعمـل عنـد ضغـط زر  ويُ
®HomeLink وتركه.
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نظـام ذو رمز دوالبي: إذا كان ضوء المؤشـر يومض بسـرعة، يكـون موتور فاتح باب  ●
ا برمز دوالبي. استكمل عملية البرمجة بالضغط  زً موقفك الخاص (أو نظام آخر) مجهّ

ا لمدة ثانيتين ثم ترك الزر. بقوة على زر ®HomeLink المبرمج وإبقائه مضغوطً
إذا لم يعمل باب الموقف أو النظام اآلخر، انتقل إلى فقرة ”برمجة نظام رمز دوالبي“. ●

ر الخطوات أعاله لبرمجة نظام آخر ألي من أزرار ®HomeLink المتبقية. كرّ  ٥
برمجة نظام رمز دوالبي ■

 “Smart” أو “Learn” د موضـع الزر حدّ  ١
على موتور فاتح باب الموقف الموجود 

في الموقف.
يمكن عـادة العثور على هذا الزر حيث يكون 
تًا على الوحدة.  الهوائي المعلق (المتدلي) مثبّ
ا للصانع. راجع  قد يختلف اسم ولون الزر تبعً
دليـل المالـك المرفـق مـع موتور فاتـح باب 

الموقف بخصوص التفاصيل.
 “Smart” أو   “Learn” الـزر  اضغـط   ٢

واتركه.
٣ خـالل ٣٠ ثانية  قـم بتنفيذ الخطـوة 

. ٢ من تنفيذ الخطوة 

المرغـوب   HomeLink® زر  اضغـط   ٣
ا لمدة  (داخـل السـيارة) وأبقِـه مضغوطً
ر هذا التسلسـل  ثانيتيـن ثـم اتركـه. كـرّ
مـا  الضغط/تـرك)  (ضغط/اسـتمرار 

مجموعه ٣ مرات إلتمام البرمجة. 
إذا اشـتغل موتور فاتح باب الموقف الخاص 
عنـد ضغـط زر ®HomeLink، يكون موتور 
ف على  فاتح بـاب الموقـف الخاص قد تعـرّ

.HomeLink® إشارة
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تفعيل االتصال باتجاهين مع باب موقف (متاح لألجهزة المتوافقة فقط) ■
الً فإنه يتيح لك إمكانية التحقـق من حالة فتح وإغالق  عندمـا يكون االتصال باتجاهيـن مفعّ

باب الموقف من خالل مؤشرات تظهر في سيارتك. 
ا  ـا إال إذا كان موتور فاتح باب الموقف المسـتخدم جهازً ال يكـون االتصـال باتجاهين متاحً

(.www.HomeLink.com. للتحقق من توافق الجهاز، راجع الموقع) .ا متوافقً
إذا تـم توجيـه موتور فاتح باب الموقف الخاص نحو نظـام ®HomeLink خالل ٥ ثوان   ١
من إتمام برمجة فاتح باب الموقف الخاص، يومض كال مؤشـري تشـغيل باب الموقف 
الخـاص بسـرعة (باللـون األخضـر) ويومض الضـوء الموجود علـى موتـور فاتح باب 

ل. الموقف الخاص مرتين للداللة على أن االتصال باتجاهين مفعّ
٣ خـالل أول ١٠ ضغطـات لـزر  ٢ و  إذا لـم يومـض المؤشـران، قـم بتنفيـذ الخطوتيـن 

®HomeLink بعد إتمام البرمجة.

اضغط زر ®HomeLink مبرمج لتشغيل باب موقف.  ٢
خـالل دقيقـة واحدة من ضغط زر ®HomeLink، وبعد أن يتوقف تشـغيل باب الموقف   ٣
الخاص، اضغط الزر ”Learn“ أو ”Smart“ على موتور فاتح باب الموقف الخاص. خالل 
٥ ثـوان من إقامـة اتصال باتجاهين مع فاتح باب الموقف الخاص، يومض كال مؤشـري 
ا (باللون األخضر)  ا سـريعً تشـغيل باب الموقف الخاص الموجودين في السـيارة وميضً
ويومـض الضوء الموجود على موتور فاتح باب الموقف الخاص مرتين للداللة على أن 

ل. االتصال باتجاهين مفعّ
■ HomeLink® إعادة برمجة زر واحد من أزرار

عند تنفيذ اإلجراء التالي، يمكن تغيير برمجة األزرار التي سبق تسجيل أجهزة عليها:
ا. بإحد اليدين، اضغط زر ®HomeLink المرغوب وأبقِه مضغوطً  ١

عندمـا يبـدأ مؤشـر ®HomeLink بالوميـض (باللـون البرتقالي)، اسـتمر فـي ضغط زر   ٢
 HomeLink® ١ (يحتاج مؤشر  “HomeLink® وقم بتنفيذ ”برمجة نظام HomeLink®

لمدة ٢٠ ثانية لكي يبدأ بالوميض).
HomeLink® تشغيل

.HomeLink® الصحيح. يُفترض أن يضاء ضوء مؤشر HomeLink® اضغط زر
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مؤشرات تشغيل باب الموقف
يتـم عـرض حالة فتـح وإغالق بـاب الموقف 

بواسطة مؤشرات.
فتح  

إغالق  
ال تكـون هـذه الوظيفـة متاحـة إال إذا كان موتور 
ا.  ا متوافقً فاتـح باب الموقـف المسـتخدم جهـازً
الموقـع  راجـع  الجهـاز،  توافـق  مـن  (للتحقـق 

(.www.HomeLink.com.

الحالةاللون
ا الفتح/اإلغالقبرتقالي (يومض) يجري حاليً

تم الفتح/اإلغالقأخضر
ال يمكن استالم إشارات التجاوب.أحمر (يومض)

يمكن للمؤشـرات أن تعمل ضمن مسـافة m 250 (٢٥٠ م) تقريبًا من باب الموقف. ولكن 
إذا كانت هناك عوائق بين باب الموقف والسـيارة، مثل المنازل واألشجار فقد ال يتم استالم 

إشارات التجاوب من باب الموقف. 
السـترجاع حالة تشـغيل الباب السـابقة، اضغط في آن واحـد الزرين  و  أو 
الزرين  و  من أزرار ®HomeLink واتركهما. آخر حالة مسـجلة تظهر على 

الشاشة لمدة ٣ ثوان.
مسح محتويات ذاكرة ®HomeLink بأكملها (الرموز الثالثة كلها)

اضغط الزرين الخارجيين وأبقِهما مضغوطين 
لمـدة ١٠ ثـوان إلـى أن يتغيّـر ضـوء مؤشـر 
®HomeLink مـن إضاءة ثابتـة (برتقالية) إلى 

وميض سريع (أخضر).
إذا قمـت ببيـع سـيارتك، تأكد من مسـح البرامج 

.HomeLink® نة في ذاكرة نظام المخزّ
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■ HomeLink® نة في ذاكرة نظام الرموز المخزّ
ال تنمسح الرموز المسجلة حتى ولو تم فصل كبل البطارية. ●
م عند تسـجيل رمز مختلف لزر ®HomeLink عليه رمز مسـجل من قبل، ال يتم  ● إذا فشـلت محاولة التعلّ

مسح الرمز المسجل من قبل.
قبل البرمجة ■

قم بتركيب بطارية جديدة في وحدة إرسال اإلشارات. ●
● .HomeLink® ا عن يجب توجيه جانب وحدة اإلرسال الذي فيه البطارية بعيدً

عند برمجة باب موقف خاص أو جهاز تحكم عن بعد آخر ■
قـد يتـم تشـغيل باب الموقـف أو نظام آخر، لذا تأكد من وجود األشـخاص واألشـياء خـارج نطاق الخطر 

ض ألضرار محتملة. لتفادي التعرّ
االلتزام بمعايير األمان الفيدرالية ■

ال تسـتعمل جهاز إرسـال واستقبال متوافق مع ®HomeLink مع أي فاتح ألبواب المواقف أو نظام آخر ال 
يتضمن خصائص اإليقاف وعكس اتجاه الحركة اآلمنة كما هي مطلوبة بموجب معايير األمان الفيدرالية.

ويشـمل ذلـك أي باب موقف ليسـت لـه القدرة على رصد وجود شـيء متداخـل مع تشـغيله. األبواب أو 
ض للوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. األنظمة التي ال تتضمن هذه الخصائص تزيد من خطر التعرّ

■ HomeLink® عند تشغيل أو برمجة نظام
ا لألطفال بتشغيل أزرار ®HomeLink أو العبث بها. ال تسمح أبدً
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تنظيف وحماية السيارة من الخارج

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية لحماية سيارتك والمحافظة عليها في أفضل حال:
ابـدأ بـرش المـاء بكميـات وفيرة مـن األعلى إلى األسـفل على جسـم السـيارة وحاضنات  ●

العجالت وأسفل السيارة إلزالة أية أوساخ وأتربة.
اغسل جسم السيارة باستعمال قطعة إسفنج أو خرقة ناعمة مثل الشامواه. ●
ا بالماء. ● بالنسبة للبقع التي يصعب إزالتها، استعمل صابون غسيل سيارات واشطفها تمامً
امسح إلزالة أي مياه متبقية. ●
قم بطالء سيارتك بالشمع عندما تتدهور حالة طبقة الحماية المقاومة للماء. ●

إذا كان الماء ال يصبح على شـكل قطرات عند تنظيف سـطح السـيارة، قم بطالء جسـم السيارة بطبقة من 
ا. الشمع بينما يكون جسم السيارة باردً

الطالء ذاتي الترميم ■
جسـم السـيارة مطلي بطبقة طالء ذاتية الترميم مقاومة للخدوش السـطحية الصغيرة التي تنتج عن الغسل في 

مغسلة سيارات إلخ.
تدوم هذه الطبقة لمدة من ٥ إلى ٨ سنوات بعد تسليم السيارة من المصنع. ●
ا لعمق الخدوش ودرجة الحرارة الخارجية. ويمكن لمدة الترميم أن تصبح أقصر  ● تتفـاوت مـدة الترميم تبعً

عند تدفئة الطالء بتعريضه لماء دافئ.
ال يمكن ترميم الخدوش العميقة التي تنتج عن المفاتيح أو القطع النقدية المعدنية إلخ. ●
ال تستعمل الشمع الذي يحتوي على مواد حاتة. ●

مغاسل السيارات األوتوماتيكية ■
اطوِ المرايا للخلف قبل غسل السيارة. ابدأ غسل السيارة من األمام. تأكد من فتح المرايا قبل القيادة. ●
الفراشـي المسـتخدمة في مغاسـل السـيارات األوتوماتيكية قد تخدش سـطح سـيارتك وتصيب طالءها  ●

بأضرار.
ا) قـد ال يكـون ممكنًا في بعض مغاسـل السـيارات  ● ـزً غسـل جنـاح توزيـع الهـواء الخلفـي (إذا كان مجهّ

األوتوماتيكية. وقد يكون هناك خطر أكبر لتلف السيارة.
مغاسل السيارات ذات الضغط العالي (الماء المندفع بقوة كبيرة) ■

ا من النوافذ.  ● ال تسمح لفوهات مغسلة السيارات باالقتراب كثيرً
قبل استعمال مغسلة السيارات، تأكد أن باب فتحة تعبئة الوقود على سيارتك مغلق بصورة صحيحة. ●
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مالحظات بخصوص نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ■
إذا أصبـح مقبض الباب مبتالً أثناء وجود المفتاح اإللكتروني ضمن المد التشـغيلي، قد يتم قفل وفكّ قفل 

ر. في تلك الحالة، اتبع إجراءات التصحيح التالية لغسل السيارة: الباب بشكل متكرّ
ا  ● ضـع المفتـاح في موضع يفصله عن السـيارة مسـافة m 2 (٢ م) أو أكثر أثناء غسـل السـيارة. (كن حريصً

لضمان عدم سرقة المفتاح.)
اضبـط المفتـاح اإللكتروني على وضـع حفظ طاقة البطارية إلبطـال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي.  ●

(ص ١٥١)
العجالت األلمنيوم ■

قم بإزالة أية أوساخ فورا باستعمال مادة تنظيف متعادلة. ●
ا بعد االستعمال. ● اغسل بالماء إلزالة مادة التنظيف فورً
لحماية الطالء من التلف، تأكد من التقيّد بالتنبيهات االحتياطية التالية. ●

ال تستعمل مادة تنظيف حمضية أو قلوية أو حاتّة• 
ال تستعمل الفراشي الصلبة• 
ال تستعمل مادة تنظيف على العجالت عندما تكون ساخنة، كما يحدث بعد القيادة أو اإليقاف • 

ل في طقس حار المطوّ
■ (F SPORT زة بمسماكات فرامل برتقالية لموديالت طالء مسماك الفرامل (السيارات المجهّ

عند استعمال مادة تنظيف، استعمل مادة تنظيف متعادلة. ●
ال تستعمل فرشاة صلبة (خشنة) أو مواد تنظيف حاتّة ألنها تتلف الطالء.

ال تستعمل مادة تنظيف على مسماك الفرامل عندما يكون ساخنًا. ●
ا بعد االستعمال. ● اغسل إلزالة مادة التنظيف فورً

الصادمات ■
ال تدعكها بمنظفات كاشطة.

طالء طرد الماء على النوافذ الجانبية األمامية ■
التنبيهات االحتياطية التالية يمكنها أن تطيل فعالية طالء طرد الماء. ●

قم بإزالة أي أوساخ إلخ عن النوافذ األمامية الجانبية على فترات زمنية منتظمة.• 
ال تسمح بتراكم األوساخ أو الغبار على النوافذ لفترة زمنية طويلة.• 

قم بتنظيف النوافذ باستعمال قطعة قماش ناعمة ومبللة بأسرع وقت ممكن.
ال تستعمل طالء الشمع أو منظفات الزجاج التي تحتوي على مواد كاشطة عند تنظيف النوافذ.• 
ال تستعمل أي مواد معدنية إلزالة تراكم التكثّف.• 

عندما يصبح أداء طرد المياه غير كاف، يمكن إصالح الطالء. اتصل بوكيل لكزس المحلي. ●
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عند غسل السيارة ■
ك. القيام بذلك يمكنه أن يتسـبب في اندالع حريـق في المكونات  ال تسـتعمل المـاء داخـل حجيرة المحـرّ

الكهربائية إلخ.
احات زجاج أمامي مستشعرة للمطر) ■ زة بمسّ عند تنظيف الزجاج األمامي (السيارات المجهّ

ـاحات  قـم بإيقاف الوضع التلقائي AUTO لتشـغيل المسّ
احات. (ص ٢٢٨) لمنع تشغيل المسّ

تعمـل  فقـد   AUTO التلقائـي  الوضـع  اختيـار  تـم  إذا 
ـاحات بصـورة غير متوقعـة في الحـاالت التالية وقد  المسّ
يؤدي ذلك إلى احتباس األيدي أو اإلصابة بجروح خطيرة 

احات. أخر والتسبب في تلف نصالت المسّ
عند لمس الجزء العلوي من الزجاج األمامي حيث يوجد مستشعر قطرات المطر باليد ●
عند إبقاء خرقة مبللة أو شيء مشابه بالقرب من مستشعر قطرات المطر ●
ض الزجاج األمامي لصدمة ● إذا تعرّ
ض مستشعر قطرات المطر لصدمة ● إذا المست هيكل مستشعر قطرات المطر مباشرة أو إذا تعرّ

تنبيهات احتياطية بخصوص أنابيب العادم ■
يمكن لغازات العادم أن تجعل أنابيب العادم ساخنة بدرجة كبيرة.

عند غسـل السـيارة، احرص على عدم لمس األنابيب إال بعد أن تبرد بدرجة كافية، ألن لمس أنابيب العادم 
الساخنة يمكن أن يتسبب في اإلصابة بحروق.

ا) ■ زً ز بنظام مراقبة البقعة غير المرئية (إذا كان مجهّ تنبيه احتياطي بخصوص الصادم الخلفي المجهّ
ا، يمكن للنظام أن يصاب بخلل. إذا حدث هذا، قم باستشارة  ا أو مخدوشً إذا كان طالء الصادم الخلفي منقرً

وكيل لكزس المحلي.
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لمنع تدهور الطالء وتآكل الجسم والمكونات (عجالت األلمنيوم إلخ.) ■
ا في الحاالت التالية: ● اغسل السيارة فورً

بعد القيادة بالقرب من ساحل البحر• 
ها باألمالح•  بعد القيادة على طرق تم رشّ
في حالة وجود قطران الفحم أو حبوب لقاح النباتات أو عصارة الشجر على السطح المطلي• 
عند وجود حشرات ميتة أو فضالت حشرات أو فضالت طيور على األسطح المطلية• 
ثة بالسـناج أو أدخنة الزيوت أو غبار المناجم أو مسـحوق الحديد أو •  بعد قيادة السـيارة في مناطق ملوّ

المواد الكيماوية
ة بالغبار أو األوحال•  إذا اتسخت السيارة بشدّ
إذا انسكبت سوائل مثل البنزول والبنزين على األسطح المطلية• 

ا. ● ر الطالء أو أصيب بخدوش، قم بتصليحه فورً إذا تقشّ
لمنع تآكل العجالت، قم بإزالة أي أوساخ عنها وضعها في مكان منخفص الرطوبة عند تخزينها. ●

تنظيف األضواء الخارجية ■
اغسلها بعناية. ال تستعمل مواد عضوية أو تدعكها بفرشاة صلبة.  ●

هذا العمل يمكنه إتالف سطوح األضواء.
ال تستخدم طالء الشمع على سطوح األضواء. ●

طالء الشمع يمكن أن يتسبب في إتالف العدسات.
احات زجاج أمامي مستشعرة للمطر) ■ زة بمسّ عند استخدام مغسلة سيارات أوتوماتيكية (السيارات المجهّ

احات. (ص ٢٢٨) احات لمنع تشغيل المسّ قم بإيقاف الوضع التلقائي AUTO لتشغيل المسّ
احات وقد يؤدي ذلك إلى إتالف نصالتها. إذا تم اختيار الوضع التلقائي AUTO فقد تعمل المسّ

عند استعمال مغاسل السيارات ذات الضغط العالي ■
عند غسـل السـيارة، ال تدع الماء من مغسـلة الضغط العالي يرتطم بشـكل مباشـر بالكاميرا أو بالمنطقة  ●

المحيطـة بالكاميـرا. يمكن للجهاز أال يعمل بصـورة اعتيادية نتيجة للصدمة الناتجـة عن الضغط العالي 
للماء.

الت أو  ● ب رأس فوهة الصنبور مـن الجرابات (الغطاء المصنوع من المطاط أو الراتنج) أو الموصّ ال تقـرّ
األجزاء التالية. يمكن لألجزاء أن تتلف إذا المست الماء المندفع بقوة ضغط عالية.

األجزاء المتعلقة بالجرّ• 
أجزاء نظام توجيه عجلة القيادة• 

أجزاء نظام التعليق• 
أجزاء نظام الفرامل• 
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تنظيف وحماية المقصورة الداخلية للسيارة

اإلجراءات التالية سـوف تسـاعد في حماية المقصورة الداخلية لسيارتك والمحافظة عليها في 
أفضل حال:

حماية مقصورة السيارة
قم بإزالة أي أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. امسح السطوح المتسخة بقطعة قماش  ●

مرطبّة بماء فاتر.
بة بمادة  ● إذا لم تتمكن من إزالة األوساخ، امسحها إلزالتها باستخدام قطعة قماش ناعمة مرطّ

فة إلى حوالى ١%. تنظيف متعادلة مخفّ
ا إلزالة أي بقايا من مادة التنظيف  اعصر قطعة القماش للتخلّص من أي ماء زائد وامسح جيدً

والماء.
نة بحليات معدنية مغطاة بالساتان تنظيف المناطق المزيّ

بة في محلول  ● قم بإزالة األوساخ باستعمال قطعة قماش ناعمة أو قطعة شامواه اصطناعي مرطّ
صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم).

استعمل محلول يحتوي على صودا الخبز بنسبة حوالى ٩% مذابة في الماء.
امسح السطح باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة إلزالة البلل المتبقي. ●

تنظيف المناطق الجلدية
قم بإزالة أي أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. ●
فة. ● امسح أي أوساخ وغبار إضافية باستعمال قطعة قماش ناعمة مرطبّة بمادة تنظيف مخفّ

ف من مادة تنظيف صوف متعادلة بنسبة ٥% تقريبًا. استعمل محلول مائي مخفّ
ا إلزالة أي بقايا من مادة التنظيف. ● اعصر قطعة القماش إلزالة أي ماء زائد وامسح جيدً
امسـح السطح باسـتعمال قطعة قماش ناعمة وجافة إلزالة البلل المتبقي. اترك الجلد يجف  ●

في منطقة مظللة ومهواة.
تنظيف مناطق الجلد الصناعي

قم بإزالة أي أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. ●
فة إلى  ● بة بمـادة تنظيف متعادلـة مخفّ امسـحها إلزالتهـا باسـتخدام قطعـة قماش ناعمـة مرطّ

حوالى ١%.
ا إلزالة أي بقايا من مادة التنظيف  ● اعصر قطعة القماش للتخلّص من أي ماء زائد وامسح جيدً

والماء.
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العناية بالمناطق الجلدية ■
توصي لكزس بتنظيف المقصورة الداخلية للسيارة ما ال يقل عن مرتين سنويًا للمحافظة على جودة المقصورة 

الداخلية.
تنظيف السجاد بالشامبو ■

تتوفر في األسـواق عدة منظفات من النوع الرغوي. اسـتخدم قطعة إسـفنج أو فرشـاة لتوزيع الرغوة. ادعك 
السـجاد بحركة دائرية متداخلة. ال تسـتعمل الماء. امسـح السطوح المتسـخة ودعها تجف. يمكن الحصول 

ا بقدر اإلمكان. على نتائج ممتازة بالمحافظة على السجاد جافً
أحزمة المقاعد ■

ا بفحـص األحزمة على فترات  اسـتعمل قطعـة قماش أو اسـفنج وصابون معتدل وماء فاتـر لتنظيفها. قم أيضً
الت أو تشققات شديدة. منتظمة للتأكد من عدم وجود اهتراءات أو تنسّ

اد لصندوق القفازات، صندوق الكونسول إلخ ■ ة بالسجّ عند تنظيف األجزاء المكسوّ
اد أن يتلف. إذا تم استخدام شريط الصق قوي، يمكن لسطح السجّ

الماء داخل السيارة ■
●  ( د (بطارية الجرّ ال ترش أو تسـكب سوائل في السـيارة، على األرضية أو في فتحات تهوية بطارية الهايبرِ

أو في صندوق األمتعة مثال. 
د، المكونات الكهربائية إلخ، أو اندالع  القيام بذلك يمكنه أن يتسـبب في حدوث خلل في بطارية الهايبرِ

حريق فيها.
تجنب بلل مكونات نظام أكياس الهواء SRS أو أسالكه الموجودة داخل السيارة. (ص ٤٥) ●

األعطـال الكهربائيـة يمكنهـا أن تتسـبب في انتفـاخ األكياس الهوائية أو تعطلها مما يُسـفر عـن الوفاة أو 
اإلصابة بجروح خطيرة.

تنظيف المقصورة (خاصة لوحة العدادات) ■
ال تسـتعمل شـمع تلميع أو منظف تلميع. فمـن الممكن أن تنعكس لوحة العدادات علـى الزجاج األمامي 

معيقة رؤية السائق مما يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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مواد التنظيف ■
ال تستعمل األنواع التالية من مواد التنظيف ألنها قد تتسبب في إفساد ألوان مقصورة السيارة أو إتالف أو  ●

ه السطوح المطلية على شكل خطوط: تشوّ
األجزاء األخر غير المقاعد: المواد العضوية مثل البنزول أو البنزين، المحاليل القلوية أو الحمضية، • 

األصباغ ومواد التبييض
المقاعد: المحاليل القلوية أو الحمضية، مثل الثنر والبنزول والكحول• 

ال تسـتعمل شـمع تلميع أو منظف تلميع. يمكن للسـطح المطلي للوحة العـدادات أو أجزاء المقصورة  ●
األخر أن يتلف.

منع تلف السطوح الجلدية ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتجنب تلف وتدهور حالة السطوح الجلدية:

ا. ● قم بإزالة أي غبار أو أوساخ عن السطوح الجلدية فورً
ال تعرض السـيارة لضوء الشـمس المباشر لفترات زمنية طويلة. أوقف السيارة في الظل خاصة في فصل  ●

الصيف.
ال تضع أي مواد مصنوعة من الفينيل أو البالستيك أو التي تحتوي على مواد شمعية على فرش السيارة،  ●

ا. ألن هذه المواد قد تلتصق بالسطوح الجلدية إذا أصبحت درجة الحرارة داخل السيارة مرتفعة جدً
الماء على األرضية ■

ال تغسل أرضية السيارة بالماء.
أنظمـة السـيارة مثل النظام الصوتي قد تتلف إذا تبللت مكوناتهـا الكهربائية الموجودة فوق أو تحت أرضية 

ا أن يتسبب في إصابة جسم السيارة بالصدأ. السيارة. يمكن للماء أيضً
■  Lexus Safety زة بنظـام أمان لكـزس عنـد تنظيـف السـطح الداخلي للزجـاج األمامي (السـيارات المجهّ

(System+

ال تدع منظف الزجاج يالمس العدسة. كذلك، ال تلمس العدسة. (ص ٢٤٠)
تنظيف السطح الداخلي للزجاج الخلفي ■

ال تسـتعمل منظف زجاج لتنظيف النافذة الخلفية، ألن هذا قد يتسـبب في إتالف أسـالك تسـخين مزيل  ●
ضباب النافذة الخلفية أو الهوائي. اسـتعمل قطعة قماش مرطبّة بماء فاتر وامسـح الزجاج برفق لتنظيفه. 

امسح النافذة بخطوط موازية ألسالك التسخين أو الهوائي.
احرص على عدم خدش أو إتالف أسالك التسخين أو الهوائي. ●
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متطلبات الصيانة

لضمـان قيـادة آمنة واقتصادية، فـإن العناية اليومية والصيانة الدورية للسـيارة فـي غاية األهمية. 
توصي لكزس بمراعاة بنود الصيانة التالية:

الصيانة حسب الجدول
ا لجدول الصيانة. ● دة طبقً يجب تنفيذ الصيانة الدورية على فترات زمنية محدّ

فتـرة الصيانـة الدورية تحدد بواسـطة قراءة عداد المسـافة أو الفترة الزمنية، أيهما أسـبق، كما هو مبين في 
الجدول.

الصيانة بعد آخر فترة في الجدول يجب أن تجر على نفس الفترات.
أين تذهب إلجراء خدمة الصيانة؟ ●

مـن المنطقي أن تأخذ سـيارتك إلى وكيل لكزس المحلي لعمل الصيانـة الالزمة باإلضافة إلى الفحوص 
.واإلصالحات األخر

ا وهم يتلقون أحدث معلومات الصيانة من  الفنيـون الذين يعملون في لكزس متخصصـون ومدربون جيدً
خالل النشـرات الفنية، نصائح الخدمة، وبرامج التدريب ضمن الوكالة. لقد تعلموا العمل على سـيارات 

لكزس قبل أن يعملوا على سيارتك، وليس أثناء العمل عليها. أال يبدو أن هذه الطريقة هي األفضل؟
لقد استثمر وكيل لكزس الكثير من المال في أدوات ومعدات صيانة لكزس الخاصة. وهي تساعدهم في 

تنفيذ العمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل.
قسـم الصيانة لد وكيل لكزس المحلي يقوم بكل أعمال الصيانة المجدولة لسـيارتك بشكل يعتمد عليه 

وأكثر اقتصادية.
الخراطيـم المطاطيـة (لنظام التبريد والدفايـة، نظام الفرامل ونظام الوقود) يجـب أن تُفحص من قبل فني 

ا لجدول صيانة لكزس. مؤهل وفقً
الخراطيـم المطاطيـة هي بنود صيانـة ذات أهمية خاصة. اطلـب تغيير أي خراطيم متهالكـة أو تالفة على 
الفـور. الحـظ أن الخراطيم المطاطية تتدهور حالتها مع مرور الزمن، األمر الذي يتسـبب في انتفاخها أو 

تآكلها أو تشققها.
أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ماذا عن أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك؟
مـن الممكن أن تقوم بإنجاز الكثير من بنود الصيانة بنفسـك بسـهولة إذا كان لديـك القليل من الخبرة في 
مجال األعمال الميكانيكية وبعض أدوات السيارة األساسية. التعليمات البسيطة لتنفيذها بنفسك موجودة 

في هذا القسم.
لكـن، يجـب مالحظة أن بعـض مهام الصيانة تحتـاج إلى أدوات ومهـارات خاصة. مثل هـذه المهام من 
األفضـل أن يقـوم بها فنيون مؤهلون. وحتى إذا كنت ميكانيكيًا يحب القيام بالعمل بنفسـه، فإننا ننصح أن 
يقوم وكيل لكزس بأعمال التصليح والصيانة ألنه سيحتفظ بسجل الصيانة لسيارتك. وهذا السجل يمكن 

أن يساعد إذا احتجت إلى خدمة الضمان.



٦-٢. الصيانة٣٩٠

GS450h_300h_OM30G75H

هل تحتاج سيارتك لتصليحات؟ ■
ا ألي تغيّر في األداء، الصـوت، والمالحظات المرئية التي تبين الحاجـة إلى الصيانة. بعض  ـا متيقظً كـن دائمً

المؤشرات المهمة هي:
ك يخفق في الدوران أو يتعثر، أو يفرقع ● المحرّ
فقدان واضح للقدرة ●
ك ● أصوات غريبة في المحرّ
ا  ● تسـرب سـوائل أسـفل السـيارة (ولكن، تسـاقط المياه من نظام تكييف الهـواء بعد االسـتخدام يعتبر أمرً

طبيعيا.)
ا على تسـرب خطير لغاز أول أوكسـيد الكربـون. قم بقيادة  ● تغيّـر فـي صوت العادم (قد يكون ذلك مؤشـرً

ا.) بقي النوافذ مفتوحة واطلب فحص نظام العادم فورً السيارة بينما تُ
اإلطـارات تبـدو غيـر منفوخـة، صوت عالٍ بشـكل زائد مـن اإلطارات عنـد االنعطاف، تـآكل غير منتظم  ●

لإلطارات
السيارة تنحرف إلى أحد االتجاهين أثناء قيادتها باستقامة على طريق مستو ●
أصوات غريبة متعلقة بحركة التعليق ●
فقدان كفاءة الفرامل، إحسـاس بعدم صالبة دواسـة الفرامل (كما لو كانت قطعة إسـفنج)، الدواسة تلمس  ●

األرضية تقريبًا، السيارة تنحرف إلى أحد الجانبين عند استخدام الفرامل
ك أعلى من المعتاد باستمرار (ص ١٠١) ● درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

إذا الحظت ظهور أي من هذه المؤشرات، خذ سيارتك إلى وكيل لكزس بأسرع ما يمكن. فقد تكون سيارتك 
بحاجة إلى ضبط أو تصليح.

إذا لم تتم صيانة سيارتك بصورة صحيحة ■
ا شديدة بالسيارة واحتمال الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. يمكن للصيانة غير الصحيحة أن تلحق أضرارً

التعامل مع البطارية ١٢ فولت ■
قوائـم تدعيـم البطاريـة ١٢ فولـت وأطـراف توصيلها وكمالياتهـا تحتوي علـى مادة الرصـاص ومركبات 

الرصاص المعروفة بأنها مؤذية للدماغ. اغسل يديك بعد العمل على البطارية. (ص ٤١٤)
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الصيانة حسب الجدول

قم بتنفيذ بنود الصيانة في مواعيدها كما يلي:

متطلبات جدول الصيانة
ا لمـا هو مذكور في جدول الصيانـة العادي. (راجع  سـيارتك بحاجـة للصيانة تبعً

”جدول الصيانة“.)

إذا كنت تسـتخدم سـيارتك بشـكل رئيسـي في واحد أو أكثر من ظروف التشغيل الخاصة 
المذكـورة أدنـاه فسـتحتاج لتنفيـذ بعـض بنود جـدول الصيانـة على فتـرات زمنيـة أقصر 

للمحافظة على سيارتك بحالة جيدة. (راجع ”جدول الصيانة اإلضافية“.)
حالة الطريق أ 

التشـغيل على طـرق  وعـرة أو طينية، أو   .١
طرق مكسية بثلوج ذائبة.

التشـغيل على طـرق فيها غبـار. (الطرق   .٢
في المناطق التي تكون فيها نسـبة الطرق 
ا ما تثور سحابة  المعبّدة منخفضة، أو كثيرً

من الغبار والهواء جاف.)

ظروف القيادة ب 
لـة بحمولـة ثقيلـة. (مثـال:  سـيارة محمّ  .١
اسـتعمال عربـة مخيّمـات، حمالة أعلى 

السيارة، إلخ)
رحالت قصيرة متكررة لمسـافة تقل عن   .٢
km 8 (٨ كـم) مـع بقـاء درجـة الحرارة 

الخارجيـة عنـد مسـتو يقل عـن درجة 
ك لن تصل  التجمد. (درجة حرارة المحرّ

إلى درجة الحرارة العادية)
الالتعشـيق  بسـرعة  ك  المحـرّ دوران   .٣
(السـرعة الخاملـة) و/أو القيادة بسـرعة 
منخفضة لمسـافات طويلة مثل سـيارات 
المهنيـة/ االسـتخدامات  أو  الشـرطة 
الشخصية مثل سيارات األجرة (التكسي) 

أو استخدامات توصيل الطلبات.
القيادة المستمرة بسـرعة عالية (٨٠% أو   .٤
أكثر من السـرعة القصو للسيارة) لمدة 

تزيد عن ساعتين.



٦-٢. الصيانة٣٩٢

GS450h_300h_OM30G75H

جدول الصيانة
فحص أو تصحيح أو استبدال حسب الضرورة؛ ف =  أعمال الصيانة:   

استبدال أو تغيير أو تزليق (تزييت/تشحيم)؛   س = 

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
شهور (قراءة عداد المسافة 

أو عدد الشهور، أيهما 
أسبق.)

x1000 km1020304050607080

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠× ١٠٠٠ كم
ك األساسية مكونات المحرّ

٢٤ففففأحزمة الدفع١

ك٢ زيت المحرّ
باستثناء هونغ 

كونغ وماكاو
استبدله عندما يظهر منبّه التذكير بالصيانة. 

«انظر المالحظة ١.»
لهونغ كونغ 

١٢سسسسسسسسوماكاو

ح زيت ٣ مرشّ
ك المحرّ

باستثناء هونغ 
كونغ وماكاو

استبدله عندما يظهر منبّه التذكير بالصيانة. 
«انظر المالحظة ١.»

لهونغ كونغ 
١٢سسسسسسسسوماكاو

نظام التبريد والتدفئة ٤
٢٤فف«انظر المالحظة ٢.»

ك٥ سائل تبريد المحرّ
-فف«انظر المالحظتين ٣.»

د وحدة تنظيم القدرة٦ مبرّ
-فف«انظر المالحظة ٤.»

١٢ففففأنابيب العادم وحاضنات التركيب٧
ك) نظام اإلشعال (بادئ تشغيل المحرّ

استبدل كل km 100000 شمعات الشرر٨
-(١٠٠٠٠٠ كم)

١٢ففففففففالبطارية ١٢ فولت٩
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فحص أو تصحيح أو استبدال حسب الضرورة؛ ف =  أعمال الصيانة:   
استبدال أو تغيير أو تزليق (تزييت/تشحيم)؛   س = 

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
شهور (قراءة عداد المسافة 

أو عدد الشهور، أيهما 
أسبق.)

x1000 km1020304050607080

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠× ١٠٠٠ كم
م في انبعاث الغازات نظاما الوقود والتحكّ

ح الوقود ١٠ مرشّ
٩٦س«انظر المالحظتين ٥.»

نظام حقن الوقود١١
«انظر المالحظتين ٦ و ٧.»

ف حاقن الوقود إلى خزان الوقود كل  قم بإضافة منظّ
km 10000 (١٠٠٠٠ كم)

ح منظف الهواء ١٢ ف: ٢٤سفسفمرشّ
س: ٤٨

١٣
غطاء خزان الوقود وخطوط الوقود 

والوصالت وصمام التحكم في بخار 
الوقود «انظر المالحظة ٢.»

٢٤فف

٢٤ففعلبة الفحم١٤
الشاسي وجسم السيارة

دواسة الفرامل وفرامل اإليقاف ١٥
ل «انظر المالحظة ٨.» ٦ففففففففالمطوّ

١٦
بطانات واسطوانات الفرامل

(بما في ذلك بطانات فرامل اإليقاف 
ل واسطواناتها) المطوّ

١٢فففف

٦ففففففففلقم وأقراص الفرامل١٧
ف: ٦سفففسفففسائل الفرامل١٨

س: ٢٤
١٢ففففأنابيب وخراطيم الفرامل١٩
عجلة القيادة ووصالتها وعلبة تروس ٢٠

١٢ففففالتوجيه
٢٤ففففجرابات عمود الدفع٢١
الوصلة الكروية لنظام التعليق وغطاء ٢٢

١٢ففففمنع التراب
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فحص أو تصحيح أو استبدال حسب الضرورة؛ ف =  أعمال الصيانة:   
استبدال أو تغيير أو تزليق (تزييت/تشحيم)؛   س = 

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
شهور (قراءة عداد المسافة 

أو عدد الشهور، أيهما 
أسبق.)

x1000 km1020304050607080

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠× ١٠٠٠ كم
الشاسي وجسم السيارة

د٢٣ ٢٤ففسائل ناقل الحركة الهايبرِ
ف: ١٢سفسفزيت الترس التفاضلي الخلفي٢٤

س: ٤٨
١٢ففففالتعليقان األمامي والخلفي٢٥
٦ففففففففاإلطارات وضغط النفخ٢٦
احات ٢٧ األضواء، أبواق التنبيه، المسّ

االت ٦ففففففففوالغسّ
ح تكييف الهواء٢٨ ١٢سسسسسسسسمرشّ

١٢ففففكمية مادة التبريد لمكيّف الهواء
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مالحظة:
ـح الزيت، حتى ولو لم يظهر منبّه التذكير بالصيانة، بعد انقضاء  ك ومرشّ اسـتبدل كالً من زيت المحرّ  .١
ا، أو بعد القيادة لمسـافة تزيد عن km 10000 (١٠٠٠٠ كم) من آخر تغيير للزيت. يمكن  ١٢ شـهرً
 10000 km لذلك أن يتسبب في ظهور منبّه التذكير بالصيانة حتى ولو تمت القيادة لمسافة تقل عن

(١٠٠٠٠ كم).
ـح الزيت كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شـهور، عند قيادة  ك ومرشّ اسـتبدل كالً من زيت المحرّ  

السيارة بشكل رئيسي على طرق ترابية أو كثيرة الغبار، عندما ال يظهر منبّه التذكير بالصيانة.
ا، افحص كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو  بعد فحص km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شـهرً  .٢

ا. ١٢ شهرً
استبدل أول مرة بعد مسافة km 160000 (١٦٠٠٠٠ كم) ثم كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم).  .٣

استبدل أول مرة بعد مسافة km 240000 (٢٤٠٠٠٠ كم) ثم كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم).  .٤
ح الموجود في خزان الوقود. بما في ذلك المرشّ  .٥

GS450h: لكوسـتاريكا وغواتيماال وبنمـا وأروبا والبحرين والمملكة العربية السـعودية والفلبين   .٦
فقط.

GS300h: لماكاو فقط.  
ف حاقن وقود تويوتا األصلي أو ما يعادله. منظّ  .٧

ل. ليس من الضروري فحص فرامل اإليقاف المطوّ  .٨
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جدول الصيانة اإلضافية
راجـع الجـدول التالي بخصوص بنود جـدول الصيانة العادية التي تحتـاج للصيانة على فترات 
ا لظروف التشـغيل الشـاقة. (للحصول على فكرة عامة، راجع ”متطلبات جدول  زمنية أقصر تبعً

الصيانة“.)
التشغيل على طرق وعرة أو طينية، أو طرق مكسية بثلوج ذائبة. أ - ١: 

 فحص* بطانات واسـطوانات الفرامل (متضمنة
ل) كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهوربطانات واسطوانات فرامل اإليقاف المطوّ

5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ شهورفحص* لقم وأقراص الفرامل km كل
10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورفحص* أنابيب وخراطيم الفرامل km كل
 فحـص* الوصلة الكروية لنظـام التعليق وغطاء

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورمنع الغبار

افحص* جرابات عمود الدفع كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ١٢ شهرً
 فحـص* عجلة القيـادة ووصلتهـا وعلبة تروس

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ شهورالتوجيه

10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورفحص* نظامي التعليق األمامي والخلفي km كل
 إحـكام ربط براغي وصواميل الشاسـيه وجسـم

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورالسيارة «انظر المالحظة»

: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.  *  
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التشغيل على طرق فيها غبار. (الطرق في المناطق التي تكون فيها نسبة الطرق المعبّدة منخفضة،  أ - ٢: 
ا ما تثور سحابة من الغبار والهواء جاف.) أو كثيرً

 ك استبدال زيت المحرّ
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)

 ك ح زيت المحرّ استبدال مرشّ
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)

ح منظف الهواء كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو ٣ شهورفحص* أو استبدال مرشّ ف: 
ا كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهرً س: 

 فحص* بطانات واسـطوانات الفرامل (متضمنة
ل) كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهوربطانات واسطوانات فرامل اإليقاف المطوّ

5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ شهورفحص* لقم وأقراص الفرامل km كل
: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.  *  
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لة بحمولة ثقيلة. (مثال: استعمال عربة مخيّمات، حمالة أعلى السيارة، إلخ) سيارة محمّ ب - ١: 
 ك استبدال زيت المحرّ

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)
 ك ح زيت المحرّ استبدال مرشّ

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)

 فحص* بطانات واسـطوانات الفرامل (متضمنة
ل) كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهوربطانات واسطوانات فرامل اإليقاف المطوّ

5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ شهورفحص* لقم وأقراص الفرامل km كل

د افحص* أو استبدال سائل ناقل الحركة الهايبرِ كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٢٤ شهرً ف: 
ا كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهرً س: 

10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورفحص* نظامي التعليق األمامي والخلفي km كل
 إحـكام ربط براغي وصواميل الشاسـيه وجسـم

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهورالسيارة «انظر المالحظة»

رحالت قصيرة متكررة لمسافة تقل عن km 8 (٨ كم) مع بقاء درجة الحرارة الخارجية عند  ب - ٢: 
ك لن تصل إلى درجة الحرارة العادية) مستو يقل عن درجة التجمد. (درجة حرارة المحرّ

 ك استبدال زيت المحرّ
km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو) كل

 ك ح زيت المحرّ استبدال مرشّ
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)

: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.  *  
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ك بسرعة الالتعشيق (السرعة الخاملة) و/أو القيادة بسرعة منخفضة لمسافات  دوران المحرّ ب - ٣: 
طويلة مثل سيارات الشرطة أو االستخدامات المهنية/الشخصية مثل سيارات األجرة 

(التكسي) أو استخدامات توصيل الطلبات.
 ك استبدال زيت المحرّ

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)
 ك ح زيت المحرّ استبدال مرشّ

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور(لهونغ كونغ وماكاو)

 فحص* بطانات واسـطوانات الفرامل (متضمنة
ل) كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو ٦ شهوربطانات واسطوانات فرامل اإليقاف المطوّ

5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٣ شهورفحص* لقم وأقراص الفرامل km كل
القيادة المستمرة بسرعة عالية (٨٠% أو أكثر من السرعة القصو للسيارة) لمدة تزيد عن  ب - ٤: 

ساعتين.

د افحص* أو استبدال سائل ناقل الحركة الهايبرِ كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٢٤ شهرً ف: 
ا كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهرً س: 

: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.  *  
مالحظة:

إلحكام شد براغي تثبيت المقاعد، وبراغي تثبيت عارضات نظامي التعليق األمامي والخلفي.
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تنبيهات احتياطية حول أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

إذا كنت سـتقوم بأعمال الصيانة بنفسـك، تأكد من اتباع الخطوات الصحيحة كما هي موضحة 
في هذه األقسام.

القطع واألدواتالبنود
حالة بطارية السيارة

١٢ فولت 
(ص ٤١٤)

شحمة• 
مفتاح ربط عادي (لبراغي مشابك أطراف التوصيل)• 

مستو سائل تبريد 
ك/وحدة تنظيم  المحرّ
القدرة (ص ٤١٠)

”Toyota Super Long Life Coolant“ «سـائل تبريـد تويوتـا الطويـل • 

األجـل» أو سـائل تبريد عالـي الجودة مماثـل بقاعدة جليكـول إيثيلين ال 
سـيليكاتي وال أميني وال نيتريتي وال بوراتي ويتضمن تكنولوجيا الحمض 

ن الطويل األجل العضوي المهجّ
”Toyota Super Long Life Coolant“ «سـائل تبريـد تويوتـا الطويـل 

ن من سائل التبريد بنسبة ٥٠% وماء  ا مكوّ األجل» هو مخلوط محضر مسبقً
منزوع األيونات بنسبة ٥٠%.

قمع (يُستَخدم فقط إلضافة سائل التبريد)• 

ك  مستو زيت المحرّ
(ص ٤٠٧)

ك تويوتا األصلي» أو ما •  ”Toyota Genuine Motor Oil“ «زيـت المحرّ

يعادله
خرقة أو منشفة ورقية• 
ك)•  قمع (يُستَخدم فقط إلضافة زيت المحرّ

فيوز بنفس معايرة األمبير (شدة التيار) التي للفيوز األصلي• الفيوزات (ص ٤٣٦)
لمبات األضواء 

(ص ٤٤١)
لمبة لها نفس رقم ومعايرة الواط (القدرة الكهربائية) التي للمبة األصلية• 
ح الرأس• مفك براغي برأس فيليبس مصلّب•  مفكّ براغي مسطّ
مفتاح ربط• 

الراديتر والمكثف 
(ص ٤١٢)

ضغط نفخ اإلطار 
مصدر هواء مضغوط• مقياس ضغط نفخ اإلطار• (ص ٤٢٧)
الة  سائل الغسّ

(ص ٤١٢)
الة يتضمن مقاوم تجمدّ (لالستعمال في موسم الشتاء)•  ماء أو سائل غسّ
الة)•  قمع (يُستخدم فقط إلضافة الماء أو سائل الغسّ
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ك تتضمن آليات وسـوائل كثيرة يمكن أن تندفع بشـكل مفاجئ أو تصبح سـاخنة أو يسـري فيها  حجيرة المحرّ
التيّار الكهربائي. لتجنب مخاطر الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة، قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

ك ■ عند العمل في حجيرة المحرّ
تأكـد من أن كالً من مؤشـر تشـغيل القدرة ”POWER ON“ على شاشـة عرض المعلومـات المتعددة  ●

ومؤشر الجاهزية ”READY“ مطفأ.
ك. ● ال تقرب األيدي، المالبس واألدوات من المروحة المتحركة وحزام دفع المحرّ
ب العادم إلخ بعد القيادة  ● ك أو وحـدة تنظيم القدرة أو الراديتر أو مشـعّ احـرص على عدم مالمسـة المحرّ

ا. مباشرة ألنها قد تكون ساخنة. الزيت والسوائل األخر قد تكون ساخنة أيضً
ك. ● ال تترك أي مادة سهلة االحتراق مثل الورق والخرق في حجيرة المحرّ
ض لهب مكشوف للوقود. فأدخنة الوقود قابلة لالشتعال. ● ال تدخن أو تتسبب في توليد شرر أو تعرّ
توخـى الحـرص عند التعامل مع سـائل الفرامـل ألنه يمكن أن يـؤذي يديك أو عينيك ويتلف األسـطح  ●

ا. إذا واصلت  المطليـة. إذا المـس السـائل يديك أو عينيك، اغسـل المنطقـة المتأثرة بمــاء نظيف فـورً
الشعور بعدم الراحة، استشر طبيبًا.

عند العمل بالقرب من مراوح التبريد الكهربائية أو شبكة الراديتر ■
تأكد أن مفتاح القدرة في وضع اإليقاف.

عندما يكون مفتاح القدرة في وضع التشغيل ON، يمكن لمراوح التبريد الكهربائية أن تبدأ بالدوران تلقائيًا 
ك مرتفعة. (ص ٤١٢) إذا كان مكيف الهواء في وضع التشغيل و/أو درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

نظارات األمان ■
قم بارتداء نظارات أمان لتفادي دخول المواد المتطايرة أو الساقطة أو السوائل المتناثرة، إلخ في عينيك.

ا ■ ح منظف الهواء منزوعً إذا كان مرشّ
ك بسبب األوساخ  ا أن تتسـبب في اهتراء زائد للمحرّ ـح منظف الهواء منزوعً يمكن للقيادة عندما يكون مرشّ

الموجودة في الهواء.
ا ■ ا أو مرتفعً إذا كان مستو السائل منخفضً

 سـائل الفرامـل قليالً مع اهتـراء بطانات الفرامل أو عندما يكون مسـتو مـن الطبيعي أن ينخفض مسـتو
ا. السائل في خزان التجميع مرتفعً

إذا كان الخزان يحتاج إلعادة التعبئة بشكل متواصل، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة كبيرة.
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ك غطاء المحرّ

ك. ر القفل من داخل السيارة لفتح غطاء المحرّ حرّ

ك. اسحب ذراع تحرير قفل غطاء المحرّ  ١
ك قليالً لألعلى. سوف يبرز غطاء المحرّ

اسـحب ذراع السـقاطة اإلضافيـة لألعلـى   ٢
ك. وارفع غطاء المحرّ

الفحص قبل القيادة ■
ا.  ك مغلق ومقفل تمامً افحص لتتأكد من أن غطاء المحرّ

ك غير مقفل بصورة صحيحة فقد ينفتح أثناء تحرك السـيارة ويتسـبب في وقوع حادث  إذا كان غطاء المحرّ
مما قد يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
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اختيار موضع الرافعة األرضية

عنـد اسـتعمال رافعة أرضية، اتّبـع التعليمات الواردة فـي الدليل المرفق مع الرافعـة وقم بتنفيذ 
الخطوات بشكل آمن.

عند رفع سيارتك باستعمال رافعة أرضية، ضع الرافعة في الموضع الصحيح. وضع الرافعة في 
موضع غير صحيح قد يتلف سيارتك أو يتسبب في اإلصابة بجروح.

األمام ◆

الخلف ◆



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٤٠٤

GS450h_300h_OM30G75H

ك حجيرة المحرّ
GS450h

ك عصا قياس مستو زيت المحرّ  
(ص ٤٠٧)  

ك خزان سائل تبريد المحرّ  
(ص ٤١٠)  

ك غطاء فتحة تعبئة زيت المحرّ  
(ص ٤٠٨)  

خزان سائل تبريد  
(ص ٤١٠) وحدة تنظيم القدرة  

(ص ٤٣٦) علبة الفيوزات   
(ص ٤١٢) الة  خزان سائل الغسّ  

مراوح التبريد الكهربائية  
(ص ٤١٢) المكثف   
(ص ٤١٢) الراديتر   
(ص ٤١٣) منظف الهواء   

البطارية ١٢ فولت ■
ص ٤١٤
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GS300h

خزان سائل تبريد  
(ص ٤١٠) وحدة تنظيم القدرة  

ك عصا قياس مستو زيت المحرّ  
(ص ٤٠٧)  

ك غطاء فتحة تعبئة زيت المحرّ  
(ص ٤٠٨)  

ك خزان سائل تبريد المحرّ  
(ص ٤١٠)  

(ص ٤٣٦) علبة الفيوزات   
(ص ٤١٢) الة  خزان سائل الغسّ  

مراوح التبريد الكهربائية  
(ص ٤١٢) المكثف   
(ص ٤١٢) الراديتر   
(ص ٤١٣) منظف الهواء   

البطارية ١٢ فولت ■
ص ٤١٤



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٤٠٦
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ك غطاء حجيرة المحرّ
ك ■ نزع غطاء حجيرة المحرّ

الجانب األيمن

الوسطي

تركيب المشابك ■
ادفع الجزء األوسط لألعلى  

ل أدخِ  
اضغط  

ك بعد التركيب ■ فحص غطاء حجيرة المحرّ
ب بإحكام في موضعه األصلي. تأكد من أن الغطاء مركّ
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ك زيت المحرّ
 ا عن الدوران، افحص مستو ك ضمن نطاق درجة الحرارة التشغيلية ومتوقفً عندما يكون المحرّ

الزيت على عصا القياس.
ك ■ فحص زيت المحرّ

د، انتظر لمدة  ك وإيقاف نظام الهايبرِ أوقف السـيارة على أرض مستوية. بعد إحماء المحرّ  ١
ك. أكثر من ٥ دقائق لكي تسمح بتصريف الزيت إلى قاع المحرّ

بينما تحتفظ بخرقة تحت الطرف، اسحب عصا القياس للخارج.  ٢
GS450hGS300h

امسح عصا القياس لتنظيفها.  ٣
أعد إدخال عصا القياس بالكامل.  ٤

بينما تمسك بخرقة تحت الطرف، اسحب عصا القياس للخارج وافحص مستو الزيت.  ٥
منخفض  

عادي  
زائد  

ك. ا لنوع السيارة أو المحرّ يمكن لشكل عصا القياس أن يختلف وذلك تبعً
عصا قياس منبسطةعصا قياس غير منبسطة

امسح عصا القياس وأعد إدخالها بالكامل.  ٦



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٤٠٨
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ك ■ إضافة زيت المحرّ
ك من  إذا كان مسـتو الزيـت تحت أو قرب عالمة المسـتو المنخفض، أضـف زيت محرّ

ك. نفس نوع الزيت الموجود بالفعل في المحرّ
GS450hGS300h

تأكد من التحقق من نوع الزيت وتحضير البنود التي ستحتاج إليها قبل إضافة الزيت.
ك ص ٥٤٨اختيار زيت المحرّ

L 1.5 (١٫٥ لتر)كمية الزيت (ناقص  ممتلئ)

ع نظيفالبنود مْ قُ
انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بإدارته بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  ١

ك ببطء، والتحقق من مستو الزيت بواسطة عصا القياس. قم بإضافة زيت المحرّ  ٢
قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت بإدارته باتجاه حركة عقارب الساعة.  ٣

ك ■ استهالك زيت المحرّ
ك أثناء القيادة. في األوضاع التالية، يمكن السـتهالك الزيت أن يزيد  يتم اسـتهالك قدر معين من زيت المحرّ

دة لذلك. وقد يتطلّب األمر التعبئة بالزيت قبل المواعيد المحدّ
ك مباشرة ● ا، على سبيل المثال بعد شراء السيارة أو بعد استبدال المحرّ ك جديدً عندما يكون المحرّ
إذا تم استخدام زيت رديء النوعية أو زيت ذي لزوجة غير صحيحة ●
ك عالية أو بحمولة ثقيلة، أو عند القيادة مع التسـريع أو خفض السـرعة  ● عنـد القيـادة بسـرعات دوران محرّ

بشكل متكرر
ك يدور بسرعة الالتعشيق (السرعة الخاملة) لفترة زمنية طويلة، أو عند القيادة بشكل متكرر  ● عند ترك المحرّ

في مناطق مزدحمة بحركة المرور
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ا) ■ زً ك (إذا كان مجهّ بعد تغيير زيت المحرّ
ك. قم بتنفيذ اإلجراءات التالية: يجب إعادة ضبط بيانات صيانة زيت المحرّ

. م في العدادات وقم باختيار  اضغط  أو  من مفاتيح التحكّ  ١
م في العدادات، وقم باختيار ”إعدادات السيارة“ (تهيئات السيارة)، ثم  اضغط  أو  من مفاتيح التحكّ  ٢

. اضغط 
. م في العدادات، وقم باختيار ”صيانة الزيت“. ثم اضغط  اضغط  أو  من مفاتيح التحكّ  ٣

. قم باختيار ”نعم“ واضغط   ٤
تظهر رسالة على شاشة عرض المعلومات المتعددة.  ٥

ك المستعمل ■ زيت المحرّ
ك المسـتعمل على ملوثـات ضارة يمكنها أن تسـبب اإلصابة بأمـراض جلدية مثل  ● يحتـوي زيـت المحرّ

االلتهـاب وسـرطان الجلـد، لذا يجب توخـي الحرص لتجنب مالمسـته لمدة طويلة وبصـورة متكررة. 
ا بالماء والصابون. ك المستعمل عن الجلد، اغسله جيدً إلزالة زيت المحرّ

ـحات المستعملة بطريقة آمنة ومقبولة فقط. ال تتخلص من الزيت  ● تخلص من الزيت المسـتعمل والمرشّ
حات المستعملة مع النفايات المنزلية أو في مجاري الصرف الصحي أو على األرض.  المستعمل والمرشّ
اتصـل بوكيـل لكزس المحلي أو مركـز صيانة أو محل لقطع غيار السـيارات بخصوص معلومات إعادة 

التدوير أو طريقة التخلص.
ك المستعمل في متناول األطفال. ● ال تترك زيت المحرّ

ك لتلف شديد ■ لمنع تعريض المحرّ
افحص مستو الزيت على فترات زمنية منتظمة.

ك ■ عند استبدال زيت المحرّ
ك على مكونات السيارة. ● احرص على عدم انسكاب زيت المحرّ
ك. ● تجنب التعبئة بكمية زائدة عن الحدّ ألنها قد تتسبب في إتالف المحرّ
افحص مستو الزيت على عصا القياس في كل مرة تقوم فيها بإعادة تعبئة السيارة. ●
ك مشدود بصورة صحيحة. ● تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت المحرّ
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سائل التبريد
 “FULL”/“F” الممتلـئ ـي المسـتو يكـون مسـتو سـائل التبريـد مقبـوالً إذا كان بيـن خطّ

ا. د باردً والمنخفض ”LOW”/“L“ على الخزان عندما يكون نظام الهايبرِ
ك ■ خزان سائل تبريد المحرّ

غطاء الخزان  
الخط ”FULL“ (ممتلئ)  

الخط ”LOW“ (منخفض)  
GS450hGS300h

إذا كان المسـتو عند خط المسـتو المنخفض ”LOW“ أو أدنى منه، قم بإضافة سائل التبريد حتى 
يصل إلى خط المستو الممتلئ ”FULL“.  (ص ٥٣٤)

خزان سائل تبريد وحدة تنظيم القدرة ■
GS450h

غطاء الخزان  
الخط ”FULL“ (ممتلئ)  

الخط ”LOW“ (منخفض)  

GS300h

غطاء الخزان  
الخط ”F“ (ممتلئ)  

الخط ”L“ (منخفض)  

إذا كان المستو عند خط المستو المنخفض 
”LOW“ أو تحته، قم بإضافة سائل تبريد حتى 

 .“FULL” الممتلـئ يصـل إلى خط المسـتو
 (ص ٥٣٤)

إذا كان المستو عند خط المستو المنخفض 
”L“ أو أدنـى منـه، قـم بإضافة سـائل التبريد 

 .“F” الممتلئ حتى يصل إلى خط المسـتو
 (ص ٥٣٤)
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اختيار سائل التبريد ■
اسـتخدم فقـط ”Toyota Super Long Life Coolant“ «سـائل تبريـد تويوتـا الطويـل األجـل» أو سـائل 
تبريـد عالـي الجودة مماثل بقاعدة جليكول إيثيلين ال سـيليكاتي وال أميني وال نيتريتـي وال بوراتي ويتضمن 

ن الطويل األجل. تكنولوجيا الحمض العضوي المهجّ
”Toyota Super Long Life Coolant“ «سـائل تبريـد تويوتا الطويل األجل» هو مخلوط من سـائل التبريد 

بنسبة ٥٠% وماء منزوع األيونات بنسبة ٥٠%. (أدنى درجة حرارة: C°35- [-٣٥°م])
للمزيد من التفاصيل حول سائل التبريد، اتصل بوكيل لكزس المحلي.

إذا انخفض مستو سائل التبريد بعد مدة قصيرة من إعادة تعبئته ■
ك/وحدة تنظيم القدرة ومحبس  افحص بالنظر كالً من الراديتر والخراطيم وأغطية خزانات سائل تبريد المحرّ

التصريف ومضخة الماء.
إذا لم تعثر على أي تسريب، اطلب من وكيل لكزس المحلي فحص الغطاء وفحص أي تسريب بنظام التبريد.

د ساخنًا ■ عندما يكون نظام الهايبرِ
ك/وحـدة تنظيـم القـدرة أو غطـاء مدخـل سـائل التبريـد.  ال تنـزع أغطيـة خزانـات سـائل تبريـد المحرّ

(ص ٥٣٩)
قد يكون نظام التبريد تحت ضغط وقد يندفع سـائل التبريد السـاخن للخارج إذا تم نزع الغطاء مما يتسـبب 

في اإلصابة بجروح خطيرة كحروق.

عند إضافة سائل التبريد ■
د بالكامل. يجب اسـتعمال نسـبة الخلط  ك هو ليس مـاء عاديًا أو مـادة مقاومـة للتجمّ سـائل تبريـد المحـرّ
د لتحقيق المسـتو الصحيح من التزليـق والحماية من التآكل والتبريد. تأكد  الصحيحـة للماء ومانع التجمّ

د أو سائل التبريد. من قراءة بطاقة مانع التجمّ
ك ■ إذا انسكب سائل تبريد المحرّ

تأكد من غسله بالماء لمنعه من إتالف القطع أو الطالء.
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الراديتر والمكثف
افحص الراديتر والمكثف وقم بإزالة أي مواد غريبة. 

ا أو كنت غيـر مطمئن لحالها، اطلب  إذا كانـت أي مـن القطعتين المذكورتين أعاله متسـخة جدً
فحص سيارتك بواسطة وكيل لكزس المحلي.

د ساخنًا ■ عندما يكون نظام الهايبرِ
ال تلمس الراديتر أو المكثف، فقد يكونان ساخنين ويصيبانك بجروح خطيرة كحروق.

الة سائل الغسّ
ـالة أو ظهرت رسالة تحذير  إذا لم تعمل أي غسّ
في شاشـة عـرض المعلومـات المتعـددة، فإن 
ا. أضف سـائل  ـالة قد يكـون فارغً خـزان الغسّ

الة. غسّ

الة ■ عند إضافة سائل غسّ
د ساخنًا أو أثناء عمله، ألن سائل الغسالة يحتوي على  ال تقم بإضافة سائل الغسالة عندما يكون نظام الهايبرِ

ك إلخ. الكحول وقد يشتعل إذا انسكب على المحرّ

الة  ■ ال تستعمل أي سائل غير سائل الغسّ
الة. ك كبديل لسائل الغسّ ال تستعمل ماءً رغويا أو سائل مقاومة التجمد الخاص بالمحرّ

مثـل هذا العمل يمكن أن يتسـبب في ظهور خطوط على سـطوح السـيارة المطليـة وكذلك تلف المضخة، 
الة. األمر الذي يؤدي إلى مشاكل تحول دون رشّ سائل الغسّ

الة ■ تخفيف تركيز سائل الغسّ
الة بالماء حسب الضرورة.  قم بتخفيف تركيز سائل الغسّ

الة. راجع درجات حرارة التجمد الواردة على بطاقة حاوية سائل الغسّ
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ح منظف الهواء مرشّ
ح منظف الهواء كاآلتي: افحص مرشّ

ك. (ص ٤٠٦) انزع الجانب األيمن من غطاء حجيرة المحرّ  ١
ر المشابك. حرّ  ٢

ح منظف الهواء. ارفع الغطاء وانزع مرشّ  ٣

ح  ـح إذا كان شديد االتساخ. إذا كان المرشّ ح واستبدل المرشّ افحص السـطح الخارجي للمرشّ
ح. ا بقدر بسيط من الغبار، استعمل نافخة هواء مضغوط إلزالة الغبار عن المرشّ ملوثً

لتفادي استنشاق الغبار ■
ح منظف الهواء باستخدام هواء مضغوط. قم بارتداء كمامة عند تنظيف مرشّ

ك ■ لتفادي إتالف المحرّ
ا. مثـل هذا العمـل يؤدي إلى اهتـراء زائد  ـح منظف الهـواء منزوعً ال تقـم بقيـادة السـيارة بينمـا يكون مرشّ

ك. للمحرّ
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البطارية ١٢ فولت

الموقع
البطارية ١٢ فولت موجودة في الجانب األيسر 

من صندوق األمتعة. 

نزع غطاء البطارية ١٢ فولت
اسـحب الشـريط لألعلى لرفع غطـاء البطارية 

١٢ فولت. 

الخارج
تأكد أن أطراف توصيل البطارية ١٢ فولت غير متآكلة وأنه ال توجد توصيالت مرتخية أو شقوق 

أو مرابط مرتخية. 
أطراف التوصيل  

مربط التثبيت  
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رموز التنبيه
معاني رموز التنبيه الموجودة في أعلى البطارية ١٢ فولت هي كما يلي:

ممنوع التدخين أو تقريب لهب 
حمض البطارية ١٢ فولتمكشوف أو توليد شرر

راجع تعليمات التشغيلاستخدم واقيًا للعيون

ا عن  متناول األطفال غاز قابل لالنفجاريُحفظ بعيدً

قبل الشحن ■
عند الشـحن، تنتج البطارية ١٢ فولت غاز الهيدروجين وهو غاز قابل لالشـتعال واالنفجار. لذا، قم بمراعاة 

التنبيهات االحتياطية التالية قبل الشحن:
إذا كنت تقوم بشحن البطارية ١٢ فولت وهي مركبة على السيارة، تأكد من فصل كبل األرضي. ●
تأكد من وجود مفتاح القدرة الموجود على الشاحن في وضع اإليقاف عند توصيل وفصل كبالت الشاحن  ●

بالبطارية ١٢ فولت.
بعد شحن/إعادة توصيل البطارية ١٢ فولت ■

د. اتبع اإلجراء أدناه لتنفيذ التهيئة المبدئية للنظام. ● من الممكن أال يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ
.P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ  ١

افتح وأغلق أي من األبواب.  ٢
.د مرة أخر ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ  ٣

فـكّ قفل األبواب باسـتعمال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي قد ال يكون ممكنًـا فور االنتهاء من إعادة  ●
م الالسـلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي  توصيل البطارية ١٢ فولت. إذا حدث ذلك، اسـتعمل التحكّ

لقفل/فكّ قفل األبواب.
د بينما يكـون مفتاح القدرة في وضـع الكماليـات ACCESSORY. قد ال يبدأ  ● ابـدأ تشـغيل نظـام الهايبرِ

د يبدأ بشـكل  د عندما يكون مفتاح القدرة في وضع اإليقاف. لكن تشـغيل نظام الهايبرِ تشـغيل نظام الهايبرِ
اعتيادي من المحاولة الثانية.

تقوم السـيارة بتسجيل وضع مفتاح القدرة. إذا أعيد توصيل البطارية ١٢ فولت، تعيد السيارة مفتاح القدرة  ●
إلـى الوضـع الذي كان عليه قبل فصل البطارية ١٢ فولت. تأكد من إيقاف مفتاح القدرة قبل فصل البطارية 
١٢ فولـت. توخـى المزيـد من الحرص عنـد توصيل البطاريـة ١٢ فولت إذا كان وضع مفتـاح القدرة قبل 

تفريغ الشحنة غير معروف. 
ة محاوالت باتبـاع كل الطرق المذكورة أعـاله، اتصل بوكيل  إذا لـم يبدأ تشـغيل النظام حتـى بعد القيام بعـدّ

لكزس المحلي.
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الكيماويات الموجودة في البطارية ١٢ فولت ■
ا غاز الهيدروجين  تحتـوي البطارية ١٢ فولت على حمض الكبريتيك السـام والحاتّ وقـد ينبعث منها أيضً
وهـو غاز قابل لالشـتعال واالنفجار. لتقليـل مخاطر الوفـاة أو اإلصابة بجروح خطيـرة، اتبع االحتياطات 

التالية أثناء العمل على البطارية ١٢ فولت أو بالقرب منها:
ال تتسبب في توليد شرر نتيجة مالمسة األدوات ألطراف توصيل البطارية ١٢ فولت. ●
ال تدخن وال تشعل أعواد الثقاب بالقرب من البطارية ١٢ فولت. ●
تجنب مالمسته للعيون أو البشرة أو المالبس. ●
ا محلول البطارية. ●  ال تستنشق أو تبلع أبدً
قم بارتداء نظارات أمان واقية عند العمل بالقرب من البطارية ١٢ فولت. ●
ا عن البطارية ١٢ فولت. ● احتفظ باألطفال بعيدً

المكان اآلمن لشحن البطارية ١٢ فولت ■
ا بشحن البطارية ١٢ فولت في منطقة مفتوحة. ال تشحن البطارية ١٢ فولت في موقف سيارة مغلق  قم دائمً

أو غرفة مغلقة حيث التهوية غير كافية.
كيفية شحن البطارية ١٢ فولت ■

اشحن البطارية على تيار كهربائي قدره ٥ أمبير أو أقل وتأكد أن مدة الشحن اإلجمالية ال تتجاوز ١٢ ساعة.
إجراءات طارئة خاصة بسائل البطارية ■

إذا دخل سائل البطارية في عينيك ●
ا. إذا أمكن، واصل  اغسـل عينيـك بماء نظيف لمـدة ١٥ دقيقة على األقل واحصـل على عناية طبية فـورً

نضح الماء باستخدام قطعة إسفنج أو قماش وأنت في الطريق إلى أقرب مركز طبي.
إذا المس سائل البطارية بشرتك ●

ا. ا. إذا شعرت بألم أو حرق، احصل على عناية طبية فورً اغسل منطقة التالمس جيدً
إذا سقط سائل البطارية على مالبسك ●

يمكن أن يتسـرب السائل من المالبس إلى جلدك. انزع المالبس فورا واتبع الخطوات المبينة أعاله عند 
الحاجة.

إذا شربت سائل البطارية عن طريق الخطأ ●
ا. اشرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب. احصل على عناية طبية طارئة فورً

عند استبدال البطارية ١٢ فولت ■
مـة لهـذه السـيارة. عـدم التقيّد بذلـك يمكن أن يتسـبّب فـي دخول غاز  اسـتعمل بطاريـة ١٢ فولـت مصمّ

(الهيدروجين) في مقصورة الركاب ويتسبّب في حريق أو انفجار.
الستبدال البطارية ١٢ فولت، اتصل بوكيل لكزس المحلي.

عند شحن البطارية ١٢ فولت ■
ا، تأكد أن جميع الكماليات في  د. وأيضً ا إلى شـحن البطارية ١٢ فولت أثناء تشـغيل نظام الهايبرِ ال تعمد أبدً

وضع إيقاف التشغيل.
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اإلطارات

ا لجداول الصيانة ودرجة تآكل مداسات  اسـتبدل اإلطارات أو قم بتبديل (تدوير) مواضعها وفقً
اإلطارات.

فحص اإلطارات
ا  تحقـق مما إذا كانت مؤشـرات تآكل المداس ظاهـرة على اإلطارات. افحـص اإلطارات أيضً

بحثًا عن تآكل غير منتظم، كوجود تآكل زائد على جانب واحد من المداس.
افحص حالة اإلطار االحتياطي وضغط نفخه إذا لم يتم تبديل (تدوير) موضعه.

مداس إطار جديد  
مداس إطار متآكل  

مؤشر تآكل المداس  
حة بالعالمـات ”TWI“ أو ”“ الخ، المكتوبـة بحروف نافرة على  مواضع مؤشـرات تـآكل المداس موضّ

الجدار الجانبي لكل إطار. 
استبدل اإلطارات إذا كانت مؤشرات تآكل المداس ظاهرة على أحد اإلطارات.
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تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات
قم بتبديل (تدوير) مواضع اإلطارات بالترتيب الموضح.

 زة بإطارات أمامية وخلفية السيارات المجهّ
من نفس المقاس

 زة بإطـارات أمامية ذات السـيارات المجهّ
مقاس يختلف عن اإلطارات الخلفية

األماماألمام

للمسـاواة بين مستو تآكل اإلطارات والمسـاعدة في إطالة عمر اإلطار، تنصح لكزس بأن يتم 
تنفيذ عملية تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) تقريبًا.

ال تغفـل عـن القيام بإعادة التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات بعد تبديل (تدوير) 
زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) مواضع اإلطارات. (السيارات المجهّ

ا) زً نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات (إذا كان مجهّ
زة بنظام تحذير لضغط نفخ اإلطارات يسـتخدم صمامات ومرسـالت إشـارات  سـيارتك مجهّ

ي انخفاض ضغط نفخ اإلطارات للحيلولة دون حدوث مشاكل خطيرة.  تحذير تقوم بتحرّ
زة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار على الشاشة السيارات غير المجهّ

ا، يتم تحذير السائق بواسطة ضوء  د مسـبقً إذا انخفض ضغط نفخ اإلطار تحت المسـتو المحدّ
تحذير. (ص ٤٦٠)

زة بوظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار على الشاشة السيارات المجهّ
ا، يتم تحذير السـائق  ● د مسـبقً إذا انخفـض ضغـط نفخ اإلطار إلـى أقل من المسـتو المحدّ

بواسطة شاشة عرض المعلومات المتعددة وضوء تحذير. (ص ٤٨٥)
يمكن عرض ضغط نفـخ اإلطار المرصود  ●

بواسـطة نظـام تحذيـر ضغـط نفـخ اإلطار 
على شاشـة عرض المعلومـات المتعددة. 

(ص ١٠٧)
الشـكل التوضيحي المسـتخدم هو مجـرد مثال، 
وقـد يختلـف عن الصـورة التي تظهـر فعليًا على 

شاشة عرض المعلومات المتعددة.



٤١٩ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦

GS450h_300h_OM30G75H

تركيب صمامات ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات ◆
ا تركيب صمامات ومرسـالت إشـارات  عند اسـتبدال اإلطـارات أو العجـالت، يجب أيضً

تحذير ضغط نفخ اإلطارات.
عند تركيب صمامات ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ إطارات جديدة، يجب تسجيل 
رمـوز التعريف الجديدة فـي كمبيوتر نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات والقيام بإعادة التهيئة 
المبدئيـة لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات. أسـنِد عملية تسـجيل رمـوز تعريف صمامات 
ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات إلى وكيل لكزس المحلي. (ص ٤٢٠)

إعادة التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات ◆
يجب القيام بإعادة التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات في الظروف التالية: ■

عند تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات. ●
عندما يتغيّر ضغط نفخ اإلطار كما يحدث عند تغيير سرعة القيادة. ●

عند القيام بإعادة التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات، يتم تسـجيل ضغط نفخ 
اإلطارات الحالي على أنه ضغط النفخ األساسي.

كيفية إعادة التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات ■
ر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. أوقف السيارة في مكان آمن وأدِ  ١

ك السيارة. ال يمكن تنفيذ إعادة التهيئة المبدئية أثناء تحرّ
د في المواصفات.  اضبط ضغط نفخ اإلطارات إلى مستو ضغط نفخ اإلطار البارد المحدّ  ٢

(ص ٥٥٣)
د في  تأكـد مـن ضبـط ضغـط نفـخ اإلطـارات إلى نفـس مسـتو ضغط نفـخ اإلطـار البـارد المحـدّ

المواصفات. فنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات يعمل على أساس مستو الضغط هذا.
.ON أدر مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل  ٣

. م في العدادات وقم باختيار  اضغط  أو  على مفتاح التحكّ  ٤
م فـي العدادات وقم باختيار ”إعدادات السـيارة“  اضغـط  أو   علـى مفتاح التحكّ  ٥

. (تهيئات السيارة). ثم اضغط 
م  اضغـط  أو  على مفتـاح التحكّ  ٦
 .“TPMS في العدادات وقم باختيار ”نظام
ا إلى أن تظهر  ثم اضغط  وأبقِه مضغوطً

رسالة.
تظهر الرسالة على شاشـة عرض المعلومات 
المتعـددة ويومض ضـوء تحذيـر ضغط نفخ 

اإلطارات ببطء ٣ مرات.
عندمـا تختفي الرسـالة، تكتمـل عملية إعادة 

التهيئة المبدئية.
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تسجيل رموز التعريف ◆
زان برمز تعريـف حصري. عند  صمام ومرسـل إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطـارات مجهّ
اسـتبدال صمـام ومرسـل إشـارات تحذيـر ضغـط نفخ إطـار، من الضـروري تسـجيل رمز 

التعريف. اطلب تسجيل رمز التعريف بواسطة وكيل لكزس المحلي.
متى تستبدل إطارات سيارتك ■

ينبغي استبدال اإلطارات في الحاالت التالية:
مؤشرات تآكل المداس ظاهرة على أحد اإلطارات. ●
كان لديـك تلـف باإلطار مثل قطع، تمزق، شـقوق عميقة بدرجة تكفي لظهور األنسـجة، وانتفاخات تبين  ●

ا داخليًا تلفً
كان هواء اإلطار يتسرب بشكل متكرر أو لم يعد من الممكن إصالحه بشكل صحيح بسبب حجم أو مكان  ●

القطع أو أي تلف آخر
ا، استشر وكيل لكزس المحلي. إذا لم تكن متأكدً

زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) ■ استبدال اإلطارات والعجالت (السيارات المجهّ
باستثناء هونغ كونغ وتايلند وتشيلي

إذا لم يتم تسـجيل رمز تعريف صمام ومرسـل إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات فلن يعمل نظام تحذير 
ضغـط نفـخ اإلطارات بصـورة صحيحة. بعد القيادة لمـدة ١٠ دقائق تقريبًا، يومض ضـوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطارات لمدة دقيقة واحدة ثم يبقى مضيئًا لإلشارة إلى وجود خلل في النظام.
لهونغ كونغ وتايلند وتشيلي

إذا لم يتم تسـجيل رمز تعريف صمام ومرسـل إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات فلن يعمل نظام تحذير 
ضغـط نفـخ اإلطارات بصورة صحيحـة. بعد القيادة لمـدة ٢٠ دقيقة تقريبًا، يومض ضـوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطارات لمدة دقيقة واحدة ثم يبقى مضيئًا لإلشارة إلى وجود خلل في النظام.
عمر اإلطارات ■

أي إطـارات عمرهـا أطول من ٦ سـنوات يجب أن تُفحـص بمعرفة فني مؤهل حتى إذا كانت غير مسـتخدمة 
ا أو لم تُستخدم على اإلطالق أو إذا كان التلف غير واضح. كثيرً



٤٢١ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ناية
والع

يانة 
الص

٦

GS450h_300h_OM30G75H

الفحوص الدورية لضغط نفخ اإلطار ■
نظـام تحذير ضغط نفخ اإلطارات ليس بديالً عن الفحوص المنتظمة لضغط نفخ اإلطارات. تأكد من فحص 

ضغط نفخ اإلطارات كجزء من مهام فحوص السيارة اليومية.
زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات مع وظيفة عرض  ■ عند تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات (السيارات المجهّ

ضغط نفخ اإلطار)
تأكـد مـن كون مفتـاح القدرة على وضـع اإليقاف. إذا تم تدويـر (تبديل مواضع) اإلطـارات بينما كان مفتاح 

القدرة في وضع التشغيل ON، ال يتم تحديث معلومات تدوير اإلطارات.
إذا حـدث هـذا بطريق الخطأ، قم بإدارة مفتـاح القدرة إلى وضع اإليقاف ثم إلى وضع التشـغيل ON، أو قم 

بتنفيذ التهيئة المبدئية للنظام بعد التحقق من كون ضغط نفخ اإلطار قد تم ضبطه بصورة صحيحة.
■ (225/50R17 باستثناء اإلطارات) اإلطارات منخفضة االرتفاع

بشـكل عام، تتآكل اإلطـارات منخفضة االرتفاع بسـرعة أكبر وينخفض أداء قدرة التصاق اإلطارات بسـطح 
الطريق على الطرق المغطاة بالثلوج و/أو الجليد مقارنة مع اإلطارات القياسـية. تأكد من اسـتعمال إطارات 
ثلج أو سالسـل إطارات على الطرق المغطاة بالثلوج و/أو الجليد وقم بقيادة سـيارتك بحرص وبسـرعات 

تتناسب مع حالة الجو والطريق. (ص ٣٢٣)
إذا بلغ تآكل مداس إطارات الثلج أقل من mm 4 (٤ مم) ■

تفقد اإلطارات فاعليتها كإطارات ثلج.
زة بنظام تحذير  ■ حاالت قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات بصورة صحيحة (السـيارات المجهّ

ضغط نفخ اإلطارات)
في الحاالت التالية، يمكن لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات أال يعمل بصورة صحيحة. ●

إذا تم استخدام عجالت غير عجالت لكزس األصلية.• 
عند استبدال إطار بإطار آخر ليس من التجهيزات األصلية للسيارة.• 
د في المواصفات.•  عند استبدال إطار بإطار آخر من مقاس يختلف عن المقاس المحدّ
عند تركيب سالسل إطارات إلخ.• 
عند تركيب إطارات تستخدم مثقوبة من النوع المدعوم ثانويًا.• 
إذا تم تركيب ظالل نافذة يمكنه التأثير على إشارات الموجة الالسلكية.• 
عند تراكم كميات كبيرة من الثلوج أو الصقيع على السيارة، خاصة حول العجالت أو محامل العجالت.• 
د في المواصفات.•  ا من المستو المحدّ إذا كان ضغط نفخ اإلطارات أعلى بشكل كبير جدً
إذا تم استخدام عجالت بدون صمام ومرسل إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات.• 
ل •  إذا كان رمز التعريف الخاص بصمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات غير مسجّ

في كمبيوتر نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات.
يمكن لألداء أن يتأثر في الحاالت التالية. ●

بالقـرب مـن برج بث تلفزيوني أو محطـة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو شاشـة عرض • 
ضخمة أو مطار أو أي منشأة أخر تولّد موجات السلكية أو ضوضاء كهربائية قوية

عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو هاتف السلكي أو أي جهاز اتصال السلكي آخر• 
ـزة بوظيفة عـرض ضغط نفخ اإلطار على الشاشـة: إذا كانت معلومـات موضع اإلطار غير  السـيارات المجهّ
معروضـة بصـورة صحيحة بسـبب ظروف الموجات الالسـلكية، يمكـن تصحيح العرض على الشاشـة عن 

طريق القيادة وتغيير ظروف الموجات الالسلكية.
عند إيقاف السيارة، يمكن للزمن المستغرق لبدء صدور التحذير أو إيقافه أن يتم تمديده. ●
قد ال يعمل التحذير عند حدوث انخفاض سريع لضغط نفخ اإلطارات كما يحدث عند انفجار إطار. ●
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زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) ■ عملية التهيئة المبدئية (السيارات المجهّ
تأكد من تنفيذ عملية إعادة التهيئة المبدئية بعد ضبط ضغط نفخ اإلطارات. ●

كذلـك، تأكـد من كون اإلطارات بـاردة قبل تنفيذ عملية إعـادة التهيئة المبدئيـة أو عملية ضبط ضغط نفخ 
اإلطارات.

إذا أدرت مفتـاح القـدرة إلى وضع اإليقاف بطريـق الخطأ أثناء إعادة التهيئـة المبدئية فليس من الضروري  ●
إعـادة بدء التهيئة المبدئية يدويًا ألن إعادة التهيئة المبدئية سـتبدأ مرة أخـر تلقائيًا عند إدارة مفتاح القدرة 

إلى وضع التشغيل ON في المرة القادمة.
إذا قمـت بتنفيـذ إعادة التهيئة المبدئية بطريق الخطأ عندما كانت إعادة التهيئة المبدئية غير ضرورية، اضبط  ●

د في المواصفـات عندما تكون اإلطارات بـاردة، وقم بتنفيذ  ضغـط نفخ اإلطارات على المسـتو المحدّ
.إعادة التهيئة المبدئية مرة أخر

ا*) ■ زً أداء تحذير نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات (إذا كان مجهّ
ا للظروف التي تم فيها تنفيذ إعادة التهيئة المبدئية  يتغيّر التحذير الخاص بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات تبعً
 ا حتى ولو لم يصل ضغط نفخ اإلطارات إلى مسـتو للنظـام. ولهذا السـبب، يمكن للنظام أن يعطـي تحذيرً
منخفض بالقدر الكافي، أو إذا كان ضغط النفخ أعلى من مستو ضغط النفخ الذي تم الضبط عليه عندما تم 

تنفيذ عملية إعادة التهيئة المبدئية للنظام.
باستثناء هونغ كونغ وتايلند وتشيلي  :*  

ـزة بنظام تحذير ضغط نفخ  ■ عنـد إخفـاق التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات (السـيارات المجهّ
اإلطارات)

ة دقائق. ولكن في الحاالت التالية، ال يتم تسجيل التهيئات  يمكن إتمام عملية إعادة التهيئة المبدئية خالل عدّ
الجديـدة ولـن يعمل النظام بصورة صحيحة. إذا لم تنجح المحاوالت المتكررة لتسـجيل تهيئات ضغط نفخ 

اإلطارات، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
ال تظهر رسـالة إعادة التهيئة المبدئية على شاشة عرض المعلومات المتعددة عند تنفيذ عملية إعادة التهيئة  ●

المبدئية.
بعد تنفيذ عملية إعادة التهيئة المبدئية للنظام، يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطارات لمدة دقيقة واحدة  ●

ثم يبقى مضيئًا بعد القيادة لمدة ٢٠ دقيقة.
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شهادة لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات ■
للسيارات المباعة في اإلمارات العربية المتحدة

للسيارات المباعة في األردن

للسيارات المباعة في سنغافورة

للسيارات المباعة في بنما
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للسيارات المباعة في تايوان
مرسل اإلشارات ●

ز (البادئ) ● المحفّ
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عند فحص أو استبدال اإلطارات ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي الحوادث.

عـدم االلتـزام بذلك يمكنه إتالف مكونات منظومة نقل القدرة وتدهور خطيـر في أداء التوجيه مما قد يقود 
إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تستعمل إطارات من ماركات أو طرازات أو نقشات مداس مختلفة في نفس الوقت. ●
كذلك، ال تستعمل في وقت واحد إطارات  درجة تآكل مداساتها متفاوتة بشكل كبير.

ال تستعمل أي مقاسات إطارات غير الموصى بها من قبل لكزس. ●
ال تسـتعمل إطـارات ذات بنيـة مختلفـة (إطارات راديـال أو إطارات بأحزمـة مائلة أو إطـارات منحرفة  ●

النسيج) في نفس الوقت.
ال تستعمل إطارات صيف وإطارات ثلج واإلطارات المستخدمة لجميع المواسم في نفس الوقت. ●
● .ال تستعمل إطارات تم استعمالها على سيارة أخر

ال تستعمل إطارات تاريخ استعمالها مجهول. 
با على سيارتك. ● ا) مركّ زً ال تقم بعملية القطر إذا كان إطار احتياطي صغير (إذا كان مجهّ
ة اإلصـالح الطارئ لإلطار المثقوب  ● ال تعمـد إلى قطر أي شـيء إذا كان إطار تم إصالحه باسـتعمال عدّ

ب على السـيارة. يمكن للحمولة على اإلطار أن تتسـبب في إصابة اإلطار بتلف  زة) مركّ (إذا كانت مجهّ
مفاجئ.

ـزة بنظام تحذير ضغط نفخ  ■ عنـد تنفيذ التهيئة المبدئية لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات (السـيارات المجهّ
اإلطارات)

ال تقـم بإعـادة التهيئـة المبدئية لضغـط نفخ اإلطـارات دون القيـام أوالً بضبط ضغط نفـخ اإلطارات على 
د في المواصفات. وإال فقد ال يضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطارات حتى ولو انخفض  المسـتو المحدّ

ا. ضغط نفخ اإلطارات، أو قد يضاء عندما يكون ضغط نفخ اإلطارات الفعلي صحيحً
زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار  ■ تنبيه خاص بتداخل اإلشـارات مع األجهزة اإللكترونية (السـيارات المجهّ

مع وظيفة عرض ضغط نفخ اإلطار على الشاشة)
ـزرع فـي  ● ينبغـي لمسـتخدمي الناظمـات القلبيـة التـي تُ

الجسـم أو الناظمات القلبية بالمعالجة الضابطة للمزامنة 
مة لنظـم القلب التي تُزرع في  أو مزيـالت الرجفان المقوّ
الجسـم أال يقتربوا إلى مسافة mm 450 (٤٥٠ مم) من 
ـزات (بادئـات) نظام تحذير ضغـط نفخ اإلطارات.  محفّ
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على تشغيل مثل هذه 

األجهزة.
ينبغي لمستخدمي أي جهاز طبي كهربائي غير الناظمات القلبية التي تُزرع في الجسم أو الناظمات القلبية  ●

مة لنظم القلب التي تُزرع في الجسـم استشـارة  بالمعالجـة الضابطـة للمزامنة أو مزيالت الرجفان المقوّ
صانع الجهاز بخصوص المعلومات المتعلقة بتشغيله تحت تأثير الموجات الالسلكية.

يمكن للموجات الالسلكية أن يكون لها تأثيرات غير متوقعة على تشغيل مثل هذه األجهزة الطبية.
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تصليح أو استبدال اإلطارات والعجالت وصمامات ومرسالت إشارة تحذير ضغط نفخ اإلطارات وأغطية  ■
زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) صمامات اإلطارات (السيارات المجهّ

عندمـا تريـد نـزع أو تركيب عجـالت أو إطارات أو صمامات ومرسـالت إشـارات تحذيـر ضغط نفخ  ●
اإلطـارات، اتصـل بوكيل لكزس المحلي ألن التعامل غير الصحيح مع صمامات ومرسـالت إشـارات 

تحذير ضغط نفخ اإلطارات يمكن أن يتسبب في تلفها.
تأكـد من تركيب أغطية صمامات اإلطارات. إذا لم يتـم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، يمكن للماء  ●

أن يدخـل في صمامـات تحذير ضغط نفـخ اإلطارات وتصبـح صمامات تحذير ضغـط نفخ اإلطارات 
مقيدة.

دة. يمكن  ● عند استبدال أغطية صمامات اإلطارات، ال تستعمل أغطية صمامات إطارات غير تلك المحدّ
للغطاء أن يلتصق في موضعه.

زة بنظام تحذير  ■ لتفادي تلف صمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات (السـيارات المجهّ
ضغط نفخ اإلطارات)

ب، يمكن لصمام ومرسل إشارات تحذير ضغط نفخ  عند إصالح إطار باسـتخدام مواد سـائلة مانعة للتسـرّ
ب سائلة، راجع وكيل لكزس المحلي  اإلطارات أال يعمال بصورة صحيحة. إذا تم اسـتخدام مادة منع تسـرّ
أو ورشـة صيانة مؤهلة أخر بأسـرع ما يمكن. بعد استخدام سائل العزل، تأكد من استبدال صمام ومرسل 

إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات عند إصالح أو استبدال اإلطار. (ص ٤١٩)
القيادة على الطرق الوعرة ■

التزم الحذر الخاص عند القيادة على طرق أسطحها رخوة أو كثيرة الحفر.
يمكـن لهذه الظروف أن تتسـبب في انخفـاض ضغط نفخ اإلطـارات وبالتالي تقليل قـدرة اإلطارات على 
تخميـد (امتصـاص) الصدمـات. باإلضافة إلى ذلـك، فإن القيادة علـى الطرق الوعرة قـد تتلف اإلطارات 

نفسها والعجالت وجسم السيارة.
■ (225/50R17 باستثناء اإلطارات) اإلطارات منخفضة االرتفاع

اإلطـارات منخفضـة االرتفاع يمكن أن تتسـبب في إصابة عجالت اإلطارات بأضـرار أكبر من المعتاد عند 
ضها للصدمات من سطح الطريق. لهذا السبب، انتبه لآلتي: تعرّ

تأكـد مـن نفخ اإلطارات عند مسـتو ضغط النفـخ الصحيـح. إذا كانت اإلطارات عند مسـتو ضغط  ●
منخفض، فقد تتدهور حالتها بشكل أكبر.

رة، أو غير مرصوفة بصـورة منتظمة أو على المنعطفات أو مخاطر الطريق  ● تجنـب القيادة على طرق محفّ
ا في اإلطارات والعجالت. ا شديدً األخر. عدم االلتزام بذلك يمكن أن يسبب تلفً

إذا انخفض ضغط نفخ كل اإلطارات أثناء القيادة ■
ال تواصل القيادة، وإال قد تتلف اإلطارات و/أو العجالت.
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ضغط نفخ اإلطار

تأكـد مـن المحافظة على اإلطارات عند مسـتو ضغـط النفخ الصحيح. يجـب أن يتم فحص 
ضغـط نفـخ اإلطارات مرة على األقل كل شـهر. ومع ذلك، فإن لكزس توصـي بأن يتم فحص 

ضغط نفخ اإلطارات مرة كل أسبوعين. (ص ٥٥٣)

تأثيرات ضغط النفخ غير الصحيح لإلطار ■
القيادة بإطارات غير منفوخة عند ضغط النفخ الصحيح قد يؤدي إلى اآلتي:

انخفاض مستو االقتصاد في الوقود ●
ي أداء التوجيه ● انخفاض مستو راحة القيادة وتردّ
نقص عمر اإلطارات نتيجة للتآكل ●
انحدار مستو األمان ●
تلف بمنظومة نقل القدرة ●

إذا كان أحد اإلطارات يحتاج للنفخ بصورة متكررة، اطلب فحصه بواسطة وكيل لكزس المحلي.
تعليمات فحص ضغط نفخ اإلطار ■

عند فحص ضغط نفخ اإلطار، قم بمراعاة اآلتي:
قم بتنفيذ عملية الفحص بينما تكون اإلطارات باردة فقط. ●

إذا ظلت سيارتك متوقفة لمدة ال تقل عن ٣ ساعات أو لم تتم قيادتها لمسافة تزيد عن km 1.5 (١٫٥ كم) 
فستحصل على قراءة دقيقة لضغط نفخ اإلطار البارد.

ا باستخدام مقياس ضغط نفخ اإلطارات. ● قم دائمً
ا بالقدر الصحيح بناء على مظهره فقط. من الصعب تقييم ما إذا كان اإلطار منفوخً

من األمور االعتيادية أن يكون ضغط نفخ اإلطار أعلى بعد القيادة بسبب تولّد الحرارة في اإلطار. ال تعمد  ●
إلى تخفيض ضغط نفخ اإلطارات بعد القيادة.

يجب أن يتم توزيع أوزان الركاب واألمتعة بحيث تكون السيارة متزنة. ●
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ضغط النفخ الصحيح أمر جوهري للمحافظة على أداء اإلطارات ■
حافظ على ضغط نفخ اإلطارات الصحيح.

إذا لـم تكـن اإلطارات منفوخة بالقـدر الصحيح، يمكن أن تحـدث األمور التالية التي قد تـؤدي إلى وقوع 
حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة:

تآكل مفرط ●
تآكل غير منتظم ●
أداء توجيه سيء ●
احتمال االنفجار بسبب السخونة المفرطة لإلطارات ●
ب الهواء من بين اإلطار والعجلة ● تسرّ
ه (شكل) العجلة و/أو تلف اإلطار ● تشوّ
زيـادة احتماالت تلف اإلطار أثناء القيادة (بفعل أخطار الطريق، وصالت التوسـعة، الحواف الحادة في  ●

الطريق، إلخ)

عند فحص وضبط ضغط نفخ اإلطار ■
تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات.

ب  إذا لـم يتـم تركيـب غطاء الصمـام، يمكن لألوسـاخ أو الرطوبة أن تدخل في الصمام وتتسـبّب في تسـرّ
الهواء، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط نفخ اإلطار.
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العجالت

إذا كان لديك عجلة ملتوية أو بها شـقوق أو صدأ شـديد، فإنه يجب اسـتبدال هذه العجلة. وإال 
فقد ينفصل اإلطار عن العجلة أو يتسبب في فقدان السيطرة على توجيه السيارة.

اختيار العجالت
عنـد اسـتبدال العجالت، ينبغـي التأكد مـن كونها معادلة للعجـالت المنزوعة مـن حيث قدرة 

التحميل والقطر وعرض الجنط والتركيب*.
عجالت االستبدال الصحيحة متوفرة عند وكيل لكزس المحلي.

يشار إليه عادة باسم ”اإلزاحة“.  :*  
ال تنصح لكزس باستعمال اآلتي:

عجالت من أحجام أو أنواع مختلفة ●
العجالت المستعملة ●
عجالت مثنية تم إصالحها ●
● (GS450h F SPORT موديالت) عجالت فوالذية

احتياطات عجالت األلمنيوم
ال تسـتعمل سو صواميل عجالت ومفاتيح ربط لكزس المصممة لالستعمال مع عجالت  ●

زة على سيارتك. األلمنيوم المجهّ
عنـد تبديـل (تدوير) مواضع اإلطـارات أو إصالحها أو تغييرها، تحقـق لتتأكد من أن جميع  ●

صواميل العجالت ال تزال مربوطة بإحكام بعد قيادة السيارة مسافة km 1600 (١٦٠٠ كم).
احرص على أال تتلف عجالت األلمنيوم عند استخدام سالسل اإلطارات. ●
ال تسـتخدم سـو أثقال موازنة لكزس األصلية أو ما يعادلها ومطرقة بالسـتيكية أو مطاطية  ●

عند عمل موازنة لعجالت سيارتك.
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زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■ عند استبدال العجالت (السيارات المجهّ
زة بصمامات ومرسـالت إشارات تحذير لضغط نفخ اإلطارات تسمح  العجالت المركبة على سـيارتك مجهّ
لنظـام تحذيـر ضغط نفخ اإلطارات بإعطاء تحذير مسـبق في حالة حدوث انخفـاض لضغط نفخ اإلطارات. 
يجـب تركيـب صمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغـط نفخ اإلطـارات كلما تـم اسـتبدال العجالت. 

(ص ٤١٩)

عند استبدال العجالت ■
ال تستخدم عجالت من حجم مختلف عن الموصى به في دليل المالك، ألن هذا العمل يمكنه أن يؤدي  ●

إلى فقدان القدرة على توجيه السيارة.
نفخ) لعجلة  ● ا إلى استخدام تيوب داخلي (اإلطار المطاطي الليّن الذي يوضع داخل اإلطار ويُ ال تعمد أبدً

ب هوائي ومصممة لالسـتخدام مع إطار تيوبلِس (إطار ال يحتوي علـى تيوب داخلي). القيام  فيهـا تسـرّ
بذلك ينطوي على خطر وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ب عجالت فوالذية.  ● موديالت GS450h F SPORT: ال تركّ
يمكـن لسـطح تالمـس العجلة أن يتلف وقد تنفصـل العجلة أثناء القيادة مما قد يـؤدي إلى وقوع حادث 

يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ر استعمال عجالت تالفة ■ يُحظَ

هة. ال تستعمل عجالت مشققة أو مشوّ
ب الهواء من اإلطار أثناء القيادة، وربما يؤدي إلى وقوع حادث. يمكن للقيام بذلك أن يتسبب في تسرّ

زة بنظام تحذير ضغط  ■ استبدال صمامات ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات (السيارات المجهّ
نفخ اإلطارات)

بما أن تصليح اإلطارات أو اسـتبدالها يمكن أن يؤثر على صمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغط  ●
نفخ اإلطار، تأكد من إسناد عملية التصليح أو االستبدال إلى وكيل لكزس المحلي أو ورشة صيانة مؤهلة 
أخر. باإلضافة إلى ذلك، تأكد من شراء صمامات ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات من 

وكيل لكزس المحلي.
تأكد من استعمال عجالت لكزس األصلية فقط على سيارتك. ●

يمكـن لصمامـات ومرسـالت إشـارات تحذيـر ضغـط نفخ اإلطـارات أال تعمـل بصـورة صحيحة مع 
العجالت غير األصلية. 
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ح تكييف الهواء مرشّ

ـح نظـام تكييف الهواء يجب تغييـره على فترات زمنية منتظمة للمحافظـة على كفاءة نظام  مرشّ
تكييف الهواء.

طريقة النزع
أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.  ١

افتح صندوق القفـازات. ارفع الجانب مع   ٢
السـناد، افصل ألسنة السـناد وانزع الحاجز 

بسحبه أفقيًا.

ح. اضغط األلسنة وانزع غطاء المرشّ  ٣

ح. اضغط األلسنة وانزع إطار المرشّ  ٤
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ـح نظـام تكييف الهـواء من علبة  انـزع مرشّ  ٥
ح واستبدله بآخر جديد. المرشّ

ـح  ينبغي أن تكون العالمات ”UP“ على المرشّ
ح متجهة لألعلى. وعلبة المرشّ

فترة االستبدال ■
ح نظام تكييف الهواء حسب برنامج الصيانة. في المناطق الكثيرة الغبار أو المناطق  قم بفحص واستبدال مرشّ

ر. (ص ٣٩١) ح في موعد مبكّ التي تزدحم فيها حركة المرور، قد يلزم استبدال المرشّ
إذا انخفض تيار الهواء المتدفق من مخارج الهواء بشكل كبير ■

ح واستبدله عند الضرورة. ا. افحص المرشّ ح مسدودً قد يكون المرشّ
ح تكييف الهواء مع وظيفة إزالة الروائح الكريهة ■ مرشّ

عند وضع عطور في سيارتك، يمكن لتأثير إزالة الروائح الكريهة أن يضعف بشكل ملحوظ خالل فترة قصيرة.
ح تكييف الهواء. عندما تنبعث رائحة تكييف الهواء بشكل مستمر، استبدل مرشّ

عند استعمال نظام تكييف الهواء ■
ا. ح مركب دائمً تأكد من أن المرشّ

ح قد يتسبب في إتالف النظام. استعمال نظام تكييف الهواء بدون المرشّ
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بطارية المفتاح اإللكتروني

استبدل البطارية بأخر جديدة إذا كانت فارغة الشحنة.

سوف تحتاج إلى البنود التالية:
ح الرأس ● مفكّ براغي مسطّ
ح الرأس ● مفكّ براغي صغير مسطّ
● CR2032 بطارية ليثيوم

استبدال البطارية
النوع أ

ج المفتاح الميكانيكي. أخرِ  ١

انزع الغطاء.  ٢
لتفـادي تلـف المفتـاح، قـم بتغطيـة رأس مفـك 

البراغي بقطعة قماش.

انزع غطاء البطارية.  ٣
لتفـادي تلـف المفتـاح، قـم بتغطيـة رأس مفـك 

البراغي بقطعة قماش.
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انزع البطارية الفارغة.  ٤
جانبهـا  يكـون  بحيـث  جديـدة  بطاريـة  أدخـل 

ا ألعلى. الموجب ”+“ متجهً

النوع ب
ج المفتاح الميكانيكي. أخرِ  ١

انزع الغطاء.  ٢
لتفـادي تلـف المفتـاح، قـم بتغطيـة رأس مفـك 

البراغي بقطعة قماش.

انزع البطارية الفارغة.  ٣
جانبهـا  يكـون  بحيـث  جديـدة  بطاريـة  أدخـل 

ا ألعلى. الموجب ”+“ متجهً
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■ CR2032 استعمل بطارية ليثيوم طراز
يمكـن شـراء البطاريـات لـد وكيل لكـزس المحلـي أو محالت بيـع األجهـزة الكهربائيـة أو متاجر بيع  ●

الكاميرات المحلية.
استبدل فقط ببطارية من نفس النوع أو ما يعادلها موصى بها من قبل الصانع. ●
ا للقوانين المحلية. ● قم بالتخلص من البطاريات وفقً

ا) ■ زً عند الحاجة الستبدال بطارية المفتاح البطاقة (إذا كان مجهّ
بطارية المفتاح البطاقة متوفرة فقط لد وكالء لكزس. وكيل لكزس المحلي يمكنه استبدال البطارية.

إذا كانت بطارية المفتاح اإللكتروني مستهلكة  ■
قد تحدث األعراض التالية:

م الالسلكي عن بعد بصورة صحيحة. ● لن يعمل نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي ووظيفة التحكّ
تقصر مسافة التشغيل. ●

■ البطارية المنزوعة والقطع األخر
هـذه القطع صغيرة وإذا ابتلعها طفل يمكن أن تتسـبب في اختناقـه. احفظها بعيدا عن متناول األطفال. عدم 

االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

للتشغيل العادي بعد استبدال البطارية ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي الحوادث:

ا بأيدي جافة. ● قم بتنفيذ عملك دائمً
يمكن للبلل أن يتسبب في تصدؤ البطارية.

م عن بعد. ● ال تلمس أو تحرك أي مكونة أخر داخل وحدة التحكّ
ال تثني أيًا من طرفي توصيل البطارية. ●
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فحص واستبدال الفيوزات

إذا لم تعمل أي من المكونات الكهربائية، فقد يكون ذلك بسـبب احتراق فيوز. إذا حدث هذا، 
افحص واستبدل الفيوزات حسب الضرورة.

أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف.  ١
افتح غطاء علبة الفيوزات.  ٢

ك حجيرة المحرّ
ك (ص ٤٠٦)  انـزع غطاء حجيرة المحـرّ

وانزع جميع المشابك.

ادفع األلسـنة الموجودة علـى كال الجانبين 
لتحريـر القفـل وارفـع الغطـاء لنزعـه بينما 

تسحب لوح القفل.
عنـد تركيـب الغطاء، تحقق مـن أن لوح القفل 
لة  واأللسـنة الموجودة على كال الجانبين موصّ

بطريقة صحيحة.
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 الجانب األيسر من لوحة العدادات
(زة بعجلة قيادة يسر (السيارات المجهّ

 الجانب األيسر من لوحة العدادات
زة بعجلة قيادة يمنى) (السيارات المجهّ

انزع الغطاء.انزع الغطاء.
 الجانب األيمن من لوحة العدادات

(زة بعجلة قيادة يسر (السيارات المجهّ
 الجانب األيمن من لوحة العدادات

زة بعجلة قيادة يمنى) (السيارات المجهّ

انزع الغطاء.انزع الغطاء.
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صندوق األمتعة
ادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء لنزعه.

انزع الغطاء.

الجزء العلوي من البطارية ١٢ فولت
اسحب الشريط لألعلى لرفع غطاء البطارية 

١٢ فولت.
عندمـا يحترق واحد أو أكثر من الفيوزات في 

هذه الوحدة، تحتاج الستبدال الوحدة كلها.

انزع الفيوز باستعمال أداة نزع الفيوز.  ٣
يمكن نزع فيوزات النوع أ فقط باستعمال أداة نزع 

الفيوز.
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ا. افحص لتر ما إذا كان الفيوز محترقً  ٤
فيوز سليم  

فيوز محترق  
النوعان أ، ب:

استبدل الفيوز المحترق بفيوز جديد له معايرة أمبير صحيحة. يمكن إيجاد معايرة األمبير على غطاء علبة 
الفيوزات.

النوعان جـ ، د:
اتصل بوكيل لكزس المحلي.

النوع أالنوع ب

النوع جـالنوع د
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بعد استبدال فيوز ■
إذا كانـت األضـواء ال تضـيء حتى بعد اسـتبدال الفيـوز، فقد تكون هنـاك لمبة ضوء بحاجة لالسـتبدال.  ●

(ص ٤٤١)
إذا احترق الفيوز المستبدل مرة أخر، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي. ●

إذا كان هناك حمل زائد على إحد الدوائر الكهربائية ■
الفيوزات مصممة بحيث تحترق لحماية شبكة األسالك من التلف.

عند استبدال لمبات األضواء ■
مة لهذه السـيارة. بما أن بعـض اللمبات موصلة  توصـي لكـزس باسـتعمال منتجات لكزس األصليـة المصمّ
مة لهذه  بدوائر كهربائية مصممة لمنع التحميل الكهربائي الزائد، فإن القطع غير األصلية أو القطع غير المصمّ

السيارة ربما تكون غير صالحة لالستعمال.

لتفادي تعطل النظام واندالع حريق في السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يتسبب في إصابة السيارة بالتلف واحتمال اندالع حريق أو اإلصابة بجروح.
ا بمعايرة أمبير أعلى مما هو مشار إليه، أو تستخدم أي شيء آخر، بدالً من الفيوز. ● ا فيوزً ال تستخدم مطلقً
استخدم دائما فيوز لكزس األصلي أو ما يعادله. ●

ا إلى استبدال فيوز بسلك، حتى لو كان ذلك حالً مؤقتًا. ال تعمد أبدً
ال تعمد إلى إجراء أي تعديالت على الفيوزات أو علب الفيوزات. ●

قبل استبدال الفيوزات ■
اطلب من وكيل لكزس المحلي تحديد سبب الحمل الكهربائي الزائد وإصالحه بأسرع ما يمكن.
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لمبات األضواء

ا للمبة.  يمكنك اسـتبدال لمبات األضواء التالية بنفسـك. يختلف مستو صعوبة االستبدال تبعً
ا لمخاطر تلف المكونات، نوصيك بتنفيذ عملية االستبدال بواسطة وكيل لكزس المحلي. نظرً

التحضير الستبدال لمبة الضوء
تأكد من قيمة القدرة الكهربائية (بالواط) للمبة الضوء التي يتم استبدالها. (ص ٥٥٥)

ك نزع أغطية حجيرة المحرّ
ص ٤٠٦

أماكن اللمبات

زة بأضواء أمامية رئيسية أحادية الشعاع) ضوء إشارة االنعطاف األمامية (السيارات المجهّ  
ضوء منطقة األقدام الخارجي  
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استبدال لمبات األضواء
زة بأضواء أمامية رئيسية أحادية الشعاع) ■ ضوء إشارة االنعطاف األمامية (السيارات المجهّ

البرغـي  انـزع  فقـط:   اليسـر للجهـة   ١
الة. ك فتحة تعبئة سائل الغسّ وحرّ

أدر قاعـدة اللمبـة بعكـس اتجـاه حركة   ٢
عقارب الساعة.

انزع لمبة الضوء.  ٣
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عند التركيب، اعكس ترتيب الخطوات المدرجة.  ٤
 بعد تركيب قاعدة اللمبة، ثبّت السـلك باسـتعمال المشـابك وإذا كنت تقوم باسـتبدال اللمبة اليسر

الة في موضعه األصلي. فتأكد من تركيب البرغي الخاص بفتحة تعبئة سائل الغسّ
الجهة اليمنىالجهة اليسر

أضواء منطقة األقدام الخارجية ■
المـرآة  مـن  العلـوي  الجـزء  اضغـط   ١
الخارجيـة للرؤيـة الخلفيـة إلمالة وجه 
المـرآة لألعلـى، وثبّـت شـريط حماية 

على الجزء السفلي من غطاء المرآة.

ي براغـي مسـطحي الرأس  ـل مفكّ أدخِ  ٢
ملفوفيـن فـي شـريط حمايـة، وافصـل 

األلسنة الموجودة خلف المرآة.
بحيـث  نحـوك،  إلخراجهـا  المـرآة  خلخـل 

تفصل لسانين في كل مرة.
افعـل ذلـك بحـرص لضمـان عـدم إسـقاط 

المرآة.
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ـالت الموجـودة خلـف  افصـل الموصّ  ٣
المرآة، وانزع المرآة.

ـالت الرفيعة، تأكد من تعليم  عند نزع الموصّ
وذلـك  شـريط،  بقطعـة  ـالت  الموصّ أحـد 

لتجنّب الخلط بينهما عند إعادة التركيب.
افعـل ذلـك بحـرص لضمـان عـدم إسـقاط 

المرآة.
عنـد تناول المرآة، ال تلمـس األجزاء المطلية 

بالشحمة.
ا لمواصفات السيارة. زة تبعً الت المجهّ يختلف عدد الموصّ

انزع البراغي وانزع غطاء المرآة.  ٤

أدر قاعـدة اللمبـة بعكـس اتجـاه حركة   ٥
عقارب الساعة.

انزع لمبة الضوء.  ٦
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ثبّـت  الجديـدة،  اللمبـة  تركيـب  بعـد   ٧
المقبس على جسم الضوء.

عنـد إدخـال المقبس، قم بمحـاذاة العالمات 
المطبوعة على جسم الضوء مع المقبس.

قـم بتركيب غطـاء الحاجـب على إطار   ٨
المـرآة، وثبّتـه بالبرغـي، وقـم بتركيـب 
ضوء إشـارة االنعطـاف الجانبية وضوء 

منطقة األقدام الخارجي.
ال تسـتعمل سـو موضع البرغـي المبيّن في 

الشكل التوضيحي.
ضوء إشـارة االنعطاف الجانبيـة: قم بمحاذاة 
األلسنة الموجودة على الضوء مع الغطاء وقم 

بالتركيب.
ضوء منطقة األقدام الخارجي: اشبك األلسنة 
الموجـودة فـي شـق جسـم الضـوء مـع تلك 

الموجودة على الغطاء، وثبّت.

افصـل األلسـنة، وافصل أعلى وأسـفل   ٩
غطاء الجانب الخلفي للمرآة.



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٤٤٦
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الخلفـي  الطـرف  غطـاء  بتركيـب  قـم   ١٠
ثـم  السـفلي  بالجانـب  ا  بـدءً للمـرآة، 

الجانب العلوي.
ل  عنـد تركيب الجانب السـفلي للغطـاء، أدخِ
مسـمار ضـوء إشـارة االنعطـاف الجانبية في 

الثقب الموجود في الغطاء.

ـد توصيـل  ثبّـت الغطـاء بالبراغـي وأعِ  ١١
ا. الت معً الموصّ

إلـى  إعادتهـا  طريـق  عـن  األسـالك  الخطافات كما كانت.ثبّـت 

المـرآة  وثبّـت  األلسـنة،  بمحـاذاة  قـم   ١٢
عـن طريـق دفـع كل زوج مـن األلسـنة 

ا. المتعامدة قطريًا إلى الداخل معً
تأكد من إدخال األلسنة بالترتيب كما هو مبيّن 
في الشـكل التوضيحي، وادفعها إلى الداخل 

إلى أن تسمع صوت طقة.
إذا لم تسـمع صـوت طقة، ال تدخل األلسـنة 
بالقوة. وبدالً من ذلك انزع المرآة وتحقق من 

كون األلسنة متحاذية.



٤٤٧ ٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك
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استبدال اللمبات التالية ■
إذا احترق أي من األضواء المذكورة أدناه، اطلب استبداله بواسطة وكيل لكزس المحلي.

األضواء األمامية الرئيسية ●
أضواء الموضع األمامية/أضواء السير النهاري ●
أضواء الضباب األمامية ●
زة بأضـواء أمامية رئيسـية ثالثية  ● أضـواء إشـارات االنعطـاف األمامية (السـيارات المجهّ

الشعاعات)
أضواء إشارات االنعطاف الجانبية ●
أضواء اإليقاف/المؤخرة ●
أضواء اإليقاف ●
ا) ● زً ضوء الضباب الخلفي (إذا كان مجهّ
أضواء إشارات االنعطاف الخلفية ●
أضواء الرجوع للخلف ●
ضوء اإليقاف العلوي التركيب ●
أضواء لوحة رقم الترخيص ●

■ LED أضواء
زة بأضواء أمامية رئيسـية أحادية الشعاع)  األضواء بخالف ضوء إشـارة االنعطاف األمامية (السـيارات المجهّ
ن من عـدد من الصمامات الثنائية المشـعة للضوء LED. إذا  وأضـواء منطقـة األقـدام الخارجية كل منها يتكوّ

احترق أي صمام ثنائي مشع للضوء LED، خذ سيارتك إلى وكيل لكزس المحلي الستبدال الضوء.
تراكم التكثّف داخل العدسة ■

التراكم المؤقت للتكثف داخل عدسـة الضوء األمامي الرئيسي ال يشير إلى وجود خلل. اتصل بوكيل لكزس 
المحلي للحصول على مزيد من المعلومات في الحاالت التالية: 

ن قطرات ماء كبيرة داخل عدسة الضوء. ● تكوّ
تراكم المياه داخل الضوء األمامي الرئيسي. ●

عند استبدال لمبات األضواء ■
ص ٤٤٠



٦-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك٤٤٨
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استبدال لمبات األضواء ■
أطفئ األضواء. ال تحاول استبدال اللمبة بعد إطفاء األضواء مباشرة.  ●

ا وقد تتسبب في إصابتك بحروق. تصبح اللمبات ساخنة جدً
ال تلمـس الجـزء الزجاجي من لمبـة الضوء بأيدي مجردة. عندما يكون اإلمسـاك بالجـزء الزجاجي أمر  ●

ال يمكن تجنبه، استعمل قطعة قماش نظيفة وجافة لإلمساك باللمبة لتجنب تبللها واتساخها بالزيوت. 
كذلك، يمكن للمبة أن تنفجر أو تنكسر إذا تم خدشها أو إسقاطها.

قم بتركيب لمبات األضواء وأي أجزاء أخر مستعملة معها بالكامل إلحكام تثبيتها. عدم االلتزام بذلك  ●
يمكنـه أن يتسـبب في تلف اللمبة بسـبب زيادة الحـرارة أو اندالع حريق أو دخول مـاء إلى وحدة الضوء 
األمامـي الرئيسـي. وقد يؤدي هذا إلـى إتالف األضواء األمامية الرئيسـية أو تراكم التكثف على عدسـة 

الضوء.
لتفادي التلف أو اندالع حريق  ■

تأكد من أن اللمبات مركبة على قاعدتها ومقفلة بالكامل.  ●
تأكد من قيمة القدرة الكهربائية (بالواط) للمبة الضوء قبل تركيبها لمنع تلف اللمبة بسبب زيادة الحرارة. ●

عند استبدال أضواء منطقة األقدام الخارجية ■
إذا كانـت النافـذة األماميـة تعيق تنفيذ عملية االسـتبدال بصـورة صحيحة، افتح النافذة علـى الجانب الذي 
تعمـل عليـه لتوفير مسـاحة عمل كافية. االسـتمرار في العمل دون توفير مسـاحة عمل كافيـة لك يمكن أن 

يجعلك تخدش السيارة.



٤٤٩

٧عند حدوث مشاكل
معلومات ضرورية  .٧-١

٤٥٠ .............. اضات الطوارئ ومّ
إذا اضطررت إليقاف سيارتك 

٤٥١ ................. في حالة طارئة

خطوات يجب اتخاذها في حاالت   .٧-٢
الطوارئ

٤٥٢ ....... إذا احتجت لقطر سيارتك
٤٥٧ ...... إذا اعتقدت بوجود خلل ما

إذا أضاء ضوء تحذير أو صدر 
٤٥٨ ........... صوت جرس تحذير
٤٦٤ ......... إذا ظهرت رسالة تحذير

إذا انثقب أحد اإلطارات 
زة بإطار  (السيارات المجهّ

احتياطي)...................... ٤٩٨
إذا انثقب أحد اإلطارات 

زة  (السيارات غير المجهّ
بإطار احتياطي)................ ٥٠٨

ر بدء تشغيل نظام  إذا تعذّ
٥٢٢ ........................ د الهايبرِ

إذا لم تتمكن من تحرير فرامل 
٥٢٤ ............... ل اإليقاف المطوّ

إذا لم يعمل المفتاح اإللكتروني 
٥٢٦ ............... بصورة صحيحة

إذا كانت البطارية ١٢ فولت 
٥٢٩ .................. فارغة الشحنة

ك سيارتك بشكل  إذا سخن محرّ
٥٣٤ ........................... زائد
٥٤١ ....... إذا علقت إطارات السيارة

GS450h_300h_OM30G75H



٧-١. معلومات ضرورية٤٥٠
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اضات الطوارئ ومّ

اضـات الطـوارئ لتحذير السـائقين اآلخرين عنـد االضطرار إليقاف السـيارة في  م ومّ تُسـتخدَ
الطريق بسبب عطل إلخ.

اضغط المفتاح.
تومض جميع أضواء إشارات االنعطاف.

.إليقافها، اضغط المفتاح مرة أخر

اضات الطوارئ ■ ومّ
اضات الطوارئ لمدة طويلة أثناء عدم تشـغيل  يمكن لشـحنة البطارية ١٢ فولت أن تفرغ إذا تم اسـتخدام ومّ

.( د (عندما ال يكون مؤشر االستعداد ”READY“ مضاءً نظام الهايبرِ



٤٥١ ٧-١. معلومات ضرورية
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إذا اضطررت إليقاف سيارتك في حالة طارئة

أوقف السـيارة باتباع اإلجراءات التالية في الحاالت الطارئة فقط، كأن يسـتحيل إيقاف السيارة 
بالطريقة االعتيادية:

ضع كلتا قدميك بثبات على دواسة الفرامل واضغطها بإحكام.  ١
ر ألن هذا سـيزيد من الجهد الالزم إلبطاء حركة  ال تقم بضخّ (تكرار ضغط) دواسـة الفرامل بشـكل متكرّ

السيارة.
.N ل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع حوّ  ٢

N إذا تم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع
بعد تخفيف السرعة، أوقف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.  ٣

د. أوقِف تشغيل نظام الهايبرِ  ٤
N ر تحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع إذا تعذّ

استمر في ضغط دواسة الفرامل بكلتا قدميك لخفض سرعة السيارة إلى أقصى قدر ممكن.  ٣
اضغـط  د،  الهايبـرِ نظـام  تشـغيل  إليقـاف   ٤
ـا لمدة ثانيتين  مفتـاح القدرة وأبقِه مضغوطً
متتاليتين أو أكثر، أو اضغطه لفترة قصيرة ٣ 

مرات متتالية أو أكثر.
ه مضغوطًا لمدة ثانيتين أو أكثر،  اضغطه وأبقِ

أو اضغطه لفترة قصيرة ٣ مرات أو أكثر

أوقف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.  ٥

د أثناء القيادة ■ إذا اقتضت الضرورة إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
يتـم فقـدان المؤازرة اآلليـة (الكهربائية) لعجلة القيادة، األمـر الذي يجعل عجلة القيـادة أثقل عند إدارتها. 

د. ف السرعة إلى أقصى قدر ممكن قبل إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ خفّ



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٥٢
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إذا احتجت لقطر سيارتك

د  إذا كان القطر ضروريًا، نوصي بإسـناد عملية قطر سـيارتك إلى وكيل لكزس المحلي أو متعهّ
مختـص بخدمـات القطر وباسـتخدام شـاحنة من نـوع رافعة العجالت أو شـاحنة ذات سـطح 

تحميل منبسط.
اسـتخدم نظام سالسل أمان لكافة عمليات القطر، والتزم بجميع قوانين الواليات/المحافظات 

والقوانين المحلية.

حاالت تستدعي االتصال بالوكيل قبل القطر
الحـاالت التالية قد تشـير إلى وجود مشـكلة في ناقل الحركة. اتصل بوكيـل لكزس المحلي أو 

د مختص بخدمات القطر قبل قطر السيارة. متعهّ
ك السيارة. ● د على شاشة عرض المعلومات المتعددة وال تتحرّ تظهر رسالة تحذير نظام الهايبرِ
صدور صوت غريب من السيارة. ●

القطر باستخدام شاحنة من النوع المقالعي
ال تقطر سـيارتك باسـتخدام شـاحنة من النوع 
المقالعي (ذات رافعـة تعليقية) لتفادي إصابة 

جسم السيارة بالتلف.



٤٥٣ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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القطر باستخدام شاحنة طراز رافعة العجالت
من األماممن الخلف

اسـتخدم عربة قطـر (دوللي) تحـت العجالت 
الخلفية.

اسـتخدم عربة قطر (دوللي) تحت العجالت 
األمامية.

استخدام شاحنة ذات سطح تحميل منبسط
إذا كان نقل سيارتك سيتم بواسطة شاحنة قطر 
ذات سـطح تحميل منبسـط فينبغي ربطها عند 

المواضع المبيّنة في الشكل التوضيحي.

لربـط  كبـالت  أو  سالسـل  اسـتعملت  إذا 
سيارتك، يجب أن يكون مقدار الزوايا المظللة 

باللون األسود 45° (٤٥°).
ال تشـدّ مثبّتـات الربط بشـكل زائـد لئال تتلف 

السيارة.



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٥٤
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القطر الطارئ
إذا كانت شاحنة القطر غير متوفرة عند حدوث ظرف طارئ، يمكن قطر سيارتك مؤقتًا باستخدام 
كبالت أو سالسل مثبّتة بإحكام بحلقات القطر الطارئ. وال ينبغي محاولة القيام بذلك إال على 

طرق ذات سطوح صلبة ولمسافات قصيرة وبسرعة تقل عن km/h 30 (٣٠ كم/ساعة).
يجب أن يركب سائق في السيارة لتوجيهها ولتشغيل الفرامل. ويجب أن تكون عجالت السيارة، 

منظومة نقل القدرة (منظومة الدفع)، المحاور، نظام التوجيه والفرامل كلها بحالة جيدة.
إجراء قطر الطوارئ

قم بإخراج حلقة القطر. (ص ٤٩٩، ٥١٠)  ١
ح الرأس.  انزع غطاء حلقة القطر باستخدام مفك براغي مسطّ  ٢

لحماية جسـم السـيارة، ضـع قطعة قماش بيـن مفك البراغي وجسـم السـيارة، كما هو مبيّن في الشـكل 
التوضيحي.

 F SPORT باستثناء موديالتF SPORT موديالت

أدخـل حلقـة القطر فـي الفتحـة واربطها   ٣
ا باليد. مبدئيً



٤٥٥ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
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أحكـم شـدّ حلقة القطـر باسـتعمال مفتاح   ٤
شـدّ صواميل العجـالت أو قضيب معدني 

صلب.

قم بتوصيل كبالت أو سالسل بحلقة القطر بشكل محكم.  ٥
احرص على عدم إتالف جسم السيارة.

د. اركب في السيارة المقطورة (التي يجري قطرها) وقم بتشغيل نظام الهايبرِ  ٦
.ON ر مفتاح القدرة إلى الوضع د، أدِ إذا لم يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ

ل. ر فرامل اإليقاف المطوّ ل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع N وحرّ حوّ  ٧
ر تحويل ذراع ناقل الحركة: ص ٢٠٦ إذا تعذّ

أثناء قطر السيارة  ■
ا عـن العمل فلن تعمل المؤازرة اآللية للفرامل ولنظـام التوجيه، األمر الذي يزيد  د متوقفً إذا كان نظـام الهايبـرِ

من صعوبة توجيه السيارة والفرملة.
مفتاح شدّ صواميل العجالت ■

ب في حجيرة األمتعة. (ص ٤٩٩، ٥١٠) مفتاح شدّ صواميل العجالت مركّ



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٥٦
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم االلتزام بذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند قطر السيارة ■
تأكـد من نقل السـيارة مع كـون العجالت األربـع جميعها 
مرفوعة عن األرض. إذا تم قطر السيارة مع كون اإلطارات 
مالمسـة لألرض، يمكن لمنظومة القـدرة (منظومة الدفع) 
والقطع ذات العالقة أن تتلف أو يمكن أن يقع حادث نتيجة 
لتغيّـر فـي اتجـاه السـيارة أو يمكـن للكهرباء التـي يولّدها 
ا  تشـغيل الموتور أن تتسـبب في نشـوب حريق وذلـك تبعً

لطبيعة التلف أو الخلل.

أثناء قطر السيارة ■
ض  ● عند القطر باسـتعمال كبالت أو سالسـل، تجنّـب االندفاعات (االنطالقات) المفاجئـة إلخ التي تعرّ

حلقات القطر أو الكبالت أو السالسـل لضغط زائد. يمكن لحلقات القطر أو الكبالت أو السالسـل أن 
تتلف ويمكن للحطام المتناثر أن يرتطم باألشخاص ويتسبب في حدوث أضرار شديدة.

ال تعمد إلى تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. ●
هناك احتمال أن تنقفل عجلة القيادة وال يعود باإلمكان تشغيلها.

تركيب حلقات القطر على السيارة ■
تأكد من تركيب حلقات القطر بإحكام.

إذا كانت غير مركبة بإحكام، فإن حلقات القطر يمكن أن تنفك أثناء القطر.

لتفادي تلف السيارة عند القطر باستعمال شاحنة نوع رافعة العجالت ■
ال تقم بقطر السيارة من الخلف بينما يكون مفتاح القدرة على وضع اإليقاف. فآلية قفل عجلة القيادة غير  ●

قوية بالقدر الكافي إلبقاء العجالت األمامية في وضع مستقيم.
عنـد رفـع السـيارة، تأكد مـن ترك خلـوص أرضي مناسـب للقطر علـى الطـرف المعاكس من السـيارة  ●

المرفوعة. بدون ترك خلوص أرضي كاف، يمكن أن تتضرر السيارة أثناء القطر.
لتفادي تلف السيارة عند القطر باستعمال شاحنة من النوع المقالعي ■

ال تقطر سيارتك بشاحنة من النوع المقالعي، سواء من األمام أو من الخلف.
لتفادي إتالف السيارة في حاالت القطر الطارئ  ■

ال تقم بربط الكبالت أو السالسل بمكونات نظام التعليق.
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إذا اعتقدت بوجود خلل ما

إذا الحظت أيًا من األعراض التالية، فإن سيارتك ربما تحتاج للضبط أو التصليح. اتصل بوكيل 
لكزس المحلي بأسرع ما يمكن.

أعراض مرئية
تسربات سوائل أسفل السيارة. ●

ا طبيعيًا.) (تساقط قطرات من الماء من نظام تكييف الهواء بعد االستخدام يعد أمرً
إطارات تبدو وكأنها غير منفوخة أو تفاوت في اهتراء اإلطارات ●
ك تشير باستمرار إلى قيمة أعلى من المعتاد. ● إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

أعراض مسموعة
تغيرات في صوت نظام العادم ●
صدور صوت صرير حاد من اإلطارات عند االنعطاف ●
أصوات غريبة متعلقة بنظام التعليق ●
د ● ك أو أصوات أخر متعلقة بنظام الهايبرِ صوت فرقعة محرّ

أعراض تشغيلية
ك يخفق في اإلشعال، يتعثر، أو يدور بخشونة ● المحرّ
فقدان واضح للقدرة ●
السيارة تنحرف بشدة إلى أحد الجانبين عند الفرملة ●
ة إلى أحد الجانبين أثناء القيادة باستقامة على طريق مستوٍ ● السيارة تنحرف بشدّ
فقدان فاعلية الفرامل، إحسـاس شـبيه بالضغط على قطعة من اإلسفنج، الدواسة تكاد تصل  ●

إلى األرضية عند الضغط عليها
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إذا أضاء ضوء تحذير أو صدر صوت جرس تحذير

اتخـذ اإلجـراءات التاليـة بهـدوء في حالـة إضـاءة أو وميض أي ضـوء تحذيـر. إذا أضاء أحد 
األضـواء أو أخـذ يومض ثم انطفأ فإن ذلك ال يعني بالضـرورة وجود خلل في النظام. ولكن إذا 

استمر حدوث ذلك، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

قائمة أضواء التحذير وأجراس التحذير
ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

ضوء تحذير (جرس تحذير) نظام الفرامل
انخفاض مستو سائل الفرامل• 
م•  خلل في نظام الفرامل اإللكتروني التحكّ
 ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي. قد تكون هناك أوقف سـيارتك فورً

خطورة في مواصلة قيادة السيارة.

ا) زً (إذا كان مجهّ

ضوء تحذير نظام الشحن
يشير إلى وجود خلل في نظام شحن السيارة

.ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سيارتك فورً
مصباح مؤشر الخلل

يشير إلى وجود خلل في:
د؛•  نظام الهايبرِ
ك؛•  م اإللكتروني بالمحرّ نظام التحكّ
م اإللكتروني بالخانق؛ أو•  نظام التحكّ
ا)•  زً د (إذا كان مجهّ م اإللكتروني بناقل الحركة الهايبرِ نظام التحكّ
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

SRS ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي
يشير إلى وجود خلل في:

نظام أكياس الهواء SRS؛ أو• 
نظام آلية الشدّ المسبق لحزام المقعد• 
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

ABS ضوء تحذير نظام الفرامل المقاومة لالنغالق
يشير إلى وجود خلل في:

نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ABS؛ أو• 
نظام مؤازرة الفرامل• 
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

زة كهربائيًا ضوء تحذير (جرس تحذير) نظام توجيه عجلة القيادة المعزّ
يشير إلى وجود خلل في نظام EPS (توجيه عجلة القيادة المعززة كهربائيًا)

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور
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ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير

(يومض أو يضيء)
ا) زً (إذا كان مجهّ

PCS ضوء تحذير
يشـير إلـى وجود خلل في نظام PCS (نظام األمان قبـل التصادم) أو أن النظام غير 
متـاح بشـكل مؤقـت نتيجة لكون السـيارة سـاخنة/باردة بشـكل زائـد، أو لوجود 

أوساخ حول مستشعر أمامي إلخ. (ص ٢٥٥، ٤٦٤)
 .المتعـددة المعلومـات  عـرض  شاشـة  علـى  الظاهـرة  التعليمـات  اتبـع 

 (ص ٢٥٥، ٤٦٤)
م  إذا تـم إلغاء تفعيل نظام PCS (نظام األمـان قبل التصادم) أو نظام VSC (التحكّ

.PCS في استقرار السيارة)، يضاء ضوء تحذير
ص ٢٥٥

مؤشر االنزالق 
يشير إلى وجود خلل في:

م في استقرار السيارة VSC؛•  نظام التحكّ
م في الجرّ TRC؛ أو•  نظام التحكّ
م المساعدة على بدء الحركة على التالل•  منظّ
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

.ABS أو TRC أو VSC يومض الضوء أثناء عمل نظام

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

“AFS OFF” مؤشر إيقاف نظام اإلضاءة األمامي المتكيّف
يشير إلى وجود خلل في نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

(يومض)

مؤشر تشغيل نظام تثبيت الفرامل
يشير إلى وجود خلل في نظام تثبيت الفرامل

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

(يومض)

ل مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ
ل يشير إلى وجود خلل في نظام فرامل اإليقاف المطوّ

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور
ضوء تحذير نظام الفرامل

يشير إلى وجود خلل في:
م؛ أو•  نظام الفرامل اإللكترونية التحكّ
نظام الفرامل التجديدية؛ أو• 
ل•  نظام فرامل اإليقاف المطوّ
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٦٠

GS450h_300h_OM30G75H

ضوء التحذير/التفاصيل/اإلجراءاتضوء التحذير
ضوء تحذير انخفاض مستو الوقود

يشير إلى أن كمية الوقود المتبقية هي حوالى L 9.9 (٩٫٩ لتر) أو أقل
.قم بتزويد السيارة بالوقود

ضوء التذكير بحزام المقعد (جرس تحذير)*١
ينبّه السائق و/أو الراكب األمامي إلى ربط حزام مقعده

.اربط حزام المقعد
، يجب أن يكون حزام مقعد الراكب األمامي  إذا كان مقعد الراكب األمامي مشغوالً

ا لكي يتوقف ضوء التحذير (جرس التحذير). ا أيضً مربوطً
ضوء التحذير الرئيسي

يصـدر صوت جـرس ويضاء ضـوء التحذير ويومض لإلشـارة إلى اكتشـاف نظام 
التحذير الرئيسي خلالً ما.

ص ٤٦٤

ا) زً (إذا كان مجهّ

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطارات
عند إضاءة الضوء:

ضغط نفخ اإلطارات منخفض كما في حالة
أسباب طبيعية (ص ٤٦٢)• 
إطار مثقوب (ص ٤٩٨، ٥٠٨)• 
.د في المواصفات اضبط ضغط نفخ اإلطار على المستو المحدّ

ة دقائق. في حالة عـدم انطفاء الضوء حتى بعد ضبط ضغط  ينطفـئ الضوء بعد عدّ
نفخ اإلطار، اطلب فحص النظام بواسطة وكيل لكزس المحلي.

عندما يضاء الضوء بعد أن يومض لمدة دقيقة واحدة:
خلل في نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات

.اطلب فحص النظام بواسطة وكيل لكزس المحلي

ا) زً (إذا كان مجهّ

LKA ضوء تحذير/LDA ضوء تحذير
يضـاء ضـوء التحذير ويتم عرض رسـالة تحذير للداللة على أن نظـام LDA (منبّه 
م في توجيه عجلة القيادة) أو نظام LKA (المسـاعدة  مغادرة حارة السـير مع التحكّ

على البقاء في حارة السير) غير متاحين مؤقتًا أو أنه تم رصد خلل.
ص ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨
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جرس حزام مقعد كل من السائق والراكب األمامي:  :١*  
لدول مجلس التعاون الخليجي*٢ واألردن ولبنان

د إدارة مفتاح  يصدر صوت جرس حزام مقعد السائق لتنبيه السائق إلى أن حزام مقعده غير مربوط. بمجرّ
القـدرة إلـى وضع التشـغيل ON، يصـدر صوت الجرس لمـدة ٦ ثوان. إذا وصلت سـرعة السـيارة إلى 
km/h 20 (٢٠ كم/سـاعة)، يصـدر صوت جرس مرة واحـدة. إذا ظل حزام المقعد غير مربوط بعد ٢٤ 

ثانيـة، يصـدر صوت جرس متقطع لمـدة ١٠ ثوان. بعد ذلك، إذا لم يتم ربط حزام المقعد، سـوف يصدر 
ا بنغمة مختلفة لمدة ٢٠ ثانية إضافية. الجرس صوتً

يصـدر صـوت جرس حـزام مقعد الراكب األمامـي لتنبيه الراكـب األمامي بأن حزام مقعـده غير مربوط. 
يصـدر صوت الجرس مرة واحدة إذا وصلت سـرعة السـيارة إلـى km/h 20 (٢٠ كم/سـاعة). إذا ظل 
حـزام المقعـد غير مربوط بعد ٣٠ ثانية، يصدر صوت جرس متقطع لمـدة ١٠ ثوان. بعد ذلك، إذا لم يتم 

ا بنغمة مختلفة لمدة ٢٠ ثانية إضافية. ربط حزام المقعد، سوف يصدر الجرس صوتً
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي*٢ واألردن ولبنان

يصـدر صـوت الجرس الخـاص بحزام مقعـد كل من السـائق والراكب األمامـي لتنبيه السـائق والراكب 
األمامـي إلـى أن حزامـي مقعديهما غير مربوطين. يصدر صـوت الجرس لمدة ٣٠ ثانية بعد بلوغ سـرعة 
السيارة km/h 20 (٢٠ كم/ساعة). بعد ذلك، إذا لم يتم ربط حزام المقعد، سوف يصدر الجرس صوتًا 

بنغمة مختلفة لمدة ٩٠ ثانية إضافية.
المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :٢*  

مستشعر رصد الراكب األمامي ومنبّه التذكير بحزام المقعد وجرس التحذير ■
إذا تـم وضـع أمتعة علـى مقعد الراكـب األمامي، يمكن لمستشـعر رصـد الراكب األمامي أن يتسـبب في  ●

وميض ضوء التحذير وصدور صوت جرس التحذير، حتى في حالة عدم وجود راكب جالس في المقعد.
إذا تم وضع وسـادة على المقعد، قد ال يكتشـف المستشـعر جلوس راكب على المقعد وقد ال يعمل ضوء  ●

التحذير بصورة صحيحة.
ا) ■ زً إذا أضاء مصباح مؤشر الخلل أثناء القيادة (إذا كان مجهّ

ا، قم بتزويد السيارة  ا. إذا كان خزان الوقود فارغً ا تمامً يضاء مصباح مؤشر الخلل إذا أصبح خزان الوقود فارغً
ة مرات. بالوقود على الفور. ينطفئ مصباح مؤشر الخلل بعد قيادة السيارة عدّ

إذا لم ينطفئ مصباح مؤشر الخلل، اتصل بوكيل لكزس المحلي بأسرع ما يمكن.
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زة كهربائيًا ■ ضوء تحذير (جرس تحذير) نظام توجيه عجلة القيادة المعزّ
زة كهربائيًا ويصدر صوت جرس التحذير عندما تصبح  قـد يضاء ضوء تحذير نظام توجيـه عجلة القيادة المعزّ

شحنة البطارية ١٢ فولت غير كافية أو تنخفض الفولطية بشكل مؤقت.
عندما يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

باستثناء هونغ كونغ وتايلند وتشيلي
قم بتنفيذ اإلجراء التالي بعد انخفاض درجة حرارة اإلطار بالقدر الكافي.

افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه على المستو الصحيح. ●
●  ة دقائق، تحقق مـن أن ضغط نفخ اإلطار عند المسـتو إذا لـم ينطفـئ ضـوء التحذير حتـى بعد مرور عـدّ

د في المواصفات وقم بعمل التهيئة المبدئية للنظام.  المحدّ
يمكـن لضـوء التحذيـر أن يضاء مرة أخـر إذا تم تنفيذ العمليات الـواردة أعاله دون السـماح لدرجة حرارة 

. اإلطار أن تنخفض بالقدر الكافي أوالً
لهونغ كونغ وتايلند وتشيلي

افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه على المسـتو الصحيح. دفع مفتاح إعادة تهيئة تحذير ضغط نفخ اإلطار 
ال يطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار.

يمكن لضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار أن يضيء ألسباب طبيعية ■
قد يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ألسـباب طبيعية مثل تسـرب الهواء الطبيعي من اإلطار وتغيّر ضغط 
نفـخ اإلطار بفعل درجة الحرارة. في هـذه الحالة، يؤدي ضبط ضغط نفخ اإلطارات إلى إطفاء ضوء التحذير 

(بعد بضعة دقائق).
عند استبدال إطار بإطار احتياطي ■

ز بصمام ومرسل إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطار. إذا انثقب أحد اإلطارات،  اإلطار االحتياطي الصغير غير مجهّ
ال ينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطارات حتى ولو تم استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي.

أحوال قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات بصورة صحيحة ■
ص ٤٢١

إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بشكل متكرر بعد وميض لمدة دقيقة واحدة ■
إذا كان ضـوء تحذيـر ضغط نفخ اإلطارات يضاء بعد أن يومض لمدة دقيقـة واحدة عند تحويل مفتاح القدرة 

إلى وضع التشغيل ON ويحدث ذلك بشكل متكرر، اطلب فحص النظام بواسطة وكيل لكزس المحلي.
جرس التحذير ■

في بعض الحاالت، قد ال يتم سماع صوت الجرس بسبب ضوضاء المكان أو صوت نظام صوتي.
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إذا ظل كال ضوئي تحذير نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ABS ونظام الفرامل مضيئين ■
ا واتصل بوكيل لكزس المحلي. تصبح السيارة غير مستقرة بدرجة شديدة  أوقف سيارتك في مكان آمن فورً
أثنـاء الفرملـة، وقد ال يعمل نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ABS، األمر الذي يمكن أن يتسـبب في وقوع 

حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
زة كهربائيًا ■ عندما يضاء ضوء تحذير نظام توجيه عجلة القيادة المعزّ

ا. قد تصبح عجلة القيادة ثقيلة جدً
إذا أصبحـت عجلـة القيادة أثقل من المعتاد أثناء التشـغيل، أمسـكها بإحـكام وقم بتحريكها بقـوة أكبر من 

المعتاد.
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

تأكـد مـن مراعاة التنبيهات االحتياطيـة التالية. عدم االلتزام بذلك يمكنه أن يؤدي إلى فقدان السـيطرة على 
السيارة ويُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ا.  ● أوقف سيارتك في مكان آمن بأسرع وقت ممكن. اضبط ضغط نفخ اإلطارات فورً
إذا أضـاء ضـوء تحذيـر ضغط نفخ اإلطار حتى بعـد ضبط ضغط نفخ اإلطار، فقد يكـون أحد اإلطارات  ●

مثقوبًا. افحص اإلطارات. إذا انثقب إطار، اسـتبدله باإلطار االحتياطي واطلب إصالح اإلطار المثقوب 
لد أقرب وكيل لكزس محلي.

م في عجلة  ● تجنـب المنـاورة والفرملـة المفاجئة. إذا تدهـورت حالة إطارات السـيارة، فقد تفقـد التحكّ
القيادة أو الفرامل.

إذا حدث انفجار أو تسرب مفاجئ لإلطار ■
ا. قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات فورً

لضمان التشغيل الصحيح لنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات ■
ال تعمد إلى تركيب إطارات ذات مواصفات مختلفة أو من صنع شركات مختلفة، ألن ذلك يمكن أن يؤدي 

إلى عدم تشغيل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات بصورة صحيحة.



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٦٤
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إذا ظهرت رسالة تحذير

إذا ظهر تحذير في شاشة عرض المعلومات المتعددة، التزم الهدوء واتبع اإلجراءات التالية:
F SPORT باستثناء موديالتF SPORT موديالت

ضوء التحذير الرئيسي  
يضـيء ضـوء التحذير الرئيسـي أو يومض لإلشـارة إلى وجود رسـالة معروضـة حاليًا في شاشـة عرض 

المعلومات المتعددة.
شاشة عرض المعلومات المتعددة  

إذا أضاء ضوء التحذير مرة أخر بعد تنفيذ اإلجراءات التالية، اتصل بوكيل لكزس المحلي.
قائمة رسائل التحذير وأجراس التحذير

التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى وجـود احتمال كبيـر لحدوث تصـادم أمامـي، أو أن وظيفة 
فرامل ما قبل التصادم في وضع التشغيل

في نفس الوقت، يظهر  على شاشة الرؤية المستقيمة.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 تجنّـب التصـادم عن طريق تخفيف السـرعة باسـتخدام الفرامل أو
باتخاذ إجراءات التفادي.
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى أن سـيارتك تقترب من المركبة التي تسـير أمامها (في وضع 
م المسافة بين السيارتين) منظّ

فـي نفس الوقت، يظهر  في شاشـة الرؤية المسـتقيمة (تومض 
الصورة).

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.قم بإبطاء سرعة السيارة باستخدام الفرامل

ا) زً (إذا كان مجهّ

 LKA تشـير إلى أن السـيارة انحرفت عن حارة السـير (أثناء عمل نظام
[المسـاعدة على البقـاء في حارة السـير] أو نظـام LDA [منبّه مغادرة 

م في توجيه عجلة القيادة]) حارة السير مع التحكّ
خط حارة السـير للجهـة التي انحرفت عنها السـيارة يومض باللون 

الكهرماني.
فـي نفـس الوقـت، يظهـر  فـي شاشـة الرؤية المسـتقيمة 

(تومض الصورة).
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.افحص حول السيارة وارجع إلى داخل خطوط حارة السير

(يومض)

تشير إلى وجود خلل في نظام الفرامل
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور
قد تكون هناك خطورة في مواصلة قيادة السيارة.
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)

ك البنزين أو إلى أن ذراع ناقل الحركة  تشـير إلى وجود خلل في المحرّ
ظل في الوضع N لمدة زمنية طويلة

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 ارفـع قدمـك عـن دواسـة السـرعة وأوقف السـيارة في مـكان آمن

.P ل ل وضع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ وحوّ

(يومض)

تشـير إلى أن باب السـائق تـم فتحه مع كون ذراع ناقـل الحركة في أي 
P ل وضع غير وضع اإليقاف المطوّ

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.P ل ل وضع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ

د تشير إلى وجود خلل في نظام الهايبرِ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سيارتك فورً

ا أو أكثر من األبواب أو صندوق  ك أو أن واحدً تشير إلى أن غطاء المحرّ
األمتعة غير مغلق بشكل تام

ك أو األبـواب أو صندوق  ـا أي من غطـاء المحـرّ األمتعة غير المغلق بشكل تام.يبيّـن النظـام أيضً
يومـض  كم/سـاعة)،   ٥)  5 km/h السـيارة  سـرعة  وصلـت  إذا 
ك أو   ويصـدر صوت جرس لإلشـارة إلى أن غطـاء المحرّ

ق بعد بشكل تام. غلَ الباب (األبواب) أو صندوق األمتعة لم يُ
.ك وجميع األبواب وصندوق األمتعة تأكد من إغالق غطاء المحرّ
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ا) زً (إذا كان مجهّ

ل تشير إلى وجود خلل في نظام لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ
تومض جميع مستشعرات المساعدة.

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.وكيل لكزس المحلي ع السيارة للفحص لد أخضِ

ا) زً (إذا كان مجهّ

خ  ل متسّ تشـير إلى أن مستشعر لكزس للمسـاعدة على اإليقاف المطوّ
أو مغطى بجليد

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.ف المستشعر نظّ

(يومض)

ل بينما كان  تشـير إلى أنه جرت محاولة لتحرير فرامل اإليقـاف المطوّ
ا أو كان حزام مقعد الراكب األمامي غير مربوط أحد األبواب مفتوحً

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 أغلق جميع األبواب واربط حزام مقعد الراكب األمامي قبل تحرير

ل. فرامل اإليقاف المطوّ
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)

تشـير إلى أن باب السـائق تـم فتحه مع كون ذراع ناقـل الحركة في أي 
P ل وضع غير وضع اإليقاف المطوّ

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.P ل ل وضع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ

(يومض)

تشير إلى أنه تم ضغط دواسة السرعة بينما كان ذراع ناقل الحركة على 
N الوضع

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 ل ناقـل الحركة إلى ر (ارفع قدمك عن) دواسـة السـرعة وحوّ حـرّ

.R أو S أو D أحد األوضاع

(يومض)

تشير إلى أنه تم ضغط دواسة السرعة بينما كان ذراع ناقل الحركة على 
N الوضع

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 ل ناقـل الحركة إلى ر (ارفع قدمك عن) دواسـة السـرعة وحوّ حـرّ

.R أو S أو D أحد األوضاع
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)

) انخفضت بسـبب  د (بطارية الجرّ تشـير إلى أن شـحنة البطارية الهايبرِ
N انقضاء فترة زمنية طويلة بعد تحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.د عند بدء تشغيل السيارة د تشغيل نظام الهايبرِ أعِ

د. تشير إلى وجود خلل في نظام الهايبرِ
ا  ي الخلـل وإصالحه وذلـك تبعً ا عـرض طـرق تحـرّ قـد يتـم أيضً

للخلل.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سيارتك فورً

(يومض)

تشير إلى أن شحنة بطارية الجرّ منخفضة
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 ل ذراع ناقل الحركة إلى عند إيقاف السـيارة لفترة زمنية طويلة، حوّ
الوضع P. ال يمكن شـحن البطارية عندما يكون ذراع ناقل الحركة 

.N على الوضع

يشـير إلى وجـود خلل في نظـام EPS (توجيـه عجلة القيـادة المعززة 
كهربائيًا)

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)

تشير إلى أنه تجري قيادة السيارة بسرعة km/h 5 (٥ كم/س) أو أكثر 
قة. ل ما زالت معشّ بينما فرامل اإليقاف المطوّ

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.ل قم بتحرير فرامل اإليقاف المطوّ

(يومض)

ل معشـقة مع كون ناقل الحركة في  تشـير إلى أن فرامل اإليقاف المطوّ
P ل وضع غير وضع اإليقاف المطوّ

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.P ل ل وضع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ

تشير إلى وجود خلل في نظام تثبيت الفرامل
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اضغط دواسة الفرامل إليقاف نظام تثبيت الفرامل
اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور.

(يومض)

تشـير إلى كـون نظام تثبيـت الفرامـل في وضع التشـغيل أثنـاء وجود 
السيارة على منحدر حاد الميالن

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 ال تسـتعمل نظـام تثبيـت الفرامـل وحده علـى المنحـدرات حادة

ا. الميالن. تأكد من ضغط دواسة الفرامل أيضً
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)(يومض)

ل تشير إلى وجود خلل في نظام فرامل اإليقاف المطوّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 ل. إذا ظلت رسـالة التحذير اضغـط مفتاح فرامـل اإليقاف المطـوّ
معروضة، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

ل دون ضغط  تشير إلى أنه جرت محاولة لتحرير فرامل اإليقاف المطوّ
دواسة الفرامل

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.ل بينما تضغط دواسة الفرامل ر فرامل اإليقاف المطوّ حرّ

(يومض)

م  م (التحكّ تشـير إلى أنه تم تغيير وضـع ناقل الحركة وتم تشـغيل منظّ
في) بدء القيادة أثناء ضغط دواسة السرعة 

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.(للحظة واحدة) ر (ارفع قدمك عن) دواسة السرعة لحظيًا حرّ

تشـير إلى أنه جـرت محاولة للتحويـل إلى وضع التـروس األولى مع 
كون ناقل الحركة في الوضع S أثناء وجود السيارة على سطح زلق

ل السيارة إلى وضع تروس أدنى من وضع التروس الثانية. ال تتحوّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.قم بقيادة السيارة في وضع التروس الثانية أو أعلى
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ا) زً (إذا كان مجهّ

 120 km/h تجـاوزت  أو  بلغـت  السـيارة  سـرعة  أن  إلـى  تشـير 
(١٢٠ كم/ساعة)

يتوقف الجرس بعد ٦ ثوان أو إذا قمت بخفض سرعة سيارتك إلى 
أقل من km/h 120 (١٢٠ كم/ساعة).

(تبقى رسالة التحذير معروضة.)
.اخفض سرعة سيارتك

ا) زً (إذا كان مجهّ

م في توجيه  تشير إلى أن نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ
ي السـائق غير موضوعتين على عجلة القيادة  ر أن يدَ عجلة القيادة) قدَّ

م في توجيه عجلة القيادة أثناء عمل وظيفة التحكّ
إذا قام السـائق باسـتخدام (تحريـك) عجلة القيـادة بمقادير صغيرة 
فقـط فقـد ال يتمكن النظـام من رصـد عمليات تشـغيل (حركات) 

عجلة القيادة وقد يتم عرض هذا التحذير.
ا. (لألردن، لبنان، تايلند) يصدر صوت جرس أيضً

.ك عجلة القيادة بإحكام أمسِ

ا) زً (إذا كان مجهّ

ر  تشـير إلى أن نظام LKA (المسـاعدة على البقاء في حارة السـير) قدَّ
ي السـائق غيـر موضوعتين على عجلة القيـادة أثناء عمل وظيفة  أن يدَ

م في توجيه عجلة القيادة التحكّ
إذا قام السـائق باسـتخدام (تحريـك) عجلة القيـادة بمقادير صغيرة 
فقـط فقـد ال يتمكن النظـام من رصـد عمليات تشـغيل (حركات) 

عجلة القيادة وقد يتم عرض هذا التحذير.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ك عجلة القيادة بإحكام أمسِ

ا) زً (إذا كان مجهّ

ا نتيجة  م في توجيه عجلة القيادة ملغاة مؤقتً تشـير إلى أن وظيفة التحكّ
ـم في توجيه  لتقديـر نظـام LDA (منبّه مغـادرة حارة السـير مع التحكّ
ي السـائق غير موضوعتين على عجلة القيادة أثناء  عجلة القيادة) أن يدَ

م في توجيه عجلة القيادة عمل وظيفة التحكّ
إذا قام السـائق باسـتخدام (تحريـك) عجلة القيـادة بمقادير صغيرة 
فقـط فقـد ال يتمكن النظـام من رصـد عمليات تشـغيل (حركات) 

عجلة القيادة وقد يتم عرض هذا التحذير.
.ك عجلة القيادة بإحكام أمسِ
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ض لتسخين زائد ل تعرّ تشير إلى أن نظام فرامل اإليقاف المطوّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ل إال بعد أن تختفي الرسالة ال تستعمل فرامل اإليقاف المطوّ

ك تشير إلى وجود خلل في المحرّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

ك تشير إلى وجود خلل في المحرّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

تشير إلى وجود خلل في:
نظام أكياس الهواء SRS؛ أو• 
نظام آلية الشدّ المسبق لحزام المقعد• 

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.وكيل لكزس المحلي ع السيارة للفحص لد أخضِ
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير
تشير إلى وجود خلل في:

نظام الفرامل المقاومة لالنغالق ABS؛ أو• 
نظام مؤازرة الفرامل• 

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 .ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سـيارتك فورً

قد تكون هناك خطورة في مواصلة قيادة السيارة.

ا ك مرتفعة جدً تشير إلى أن درجة حرارة سائل تبريد المحرّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

ص ٥٣٤

تشير إلى وجود خلل في نظام شحن السيارة.
 .ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سـيارتك فورً

قد تكون هناك خطورة في مواصلة قيادة السيارة.
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ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أن المستشعر الراداري متّسخ أو مغطى بالجليد
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ف المستشعر نظّ

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى أن اسـتعمال نظام مثبّت السـرعة الـراداري الديناميكي غير 
ممكن مؤقتًا بسبب رداءة األحوال الجوية 

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 ا مرة اسـتعمل نظـام مثبّـت السـرعة الـراداري عندمـا يصبـح متاحً

.أخر

ا) زً (إذا كان مجهّ

م في الفرامل في نظام مثبّت السرعة الراداري  تشير إلى أن وظيفة التحكّ
غير متاحة مؤقتًا

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اضغط الفرامل

(يومض)

تشير إلى وجود خلل في نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي
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ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أن أحد مستشعرات نظام مراقبة البقعة غير المرئية أو المنطقة 
المحيطة على الصادم متسخة أو مغطاة بجليد

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.ف المستشعر والمنطقة المحيطة على الصادم نظّ

تشـير إلـى وجود خلل فـي نظام مثبّت السـرعة أو نظام مثبّت السـرعة 
ا) زً الراداري الديناميكي (إذا كان مجهّ

اضغـط زر التشـغيل - اإليقـاف ”ON/OFF“ مـرة واحـدة إللغاء 
تفعيل النظام، ثم اضغط الزر مرة أخر إلعادة تفعيل النظام.

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى وجود خلل في مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق 
السرعة الكاملة

اضغط دواسة الفرامل.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلـى وجود خلـل في نظـام LDA (منبّه مغـادرة حارة السـير مع 
م في توجيه عجلة القيادة) التحكّ

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي
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ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى وجود خلل في نظام LKA (المسـاعدة على البقاء في حارة 
السير)

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

لم تتحقق شروط تشغيل مستشعر الكاميرا (درجة الحرارة إلخ).
 عندمـا تتحقق شـروط تشـغيل مستشـعر الكاميرا (درجـة الحرارة

إلخ)، تصبح األنظمة التالية متاحة.
PCS (نظام األمان قبل التصادم)• 

نظام LKA (المساعدة على البقاء في حارة السير)• 
م في توجيه عجلة •  نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

القيادة)
مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة• 
AHS (نظام الشعاع العالي المتكيّف)• 

الشعاع العالي التلقائي• 

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلـى أن النظـام غيـر متـاح مؤقتًا بسـبب خلـل في مستشـعر غير 
مستشعر الكاميرا

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 م في توجيه أوقِـف نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السـير مع التحكّ

 LDA د تشـغيل نظام عجلـة القيـادة)، وانتظر لفترة قصيـرة، ثم أعِ
م في توجيه عجلة القيادة). (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلـى أن النظـام غيـر متـاح مؤقتًا بسـبب خلـل في مستشـعر غير 
مستشعر الكاميرا

ا. يصدر صوت جرس أيضً
 (المسـاعدة على البقاء في حارة السـير)، وانتظر LKA أوقِف نظام

د تشـغيل نظام LKA (المساعدة على البقاء في  لفترة قصيرة، ثم أعِ
حارة السير).
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ا) زً (إذا كان مجهّ

توجـد أوسـاخ أو مطـر أو رطوبـة متكثفـة أو جليـد أو ثلـج إلخ على 
الزجاج األمامي أمام مستشعر الكاميرا.

قـد يتم إيقاف عمل األنظمة التالية إلى أن يتم حلّ المشـكلة المبيّنة 
في الرسالة.

PCS (نظام األمان قبل التصادم)• 

نظام LKA (المساعدة على البقاء في حارة السير)• 
م في توجيه عجلة •  نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

القيادة)
مثبّت السرعة الراداري الديناميكي مع نطاق السرعة الكاملة• 
AHS (نظام الشعاع العالي المتكيّف)• 

الشعاع العالي التلقائي• 
 أوقِـف النظـام، وقم بإزالة أي أوسـاخ أو مطر أو رطوبـة متكثفة أو

د تشغيل النظام. جليد أو ثلج إلخ عن الزجاج األمامي، ثم أعِ

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى وجود خلل في نظام PCS (نظام األمان قبل التصادم)
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى وجود خلل في نظام BSM (مراقبة البقعة غير المرئية)
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي
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ك غير طبيعي تشير إلى ضغط زيت محرّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سيارتك فورً

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى وجود خلل في نظام VGRS (التوجيه (توجيه عجلة القيادة) 
ذو نسب التروس المتغيرة)

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى وجود خلل في نظام DRS (التوجيه الخلفي الديناميكي)
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي

م تشير إلى وجود خلل في نظام الفرامل إلكترونية التحكّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 .ا في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس المحلي أوقف سـيارتك فورً
االستمرار في القيادة بهذه الحالة ينطوي على خطورة.
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ل أثناء القيادة تشير إلى أنه جرت محاولة لتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 ل. إذا ظلت رسـالة التحذير اضغـط مفتاح فرامـل اإليقاف المطـوّ
معروضة، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

ل تشير إلى وجود خلل في نظام فرامل اإليقاف المطوّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 ل. إذا ظلت رسـالة التحذير اضغـط مفتاح فرامـل اإليقاف المطـوّ
معروضة، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أنه ال يمكن استخدام نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع 
 50 km/h م في توجيه عجلة القيادة) ألن سرعة السيارة حوالى التحكّ

(٥٠ كم/ساعة) أو أقل
 50 (٥٠ كم/سـاعة) أو km/h قم بقيادة السـيارة بسـرعة حوالى

أعلى.

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أنه ال يمكن استخدام نظام LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع 
م في توجيه عجلة القيادة) ألن سرعة السيارة مرتفعة بشكل زائد التحكّ

.ف السرعة خفّ

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى أنه ال يمكن اسـتخدام نظام LKA (المساعدة على البقاء في 
حارة السير) ألن سرعة السيارة مرتفعة بشكل زائد

.ف السرعة خفّ
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(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلـى أنه تـم تحويل مفتـاح القدرة إلـى وضع اإليقـاف أو وضع 
الكماليـات ACCESSORY وأنـه تم فتـح باب السـائق بينما كانت 

األضواء مضاءة
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.أطفئ األضواء

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

ا (مـع كون مفتاح  تشـير إلى أن فتحة السـقف القمرية غيـر مغلقة تمامً
ا) القدرة في وضع اإليقاف، وكون باب السائق مفتوحً

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.أغلق فتحة السقف القمرية

(يومض)

ا (مع كون مفتاح القدرة في وضع  تشـير إلى أن النوافذ غير مغلقة تمامً
ا) اإليقاف، وكون باب السائق مفتوحً

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.أغلق جميع النوافذ

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

ا (مع كون  تشـير إلى أن النوافذ وفتحة السـقف القمرية غير مغلقة تمامً
ا) مفتاح القدرة في وضع اإليقاف، وكون باب السائق مفتوحً

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.أغلق جميع النوافذ وفتحة السقف القمرية

(يومض)

تشير إلى وجود خلل في نظام تثبيت الفرامل
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور
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تشير إلى أنه ال يمكن تحويل نظام تثبيت الفرامل إلى وضع اإليقاف
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اضغط دواسة الفرامل

تشير إلى أن نظام تثبيت الفرامل غير متاح
وقد يتم عرض السبب في كون نظام تثبيت الفرامل غير متاح.

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.أغلق باب السائق
.اربط حزام مقعد السائق

تشـير إلـى أن نظـام تثبيت الفرامـل غير قـادر على االسـتمرار في أداء 
وظيفة تثبيت الفرامل

وقد يتم عرض السبب في عدم استمرار نظام تثبيت الفرامل.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اضغط دواسة الفرامل
.أغلق باب السائق
.اربط حزام مقعد السائق
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 110 km/h تشـير إلى أن السـيارة غير قادرة على السير بسرعة تزيد عن
(١١٠ كم/ساعة) إلى أن يتم إحماء ناقل الحركة

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.انتظر إلى أن يتم إحماء ناقل الحركة

ا أثنـاء قيام نظام تثبيت  ل تلقائيً تشـير إلى تعشـيق فرامل اإليقاف المطوّ
الفرامل بتثبيت الفرامل

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.ل قم بتحرير فرامل اإليقاف المطوّ

م في بدء القيادة تشير إلى وجود خلل في نظام التحكّ
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور
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تشير إلى وجود خلل في نظام تجاوز الفرامل
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

ك منخفض تشير إلى أن مستو زيت المحرّ
قـد تظهـر هـذه الرسـالة إذا كانـت السـيارة متوقفـة علـى منحدر. 
ك السـيارة إلى سـطح منبسـط وتحقق لتر ما إذا كانت الرسالة  حرّ

ستختفي أم ال.
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ك، وأضف عند الضرورة افحص مستو زيت المحرّ

(يومض)

ض لتسخين زائد د تعرّ تشير إلى أن نظام الهايبرِ
قد يتم عرض هذه الرسـالة عند القيادة في ظروف تشـغيلية قاسـية. 
ا على مرتفـع طويل حاد  (علـى سـبيل المثـال، عند القيـادة صعـودً

الميالن.)
ا. يصدر صوت جرس أيضً

(ص ٥٣٤) .أوقف السيارة وافحص

تشير إلى وجود خلل في:
ا)؛•  زً AHS (نظام الشعاع العالي المتكيّف) (إذا كان مجهّ

ا)؛•  زً نظام الشعاع العالي التلقائي (إذا كان مجهّ
ا)؛ أو•  زً AFS (نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف) (إذا كان مجهّ

نظام األضواء األمامية الرئيسـية طراز الصمامـات الثنائية الباعثة • 
LED للضوء

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي
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ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى وجود خلل في نظام إشعار القرب من السيارة
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور

(يومض)

تشـير إلى أنه يجري ضغط دواستي السرعة والفرامل في نفس الوقت، 
وإلى تشغيل نظام تجاوز الفرامل. 

 .الفرامـل دواسـة  واضغـط  السـرعة  دواسـة  عـن  قدمـك  ارفـع 
(ص ١٨٣)

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أن ضغط نفخ اإلطار منخفض
.الصحيح افحص ضغط نفخ اإلطار واضبطه إلى المستو
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ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى خلل في نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات
 أوقف السـيارة في مكان آمن وأدِر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف

ثم إلى وضع التشـغيل مـرة أخر. إذا ومض مؤشـر تحذير ضغط 
نفـخ اإلطار لمدة دقيقة واحدة ثم أضـاء، هذا يعني وجود خلل في 

النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أن معلومات موضع اإلطار ال يمكن تحديدها
 قم بقيادة السـيارة لمسافة قصيرة وتحقق مما إذا كان قد تم تحديث

الشاشة.
ـنت ظروف  يمكـن أن تعود الشاشـة إلى وضعهـا الطبيعي إذا تحسّ
الموجات الالسلكية. إذا استمر عدم عرض ضغط نفخ اإلطار بعد 
ة دقائق، أوقف السـيارة في مكان آمن وأدر مفتاح القدرة  القيادة لعدّ
إلى وضع اإليقاف ثم إلى وضع التشـغيل مرة أخر، وابدأ القيادة. 
إذا اسـتمر عـدم عـرض ضغـط نفـخ اإلطار حتـى بعد تكـرار هذه 
ة مرات، اطلب فحص السـيارة بواسـطة وكيل لكزس  العمليـة عـدّ

المحلي.

الة منخفض تشير إلى أن مستو سائل الغسّ
.الة أضف سائل غسّ

تشير إلى أن كمية الوقود المتبقية هي حوالي L 9.9 (٩٫٩ لتر) أو أقل
.قم بتزويد السيارة بالوقود
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

تشير إلى أن درجة الحرارة الخارجية هي حوالى C°3 (٣°م) أو أقل
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ا دً قم بالقيادة بحرص، ألن الطريق يمكن أن يكون متجمّ

ا) زً (إذا كان مجهّ

ك تشير إلى حلول الموعد المجدول الستبدال زيت المحرّ
 بعـد الضـرورة.  اقتضـت  إذا  ك واسـتبدله  المحـرّ افحـص زيـت 

ك، يجب إعـادة تهيئة نظام اسـتبدال الزيت.  اسـتبدال زيت المحـرّ
(ص ٤٠٨)

(ال يعمل المؤشـر بصورة صحيحـة إال إذا تمت إعادة تهيئة بيانات 
صيانة الزيت.)

ا) زً (إذا كان مجهّ

ح الزيت ك ومرشّ تشير إلى أنه ينبغي استبدال زيت المحرّ
 ـح الزيـت و/أو اسـتبدالهما ك ومرشّ اطلـب فحـص زيت المحـرّ

ك، يجب  بواسـطة وكيل لكزس المحلي. بعد استبدال زيت المحرّ
إعادة تهيئة نظام استبدال الزيت. (ص ٤٠٨)

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلـى أنـه تم ضغـط مفتـاح الشـعاع العالـي التلقائي بينمـا كانت 
الشعاعات المنخفضة في وضع التشغيل

 قـم بإضاءة الشـعاع العالي لألضـواء األمامية الرئيسـية قبل ضغط
مفتاح الشعاع العالي التلقائي.

ا) زً (إذا كان مجهّ

تشـير إلى أنه تم ضغط مفتاح نظام الشعاع العالي المتكيّف بينما كانت 
الشعاعات المنخفضة في وضع التشغيل

 قـم بإضاءة الشـعاع العالي لألضـواء األمامية الرئيسـية قبل ضغط
مفتاح نظام الشعاع العالي المتكيّف.
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

ا) زً (إذا كان مجهّ

م في اسـتقرار السـيارة)  تشـير إلى أنه نتيجة لكون نظام VSC (التحكّ
تـم إيقافه فقد تم إيقـاف فرامل ما قبل التصادم ومـؤازرة فرامل ما قبل 

التصادم (وظيفة تحذير ما قبل التصادم تعمل)
(ص ٣١٥)  .VSC م في استقرار السيارة قم بتشغيل نظام التحكّ

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

تشير إلى أن نظام PCS (األمان قبل التصادم) غير متاح مؤقتًا
ا. يصدر صوت جرس أيضً

 ن الظروف، يتم استئناف تشغيل النظام. إذا كانت هذه عندما تتحسّ
الرسـالة تظهر بشكل مسـتمر، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل 

لكزس المحلي.

(يومض)

 تكون عمليات تشـغيل تكييف الهواء والدفايـات والعمليات األخر
محدودة مؤقتًا بسبب االستهالك المرتفع للقدرة الكهربائية 

 أوقِف تشغيل األجهزة اإللكترونية غير الضرورية لخفض استهالك
القدرة الكهربائية.

يُرجـى االنتظـار إلى أن يعـود إمداد القـدرة الكهربائية إلى مسـتواه 
االعتيادي.

إذا كانت هذه الرسـالة تظهر بشـكل متكرر، اطلب فحص السـيارة 
بواسطة وكيل لكزس المحلي على الفور.

(يومض)
ا) زً (إذا كان مجهّ

ا من مستشعر نظام PCS (األمان قبل التصادم) متَسخ  تشير إلى أن جزءً
أو مغطى بالجليد إلخ.

ا. يصدر صوت جرس أيضً
.قم بإزالة أي أوساخ أو جليد إلخ
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رسالة أخر معروضة
تنفيذ اإلجراء المناظر يؤدي إلى إيقاف عرض الرسالة.

التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

( د (بطارية الجرّ نة تبريد البطارية الهايبرِ يتطلب األمر صيانة مكوّ
ا أو ربمـا يوجد عائق فـي طريق منفذ  ـح مسـدودً ربمـا يكون المرشّ

.دخول الهواء أو ربما توجد فجوة في المجر
 ( د (بطارية الجرّ نة تبريد البطارية الهايبرِ قم بتنفيذ الصيانة على مكوّ

لد وكيل لكزس المحلي.
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

تشير إلى أن وضع الدفع EV غير متاح*
وقد يتم عرض السـبب في كون وضع الدفع EV غير متاح (السيارة 
فـي وضـع الـدوران الالتعشـيقي أو شـحنة البطاريـة منخفضـة أو 
السـرعة أعلى من نطاق سـرعة تشغيل وضع الدفع EV أو تم ضغط 

دواسة السرعة بشكل زائد).
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.ا استعمل وضع الدفع EV عندما يصبح متاحً

*: بخصوص ظروف تشغيل وضع الدفع EV  (ص ١٩٨).
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التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذير

(يومض)

تشير إلى أن وضع الدفع EV تم إلغاؤه تلقائيًا*
وقد يتم عرض السـبب في كون وضع الدفع EV غير متاح (شـحنة 
البطاريـة منخفضة أو السـرعة أعلى من نطاق سـرعة تشـغيل وضع 

الدفع EV أو تم ضغط دواسة السرعة بشكل زائد).
ا. يصدر صوت جرس أيضً

.قم بقيادة السيارة لبعض الوقت

*: بخصوص ظروف تشغيل وضع الدفع EV  (ص ١٩٨).



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٤٩٢

GS450h_300h_OM30G75H

ا) ■ زً رسائل التحذير في وضع مثبّت السرعة الراداري (إذا كان مجهّ
في الحاالت التالية، قد ال يتم عرض رسالة التحذير حتى ولو قصرت المسافة بين السيارتين:

عندما تكون سيارتك والسيارة التي أمامها تسيران بنفس السرعة أو عندما تسير السيارة التي أمامك بسرعة  ●
أكبر من سيارتك

ا ● عندما تكون سرعة السيارة التي تسير أمامك بطيئة جدً
بعد برمجة السرعة الثابتة مباشرة ●
عند لحظة ضغط دواسة السرعة ●

رسالة التحذير من الباب المفتوح ■
يسـتمر عرض رسـالة التحذير من الباب المفتوح إلى أن يتم إغالق الباب أو صندوق األمتعة المفتوح بشكل 
تام، حتى ولو تم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. ومع ذلك فإن وظيفة حفظ طاقة البطارية ١٢ فولت 
تعمل بعد حوالى ٢٠ دقيقة من عدم إغالق أحد األبواب أو صندوق األمتعة وتختفي الرسالة على الرغم من 

كون الباب أو صندوق األمتعة غير مغلق بشكل تام.
الجرس 
الداخلي

الجرس 
التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذيرالخارجي

مرة 
واحدة

(يومض)

ال يتـم رصد المفتاح اإللكتروني عند محاولة 
د. بدء تشغيل نظام الهايبرِ

 د أثنـاء وجـود ابـدأ تشـغيل نظـام الهايبـرِ
المفتاح اإللكتروني.
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الجرس 
الداخلي

الجرس 
التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذيرالخارجي

مرة 
٣ مراتواحدة

(يومض)

تـم إخـراج المفتـاح اإللكتروني من السـيارة 
وتـم فتـح وإغـالق بـاب غيـر بـاب السـائق 
بينمـا كان مفتـاح القدرة في وضـع غير وضع 

اإليقاف.
 داخـل إلـى  اإللكترونـي  المفتـاح  أعـد 

السيارة.
تم فتح وإغالق باب السـائق أثناء عدم وجود 
المفتـاح اإللكتروني في السـيارة، وكان ذراع 
 P ل ناقـل الحركـة في وضـع اإليقـاف المطوّ

ومفتاح القدرة ليس في وضع اإليقاف.
 أدر مفتـاح القـدرة إلى وضـع اإليقاف أو

أحضر المفتاح اإللكتروني مرة أخر إلى 
داخل السيارة.

مرة 
مستمرواحدة

(يتم عرضهما بالتناوب)

(يومض)

قمـت بمحاولـة الخروج مـن السـيارة وأنت 
وقفـل  معـك  اإللكترونـي  المفتـاح  تحمـل 
األبـواب بدون إدارة مفتـاح القدرة إلى وضع 
اإليقـاف أوالً مع كـون ذراع ناقل الحركة في 

.P ل وضع اإليقاف المطوّ
 قـم بإدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف

.وأقفل األبواب مرة أخر

٩ مرات

(يومض)

جرت محاولة قيادة السـيارة أثناء عدم وجود 
المفتاح االعتيادي داخل السيارة.

 تأكد من وجود المفتاح اإللكتروني داخل
السيارة.
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الجرس 
الداخلي

الجرس 
التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذيرالخارجي

مستمر

(يومض)

تـم فتـح بـاب السـائق بينمـا كان ذراع ناقـل 
ل  الحركـة في وضع غير وضع اإليقاف المطوّ

P ومفتاح القدرة ليس في وضع اإليقاف.
 وضـع إلـى  الحركـة  ناقـل  ذراع  ل  حـوّ

.P ل اإليقاف المطوّ

مستمرمستمر

(يتم عرضهما بالتناوب)

(يومض)

تم فتح وإغالق باب السـائق أثناء عدم وجود 
المفتـاح اإللكتروني في السـيارة، وكان ذراع 
ناقـل الحركـة في وضـع غير وضـع اإليقاف 
ل P ومفتـاح القـدرة ليـس فـي وضع  المطـوّ

اإليقاف.
 وضـع إلـى  الحركـة  ناقـل  ذراع  ل  حـوّ

.P ل اإليقاف المطوّ
 داخـل إلـى  اإللكترونـي  المفتـاح  أعـد 

السيارة.

مستمر

جـرت محاولة لقفـل األبواب باسـتخدام • 
نظـام الدخول وبـدء التشـغيل الذكي بينما 
ال يزال المفتاح اإللكتروني داخل السيارة.

البابيـن •  مـن  أي  لقفـل  محاولـة  جـرت 
القفـل  زر  ووضـع  بـاب  بفتـح  األماميـن 
الداخلي في وضع القفـل ثم إغالق الباب 
بسـحب مقبض البـاب الخارجـي بينما ال 

يزال المفتاح اإللكتروني داخل السيارة.
 اسـترد المفتـاح اإللكترونـي من السـيارة

.واقفل األبواب مرة أخر
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الجرس 
الداخلي

الجرس 
التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذيرالخارجي

مرة 
واحدة

عند فـكّ قفـل األبـواب بواسـطة المفتاح • 
الميكانيكي ثم ضغط مفتاح القدرة، لم يتم 

رصد المفتاح اإللكتروني في السيارة.
لـم يتـم رصـد المفتـاح اإللكترونـي فـي • 

السـيارة حتـى بعـد ضغـط مفتـاح القـدرة 
مرتين متتاليتين.

 قم بمالمسة المفتاح اإللكتروني مع مفتاح
القدرة بينما تضغط دواسة الفرامل.

مرة 
واحدة

(يومض)

د  جـرت محاولـة لبـدء تشـغيل نظـام الهايبـرِ
أثنـاء وجود ذراع ناقل الحركـة في وضع غير 

صحيح.
 P ل ذراع ناقـل الحركـة إلـى الوضع حـوّ

د. وابدأ تشغيل نظام الهايبرِ



تم إيقاف القدرة بسـبب وظيفـة إيقاف القدرة 
تلقائيًا.

 د فـي المرة عنـد بدء تشـغيل نظـام الهايبرِ
د لمدة ٥  التاليـة، قم بتشـغيل نظام الهايبـرِ
دقائـق تقريبًـا إلعـادة شـحن البطارية ١٢ 

فولت.

مرة 
واحدة

شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ضعيفة.
 .اإللكترونـي المفتـاح  بطاريـة  اسـتبدل 

(ص ٤٣٣)
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الجرس 
الداخلي

الجرس 
التفاصيل/اإلجراءاترسالة التحذيرالخارجي

مرة 
واحدة



كـون  مـع  السـائق  بـاب  وإغـالق  فتـح  تـم 
مفتـاح القـدرة فـي وضـع اإليقـاف ثـم تـم 
تحويـل مفتاح القـدرة إلى وضـع الكماليات 
ACCESSORY مرتين دون أن يتم تشـغيل 

د. نظام الهايبرِ
 اضغـط مفتاح القدرة بينما تضغط دواسـة

الفرامل.
د في حالة  أثناء إجراء بدء تشـغيل نظام الهايبرِ
عدم قيام المفتاح اإللكتروني بوظيفته بصورة 
صحيحـة (ص ٥٢٧)، تـم لمـس مفتـاح 

القدرة بواسطة المفتاح اإللكتروني. 
 اضغط مفتـاح القدرة خـالل ١٠ ثوان من

صدور صوت الجرس.

مرة 
واحدة

(يومض)

لم يتم تحرير قفل عجلة القيادة خالل ٣ ثوان 
من ضغط مفتاح القدرة.

 اضغـط مفتاح القدرة بينما تضغط دواسـة
لليسـار  القيـادة  عجلـة  وتديـر  الفرامـل 

واليمين.

مرة 
واحدة

(يومض)

تـم تحويل مفتـاح القدرة إلى وضـع اإليقاف 
مـع كـون ذراع ناقـل الحركـة في وضـع غير 

.N أو الالتعشيق P ل وضع اإليقاف المطوّ
 وضـع إلـى  الحركـة  ناقـل  ذراع  ل  حـوّ

.P ل اإليقاف المطوّ

مرة 
واحدة

(يومض)

بعـد تحويل مفتاح القـدرة إلى وضع اإليقاف 
مـع كـون ذراع ناقـل الحركـة في وضـع غير 
ل P، تم نقل ذراع ناقل  وضع اإليقاف المطـوّ

.P ل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ
.أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف
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جرس التحذير ■
في بعض الحاالت، قد ال يتم سماع صوت الجرس بسبب ضوضاء المكان أو صوت نظام صوتي.
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زة بإطار احتياطي) إذا انثقب أحد اإلطارات (السيارات المجهّ

زة بإطار احتياطي. يمكن استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. سيارتك مجهّ
بخصوص التفاصيل حول اإلطارات: ص ٤١٧

إذا انثقب أحد اإلطارات ■
ال تواصل القيادة بإطار مثقوب.

إن القيادة حتى لمسافة قصيرة بإطار مثقوب يمكنها إتالف اإلطار والعجلة على نحو ال يمكن إصالحه مما 
قد يقود إلى وقوع حادث.

قبل رفع السيارة
أوقف السيارة في مكان آمن وعلى أرضية صلبة ومستوية. ●
ل. ● قم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
● .P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ
د. ● أوقِف نظام الهايبرِ
اضات الطوارئ. (ص ٤٥٠) ● قم بإضاءة ومّ
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ة موضع اإلطار االحتياطي والرافعة وأدوات العدّ

ذراع الرافعة  
ل أداة تحرير فرامل اإليقاف المطوّ  

مفك براغي  
حلقة القطر  

مفتاح شدّ صواميل العجالت  
اإلطار االحتياطي  

الرافعة  
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استعمال الرافعة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

االستعمال غير الصحيح لرافعة اإلطارات قد يتسبب في سقوط السيارة المفاجئ عن الرافعة مما يُسفر عن 
الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

ال تستعمل رافعة اإلطارات ألي غرض غير استبدال اإلطارات أو تركيب ونزع سالسل اإلطارات. ●
زة مع سيارتك الستبدال اإلطار المثقوب.  ● ال تستعمل إال رافعة اإلطارات المجهّ

ال تسـتعمل الرافعة على سـيارات أخر، وال تستعمل رافعات إطارات أخر الستبدال اإلطارات على 
هذه السيارة.

ضع الرافعة بصورة صحيحة على نقطة الرفع الخاصة بها. ●
ال تضع أي جزء من جسمك تحت السيارة بينما تكون السيارة مرفوعة بالرافعة. ●
د أو قيادة السيارة بينما تكون السيارة مرفوعة بواسطة الرافعة. ● ال تبدأ تشغيل نظام الهايبرِ
ال ترفع السيارة أثناء وجود أي شخص بداخلها. ●
عند رفع السيارة، ال تضع أي شيء على أو تحت الرافعة. ●
ال ترفع السيارة إلى ارتفاع أعلى مما هو مطلوب الستبدال اإلطار. ●
استعمل منصة (حامل) رفع إذا كان من الضروري النزول تحت السيارة. ●
عند تنزيل السـيارة، تأكد من عدم وجود أي شـخص بالقرب من السـيارة. في حالة وجود أي أشـخاص  ●

رهم بالصوت قبل تنزيل السيارة. قريبين، حذّ
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إخراج الرافعة وذراع الرافعة
انزع سجادة حجيرة األمتعة الوسطى. (ص ٣٦٥)  ١

مـن  الرافعـة  ذراع  وأخـرج  الفاصـل  انـزع   ٢
الجانـب المعاكس لسـجادة حجيرة األمتعة 

الوسطى.

ج الرافعة. أخرِ  ٣
للشدّ  

لإلرخاء  

إخراج اإلطار االحتياطي
انزع سجادة حجيرة األمتعة الوسطى. (ص ٣٦٥)  ١

قم بفـك مسـمار التثبيـت المركـزي الذي   ٢
يثبّت اإلطار االحتياطي.

عند تخزين اإلطار االحتياطي ■
احرص على عدم احتباس أصابعك أو أي جزء آخر من جسمك بين اإلطار االحتياطي وجسم السيارة.
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استبدال إطار مثقوب
ضع مصدات للعجالت.  ١

مواضع مصدات العجالتاإلطار المثقوب

خلف اإلطار الخلفي األيمنالجانب األيسراألمام
خلف اإلطار الخلفي األيسرالجانب األيمن

أمام اإلطار األمامي األيمنالجانب األيسرالخلف
أمام اإلطار األمامي األيسرالجانب األيمن

قـم بإرخـاء صواميـل العجلـة قليـال (لفـة   ٢
واحدة).

أدر الجـزء ”أ“ من رافعة اإلطار باليد إلى أن   ٣
تالمس ثلمة الرافعة العلوية نقطة الرفع.

موجهـات نقطـة الرفـع موجـودة أسـفل لوحـة 
األرجحة. وهي تشير إلى مواضع نقاط الرفع.
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ارفع السـيارة إلى أن يرتفع اإلطار قليالً عن   ٤
األرض.

انزع جميع صواميل العجلة واإلطار.  ٥
عنـد وضـع اإلطـار علـى األرض، ضـع اإلطـار 
بحيـث تكون حلية العجلة متجهة لألعلى لتفادي 

خدش سطح العجلة.

استبدال إطار مثقوب ■
ال تلمس جنطات العجالت أو المنطقة المحيطة بالفرامل بعد قيادة السيارة مباشرة. ●

بعد قيادة السـيارة تصبـح جنطات العجالت (العجـالت القرصية) والمنطقة المحيطة بالفرامل شـديدة 
السـخونة. ويمكن لمالمسـة هذه المناطق باأليدي أو األقدام أو أجزاء الجسـم األخر أثناء تغيير إطار 

إلخ أن تتسبّب في اإلصابة بحروق.
ب في ارتخاء صواميل العجلة وسـقوط اإلطار من  ● عدم التقيّد بهذه التنبيهات االحتياطية يمكن أن يتسـبّ

موضعه، مما يُسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ا على براغي أو صواميل العجالت.•  ال تستخدم أبدا زيتًا أو شحمً

يمكـن للزيـت والشـحم أن ينتـج عنه زيادة في ربـط صواميل العجـالت مما يؤدي إلـى تلف البرغي 
أو العجلـة القرصيـة. باإلضافـة إلـى ذلك، يمكـن للزيت أو الشـحم أن يؤدي إلى ارتخـاء الصواميل 
وسقوط العجلة مما يتسبب في وقوع حادث خطير. قم بإزالة أي زيت أو شحم عن براغي أو صواميل 

العجالت.
قـم بشـدّ صواميل العجلة باسـتعمال مفتـاح عزم دوراني حتـى عـزم N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م) • 

بأسرع ما يمكن بعد تغيير العجالت.
ا لتلك العجلة.•  عند تركيب إطار، ال تستعمل سو صواميل العجلة المصممة تحديدً
هات في لوالـب البراغي أو أسـنان الصواميل أو ثقـوب براغي •  إذا كانـت هنـاك أي تشـققات أو تشـوّ

العجلة، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
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تركيب اإلطار االحتياطي
أزل أي أوسـاخ أو مـواد غريبـة عن سـطح   ١

تالمس العجلة.
فـي حالـة وجود مـواد غريبة على سـطح تالمس 
العجلـة، يمكن لصواميـل العجلـة أن تنفك أثناء 

تحرك السيارة متسببة في انفصال اإلطار.

قـم بتركيـب اإلطار واربـط كل صامولة عجلة باليد إلى نفس المسـتو تقريبًـا بدون إحكام   ٢
ها بعد. شدّ

عند استبدال عجلة ألمنيوم بعجلة فوالذية، 
قم بشدّ صواميل العجلة إلى أن تصبح هناك 
مالمسـة غير محكمة بين الجزء المسـتدق 

وقاعدة العجلة القرصية.

الجزء المستدق

قاعدة العجلة 
القرصية

عند استبدال عجلة ألمنيوم بعجلة ألمنيوم، 
أدر صواميل العجلة إلى أن تصبح الفلكات 

مالمسة للعجلة القرصية.

فلكة

العجلة القرصية

أنزل السيارة على األرض.  ٣
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قـم بإحكام شـد كل مـن صواميـل العجلة   ٤
ح  مرتين أو ثـالث مرات بالترتيـب الموضّ

في الشكل.
: عزم الشدّ

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)

قم بتخزين اإلطار المثقوب ورافعة اإلطار وجميع األدوات.  ٥
اإلطار االحتياطي الصغير ■

اإلطار االحتياطي الصغير مميّز بعبارة ”TEMPORARY USE ONLY“ على الجدار الجانبي لإلطار. ●
استعمل اإلطار االحتياطي الصغير بشكل مؤقت وفي الحاالت الطارئة فقط. ●
تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطار االحتياطي الصغير. (ص ٥٥٥) ●

زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) ■ عند استخدام اإلطار االحتياطي الصغير (السيارات المجهّ
ز بصمام ومرسـل إشـارات تحذير ضغط النفخ، لذا ال يعطي نظام  بما أن اإلطار االحتياطي الصغير غير مجهّ
تحذير ضغط نفخ اإلطارات أي مؤشرات على انخفاض ضغط نفخ اإلطار االحتياطي. كذلك، إذا استبدلت 

. اإلطار االحتياطي الصغير بعد إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار فسيظل الضوء مضاءً
عند تركيب اإلطار االحتياطي الصغير ■

قـد ينخفـض ارتفاع السـيارة عند القيادة باسـتعمال اإلطـار االحتياطي الصغيـر مقارنة بارتفاعهـا عند القيادة 
باستعمال اإلطارات القياسية.

زة بإطارات  ■ إذا انثقـب أحد اإلطارات الخلفية لسـيارتك علـى طريق مغطى بثلوج أو جليد (السـيارات المجهّ
أمامية وخلفية من نفس المقاس وإطار احتياطي صغير فقط)

قـم بتركيب اإلطار االحتياطي الصغير على إحد العجلتين األماميتين للسـيارة. قـم بتنفيذ الخطوات التالية 
وتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات الخلفية:

قم باستبدال إطار أمامي باإلطار االحتياطي الصغير.  ١
استبدل اإلطار الخلفي المثقوب باإلطار المنزوع من الجهة األمامية للسيارة.  ٢

قم بتركيب سالسل اإلطارات على اإلطارات الخلفية.  ٣
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عند استعمال اإلطار االحتياطي الصغير ■
ا لالسـتعمال مع سـيارتك. ال تسـتعمل إطار  ● م تحديدً ز مصمّ ـر أن اإلطار االحتياطي الصغير المجهّ تذكّ

.سيارتك االحتياطي الصغير على سيارة أخر
ال تستعمل أكثر من إطار احتياطي صغير واحد في نفس الوقت. ●
استبدل اإلطار االحتياطي الصغير بإطار قياسي بأسرع ما يمكن. ●
تجنّب التسريع المفاجئ والتحريك المفاجئ لعجلة القيادة والفرملة المفاجئة وعمليات تحويل التروس  ●

ك (الغيارات العكسية) بشكل مفاجئ. التي تتسبب في تفعيل فرملة المحرّ
عند تركيب اإلطار االحتياطي الصغير ■

قد ال يتم رصد سرعة السيارة بصورة صحيحة، ويمكن لألنظمة التالية أال تعمل بصورة صحيحة:
الفرامـل المقاومـة لالنغـالق ABS ومؤازرة • 

الفرامل
 •VSC م في استقرار السيارة التحكّ
 •TRC ّم في الجر التحكّ
ا)•  زً مثبّت السرعة (إذا كان مجهّ
ا)مثبّت السرعة الراداري الديناميكي •  زً (إذا كان مجهّ
ا)مثبّت السـرعة الـراداري الديناميكي مع نطاق •  زً السرعة الكاملة (إذا كان مجهّ
PCS (نظام األمان قبل التصادم) • 

ا) زً (إذا كان مجهّ
 •EPS زة بالقدرة الكهربائية عجلة القيادة المعزّ
 • AFS نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف

ا) زً (إذا كان مجهّ
 • LDH نظام لكزس لالنقياد الديناميكي

ا) زً (إذا كان مجهّ
 • DRS التوجيه الخلفي الديناميكي

ا) زً (إذا كان مجهّ

ا)•  زً نظام التعليق المتغيّر المتكيّف (إذا كان مجهّ
م في •  LDA (منبّـه مغادرة حارة السـير مع التحكّ

ا) زً توجيه عجلة القيادة) (إذا كان مجهّ
نظـام LKA (المسـاعدة علـى البقـاء فـي حارة • 

ا) زً السير) (إذا كان مجهّ
السـيارة •  لحركيـات  المتكاملـة  اإلدارة  نظـام 

VDIM

نظـام توجيـه عجلـة القيـادة ذو نسـب التروس • 
ا) زً المتغيّرة VGRS (إذا كان مجهّ

نظـام عرض لكـزس للمسـاعدة علـى اإليقاف • 
ل المطوّ

اإليقـاف •  علـى  للمسـاعدة  لكـزس  مستشـعر 
ا) زً ل (إذا كان مجهّ المطوّ

ا)•  زً نظام التوجيه المالحي (إذا كان مجهّ
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات • 

ا) زً (إذا كان مجهّ

حدود السرعة عند استعمال اإلطار االحتياطي الصغير ■
ال تعمد إلى قيادة السـيارة بسـرعات تزيد عن km/h 80 (٨٠ كيلومتر/سـاعة) عند تركيب إطار احتياطي 

صغير على السيارة.
م للقيادة بسـرعات عالية. عدم التقيّد بهذا التنبيـه يمكن أن يؤدي إلى  اإلطـار االحتياطـي الصغير غير مصمّ

وقوع حادث يسفر عن الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
بعد استعمال األدوات والرافعة ■

قبـل القيـادة، تأكـد مـن أن كل األدوات والرافعـة مثبتة  بإحـكام في أماكـن تخزينها وذلـك لتقليل احتمال 
اإلصابة الشخصية أثناء التصادم أو الفرملة المفاجئة.
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ا عند القيادة فوق مطبات مع كون اإلطار االحتياطي الصغير مركبًا على السيارة. ■ كن حريصً
قـد ينخفض ارتفاع السـيارة عند القيادة باسـتعمال اإلطـار االحتياطي الصغير مقارنـة بارتفاعها عند القيادة 

ا عند القيادة على أسطح طرق غير منتظمة. باستعمال اإلطارات القياسية. كن حريصً
القيادة أثناء تركيب سالسل اإلطارات واستعمال اإلطار االحتياطي الصغير ■

ال تعمد إلى تركيب سالسل اإلطارات على اإلطار االحتياطي الصغير.
يمكن لسالسل اإلطارات أن تتلف جسم السيارة وتؤثر عكسيًا على أداء القيادة.

زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات) ■ عند استبدال اإلطارات (السيارات المجهّ
عنـد نـزع أو تركيـب عجالت أو إطارات أو صمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغط نفـخ اإلطارات، 
اتصل بوكيل لكزس المحلي ألن التعامل غير الصحيح مع صمامات ومرسالت إشارات تحذير ضغط نفخ 

اإلطارات قد يتسبب في تلفها.
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زة بإطار  إذا انثقب أحد اإلطارات (السيارات غير المجهّ
احتياطي)

ة تصليح طارئ لإلطار  ـزة بدالً من ذلك بعـدّ زة بإطـار احتياطي، لكنها مجهّ سـيارتك غيـر مجهّ
المثقوب.

انثقاب اإلطار الناجم عن اختراق مسمار أو برغي لمداس اإلطار يمكن تصليحه مؤقتًا باستعمال 
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب. عدّ

إذا انثقب أحد اإلطارات ■
ال تواصل القيادة بإطار مثقوب.

إن القيادة حتى لمسافة قصيرة بإطار مثقوب يمكنها إتالف اإلطار والعجلة على نحو ال يمكن إصالحه مما 
قد يقود إلى وقوع حادث.

يمكن للقيادة عندما يكون أحد اإلطارات مثقوبًا أن تتسبب في إحداث أخدود محيطي في الجدار الجانبي.
ة التصليح. في مثل تلك الحالة، يمكن لإلطار أن ينفجر عند استعمال عدّ
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قبل تصليح السيارة
أوقف السيارة في مكان آمن وعلى أرضية صلبة ومستوية. ●
ل. ● قم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
● .P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ
د. ● أوقِف نظام الهايبرِ
اضات الطوارئ. (ص ٤٥٠) ● قم بإضاءة ومّ
افحص مد تضرر اإلطار. ●

ة  يجب أن يتم إصالح اإلطار باستعمال عدّ
التصليح الطـارئ لإلطار المثقوب فقط إذا 
كان التلـف ناجـم عـن اختـراق مسـمار أو 

برغي لمداس اإلطار.
ال تنزع المسـمار أو البرغي من اإلطار. • 

فنـزع المسـمار أو البرغـي يتسـبب في 
توسـيع الثقـب ويبطـل إمكانيـة تصليح 

ة. اإلطار باستعمال العدّ
ك السـيارة حتى تصبـح منطقة الثقـب، إذا كانت •  ب مادة منع التسـرب، حرّ لتجنّـب تسـرّ

معروفة، في أعلى اإلطار.
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب ■ اإلطار المثقوب الذي ال يمكن إصالحه باستعمال عدّ

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب. اتصل بوكيل  في الحاالت التالية، ال يمكن تصليح اإلطار باسـتعمال عدّ
لكزس المحلي.

إذا كان تلف اإلطار ناجم عن القيادة بإطارات غير منفوخة بدرجة كافية ●
إذا كان تسرب الهواء من اإلطار ناجم عن تشقق أو تلف في الجدار الجانبي لإلطار ●
إذا حدث انفصال واضح لإلطار عن العجلة ●
إذا كان طول القطع أو التلف في مداس اإلطار mm 4 (٤ مم) أو أكثر ●
إذا كانت العجلة تالفة ●
إذا حدث انثقاب إلطارين أو أكثر ●
عندما يكون هناك أكثر من ثقب أو قطع في اإلطار التالف ●
إذا كانت صالحية استخدام مادة العزل قد انتهت ●
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ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب، الرافعة واألدوات مكان وجود عدّ

ذراع الرافعة  
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب عدّ  

ل أداة تحرير فرامل اإليقاف المطوّ  
مفك براغي  

حلقة القطر  
مفتاح شدّ صواميل العجالت  

الرافعة*  

استعمال الرافعة (ص ٥٠٢)  :*  
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ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب مكونات عدّ

عبوة  
خرطوم  

مقياس ضغط الهواء  
مفتاح الكمبرسور (ضاغط الهواء)  

الكمبرسور  
ملصقات  

قابس التيار الكهربائي  
غطاء تنفيس الهواء  



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥١٢

GS450h_300h_OM30G75H

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب نزع عدّ
انزع سجادة حجيرة األمتعة الوسطى. (ص ٣٦٥)  ١

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب. انزع عدّ  ٢

إخراج الرافعة
انزع سجادة حجيرة األمتعة الوسطى. (ص ٣٦٥)  ١

انزع الصندوق الثانوي الوسطي.  ٢

ج الرافعة. أخرِ  ٣
للشدّ  

لإلرخاء  
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طريقة تصليح الطوارئ
انـزع غطـاء الصمـام عـن صمـام اإلطـار   ١

المثقوب.

انزع غطاء تنفيس الهواء عن الخرطوم.  ٢
سـوف تحتاج السـتعمال غطاء تنفيس الهواء مرة 

أخر. لذا احتفظ به في مكان آمن.

قم بتوصيل الخرطوم بالصمام.  ٣
اربط نهاية الخرطوم بإدارته باتجاه حركة عقارب 

الساعة إلى أقصى مد ممكن.

تأكد من كون مفتاح الكمبرسور على وضع   ٤
اإليقاف.
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انزع الحاجز المطاطي عن الكمبرسور.  ٥

قم بتوصيل قابس التيار بمقبس مأخذ التيار.  ٦
داخل صندوق الكونسولالجهة الخلفية من صندوق الكونسول

قم بتوصيل العبوة بالكمبرسور.  ٧
قـم بالتوصيـل بإدخـال العبـوة فـي الكمبرسـور 
مباشرة، وتأكد من محاذاة الجزء البارز من العبوة 

بشكل صحيح مع الشق الموجود في العلبة.
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قم بتثبيت الملصقين كما هو مبيّن.  ٨
قـم بإزالـة أي أوسـاخ أو رطوبة عـن العجلة قبل 

تثبيت الملصق.
إذا لـم تتمكـن من تثبيـت الملصقـات، قم بإبالغ 
أقرب وكيـل لكزس أنه تم وضع مـادة عزل على 

الثقب عند أخذ اإلطار لإلصالح أو االستبدال.

د في  افحـص ضغـط نفـخ اإلطـار المحـدّ  ٩
المواصفات.

د علـى البطاقـة كما هو  ضغـط نفخ اإلطـار محدّ
ح. (ص٥٥٣) موضّ

د. (ص ١٩٣) ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ  ١٠
لحقن مادة منع التسـرب ونفخ اإلطار، أدر   ١١

مفتاح الكمبرسور إلى وضع التشغيل.
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انفـخ اإلطار حتـى تصل إلـى قيمة الضغط   ١٢
الموصى بها.

يتم حقن مادة العزل ويرتفع الضغط إلى   
إلى kPa 300 (٣٫٠ كجم ق/سم٢ أو 
بار) أو kPa 400 (٤٫٠ كجم ق/سم٢ 

أو بار)، ثم يتناقص تدريجيًا.
يعرض مقياس ضغط الهواء قيمة ضغط   
نفخ اإلطار الفعلية بعد دقيقة تقريبًا (١٥ 
دقيقة في درجـات الحرارة المنخفضة) 

من إدارة المفتاح إلى وضع التشغيل.
احقـن حتى مسـتو الضغـط الموصى   

به.
أدر مفتاح الكمبرسـور إلى وضع اإليقاف • 

ثـم افحـص ضغـط نفـخ اإلطـار. بينمـا 
تحـرص علـى عـدم النفـخ بشـكل زائد، 
افحـص وأعد إجراء النفخ حتى تصل إلى 

قيمة ضغط نفخ اإلطار المحددة.
إذا ظـل ضغـط نفخ اإلطـار أقل من المسـتو المحدد بعد النفـخ لمدة ١٠ دقائـق (٣٥ دقيقة في • 

درجـات الحـرارة المنخفضة) مع كون المفتاح في وضع التشـغيل فمعنى ذلك أن اإلطار مصاب 
بتلف شديد لدرجة أنه ال يمكن إصالحه. أدر مفتاح الكمبرسور إلى وضع اإليقاف واتصل بوكيل 

لكزس المحلي.
إذا تجاوز ضغط النفخ المسـتو الموصى به، قم بتنفيـس بعض الهواء لضبط ضغط نفخ اإلطار. • 

(ص ٥١٩، ٥٥٣)
بينمـا يكون مفتاح الكمبرسـور على وضـع اإليقاف، افصل الخرطوم عـن صمام اإلطار ثم   ١٣

اسحب قابس التيار الكهربائي إلخراجه من مقبس مأخذ التيار.
ب عند نزع الخرطوم. يمكن لقدر من مادة منع التسرب أن يتسرّ



٥١٧ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

وث
حد

عند 

٧

GS450h_300h_OM30G75H

قم بتركيب غطاء الصمام على صمام اإلطار الذي خضع لإلصالح الطارئ.  ١٤
طـرف  علـى  الهـواء  تنفيـس  غطـاء  ثبّـت   ١٥

الخرطوم.
إذا لـم يتـم تركيب غطـاء تنفيـس الهـواء، يمكن 
ب وتتسبب في اتساخ  لمادة منع التسرب أن تتسرّ

السيارة.

لة بالكمبرسور. ا بينما تكون موصّ قم بتخزين العبوة في صندوق األمتعة مؤقتً  ١٦
لتوزيع مادة العزل السـائلة بالتسـاوي داخل اإلطار، قم على الفور بقيادة السيارة بشكل آمن   ١٧

لمسافة km 5 (٥ كم) تقريبًا بسرعة تقل عن km/h 80 (٨٠ كم/ساعة).
بعـد القيادة لمسـافة km 5 (٥ كـم) تقريبًا،   ١٨
أوقف سـيارتك في مكان آمن على سـطح 
صلب منبسـط وانـزع غطاء تنفيـس الهواء 
ة  عـن الخرطـوم قبـل إعـادة توصيـل عـدّ

التصليح.
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أدر مفتاح الكمبرسـور إلى وضع التشـغيل   ١٩
ة ثـوان، ثـم أدره إلـى وضـع  وانتظـر لعـدّ

اإليقاف. افحص ضغط نفخ اإلطار.
إذا كان ضغـط نفـخ اإلطـار أقـل مـن   
أو  ق/سـم٢  كجـم   ١٫٣)  130 kPa

بـار): ال يمكـن تصليـح ثقـب اإلطار. 
اتصل بوكيل لكزس المحلي.

إذا كان ضغط نفخ اإلطار kPa 130 (١٫٣ كجم ق/سم٢ أو بار) أو أعلى، ولكنه أقل من   
. ٢٠ المستو الموصى به: انتقل إلى الخطوة 

. ٢١ إذا كان ضغط نفخ اإلطار عند المستو الموصى به: انتقل إلى الخطوة   
أدر مفتاح الكمبرسور إلى وضع التشغيل لنفخ اإلطار حتى يصل إلى قيمة ضغط نفخ اإلطار   ٢٠

.١٨ الموصى بها. قم بقيادة السيارة مسافة km 5 (٥ كم) تقريبًا ثم قم بتنفيذ الخطوة 
طـرف  علـى  الهـواء  تنفيـس  غطـاء  ثبّـت   ٢١

الخرطوم.
إذا لـم يتـم تركيب غطـاء تنفيـس الهـواء، يمكن 
ب وتتسبب في اتساخ  لمادة منع التسرب أن تتسرّ

السيارة.

لة بالكمبرسور. قم بتخزين العبوة في صندوق األمتعة بينما تكون موصّ  ٢٢
متوخيًا الحيطة لتجنب الفرملة المفاجئة والتسريع المفاجئ واالنعطافات الحادة، قم بالقيادة   ٢٣
بحرص بسـرعة تقل عن km/h 80 (٨٠ كم/سـاعة) للذهاب إلى وكيل لكزس محلي على 

بعد يقل عن km 100 (١٠٠ كم) إلصالح اإلطار أو استبداله.
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ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب ■ عدّ
لمادة العزل عمر خدمة محدود. تاريخ انتهاء الصالحية مبيّن على العبوة. ينبغي استبدال مادة منع التسرب  ●

قبل انتهاء تاريخ الصالحية. اتصل بوكيل لكزس المحلي لالستبدال.
ة التصليح الطـارئ لإلطار المثقوب يمكن اسـتعمالها مرة واحدة فقط  ● مـادة منـع التسـرب المخزنة في عدّ

لتصليـح إطـار واحد بصورة مؤقتة. إذا تم اسـتهالك مادة العزل واحتجت لشـرائها، اتصـل بوكيل لكزس 
المحلي.

يمكن استعمال مادة العزل عندما تكون درجة الحرارة الخارجية من C°40- (-٤٠°م) إلى C°60 (٦٠°م). ●
ة التصليح حصريًـا لحجم ونوع اإلطـارات األصلية المركبـة على سـيارتك. ال تعمد إلى  ● تـم تصميـم عـدّ

استخدامها على إطارات من حجم مختلف عن اإلطارات األصلية أو ألي غرض أخر.
إذا المست مادة منع التسرب مالبسك فقد تتسبب في تبقعها. ●
إذا التصقت مادة منع التسـرب على عجلة أو على سـطح جسـم السـيارة فقد ال يمكن إزالة البقعة الناتجة  ●

ا إلزالتها باستعمال قطعة قماش مبللة. عن ذلك إذا لم يتم تنظيفها في الحال. امسح مادة منع التسرب فورً
ة التصليح، يصدر صوت ضجيج تشغيل مرتفع. وهذا ال يعني وجود خلل. ● أثناء تشغيل عدّ
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب لفحص أو تعديل ضغط نفخ اإلطارات. ● ال تستعمل عدّ

إذا تم نفخ اإلطار ألكثر من المستو الموصى به ■
افصل الخرطوم عن الصمام.  ١

قـم بتركيـب غطـاء تنفيس الهـواء علـى نهايـة الخرطوم   ٢
وادفـع الجـزء البارز الموجـود على غطـاء تنفيس الهواء 

داخل صمام اإلطار لتنفيس بعض الهواء للخارج.

افصل الخرطوم عن الصمام، انزع غطاء تنفيس الهواء عن الخرطوم ثم أعد توصيل الخرطوم.  ٣
ة ثوان، ثـم أدره إلى وضع اإليقـاف. تحقق من أن  أدر مفتـاح الكمبرسـور إلـى وضع التشـغيل وانتظر لعدّ  ٤

مؤشر ضغط الهواء يبين المستو الموصى به. (ص ٥٥٣)
 الموصى به، أدر مفتاح الكمبرسـور إلى وضع التشـغيل مرة أخر إذا كان ضغط الهواء أقل من المسـتو

ر إجراء النفخ حتى تصل إلى ضغط الهواء الموصى به. وكرّ
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب ■ بعد إصالح إطار باستعمال عدّ

ينبغي استبدال صمام ومرسل إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات. ●
زة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات: ● السيارات المجهّ

حتـى ولـو كان ضغط نفـخ اإلطار بالمسـتو الموصى به، يمكن لضـوء تحذير ضغط نفـخ اإلطارات أن 
يضاء/يومض.

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب ■ ملحوظة حول فحص عدّ
تحقق من حين آلخر من تاريخ انتهاء صالحية مادة العزل.

تاريخ انتهاء الصالحية مبيّن على العبوة.
ال تسـتعمل مـادة عزل انقضى تاريخ انتهـاء صالحيتها. إذا لم تتقيّد بذلك فقد ال يتـم تنفيذ اإلصالحات التي 

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب بطريقة صحيحة. تُجر باستخدام عدّ
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تنبيه أثناء القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في وقوع حادث.
● .ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب مصنوعة لسيارتك حصريًا. ال تستعملها لسيارات أخر عدّ
ة التصليح الطـارئ لإلطار المثقوب إلطـارات من حجم مختلف عـن حجم اإلطارات  ● ال تسـتعمل عـدّ

األصلية أو ألي غرض أخر. مثل هذا العمل يمكن أن يتسبب في عدم إصالح اإلطارات بطريقة صحيحة.
تنبيهات احتياطية بخصوص استعمال مادة منع التسرب ■

ا على صحتك. إذا بلعت مادة العزل، اشـرب أكبر كمية ممكنة من  ● ابتالع مادة منع التسـرب يشـكل خطرً
ا. الماء ثم راجع الطبيب فورً

ا بالماء. إذا واصلت الشـعور  ● إذا دخلـت مـادة منع التسـرب في العينين أو التصقت بالجلد، اغسـلها فورً
بعدم الراحة، اذهب إلى الطبيب.

عند تصليح إطار مثقوب ■
أوقف سيارتك في منطقة آمنة ومستوية. ●
ال تلمس العجالت أو المنطقة المحيطة بالفرامل بعد قيادة السيارة مباشرة. ●

بعد قيادة السـيارة، يمكن للعجالت والمنطقة المحيطة بالفرامل أن تكون شـديدة السـخونة. لمس هذه 
المناطق باأليدي أو األقدام أو أجزاء الجسم األخر يمكن أن يتسبّب في اإلصابة بحروق.

قم بتوصيل الصمام والخرطوم بإحكام بينما يكون اإلطار مركبًا على السيارة. ●
ب أو قد يتم رش مادة منع  ● ل بالصمام بصورة صحيحة، يمكن للهواء أن يتسرّ إذا كان الخرطوم غير موصّ

التسرب للخارج.
ك بصورة مفاجئة بسبب ضغط  ● إذا انفك الخرطوم عن الصمام أثناء نفخ اإلطار، يمكن للخرطوم أن يتحرّ

الهواء مما ينطوي على خطر.
بعـد اكتمـال عملية نفخ اإلطـار، يمكن لمادة منع التسـرب أن تتناثر عند فصل الخرطـوم أو عند خروج  ●

بعض الهواء من اإلطار.
اتبـع إجراءات التشـغيل إلصالح اإلطـار. إذا لم يتم اتباع اإلجـراءات، يمكن لمادة العـزل أن تتناثر إلى  ●

الخارج.
ا عن اإلطار أثنـاء تصليحه، ألن هنـاك إمكانية النفجار اإلطـار أثناء تنفيذ عمليـة التصليح. إذا  ● ابـقَ بعيـدً

ا. ه في اإلطار، أوقف تشغيل مفتاح الكمبرسور وأوقف عملية التصليح فورً الحظت أي تشققات أو تشوّ
ة التصليح  ● ة التلصيح أن تسخن بشكل زائد إذا تم تشغيلها لفترة زمنية طويلة. ال تقم بتشغيل عدّ يمكن لعدّ

بصورة مستمرة لمدة تزيد عن ٣٥ دقيقة.
ة التصليح أثناء التشـغيل  ● ا عند تنـاول عدّ ة التصليح سـاخنة أثناء التشـغيل. كـن حريصً تصبـح أجـزاء عدّ

وبعده. ال تلمس الجزء المعدني الذي يصل العبوة بالكمبرسور. فهو يكون شديد السخونة.
ال تعمـد إلى تثبيت ملصق تحذير سـرعة السـيارة في أي موضع غير الموضع المحـدد له. إذا تم تركيب  ●

الملصـق فـي منطقة مركب فيهـا كيس هواء SRS، مثل بطانـة عجلة القيادة، فقد يمنـع ذلك كيس الهواء 
SRS من التشغيل بصورة صحيحة.
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القيادة لتوزيع مادة منع التسرب السائلة بالتساوي ■
قم بقيادة السيارة بحرص بسرعة منخفضة. احرص بشكل خاص عند الدوران أو االنعطاف. ●
إذا كانـت السـيارة ال تسـير باسـتقامة أو شـعرت بقوة سـحب من خـالل عجلـة القيادة، أوقف السـيارة  ●

وافحص التالي:
حالة اإلطار. يمكن أن يكون اإلطار قد انفصل عن العجلة.• 
ضغط نفخ اإلطار. إذا كان ضغط نفخ اإلطار kPa 130 (١٫٣ كجم ق/سم٢ أو بار) أو أقل فقد يكون • 

اإلطار مصابًا بتلف شديد.

عند تنفيذ تصليح طارئ ■
قم بإجراء التصليح الطارئ لإلطار بدون نزع المسـمار أو البرغي الذي اخترق مداس اإلطار. إذا تم نزع  ●

ة التصليح الطارئ  الشـيء الذي تسبب في انثقاب اإلطار، فقد ال تتمكن من تصليح اإلطار باستعمال عدّ
لإلطار المثقوب.

ة التصليح للماء، كما يحدث عند اسـتعمالها  ● ض عدّ ة التصليـح غير مقاومة للماء. تأكـد من عدم تعرّ عـدّ
أثناء هطول المطر.

ة  ● ة كالرمل الموجود على جانب الطريق. إذا شـفطت عدّ ة التصليح مباشـرة علـى أرض مغبرّ ال تضـع عدّ
التصليح الغبار إلخ فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل.

ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب ■ التعامل مع عدّ
ا لالستعمال  ● ا V 12 (١٢ فولت) ومالئمً ا مباشرً ة التصليح تيارً ينبغي أن يكون مصدر التيار الكهربائي لعدّ

ة التصليح بأي مصدر تيار آخر. للسيارات. ال تقم بتوصيل عدّ
ة التصليح أن تتراجع. احرص على عدم مالمسـتها  ● ة التصليح، يمكن لجودة عدّ إذا تناثر البنزين على عدّ

للبنزين.
ة التصليح الطارئ لإلطار المثقوب في صندوق األمتعة. ● قم بتخزين عدّ

ة أن تنقذف من مـكان إلى آخر أثناء الفرملـة المفاجئة وما إلى ذلك، األمـر الذي يؤدي إلى  يمكـن للعـدّ
تلفها.

ا عن متناول األطفال. ● ة التصليح في صندوق األمتعة بعيدً قم بتخزين عدّ
ض أجزاء مثل مؤشر ضغط الهواء للصدمات. يمكن  ● ة التصليح. ال تعرّ ال تعمد إلى تفكيك أو تعديل عدّ

لذلك أن يتسبب في حدوث خلل.
زة بنظام تحذير  ■ لتفادي تلف صمامات ومرسـالت إشـارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات (السـيارات المجهّ

ضغط نفخ اإلطارات)
ب، يمكن لصمام ومرسل إشارات تحذير ضغط نفخ  عند إصالح إطار باسـتخدام مواد سـائلة مانعة للتسـرّ
ب سائلة، راجع وكيل لكزس المحلي  اإلطارات أال يعمال بصورة صحيحة. إذا تم اسـتخدام مادة منع تسـرّ
أو ورشـة صيانة مؤهلة أخر بأسـرع ما يمكن. بعد استخدام سائل العزل، تأكد من استبدال صمام ومرسل 

إشارات تحذير ضغط نفخ اإلطارات عند إصالح أو استبدال اإلطار. (ص ٤١٩)
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د ر بدء تشغيل نظام الهايبرِ إذا تعذّ

ا لألوضاع. د تتفاوت تبعً األسباب التي تحول دون بدء تشغيل نظام الهايبرِ
تحقق مما يلي وقم باتخاذ اإلجراء الصحيح:

باع الطريقة الصحيحة لبدء التشغيل.  د على الرغم من اتّ ال يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ
(ص ١٩٣)

يمكن ألحد األمور التالية أن يكون هو سبب المشكلة:
ربما كان المفتاح اإللكتروني ال يعمل بطريقة صحيحة. (ص ٥٢٧) ●
قد ال تكون هناك كمية وقود كافية في خزان وقود السيارة.  ●

قم بتزويد السيارة بالوقود.
ك. (ص ٨٥) ● قد يكون هناك خلل في نظام مانع تشغيل المحرّ
قد يكون هناك خلل في نظام قفل عجلة القيادة. ●
د بسـبب مشـكلة كهربائية مثل نفاد شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني  ● قد ال يعمل نظام الهايبرِ

ا  د وذلك تبعً أو بسـبب فيوز محترق. ومع ذلك فهناك إجراء مؤقت لبدء تشـغيل نظام الهايبرِ
لنوع الخلل. (ص ٥٢٣)

أضواء المقصورة الداخلية واألضواء األمامية الرئيسية خافتة، أو صوت البوق ال يصدر 
أو يصدر بمستو منخفض.

يمكن ألحد األمور التالية أن يكون هو سبب المشكلة:
قد تكون البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة. (ص ٥٢٩) ●
قد تكون توصيالت أطراف توصيل البطارية ١٢ فولت مرتخية أو متآكلة. (ص ٤١٤) ●

ال تضاء أضواء المقصورة الداخلية واألضواء األمامية الرئيسية، أو صوت البوق ال 
يصدر.

يمكن ألحد األمور التالية أن يكون هو سبب المشكلة:
قد تكون البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة. (ص ٥٢٩) ●
. (ص ٤١٤) ● قد يكون أحد طرفي توصيل البطارية ١٢ فولت أو كالهما مفصوالً

اتصل بوكيل لكزس المحلي إذا لم تستطع إصالح المشكلة، أو إذا كنت ال تعرف إجراءات التصليح.
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وظيفة بدء تشغيل الطوارئ
د، يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء  إذا لم تتمكن من بدء تشغيل نظام الهايبرِ

د إذا كان مفتاح القدرة يعمل بصورة طبيعية. تشغيل نظام الهايبرِ
ال تستعمل هذه الطريقة لبدء التشغيل إال في حاالت الطوارئ.

ل.  ل للتحقـق مـن تعشـيق فرامـل اإليقـاف المطـوّ اضغـط مفتـاح فرامـل اإليقـاف المطـوّ  ١
(ص ٢٠٩)

ل. يضاء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ
.P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ  ٢

.ACCESSORY أدر مفتاح القدرة إلى وضع الكماليات  ٣
ا بينما تضغط دواسة الفرامل بإحكام. ا لمدة ١٥ ثانية تقريبً اضغط مفتاح القدرة وأبقِه مضغوطً  ٤
د باتبـاع الخطوات المذكورة أعاله فقد يكون هناك  نت من بدء تشـغيل نظام الهايبرِ حتى لو تمكّ

خلل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي.
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ل إذا لم تتمكن من تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

ل،  في حالة نفاد شـحنة البطارية ١٢ فولت أو إخفاق تشغيل مفتاح تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
ل يدويًا باتباع اإلجراء أدناه. يجب اسـتخدام هذا اإلجراء  يمكنـك تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

عند الضرورة فقط كما في حاالت الطوارئ. 
إذا لـم تتمكن من تشـغيل المفتاح حتى إذا كانت شـحنة بطارية السـيارة ١٢ فولـت عادية، فقد 
ل. اطلب فحص السـيارة بواسطة وكيل لكزس  يكون هناك خلل في نظام فرامل اإليقاف المطوّ

المحلي على الفور.

ا ل يدويً قبل تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
● .P ل ل ذراع ناقل الحركة إلى وضع اإليقاف المطوّ حوّ
أدر مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. ●
ل. ● تأكد من انطفاء ضوء مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ
ضع مصدات للعجالت. ●

ا ل يدويً تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
قـم بإخـراج أداة تحريـر فرامـل اإليقـاف   ١
صنـدوق  مـن  البراغـي  ومفـك  ل  المطـوّ

األمتعة. (ص ٤٩٩، ٥١٠)
ل في  قم بتركيب أداة تحرير فرامل اإليقاف المطوّ

مقبض مفك البراغي.

زة بإطار احتياطي: قم بإخراج اإلطار االحتياطي. (ص ٥٠١) السيارات المجهّ  ٢
زة بإطار احتياطي: انزع الصندوق الثانوي الوسطي. (ص ٥١٢) السيارات غير المجهّ

ادة. انزع السدّ  ٣
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أدخـل األداة واضغطهـا لألسـفل بإحـكام   ٤
بينمـا تديرها بعكـس اتجاه حركـة عقارب 

الساعة إلى أن تتوقف.

ل يدويًا ■ تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ
ل يدويًا. ال يمكن تعشيق فرامل اإليقاف المطوّ

ل يدويًا ■ عند تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
ل P، ثـم أدر مفتاح القدرة إلى وضـع اإليقاف وضع  ● انقـل ذراع ناقـل الحركة إلى وضـع اإليقاف المطوّ

مصدات للعجالت. عدم االلتزام بذلك قد يتسبب في تحرك السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث.
ل. عدم  ● قـم بـإدارة مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف وتأكد من انطفاء ضوء مؤشـر فرامـل اإليقاف المطوّ

ل التي تم إدخالها   االلتزام بذلك قد يتسـبب في تشـغيل النظـام وتدوير أداة تحرير فرامل اإليقـاف المطوّ
وبالتالي إلى وقوع إصابات.
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إذا لم يعمل المفتاح اإللكتروني بصورة صحيحة

إذا حدثـت إعاقـة لالتصال بيـن المفتاح اإللكترونـي والسـيارة (ص ١٥١) أو عندما يصبح 
اسـتخدام المفتاح اإللكتروني غير ممكن بسـبب نفاد شـحنة بطاريته، لن تتمكن من اسـتخدام 
م الالسلكي عن بعد. في مثل هذه الحاالت، يمكن  نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي والتحكّ

د باتباع اإلجراء المذكور أدناه. فتح األبواب وصندوق األمتعة ويمكن بدء تشغيل نظام الهايبرِ

قفل وفكّ قفل األبواب وفكّ قفل صندوق األمتعة والوظائف المرتبطة بالمفتاح
األبواب ■

استعمل المفتاح الميكانيكي (ص ١٣١) 
لتنفيذ العمليات التالية:
يقفل جميع األبواب  

يغلـق النوافـذ وفتحـة السـقف القمرية   
(أدِره وأبقه كذلك)*١

يفكّ قفل جميع األبواب  
لدول مجلس التعاون الخليجي*٢ واألردن ولبنان:

إدارة المفتاح نحو مؤخرة السيارة يفكّ قفل باب السائق. إدارة المفتاح مرة أخر خالل ٥ ثوان يفكّ 
.قفل األبواب األخر

يفتح النوافذ وفتحة السقف القمرية (أدِره وأبقه كذلك)*١  
يجب ضبط هذه التهيئة حسب الطلب لد وكيل لكزس المحلي.  :١*  

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :٢*  
صندوق األمتعة ■

حركـة  باتجـاه  الميكانيكـي  المفتـاح  أدر 
عقارب الساعة للفتح.
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د بدء تشغيل نظام الهايبرِ
ل P واضغط دواسة الفرامل. تأكد من كون ذراع ناقل الحركة في وضع اإليقاف المطوّ  ١

قـم بمالمسـة جانـب المفتـاح اإللكتروني   ٢
الذي يحمل شعار لكزس مع مفتاح القدرة.

عندمـا يتـم رصـد وجـود المفتـاح اإللكتروني، 
يصدر صوت جـرس ويتم تحويل مفتـاح القدرة 

.ON إلى وضع التشغيل
عنـد إبطـال (إلغـاء تفعيل) نظـام الدخـول وبدء 
التشـغيل الذكـي فـي عمليـات الضبـط حسـب 
الطلـب، يتـم تحويـل مفتـاح القـدرة إلـى وضع 

.ACCESSORY الكماليات

اضغـط دواسـة الفرامـل بإحكام وتأكـد من ظهور  على شاشـة عـرض المعلومات   ٣
المتعددة.

اضغط مفتاح القدرة.  ٤
د، اتصل بوكيل لكزس المحلي. إذا بقيت غير قادر على بدء تشغيل نظام الهايبرِ

د ■ إيقاف نظام الهايبرِ
ل P واضغط مفتاح القدرة كما تفعل عادة عند إيقاف نظام  ل ذراع ناقل الحركة إلى وضـع اإليقاف المطوّ حـوّ

د. الهايبرِ
استبدال بطارية المفتاح ■

ا عند  بمـا أن اإلجراء الموصوف أعاله هو إجراء مؤقت، ننصحك باسـتبدال بطارية المفتـاح اإللكتروني فورً
نفاد شحنة البطارية. (ص ٤٣٣)

منبّه اإلنذار ■
استعمال المفتاح الميكانيكي لقفل األبواب لن يؤدي إلى تفعيل نظام اإلنذار.*

إذا تم فكّ قفل باب باستعمال المفتاح الميكانيكي*، أو تم فتح صندوق األمتعة باستعمال المفتاح الميكانيكي 
الً فقد يتم إطالق منبّه اإلنذار. (ص ٨٧) عندما كان نظام اإلنذار مفعّ

*: في بعض الموديالت
تغيير أوضاع مفتاح القدرة ■

٣ أعاله. ر (ارفع القدم عن) دواسة الفرامل واضغط مفتاح القدرة في الخطوة  حرّ
د وتتغيّر األوضاع كلما تم ضغط المفتاح. (ص ١٩٤) ال يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٢٨

GS450h_300h_OM30G75H

عندما ال يعمل المفتاح اإللكتروني بصورة صحيحة ■
تأكد من أن نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي لم يتم إبطاله في عمليات الضبط حسب الطلب. إذا كان في  ●

له إلى وضع التشغيل.  وضع اإليقاف، حوّ
(الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب: ص ٥٥٨)

لـة، قـم بإلغائهـا.  ● . إذا كانـت هـذه الوظيفـة مفعّ ـالً تحقـق ممـا إذا كان وضـع حفـظ طاقـة البطاريـة مفعّ
(ص ١٥٠)

زة) ■ عند استعمال المفتاح الميكانيكي وتشغيل النوافذ اآللية أو فتحة السقف القمرية (إذا كانت مجهّ
قم بتشغيل النوافذ اآللية أو فتحة السقف القمرية بعد التحقق من عدم وجود أي احتمال الحتباس أي جزء 

من جسم أي راكب أثناء حركة النافذة أو فتحة السقف القمرية. 
كذلك، ال تسـمح لألطفال بتشـغيل المفتـاح الميكانيكي. يمكـن لألطفال والركاب اآلخرين أن يحتبسـوا 

(يعلقوا) أثناء حركة النافذة اآللية أو فتحة السقف القمرية.
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إذا كانت البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة

د إذا كانت البطارية ١٢ فولت فارغة  يمكن استخدام اإلجراءات التالية لبدء تشغيل نظام الهايبرِ
الشحنة.

ا االتصال بوكيل لكزس المحلي أو ورشة تصليح مؤهلة. يمكنك أيضً
إذا كانت لديك كبالت التخطي (كبالت التوصيل ببطارية سـيارة أخر) وسيارة أخر فولطية 
بطاريتها ١٢ فولت، يمكنك بدء تشـغيل سـيارتك بكبالت التخطـي باتباع الخطوات المذكورة 

أدناه.
تأكد من حمل المفتاح اإللكتروني.  ١

عنـد توصيل كبـالت التخطي (كبـالت التوصيل 
ببطارية سـيارة أخر)، قد يتم تفعيل منبّه اإلنذار 

ا للوضع. (ص ٨٩) وقفل األبواب وذلك تبعً

ك (ص ٤٠٢)، وانزع  افتح غطـاء المحرّ  ٢
 (٤٠٦ (ص  ك  المحـرّ حجيـرة  غطـاء 

وافتح غطاء صندوق الفيوزات.
انزع جميع المشابك.  

كال  علـى  الموجـودة  األلسـنة  ادفـع   
الجانبيـن لتحريـر القفل وارفـع الغطاء 

لنزعه بينما تسحب لوح القفل.
افتـح غطـاء طـرف توصيـل بـدء التشـغيل   ٣
ك باستخدام بطارية  القفزي (تشـغيل المحرّ

خارجية) الحصري.
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ك. GS450h: انزع غطاء المحرّ  ٤

قم بتوصيل كبالت التخطي باتباع اإلجراء التالي:  ٥
GS450h

GS300h
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قـم بتوصيل مربـطَ كبل التخطي الموجب بطـرف التوصيل القفـزي الحصري الموجود   
على سيارتك.

قم بتوصيل مربط الطرف اآلخر من الكبل الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+)   
الموجود على السيارة الثانية.

ي كبـل التخطي السـالب بطـرف توصيـل البطارية السـالب (-)  قـم بتوصيـل أحـد مربطَ  
الموجود على السيارة الثانية.

قم بتوصيل المربط الموجود في الطرف اآلخر من الكبل السالب بنقطة معدنية صلبة ثابتة   
وغيـر مطلية وبعيـدة عن طرف التوصيل القفزي الحصري وعـن أي أجزاء متحركة، كما 

هو مبيّن في الشكل التوضيحي.
 ك قليالً وحافظ على ذلك المستو ك السيارة الثانية. قم بزيادة سرعة المحرّ ٦  ابدأ تشغيل محرّ

لمدة ٥ دقائق تقريبًا لشحن البطارية ١٢ فولت الخاصة بسيارتك.
افتح وأغلق أيٍ من أبواب سيارتك بينما يكون مفتاح القدرة في وضع اإليقاف.  ٧

د الخاص بسيارتك بإدارة  ك السـيارة الثانية وابدأ تشغيل نظام الهايبرِ ٨  حافظ على سـرعة محرّ
.ON مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل

٩  تأكـد أن مؤشـر الجاهزيـة ”READY“ مضـاء. إذا لم يضاء مؤشـر الجاهزيـة، اتصل بوكيل 
لكزس المحلي.

ا لذلك  ـي بترتيب معاكـس تمامً د بالعمل، انـزع كبالت التخطّ ١٠  بمجـرد أن يبـدأ نظـام الهايبرِ
المتبع في توصيلها.

د بالعمل، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل لكزس المحلي بأسرع  بمجرد أن يبدأ نظام الهايبرِ
ما يمكن.

د عندما تكون البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة ■ بدء تشغيل نظام الهايبرِ
د بدفع السيارة. ال يمكن بدء تشغيل نظام الهايبرِ

لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت ■
د. ● اطفئ األضواء األمامية الرئيسية والنظام الصوتي عند عدم تشغيل نظام الهايبرِ
أوقـف تشـغيل أي مكونـة كهربائية غيـر ضرورية عند قيادة السـيارة بسـرعة بطيئة لفترة زمنيـة طويلة، كما  ●

يحدث عند ازدحام حركة المرور.
شحن البطارية ١٢ فولت ■

نة فـي البطارية ١٢ فولـت يتم تفريغها تدريجيًا حتى عند عدم اسـتعمال السـيارة،  الشـحنة الكهربائيـة المخزّ
ت السيارة لفترة طويلة، يمكن  ركَ نتيجة للتفريغ الطبيعي وتأثيرات االستنزاف لبعض األجهزة الكهربائية. إذا تُ
د غير ممكن. (يعاد شـحن البطارية ١٢  لشـحنة البطاريـة ١٢ فولـت أن تفرغ وقد يصبح تشـغيل نظام الهايبـرِ

د.) فولت تلقائيًا أثناء تشغيل نظام الهايبرِ
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عند شحن أو استبدال البطارية ١٢ فولت ■
في بعض الحاالت، قد ال يكون باإلمكان فكّ قفل األبواب باسـتعمال نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي  ●

م الالسلكي عن بعد أو المفتاح الميكانيكي  عندما تكون البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة. استعمل التحكّ
لقفل أو فكّ قفل األبواب.

د من المحاولة األولـى بعد إعادة شـحن البطارية ١٢ فولت ولكنه سـيبدأ  ● قـد ال يبـدأ تشـغيل نظام الهايبـرِ
. بالعمل بشكل طبيعي بعد المحاولة الثانية. هذا ليس خلالً

تقوم السيارة بحفظ وضع مفتاح القدرة في الذاكرة. عند إعادة توصيل البطارية ١٢ فولت، يعود النظام إلى  ●
ر مفتاح القدرة  الوضع الذي كان عليه قبل نفاد شحنة البطارية ١٢ فولت. قبل فصل البطارية ١٢ فولت، أدِ

إلى وضع اإليقاف.
ا  ا من الوضع الذي كان عليه مفتاح القدرة قبل نفاد شـحنة البطارية ١٢ فولت، كن حريصً إذا لم تكن متأكدً

بشكل خاص عند إعادة توصيل البطارية ١٢ فولت.

تفادي حدوث حريق أو انفجار في البطارية ١٢ فولت ■
قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطيـة التالية لتفادي اإلشـعال غير المقصـود للغاز القابل لالشـتعال الذي قد 

ينبعث من البطارية ١٢ فولت:
تأكد من توصيل كل كبل تخطي بطرف التوصيل الصحيح وأنه ال يمكن أن يالمس حتى ولو بدون قصد  ●

أي جزء آخر غير طرف التوصيل المقصود.
●  ـل بطرف التوصيل الموجب ”+“ يالمس أي أجزاء أخر ال تـدع الطرف اآلخر من كبل التخطي الموصّ

أو أي سطوح معدنية في المنطقة، مثل كتيفات التثبيت أو المعدن غير المطلي.
ي تالمس بعضها البعض. ● ال تدع مرابط التوصيل الموجبة + والسالبة - لكبالت التخطّ
ن وال تسـتعمل عيدان الثقاب (الكبريت) أو والعات السـجائر وال تسمح بوجود لهب مكشوف  ● ال تدخّ

بالقرب من البطارية ١٢ فولت.
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تنبيهات احتياطية حول البطارية ١٢ فولت ■
، بينما تحتوي  تحتـوي البطاريـة ١٢ فولت على محلول كهربائي (محلول بطاريات) حمضي سـام وحـاتّ
أجـزاء أخـر منها على مادة الرصـاص ومركبات رصاصية. قـم بمراعاة التنبيهات االحتياطيـة التالية أثناء 

التعامل مع البطارية ١٢ فولت:
ا بارتداء نظارات واقية واحرص على عدم السـماح لسـوائل  ● عند العمل على البطارية ١٢ فولت، قم دائمً

البطارية ١٢ فولت (الحمضية) بمالمسة البشرة أو المالبس أو جسم السيارة.
ال تجعل جسمك في وضع مائل فوق البطارية ١٢ فولت. ●
ا واطلب العناية  ● إذا المس سـائل البطارية ١٢ فولت البشـرة أو العينين، اغسـل منطقة التالمس بالماء فورً

الطبية.
ضع قطعة إسفنجية أو قماشية مبللة بالماء على منطقة التالمس إلى أن تحصل على العناية الطبية.

●  ا بغسـل يديـك بعد مالمسـة حامـل البطارية ١٢ فولـت وأطـراف توصيلها واألجـزاء األخر قـم دائمً
المرتبطة بها.

ال تسمح لألطفال باالقتراب من البطارية ١٢ فولت. ●
بعد شحن البطارية ١٢ فولت ■

اطلب فحص البطارية ١٢ فولت بواسطة وكيل لكزس المحلي بأسرع وقت ممكن.
إذا أخذت حالة البطارية ١٢ فولت تسـوء فإن االسـتمرار في اسـتخدام البطارية ١٢ فولت يمكن أن يتسبّب 

في انبعاث غاز كريه الرائحة منها، األمر الذي يمكن أن يضر بصحة الركاب.
عند استبدال البطارية ١٢ فولت ■

ص ٤١٦

عند التعامل مع كبالت التخطي ■
عند توصيل كبالت التخطي، تأكد من أنها لن تتشابك مع مراوح التبريد أو الحزام.

لتفادي تلف السيارة ■
يُسـتعمل طرف توصيل بدء التشـغيل القفزي الحصري عند شـحن البطارية ١٢ فولت من سيارة أخر في 

.حاالت الطوارئ. وال يمكن استعماله لبدء التشغيل القفزي لمركبة أخر
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ك سيارتك بشكل زائد إذا سخن محرّ

ا على أن سيارتك ساخنة بشكل زائد. يمكن لألمور التالية أن تكون مؤشرً
ك (ص ١٠٠) تدخل في المنطقة الحمراء، أو  ● إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرّ

د. (على سبيل المثال، سرعة السيارة ال تزيد.) هناك نقص في قدرة نظام الهايبرِ
تظهر الرسـالة ”حرارة سـائل تبريد المحرك مرتفعة توقف في مـكان آمن انظر دليل المالك“  ●

أو الرسـالة ”النظـام الهجيـن سـاخن انخفضـت الطاقـة“  (ص ٤٨٤) فـي شاشـة عرض 
المعلومات المتعددة.

ك. ● تصاعد بخار من تحت غطاء المحرّ
اإلجراءات التصحيحية

ك فـي المنطقة الحمـراء أو ظهرت  ■ إذا دخلـت إبـرة مقيـاس درجة حرارة سـائل تبريد المحرّ
الرسـالة ”حـرارة سـائل تبريد المحـرك مرتفعة توقف في مـكان آمن انظر دليـل المالك“ في 

شاشة عرض المعلومات المتعددة
د. أوقِف السيارة في مكان آمن وأوقِف نظام تكييف الهواء، ثم أوقِف نظام الهايبرِ  ١

ا:  إذا رأيت بخارً  ٢
ك بحرص بعد توقف تصاعد البخار. ارفع غطاء المحرّ

ا: إذا كنت ال تر بخارً
ك بحرص. ارفع غطاء المحرّ

د بالقدر الكافي،  بعد أن يبرد نظام الهايبرِ  ٣
ـد الخراطيم ونظـام التبريد بحثًا عن  تفقّ

تسربات.
الراديتر  

مراوح التبريد  
إذا كان هناك تسـرب لقدر كبير من سـائل 
ك، اتصـل بوكيـل لكـزس  تبريـد المحـرّ

المحلي على الفور.
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يكون مسـتو سـائل التبريد مقبـوالً إذا كان بين خط المسـتو الممتلئ ”FULL“ وخط   ٤
المستو المنخفض ”LOW“ على الخزان.

الخزان  
“FULL” ممتلئ  

“LOW” منخفض  
غطاء مدخل سائل التبريد  

GS450hGS300h

أضف سائل تبريد عند الضرورة. (ص ٥٣٨)  ٥
يمكنك استعمال الماء كإجراء طارئ إذا كان سائل التبريد غير متوفر.

GS450hGS300h
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د وقم بتشـغيل نظـام تكييف الهـواء للتأكد من أن مـراوح تبريد  ابـدأ تشـغيل نظام الهايبرِ  ٦
الراديتر تعمل وللبحث عن أي تسربات لسائل التبريد من الراديتر أو الخراطيم.

ك البارد مباشرة. تأكد من  تعمل المراوح عندما يتم تشـغيل نظام تكييف الهواء بعد بدء تشـغيل المحرّ
أن المـراوح تعمـل بالتحقق من صوت المروحـة وتدفق تيار الهواء. إذا كان مـن الصعب التحقق من 

د.) ر تشغيل وإيقاف نظام تكييف الهواء. (قد ال تعمل المراوح في درجات حرارة التجمّ ذلك، كرّ
إذا كانت المراوح ال تعمل:   ٧

د على الفور واتصل بوكيل لكزس المحلي. أوقف نظام الهايبرِ
إذا كانت المراوح تعمل: 

اطلب فحص السيارة لد أقرب وكيل لكزس محلي.
إذا ظهـرت الرسـالة ”النظام الهجين سـاخن انخفضت الطاقة“ في شاشـة عرض المعلومات  ■

المتعددة
أوقف السيارة في مكان آمن.  ١

ك بحرص. د وارفع غطاء المحرّ أوقف نظام الهايبرِ  ٢
د، افحـص الخراطيم وقلـب الراديتـر (الراديتر) بحثًـا عن أي  بعـد أن يبـرد نظام الهايبـرِ  ٣

تسربات.
الراديتر  

مراوح التبريد  
إذا كان هنـاك تسـرب لقدر كبير من سـائل 
التبريد، اتصل بوكيل لكزس المحلي على 

الفور.
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 “FULL”/“F” الممتلئ ي المسـتو يكون مسـتو سـائل التبريد مقبـوالً إذا كان بين خطّ  ٤
والمنخفض ”LOW”/“L“ على الخزان.

الخزان  
”FULL”/“F“ (ممتلئ)  

”LOW”/“L“ (منخفض)  
GS450hGS300h

ف المزيد من سائل التبريد عند الضرورة. أضِ  ٥
يمكن استعمال الماء في الحاالت الطارئة إذا كان سائل تبريد وحدة تنظيم القدرة غير متوفر.

GS450hGS300h

د وتحقق من شاشة عرض المعلومات المتعددة. ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ  ٦
إذا لم تختفِ الرسالة:

د واتصل بوكيل لكزس المحلي. أوقف نظام الهايبرِ
إذا لم تظهر الرسالة:

اطلب فحص السيارة لد أقرب وكيل لكزس محلي.
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عند إضافة سائل التبريد ■
ا للطريقة التالية. ف سائل التبريد تبعً أضِ

.B و A انزع الغطاءين  ١
ـف سـائل التبريد من خالل مدخل الغطاء A حتى الخـط ”B [GR-HV]“/الخط ”B [AR/GR]“، ثم  أضِ  ٢

.A قم بتركيب الغطاء
.B إلى أن يمتلئ، ثم قم بتركيب الغطاء B ف سائل التبريد من خالل مدخل الغطاء أضِ  ٣

ا من سـائل التبريد على الحلقة الدائرية الموجودة على  GS300h فقـط: عند تركيب الغطاء B، ضع بعضً

.B طرف الغطاء
GS300hGS450h

A الغطاء  
B الغطاء  

GS450h: الخط ”B [GR-HV]“ (خط التعبئة المستهدف)  
GS300h: الخط ”B [AR/GR]“ (خط التعبئة المستهدف)  

ك سيارتك ■ عند القيام بعملية فحص أسفل غطاء محرّ
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

عدم االلتزام بذلك يمكن أن يتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة كحروق.
ك إال بعد أن يخفّ تصاعد البخار.  ● ك، ال تفتح غطاء المحرّ ا يتصاعد من أسفل غطاء المحرّ إذا رأيت بخارً

ا. ك قد تكون ساخنة جدً فحجيرة المحرّ
د، تحقق مـن انطفاء المؤشـر الموجـود على مفتـاح القدرة ومؤشـر الجاهزية  ● بعـد إيقـاف نظـام الهايبـرِ

.“READY”

ك البنزيـن أن يبدأ بالعمل تلقائيًا، أو يمكـن لمروحة التبريد أن  د، يمكن للمحرّ أثناء تشـغيل نظـام الهايبرِ
ارة مثل المروحة التي  ك البنزين. ال تلمس أو تقترب من األجزاء الدوّ تعمل فجأة حتى ولو توقف المحرّ
يمكن أن تؤدي إلى احتباس األصابع أو المالبس (وخاصة ربطة عنق أو منديل أو لفاع رقبة)، متسببًا في 

اإلصابة بجروح خطيرة.



٥٣٩ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

وث
حد

عند 

٧

GS450h_300h_OM30G75H

ال تعمـد إلى إرخاء غطاء مدخل سـائل التبريد أو أغطية  ●
د والراديتر  خزانات سائل التبريد بينما يكون نظام الهايبرِ

ساخنين.
ا أن يندفع  يمكـن للبخار أو سـائل التبريد السـاخن جـدً

للخارج.

GS450h

GS300h
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ك/وحدة تنظيم القدرة ■ عند إضافة سائل تبريد المحرّ
د بالقدر الكافي. إضافة سـائل التبريد البـارد إلى نظام  ـف سـائل التبريـد ببطء بعد أن يبـرد نظام الهايبـرِ أضِ

د. د الساخن بسرعة زائدة يمكن أن يتسبّب في تلف نظام الهايبرِ الهايبرِ
لتفادي تلف نظام التبريد ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:
تجنب اتساخ سائل التبريد بمواد غريبة (مثل رمال أو غبار إلخ). ●
ال تستعمل أي إضافات لسائل التبريد. ●
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إذا علقت إطارات السيارة

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية إذا كانت اإلطارات تدور في الفراغ أو إذا علقت السـيارة في الطين 
أو التراب أو الثلوج:

ل ذراع ناقل الحركة إلى  ل وحوّ د. قم بتعشيق فرامل اإليقاف المطوّ أوقِف تشغيل نظام الهايبرِ  ١
.P ل وضع اإليقاف المطوّ

قم بإزالة الطين أو الثلوج أو الرمال من حول العجالت الخلفية.  ٢
ضـع قطعة خشـب أو حجارة أو بعض المـواد األخر تحت العجالت الخلفية للمسـاعدة   ٣

على توفير احتكاك.
.د مرة أخر ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ  ٤

ر فرامل اإليقاف  انقـل ذراع ناقـل الحركـة إلى وضع القيـادة D أو الرجـوع للخلف R وحـرّ  ٥
ل. ثم، وبينما تتوخى الحذر، اضغط دواسة السرعة. المطوّ

عندما يكون من الصعب تخليص السيارة ■
 .TRC الجـرّ  فـي  ـم  التحكّ نظـام  إليقـاف  اضغـط  

(ص ٣١٤)
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عند محاولة تخليص سيارة عالقة ■
إذا اختـرت دفع السـيارة لألمام والخلف بشـكل متكرر لتخليصها، تأكد من خلـو المنطقة المحيطة لتفادي 
ا أن تندفع بسرعة شـديدة ومفاجئة  االصطدام بسـيارات أخر أو أشـياء أو أشـخاص. يمكن للسـيارة أيضً

لألمام أو الخلف عند تخليصها. التزم الحرص التام.
عند تحويل ذراع ناقل الحركة ■

احرص على عدم نقل ذراع ناقل الحركة أثناء ضغط دواسة السرعة.
هذا يمكنه أن يؤدي إلى تسـريع مفاجئ للسـيارة وقد يتسـبب في وقوع حادث يُسـفر عن الوفاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة.

■ لتفادي إتالف ناقل الحركة والمكونات األخر
تجنّب دوران العجالت الخلفية بدون احتكاك وضغط دواسة السرعة أكثر من الالزم. ●
إذا بقيت السيارة عالقة حتى بعد تنفيذ هذه اإلجراءات فقد يتطلّب األمر قطر السيارة لتخليصها. ●



٥٤٣

٨مواصفات السيارة
المواصفات  .٨-١

بيانات الصيانة (الوقود، 
٥٤٤ ........... مستو الزيت، إلخ)
٥٥٦ ............ معلومات عن الوقود

الضبط حسب الطلب  .٨-٢
الخصائص القابلة للضبط حسب 

الطلب......................... ٥٥٨
التهيئة المبدئية  .٨-٣

٥٧٣ ......... بند إعادة التهيئة المبدئية

GS450h_300h_OM30G75H
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بيانات الصيانة (الوقود، مستوى الزيت، إلخ)

األبعاد واألوزان
mm 4850 (٤٨٥٠ مم)الطول الكلي

mm 1840 (١٨٤٠ مم)العرض الكلي

mm 1455 (١٤٥٥ مم)االرتفاع الكلي*١

mm 2850 (٢٨٥٠ مم)قاعدة العجالت

المسافة بين العجلتين*١
mm 1575 (١٥٧٥ مم)األماميتين

mm 1590 (١٥٩٠ مم)الخلفيتين
mm 1560 (١٥٦٠ مم)*٢

سيارة غير محملة  :١*  
265/35R19 زة بإطارات السيارات المجهّ  :٢*  

تعريف السيارة
رقم تعريف السيارة ■

رقم تعريف السـيارة (VIN) هو وسـيلة التعريف القانونية لسـيارتك. هـذا هو رقم التعريف 
الرئيسي لسيارتك اللكزس. وهو يستخدم لتسجيل ملكية سيارتك.

هـذا الرقـم مختوم علـى الجانـب العلوي 
األيسـر مـن لوحة العـدادات وفـي حجيرة 

ك. المحرّ
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GS450hGS300h

ا على بطاقة لوائح  هذا الرقـم موجود أيضً
االعتماد*١ أو بطاقة الصانع*٢.

لدول مجلس التعاون الخليجي*٣، األردن، لبنان   :١*  
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي*٣، األردن، لبنان  :٢*  

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت   :٣*  
سنة الصنع وبلد المنشأ (دول مجلس التعاون الخليجي*، األردن، لبنان) ■

تظهر سنة الصنع وبلد المنشأ في بطاقة لوائح االعتماد.
المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :*  
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ك ■ رقم المحرّ
ك كما هو مبين. ك مختوم على كتلة المحرّ رقم المحرّ

GS450hGS300h

ك المحرّ
GS450h

2GR-FXEالموديل

٦ اسطوانات على شكل V، ٤ دورات، بنزينالنوع
 83.0 mm 94.0 (٩٤٫٠ × ٨٣٫٠ مم)قطر الفجوة والشوط

cm3 3456 (٣٤٥٦ سم٣)السعة

ضبط تلقائيخلوص الصمام  شدّ حزام الدفع
km/h 235 (٢٣٥ كم/ساعة)أقصى سرعة للسيارة*١

N�m 352 (٣٥٢ نيوتن�م)أقصى عزم دوران (صافي)*١

rpm 4500 @ (٤٥٠٠ د.د.)

kW 215 (٢١٥ ك و)أقصى قدرة خرج (صافي)*١

rpm 6000 @ (٦٠٠٠ د.د.)

“V” ١:  للسيارات ذات رمز الموديل*٢ الذي ينتهي بالحرف*

رمز الموديل مبيّن على بطاقة الصانع أو بطاقة لوائح االعتماد. (ص ٥٤٤)  :٢*
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GS300h

2AR-FSEالموديل

٤ اسطوانات في خط واحد، ٤ دورات، بنزينالنوع
mm 98.0 × 90.0 (٩٠٫٠ × ٩٨٫٠ مم)قطر الفجوة والشوط

cm3 2494 (٢٤٩٤ سم٣)السعة

ضبط تلقائيخلوص الصمام  شدّ حزام الدفع

الوقود

نوع الوقود

لألرجنتين: 
بنزين خالٍ من الرصاص ال يحتوي على إضافات معدنية 

(أساسها المنغنيز، إلخ) فقط 
بخصوص التفاصيل حول البنزين، اتصل بوكيل لكزس 

المحلي.
باستثناء األرجنتين: 

بنزين خالٍ من الرصاص فقط
٩٥ أو أعلىالرقم األوكتاني البحثي

سعة خزان الوقود 
L 66 (٦٦ لتر)(مرجع تقريبي)

( الموتور الكهربائي (موتور الجرّ
موتور متزامن نوع مغناطيس دائمالنوع

kW 147 (١٤٧ كيلووات)GS450hأقصى قدرة خرج

GS300h(١٠٥ كيلووات) 105 kW

N�m 275 (٢٨٫٠ كجم ق.م)GS450hأقصى عزم دوران

GS300h(٣٠٫٦ كجم ق.م) 300 N�m
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( د (بطارية الجرّ البطارية الهايبرِ
بطارية نيكل - هايدرايد معدنيالنوع

V/module 7.2 (٧٫٢ فولت/وحدة)الفولطية

Ah (3HR) 6.5 (٦٫٥ أمبير ساعة [معايرة ٣ ساعات])  السعة

٤٠ وحدةGS450hالكمية
GS300h٣٢ وحدة

V 288 (٢٨٨ فولت)GS450hالفولطية اإلجمالية

GS300h(٢٣٠٫٤ فولت) 230.4 V

نظام التزليق (تزييت وتشحيم)
سعة الزيت

(تصريف وإعادة تعبئة 
— مرجع تقريبي*)

ح مع مرشّ
ح بدون مرشّ

GS450hGS300h

L 6.3 (٦٫٣ لتر)

L 5.9 (٥٫٩ لتر)

L 4.5 (٤٫٥ لتر)

L 4.1 (٤٫١ لتر)

ك  ك. قم بإحماء المحرّ ك هي كمية استداللية تقريبية لالستخدام عند تغيير زيت المحرّ سعة زيت المحرّ  :*
د، وانتظر لمدة تزيد عن ٥ دقائق، وافحص مستو الزيت على عصا القياس. وإيقاف نظام الهايبرِ

ك ■ اختيار زيت المحرّ
ك تويوتـا  م فـي سـيارتك اللكـزس ”Toyota Genuine Motor Oil“ «زيـت محـرّ يُسـتخدَ
ك تويوتـا األصلـي»  األصلـي». اسـتخدم ”Toyota Genuine Motor Oil“ «زيـت محـرّ

المعتمد من قبل لكزس أو ما يعادله الستيفاء شروط فئة ولزوجة الزيت التالية.
فئة الزيت:

:10W-30 5 وW-30 5 وW-20 0 وW-20

 SM ”Energy-Conserving“ أو الفئـة   SL API الفئـة  ك متعـدد الدرجـات  زيـت المحـرّ
ILSAC ؛ أو“Resource-Conserving” SN أو الفئة “Energy-Conserving”

:15W-40

SN أو الفئة SM أو الفئة SL الفئة API ك متعدد الدرجات زيت المحرّ
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:(SAE بمقاييس) اللزوجة الموصى بها
ك لزوجتـه  إذا كنـت تسـتخدم زيـت محـرّ
درجـات  فـي  أعلـى  أو   SAE 10W-30

يصبـح  فقـد  للغايـة،  منخفضـة  حـرارة 
ك، لـذا  مـن الصعـب بـدء تشـغيل المحـرّ
ك لزوجتـه  يوصـى باسـتخدام زيـت محـرّ
.5W-30 5 أوW-20 أو SAE 0W-20

مد درجة الحرارة المتوقع قبل التغيير 
التالي للزيت

°م-١٨-٢٧١٠١٢

ح هنا كمثال): لزوجة الزيت (التصنيف 0W-20 موضّ
الجزء 0W من التصنيف 0W-20 يشير إلى خاصية الزيت التي تتيح إمكانية بدء تشغيل • 

ك في ظروف البرودة. الزيوت التي يكون رقمها الذي يسـبق الحرف W أقل تتيح  المحرّ
ك بسهولة أكبر في األجواء الباردة. إمكانية بدء تشغيل المحرّ

الرقـم 20 مـن التصنيف 0W-20 يشـير إلى خاصيـة لزوجة الزيت عندمـا تكون درجة • 
حرارة الزيت عالية. قد يكون من األفضل استخدام زيت بلزوجة عالية (زيت قيمة لزوجته 

ا. م بسرعات عالية أو تحت ظروف تحميل شاقة جدً أعلى) إذا كانت السيارة تُستخدَ
كيفية قراءة البيانات المكتوبة على عبوة الزيت:

تضـاف إحـد أو كلتـا العالمتيـن المسـجلتين لتصنيـف API إلـى بعض حاويـات الزيت 
لمساعدتك على اختيار الزيت الذي ينبغي عليك استخدامه.

API رمز خدمة  
 “API SERVICE SN” الجـزء العلوي: العبـارة
ـا للمعهـد  تعنـي تصنيـف جـودة الزيـت وفقً

.(API) األمريكي للنفط
 “SAE 0W-20” الرمـز  األوسـط:  الجـزء 

.SAE يعني درجة اللزوجة حسب مقاييس
“Resource- العبـارة  السـفلي:  الجـزء 
المـوارد)  علـى  (المحافـظ   Conserving”

تعنـي أن الزيـت لـه قـدرات االقتصـاد فـي 
استهالك الوقود وحماية البيئة.

ILSAC عالمة شهادة  
مة  تظهـر عالمـة شـهادة اللجنة االستشـارية الدوليـة لمواصفات مـواد التزليـق (ILSAC) علـى مقدّ

الحاوية (العبوة).
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نظام التبريد

ك بنزين محرّ
وحدة تنظيم القدرة

سيارات بعجلة قيادة 
يسر

سيارات بعجلة قيادة 
يمنى

GS450hالسعة
L 9.2 (٩٫٢ لتر)

L 9.6 (٩٫٦ لتر)*١
L 1.9 (١٫٩ لتر)L 2.1 (٢٫١ لتر)

GS300h(٨٫١ لتر) 8.1 L(١٫٦ لتر) 1.6 L(١٫٨ لتر) 1.8 L

استعمل أحد األنواع التالية:نوع سائل التبريد
تويوتـا •  تبريـد  «سـائل   “Toyota Super Long Life Coolant”

طويل األجل»
سـائل تبريـد عالـي الجـودة مماثـل بقاعـدة جليكـول إيثيليـن ال • 

سـليكاتي وال أمينـي وال نتريتـي وال بوراتي ويتضمـن تكنولوجيا 
ن الطويل األجل الحمض العضوي المهجّ

ال تستخدم الماء العادي وحده.
لدول مجلس التعاون الخليجي*٢، األردن، لبنان  :١*  

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :٢*  
نظام اإلشعال (بدء التشغيل)

شمعات الشرر
الصنع

الفجوة
DENSO FK20HBR8

mm 0.8 (٠٫٨ مم)

شمعات شرر بطرف إيريديوم ■
استخدم فقط شمعات شرر بطرف معدن اإليريديوم. ال تضبط فجوات شمعات الشرر.
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النظام الكهربائي
البطارية ١٢ فولت

 20°C فولطية الدائرة المفتوحة عند
(٢٠°م):

V 12.0 (١٢٫٠ فولت) أو أعلى

(يتم فحص الفولطية بعد ٢٠ دقيقة من إيقاف تشغيل نظام 
د وإطفاء جميع األضواء.) الهايبرِ

A 5 (٥ أمبير) كحد أقصىمعدالت الشحن

د ناقل الحركة الهايبرِ

L 5.69 (٥٫٦٩ لتر)GS450hسعة السائل*

GS300h(٣٫٨٠ لتر) 3.80 L

Toyota Genuine ATF WS نوع السائل

«WS سائل ناقل الحركة التلقائي تويوتا األصلي»
سعة السائل هي قيمة مخصصة لالستخدام كمرجع تقريبي.  :*  

إذا كان استبدال السائل ضروريًا، اتصل بوكيل لكزس المحلي.

د ■ نوع سائل ناقل الحركة الهايبرِ
اسـتخدام سـائل ناقـل حركـة غيـر ”Toyota Genuine ATF WS“ «سـائل ناقـل الحركة التلقائـي تويوتا 
األصلي WS» يمكن أن يتسبّب في تراجع جودة تحويل التروس وفي النهاية إلى تلف ناقل الحركة الخاص 

بسيارتك.
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المفاضل
L 1.35 (١٫٣٥ لتر)سعة الزيت

زيت التروس التفاضلية LT األصلي من تويوتانوع ولزوجة الزيت
75W-85 GL-5 أو ما يعادله

تمـت تعبئـة سـيارتك اللكـزس فـي المصنـع بزيـت ”Toyota Genuine Differential Gear Oil“ «زيت 
التـروس التفاضليـة تويوتا األصلي». اسـتعمل زيـت ”Toyota Genuine Differential Gear Oil“ «زيت 
التـروس التفاضليـة تويوتا األصلي» المعتمد من قبل لكزس أو ما يعادله من حيث الجودة السـتيفاء شـروط 

المواصفات المذكورة أعاله. الرجاء االتصال بوكيل لكزس المحلي للمزيد من التفاصيل.
الفرامل

mm 115 (١١٥ مم) كحد أدنىخلوص الدواسة*

mm 6.0 — 1.0 (١٫٠ – ٦٫٠ مم)القلقلة الحرة للدواسة

SAE J1703 أو FMVSS No. 116 DOT 3نوع السائل

د. أدنى خلوص للدواسة عند ضغطها بقوة N 500 (٥١٫٠ كجم ق) أثناء تشغيل نظام الهايبرِ  :*  
ا من أن ضوء تحذير نظام الفرامل غير مضاء أثناء عمل نظام  عند القيام بفحص دواسـة الفرامل، تأكد أيضً   

، راجع ص ٤٥٨). د (إذا كان ضوء تحذير نظام الفرامل مضاءً الهايبرِ
عجلة القيادة
أقل من mm 30 (٣٠ مم)القلقلة الحرة
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اإلطارات والعجالت
النوع أ

225/50R17 94Wمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطار البارد 

الموصى به)

سرعة السيارة
اإلطار األمامي

kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)

اإلطار الخلفي
kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)
 190 km/h أكثر من

300 (٣٫٠)300 (٣٫٠)(١٩٠ كم/ساعة)

 190 km/h

240 (٢٫٤)240 (٢٫٤)(١٩٠ كم/ساعة) أو أقل

 7 1/2J 17مقاس العجلة

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شدّ صواميل العجالت

النوع ب
235/45R18 94Yمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطار البارد 

الموصى به)

سرعة السيارة
اإلطار األمامي

kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)

اإلطار الخلفي
kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)
 220 km/h أكثر من

300 (٣٫٠)300 (٣٫٠)(٢٢٠ كم/ساعة)

 220 km/h

240 (٢٫٤)240 (٢٫٤)(٢٢٠ كم/ساعة) أو أقل

 8J 18مقاس العجلة

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شدّ صواميل العجالت
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النوع جـ
235/40R19 96Y XLمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطار البارد 

الموصى به)

سرعة السيارة
اإلطار األمامي

kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)

اإلطار الخلفي
kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)
 220 km/h أكثر من

300 (٣٫٠)300 (٣٫٠)(٢٢٠ كم/ساعة)

 220 km/h

250 (٢٫٥)240 (٢٫٤)(٢٢٠ كم/ساعة) أو أقل

 8J 19مقاس العجلة

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شدّ صواميل العجالت

النوع د
235/40R19 96Y XL (أمامية)، 265/35R19 94Y (خلفية)مقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطار البارد 

الموصى به)

سرعة السيارة
اإلطار األمامي

kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)

اإلطار الخلفي
kPa (كجم ق/سم٢ 

أو بار)
 220 km/h أكثر من

300 (٣٫٠)300 (٣٫٠)(٢٢٠ كم/ساعة)

 220 km/h

250 (٢٫٥)240 (٢٫٤)(٢٢٠ كم/ساعة) أو أقل

19  9J ،(235/40R19)  19  8J  (265/35R19)مقاس العجلة

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شدّ صواميل العجالت
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(ا زً اإلطار االحتياطي الصغير (إذا كان مجهّ
T145/70D18 107M ،T155/70D17 110Mمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات 
(ضغط نفخ اإلطار البارد الموصى 

به)
kPa 420 (٤٫٢ كجم ق/سم٢ أو بار)

18  4T ،(T155/70D17)  17  4T  (T145/70D18)مقاس العجلة

N�m 103 (١٠٫٥ كجم ق.م)عزم شدّ صواميل العجالت

لمبات األضواء
النوعW (وات)لمبات األضواء

أ21 (٢١)أضواء إشارات االنعطاف األمامية*الخارج
ب5 (٥)أضواء منطقة األقدام الخارجية

ب8 (٨)أضواء الزينةالداخل
ب3.8 (٣٫٨)ضوء صندوق األمتعة

لمبات بقاعدة إسفينية (كهرمانية) أ:   
لمبات بقاعدة إسفينية (شفافة) ب:   

زة بأضواء أمامية رئيسية أحادية الشعاع السيارات المجهّ   :*  
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معلومات عن الوقود

لألرجنتين:
يجـب عليـك اسـتعمال بنزين خال مـن الرصـاص ال يحتوي علـى إضافات معدنية (أساسـها 

المنغنيز، إلخ) فقط.
قم باختيار بنزين خالٍ من الرصاص برقم أوكتاني بحثي ٩٥ أو أعلى للحصول على أفضل أداء 

ك. للمحرّ
بخصوص التفاصيل حول البنزين، اتصل بوكيل لكزس المحلي.

باستثناء األرجنتين:
يجب أال تستعمل إال البنزين الخالي من الرصاص.

قـم باختيار بنزين عالي الجـودة خالٍ من الرصاص برقم أوكتاني بحثـي ٩٥ أو أعلى للحصول 
ك.  على أفضل أداء للمحرّ

إذا كان الحصول على هذا النوع الممتاز غير ممكن، يمكنك أن تسـتخدم بشكل مؤقت البنزين 
الخالي من الرصاص برقم أوكتان بحثي ال يقل عن ٩١.

ك بنزين ■ استعمال البنزين المخلوط باإليثانول في محرّ
تسـمح لكزس باسـتعمال البنزين المخلوط باإليثانول والذي ال يتجاوز محتواه من اإليثانول ١٠%. تأكد من 

أن البنزين المخلوط باإليثانول الذي تنوي استعماله له رقم أوكتاني بحثي يتوافق مع المذكور أعاله.
ر أصوات فرقعة ■ ك سيارتك يُصدِ إذا كان محرّ

استشر وكيل لكزس المحلي. ●
قد تالحظ من حين آلخر فرقعات خفيفة لمدة قصيرة عند التسـريع أو صعود التالل. هذا أمر اعتيادي وال  ●

يستدعي القلق.
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مالحظة حول جودة الوقود ■
ك. ● ا غير صحيح. إذا تم استخدام وقود غير صحيح فسيؤدي إلى تلف المحرّ ال تستخدم وقودً
ا بالرصاص. ● ال تستخدم بنزينًا معالجً

ل الحفزي ثالثي العناصر وفي التشـغيل غير  البنزين المعالج بالرصاص يتسـبب في فقدان فاعلية المحوّ
م في انبعاث غازات العادم. الصحيح لنظام التحكّ

لألرجنتين: ال تستعمل بنزينًا يحتوي على إضافات معدنية (أساسها المنغنيز إلخ). ●
كم في انبعاث غازات  يمكـن للبنزيـن الذي يحتوي على إضافات معدنية أن يتسـبب في تلف نظـام التحّ

ك. العادم وقد يؤثر على أداء المحرّ
ال تسـتعمل وقـود البنزيـن المخلـوط بالميثانـول مثـل M100 ،M85 ،M15. يمكن السـتخدام وقود  ●

ك. ل المحرّ البنزين المخلوط بالميثانول أن يتسبب في تلف أو تعطّ
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الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب

تم تجهيز سيارتك بتشكيلة متنوعة من الخصائص اإللكترونية التي يمكن ضبطها حسبما يالئم 
ـم في العدادات، أو  رغباتك الشـخصية. يمكن تغيير هذه التفضيالت باسـتعمال مفاتيح التحكّ

باستعمال منظومة اللمس عن بعد، أو لد وكيل لكزس المحلي.

ضبط خصائص السيارة حسب الطلب
التغيير باستعمال منظومة اللمس عن بعد ■

اضغط الزر ”MENU“ على منظومة اللمس عن بعد.  ١
. قم باختيار  على شاشة  وقم باختيار   ٢

يمكـن تغييـر التهيئـات المختلفة. لمعرفـة التفاصيل، راجـع قائمة التهيئـات التي يمكن 
تغييرها.

م في العدادات ■ التغيير باستعمال مفاتيح التحكّ
. م في العدادات وقم باختيار  اضغط  أو  من مفاتيح التحكّ  ١

ـم فـي العـدادات، وقـم باختيـار البنـد أو التهيئة  اضغـط  أو  مـن مفاتيـح التحكّ  ٢
. المرغوبة، ثم اضغط 

. للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط 
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الخصائص القابلة للضبط حسب الطلب
يتـم تغيير بعـض تهيئات الوظائف فـي نفس الوقت عنـد ضبط وظائف أخر حسـب الطلب. 

اتصل بوكيل لكزس المحلي للمزيد من التفاصيل.
التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال منظومة اللمس عن بعد  

م في العدادات التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال مفاتيح التحكّ  
التهيئات التي يمكن تغييرها بواسطة وكيل لكزس المحلي  

تعريف الرموز: O = متاح، — = غير متاح
العدادات وشاشة عرض المعلومات المتعددة (ص ١٠٧) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

اإلنجليزيةاللغة*١

الفرنسية

—O—
اإلسبانية

طة الصينية المبسّ
العربية

L/100 kmالوحدات

(لتر/١٠٠ كم)
km/L

—OO(كم/لتر)

EV إيقافتشغيلمؤشر—O—

معلومات تهيئات المفاتيح 
القيادة ١

شاشة الحالة 
—O—المرغوبة*٢

شاشة معلومات القيادة 
المعروضة على شاشة  

األولى (معلومات القيادة ١)

استهالك الوقود الحالي
٣*—O—

متوسط االقتصاد في 
استهالك الوقود 

(بعد إعادة التهيئة)
شاشة معلومات القيادة 

المعروضة على شاشة  
الثانية (معلومات القيادة ٢)

(المد) المسافة
٣*—O— متوسط السرعة 

(بعد إعادة التهيئة)

شاشة معلومات القيادة 
المعروضة على شاشة  
الثالثة (معلومات القيادة ٣)

متوسط االقتصاد في 
استهالك الوقود 

د بالوقود) —O—*٣(بعد التزوّ

الزمن المنقضي 
(بعد بدء التشغيل)

—O—إيقافتشغيلالشاشة المنبثقة لألعلى

—OOاللون ٢اللون ١لون الطابع المميّز*٤
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التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

التغيير إلى عداد دورات 
ك عند اختيار الوضع  المحرّ

الرياضي
تلقائي

د  مؤشر نظام الهايبرِ
ا) (دائمً

—O— ك  عداد دورات المحرّ
ا) (دائمً

—O—العرض بنظام ٢٤ ساعةالعرض بنظام ١٢ ساعةالساعة

أحمرأزرقاإلبرة*٥
—O— أبيض

ك*٥ ٤٠٠٠ د/دمؤشر تسريع المحرّ
من ٢٠٠٠ إلى 

—O—٦٠٠٠ د/د

إيقاف
—O—إيقافتشغيلذروة التسريع*٥

ا للدولة. تختلف التهيئة المبدئية تبعً  :١*  
بعض شاشات الحالة ال يمكن تسجيلها (مبيّنة على شاشة عرض المعلومات المتعددة)  :٢*  

اثنان من البنود التالية: استهالك الوقود الحالي، متوسط االقتصاد في استهالك الوقود (بعد إعادة التهيئة)،   :٣*  
د بالوقود)، متوسـط االقتصاد في استهالك الوقود (بعد  متوسـط االقتصاد في اسـتهالك الوقود (بعد التزوّ
بدء التشـغيل)، متوسـط سـرعة السـيارة (بعد إعادة التهيئة)، متوسـط سرعة السـيارة (بعد بدء التشغيل)، 
المسافة (مد القيادة)، المسافة (بعد بدء التشغيل)، الزمن المنقضي (بعد إعادة التهيئة)، الزمن المنقضي 

(بعد بدء التشغيل)، فارغ (غير محدد)
F SPORT باستثناء موديالت  :٤*  

F SPORT موديالت  :٥*  
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م  ■ LKA (المسـاعدة على البقاء في حارة السـير)*/LDA (منبّه مغادرة حارة السير مع التحكّ

في توجيه عجلة القيادة)* (ص ٢٥٦، ٢٦٥)
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

ط حارة السير* —O—تشغيلإيقافوظيفة توسّ

وظيفة مؤازرة توجيه عجلة 
—O—إيقافتشغيلالقيادة

ضبط نوع المنبّه
(الجرس)(اهتزاز عجلة القيادة)

—O—

—O—عاليةقياسيةحساسية المنبّه

—O—إيقافتشغيلوظيفة تحذير تمايل السيارة

منخفضةقياسيةحساسية تحذير تمايل السيارة
—O— عالية

ا زً إذا كان مجهّ  :*  
PCS (نظام األمان قبل التصادم)* (ص ٢٤٤) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
PCS (نظام األمان قبل 

—O—إيقافتشغيلالتصادم)

ضبط توقيت المنبّه
(متوسط)

(بعيد)
—O—

(قريب)
ا زً إذا كان مجهّ  :*  
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BSM (نظام مراقبة البقعة غير المرئية)* (ص ٣٠٣) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
BSM (نظـام مراقبـة البقعة غير 

—O—إيقافتشغيلالمرئية)

ا زً إذا كان مجهّ  :*  
AFS (نظام اإلضاءة األمامية المتكيّف)* (ص ٢١٥) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
AFS (نظـام اإلضـاءة األمامـي 

—O—إيقافتشغيلالمتكيّف)

ا زً إذا كان مجهّ  :*  
د* (ص ٧٦) ■ نظام الهايبرِ

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
نظام إشـعار القرب من السـيارة 

المستو +١المستو ٠(مستو صوت الجرس)
——O ٢+ المستو

ا زً إذا كان مجهّ  :*  
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يارة
الس

ات 
صف

موا

٨
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منبّه اإلنذار (ص ٨٧) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

يبطـل تشـغيل منبّه اإلنـذار عند 
فـكّ قفـل األبـواب باسـتعمال 

المفتاح الميكانيكي*
O——تشغيلإيقاف

في بعض الموديالت  :*  
قفل األبواب (ص ١٣٥، ٥٢٦) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
فـكّ القفـل عنـد الطقـة الثانيـة 

للمفتاح 
(يسمح بفكّ قفل جميع األبواب 
الميكانيكـي  المفتـاح  بـإدارة 

مرتين في باب السائق)*١

إيقاف 
(يتم فكّ قفل جميع 

األبواب بخطوة واحدة)

تشغيل 
(يتم فكّ قفل باب السائق 
بخطوة واحدة، يتم فكّ 

قفل جميع األبواب 
بخطوتين)

——O

وظيفـة قفـل األبـواب المرتبطة 
O—Oإيقافتشغيلبالسرعة

المرتبطـة  البـاب  قفـل  وظيفـة 
O—Oتشغيلإيقافبوضع ناقل الحركة*٢

وظيفة فكّ قفـل الباب المرتبطة 
O—Oتشغيلإيقافبوضع ناقل الحركة*٢

األبـواب  قفـل  فـكّ  وظيفـة 
O—Oإيقافتشغيلالمرتبطة بباب السائق*١، ٢

قفل/فكّ قفـل صندوق األمتعة 
جميـع  قفـل  قفل/فـكّ  عنـد 

األبواب
O——إيقافتشغيل

ا للدولة. تختلف التهيئة المبدئية تبعً  :١*  
في بعض الموديالت  :٢*  
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م الالسلكي عن بعد (ص ١٣٠، ١٤٩) ■ نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي والتحكّ
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

إشارة التشغيل 
إيقاف٥(أجراس)*

O—O ١ إلى ٧
إشارة التشغيل 

اضات الطوارئ) O—Oإيقافتشغيل(ومّ

الزمـن المنقضـي قبـل تشـغيل 
وظيفة قفـل األبـواب تلقائيًا إذا 
لم يتم فتح أي باب بعد فكّ قفله

٣٠ ثانية
٦٠ ثانية

——O ١٢٠ ثانية
جرس التذكير بالباب المفتوح 

O——إيقافتشغيل(عند قفل السيارة)

زة إذا كانت مجهّ  :*  
نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي (ص ١٤٩) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
نظـام الدخـول وبـدء التشـغيل 

O—Oإيقافتشغيلالذكي

قـم باختيـار األبواب التـي تريد 
O—Oباب السائقجميع األبوابفكّ قفلها*

عـدد مرات تشـغيل قفـل الباب 
O——بعدد المرات المرغوبةمرتانالمتتالية

ا للدولة. تختلف التهيئة المبدئية تبعً  :*  
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يارة
الس

ات 
صف

موا

٨
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م الالسلكي عن بعد (ص ١٣٠) ■ التحكّ
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

م الالسلكي عن بعد O——إيقافتشغيلالتحكّ

عملية فكّ القفل*١
إيقاف 

(يتم فكّ قفل جميع 
األبواب بخطوة واحدة)

تشغيل 
(يتم فكّ قفل باب السائق 
بخطوة واحدة، يتم فكّ 

قفل جميع األبواب 
بخطوتين)

O—O

ا عملية فكّ قفل صندوق األمتعة اضغطه وأبقِه مضغوطً
(قصيرة)

ضغطة قصيرة واحدة

——O

اضغطه مرتين
ا  اضغطه وأبقِه مضغوطً

(طويلة)
إيقاف

O——إيقافتشغيلمنبّه اإلنذار (وضع الذعر)*٢

ا للدولة. تختلف التهيئة المبدئية تبعً  :١*  
ا زً إذا كان مجهّ  :٢*  

المقاعد األمامية (ص ١٥٦) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

حركة مقعد السائق عند الخروج 
إيقافقياسيةمن السيارة

O—O جزئية
اختيـار الباب الـذي يربط ذاكرة 
وضعيـة القيـادة مـع عمليـة فكّ 

قفل الباب
O——جميع األبوابباب السائق
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المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (ص ١٧١) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

المرتبطة بقفل/تشغيل طي وفتح المرايا تلقائيًا
فكّ قفل األبواب

إيقاف
——O مرتبط بتشغيل مفتاح 

القدرة
وظيفـة المـرآة المرتبطـة بوضع 

O——إيقافتشغيلالرجوع للخلف

النوافذ اآللية وفتحة السقف القمرية* (ص ١٧٤، ١٧٧) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

التشغيل المرتبط بالمفتاح 
O——تشغيلإيقافالميكانيكي

م  التشغيل المرتبط بالتحكّ
O——تشغيلإيقافالالسلكي عن بعد

يصدر صوت جرس إذا تم 
م  التشغيل باستعمال التحكّ

الالسلكي عن بعد
O——إيقافتشغيل

زة إذا كانت مجهّ  :*  
م التلقائي باإلضاءة (ص ٢١٣) ■ نظام التحكّ

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
O—O-٢ إلى ٢قياسيةحساسية مستشعر اإلضاءة

المتابعة إلى المنزل
(المدة المنقضية قبل أن تنطفئ 

األضواء األمامية الرئيسية 
تلقائيًا)*١

٣٠ ثانية
٦٠ ثانية

——O
٩٠ ثانية

١٢٠ ثانية
م إضاءة ضوء الترحيب O——إيقافتشغيلمنظّ

المدة المنقضية قبل إضاءة 
األضواء األمامية الرئيسية 

تلقائيًا*٢
O——طويلةقياسية

لماليزيا  :١*  
باستثناء ماليزيا  :٢*  
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يارة
الس

ات 
صف

موا

٨
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األضواء (ص ٢١٣) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O—Oإيقافتشغيلأضواء السير النهاري*١

لدول مجلس التعاون الخليجي*٢، األردن، لبنان  :١*  
المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت  :٢*  

AHS (نظام الشعاع العالي المتكيّف)*١ (ص ٢١٧) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
O——إيقاف*٢تشغيلنظام الشعاع العالي المتكيّف

الفـراغ بيـن السـيارة التـي فـي 
العاليـة  والشـعاعات  األمـام 

المظللة
قياسي

ضيّق
——O واسع

والمنطقـة  السـطوع  ضبـط 
ا  المضاءة للشـعاعات العالية تبعً

لسرعة السيارة
يعمل عند سرعة حوالى 

km/h 15 (١٥ كم/ساعة) 

أو أكثر

يعمل عند سرعة حوالى 
km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) 

أو أكثر
——O يعمل عند سرعة حوالى 

km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) 

أو أكثر
ضبط شـدة إضـاءة الشـعاعات 
العالية عنـد القيادة حول منحنى 
(تضاء المنطقة في االتجاه الذي 
تنعطـف نحـوه السـيارة بإضاءة 

ا)  أكثر سطوعً

O——إيقافتشغيل

ضبط مسـافة إطالق الشعاعات 
عـن  للبُعـد  ـا  تبعً المنخفضـة 

السيارة التي تسير أمامك
O——إيقافتشغيل

ا زً إذا كان مجهّ  :١*  
يتم تشغيل أو إيقاف الشعاع العالي فقط.  :٢*  
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ل*١، ٢ ■ مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

مسافة رصد المستشعر الوسطي 
O—Oقريبةبعيدةاألمامي

مسافة رصد المستشعر الوسطي 
O—Oقريبةبعيدةالخلفي

١O—O إلى ٣٥مستو صوت الجرس

تشـغيل  (أثنـاء  الشاشـة  تهيئـة 
مستشعر لكزس للمساعدة على 

ل) اإليقاف المطوّ
عرض جميع 
O—Oالشاشة مطفأةالمستشعرات

ا زً إذا كان مجهّ  :١*  
راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.  :٢*  

المتكيّـف)  ■ المتغيّـر  التعليـق  بنظـام  ـزة  المجهّ (السـيارات  القيـادة  وضـع  اختيـار  مفتـاح 
(ص ٣٠١)
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

م في منظومة القدرة قدرة كهربائيةعاديالتحكّ
O—— اقتصادي

——Oرياضيعاديعادي

——Oاقتصاديعاديتشغيل تكييف الهواء
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نظام تكييف الهواء التلقائي (ص ٣٣٥) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

سـحب  وضـع  بيـن  التحويـل 
الهواء الخارجـي ووضع تدوير 
الهواء المرتبط بتشغيل*٢ مفتاح 

١*“AUTO” الوضع التلقائي
O—Oإيقافتشغيل

التلقائـي  التحويـل  تشـغيل 
O—Oإيقافتشغيللتكييف الهواء

غـازات  مستشـعر  معلومـات 
O—O-٣ إلى ٣قياسيةالعادم

وظيفة هذا المفتاح هي تشـغيل وإيقـاف الوضع التلقائي   :١*  
لنظـام تكييف الهـواء، وليس مفتاح وضع سـحب الهواء 

الخارجي أو تدوير الهواء.

ا زً إذا كان مجهّ  :٢*  
دفايات وهوايات المقاعد األمامية*١/دفايات المقاعد الخلفية*٢ (ص ٣٥٢) ■

التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة
ضبط درجة حرارة دفاية المقعد 
األمامي أو سرعة مروحة الهواية 
أثنـاء التشـغيل التلقائـي (تتوفر 
إمكانية الضبط لـكل مقعد على 

انفراد)

المستو ٣ (العادي)
 ١ من المستو

(المنخفض) إلى 
المستو ٥ (العالي)

O—O

ضبط درجة حرارة دفاية المقعد 
الخلفـي أثناء التشـغيل التلقائي 
لـكل  الضبـط  إمكانيـة  (تتوفـر 

مقعد على انفراد)
المستو ٣ (العادي)

 ١ من المستو
(المنخفض) إلى 

المستو ٥ (العالي)
O—O

دفايـات  تشـغيل  بـدء  ظـروف 
المقاعـد الخلفيـة عندمـا يكون 
 ON مفتـاح القدرة فـي الوضع
لـكل  الضبـط  إمكانيـة  (تتوفـر 

مقعد على انفراد)
O—Oتشغيل (تلقائي AUTO)إيقاف

ا زً إذا كان كالهما مجهّ  :١*  
زة إذا كانت مجهّ  :٢*  
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اإلضاءة (ص ٣٥٥) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

ـم إضاءة أضـواء المقصورة  منظّ
O——إيقافتشغيلالداخلية

انطفـاء  قبـل  المنقضـي  الزمـن 
٧٫٥ ثانية١٥ ثانيةأضواء المقصورة

O—O ٣٠ ثانية
التشـغيل بعد إدارة مفتاح القدرة 

O——إيقافتشغيلإلى وضع اإليقاف 

O——إيقافتشغيلالتشغيل عند فكّ قفل األبواب

مـن  تقتـرب  عندمـا  التشـغيل 
السـيارة وأنـت تحمـل المفتاح 

اإللكتروني معك
O——إيقافتشغيل

O——إيقافتشغيلإضاءة منطقة األقدام

O——إيقافتشغيلأضواء منطقة األقدام الخارجية

انطفـاء  قبـل  المنقضـي  الزمـن 
١٥ ثانيةأضواء منطقة األقدام الخارجية

إيقاف
O—O ٧٫٥ ثانية

٣٠ ثانية
تشـغيل  تفعيـل  تفعيل/إلغـاء 
أضواء األقـدام الخارجية عندما 
تقترب من السيارة وأنت تحمل 

المفتاح اإللكتروني معك
O——إيقافتشغيل

تشـغيل  تفعيـل  تفعيل/إلغـاء 
أضـواء األقـدام الخارجيـة عند 
فكّ قفل األبواب بواسطة مفتاح 

القفل اآللي لألبواب
O——إيقافتشغيل
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مظلة الشمس الخلفية* (ص ٣٧١) ■
التهيئة حسب الطلبالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O——إيقافتشغيلالتشغيل العكسي

تفعيـل  قبـل  المنقضـي  الزمـن 
خاصية التشغيل المرتبطة بوضع 

الرجوع إلى الوراء
٠٫٧ ثانية

٠ ثانية
——O ٠٫٩ ثانية

١٫٢ ثانية
زة إذا كانت مجهّ  :*  

ضبط السيارة حسب الطلب ■
عندمـا تكـون كل من وظيفة قفل األبـواب المرتبطة بالسـرعة ووظيفة قفل األبـواب المرتبطة بوضع ناقل  ●

الحركة في وضع التشغيل، يعمل قفل األبواب كما يلي.
عند نقل ذراع ناقل الحركة إلى أي وضع غير الوضع P، يتم قفل جميع األبواب.• 
إذا بـدأت السـيارة بالحركـة بينما كانـت جميع األبواب مقفلـة، ال تعمل وظيفة قفل األبـواب المرتبطة • 

بالسرعة.
إذا بـدأت السـيارة بالحركة بينمـا كان أي من األبواب غير مقفـل، تعمل وظيفة قفل األبـواب المرتبطة • 

بالسرعة.
ا على وضع اإليقاف، ال يمكن ضبط خاصية فكّ  ● عندما يكون نظام الدخول وبدء التشـغيل الذكي مضبوطً

القفل االنتقائي لألبواب حسب الطلب.
عندمـا تظـل األبـواب مغلقة بعـد فكّ قفل األبـواب ويتم تشـغيل وظيفة القفـل التلقائي لألبـواب (الزمن  ●

المنقضي قبل تفعيل وظيفة القفل التلقائي لألبواب إذا لم يتم فتح باب بعد فكّ قفله)، يتم توليد اإلشارات 
اضات الطوارئ). ا لتهيئات إشارة التشغيل (أجراس) وإشارة التشغيل (ومّ وفقً

بعـض التهيئات يمكن تغييرها باسـتعمال مفتاح أو شاشـة اللمس عن بعـد Remote Touch. إذا تم تغيير  ●
 Remote Touch تهيئة ما باسـتعمال مفتاح فإن التهيئة التي تم تغييرها ال تظهر في شاشـة اللمس عن بعد

.ON إال بعد أن يتم تحويل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف ثم إعادته إلى وضع التشغيل
عند تنفيذ عملية الضبط حسب الطلب باستعمال منظومة اللمس عن بعد ■

ل ذراع ناقل الحركـة إلى وضع  ل، وحـوّ أوقـف السـيارة في مـكان آمن، قم بتعشـيق فرامـل اإليقاف المطـوّ
د يعمل بينما تقوم بضبط  ل P. كذلك، لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت، اترك نظام الهايبرِ اإليقاف المطوّ

الخصائص حسب الطلب.

أثناء ضبط الخصائص حسب الطلب ■
د يجب أن يكون في وضع التشـغيل أثناء ضبط الخصائص حسـب الطلب، تأكد من أن  بمـا أن نظـام الهايبرِ
السـيارة متوقفة في مكان جيد التهوية. في األماكن المغلقة، مثل الموقف الخاص للسـيارة (كراج المنزل)، 
يمكـن أن تتجمـع غـازات العـادم وبضمنها غـاز أول أكسـيد الكربـون (CO) الضار وتتسـرب إلى داخل 

السيارة. وقد يؤدي هذا إلى الوفاة أو التعرض لمخاطر صحية خطيرة.



٨-٢. الضبط حسب الطلب٥٧٢
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أثناء ضبط الخصائص حسب الطلب ■
د أثناء ضبط الخصائص حسب الطلب. لمنع تفريغ شحنة البطارية ١٢ فولت، تأكد من تشغيل نظام الهايبرِ



٥٧٣ ٨-٣. التهيئة المبدئية
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بند إعادة التهيئة المبدئية

يجب عمل التهيئة المبدئية للبند التالي لكي يعمل النظام بشـكل اعتيادي بعد حدوث أمور مثل 
إعادة توصيل البطارية ١٢ فولت أو القيام بأعمال صيانة السيارة:

المرجعمتى تقوم بالتهيئة المبدئيةالبند
ص ٤٠٩بعد تنفيذ الصيانة• صيانة الزيت*

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطارات*
عند تبديل (تدوير) مواضع اإلطارات• 
عند تغيير ضغط نفخ اإلطارات عن طريق • 

تغيير سرعة القيادة أو وزن الحمولة، إلخ.
ص ٤١٩

ا زً إذا كان مجهّ  :*  



٨-٣. التهيئة المبدئية٥٧٤

GS450h_300h_OM30G75H



٥٧٥

معلومات إضافية

ماذا تفعل إذا ... 
٥٧٦ ............ ي الخلل وإصالحه) (تحرّ
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بخصوص المعلومات حول التجهيزات المدرجة أدناه، راجع ”دليل مالك نظام التوجيه والوسائط 
المتعددة“ أو ”دليل مالك نظام التوجيه“.

النظام الصوتي• 
نظام التوجيه المالحي• 
ل•  مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ
ل•  شاشة عرض نظام لكزس للمساعدة على اإليقاف المطوّ



ي الخلل وإصالحه)٥٧٦ ماذا تفعل إذا ... (تحرّ
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إذا واجهتك مشكلة، تحقق من األمور التالية قبل االتصال بوكيل لكزس المحلي.

ال يمكن قفل أو فكّ قفل أو فتح أو إغالق األبواب
فقدت مفاتيحك

إذا فقـدت مفاتيحـك الميكانيكية، يمكن عمـل مفاتيح ميكانيكية أصليـة جديدة لد وكيل  ●
لكزس المحلي. (ص ١٣٢)

إذا فقدت مفاتيحك اإللكترونية، يزيد خطر سـرقة السـيارة بشكل كبير. اتصل بوكيل لكزس  ●
المحلي على الفور. (ص ١٣٣)

ال يمكن قفل أو فكّ قفل األبواب
هل بطارية  المفتاح اإللكتروني ضعيفة أو مستهلكة؟ (ص ٤٣٣) ●
هل مفتاح القدرة على وضع التشغيل ON؟  ●

ل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف. (ص ١٩٤) عند قفل األبواب، حوّ
هل تم ترك المفتاح اإللكتروني داخل السيارة؟  ●

عند قفل األبواب، تأكد من وجود المفتاح اإللكتروني معك.
يمكن للوظيفة أال تعمل بشكل صحيح بسبب ظروف الموجات الالسلكية. (ص ١٥١) ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي
هل قفل حماية األطفال مضبوط؟ ●

ا. افتح الباب الخلفي  ال يمكن فتح الباب الخلفي من داخل السيارة بينما يكون القفل مضبوطً
من الخارج ثم قم بتحرير قفل حماية األطفال. (ص ١٣٩)

تم إغالق غطاء صندوق األمتعة بينما المفتاح اإللكتروني بالداخل
الوظيفـة الخاصة بمنـع ترك المفتـاح اإللكتروني بالداخل سـتعمل ويمكنـك فتح صندوق  ●

األمتعة كالمعتاد. أخرج المفتاح من صندوق األمتعة. (ص ١٤٤)

ي الخلل وإصالحه) ماذا تفعل إذا ... (تحرّ



٥٧٧ ي الخلل وإصالحه) ماذا تفعل إذا ... (تحرّ
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إذا اعتقدت بوجود خلل ما
د ال يبدأ تشغيل نظام الهايبرِ

هل قمت بضغط مفتاح القدرة بينما كنت تضغط دواسة الفرامل بإحكام؟  ●
(ص ١٩٣)

ل P؟ (ص ١٩٥) ● هل ذراع ناقل الحركة موجود في وضع اإليقاف المطوّ
هل المفتاح اإللكتروني موجود في مكان يمكن رصده داخل السيارة؟ (ص ١٤٩) ●
هل تم تحرير قفل عجلة القيادة؟ (ص ١٩٥) ●
هل بطارية  المفتاح اإللكتروني ضعيفة أو مستهلكة؟ ●

د بطريقة مؤقتة. (ص ٥٢٧) في هذه الحالة، يمكن بدء تشغيل نظام الهايبرِ
هل البطارية ١٢ فولت فارغة الشحنة؟ (ص ٥٢٩) ●

ل P حتـى ولو قمت بضغط  ال يمكـن تحويـل ذراع ناقل الحركة من وضـع اإليقاف المطوّ
دواسة الفرامل

هل مفتاح القدرة على وضع التشغيل ON؟ ●
إذا لـم تتمكن من تحرير ذراع ناقل الحركة بضغط دواسـة الفرامل مع كون مفتاح القدرة في 

وضع التشغيل ON  (ص ٢٠٦)

د ال يمكن إدارة عجلة القيادة بعد إيقاف تشغيل نظام الهايبرِ
يتم قفل عجلة القيادة تلقائيًا لمنع سرقة السيارة. (ص ١٩٥) ●

النوافذ ال تفتح أو تغلق بتشغيل مفاتيح النوافذ اآللية
هل مفتاح قفل النوافذ مضغوط؟ ●

ال يمكن تشغيل النوافذ اآللية باستثناء النافذة الموجودة عند مقعد السائق إذا كان مفتاح قفل 
النوافذ مضغوطًا. (ص ١٧٤)

ل مفتاح القدرة إلى وضع اإليقاف تلقائيًا يتحوّ
الكماليـات ● وضـع  فـي  السـيارة  تركـت  إذا  تلقائيًـا  القـدرة  إيقـاف  وظيفـة  تشـغيل  يتـم 

د متوقـف عـن العمل) لفتـرة من الزمن.  ACCESSORY أو التشـغيل ON (نظـام الهايبـرِ

(ص ١٩٥)



ي الخلل وإصالحه)٥٧٨ ماذا تفعل إذا ... (تحرّ
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يصدر صوت جرس تحذير أثناء القيادة
ضوء التذكير بحزام المقعد يومض ●

هل يرتدي السائق والراكب األمامي حزامي مقعديهما؟ (ص ٤٦٠)
ل مضاء ● مؤشر فرامل اإليقاف المطوّ

ل؟ (ص ٢٠٩) هل تم تحرير فرامل اإليقاف المطوّ
ا. (ص ٤٥٨، ٤٦٤) ا للحالة، قد يصدر صوت جرس تحذير من أنواع أخر أيضً تبعً

تم تفعيل منبّه اإلنذار ويتم إطالق صوت البوق
ك أي شيء داخل السيارة* أثناء تهيئة  ● هل قام أحد األشخاص داخل السيارة بفتح باب أو تحرّ

يقوم المستشعر برصد هذه األشياء ويطلق صوت منبّه اإلنذار. (ص ٨٧)منبّه اإلنذار؟ 
زة بمستشعر اقتحام. *:  إذا كانت السيارة مجهّ  

د. إليقاف منبّه اإلنذار، قم بإدارة مفتاح القدرة إلى وضع التشغيل ON أو ابدأ تشغيل نظام الهايبرِ
يصدر صوت جرس تحذير عند مغادرة السيارة

هل تم ترك المفتاح اإللكتروني داخل السـيارة أو فتحة السـقف القمريـة مفتوحة (إذا كانت  ●
زة)؟ مجهّ

تحقق من الرسالة المعروضة على شاشة عرض المعلومات المتعددة. (ص ٤٦٤)

يضاء ضوء تحذير أو تظهر رسالة تحذير
عندما يضاء ضوء تحذير أو تظهر رسالة تحذير، راجع ص ٤٥٨، ٤٦٤. ●



٥٧٩ ي الخلل وإصالحه) ماذا تفعل إذا ... (تحرّ
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عند حدوث مشكلة
إذا انثقب أحد اإلطارات

زة بإطار احتياطي ● السيارات المجهّ
أوقِف السيارة في مكان آمن واستبدل اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. (ص ٤٩٨)

زة بإطار احتياطي ● السيارات غير المجهّ
ة التصليح  أوقِـف السـيارة في مكان آمن وقم بإصـالح اإلطار المثقوب مؤقتًا باسـتعمال عدّ

الطارئ لإلطار المثقوب. (ص ٥٠٨)

السيارة عالقة
حـاول اتبـاع اإلجراء الخاص بعندما تصبح السـيارة عالقـة في الطين أو التـراب أو الثلوج.  ●

(ص ٥٤١)



٥٨٠
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د بالوقود معلومات لمحطة التزوّ

ذراع السقاطة اإلضافيةفاتح صندوق األمتعةباب فتحة تعبئة الوقود
ص ٤٠٢ص ١٤٢ص ٢٣٦

كضغط نفخ اإلطار ذراع تحرير قفل غطاء المحرّ
ص ٤٠٢ص ٥٥٣

سعة خزان الوقود 
L 66 (٦٦ لتر)(مرجع تقريبي)

نوع الوقود

لألرجنتين:
بنزيـن خالٍ مـن الرصاص ال يحتـوي على إضافات معدنية (أساسـها 

المنغنيز، إلخ) فقط
باستثناء األرجنتين:

بنزين خالٍ من الرصاص فقط
ص ٥٤٧  

ص ٥٥٣ضغط نفخ اإلطار البارد  
ك  سعة زيت المحرّ

(تصريف وإعادة تعبئة - 
ص ٥٤٨مرجع تقريبي)  

ك نوع زيت المحرّ

ك تويوتا األصلي» أو  ”Toyota Genuine Motor Oil“ «زيـت محـرّ

ما يعادله
فئة الزيت:

:10W-30 5 وW-30 5 وW-20 0 وW-20

 “Energy-Conserving” SL الفئة API ك متعدد الدرجات زيت المحرّ
SN أو الفئة “Energy-Conserving” SM أو الفئة

ILSAC ؛ أو“Resource-Conserving”

:15W-40

SN أو الفئة SM أو الفئة SL الفئة API ك متعدد الدرجات زيت المحرّ
ص ٥٤٨  




