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المصوّر التوضيحيالفهرس الشكل حسب البحث

السالمة لضمان
واألمان

قراءتها احرصعلى
للسرقة المانع النظام األطفال، مقاعد الرئيسية المواضيع

ومؤشرات معلومات
السيارة حالة

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

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

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

المقصورة الداخليةميزات التجهيزات استعمال
التخزين مزايا الهواء، تكييف نظام الرئيسية المواضيع

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

مشكلة ظهور الطوارئعند حاالت وفي األعطال وقوع عند به القيام ينبغي ما
بطارية شحنة نفاد الرئيسية مثقوب١٢المواضيع إطار فولط،

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

األعراضالملحق حسب البحث
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المحتويات جدول

المحتويات تهمكجدول ٦...................................معلومات
الدليل هذا ١٠................................قراءة
البحث ١١....................................كيفية

المصّور ١٢...............................الفهرس

اآلمن.١-١ لالستخدام
القيادة ٢٤..............................قبل
اآلمنة ٢٥............................للقيادة
المقاعد ٢٦..........................أحزمة

بنظام المزودة الهواء ٣٠...SRSأكياس
العادم غازات عن احتياطية ٣٧....تنبيهات

الطفل.٢-١ سالمة
أطفال بمصاحبة ٣٩...............الركوب
الطفل حركة تقييد ٤٠...............أنظمة

الهجين.٣-١ النظام
الهجين النظام ٥٣...................ميزات

الهجين للنظام االحتياطية ٥٦...التنبيهات
السرقة.٤-١ من الحماية نظام

التشغيل منع ٦٠......................نظام
اإلنذار ٦١............................جرس

القياس.١-٢ أجهزة مجموعة
ومؤشراته التحذير ٦٤............مصابيح

والعدادات ٦٩....................المقاييس
شاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة

٧٢....................بوصة٤٫٢عرض

شاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة
٨١.......................بوصة٧عرض

األمامية ٩١.........................الشاشة
االستهالك شاشة المحرك مراقبة شاشة
........................................٩٦

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

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١٠٩.......................األبواب
الخلفي ١١٣..........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٠........نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٢٥.......................المقاعد
الخلفية ١٢٦........................المقاعد

القيادة وضع ١٣٠...................ذاكرة
الرأس ١٣٣..........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٣٥...........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٣٦........المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٣٧......المرايا

السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح
اآللية ١٤٠...........................النوافذ
السقف ١٤٢..........................فتحة

البانورامية السقف ١٤٥..............فتحة

ــان١ واألم ــالمة الس لضــمان

ــيارة٢ الس ــة حال ــؤرشات وم ــات معلوم

القيــادة٣ قبــل
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المحتويات جدول
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القيادة.١-٤ قبل
السيارة ١٥٠..........................قيادة

واألمتعة ١٥٦......................الحمولة
مقطورة ١٥٧..........................قطر

القيادة.٢-٤ إجراءات
اإلشعال التشغيل ١٥٨.............مفتاح

القيادة ١٦٢.....................EVوضع
الهجين الحركة ١٦٤...................ناقل
االنعطاف إشارة ١٦٧.................ذراع

اليد ١٦٧..............................فرامل
الفرامل ١٧٠..........................تثبيت

والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل
األمامية المصابيح ١٧٢..............مفتاح

األتوماتيكي المدى بعيد ١٧٤........الضوء
الضباب مصباح ١٧٧.................مفتاح

األمامي الزجاج وغاسلة ١٧٧.....ماسحات
والغاسلة األمامي الزجاج ١٨٠.....ماسحة

بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة
الوقود خزان غطاء ١٨٢................فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام
١٨٤.. Toyota Safety Senseنظام

PCSاالصطدام قبل التحذير ١٨٩نظام
LTAالحارة تتبع على المساعدة

١٩٧............................المرورية
LDAالتحكم مع الحارة بمغادرة التحذير

القيادة عجلة ٢٠٦....................في
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
الكاملة السرعة نطاق مع ٢١٣....السرعة

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
٢٢٣..............................السرعة

السرعة ثبات في ٢٣١..............التحكم
BSMالعمياء النقطة ٢٣٤......مراقبة

تويوتا سيارة ركن على المساعدة مستشعر
......................................٢٣٨

المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه
٢٤٥.............................الخلفية

القيادة وضع اختيار ٢٤٩...........مفتاح
القطر ٢٥٠...........................وضع

القيادة على المساعدة ٢٥٢..........أنظمة
القيادة.٦-٤ بشأن نصائح

الهجينة السيارات قيادة بشأن ٢٥٧نصائح
الشتاء فصل في القيادة بشأن ٢٥٩نصائح

الخدمات سيارة ٢٦١............احتياطات

ومزيل.١-٥ الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

األمامي األوتوماتيكي الهواء تكييف نظام
......................................٢٦٦
الخلفي األتوماتيكي الهواء تكييف نظام
......................................٢٧٢

المقاعد مراوح المقاعد ٢٧٥......دفايات
المقصورة.٢-٥ مصابيح استخدام

المقصورة مصابيح ٢٧٧.............قائمة
التخزين.٣-٥ ميزات استخدام

التخزين أماكن مميزات ٢٨٠.........قائمة
األمتعة مقصورة ٢٨٤...............ميزات

األخرى.٤-٥ المقصورة ميزات استخدام
األخرى المقصورة ٢٨٨.............ميزات

القيـــادة٤

املقصـــورة٥ مـــيزات
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المحتويات جدول

٢٩٢................................البوصلة

والعناية.١-٦ الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٢٩٦...تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٢٩٩.....تنظيف

الصيانة.٢-٦
الصيانة ٣٠١......................متطلبات
الدورية ٣٠٣........................الصيانة

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

بنفسك ٣٠٨.......................تجريها
المحرك ٣١٠..........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣١١........تحديد
المحرك ٣١٢........................حجيرة

٣١٨......................فولط١٢بطارية
٣٢١...............................اإلطارات

اإلطارات نفخ ٣٣٠...................ضغط
٣٣١................................العجالت

الهواء تكييف نظام ٣٣٣.............مرشح
بطارية في الهواء مأخذ فتحات تنظيف

والمرشح الجر بطارية الهجين النظام
.......................................٣٣٤

اإللكتروني المفتاح ٣٣٧............بطارية
المصاهر ٣٣٨.............فحصواستبدال

اإلضاءة ٣٤١.......................مصابيح

ضرورية.١-٧ معلومات
الطوارئ ٣٥٢.....................وامضات

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

مياه منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
٣٥٣...............................مرتفع

الطوارئ.٢-٧ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات
للقطر بحاجة سيارتك كانت ٣٥٥.......إذا
ما خلل بوجود تعتقد كنت ٣٥٩.........إذا

أصوات صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا
٣٦٠.............................تحذيرية

تحذير عرضرسالة تم ٣٦٨............إذا
إطار انثقب ٣٧٢.........................إذا

الهجين النظام يعمل لم ٣٨٣............إذا
مفاتيحك فقدت ٣٨٤....................إذا

الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر ٣٨٥.إذا
بصورة يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا

٣٨٥.............................صحيحة
بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢إذا

٣٨٧................................فولط
بشكل السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا

٣٩٢..................................زائد
السيارة انغرزت ٣٩٥...................إذا

المواصفات.١-٨
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٣٩٨..................................إلخ
الوقود ٤٠٨......................معلومات

الطلب.٢-٨ حسب اإلعداد
للتخصيص قابلة ٤٠٩...............ميزات

التهيئة.٣-٨
للتهيئة تحتاج التي ٤١٩..........العناصر

والعنايـــة٦ الصـــيانة

مشــكلة٧ ظهــور عنــد

الســـيارة٨ مواصـــفات
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.......................................٤٢٢

ـــق امللح
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ليشرح ينطبق الدليل هذا أن مالحظة يرجى
في بما التجهيزات، وجميع الموديالت جميع

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

سيارتك
الدليل هذا في الواردة المواصفات جميع
أخرى، ناحية من الطباعة وقت متوافرة
في المتمثلة تويوتا سياسة من وانطالًقا

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

قد التوضيحية الرسوم في المبينة السيارة
والتجهيزات اللون حيث من سيارتك عن تختلف

للمواصفات تبًعا وذلك

من كبيرة تشكيلة حاليًا األسواق في تتوافر
لسيارات األصلية غير والكماليات الغيار قطع
وقطع الكماليات هذه استعمال إن تويوتا

قد تويوتا تنتجها لم التي األصلية غير الغيار
حتى سيارتك، أمان على عكسية بطريقة يؤثر
السلطات بعض أجازتها قد القطع هذه كانت لو

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

القطع
باستعمال السيارة هذه تعديل عدم ينبغي

أي إجراء األصلية تويوتا منتجات غير منتجات

من أصلية غير منتجات باستعمال تعديالت
أو األداء على سلبًا يؤثر أن يمكنه تويوتا

للوائح انتهاًكا يمثل وقد المتانة أو السالمة
يشمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة الحكومية
عن الناجمة األداء مشاكل أو التلف الضمان

التعديل

سلكي ال إرسال نظام سيارتكRFتركيب في
مثل اإللكترونية األنظمة على يؤثر قد

الهجين النظام
نظام المنافذ متعدد الوقود حقن نظام

التوالي على المنافذ متعدد الوقود حقن
نظامToyota Safety Sense
السرعة ثبات في التحكم نظام
لالنغالق المانعة الفرامل نظام
بنظام هوائية SRSوسائد
المقاعد أحزمة شّد نظام

بخصوص تويوتا وكيل استشارة من تأكد
الخاصة التعليمات أو االحتياطية اإلجراءات

سلكي ال إرسال نظام بتركيب .RFالمتعلقة
بموجات المتعلقة المعلومات من المزيد يتوافر
الهوائي ومواضع القدرة ومستويات التردد
ال إرسال أنظمة لتركيب التركيب وشروط

تويوتاRFسلكي وكيل من طلبها عند
المعتمد

في والكابالت الجهد عالية األجزاء تنبعث
الموجات مقدار نفس الهجين السيارات

التي التقليدية السيارات مثل الكهرومغناطيسية
المنزلية الكهربائية األجهزة أو بالبنزين تعمل

الموجات من الحماية عن النظر بغض

تهمك معلومات

الرئيسي المالك دليل

سيارة وتعديل الغيار وقطع الكماليات
تويوتا

سلكي ال إرسال نظام RFتركيب
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الكهرومغناطيسية
استالم في فيها مرغوب غير ضوضاء تحدث قد

الراديو لترددات الالسلكي اإلرسال جهاز
إرسال ).RFجهاز

متطورة كمبيوتر بأجهزة مجهزة السيارة
مثل معينة، بيانات بتسجيل ستقوم

الكهربائي• المحرك سرعة المحرك سرعة
الجر موتور سرعة

الوقود• دواسة حالة
الفرامل• حالة
السيارة• سرعة
القيادة• على المساعدة أنظمة تشغيل حالة
الكاميرات• من صور

تويوتا بوكيل اتصل بالكاميرات مزودة سيارتك
الكاميرات تسجيل موقع لمعرفة

لمستوى وفًقا المسجلة البيانات تختلف
تجهيزها تم التي والتجهيزات السيارة تصنيف

بها
أو المحادثات هذه الكمبيوتر أجهزة تسجل ال
خارج فقط الصور تسجل ولكن األصوات،

معينة مواقف في السيارة
البيانات استعمال

جهاز في المسجلة البيانات تويوتا تستعمل قد
األبحاث وإجراء األعطال لتشخيص هذه الكمبيوتر

الجودة وتحسين والتطوير
ثالث لطرف المسجلة البيانات عن تويوتا تكشف لن

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

السيارة تأجير
أو• الشرطة ِقبل من رسمي لطلب االستجابة

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

السيارة بمالك أو محددة بسيارة
المسجلة الصور معلومات مسح يمكن

تويوتا وكيل بواسطة
إذا ذلك، ومع الصور تسجيل وظيفة تعطيل ويمكن
وقت من البيانات تتوفر فلن الوظيفة، تعطيل تم

النظام عمل

بيانات بمسجل السيارة هذه تجهيز تم قد
منEDRالحدث الرئيسي  EDRالغرض

أو معين حادث في البيانات، تسجيل في يتمثل
الوسادة انتفاخ مثل الوقوع، وشيكة حوادث

حيث الطريق، على بعائق االصطدام أو الهوائية
أنظمة عمل كيفية فهم في البيانات تلك ستساعد

تصميم تم البياناتEDRالسيارة لتسجيل
السالمة وأنظمة السيارة بديناميكيات المتعلقة

العادة في تكون قصيرة، زمنية ثانية٣٠لفترة
البيانات تسجيل يتم ال قد ذلك، ومع أقل أو

ونوعها الحادثة شدة على اعتماًدا
تصميم لتسجيلEDRتم السيارة هذه في

مثل البيانات
سيارتك؛• في المختلفة األنظمة عملت كيف
على• بالضغط فيها السائق قام التي المدة

قام قد كان إذا الفرامل أو و الوقود دواسة
إلى، إضافة ؛ بذلك

السيارة• قيادة سرعة مدى
فهم زيادة في المساعدة البيانات لهذه يمكن
بجروح واإلصابة الحوادث وقوع ظروف

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

السيارة بيانات تسجيل

الحدث بيانات مسجل
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بواسطة بيانات تسجيل يتم فيEDRوال
بيانات تسجيل يتم وال العادية القيادة ظروف
والجنس االسم المثال، سبيل على شخصية
يمكن ذلك، ومع الحادث ومكان والعمر
بتطبيق المعنية الجهات مثل أخرى لجهات

مسجل بيانات تجمع أن معEDRالقوانين
الحصول يتم التي الشخصية تحديد بيانات
في التحقيق أثناء اعتيادي بشكل عليها

التصادم
مسجل بواسطة المسجلة البيانات لقراءة

EDRأن ويجب خاصة، لتجهيزات تحتاج ،
استخدام أو السيارة بدخول اإلذن لديك يكون

السيارة،EDRمسجل صانع إلى باإلضافة
المعنية الجهات مثل أخرى لجهات يمكن

الخاص الجهاز تمتلك التي القوانين بتطبيق
دخول باستطاعتهم كان إذا المعلومات قراءة

جهاز توفير أو .EDRالسيارة
بيانات عن EDRالكشف

بواسطة المسجلة البيانات عن تويوتا تكشف لن
التاليةEDRجهاز الحاالت باستثناء ثالث لطرف

أو• السيارة مالك من موافقة على الحصول
السيارة تأجير حالة في المستأجر

أو• الشرطة ِقبل من رسمي لطلب االستجابة
حكومية جهة أو المحكمة

قضائية• دعوى في تويوتا قبل من االستخدام
مخولة تويوتا تكون األمر، لزم وإذا ذلك، ومع

بأداء• تتعلق التي األبحاث في البيانات باستعمال
السيارة في السالمة

ألغراضبحثية• ثالث لطرف البيانات عن بالكشف
بسيارة تتعلق معلومات عن الكشف دون من

السيارة بمالك أو محددة

بنظام الهوائية الوسادة وأدواتSRSتحتوي
على تويوتا سيارتك في المقاعد أحزمة شّد
التخلص تم إذا لالنفجار قابلة كيميائية مواد
وأدوات الهوائية الوسائد ترك مع السيارة من
هذا يتسبب فقد حالها، على المقاعد أحزمة شّد
تأكد لهذا حريق اندالع مثل حادث وقوع في
الهوائية الوسائد أنظمة نزع عملية إسناد من

المقاعدSRSبنظام أحزمة شّد وأدوات
أو مؤهلة خدمات ورشة إلى والتخلصمنها

سيارتك التخلصمن قبل تويوتا وكيل

التخلصمنها قبل تويوتا سيارة تأمين

تحذير
القيادة■ أثناء عامة احتياطات

تحت مطلًقا سيارتك تقد ال تأثير تحت القيادة
يعيقان إنهما حيث المخدرات أو الكحول تأثير
الكحول يتسبب سيارتك تشغيل على قدرتك

واتخاذ الفعل، رد زمن تأخير في األدوية وبعض
ما المتزنة، التصرفات من والحد خاطئة، قرارات
على ينطوي حادث وقوع إلى يؤدي أن يمكن
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر

أثناء دائًما الدفاعي الجانب اتخذ الدفاعية القيادة
السائقون يرتكبها قد التي األخطاء توقع القيادة
الحوادث لتجنب مستعًدا وكن اآلخرون المشاة أو
للقيادة بالكامل اهتمامك أْوِل السائق تشتيت
ضبط مثل السائق، يصرف شيء فأي دائًما
أو الخلوي بالهاتف التحدث أو التحكم وسائل

يسفر تصادم حدوث إلى يؤدي أن يمكن القراءة
أو شخصيًا لك خطيرة إصابة أو الوفاة عنه

غيرهم أو الركاب
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تحذير
األطفال■ بخصوصسالمة عامة احتياطات

وال السيارة، في مراقبة دون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استخدام أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تغيير أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان

قد المحايد الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وضع
لتعّرضاألطفال خطورة أيًضا هناك تكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم

فتحة أو عادية سقف فتحة أو النوافذ في لعبهم
للسيارة أخرى مميزات أي أو بانورامية السقف
أو الحرارة درجة ارتفاع فإن ذلك، إلى باإلضافة
أن يمكن السيارة داخل شديدة بدرجة انخفاضها

لألطفال مميتًا يكون
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الدليل هذا قراءة

الدليل هذا في المستخدمة الرموز يشرح

الدليل هذا في الواردة الرموز
المعانيالرموز

تحذير
يؤدي قد التي األمور لشرح

أو الموت إلى لها االمتثال عدم
لألشخاص خطيرة إصابات

مالحظة
يؤدي قد التي األمور لتفسير
حدوث إلى لها االمتثال عدم
أو السيارة في خلل أو تلف

معداتها
أو التشغيل إجراءات إلى يشير
حسب الخطوات اتبع العمل

الرقمي ترتيبها

التوضيحية األشكال في الواردة الرموز

المعانيالرموز
ضغط، الفعل إلى يشير

لتشغيل المستخدم إلخ تدوير،
األخرى واألجهزة المفاتيح

التشغيل عملية ناتج إلى يشير
غطاء المثال، سبيل على

ينفتح

المعانيالرموز

الموضع أو الُمكون إلى يشير
شرحه يتم الذي

ذلكيعني تفعل،تجنب ال أو
أوذلك بحدوث، تسمح ال
ذلك
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التركيب■ موضع حسب البحث
← المصّور ١٢صالفهرس

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

٤٢٢ص←

العنوان■ حسب البحث
ص← المحتويات ٢جدول

أدناه، المدرجة المعدات عن التفاصيل من لمزيد

والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
المتعددة"

التوجيه• نظام
المرئي• الصوتي النظام
الخلفي• للمقعد الترفيهي النظام
الخلفية• الرؤية مراقبة جهاز نظام
البانورامية• العرض طريقة مراقبة شاشة

البحث كيفية
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المصّور الفهرس

المصوّر الفهرس
الخارج■

الجانبية ١٠٩ص...........................................................................األبواب
قفل ١٠٩ص..................................................................................فتح

الجانبية النوافذ غلق ١٤٠ص................................................................فتح
الميكانيكي المفتاح باستخدام قفل ٣٨٥ص.................................................فتح

التحذير رسائل التحذير ٣٦٠،٣٦٨ص..................................................مصابيح
الخلفي ١١٣ص..............................................................................الباب

المقصورة داخل من ١١٦ص...............................................................*الفتح
الخارج من ١١٦ص..........................................................................الفتح

التحذير رسائل التحذير ٣٦٠،٣٦٨ص..................................................مصابيح
الخلفية للرؤية الخارجية ١٣٧ص..........................................................المرايا

المرآة زاوية ١٣٧ص........................................................................ضبط
المرايا ١٣٨ص................................................................................طي

القيادة وضع ١٣٠ص......................................................................*ذاكرة
المرايا عن الضباب ٢٦٨ص..................................................................إزالة
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المصّور الفهرس

األمامي الزجاج ١٧٧ص.................................................................ماسحات
الشتاء بخصوصموسم ٢٥٩ص.......................................................احتياطات
السيارة بخصوصغسيل ٢٩٧ص....................................................*احتياطات

الوقود تعبئة فتحة ١٨٢ص...................................................................باب
بالوقود التزويد إعادة ١٨٢ص.............................................................طريقة

الوقود خزان سعة الوقود ٤٠١ص..........................................................نوع
٣٢١ص..................................................................................اإلطارات

النفخ ضغط اإلطار ٣٢١،٤٠٥ص..........................................................حجم
اإلطارات سالسل الشتاء ٢٥٩ص........................................................إطارات

الفحص التدوير اإلطارات الخاصبضغط التحذير ٣٢١ص..............................نظام
المثقوبة اإلطارات مع ٣٧٢ص............................................................التعامل

المحرك ٣١٠ص.............................................................................غطاء
٣١٠ص......................................................................................الفتح

المحرك ٤٠٢ص..............................................................................زيت
الزائد الحرارة درجة ارتفاع مع ٣٩٢ص.................................................التعامل

التحذير ٣٦٨ص............................................................................رسائل

إشارات مصابيح النهار أثناء القيادة مصابيح األمامية الوضع مصابيح األمامية المصابيح
األمامية ١٦٧،١٧٢ص..................................................................االنعطاف

األمامية الضباب ١٧٧ص.................................................................مصابيح
الخلفية االنعطاف إشارات ١٦٧ص......................................................مصابيح
الخلفي الباب التوقف ١٧٢ص..........................................................مصابيح

الطوارئ حاالت في الفرامل ٢٥٣ص.......................................................إشارة
الخلفي الباب ١٧٢ص....................................................................مصابيح
للخلف الرجوع مصابيح

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع ١٦٤ص...................................................Rنقل

للقيادة الخارجية للمصابيح اإلضاءة مصابيح
االستبدال )٤٠٦صواط٣٤١صطريقة
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المصّور الفهرس

السيارة ترخيص لوحة ١٧٢ص..........................................................مصابيح
الخلفية الضباب ١٧٧ص.................................................................مصابيح

الجانبية االنعطاف إشارة ١٦٧ص.......................................................مصابيح
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
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المصّور الفهرس

القياس■ أجهزة لوحة

التشغيل ١٥٨ص............................................................................مفتاح
األوضاع تغيير الهجين النظام تشغيل ١٥٨ص..............................................بدء

الطوارئ حاالت في الهجين النظام تشغيل ٣٥٢ص.......................................إيقاف
الهجين النظام تشغيل بدء عدم ٣٨٣ص.......................................................عند

التحذير ٣٦٨ص............................................................................رسائل
السرعة تغيير ١٦٤ص.......................................................................ذراع

السرعة تغيير وضع ١٦٤ص................................................................تغيير
الَقطر بخصوص ٣٥٥ص..............................................................احتياطات

السرعة تغيير ذراع يتحرك ال ١٦٥ص......................................................عندما
٦٩ص.....................................................................................العدادات

القياس أجهزة لوحة ضوء ضبط العدادات ٦٩،٧١ص....................................قراءة
المؤشرات مصابيح التحذير ٦٤ص.....................................................مصابيح

التحذير مصابيح تضيء ٣٦٠ص...........................................................عندما
المتعددة المعلومات عرض ٧٢،٨١ص.....................................................شاشة
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المصّور الفهرس

العرض ٧٢،٨١ص..........................................................................شاشة
الطاقة مراقبة ٩٦ص........................................................................شاشة

التحذير عرضرسائل ٣٦٨ص................................................................عند
االنعطاف إشارة ١٦٧ص....................................................................ذراع

األمامية المصابيح ١٧٢ص.................................................................مفتاح
ترخيص لوحة مصابيح الخلفي الباب مصابيح األمامية الوضع مصابيح األمامية المصابيح

النهارية القيادة مصابيح ١٧٢ص........................................................السيارة
الخلفية الضباب مصابيح األمامية الضباب ١٧٧ص....................................مصابيح

األمامي الزجاج وغاسلة ماسحة ١٧٧،١٨٠ص.............................................مفتاح
١٧٧،١٨٠ص...........................................................................االستخدام

الغاسلة سائل ٣١٦ص......................................................................إضافة
التحذير ٣٦٨ص............................................................................رسائل

الطوارئ وامضات ٣٥٢ص.................................................................مفتاح
المحرك غطاء قفل تحرير ٣١٠ص..........................................................ذراع

طوله وضبط التوجيه عمود إمالة قفل تحرير ١٣٥ص......................................ذراع
١٣٥ص....................................................................................الضبط

الهواء تكييف ٢٦٦ص.......................................................................نظام
٢٦٦ص.................................................................................االستخدام

الخلفية النافذة ضباب ٢٦٨ص..............................................................مزيل
الصوت *نظام

الوقود تعبئة فتحة باب فتح أداة ١٨٢ص..................................................مفتاح
المتعددة":* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
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المصّور الفهرس

المفاتيح■

القيادة وضع ذاكرة ١٣٠ص............................................................١*مفاتيح
النوافذ قفل ١٤٢ص.........................................................................مفتاح
اآللية النوافذ ١٤٠ص......................................................................مفاتيح
األبواب قفل ١١١ص.......................................................................مفاتيح

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا ١٣٧ص.................................................مفاتيح
" ٧١ص.................................................................." ODO TRIP المفتاح

القياس أجهزة لوحة بإضاءة التحكم ٧١ص...............................................مفاتيح
المدى بعيد بالضوء الخاص التلقائي ١٧٤ص..........................................١*المفتاح

الكاميرا ٢*مفتاح

اآللي الخلفي الباب ١١٦ص..............................................................١*مفتاح
يدويًا األمامية المصابيح ضوء مستوى ١٧٣ص.....................................قرصضبط

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
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المصّور الفهرس

العدادات في التحكم ٧٣،٨١ص...........................................................مفاتيح
سيارتين بين المسافة ٢١٧،٢٢٣ص.....................................................١*مفتاح

السرعة ثبات في التحكم نظام مفتاح
الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات في الراداري الديناميكي ٢١٣ص..............١*التحكم

السرعة ثبات في الراداري الديناميكي ٢٢٣ص.........................................١*التحكم
السرعة ثبات في ٢٣١ص...............................................................١*التحكم

بُعد عن الصوت في التحكم ٢*مفاتيح

المروريةLTAمفتاح الحارة تتبع على ١٩٧ص..................................١*المساعدة
القيادة LDAمفتاح عجلة في التحكم مع المرورية الحارة بمغادرة ٢٠٦ص.......١*التنبيه

الهاتف ٢*مفتاح

التحدث ٢*مفتاح

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
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المصّور الفهرس

١* USBمنفذ

شحن ٢٨٨ص.......................................................................USBمنافذ
الطاقة ٢٨٩ص.............................................................................مخرج

الفرامل تثبيت ١٧٠ص......................................................................مفتاح
اليد فرامل ١٦٧ص..........................................................................مفتاح
التحرير ١٦٧ص.........................................................................التعشيق

الشتاء بخصوصموسم ٢٥٩ص.......................................................احتياطات
التحذير رسالة مصباح ٣٦٨ص..........................................................جرس

القطر  وضع ٢٥٠ص.....................................................................٢*مفتاح
القيادة وضع ١٦٢ص.................................................................EVمفتاح

٢٥٣ص......................................................................VSC OFFمفتاح
القيادة وضع اختيار ٢٤٩ص...............................................................مفتاح

المتعددة":١* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا
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المصّور الفهرس

المقصورة■

بنظام المزودة الهواء ٣٠ص.......................................................SRSأكياس
األرضية ٢٤ص...............................................................................فرش
األمامية ١٢٥ص...........................................................................المقاعد
الخلفية ١٢٦ص...........................................................................المقاعد
الرأس ١٣٣ص..............................................................................مساند
المقاعد ٢٦ص..............................................................................أحزمة

الكونسول ٢٨١ص........................................................................صندوق
الداخلي القفل ١١١ص......................................................................أزرار
األكواب ٢٨٢ص..........................................................................حامالت
المساعدة ٢٨٩ص.........................................................................مقابض

الخلفية للمقاعد الترفيهي ٢, ١*النظام

بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
المتعددة":٢* والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
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المصّور الفهرس

السقف■

اإلضافي ٢٨٣ص........................................................................الصندوق
المحادثة ٢٩١ص.............................................................................مرآة

المقصورة ٢٧٧ص......................................................................١*مصباح
الشخصية ٢٧٨ص....................................................................١*المصابيح
السقف فتحة ١٤٢ص...................................................................٢*مفاتيح

البانورامية السقف فتحة ١٤٥ص.......................................................٢*مفاتيح
الزينة ٢٩٠ص................................................................................مرايا

الشمس ٢٩٠ص........................................................................٣*حاجبات
الخلفية للرؤية الداخلية ١٣٦ص............................................................المرآة

الخلفي:١* الجزء في أيًضا مزودين ولكنهما األمامي، الجزء التوضيحي الرسم يبين
بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا
"وسادة:٣* بواسطة محمي مقعد على للخلف المواجه الطفل حركة تقييد نظام استعمال إلى أبًدا تعمد ال

←) خطيرة" بجروح "إصابته أو الطفل "وفاة" إلى ذلك يؤدي أن الممكن فمن أمامه، نشطة" صهوائية
٤٣(
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واألمان السالمة لضمان

اآلمن.١-١. لالستخدام
القيادة ٢٤............................قبل
اآلمنة ٢٥..........................للقيادة
المقاعد ٢٦........................أحزمة

بنظام المزودة الهواء ٣٠.SRSأكياس
العادم غازات عن احتياطية ٣٧..تنبيهات

الطفل.٢-١ سالمة
أطفال بمصاحبة ٣٩.............الركوب
الطفل حركة تقييد ٤٠.............أنظمة

الهجين.٣-١ النظام
الهجين النظام ٥٣.................ميزات

الهجين للنظام االحتياطية ٥٦.التنبيهات
السرقة.٤-١ من الحماية نظام

التشغيل منع ٦٠....................نظام
اإلنذار ٦١..........................جرس
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اآلمن.١-١ لالستخدام

خصيًصا المصمم األرضية فرش استعمل
ونفس سيارتك موديل نفس من التي للسيارات
بإحكام مواضعه في ثبّته فقط صنعها سنة

السجاد على
في١ المشابك التثبيت خطافات أدِخل

األرضية فرش عروات

خطافات٢ من لكل العلوي المقبض أِدر
فرش تثبيت إلحكام المشبك التثبيت

مكانه في األرضية

محاذاة على عالماتاحرصدائًما
تلك عن المشابك التثبيت خطافات شكل يختلف قد

التوضيحي الشكل في الظاهرة القيادة قبل

في التشغيل بدء قبل يلي ما باعتبارك ضع
القيادة سالمة لضمان السيارة

األرضية فرش تثبيت

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
فرش انزالق في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
عمل يعيق قد ما بالسائق، الخاص األرضية

سرعة ذلك عن تنتج فقد القيادة أثناء الدواسات
إيقاف الصعب من يصبح قد أو متوقعة غير عالية
حادث، وقوع إلى هذا يؤدي أن يمكن السيارة
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يُسفر

بالسائق■ الخاص األرضية فرش تركيب عند
لموديالت● مصمًما أرضية فرش تستعمل ال

مختلفة سنوات في صادرة موديالت أو أخرى
أصليًا أرضية فرش كان لو حتى سيارتك، عن

تويوتا من
السائق● لمقعد المصمم األرضية فرش استعمل

فقط
بإحكام● موضعه في األرضية فرش ثبّت

المرفقة المشابك التثبيت خطافات باستعمال
األرضية● فرش من أكثر أو قطعتين تستعمل ال

البعض بعضها فوق
الجهة● تكون بحيث األرضية فرش تضع ال

لألسفل العلوية الجهة أو لألعلى السفلية
القيادة■ قبل
موضعه● في األرضية فرش تثبيت من تأكد

خطافات جميع باستعمال بإحكام الصحيح
على احرصبشدة المرفقة المشابك التثبيت
األرضية تنظيف بعد للتأكد الفحص هذا تنفيذ
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تكون بحيث المقعد ظهر زاوية اضبط
لالنحناء تضطر ال وبحيث باستقامة جالًسا

←) السيارة لتوجيه )١٢٥صلألمام
الضغط من تتمكن بحيث المقعد اضبط
ينثني وبالتالي بالكامل الدواسات على

بعجلة اإلمساك عند الكوع من قليالً ذراعاك
←) )١٢٥صالقيادة

الصحيح موضعه في الرأس مسند ثبّت
هو الرأس مسند منتصف يكون بحيث
←) أذنيك أعلى من األقرب صالجزء

١٣٣(
←) صحيح نحو على المقعد حزام ضع

)٢٦ص

تحذير
تغيير● وذراع متوقًفا الهجين النظام يكون بينما

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

األرضية

اآلمنة للقيادة

على والمرآة المقعد اضبط اآلمنة، للقيادة
القيادة قبل مالئم موضع

الصحيحة القيادة وضعية

تحذير
اآلمنة■ للقيادة

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة

P.25

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٢٦

HIGHLANDER HV_GH

اآلمن١-١ لالستخدام

أحزمة بوضع قاموا الركاب كل أن من تأكد
←) السيارة قيادة قبل )٢٦صمقاعدهم

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

←) )٤٠صصحيحة

المنطقة رؤية بإمكانك يكون أن احرصعلى
الداخلية المرايا بضبط بوضوح الخلفية

صحيح نحو على الخلفية للرؤية والخارجية
)١٣٧،  ١٣٦ص←

تحذير
أثناء● السائق مقعد موضع ضبط إلى تعمد ال

في يتسبب أن يمكن بذلك فالقيام القيادة
السيارة على لسيطرته السائق فقدان

وظهر● الراكب السائق بين وسادة تضع ال
بوضعية الجلوس الوسادة تعيق قد المقعد
المقعد حزام فاعلية من وتقلل صحيحة،

الرأس ومسند
المقاعد● أسفل شيء أي وضع إلى تعمد ال

تحت الموضوعة األشياء تعلق قد األمامية
تثبيت وتعيق المقعد مسار في األمامية المقاعد
يؤدي قد وهذا الصحيح موضعه في المقعد
المقعد ضبط آلية وتعّطل حادث وقوع إلى

عند● القانونية السرعة حد دائًما باعتبارك ضع
العامة الطرق على القيادة

على● استرح طويلة، لمسافات القيادة عند
بالتعب بالشعور تبدأ أن قبل منتظمة فترات

فال القيادة، أثناء النعاس أو بالتعب شعرت وإذا
وتوقف القيادة مواصلة على نفسك تجبر

الفور على للراحة

المقاعد ألحزمة الصحيح االستعمال

المرايا ضبط

المقاعد أحزمة

أحزمة بوضع قاموا الركاب كل أن من تأكد
السيارة قيادة قبل مقاعدهم

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
حالة في بجروح اإلصابة احتمالية لتقليل

المفاجئ االنحراف أو للفرملة المفاجئ االستخدام
أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق حادث وقوع أو
خطيرة بجروح اإلصابة أو بالوفاة يتسبب

المقعد■ حزام وضع
مقاعدهم● ألحزمة الركاب جميع وضع من تأكد
بطريقة● مقعدك حزام وضع من دائًما تأكد

صحيحة
ِقبل● من مقعد حزام كل استعمال يتم أن يجب

المقعد حزام تستعمل ال فقط شخصواحد
حتى الوقت نفس في شخصواحد من ألكثر

أطفاالً كانوا ولو
المقعد● في األطفال بجلوس تويوتا توصي

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

إمالة● إلى تعمد ال صحيحة، بوضعية للجلوس
تحقق المقاعد فأحزمة الالزم من أكثر المقعد
جالسين الركاب يكون عندما فاعلية أقصى
المقعد ظهر من يمكن ما وأقرب باستقامة

ذراعك● تحت الكتف حزام وضع إلى تعمد ال
نحو● على وركيك على مقعدك حزام دائًما ضع

منخفضومريح
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يكون بحيث الكتف حزام بتمديد قم
ال ولكن الكتف، على بالكامل موضوًعا
الكتف عن منزلًقا وال الرقبة يالمس

ممكن موضع أدنى على الخصر حزام ضع
الوركين فوق

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

يلتوي المقعد حزام تجعل ال

تحذير
الحامل■ المرأة

حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي
←) صحيحة بطريقة )٢٧صالمقعد

الخصر حزام تضع أن الحامل المرأة على يجب
بنفس الوركين فوق ممكن موضع أدنى على

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

البطن منطقة الستدارة الحزام
صحيحة، بطريقة المقعد حزام وضع يتم لم إذا
للوفاة أيًضا والجنين الحامل المرأة تتعّرض فقد
االستخدام حالة في خطيرة بجروح اإلصابة أو

التصادم أو للفرملة المفاجئ
األمراض■ من يعانون الذين األشخاص

حزام وارتداء طبية نصيحة على الحصول ينبغي
←) صحيحة بطريقة )٢٧صالمقعد

السيارة■ داخل أطفال وجود عند
٥٠ص←
المقاعد■ أحزمة واهتراء تلف
طريق● عن المقاعد أحزمة إتالف إلى تعمد ال

اإلبزيم أو الحزام طرف أو الحزام تعريض
الباب في لالحتباس الخاصبه

دورية● بصفة المقاعد أحزمة افحصنظام
أو مهترئة أو مقطوعة أجزاء وجود من تحقق
يتم حتى تالًفا مقعد حزام تستعمل ال مرتخية
يمكنها ال التالفة المقاعد فأحزمة استبداله
اإلصابة أو الوفاة حدوث من الراكب حماية

خطيرة بجروح
مقفالن● الحزام وطرف الحزام أن من تأكد

ال المقعد حزام كان إذا الحزام التواء عدم ومن
بوكيل فوًرا فاتصل صحيح، نحو على يعمل

تويوتا
األحزمة،● ذلك في بما المقعد، مجموعة استبدل

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

أو● تفكيك أو تعديل أو نزع أو تركيب تحاول ال
وكيل من اطلب المقاعد أحزمة التخلصمن

ضرورية تصليحات أي إجراء تويوتا
تشغيل إلى يؤدي قد المالئم غير االستخدام

صحيح غير

المقاعد ألحزمة الصحيح االستعمال
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الطارئ■ القفل )ELRملف
أو المفاجئ التوقف عند الحزام بقفل الساحبة تقوم

لألمام انحنيت إذا أيًضا قفله يتم وقد التصادم
تسمح والسلسة البطيئة الحركة زائدة بسرعة

بكل مكانك في التحرك من تتمكن كي بالتمدد للحزام
راحة

الطفل■ مقعد حزام استعمال
في بسيارتك الخاصة المقاعد أحزمة تصميم تم
البالغين األشخاص حجم لتالئم األول المقام

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

)٤٠ص←
كافية● بدرجة كبيًرا الطفل حجم يصبح عندما

اتبع صحيحة، بطريقة السيارة مقعد حزام لوضع
←) المقعد حزام باستعمال المتعلقة التعليمات

)٢٦ص
المقاعد■ بأحزمة الخاصة اللوائح

خاصة تفرضلوائح فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
تويوتا بوكيل االتصال فيرجى المقاعد، بأحزمة

المقاعد أحزمة تركيب أو باستبدال ليقوم

طرف١ على اضغط المقعد، حزام لربط
صوت تسمع أن إلى اإلبزيم داخل الحزام

نقرة
زر٢ على اضغط المقعد، حزام لتحرير

التحرير

الخلفية■ المقاعد أحزمة استعمال عدم عند
أحزمة عالقات خالل الخارجية المقاعد أحزمة مرر
تلف لمنع المقاعد أحزمة لوحات واربط المقاعد

الكتف أحزمة
الثاني الصف مقاعد أحزمة

الثالث الصف مقاعد أحزمة

أسفل١ إلى المقعد بحزام الكتف ُمثبت ادفع
التحرير زر على الضغط مع

أعلى٢ إلى المقعد بحزام الكتف ُمثبت ادفع
وفًقا وألسفل ألعلى االرتفاع ضبط أداة حّرك

نقرة صوت تسمع حتى للحاجة

المقعد حزام وتحرير ربط
المقعد لحزام الكتف مثبت ارتفاع ضبط

األمامية المقاعد
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تقيد أن في المقاعد أحزمة الشدادات تساعد
أحزمة شد طريق عن بسرعة شاغليها حركة
من معينة ألنواع السيارة تعرض عند المقاعد

الجانبي أو األمامي الشديد التصادم
السيارة تعّرض حالة في الشدادات تعمل ال قد

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

لحزام■ الشدادات تشغيل بعد الحزام استبدال
المقعد

فإن متعددة، لتصادمات السيارة تعّرضت إذا
األول، التصادم في ستعمل المقاعد ألحزمة الشدادات
التصادمات أو الثاني التصادم في تعمل لن لكنها

الالحقة

تحذير
للضبط■ القابل الكتف مثبت

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

عمل في اإلخفاق كتفك على ساقًطا يكون ال ولكن
ما حادث وقوع عند الحماية قدر من يقلل قد ذلك
حال في خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة يسبب

الحادث أو االنحراف أو المفاجئ التوقف
المفاجئ

المقاعد المقاعد أحزمة شدادات
األمامية

تحذير
المقاعد■ ألحزمة الشدادات

تحذير ضوء فسيضيء الشدادات، تشغيل تم إذا
استعمالSRSنظام يمكن ال الحالة، تلك في

لدى استبداله ويجب أخرى مرة المقعد حزام
تويوتا وكيل
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بنظام■ المزودة الهواء أكياس SRSموضع

بنظام المزودة األمامية الهواء SRSأكياس
بنظام األمامي للراكب هوائية وسادة للسائق هوائية SRSوسادة

السيارة مقصورة بمكونات االصطدام من األمامي والراكب السائق وصدر رأس حماية في المساعدة يمكنها
بنظام هوائية للركبةSRSوسادة

للسائق حماية توفير في تساعد قد
بنظام واقية ستائر وذات جانبية هوائية SRSوسائد

بنظام أمامية جانبية هوائية SRSوسائد
األمامية المقاعد لركاب الجسم جذع مناطق حماية على المساعدة يمكنها

بنظام واقية ستائر ذات هوائية SRSوسائد

بنظام المزودة الهواء SRSأكياس

بنظام المزودة الهواء أكياس الصدماتSRSتنتفخ من معينة ألنواع السيارة تتعرض عندما
مع الهوائية الوسائد تعمل حيث بالغة إلصابات الركاب تعرض في تتسبب أن يمكن التي الشديدة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث مخاطر تقليل على للمساعدة المقاعد أحزمة

بنظام هوائية SRSوسائد
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أساسية بصفة الطرفية المقاعد ركاب رؤوس حماية على المساعدة يمكنها
بنظام■ الهوائية الوسائد نظام SRSمكونات

األمامي للراكب هوائية وسادة
جانبية أمامية هوائية وسائد

واقية ستائر ذات هوائية وسائد
الخلفية الجانبية الصدمات مستشعرات

نظام تحذير SRSضوء
للسائق هوائية وسادة

األمامي الباب الجانبية الصدمات مستشعرات
القوة ومحددات المقاعد ألحزمة الشدادات

السائق لركبة هوائية وسادة
األمامية الصدمات مستشعرات

الهوائية الوسائد مستشعرات مجموعة
بنظام الهوائية الوسائد لنظام الرئيسية الوسائدSRSالمكونات بنظام التحكم يتم أعاله موّضح

بنظام الوسائدSRSالهوائية تنفتح عندما الهوائية الوسائد مستشعرات مجموعة بواسطة
الهوائية الوسائد ملء على سريًعا يعمل النفخ وحدات في الحاصل الكيميائي التفاعل فإن الهوائية،

الركاب حركة تقييد على للمساعدة سام غير بغاز

المزودة■ الهواء أكياس انتفاخ انفتاح حالة في
SRSبنظام

وحروق● بسيطة التعرضلخدوش يتم قد

المزودة الهواء أكياس من ذلك إلى ورضوضوما
انتفاخهاSRSبنظام انفتاحها بسبب وذلك ،

الساخنة الغازات بفعل جًدا عالية بسرعة
أبيض● مسحوق وينبعث مرتفع صوت يصدر
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الهوائية● الوسادة وحدة من أجزاء تصبح قد
الهوائية الوسادة وغطاء القيادة عجلة محور
األمامية، المقاعد إلى باإلضافة النفخ ووحدة

والقضبان والخلفية، األمامية القوائم من وأجزاء
تصبح قد دقائق لعدة ساخنة للسقف الجانبية

أيًضا هي ساخنة الهوائية الوسادة
األمامي● الزجاج يتشقق قد
المحرك● إمداد وسيتوقف الهجين نظام سيتوقف

←) )٥٩صبالوقود
●←) األبواب جميع قفل إلغاء )١١٠صسيتم
التوقف● ومصابيح الفرامل في التحكم سيتم

←) )٢٥٣صتلقائيًا
●←) تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل صسيتم

٢٧٩(
●←) تلقائيًا الطوارئ وامضات تشغيل صسيتم

٣٥٢(
بنظام■ الهوائية الوسائد انتفاخ  SRSحاالت

بنظام الهوائية األماميةSRSالوسائد
بنظام● الهوائية الوسائد فيSRSتنفتح األمامية

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

سرعة ال٣٠ - ٢٠على ثابت بجدار ساعة كم
شكله يتغير أو يتحرك

عندها تنتفخ التي المحددة السرعة هذه أن إال
الحاالت في بكثير أعلى ستكون الهوائية الوسائد

التالية
أخرى• سيارة مثل بجسم السيارة ارتطمت إذا

يتشوه أو يتحرك أن يمكن الفتة عمود أو مركونة
التصادم عند

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

شاحنة تحميل سطح تحت السيارة
بناًء● فقط المقاعد أحزمة شدادات تنشيط يتم قد

التصادم نوع على
بنظام■ الهوائية الوسائد انفتاح  SRSظروف

الواقية الستائر وذات الجانبية الهوائية الوسائد
)SRSبنظام

الهوائية● والوسائد الجانبية الهواء وسائد تنفتح
بنظام الواقية الستائر حدوثSRSذات حالة في

قوة المحدد اإلطالق مستوى تتجاوز صدمة
تصادم عن ناتجة صدمة قوة يساوي بمستوى

وزنها السيارة١٥٠٠سيارة بكابينة تقريبًا كجم
سرعة على السيارة اتجاه مع متعامد باتجاه

ساعة٣٠ - ٢٠تقارب كم
ذات● الهوائية الوسائد من كل تنفتح أن يحتمل كما

بنظام الواقية حدوثSRSالستائر حال في
شديد جانبي تصادم

الستائر● ذات الهوائية الوسائد أيًضا تنفتح قد
بنظام السيارةSRSالواقية تعرض حالة في

شديد أمامي لتصادم
أكياس■ فيها تنتفخ تنفتح قد التي الظروف

بنظام المزودة وقوعSRSالهواء حاالت غير ،
التصادم

بنظام أمامية هوائية وسائد أيًضا  SRSتنفتح
بنظام واقية ستائر ذات هوائية فيSRSووسائد

السفلي الجانب على شديدة صدمة حدوث حالة
لذلك األمثلة بعض يبين التوضيحي الشكل لسيارتك

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

انتفاخ■ في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
بنظام الهوائية الهوائيةSRSالوسائد الوسائد

األماميةSRSبنظام
بنظام األمامية الهوائية الوسائد تنتفخ  SRSال

أو جانبي لتصادم السيارة تعّرض عند عامة بصفة
لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت إذا أو خلفي

وقوع حالة في ولكن، منخفضة سرعة عند أمامي
تباطؤ حدوث في قوته تتسبب نوع أي من حادث
الهوائية الوسائد تنفتح فربما كافية، بدرجة أمامي

بنظام .SRSاألمامية
الجانب● من تصادم
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الخلف● من تصادم
السيارة● انقالب

انفتاح■ في تتسبب ال قد التي التصادمات أنواع
بنظام المزودة الهواء وسائدSRSأكياس

بنظام جانبية ذاتSRSهوائية هوائية ووسائد
واقية ستائر

وذات الجانبية الهوائية الوسائد تفعيل يتم ال قد
بنظام الواقية السيارةSRSالستائر كانت إذا

تصادم أو معينة بزوايا جانبي لتصادم معرضة
مقصورة منطقة بخالف السيارة بهيكل جانبي

الركاب
منطقة● بخالف السيارة لجسم الجانب من تصادم

الركاب مقصورة
بزاوية● جانبي تصادم

بنظام الجانبية الهوائية الوسائد تنتفخ  SRSال
أو أمامي لتصادم السيارة تعّرض عند عامة بصفة
لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت إذا أو خلفي

منخفضة سرعة عند جانبي
األمام● من تصادم
الخلف● من تصادم
السيارة● انقالب

بنظام الواقية الستائر ذات الهوائية الوسائد تنتفخ ال
SRSإذا أو خلفي التعّرضلتصادم عند عامة بصفة

أمامي أو جانبي لتصادم تعرضت أو السيارة انقلبت
منخفضة سرعة عند

الخلف● من تصادم
السيارة● انقالب

تويوتا■ بوكيل االتصال عليك يتعين متى
أو للفحصو السيارة ستحتاج التالية، الحاالت في
ممكن وقت أسرع في تويوتا بوكيل اتصل التصليح

بنظام● المزودة الهواء أكياس من كيس أي انتفاخ
SRS.

السيارة● تعرض أو السيارة مقدمة تشّوه أو تلف
بانتفاخ للتسبب الكافية بالقوة يكن لم لحادث

بنظام األمامية الهوائية .SRSالوسائد

أحد● من جزء في ثقب أو تشّوه أو تلف حدوث
حالة في أو به، المحيطة المنطقة أو األبواب
الكافية بالقوة يكن لم لحادث السيارة تعرض
والوسائد الجانبية الوسائد بانتفاخ للتسبب

بنظام الواقية الستائر ذات .SRSالهوائية
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بطانة● في تلف أو تشققات أو خدوش حدوث
من بالقرب العدادات لوحة في أو القيادة عجلة
أو األمامي بالراكب الخاصة الهوائية الوسادة

القياس أجهزة لوحة من السفلي الجزء

أسطح● في تلف أو تشققات أو خدوش حدوث
جانبية هوائية وسائد على تحتوي التي المقاعد

.SRSبنظام

أجزاء● في تلف أو تشققات أو خدوش حدوث
األجزاء أو الخلفية القوائم أو األمامية القوائم

التي البطانة بالسقف الجانبي بالقضيب الزينية
الستائر ذات الهوائية الوسائد على بداخلها تحتوي

بنظام .SRSالواقية

تحذير
الهوائية■ بالوسائد خاصة احتياطية تنبيهات

SRSبنظام
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

بنظام المزودة الهواء بأكياس .SRSالمتعلقة
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
وضع● السيارة ركاب وجميع السائق على يجب

صحيح نحو على مقاعدهم أحزمة
بنظام المزودة الهواء أكياس  SRSتعتبر

مع لالستعمال مصّممة تكميلية تجهيزات
المقاعد أحزمة

بنظام● الهوائية الوسادة للسائقSRSتنفتح
أو الوفاة في تتسبب أن ويمكن كبيرة، بقوة

السائق كان إذا خاصة خطيرة بجروح اإلصابة
الهوائية الوسادة من جًدا قريبًا

الخاصة الهوائية الوسادة خطورة نطاق أن بما
أول هي مرحلة٧٥ - ٥٠بالسائق من مم

بعد على نفسك إبقاء فإن لذا مم٢٥٠االنتفاخ،
سيوفر بالسائق الخاصة الهوائية الوسادة من
المسافة هذه قياس يتم كافيًا أمان مستوى لك
الصدري قفصك إلى القيادة عجلة مركز من

من أقل مسافة على تجلس كنت مم٢٥٠إذا
طرق بعدة قيادتك موضع تغيير يمكنك اآلن،

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

مريح نحو على الدواسات
قليالً• المقعد ظهر أِمل

فإن السيارات، تصاميم اختالف من الرغم على
المسافة تحقيق يمكنهم السائقين من الكثير

في٢٥٠ السائق مقعد كان ولو حتى مم،
خالل من ببساطة وذلك أمامي، موضع أقصى
ظهر إمالة كانت إذا قليالً المقعد ظهر إمالة
موضع فارفع للطريق، رؤيتك ستعيق مقعدك
أو تحتك تنزلق ال ثابتة وسادة بوضع جلوسك
بهذه مزودة سيارتك كانت إذا مقعدك ارفع

الخاصية
فقم• للضبط، قابلة القيادة عجلة كانت إذا

الوسادة اتجاه سيحّول هذا لألسفل بإمالتها
ورقبتك رأسك من بدالً صدرك نحو الهوائية
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تحذير
به موصى هو كما المقعد ضبط يتم أن يجب

الدواسات على السيطرة على المحافظة مع أعاله،
القياس أجهزة للوحة رؤيتك وعلى القيادة وعجلة

بوضوح
بنظام● الهوائية الوسادة للراكبSRSتنفتح

في التسبب ويمكنها أيًضا، كبيرة بقوة األمامي
إذا خاصة خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
الوسادة من جًدا قريبًا األمامي الراكب كان

األمامي الراكب مقعد يكون أن يجب الهوائية
ضبط مع الهوائية الوسادة عن يمكن ما أبعد
األمامي الراكب يكون بحيث المقعد ظهر

باستقامة جالًسا
أو● و الجالسون األطفال أو الرضع األطفال

يتعرضون قد صحيحة غير بصورة المثبتون
انفتاح عند خطيرة بجروح اإلصابة أو للوفاة
ما الذي الطفل أو الرضيع الهوائية الوسادة
المقعد حزام استعمال على جًدا صغيًرا زال

باستعمال صحيحة بطريقة تثبيته يتم أن يجب
بشدة تويوتا توصي الطفل حركة تقييد نظام
المقاعد في واألطفال الرّضع جميع بجلوس
نحو على حركتهم وتقييد للسيارة الخلفية
أمانًا أكثر الخلفية المقاعد تعتبر صحيح
األمامي الراكب مقعد من واألطفال للرضع

)٤٠ص←
لوحة● على تتكئ أو المقعد حافة على تجلس ال

العدادات

هوائية● وسادة أمام بالوقوف لطفل تسمح ال
علىSRSبنظام الجلوس أو األمامي للراكب

األمامي بالمقعد راكب ركبتي

أشياء● بوضع األمامية المقاعد لركاب تسمح ال
ركبهم على

القضيب● أو الباب على االتكاء إلى تعمد ال
والجانبية األمامية القوائم أو للسقف، الجانبي

والخلفية

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

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

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

القياس
عند مقذوفات األشياء هذه تصبح أن يمكن

بنظام الهوائية الوسادة الخاصةSRSانفتاح
الركبة ومنطقة األمامي والراكب بالسائق

الزجاج● أو الباب مثل بمناطق شيء أي تعلق ال
أو األمامي القائم أو الجانبية النوافذ أو األمامي
ومقبض الجانبي السقف قضيب أو الخلفي

المساعدة

غير● أو المعاطف عالقات تعليق إلى تعمد ال
تعليق خطافات على الصلبة األشياء من ذلك
األشياء هذه جميع تصبح أن يمكن المعطف
بإصابتك أو الوفاة في تتسبب وقد مقذوفات

الوسائد انفتاح حال في خطيرة بجروح
بنظام الواقية الستائر ذات .SRSالهوائية

المنطقة● في موضوع فينيل غطاء يوجد كان إذا
الهوائية الوسادة فيها تنفتح أن يُفترض التي

نزعهSRSبنظام من فتأكد للركبة،

األجزاء● تغطي التي المقاعد ملحقات تَستخِدم ال
المزودة الجانبية الهواء أكياس فيها تنتفخ التي

معSRSبنظام الملحقات هذه تتداخل فقد ،
بنظام المزودة الهواء أكياس قدSRSانتفاخ

من الجانبية الهواء وسائد الملحقات هذه تمنع
أو النظام تعطل قد أو صحيح، بشكل تنتفخ أن

الجانبية الهواء وسائد انتفاخ في تتسبب
عن يسفر أو الوفاة إلى يؤدي ما الخطأ، بطريق

خطيرة إصابة
الهوائية● الوسائد مكونات تعّرضمنطقة ال

أوSRSبنظام للصدمات األمامية األبواب أو
أن يمكن بذلك فالقيام بالغة لقوة تعرضها
الهواء أكياس في خلل حدوث في يتسبب

بنظام .SRSالمزودة
انفتاح● بعد المكونات من جزء أي تلمس ال

بنظام المزودة الهواء أكياس  SRSانتفاخ
ساخنة تكون قد ألنها مباشرة

انفتاح● بعد التنفس في صعوبة واجهت إذا
بنظام المزودة الهواء فافتحSRSأكياس ،

هواء بدخول للسماح النوافذ أو األبواب أحد
من تأكد آمنًا ذلك كان إن السيارة غادر أو نقي
وذلك يمكن ما بأسرع إلزالتها بقايا أية غسل

البشرة تهيّج لمنع
تخزين● مناطق في تشقق أو تلف حدث إذا

بنظام المزودة الهوائية مثلSRSالوسائد
بالقائمين الزينية واألجزاء القيادة عجلة بطانة
تويوتا وكيل من فاطلب والخلفي، األمامي

استبدالها
بنظام■ الهوائية الوسائد نظام مكونات تعديل

SRSوالتخلصمنها
التعديالت من بأي تقوم أو سيارتك تتخلصمن ال

أن يمكن تويوتا وكيل استشارة دون التالية
بنظام المزودة الهواء أكياس أوSRSتتعطل

أو الوفاة عن يُسفر ما توقع دون تنتفخ تنفتح
خطيرة بجروح اإلصابة

الهواء● أكياس وتصليح وتفكيك ونزع تركيب
بنظام SRSالمزودة
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تحذير
عجلة● استبدال أو نزع أو تعديالت أو تصليحات

لوحة أو القياس أجهزة لوحة أو القيادة
القوائم أو المقاعد فرش أو المقاعد أو العدادات

القضيب أو والخلفية والجانبية األمامية
أو األمامي الباب لوحات أو للسقف الجانبية
الباب سماعات أو األمامي الباب إطارات

األمامي
إحداث● مثل األمامي الباب بلوحة تعديالت

فيه ثقب
أو● األمامي السيارة رفرف تعديل أو تصليح

الركاب مقصورة جوانب أو األمامي المصّد
قضبان● المصدات، قضبان الشبكة غطاء تثبيت

أو الثلج جرافات أو ، إلخ الكنغر، من الحماية
الروافع

للسيارة● التعليق نظام تعديل
استقبال● جهاز مثل إلكترونية أجهزة تركيب

واستقبال إرسال جهاز نقال سلكي ال وإرسال
أسطوانات مشغالت أو سلكية ال CDموجات

العادم غازات عن احتياطية تنبيهات

ضارة مواد على العادم غازات تحتوي
استنشاقها حالة في اإلنسان بجسم

تحذير
الكربون أكسيد أول غاز العادم غازات تتضمن

)COوالرائحة اللون عديم غاز وهو الضار
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
غازات تسرب في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
وقوع إلى يؤدي وقد السيارة داخل إلى العادم
إلى يؤدي قد ما بالدوار الشعور سببه حادث
خطيرة صحية التعرضلمشكلة أو الوفاة

القيادة■ أثناء مهمة نقاط
مغلًقا● الخلفي الباب أبِق
حتى● السيارة في العادم غازات شممت إذا

النوافذ فافتح مغلًقا، الخلفي الباب يكون عندما
أقرب في تويوتا وكيل لدى السيارة وافحص

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

النظام فأوقف الجراج، مثل مغلقة، منطقة
الهيدروجيني

النظام● يكون بينما السيارة تترك ال
طويلة لفترة التشغيل وضع في الهيدروجيني
الوضع، هذا مثل تجنب الممكن من يكن لم إذا
من وتأكد مفتوح مكان في السيارة فأوقف
مقصورة إلى العادم أبخرة دخول عدم

السيارة
منطقة● في دائًرا الهيدروجيني النظام تترك ال

إذا الثلج فيها يهطل أو الثلوج فيها تتراكم
يكون بينما السيارة حول الثلج أكوام تراكمت
غازات تتجمع فقد دائًرا، الهيدروجيني النظام

السيارة داخل إلى وتتسرب العادم
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تحذير
العادم■ أنبوب

كانت إذا دورية بصفة العادم فحصنظام يجب
أو التآكل، عن ناجمة تشققات أو ثقوب أي هناك
طبيعي غير صوت أو الوصالت إحدى في تلف
سيارتك فحصوتصليح من فتأكد العادم، من

تويوتا وكيل بواسطة
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الطفل.٢-١ سالمة

أطفال بمصاحبة الركوب

وجود عند التالية التنبيهات اعتبارك في ضع
السيارة داخل أطفال

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

صحيحة
المقاعد في األطفال يجلس بأن يوصى

المقصودة غير المالمسة لتجنب الخلفية
الماسحة مفتاح أو السرعة تغيير لذراع

ذلك إلى ما أو
الباب في األطفال حماية قفل استعمل

فتح لتجنب النوافذ قفل مفتاح أو الخلفي
تشغيل أو القيادة أثناء للباب األطفال

←) قصد دون اآللية ،  ١١٢صالنوافذ
١٤٢(
بتشغيل الصغار لألطفال تسمح ال

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

ذلك إلى وما

تحذير
السيارة■ داخل أطفال وجود عند

وال السيارة، في مراقبة دون أبًدا األطفال تترك ال
المفتاح استخدام أو بحمل لألطفال أبًدا تسمح
تغيير أو السيارة تشغيل بدء األطفال بإمكان

قد المحايد الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وضع
لتعّرضاألطفال خطورة أيًضا هناك تكون
خالل من وذلك بجروح اإلصابة إلى أنفسهم

فتحة أو عادية سقف فتحة أو النوافذ في لعبهم
للسيارة أخرى مميزات أي أو بانورامية السقف
أو الحرارة درجة ارتفاع فإن ذلك، إلى باإلضافة
أن يمكن السيارة داخل شديدة بدرجة انخفاضها

لألطفال مميتًا يكون
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تذّكرها ينبغي ٤٠صأمور
الطفل حركة تقييد نظام استخدام ٤١صعند

وضعية لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
٤٤صجلوس

الطفل حركة تقييد نظام تركيب صطريقة
٤٨

المقعد• حزام باستعمال ٤٩صالتثبيت
نظام• باستخدام للتثبيتISOFIXمثبت

٥٠صالسفلي
العلوي• الحزام تثبيت ٥١صاستخدام

تفرض فيها تقيم التي الدولة كانت إذا
الطفل، حركة تقييد بأنظمة خاصة لوائح
ليقوم تويوتا بوكيل االتصال فيرجى

الطفل حركة تقييد أنظمة بتركيب
حتى الطفل حركة تقييد نظام استعمل

لوضع كافية بدرجة كبيًرا حجمه يصبح
صحيحة بطريقة السيارة مقعد حزام

المناسب الطفل حركة تقييد نظام اختر
وحجمه الطفل لعمر

تقييد أنظمة جميع تتوافق ال أنه إلى انتبه
السيارات جميع مع الطفل حركة

أو الطفل حركة تقييد نظام استخدام قبل
مواضع مع توافقه مدى من تحقق شرائه،

←) )٤٤صالمقعد

الطفل حركة تقييد أنظمة

في الطفل حركة تقييد نظام تركيب قبل
بعض مراعاة عليك سيتوجب السيارة،

أنظمة من المختلفة واألنواع االحتياطات،
وسائل على عالوة الطفل؛ حركة تقييد

هذا في وارد هذا وكل ذلك، ونحو التركيب،
الدليل

أثناء الطفل حركة تقييد نظام استخدم
استخدام يمكنه ال صغير طفل مع الركوب
لسالمة صحيح نحو على المقعد حزام

الطفل حركة تقييد نظام بتركيب قم الطفل،
اتباع من تأكد الثاني الصف مقاعد أحد على
التشغيل دليل في الواردة التركيب طريقة

الحركة تقييد نظام مع المرفق

المحتويات جدول

تذّكرها ينبغي أمور

تحذير
الطفل■ ركوب أثناء

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
حوادث● حاالت في فعالة حماية على للحصول

حركة تقييد يجب المفاجئ، والتوقف السيارات
حزام باستعمال صحيحة بطريقة الطفل
ُمرّكب الطفل حركة لتقييد نظام أو المقعد
التركيب، تفاصيل لمعرفة صحيحة بطريقة

تقييد نظام مع المرفق التشغيل دليل إلى ارجع
عن عامة إرشادات تتوافر الطفل حركة

الدليل هذا في التركيب
تقييد● نظام استعمال على بشدة تويوتا تحّث

الطفل لوزن والمطابق المالئم الطفل حركة
الثاني الصف مقعد على وتركيبه وحجمه،

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

األمامي بالمقعد الثاني الصف مقعد
شخص● ذراع أو ذراعيك بين بالطفل اإلمساك

في الطفل حركة تقييد لنظام بديالً ليس آخر
يرتطم أن يمكن الطفل فإن حادث، وقوع حالة
يحمله من بين ينحشر أو األمامي، بالزجاج

السيارة مقصورة أجزاء وبين
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على■ الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند
األمامي الراكب مقعد

الطفل حركة تقييد أنظمة رّكب الطفل، لسالمة
نظام تركيب يكون عندما الثاني الصف بمقاعد
يمكن ال أمامي راكب بمقعد الطفل حركة تقييد
نظام رّكب ثم يلي كما المقعد اضبط تجنبه،

الطفل حركة تقييد

الخلف إلى بالكامل األمامي المقعد حّرك
الموضع إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

تماًما القائم
وظهر الطفل مقعد بين فجوة وجود حالة في

إلى تصل أن إلى المقعد ظهر زاوية اضبط المقعد،
جيدة تالمس نقطة

نظام يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد

بإزالته فقم الرأس، مسند
أعلى إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

وضع

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام استعمال

كما الطفل حركة تقييد نظام تركيب عدم حالة في
يتعرض فربما الصحيح، موضعه في ينبغي

أو بالغة إصابات إلى الركاب من غيره أو الطفل
االنحراف أو الفرملة حالة في الوفاة ربما

التعّرضلحادثة أو المفاجئ
جراء● عنيف الصطدام السيارة تعرض حالة في

يتعرض أن المحتمل فمن ذلك، نحو أو حادثة
سريًعا يظهر ال لتلف الطفل حركة تقييد نظام

النظام هذا تستخدم ال الحاالت، هذه وفي
مجدًدا

صعوبة● تجد قد الطفل، حركة تقييد لنظام تبًعا
تحقق الحاالت، تلك في تركيبه في استحالة أو

الطفل حركة تقييد نظام مالءمة مدى من
←) السيارة في احرص٤٤صللتركيب

بعد والتركيب االستخدام بقواعد االلتزام على
الطفل حركة تقييد نظام تثبيت طريقة قراءة
التشغيل دليل عن فضالً الدليل، هذا في بعناية

الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق
الطفل● حركة تقييد نظام تركيب احرصعلى

عدم أثناء حتى المقعد على صحيح نحو على
حركة تقييد نظام بتخزين تقم ال استعماله
الركاب مقصورة في تثبيته دون من الطفل

حركة● تقييد نظام نزع الضرورة استدعت إذا
بإحكام خّزنه أو السيارة من فأخرجه الطفل،

األمتعة مقصورة في

الطفل حركة تقييد نظام استخدام عند

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام استخدام عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
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تحذير
حركة● تقييد نظام استخدام باتًا منًعا يمنع

الراكب مقعد على الخلف إلى مواجه الطفل
األمامي

االنتفاخ قوة فإن حادث، وقوع حالة في
يمكن األمامي للراكب الهوائية للوسادة السريع
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة تسبب أن

لألطفال

الشمس● حاجب على ملصقات ملصق يوجد
تركيب حظر إلى يشير الراكب بجهة الجانبي
على للخلف المتجه الطفل حركة تقييد نظام

األمامي الراكب مقعد
الملصق تفاصيل التوضيحي الشكل يبيّن

الملصقات
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تحذير

تحذير
تقييد● نظام سوى األمامي المقعد على تضع ال

الحاالت في األمام إلى المواجه الطفل حركة
تقييد نظام تركيب عند تجنبها يمكن ال التي
مقعد على األمام إلى المواجه الطفل حركة

أقصى إلى للخلف المقعد حرك األمامي، الراكب
بذلك القيام عدم يؤدي أن يمكن ممكن موضع

إذا خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
انتفخت الهوائية الوسادات انفتحت

من● جزء أي أو رأسه بإسناد للطفل تسمح ال
القوائم أو المقعد منطقة أو الباب على جسمه

الجانبي القضيب أو الخلفية أو األمامية
أن يفترض التي المواضع هي وهذه للسقف،
بنظام الجانبية الهوائية الوسائد منها تنفتح

SRSالواقية الستائر ذات الهوائية الوسائد أو
فيSRSبنظام جالًسا الطفل كان ولو حتى

الوسائد انتفاخ الطفل حركة تقييد نظام مقعد
ذات الهوائية والوسائد الجانبية الهوائية

بنظام الواقية خطًرا،SRSالستائر يشكل
أو الطفل وفاة في تتسبب أن للصدمة ويمكن

خطيرة بجروح إصابته

مقعد● الصغار األطفال مقعد تركيب عند
على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد ، معزز
بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل كتف وسط
ساقًطا يكون ال بحيث ولكن الطفل رقبة عن

الطفل كتف على
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وضعية■ لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
جلوس

أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق يوضح
←) الطفل حركة أنظمة٤٥صتقييد نوع

استخدامها يمكن التي الطفل حركة تقييد
باستخدام تركيبها الممكن الجلوس وأوضاع

الرموز
مع المحدد الطفل حركة تقييد نظام من تحقق

وضعية كل مع التوافق تأكيد قبل يلي ما
الطفل حركة تقييد بأنظمة جلوس

مع■ جلوس وضعية كل توافق تأكيد قبل
الطفل حركة تقييد أنظمة

الطفل١ حركة تقييد نظام معايير من تحقق
يتوافق الطفل حركة لتقييد نظاًما استخدم

معايير أو١ * UN(ECE) R44 مع
 UN(ECE) R129 * ١،٢.

أنظمة على التالية االعتماد عالمة توجد
المتطابقة الطفل حركة تقييد

على المرفقة االعتماد عالمة من تحقق
الطفل حركة تقييد نظام

المعروض الالئحة لرقم مثال
اعتماد ٣* UN(ECE) R44عالمة

لعالمة المطبّق الطفل وزن نطاق موضح
.UN(ECE) R44اعتماد

اعتماد ٣* UN(ECE) R129عالمة

إضافة المطبّق الطفل ارتفاع نطاق موضح
اعتماد لعالمة المتوافرة األوزان إلى

UN(ECE) R129.
حركة٢ تقييد نظام تصنيف من تحقق

الطفل
حركة تقييد نظام اعتماد عالمة من تحقق

التالية التصنيفات أي لمعرفة الطفل
الطفل حركة تقييد لنظام مناسب

دليل من تحقق التأكد، عدم حالة في كذلك،
حركة تقييد نظام مع المضمن المستخدم

تحذير
المناسب● الطفل حركة تقييد نظام استخدم

المقعد على بتركيبه وقم وحجمه، الطفل لعمر
الخلفي

حركة● تقييد نظام يعيق السائق مقعد كان إذا
صحيح، نحو على تركيبه دون ويحول الطفل
على الطفل حركة تقييد نظام بتركيب فقم

األيمن الخلفي المقعد

يعيق● ال بحيث األمامي الراكب مقعد اضبط
الطفل حركة تقييد نظام

لكل الطفل حركة تقييد نظام توافق
جلوس وضعية
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حركة تقييد نظام ببائع اتصل أو الطفل،
الطفل

"عام"•
عام"• "شبه
"مقيّد"•
السيارة"• "حسب

 UN(ECE)وUN(ECE) R44تُعد:١*
R129المتحدة األمم من محددتين الئحتين

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

االتحاد منطقة خارج المتوافرة تكون ال قد
األوروبي

المنتج:٣* على بناًء المعروضة العالمة تختلف ربما
تقييد■ أنظمة مع جلوس وضعية كل توافق

الطفل حركة

إذا:١* الخلف إلى بالكامل األمامي المقعد حّرك
فقم للتعديل، قابالً الراكب مقعد ارتفاع كان

ممكن موضع أعلى إلى بتعديله

*٤*١،٢،٣

*٢،٣

*٢،٣

*٢،٣

*٢

*٢

من الطفل حركة تقييد لنظام مناسب
المقعد بحزام المثبت "الشاملة" الفئة
الطفل حركة تقييد لنظام مناسب

ISOFIX.

العلوي الحزام تثبيت نقطة يتضمن
حركة تقييد نظام استخدام باتًا منًعا يمنع

مقعد على الخلف إلى مواجه الطفل
األمامي الراكب
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القائم:٢* الموضع إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند تماًما
المقعد، وظهر الطفل مقعد بين فجوة وجدت إذا

إلى تصل أن إلى المقعد ظهر زاوية فاضبط
جيدة تالمس نقطة

تقييد:٣* نظام يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
الرأس، مسند إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة

بإزالته فقم
إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا، يكن لم وإن

وضع أعلى
المواجه:٤* الطفل لحركة تقييد نظام إال تستخدم ال

لألمام

الطفل■ حركة تقييد أنظمة حول التفصيلية المعلومات

نظامISOFIXأنظمة استخدام يمكن التثبيت" اختالف"آلية حسب مقسمة الطفل حركة لتقييد
أعاله الجدول في المذكورة التثبيت" "آلية بـ الخاصة جلوس أوضاع في الطفل حركة تقييد

التالي الجدول من تأكد التثبيت"، "آلية عالقة لنوع بالنسبة
على العثور من تتمكن لم إذا أو التثبيت" "آلية نوع على يحتوي ال الطفل حركة تقييد نظام كان إذا

المقعد موضع

الجلوس وضعية رقم

الحزام لفئة مناسبة جلوس وضعية
ال نعم العام

نعم
إلى متجه
فقط األمام

نعمنعمنعمنعمنعم

جلوس الi-Sizeوضعية الالالالالالنعم
التثبيت آللية مناسبة جلوس وضعية

الالالالالالالL1/ L2الجانبية

للخلف المواجه التثبيت آلية يناسب
)R1/ R2X/ R2/ R3الالR1، R2X،

R2  ،R3الR1، R2X،
R2  ،R3الال

لألمام المواجه التثبيت آلية يناسب
)F2X/ F2/ F3الالF2X، F2  ،

F3الF2X، F2  ،
F3الال

الصغار األطفال مقعد لتثبيت مناسب
)B2/ B3الالB2، B3الB2، B3الال
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لالطالع السيارات" "قائمة الطفل حركة تقييد نظام إلى الرجوع يرجى ، أدناه الجدول في معلومات
الطفل مقعد بائع من استفسر أو التوافق معلومات على

تقييد أنظمة أنواع بعض تثبيت إحكام عند
يكون ال قد الخلفية، المقاعد في الطفل حركة
في صحيح نحو على المقاعد أحزمة استعمال
الطفل حركة تقييد نظام من القريبة المواضع
على التأثير دون أو إعاقته دون ممكنًا أمًرا

حزام مالءمة احرصعلى المقعد حزام فاعلية
وأسفل بكتفك مروًرا جيًدا الخاصبك المقعد
نظام أعاقه إذا أو كذلك، يكن لم إذا وركيك

مختلف موضع إلى فتحّرك الطفل، حركة تقييد
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
في الطفل حركة تقييد نظام تركيب عند

األمامي المقعد اضبط الخلفية، المقاعد
تقييد نظام أو الطفل يتعارضمع ال بحيث

الطفل حركة
،دعم بقاعدة مزود طفل مقعد تركيب عند

ظهر يتعارضمع الطفل مقعد كان إذا

فاضبط الدعم، قاعدة على تثبيته عند المقعد
يزول حتى الخلف إلى المقعد ظهر

التعارض
أمام المقعد بحزام الكتف مثبت كان إذا

وسادة فحّرك الطفل، مقعد حزام موّجه
األمام إلى المقعد

كان إذا الصغار، األطفال مقعد تركيب عند
الطفل حركة تقييد نظام في الموجود طفلك
زاوية فاضبط للغاية، مستقيم وضع في

التثبيت الوصفآلية
F3لألمام ومواجهة كامل بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
F2لألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة

F2Xلألمام منخفضومواجهة بارتفاع الطفل حركة تقييد أنظمة
R3للخلف ومواجهة كامل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
R2للخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة

R2Xللخلف ومواجه ُمقّلل بحجم الطفل حركة تقييد أنظمة
R1للخلف مواجه رضيع مقعد
L1للخلف مواجه أيسر الرضيع مهد رضيع مقعد
L2للخلف مواجه أيمن الرضيع مهد رضيع مقعد
B2الصغار األطفال مقعد
B3الصغار األطفال مقعد
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كان وإذا مريح وضع أكثر إلى المقعد ظهر
حزام موّجه أمام المقعد بحزام الكتف مثبت

إلى المقعد وسادة فحّرك الطفل، مقعد
األمام

تقييد نظام تركيب عملية يوضح الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل دليل أن من تأكد
الطفل حركة

الطفل حركة تقييد نظام تركيب طريقة

التركيب الصفحةطريقة

المقاعد حزام ٤٩صُملحق

لنظام السفلية المثبتات ملحق
ISOFIX٥٠ص

العلوي الحزام تثبيت ٥١صملحق
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باستعمال■ الطفل حركة تقييد نظام تركيب
المقعد حزام

لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب
الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل
المستعمل الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا
المعلومات تكن لم أو "عام" الفئة ضمن يقع
إلى فارجع ، الجدول في واردة المطلوبة
تصنيع جهة تقدمها التي السيارات" "قائمة

مواضع على لالطالع الطفل حركة تقييد نظام
من تحقق أو والمتعددة، الممكنة التركيب
←) الطفل مقعد بائع سؤال بعد صالتوافق

٤٥،  ٤٤(
حركة١ تقييد نظام تركيب يلزم كان إذا

فارجع األمامي، الراكب مقعد على الطفل
مقعد٤١صإلى تعديل كيفية لمعرفة

األمامي الراكب
الموضع٢ إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

تماًما القائم
وجدت إذا لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند
زاوية فاضبط المقعد، وظهر الطفل مقعد بين فجوة
جيدة تالمس نقطة إلى تصل أن إلى المقعد ظهر

نظام٣ يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد
يكن لم وإن بإزالته فقم الرأس، مسند
أعلى إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا،

←) )١٣٣صوضع
حركة٤ تقييد نظام عبر المقعد حزام مّرر

اإلبزيم في الحزام طرف وأدخل الطفل
حزام ثبت الحزام التواء عدم من تأكد
حركة تقييد نظام في بإحكام المقعد

نظام مع المرفقة لإلرشادات وفًقا الطفل
الطفل حركة تقييد

مزوًدا٥ الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا
فثبت ، المقعد بحزام القفل ميزة بقفل
مشبك باستخدام الطفل حركة تقييد نظام

القفل

الطفل،٦ حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف حّركه

←) آمن نحو )٥٠صعلى
الُمرّكب■ الطفل حركة تقييد نظام إزالة

مقعد بحزام
حزام واسحب اإلبزيم تحرير زر على اضغط

بالكامل المقعد
حركة تقييد نظام يندفع ربما اإلبزيم، تحرير عند
حرر ثم المقعد مسند الرتداد نتيجة ألعلى الطفل

الطفل حركة تقييد نظام تثبيت مع اإلبزيم
فاحرصعلى تلقائيًا، المقعد حزام اللتفاف نظًرا

التخزين وضع إلى ببطء إعادته

التثبيت الطفل حركة تقييد نظام
الِمقعد بحزام باستعمال
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الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند
نظام لتركيب القفل مشبك استخدام إلى تحتاج قد

قبل من المزودة اإلرشادات اتبع الطفل حركة تقييد
يكن لم إذا الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة
فيمكنك قفل، بمشبك مزوًدا الطفل حركة تقييد نظام
القفل مشبك تويوتا وكيل من التالية القطعة شراء

الطفل حركة تقييد لنظام
القطعة )73119-22010رقم

تقييدISOFIXمثبتات■ نظام السفلية
الطفل )ISOFIXحركة

الثاني الصف لمقاعد سفلية مثبتات تتوفر
الخارجية

مثبتات■ باستخدام  ISOFIXالتركيب
الطفل حركة تقييد نظام السفلية

ISOFIX(
لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب

الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل
المستعمل الطفل حركة تقييد نظام يكن لم إذا
المعلومات تكن لم أو "عام" الفئة ضمن يقع
إلى فارجع ، الجدول في واردة المطلوبة
تصنيع جهة تقدمها التي السيارات" "قائمة

مواضع على لالطالع الطفل حركة تقييد نظام
من تحقق أو والمتعددة، الممكنة التركيب
←) الطفل مقعد بائع سؤال بعد صالتوافق

٤٥،  ٤٤(
الموضع١ إلى المقعد ظهر زاوية اضبط

تماًما القائم
وجدت إذا لألمام، المواجه الطفل مقعد تركيب عند
زاوية فاضبط المقعد، وظهر الطفل مقعد بين فجوة
جيدة تالمس نقطة إلى تصل أن إلى المقعد ظهر

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
إذا● المقعد حزام في باللعب لألطفال تسمح ال

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

عن تُسفر أن يمكن أخرى خطيرة إلصابات
تحرير من تتمكن ولم هذا حدث إذا الوفاة

الحزام قص يجب اإلبزيم، من الحزام
مقص باستعمال

مقفالن● الحزام وطرف الحزام أن من تأكد
المقعد حزام التواء عدم ومن بإحكام

واليمين،● لليسار الطفل حركة تقييد نظام حّرك
بإحكام تركيبه من للتأكد والخلف ولألمام

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

مقعد● الصغار األطفال مقعد تركيب عند
على الكتف حزام مرور من دائًما تأكد ، معزز
بعيًدا الحزام يبقى أن يجب الطفل كتف وسط
ساقًطا يكون ال بحيث ولكن الطفل رقبة عن

الطفل كتف على
قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع

الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

بمثبتات المثبت الطفل حركة تقييد نظام
ISOFIXالسفلية
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نظام٢ يتعارضمع الرأس مسند كان إذا
إزالة باإلمكان وكان الطفل حركة تقييد
يكن لم وإن بإزالته فقم الرأس، مسند
أعلى إلى الرأس مسند فاضبط ممكنًا،

←) )١٣٣صوضع
الخاصة،٣ التثبيت قضبان أوضاع من تحقق

إلى الطفل حركة تقييد نظام بتركيب وقم
المقعد

مسند بين الواقعة المساحة في القضبان تركيب يتم
المقعد وظهر المقعد

الطفل،٤ حركة تقييد نظام تركيب بعد
تركيبه من للتأكد ولألمام للخلف حّركه

←) آمن نحو )٥٠صعلى

العلوي■ الحزام مثبتات
الصف مقاعد لكل العلوي الحزام مثبتات تتوفر

الخارجية الثاني
تثبيت عند العلوي الحزام مثبتات استخدم

العلوي الشريط

العلوي الحزام مثبتات
العلوي الشريط

الحزام■ مثبتات في العلوي الحزام تثبيت
العلوي

لدليل وفًقا الطفل حركة تقييد نظام رّكب
الطفل حركة تقييد نظام مع المرفق التشغيل

موضع١ أقصى إلى الرأس مسند اضبط
علوي

حركة تقييد نظام تركيب يعيق الرأس مسند كان إذا
وكان العلوي التثبيت حزام شريط أو الطفل
←) بإزالته فقم الرأس، مسند إزالة صباإلمكان

١٣٣(

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

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

المقعد ضبط إلى أبًدا تعمد

عدم● من تأكد السفلية، المثبتات استعمال عند
عدم ومن المثبتات حول غريبة مواد وجود

حركة تقييد نظام خلف المقعد حزام احتباس
الطفل

قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

العلوي الحزام تثبيت استخدام
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وثبّت٢ العلوي الحزام مثبت غطاء افتح
قم ثم العلوي الحزام مثبت على الخطاف

العلوي الشريط بربط
←) بإحكام العلوي الشريط تثبيت من صتأكد

٥٠(
مسند رفع مع الطفل حركة تقييد نظام تثبيت عند
أسفل العلوي الشريط تمرير احرصعلى الرأس،

الرأس مسند

خطاف
العلوي الشريط

تحذير
الطفل■ حركة تقييد نظام تركيب عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
عدم● من وتأكد بإحكام العلوي الشريط ثبّت

الحزام التواء
بخالف● آخر شيء بأي العلوي الشريط تثبّت ال

تركيب تم الذي للمقعد العلوي الحزام مثبت
به الطفل حركة تقييد نظام

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

قبل● من المزودة التركيب تعليمات جميع اتبع
الطفل حركة تقييد لنظام المصنعة الجهة

رفع● مع الطفل حركة تقييد نظام تثبيت عند
ثم الرأس مسند رفع يتم أن بعد الرأس، مسند
خفضمسند تجنب العلوي، الحزام تثبيت

الرأس

مالحظة
العلوي■ الحزام مثبتات

الغطاء غلق من تأكد االستخدام، عدم حالة في
الغطاء يتلف ربما مفتوًحا، البقاء حالة ففي
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الهجين.٣-١ النظام

النظام■ مكونات

الفعلي الواقع عن يختلف أن ويمكن للشرح مثال هو التوضيحي الرسم هذا
البنزين محرك

الجر موتور األمامي الكهربائي الموتور
الجر موتور الخلفي الكهربائي *الموتور

فقطAWDموديالت:*
التشغيل■ بدء أثناء التوقف عند

البنزين محرك المحرك *يتوقف توقف عند
الكهربائي المحرك يحرك التشغيل، بدء أثناء

السرعات عند السيارة الجر موتور
بسيط، منزلق على التحرك عند أو المنخفضة

المحرك الكهربائي *يتوقف المحرك ويُستخدم

الجر موتور
الوضع على السرعة تغيير ذراع تكون عندما

Nالهجين النظام بطارية شحن يتم ال ،
الجر بطارية

بطارية:* الهجين النظام بطارية تحتاج عندما
ذلك، إلى وما إحمائه أو المحرك شحن إلى الجر
←) تلقائيًا العمل عن البنزين محرك يتوقف لن

الهجين النظام ميزات

دراية على أنك من تأكد التقليدية السيارات عن خصائصها تختلف هجين بنظام مزّودة سيارتك
بحذر بتشغيلها وقم بخصائصسيارتك، جيدة

وفًقا الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك استخدام بين الهجين النظام يجمع
العوادم انبعاثات وتقليل الوقود كفاءة من يحّسن ما القيادة، لظروف

النظام مكونات
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)٥٤ص
العادية■ القيادة أثناء

محرك استخدام على االعتماد يكون ما غالبًا
موتور الكهربائي المحرك يشحن البنزين
الجر بطارية الهجين النظام بطارية الجر

الضرورة حسب
الشديد■ التسارع عند

تُضاف بقوة، الوقود دواسة على الضغط عند
إلى الجر بطارية الهجين النظام بطارية قوة
موتور الكهربائي المحرك عبر البنزين محرك

الجر
الفرملة■ قوة الفرامل على الضغط عند

المتجددة
موتور الكهربائي المحرك العجالت تشغل

النظام بطارية شحن ويتم للطاقة، كمولد الجر
الجر بطارية الهجين

المتجددة■ الفرملة قوة
طاقة إلى الحركية الطاقة تتحول التالية، المواقف في
إعادة مع التباطؤ قوة على الحصول ويمكن كهربائية

الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن
وجود● مع القيادة أثناء الوقود دواسة تحرير يتم

الوضع في السرعة تغيير .SأوDذراع
أثناء● القيادة أثناء الفرامل دواسة على الضغط يتم

الوضع على السرعة تغيير ذراع .SأوDضبط
EVمؤشر■

مؤشر باستخدامEVيُضيء السيارة قيادة عند
توقف عند أو فقط الجر موتور الكهربائي المحرك

البنزين محرك

البنزين■ محرك فيها يتوقف ال قد التي الظروف
ومع تلقائيًا ويتوقف البنزين محرك تشغيل يبدأ

التالية الحاالت في تلقائيًا يتوقف ال قد ذلك،
البنزين● محرك إحماء أثناء
الجر● بطارية الهجين النظام بطارية شحن أثناء
الهجين● النظام بطارية تنخفض أو ترتفع عندما

الجر بطارية
المدفأة● تشغيل عند

تلقائيًا البنزين محرك أيًضا يتوقف قد للظروف، تبًعا
أخرى حاالت في

الجر■ بطارية الهجين النظام بطارية شحن
النظام بطارية يشحن البنزين محرك ألن نظًرا
إلى البطارية تحتاج ال ، الجر بطارية الهجين
تُِرَكت إذا ذلك، ومع خارجي مصدر من الشحن
البطارية فستفرغ طويلة، لفترة متوقفة السيارة

من تأكد السبب، لهذا ببطء الجر بطارية الهجينة
األقل على أشهر بضعة كل واحدة مرة السيارة قيادة

أو٣٠لمدة البطارية١٦دقيقة أصبحت إذا كم
من تتمكن ولم تماًما فارغة الجر بطارية الهجينة

تويوتا بوكيل فاتصل الهجين، النظام تشغيل
بقدرة■ البطارية فولط١٢شحن
٣٨٧ص←
بقدرة■ البطارية طاقة استنزاف أو١٢بعد فولط

التبديل، أثناء وتركيبه التوصيل طرف إزالة عند
ذلك إلى وما

قيادة تمت إذا حتى البنزين محرك يتوقف ال قد
بطارية الهجينة البطارية على باالعتماد السيارة
بوكيل فاتصل أيام، لبضعة ذلك استمر إذا الجر

تويوتا
الهجين■ للسيارة المخصصة واالهتزازات األصوات

المحرك من اهتزازات أو أصوات أي تصدر ال قد
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الهجين٣-١ النظام

نامألاوةمالسلانامضل

يكون بينما التحرك على قادرة السيارة أن من بالرغم
" السالمة،READYالمؤشر لضمان مضيئًا "

بنقل قيامك من وتأكد التوقف فرامل على اضغط
الوضع إلى السرعة تغيير التوقفPذراع عند

تشغيل عند التالية االهتزازات أو األصوات تصدر قد
فيه عطل أي وجود وعدم الهجين النظام

المحرك● حجرة من الموتور أصوات تُسمع قد
الهجين● النظام بطارية من أصوات تُسمح قد

بدء عند الخلفية، المقاعد وتحت ، الجر بطارية
توقفه أو الهجين النظام تشغيل

أو● طرقعة مثل المرحل، تشغيل أصوات تصدر قد
بطارية الهجين النظام بطارية من خفيفة فرقعة
تشغيل بدء عند الخلفية، المقاعد وتحت ، الجر

توقفه أو الهجين النظام
فتح● أثناء الهجين النظام من أصوات تُسمع قد

الخلفي الباب
تشغيل● بدء عند الحركة ناقل من أصوات تُسمع قد

بسرعات القيادة عند توقفه، أو البنزين محرك
التباطؤ أثناء أو منخفضة

الشديد● التسارع عند المحرك أصوات تُسمع قد
عند● المتجددة الفرملة قوة بسبب أصوات تُسمع قد

دواسة تحرير أو الفرامل دواسة على الضغط
الوقود

محرك● تشغيل بدء عند باهتزازات تشعر قد
إيقافه أو البنزين

مأخذ● فتحات من التبريد مروحة أصوات تُسمع قد
الخلفي المقعد تحت الهواء

التدوير■ وإعادة واإلصالح الصيانة أعمال
والتخلص

واإلصالح الصيانة أعمال بشأن تويوتا بوكيل اتصل
السيارة تتخلصمن ال والتخلص التدوير وإعادة

بنفسك
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الهجين٣-١ النظام

الفعلي الواقع عن يختلف أن ويمكن للشرح مثال هو التوضيحي الرسم هذا
التحذير ملصق
الخدمة قابس

اللون برتقالية العالي الجهد كابالت
الطاقة في التحكم وحدة

الجر بطارية الهجين النظام بطارية
الجر موتور الخلفي الكهربائي *الموتور

الجر موتور األمامي الكهربائي الموتور
الهواء تكييف نظام ضاغط

فقطAWDموديالت:*

الوقود■ نفاد
تشغيل بدء ويتعذر السيارة من الوقود ينفد عندما
من كاٍف بمقدار السيارة تزويد أعد الهجين، النظام
انخفاض بشأن التحذير مصباح ينطفئ حتى البنزين

الوقود ← مقدار٣٦٢صمستوى كان إذا
الهجين النظام يعمل ال فقد ضئيالً، المتوفر الوقود

حوالي تبلغ القياسية الوقود عند١١٫٣كمية لتًرا،
هذه تتباين قد مستٍو سطح على السيارة قيادة

المزيد أضف منزلق على السيارة تكون عندما القيمة

مائلة السيارة تكون عندما الوقود من
الكهرومغناطيسية■ الموجات
في● والكابالت الجهد عالية األجزاء تتضمن

الموجات من حماية على الهجين السيارات
نفس منها تنبعث فإنه ثّم ومن الكهرومغناطيسية،
السيارات مثل الكهرومغناطيسية الموجات مقدار

األجهزة أو بالبنزين تعمل التي التقليدية
المنزلية الكهربائية

في● األصوات تداخالت في سيارتك تتسبب قد

الهجين للنظام االحتياطية التنبيهات

حوالي مرتفع جهد ذو نظام فهو الهجين، النظام مع التعامل عند حذرك بحد٦٥٠خذ فولط
عالمات اتبع الهجين النظام يعمل عندما للغاية ساخنة تصبح أجزاء على ويحتوي ، أقصى

السيارة على المرفقة التحذير

النظام مكونات
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الهجين٣-١ النظام

نامألاوةمالسلانامضل

خارجية جهات تنتجها التي الراديو أجزاء
الجر■ بطارية الهجين النظام بطارية

بطارية الهجين النظام بطارية تشغيل فترة تكون
بطارية تشغيل فترة تتغير أن يمكن محدودة الجر
نمط مع يتوافق بما الجر بطارية الهجين النظام

وظروفها القيادة
التوافق■ إعالن

وفًقا الهيدروجين انبعاثات مع الطراز هذا يتوافق
السياراتECE100لالئحة بطارية أمان

الكهربائية

تحذير
العالي■ الجهد بشأن احتياطية تنبيهات

والتيار المتردد التيار بنظام تتميز السيارة هذه
بقدرة نظام عن فضالً الجهد، عالي  ١٢المستمر
المتردد للتيار العالي الجهد ينطوي جهد

يتسبب أن ويمكن بالغة خطورة على والمستمر
تؤدي قد كهربائية وصدمات شديدة حروق في

الخطيرة اإلصابة أو الموت إلى
أو● إزالة أو تفكيك أو لمس مطلًقا تجنب

أو الكابالت أو الجهد عالية األجزاء استبدال
موصالتها

تشغيل● بدء بعد ساخنًا الهجين النظام سيصبح
حذًرا كن العالي الجهد يستخدم الذي النظام
المرتفعة، الحرارة ودرجة العالي الجهد من
على المرفقة التحذير عالمات دائًما واتبع

السيارة
الخدمة● قابس إلى الوصول فتحة فتح تحاول ال

يُستخدم الخلفي المقعد أسفل الموجودة
وهو السيارة صيانة عند فقط الخدمة قابس

عاٍل يتعرضلجهد

الطرق■ العرضلحوادث بشأن تنبيهات
خطر من للحد التالية االحتياطية بالتنبيهات التزم

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة وقوع
تغيير● ذراع وانقل الطريق، جانب على توقف

الوضع إلى ثمPالسرعة اليد، فرامل وعشق ،
الهجين النظام تشغيل أوقف

عالية● والموصالت والكابالت األجزاء تلمس ال
الجهد

أو● السيارة داخل الكهربائية األسالك تعّرت إذا
تجنب كهربائية تتعرضلصدمة فقد خارجها،

العارية الكهربائية األسالك لمس مطلًقا
تلمس● ال للسائل، تسرب حدوث حالة في

قوي كهربائي محلول يكون قد ألنه السائل
الجر بطارية الهجينة البطارية من القلوية
البشرة، أو للعينين السائل مالمسة حالة وفي
أو الماء من وفيرة بكمية الفور على اغسلهما
واطلب أمكن إن البوريك، حمض محلول

الفور على الطبية العناية
فغادرها● الهجينة، السيارة في حريق اندلع إذا

غير الحريق مطفأة مطلًقا تستخدم ال سريًعا
قد الكهربائية الحرائق إلطفاء المخصصة

على طفيف بمقدار ولو المياه استخدام ينطوي
بالغة خطورة

ترفع● بينما ذلك فقم سيارتك، قطر لزم إذا
العجالت كانت إذا كافة األربع العجالت

الجر موتور الكهربائي بالمحرك المتصلة
يستمر فقد القطر، لألرضعند مالمسة

ذلك يتسبب وقد الكهرباء توليد في الموتور
←) الحريق اندالع )٣٥٥صفي

وحدت● إذا السيارة األرضتحت بعناية افحص
تعّرضنظام فربما األرض، على السائل تسرب

سريًعا السيارة غادر للتلف الوقود
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الهجين٣-١ النظام

من جانب كل أسفل الهواء مأخذ فتحات توجد
بغرض وذلك الخلفي، المقعد مسند جوانب
إذا الجر بطارية الهجين البطارية تبريد
تنخفض فقد لالنسداد، الفتحة تلك تعرضت
الهجين النظام بطارية تفريغ شحن قدرة

الجر بطارية

تحذير
الجر■ بطارية الهجين النظام بطارية
أو● الهجين النظام بطارية بيع إعادة تجنب

الحوادث، وقوع لمنع فيها التغيير أو تعديلها
تمت التي الهجين النظام بطاريات تجميع يتم
بمعرفة التخلصمنها تم سيارة من إزالتها

بنفسك البطارية تتخلصمن ال تويوتا وكيل
يقع قد مالئمة، بطريقة البطارية تجميع يتم لم ما

أو للوفاة التعرض من عنه ينتج وما يلي، ما
الجسيمة اإلصابة

الهجين• النظام بطارية التخلصمن يتم قد
وهذا تخزينها، يتم أو مشروعة غير بطريقة
يلمس قد أو البيئة، على خطورة على ينطوي
إلى يؤدي ما عاٍل، جهد ذا جزًءا شخصما

كهربائية التعرضلصدمة
لالستخدام• مخصصة الهجين النظام بطارية

بطارية اُستخدمت إذا الهجين سيارتك مع فقط
أو سيارتك خارج المستخدمة الهجين النظام
حوادث تقع فقد األشكال، من شكل بأي ُعّدلت
الحرارة توليد أو الكهربائية الصدمة قبيل من
تسرب أو انفجار وقوع أو الدخان انبعاث أو

البطارية سائل
تكون قد إمكانية السيارة، تسليم أو بيع إعادة عند

أن بسبب حادث لوقوع كبيرة احتمالية ثمة
دراية على ليس السيارة يتسلم الذي الشخص

األخطار بتلك كافية
بطارية● إزالة دون السيارة التخلصمن تم إذا

خطر على األمر فينطوي الهجين، النظام
األجزاء لمست إذا كهربائية التعرضلصدمة
حالة في الجهد عالية والموصالت والكابالت
التخلصمن يجب السيارة، التخلصمن وجب
أو تويوتا وكيل لدى الهجين النظام بطارية
التخلصمن يتم لم إذا مؤهلة خدمة ورشة
فقد مالئمة، بطريقة الهجين النظام بطارية
تؤدي كهربائية التعرضلصدمة في تتسبب

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة إلى

مالحظة
الهجين■ البطارية في الهواء مأخذ فتحات

الجر بطارية
زجاجات مثل المياه، من كبيرة كميات تحمل ال
الماء انسكب إذا السيارة داخل المياه، مبردات
فقد ، الجر بطارية الهجين النظام بطارية على
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص البطارية تتلف

الهجين البطارية في الهواء مأخذ فتحة
الجر بطارية

مالحظة
الهجين■ البطارية في الهواء مأخذ فتحة

الجر بطارية
قد● الهواء مأخذ فتحة تسد أجساًما تضع ال

بطارية الهجين النظام بطارية قدرة تنخفض
للتلف وتتعرض زائد بشكل الجر

بانتظام● الهواء تفريغ مأخذ فتحات نظف
الهجين النظام بطارية انخفاضقدرة لتجنب

الجر بطارية
فتحة● في غريبة مادة أو مياه بدخول تسمح ال

دائرة حدوث إلى ذلك يؤدي فقد الهواء؛ مأخذ
بطارية الهجين النظام بطارية وتلف قصر

الجر
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الصدمات من معين مستوى اكتشاف عند
نظام يحظر الصدمات، مستشعر بواسطة

الجهد تيار الطوارئ حاالت في التشغيل إيقاف
خطر من للحد الوقود ضخ ويوقف العالي

الوقود وتسريب الكهربائية بالصدمة اإلصابة
حاالت في التشغيل إيقاف نظام نشط إذا

إلعادة سيارتك تشغيل إعادة يتم فلن الطوارئ،
تويوتا بوكيل اتصل الهجين، النظام تشغيل

في عطل حدوث عند تلقائيًا الرسالة عرض يتم
المالئم غير التشغيل محاولة أو الهجين النظام
عرض شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا
واتبع الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات

←) )٣٦٨صالتعليمات

تحذير■ عرضرسالة يتم التحذير، مصباح أضاء إذا
بقدرة البطارية فصل يتم فولط١٢أو

جرب الحالة، هذه في الهجين النظام يعمل لن ربما
المؤشر يضيء لم إذا أخرى مرة النظام تشغيل

"READYتويوتا بوكيل فاتصل ،"

مالحظة
عند● الهواء مأخذ فتحة عند مرّكب مرشح يوجد

بعد حتى المرشح اتساخ استمرار مالحظة
بتنظيف فيُنصح الهواء، مأخذ فتحة تنظيف

إلى ارجع استبداله أو  ٣٣٤صالمرشح
تنظيف كيفية حول التفاصيل لمعرفة

المرشحات

الطوارئ حاالت في التشغيل إيقاف نظام

الهجين للنظام التحذير رسائل
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السرقة٤-١ من الحماية نظام
السرقة.٤-١ من الحماية نظام

تشغيل إيقاف بعد المؤشر يومضمصباح
قيد النظام أن إلى لإلشارة التشغيل مفتاح

التشغيل
إدارة بعد الوميض عن المؤشر مصباح يتوقف

الوضع إلى التشغيل الوضعACCمفتاح أو
ONالنظام إلغاء إلى إشارة

النظام■ صيانة
ال الذي النوع من التشغيل منع بنظام مزودة السيارة

للصيانة يحتاج

النظام■ في خلل حدوث في تتسبب قد حاالت
لجسم● مالمًسا بالمفتاح اإلمساك جزء كان إذا

معدني
مفتاًحا● يالمس أو من قريبًا المفتاح كان إذا

إرسال بشريحة مجّهز مفتاح أمني بنظام مسجالً
أخرى لسيارة مدمجة إلكترونية واستقبال

التشغيل منع نظام

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

للسيارة
السيارة داخل المفاتيح ترك إلى أبًدا تعمد ال

للسيارة مغادرتك عند
سرقة منع على للمساعدة مصمم النظام هذا
من المطلق األمان يضمن ال لكنه السيارة

السيارات سرقة علميات جميع

النظام تشغيل

مالحظة
النظام■ عمل صحة لضمان

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

للنظام
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السرقة٤-١ من الحماية نظام

نامألاوةمالسلانامضل

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

قفل■ قبل منها التحقق يجب التي النقاط
السيارة

وسرقة اإلنذار لجرس المفاجئ اإلطالق لتفادي
اآلتي من تأكد السيارة،

السيارة داخل أحد وجود عدم
كانت إذا السقف وفتحة النوافذ إغالق

السقف وفتحة بذلك مزودة السيارة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا البانورامية

اإلنذار نظام ضبط قبل
شخصية ممتلكات أو متعلقات أي ترك عدم

السيارة داخل أخرى ثمينة
الضبط■

جميع واقفل المحرك وغطاء األبواب أغِلق
بعد تلقائيًا النظام ضبط سيتم  ٣٠األبواب

ثانية
إلى ثابتة إضاءة حالة من األمان مؤشر يتغير

مضبوًطا النظام يكون وميضعندما

اإليقاف■ أو اإللغاء
جرس لتعطيل التالية الخطوات إحدى نّفذ

إيقافصدوره أو اإلنذار
األبواب فتح
الوضع إلى التشغيل مفتاح أوACCأِدر

الهجينONالوضع النظام بتشغيل قم أو ،
اإلنذار جرس إيقافصوت أو تعطيل سيتم

ثواٍن عّدة بعد

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

للصيانة يحتاج
اإلنذار■ جرس إطالق

التالية الحاالت في اإلنذار تحفيز يتم قد
اإلنذار نظام تعطيل على يعمل اإلنذار إيقاف

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

بقدرة● البطارية شحن إعادة أو١٢عند فولط
←) مقفلة والسيارة )٣٨٩صاستبدالها

اإلنذار *جرس

والصوت الضوء اإلنذار نظام يَستخدم
اقتحام محاولة اكتشاف عند تنبيه إلعطاء

عندما التالية الحاالت في اإلنذار نظام ينطلق
مضبوًطا اإلنذار نظام يكون

طريقة بأي فتحه أو األبواب أحد قفل فك
أو الدخول وظيفة استعمال غير أخرى
أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب قفل سيتم الميكانيكي المفتاح
تلقائيًا أخرى مرة

المحرك غطاء فتح

اإلنذار نظام إيقاف إلغاء تهيئة
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السرقة٤-١ من الحماية نظام

اإلنذار■ بنظام يعمل الذي األبواب قفل
غلق يتم قد الموقف، وحسب التالية، الحاالت في
للسيارة المالئم غير الدخول لمنع تلقائيًا الباب

الباب● السيارة داخل الموجود الشخص يفتح عندما
التنبيه ويصدر

الشخص● يفتح اإلنذار، صوت صدور أثناء
الباب السيارة داخل الموجود

بقدرة● البطارية استبدال أو شحن إعادة  ١٢عند
فولط

مالحظة
النظام■ عمل صحة لضمان

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

للنظام
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٢

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

السيارة حالة ومؤشرات معلومات

القياس.١-٢. أجهزة مجموعة
ومؤشراته التحذير ٦٤..........مصابيح

والعدادات ٦٩..................المقاييس
شاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة

٧٢..................بوصة٤٫٢عرض
شاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة

٨١....................بوصة٧عرض
األمامية ٩١.......................الشاشة

االستهالك شاشة المحرك مراقبة شاشة
......................................٩٦
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القياس١-٢ أجهزة مجموعة
القياس.١-٢ أجهزة مجموعة

التي ومؤشراته التحذير مصابيح جميع التالية التوضيحية الرسومات تعرض التوضيح، ألغراض
تُعرض

بوصة٤٫٢شاشة

المستهدفة المنطقة باختالف المؤشرات وبعض العدادات على المستخدمة الوحدات تختلف قد

ومؤشراته التحذير مصابيح

المركزية واللوحة القياس أجهزة مجموعة على الموجودة ومؤشراته التحذير مصابيح تخبر
للسيارة المتعددة األنظمة بحالة السائق الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا

القياس أجهزة مجموعة على المعروضة ومؤشراته التحذير مصابيح

P.64

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٦٥

٢

HIGHLANDER HV_GH
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

بوصات٧شاشة

المستهدفة المنطقة باختالف المؤشرات وبعض العدادات على المستخدمة الوحدات تختلف قد

التي األعطال عن السائق التحذير مصابيح تُخبر
السيارة أنظمة لها تتعرض

التحذير مصابيح

أحمر
الفرامل  نظام تحذير   (←١*مصباح

)٣٦٠ص

أصفر
الفرامل  نظام تحذير   (←١*مصباح

)٣٦٠ص
حرارة درجة ارتفاع تحذير مصباح

المحرك تبريد )٣٦٠ص  (←٢*سائل
النظام سخونة من التحذير مصباح

)٣٦١ص  (←٢*الهجين
الشحن نظام تحذير   (←٢*مصباح

)٣٦١ص
انخفاضضغط بشأن التحذير مصباح

المحرك )٣٦١ص  (←٢*زيت
األعطال  مؤشر ص  (←١*مصباح

٣٦١(
نظام تحذير ص  (←١* SRSضوء

٣٦١(

نظام تحذير ص  (←١* ABSضوء
٣٦٢(

تجاوز نظام تحذير مصباح
بدء في التحكم تحذير مصباح الفرامل

)٣٦٢ص  (←٢*القيادة

أصفر أحمر

التوجيه نظام تحذير مصباح
←) المعزز )٣٦٢صالكهربائي

انخفاض بشأن التحذير مصباح
الوقود )٣٦٢ص (←١*مستوى

مقعد حزام بربط التذكير مصباح
←) السائق ومقعد األمامي الراكب

)٣٦٣ص
الخاصبضغط التحذير مصباح

)٣٦٣ص (←١*اإلطارات

برتقالي

إذا٢* LDAمؤشرLTAمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٣٦٣(

وميض

علىOFFمؤشر المساعدة لمستشعر
تويوتا سيارات كانت١،٣،٤ *ركن إذا

←) بذلك مزودة )٣٦٤صالسيارة
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التشغيل:١* مفتاح ضبط عند المصابيح هذه تُضيء
الوضع النظامONعلى فحص أن إلى لإلشارة

تشغيل بعد المصابيح ستنطفئ التنفيذ قيد
ثمة يكون قد ثواٍن بضع بعد أو الهجين، النظام
ينطفئ أو المصباح يضئ لم إذا النظام في عطل

تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
عرض:٢* شاشة على المصباح هذا يضيء

المتعددة المعلومات
النظام:٣* تشغيل إيقاف عند المصباح هذا يضيء
عرض:٤* فقط٧شاشة بوصات

تشغيل حالة عن السائق المؤشرات تلك تُخبر
المختلفة السيارة أنظمة

وميض

إذا٤،  ٣،  ٢ * RCTA OFFمؤشر
بذلك (←  مزودة السيارة صكانت

٣٦٤(

أو يومض
يضيء

تحذير كانت١* PSCمصباح إذا
←) بذلك مزودة )٣٦٥صالسيارة

االنزالق )٣٦٥ص (←١*مؤشر

وميض
اليد فرامل )٣٦٥ص  (← ١ *مؤشر

وميض
الفرامل تثبيت ص  (←١*مؤشر

٣٦٦(
السرعة بشأن التحذير   (←١ *مصباح

)٣٦٦ص 

تحذير
السالمة■ نظام تحذير مصباح يعمل لم إذا

أضواء مثل السالمة، نظام مصباح يعمل لم إذا
نظام تشغيلSRSوABSتحذير تبدأ عندما

غير األنظمة هذه أن يعني فهذا الهجين، النظام
التعرض حالة في حمايتك في للمساعدة متاحة
إصابة أو وفاة وقوع عن يسفر قد مما لحادث،
فوًرا، تويوتا وكيل لدى السيارة افحص جسيمة

ذلك حدث إذا

المؤشرات

االنعطاف(← إشارة ذراع صمؤشر
١٦٧(

←) الخلفي الباب مصباح صمؤشر
١٧٢(

بعيد األمامي المصباح ضوء مؤشر
←) )١٧٣صالمدى

المدى بعيد الضوء مؤشر
السيارة١*األتوماتيكي كانت إذا

←) بذلك )١٧٤صمزودة
األمامية الضباب مصابيح  ( ١ *مؤشر

)١٧٧ص← 
الخلفي الضباب مصباح  ( ←١ *مؤشر

)١٧٧ص 
تحذير كانت٣،٤* PSCمصباح إذا

←) بذلك مزودة )١٩١صالسيارة
ثبات في التحكم نظام مؤشر

مزودة٢*السرعة السيارة كانت إذا
←) )٢٢٠،٢٢٨،٢٣٢صبذلك

الديناميكي التحكم نظام مؤشر
السرعة ثبات في كانت٢*الراداري إذا
←) بذلك مزودة ،٢١٣صالسيارة

٢٢٣(
السرعة ثبات في التحكم نظام مؤشر

"SET "*مزودة٢ السيارة كانت إذا
←) )٢٣١،  ٢٢٣،  ٢١٣صبذلك

أبيض

إذا٢* LDAمؤشرLTAمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

)٢١٠ص،٢٠١

أخضر

إذا٢* LDAمؤشرLTAمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٢٠١،٢١٠(
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

القيادة وضع مؤشرات

عرض:١* هذا٧شاشة يضيء فقط بوصات
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المصباح

عرض:٢* شاشة على المصباح هذا يضيء
المتعددة المعلومات

النظام:٣* تشغيل إيقاف عند المصباح هذا يضيء
التشغيل:٤* مفتاح ضبط عند المصابيح هذه تُضيء

الوضع النظامONعلى فحص أن إلى لإلشارة
تشغيل بعد المصابيح ستنطفئ التنفيذ قيد

ثمة يكون قد ثواٍن بضع بعد أو الهجين، النظام
ينطفئ أو المصباح يضئ لم إذا النظام في عطل

تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
المرايا:٥* تومضمؤشرات التشغيل، تأكيد أجل من

بنظام الخلفية للرؤية فيBSMالخارجية
التالية المواقف

وظيفة تمكين تم ضمنBSMإذا
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على
الوضع على التشغيل مفتاح ضبط فسيتم

ON.
وضع في التشغيل مفتاح يكون ،ONعندما

وظيفة فيBSMفإن بشاشةتفعل
المتعددة المعلومات

صحيحة، بطريقة يعمل النظام كان إذا

برتقالي
وميض

إذا٢* LDAمؤشرLTAمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٢٠١،٢١٠(
للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات

بنظام إذا٥،٦،٩* BSMالخلفية
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٢٣٤،٢٤٥(
كانت٢،٣،٩* BSM OFFمؤشر إذا

←) بذلك مزودة )٢٣٤صالسيارة
علىOFFمؤشر المساعدة لمستشعر

تويوتا سيارات كانت٣،٤،٩*ركن إذا
←) بذلك مزودة )٢٣٩صالسيارة

إذا٢،٣،٩* RCTA OFFمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة صكانت

٢٤٥(

وميض
االنزالق )٢٥٣ص (←٤*مؤشر

ص (←٣،٤* VSC OFFمؤشر
٢٥٣(

والتشغيل الدخول نظام مؤشر
)١٥٨ص (←٢*الذكي

" )١٥٨ص" (←READYمؤشر
القيادة وضع ص  ( ← ١ * EVمؤشر

١٦٢(
اليد فرامل )١٦٧ص (←٤*مؤشر

الفرامل لتثبيت االستعداد  (٤*مؤشر
)١٧٠ص←

الفرامل تثبيت ص (←٤*مؤشر
١٧٠(
)٥٤ص  ( ← ١ * EVمؤشر

الحرارة انخفاضدرجة مؤشر
)٦٩ص (←٢،٧*الخارجية

األمان )٦٠،٦١ص (←٨*مؤشر

االقتصادية القيادة وضع  (٢*مؤشر
)٢٤٩ص←

الوضع ص (←٢* Sportمؤشر
٢٤٩(

القطر وضع كانت٢*مؤشر إذا
←) بذلك مزودة )٢٥٠صالسيارة
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القياس١-٢ أجهزة مجموعة

للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات فستنطفئ
بنظام لمBSMالخلفية إذا ثواٍن بضع بعد

للرؤية الخارجية المرايا تومضمؤشرات
بنظام يكونBSMالخلفية فقد تنطفئ، لم أو

افحص الحالة، هذه وفي النظام في عطل هناك
تويوتا وكيل لدى السيارة

الخارجية:٦* المرايا على المصباح هذا يضيء
الخلفية للرؤية

حوالي:٧* الخارج في الحرارة درجة تبلغ عندما
لمدة٣ المؤشر هذا سيومض أقل، أو  ١٠°م

مضيئًا يبقى ثم تقريبًا، ثواٍن
المركزية:٨* اللوحة في المصباح هذا يضيء
عرض:٩* فقط٧شاشة بوصات
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

والعدادات■ المقاييس مواقع
بوصة٤٫٢شاشة

بوصات٧شاشة

المستهدفة المنطقة حسب العدادات على المستخدمة الوحدات تختلف قد
الهجين النظام مؤشر

←) التوليد إعادة مستوى أو الهجين النظام )٧٠صيعرضخرج
المتعددة المعلومات عرض شاشة

والعدادات المقاييس

العدادات عرض شاشة
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←) السيارة بيانات من مجموعة للسائق )٧٢،٨١صيعرض
←) عطل وجود حالة في التحذير )٣٦٨صيعرضرسائل

←) )٧٢صالساعة
السرعة عداد
الوقود مقياس

الخزان في المتبقية الوقود يعرضكمية
←) والرحلة المسافة )٧١صعرضعدادات

←) السرعة تغيير وضع )١٦٤صشاشة
الخارجية الحرارة درجة

من النطاق ضمن الخارج في الحرارة إلى٤٠يعرضدرجة الخارجية٥٠°م الحرارة درجة مؤشر يضيء °م
المحيطة الحرارة درجة تكون عندما أقل٣المنخفضة أو °م

المحرك تبريد سائل حرارة درجة مقياس
المحرك تبريد سائل حرارة يعرضدرجة

عندما■ والشاشة العدادات ستُضيئ
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

الهجين■ النظام مؤشر

READY OFFمنطقة
يعمل ال الهجين النظام أن توضح

الشحن منطقة

التوليد إعادة *يعرضحالة

النظام بطارية لشحن المتولدة الطاقة ستُستخدم
الجر بطارية الهجين

الهجينEcoمنطقة للنظام
غالبًا تُستخدم ال التي البنزين محرك تعرضطاقة
في تشغيله ويُعاد البنزين محرك تلقائيًا سيتوقف

متنوعة معينة ظروف ظل
Ecoمنطقة

للبيئة الصديق الوضع في السيارة قيادة يعرض
Eco.

منطقة ضمن المؤشر إبرة على يمكنEcoبالحفاظ ،
للبيئة الصديقة القيادة من المزيد تحقيق

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق  Ecoيعرضتجاوز

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء
التوليد:* إعادة تشير الطريقة، بهذه االستخدام عند

السيارة حركة بواسطة المولدة الطاقة تحول إلى
الكهربائية الطاقة إلى

الخارجية■ الحرارة عرضدرجة
عرضدرجة● يتم ال قد التالية، المواقف في

يستغرق قد أو الصحيحة، الخارجية الحرارة
لتغييرها المعتاد من أطول العرضمدة
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أقل• منخفضة بسرعات القيادة أو التوقف، عند
ساعة٢٠من كم

مفاجئ• بشكل الخارجية الحرارة درجة تغير عند
غيرهما أو النفق أو الجراج مخرج مدخل عند

●" أو " عرض" فيEعند عطل هناك يكون قد ،"
تويوتا وكيل إلى سيارتك اصطحب النظام

السائل■ الكريستال شاشة
الشاشة على خفيفة بقع أو صغيرة بقع تظهر قد
السائل، الكريستال بشاشات مرتبطة الظاهرة هذه

استخدامها استمرار في مشكلة ثمة وليست
الطلب■ حسب اإلعداد

في المقاييس تخصيص عرضيمكن شاشة
←) المتعددة )٨٨،  ٧٩صالمعلومات

العناصر■ عرض
المسافة عداد

السيارة قطعتها التي المسافة يعرضإجمالي
الرحلة الرحلةAعداد Bعداد

مرة آخر من السيارة قطعتها التي المسافة يعرض
عدادي استخدام يمكن العداد تعيين إعادة فيها تم

مختلفةBوAالرحلة وعرضمسافات لتسجيل
مستقل بشكل

العرض■ تغيير
مفتاح على الضغط فيها يتم مرة  ODO" كل

TRIP" عند المعروض العنصر تغيير سيتم ،
مع الضغط يؤدي الرحلة، عرضعداد

العداد تعيين إعادة إلى االستمرار

أجهزة لوحة مصابيح سطوع ضبط يمكن
القياس

تحذير
الحرارة■ درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
استخدام قبل السيارة مقصورة بتدفئة السماح

درجات في السائل الكريستال المعلومات شاشة
استجابة تكون قد بشدة، المنخفضة الحرارة

عرض يتأخر وقد بطيئة، المعلومات عرض شاشة
التغييرات

تغيير بين زمني تخلف ثمة المثال، سبيل على
الجديد الترس رقم ظهور وبين السرعة السائق

الزمني التخلف هذا يتسبب أن يمكن الشاشة على
ما أخرى، مرة السرعة السائق يخفض أن في
وزائد، سريع بشكل المحرك فرملة في يتسبب
عن يسفر قد حادث وقوع في التسبب ثم ومن

خطيرة إصابة أو الوفاة

مالحظة
األخرى■ والمكونات المحرك إتالف لتفادي
المحرك● دورات عداد مؤشر إلبرة تسمح ال

إلى يشير ما الحمراء، المنطقة إلى بالدخول
للمحرك القصوى السرعة إلى الوصول

درجة● مقياس كان إذا بشدة المحرك يسخن قد
المنطقة في المحرك تبريد سائل حرارة

السيارةHالحمراء أوقف الحالة، هذه في
أن بعد المحرك وتفقد آمن مكان في الحال في

←) تماًما )٣٩٢صيبرد

والرحلة المسافة عرضعدادات

أجهزة لوحة مصباح سطوع تغيير
القياس
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عن تختلف أن ويمكن فقط للشرح مثال الصورة هذه
الفعلية السيارة

أدكن١
أفتح٢

الليلي■ والوضع النهاري الوضع العدادات سطوع
النهاري الوضع بين العدادات سطوع تغيير يتم

الليلي والوضع
المحيطة● المنطقة تكون عندما النهاري الوضع

مضاءة
المحيطة● المنطقة تكون عندما الليلي الوضع

مظلمة

الصوت نظام شاشة على الساعات ضبط يمكن
والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع

المتعددة"

العرض■ شاشة
المتعددة المعلومات عرض تعرضشاشة
المعلومات من متنوعة مجموعة للسائق

بالقيادة المرتبطة
أو للتحذير المنبثقة الشاشات عرض أيًضا يتم

معينة مواقف في النصيحة االقتراحات

القائمة■ رموز
لعرضمحتوياتها القائمة رموز أحد حدد الساعة ضبط

المتعددة عرضالمعلومات شاشة
عرض بوصة٤٫٢شاشة

والقائمة الشاشة رموز

←) القيادة معلومات )٧٣صشاشة
القيادة دعم نظام معلومات شاشة

)٧٦ص←
←) الصوت بنظام المرتبط العرض

)٧٦ص
←) السيارة معلومات )٧٦صشاشة

←) اإلعدادات )٧٧صعرض

←) التحذير )٨٠صعرضرسالة
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السائل■ الكريستال شاشة
الشاشة على خفيفة بقع أو صغيرة بقع تظهر قد
السائل، الكريستال بشاشات مرتبطة الظاهرة هذه

استخدامها استمرار في مشكلة ثمة وليست

المتعددة المعلومات عرض شاشة تشغيل يتم
العدادات في التحكم مفاتيح باستخدام

الشاشات المعروض*مرر المحتوى وغيّر ،*

المؤشر وحّرك
ضبط إدخال اضغط

إعادة على االستمرار مع اضغط
للتخصيص قابلة عرضعناصر تعيين

السابقة الشاشة إلى العودة
المكالمات إجراء وتلقي السجل شاشة

اليدين، حر وضع في االتصال بنظام االرتباط عند
تلقيها أو المكالمات إجراء عرضشاشة يتم

في االتصال بنظام المتعلقة التفاصيل على للتعّرف
نظام مالك "دليل إلى ارجع اليدين، حر وضع

المتعددة" والوسائط التوجيه
يوضح:* دائري رمز أو تمرير عرضشريط يتم

يمكن حيث الشاشات على المسجلة الشاشات عدد
العرض وتبديل الشاشة تمرير

القيادة■ نطاق السرعة عداد شاشة

السرعة عداد شاشة
السيارة يعرضسرعة
القيادة نطاق

المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم
المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة للوقود استهالكك
المسافة عن السيارة تقطعها أن يمكن التي الفعلية

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

تحذير
القيادة■ أثناء االستخدام بشأن تنبيه
المتعددة● المعلومات عرض شاشة تشغيل عند

المنطقة أمان إلى كثيًرا انتبه القيادة، أثناء
بالسيارة المحيطة

المعلومات● عرض شاشة إلى باستمرار تنظر ال
يؤدي قد ذلك ألن نظًرا القيادة أثناء المتعددة
الطريق على والكائنات المشاة رؤية عدم إلى

السيارة أمام
الحرارة■ درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
٧١ص←

العدادات عرض تغيير

القيادة معلومات شاشة
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العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
الوقود كمية تكون بوقود"، عرض"تزود حالة في
التي المسافة حساب يمكن وال منخفضة المتبقية

المتبقي بالوقود قيادتها يمكن
فوًرا بالوقود التزود أعد

الوقود■ استهالك في االقتصاد
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

القيادة نطاق
المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم

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

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
الوقود كمية تكون بوقود"، عرض"تزود حالة في
التي المسافة حساب يمكن وال منخفضة المتبقية

المتبقي بالوقود قيادتها يمكن
فوًرا بالوقود التزود أعد

الحالي الوقود استهالك توفير
هذه في الحالي الوقود استهالك يعرضتوفير

اللحظة
الوقود استهالك في االقتصاد معدل

إعادة منذ الوقود استهالك توفير يعرضمعدل

االقتصادي الوقود استهالك معدل أو الوظيفة تعيين
بالوقود التزود أو التشغيل بدء ١،٢،٣*بعد

استهالك عرضمعدل شاشة تغيير يمكن
في االقتصادي )٧٧ص(←الوقود

كمرجع:١* المعروضة الوقود استهالك بقيم استعن
فقط

استهالك:٢* في االقتصاد معدل تعيين إعادة يمكن
مع بالضغط الوظيفة تعيين إعادة منذ الوقود

على االستمرار
استهالك:٣* في االقتصاد معدل تعيين إعادة تتم

المحرك فيها يتوقف مرة كل في الوقود
بنظام■ المزودة الوقود دواسة توجيه

ECOدرجةEco
دواسة الستخدام مرجعي تشغيل يعرضنطاق
الدرجة ونتيجة القيادة لظروف وفًقا الوقود

الحالية القيادة حالة تقيّم التي

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه
ECO
Ecoدرجة

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه
ECO
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Ecoمنطقة
وضع في السيارة قيادة تتم أنه إلى .Ecoيشير

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق تجاوز إلى  Ecoتشير

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء
الحالية الوقود دواسة تشغيل

تكون عندما أخضر شريط هيئة على عرضها يتم
منطقة .Ecoداخل

خالل من للبيئة الصديق التسارع تحقيق يمكن
في الوقود دواسة عرضتشغيل على الحفاظ
←) األزرق الشريط بواسطة المحدد صالنطاق

١٥١(
تسريع Ecoمنطقة

نطاق ويمثل أزرق، شريط هيئة على عرضها يتم
لظروف المناسب المقدر الوقود دواسة تشغيل
السرعة ثبات أو القيادة بدء مثل الحالية، القيادة
المثال سبيل على للحالة، العرضوفًقا هذا يتغير

السرعة ثبات أو القيادة بدء عند
درجةEco

الـ القيادة طرق تقييم التالية٣يتم للبيئية الصديقة
السلس،٥في التشغيل بدء تسارع مستويات

السلس والتوقف مفاجئ، تسارع بدون والقيادة
عرضدرجة سيتم السيارة، إيقاف يتم  Ecoعندما

نقطة١٠٠من

الدرجة نتيجة
بنظام القيادة بدء Ecoحالة

بنظام السرعة تثبيت Ecoحالة
بنظام اإليقاف Ecoحالة
الشريط شاشة قراءة كيفية

بعد التقييم يتم لم
منخفض
مرتفع

عرض• يتم لن الهجين، النظام تشغيل بدء بعد
عنEcoدرجة السيارة سرعة تزيد  ٢٠حتى

ساعة كم
درجة• تعيين إعادة يتمEcoسيتم مرة كل في

الهجين النظام تشغيل بدء فيها
عرض• سيتم الهجين، النظام إيقاف يتم عندما

الحالية للرحلة اإلجمالية الدرجة
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بنظام■ المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoعندما

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoالتالية الحاالت في

يعمل● ال الهجين النظام مؤشر
في● التحكم ميزة باستخدام السيارة قيادة عند

أو بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة ثبات
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام

نظام أو بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة
مع السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
مزودة السيارة كانت إذا الكاملة السرعة نطاق

بذلك

القيادة■ دعم نظام معلومات
التالية لألنظمة التشغيلية الحالة لعرض حدد

LTAالحارة تتبع على المساعدة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المرورية

)١٩٧ص(←
LDAالتحكم مع الحارة بمغادرة التحذير

مزودة السيارة كانت إذا القيادة عجلة في
←) )٢٠٦صبذلك

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
كانت إذا الكاملة السرعة نطاق مع السرعة

 ←) بذلك مزودة )٢١٣صالسيارة
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة
)٢٢٣ص← 
كانت إذا السرعة ثبات في التحكم نظام

 ←) بذلك مزودة )٢٣١صالسيارة
كانت■ إذا التوجيه بنظام المرتبط العرض

بذلك مزودة السيارة
بنظام المرتبطة التالية المعلومات لعرض حدد

التوجيه
الوجهة إلى الطريق توجيه
األمامية الشاشة البوصلة عرض

الوجهة■ إلى الطريق عرضتوجيه
على الوجهة إلى الطريق عرضتوجيه تمكين عند
عرض شاشة العرضعلى يتم فلن األمامية، الشاشة

←) المتعددة )٩٢صالمعلومات

المسار أو الصوت مصدر اختيار لتمكين حدد
في التحكم مفاتيح باستخدام العداد على

العدادات
يتم ال عرضه ليتم هذا القائمة رمز تعيين يمكن

في عرضه

القيادة■ معلومات
عرض باستخدام٢يمكن المحددة العناصر من

السرعة معدل القيادة" معلومات "بنود إعداد
رأسي بشكل اإلجمالي والوقت والمسافة

"نوع إعداد حسب المعروضة المعلومات تتغير
تشغيل بدء تم أن منذ القيادة" معلومات
←) التعيين إعادة عمليات بين أو صالنظام

٧٧(
فقط كمرجع المعروضة المعلومات استخدم

التالية العناصر عرض سيتم
"البدء "بعد
السيارة• سرعة يعرضمعدل ضبط" إعادة "بعد

الهجين النظام تشغيل بدء *منذ

بدء• منذ المقطوعة المسافة يعرض "المسافة"

القيادة دعم نظام معلومات شاشة

الصوت بنظام المرتبط العرض

السيارة معلومات شاشة
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الهجين النظام *تشغيل

منذ• المنقضي الوقت يعرض ضبط" إعادة "بعد
الهجين النظام تشغيل *بدء

يتوقف:* مرة كل في العناصر هذه تعيين إعادة تتم
المحرك فيها

"ضبط إعادة "بعد
السيارة• سرعة يعرضمعدل ضبط" إعادة "بعد

العرض شاشة تعيين إعادة *منذ

استهالك• في االقتصاد يعرضمعدل "المسافة"
العرض شاشة تعيين إعادة منذ *الوقود

منذ• المنقضي الوقت يعرض ضبط" إعادة "بعد
العرض شاشة تعيين *إعادة

واضغط:* المطلوب العنصر اعرض التعيين، إلعادة
على االستمرار مع

الطاقة■ مراقبة شاشة
٩٦ص←
اإلطارات■ ضغط
٣٢٣ص←
مزودةAWDتحكم■ السيارة كانت إذا

بذلك

األمامية اإلطارات اتجاه عرض
عبر القيادة عجلة واتجاه التشغيل يعرضوقت
الشاشة على األمامية اإلطارات على التغييرات

العزم توزيع شاشة

في عجلة لكل القيادة من٦لعرضحالة  ٠خطوات
.٥إلى

التسارع قوة *شاشة

السيارة على المطبقة التسارع قوة لعرضحجم
على الكرة موضع على التغييرات عبر واتجاهه

الشاشة
التسارع قوة لمسار األقصى *الحد

ويتم التسارع قوة بشاشة المرتبط العنصر هذا
مع اضغط للكرة السابقة الحركة عرضمسار

السجلاالستمرار تعيين إلعادة
العجالت دوران شاشة

الرمز يغير اإلطارات، أحد دوران حالة في
ويومض لونه الشاشة المعروضعلى

وضع:* تعيين عند فقط العنصر عرضهذا يتم
الرياضي الوضع على القيادة

اإلطارات■ ضغط
بضع• اإلطارات نفخ عرضضغط يستغرق قد

إلى التشغيل مفتاح تدوير بعد قدONدقائق
بضع اإلطارات نفخ عرضضغط أيًضا يستغرق

النفخ ضغط تعديل بعد دقائق
المعلومات• تحديد تعذر إذا " عرض" يتم قد

الموجات بسبب اإلطارات بموضع الخاصة
المواتية غير الالسلكية

التي• بالتغيرات لإلطارات النفخ ضغط يتغير
القيم أيًضا تختلف قد الحرارة درجات تشهدها
باستخدام قياسها تم التي القيم عن المعروضة

اإلطارات مقياسضغط

اإلعدادات■ تغيير
الموجودة العدادات في التحكم مفاتيح استخدم

اإلعدادات لتغيير القيادة عجلة على

عرضاإلعدادات
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على١ التحكمأواضغط مفتاح من
حدد ثم العدادات في

على٢ التحكمأواضغط بمفتاح
المطلوب العنصر لتحديد العدادات في

تخصيصه
على٣ االستمرار مع اضغط أو اضغط

سيتم كان إذا ما على المتاحة اإلعدادات ستتوقف
على االستمرار مع الضغط أو اتبعالضغط
الشاشة على تظهر التي التعليمات

اإلعداد■ عناصر
 LTAالحارة تتبع على المساعدة

مزودة السيارة كانت إذا المرورية
الحارةLDAبذلك مغادرة تنبيه

إذا التوجيه بنظام المزودة المرورية
←) بذلك مزودة السيارة ،١٩٧صكانت

٢٠٦(
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالية العناصر
السير"• خط تتبعLTA"مركز على المساعدة

فقط المرورية الحارة
في التمركز وظيفة الشاشة تعطيل لتمكين حدد

الحارة
التوجيه"• "مساعدة

بعجلة التحكم في المساعدة تعطيل لتمكين حدد
القيادة

"الحساسية"•
التحذير حساسية لتعيين حدد

االنحراف"• "تحذير
السيارة ترنح من التحذير تعطيل لتمكين حدد

الميل"• "حساسية

السيارة ترنح من التحذير حساسية لتعيين حدد
  PCSاالصطدام قبل التحذير نظام

←) بذلك مزودة السيارة كانت صإذا
١٨٩(

على قبلاضغط التحذير نظام تعطيل لتمكين
االصطدام

•PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
إيقاف تشغيل

االصطدام قبل التحذير نظام تعطيل لتمكين حدد
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالي العنصر
"الحساسية"•

االصطدام قبل تحذير توقيت لتغيير حدد
السيارة■ إعدادات

على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير
التالية العناصر

 PBDكانت إذا اآللي الخلفي الباب
بذلك مزودة )١١٣ص(←*السيارة

النظام"• "إعدادات
اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل لتمكين حدد

الفتحة"• "تعديل
الخلفي الباب يكون عندما المفتوح الوضع حدد

تماًما مفتوح اآللي
الصوت"• "مستوى

ينطلق الذي الجرس صوت مستوى لتعيين حدد
اآللي الخلفي الباب نظام يعمل عندما

آلي:* خلفي بباب المزودة السيارات
"TPWSالخاصبضغط التحذير نظام "

←) )٣٢٣صاإلطارات
الخاص• التحذير نظام تهيئة الضغط" "ضبط

P.78

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٧٩

٢

HIGHLANDER HV_GH

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

اإلطارات بضغط
اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام لتهيئة حدد

تعريف• رموز مجموعة تغيير العجلة" "تغيير
الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر

اإلطارات
نظام مستشعر تعريف رموز مجموعة لتغيير حدد
هذه لتمكين اإلطارات الخاصبضغط التحذير
رموز من ثانية مجموعة تسجيل يجب الوظيفة،
الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر تعريف
على لالطالع تويوتا وكيل قبل من اإلطارات
التعريف رموز بتغيير يتعلق فيما معلومات

←) تويوتا بوكيل اتصل )٣٢٨صالمسجلة،
تعريف• رموز مجموعة تسجيل العجلة" "تغيير

الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر
اإلطارات

نظام تهيئة من تأكد التعريف، رموز لتسجيل حدد
اإلطارات الخاصبضغط التحذير

العداد■ إعدادات
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالية العناصر
اللغة

المعروضة اللغة لتغيير حدد
الوحدات

المعروضة القياس وحدات لتغيير حدد
مؤشرEV←)  ١٦٢ص(

مؤشر تعطيل لتمكين .EVحدد


يلي لما المعروض المحتوى تغيير حدد
الهجين• النظام مؤشر

الوقود دواسة عرضتوجيه عدم عرض حدد
بنظام )٧٠ص. (←Ecoالمزودة

الوقود• استهالك في االقتصاد عرض شاشة
الوقود استهالك عرضمعدل شاشة لتغيير اختر
التعيين إعادة بعد التشغيل بدء بعد شاشتي بين

)٧٤ص←


بنظام المرتبطة الشاشة عرض عدم لعرض حدد
الصوت


يلي لما المعروض المحتوى تغيير حدد
المحتويات• عرض

عرضتحكم عدم لعرض كانتAWDحدد إذا
←) الطاقة مراقبة وشاشة بذلك مزودة السيارة

)٩٦،  ٧٧ص
القيادة• معلومات نوع

بين القيادة معلومات عرضنوع شاشة لتغيير اختر
التعيين إعادة بعد التشغيل بدء بعد شاشتي

القيادة• معلومات عناصر
شاشة من والثاني األول العنصرين تعيين حدد
سرعة معدل يلي مما ألٍي القيادة معلومات

المنقضي الوقت السيارة
الرحلة ملخص

ملخصرحلة شاشة لتشغيل حدد
المنبثقة الشاشة

نظام لكل المنبثقة الشاشات تعطيل لتمكين حدد
بها متصل

المعلومات عرض شاشة تشغيل إيقاف
المتعددة

فارغة لعرضشاشة
االفتراضي اإلعداد

إلى العدادات عرض إعدادات تعيين إلعادة حدد
االفتراضي اإلعداد
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يمكن■ التي واإلعدادات السيارة وظائف
تغييرها

٤٠٩ص←

اإلعدادات■ عرض تعليق
عند● القيادة أثناء اإلعدادات بعض تغيير يتعذر

آمن مكان في السيارة أوقف اإلعدادات، تغيير
إيقافعرض● فسيتم تحذير، عرضرسالة تم إذا

اإلعدادات
المنبثقة■ الشاشات

العنصر عرض يتم ال قد المنبثقة، للشاشة وفًقا
بشكل الرسالة عرض مساحة في المعروضحاليًا

الشاشة عرض عدم بعد العنصر عرض سيتم مؤقت
المنبثقة

التي واإلجراءات التحذير لعرضرسائل حدد
←) ما عطل اكتُشف إذا اتخاذها صينبغي

٣٦٨(

المواقف في السائق على االقتراحات تعرض
الظاهر االقتراح على استجابة لتحديد التالية
في التحكم مفاتيح استخدم الشاشة، على

العدادات
األمامية■ المصابيح تشغيل بإيقاف اقتراح

لمقدار تعمل األمامية المصابيح ترك حالة في
الوضع على المفتاح ضبط بعد الوقت من معين
في األمامية المصابيح مفتاح كان إذا إيقاف،

" عرضرسالةAUTOالوضع فسيتم ،"
إيقاف في ترغب كنت ما إذا تسألك اقتراح

األمامية المصابيح تشغيل
"نعم" حدد األمامية، المصابيح تشغيل إليقاف
التشغيل مفتاح تدوير بعد السائق باب فتح تم إذا
هذه االقتراح رسالة تظهر فلن إيقاف، الوضع إلى

المرتبطة■ اآللية النوافذ بغلق اقتراح
األمامي الزجاج ماسحات بتشغيل

بينما األمامي الزجاج ماسحات تشغيل تم إذا
فستظهر التشغيل، قيد اآللية النافذة تكون
اآللية النوافذ غلق منك تطلب اقتراح رسالة

"نعم" حدد اآللية، النوافذ جميع لغلق

الطلب■ حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٠٩(

تحذير
الشاشة■ ضبط أثناء تنبيهات

ضبط أثناء الهجين النظام تشغيل لضرورة نظًرا
جيد مكان في السيارة وقوف من تأكد الشاشة،
يمكن الجراج، مثل المغلقة، األماكن في التهوية
أول غاز على تحتوي التي العادم غازات تتجمع أن

الكربون داخلCOأكسيد إلى وتتسرب الضار
التعرض أو الوفاة إلى ذلك يؤدي وقد السيارة

خطيرة صحية لمخاطر

مالحظة
الشاشة■ ضبط أثناء

بقدرة البطارية نفاد احرصعلى١٢لمنع فولط،
الشاشة ميزات ضبط أثناء الهجين النظام تشغيل

التحذير عرضرسالة

االقتراحات وظيفة
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العرض■ شاشة
المتعددة المعلومات عرض تعرضشاشة
المعلومات من متنوعة مجموعة للسائق

بالقيادة المرتبطة
أو للتحذير المنبثقة الشاشات عرض أيًضا يتم

معينة مواقف في النصيحة االقتراحات

القائمة■ رموز
لعرضمحتوياتها القائمة رموز أحد حدد

السائل■ الكريستال شاشة
الشاشة على خفيفة بقع أو صغيرة بقع تظهر قد
السائل، الكريستال بشاشات مرتبطة الظاهرة هذه

استخدامها استمرار في مشكلة ثمة وليست

المتعددة المعلومات عرض شاشة تشغيل يتم
العدادات في التحكم مفاتيح باستخدام

الشاشات المعروض*مرر المحتوى وغيّر ،*

المؤشر وحّرك
ضبط إدخال اضغط

إعادة على االستمرار مع اضغط
للتخصيص قابلة عرضعناصر تعيين

المتعددة عرضالمعلومات شاشة
عرض بوصة٧شاشة

والقائمة الشاشة رموز

←) القيادة معلومات )٨٢صشاشة
القيادة دعم نظام معلومات شاشة

)٨٥ص←
←) الصوت بنظام المرتبط العرض

)٨٥ص
←) السيارة معلومات )٨٥صشاشة

←) اإلعدادات )٨٦صعرض

←) التحذير )٨٩صعرضرسالة

تحذير
القيادة■ أثناء االستخدام بشأن تنبيه
المتعددة● المعلومات عرض شاشة تشغيل عند

المنطقة أمان إلى كثيًرا انتبه القيادة، أثناء
بالسيارة المحيطة

المعلومات● عرض شاشة إلى باستمرار تنظر ال
يؤدي قد ذلك ألن نظًرا القيادة أثناء المتعددة
الطريق على والكائنات المشاة رؤية عدم إلى

السيارة أمام
الحرارة■ درجات عند المعلومات عرض

المنخفضة
٧١ص←

العدادات عرض تغيير
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السابقة الشاشة إلى العودة
المكالمات إجراء وتلقي السجل شاشة

اليدين، حر وضع في االتصال بنظام االرتباط عند
تلقيها أو المكالمات إجراء عرضشاشة يتم

في االتصال بنظام المتعلقة التفاصيل على للتعّرف
نظام مالك "دليل إلى ارجع اليدين، حر وضع

المتعددة" والوسائط التوجيه
يوضح:* دائري رمز أو تمرير عرضشريط يتم

يمكن حيث الشاشات على المسجلة الشاشات عدد
العرض وتبديل الشاشة تمرير

الوقود■ استهالك في االقتصاد
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

للوقود الحالي االستهالك
اللحظة هذه في الحالي الوقود يعرضاستهالك

بدء بعد االقتصادي الوقود استهالك معدل
التشغيل

بدء منذ الوقود استهالك في االقتصاد يعرضمعدل
الهجين النظام ١*تشغيل

القيادة نطاق
المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم

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

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
الوقود كمية تكون بوقود"، عرض"تزود حالة في
التي المسافة حساب يمكن وال منخفضة المتبقية

المتبقي بالوقود قيادتها يمكن
فوًرا بالوقود التزود أعد

٢*األداة

تغيير خالل من التالية العناصر عرض يمكن
استهالك في االقتصاد ونوع األداة محتوى إعدادات

على )٨٦ص(←الوقود
أخرى•

عناصر توجد ال فارغ
السيارة• سرعة معدل

بدء منذ السيارة سرعة يعرضمعدل التشغيل بعد
الهجين النظام تشغيل

منذ السيارة سرعة يعرضمعدل التعيين إعادة بعد
العرض تعيين ٣*إعادة

المسافة•
بدء منذ المقطوعة المسافة يعرض التشغيل بعد

السيارة تشغيل
في االقتصاد يعرضمعدل التعيين إعادة بعد
العرض شاشة تعيين إعادة منذ الوقود ٣*استهالك

المنقضي• الوقت
بدء منذ المنقضي الوقت يعرض التشغيل بعد

الهجين النظام تشغيل
منذ المنقضي الوقت يعرض التعيين إعادة بعد

الشاشة تعيين ٣*إعادة

الوقود استهالك في االقتصاد معدل
على أدناه الوارد المعروض العنصر تغيير يمكن

القيادة معلومات شاشة
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لـ الوقود استهالك في االقتصاد نوع شاشة
)٨٦ص←
التعيين إعادة بعد اإلجمالي

إعادة منذ الوقود استهالك االقتصاد يعرضمعدل
العرض ١،٣*تعيين

بالوقود التزود بعد الخزان
السيارة تزود منذ الوقود استهالك يعرضمعدل

١*بالوقود

إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند
العرض تحديث يتم ال قد الخزان،

وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
كمرجع:١* المعروضة الوقود استهالك بقيم استعن

فقط
العرض:٢* عدم االفتراضي اإلعداد
خالل:٣* من الشاشة هذه تعيين إعادة يمكن

على االستمرار مع عرضهالضغط أثناء
بنظام■ المزودة الوقود دواسة توجيه

ECOدرجةEco
دواسة الستخدام مرجعي تشغيل يعرضنطاق
الدرجة ونتيجة القيادة لظروف وفًقا الوقود

الحالية القيادة حالة تقيّم التي

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه

ECO
Ecoدرجة

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه
ECO

Ecoمنطقة
وضع في السيارة قيادة تتم أنه إلى .Ecoيشير

التشغيل منطقة
للبيئة الصديقة القيادة نطاق تجاوز إلى  Ecoتشير

وغيرها كاملة بطاقة القيادة أثناء
الحالية الوقود دواسة تشغيل

تكون عندما أخضر شريط هيئة على عرضها يتم
منطقة .Ecoداخل

خالل من للبيئة الصديق التسارع تحقيق يمكن
في الوقود دواسة عرضتشغيل على الحفاظ
←) األزرق الشريط بواسطة المحدد صالنطاق

١٥١(
تسريع Ecoمنطقة

نطاق ويمثل أزرق، شريط هيئة على عرضها يتم
لظروف المناسب المقدر الوقود دواسة تشغيل
السرعة ثبات أو القيادة بدء مثل الحالية، القيادة
المثال سبيل على للحالة، العرضوفًقا هذا يتغير

السرعة ثبات أو القيادة بدء عند
درجةEco
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الـ القيادة طرق تقييم التالية٣يتم للبيئية الصديقة
السلس،٥في التشغيل بدء تسارع مستويات

السلس والتوقف مفاجئ، تسارع بدون والقيادة
عرضدرجة سيتم السيارة، إيقاف يتم  Ecoعندما

نقطة١٠٠من

بنظام القيادة بدء Ecoحالة
بنظام السرعة تثبيت Ecoحالة

بنظام اإليقاف Ecoحالة
الدرجة نتيجة

الشريط شاشة قراءة كيفية

بعد التقييم يتم لم
منخفض
مرتفع

عرض• يتم لن الهجين، النظام تشغيل بدء بعد
عنEcoدرجة السيارة سرعة تزيد  ٢٠حتى

ساعة كم
درجة• تعيين إعادة يتمEcoسيتم مرة كل في

الهجين النظام تشغيل بدء فيها

عرض• سيتم الهجين، النظام إيقاف يتم عندما
الحالية للرحلة اإلجمالية الدرجة

نطاق■ الرقمية السرعة السرعة عداد شاشة
القيادة

الرقمية السرعة السرعة عداد شاشة
٨٨ص←
القيادة نطاق

المتبقي الوقود باستخدام القيادة يعرضنطاق
فقط كمرجع المعروضة القيم استخدم

متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم
المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة للوقود استهالكك
المسافة عن السيارة تقطعها أن يمكن التي الفعلية

المعروضة
إلى فقط الوقود من صغيرة كمية إضافة عند

العرض تحديث يتم ال قد الخزان،
وضع إلى التشغيل مفتاح أدر بالوقود، التزود عند
إيقاف دون بالوقود السيارة زودت إذا اإليقاف

العرض تحديث يتم ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل
الوقود كمية تكون بوقود"، عرض"تزود حالة في
التي المسافة حساب يمكن وال منخفضة المتبقية

المتبقي بالوقود قيادتها يمكن
فوًرا بالوقود التزود أعد

بنظام■ المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoعندما

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه يعمل لن
ECOدرجةEcoالتالية الحاالت في

يعمل● ال الهجين النظام مؤشر
في● التحكم ميزة باستخدام السيارة قيادة عند

أو بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة ثبات
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام

نظام أو بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة
مع السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
مزودة السيارة كانت إذا الكاملة السرعة نطاق

بذلك
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القيادة■ دعم نظام معلومات
التالية لألنظمة التشغيلية الحالة لعرض حدد

LTAالحارة تتبع على المساعدة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المرورية

)١٩٧ص(←
LDAالتحكم مع الحارة بمغادرة التحذير

مزودة السيارة كانت إذا القيادة عجلة في
←) )٢٠٦صبذلك

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
كانت إذا الكاملة السرعة نطاق مع السرعة

 ←) بذلك مزودة )٢١٣صالسيارة
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة
)٢٢٣ص← 
كانت إذا السرعة ثبات في التحكم نظام

 ←) بذلك مزودة )٢٣١صالسيارة
كانت■ إذا التوجيه بنظام المرتبط العرض

بذلك مزودة السيارة
بنظام المرتبطة التالية المعلومات لعرض حدد

التوجيه
الوجهة إلى الطريق توجيه
األمامية الشاشة البوصلة عرض

الوجهة■ إلى الطريق عرضتوجيه
على الوجهة إلى الطريق عرضتوجيه تمكين عند
عرض شاشة العرضعلى يتم فلن األمامية، الشاشة

←) المتعددة )٩٢صالمعلومات

المسار أو الصوت مصدر اختيار لتمكين حدد

في التحكم مفاتيح باستخدام العداد على
العدادات

يتم ال عرضه ليتم هذا القائمة رمز تعيين يمكن
في عرضه

الطاقة■ مراقبة شاشة
٩٦ص←
اإلطارات■ ضغط
٣٢٣ص←
مزودةAWDتحكم■ السيارة كانت إذا

بذلك

األمامية اإلطارات اتجاه عرض
عبر القيادة عجلة واتجاه التشغيل يعرضوقت
الشاشة على األمامية اإلطارات على التغييرات

العزم توزيع شاشة
في عجلة لكل القيادة من٦لعرضحالة  ٠خطوات

.٥إلى
التسارع قوة *شاشة

السيارة على المطبقة التسارع قوة لعرضحجم
على الكرة موضع على التغييرات عبر واتجاهه

الشاشة
التسارع قوة لمسار األقصى *الحد

ويتم التسارع قوة بشاشة المرتبط العنصر هذا

القيادة دعم نظام معلومات شاشة

الصوت بنظام المرتبط العرض

السيارة معلومات شاشة

P.85

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٨٦

HIGHLANDER HV_GH

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

مع اضغط للكرة السابقة الحركة عرضمسار
السجلاالستمرار تعيين إلعادة

العجالت دوران شاشة
الرمز يغير اإلطارات، أحد دوران حالة في
ويومض لونه الشاشة المعروضعلى

وضع:* تعيين عند فقط العنصر عرضهذا يتم
الرياضي الوضع على القيادة

السالمة■ نظام حالة
التالية األنظمة تعطيل بتمكين قم

PCSإذا االصطدام قبل التحذير نظام
←) بذلك مزودة السيارة )١٨٩صكانت

سيارات ركن على المساعدة مستشعر
بذلك مزودة السيارة كانت إذا تويوتا

)٢٣٨ص← 
BSMكانت إذا العمياء النقطة مراقبة

←) بذلك مزودة )٢٣٤صالسيارة
RCTAإذا الخلفية المرور حركة تنبيه

←) بذلك مزودة السيارة )٢٤٥صكانت

اإلطارات■ ضغط
بضع• اإلطارات نفخ عرضضغط يستغرق قد

إلى التشغيل مفتاح تدوير بعد قدONدقائق
بضع اإلطارات نفخ عرضضغط أيًضا يستغرق

النفخ ضغط تعديل بعد دقائق
المعلومات• تحديد تعذر إذا " عرض" يتم قد

الموجات بسبب اإلطارات بموضع الخاصة
المواتية غير الالسلكية

التي• بالتغيرات لإلطارات النفخ ضغط يتغير
القيم أيًضا تختلف قد الحرارة درجات تشهدها
باستخدام قياسها تم التي القيم عن المعروضة

اإلطارات مقياسضغط

اإلعدادات■ تغيير
الموجودة العدادات في التحكم مفاتيح استخدم

اإلعدادات لتغيير القيادة عجلة على
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٢ التحكمأواضغط بمفتاح

المطلوب العنصر لتحديد العدادات في
تخصيصه

على٣ االستمرار مع اضغط أو اضغط
سيتم كان إذا ما على المتاحة اإلعدادات ستتوقف

على االستمرار مع الضغط أو اتبعالضغط
الشاشة على تظهر التي التعليمات

اإلعداد■ عناصر
 LTAالحارة تتبع على المساعدة

مزودة السيارة كانت إذا المرورية
الحارةLDAبذلك مغادرة تنبيه

إذا التوجيه بنظام المزودة المرورية
←) بذلك مزودة السيارة ،١٩٧صكانت

٢٠٦(
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالية العناصر
السير"• خط تتبعLTA"مركز على المساعدة

فقط المرورية الحارة
في التمركز وظيفة الشاشة تعطيل لتمكين حدد

الحارة
التوجيه"• "مساعدة

بعجلة التحكم في المساعدة تعطيل لتمكين حدد
القيادة

"الحساسية"•

عرضاإلعدادات
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التحذير حساسية لتعيين حدد
االنحراف"• "تحذير

السيارة ترنح من التحذير تعطيل لتمكين حدد
الميل"• "حساسية

السيارة ترنح من التحذير حساسية لتعيين حدد
  PCSاالصطدام قبل التحذير نظام

←) بذلك مزودة السيارة كانت صإذا
١٨٩(

على قبلاضغط التحذير نظام تعطيل لتمكين
االصطدام

•PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
إيقاف تشغيل

االصطدام قبل التحذير نظام تعطيل لتمكين حدد
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالي العنصر
"الحساسية"•

االصطدام قبل تحذير توقيت لتغيير حدد
  BSM←) العمياء النقطة مراقبة

)٢٣٤ص
على مراقبةاضغط وظيفة تعطيل لتمكين

العمياء النقطة
إيقاف• العمياءBSMتشغيل النقطة مراقبة

العمياء النقطة مراقبة وظيفة تعطيل لتمكين حدد
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالية العناصر
السطوع"• "تعديل

الخارجية المرايا مؤشرات سطوع لتبديل حدد
←) الخلفية )٢٣٤صللرؤية

"الحساسية"•
مقتربة الخاصبسيارة التنبيه توقيت لتغيير حدد

سيارات ركن على المساعدة مستشعر
بذلك مزودة السيارة كانت إذا تويوتا

)٢٣٨ص←
على مستشعراضغط تعطيل لتمكين

تويوتا سيارات ركن على المساعدة
ركن• على المساعدة مستشعر إيقاف تشغيل

تويوتا سيارات
ركن على المساعدة مستشعر تعطيل لتمكين حدد

تويوتا سيارات
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالي العنصر
الصوت"• "مستوى

ينطلق الذي الجرس صوت مستوى لتعيين حدد
ركن على المساعدة مستشعر تشغيل يتم عندما

تويوتا سيارات
  RCTAالخلفية المرور حركة تنبيه

)٢٤٥ص(←
على تنبيهاضغط وظيفة تعطيل لتمكين

الخلفية المرور حركة
إيقاف• المرورRCTAتشغيل حركة تنبيه

الخلفية
المرور حركة تنبيه وظيفة تعطيل لتمكين حدد

الخلفية
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالي العنصر
الصوت"• "مستوى

جرس صوت مستوى لتغيير .RCTAحدده
مفتاحHUD←) األمامية الشاشة

)٩١ص
على األماميةاضغط الشاشة تعطيل لتمكين
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إيقاف• األماميةHUDتشغيل الشاشة
األمامية الشاشة تعطيل لتمكين حدد

على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير
التالية العناصر

موقع• "HUD"سطوع
األمامية الشاشة وضع السطوع لضبط حدد

قيادة• "HUD"دعم
بالشاشة القيادة دعم عنصر تعطيل لتغيير حدد

المعروضة األمامية
"HUD"تدوير•

األمامية للشاشة الزاوية لضبط حدد
السيارة■ إعدادات

على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير
التالية العناصر

 PBD←) اآللي الخلفي صالباب
١١٣(

النظام"• "إعدادات
اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل لتمكين حدد

الفتحة"• "تعديل
الخلفي الباب يكون عندما المفتوح الوضع حدد

تماًما مفتوح اآللي
الصوت"• "مستوى

ينطلق الذي الجرس صوت مستوى لتعيين حدد
اآللي الخلفي الباب نظام يعمل عندما

"TPWSالخاصبضغط التحذير نظام "
←) )٣٢٣صاإلطارات

الخاص• التحذير نظام تهيئة الضغط" "ضبط
اإلطارات بضغط

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام لتهيئة حدد
تعريف• رموز مجموعة تغيير العجلة" "تغيير

الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر
اإلطارات

نظام مستشعر تعريف رموز مجموعة لتغيير حدد
هذه لتمكين اإلطارات الخاصبضغط التحذير
رموز من ثانية مجموعة تسجيل يجب الوظيفة،
الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر تعريف
على لالطالع تويوتا وكيل قبل من اإلطارات
التعريف رموز بتغيير يتعلق فيما معلومات

←) تويوتا بوكيل اتصل )٣٢٨صالمسجلة،
تعريف• رموز مجموعة تسجيل العجلة" "تغيير

الخاصبضغط التحذير نظام مستشعر
اإلطارات

نظام تهيئة من تأكد التعريف، رموز لتسجيل حدد
اإلطارات الخاصبضغط التحذير

العداد■ إعدادات
على االستمرار مع إعداداتاضغط لتغيير

التالية العناصر
اللغة

المعروضة اللغة لتغيير حدد
الوحدات

المعروضة القياس وحدات لتغيير حدد
مؤشرEV←)  ١٦٢ص(

مؤشر تعطيل لتمكين .EVحدد
الرقمية السرعة السرعة عداد شاشة

السرعة عداد شاشة تعطيل لتمكين حدد
األداة محتوى

أداة شاشة لتشغيل حدد
الوقود استهالك في االقتصاد نوع

وأحد الوقود استهالك معدل شاشة لتغيير حدد
كأداة عرضها المطلوب العناصر

المنبثقة الشاشة
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نظام لكل المنبثقة الشاشات تعطيل لتمكين حدد
بها متصل

المعلومات عرض شاشة تشغيل إيقاف
المتعددة

فارغة لعرضشاشة
االفتراضي اإلعداد

إلى العدادات عرض إعدادات تعيين إلعادة حدد
االفتراضي اإلعداد

يمكن■ التي واإلعدادات السيارة وظائف
تغييرها

٤٠٩ص←

تغيير■ وضع المؤشرات شاشة مساحة خلفية لون
السرعة

وضع المؤشرات شاشة مساحة خلفية لون يتغير
←) يلي كما القيادة لوضع وفًقا السرعة صتغيير

٢٤٩:(
بالبيئة● الرفيقة االقتصادية القيادة : Ecoوضع

أزرق
أحمر● الرياضي الوضع
اإلعدادات■ عرض تعليق
عند● القيادة أثناء اإلعدادات بعض تغيير يتعذر

آمن مكان في السيارة أوقف اإلعدادات، تغيير
إيقافعرض● فسيتم تحذير، عرضرسالة تم إذا

اإلعدادات
المنبثقة■ الشاشات

العنصر عرض يتم ال قد المنبثقة، للشاشة وفًقا
بشكل الرسالة عرض مساحة في المعروضحاليًا

الشاشة عرض عدم بعد العنصر عرض سيتم مؤقت
المنبثقة

التي واإلجراءات التحذير لعرضرسائل حدد
←) ما عطل اكتُشف إذا اتخاذها صينبغي

٣٦٨(

المواقف في السائق على االقتراحات تعرض
الظاهر االقتراح على استجابة لتحديد التالية
في التحكم مفاتيح استخدم الشاشة، على

العدادات
األمامية■ المصابيح تشغيل بإيقاف اقتراح

لمقدار تعمل األمامية المصابيح ترك حالة في
الوضع على المفتاح ضبط بعد الوقت من معين
في األمامية المصابيح مفتاح كان إذا إيقاف،

" عرضرسالةAUTOالوضع فسيتم ،"
إيقاف في ترغب كنت ما إذا تسألك اقتراح

األمامية المصابيح تشغيل
"نعم" حدد األمامية، المصابيح تشغيل إليقاف

تحذير
الشاشة■ ضبط أثناء تنبيهات

ضبط أثناء الهجين النظام تشغيل لضرورة نظًرا
جيد مكان في السيارة وقوف من تأكد الشاشة،
يمكن الجراج، مثل المغلقة، األماكن في التهوية
أول غاز على تحتوي التي العادم غازات تتجمع أن

الكربون داخلCOأكسيد إلى وتتسرب الضار
التعرض أو الوفاة إلى ذلك يؤدي وقد السيارة

خطيرة صحية لمخاطر

مالحظة
الشاشة■ ضبط أثناء

بقدرة البطارية نفاد احرصعلى١٢لمنع فولط،
الشاشة ميزات ضبط أثناء الهجين النظام تشغيل

التحذير عرضرسالة

االقتراحات وظيفة
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التشغيل مفتاح تدوير بعد السائق باب فتح تم إذا
هذه االقتراح رسالة تظهر فلن إيقاف، الوضع إلى

المرتبطة■ اآللية النوافذ بغلق اقتراح
األمامي الزجاج ماسحات بتشغيل

بينما األمامي الزجاج ماسحات تشغيل تم إذا
فستظهر التشغيل، قيد اآللية النافذة تكون
اآللية النوافذ غلق منك تطلب اقتراح رسالة

"نعم" حدد اآللية، النوافذ جميع لغلق

الطلب■ حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٠٩(
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

بواسطة فعليًا تظهر التي الصورة عن تختلف وقد أمثلة، النصهي هذا في المستخدمة التوضيحية الصور
األمامية الشاشة

←) السرعة تغيير وضع )١٦٤صشاشة
السيارة عرضسرعة منطقة

←) الخارجية الحرارة درجة المحرك دورات عداد الهجين النظام )٩٣صعرضمؤشر
←) بذلك مزودة السيارة كانت إذا التوجيه بنظام المرتبطة العرض )٩٤صمنطقة

التوجيه بنظام المرتبطة التالية، العناصر لعرض
الوجهة• إلى الطريق توجيه
الشارع• اسم
األمامية• الشاشة البوصلة

←) القيادة دعم نظام عرضحالة )٩٤صمنطقة
←) الرسالة عرض )٩٥صمنطقة

معينة مواقف في التالية المنبثقة الشاشات عرض يتم
رسالة• تحذير

األمامية *الشاشة

وتعرض بذلك مزودة السيارة كانت إذا التوجيه ونظام بالعدادات األمامية الشاشة ربط يتم
إلى المسار عبر والتوجيه الحالية السيارة سرعة مثل السائق، أمام المعلومات من متنوعة مجموعة

معينة وجهة

النظام مكونات
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اليدين• حر النظام حالة
الصوت• نظام تشغيل حالة

عندما■ األمامية الشاشة ستعمل
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

األمامية■ الشاشة استخدام عند
من رؤيتها تصعب أو داكنة األمامية الشاشة تبدو قد

النظارات سيما ال الشمسية، النظارات خالل
اخلع أو األمامية للشاشة السطوع اضبط المستقطبة

الشمسية النظارة
الخارجية■ الحرارة عرضدرجة

الخارجية الحرارة درجة أصبحت أو٣إذا تقريبًا °م
الخارجية الحرارة درجة فسيومضمؤشر أقل،

لمدة درجة١٠المنخفضة مؤشر سينطفئ ثم ثواٍن
الخارجية الحرارة درجة وشاشة الخارجية الحرارة
المنخفضة الخارجية الحرارة درجة مؤشر سيعمل
الخارجية الحرارة درجة تصبح عندما أخرى ° ٥مرة

إلى تقل ثم أكثر أو أقل٣م أو ° م

األمامية■ الشاشة إعدادات تغيير
المعلوماتحدد عرض شاشة على

←) ثم٤٠٩صالمتعددة
األمامية■ الشاشة تعطيل تمكين

على الشاشةاضغط تعطيل لتمكين
األمامية

األمامية■ الشاشة إعدادات تغيير
على االستمرار مع لعرضاضغط

التالية اإلعدادات
موقع "HUD"سطوع

تحذير
األمامية■ الشاشة استخدام قبل
األمامية● الشاشة وسطوع موضع من تحقق

قد اآلمنة القيادة تتعارضمع ال الصورة وأن
الصورة لموضع الصحيح غير الضبط ينعكس
إلى يؤدي ما السائق، رؤية مع سطوعها أو
اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج حادث، وقوع

خطيرة بجروح
أثناء● األمامية الشاشة إلى باستمرار تنظر ال

رؤية عدم إلى يؤدي قد ذلك ألن نظًرا القيادة
السيارة أمام الطريق على والكائنات المشاة

مالحظة
المكونات■ تلف لتجنب
الشاشة● عارض بجوار مشروبات أي تضع ال

يتعرضلعطل فقد العارض، ابتل إذا األمامية
كهربائي

األمامية● الشاشة عارض على شيء أي تضع ال
إلى بذلك القيام يؤدي قد عليها ملصقات أي أو

األمامية الشاشة إشارات تعطيل
الشاشة● عارض من الداخلية األجزاء تلمس ال

شابهها ما أو الحادة الحواف تدفع أو األمامية
عطل في بذلك القيام يتسبب قد العارض في

ميكانيكي

األمامية الشاشة استخدام
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للشاشة العمودي والوضع السطوع لضبط حدد
األمامية
قيادة "HUD"دعم
المحرك• دورات عداد إعدادات

المحرك دورات عداد الهجين النظام فارغ
مؤشر العرض عدم فارغ إلى الشاشة لتغيير حدد

المحرك دورات عداد الهجين النظام
التالية العناصر تعطيل لتمكين حدد

بذلك• مزودة السيارة كانت إذا التوجيه
القيادة• على المساعدة
بذلك• مزودة السيارة كانت إذا البوصلة
الصوت•
تدوير"HUD"

األمامية للشاشة الزاوية لضبط حدد
المفتاح على الزاويةأواضغط لضبط
األمامية للشاشة

األمامية■ الشاشة تعطيل تمكين
معطلة ستظل فإنها األمامية، الشاشة تعطيل تم إذا
ثم اإليقاف وضع إلى التشغيل مفتاح تدوير عند

التشغيل وضع إلى إعادته
العرض■ سطوع

من األمامية الشاشة سطوع ضبط شاشةيمكن
الضبط يتم وكذلك، المتعددة المعلومات عرض

المحيطة السطوع لدرجة وفًقا تلقائيًا
السيارات■ األمامية الشاشة لوضع التلقائي الضبط

القيادة وضع بذاكرة المزودة
إلى األمامية للشاشة مطلوب وضع إدخال يمكن
ذاكرة نظام طريق عن تلقائيًا واستدعاؤه الذاكرة

←) القيادة )١٣٠صوضع
بقدرة■ السيارة بطارية فصل تم فولط١٢إذا

للشاشة المخصصة اإلعدادات ضبط إعادة ستتم
األمامية

الطلب■ حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٠٩(

الهجين■ النظام مؤشر

الشحن منطقة
الهجينEcoمنطقة للنظام
Ecoمنطقة

التشغيل منطقة

تحذير
األمامية■ الشاشة إعدادات تغيير بشأن تنبيه

أثناء الهجين النظام تشغيل لضرورة نظًرا
السيارة وقوف من تأكد األمامية، الشاشة إعدادات
مثل المغلقة، األماكن في التهوية جيد مكان في
التي العادم غازات تتجمع أن يمكن الجراج،

الكربون أكسيد أول غاز على ) COتحتوي
يؤدي وقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار
صحية التعرضلمخاطر أو الوفاة إلى ذلك

خطيرة

مالحظة
األمامية■ الشاشة إعدادات تغيير عند

للبطارية تفريغ حدوث من١٢لمنع تأكد فولط،
إعدادات تغيير أثناء يعمل الهجين النظام أن

األمامية الشاشة

عداد الهجين النظام عرضمؤشر
الخارجية الحرارة درجة المحرك دورات
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المحتوى نفس المعروضهو المحتوى يَكون
الهجين النظام مؤشر العدادات المعروضعلى

إلى ارجع التفاصيل، .٧٠صلمعرفة
المحرك■ دورات عداد

في الدورات عدد بمقدار المحرك يعرضسرعة
الدقيقة

الخارجية■ الحرارة درجة
التالية المواقف تُعرضفي

إلى التشغيل مفتاح تدوير يتم  ONعندما
تقريبًا١٠تُعرضلمدة ثواٍن

الخارجية الحرارة درجة وميضمؤشر عند
المنخفضة

المحتوى نفس المعروضهو المحتوى يَكون
المعلومات عرض شاشة المعروضعلى

إلى ارجع تفاصيل، على لالطالع المتعددة
الخارجية الحرارة عرضدرجة شاشة شرح
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على

)٧٠ص

بنظام المرتبطة التالية العناصر لعرض
التوجيه

والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
المتعددة"

الوجهة■ إلى الطريق توجيه
بتنفيذ التوجيه نظام يقوم يُعرضعندما
من االقتراب حالة في المسار عبر التوجيه
االتجاه إلى يشير عرضسهم سيتم تقاطع،

الرحلة لمسار المقترح

الشارع■ اسم
الشوارع عرضأسماء سيتم للموقف، وفًقا

القريب بالتقاطع الخاصة
األمامية■ الشاشة البوصلة

الرحلة مسار اتجاه لعرض

بنظام■ المزودة السيارات الشارع عرضاسم
توجيه

متاحة معلومات وجود عدم حالة مثل للموقف، وفًقا
عرض يتم لن ذلك، إلى ما أو الخريطة، بيانات في

بالتقاطع شوارع أسماء

التالية لألنظمة التشغيلية الحالة يعرض
LDAالتحكم مع الحارة بمغادرة التحذير

مزودة السيارة كانت إذا القيادة عجلة في
←) )٢٠٦صبذلك

LTAالحارة تتبع على المساعدة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المرورية

)١٩٧ص(←
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

كانت إذا الكاملة السرعة نطاق مع السرعة
 ←) بذلك مزودة )٢١٣صالسيارة

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
بذلك مزودة السيارة كانت إذا السرعة

)٢٢٣ص← 
PCSإذا االصطدام قبل التحذير نظام

←) بذلك مزودة السيارة )١٨٩صكانت
سيارات ركن على المساعدة مستشعر

بذلك مزودة السيارة كانت إذا تويوتا
)٢٣٨ص← 
←) القيادة بدء في )١٥١صالتحكم

التوجيه بنظام المرتبطة العرض منطقة
بذلك مزودة السيارة كانت إذا

القيادة دعم نظام عرضحالة منطقة
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←) الفرامل تجاوز )١٥١صنظام
المحتوى نفس المعروضهو المحتوى يَكون

المتعددة المعلومات عرض شاشة المعروضعلى
بكل الخاصة الشروحات راجع التفاصيل، من لمزيد

نظام

عرض بشاشة المرتبطة التالية الرموز لعرض
ورسالة المتعددة المعلومات
الرئيسية التحذير أيقونة

عرض شاشة على رسالة تظهر تُعرضحين
←) المتعددة )٣٦٨صالمعلومات
المعلومات أيقونة

نصيحة باقتراح منبثقة شاشة تظهر تُعرضحين
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة صعلى

٨٩،  ٨٠(

يلي عرضما سيتم للموقف، وفًقا
رسالة■ تحذير

أو تحذير عرضرسالة سيتم للموقف، وفًقا
أخرى رسالة

التحذير رسائل
التحذيرية الرسائل عرضبعض يتم قد

المنبثقة الشاشات
سيتم القيادة، على المساعدة نظام يعمل عندما
شاشة على المعروضة المعلومات عرضبعض
األمامية الشاشة على المتعددة المعلومات عرض

المنبثقة الشاشة مثل

اليدين■ حر النظام حالة
اليدين حر النظام تشغيل تُعرضعند

والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
المتعددة"

الصوت■ نظام تشغيل حالة
الصوت نظام تشغيل تُعرضعند

والوسائط التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
المتعددة"

المنبثقة■ الشاشات
العنصر عرض يتم ال قد المنبثقة، للشاشة وفًقا

بشكل الرسالة عرض مساحة في المعروضحاليًا
الشاشة عرض عدم بعد العنصر عرض سيتم مؤقت

المنبثقة

رموز

الرسالة عرض منطقة
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الصوت نظام شاشة
المتعددة المعلومات عرض شاشة

العدادات في التحكم مفاتيح

الصوت■ نظام شاشة
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد

بخالف"مراقبة أخرى عرضشاشة حالة في
"الطاقة" حّدد الطاقة"،

شاشة المحرك مراقبة شاشة
االستهالك

شاشة على الهجين النظام عرضحالة يمكن
عرض وشاشة المتعددة المعلومات عرض

الصوت نظام

النظام مكونات

الطاقة مراقبة شاشة

الجر موتور الكهربائي المحرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند
فقطAWDموديالتAWDموديالت2WDموديالت
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الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند
فقطAWDموديالتAWDموديالت2WDموديالت

البنزين محرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند
AWDموديالت2WDموديالت
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الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن عند
AWDموديالت2WDموديالت

فقطAWDموديالت

P.98

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٩٩

٢

HIGHLANDER HV_GH

القياس١-٢ أجهزة مجموعة

ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

الجر بطارية الهجين النظام بطارية حالة

منخفض
مرتفع

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

المتعددة■ المعلومات عرض شاشة
بوصة٤٫٢شاشة
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٢ التحكمأواضغط مفتاح من

الطاقة مراقبة شاشة لتحديد العدادات في

بوصات٧شاشة
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٢ التحكمأواضغط مفتاح من

الطاقة مراقبة شاشة لتحديد العدادات في

للطاقة تدفق وجود عدم عند
AWDموديالت2WDموديالت
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شاشة مثال الجر موتور الكهربائي المحرك على باالعتماد السيارة تشغيل بوصات٧عند
فقطAWDموديالتAWDموديالت2WDموديالت

شاشة مثال الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك من كٍل على باالعتماد السيارة تشغيل  ٧عند
بوصات
فقطAWDموديالتAWDموديالت2WDموديالت

شاشة مثال البنزين محرك على باالعتماد السيارة تشغيل بوصات٧عند
AWDموديالت2WDموديالت
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

شاشة مثال الجر بطارية الهجين النظام بطارية بشحن السيارة تقوم بوصات٧عندما
AWDموديالت2WDموديالت

فقطAWDموديالت
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الفعلية الظروف عن قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه
الجر بطارية الهجين النظام بطارية حالة

شاشة بوصات٧مثال

منخفض
مرتفع

قليالً تختلف وقد فقط، مثال مجّرد هي الصورة هذه
الفعلية الظروف عن

الرحلة■ معلومات
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد

بخالف"معلومات أخرى عرضشاشة حالة في

الرحلة" "معلومات حّدد الرحلة"،

االستهالك بيانات ضبط إعادة
الـ خالل الوقود دقيقة١٥استهالك

الماضية
للوقود الحالي االستهالك
الـ خالل المتجددة دقيقة١٥الطاقة

الماضية
إلى الرموز أحد عرض٥٠يشير يتم ساعة واط

رموز٥حتى
تشغيل بدء منذ السيارة سرعة متوسط

الهجين النظام
بدء فيها تم مرة آخر منذ المنقضية المدة

الهجين النظام تشغيل
السرعة ثبات نطاق

شاشة مثال الطاقة تدفق عدم حالة بوصات٧في
AWDموديالت2WDموديالت

االستهالك
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ةرايسلاةلاحتارشؤموتامولعم

آلخر الوقود استهالك متوسط تقسيم  ١٥يتم
السابقة المتوسط قيم إلى اللون حسب دقيقة
آخر منذ لها الوصول تم التي المتوسط وقيم

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة فيها تمت مرة
ONالوقود استهالك متوسط استعمل

لك المعروضكمرجع
عن قليالً تختلف وقد مثال، مجّرد هي الصورة هذه

الفعلية الظروف
السجل■
١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "معلومات" حدد

بخالف"السجل"، أخرى عرضشاشة حالة في
"السجل" حّدد

الوقود الستهالك مسجلة قيمة أفضل
الوقود الستهالك معّدل أحدث

الوقود الستهالك السابق السجل
السجل بيانات تعيين إعادة

الوقود الستهالك بيانات أحدث تحديث
الوقود استهالك متوسط سجل تقسيم يتم
السابقة المتوسط قيم إلى اللون حسب

تحديث آخر منذ الوقود استهالك ومتوسط
المعروض الوقود استهالك متوسط استعمل

لك كمرجع
عن قليالً تختلف وقد مثال، مجّرد هي الصورة هذه

الفعلية الظروف

السجل■ بيانات تحديث
"تحديث" بتحديد للوقود استهالك أحدث تحديث

أخرى مرة الحالي الوقود استهالك لقياس
البيانات■ ضبط إعادة

تحديد خالل من الوقود استهالك بيانات حذف يمكن
"مسح"

السرعة■ ثبات نطاق
يمكن التي للمسافة المقدر األقصى الحد يعرض

المتبقية الوقود بكمية قطعها
متوسط على بناًء المسافة هذه احتساب يتم

للوقود استهالكك
أن يمكن التي الفعلية المسافة تختلف قد لذلك، نتيجة

المعروضة المسافة عن السيارة تقطعها
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القيادة قبل

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

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح
الجانبية ١٠٩......................األبواب
الخلفي ١١٣.........................الباب

الذكي والتشغيل الدخول ١٢٠......نظام
المقاعد.٣-٣ ضبط

األمامية ١٢٥......................المقاعد
الخلفية ١٢٦......................المقاعد

القيادة وضع ١٣٠..................ذاكرة
الرأس ١٣٣.........................مساند

والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط
القيادة ١٣٥.........................عجلة

الخلفية للرؤية الداخلية ١٣٦.......المرآة
الخلفية للرؤية الخارجية ١٣٧.....المرايا

السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح
اآللية ١٤٠..........................النوافذ
السقف ١٤٢.........................فتحة

البانورامية السقف ١٤٥.............فتحة
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المفاتيح١-٣ معلومات
المفاتيح.١-٣ معلومات

السيارة مع التالية المفاتيح توفير يتم

اإللكترونية المفاتيح
الذكي ←• والتشغيل الدخول نظام صتشغيل

١٢٠(
بعد • عن الالسلكي التحكم وحدة وظيفة تشغيل

)١٠٧ص←
الميكانيكية المفاتيح
المفتاح رقم لوحة

طائرة■ متن على السفر عند
الطائرة، متن على معك إلكتروني مفتاح أي حمل عند

األزرار من أي على الضغط عدم احرصعلى
داخل التواجد أثناء اإللكتروني بالمفتاح الموجودة
في إلكترونيًا مفتاًحا تحمل كنت إذا الطائرة كابينة

احتمالية عدم من فتأكد ذلك، إلى ما أو حقيبتك
الضغط يتسبب قد قصد دون األزرار على الضغط
سلكية ال موجات انبعاث في األزرار من زر أي على

تتعارضمع قد والتي اإللكتروني، المفتاح من
للطائرة التشغيلية العمليات

اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفاد
من● يتراوح للبطارية االفتراضي  ٢إلى١العمر

عام
صوت● سيصدر البطارية، تنخفضشحنة عندما

الهجين النظام توقف عند الكابينة، في إنذار
عدم● عند البطارية شحنة استنزاف من للحد

قم طويلة، لفترات اإللكتروني المفتاح استخدام
توفير وضع على اإللكتروني المفتاح بتعيين

←) )١٢١صالبطارية
ال● موجات يستقبل اإللكتروني المفتاح ألن نظًرا

البطارية شحنة استنزاف فإن الوقت، طوال سلكية
المفتاح استخدام عدم أثناء حتى سيستمر

احتمال إلى التالية األعراض تشير اإللكتروني
اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة استنفاد

الضرورة عند البطارية استبدل
التحكم• وحدة أو الذكي والتشغيل الدخول نظام

تعمل ال بعد عن الالسلكي
أصغر• أصبحت المفتاح رصد منطقة
متوقفLEDمؤشر• المفتاح سطح على الموجود

اإلضاءة عن
المفتاح● ترك إلى تعمد ال كبير، تلف حدوث لتجنب

مسافة ضمن من١اإللكتروني أي من متر
مجاالً تصنع التي التالية الكهربائية األجهزة

مغناطيسيًا
التليفزيون• أجهزة
الشخصية• الكمبيوتر أجهزة
وشواحن• الالسلكية والهواتف الخلوية الهواتف

البطاريات
أثناء• الالسلكية الهواتف أو الخلوية الهواتف

شحنها
الطاولة• مصابيح
الحثية• الطبخ أفران

البطارية■ استبدال
٣٣٧ص←
المسجل■ المفتاح رقم تأكيد

للسيارة بالفعل المسجل المفاتيح رقم تأكيد يمكن
تويوتا وكيل من التفاصيل اطلب

اتصل■ جديد مفتاح تسجيل "تم الرسالة ظهرت إذا
عرض شاشة على التفاصيل" لمعرفة بالوكيل

المتعددة المعلومات
باب فتح فيها يتم مرة كل في الرسالة ستُعرضهذه

لمدة الخارج من األبواب فتح يتم عندما  ١٠السائق
جديد إلكتروني مفتاح تسجيل بعد تقريبًا أيام

تسجيل عدم من بالرغم الرسالة هذه ظهور حالة في
تويوتا وكيل من اطلب جديد، إلكتروني مفتاح أي
غير إلكتروني مفتاح أي هناك كان إذا مما التحقق
تسجيله تم قد بحوزتك المفاتيح بخالف معروف

المفاتيح

المفاتيح
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ةدايقلالبق

التحكم بوحدة مزودة اإللكترونية المفاتيح
التالية بعد عن الالسلكي

األبواب ← )١٠٩صلقفل
النوافذ السقف١*لغلق   (←١،٢*وفتحة

)١٠٩ص
األبواب ← )١٠٩صلفتح

النوافذ السقف١*لفتح   (←١،٢*وفتحة
)١٠٩ص

وإغالقه اآللي الخلفي الباب  (←٢*لفتح
)١١٥ص

وكيل:١* لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب
تويوتا

بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا

زر بزلق قم الميكانيكي، المفتاح إلخراج
المفتاح وأخِرج التحرير

فقط، واحد باتجاه الميكانيكي المفتاح إدخال يمكن
لم إذا فقط واحد جانب من مسنن المفتاح ألن

فاقلبه القفل، أسطوانة في المفتاح إدخال من تتمكن
أخرى مرة إدخاله وحاول

في بتخزينه قم الميكانيكي، المفتاح استعمال بعد
مع الميكانيكي بالمفتاح احتفظ اإللكتروني المفتاح

مالحظة
المفتاح■ تلف لمنع
تعريضها● أو المفاتيح إسقاط إلى تعمد ال

ثنيها أو قوية لصدمات
حرارة● لدرجات المفاتيح تعريض إلى تعمد ال

طويلة زمنية لفترات عالية
تغسلها● أو للبلل المفاتيح تعريض إلى تعمد ال

وما الصوتية، فوق بالموجات تعمل غسالة في
ذلك إلى

مغناطيسية● أو معدنية مواد تعليق إلى تعمد ال
مثل من بالقرب المفاتيح تضع أو بالمفاتيح

المواد هذه
المفاتيح● تفكيك إلى تعمد ال
على● آخر شيء أي أو ملصق إلصاق إلى تعمد ال

اإللكتروني المفتاح سطح
تولد● أشياء من بالقرب المفاتيح تضع ال

التليفزيون أجهزة مثل مغناطيسية مجاالت
الحثية الطبخ وأفران الصوتية واألنظمة

الطبية● األجهزة من بالقرب المفاتيح تضع ال
أو التردد منخفضة العالج أجهزة الكهربائية،
وال مثالً، الدقيقة بالموجات العالج أجهزة

الطبية الرعاية تلقي أثناء معك المفاتيح تحمل
معك■ اإللكتروني المفتاح َحْمُل

إبقائه احرصعلى اإللكتروني، المفتاح حمل عند
بمسافة األجهزة١٠بعيًدا عن أكثر أو سم

تتداخل قد حيث التشغيل قيد الكهربائية
األجهزة من المنبعثة الالسلكية الموجات

بُعد على الموجودة المفتاح١٠الكهربائية من سم
عمل عدم في يتسبب ما المفتاح، مع اإللكتروني

سليم نحو على المفتاح
الدخول■ نظام في خلل حدوث حال في

تتعلق أخرى مشاكل أو الذكي والتشغيل
بالمفاتيح

٣٨٥ص←
إلكتروني■ مفتاح فقدان عند
٣٨٤ص←

بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

الميكانيكي المفتاح استعمال

P.107

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٠٨

HIGHLANDER HV_GH

المفاتيح١-٣ معلومات

المفتاح بطارية شحنة نفدت إذا اإللكتروني المفتاح
نحو على الدخول وظيفة تعمل لم إذا أو اإللكتروني

المفتاح الستعمال تحتاج فسوف صحيح،
←) )٣٨٥صالميكانيكي

عامل■ مع السيارة مفتاح ترك عليك يتعين عندما
السيارات موقف

←) الظروف تتطلب كما التابلوه صندوق صاقفل
٢٨١(

الستخدامك به واحتفظ الميكانيكي المفتاح انزع
اإللكتروني المفتاح الموقف عامل وأعِط الشخصي،

فقط
الميكانيكية■ مفاتيحك فقدت إذا
٣٨٤ص←
الخطأ■ المفتاح استعمال تم إذا

اآللية عن منعزل بشكل بحرية المفتاح أسطوانة تدور
الداخلية
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األبواب٢-٣ وقفل وإغالق فتح

ةدايقلالبق

األبواب.٢-٣ وقفل وإغالق فتح

الذكي■ والتشغيل الدخول نظام
الوظيفة هذه لتمكين اإللكتروني المفتاح اَحْمُل

لفك١ األمامية األبواب أحد بمقبض أمسك
األبواب جميع  *قفل

الجانب على الموجود المستشعر لمس من تأكد
المقبض من الخلفي

لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن
األبواب

*:←) األبواب قفل فك إعدادات تغيير صيمكن
٤٠٩،  ١٠٩(

الموجود٢ التعرج القفل مستشعر المس
الباب مقبض من العلوي الجزء على

األبواب جميع لقفل األمامي
بإحكام الباب قفل من تحقق

بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب١ جميع قفل على يعمل
بإحكام الباب قفل من تحقق

النوافذ إلغالق االستمرار مع وفتحة١*اضغط
١،٢*السقف

األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل
النوافذ لفتح االستمرار مع وفتحة١*اضغط

١،٢*السقف

وكيل:١* خالل من اإلعداد تخصيصهذا يجب
تويوتا

بذلك:٢* مزودة السيارة كانت إذا

األبواب■ قفل فك وظيفة تحويل
بواسطة قفلها فك يتم التي األبواب تعيين الممكن من
الالسلكي التحكم وحدة باستخدام الدخول وظيفة

بعد عن
اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
سطح٢ على المؤشر مصباح يكون ال عندما

على االستمرار مع اضغط مضيئًا، المفتاح
الضغط٥لحواليأو مع ثواٍن

على باستمرار
كما عملية، إجراء فيها يتم مرة كل في اإلعداد يتغير
باستمرار، اإلعداد تغيير عند باألسفل موضح هو

لمدة وانتظر األزرار، وكرر٥حّرر األقل، على ثواٍن
.)٢الخطوة

الجانبية األبواب

باستعمال السيارة قفل وفك قفل يمكن
الالسلكي التحكم وحدة أو الدخول وظيفة

األبواب قفل مفاتيح أو بعد عن

الخارج من األبواب قفل وفك قفل
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تنشيط لتجنب بمنبه المزودة للسيارات بالنسبة
باستعمال األبواب قفل بفك قم قصد، دون اإلنذار

وأغلقه الباب وافتح بعد، عن الالسلكي التحكم وحدة
باب يفتح لم إذا اإلعدادات تغيير بعد واحدة مرة

خالل األبواب على٣٠من الضغط من ،ثانية
تعيين تلقائيًا وسيتم أخرى مرة األبواب فستقفل

التنبيه
←) فوًرا اإلنذار أوقف اإلنذار، تنشيط حالة صفي

٦١(
للصدمات■ الراصد الباب قفل تحرير نظام

قفل فك يتم قوية، لصدمة السيارة تعرض حالة في
وفًقا يعمل ال قد النظام هذا أن إال األبواب جميع

الحادث نوع أو الصدمة لقوة
التشغيل■ إشارات

الطوارئ وتومضوامضات جرس صوت يصدر
مرة القفل األبواب قفل فك قفل إلى لإلشارة

مرتان القفل إلغاء واحدة،
وفتحة النوافذ عمل إلى لإلشارة جرس صوت يصدر

البانورامية*السقف السقف فتحة *أو
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

األمان■ خاصية
خالل باب أي فتح يتم لم فك٣٠إذا بعد تقريبًا ثانية

السيارة قفل على األمان خاصية تعمل السيارة، قفل
أخرى مرة تلقائيًا

القفل■ مستشعر بواسطة الباب قفل يتعذر عندما
األمامي الباب مقبض سطح على الموجود
منطقة لمس عند حتى الباب قفل عدم حالة في

من كل لمس حاول العلوي، الجانب في المستشعر
السفلي والجانب العلوي الجانب مستشعر منطقتي

الوقت نفس في
ارتدائها حال القفازات أزل

الباب■ قفل جرس
األبواب أحد غلق عدم عند األبواب قفل محاولة عند
لمدة متواصل بشكل جرس صوت سيصدر بالكامل،

الجرس،٥ إليقافصوت بالكامل الباب أغلق ثواٍن
أخرى مرة األبواب اقفل ثم

مزودة■ السيارة كانت إذا اإلنذار جرس ضبط
بذلك

اإلنذار جرس نظام تهيئة إلى األبواب قفل سيؤدي
)٦١ص←
الدخول■ نظام تشغيل على تؤثر التي الظروف

عن الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي والتشغيل
بعد
١٢٢ص←
الذكي■ والتشغيل الدخول نظام عمل عدم حالة في

نحو على بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو
صحيح

األبواب قفل وفك لقفل الميكانيكي المفتاح استخدم
)٣٨٥ص(←

نفدت إذا جديدة بأخرى المفتاح بطارية استبدل
←) )٣٣٧صشحنتها

المعلومات عرض شاشة
صفير صوت القفلالمتعددة إلغاء وظيفة

نغمة تصدر الخارج
مرات٣رنين

مرة يصدر المقصورة
واحدة

بمقبض اإلمساك يؤدي
قفل فك إلى السائق باب

فقط السائق باب

بمقبض اإلمساك يؤدي
إلى األمامي الراكب باب
األبواب جميع قفل فك

نغمة تصدر الخارج
مرتين رنين

مرة يصدر المقصورة
واحدة

بمقبض اإلمساك يؤدي
الراكب أبواب أحد
قفل فك إلى األمامي

األبواب جميع
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بقدرة■ السيارة بطارية شحن نفد فولط١٢إذا
الدخول نظام باستخدام األبواب قفل وفك قفل يتعذر
بعد عن الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي والتشغيل
الميكانيكي المفتاح باستخدام األبواب قفل فك قفل

)٣٨٥ص(←
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

األبواب■ قفل مفاتيح

األبواب١ جميع قفل على يعمل
األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل
الداخلي■ القفل أزرار

الباب١ قفل على يعمل
الباب٢ قفل فك على يعمل

الداخلي المقبض بسحب السائق باب فتح يمكن

تحذير
الحوادث■ وقوع لمنع

قد السيارة قيادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
األبواب أحد فتح إلى ذلك اتباع عدم يتسبب
إلى يؤدي ما بالخارج، الركاب أحد وسقوط

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
بصورة● مغلقة األبواب جميع أن من تأكد

صحيحة
أثناء● لألبواب الداخلي المقبض بسحب تقم ال

القيادة
ألن السائق، بباب يتعلق فيما الشديد الحذر توخ

الباب قفل زر كان ولو حتى يُفتح قد الباب
القفل موضع في الداخلي

للبابين● األطفال حماية أقفال بتعيين قم
المقاعد في أطفال وجود عند الخلفيين

الخلفية
األبواب■ غلق أو فتح عند

إذا ما مثل بالسيارة، المحيطة المناطق من تحقق
هناك كان إذا ما أو منحدر، على السيارة كانت
مهب في كنت إذا ما أو الباب لفتح كافية مساحة
مقبض أمسك الباب، غلق أو فتح عند شديدة ريح
متوقعة غير حركة ألي لالستعداد بإحكام الباب

بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة استعمال عند
إذا السقف فتحة أو اآللية النوافذ وتشغيل

بذلك مزودة السيارة كانت
بعد السقف فتحة أو اآللية النوافذ بتشغيل قم
ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد الفحص

النوافذ في الركاب من أي جسم من جزء أي يعلق
بتشغيل لألطفال تسمح ال كذلك، السقف فتحة أو
الممكن من حيث بعد عن الالسلكي التحكم وحدة
النوافذ في الركاب من غيرهم أو األطفال يعلق أن

السقف فتحة أو اآللية

الداخل من األبواب قفل وفك قفل
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القفل موضع في القفل زر كان إذا حتى

دون■ من السيارة خارج من األماميين البابين قفل
مفتاح استعمال

القفل١ موضع إلى الداخلي القفل زر حرك
الباب٢ مقبض تسحب بينما الباب أغلق

الوضع في التشغيل مفتاح كان إذا الباب قفل يمكن ال
ACCالوضع اإللكترونيONأو المفتاح كان أو

السيارة داخل متروًكا
قفل يتم وقد صحيح بشكٍل المفتاح رصد يتم ال قد

الباب
الباب■ بفتح تحذيري صوت

مغلق غير األمتعة صندوق أو األبواب أحد كان إذا
سرعة تبلغ عندما جرس صوت فسيصدر بالكامل،

ساعة٥السيارة كم
األمتعة صندوق أو األبواب الباب عرض يتم
المتعددة المعلومات عرض شاشة في المفتوح

ضبط عند السيارة داخل من الباب فتح يمكن ال
القفل

القفل١ فك
القفل٢

فتح من األطفال لمنع األقفال هذه ضبط يمكن
مفتاحي من كل على اضغط الخلفيين البابين
الخلفيين البابين كال لقفل الخلفيين البابين

التالية الوظائف إلغاء أو ضبط يمكن
الطلب، حسب اإلعداد بشأن تعليمات على للحصول

إلى .٤٠٩صارجع

األطفال لحماية الخلفي الباب قفل

تلقائيًا األبواب قفل وفك قفل أنظمة

التشغيلالوظيفة عملية

الباب قفل وظيفة
بالسرعة المرتبطة

األبواب جميع قفل يتم
سرعة تصبح عندما تلقائيًا

ساعة٢٠السيارة كم
أكثر أو تقريبًا

الباب قفل وظيفة
بوضع المرتبطة
السرعة تغيير

األبواب جميع قفل يتم
تغيير ذراع نقل عند تلقائيًا

الوضع من .Pالسرعة
الباب قفل فك وظيفة
بموضع المرتبطة
السرعة تغيير

األبواب جميع قفل فك يتم
تغيير ذراع نقل عند تلقائيًا

الوضع إلى .Pالسرعة
الباب قفل فك وظيفة
السائق بباب المرتبطة

األبواب جميع قفل فك يتم
السائق باب فتح عند تلقائيًا
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الخلفي الباب

الباب إغالق وفتح قفل فك قفل يمكن
التالية اإلجراءات باتباع الخلفي

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
السيارة■ قيادة قبل

الخلفي الباب غلق من تحقق السيارة، قيادة قبل
بالكامل، مغلًقا الخلفي الباب يكن لم إذا بالكامل
وقوع مسببًا القيادة أثناء قصد دون ينفتح فقد

حادث
القيادة■ أثناء تنبيه
القيادة● أثناء مغلًقا الخلفي الباب أبِق

يصطدم قد مفتوًحا، الخلفي الباب ترك حالة في
تسقط قد أو القيادة أثناء منه القريبة باألجسام
وقوع عنه ينتج قد الذي األمر قصد، دون األمتعة

حادث
داخل إلى العادم غازات تدخل قد ذلك، إلى إضافًة

التعرضلمخاطر أو الوفاة مسببة السيارة،
قبل الخلفي الباب غلق احرصعلى بالغة صحية

القيادة
مقصورة● في بالجلوس شخص ألي تسمح ال

للفرامل المفاجئ االستخدام حالة ففي األمتعة
تصادم، حدوث أو المفاجئ االنحراف أو
بجروح اإلصابة أو للوفاة عرضة سيكون

خطيرة
السيارة■ داخل أطفال وجود عند
األمتعة● مقصورة في باللعب لألطفال تسمح ال

دون من األطفال أحد احتباس حالة في إنه حيث
أن الممكن فمن األمتعة، مقصورة داخل قصد

الحرارة درجة ارتفاع عن ناتج يتعرضالختناق
أخرى إصابات أي أو

الباب● إغالق أو بفتح طفل ألي تسمح ال
الخلفي

بشكل الخلفي الباب حركة في ذلك يتسبب قد
أو الطفل يدا تعلق أن في يتسبب قد أو مفاجئ،

أثناء الصندوق غطاء في رقبته أو رأسه أو ذارعاه
غلقه

الخلفي■ الباب تشغيل
فقد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

أجزاء من أي احتباس إلى اتباعها عدم يؤدي
خطيرة إصابة أو الوفاة في يتسبب ما الجسم،

والثلوج● الجليد مثل ثقيلة أحمال أي تخلصمن
اإلخفاق يؤدي فقد فتحه؛ قبل الخلفي الباب عن
مرة الخلفي الباب انغالق إعادة إلى ذلك في

فتحه بعد مفاجئ بشكٍل أخرى
بعناية● تحقق الخلفي، الباب إغالق أو فتح عند

آمنة المحيطة المنطقة أن من
فاحرصعلى● الجوار، في أحد هناك كان إذا

إغالق أو فتح وشك على أنك وأبلغه سالمته
الخلفي الباب

في● الخلفي الباب إغالق أو فتح عند الحذر توخ
مفاجئ بشكل يتحرك قد ألنه العاصف الجو

القوية الرياح بفعل
قد● آلي خلفي بباب المزودة غير السيارات

يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب ينغلق
إغالق أو فتح صعوبة تزداد بالكامل فتحه

منحدر على السيارة وقوف عند الخلفي الباب
على السيارة وقوف عند عليه األمر هو مما
إغالق أو فتح من حذًرا كن لذا مستٍو، سطح
مفاجئ بشكل نفسه تلقاء من الخلفي الباب
وعلى بالكامل الخلفي الباب فتح احرصعلى

الخلفي الباب استعمال قبل آمن نحو
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الذكي■ والتشغيل الدخول نظام
الوظيفة هذه لتمكين اإللكتروني المفتاح اَحْمُل

األبواب١ جميع قفل فك على يعمل
لمدة األبواب قفل فك يمكن قفل٣ال بعد ثواٍن

األبواب
األبواب٢ جميع قفل على يعمل

بإحكام الباب قفل من تحقق
بعد■ عن الالسلكي التحكم وحدة
١٠٩ص←

التشغيل■ إشارات
١١٠ص←

األبواب■ قفل مفاتيح
١١١ص←

الخلفي■ الباب فتح
فتح مفتاح على الضغط مع الخلفي الباب ارفع

ألعلى الخلفي الباب

تحذير
ينغلق● قد آلي خلفي بباب المزودة السيارات

فتحه يتم لم إذا مفاجئ بشكٍل الخلفي الباب
شديد منحدر على السيارة وجود أثناء بالكامل

الخلفي الباب فتح احرصعلى االنحدار
مقصورة استعمال قبل آمن نحو وعلى بالكامل

األمتعة
بالًغا● حذًرا توخ الخلفي، الباب إغالق عند

ذلك إلى وما أصابعك، احتباس لتجنب

الضغط● احرصعلى الخلفي، الباب إغالق عند
استخدام حالة في الخارجي سطحه على برفق

الخلفي الباب إلغالق الخلفي الباب مقبض
أو األيدي احتباس إلى ذلك يؤدي قد بالكامل،

األذرع
السيارات● الخلفي الباب مصد ركيزة تسحب ال

←) آلي خلفي بباب المزودة ) ١١٥صغير
السيارات الخلفي الباب دوران عمود أو

←) آلي خلفي بباب لغلق١١٩صالمزودة
مصد ركيزة على التعليق وتجنب الخلف، الباب
بباب المزودة غير السيارات الخلفي الباب
الخلفي الباب دوران عمود أو آلي خلفي

آلي خلفي بباب المزودة السيارات
ركيزة كسر أو يديك إصابة إلى ذلك يؤدي فقد

خلفي بباب المزودة غير السيارات الخلفي الباب
السيارات الخلفي الباب دوران عمود أو آلي
حادث وقوع ثم ومن ، آلي خلفي بباب المزودة

الخلفي،● الباب على ثقيل جسم تركيب تم إذا
بعد مفاجئ بشكل مجدًدا الباب ينغلق فقد

يدي احتباس في يتسبب قد الذي األمر فتحه؛
تعرضه أو عنقه أو ذراعيه أو األشخاص أحد
بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال لإلصابة

الخلفي بالباب األصلية تويوتا أجزاء

قفله وفك الخارج من الخلفي الباب قفل

قفله وفك الداخل من الخلفي الباب قفل

غير السيارات الخلفي الباب غلق فتح
آلي خلفي بباب المزودة
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الخلفي■ الباب غلق
الباب مقبض باستخدام الخلفي الباب اخفض
ألسفل الخلفي الباب على اضغط ثم الخلفي،

إلغالقه الخارج من
الخلفي الباب جانبي سحب عدم احرصعلى
المقبض باستخدام الخلفي الباب إغالق عند

الباب■ بفتح تحذيري صوت
١١٢ص←

وحدة■ باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
الالسلكي التحكم

المفتاح على االستمرار مع اضغط
التشغيل قبل الخلفي الباب قفل بفك قم

الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
مع الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح على االستمرار
المعاكس االتجاه في الخلفي مالحظة

الخلفي■ الباب مصد ركائز
تعمل للمصد بركائز مزود الخلفي الباب يتمتع

مكانه في الخلفي الباب تثبيت على
قد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
مصد ركيزة تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب

عطل وقوع إلى يؤدي مما الخلفي، الباب

الملصقات● مثل غريبة أجسام أي توصيل يحظر
الالصقة المواد أو البالستيكية األلواح أو

الخلفي الباب مصد ركيزة بعمود

بينما● الخلفي الباب مصد ركيزة عمود تلمس ال
األقمشة من ذلك غير أو قفازات، ترتدي

أجزاء● بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال
الخلفي بالباب األصلية تويوتا

أو● بيدك الخلفي الباب مصد ركيزة تلمس ال
األجناب من عليها تضغط

السيارات الخلفي الباب غلق فتح
آلي خلفي بباب المزودة
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مفتاح■ باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
أجهزة لوحة على اآللي الخلفي الباب

القياس
المفتاح على االستمرار مع اضغط
التشغيل قبل الخلفي الباب قفل بفك قم

الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
مع الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح على االستمرار
المعاكس االتجاه في الخلفي

الباب■ فتح مفتاح باستخدام الباب غلق
الخلفي

على اضغط الخلفي الباب قفل فك حالة في
الخلفي الباب فتح أداة مفتاح

حمل أثناء بإحكام الخلفي الباب قفل من تحقق
على اضغط شخصيًا، معك اإللكتروني المفتاح

ألعلى الخلفي الباب فتح مفتاح
الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
على الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي

الخلفي الباب فتح إلى أخرى مرة المفتاح

مفتاح■ باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
الخلفي الباب على اآللي الخلفي الباب

المفتاح على اضغط
الباب غلق فتح أثناء المفتاح على الضغط سيؤدي
على الضغط سيؤدي التشغيل إيقاف إلى الخلفي
في الخلفي الباب تشغيل إلى أخرى مرة المفتاح

المعاكس االتجاه

الخلفي■ الباب مقبض باستخدام الباب غلق
الباب مقبض باستخدام الخلفي الباب اخفض
سيغلق وبعدها جرس سينطلق ثم الخلفي،

تلقائيًا الخلفي الباب
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الخلفي■ الباب غالق
فسيقوم قليالً، مفتوًحا الخلفي الباب ترك حال في
المغلق الموضع إلى تلقائيًا بإغالقه الباب غالق

بالكامل
يكون● عندما الخلفي الباب غالق يعمل أن يمكن

وضع أي في التشغيل مفتاح
فتح● مفتاح باستخدام الخلفي الباب فتح يمكن

قيد الخلفي الباب غالق كان إذا حتى الخلفي الباب
التشغيل

اآللي■ الخلفي الباب تشغيل حاالت
الخلفي الباب فتح فيمكن التالية، الشروط تحققت إذا

تلقائيًا وغلقه اآللي
●←) اآللي الخلفي الباب نظام تمكين يتم عندما

)٤٠٩ص
الوضع● على التشغيل مفتاح ضبط ،ONعند

إلى باإلضافة التالية، الشروط أحد تحقق ينبغي
أعاله الشروط

اليد• فرامل تعشيق
الفرامل• دواسة على الضغط
الوضع• على السرعة تغيير ذراع .Pضبط

اآللي■ الخلفي الباب تشغيل
تومض● اآللي، الخلفي الباب تشغيل بدء عند

جرس صوت وينطلق مرتين الطوارئ وامضات
الباب● عمل إلى لإلشارة تنبيه صوت يصدر

الخلفي
يعمل● لن اآللي، الخلفي الباب نظام تعطيل عند

وغلقه فتحه يمكن ولكن اآللي، الخلفي الباب
يدويًا

واجه● إذا اآللي، الخلفي الباب إغالق فتح عند
التشغيل يتوقف عائًقا، اآللي الخلفي الباب

االحتباس■ من الحماية وظيفة
األيمن الجانبين على المستشعرات تركيب يتم
الباب غلق عند اآللي الخلفي الباب من واأليسر

اشتباك بسبب المستشعرات على والضغط تلقائيًا
من الحماية وظيفة تبدأ ذلك، إلى ما أو ما جسٍم

العمل في االحتباس
االتجاه إلى تلقائيًا الوضع هذا من الباب يتحرك

الوظيفة تتوقف ذلك وبعد قصيرة لمسافة المعاكس

العمل عن

الخلفي■ للباب العكسي القفل وظيفة
الخلفي الباب قفل عكس على الوظيفة هذه تعمل
حالة في اآللي الخلفي الباب فتح يتم عندما اآللي
جميع قفل سيتم التالية، التشغيل عمليات تنفيذ

سيتم ثّم ومن اآللي الخلفي الباب باستثناء األبواب
بالكامل إغالقه يتم عندما اآللي الخلفي الباب قفل

الخلفي١ الباب باستثناء األبواب جميع غلق
الخلفي٢ للباب تلقائية إغالق عملية بتنفيذ قم

التحكم وحدة باستخدام األبواب واقفل اآللي
←) بعد عن نظام١٠٩صالالسلكي أو

←) الذكي والتشغيل أثناء١٠٩صالدخول
اآللي الخلفي الباب إغالق

الطوارئ وتومضوامضات جرس صوت يصدر
وقفلها األبواب جميع غلق تم قد أنه إلى لإلشارة

السيارة● داخل اإللكتروني المفتاح وضع حالة في
العكسي، القفل وظيفة عبر إغالق عملية بدء بعد

داخل مقفالً اإللكتروني المفتاح يصبح قد
السيارة

بسبب● بالكامل الخلفي الباب إغالق يتم لم إذا
أثناء إلخ، االحتباس، من الحماية وظيفة تشغيل
تشغيل تنفيذ بعد تلقائيًا الخلفي الباب إغالق

وسوف للباب العكسي القفل وظيفة إلغاء فسيتم
األبواب جميع قفل فك يتم

األبواب● جميع غلق من تأكد السيارة، ترك قبل
وقفلها

بقدرة■ البطارية توصيل إعادة فولط١٢عند
نحٍو على العمل من اآللي الخلفي الباب لتمكين

يدويًا أغلقه صحيح،
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(
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تحذير
الخلفي■ الباب غالق
قليالً،● مفتوًحا الخلفي الباب ترك حال في

إلى تلقائيًا بإغالقه الباب غالق فسيقوم
الباب غالق يستغرق بالكامل المغلق الموضع
العمل في الخلفي الباب يبدأ أن قبل ثواٍن بضع
شيء أي أو أصابعك احتباس عدم احرصعلى
في يتسبب قد هذا ألن الخلفي، الباب في آخر
خطيرة إصابات أو العظام في كسور حدوث

أخرى

الباب● غالق استخدام عند التنبيه استخدم
يتم عندما العمل في يستمر إنه حيث الخلفي

اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل
اآللي■ الخلفي الباب

الخلفي الباب تشغيل عند التالية لالحتياطات انتبه
بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق اآللي

خطيرة بجروح اإلصابة أو
من● للتأكد المحيطة المنطقة أمان من تحقق

يتسبب أن يمكن شيء أي أو عوائق وجود عدم
متعلقاتك من أي احتباس في

فاحرصعلى● الجوار، في أحد هناك كان إذا
إغالق أو فتح وشك على أنك وأبلغه سالمته

الخلفي الباب
أثناء● اآللي الخلفي الباب نظام تعطيل حالة في

الباب سيتوقف اآللي، الخلفي الباب عمل
ذلك بعد الخلفي الباب تشغيل يجب الخلفي
ألن الموقف، هذا في البالغ الحذر توخ يدويًا

فجأة ينغلق أو ينفتح قد الخلفي الباب

اآللي● الخلفي الباب تشغيل شروط تعد لم إذا
جرس١١٧ص← فسينطلق بعد، متحققة

والغلق الفتح عن الخلفي الباب وسيتوقف
توخ يدويًا ذلك بعد الخلفي الباب تشغيل يجب
ألن الموقف، هذا في ارتفاع على البالغ الحذر

فجأة ينغلق أو ينفتح قد الخلفي الباب
الباب● ينغلق قد منحدر، على التواجد أثناء

الباب فتح من تحقق فتحه بعد فجأة الخلفي
الوضع هذا في وتثبيته بالكامل الخلفي

الخلفي● الباب يكتشف قد التالية، الحاالت في
التشغيل يتوقف وقد خلل، وجود اآللي

الباب تشغيل يجب الحالة، هذه في التلقائي
في البالغ الحذر توخ يدويًا ذلك بعد الخلفي
قد المتوقف الخلفي الباب ألن الموقف، هذا
حادث بوقوع متسببًا فجأة، ينغلق أو ينفتح

ما• عائًقا الخلفي الباب يالمس عندما
بطارية• تنخفضفولطية فجأة،١٢عندما فولط

إلى التشغيل مفتاح إدارة عند الحال هو مثلما
أثناءONالوضع الهجين النظام تشغيل بدء أو

التلقائي التشغيل
فقد● الخلفي، بالباب ثقيلة أجسام توصيل تم إذا

ينغلق أو يتعطل ربما أو الخلفي الباب يعمل ال
األمر فتحه؛ بعد أخرى مرة فجأًة الخلفي الباب

أحد يدي احتباس في يتسبب قد الذي
تعرضه أو عنقه أو ذراعيه أو األشخاص

بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال لإلصابة
الخلفي بالباب األصلية تويوتا أجزاء

االحتباس■ من الحماية وظيفة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو بالوفاة يتسبب أن يمكن ذلك بعمل اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االنحشار من الحماية وظيفة تعمل ال قد

بالكامل الخلفي الباب انغالق قبل شيئًا انحشر
أو أصابعك تنحشر ال حتى الحذر توخ مباشرة

آخر شيء أي
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اآللي الخلفي الباب فتح وضع ضبط يمكن
الوضع١ عند اآللي الخلفي الباب أوقف

←) )١١٦صالمطلوب
الباب٢ مفتاح على االستمرار مع اضغط

الخلفي الباب على الموجود اآللي الخلفي
تقريبًا٢لمدة الثواني من

جرس• ينطلق اإلعداد، اكتمال مرات٤بعد
المرة• في اآللي الخلفي الباب فتح عند

الوضع ذلك عند سيتوقف التالية،

اإلعداد■ إلى اآللي الخلفي الباب فتح وضع إعادة
االفتراضي

اآللي الخلفي الباب مفتاح على االستمرار مع اضغط
لمدة الخلفي الباب على الثواني٧الموجود من

تقريبًا
جرًسا مرتين٤ينطلق ينطلق ثم يتوقف ثم مرات

المرة في اآللي الخلفي الباب فتح عند أخريين
االفتراضي الوضع عند يتوقف فإنه التالية،

تحذير
وفًقا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد

احتباس عدم احرصعلى العالق الجسم لشكل
آخر شيء أي أو األصابع

مالحظة
اآللي■ الخلفي الباب دوران أعمدة

تعمل دوران بأعمدة مزود الخلفي الباب يتمتع
مكانه في الخلفي الباب تثبيت على

قد التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
دوران عمود تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب
وظيفي خلل وقوع إلى يؤدي مما الخلفي، الباب

الملصقات● مثل غريبة أجسام أي توصيل يحظر
الالصقة المواد أو البالستيكية األلواح أو

الخلفي الباب دوران عمود بقضيب
أجزاء● بخالف كماليات أي بتوصيل تقم ال

الخلفي بالباب األصلية تويوتا
أو● الخلفي الباب دوران عمود على يدك تضع ال

الخلف من عليه تضغط
الخلفي■ الباب في عطل حدوث لمنع

أثناء الخلفي الباب على زائدة تفرضقوة ال
استخدام يتسبب قد الخلفي الباب غالق تشغيل

الباب بغالق وظيفي خلل وقوع في المفرطة القوة
الخلفي

اآللي■ الخلفي للباب الوظيفي الخلل لمنع
الخلفي● الباب بين جليد وجود عدم احرصعلى

قد الخلفي الباب حركة يمنع بحيث واإلطار
وجود عند اآللي الخلفي الباب تشغيل يتسبب
عطل حدوث في الخلفي الباب على زائد ِحْمل

اآللي● الخلفي الباب على مفرطة قوة تستخدم ال
الخلفي الباب تشغيل أثناء

المثبتة● المستشعرات إتالف عدم احرصعلى
الخلفي الباب من واليسرى اليمنى الحواف عند
اآلالت من ذلك غير أو سكين باستخدام اآللي
تلقائيًا اآللي الخلفي الباب غلق يتم ال الحادة

مستشعر فصل حالة في

السيارات الخلفي الباب فتح وضع ضبط
آلي خلفي بباب المزودة
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باستخدام■ الخلفي الباب فتح وضع ضبط عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة

باستخدام اآللي الخلفي الباب فتح وضع ضبط يمكن
←) المتعددة المعلومات عرض )٤٠٩صشاشة

آخر إلى اآللي الخلفي الباب سيفتح الفتح، عند
الخلفي الباب مفتاح باستخدام ضبطه تم موضع
شاشة على أو الخلفي الباب على الموجود اآللي

المتعددة المعلومات عرض
الهوائي■ موقع

الكابينة خارج هوائيات
الكابينة داخل هوائيات

األمتعة مقصورة خارج الموجود الهوائي

الذكي والتشغيل الدخول نظام

عن ببساطة التالية العمليات إجراء يمكن
بحوزتك، اإللكتروني المفتاح حمل طريق
السائق على ينبغي مثالً جيبك في بوضعه

دائًما معه اإللكتروني المفتاح حمل
← األبواب قفل وفك )١٠٩صلقفل
←) قفله وفك الخلفي الباب صلقفل

١١٤(
← وإيقافه الهجين النظام تشغيل لبدء

)١٥٨ص
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اكتشاف■ ضمنها يتم التي المناطق التشغيل نطاق
اإللكتروني المفتاح

األبواب قفل فك أو قفل عند
اإللكتروني المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن

مسافة بعد المقابض٠٫٧على أحد من تقريبًا متر
يمكن الخلفي والباب األمامية لألبواب الخارجية
فقط المفتاح اكتشاف يمكنها التي األبواب تشغيل

أوضاع تغيير أو الهجين النظام تشغيل بدء عند
التشغيل مفتاح

اإللكتروني المفتاح يكون عندما النظام تشغيل يمكن
السيارة داخل

والتحذير■ التنبيه رسائل
الخارجية اإلنذارات من مجموعة استخدام يتم

على تحذير عرضرسائل إلى باإلضافة والداخلية
سرقة لمنع المتعددة المعلومات عرض شاشة
التشغيل بسبب حوادث وقوع وتجنب السيارة

لرسالة كاستجابة المناسبة التدابير اتخذ الخاطئ
المتعددة المعلومات عرض شاشة على التحذير

)٣٦٨ص←
تكون فقط، اإلنذار جرس صوت يصدر عندما

يلي كما التصحيح وإجراءات الحاالت
مرة● الخارجي اإلنذار جرس صوت يصدر عندما

لمدة ثواٍن٥واحدة

مستمًرا● صوتًا الداخلي اإلنذار جرس يصدر عندما

البطارية■ شحنة توفير وظيفة
منع بهدف البطارية طاقة توفير وظيفة تنشيط سيتم
وبطارية اإللكتروني المفتاح بطارية طاقة  ١٢تفريغ

طويلة لفترة السيارة تشغيل عدم أثناء فولط
الدخول● نظام يستغرق قد التالية، الحاالت في

األبواب قفل لفك الوقت بعض الذكي والتشغيل
مترين• مسافة ضمن اإللكتروني المفتاح ترك تم

لمدة السيارة خارج أطول١٠تقريبًا أو دقائق
الذكي• والتشغيل الدخول نظام استعمال عدم عند

أكثر٥لمدة أو أيام
الذكي● والتشغيل الدخول نظام استعمال عدم عند

عند١٤لمدة األبواب قفل فك يتعذر أكثر، أو يوًما
الحالة، هذه وفي السائق باب باستثناء باب أي
وحدة استعمل أو السائق باب بمقبض أمسك

الميكانيكي المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم
األبواب قفل لفك

طاقة■ توفير وضع إلى اإللكتروني المفتاح تحويل
البطارية

تقييد يتم البطارية، طاقة توفير وضع ضبط عند
المفتاح إيقاف طريق عن البطارية طاقة استنزاف

الراديوية الموجات استقبال عن اإللكتروني
على علىاضغط باستمرار الضغط أثناء مرتين

يومض اإللكتروني المفتاح مؤشر أن من تأكد
مرات٤

يتعذر البطارية، طاقة توفير وضع ضبط عند
إللغاء الذكي والتشغيل الدخول نظام استخدام
المفتاح أزرار من زر أي على اضغط الوظيفة،

اإلجراءالحالة
التصحيحي

بينما السيارة قفل محاولة تمت
مفتوًحا األبواب أحد كان

األبواب جميع أغلق
مرة األبواب واقفل

أخرى

اإلجراءالحالة
التصحيحي

إلى التشغيل مفتاح إدارة تمت
بابACCالوضع كان بينما

باب فتح تم أو مفتوًحا السائق
مفتاح كان بينما السائق
الوضع في ).ACCالتشغيل

التشغيل مفتاح أِدر
اإليقاف، وضع إلى
السائق باب وأغلق

إلى التشغيل مفتاح تدوير تم
باب كان بينما اإليقاف وضع

مفتوًحا السائق
السائق باب أغلق
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اإللكتروني

التشغيل■ على تؤثر حاالت
ال لموجات الذكي والتشغيل الدخول نظام استخدام
يتأثر أن يمكن التالية، الحاالت في ضعيفة سلكية
يمنع ما والسيارة، اإللكتروني المفتاح بين االتصال
التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول نظام عمل
نحو على التشغيل منع ونظام بعد عن الالسلكي

← التصحيح إجراءات )٣٨٥صصحيح
اإللكتروني● المفتاح بطارية شحنة نفاد عند
توليد● محطة أو تليفزيوني بث برج من بالقرب

شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات

المعدنية● للمواد اإللكتروني المفتاح مالمسة عند
بها تغطيته أو التالية

ألومنيوم• برقائق مغطاة بطاقات
ألومنيوم• رقائق على تحتوي التي السجائر علب

بداخلها
معدنية• يد حقائب أو نقود َمحاِفظ
معدنية• عمالت
المعادن• من مصنوعة أيٍد مدفئات
أسطوانات• مثل معلومات DVDوCDوسائط

تصدر● أخرى سلكية ال مفاتيح استعمال عند
سيارتك من بالقرب سلكية ال موجات

التالية● األجهزة مع اإللكتروني المفتاح حمل عند
سلكية ال موجات تصدر التي

أو• سلكي ال هاتف أو خلوي هاتف أو نقال راديو
أخرى سلكية ال اتصاالت أجهزة أي

يصدر• سلكي ال مفتاح أو آخر إلكتروني مفتاح
سلكية ال موجات

الشخصية• الرقمية المساعدات أو الكمبيوتر أجهزة
)PDA(

الرقمية• الصوت مشغالت
المحمولة• الفيديو ألعاب أنظمة

مكونات● على تحتوي نوافذ مظلة إلصاق تم إذا
الخلفية النافذة على معدنية أشياء أو معدنية

من● مقربة على اإللكتروني المفتاح وضع عند
إلكترونية أجهزة أو البطارية شاحن

مجانية● غير سيارات موقف في السيارة ركن عند
السلكية موجات منها تنبعث

الدخول■ وظيفة عن مالحظة
الحاالت● في صحيح نحو على النظام يعمل ال قد

موجوًدا اإللكتروني المفتاح كان ولو حتى التالية،
المفتاح اكتشاف مناطق التشغيل نطاق ضمن

إحدى• من جًدا قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا
قريبًا أو األبواب ألحد مقبضخارجي أو النوافذ

قفل فك أو قفل عند مرتفع مكان في أو األرض من
األبواب

أجهزة• لوحة على اإللكتروني المفتاح كان إذا
في أو األرضية أو األمتعة مقصورة أو القياس
صندوق في أو األبواب في الموجودة الجيوب
عند أو الهجين النظام تشغيل بدء عند التابلوه

التشغيل مفتاح أوضاع تغيير
أجهزة● لوحة على اإللكتروني المفتاح تترك ال

في الموجودة الجيوب من بالقرب أو القياس
لظروف وفًقا السيارة من الخروج عند األبواب
اكتشافه يتم قد الالسلكية، الموجات استقبال

ويصبح الكابينة خارج الموجود الهوائي بواسطة
إلى يؤدي قد مما الخارج، من للقفل قابالً الباب

السيارة داخل اإللكتروني المفتاح احتجاز
المدى● ضمن موجود اإللكتروني المفتاح أن طالما

القفل إلغاء أو للقفل قابلة األبواب تكون الفعال،
تكتشف التي األبواب أن إال شخص أي بواسطة

يمكن التي هي فقط اإللكتروني المفتاح
السيارة قفل لفك استخدامها

بداخل● اإللكتروني المفتاح يكن لم لو حتى
النظام تشغيل بدء الممكن من يكون فقد السيارة،

من قريبًا اإللكتروني المفتاح كان إذا الهجين
النافذة

مقبض● رش تم إذا األبواب قفل فك أو قفل يتم قد
أثناء الحال هو مثلما الماء، من كبيرة بكمية الباب
أثناء وذلك السيارات، مغسلة في أو األمطار هطول
الفعال المدى ضمن اإللكتروني المفتاح وجود

بعد تلقائيًا األبواب قفل إذا٣٠يتم تقريبًا ثانية
وإغالقها األبواب فتح يتم لم

P.122

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٢٣

٣

HIGHLANDER HV_GH

األبواب٢-٣ وقفل وإغالق فتح

ةدايقلالبق

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام تم إذا
اإللكتروني المفتاح يكون عندما األبواب لقفل
قفل فك يتم أالّ المحتمل فمن السيارة، من قريبًا
وحدة استعمل الدخول وظيفة بواسطة الباب

األبواب قفل لفك بعد عن الالسلكي التحكم
األبواب● قفل فك أو قفل مستشعر لمس يؤدي قد

فك أو القفل تشغيل منع إلى القفازات ارتداء أثناء
القفل

القفل،● مستشعر باستخدام التشغيل قفل تنفيذ عند
مرتين حتى التعرف عرضإشارات سيتم

إشارات أي إعطاء يتم لن ذلك، بعد متتاليتين
للتعرف

المفتاح● وجود مع الباب مقبض تبلل حالة في
الباب قفل يتم ربما التشغيل، نطاق في اإللكتروني
اتبع الحالة، هذه في متكرر نحو على قفله وفك
السيارة لغسيل التالية التصحيحية اإلجراءات

بمسافة• السيارة عن بعيًدا اإللكتروني المفتاح ضع
المفتاح٢ سرقة لعدم الحذر توخ أكثر أو متر

توفير• وضع إلى اإللكتروني المفتاح اضبط
الذكي والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية

)١٢١ص←
وأصبح● السيارة داخل اإللكتروني المفتاح كان إذا

تظهر قد السيارة، غسل أثناء مبلالً الباب مقبض
المتعددة المعلومات عرض شاشة على رسالة
السيارة خارج اإلنذار جرس صوت وسيصدر

األبواب جميع اقفل اإلنذار، جرس تشغيل إليقاف
إذا● مالئمة بطريقة القفل مستشعر يعمل ال قد

القفل مستشعر نظف وغيره والطين الثلج المس
مستشعر استخدم أو أخرى، مرة تشغيله وحاول

الباب مقبض من السفلي الجزء على القفل
تشغيل● أو المقابضفجأة تشغيل يؤدي قد

مباشرة الفعال النطاق إلى الدخول بعد المقابض
فك مستشعر المس قفلها فك من األبواب منع إلى
قبل األبواب قفل فك عدم من وتحقق األبواب قفل

أخرى مرة الباب مقبض سحب
منطقة● نطاق في آخر إلكتروني مفتاح ثمة كان إذا

مدة األبواب قفل فك يستغرق فقد االكتشاف،
الباب بمقبض اإلمساك بعد أطول

طويلة■ زمنية لفترات السيارة قيادة عدم عند
اإللكتروني● المفتاح تترك ال السيارة، سرقة لمنع

مسافة السيارة٢ضمن من متر

الذكي● والتشغيل الدخول نظام تنشيط إلغاء يمكن
←) )٤٠٩صمسبًقا

توفير● وضع على اإللكتروني المفتاح ضبط يساعد
المفتاح بطارية استنزاف تقليل على البطارية

)١٢١ص←
صحيح■ نحو على النظام لتشغيل

تشغيل عند اإللكتروني المفتاح حمل احرصعلى
السيارة من اإللكتروني المفتاح تقريب تجنب النظام
السيارة خارج من النظام تشغيل عند الالزم من أكثر
به، اإلمساك وكيفية اإللكتروني المفتاح لموضع وفًقا
ال وقد صحيح، نحو على المفتاح اكتشاف يتم ال قد
جرس يتوقف قد صحيح بشكل النظام يعمل
األبواب قفل منع يعمل ال قد أو فجأة، اإلنذار

على■ الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لم إذا
صحيح نحو

نظام باستخدام األبواب قفل فك قفل تعذر إذا
األبواب قفل فك قفل فقم الذكي، والتشغيل الدخول

يلي بما القيام طريق عن
البابين● من أٍي لمقبض اإللكتروني المفتاح قرب

الدخول وظيفة لتشغيل األماميين
بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة تشغيل

الطرق باستخدام األبواب قفل فك قفل تعذر إذا
←) الميكانيكي المفتاح فاستخدم أعاله، الموضحة

)٣٨٥ص
نظام باستخدام الهجين النظام تشغيل بدء تعذر إذا

إلى فارجع الذكي، والتشغيل .٣٨٦صالدخول
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

الذكي■ والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء تم إذا
الطلب حسب إعداد في

التحكم● وحدة استعمل األبواب قفل وفك قفل
←) الميكانيكي المفتاح أو بعد عن صالالسلكي

٣٨٥،  ١٠٩(
مفتاح● أوضاع تغيير أو الهجين النظام تشغيل بدء

← ٣٨٦صالتشغيل
●← الهجين النظام تشغيل ١٥٩صإيقاف
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تحذير
األجهزة■ مع اإلشارات بتداخل خاص تنبيه

اإللكترونية
جهاز● يستخدمون الذين لألشخاص بالنسبة

أو أجسامهم بداخل القلب ضربات تنظيم
ضربات منظم القلب مزامنة إعادة أجهزة
ومزيل القلب نظم مقوم جهاز أو القلب

الحرص لهم ينبغي أجسامهم، بداخل الرجفان
هوائيات وبين بينهم معقولة مسافة وجود على

←) الذكي والتشغيل الدخول ) ١٢٠صنظام
هذه تشغيل على الالسلكية الموجات تؤثر فقد
وظيفة تعطيل يمكنك الضرورة، عند األجهزة

لمعرفة تويوتا وكيل إلى ارجع الدخول
الالسلكية الموجات ترددات مثل تفاصيل

ذلك، بعد الالسلكية الموجات صدور وتوقيت
لك ينبغي كان إذا ما لمعرفة طبيبك استشر

ال أم اإلدخال وظيفة تعطيل
طبية● أجهزة ألي للمستخدمين ينبغي كما

القلب ضربات تنظيم أجهزة بخالف كهربائية
إعادة أجهزة أو أجسامهم بداخل المستخدم

أجهزة أو القلب ضربات منظم القلب مزامنة
المستخدم الرجفان ومزيل القلب نظم مقوم
المصنعة الشركة استشارة أجسامهم بداخل
في عملها عن معلومات على للحصول للجهاز
تكون أن فيمكن الالسلكية الموجات تأثير ظل

على متوقعة غير آثار الالسلكية للموجات
الطبية األجهزة هذه تشغيل

التفاصيل يعطيك أن تويوتا وكيل من اطلب
الدخول وظيفة بتعطيل الخاصة
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المقاعد.٣-٣ ضبط

اليدوي المقعد

المقعد موضع ضبط ذراع
المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع

كهربائي مقعد

المقعد موضع ضبط مفتاح
المقعد ظهر زاوية ضبط مفتاح
المقعد وسادة زاوية ضبط مفتاح
فقط السائق جانب األمامي

جانب العمودي االرتفاع ضبط مفتاح
فقط السائق

جانب الظهر أسفل دعامة ضبط مفتاح
فقط السائق

المقعد■ ضبط عند
مسند يلمس ال حتى المقعد ضبط عند حذًرا كن

السقف الرأس

األمامية المقاعد

الضبط إجراء

تحذير
المقعد■ موضع ضبط عند
أال● لضمان المقعد موضع ضبط عند الحذر توخ

المقعد بفعل لإلصابة اآلخرون يتعرضالركاب
المتحرك

من● بالقرب أو المقعد أسفل يديك تضع ال
قد التعرضلإلصابة لتفادي المتحركة األجزاء
آلية في لالنحشار األيادي أو تتعرضاألصابع

المقعد
لكيال● القدم حول كافية مسافة ترك من تأكد

تعلق
المقعد■ ضبط
أو● بالركاب المقعد اصطدام لتفادي انتبه

باألمتعة
الخصر● حزام تحت االنزالق خطر من للحد

المقعد بإمالة تقم ال التعرضلالصطدام، أثناء
الالزم من أكثر

حزام ينزل فقد الالزم، من أكثر المقعد أملت إذا
فرض في ويتسبب الفخذين فوق ما إلى الخصر
مع عنقك تتالمس قد أو البطن، على مباشر تقييد
التعرض أو الوفاة خطر من يزيد ما الكتف حزام

التعرضلحادث حالة في جسيمة إلصابة
نظًرا القيادة أثناء تعديالت أي إجراء عدم يجب
مقصودة غير بطريقة يتحرك قد المقعد ألن

السيارة في التحكم السائق فقدان في ويتسبب
تحقق● المقعد، ضبط بعد فقط اليدوي المقعد

مكانه في المقعد قفل من
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الخلفية المقاعد

الظهر وزاوية المقعد وضع ضبط يمكن
بتشغيل المقعد ظهر طي ويمكن الخلفي،

المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع

تحذير
المقعد■ ضبط
الخصر● حزام تحت االنزالق خطر من للحد

المقعد بإمالة تقم ال التعرضلالصطدام، أثناء
الالزم من أكثر

حزام ينزل فقد الالزم، من أكثر المقعد أملت إذا
فرض في ويتسبب الفخذين فوق ما إلى الخصر
مع عنقك تتالمس قد أو البطن، على مباشر تقييد
التعرض أو الوفاة خطر من يزيد ما الكتف حزام

التعرضلحادث حالة في جسيمة إلصابة
نظًرا القيادة أثناء تعديالت أي إجراء عدم يجب
مقصودة غير بطريقة يتحرك قد المقعد ألن

السيارة في التحكم السائق فقدان في ويتسبب
أو● بالركاب المقعد اصطدام لتفادي انتبه

باألمتعة
في● قدميك أو يديك احتباس لعدم الحذر توخ

المقعد
إرجاعها■ أو المقاعد ضبط بعد

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
في● بإحكام المقعد وظهر المقعد قفل من تأكد

األمام إلى برفق هزهما طريق عن موضعهما
والخلف

اشتباكها● أو المقاعد أحزمة التواء عدم من تأكد
المقعد ظهر في

األسفل■ إلى الخلفية المقاعد ظهور طي عند
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة

القيادة● أثناء المقاعد ظهور بطي تقم ال
فرامل● وشد أرضمستوية، على السيارة أوقف

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وانقل .Pاليد
المقعد● ظهر على بالجلوس ألحد تسمح ال

القيادة أثناء األمتعة مقصورة في أو المطوي
مقصورة● إلى بالدخول لألطفال تسمح ال

األمتعة
عند● لألسفل الخلفي المقعد ظهر بطي تقم ال

أو الخلفية المقاعد في جالسين ركاب وجود
المقاعد على موضوعة أمتعة وجود عند

الخلفية
ظهر● طي أثناء يدك تنحشر ال حتى انتبه

الخلفية المقاعد
الثالث■ الصف مقاعد استعمال عند

الثالث الصف مقاعد منتصف فوق تجلس ال
في الفشل يؤدي قد موضح هو كما ملصق يوجد
حالة في بالغة التعرضإلصابة إلى ذلك اتباع
مفاجئ بشكٍل التصادم أو الفرامل تعشيق
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الثاني■ الصف مقاعد

المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع
المقعد موضع ضبط ذراع

الثالث■ الصف مقاعد

المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع

السيارة■ إخراج إدخال عند
المقعد ظهر زاوية ضبط ذراع أواسحب

تحريك ثم ومن لألمام المقعد ظهر إلمالة
لألمام المقعد

الركاب من الثاني الصف مقاعد خلو من تأكد
الذراع تشغيل قبل والعوائق

السيارة■ من الركاب خروج دخول بعد
الخلف إلى المقعد وحرك المقعد ظهر ارفع

قفله يتم حتى

األسفل■ إلى الثاني الصف مقاعد طي قبل
١←) الذراع مسند )٢٨٩صاضبط

الضبط للوصولإجراء الثاني الصف مقاعد أحد تحريك
الثالث الصف مقعد إلى

إلى الثاني الصف مقاعد ظهور طي
األسفل
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الصف٢ مقاعد أحزمة إبزيمات اضبط
الثاني

خالل٣ الخارجية المقاعد أحزمة مرر
لوحات واربط المقاعد أحزمة عالقات

المقاعد أحزمة
الكتف أحزمة تلف منع على ذلك يعمل حيث

موضع٤ أقصى إلى الرأس مساند اضبط
←) )١٣٣صسفلي

األسفل■ إلى الثاني الصف مقاعد ظهور طي
المقعد١ ظهر زاوية ضبط ذراع اسحب

األمامأو إلى المقعد ظهر إلمالة

حدة على مقعد كل ظهر طي يمكن

قفل٢ لفك المقعد ظهر طي ذراع اسحب
إلى المقعد ظهر طي سيتم المقعد ظهر

األسفل

األسفل■ إلى الثاني الصف مقاعد طي بعد
حتى للخلف المطوية الثاني الصف مقاعد حّرك

قفلها يتم
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ةدايقلالبق

الثاني■ الصف مقاعد إعادة
قفلها يتم حتى المقاعد أظهر ارفع

أحزمة عالقات من المؤمنة المقاعد أحزمة بفك قم
استخدامها قبل المقاعد

األسفل■ إلى الثالث الصف مقاعد طي قبل
الصف١ مقاعد أحزمة إبزيمات اضبط

الثالث

خالل٢ الخارجية المقاعد أحزمة مرر
لوحات واربط المقاعد أحزمة عالقات

المقاعد أحزمة

الكتف أحزمة تلف منع على ذلك يعمل حيث

األسفل■ إلى الثالث الصف مقاعد طي
اطو المقعد، ظهر زاوية ضبط ذراع سحب أثناء

لألسفل المقاعد أظهر
لألمام الرأس مساند طي سيتم

الثالث■ الصف مقاعد إعادة
المقاعد١ أظهر إعادة
الداخل من

قفلها يتم حتى المقاعد أظهر ارفع

األسفل إلى الثالث الصف مقاعد طي
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الخارج من
يتم حتى المقاعد أظهر وارفع األشرطة اسحب

قفلها
على الفيلكرو استخدم شريط، أي استخدام بعد

المقعد بظهر لربطه الشريط

الرأس٢ مساند إرجاع
أحزمة عالقات من المؤمنة المقاعد أحزمة بفك قم

استخدامها قبل المقاعد

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

في١ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

الوضع٢ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
الخارجية٣ والمرايا السائق، مقعد اضبط

في األمامية والشاشة الخلفية، للرؤية
المطلوبة األوضاع

٤" الزر على الضغط فيSETأثناء أو ،"
الزر٣غضون على الضغط بعد ثواٍن

"SET" الزر على اضغط ،"١" أو "٢ "
الجرس صوت يصدر حتى

استبدال فسيتم بالفعل، مبرمًجا المحدد الزر كان إذا
الجديد بالوضع مسبًقا المسجل الوضع

القيادة وضع *ذاكرة

السائق مقعد تلقائيًا الميزة هذه تضبط
والشاشة الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا

تفضيالتك لتناسب األمامية
في للقيادة مختلفين وضعين تسجيل يمكن

الذاكرة
الستدعاء إلكتروني مفتاح كل تسجيل يمكن

لديك المفضل القيادة وضع

الذاكرة في قيادة وضع تسجيل
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ةدايقلالبق

المقعد■ وضعيات تذكر يمكن
الوضعية غير المعدلة الوضعيات تسجيل يمكن
الظهر أسفل دعامة مفتاح طريق عن المعّدلة

نحو■ على السائق وضع ذاكرة وظيفة الستخدام
صحيح

تشغيل وتم ممكن، وضع أبعد في المقعد كان إذا
طفيف اختالف يطرأ فقد االتجاه، نفس في المقعد

استدعائه عند المسجل الوضع على

في١ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد
.Pالوضع

الوضع٢ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
بوضع٣ الخاصة األزرار أحد على اضغط

يصدر حتى باستعادته ترغب الذي القيادة
الجرس صوت

جزئيًا■ الموضع استدعاء عملية إليقاف
التالية التشغيل عمليات من أيا نّفذ

●" الزر على ".SETاضغط
●" الزر على "١اضغط أو "٢."

يؤدي● المقعد ضبط مفاتيح من أي بتشغيل قم
فقط المقعد وضع استدعاء إلغاء إلى ذلك

مفتاح■ إيقاف بعد القيادة وضع ذاكرة تشغيل
التشغيل

مدة خالل المسجلة المقعد أوضاع استدعاء يمكن
إلى وخالل١٨٠تصل السائق، باب فتح بعد ثانية

إلى تصل أخرى أخرى٦٠مدة مرة غلقه بعد ثانية

التسجيل■ إجراء
" الزر على الخاصبك القيادة وضع " ١سّجل

" يلي٢أو ما إجراء قبل "
ثم تسجيله، في ترغب الذي المفتاح إال تحمل ال

السائق باب أغلق
هناك كان السيارة،٢إذا في المفاتيح من أكثر أو

صحيح بشكٍل القيادة وضع تسجيل فسيتعذر
في١ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد

.Pالوضع
الوضع٢ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
في٣ ترغب الذي القيادة وضع استدعاء

تسجيله
المستدعى،٤ الزر على الضغط مع بالتزامن

قفل مفتاح على االستمرار مع اضغط
حتى القفل لفك أو للقفل سواء األبواب

الجرس صوت يصدر
الجرس صوت فسيصدر الزر، تسجيل تعذر إذا

تحذير
المقعد■ ضبط بشأن تنبيه

يصطدم ال بحيث المقعد ضبط أثناء الحذر توخ
باتجاه جسمك يضغط أو الخلفي بالراكب المقعد

القيادة عجلة

قيادة وضع استدعاء

إلى قيادة وضع استدعاء إلغاء تسجيل
استدعاء وظيفة إلكتروني مفتاح

الذاكرة
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لمدة متواصل تقريبًا٣بشكل ثواٍن

اإللغاء■ إجراءات
ثم إلغائه، في ترغب الذي المفتاح إال تحمل ال

السائق باب أغلق
السيارة في الموجودة المفاتيح عدد كان أو٢إذا

صحيح بشكٍل القيادة وضع إلغاء فسيتعذر أكثر،
الوضع١ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
٢" الزر على الضغط مع "،SETبالتزامن

قفل مفتاح على االستمرار مع اضغط
حتى القفل لفك أو للقفل سواء األبواب

مرتين الجرس صوت يصدر
بشكل الجرس صوت فسيصدر الزر، إلغاء تعذر إذا

لمدة تقريبًا٣متواصل ثواٍن
االستدعاء■ إجراءات

وضع استدعاء قبل األبواب قفل من تأكد
تم الذي اإللكتروني بالمفتاح احتفظ القيادة
قفل بفك قم ثم عليه، القيادة وضع تسجيل
الدخول نظام باستخدام السائق باب وفتح

عن الالسلكي التحكم وحدة أو الذكي والتشغيل
بعد

المسجل الوضع إلى القيادة وضع سيتحرك
فلن تسجيله، تم قد وضع في القيادة وضع كان إذا
الخلفية للرؤية الخارجية والمرايا المقعد يتحرك

استدعاء■ وظيفة باستخدام القيادة وضع استدعاء
الذاكرة

مفتاح● لكل مختلفة قيادة أوضاع تسجيل يمكن
القيادة أوضاع تختلف قد وبالتالي إلكتروني

تحمله الذي المفتاح حسب المستدعاة
من● السائق باب بخالف آخر باب قفل فك تم إذا

يمكن فلن الذكي، والتشغيل الدخول نظام خالل
اضغط الحالة، هذه في القيادة وضع استدعاء

ضبطه تم الذي القيادة وضع زر على
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

P.132

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٣٣

٣

HIGHLANDER HV_GH

المقاعد٣-٣ ضبط

ةدايقلالبق

األمامية■ المقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
زر على الضغط مع أسفل إلى الرأس مسند ادفع

القفل تحرير

الثاني■ الصف مقاعد

لألعلى١
لألعلى الرأس مساند اسحب

لألسفل٢
زر على الضغط مع أسفل إلى الرأس مسند ادفع

القفل تحرير

الرأس■ مساند ارتفاع ضبط

يكون بحيث الرأسمضبوطة مساند أن من تأكد
أذنيك أعلى من يمكن ما أقرب الرأس مسند منتصف

الثالث■ الصف مقاعد استعمال عند
وضعه من تأكد ألعلى، مطويًا الرأس مسند كان إذا

←) العمودي الوضع )١٢٩صفي

على الضغط مع أعلى إلى الرأس مسند اسحب
القفل تحرير زر

يجعل مما بالسقف، يحتك الرأس مسند كان إذا
←) الزاوية أو المقعد ارتفاع فغيّر صعبة، إزالته

)١٢٦،  ١٢٥ص

الرأس مساند

المقاعد لجميع مجهزة الرأس مساند

تحذير
الرأس■ مسند بشأن احتياطية تنبيهات

يتعلق فيما التالية االحتياطات باعتبارك ضع
ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن الرأس بمساند

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
لكل● خصيًصا المصممة الرأس مساند استعمل

مقعد
في● الصحيح الموضع على الرأس مساند اضبط

األوقات كل
وتأكد● لألسفل ادفعها الرأس، مساند ضبط بعد

الوضع هذا في قفلها من
الرأس● ومساند السيارة قيادة إلى تعمد ال

منزوعة

الرأس مسند ضبط

الرأس مساند نزع
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األمامية المقاعد

الثاني الصف مقاعد

التركيب فتحات مع الرأس مسند بمحاذاة قم
القفل موضع إلى ألسفل وادفعه

القفل تحرير زر على االستمرار مع اضغط
الرأس خفضمسند مع

األمامية المقاعد

الثاني الصف مقاعد

الرأس مساند تركيب

P.134

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٣٥

٣

HIGHLANDER HV_GH
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والمرايا.٤-٣ القيادة عجلة ضبط

إلى١ الذراع وحّرك القيادة عجلة ثبّت
األسفل

عجلة٢ بتحريك المثالي الوضع على اضبطه
ورأسيًا أفقيًا القيادة

عجلة لتأمين األعلى إلى الذراع اسحب الضبط، بعد
القيادة

العالمة من بالقرب أو على اضغط

القيادة عجلة

الضبط إجراء

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

القيادة أثناء القيادة عجلة تضبط ال
لسيطرته السائق فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث

يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة، على
خطيرة إصابة أو الوفاة عن

القيادة■ عجلة ضبط بعد
آمنًا قفال القيادة عجلة قفل من تأكد

يتسبب قد مما فجأة، القيادة عجلة تتحرك قد وإال،
اإلصابة أو الوفاة عن يسفر حادث وقوع في
التنبيه آلة تصدر ال قد وأيًضا خطيرة بجروح
آمنًا قفالً القيادة عجلة قفل يتم لم إذا صوتًا

التنبيه آلة استخدام
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بما الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط يمكن
بك الخاصة القيادة وضعية مع يتالءم

بتحريكها الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع اضبط
ولألسفل لألعلى

الخلفية للرؤية اليدوية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

مصابيح من المعكوسة األضواء تقليل يمكن
تشغيل خالل من بالخلف تسير التي السيارات

الذراع

الطبيعي الوضع
الوهج مقاومة وضع

الخلفية للرؤية التلقائية الداخلية المرآة
للوهج المقاومة

استجابًة تلقائيًا المنعكس الضوء خفض يتم
للسيارات األمامية المصابيح سطوع لمستوى

خلفك تسير التي
الوضع إلى تلقائيًا الوهج مقاومة وظيفة أِدر

تشغيل إيقاف تشغيل
في تلقائيًا الوهج مقاومة وظيفة تكون عندما

المؤشرONالوضع سيضيء ضبط، يتم
الوضع على فيهاONالوظيفة يتم مرة كل في

الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONتدوير
الوضع إلى الوظيفة يحّول الزر على بالضغط

OFFالمؤشر ضوء ينطفئ

الخلفية للرؤية الداخلية المرآة

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بقدر التأكد من للتمكن

الخلفي

الخلفية الرؤية مرآة ارتفاع ضبط

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

القيادة أثناء المرايا وضعية بضبط تقم ال
على السيطرة فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث

عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة،
خطيرة إصابة أو الوفاة

الوهج مقاومة وظيفة
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المزودة■ السيارات بالمستشعر خطأ حدوث لمنع
للوهج المقاومة الخلفية للرؤية الداخلية بالمرآة
تعمد ال صحيح، نحو على المستشعرات عمل لضمان

تغطيتها أو لمسها إلى

المفتاح١ أِدر لضبطها، المرآة لتحديد

لليسار
لليمين

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا

الخلفية الرؤية مرايا موضع ضبط يمكن
المنظر من كاٍف بقدر التأكد من للتمكن

الخلفي

تحذير
القيادة■ أثناء مهمة نقاط

القيادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
السيطرة فقدان إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد

يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة، على
خطيرة إصابة أو الوفاة عن

القيادة● أثناء المرايا ضبط إلى تعمد ال
مطوية● والمرايا السيارة قيادة إلى تعمد ال
الموجودة● المرآة من كل تمديد يتم أن يجب

على الموجودة والمرآة السائق جانب على
قبل صحيح نحو على وضبطهما الراكب جانب

القيادة

الضبط إجراء
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المفتاح٢ شغل المرآة، لضبط

لألعلى
لليمين
لألسفل
لليسار

عندما■ المرآة زاوية ضبط يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

المرايا■ على الضباب تكّون عند
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مسح يمكن

قم بالمرايا الخاصة الصقيع مزيالت باستخدام
مزيالت لتشغيل الخلفية النافذة ضباب مزيل بتشغيل

←) الخلفية للرؤية الخارجية المرايا صضباب
٢٦٨(

السيارة■ كانت إذا المرآة لزاوية اآللي الضبط
بذلك مزودة

الذاكرة في المرآة واجهة زاوية حفظ يمكن
القيادة وضع ذاكرة طريق عن تلقائيًا واستدعاؤها

)١٣٠ص←
إذا■ للخلف الرجوع عند المرتبطة المرآة وظيفة

بذلك مزودة السيارة كانت
" المرآة تحديد مفتاح تحديد "Lعند أو "R،"

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا ميل زوايا ستنحرف
رؤية لتوفير للخلف السيارة رجوع عند األسفل إلى

لألرض أفضل
" تحدد ال الوظيفة، هذه "Lلتعطيل وال "R."

السيارة رجوع عند المستخدمة المرآة زاوية لضبط
المطلوب الموضع عند المرآة زاوية اضبط للخلف،

الوضع في السرعة تغيير ذراع وضع وجود .Rمع
وستميل الذاكرة، في المضبوطة الزاوية حفظ سيتم
نقل تم كلما المحفوظة الزاوية إلى تلقائيًا المرآة

الوضع إلى السرعة تغيير المرةRذراع من بدًءا
التالية

في المحفوظ لألسفل المرآة ميل وضع ربط يتم
أثناء الزاوية ضبط عند الطبيعي بالوضع الذاكرة

بخالف آخر وضع أي في السرعة تغيير ذراع وجود
الطبيعيRالوضع الوضع تغيير تم إذا وبالتالي،

المرآة ميل وضع أيًضا فسيتغير الضبط، بعد
عند الزاوية ضبط أعد الطبيعي، الوضع تغيير عند

للخلف الرجوع

المرايا تمديد أو طي األوتوماتيكي الوضع يتيح
األبواب قفل فك بقفل ربطها ليتم

المرايا طي على يعمل
المرايا تمديد على يعمل

البارد■ الطقس في األوتوماتيكي الوضع استعمال
الطقس في األوتوماتيكي الوضع استخدام عند
التخزين يتعذر وقد الباب مرآة تتجمد قد البارد،
الجليد بإزالة قم الحالة، هذه في تلقائيًا واإلرجاع

المرآة بتشغيل تقوم أن إما ثم الباب، مرآة عن والثلج

تحذير
المرايا■ ضباب مزيالت تشغيل أثناء

قد ألنها الخلفية، الرؤية مرآة تلمسسطح ال
بحروق وتصيبك ساخنة تصبح

المرايا وتمديد طي
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ةدايقلالبق

باليد المرآة تحرك أن أو اليدوي الوضع باستخدام
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

تحذير
المرآة■ تحرك أثناء

المرآة، وتعّطل شخصية بجروح اإلصابة لتفادي
المرآة في يدك تحتبس ال لكي حريًصا كن

المتحركة
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السقف.٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن
التشغيل مفاتيح

يلي كما النوافذ تتحرك المفتاح تشغيل عند

اإلغالق١
واحدة٢ بلمسة *اإلغالق

الفتح٣
واحدة٤ بلمسة *الفتح
بتشغيل:* قم النطاق، منتصف في النافذة إليقاف

المقابل االتجاه في المفتاح

عندما■ اآللية النوافذ تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

النظام■ تشغيل إيقاف بعد اآللية النوافذ تشغيل
الهجين

لمدة اآللية النوافذ تشغيل حتى٤٥يمكن تقريبًا ثانية
إلى التشغيل مفتاح تحويل إيقافهACCبعد أو

البابين أحد فتح حالة في تشغيلها يمكن ال ولكْن
األماميين

االحتباس■ من الحماية وظيفة
أثناء النافذة وإطار النافذة بين شيء احتبس إذا

فتحها ويتم النافذة حركة إيقاف يتم النافذة، إغالق
قليالً

االنحشار■ من الحماية وظيفة
النافذة، فتح أثناء والنافذة الباب بين شيء انحشر إذا

النافذة حركة إيقاف يتم
إغالقها■ أو النافذة فتح يتعذر عندما

وظيفة أو االحتباس من الحماية وظيفة عمل عند
وتعذر اعتيادي غير نحو على االنحشار من الحماية
التالية العمليات نّفذ إغالقها، أو الباب نافذة فتح

الباب لذلك اآللية النافذة مفتاح باستعمال
في● التشغيل مفتاح وجود عن السيارة أوقف

خاللONالوضع وظيفة٤، تفعيل من ثواٍن
من الحماية وظيفة أو االحتباس من الحماية

على اآللية النافذة مفتاح بتشغيل قم االنحشار،
أو واحدة بلمسة اإلغالق باتجاه متواصل نحو

نافذة فتح يكون بحيث واحدة بلمسة الفتح باتجاه
ممكنًا أمًرا وإغالقها الباب

إجراء● عند حتى وإغالقها الباب نافذة فتح تعذر إذا
من التالية اإلجراءات نّفذ أعاله، التشغيل عمليات

مبدئيًا الوظيفة تهيئة أجل
الوضع١ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
باتجاه٢ اآللية النافذة مفتاح بسحب استمر

الباب نافذة وأغلق واحدة، بلمسة اإلغالق
بالكامل

واستأنف٣ للحظة، اآللية النافذة مفتاح حّرر
واحدة، بلمسة اإلغالق باتجاه المفتاح سحب

حوالي لمدة الموضع هذا في أو٦وأبقه ثواٍن
أكثر

اآللية٤ النافذة مفتاح على االستمرار مع اضغط
نافذة فتح بعد واحدة بلمسة الفتح اتجاه في

لمدة المفتاح على الضغط واصل بالكامل، الباب
أكثر١ أو إضافية ثانية

دفع٥ واستأنف للحظة، اآللية النافذة مفتاح حّرر
في وأبقه واحدة، بلمسة الفتح اتجاه في المفتاح

حوالي الوضع أكثر٤هذا أو ثواٍن
اتجاه٦ في اآللية النافذة مفتاح بسحب استمر

إغالق بعد أخرى مرة واحدة بلمسة اإلغالق
المفتاح على الضغط واصل بالكامل، الباب نافذة

من أكثر١ألكثر أو ثانية
من مجدًدا فابدأ النافذة، تحرك أثناء المفتاح تركَت إذا

البداية
فتحها أو إغالقها وتعذر للخلف النافذة عادت إذا
وكيل لدى بواسطة السيارة فافحص بالكامل،

اآللية النوافذ

اآللية النوافذ وغلق فتح
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ةدايقلالبق

تويوتا
الباب■ بقفل المرتبط النافذة تشغيل
المفتاح● باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن

)٣٨٦ص (← *الميكانيكي
وحدة● باستخدام اآللية النوافذ وإغالق فتح يمكن

بعد عن الالسلكي )١٠٩ص (← *التحكم
تويوتا:* وكيل لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب

اآللية■ النوافذ فتح تحذير صوت
عرض شاشة على رسالة وتظهر جرس صوت يصدر
في التشغيل مفتاح يكون عندما المتعددة المعلومات
مفتوًحا السائق باب وكان التشغيل إيقاف وضع

الكهربائية النوافذ وكذلك
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

إلى بذلك االلتزام عدم في اإلخفاق يؤدي أن يمكن
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

النوافذ■ إغالق
عمليات● جميع عن مسؤوالً السائق يكون

نوافذ تشغيل ذلك في بما اآللية، النوافذ تشغيل
المقصود، غير التشغيل لتجنب الركاب

تسمح ال األطفال، بواسطة يتم الذي وخصوًصا
أن يمكن حيث اآللية النوافذ بتشغيل لألطفال
من غيرهم أو األطفال جسم من جزء يعلق
ينصح كذلك، اآللية النافذة في الركاب

الركوب عند النوافذ قفل مفتاح باستخدام
←) األطفال أحد )١٤٢صبصحبة

أجسام● من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق
عرضة فيه يكون موضع في الركاب جميع

النوافذ تشغيل عند لالحتباس

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام عند
اآللية، النوافذ وتشغيل الميكانيكي، المفتاح أو
الفحص بعد إال اآللية النافذة بتشغيل تقم ال

أي يعلق ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد
النافذة في الركاب من أي جسم من جزء
النافذة بتشغيل طفل ألي تسمح ال كذلك،

أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة باستخدام
يعلق أن يمكن حيث الميكانيكي المفتاح

اآللية النافذة في الركاب من غيرهم أو األطفال
التشغيل● مفتاح أِدر السيارة، من الخروج عند

من واخرج المفتاح، واحمل اإليقاف، وضع إلى
التشغيل يتم قد حيث الطفل بصحبة السيارة
شابه، ما أو مشاغب طفل بواسطة قصد دون

حادث وقوع في يتسبب قد ما
االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد

بالكامل النافذة إغالق قبل شيء احتبس
من جزء أي احتباس لعدم الحذر توخ مباشرة

النافذة في جسمك
االنحشار■ من الحماية وظيفة
مالبسك● أو جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

نحو على االنحشار من الحماية وظيفة لتشغيل
متعمد

إذا● االنحشار من الحماية وظيفة تعمل ال قد
مباشرة بالكامل النافذة فتح قبل شيء انحشر
جسمك من جزء أي احتباس لعدم الحذر توخ

النافذة في مالبسك أو
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من األطفال لمنع الوظيفة هذه استخدام يمكن
طريق عن الركاب نوافذ إحدى إغالق أو فتح

الخطأ
المفتاح على اضغط

المؤشر الراكبسيضيء نوافذ قفل وسيتم
وإغالقها الركاب نوافذ فتح باإلمكان يزال ال

القفل مفتاح كان إذا حتى السائق مفتاح باستخدام
التشغيل قيد

عندما■ اآللية النوافذ تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

بقدرة■ السيارة بطارية فصل تم فولط١٢إذا
اضغط األمر، لزم وإذا النوافذ قفل مفتاح تعطيل يتم
بطارية توصيل إعادة بعد النوافذ قفل مفتاح على

فولط١٢بقدرة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

واإلغالق■ الفتح

السقف١ فتحة *لفتح

الكامل الفتح موضع قبل السقف فتحة تتوقف
اضغط الرياح ضوضاء من للحد طفيفة بمسافة

بالكامل السقف فتحة لفتح أخرى مرة المفتاح على
السقف٢ فتحة *إلغالق
فتحة:* مفتاح على جانب أي من برفق اضغط

منتصف في السقف فتحة إليقاف السقف
المسافة

ولألسفل■ لألعلى اإلمالة

قفل مفتاح العرضي التشغيل منع
النوافذ

السقف *فتحة

وإغالق لفتح السقفية المفاتيح استعمل
ولألسفل لألعلى وإمالتها السقف فتحة

السقف فتحة تشغيل
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ةدايقلالبق

ألعلى١ السقف فتحة *إلمالة

ألسفل٢ السقف فتحة *إلمالة
فتحة:* مفتاح على جانب أي من برفق اضغط

منتصف في السقف فتحة إليقاف السقف
المسافة

عندما■ السقف فتحة تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

النظام■ تشغيل إيقاف بعد السقف فتحة تشغيل
الهجين

لمدة السقف فتحة تشغيل بعد٤٥يمكن تقريبًا ثانية
على التشغيل مفتاح الACCضبط ولكن إيقافه أو

األماميين البابين أحد فتح حالة في تشغيلها يمكن
االحتباس■ من الحماية وظيفة

بينما واإلطار السقف فتحة بين ما جسم رصد تم إذا
إيقاف يتم لألسفل، إمالتها أو السقف فتحة إغالق يتم

قليالً السقف فتحة وتنفتح الحركة
الشمسية■ المظلة

ذلك، مع يدويًا الشمسية المظلة وإغالق فتح يمكن
فتحة فتح عند تلقائيًا الشمسية المظلة فتح سيتم

السقف
الباب■ بقفل المرتبط السقف فتحة تشغيل
المفتاح● باستخدام السقف فتحة وإغالق فتح يمكن

)٣٨٦ص (← *الميكانيكي
وحدة● باستخدام السقف فتحة وإغالق فتح يمكن

بعد عن الالسلكي )١٠٩ص (← *التحكم
تويوتا:* وكيل لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب

طبيعي■ نحو على السقف فتحة تنغلق ال عندما
التالي اإلجراء نّفذ

قليالً● فتحها أعيد ثم السقف فتحة انغلقت إذا
السيارة١ أوقف
المفتاح٢ على االستمرار مع اضغط

"CLOSE."* ١

لمدة السقف فتحة وإيقاف فتح، وإعادة إغالق، سيتم
تقريبًا١٠ أخرى،٢*ثواٍن مرة إغالقها سيتم ثم

لمدة وإيقافها لألعلى وفي١وإمالتها تقريبًا ثانية
وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها ستتم النهاية،

السقف٣ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق
المفتاح حرر ثم بالكامل

لألعلى● ثم لألسفل السقف فتحة إمالة تمت إذا
السيارة١ أوقف
٢" المفتاح على االستمرار مع  ١ *"UPاضغط

اإلمالة وضع إلى السقف فتحة تتحرك حتى
وتتوقف لألعلى

٣" المفتاح معUPحرر اضغط ثم واحدة، مرة "
" المفتاح على أخرىUPاالستمرار مرة "*١

لمدة مؤقتًا السقف فتحة إيقاف ثواٍن١٠سيتم
لألعلى اإلمالة وضع في تعديل٢*تقريبًا سيتم ثم

لمدة وإيقافها طفيفة بدرجة تقريبًا١وضعها ثانية
وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها ستتم النهاية، وفي

السقف٤ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق
المفتاح حرر ثم بالكامل

صحيح،:١* غير توقيت في المفتاح تحرير تم إذا
أخرى مرة البداية من العملية إجراء إعادة يجب

تتجاوز:٢* إيقاف مدة بعد المفتاح تحرير تم  ١٠إذا
تلك في التلقائي التشغيل تعطيل فسيتم ثواٍن،

المفتاح على االستمرار مع اضغط الحالة،
"CLOSE" أو "UPفتحة إمالة وستتم ،"

ومن تقريبًا واحدة ثانية لمدة وإيقافها السقف
تحقق وإغالقها وفتحها لألسفل إمالتها تتم ثم،
ثم بالكامل السقف فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد

المفتاح حرر
بعد حتى بالكامل السقف فتحة إغالق يتم لم إذا
فحص فاطلب صحيح، بشكٍل أعاله اإلجراء تنفيذ

تويوتا وكيل بواسطة السيارة
السقف■ فتحة فتح تحذير صوت

عرض شاشة على رسالة وتظهر جرس صوت يصدر
في التشغيل مفتاح يكون عندما المتعددة المعلومات
وكذلك مفتوًحا السائق وباب التشغيل إيقاف وضع

السقف فتحة
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(
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تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
في يتسبب أن يمكن بذلك القيام في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
السقف■ فتحة فتح
أو● أيديهم بوضع الركاب من ألي تسمح ال

تحركها أثناء السيارة خارج رؤوسهم
السقف● فتحة فوق تجلس ال
السقف■ فتحة وغلق فتح
فتح● عمليات عن المسؤول هو السائق يكون

السقف فتحة وإغالق
وخصوًصا المقصود، غير التشغيل لتجنب

لألطفال تسمح ال األطفال، بواسطة يتم الذي
يعلق أن يمكن حيث السقف فتحة بتشغيل
الركاب من غيرهم أو األطفال جسد من جزء

السقف فتحة في
جسم● من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق

لالحتباس يعرضه وضع في الركاب من أي
السقف فتحة تشغيل عند

بعد● عن الالسلكي التحكم وحدة استخدام عند
السقف، فتحة وتشغيل الميكانيكي، المفتاح أو
الفحص بعد إال السقف فتحة بتشغيل تقم ال

أي يعلق ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد
السقف فتحة في الركاب من أي جسم من جزء
السقف فتحة بتشغيل طفل ألي تسمح ال كذلك،
أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة باستخدام

يعلق أن يمكن حيث الميكانيكي المفتاح
فتحة في الركاب من غيرهم أو األطفال

السقف
التشغيل● مفتاح أِدر السيارة، من الخروج عند

من واخرج المفتاح، واحمل اإليقاف، وضع إلى
التشغيل يتم قد حيث الطفل بصحبة السيارة
شابه، ما أو مشاغب طفل بواسطة قصد دون

حادث وقوع في يتسبب قد ما
االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد

بالكامل السقف فتحة انغالق قبل شيء احتبس
وظيفة تُصمم لم ذلك، إلى إضافًة مباشرة

على الضغط أثناء لتعمل االحتباس من الحماية
أو أصابعك تعلق لكيال الحذر توّخ المفتاح

غيرها
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ةدايقلالبق

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

اإللكترونية■ الشمسية المظلة وغلق فتح

اإللكترونية١ الشمسية المظلة *لفتح

اإللكترونية٢ الشمسية المظلة *لغلق
المظلة:* لمفتاح جانب أي على برفق اضغط

اإللكترونية الشمسية المظلة إليقاف الشمسية
جزئيًا

ألعلى■ البانورامية السقف فتحة إمالة
وألسفل

اضغط لألعلى *إمالة

يؤدي مفتوحة، البانورامية السقف فتحة كانت إذا
إلى تصل حتى إغالقها إلى المفتاح على الضغط

ألعلى اإلمالة وضع
عند مفتوح نصف وضع على المظلة إغالق حالة في
الوضع إلى تصل حتى ستفتح المفتاح، على الضغط

مفتوح نصف
وحرره المفتاح حّرك جزئيًا، التشغيل إليقاف

أخرى مرة بسرعة

االستمرار مع الضغط ألسفل اإلمالة
ألسفل البانورامية السقف فتحة إمالة يمكن ال

ألعلى اإلمالة وضع في تكون عندما إال
البانورامية■ السقف فتحة وغلق فتح

للخلف تحريك *فتح

وحرره المفتاح حّرك جزئيًا، التشغيل إليقاف
أخرى مرة بسرعة

لألمام تحريك *إغالق

وضع عند البانورامية السقف فتحة تتوقف
ألعلى اإلمالة

إلغالق أخرى مرة االستمرار مع المفتاح حرك
بالكامل البانورامية السقف فتحة

وحرره المفتاح حّرك جزئيًا، التشغيل إليقاف
أخرى مرة بسرعة

البانورامية السقف *فتحة

فتحة لتشغيل السقفية المفاتيح استخدم
الشمسية والمظلة العلوية السقف

اإللكترونية

البانورامية السقف فتحة تشغيل
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السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

عندما■ البانورامية السقف فتحة تشغيل يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

تشغيل■ إيقاف بعد العلوية السقف فتحة تشغيل
الهجين النظام

والمظلة البانورامية السقف فتحة تشغيل يمكن
لمدة اإللكترونية تدوير٤٥الشمسية بعد تقريبًا ثانية
الوضع إلى التشغيل الACCمفتاح ولكن إيقافه أو

األماميين البابين أحد فتح حالة في تشغيلها يمكن
السقف■ فتحة تكون عندما المظلة إغالق

مفتوحة البانورامية
لألمام١ المظلة مفتاح حرك

ثم مغلق نصف وضع إلى يصل حتى المظلة تغلق
وضع إلى تصل حتى البانورامية السقف فتحة تغلق

لألعلى مائل
أخرى٢ مرة االستمرار مع المظلة مفتاح حرك

الضغط فترة طوال البانورامية السقف فتحة تغلق
البانورامية السقف فتحة إغالق بعد المفتاح على

تلقائيًا بالكامل المظلة ستغلق بالكامل،
االحتباس■ من الحماية وظيفة

السقف فتحة بين ما جسم عن الكشف تم إذا
إيقاف فيتم التالية، الحاالت في واإلطار البانورامية

قليالً السقف فتحة وتفتح الحركة
إمالتها● تتم أو البانورامية السقف فتحة تغلق

ألسفل
اإللكترونية● الشمسية المظلة إغالق جاٍر
نحو■ على البانورامية السقف فتحة تنغلق ال عندما

طبيعي
التالي اإلجراء نّفذ

فتحها● أعيد ثم البانورامية السقف فتحة انغلقت إذا

قليالً
السيارة١ أوقف
مع٢ لألمام البانورامية السقف فتحة مفتاح حرك

*إمساكه

فتحها يُعاد ثم البانورامية السقف فتحة ستنغلق
لمدة مؤقتًا ستنغلق١٠وتتوقف ثم تقريبًا ثواٍن

ألعلى اإلمالة وضع إلى تصل حتى
مرة٣ واضغطه لألمام حركه ثم المفتاح حرر

أخرى
الضغط فترة طوال البانورامية السقف فتحة ستغلق

المفتاح على
السقف٤ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق

المفتاح حرر ثم بالكامل البانورامية
ثم● لألسفل البانورامية السقف فتحة إمالة تمت إذا

لألعلى
السيارة١ أوقف
مع٢ لألمام البانورامية السقف فتحة مفتاح حرك

*إمساكه

إمالتها تتم ثم البانورامية السقف فتحة ستنغلق
لمدة مؤقتًا وتتوقف ثم١٠ألعلى تقريبًا ثواٍن

ستغلق
السقف٣ فتحة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق

المفتاح حرر ثم بالكامل البانورامية
صحيح،:* غير توقيت في المفتاح تحرير تم إذا

أخرى مرة البداية من العملية إجراء إعادة يجب
بالكامل البانورامية السقف فتحة إغالق يتم لم إذا
فاطلب صحيح، بشكٍل أعاله اإلجراء تنفيذ بعد حتى

تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص
طبيعي■ نحو على المظلة تنغلق ال عندما

التالي اإلجراء نّفذ
السيارة١ أوقف
البانورامية٢ السقف فتحة أغلق
وأمسكها٣ لألمام المظلة مفتاح *حرك

لمدة مؤقتًا وتتوقف فتحها يُعاد ثم المظلة ستنغلق
ستغلق١٠ ثم تقريبًا ثواٍن
ثم٤ بالكامل المظلة إغالق تم أنه من لتتأكد تحقق

المفتاح حرر
صحيح،:* غير توقيت في المفتاح تحرير تم إذا

P.146

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٤٧

٣

HIGHLANDER HV_GH

السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

ةدايقلالبق

أخرى مرة البداية من العملية إجراء إعادة يجب
قليالً الفتح أعادة ثم االنغالق في المظلة استمرت إذا
فاطلب صحيح، بشكٍل أعاله اإلجراء تنفيذ بعد حتى

تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص
البانورامية■ السقف فتحة فتح تحذير صوت

عرض شاشة على رسالة وتظهر جرس صوت يصدر
في التشغيل مفتاح يكون عندما المتعددة المعلومات
وكذلك مفتوًحا السائق وباب التشغيل إيقاف وضع

البانورامية السقف فتحة

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
في يتسبب أن يمكن بذلك القيام في اإلخفاق

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
اإللكترونية■ الشمسية المظلة وغلق فتح
جسم● من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق

لالحتباس يعرضه وضع في الركاب من أي
اإللكترونية الشمسية المظلة تشغيل عند

الشمسية● المظلة بتشغيل لألطفال تسمح ال
الشمسية المظلة غلق يؤدي قد اإللكترونية

الوفاة حدوث إلى شخص أي على اإللكترونية
بالغة إصابة إلى أو

البانورامية■ السقف فتحة فتح
أو● أيديهم بوضع الركاب من ألي تسمح ال

تحركها أثناء السيارة خارج رؤوسهم
البانورامية● السقف فتحة فوق تجلس ال

البانورامية■ السقف فتحة وغلق فتح
فتح● عمليات عن المسؤول هو السائق يكون

التشغيل لتجنب المظلية السقف فتحة وإغالق
بواسطة يتم الذي وخصوًصا المقصود، غير
فتحة بتشغيل لألطفال تسمح ال األطفال،
جسد من جزء يعلق قد البانورامية السقف

السقف فتحة في الركاب من غيرهم أو األطفال
البانورامية

جسم● من جزء أي وجود عدم من للتأكد تحقق
لالحتباس يعرضه وضع في الركاب من أي

البانورامية السقف فتحة تشغيل عند

التشغيل● مفتاح أِدر السيارة، من الخروج عند
من واخرج المفتاح، واحمل اإليقاف، وضع إلى
التشغيل يتم قد حيث الطفل بصحبة السيارة
شابه، ما أو مشاغب طفل بواسطة قصد دون

حادث وقوع في يتسبب قد ما
االحتباس■ من الحماية وظيفة
لتشغيل● جسمك من جزء أي أبًدا تستعمل ال

متعّمد نحو على االحتباس من الحماية وظيفة
إذا● االحتباس من الحماية وظيفة تعمل ال قد

السقف فتحة انغالق قبل احتبسشيء
اإللكترونية الشمسية المظلة أو البانورامية
تُصمم لم ذلك، إلى إضافًة مباشرًة بالكامل
أثناء لتعمل االحتباس من الحماية وظيفة

تعلق لكيال الحذر توّخ المفتاح على الضغط
غيرها أو أصابعك
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السقف٥-٣ وفتحة النوافذ وإغالق فتح

تحذير
بجروح■ أو بحروق اإلصابة لتجنب

فتحة من السفلي الجانب بين المنطقة تلمس ال
اإللكترونية الشمسية والمظلة البانورامية السقف

نفسك جرح في تتسبب وربما يدك، تعلق قد
أشعة في السيارة تركت إذا ذلك، إلى إضافًة
يصبح فقد طويلة، لفترة المباشرة الشمس
البانورامية السقف فتحة من السفلي الجانب
اإلصابة في يتسبب أن ويمكن جًدا، ساخنًا

بحروق

مالحظة
البانورامية■ السقف فتحة إتالف لتفادي
أنه● من تأكد البانورامية، السقف فتحة فتح قبل

أو األحجار مثل غريبة، أجسام أي توجد ال
الفتح مجال حول الجليد،

أو● البانورامية السقف فتحة سطح ترطم ال
صلبة بأجسام حافتها

لألمطار■ تعرضها أو السيارة غسل بعد
المياه امسح البانورامية، السقف فتحة فتح قبل
لذلك، وخالًفا البانورامية السقف فتحة على من
فتحة تكون عندما المقصورة إلى المياه تدخل قد

مفتوحة البانورامية السقف
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ةدايقلا

القيادة

القيادة.١-٤. قبل
السيارة ١٥٠........................قيادة

واألمتعة ١٥٦....................الحمولة
مقطورة ١٥٧........................قطر

القيادة.٢-٤ إجراءات
اإلشعال التشغيل ١٥٨...........مفتاح

القيادة ١٦٢...................EVوضع
الهجين الحركة ١٦٤.................ناقل
االنعطاف إشارة ١٦٧...............ذراع

اليد ١٦٧............................فرامل
الفرامل ١٧٠........................تثبيت

والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل
األمامية المصابيح ١٧٢............مفتاح

األتوماتيكي المدى بعيد ١٧٤......الضوء
الضباب مصباح ١٧٧...............مفتاح

األمامي الزجاج وغاسلة ١٧٧...ماسحات
والغاسلة األمامي الزجاج ١٨٠....ماسحة

بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة
الوقود خزان غطاء ١٨٢..............فتح

القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام
١٨٤ Toyota Safety Senseنظام

PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
.....................................١٨٩

LTAالحارة تتبع على المساعدة
١٩٧..........................المرورية

LDAمع الحارة بمغادرة التحذير
القيادة عجلة في ٢٠٦..........التحكم

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
الكاملة السرعة نطاق مع ٢١٣.السرعة

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
٢٢٣............................السرعة

السرعة ثبات في ٢٣١............التحكم
BSMالعمياء النقطة ٢٣٤....مراقبة

سيارة ركن على المساعدة مستشعر
٢٣٨.............................تويوتا
المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه

٢٤٥...........................الخلفية
القيادة وضع اختيار ٢٤٩.........مفتاح

القطر ٢٥٠.........................وضع
القيادة على المساعدة ٢٥٢........أنظمة

القيادة.٦-٤ بشأن نصائح
الهجينة السيارات قيادة بشأن نصائح
....................................٢٥٧
الشتاء فصل في القيادة بشأن نصائح
....................................٢٥٩

الخدمات سيارة ٢٦١..........احتياطات
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القيادة١-٤ قبل
القيادة.١-٤ قبل

الهجين■ النظام تشغيل بدء
١٥٨ص←
القيادة■
ذراع١ انقل الفرامل، دواسة تحرير مع

الوضع إلى السرعة ص. (←Dتغيير
١٦٤(

٢←) اليد فرامل )١٦٧صحّرر
األتوماتيكي، الوضع في انقل اليد فرامل كانت إذا
ذراع نقل عند تلقائيًا اليد فرامل تحرير فسيتم
الوضع بخالف وضع أي إلى السرعة . (Pتغيير

)١٦٨ص←
واضغط٣ بالتدريج الفرامل دواسة حّرر

سرعة لزيادة برفق الوقود دواسة على
السيارة

اإليقاف■
الوضع١ في السرعة تغيير ذراع وجود مع

Dالفرامل دواسة حرر ،
اليد٢ فرامل بتعشيق قم الضرورة، وعند

)١٦٧ص←
فانقل طويلة، لفترة السيارة إيقاف تعتزم كنت إذا

الوضع إلى السرعة تغيير ص. (←NأوPذراع
١٦٤(

السيارة■ ركن
الوضع١ في السرعة تغيير ذراع وجود مع

Dالفرامل دواسة حرر ،

٢←) اليد فرامل بتعشيق ) ١٦٧صقم
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع  (Pونقل

).١٦٤ص←
النظام٣ إليقاف التشغيل مفتاح على اضغط

الهجين
المفتاح٤ وجود من التأكد بعد الباب اقفل

معك اإللكتروني
تثبيت كتل ضع منحدر، على السيارة ركن عند

الضرورة عند للعجالت
حاد■ صعود على االنطالق بدء
ذراع١ انقل الفرامل، دواسة تحرير مع

الوضع إلى السرعة ص. (←Dتغيير
١٦٤(

فرامل٢ ضبط فيتم اليد فرامل مفتاح اسحب
←) يدويًا )١٦٧صاليد

الوقود٣ دواسة وحرر الفرامل دواسة حّرر
السيارة سرعة لزيادة برفق

تحرير٤ وسيتم اليد فرامل مفتاح حّرك
يدويًا اليد فرامل

االرتفاع■ شديد تل على التشغيل بدء عند
على االنطالق بدء على المساعدة منظم تنشيط سيتم

←) )٢٥٢صالمرتفعات
الوقود■ حيث من الفّعالة للقيادة

السيارات تشبه الهجين السيارات أن اعتبارك في ضع
األنشطة عن االبتعاد الضروري من وأنه التقليدية،

←) المفاجئ التسارع )٢٥٧صمثل
المطر■ في القيادة
مجال● ألن المطر، هطول أثناء بحرص السيارة ُقد

تصبح قد والنوافذ المعتاد سينخفضعن الرؤية
زلًقا سيصبح والطريق بالضباب مغشاة

سطح● ألن المطر هطول بدء عند بحذر السيارة ُقد
للغاية زلًقا سيصبح الطريق

السريعة● الطرق على عالية بسرعات القيادة تجنب

السيارة قيادة

لضمان التالية اإلجراءات مراعاة يجب
اآلمنة القيادة

القيادة إجراء
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القيادة١-٤ قبل

ةدايقلا

من طبقة وجود الحتمالية المطر، هطول أثناء
عمل تمنع الطريق وسطح اإلطارات بين الماء
صحيح نحو على والفرامل التوجيه نظامي

بنظام■ المزودة الوقود دواسة  (←ECOتوجيه
)٧٤،٨٣ص

خالل من للبيئة صديقة بطريقة القيادة األسهل من
الوقود دواسة توجيه شاشة إلى الرجوع مع القيادة

بنظام ذلك،ECOالمزودة إلى باإلضافة
بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه وباستخدام

ECOتقييم" تقييم زيادة األسهل من ،Eco."
القيادة● بدء عند

الوقود دواسة توجيه نطاق داخل البقاء أثناء
بنظام الوقودECOالمزودة دواسة حرر ،

في المطلوبة السرعة إلى بالتسريع وقم تدريجيًا
"بدء" درجة ستزيد المفرط، التسارع تجنب حالة

القيادة● عند
حرر المطلوبة، السرعة إلى السرعة زيادة بعد
داخل البقاء مع ثابتة بسرعة وقد الوقود دواسة

بنظام المزودة الوقود دواسة توجيه نطاق
ECOتوجيه نطاق داخل السيارة على بالحفاظ

بنظام المزودة الوقود ستزيدECOدواسة ،
" "سير درجة

التوقف● عند
دواسة تحرير سيتسبب السيارة، إيقاف عند

"توقف" درجة زيادة في الوقود
الفرامل■ تجاوز نظام الهجين النظام خرج كبح
في● الفرامل ودواسة الوقود دواسة تحرير عند

الهجين النظام خرج كبح يتم قد نفسه، الوقت
عرض● شاشة على تحذير عرضرسالة يتم

كانت إذا األمامية والشاشة المتعددة المعلومات
النظام عمل أثناء بذلك مزودة السيارة

القيادة■ بدء في التحكم المفاجئ البدء تقييد
يتم● قد العادية، غير التالية العملية إجراء حالة في

الهجين النظام خرج كبح
من• السرعة تغيير ذراع نقل منDإلىRعند أو ،

DإلىRمن أو ،NإلىRمن أو ،PإلىDأو ،
تحريرSتتضمنDحيثRإلىPمن مع

شاشة على تحذير رسالة ستظهر الوقود، دواسة
إذا األمامية والشاشة المتعددة المعلومات عرض
عرضرسالة تم إذا بذلك مزودة السيارة كانت

المتعددة المعلومات عرض شاشة على تحذير
، بذلك مزودة السيارة كانت إذا األمامية والشاشة

التعليمات واتبع الرسالة فاقرأ
وجود• أثناء كبيرة بقوة الوقود دواسة تحرير عند

الخلف إلى الرجوع وضع في السيارة
الطين● من الخروج في مشكلة سيارتك تواجه قد

في التحكم تفعيل أثناء السقوط حديثة الثلوج أو
بتعطيل قم الحالة، هذه في القيادة  (TRCبدء

لكي٢٥٣ص← القيادة، بدء في التحكم إللغاء
الثلوج أو الطين من الخروج من السيارة تتمكن

السقوط حديثة
عندAWDموديالت● بدء في التحكم يعمل ال

القطر وضع تشغيل
الجديدة■ تويوتا سيارتك استعمال بدء

التنبيهات بمراعاة يوصى سيارتك، عمر إلطالة
التالية االحتياطية

كم٣٠٠ألول●
المفاجئة التوقفات تجنب

كم١٠٠٠ألول●
جًدا• عالية بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال
المفاجئ• التسريع تجنب
السرعات• باستعمال السيارة قيادة إلى تعمد ال

مستمر بشكل المنخفضة
لفترات• ثابتة بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

طويلة زمنية
أجنبي■ بلد في سيارتك قيادة

من وتأكد المطبقة، السيارات تسجيل بقوانين التزم
←) الصحيح الوقود )٤٠١صتوفر

الوضع■ في Ecoالقيادة
٧٠ص←

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة
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القيادة١-٤ قبل

تحذير
السيارة■ تشغيل بدء عند

الفرامل دواسة على بقدمك بالضغط دائًما استمر
" المؤشر يكون حيثREADYعندما مضيئًا "

الزحف من السيارة منع على ذلك يعمل
السيارة■ قيادة عند
موضع● على معتاد غير كنت إذا السيارة تقد ال

على الضغط لتجنب والوقود الفرامل دواستي
الخطأ الدواسة

دواسة• من بدالً الوقود دواسة على الضغط
التسريع في سيتسبب خاطئ بشكل الفرامل

حادث وقوع إلى يؤدي قد ما للسيارة المفاجئ
ثني• إلى تضطر قد للخلف، الرجوع عند

استعمال في صعوبة إلى يؤدي ما جسمك،
على الدواسات استعمال من تأكد الدواسات

صحيح نحو
قيادة• وضعية على الحفاظ احرصعلى

لمسافة السيارة تحريك عند حتى صحيحة
بالضغط ذلك لك يسمح حيث فقط قصيرة
نحو على والوقود الفرامل دواستي على

صحيح
قد• اليمنى بقدمك الفرامل دواسة على اضغط

بقدمك الفرامل دواسة على الضغط يؤدي
حاالت في االستجابة تأخير إلى اليسرى

الحوادث وقوع في يتسبب قد ما الطوارئ،
للمشاة● االنتباه من مزيًدا السائق يولي أن يجب

المحرك على باالعتماد السيارة تشغيل عند
لعدم ونظًرا فقط الجر موتور الكهربائي

المشاة يسيء قد المحرك، من ضوضاء صدور
السيارة حركة بشأن الحكم

أو● لالشتعال قابلة مواد فوق السيارة تقد ال
المواد هذه مثل من بالقرب توقفها

حالة في العادم وغازات نظام يكون قد حيث
األجزاء هذه تتسبب وقد السخونة شديدة

من اقترابها حال في حريق نشوب في الساخنة
لالشتعال قابلة مواد أي

النظام● تشغيل توقف ال العادية، القيادة أثناء
النظام تشغيل إيقاف يتسبب لن الهجين

على السيطرة فقدان في القيادة أثناء الهجين
فقدان في سيتسبب ولكنه الفرامل، أو التوجيه
توجيه سيجعل وهذا للتوجيه اآللي التعزيز
استخدام لك ينبغي لذا صعوبة، أكثر السيارة
ذلك يكون أن بمجرد السيارة وإيقاف الفرامل

آمنًا
عندما المثال سبيل على الطوارئ، حاالت في

العادية بالطريقة السيارة إيقاف يصبح
← ٣٥٢صمستحيالً

تنازليًا● السرعة تغيير المحرك فرملة استعمل
القيادة عند آمنة قيادة سرعة على للحفاظ

االنحدار شديدة المرتفعات من نزوالً
في باستمرار الفرامل استخدام يتسبب قد
في الفاعلية وفقدان زائدة حرارة توليد

←) )١٦٤صالفرامل
المقعد،● أو القيادة، عجلة أوضاع بتعديل تقم ال

الخلفية للرؤية الخارجية أو الداخلية المرايا أو
القيادة أثناء

على السيطرة فقدان إلى ذلك يؤدي قد حيث
السيارة

أو● رأس أو ذراع خروج عدم من دائًما تحقق
من الركاب من أي جسم من آخر جزء أي

السيارة
سيارةAWDموديالت● ليست  AWDهذه

مع تابع وعرة طرق على للقيادة مصممة
تجنب يمكن لم إذا الالزم الحرص كل توخي

الوعرة الطرق على القيادة
المائية● المسطحات عبر أو نهر خالل تقود ال

المكونات دوائر في قصور إلى هذا يؤدي قد
الهجين النظام تلف أو اإللكترونية، الكهربائية

بالسيارة خطير ضرر في يتسبب أو
زلقة■ طرق أسطح على القيادة عند
عجلة● وتحريك والتسارع الفرملة تتسبب قد

وخفض اإلطارات انزالق في فجأة القيادة
بالسيارة التحكم على قدرتك
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القيادة١-٤ قبل

ةدايقلا

تحذير
المحرك● فرملة أو المفاجئ التسارع يتسبب قد

سرعة في التغييرات أو السرعة نقل عن الناتجة
السيارة انزالق في المحرك

على● اضغط ضحلة، مياه بركة عبر القيادة بعد
الفرامل أن من للتأكد برفق الفرامل دواسة

قد المبللة الفرامل تيل صحيح نحو على تعمل
إذا صحيح نحو على العمل من الفرامل يمنع
وال فقط واحد جانب على مبللة الفرامل كانت
على ذلك يؤثر فقد صحيح، نحو على تعمل

السيارة توجيه في التحكم
السرعة■ تغيير ذراع نقل عند
تحديد● عند للخلف بالتدحرج للسيارة تسمح ال

لألمام بالتدحرج أو لألمام، القيادة موضع
الوضع في السرعة تغيير ذراع يكون .Rعندما

أو حادث وقوع خطر على ينطوي بذلك فالقيام
السيارة تلف

الوضع● إلى السرعة تغيير ذراع بنقل تقم  Pال
السيارة تحرك أثناء

الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد

الوضع● إلى السرعة تغيير ذراع بنقل تقم  Rال
لألمام السيارة تحرك أثناء

الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد

القيادة● وضع إلى السرعة تغيير ذراع تنقل ال
الخلف إلى السيارة تحرك أثناء

الحركة ناقل تلف يسبب أن يمكنه بذلك فالقيام
السيارة على السيطرة فقدان إلى يؤدي وقد

الوضع● إلى السرعة تغيير ذراع نقل  Nيؤدي
النظام تعشيق فصل إلى السيارة تحرك أثناء
عند متاحة المحرك فرملة تكون ال الهجين

الوضع .Nاختيار

أثناء● السرعة تغيير ذراع نقل عدم احرصعلى
تغيير يؤدي قد الوقود دواسة على الضغط
وضع أية إلى السرعة تغيير ذراع موضع

الوضع الوضعPبخالف تسارعNأو إلى
يتسبب قد ما وسريع، مفاجئ بشكل السيارة
اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج قد حادث وقوع في

خطيرة بجروح
احتكاك■ أو صرير ضوضاء سمعت إذا

الفرامل بطانة تآكل مؤشرات
الفرامل فحصبطانات تويوتا وكيل من اطلب

ممكن وقت بأسرع واستبدالها
عدم حالة في للتلف الدوار الجزء يتعرض قد

الضرورة عند التيل استبدال
الحدود تخطي حالة في السيارة قيادة إن

أسطوانات أو و بطانات الهتراء بها المسموح
للخطر تعرضك الفرامل

متوقفة■ السيارة تكون عندما
ضرورة● دون من الوقود دواسة على تضغط ال

السيارة في السرعة تغيير ذراع وضع كان إذا
الوضع بخالف آخر وضع أي الوضعPفي أو

Nنحو وعلى فجأة السيارة سرعة تزيد فقد ،
الحوادث وقوع في يتسبب ما متوقع، غير

تحرك● عن الناتجة الحوادث وقوع لتجنب
بالضغط االستمرار على دائًما احرص السيارة،
إضاءة وأثناء التوقف أثناء الفرامل دواسة على

" اليدREADYالمؤشر فرامل بتعشيق وقم ،"
الضرورة عند

السيارة● تحرك عن الناتجة الحوادث وقوع لمنع
على السيارة إيقاف حالة في للخلف أو لألمام
بالضغط االستمرار على دائًما احرص منحدر،
وقم المحرك، دوران أثناء الفرامل دواسة على
الضرورة عند بإحكام اليد فرامل بتعشيق

بالسرعة● تشغيله أو المحرك تسريع تجنب
القصوى

توقف أثناء عالية بسرعة المحرك تدوير
حرارة درجة ارتفاع في يتسبب قد السيارة
عنه ينتج قد ما كبير، بمعدل العادم نظام
قابلة مواد وجود حال في حريق نشوب

منه بالقرب لالشتعال
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تحذير
مركونة■ السيارة تكون عندما
أو● السجائر، والعات أو النظارات، تترك ال

الغازية المشروبات عبوات أو الرذاذ، عبوات
الشمس ألشعة تعرضها عند السيارة في

يلي ما إلى ذلك يؤدي قد حيث
علب• أو السجائر والعة من الغاز يتسرب قد

حريق نشوب إلى يؤدي ما الرذاذ
قد• السيارة داخل المرتفعة الحرارة درجة

العدسات تشقق أو تشّوه في تتسبب
للنظارات البالستيكية والمواد البالستيكية

تتشقق• أن الغازية المشروبات لعلب يمكن
ما السيارة مقصورة في محتوياتها وتنسكب
في ُقصر دائرة حدوث في أيًضا يتسبب قد

الكهربائية السيارة مكونات
في● السيارة داخل السجائر والعات تترك ال

مثل مكان في سجائر والعة وجود حالة
يتم قد األرضية، على أو التابلوه صندوق
أو األمتعة تحميل عند قصد دون إشعالها
نشوب في يتسبب ما المقعد، وضع تعديل

حريق
الزجاج● على أقراصالصقة بتركيب تقم ال

معطرات مثل علبًا تضع ال النوافذ أو األمامي
لوحة أو القياس أجهزة لوحة على الهواء

أو األقراصالالصقة تعمل قد حيث العدادات
حريق نشوب في متسببة العدسات، عمل العلب

السيارة في
إذا● مفتوًحا النوافذ أو األبواب من أيا تترك ال

مثل معدنية بطبقة مطليًا المنحني الزجاج كان
الشمس ضوء يتسبب قد اللون الفضي الزجاج
العدسات، عمل الزجاج يعمل أن في المنعكس

حريق نشوب في متسببًا

ذراع● وانقل اليد، فرامل على دائًما اضغط
الوضع إلى السرعة بإيقافPتغيير وقم ،

السيارة وقفل الهجين النظام
إضاءة أثناء مراقبة بدون السيارة تترك ال

" ".READYمؤشر
تغيير ذراع وكان السيارة إيقاف حالة في

الوضع في فيPالسرعة ليست اليد وفرامل
ما التحرك، في السيارة تبدأ قد التعشيق، وضع

حادث وقوع إلى يؤدي قد
والمؤشر● العادم أنابيب تلمس  READYال

النظام تشغيل إيقاف بعد الفور على أو مضيئًا
الهجين

اإلصابة في بذلك القيام يتسبب قد حيث
بحروق

السيارة■ داخل غفوة تأخذ عندما
الهجين النظام تشغيل إيقاف على احرصدائًما

السرعة تغيير ذراع بتحريك قمت إذا ذلك، بخالف
فقد قصد، دون من الوقود دواسة على الضغط أو

حريق اندالع أو حادث وقوع في هذا يتسبب
بقدر الهجين النظام حرارة درجة ارتفاع بسبب
السيارة إيقاف حالة في ذلك، إلى باإلضافة كبير
العادم غازات تتجمع قد التهوية، رديئة منطقة في

إلى يؤدي قد ما السيارة، داخل إلى وتتسرب
خطيرة صحية التعرضلمشكلة أو الوفاة

الفرملة■ استعمال عند
القيادة● لك ينبغي مبتلة، الفرامل تكون عندما

بالغ بحذر
الفرامل تكون عندما الفرملة مسافة تزداد حيث
جوانب أحد فرملة في ذلك يتسبب وقد مبتلة،
اآلخر الجانب عن مختلف نحو على السيارة

السيارة كبح إلى اليد فرامل تؤدي ال قد كذلك،
بإحكام

اإللكتروني● التحكم نظام عمل عدم حالة في
األخرى السيارات من كثيًرا تقترب ال بالفرامل،

أو المرتفعات وتجنب أمامك، الموجودة
استخدام تتطلب التي الحادة المنعطفات

ال السيارة كبح يكون الحالة، هذه في الفرامل
دواسة على الضغط يتطلب ولكنه ممكنًا، يزال
ستزيد كذلك، المعتاد من أكبر بقوة الفرامل
الفرامل إصالح احرصعلى الفرملة مسافة

فوًرا
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تحذير
من● الفرامل نظام األنظمة٢يتكّون من أكثر أو

نظام، فشل حالة ففي الفردية، الهيدروليكية
األخرى األنظمة اآلخر النظام عمل يستمر
دواسة على الضغط ينبغي الحالة، هذه في

مسافة أن كما المعتاد، من أكبر بقوة الفرامل
إصالح احرصعلى تزداد سوف الفرملة

فوًرا الفرامل
موديالت■ السيارة انغرزت )AWDإذا

ارتفاع عند بإفراط العجالت تدوير إلى تعمد ال
السيارة تكون عندما أو األرض عن العجالت

هذا يتلف فقد إلخ والوحل، الرمل، في منغرزة
أو لألمام السيارة يدفع أو الدفع منظومة مكونات

حادث وقوع في يتسبب مما للخلف،

مالحظة
السيارة■ قيادة عند
في● والفرامل الوقود دواستي على تضغط ال

من يحد قد هذا ألن القيادة، أثناء الوقت نفس
الهجين النظام طاقة خرج

على● تضغط أو الوقود دواسة تستعمل ال
نفسه الوقت في والفرامل الوقود دواستي

المرتفعات على السيارة لتثبيت
السيارة■ ركن عند

ذراع ونقل اليد فرامل تعشيق على دائًما احرص
الوضع إلى السرعة عدمPتغيير يؤدي فقد ؛

تسارع أو السيارة تحرك إلى بذلك االلتزام
الوقود دواسة على الضغط تم إذا فجأة السيارة

قصد دون
السيارة■ أجزاء إتالف لتفادي
اتجاه● في بالكامل القيادة عجلة بتدوير تقم ال

زمنية لفترة الموضع هذا في وإبقائها واحد
طويلة

التوجيه محرك إتالف إلى ذلك يؤدي قد حيث
المعزز

على● الموجود المطبات فوق القيادة عند
ممكنة سرعة بأقل بالقيادة التزم الطريق،
السفلي الجانب أو العجالت، إتالف لتجنب

ذلك إلى وما للسيارة،
القيادة■ أثناء اإلطارات أحد انثقب إذا

حدوث في التالف أو المثقوب اإلطار يتسبب قد
بإحكام القيادة عجلة أمسك التالية الحاالت
إلبطاء تدريجيًا الفرامل دواسة على واضغط

السيارة حركة
سيارتك● على السيطرة الصعب من يصبح قد
السيارة● من غريبة اهتزازات أو أصوات تصدر
طبيعي● غير بشكٍل السيارة ستميل

اإلطار  انثقاب حالة في فعله يجب عّما معلومات
)٣٧٢ص←
بالمياه■ مغمورة طرق مواجهة عند

مغمور طريق على السيارة قيادة إلى تعمد ال
إلخ غزيرة أمطار هطول بعد يحدث كما بالمياه
األعطال إلحاق في يتسبب أن يمكنه بذلك فالقيام

بالسيارة التالية الشديدة
فجأة● المحرك تشغيل توقف
الكهربائية● المكونات في قصر دائرة حدوث
المياه● في االنغمار عن الناجم المحرك عطل

وانغمار بالمياه، مغمورة طرق على القيادة عند
وكيل من تطلب أن احرصعلى بالمياه، سيارتك

التالية الفحوص إجراء تويوتا
الفرامل● وظيفة
الزيت● ونوعية كمية في الحادثة التغيرات

وناقل المحرك في المستخدمة والسوائل
موديالت والخلفي األمامي الهجين الحركة

AWDذلك إلى وما ،
حيثما● التعليق ووصالت المحامل تشحيم حالة

وما والمحامل، الوصالت جميع وعمل ، أمكن
ذلك إلى

P.155

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٥٦

HIGHLANDER HV_GH

القيادة١-٤ قبل

واألمتعة الحمولة

التنبيهات عن التالية للمعلومات انتبه
وسعة بالتخزين المتعلقة االحتياطية

والحمولة التحميل

تحذير
األمتعة■ مقصورة في تحميلها عدم ينبغي أشياء

تم إذا حريق نشوب في التالية األشياء تتسبب قد
األمتعة مقصورة في تحميلها

البنزين● على تحتوي التي األوعية
المضغوطة● السوائل علب
التخزين■ عن احتياطية تنبيهات

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
على الضغط دون يحول قد ذلك بعمل اإلخفاق
الرؤية يحجب قد أو صحيح نحو على الدواسات
األشياء ترتطم أن إلى يؤدي قد أو السائق عن
حادث وقوع في متسببة الركاب أو بالسائق

مقصورة● في واألمتعة الحمولة بترتيب قم
ممكنًا ذلك كان كلما األمتعة

مقصورة● في واألمتعة الحمولة بترتيب تجنب
المقاعد ظهر من أعلى تكون بحيث األمتعة

عدم● يجب ألسفل، الخلفية المقاعد طي عند
األمامية المقاعد خلف الطويلة العناصر وضع

مباشرًة
األمتعة● صندوق داخل بالركوب ألحد تسمح ال

عليهم ينبغي للركاب تصميمه يتم لم مطلًقا
أحزمة تثبيت مع مقاعدهم في الركوب

سليم بشكل مقاعدهم
على● أو في األمتعة أو الحمولة تضع ال

التالية المواضع
السائق• قدم عند
الخلفية• المقاعد أو األمامي الراكب مقعد على

األشياء تكديس عند
األمتعة• غطاء على

القياس• أجهزة لوحة على
العدادات• لوحة على

مقصورة● األغراضفي جميع بتثبيت قم
الركاب

وتوزيعها■ الحمولة
ينبغي● مما أكثر سيارتك تحميل إلى تعمد ال
متساٍو● غير بشكل األحمال توزيع تجنب

القدرة تدني في يتسبب قد المالئم غير التحميل
في يتسبب قد ما الفرملة أو بالتوجيه التحكم على

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة حدوث
السيارات■ األمتعة حمل سقف استخدام عند

سقف بقضيبي المزودة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

موزًعا● ونها يكون بحيث الحمولة ضع
والخلفي األمامي المحورين بين بالتساوي

ال● عريضة، أو طويلة حمولة وضع حالة في
للمركبة العرضاإلجمالي أو الطول تتجاوز

)٣٩٨ص←
على● جيًدا الحمولة ربط من تأكد القيادة، قبل

األمتعة حمل سقف
األمتعة● حمل سقف على الحمولة وضع يؤدي

تجنب أكبر السيارة جاذبية مركز جعل إلى
أو فجأة التشغيل بدء أو العالية السرعات
أو المفاجئة الفرملة أو الحادة االنعطافات
إلى ذلك يؤدي فقد وإال الفجائية، المناورات

بسبب االنقالب أو السيارة على السيطرة فقدان
صحيحة، بطريقة السيارة هذه تشغيل عدم
خطيرة إصابة أو الوفاة إلى ذلك يؤدي وقد

طرق● على بعيدة، لمسافة القيادة حالة في
السيارة أوقف عالية، بسرعة القيادة أو وعرة،

أن من للتأكد الرحلة أثناء آلخر حيٍن من
مكانها في تزال ال الحمولة

من● أكثر تزن حمولة تضع على٧٥ال كجم
األمتعة حمل سقف
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ةدايقلا

مالحظة
حملة■ تحميل عند

أو السقف فتحة خدشسطح عدم احرصعلى
البانورامية السقف فتحة

مقطورة قطر

بسيارتك مقطورة بقطر تويوتا توصي ال
قطر وصلة بتركيب تويوتا توصي ال كذلك،
لحمل قطر بوصالت حامل استعمال أو

أو النارية الدراجات أو المتحركة الكراسي
لقطر مصممة غير فالسيارة الهوائية؛

على المركبة الحامالت الستعمال أو مقطورة
قطر وصالت
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القيادة.٢-٤ إجراءات

اليد١ فرامل تعشيق من تأكد
في٢ السرعة تغيير ذراع وجود من تأكد

.Pالوضع
بإحكام٣ الفرامل دواسة على اضغط

عرضسيظهر شاشة على ورسالة
المتعددة المعلومات

الهجين النظام تشغيل بدء فسيتعذر يظهر، لم وإذا
قصيرة٤ لفترة التشغيل مفتاح على اضغط

وبإحكام
واحدة ضغطة فإن التشغيل، مفتاح استعمال عند

تضغط أن الضروري من ليس تكفي وقوية قصيرة
المفتاح على االستمرار مع

" المؤشر أُضيئ النظامREADYإذا فسيعمل ،"
طبيعية بطريقة الهجين

يُضيء أن إلى الفرامل دواسة على الضغط واصل
" ".READYالمؤشر

وضع أي من الهجين النظام تشغيل بدء يمكن
التشغيل لمفتاح

المؤشر٥ إضاءة وجود من تأكد
"READY."

المؤشر يكون عندما السيارة تتحرك لن
"READYالتشغيل إيقاف قيد "

الهجين■ النظام يعمل لم إذا
●←) التشغيل منع نظام تعطيل يتم لم صربما

٦٠ (
تويوتا بوكيل اتصل

على● التشغيل ببدء ترتبط عرضرسالة تم إذا
الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة

التعليمات واتبع
منخفضة،■ المحيطة الحرارة درجة تكون عندما

الشتاء ظروف في القيادة أثناء مثل
وميض مدة تطول قد الهجين، النظام تشغيل بدء عند

" حتىREADYالمؤشر هي كما السيارة اترك "
" المؤشر أنREADYيثبت يعني هذا ألن نظًرا ،"

التحرك على قادرة السيارة
الهجين■ للسيارة المخصصة واالهتزازات األصوات
٥٤ص←
بقدرة■ السيارة بطارية شحن نفد فولط١٢إذا

نظام باستخدام الهجين النظام تشغيل بدء فيتعذر
إلى ارجع الذكي والتشغيل إلعادة٣٨٧صالدخول

الهجين النظام تشغيل
اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفاد
١٠٦ص←
التشغيل■ على تؤثر حاالت
١٢٢ص←
الدخول■ وظيفة عن مالحظة
١٢٢ص←
القيادة■ عجلة قفل وظيفة
وفتح● اإليقاف وضع إلى التشغيل مفتاح إدارة بعد

بفعل القيادة عجلة قفل يتم األبواب، وإغالق
مفتاح تشغيل يؤدي القيادة عجلة قفل وظيفة
القيادة عجلة قفل إلغاء إلى أخرى مرة التشغيل

تلقائيًا
فستظهر● القيادة، عجلة قفل تحرير يتعذر عندما

اإلشعال التشغيل مفتاح

حمل أثناء التالية التشغيل عمليات تنفيذ
النظام تشغيل يبدأ معك اإللكتروني المفتاح

التشغيل مفتاح أوضاع يغير أو الهجين

الهجين النظام تشغيل بدء
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بأحد المقود تدوير مع الطاقة زر "اضغط الرسالة
المعلومات عرض شاشة على االتجاهين"

المتعددة
الوضع في السرعة تغيير ذراع أن من . Pتأكد
قصيرة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط

اليسار إلى القيادة عجلة تدوير أثناء وبإحكام
واليمين

القيادة،● عجلة قفل لموتور الزائدة السخونة لتجنب
النظام تشغيل تم إذا الموتور تشغيل تعليق يتم قد
زمنية فترة خالل متكرر بشكل وإيقافه الهجين
النظام تشغيل عن توقف الحالة، هذه في قصيرة

حوالي بعد عمل١٠الهجين استئناف سيتم ثواٍن،
القيادة عجلة قفل موتور

■" المؤشر يضئ لم "READYإذا
" المؤشر أن حال بعدREADYفي حتى يضيء لم "

السيارة، تشغيل لبدء الصحيحة اإلجراءات تنفيذ
الحال في تويوتا بوكيل اتصل

معطالً■ الهجين النظام كان إذا
٥٩ص←
اإللكتروني■ المفتاح بطارية
٣٣٧ص←
التشغيل■ مفتاح تشغيل
ولفترة● بإحكام المفتاح على الضغط يتم لم إذا

ال أو التشغيل مفتاح وضع يتغير ال فقد قصيرة،
الهجين النظام تشغيل بدء يتم

فور● الهجين النظام تشغيل بدء إعادة حاولت إذا
عمل يبدأ ال فقد التشغيل، مفتاح تشغيل إيقاف
تدوير بعد الحاالت بعض في الهجين النظام
بضع انتظر إيقاف، الوضع إلى التشغيل مفتاح

الهجين النظام تشغيل بدء إعادة قبل ثواٍن
الطلب■ حسب اإلعداد

في الذكي والتشغيل الدخول نظام تفعيل إلغاء تم إذا

إلى فارجع الطلب، حسب .٣٨٥صإعداد

تماًما١ السيارة أوقف
٢←) اليد فرامل بتعشيق ) ١٦٧صقم

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع .Pونقل
اليد فرامل مؤشر إضاءة من تحقق

التشغيل٣ مفتاح على اضغط
عرض شاشة وتنطفئ الهجين، النظام سيتوقف

العدادات

تحذير
الهجين■ النظام تشغيل بدء عند

أثناء الهجين النظام تشغيل بدء على احرصدائًما
دواسة على تضغط ال السائق مقعد على الجلوس
أي في الهجين النظام تشغيل بدء أثناء الوقود

ظروف
إلى يؤدي حادث وقوع في ذلك يتسبب قد حيث

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
القيادة■ أثناء تنبيه

فال السيارة، حركة أثناء الهجين النظام تعطل إذا
إلى السيارة تصل حتى األبواب فتح أو بقفل تقم
قفل تفعيل يؤدي قد حيث وآمنة تامة توقف حالة
وقوع إلى الظروف هذه مثل في القيادة عجلة
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث

خطيرة

مالحظة
الهجين■ النظام تشغيل بدء عند

الهجين، النظام تشغيل بدء الصعب من أصبح إذا
تويوتا وكيل ِقبل من فوًرا فحصسيارتك فاطلب

مفتاح■ في خلل وجود إلى تشير التي العالمات
التشغيل

عن التشغيل مفتاح عمل في اختالًفا الحظت إذا
فقد قليالً، المفتاح يلتصق كأن ما، بشكل المعتاد
الفور على تويوتا بوكيل اتصل خلل هناك يكون

الهجين النظام تشغيل إيقاف
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عدم٤ من وتحقق الفرامل دواسة حرر
المحرك" "تشغيل أو "الكماليات" ظهور
المتعددة المعلومات عرض شاشة على

على الضغط طريق عن األوضاع تغيير يمكن
الفرامل دواسة تحرير مع التشغيل مفتاح
الضغط فيها يتم مرة كل مع الوضع يتغير

المفتاح على

١OFF* 

الطوارئ وامضات استعمال يمكن
٢ACC

مثل الكهربائية المكونات بعض استعمال يمكن
الصوتي النظام

عرض شاشة على "الكماليات" الرسالة ستظهر
المتعددة المعلومات

٣ON
الكهربائية المكونات جميع استعمال يمكن

شاشة على المحرك" "تشغيل الرسالة ستظهر
المتعددة المعلومات عرض

غير:* آخر وضع في السرعة تغيير ذراع كان إذا
ففيPالوضع الهجين، النظام تشغيل إيقاف عند

الوضع إلى التشغيل مفتاح إدارة تتم الحالة هذه
ACCالوضع إلى .OFFوليس

تلقائيًا■ التشغيل إيقاف وظيفة
الوضع في السيارة ترك حالة منACCفي ألكثر

الوضع٢٠ في أو الONدقيقة الهجين النظام
ذراع جعل مع بالتزامن واحدة ساعة من ألكثر يعمل

تحذير
حاالت■ في الهجين النظام تشغيل إيقاف

الطوارئ
حالة● في الهجين النظام إيقاف أردت إذا

مع فاضغط السيارة، قيادة أثناء طوارئ
من ألكثر التشغيل مفتاح على االستمرار
وجيزة لفترة عليه اضغط أو مرات٣ثانيتين،

←) متتابع نحو على أكثر )٣٥٢صأو
التشغيل مفتاح لمس عدم عليك يجب أنه إال

يتسبب لن الطوارئ حاالت في إال القيادة أثناء
في القيادة أثناء الهجين النظام تشغيل إيقاف
ولكنه الفرامل، أو التوجيه على السيطرة فقدان

للتوجيه اآللي التعزيز فقدان في سيتسبب
لذا صعوبة، أكثر السيارة توجيه سيجعل وهذا
السيارة وإيقاف الفرامل استخدام لك ينبغي

آمنًا ذلك يكون أن بمجرد
قيادة● عند التشغيل مفتاح تشغيل تم إذا

شاشة على تحذير رسالة فستظهر السيارة،
صوت وسيصدر المتعددة المعلومات عرض

الجرس
عملية● إجراء بعد الهجين النظام تشغيل إلعادة

ذراع انقل الطوارئ، حالة في التشغيل إيقاف
الوضع إلى السرعة بعدNتغيير اضغط ثم
التشغيل مفتاح على ذلك

التشغيل مفتاح أوضاع تغيير

P.160

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٦١

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

الوضع في السرعة تشغيلPتغيير إيقاف سيتم ،
هذه تمنع أن يتعذر ذلك، ومع تلقائيًا التشغيل مفتاح

بقدرة البطارية نفاد ال١٢الوظيفة تماًما فولط
الوضع في التشغيل مفتاح وجود مع السيارة تغادر

ACCأوONتشغيل عدم عند طويلة لفترات
الهجين النظام

ذراع جعل مع الهجين النظام إيقاف تم إذا
الوضع غير آخر وضع في السرعة ،Pتغيير

من بدالً ولكن التشغيل، مفتاح إيقاف يتم فلن
الوضع إلى تحويله سيتم قمACCذلك

المفتاح إليقاف التالي اإلجراء بتنفيذ
اليد١ فرامل تعشيق من تأكد
الوضع٢ إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
شاشة٣ على "الكماليات" ظهور من تحقق

على واضغط المتعددة المعلومات عرض
وبإحكام قصيرة لفترة التشغيل مفتاح

"تشغيل٤ أو "الكماليات" اختفاء من تحقق
المعلومات عرض شاشة على من المحرك"

المتعددة

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
الوضع● في التشغيل مفتاح تترك أوACCال

تشغيلONالوضع دون طويلة زمنية لفترات
الهجين النظام

"تشغيل● أو "الكماليات" ظهور حالة في
المعلومات عرض شاشة على المحرك"

تشغيل إيقاف عدم على يدل فهذا المتعددة،
تدوير بعد السيارة من اخرج التشغيل مفتاح

إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح

وجود مع الهجين النظام إيقاف عند
غير وضع في السرعة تغيير ذراع

Pالوضع

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

تغيير ذراع كان إذا الهجين النظام بإيقاف تقم ال
الوضع غير وضع في إيقافPالسرعة تم إذا

لذراع آخر موضع في الهجين النظام تشغيل
التشغيل مفتاح إيقاف يتم فلن السرعة، تغيير

إلى تحويله يتم ذلك من بدالً تمACCولكن إذا
الوضع في السيارة يحدثACCترك فقد ،
بقدرة للبطارية فولط١٢تفريغ
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القيادة وضع إيقاف EVتشغيل
القيادة وضع تشغيل مؤشرEVعند سيضيء ،

القيادة فيEVوضع المفتاح على الضغط سيؤدي
القيادة الوضعEVوضع إلى السيارة إرجاع إلى

والمحرك البنزين محرك استخدام الطبيعي
الجر موتور الكهربائي

القيادة■ وضع تشغيل فيها يتعذر التي الحاالت
EV

القيادة وضع تشغيل ممكنًا يكون ال فيEVقد
صوت فسيصدر التشغيل، تعذر إذا التالية المواقف
عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم الجرس

المتعددة المعلومات
مرتفعة● الهجين النظام حرارة درجة

مرتفع تل على وقيادتها الشمس في السيارة ترك
ذلك وغير مرتفعة بسرعات والقيادة

منخفضة● الهجين النظام حرارة درجة
من أقل منخفضة حرارة درجات في السيارة ترك

ذلك٠ إلى وما طويلة، لفترات °م
اإلحماء● قيد البنزين محرك
منخفضة● الجر بطارية الهجين النظام بطارية

على إليه الُمشار المتبقي البطارية شحن مستوى
←) منخفض هو الطاقة" "مراقبة صشاشة

٩٦(
مرتفعة● السيارة سرعة
عندما● أو بقوة الوقود دواسة على الضغط عند

ذلك إلى وما مرتفع، تل على السيارة تقود
االستخدام● قيد األمامي الزجاج ضباب مزيل
القيادة■ وضع إلى يكونEVالتحويل عندما

بارًدا البنزين محرك
محرك يكون عندما الهجين النظام تشغيل بدأ إذا

فترة بعد تلقائيًا البنزين محرك فسيبدأ بارًدا، البنزين
تتمكن لن الحالة، هذه في اإلحماء عملية في وجيزة

القيادة وضع إلى التحول .EVمن
مؤشر وإضاءة الهجين النظام تشغيل بدء بعد

"READYالقيادة وضع مفتاح على اضغط ،"EV 
وضع إلى التبديل في البنزين محرك يبدأ أن قبل

.EVالقيادة
القيادة■ لوضع التلقائي EVاإللغاء

القيادة وضع باستخدام القيادة يُعادEVعند قد ،
التالية الحاالت في تلقائيًا البنزين محرك تشغيل بدء

القيادة وضع إلغاء جرسEVعند صوت سيصدر ،
القيادة وضع مؤشر وميضه،EVوسينطفئ بعد

المعلومات عرض شاشة على رسالة وتظهر
المتعددة

القيادة EVوضع

القيادة وضع الطاقةEVفي توفير يتم ،
الهجين النظام بطارية بواسطة الكهربائية
على االستخدام وسيقتصر ، الجر بطارية
قيادة في الجر موتور الكهربائي المحرك

السيارة
المناطق في القيادة الوضع هذا لك يتيح

أوقات وفي الباكر الصباح في مبكًرا السكنية
انتظار ساحات في أو المتأخرة، الليل

من المعاناة دون إلخ، الداخلية، السيارات
الغازات وانبعاثات الضوضاء

نظام يكون عندما ذلك، من الرغم وعلى
تصدر قد نشًطا، بالسيارة الصوتي التنبيه

صوتًا السيارة

التشغيل تعليمات

P.162

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٦٣

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

الجر● بطارية الهجين النظام بطارية تصبح
منخفضة

على إليه الُمشار المتبقي البطارية شحن مستوى
←) منخفض هو الطاقة" "مراقبة صشاشة

٩٦(
مرتفعة● السيارة سرعة
عندما● أو بقوة الوقود دواسة على الضغط عند

ذلك إلى وما مرتفع، تل على السيارة تقود
وضع■ في القيادة عند الممكنة القيادة مسافة

EVالقيادة
وضع باستخدام الممكنة القيادة مسافة نطاق يتراوح

نحوEVالقيادة إلى األمتار مئات ومع١من كم
ظروف ثمة السيارة، قيادة لظروف وتبًعا ذلك،

القيادة وضع استخدم فيها . EVيتعذر
بطارية شحن مستوى على الممكنة المسافة تعتمد
القيادة وظروف الجر بطارية الهجين النظام

الوقود■ استهالك في االقتصاد
ممكن مستوى أفضل لتحقيق الهجين النظام ُصمم
استخدام العادية القيادة أثناء الوقود استهالك من
الجر موتور الكهربائي والمحرك البنزين محرك

القيادة وضع في قدEVالقيادة الالزم من أكثر
الوقود استهالك في االقتصاد يخفضمن

"وضع■ الرسالة ظهرت علىEVإذا متاح" غير
المتعددة المعلومات عرض شاشة

القيادة عدمEVوضع عرضسبب يتم قد متاح غير
القيادة وضع فيEVإتاحة السيارة أن بسبب

أن أو منخفض، البطارية شحن أن أو التباطؤ، وضع
المرتبط السرعة نطاق من أكبر السيارة سرعة

القيادة ضغطهاEVبوضع تم الوقود دواسة أن أو ،
القيادة وضع استخدم كبيرة عندماEVبقوة

متاًحا يصبح
وضع■ إبطال "تم الرسالة ظهرت علىEVإذا "

المتعددة المعلومات عرض شاشة
القيادة وضع إلغاء عرضEVتم يتم قد تلقائيًا

القيادة وضع إتاحة عدم شحنEVسبب أن بسبب
من أكبر السيارة سرعة أن أو منخفض، البطارية

القيادة بوضع المرتبط السرعة أنEVنطاق أو ،
السيارة قد كبيرة بقوة ضغطها تم الوقود دواسة
القيادة وضع تشغيل محاولة قبل الوقت من لفترة

EVأخرى مرة

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

القيادة وضع باستخدام القيادة انتبهEVعند ،
بالسيارة المحيطة المنطقة إلى شديدة بعناية

ال فقد المحرك، من ضوضاء أي صدور لعدم نظًرا
واألشخاص الدراجات وراكبو المشاة ينتبه
تشغيل لبدء المنطقة في اآلخرون والسيارات
من مزيًدا توّخ لذا منهم، اقترابها أو السيارة

القيادة أثناء الحذر
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قم:١* الضوضاء، من والحد الوقود كفاءة لتحسين
الوضع على السرعة تغيير ذراع للقيادةDبنقل

العادية
الوضع:٢* باستخدام السرعة تغيير نطاقات بتحديد

Sوقوة التسارع قوة كفي التحكم يمكنك ،
المحرك فرامل

ثبات■ في التحكم نظام تفعيل مع القيادة عند
الراداري السرعة ثبات في التحكم نظام أو السرعة

الكاملة السرعة بنطاق الديناميكي
الرياضي الوضع إلى القيادة وضع تغيير عند حتى
فرملة تنشيط يتم فلن المحرك، فرملة تمكين بقصد
ثبات في التحكم نظام إلغاء يتم لن ألنه المحرك
في الراداري الديناميكي التحكم نظام أو السرعة

السرعة نطاق تنشيط مع السرعة ثبات
القيادة■ بدء في التحكم المفاجئ البدء تقييد
١٥١ص←

الوضع على التشغيل مفتاح يكون عندما
ONالفرامل دواسة على الضغط انقل*مع ،

تحرير زر على الضغط مع السرعة تغيير ذراع
بمقبضذراع الموجود السرعة تغيير ذراع

السرعة تغيير
على الضغط مع السرعة تغيير ذراع انقل

الموجود السرعة تغيير ذراع تحرير زر

الهجين الحركة ناقل

تريد حسبما السرعة تغيير وضع حدد
الحالة وحسب

السرعة تغيير وضع الغرضمن
به الخاصة والوظائف

تغيير وضع
الوظيفةالسرعة أو الهدف

Pالنظام تشغيل بدء السيارة ركن
الهجين

Rللخلف الرجوع
Nمحايد
Dالعادية ١*القيادة

Sبالوضع ص (←٢* Sالقيادة
١٦٦(

تحذير
زلقة■ طرق أسطح على القيادة عند

المفاجئ، التسارع أو السرعة خفض من حذًرا كن
الجانب إلى السيارة انزالق إلى يؤدي قد هذا ألن

الدوران أو

مالحظة
الجر■ بطارية الهجين النظام بطارية شحن

الوضع على السرعة تغيير ذراع كان فالNإذا ،
الجر بطارية الهجين النظام بطارية شحن يتم

تركت إذا لذلك، المحرك دوران أثناء حتى
الوضع في السرعة تغيير وذراع لفترةNالسيارة

الهجين النظام بطارية تفريغ فسيتم طويلة،
قدرة عدم إلى هذا يؤدي وقد ، الجر بطارية

البدء على السيارة

السرعة تغيير ذراع نقل
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السرعة تغيير بمقبضذراع
طبيعي بشكل السرعة تغيير ذراع انقل

الوضعين بين السرعة تغيير ذراع نقل ،DوPعند
دواسة على والضغط تماًما السيارة إيقاف من تأكد

الفرامل
الوضع:* من االنتقال للسيارة يتسنى ،Pحتى

الضغط قبل الفرامل دواسة على الضغط يجب
حالة في السرعة تغيير ذراع تحرير زر على

أوالً، السرعة تغيير ذراع تحرير زر على الضغط
السرعة تغيير ذراع قفل تحرير يتم فلن

السرعة■ تغيير قفل نظام
لمنع نظام هو السرعة تغيير قفل نظام يعتبر

التشغيل في السرعة تغيير لذراع العرضي التشغيل
الوضع من السرعة تغيير ذراع نقل فقطPيمكن
الوضع في التشغيل مفتاح يكون معONعندما

الفرامل دواسة على الضغط
الوضع■ من السرعة تغيير ذراع نقل تعذر Pإذا

الفرامل دواسة تحرير من تحقق أوًال،
قدمك تكون عندما السرعة تغيير ذراع نقل تعذر إذا
في مشكلة هناك تكون فقد الفرامل، دواسة على

وكيل لدى السيارة افحص السرعة تغيير قفل نظام
الفور على تويوتا

طارئ كإجراء التالية الخطوات استخدام يمكن
السرعة تغيير ذراع نقل إمكانية لضمان

السرعة تغيير قفل تحرير
الوضع١ إلى التشغيل مفتاح وتحققONأِدر ،

←) اليد فرامل تعشيق )١٦٧،  ١٦٠صمن
اإليقاف٢ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
الفرامل٣ دواسة على اضغط
الرأس٤ مسطح مفك باستخدام ألعلى الغطاء أرفع

مكافئة أداة أو
بقطعة المفك طرف بتغطية قم الغطاء، إتالف لمنع

قماش

تغيير٥ قفل تجاوز زر على االستمرار مع اضغط
السرعة

على الضغط يتم بينما السرعة تغيير ذراع نقل يمكن
الزرين كال

٢٤٩ص←

تحذير
تغيير■ قفل تحرير عند حادث وقوع لمنع

السرعة
السرعة، تغيير قفل تجاوز زر على الضغط قبل
دواسة على والضغط اليد فرامل تعشيق من تأكد

الفرامل
بدًال الخطأ طريق عن الوقود دواسة تحرير تم إذا
تجاوز زر على الضغط عند الفرامل دواسة من
السرعة تغيير ذراع ونقل السرعة تغيير قفل

الوضع من السيارةPخروًجا تشغيل يبدأ فقد ،
وفاة إلى يؤدي حادث إلى ذلك يؤدي وربما فجأة،

خطيرة إصابة أو

القيادة وضع اختيار
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الوضع في السرعة تغيير ذراع يكون ،Sعندما
يلي كما السرعة تغيير ذراع تشغيل يمكن

تصاعديًا١ السرعة تغيير
تنازليًا٢ السرعة تغيير

من المختار، السرعة تغيير عرضنطاق  S1سيتم
المتعددةS6إلى المعلومات عرض شاشة على ،

الوضع في األولي السرعة تغيير نطاق تعيين  Sيتم
على السيارةS5أوS4تلقائيًا لسرعة وفًقا

Sالوضع■
بين● من االختيار قوة6يمكنك من مستويات

المحرك فرملة وقوة التسارع
أكبر● تسارع قوة األقل السرعة تغيير نطاق سيوفر

تغيير بنطاق مقارنة أكبر للمحرك فرملة وقوة
المحرك دورات عدد ستزيد كما األعلى، السرعة

قد● سرعته، في المفرطة الزيادة من المحرك لمنع
عندما تلقائي بشكل تصاعديًا السرعة تغيير يحدث

السرعة تغيير نطاق أقل4يكون أو
السرعة● تغيير نطاق يكون يؤدي4عندما أقل، أو

إلى " " باتجاه السرعة تغيير بذراع اإلمساك
إلى السرعة تغيير نطاق .6تعيين

السرعة■ خفض بتقييد تحذيري صوت
يتم قد القيادة، وأداء السالمة ضمان على للمساعدة

بعض في السرعة خفض عملية تقييد أحيانًا
حتى السرعة خفض الممكن من يكون ال قد الحاالت،
تنبيه صوت يصدر السرعة تغيير ذراع تشغيل عند

مرتين
مؤشر■ إضاءة عدم حالة المؤشرSفي عرض أو

Dالوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل بعد حتى
S

ناقل نظام في خلل وجود إلى األمر هذا يشير فقد
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص الهجين حركة
ناقل سيعمل المذكورة، الحالة في الفور على

عندما بها يعمل التي الطريقة بنفس الهجين الحركة
الوضع في السرعة تغيير ذراع .)Dيكون

الوضع في السرعة تغيير نطاقات تغيير
S
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لليمين١ االنعطاف
انقل٢ اليمين إلى المرورية الحارة تغيير

وحّرره جزئيًا الذراع
لليمين االنعطاف إشارات مرات٣ستومض

انقل٣ اليسار إلى المرورية الحارة تغيير
وحّرره جزئيًا الذراع

لليسار االنعطاف إشارات مرات٣ستومض
لليسار٤ االنعطاف

عندما■ االنعطاف إشارات استعمال يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

المعتاد■ من أسرع تومضبمعدل اإلشارة كانت إذا
إشارات مصابيح احتراق عدم من للتأكد فافحصه

الخلفية أو األمامية االنعطاف

اليدوي■ الوضع استخدام
يدويًا اليد فرامل وتحرير تعشيق يمكن

اليد١ فرامل لتعشيق المفتاح اسحب
فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر مصباح سيضيء

اليد
سحبه في االستمرار مع اليد فرامل مفتاح اسحب
الضروري من وكان طارئة حالة حدوث حالة في

القيادة أثناء اليد فرامل تشغيل
اليد٢ فرامل لتحرير المفتاح على اضغط
مع• بالتزامن اليد فرامل مفتاح بتشغيل قم

الفرامل دواسة على الضغط

االنعطاف إشارة ذراع

التشغيل تعليمات

اليد فرامل

أو تلقائيًا اليد فرامل تحرير أو تعشيق يمكن
يدويًا

أو تعشيق يمكن األوتوماتيكي، الوضع في
ذراع لعمل وفًقا تلقائيًا اليد فرامل تحرير
الوضع في وحتى كذلك، السرعة تغيير

فرامل تحرير أو تعشيق يمكن األوتوماتيكي،
يدويًا اليد

التشغيل تعليمات
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القيادة٢-٤ إجراءات

•←) اليد لفرامل التلقائي التحرير صوظيفة
١٦٨(

ومصباح اليد فرامل مؤشر مصباح انطفاء من تأكد
اليد فرامل

فرامل ومصباح اليد فرامل وميضمؤشر حالة في
←) أخرى مرة المفتاح بتشغيل قم )٣٦٥صاليد،

األوتوماتيكي■ الوضع تشغيل
اليد فرامل مفتاح اسحب السيارة، توقف أثناء
وظيفة "تفعيل رسالة تظهر حتى االستمرار مع

مع التروس تغيير شاشةEPBترابط على "
المتعددة المعلومات عرض

فرامل تعمل األوتوماتيكي، الوضع تشغيل أثناء
يلي كما اليد

الوضع من السرعة تغيير ذراع نقل ،Pعند
مصباح وينطفئ اليد، فرامل تحرير سيتم
اليد فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل ،Pعند
مصباح ويضيء اليد، فرامل تعشيق سيتم
اليد فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر
تحرير مع السرعة تغيير ذراع بتشغيل قم

الفرامل دواسة
األوتوماتيكي■ الوضع تشغيل إيقاف

على االستمرار مع اضغط السيارة، توقف أثناء
رسالة"إبطال تظهر حتى اليد فرامل مفتاح

مع التروس تغيير ترابط علىEPBوظيفة "

المتعددة المعلومات عرض شاشة

اليد■ فرامل تشغيل
الوضع● في التشغيل مفتاح يكون ال الONعندما ،

فرامل مفتاح باستخدام اليد فرامل تحرير يمكن
اليد

الوضع● في التشغيل مفتاح يكون ال الONعندما ،
وتحرير تعشيق األتوماتيكي الوضع يكون

متاًحا التلقائي الفرامل
اليد■ لفرامل التلقائي التحرير وظيفة

تحرير يتم عندما تلقائيًا اليد فرامل تحرير سيتم
التالية الحاالت في ببطء الوقود دواسة

السائق● باب إغالق
المقعد● لحزام السائق ارتداء
أو● األمامي الوضع على السرعة تغيير ذراع يكون

الخلفي
مصباح● أو األعطال مؤشر مصباح إضاءة عدم

الفرامل نظام تحذير
فقم تعمل، ال التلقائي التحرير وظيفة كانت إذا

يدويًا اليد فرامل بتحرير
تشغيل■ "تم الرسالة ظهرت بشكلEPBإذا

المعلومات عرض شاشة على قليال" انتظر متكرر
المتعددة

خالل متكرر نحو على اليد فرامل استخدام تم إذا
تقييد على النظام يعمل فقد قصيرة، زمنية فترة
هذا، حدث إذا الزائدة السخونة لتجنب التشغيل

إلى التشغيل سيعود اليد فرامل تشغيل عن فتوقف
دقيقة حوالي بعد الطبيعي ).١الوضع
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القيادة٢-٤ إجراءات

ةدايقلا

■" الرسالة ظهرت شاشةEPBإذا على متاح" غير
المتعددة المعلومات عرض

الرسالة تختِف لم إذا اليد فرامل مفتاح بتشغيل فقم
عطل هناك يكون فقد مرات، عدة المفتاح تشغيل بعد

على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص بالنظام
الفور

اليد■ فرامل تشغيل صوت
للموتور صوتًا تسمع فقد اليد، فرامل تعمل عندما

خلل وجود يعني ال هذا طنين صوت
اليد■ فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر مصباح
مصباح● سيضيء التشغيل، مفتاح لوضع تبًعا

ويظل اليد فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر
أدناه موضح هو كما مضيئًا

الوضع فراملONفي تحرير يتم حتى يضيء
اليد

الوضع في اإلضاءةONليس وضع في يبقى
تقريبًا١٥لمدة ثانية

اإليقاف● وضع على التشغيل مفتاح ضبط عند
مصباح سيظل اليد، فرامل تعشيق مع بالتزامن

لمدة مضيئًا اليد فرامل ومصباح اليد فرامل مؤشر
خلل١٥ وجود يعني ال هذا تقريبًا ثانية

اليد■ فرامل مفتاح تعطل عند
وتحرير تعشيق األوتوماتيكي الوضع تشغيل سيتم

تلقائيًا تلقائيًا الفرامل
السيارة■ ركن
١٥٠ص←
المعشقة■ اليد لفرامل تحذيري صوت

أثناء السيارة قيادة حالة في تنبيه صوت إطالق سيتم
تطبيق عرض"تم يتم اليد فرامل " EPBتعشيق
المتعددة المعلومات عرض شاشة على

التحذيرية■ واألصوات الرسائل
إلى لإلشارة التحذيرية واألصوات الرسائل تُستَخدم
إلى بالحاجة السائق إلبالغ أو النظام في خلل وجود
شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا الحذر توخي
واتبع الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض

التعليمات
الفرامل■ نظام تحذير مصباح أضاء إذا
٣٦٠ص←

الشتاء■ فصل في االستعمال
٢٥٩ص←

تحذير
السيارة■ ركن عند

يتم قد بمفرده السيارة داخل طفل أي تترك ال
خطر يسبب ما قصد، دون اليد فرامل تحرير

الحوادث وقوع إلى يؤدي قد الذي السيارة تحرك
بجروح اإلصابة أو الوفاة في تتسبب قد التي

خطيرة
اليد■ فرامل مفتاح

اليد فرامل مفتاح من بالقرب أشياء أي تضع ال
إلى يؤدي مما المفتاح، مع األشياء هذه تتداخل قد

متوقع غير بشكل اليد فرامل عمل

مالحظة
السيارة■ ركن عند

السرعة تغيير ذراع انقل السيارة، تغادر أن قبل
الوضع منPإلى وتأكد اليد، فرامل بتعشيق وقم ،

السيارة تحرك عدم
النظام■ في خلل حدوث عند

رسائل وتفقد آمن مكان في السيارة أوقف
التحذير

خلٍل■ وجود بسبب اليد فرامل تحرير تعذر عند
ما

اليد فرامل تعشيق أثناء السيارة قيادة تؤدي قد
بشكل الفرامل مكونات حرارة درجة ارتفاع إلى
من ويزيد الفرامل أداء على يؤثر قد ما زائد،

اهترائها
حدث إذا فوًرا، تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

ذلك
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القيادة٢-٤ إجراءات

الفرامل تثبيت نظام لتشغيل
باللون الفرامل تثبيت استعداد مؤشر يضيء

الفرامل،األخضر بتثبيت النظام قيام أثناء
األصفر باللون الفرامل تثبيت مؤشر يضئ

الفرامل■ تثبيت نظام تشغيل حاالت
الحاالت في الفرامل تثبيت نظام تشغيل يتعذر

التالية
السائق● باب إغالق يتم لم
األمان● حزام السائق يضع لم
اليد● فرامل تعشيق

أعاله المذكورة التالية الظروف أحد اكتشاف تم إذا
يتوقف فسوف الفرامل، تثبيت نظام تفعيل عند

تثبيت استعداد مؤشر مصباح وسينطفئ النظام
إحدى اكتشاف تم إذا ذلك، إلى باإلضافة الفرامل

صوت فسيصدر للفرامل، النظام تثبيت أثناء الحاالت
عرض شاشة على عرضرسالة وسيتم تحذيري

اليد فرامل تعشيق سيتم وعندئذ المتعددة المعلومات
تلقائيًا

الفرامل■ تثبيت وظيفة
حوالي● لمدة محررة الفرامل دواسة بقاء حالة في
يتم٣ الفرامل، تثبيت في النظام بدء بعد دقائق

يصدر الحالة، هذه في تلقائيًا اليد فرامل تعشيق
عرض شاشة على رسالة وتظهر تحذيري صوت

المتعددة المعلومات
الفرامل،● بتثبيت النظام يقوم بينما النظام إليقاف

على واضغط الفرامل دواسة على بقوة اضغط
أخرى مرة الزر

تثبيت● على الفرامل تثبيت وظيفة تعمل ال قد
شديد منحدر على السيارة تكون عندما السيارة
الضروري من يكون قد الحالة، هذه في االنحدار
إطالق سيتم الفرامل بتعشيق السائق يقوم أن

المعلومات عرض شاشة وستعمل تحذيري، صوت
تم إذا الموقف بهذا السائق إخطار على المتعددة
المعلومات عرض شاشة على تحذير عرضرسالة

التعليمات واتبع الرسالة فاقرأ المتعددة،
النظام■ تثبيت أثناء تلقائيًا اليد فرامل تعشيق عند

للفرامل
اليد فرامل لتحرير التالية العمليات من أي بتنفيذ قم

اليد● فرامل تحرير يتم لن الوقود دواسة حرر
مثبتًا المقعد حزام يكن لم إذا تلقائيًا

الفرامل● دواسة تحرير مع اليد فرامل مفتاح أِدر
←) اليد فرامل مؤشر ضوء انطفاء من صتأكد

١٦٧(
السيارة■ فحص الضروري من يكون عندما

تويوتا وكيل بواسطة
الفرامل تثبيت استعداد مؤشر يضيء ال عندما
تثبيت مفتاح على الضغط عند حتى األخضر
تثبيت نظام تشغيل شروط واستيفاء الفرامل

افحص النظام في عطل هناك يكون قد الفرامل،
تويوتا وكيل لدى السيارة

الفرامل تثبيت

استخدام على الفرامل تثبيت نظام يُبقي
في السرعة تغيير ذراع يكون عندما الفرامل

فيNأوSأوDالوضع النظام بقاء مع
الضغط تم قد يكون أن وبعد التشغيل وضع
يعمل السيارة إليقاف الفرامل دواسة على
على الضغط عند الفرامل تحرير على النظام

تغيير ذراع ضبط أثناء الوقود دواسة
الوضع على لكSأوDالسرعة يتيح مما ،
بسالسة االنطالق

النظام تمكين
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ةدايقلا

في■ "خلل الرسالة ظهرت  BrakeHoldإذا
في "خلل أو للوكيل" توجه لإللغاء المكابح اضغط

BrakeHoldعرض شاشة على للوكيل" توجه
المتعددة المعلومات

لدى السيارة افحص النظام في عطل هناك يكون قد
تويوتا وكيل

التحذيرية■ واألصوات الرسائل
إلى لإلشارة التحذيرية واألصوات الرسائل تُستَخدم
إلى بالحاجة السائق إلبالغ أو النظام في خلل وجود
شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا الحذر توخي
واتبع الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض

التعليمات
الفرامل■ تثبيت وميضمؤشر حالة في
٣٦٦ص←

تحذير
االنحدار■ شديد منحدر على السيارة وجود عند

على الفرامل تثبيت نظام استخدام عند الحذر توخ
الفرامل تثبيت وظيفة تقوم ال قد حاد منحدر

الحالة هذه مثل في السيارة بتثبيت
زلقة■ طرق على التوقف عند

تجاوز عند السيارة إيقاف من النظام يتمكن ال
عند النظام تستعمل ال اإلطارات التصاق قدرة

زلِقة طرق على التوقف

مالحظة
السيارة■ ركن عند

عند لالستخدام ُمصمم غير الفرامل تثبيت نظام
إيقاف يؤدي قد طويلة لفترة السيارة إيقاف

بتثبيت النظام قيام أثناء التشغيل مفتاح تشغيل
في سيتسبب ما الفرامل، تحرير إلى الفرامل

حرر التشغيل، مفتاح تشغيل عند السيارة تحرك
إلى السرعة تغيير ذراع وانقل الفرامل، دواسة

اليدPالوضع فرامل بتعشيق وقم
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والماسحات٣-٤ المصابيح تشغيل
والماسحات.٣-٤ المصابيح تشغيل

مفتاح تشغيل إضاءةيؤدي إلى
يلي كما المصابيح

األمامية١ المصابيح وإطفاء إضاءة تتم
←) النهارية القيادة ) ١٧٢صومصابيح

تلقائيًا أدناه المدرجة المصابيح وجميع
وضع في التشغيل مفتاح يكون عندما

ON(
األمامية٢ الوضع مصابيح تضيء

السيارة ترخيص ولوحة الخلفي والباب
القياس أجهزة ولوحة

وجميع٣ األمامية المصابيح تضيء
أعاله المذكورة المصابيح

النهار٤ أثناء القيادة مصابيح تضيء
)١٧٢ص(←

النهار■ أثناء القيادة مصابيح نظام
للسائقين بالنسبة وضوًحا أكثر السيارة لجعل

مصابيح فستضيء النهار، أثناء القيادة عند اآلخرين
النظام تشغيل بدء يتم كلما تلقائيًا النهار أثناء القيادة

مفتاح وجود أثناء اليد، فرامل وتحرير الهجين
الوضع في األمامية أوالمصابيح

الوضع بمصابيح مقارنة سطوًعا أكثر بشكل تضيء
مصممة ليست النهارية القيادة مصابيح األمامية

الليل أثناء لالستخدام
األمامية■ بالمصابيح التحكم مستشعر

حالة في صحيح نحو على المستشعر يعمل ال قد
الزجاج على شيء أي لصق أو عليه شيء أي وضع

المستشعر يحجب موضع في األمامي
اكتشاف عن المستشعر إعاقة إلى ذلك يؤدي حيث
حدوث في يتسبب وقد المحيطة، اإلضاءة مستوى
األمامية بالمصابيح التلقائي التحكم نظام في خلل

تلقائيًا■ المصابيح إيقاف نظام
تلقائيًا المصابيح وجميع األمامية المصابيح تتوقف
وفتح إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح تدوير بعد

السائق باب
إلى التشغيل مفتاح أِدر أخرى، مرة المصابيح إلضاءة

الوضعONالوضع إلى اإلضاءة مفتاح أِدر أو ،
مرةأو بإعادته قم ثم واحدة، مرة

الوضع إلى أوأخرى

األمامية المصابيح مفتاح

أو يدويًا األمامية المصابيح تشغيل يمكن
تلقائيًا

التشغيل تعليمات
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والماسحات٣-٤ المصابيح تشغيل

ةدايقلا

بقدرة■ البطارية طاقة توفير فولط١٢وظيفة
بقدرة السيارة بطارية شحن تفريغ منع أجل  ١٢من

مصابيح أو و األمامية المصابيح كانت وإذا فولط،
التشغيل مفتاح تدوير عند التشغيل قيد الخلفي الباب
طاقة توفير وظيفة تعمل فسوف إيقاف، الوضع إلى

بقدرة جميع١٢البطارية تلقائيًا وتنطفئ فولط
نحو ُمضي بعد تدوير٢٠المصابيح عند دقيقة
الوضع إلى التشغيل تعطيلONمفتاح سيتم ،

بقدرة البطارية طاقة توفير فولط١٢وظيفة
طاقة توفير وظيفة إلغاء سيتم يلي، مما أي تنفيذ عند

بقدرة إعادة١٢البطارية يتم ثم واحدة مرة فولط
المصابيح جميع تشغيل إيقاف سيتم تنشيطها

بعد توفير٢٠تلقائيًا وظيفة تنشيط إعادة من دقيقة
بقدرة البطارية فولط١٢طاقة

األمامية● المصابيح مفتاح تشغيل عند
الباب● إغالق أو فتح عند
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

األمامية،١ المصابيح تشغيل مع بالتزامن
بعيد الضوء لتشغيل عنك بعيًدا الذراع ادفع

المدى
إليقاف األوسط الموضع إلى باتجاهك الذراع اسحب

المدى بعيد الضوء
بتحريره٢ وقم باتجاهك، الذراع اسحب

واحدة مرة المدى بعيد الضوء ليومض
يومضسواء المدى بعيد الضوء تجعل أن يمكن

ال أم مضاءة األمامية المصابيح كانت

األمامية المصابيح إضاءة مستوى ضبط يمكن
السيارة تحميل وحالة الركاب لعدد وفًقا

األمامية١ المصابيح إضاءة مستوى لرفع
األمامية٢ المصابيح إضاءة لخفضمستوى
القرص■ إعدادات دليل
بميزة المزودة غير  BSMالسيارات

العمياء النقطة مراقبة

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

من أكثر التشغيل وضع في المصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم

للمصابيح المدى بعيد الضوء تشغيل
األمامية

المصابيح ضوء مستوى قرصضبط
يدويًا األمامية

واألمتعة الركاب تحميل وضعحاالت
القرص األمتعةالركاب تحميل

يوجدالسائق 0ال
والراكب السائق

يوجداألمامي 0ال
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بميزة المزودة مراقبةBSMالسيارات
العمياء النقطة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المدى١ بعيد الضوء مفتاح على اضغط
التلقائي

والراكب السائق
وجميع األمامي

في الركاب
الخلفية المقاعد
الخلفية عن األبعد

يوجد 1ال

المقاعد جميع
يوجدمشغولة 2ال

المقاعد جميع
مشغولة

األمتعة حمولة
4الكاملة

األمتعةالسائق حمولة
5الكاملة

واألمتعة الركاب تحميل وضعحاالت
القرص األمتعةالركاب تحميل

يوجدالسائق 0ال
والراكب السائق

يوجداألمامي 0ال

والراكب السائق
وجميع األمامي

في الركاب
الخلفية المقاعد
الخلفية عن األبعد

يوجد 1ال

المقاعد جميع
يوجدمشغولة 2ال

المقاعد جميع
مشغولة

األمتعة حمولة
3الكاملة

األمتعةالسائق حمولة
4.5الكاملة

واألمتعة الركاب تحميل وضعحاالت
القرص األمتعةالركاب تحميل

األتوماتيكي المدى بعيد *الضوء

التلقائي المدى بعيد الضوء نظام يستخدم
الجزء خلف الموجود الكاميرا مستشعر
مدى لتقييم األمامي الزجاج من العلوي

وإضاءة األمامية السيارات مصابيح سطوع
في تلقائيًا وستتحكم وغيرها، الشوارع

حسب المدى بعيد الضوء إيقاف أو تشغيل
الضرورة

تحذير
التلقائي■ المدى بعيد الضوء نظام قيود

المدى بعيد الضوء نظام على كبير بشكل تعتمد ال
آمن، نحو على القيادة على دائًما احرص التلقائي
بك المحيطة لألشياء االنتباه الحرصعلى مع
إذا يدويًا المدى بعيد الضوء إيقاف أو وتشغيل

األمر لزم
بعيد■ الضوء لنظام الصحيح غير التشغيل لمنع

التلقائي المدى
ينبغي مما أكثر السيارة تحميل إلى تعمد ال

التلقائي المدى بعيد الضوء نظام تنشيط
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ةدايقلا

مفتاح٢ إبقاء مع عنك بعيًدا الذراع ادفع
الوضع في األمامية أوالمصابيح

. 
عند التلقائي المدى بعيد الضوء مؤشر سيعمل

النظام تشغيل

بعيد■ الضوء إيقاف تشغيل إلى الداعية الظروف
تلقائيًا المدى

تشغيل● سيتم التالية، الظروف جميع تحقق عند
بعد تلقائيًا المدى بعيد تقريبًا١الضوء ثانية

السيارة• تقريبًا٣٠سرعة أكثر أو ساعة كم
مظلمة• السيارة أمام المنطقة
مصابيح• أو األمامية مصابيحها سيارات توجد ال

مضاءة بها الخلفي الباب
على• ُمضاءة الشارع أضواء من ضئيل عدد ثمة

الطريق
إيقاف● سيتم التالية، الظروف من أي تحقق عند

تلقائيًا المدى بعيد الضوء تشغيل
من• أقل السيارة تقريبًا٢٥سرعة ساعة كم
مظلمة• غير السيارة أمام المنطقة
مصابيح• أو األمامية مصابيحها القادمة السيارات

مضاءة بها الخلفي الباب
على• ُمضاءة الشارع أضواء من كبير عدد ثمة

الطريق
الكاميرا■ مستشعر اكتشاف معلومات
تلقائيًا● المدى بعيد الضوء تشغيل إيقاف يتم ال قد

التالية الحاالت في
منعطف• من لسيارة مفاجئ ظهور عند
األمام• من أخرى سيارة السيارة تعترض عندما
بسبب• القادمة السيارات اكتشاف يتعذر عندما

أو الطريق فواصل أو المتكررة المنعطفات
الطريق جانبي على الموجودة األشجار

البعيدة• الحارة في القادمة السيارات تظهر عندما
واسع طريق على

ُمضيئة• القادمة السيارات أضواء تكون ال عندما
كانت● إذا المدى بعيد الضوء تشغيل إيقاف يتم قد

دون الضباب مصابيح تستخدم القادمة السيارة
األمامية المصابيح تشغيل اكتشاف

الشوارع● وأضواء المنازل أضواء تتسبب قد
اإلعالنية واللوحات الحمراء المرور وإشارات

العاكسة األشياء من غيرها أو الالفتات أو المضاءة
الضوء إلى المدى بعيد الضوء تغيير في األخرى
المدى قصير الضوء يظل أن أو المدى قصير

مضيئًا
يستغرقه● الذي الوقت على التالية العوامل تؤثر قد

إيقافه أو المدى بعيد الضوء تشغيل
الضباب• ومصابيح األمامية المصابيح سطوع

القادمة الخلفي الباب ومصابيح
القادمة• السيارات واتجاه حركة
من• واحد جانب على مضاءة مصابيح وجود عند

القادمة السيارة
عجلتين• ذات القادمة السيارة تكون عندما
سطح• حالة منعطف، منحدر، الطريق حالة

إلخ الطريق،
السيارة• في األمتعة ومقدار الركاب عدد

بعيد● الضوء تشغيل إيقاف أو تشغيل يتم أن يمكن
قصد دون من المدى

السيارات● أو الهوائية الدراجات اكتشاف يتم ال قد
المشابهة

على● قادًرا النظام يكون ال قد التالية، الحاالت في
بطريقة المحيط السطوع مستوى اكتشاف

قصير الضوء يظل أن في ذلك يتسبب قد صحيحة
الضوء يتوهج أو يومض أن أو التشغيل قيد المدى
مثل في القادمة السيارات أو للمشاة المدى بعيد
بين يدويًا التبديل الضروري من الحالة، هذه

المدى وطويل المدى بعيد الضوء
جليد،• ، أمطار سيئة جوية ظروف في القيادة عند

إلخ عواصف، ضباب،
بالضباب،• مغشيًا األمامي الزجاج يكون عندما

إلخ األوساخ، الثلج، الرذاذ،
تالًفا• أو متصدًعا األمامي الزجاج يكون عندما
متسًخا• أو مشوًها الكاميرا مستشعر يكون عندما
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الكاميرا• مستشعر حرارة درجة تكون عندما
للغاية مرتفعة

مساويًا• المحيط السطوع مستوى يكون عندما
مصابيح أو األمامية المصابيح سطوع بمستوى

الضباب مصابيح أو الخلفي الباب
الباب• مصابيح أو األمامية المصابيح انطفاء عند

تغير أو اتساخها أو القادمة للسيارات الخلفي
صحيحة بطريقة استخدامها عدم أو اللون

الغبار• أو الثلج أو للمياه السيارة تتعرض عندما
أمامك التي السيارة من ذلك إلى وما

متغيرة• وظلمة سطوع ذات منطقة في القيادة عند
متقطع بشكل

طرق• على والمتكررة المستمرة القيادة عند
المطبات شديدة أو وعرة طرق أو هابطة صاعدة
المعبدة الطرقات مثل مستوية غير أسطح أو
إلخ بالحصى، المغطاة الطرق أو بالحجارة

طرقات• على القيادة أو المنعطفات على السير عند
ومتكرر مستمر نحو على متعرجة

السيارة،• أمام االنعكاس عالي جسم وجود عند
مرآة أو الفتة مثل

شديدة• أمامك التي السيارة مؤخرة تكون عندما
شاحنة على حاوية وجود مثل االنعكاس،

أو• تالفة للسيارة األمامية المصابيح تكون عندما
مالئمة بطريقة تُستخدم ال أو متسخة،

إطار• بسبب منحرفة أو مائلة السيارة تكون عندما
إلخ قطرها، يتم مقطورة أو مثقوب

بعيد• الضوء بين األمامية المصابيح تغيير عند
بطريقة متكرر بشكل المدى قصير والضوء المدى

طبيعية غير
قد• المدى بعيد الضوء أن السائق يعتقد عندما

اآلخرين السائقين أو للمشاة يتوهج أو يومض
فيها• تتحرك منطقة في السيارة استخدام عند

الطريق من المعاكس الجانب على السيارات
استخدام المثال، سبيل على للسيارات، المخصص

الجانب على المرور لحركة مخصصة سيارة
على المرور لحركة مخصصة منطقة في اليمين

العكس أو اليسار الجانب

المدى■ قصير الضوء إلى التبديل
األصلي موضعه إلى الذراع اسحب

التلقائي المدى بعيد الضوء مؤشر سينطفئ
بعيد الضوء نظام لتفعيل عنك بعيًدا الذراع ادفع

أخرى مرة التلقائي المدى

المدى■ بعيد الضوء إلى التبديل
التلقائي المدى بعيد الضوء مفتاح على اضغط
التلقائي المدى بعيد الضوء نظام مؤشر سيتوقف

المدى بعيد الضوء مؤشر تشغيل ويتم
المدى بعيد الضوء نظام لتفعيل المفتاح على اضغط

أخرى مرة التلقائي

يدويًا المدى بعيد الضوء إيقاف تشغيل
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ةدايقلا

الضباب١ مصابيح إيقاف على يعمل
والخلفية األمامية

األمامية٢ الضباب مصابيح إلضاءة

مصابيح٣ من كل تشغيل على يعمل
والخلفية األمامية الضباب

وضع إلى يعود المفتاح حلقة بتحرير
إيقاف على يعمل أخرى مرة المفتاح حلقة تشغيل

فقط الخلفية الضباب مصابيح

عندما■ الضباب مصابيح استعمال يمكن
المصابيح إضاءة عند األمامية الضباب مصابيح

األمامية الوضع مصابيح أو األمامية
مصابيح إضاءة عند الخلفية الضباب مصابيح

األمامية الضباب

ذراع أوتشغيل الماسحات يشغل
يلي كما الغاسالت

مزودة المتناوبة األمامي الزجاج ماسحات
بفواصل ضبط بأداة

إيقاف١

بالتناوب٢ تشغيل

منخفضة٣ بسرعة تشغيل

عالية٤ بسرعة تشغيل

الضباب مصباح مفتاح

في ممتازة رؤية الضباب مصابيح تؤمن
المطر في كما الصعبة، القيادة ظروف

والضباب

التشغيل تعليمات

األمامي الزجاج وغاسلة ماسحات

بين التبديل في الذراع استعمال يمكن
أو اليدوي والتشغيل التلقائي التشغيل

الغاسلة استخدام

مالحظة
جاًفا■ األمامي الزجاج يكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها الماسحات، تستعمل ال
األمامي الزجاج

الماسحة ذراع تشغيل
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مؤقت٥ تشغيل
اختيار عند الماسحة فترات ضبط يمكن

المتناوب التشغيل

الزجاج٦ ماسحات مرات عدد بزيادة قم
المتناوبة األمامي

الزجاج٧ ماسحات مرات بتخفيضعدد قم
المتناوبة األمامي

المزدوج٨ التشغيل
الماسحة للغاسلة

الماسحات تشغيل إلى الذراع سحب يؤدي
والغاسلة

تقوم أن بعد مرتين تلقائيًا الماسحات تعمل سوف
السائل برش الغاسلة

للمطر المستشعرة األمامي الزجاج ماسحات
" تحديد الماسحاتAUTOعند ستعمل ،"

المطر هطول المستشعر يكتشف عندما تلقائيًا
تبًعا تلقائيًا الماسحات توقيت النظام يضبط

السيارة وسرعة المطر لغزارة
يتم عندما المستشعر حساسية ضبط يمكن

" ".AUTOتحديد

إيقاف١

المطر٢ مستشعر تشغيل

منخفضة٣ بسرعة تشغيل

عالية٤ بسرعة تشغيل

مؤقت٥ تشغيل
الوضع تحديد ضبطAUTOعند يمكن ،

حلقة إدارة طريق عن المستشعر حساسية
المفتاح

الحساسية٦ زيادة على يعمل
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ةدايقلا

الحساسية٧ خفض على يعمل

المزدوج٨ التشغيل
الماسحة للغاسلة

الماسحات تشغيل إلى الذراع سحب يؤدي
والغاسلة

قيام بعد مرتين تلقائيًا الماسحات تعمل سوف
السائل برش الغاسلة

األمامي■ الزجاج وغاسلة ماسحات تشغيل يمكن
عندما

الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون
المتبقية■ المياه لقطرات الماسحة إزالة

تعمل مرات، لعدة والمسح الغسل عملية بعد
لمنع قصيرة فترة بعد واحدة إضافية مرة الماسحات
ذلك، من الرغم وعلى المتبقية المياه قطرات تساقط

القيادة أثناء متاحة الوظيفة هذه تكون فال
الماسحة■ تشغيل على السيارة سرعة تأثيرات

لحركة الزمني الفاصل على السيارة سرعة تؤثر
المتناوبة الماسحات

بماسحات■ مزودة سيارات المطر تقاطر مستشعر
للمطر المستشعرة األمامي الزجاج

كمية● بتحديد المطر قطرات مستشعر يقوم
المتساقطة المطر قطرات

ال وقد بصري مستشعر ذلك في يُستخَدم حيث
الشمس أشعة سقوط عند صحيح نحو على يعمل
على متقطع نحو على الغروب أو الشروق وقت

شابه ما أو حشرات وجود عند أو األمامي الزجاج
األمامي الزجاج على

الوضع● على الماسحة مفتاح إدارة تمت إذا
"AUTOعلى التشغيل مفتاح ضبط أثناء "

واحدةONالوضع مرة الماسحات فستعمل ،
الوضع تفعيل إلى .AUTOلإلشارة

باتجاه● المستشعر حساسية حلقة توجيه يتم عندما
" الوضع في الوجود عند "،AUTOاألعلى

تم أنه غلى لإلشارة واحدة مرة الماسحات ستعمل
المستشعر حساسية تحسين

إلى● المطر مستشعر حرارة درجة وصلت إذا
أو٨٥ أعلى، أو يحدث١٥°م ال فقد أدنى، أو °م

بتشغيل قم الحالة، هذه في التلقائي التشغيل
وضع بخالف وضع أي في .AUTOالماسحات

األمامي■ الزجاج غاسلة سائل رش يتم لم إذا
كان إذا الغاسلة فوهات انسداد عدم من لتتأكد افحص

الغاسلة سائل خزان في غاسلة سائل
المرتبطة■ األمامي الزجاج ماسحات إيقاف وظيفة

بماسحات المزودة السيارات األمامي الباب بفتح
للمطر المستشعرة األمامي الزجاج

" تحديد الزجاجAUTOعند ماسحات وتشغيل "
فسيتوقف مفتوًحا، األمامي الباب كان وإذا األمامي،
شخصمن أي لمنع األمامي الزجاج ماسحات تشغيل
المياه لرذاذ التعرض من السيارة من يخرج يدخل
متوقفة السيارة تكون أن شريطة الماسحات، بسبب
في السرعة تغيير ذراع نقل أو اليد فرامل تعشيق مع

مغلًقا،Pالوضع األمامي الباب يكون عندما
الماسحة تشغيل سيستأنف
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المفتاح تشغيلتشغيل إلى يؤدي
يلي كما الخلفية الماسحة

إيقاف١

بالتناوب٢ تشغيل

عادي٣ تشغيل

تحذير
الزجاج■ ماسحات بخصوصاستخدام تنبيه

الوضع على السياراتAUTOاألمامي
المستشعرة األمامي الزجاج بماسحات المزودة

للمطر
غير نحو على األمامي الزجاج ماسحات تعمل قد
الزجاج كان إذا أو المستشعر لمس تم إذا متوقع

الوضع في لالهتزاز عرضة . AUTOاألمامي
في إلخ أصابعك، احتباس عدم احرصعلى

األمامي الزجاج ماسحات
الغاسلة■ سائل استعمال عن تنبيه

إلى تستخدمه ال بارًدا، الغاسلة سائل يكون عندما
السائل يتجمد قد دافئًا األمامي الزجاج يصبح أن
القدرة تدني في ويتسبب األمامي الزجاج على
حادث، وقوع إلى ذلك يؤدي وقد الرؤية على
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن يُسفر

مالحظة
فارًغا■ الغاسلة سائل خزان يكون عندما

لتجنب متواصل نحو على المفتاح بتشغيل تقم ال
سائل مضخة حرارة درجة ارتفاع إمكانية

الغاسلة
الغاسلة■ فوهات إحدى انسداد عند

تويوتا بوكيل اتصل الحالة، هذه في
شيء أي أو دبوس باستخدام تصفيتها تحاول ال

للتلف الفوهة ستتعرض حيث آخر

والغاسلة األمامي الزجاج ماسحة

مالحظة
جافة■ الخلفية النافذة تكون عندما

إتالف في تتسبب قد ألنها لماسحة، تستخدم ال
الخلفية النافذة

الماسحة ذراع تشغيل
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ةدايقلا

المزدوج٤ التشغيل
الماسحة للغاسلة

والغاسلة الماسحة تشغيل إلى يؤدي الذراع تحريك
الغاسلة قيام بعد مرتين تلقائيًا الماسحة ستعمل

السائل برش
الخاصة الكاميرا وتنظف تلقائيًا الغاسلة ستعمل

الخلفية *بالكاميرا

والوسائط:* التوجيه نظام مالك "دليل إلى ارجع
المتعددة"

والغاسلة■ الخلفية النافذة ماسحة تشغيل يمكن
عندما

الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون
الغاسلة■ سائل رش يتم لم إذا

وجود حالة في الغاسلة فوهة انسداد عدم من تحقق
الغاسلة سائل خزان في الغاسلة سائل

الخلفية■ النافذة لماسحة العكسي االرتباط وظيفة
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل أثناءRعند

ماسحة تشغيل سيتم األمامية، الماسحات تشغيل
واحدة لمرة الخلفية النافذة

الطلب■ حسب اإلعداد
←) العكسي االرتباط وظيفة إعداد تغيير صيمكن

٤٠٩(

مالحظة
فارًغا■ الغاسلة سائل خزان يكون عندما

لتجنب متواصل نحو على المفتاح بتشغيل تقم ال
سائل مضخة حرارة درجة ارتفاع إمكانية

الغاسلة
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بالوقود.٤-٤ التزويد إعادة

مفتاح وأِدر والنوافذ األبواب جميع أغلق
اإليقاف وضع إلى التشغيل

الوقود نوع من تأكد

الوقود■ أنواع
٤٠٨ص←
المعالج■ غير للبنزين الوقود خزان فتحة

بالرصاص
خاطئ وقود استخدام دون الحيلولة في للمساعدة

خزان بفتحة سيارتك تجهيز تم بالوقود، التزويد عند
الوقود تعبئة خراطيم رؤوس إال تقبل ال وقود

بالرصاص المعالج غير الوقود ضخ لمكائن الخاصة

الوقود خزان غطاء فتح

خزان غطاء لفتح التالية الخطوات نّفذ
الوقود

بالوقود السيارة تزويد إعادة قبل

تحذير
بالوقود■ السيارة تزويد إعادة عند

تزويد إعادة أثناء التالية لالحتياطات انتبه
ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن بالوقود السيارة

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى
باب● فتح وقبل السيارة من الخروج بعد

لتفريغ مطلًى غير معدنيًا سطًحا المس الوقود،
الضروري من ساكنة كهربائية شحنات أية

إعادة قبل الساكنة الكهربائية الشحنات تفريغ
عن الصادر الشرر ألن بالوقود السيارة تزويد
اشتعال في يتسبب أن يمكن الساكنة الكهرباء

السيارة تزويد إعادة أثناء الوقود أبخرة
بالوقود

بالمقابض● اإلمساك على دائًما احرص
وأِدره الوقود، خزان غطاء على الموجودة

لنزعه ببطء
خزان غطاء خلخلة عند أزيز صوت تسمع قد
نزع قبل الصوت يختفي أن إلى انتظر الوقود
يتطاير قد الحار، الطقس في بالكامل الغطاء
الوقود ملء فتحة خارج المضغوط الوقود

اإلصابة ويسبب
الشحنة● بتفريغ يقم لم شخص ألي تسمح ال

من باالقتراب جسده من الساكنة الكهربائية
المفتوح الوقود خزان

المتبخر● الوقود تستنشق ال
حالة في ضارة مواد على الوقود يحتوي حيث

استنشاقها
السيارة● تزويد إعادة أثناء التدخين عن امتنع

بالوقود
ونشوب الوقود اشتعال إلى ذلك يؤدي قد حيث

حريق
شيئًا● أو شخص أي تلمس أو السيارة إلى تعد ال

ساكنة كهربائية شحنة به
الشحنة زيادة إلى ذلك يؤدي قد حيث
خطر إلى ويعرضك الساكنة الكهربائية

المحتمل االشتعال
بالوقود■ التزويد إعادة عند

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الوقود خزان من الوقود فيضان

في● بإحكام الوقود تعبئة خرطوم فوهة أدخل
الوقود تعبئة فتحة عنق

رأس● يندفع أن بعد الخزان تعبئة أوقف
تلقائيًا للخارج الوقود تعبئة خرطوم

حد● أقصى إلى الوقود خزان تعبئة إلى تعمد ال
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ةدايقلا

تعبئة١ فتحة باب لفتح المفتاح على اضغط
الوقود

بإزالته،٢ وقم ببطء الوقود خزان غطاء أِدر
تعبئة فتحة باب ظهر على بتعليقه قم ثم

الوقود

الوقود■ تعبئة فتحة باب فتح تعذر إذا
٣٨٥ص←

غطاء أِدر بالوقود، السيارة تزويد إعادة بعد
ترك بعد نقرة صوت تسمع حتى الوقود خزان

المعاكس االتجاه في قليالً سيدور الغطاء،

مالحظة
بالوقود■ التزويد إعادة

السيارة تزويد إعادة أثناء الوقود سكب تجنب
بالوقود

في التسبب مثل السيارة، يتلف قد بذلك القيام
إتالف أو باالنبعاثات التحكم نظام أداء اختالل
للسيارة المطلي السطح أو الوقود نظام مكونات

الوقود خزان غطاء فتح

الوقود خزان غطاء إغالق

تحذير
الوقود■ خزان غطاء استبدال عند

الوقود خزان غطاء غير شيء أي تستعمل ال
قد حيث لسيارتك المصمم تويوتا من األصلي

قد ما آخر حادث أو حريق اندالع في ذلك يتسبب
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر

P.183

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٨٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام
القيادة.٥-٤ دعم أنظمة استخدام

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

■PCSاالصطدام قبل التحذير نظام
١٨٩ص←
■LTAالحارة تتبع على المساعدة

*المرورية

١٩٧ص←
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

■LDAالتحكم مع الحارة بمغادرة التحذير
القيادة عجلة *في

٢٠٦ص←
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

■AHBالتلقائي المدى بعيد الضوء
١٧٤ص←
ثبات■ في الراداري الديناميكي التحكم

الكاملة السرعة نطاق مع *السرعة

٢١٣ص←
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

ثبات■ في الراداري الديناميكي التحكم
*السرعة

٢٢٣ص←
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

خلف موجودان المستشعرات، من نوعان يوجد
يكتشفان األمامية، والنافذة األمامية الشبكة
مساعدة أنظمة لتشغيل الالزمة المعلومات

القيادة

راداري مستشعر
أمامية كاميرا

* Toyota Safety Senseنظام

نظام  Toyota Safety Senseيتكون
التالية القيادة على المساعدة أنظمة من
مريحة قيادة تجربة توفير في ويساهم

وآمنة

القيادة على المساعدة نظام

تحذير
Toyota Safety Senseنظام■

نظام ُصمم  Toyota Safety Senseلقد
بطريقة سيقود السائق أن افتراض على للتشغيل
الصدمة آثر تقليل في المساعدة أجل ومن آمنة

أو تصادم حدوث حالة في والسيارة الركاب على
الطبيعية القيادة ظروف في السائق لمساعدة

وأداء الدقة على التعرف لدرجة حد لوجود ونظًرا
فال النظام، هذا يوفره أن يمكن الذي التحكم
يكون فيه مبالغ بشكل النظام هذا على تعتمد
يحيط لما االنتباه عن مسؤوالً دائًما السائق

بأمان القيادة وعن بالسيارة

المستشعرات

تحذير
الراداري■ المستشعر تعطل لتفادي

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
نحو على الراداري المستشعر يعمل ال قد وإال،

عن يسفر حادث وقوع في يتسبب ما صحيح، غير
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة
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ةدايقلا

تحذير
وغطاء● الراداري المستشعر نظافة على حافظ

الوقت طوال الراداري المستشعر

راداري مستشعر
الراداري المستشعر غطاء

المستشعر من األمامي الجزء اتساخ حالة في
غطاء من الخلفي أو األمامي الجزء أو الراداري،
المياه بقطرات تغطيتهما أو الراداري، المستشعر

فنظفهما ذلك، إلى وما الثلج، أو
المستشعر وغطاء الراداري المستشعر نّظف

تعرضهما لتجنب ناعمة قماش بقطعة الراداري
للتلف

في● بما ملصقات أو ملحقات أي بتركيب تقم ال
على أخرى عناصر أو الشفافة الملصقات ذلك

المستشعر غطاء أو الراداري المستشعر
المحيطة المنطقة أو الراداري

المنطقة● أو الراداري المستشعر تعرض ال
قوية لصدمة به المحيطة

الشبكة أو الراداري المستشعر تعرض إذا
قوية، لصدمة األمامي المصد أو األمامية

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص
الراداري● المستشعر تفكيك إلى تعمد ال
أو● الراداري المستشعر طالء بتعديل تقم ال

الراداري المستشعر غطاء
في● الراداري المستشعر معايرة إعادة يجب

لالطالع تويوتا بوكيل اتصل التالية الحاالت
التفاصيل على

الشبكة• أو الراداري، المستشعر إزالة عند
استبداله أو وتركيبه األمامية،

األمامي• المصد استبدال عند
األمامية■ الكاميرا تعطل لتفادي

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
نحو على األمامية الكاميرا تعمل ال قد وإال،

يسفر حادث وقوع في يتسبب قد ما وهو صحيح،
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن

الوقت● طوال نظيفة األمامية النافذة أبِق
مغطى• أو متسًخا كان إذا األمامي الزجاج نظف

الثلوج، أو المياه قطرات أو الزيت من بطبقة
ذلك إلى وما

الزجاج• على الزجاج طالء مادة وضعت إذا
الزجاج ماسحات استخدام فسيلزم األمامي،

منطقة من وغيرها المياه قطرات إلزالة األمامي
األمامية الكاميرا أمام الواقعة األمامي الزجاج

من• الداخلي الجزء كان إذا تويوتا بوكيل اتصل
الكاميرا تركيب يتم حيث األمامي، الزجاج

متسًخا األمامية،
أو● الملصقات مثل أشياء، أي بتركيب تقم ال

الجزء على وغيرها الشفافة الملصقات
الكاميرا أمام األمامي الزجاج من الخارجي

الرسم في المظللة المنطقة األمامية
التوضيحي

إلى األمامي الزجاج أعلى تقريبًا١من سم
األمامية الكاميرا من السفلي الجزء أسفل

اليمين١٠سم٢٠حوالي إلى تقريبًا سم
األمامية الكاميرا منتصف من واليسار
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تحذير
من● األمامية للكاميرا المقابل الجزء كان إذا

بالبخار مغطى أو ضبابيًا األمامي الزجاج
ضباب مزيل فاستخدم الثلوج، أو المتكثف
أو التكثف أو الضباب إلزالة األمامي الزجاج

←) )٢٦٧صالثلج
صحيحة● بطريقة المياه قطرات إزالة تعذر إذا

الكاميرا أمام األمامي الزجاج منطقة من
األمامي، الزجاج ماسحات باستخدام األمامية

شفرتها أو الماسحة بطانة فاستبدل
الزجاج● على نافذة ستارة بتركيب تقم ال

األمامي
تالًفا● أو متصدًعا األمامي الزجاج استبدل

استبدال بعد األمامية الكاميرا تعديل يجب
لالطالع تويوتا بوكيل اتصل األمامي الزجاج

التفاصيل على
األمامية● للكاميرا السوائل بمالمسة تسمح ال
الكاميرا● على الساطعة األضواء بتوهج تسمح ال

األمامية
إتالفها● أو األمامية الكاميرا باتساخ تسمح ال

الزجاج من الداخلي الجانب تنظيف عند
الزجاج منظف بمالمسة تسمح ال األمامي،
تلمس ال أيًضا، األمامية الكاميرا لعدسات

العدسة
فاتصل تالفة، أو متسخة العدسة كانت إذا

تويوتا بوكيل
قوية● لصدمة األمامية الكاميرا تعرض ال
أو● األمامية الكاميرا تركيب موضع تغيّر ال

بإزالتها تقم أو اتجاهها،
األمامية● الكاميرا بتفكيك تقم ال
من● القريبة السيارة من مكونات أي تعدل ال

للرؤية الداخلية المرآة األمامية الكاميرا
السقف أو ذلك إلى وما الخلفية،

غطاء● في أخرى ملحقات أي بتركيب تقم ال
األمامي المصد أو األمامية الشبكة أو المحرك
بوكيل اتصل األمامية الكاميرا يعيق قد الذي

التفاصيل على لالطالع تويوتا

األشياء● من غيرها أو مزلجة تركيب لزم إذا
تعيق لن أنها فتأكد السقف، فتحة على الطويلة

األمامية الكاميرا
أو● األمامية المصابيح على تعديالت تُجِر ال

األخرى المصابيح
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ةدايقلا

مصادقة■
األردن في المبيعة للسيارات

المتعددة■ المعلومات عرض شاشة على تحذير عرضرسالة تم إذا
النظام في عطل هناك يكون قد أو مؤقتًا، متاح غير األنظمة أحد يكون قد

ستختفي● الطبيعية، التشغيل حاالت عن الكشف عند الجدول في المحددة اإلجراءات نّفذ التالية، الحاالت في
النظام وسيعمل الرسالة

تويوتا بوكيل فاتصل الرسالة، تختِف لم إذا

تشغيل● حاالت عن الكشف وتم الوقت لبعض السيارة قيادة تمت أو الحالة تغيرت إذا التالية، الحاالت في
النظام وسيعمل الرسالة فستختفي طبيعية،
تويوتا بوكيل فاتصل الرسالة، تختِف لم إذا

السيارة• تكون عندما الحال هو كما التشغيل، نطاق خارج الرادار مستشعر حول الحرارة درجة تكون عندما

اإلجراءاتالحالة

مغطاة بمستشعر المحيطة المنطقة تكون عندما
بالبخار مغطاه أو ضباب عليها والرطوبة باألوساخ
أخرى غريبة مواد أو ذلك إلى وما الثلج، أو المتكثف

الزجاج من األمامية للكاميرا المقابل الجزء لتنظيف
مزيل أو األمامي الزجاج ماسحات استخدم األمامي،
الهواء تكييف الخاصبنظام األمامي الزجاج ضباب

).٢٦٧ص←

األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة تكون عندما
تكون عندما المثال، سبيل على التشغيل، نطاق خارج

البرودة شديدة بيئة في أو الشمس في السيارة

السيارة ركن بعد ساخنة، األمامية الكاميرا كانت إذا
لتقليل الهواء تكييف نظام فاستخدم مثالً، الشمس في

األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة
نوعها، حسب السيارة، ركن عند ستارة تستخدم لم إذا
الستارة سطح من المنعكس الشمس ضوء يتسبب فقد

بصورة األمامية الكاميرا حرارة درجة ارتفاع في
كبيرة

في السيارة ركن بعد باردة، األمامية الكاميرا كانت إذا
تكييف نظام فاستخدم مثالً، البرودة شديدة بيئة
األمامية الكاميرا حول الحرارة درجة لزيادة الهواء

األمامية، الكاميرا أمام الواقعة المنطقة حجب حالة في
لصق عند أو مفتوًحا المحرك غطاء يكون عندما مثالً
للكاميرا المقابل األمامي الزجاج من جزء على ملصق

األمامية

ذلك، إلى وما الملصق، وأزل المحرك، غطاء أغلق
العوائق إلزالة
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البرودة شديدة بيئة في أو الشمس في
أو• الظالم في القيادة عند الحال هو كما السيارة، أمام أشياء عن الكشف األمامية الكاميرا تستطيع ال عندما

األمامية الكاميرا على الساطعة المصابيح انعكاسضوء عند أو الضباب أو الثلج
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ةدايقلا

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

من اعتباًرا الجدول في مدرجة منطقة كل في الموجودة واألماكن البلدان على مطبق تحديث آخر
بيع٢٠٢٠فبراير توقيت إلى استناًدا تختلف قد منطقة كل في الموجودة واألماكن الدول أن إال

التفاصيل على لالطالع تويوتا بوكيل اتصل السيارة

االصطدام■ قبل التحذير
حدوث احتمالية أن النظام يحدد عندما

صوت إصدار فسيتم عالية، األمامي االصطدام
شاشة على تحذير عرضرسالة وسيتم تنبيه

على السائق لحث المتعددة المعلومات عرض
مراوغ إجراء اتخاذ

PCSقبل التحذير نظام
*االصطدام

االصطدام قبل التحذير نظام يَستخدم
عن للكشف أمامية وكاميرا راداريًا مستشعًرا

←) أمام١٨٩صاألجسام الموجودة
احتمالية وجود النظام يحدد عندما السيارة
يتم جسم، مع أمامي اصطدام لوقوع عالية

إجراء على السائق لحث تحذير إصدار
المحتمل الفرامل ضغط ويزداد مراوغة،

إذا االصطدام تفادي على السائق لمساعدة
االصطدام وقوع احتمالية أن النظام حدد

على الضغط يتم للغاية، عالية بجسم األمامي
تجنب على للمساعدة تلقائيًا الفرامل
االصطدام تأثير لتقليل أو االصطدام

قبل التحذير نظام تمكين تعطيل يمكن
التحذير توقيت تغيير ويمكن االصطدام،

)١٩١ص←

عنها الكشف يمكن أجسام
عنهاالمناطق الكشف يمكن المناطقأجسام الدول

A
سيارات
دراجات راكبو
مشاة

العربية اإلمارات الكويت، قطر، البحرين،
عمان السعودية، العربية المملكة المتحدة،

Bلبنانسيارات األردن،

النظام وظائف
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التصادم■ قبل الفرامل مساعدة نظام
االصطدام احتمالية أن النظام يحدد عندما
أكبر فرامل قوة النظام فيبذل عالية، األمامي
الفرامل دواسة على الضغط بقوة مقارنة

االصطدام■ قبل الفرامل ضغط
االصطدام وقوع احتمالية أن النظام حدد إذا
على الضغط فسيتم للغاية، عالية األمامي

االصطدام تجنب على للمساعدة تلقائيًا الفرامل
حدته تخفيف أو
تحذير

االصطدام■ قبل التحذير نظام تقييدات
اآلمنة● القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق

مع آمن، نحو على القيادة على احرصدائًما
المحيطة األشياء مراقبة مراعاة

بديالً االصطدام قبل التحذير نظام تستخدم ال
ظروف أي في العادية الفرملة عمليات عن
وقوع النظام هذا يمنع لن حيث وذلك،

أو األضرار من يخفف ولن االصطدامات،
في تبالغ ال الحاالت جميع في اإلصابات
عدم يتسبب فقد النظام هذا على االعتماد

الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع في بذلك االلتزام
خطيرة بجروح اإلصابة أو

على● للمساعدة مصمم النظام هذا أن من بالرغم
االصطدام، تأثير من الحد أو االصطدام تجنب
مختلفة، لظروف وفًقا تتغير قد فعاليته فإن
على قادًرا دائًما النظام يكون ال فقد وبالتالي

األداء مستوى نفس تحقيق
في تبالغ ال بعناية التالية الشروط اقرأ
دائًما والتزم النظام، هذا على االعتماد

القيادة أثناء بالحرص
من• بالرغم النظام فيها يعمل قد التي الحاالت

← تصادم لوقوع احتمالية وجود صعدم
١٩٣

نحو• على النظام فيها يعمل ال قد التي الحاالت
← ١٩٤صصحيح

قبل● التحذير نظام تشغيل اختبار تحاول ال
االصطدام

لالختبار المستخدمة األجسام على وبناًء
تشبه المقوي الورق من وأجسام الدميات

ال فقد ، ذلك إلى وما عنها، الكشف تم أجسام
قد الذي األمر صحيح، نحو على للنظام يعمل

حادث وقوع إلى يؤدي
االصطدام■ قبل الفرامل ضغط
قبل● الفرامل ضغط وظيفة عمل أثناء

كبيرة فرملة قوة استخدام سيتم االصطدام،
وظيفة● عمل بواسطة السيارة إيقاف تم إذا

إلغاء فسيتم االصطدام، قبل الفرامل ضغط
بعد االصطدام قبل الفرامل ضغط وظيفة عمل

الفرامل٢ثانيتين دواسة على اضغط تقريبًا
الضرورة عند

قبل● الفرامل ضغط وظيفة تعمل ال قد
معينة عمليات إجراء حالة في االصطدام

دواسة على الضغط حالة في السائق بواسطة
يحدد قد القيادة، عجلة تدوير أو بقوة الوقود
يمنع وقد بمراوغة، يقوم السائق أن النظام
االصطدام قبل الفرامل ضغط وظيفة تشغيل

ضغط● وظيفة عمل أثناء الحاالت، بعض في
عمل إلغاء يتم قد االصطدام، قبل الفرامل

دواسة على بقوة الضغط حالة في الوظيفة
النظام وتحديد القيادة، عجلة تدوير أو الوقود

بمراوغة يقوم السائق أن
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

االصطدام■ قبل التحذير نظام تعطيل تمكين
قبل التحذير نظام تعطيل تمكين يمكن

على بشاشة٧٧،٨٦ص(←االصطدام
المتعددة المعلومات عرض

فيها تتم مرة كل في تلقائيًا النظام تمكين سيتم
الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONإدارة

تحذير ضوء فسيضيء معطالً، النظام كان إذا
PCSعرض شاشة على رسالة وستظهر

المتعددة المعلومات

االصطدام■ قبل تحذير توقيت تغيير
على االصطدام قبل تحذير توقيت تغيير يمكن

عرض٧٧،٨٦ص (← بشاشة
المتعددة المعلومات

ضبط عند التحذير توقيت بإعداد االحتفاظ يتم
الوضع على التشغيل فيOFFمفتاح ذلك، ومع

وإعادة االصطدام قبل التحذير نظام تعطيل حالة
اإلعداد إلى التشغيل توقيت سيعود تمكينه،

تحذير
يحدد● قد الفرامل، دواسة على الضغط حالة في

يقوم وقد بمراوغة، يقوم السائق أن النظام
قبل الفرامل ضغط وظيفة عمل توقيت بتأخير

االصطدام
قبل■ التحذير نظام تعطيل ينبغي متى

االصطدام
قد حيث النظام، بتعطيل قم التالية، الحاالت في
وقوع في يتسبب ما صحيح، غير نحو على يعمل

بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر حادث
خطيرة

قطرها● يتم السيارة
أخرى● سيارة بقطر سيارتك تقوم عندما
قطار● أو سفينة أو شاحنة عبر السيارة نقل عند

المشابهة النقل وسائل أو
النظام● تنشيط مع مرفاع على السيارة رفع عند

بحرية بالدوران لإلطارات والسماح الهجين
اختبار● جهاز باستخدام المركبة فحص عند

جهاز أو الهيكل قوة قياس جهاز مثل أسطواني
موازن استخدام عند أو السرعة عداد اختبار

العجلة
األمامية● الشبكة أو األمامي المصد تعرض عند

ألسباب أو حادث لوقوع نتيجة قوية لصدمة
أخرى

مثل● ثابت، نحو على السيارة قيادة تعذرت إذا
عطل أو لحادث السيارة تعرض عند

على● أو رياضية بطريقة السيارة قيادة عند
وعرة طرق

بطريقة● منفوخة اإلطارات تكون ال عندما
صحيحة

جًدا● متآكلة اإلطارات تكون عندما
الحجم● عن مختلف بحجم إطارات تركيب عند

المحدد
اإلطارات● سالسل تركيب عند

ُعدة● أو مضغوط احتياطي إطار استخدام عند
الطوارئ حاالت في اإلطارات ثقب إلصالح

ذلك● إلى وما ثلوج، مزيل جهاز تركيب تم إذا
الكاميرا أو الراداري المستشعر إعاقة شأنه من

مؤقت نحو على السيارة في األمامية

قبل التحذير نظام إعدادات تغيير
االصطدام
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

المنتصف مبكر١االفتراضي
متوسطة٢

االفتراضي اإلعداد هو هذا
متأخر٣

التشغيل■ ظروف
مع أمامي اصطدام لوقوع عالية احتمالية وجود النظام ويحدد التمكين، وضع في االصطدام قبل التحذير نظام

عنه الكشف تم جسم
التالية بالسرعة القيادة عند للتشغيل قابلة وظيفة كل تكون

االصطدام● قبل التحذير

التصادم● قبل الفرامل مساعدة نظام

االصطدام● قبل الفرامل ضغط

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠كم ساعة كم

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى٣٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى٣٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى٣٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى٣٠كم ساعة كم

عنها الكشف يمكن السيارةأجسام سيارتكسرعة بين النسبية السرعة
والجسم

تقريبًا١٨٠إلى١٠سيارات ساعة تقريبًا١٨٠إلى١٠كم ساعة كم
والمشاة الدراجات تقريبًا٨٠إلى١٠*راكبي ساعة تقريبًا٨٠إلى١٠كم ساعة كم
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ةدايقلا

*:←) الدراجات راكبي أو و المشاة عن الكشف فيها يمكن التي للمناطق المصممة السيارات على صينطبق
١٨٩(

التالية الحاالت في النظام يعمل ال قد
بقدرة● البطارية طرفي أحد فصل تم زمنية١٢إذا لفترة السيارة قيادة تتم لم ثم توصيله، وإعادة فولط

محددة
الوضع● في السرعة تغيير ذراع تكون Rعندما
مؤشر● إضاءة حالة االصطدامVSC OFFفي قبل التحذير وظيفة إال يعمل لن
األجسام■ عن الكشف وظيفة

وضعها أو حجمها عن بناء أجسام عن النظام يكشف
أحد عن الكشف يتم ال قد أنه إال غيرها أو حركتها أو
وكذلك المحيطة، المنطقة سطوع على بناًء األجسام
ما عنها، المكشوف الجسم وزاوية ووضع حركة
←) صحيح نحو على العمل من النظام صيمنع

١٩٤(
يمكن ألجسام صورة التوضيحي الرسم يُظهر

عنها الكشف
المنطقةA

المنطقةB

االصطدام■ قبل الفرامل ضغط إلغاء
عمل أثناء التاليين الحدثين من أي حدوث حالة في
إلغاؤها سيتم االصطدام، قبل الفرامل ضغط وظيفة

بقوة● الوقود دواسة على الضغط
فجأة● أو بتهور القيادة عجلة تدوير

عدم■ من بالرغم النظام فيها يعمل قد التي الحاالت
تصادم لوقوع احتمالية وجود

فيها● النظام يحدد قد التي الحاالت بعض يلي فيما
ويعمل أمامي اصطدام لحدوث احتمالية وجود

غيره• أو عنه الكشف يمكن بجسم المرور عند
يمكن• جسم تجاوز أثناء الحارات تغيير عند

وغيره عنه الكشف
حارة• في عنه الكشف يمكن جسم من االقتراب عند

مسار تغيير مثل الطريق جانب في أو مرورية
ملتف طريق على القيادة أو الرحلة

عنه• الكشف يمكن جسم من بسرعة االقتراب عند
وغيره

مثل• الطريق جانب على أجسام من االقتراب عند
أو الحماية حواجز أو عنها الكشف يمكن أجسام

حوائط أو أشجار أو الكهرباء أعمدة
آخر• جسم أو عنه الكشف يمكن جسم وجود عند

المنحنى مدخل عند الطريق جانب على

يتم• قد سيارتك أمام رسوم أو أشكال وجود عند
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المشاة أو السيارة وبين بينها الخلط
أو• الثلج أو للماء السيارة تتعرضمقدمة عندما

ذلك إلى وما الغبار
دراجة• راكب أو المشاة أحد أو سيارة تجاوز عند

اليسار اليمين إلى ينعطف أو الحارات يُغيّر بحيث

قادمة• حارة في عنه الكشف يمكن جسم مرور عند
اليسار اليمين إلى لتنعطف وتوقفها

ثم• عنه الكشف يمكن جسم من بشدة االقتراب عند
سيارتك مسار إلى دخول قبل التوقف

خفضه• أو سيارتك من األمامي الجزء رفع حال في
متموًجا أو مستو غير طريق سطح على مثال

نفق• مثل بهيكل محاط ضيق مسار في القيادة عند
حديدي جسر أو

التفتيش،• غرفة غطاء معدني جسم وجود عند
أمام نتوء أو تدرجات أو ذلك وغير فوالذي لوح

سيارتك
لوحة• مرورية، الفتة جسم تحت المرور عند

غيرها أو إعالنات،

تحصيل• لبوابة الكهربائي الحاجز من االقتراب عند
السيارات وقوف منطقة حاجز أو المرور رسوم

ويغلق يفتح آخر حاجز أو
أتوماتيكية• سيارات مغسلة استعمال عند
عند• أو سيارتك تلمس قد أجسام بين القيادة عند

أو الكثيف العشب مثل األجسام هذه أسفل القيادة
الفتة أو األشجار فروع

دخان• أو بخار وجود أثناء القيادة عند
ال• موجات يعكس جسم من بالقرب القيادة عند

سياج أو كبيرة شاحنة مثل سلكية
محطة• أو تليفزيون برج من بالقرب القيادة عند

أو الكهربائية الطاقة توليد محطة أو إذاعي بث
أو سلكية ال موجات فيه توجد قد آخر مكان

قوي كهربائي تشويش
غير■ نحو على النظام فيها يعمل قد التي الحاالت

صحيح
فيما● المذكورة الحاالت مثل الحاالت، بعض في

السيارات إحدى عن الكشف يتم ال قد يلي،
األمامية، والكاميرا الراداري المستشعر بواسطة

صحيح نحو على العمل من النظام يمنع ما
سيارتك• من عنه الكشف يمكن جسم اقتراب عند
عنه• الكشف يمكن جسم أو سيارتك ترنح عند
مفاجأة• بمناورة عنه الكشف يمكن جسم قام إذا

التباطؤ أو التسارع أو المفاجئ االنحراف
عنه• الكشف يمكن جسم من سيارتك اقتراب عند

بسرعة
أمام• عنه الكشف يمكن جسم يكون ال عندما

مباشرة سيارتك

من• قريبًا عنه الكشف يمكن جسم يكون عندما

P.194

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٩٥

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

غرفة غطاء أو حماية حاجز أو سياج أو حائط
أو الطريق على فوالذي لوح أو سيارة أو التفتيش

غيره
اإلنشاء• تحت عنه الكشف يمكن جسم وجود عند
عنه• الكشف يمكن جسم من جزء إخفاء عند

حاجز أو مظلة أو كبيرة أمتعة مثل جسم بواسطة
حماية

من• عنها الكشف يمكن أجسام عدة تقترب عندما
بعضها

ينعكس• آخر ضوء أي أو الشمس ضوء كان إذا
عنه الكشف يمكن جسم على مباشرة

ظالً• عنه الكشف يمكن الذي الجسم يكون عندما
للغاية المًعا أبيضويبدو

تماًما• مشابه عنه الكشف يمكن جسم يبدو عندما
إضاءته شدة درجة أو به المحيطة البيئات للون

لمقدمة• عنه الكشف يمكن جسم قطع حالة في
أمامها فجأة الخروج أو سيارتك

أو• الثلج أو للماء السيارة تتعرضمقدمة عندما
ذلك إلى وما الغبار

الشمس• مثل أمامك، جدا ساطع مصباح وجود عند
القادمة، النقل وسائل إحدى مصابيح أضواء أو

مباشرة األمامية الكاميرا باتجاه ينعكس
السيارات• إحدى مقدمة أو جانب من االقتراب عند

أمامك
دراجة• أمامك التي الَمركبة كانت دراجة١*إذا أو

نارية
سيارة• مثل ضيقة أمامك التي السيارة كانت إذا

متنقلة شخصية
صغيرة• مؤخرة لها أمامك التي السيارة كانت إذا

محملة غير شاحنة مثل
منخفضة• مؤخرة لها أمامك التي السيارة كانت إذا

السطح منخفضة مقطورة مثل

أمامك• التي للسيارة الخلوصاألرضي كان إذا
للغاية عاليًا

تتجاوز• حمولة تحمل أمامك التي السيارة كانت إذا
الخلفي مصدها

الشكل• منتظمة غير أمامك التي السيارة كانت إذا
الجانبية العربة أو الجرار مثل

أو• طفل دراجة أمامك التي المركبة كانت إذا
أكثر يركبها دراجة أو كبيرة حمولة تحمل دراجة
بها دراجة فريد شكل ذات دراجة أو فرد من
ذلك غير أو مقعدين ذات دراجة أو لطفل ٢*مقعد

راكبي• ألحد الركوب ارتفاع المشاة أحد كان إذا
من أقصر أمامك من١الدراجات أطول أو تقريبًا م

تقريبا٢ ٢ *م
الدراجات• راكبي المشاة أحد ارتداء حالة في

تنورة المطر، معطف المعتاد من أكبر مالبس
الظلية الصورة يجعل مما ، ذلك إلى وما طويلة،

واضحة ٢*غير
جلوس• أو األمام إلى المشاة أحد انحناء حالة في

القرفصاء وضع في الدراجات راكبي ٢*أحد

الدراجات• راكبي المشاة أحد تحرك حالة ٢*في
كرسي• أو لعربة المشاة أحدة دفع حالة في

أخرى سيارة أو دراجة أو ٢*متحرك
األمطار• مثل عاصف طقس ظل في القيادة عند

الرملية العواصف أو الثلج أو الضباب أو الغزيرة
دخان• أو بخار وجود أثناء القيادة عند
في• مثالً معتمة المحيطة المنطقة تكون عندما

في السير أو الليل أثناء أو الغسق أو الفجر وقت
لون بنفس عنه الكشف يمكن جسم وظهار نفق

به المحيطة المنطقة
المحيط• السطوع فيه يتغير مكان في القيادة عند

نفق مخرج أو مدخل مثل فجأة،
قيادة• تتم لم الهجين، النظام تشغيل بدء منذ

معينة زمنية لفترة السيارة
بضع• ولمدة اليمين اليسار إلى االنعطاف أثناء

اليمين اليسار إلى االنعطاف بعد ثوان
ثواٍن• بضع ولمدة منحني طريق على القيادة أثناء

منحني طريق على القيادة بعد
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السيارة• انزالق حالة في
السيارة• انخفاضمقدمة أو ارتفاع حالة في

للَعَجل• السليمة غير المحاذاة حالة في
شفرة• بسبب األمامية الكاميرا حجب حال في

الماسحة
للغاية• عالية بسرعات السيارة قيادة عند
مرتفع• على القيادة عند
الكاميرا• أو الراداري المستشعر انحراف حالة في

األمامية
الحصول● فيها يتم ال التي الحاالت بعض يلي فيما

منع في يتسبب الذي األمر كافية، فرامل قوة على
صحيح نحو على العمل من النظام

تعمل• أن يمكنها ال الفرامل وظائف كانت إذا
أجزاء تكون عندما مثالً ممكنة درجة بأقصى
مبللة أو للغاية ساخنة أو للغاية باردة الفرامل

تآكل• صحيحة بطريقة السيارة صيانة تتم لم إذا
ضغط أو مفرط، نحو على اإلطارات أو الفرامل

ذلك إلى وما صحيح، غير اإلطارات نفخ
أو• ممهد غير طريق على السيارة قيادة حال في

زلق آخر سطح
المناطق:١* للبلدان المصممة السيارات على ينطبق

الدراجات راكبي عن الكشف فيها يمكن التي
)١٨٩ص←

المناطق:٢* للبلدان المصممة السيارات على ينطبق
راكبي أو و المشاة عن الكشف فيها يمكن التي

←) )١٨٩صالدراجات
تعطيل■ حال VSCفي
تعطيل● حالة يتم٢٥٣ص (←VSCفي ،

التصادم قبل الفرامل مساعدة نظام تعطيل
أيًضا االصطدام قبل الفرامل ضغط ووظائف

تحذير● ضوء الرسالةPCSيضيء وتظهر
"VSCقبل ما فرملة نظام اإليقاف وضع في

المعلومات عرض شاشة على متاح" غير التصادم

المتعددة

P.196

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



١٩٧

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

LTAالحارة تتبع على المساعدة
*المرورية

الحرة أو السريعة الطرق على القيادة عند
، الصفراء البيضاء الحارات عالمات ذات
يغادر عندما السائق تنبه الخاصية هذه فإن

المسار أو عن*الحارة المساعدة وتوفر
على للحفاظ القيادة عجلة تشغيل طريق

مسارها أو حارتها في على*السيارة عالوة
التوجيه في المساعدة النظام يوفر ذلك،
السرعة ثبات في التحكم يعمل حيث

السرعة نطاق مع الراداري الديناميكي
حارتها في السيارة على للحفاظ الكاملة

نظام البيضاءLTAيتعرف الخطوط على
المسار أو للحارة باستخدام*الصفراء

يكتشف ذلك، إلى إضافة األمامية الكاميرا
الكاميرا باستخدام األمامية السيارات النظام

والرادار األمامية
مثل:* الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو الحشائش

تحذير
نظام■ استخدام LTAقبل
نظام● على تعتمد نظامLTAال يقود ال بمفرده

LTAاالنتباه قدر من يقلل أو تلقائيًا السيارة
أمام الموجودة للمنطقة إيالؤه يجب الذي

كاملة مسؤولية السائق دائًما يتحمل السيارة
للظروف الكامل باالنتباه القيادة سالمة عن
لتصحيح القيادة عجلة واستخدام المحيطة

أخذ السائق على يجب وكذلك، السيارة مسار
مثل باإلجهاد، الشعور عند مالئمة راحة فترات

طويلة لفترات القيادة
المالئمة● القيادة تعليمات اتباع عدم يؤدي قد

وقوع إلى القيادة لظروف الكامل االنتباه وعدم
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث

خطيرة
نظام● استخدام يتم ال استخدمLTAعندما ،

الحارة تتبع على المساعدة نظام مفتاح
النظام إليقاف المرورية

لنظام■ المالئمة غير LTAالحاالت
نظام مفتاح استخدم التالية، المواقف  LTAفي

في بذلك االلتزام عدم يتسبب فقد النظام إليقاف
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع

خطيرة
بسبب● الزلق الطريق سطح على السيارة قيادة

غيرهما أو الجليد تساقط أو األمطار
بالثلوج● مغطى طريق على السيارة قيادة
أثناء● الصفراء البيضاء العالمات رؤية يصعب

غيرها أو الغبار أو الضباب أو الثلج أو المطر
مقيدة● حارة أو مؤقتة حارة في السيارة قيادة

البناء أعمال بسبب
إنشاءات● منطقة في السيارة قيادة
أو● اإلطارات سالسل أو احتياطي إطار تركيب

غيرهما
أو● الشديد، للبلى اإلطارات تتعرض عندما

منخفًضا لإلطارات النفخ ضغط يكون عندما
الحجم● عن مختلف بحجم إطارات تركيب عند

المحدد
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تحذير
من● بدالً المرور حركة حارات في السيارة قيادة

والحرة السريعة الطرق تلك
الطوارئ● حاالت في القطر أثناء
نظام■ أعطال من العملياتLTAالوقاية وتنفيذ

الخطأ بطريق
أو● األمامية المصابيح على تعديالت تُجِر ال

المصابيح سطح على وغيرها ملصقات تضع
استبدال● األمر لزم وإذا وغيره، التعليق تعدل ال

تويوتا بوكيل فاتصل التعليق،
غطاء● على شيء أي وضع أو بتركيب تقم ال

واقيًا تركب ال وكذلك، الشبكة أو المحرك
غيرها أو قضبان للشبكة

إلجراء● بحاجة األمامي الزجاج كان إذا
تويوتا بوكيل فاتصل إصالحات،

على■ الوظائف فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح نحو

الوظائف تعمل ال قد التالية، المواقف في
الحارة عن السيارة تحيد وقد الصحيحة بالطريقة

لما وانتبه دائًما بأمان القيادة تول المرورية
مسار لتصحيح القيادة عجلة وشّغل بك يحيط

بمفردها الوظائف تلك على االعتماد دون السيارة
●←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند

حارتها٢٠٢ األمامية السيارة تغير وعندما
التي السيارة سيارتك تتبع قد المرورية

المرورية الحارة وتغير أمامها

●←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند
قد٢٠٢ األمامية السيارة تترنح وعندما

الحارة وتغادر لذلك تباًعا السيارة تترنح
المرورية

●←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند
حارتها٢٠٢ األمامية السيارة تغادر وعندما

التي السيارة سيارتك تتبع قد المرورية
المرورية الحارة وتغادر أمامها

●←) السرعة ثبات متابعة عرضشاشة صعند
بسرعة٢٠٢ األمامية السيارة قيادة وعند

المرورية الحارة خط من بالقرب قصوى
التي السيارة سيارتك تتبع قد األيسر األيمن

المرورية الحارة وتغادر أمامها
حاد● منعطف على سيارة قيادة
قد● الطريق جانبي على كائنات أو أشياء وجود

بيضاء عالمات أنها الخطأ بطريق تُعتبر
واألعمدة الحماية حواجز مثل صفراء

وغيرها العاكسة

وتداخالت● تشعبات بها طرق على سيارة قيادة
ذلك إلى وما كثيرة،
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الحارة■ بمغادرة التحذير وظيفة
تغادر أن يمكن السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المرورية تحذير*حارتها يظهر ،
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

تحذير
الخطوط● أو اإلسفلت إصالح عالمات وجود

أعمال إجراء بسبب وغيرها الصفراء البيضاء
الطريق إصالح

تتحرك● الطريق على موجودة ظالل توجد
الخطوط تغطي أن ويمكن معه، بالتوازي

الصفراء البيضاء
على● تحتوي ال منطقة في السيارة قيادة تمت

بوابة مقدمة في مثالً ، صفراء بيضاء خطوط
ذلك إلى وما تقاطع عند أو تفتيش، نقطة أو

ويوجد● متصدعة، الصفراء البيضاء الخطوط
حجارة أو الشارع" حدود لتوضيح "طالء

أو● الصفراء البيضاء الخطوط رؤية تتعذر
وغيرها الرمال بسبب ذلك في صعوبة ثمة

األمطار● بسبب مبلل سطح على السيارة قيادة
الصغيرة البرك أو

من● يزيد ما صفراء المرور حركة خطوط
الخطوط من أكثر عليها التعرف صعوبة

البيضاء
فوق● تمر الصفراء البيضاء الخطوط

منعطف
اإلسمنت● مثل المع، سطح على السيارة قيادة
مستقيًما● أو واضًحا الطريق حد يكن لم إذا
بسبب● متوهج سطح على السيارة قيادة

عليه المنعكسة اإلضاءة
فيها● السطوع يتغير منطقة في السيارة قيادة

نفق مخرج أو مدخل مثل مفاجئ، بشكل

من● األمامية المصابيح عن الصادرة األضواء
التي غيرهما أو الشمس أو القادمة السيارات

الكاميرا إلى تدخل
منعطف● على السيارة قيادة
يساًرا،● أو يمينًا يميل طريق على السيارة قيادة

متعرج طريق على أو
مستٍو● وال ممهد غير طريق على السيارة قيادة
جًدا● واسعة أو للغاية ضيقة المرور حارة
ثقيلة● أمتعة حمل بسبب بشدة تتمايل السيارة

مالئم غير اإلطارات ضغط أن أو
جًدا● قريبة أمامك التي السيارة إلى المسافة
كبيرة● بقوة وهبوًطا صعوًدا تتحرك السيارة

أو طرق القيادة أثناء الطرق أحوال بسبب
رديئة طرق أرضيات

إطفاء● مع أو الليل في أو نفق داخل القيادة عند
إضاءة خفت عند أو األمامية المصابيح

أو عدساتها التساخ نتيجة األمامية المصابيح
سليمة غير بطريقة محاذاتها

متعامدة● لرياح السيارة تعرضت
في● السيارة تثيرها التي بالرياح السيارة تأثر

قريبة مرورية حارة
تقاطًعا● عبرت أو الحارة لتوها السيارة غيّرت
وجهة● هيئتها تختلف التي اإلطارات استخدام

السطح ونقش التجارية وعالمتها مصنعها
لها الخارجي

ذلك● إلى وما الثلج إطارات تركيب عند
للغاية● عالية بسرعات السيارة قيادة عند

نظام يشملها التي LTAالخصائص
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السائق لتنبيه تحذير جرس صوت وسيصدر
المنطقة من تحقق التحذير، جرس يصدر عندما
بعناية القيادة عجلة وحرك بالسيارة المحيطة

الحارة وسط إلى السيارة إلعادة
بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما

يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن
الحارة مغادرة تنبيه سيعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى المرورية

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

التوجيه■ في المساعدة وظيفة
غادرت ربما السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المساعدة*حارتها النظام فسيوفر ،
بقدر القيادة عجلة بتشغيل الضرورة حسب
على للحفاظ قصيرة زمنية ولفترة ضئيل

حارتها في السيارة
لفترة تعمل لم القيادة عجلة أن النظام اكتشف إذا

بها ممسك غير السائق أن أو الوقت من ثابتة

عرض شاشة على تحذيًرا فسيُظِهر بإحكام،
مؤقتًا الوظيفة إلغاء وسيتم المتعددة المعلومات

بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما
يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن

في المساعدة وظيفة ستعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى التوجيه

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

السيارة■ ترنح من التحذير وظيفة
المرورية، الحارة في السيارة تترنح عندما

رسالة وستظهر التنبيه جرس صوت سيصدر
أجل من المتعددة المعلومات عرض شاشة على

السائق تنبيه
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الحارة■ منتصف في الثبات وظيفة
ثبات في التحكم بوظيفة الوظيفة هذه ترتبط
بنطاق المزود الديناميكي الراداري السرعة

عن المطلوبة المساعدة وتوفر الكاملة السرعة
على للحفاظ القيادة عجلة تحريك طريق

الحالية حارتها في السيارة
السرعة ثبات في التحكم نظام تشغيل عدم عند

الكاملة، السرعة بنطاق المزود الديناميكي الراداري
الحارة منتصف في الثبات وظيفة تعمل لن
الخطوط رؤية فيها يصعب التي المواقف في

وضوحها، أو المرورية للحارة الصفراء البيضاء
من الخاصية هذه ستعمل المروري، االزدحام مثل
عن األمامية السيارة متابعة في تساعد أن أجل

األمامية السيارة مراقبة طريق
لفترة تعمل لم القيادة عجلة أن النظام اكتشف إذا

بها ممسك غير السائق أن أو الوقت من ثابتة
عرض شاشة على تحذيًرا فسيُظِهر بإحكام،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء وسيتم المتعددة المعلومات

نظام مفتاح على النظامLTAاضغط لتشغيل
نظام مؤشر شاشةLTAيضيء على رسالة وتظهر

المتعددة المعلومات عرض
مفتاح على نظامLTAاضغط تشغيل إليقاف

LTA.
نظام تشغيل يستمرLTAعند تشغيله، إيقاف أو
نظام التاليةLTAتشغيل المرة في نفسها بالحالة

الهجين النظام تشغيل بدء فيها يتم التي

نظام LTAتشغيل

P.201

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٢٠٢

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

LTAمؤشر
تشغيل بحالة السائق تخبر المؤشر إضاءة حالة

النظام
نظام األبيض باللون يعملLTAمضيء

في المساعدة وظيفة األخضر باللون مضيء
تعمل الحارة منتصف في الثبات وظيفة أو التوجيه
بمغادرة التحذير وظيفة البرتقالي باللون وميض

تعمل الحارة
القيادة عجلة تشغيل عرضدعم تشغيل
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
وظيفة أو التوجيه في المساعدة وظيفة أن إلى يشير

تعمالن الحارة منتصف في الثبات
إلى تشير المرورية للحارة الجانبين كال إظهار

القيادة بعجلة التحكم في المساعدة خاصية تشغيل
الحارة منتصف في الثبات بوظيفة الخاصة

إلى تشير المرورية للحارة واحد جانب إظهار
القيادة بعجلة التحكم في المساعدة خاصية تشغيل

التوجيه في المساعدة بوظيفة الخاصة
السائق تنبه المرورية للحارة الجانبين وميضكال

منتصف في البقاء أجل من دوره ضرورة إلى
الحارة منتصف في الثبات وظيفة المرورية الحارة

المرورية
الحارة بمغادرة التحذير عرضوظيفة
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء

األبيض باللون

الخطوط على يتعرف النظام أن إلى يشير
المسار أو الصفراء تغادر*البيضاء عندما

األبيض الخط فيومض حارتها، السيارة
تغادر التي السيارة جانب المعروضعلى

البرتقالي باللون الحارة

عرض شاشة على الظاهرة اإلشارات
المتعددة المعلومات
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هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء
األسود باللون

خطوط على يتعرف ال النظام أن إلى يشير
مسار أو صفراء إلغاؤهما*بيضاء تم أنه أو

مؤقتًا
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو
السرعة ثبات متابعة شاشة

المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
على المساعدة نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
التوجيه في المساعدة خاصية تشغيل إلى تشير
عن الحارة منتصف في الثبات بوظيفة الخاصة

األمامية السيارة وضع مراقبة طريق
فقد السرعة، ثبات عرضمتابعة شاشة تعمل عندما
السيارة بها تتحرك التي بالطريقة السيارة تتحرك
األشياء إلى جيًدا االنتباه ينبغي تحركت إذا األمامية
الضرورة حسب القيادة عجلة وتشغيل المحيطة

السالمة وضمان السيارة مسار لتصحيح

وظيفة■ كل تشغيل حاالت
الحارة● بمغادرة التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• .LTAتشغيل
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

١*أسرع
للحارة• الصفراء البيضاء الخطوط النظام يميّز

المسار أو أبيض٢*المرورية خط تمييز عند
المسار أو المرورية للحارة واحد على٢*أصفر

الذي للجانب إال النظام يعمل لن فقط، واحد جانب
تمييزه تم

المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
المزودة• السيارة تعمل ال االنعطاف إشارة ذراع

فيهBSMبنظام تكون الذي الوقت عدا فيما
على التي المرورية الحارة في أخرى سيارة
االنعطاف إشارة إليه تشير الذي الجانب

حاد• منعطف على السيارة قيادة عدم
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٥(
أقل:١* السيارة سرعة كانت إذا حتى الوظيفة تعمل

وظيفة٥٠من تشغيل عند تقريبًا ساعة كم
المرورية الحارة منتصف في الثبات

الحشائش:٢* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

التوجيه● في المساعدة وظيفة
الظروف جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
لوظيفة التشغيلية الظروف إلى إضافة التالية

الحارة بمغادرة التحذير
في• التوجيه" "مساعدة شاشةإعداد من

على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض
"On←) ."٨٦،  ٧٧ص(

ثابت• بمقدار سرعتها من تخفف أو السيارة تزد ال
يزيد أو

توجيه• قوة مستوى مع تعمل ال القيادة عجلة
المرورية الحارات لتغيير مالئم

أنظمة• تعمل .PCSوTRCوVSCوABSال
النظامين• تشغيل إيقاف يتم .VSCوTRCلم
القيادة• بعجلة اإلمساك عدم عرضتحذير يتم ال

)٢٠٤ص←
السيارة● ترنح من التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

في• االنحراف" "تحذير شاشةإعداد من
على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض

"On←) ."٨٦،  ٧٧ص(
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

أسرع
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المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٥(
الحارة● منتصف في الثبات وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• .LTAتشغيل
خط• و"مركز التوجيه" "مساعدة إعداد ضبط

في المعلوماتالسير" عرض شاشة من
" )٨٦،  ٧٧ص". (←Onالمتعددة

الصفراء• البيضاء الخطوط الوظيفة هذه تميز
إال األمامية السيارة موضع أو المرورية للحارة
الدراجة مثل صغيرة، األمامية المركبة كانت إذا

النارية
في• الراداري الديناميكي التحكم وظيفة تعمل

وضع في الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات
المركبتين بين المسافة في التحكم

بين• المرور عرضحارة متر٤إلى٣يتراوح
تقريبًا

تعمل• ال االنعطاف إشارة ذراع
حاد• منعطف على السيارة قيادة عدم
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢٠٥(
ثابت• بمقدار سرعتها من تخفف أو السيارة تزد ال

يزيد أو
توجيه• قوة مستوى مع تعمل ال القيادة عجلة

المرورية الحارات لتغيير مالئم
أنظمة• تعمل .PCSوTRCوVSCوABSال
النظامين• تشغيل إيقاف يتم .VSCوTRCلم
القيادة• بعجلة اإلمساك عدم عرضتحذير يتم ال

)٢٠٤ص←
المرورية• الحارة منتصف في السيارة قيادة
تعمل• ال التوجيه في المساعد وظيفة

مؤقتًا■ وظائف إلغاء
إلغاء● يتم قد التشغيل، ظروف استيفاء عدم عند

ظروف استيفاء عند ذلك، ومع مؤقتًا الوظيفة
تشغيل استعادة فستتم أخرى، مرة التشغيل

←) أخرى مرة )٢٠٣صالوظيفة
●←) التشغيل ظروف استيفاء يتم لم ) ٢٠٣صإذا

قيد الحارة منتصف في الثبات وظيفة كانت بينما
إلى يشير ما جرس صوت فسيصدر التشغيل،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء

في■ الثبات وظيفة التوجيه في المساعد وظيفة
الحارة منتصف

الحارة،● مغادرة من والموقف السيارة، لسرعة تبًعا
يشعر ال قد العوامل، من وغيرها الطريق وظروف
ال الوظيفة أن أو التشغيل قيد الوظيفة أن السائق

األساس من تعمل
بالوظيفة● الخاصة بالتوجيه التحكم خاصية تلغى

القيادة لعجلة السائق بتشغيل
التوجيه● في المساعدة وظيفة اختبار تحاول ال
الحارة■ بمغادرة التحذير وظيفة
الضوضاء● بسبب اإلنذار جرس سماح يصعب قد

وغيرهما الصوتية الملفات وتشغيل الخارجية،
المسار● حافة تكن لم مستقيمة،*إذا أو واضحة

الحارة بمغادرة التنبيه وظيفة تعمل ال فقد
بنظام● المزودة يتمكنBSMالسيارة ال قد

مع التصادم خطر وجود تحديد من النظام
عدمه من المجاورة الحارة في المركبة

الحارة● بمغادرة التنبيه وظيفة اختبار تحاول ال
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو
القيادة■ بعجلة اإلمساك عدم تحذير

تستحث تحذير رسالة تظهر التالية، المواقف في
الرمز ويظهر القيادة عجلة يمسك حتى السائق

عرض شاشة على التوضيحي الرسم في الموضح
ويتوقف السائق تحذير أجل من المتعددة المعلومات
بعجلة يمسك السائق أن النظام يحدد عندما التحذير
عجلة على يديك وضع على احرصدوًما القيادة
عن النظر بغض النظام، هذا استخدام عند القيادة

التحذيرات

دون● السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا
النظام تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك
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القيادة، عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا
وقد السائق تحذير وسيتم جرس صوت فسيصدر

في التحذير هذا أيًضا يعمل مؤقتًا الوظيفة إلغاء يتم
عجلة تشغيل في السائق يستمر عندما نفسه الوقت

قصير لوقت القيادة
الحارة● تغادر لن السيارة أن النظام يحدد عندما

منحنى حول القيادة أثناء حارتها عن ستحيد بل
يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة حالة على بناء

تسير السيارة أن أيًضا النظام حدد وإذا التحذير
عن سابق وقت في التحذيرات تصدر منحنى، حول

مستقيم طريق على القيادة
دون● السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا

في المساعدة تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك
المساعدة بوظيفة الخاصة القيادة بعجلة التحكم

التوجيه في
أثناء القيادة عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا

القيادة، عجلة في التحكم في المساعدة عمل
كل في السائق تحذير وسيتم تحذير صوت فسيصدر
استمرار وقت يطول التحذير، صوت فيها يصدر مرة

التحذير صوت
السيارة■ ترنح من التحذير وظيفة

تشغيل أثناء تترنح السيارة أن النظام يحدد عندما
صوت سيصدر السيارة، ترنح من التحذير خاصية
المعلومات عرض شاشة على وسيظهر تحذير
تستحث رسالة من كال واحد وقت في المتعددة
والرمز الراحة من قسط أخذ أجل من السائق

التوضيحي الرسم في الموضح

يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة على بناء
التحذير

التحذير■ رسالة
عرض شاشة على التالية التحذير رسالة ظهرت إذا

مؤشر وأضاء المتعددة باللونLTAالمعلومات
وإصالحه الخلل تحري إجراء فاتبع البرتقالي،

مختلفة، تحذير عرضرسالة تم إذا وأيًضا، المالئم
الشاشة على المعروضة اإلرشادات فاتبع

نظام● في للوكيل"LTA"خلل توجه
افحص صحيحة بطريقة النظام يعمل ال ربما

تويوتا وكيل لدى السيارة
●"LTA"متاحة غير

في عطل وجود بسبب مؤقتًا النظام إلغاء تم
أوقف الكاميرا مستشعر بخالف آخر مستشعر

نظام أعدLTAتشغيل ثم بسيطة، لمدة وانتظر ،
نظام أخرىLTAتشغيل مرة

●"LTA"الحالية بالسرعة متاحة غير
تتجاوز السيارة سرعة ألن الوظيفة استخدام يتعذر

الخاصبنظام التشغيل تقليلLTAنطاق ينبغي
السرعة

الطلب■ حسب اإلعداد
قابلة ميزات الوظيفة إعدادات تغيير يمكن

← )٤٠٩صللتخصيص
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

LDAمع الحارة بمغادرة التحذير
القيادة عجلة في *التحكم

الحرة أو السريعة الطرق على القيادة عند
، الصفراء البيضاء الحارات عالمات ذات
يغادر عندما السائق تنبه الخاصية هذه فإن

المسار أو عن*الحارة المساعدة وتوفر
على للحفاظ القيادة عجلة تشغيل طريق

مسارها أو حارتها في *السيارة

نظام البيضاءLDAيتعرف الخطوط على
المسار أو للحارة باستخدام*الصفراء

يكتشف ذلك، إلى إضافة األمامية الكاميرا
الكاميرا باستخدام األمامية السيارات النظام

والرادار األمامية
مثل:* الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو الحشائش

تحذير
نظام■ استخدام LDAقبل
نظام● على تعتمد يقودLDAال ال بمفرده

االنتباهLDAنظام قدر من يقلل أو تلقائيًا
أمام الموجودة للمنطقة إيالؤه يجب الذي

كاملة مسؤولية السائق دائًما يتحمل السيارة
للظروف الكامل باالنتباه القيادة سالمة عن
لتصحيح القيادة عجلة واستخدام المحيطة

أخذ السائق على يجب وكذلك، السيارة مسار
مثل باإلجهاد، الشعور عند مالئمة راحة فترات

طويلة لفترات القيادة
المالئمة● القيادة تعليمات اتباع عدم يؤدي قد

وقوع إلى القيادة لظروف الكامل االنتباه وعدم
بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث

خطيرة
نظام● استخدام عدم مفتاحLDAعند استخدم ،

النظامLDAنظام إليقاف
لنظام■ المالئمة غير LDAالحاالت

مفتاح استخدم التالية، المواقف إليقافLDAفي
وقوع في بذلك االلتزام عدم يتسبب فقد النظام

بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث
خطيرة

بسبب● الزلق الطريق سطح على السيارة قيادة
غيرهما أو الجليد تساقط أو األمطار

بالثلوج● مغطى طريق على السيارة قيادة
أثناء● الصفراء البيضاء العالمات رؤية يصعب

غيرها أو الغبار أو الضباب أو الثلج أو المطر
أو● اإلطارات سالسل أو احتياطي إطار تركيب

غيرهما
أو● الشديد، للبلى اإلطارات تتعرض عندما

منخفًضا لإلطارات النفخ ضغط يكون عندما
الحجم● عن مختلف بحجم إطارات تركيب عند

المحدد
من● بدالً المرور حركة حارات في السيارة قيادة

والحرة السريعة الطرق تلك
الطوارئ● حاالت في القطر أثناء
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تحذير
نظام■ أعطال من وتنفيذLDAالوقاية

الخطأ بطريق العمليات
أو● األمامية المصابيح على تعديالت تُجِر ال

المصابيح سطح على وغيرها ملصقات تضع
استبدال● األمر لزم وإذا وغيره، التعليق تعدل ال

تويوتا بوكيل فاتصل التعليق،
غطاء● على شيء أي وضع أو بتركيب تقم ال

واقيًا تركب ال وكذلك، الشبكة أو المحرك
غيرها أو قضبان للشبكة

إلجراء● بحاجة األمامي الزجاج كان إذا
تويوتا بوكيل فاتصل إصالحات،

على■ الوظائف فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح نحو

الوظائف تعمل ال قد التالية، المواقف في
الحارة عن السيارة تحيد وقد الصحيحة بالطريقة

لما وانتبه دائًما بأمان القيادة تول المرورية
مسار لتصحيح القيادة عجلة وشّغل بك يحيط

بمفردها الوظائف تلك على االعتماد دون السيارة
حاد● منعطف على سيارة قيادة
قد● الطريق جانبي على كائنات أو أشياء وجود

بيضاء عالمات أنها الخطأ بطريق تُعتبر
واألعمدة الحماية حواجز مثل صفراء

وغيرها العاكسة

وتداخالت● تشعبات بها طرق على سيارة قيادة
ذلك إلى وما كثيرة،

الخطوط● أو اإلسفلت إصالح عالمات وجود
أعمال إجراء بسبب وغيرها الصفراء البيضاء

الطريق إصالح

تتحرك● الطريق على موجودة ظالل توجد
الخطوط تغطي أن ويمكن معه، بالتوازي

الصفراء البيضاء
على● تحتوي ال منطقة في السيارة قيادة تمت

بوابة مقدمة في مثالً ، صفراء بيضاء خطوط
ذلك إلى وما تقاطع عند أو تفتيش، نقطة أو

ويوجد● متصدعة، الصفراء البيضاء الخطوط
حجارة أو الشارع" حدود لتوضيح "طالء

أو● الصفراء البيضاء الخطوط رؤية تتعذر
وغيرها الرمال بسبب ذلك في صعوبة ثمة

األمطار● بسبب مبلل سطح على السيارة قيادة
الصغيرة البرك أو
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

الحارة■ بمغادرة التحذير وظيفة
تغادر أن يمكن السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المرورية تحذير*حارتها يظهر ،
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

السائق لتنبيه تحذير جرس صوت وسيصدر
المنطقة من تحقق التحذير، جرس يصدر عندما
بعناية القيادة عجلة وحرك بالسيارة المحيطة

الحارة وسط إلى السيارة إلعادة
بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما

يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن
الحارة مغادرة تنبيه سيعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى المرورية

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

تحذير
من● يزيد ما صفراء المرور حركة خطوط

الخطوط من أكثر عليها التعرف صعوبة
البيضاء

فوق● تمر الصفراء البيضاء الخطوط
منعطف

اإلسمنت● مثل المع، سطح على السيارة قيادة
مستقيًما● أو واضًحا الطريق حد يكن لم إذا
بسبب● متوهج سطح على السيارة قيادة

عليه المنعكسة اإلضاءة
فيها● السطوع يتغير منطقة في السيارة قيادة

نفق مخرج أو مدخل مثل مفاجئ، بشكل
من● األمامية المصابيح عن الصادرة األضواء

التي غيرهما أو الشمس أو القادمة السيارات
الكاميرا إلى تدخل

منعطف● على السيارة قيادة
يساًرا،● أو يمينًا يميل طريق على السيارة قيادة

متعرج طريق على أو
مستٍو● وال ممهد غير طريق على السيارة قيادة
جًدا● واسعة أو للغاية ضيقة المرور حارة
ثقيلة● أمتعة حمل بسبب بشدة تتمايل السيارة

مالئم غير اإلطارات ضغط أن أو
جًدا● قريبة أمامك التي السيارة إلى المسافة
كبيرة● بقوة وهبوًطا صعوًدا تتحرك السيارة

أو طرق القيادة أثناء الطرق أحوال بسبب
رديئة طرق أرضيات

إطفاء● مع أو الليل في أو نفق داخل القيادة عند
إضاءة خفت عند أو األمامية المصابيح

أو عدساتها التساخ نتيجة األمامية المصابيح
سليمة غير بطريقة محاذاتها

متعامدة● لرياح السيارة تعرضت
تقاطًعا● عبرت أو الحارة لتوها السيارة غيّرت

وجهة● هيئتها تختلف التي اإلطارات استخدام
السطح ونقش التجارية وعالمتها مصنعها

لها الخارجي
ذلك● إلى وما الثلج إطارات تركيب عند

نظام يشملها التي LDAالوظائف
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

التوجيه■ في المساعدة وظيفة
غادرت ربما السيارة أن النظام يحدد عندما

مسارها أو المساعدة*حارتها النظام فسيوفر ،
بقدر القيادة عجلة بتشغيل الضرورة حسب
على للحفاظ قصيرة زمنية ولفترة ضئيل

حارتها في السيارة
لفترة تعمل لم القيادة عجلة أن النظام اكتشف إذا

بها ممسك غير السائق أن أو الوقت من ثابتة
عرض شاشة على تحذيًرا فسيُظِهر بإحكام،

مؤقتًا الوظيفة إلغاء وسيتم المتعددة المعلومات
بنظام المزودة النظامBSMالسيارة يحدد عندما

يغلب وأنه المرورية الحارة عن تحيد قد السيارة أن
الحارة في تجتازك بسيارة السيارة تصطدم أن

في المساعدة وظيفة ستعمل المجاورة، المرورية
االنعطاف إشارات تشغيل حالة في حتى التوجيه

الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد
المنعطفات أو التربة أو

السيارة■ ترنح من التحذير وظيفة
المرورية، الحارة في السيارة تترنح عندما

رسالة وستظهر التنبيه جرس صوت سيصدر
أجل من المتعددة المعلومات عرض شاشة على

السائق تنبيه
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

نظام مفتاح على نظامLDAاضغط لتشغيل
LDA.

نظام مؤشر شاشةLDAيضيء على رسالة وتظهر
المتعددة المعلومات عرض
نظام مفتاح على نظامLDAاضغط تشغيل إليقاف

LDA.
نظام تشغيل يستمرLDAعند تشغيله، إيقاف أو
نظام التاليةLDAتشغيل المرة في نفسها بالحالة

الهجين النظام تشغيل بدء فيها يتم التي

نظام LDAمؤشر
تشغيل بحالة السائق تخبر المؤشر إضاءة حالة

النظام
نظام األبيض باللون يعملLDAمضيء

في المساعدة وظيفة األخضر باللون مضيء

تعمل التوجيه في المساعدة وظيفة أو التوجيه
بمغادرة التحذير وظيفة البرتقالي باللون وميض

تعمل الحارة
القيادة عجلة تشغيل عرضدعم تشغيل
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
في الدعم نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
التحكم في المساعدة وظيفة تشغيل إلى تشير
في المساعدة بوظيفة الخاصة القيادة بعجلة

التوجيه
الحارة بمغادرة التحذير عرضوظيفة
المعلومات عرض شاشة تحويل العرضعند يتم
في الدعم نظام معلومات شاشة إلى المتعددة

القيادة
هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء

األبيض باللون

الخطوط على يتعرف النظام أن إلى يشير
المسار أو الصفراء تغادر*البيضاء عندما

األبيض الخط فيومض حارتها، السيارة
تغادر التي السيارة جانب المعروضعلى

البرتقالي باللون الحارة

نظام LDAتشغيل

عرض شاشة على الظاهرة اإلشارات
المتعددة المعلومات

P.210

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٢١١

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

هو المعروضة العالمات من الداخلي الجزء
األسود باللون

خطوط على يتعرف ال النظام أن إلى يشير
مسار أو صفراء إلغاؤهما*بيضاء تم أنه أو

مؤقتًا
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو

وظيفة■ كل تشغيل حاالت
الحارة● بمغادرة التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

نظام• تشغيل .LDAتم
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

أسرع
للحارة• الصفراء البيضاء الخطوط النظام يميّز

المسار أو أبيض*المرورية خط تمييز عند
المسار أو المرورية للحارة واحد على*أصفر

الذي للجانب إال النظام يعمل لن فقط، واحد جانب
تمييزه تم

المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
المزودة• السيارة تعمل ال االنعطاف إشارة ذراع

فيهBSMبنظام تكون الذي الوقت عدا فيما
على التي المرورية الحارة في أخرى سيارة
االنعطاف إشارة إليه تشير الذي الجانب

حاد• منعطف على السيارة قيادة عدم
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢١٢(
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو

التوجيه● في المساعدة وظيفة
الظروف جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
لوظيفة التشغيلية الظروف إلى إضافة التالية

الحارة بمغادرة التحذير
في• التوجيه" "مساعدة شاشةإعداد من

على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض
"On←) ."٨٦،  ٧٧ص(

ثابت• بمقدار سرعتها من تخفف أو السيارة تزد ال
يزيد أو

توجيه• قوة مستوى مع تعمل ال القيادة عجلة
المرورية الحارات لتغيير مالئم

أنظمة• تعمل .PCSوTRCوVSCوABSال
النظامين• تشغيل إيقاف يتم .VSCوTRCلم
القيادة• بعجلة اإلمساك عدم عرضتحذير يتم ال

)٢١٢ص←
السيارة● ترنح من التحذير وظيفة

الحاالت جميع استيفاء عند الوظيفة هذه تعمل
التالية

في• االنحراف" "تحذير شاشةإعداد من
على مضبوًطا يكون المتعددة المعلومات عرض

"On←) ."٨٦،  ٧٧ص(
تبلغ• السيارة أو٥٠سرعة تقريبًا ساعة كم

أسرع
المرور• عرضحارة أكثر٣يبلغ أو متر
•←) بالنظام أعطال أي اكتشاف يتم صلم

٢١٢(
مؤقتًا■ وظائف إلغاء

إلغاء يتم قد التشغيل، ظروف استيفاء عدم عند
ظروف استيفاء عند ذلك، ومع مؤقتًا الوظيفة

الوظيفة تشغيل استعادة فستتم أخرى، مرة التشغيل
←) أخرى )٢١١صمرة

التوجيه■ في المساعدة وظيفة
الحارة،● مغادرة من والموقف السيارة، لسرعة تبًعا

يشعر ال قد العوامل، من وغيرها الطريق وظروف
ال الوظيفة أن أو التشغيل قيد الوظيفة أن السائق

األساس من تعمل
بالوظيفة● الخاصة بالتوجيه التحكم خاصية تلغى

القيادة لعجلة السائق بتشغيل
التوجيه● في المساعدة وظيفة اختبار تحاول ال
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القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

الحارة■ بمغادرة التحذير وظيفة
الضوضاء● بسبب اإلنذار جرس سماح يصعب قد

وغيرهما الصوتية الملفات وتشغيل الخارجية،
المسار● حافة تكن لم مستقيمة،*إذا أو واضحة

الحارة بمغادرة التنبيه وظيفة تعمل ال فقد
بنظام● المزودة يتمكنBSMالسيارة ال قد

مع التصادم خطر وجود تحديد من النظام
عدمه من المجاورة الحارة في المركبة

الحارة● بمغادرة التنبيه وظيفة اختبار تحاول ال
الحشائش:* مثل الطريق، وجانب األسفلت بين الحد

المنعطفات أو التربة أو
القيادة■ بعجلة اإلمساك عدم تحذير

تستحث تحذير رسالة تظهر التالية، المواقف في
الرمز ويظهر القيادة عجلة يمسك حتى السائق

عرض شاشة على التوضيحي الرسم في الموضح
ويتوقف السائق تحذير أجل من المتعددة المعلومات
بعجلة يمسك السائق أن النظام يحدد عندما التحذير
عجلة على يديك وضع على احرصدوًما القيادة
عن النظر بغض النظام، هذا استخدام عند القيادة

التحذيرات

دون● السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا
النظام تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك

القيادة، عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا
وقد السائق تحذير وسيتم جرس صوت فسيصدر

في التحذير هذا أيًضا يعمل مؤقتًا الوظيفة إلغاء يتم
عجلة تشغيل في السائق يستمر عندما نفسه الوقت

قصير لوقت القيادة
الحارة● تغادر لن السيارة أن النظام يحدد عندما

منحنى حول القيادة أثناء حارتها عن ستحيد بل
يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة حالة على بناء

تسير السيارة أن أيًضا النظام حدد وإذا التحذير

عن سابق وقت في التحذيرات تصدر منحنى، حول
مستقيم طريق على القيادة

دون● السيارة يقود السائق أن النظام حدد إذا
في المساعدة تشغيل أثناء القيادة بعجلة اإلمساك
المساعدة بوظيفة الخاصة القيادة بعجلة التحكم

التوجيه في
أثناء القيادة عجلة عن يديه رفع في السائق استمر إذا

القيادة، عجلة في التحكم في المساعدة عمل
كل في السائق تحذير وسيتم تحذير صوت فسيصدر
استمرار وقت يطول التحذير، صوت فيها يصدر مرة

التحذير صوت
السيارة■ ترنح من التحذير وظيفة

تشغيل أثناء تترنح السيارة أن النظام يحدد عندما
صوت سيصدر السيارة، ترنح من التحذير خاصية
المعلومات عرض شاشة على وسيظهر تحذير
تستحث رسالة من كال واحد وقت في المتعددة
والرمز الراحة من قسط أخذ أجل من السائق

التوضيحي الرسم في الموضح

يعمل ال فقد الطريق، وظروف السيارة على بناء
التحذير

التحذير■ رسالة
عرض شاشة على التالية التحذير رسالة ظهرت إذا

نظام مؤشر وأضاء المتعددة  LDAالمعلومات
وإصالحه الخلل تحري إجراء فاتبع البرتقالي، باللون
مختلفة، تحذير عرضرسالة تم إذا وأيًضا، المالئم

الشاشة على المعروضة اإلرشادات فاتبع
توجه● السير خط عن الخروج تحذير في "خلل

للوكيل"
افحص صحيحة بطريقة النظام يعمل ال ربما

تويوتا وكيل لدى السيارة
متاح"● غير السير خط عن الخروج "تحذير

P.212

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٢١٣

٤

HIGHLANDER HV_GH

القيادة٥-٤ دعم أنظمة استخدام

ةدايقلا

في عطل وجود بسبب مؤقتًا النظام إلغاء تم
أوقف الكاميرا مستشعر بخالف آخر مستشعر

نظام أعدLDAتشغيل ثم بسيطة، لمدة وانتظر ،
نظام أخرىLDAتشغيل مرة

بالسرعة● متاح غير السير خط عن الخروج "تحذير
الحالية"

تتجاوز السيارة سرعة ألن الوظيفة استخدام يتعذر
الخاصبنظام التشغيل تقليلLDAنطاق ينبغي

السرعة
بسرعة● متاح غير السير خط عن الخروج "تحذير

من تقريبا"50km/h أقل
نظام استخدام يمكن النخفاضسرعةLDAال نظًرا

عن بسرعة٥٠السيارة السيارة ُقد تقريبًا ساعة كم
أكثر٥٠تبلغ أو ساعة كم
الطلب■ حسب اإلعداد

قابلة ميزات الوظيفة إعدادات تغيير يمكن
← )٤٠٩صللتخصيص

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات■ عرض شاشة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
السرعة تعيين
المؤشرات

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
الكاملة السرعة نطاق مع *السرعة

سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في
تلقائيًا السيارة وتتوقف وتتباطأ تتسارع
التي السيارة في السرعة تغييرات لمطابقة
دواسة على الضغط يتم لم إذا حتى أمامك
السرعة، ثبات في التحكم وضع في الوقود

ثابتة سرعة عند السيارة تسير
في الراداري الديناميكي التحكم استخدم

على الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات
والحرة السريعة الطرق

سيارتين بين المسافة في التحكم وضع
)٢١٦ص←
←) السرعة ثبات في التحكم صوضع

٢٢٠(

النظام مكونات
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التشغيل■ مفاتيح

سيارتين بين المسافة مفتاح
" " RES+ المفتاح

ثبات في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح
السرعة

اإللغاء مفتاح
" " SET- المفتاح

تحذير
في■ الراداري الديناميكي التحكم استخدام قبل

الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات
بالسائق● المنوطة المسؤولية هي بأمان القيادة

النظام، على كلية تعتمد ال غيره دون وحده
حولك لما الدقيق االنتباه مع دائًما بأمان وقد

في● الراداري الديناميكي التحكم نظام يوفر
مساعدة الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات
السائق كاهل على من األعباء لتخفيف القيادة
المقدمة المساعدات على قيود ثمة ذلك، ومع

في تبالغ ال بعناية التالية الشروط اقرأ
دائًما والتزم النظام، هذا على االعتماد

القيادة أثناء بالحرص
صحيحة• بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

← أمامك التي ٢٢١صللسيارة
التحكم• وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو على السيارتين بين المسافة في
٢٢٢ص←

وتدفق● السرعة حد حسب المالئمة السرعة حدد
وحاالت الطريق وظروف المرور حركة
مسؤولية السائق يتحمل وغيرها الطقس

المضبوطة السرعة من التحقق
قد● عادية، بطريقة النظام يعمل عندما حتى

اكتشفها التي أمامك التي السيارة حالة تختلف
لذا، السائق يالحظها التي الحالة عن النظام
ويقيّم منتبًها، يظل أن دوًما السائق على يجب
ويقود مخاطر من موقف كل عليه ينطوي ما

أو النظام هذا على فقط االعتماد بأمان السيارة
القيادة أثناء السالمة يضمن النظام أن افتراض
الوفاة في والتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة إصابات وقوع أو
في● الراداري الديناميكي التحكم وضع بدل

إلى الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات
المفتاح باستخدام التشغيل، إيقاف وضع

عندما السرعة ثبات في التحكم لنظام الرئيسي
االستخدام قيد يكون ال

القيادة■ على المساعدة أنظمة بشأن تنبيهات
ألنه نظًرا التالية، االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
من المقدمة المساعدات على مفروضة قيود ثمة
وقوع في بذلك االلتزام عدم يتسبب وقد النظام

بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث
خطيرة

التالية● المسافة قياس في السائق مساعدة
في الراداري الديناميكي التحكم يختصنظام
فقط الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات

بين التالية المسافة تحديد في السائق بمساعدة
وال الطريق على أمامه التي والسيارة سيارته
القيادة أو باالستهتار تسمح آلية األمر هذا يمثل
يساعد أن يمكن نظاًما ليس وهو انتباه، دون

المنخفضة الرؤية ظروف في السائق
لما الكامل االنتباه السائق من مطلوبًا يزال وال

بالسيارة يحيط
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تحذير
التالية● المسافة على الحكم في السائق مساعدة

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام يحدد
كانت إذا ما الكاملة السرعة نطاق مع السرعة

التي والسيارة السائق سيارة بين التالية المسافة
وال المحدد النطاق ضمن الطريق على أمامه
لذا، أخرى أحكام أي اتخاذ على القدرة يمتلك

ومتيقًظا منتبًها يظل أن السائق على لزاًما يكون
في خطر وجود احتمالية ثمة كانت إذا ما ويحدد

موقف أي
السيارة● تشغيل في السائق مساعدة

في الراداري الديناميكي التحكم نظام يتضمن ال
وظائف الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات

أمامك المتحركة بالسيارات االصطدام منع يمكنها
أي هناك كانت إذا ولذلك، األمر هذا تجنب أو
السيطرة السائق على فيجب للخطر، احتمالية

على والتصرف السيارة على والمباشرة الفورية
الجميع سالمة لضمان المالئم النحو

التحكم■ استخدام فيها يتالءم ال التي المواقف
مع السرعة ثبات في الراداري الديناميكي

الكاملة السرعة نطاق
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم تستخدم ال

من أي في الكاملة السرعة نطاق مع السرعة
فقدان إلى بذلك القيام يؤدي قد التالية المواقف
حادث وقوع في يتسبب ما السيارة، على السيطرة

خطيرة إصابة أو الوفاة عن يسفر قد
مختلفة● دورية وأحداث مشاة بها التي الطرق

وغيرها
المتكدسة● المرور حاالت في
الحادة● المنعطفات ذات الطرق على
الملتفة● الطرق على
بالثلوج● المغطاة تلك مثل الزلقة، الطرق على

واألمطار
يشهد● حيث أو الشاهقة، المنحدرات على

والعادية الحادة بين تتراوح تغييرات الطريق
عند المعيّنة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد

بشدة منحدر سهل على القيادة

والحرة● السريعة للطرق المداخل في
بالقدر● سيئة الطقس ظروف تكون عندما

العمل من المستشعرات يمنع الذي الكافي
واألمطار والثلج الضباب صحيحة بطريقة

وغيرها الشديدة
السطح● على وغيرها وثلوج أمطار وجود عند

األمامية الكاميرا أو للرادار األمامي
التسارع● تتطلب التي المرور حركة ظروف في

متكرر بشكل والتباطؤ
الطوارئ● حاالت في القطر أثناء
باالقتراب● اإلنذار جرس صوت سماع عند

متكرر بشكل
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مسافة على السيارة أمام سيارات وجود الكتشاف الرادار الوضع هذا تقريبًا،١٠٠يوظف متر
بينكما مالئمة مسافة على الحفاظ على ويعمل أمامها، التي والسيارة سيارتك بين المسافة ويحدد
السيارتين بين المسافة مفتاح تشغيل طريق عن السيارتين بين المطلوبة السرعة تعيين أيًضا يمكن

السيارتين بين المسافة تقصر قد المنحدرات، فوق القيادة عند

الثابتة السرعة في التحكم على مثال
قادمة سيارات وجود عدم عند

السائق يحددها التي بالسرعة السيارة تتحرك
السرعة ثبات ومتابعة السرعة تخفيف على مثال

الظاهرة المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك التي السيارة تكون عندما
الكبير التخفيف يلزم عندما سيارتك سرعة من تلقائيًا يخفف النظام فإن أمامك، سيارة تحرك اكتشاف عند

النظام سيستجيب الوقت نفس في التوقف مصابيح ستضيء الفرامل النظام سيستخدم السيارة، سرعة في
حددها التي المسافة عند السيارتين بين المسافة على الحفاظ بهدف أمامك التي السيارة سرعة في للتغييرات
لمنع الكافي بالقدر السرعة خفض النظام على يتعذر عندما يحذرك أن هو االقتراب تحذير من الفائدة السائق

أمامك التي السيارة من سيارتك اقتراب
تبدأ بعدما التحكم نظام بواسطة السيارة تتوقف أيًضا سيارتك ستتوقف أمامك، التي السيارة تتوقف عندما

" المفتاح على اضغط التحرك، في أمامك التي التشغيلRESالسيارة لبدء الوقود دواسة على اضغط أو "
جعل في النظام في التحكم وظيفة تستمر التشغيل، بدء يتم لم إذا السرعة ثبات متابعة استئناف أجل من

متوقفة السيارة
بسرعة القيادة أثناء اليسرى المرورية الحارة إلى السيارة تحرك مع االنعطاف إشارة ذراع تشغيل  ٨٠عند

المجاورة السيارة تجاوز على لتساعد بسرعة السيارة سرعة ستزيد أكثر، أو ساعة كم
التسارع على مثال

سيارتين بين المسافة في التحكم وضع في القيادة
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المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك سيارات أي توجد ال عندما
السرعة ثبات وضع إلى أخرى مرة النظام يعود ثم المطلوبة السرعة إلى يصل حتى سرعتك من النظام يزيد

الثابتة

التحكم١ لنظام الرئيسي المفتاح على اضغط
في التحكم نظام لتنشيط السرعة ثبات في

السرعة ثبات
الراداري الديناميكي التحكم نظام مؤشر سيضيء
عرض شاشة على رسالة وستظهر السرعة ثبات في
أخرى مرة المفتاح على اضغط المتعددة المعلومات

السرعة ثبات في التحكم نظام تنشيط إللغاء
ثبات في التحكم نظام مفتاح على ضغطت إذا
لمدة الضغط في واستمررت الرئيسي  ١٫٥السرعة

في التحكم وضع في النظام فسيعمل أكثر، أو ثانية
←) السرعة )٢٢٠صثبات

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة

المفتاح خالل من المعيّنة السرعة تعديل
مفتاح على اضغط المعيّنة، السرعة لتغيير

 "+RES" أو "-SET" السرعة تظهر حتى
تعيينها المطلوب

تتوقف١ عندما باستثناء السرعة بزيادة قم
وضع في التحكم نظام بفعل السيارة
سيارتين بين المسافة في التحكم

السرعة٢ خفض على يعمل
المفتاح على اضغط الدقيق الضبط

المفتاح على االستمرار مع اضغط الكبير الضبط
السرعة إلى الوصول عند حرره ثم السرعة لتغيير

المطلوبة

في التحكم وضع السيارة سرعة تعيين
سيارتين بين المسافة

المعيّنة السرعة تعديل
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سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في
كما خفضها أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم

يلي
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل

ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في
المفتاح على الضغط

بمقدار الخفض أو الزيادة الكبير  ٥الضبط
ساعة الساعة٥أو١*كم في  ٨ميل
ساعة المفتاح٢*كم على الضغط استمر طالما

←) السرعة ثبات في التحكم وضع صفي
أو٢٢٠ المضبوطة السرعة زيادة ستتم ،

يلي كما خفضها
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل

ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في
المفتاح على الضغط

دام ما التغير في السرعة ستستمر الكبير الضبط
مستمًرا المفتاح على الضغط ظل

*١:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "km/hعند
*٢:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "MPHعند
دواسة خالل من المعيّنة السرعة زيادة

الوقود
الوقود١ دواسة بتشغيل السرعة زيادة

المرغوبة السيارة سرعة إلى للوصول
المفتاح"٢ على "SET- اضغط

المسافة تغيير إلى المفتاح على الضغط يؤدي
يلي كما السيارتين بين

طويلة١
متوسطة٢
قصيرة٣

على السيارتين بين المسافة تعيين تلقائيًا يتم
في التشغيل مفتاح يكون عندما الطويل الوضع

.ONالوضع
عرض أيًضا فسيتم أمامك، سيارة ثمة كانت إذا

السيارة عالمة

أن الحظ أدناه الجدول من مسافة حدد
السيارة بسرعة ترتبط المعروضة المسافات

المسافة٨٠البالغة تنخفض تزداد ساعة كم
توقف عند السيارة لسرعة وفًقا السيارتين بين
السيارة تتوقف التحكم، نظام بفعل السيارة
الموقف على تعتمد السيارتين بين مسافة عند

وضع سيارتين بين المسافة تغيير
سيارتين بين المسافة في التحكم

وضع سيارتين بين المسافة إعدادات
سيارتين بين المسافة في التحكم

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة
تقريبًا٥٠طويلة متًرا
تقريبًا٤٠متوسطة متًرا
تقريبًا٣٠قصيرة متًرا
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على اضغط أمامك، التي السيارة تحرك بدء بعد
. "RES+" المفتاح

السرعة ثبات متابعة أيًضا سيارتك ستستأنف
تبدأ أن بعد البنزين دواسة على ضغطت إذا

التحرك في أمامك التي السيارة

إلغاء١ إلى اإللغاء زر على الضغط يؤدي
السرعة في التحكم

على بالضغط السرعة في التحكم إلغاء أيًضا يتم
نظام بفعل السيارة تتوقف عندما الفرامل دواسة
إلى الفرامل دواسة على الضغط يؤدي ال التحكم،

الضبط إلغاء
المفتاح٢ على الضغط إلى "RES+" يؤدي

وإرجاع السرعة ثبات في التحكم استئناف
المعيّنة السرعة إلى السيارة سرعة

التي السيارة من بشدة سيارتك تقترب عندما
السرعة خفض تنفيذ ممكنًا يكون وال أمامك،
ثبات في التحكم طريق عن الكافي التلقائي
صوت وسيصدر الشاشة فستومض السرعة،
أن يمكن ذلك على مثال السائق لتنبيه الجرس
أمامك الطريق آخر سائق قطع حالة في يكون
على اضغط السيارات إحدى تتبع أنت بينما
بين المالئمة المسافة لتضمن الفرامل دواسة

السيارتين

عندما■ التحذيرات تصدر ال قد
حتى التحذيرات تصدر ال قد التالية، الحاالت في
صغيرة السيارتين بين المسافة تكون عندما

أمامك التي السيارة سرعة تتطابق عندما
تتجاوزها أو سيارتك سرعة

بسرعة أمامك التي السيارة تتحرك عندما
للغاية بطيئة

السرعة ثبات في التحكم سرعة تعيين بعد
فوًرا
الوقود دواسة على الضغط عند

عندما السرعة ثبات متابعة استئناف
التحكم نظام بفعل السيارة تتوقف
بين المسافة في التحكم وضع

سيارتين

السرعة في التحكم واستئناف إلغاء

وضع في القيادة االقتراب تحذير
سيارتين بين المسافة في التحكم
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السرعة، ثبات في التحكم وضع تحديد عند
دون المعينة السرعة على سيارتك ستحافظ
هذا حدد السيارتين بين المسافة في التحكم
في التحكم وظيفة تعمل ال عندما فقط الوضع
بسبب صحيحة بطريقة السيارتين بين المسافة

ذلك إلى وما الرادار اتساخ
السرعة،١ ثبات في التحكم تشغيل إيقاف مع

نظام مفتاح على االستمرار مع اضغط
لمدة الرئيسي السرعة ثبات في التحكم

أكثر١٫٥ أو ثانية
نظام مؤشر سيضيء المفتاح، على الضغط فور

بعد السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
التحكم نظام مؤشر إلى التحويل على سيعمل ذلك،

السرعة ثبات في
السرعة ثبات في التحكم وضع إلى التحويل يكون ال

إيقاف أثناء المفتاح تشغيل عند إال ممكنًا الثابتة
السرعة ثبات في التحكم وضع

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة

← السرعة إعداد ٢١٧صضبط
← السرعة إعداد واستئناف ٢١٩صإلغاء

ثبات■ في الراداري الديناميكي التحكم تعيين يمكن
عند الكاملة السرعة نطاق مع السرعة

الوضع● في السرعة تغيير ذراع .Dيكون
سرعة● تكون عندما المطلوبة السرعة تعيين يمكن

حوالي أكثر٣٠السيارة أو ساعة كم
أثناء السيارة سرعة تعيين يتم عندما ولكن

من أقل بسرعة سيتم٣٠القيادة تقريبًا، ساعة كم
على السرعة تقريبًا٣٠تعيين ساعة كم

السيارة■ سرعة ضبط بعد التسارع
الوقود دواسة باستخدام بالسيارة التسارع يمكن
ومع المعيّنة السرعة استئناف سيتم التسارع، بعد
السيارتين، بين المسافة في التحكم وضع أثناء ذلك

السرعة من ألدنى السيارة خفضسرعة يمكن
التي السيارة إلى المسافة على الحفاظ بهدف المعينة

أمامك
السرعة■ ثبات متابعة مع السيارة توقف عند
المفتاح● على الضغط توقف "RES+" يؤدي مع

ثبات متابعة استئناف إلى أمامك التي السيارة
التحرك في أمامك التي السيارة بدأت إذا السرعة

غضون على٣في الضغط بعد تقريبًا ثواٍن
المفتاح

في● التحرك في أمامك التي السيارة بدأت إذا
فستستأنف٣غضون سيارتك، توقف من ثواٍن

السرعة ثبات متابعة
بين■ المسافة في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

سيارتين
السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت في تلقائيًا

السرعة ثبات في التحكم وضع تحديد
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تنشيط● حال .VSCفي
تنشيط● الوقتTRCتم من لفترة
نظام● تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند
صحيحة● بطريقة االكتشاف المستشعر على يتعذر

بأخرى أو بطريقة تغطيته بسبب
االصطدام● قبل لما الفرامل تنشيط عند
اليد● فرامل تشغيل يتم
نظام● بفعل شديد منحدر على السيارة تتوقف

التحكم
بفعل● السيارة توقف عند يلي عما الكشف يتم

التحكم نظام
المقعد• حزام يرتدي ال السائق
السائق• باب فتح تم
لحوالي• السيارة دقائق٣توقفت

السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء تم إذا
فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي تلقائيًا
تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة يكون

السرعة■ ثبات في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء
في تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت
من● أكبر الفعلية السيارة ساعة١٦سرعة كم

المعيّنة السيارة سرعة من األقل وهو تقريبًا
من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٣٠تنخفضسرعة

تقريبًا ساعة كم
تنشيط● حال .VSCفي
تنشيط● الوقتTRCتم من لفترة
نظام● تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند
االصطدام● قبل لما الفرامل تنشيط عند
اليد● فرامل تشغيل يتم

تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء تم إذا
يكون فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي

تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة
الفرامل■ تشغيل

تتغير وقد الفرامل تشغيل صوت سماع يمكن
أعطاالً ليست هذه ولكن الفرامل، دواسة استجابة

بالنسبة■ التنبيهي الجرس وأصوات التحذير رسائل
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم الستخدام

الكاملة السرعة نطاق مع السرعة
إلى لإلشارة التحذيرية واألصوات الرسائل تُستَخدم
إلى بالحاجة السائق إلبالغ أو النظام في خلل وجود
تحذير عرضرسالة تم إذا القيادة أثناء الحذر توخي
الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

← التعليمات )١٨٧،٣٦٨صواتبع
صحيحة■ بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

أمامك التي للسيارة
استخدم عليها، واعتماًدا التالية الظروف حالة في
للنظام السرعة خفض يكون عندما الفرامل دواسة
يكون عندما الوقود دواسة استخدم أو كاٍف غير

ضروريًا التسارع
أنواع اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا

تنشيط يتم ال فقد صحيحة، بطريقة السيارات
←) باالقتراب ).٢١٩صالتحذير

فجأة● الطريق تقطع التي السيارات
منخفضة● بسرعات تسير التي السيارات
الحارة● نفس في تتحرك ال التي السيارات

المرورية
الصغيرة● الخلفية النهايات ذات السيارات

ذلك إلى وما حمولة دون من مقطورات

الحارة● نفس في تسير التي البخارية الدراجات
المرورية

المحيطة● السيارات بسبب الثلج أو المياه تناثر عند
المستشعر اكتشاف تخفي التي

ثقيلة● حمولة بسبب ألعلى سيارتك تشير عندما
األمتعة مقصورة في
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أمامك● التي للسيارة الخلوصاألرضي كان إذا
جًدا عاليًا

في■ التحكم وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح نحو على السيارتين بين المسافة

الفرامل دواسة استخدم التالية، الظروف حالة في
الضرورة حسب الموقف حسب الوقود، دواسة أو

اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا
يعمل ال فقد صحيحة، بطريقة أمامك التي السيارات

صحيحة بطريقة النظام
ضيقة● الحارات أو متعرًجا الطريق يكون عندما

في● موضعك أو القيادة عجلة تشغيل يكون عندما
مستقر غير الحارة

فجأة● سرعتها أمامك التي السيارة تخفض عندما
أو● النفق مثل بهيكل محاط طريق في القيادة عند

الجسر
بعد● المعينة السرعة إلى السيارة تناقصسرعة مع

الوقود دواسة تحرير طريق عن السيارة تسارع
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات■ عرض شاشة

المتعددة المعلومات عرض شاشة
السرعة تعيين
المؤشرات

التشغيل■ مفاتيح

سيارتين بين المسافة مفتاح
" " RES+ المفتاح

ثبات في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح
السرعة

اإللغاء مفتاح
" " SET- المفتاح

ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
*السرعة

سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في
لمطابقة تلقائيًا وتتباطأ السيارة تتسارع
أمامك، التي السيارة في السرعة تغييرات
الوقود دواسة على الضغط يتم لم إذا حتى
تسير السرعة، ثبات في التحكم وضع في

ثابتة سرعة عند السيارة
في الراداري الديناميكي التحكم استخدم
والطرق الحرة الطرق على السرعة ثبات

السريعة
سيارتين بين المسافة في التحكم وضع

)٢٢٥ص←
←) السرعة ثبات في التحكم صوضع

٢٢٨(

النظام مكونات

تحذير
الديناميكي■ التحكم نظام استخدام قبل

السرعة ثبات في الراداري
بالسائق● المنوطة المسؤولية هي بأمان القيادة

النظام، على كلية تعتمد ال غيره دون وحده
حولك لما الدقيق االنتباه مع دائًما بأمان وقد

في● الراداري الديناميكي التحكم نظام يوفر
لتخفيف القيادة في المساعدة السرعة ثبات
على قيود ثمة ذلك، ومع السائق عن العبء

المقدمة المساعدات
في تبالغ ال بعناية التالية الشروط اقرأ
دائًما والتزم النظام، هذا على االعتماد

القيادة أثناء بالحرص
صحيحة• بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

← أمامك التي ٢٣٠صللسيارة
التحكم• وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو على السيارتين بين المسافة في
٢٣٠ص←
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تحذير
وتدفق● السرعة حد حسب المالئمة السرعة حدد

وحاالت الطريق وظروف المرور حركة
مسؤولية السائق يتحمل وغيرها الطقس

المضبوطة السرعة من التحقق
قد● عادية، بطريقة النظام يعمل عندما حتى

اكتشفها التي أمامك التي السيارة حالة تختلف
لذا، السائق يالحظها التي الحالة عن النظام
ويقيّم منتبًها، يظل أن دوًما السائق على يجب
ويقود مخاطر من موقف كل عليه ينطوي ما

أو النظام هذا على فقط االعتماد بأمان السيارة
القيادة أثناء السالمة يضمن النظام أن افتراض
الوفاة في والتسبب حادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة إصابات وقوع أو
في● الراداري الديناميكي التحكم وضع بدل

التشغيل إيقاف وضع إلى السرعة ثبات
في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح باستخدام
االستخدام قيد يكون ال عندما السرعة ثبات

القيادة■ على المساعدة أنظمة بشأن تنبيهات
ألنه نظًرا التالية، االحتياطية التنبيهات بمراعاة قم
من المقدمة المساعدات على مفروضة قيود ثمة
وقوع في بذلك االلتزام عدم يتسبب وقد النظام

بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث
خطيرة

التالية● المسافة قياس في السائق مساعدة
الراداري الديناميكي التحكم نظام من يقصد ال

تحديد في السائق مساعدة سوى السرعة ثبات في
معينة وسيارة السائق سيارة بين التالية المسافة

تسمح آلية األمر هذا يمثل وال أمامه تسير
نظاًما ليس وهو انتباه، دون القيادة أو باالستهتار

الرؤية ظروف في السائق يساعد أن يمكن
المنخفضة

لما الكامل االنتباه السائق من مطلوبًا يزال وال
بالسيارة يحيط

التالية● المسافة على الحكم في السائق مساعدة
ثبات في الراداري الديناميكي التحكم نظام يحدد
سيارة بين التالية المسافة كانت إذا ما السرعة
ضمن تقع أمامه تسير معينة وسيارة السائق
أي اتخاذ على القدرة يمتلك وال معين نطاق

يظل أن السائق على لزاًما يكون لذا، أخرى أحكام
احتمالية ثمة كانت إذا ما ويحدد ومتيقًظا منتبًها

موقف أي في خطر وجود
السيارة● تشغيل في السائق مساعدة

في الراداري الديناميكي التحكم نظام يتضمن ال
االصطدام منع يمكنها وظائف السرعة ثبات

ذلك دون الحيلولة أو أمامك المتحركة بالسيارات
فيجب للخطر، احتمالية أي هناك كانت إذا ولذلك،
على والمباشرة الفورية السيطرة السائق على
لضمان المالئم النحو على والتصرف السيارة

الجميع سالمة
التحكم■ نظام الستخدام مالئمة غير حاالت

السرعة ثبات في الراداري الديناميكي
في الراداري الديناميكي التحكم نظام تستخدم ال
يؤدي قد التالية الحاالت من أي في السرعة ثبات
ما السيارة، على السيطرة فقدان إلى بذلك القيام
أو الوفاة عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب

خطيرة إصابة
مختلفة● دورية وأحداث مشاة بها التي الطرق

وغيرها
المتكدسة● المرور حاالت في
الحادة● المنعطفات ذات الطرق على
الملتفة● الطرق على
بالثلوج● المغطاة تلك مثل الزلقة، الطرق على

واألمطار
يشهد● حيث أو الشاهقة، المنحدرات على

والعادية الحادة بين تتراوح تغييرات الطريق
عند المعيّنة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد

بشدة منحدر سهل على القيادة
والحرة● السريعة للطرق المداخل في
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مسافة على السيارة أمام سيارات وجود الكتشاف الرادار الوضع هذا تقريبًا،١٠٠يوظف متر
بينكما مالئمة مسافة على الحفاظ على ويعمل أمامها، التي والسيارة سيارتك بين المسافة ويحدد
السيارتين بين المسافة مفتاح تشغيل طريق عن السيارتين بين المطلوبة السرعة تعيين أيًضا يمكن

السيارتين بين المسافة تقصر قد المنحدرات، فوق القيادة عند

الثابتة السرعة في التحكم على مثال
قادمة سيارات وجود عدم عند

السائق يحددها التي بالسرعة السيارة تتحرك
السرعة ثبات ومتابعة السرعة تخفيف على مثال

تحذير
بالقدر● سيئة الطقس ظروف تكون عندما

العمل من المستشعرات يمنع الذي الكافي
واألمطار والثلج الضباب صحيحة بطريقة

وغيرها الشديدة
السطح● على وغيرها وثلوج أمطار وجود عند

األمامية الكاميرا أو للرادار األمامي
التسارع● تتطلب التي المرور حركة ظروف في

متكرر بشكل والتباطؤ
الطوارئ● حاالت في القطر أثناء
باالقتراب● اإلنذار جرس صوت سماع عند

متكرر بشكل

سيارتين بين المسافة في التحكم وضع في القيادة
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الظاهرة المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك التي السيارة تكون عندما
الكبير التخفيف يلزم عندما سيارتك سرعة من تلقائيًا يخفف النظام فإن أمامك، سيارة تحرك اكتشاف عند

النظام سيستجيب الوقت نفس في التوقف مصابيح ستضيء الفرامل النظام سيستخدم السيارة، سرعة في
حددها التي المسافة عند السيارتين بين المسافة على الحفاظ بهدف أمامك التي السيارة سرعة في للتغييرات
لمنع الكافي بالقدر السرعة خفض النظام على يتعذر عندما يحذرك أن هو االقتراب تحذير من الفائدة السائق

أمامك التي السيارة من سيارتك اقتراب
بسرعة القيادة أثناء اليسرى المرورية الحارة إلى السيارة تحرك مع االنعطاف إشارة ذراع تشغيل  ٨٠عند

المجاورة السيارة تجاوز على لتساعد بسرعة السيارة سرعة ستزيد أكثر، أو ساعة كم
التسارع على مثال

المحددة السرعة من أبطأ سرعتها أمامك سيارات أي توجد ال عندما
السرعة ثبات وضع إلى أخرى مرة النظام يعود ثم المطلوبة السرعة إلى يصل حتى سرعتك من النظام يزيد

الثابتة

التحكم١ لنظام الرئيسي المفتاح على اضغط
في التحكم نظام لتنشيط السرعة ثبات في

السرعة ثبات
الراداري الديناميكي التحكم نظام مؤشر سيضيء
عرض شاشة على رسالة وستظهر السرعة ثبات في
أخرى مرة المفتاح على اضغط المتعددة المعلومات

السرعة ثبات في التحكم نظام تنشيط إللغاء
ثبات في التحكم نظام مفتاح على ضغطت إذا
لمدة الضغط في واستمررت الرئيسي  ١٫٥السرعة

في التحكم وضع في النظام فسيعمل أكثر، أو ثانية
←) السرعة )٢٢٨صثبات

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة

المفتاح خالل من المعيّنة السرعة تعديل
مفتاح على اضغط المعيّنة، السرعة لتغيير

 "+RES" أو "-SET" السرعة تظهر حتى

في التحكم وضع السيارة سرعة تعيين
سيارتين بين المسافة

المعيّنة السرعة تعديل
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تعيينها المطلوب

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

المفتاح على اضغط الدقيق الضبط
المفتاح على االستمرار مع اضغط الكبير الضبط
السرعة إلى الوصول عند حرره ثم السرعة لتغيير

المطلوبة
سيارتين، بين المسافة في التحكم وضع في

كما خفضها أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم
يلي

بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل
ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في

المفتاح على الضغط
بمقدار الخفض أو الزيادة الكبير  ٥الضبط

ساعة الساعة٥أو١*كم في ساعة٨ميل ) ٢*كم
المفتاح على الضغط استمر طالما

←) السرعة ثبات في التحكم وضع صفي
أو٢٢٨ المضبوطة السرعة زيادة ستتم ،

يلي كما خفضها
بمقدار الدقيق ساعة١الضبط في١أو١ *كم ميل

ساعة١٫٦الساعة فيها٢ *كم يتم مرة كل في
المفتاح على الضغط

دام ما التغير في السرعة ستستمر الكبير الضبط
مستمًرا المفتاح على الضغط ظل

*١:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "km/hعند
*٢:" بوحدة المعيّنة السرعة عرض "MPHعند

دواسة خالل من المعيّنة السرعة زيادة
الوقود

الوقود١ دواسة بتشغيل السرعة زيادة
المرغوبة السيارة سرعة إلى للوصول

المفتاح"٢ على "SET- اضغط

المسافة تغيير إلى المفتاح على الضغط يؤدي
يلي كما السيارتين بين

طويلة١
متوسطة٢
قصيرة٣

على السيارتين بين المسافة تعيين تلقائيًا يتم
في التشغيل مفتاح يكون عندما الطويل الوضع

.ONالوضع
عرض أيًضا فسيتم أمامك، سيارة ثمة كانت إذا

السيارة عالمة

أن الحظ أدناه الجدول من مسافة حدد
السيارة بسرعة ترتبط المعروضة المسافات

المسافة٨٠البالغة تنخفض تزداد ساعة كم
السيارة لسرعة وفًقا السيارتين بين

وضع سيارتين بين المسافة تغيير
سيارتين بين المسافة في التحكم

وضع سيارتين بين المسافة إعدادات
سيارتين بين المسافة في التحكم
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إلغاء١ إلى اإللغاء زر على الضغط يؤدي
السرعة في التحكم

على بالضغط السرعة في التحكم إلغاء أيًضا يتم
الفرامل دواسة

المفتاح٢ على الضغط إلى "RES+" يؤدي
وإرجاع السرعة ثبات في التحكم استئناف

المعيّنة السرعة إلى السيارة سرعة
السرعة ثبات في التحكم نظام يواصل ال ذلك، ومع

حوالي السيارة سرعة بلغت إذا ساعة٢٥عمله كم
أقل أو

التي السيارة من بشدة سيارتك تقترب عندما
السرعة خفض تنفيذ ممكنًا يكون وال أمامك،
ثبات في التحكم طريق عن الكافي التلقائي
صوت وسيصدر الشاشة فستومض السرعة،
أن يمكن ذلك على مثال السائق لتنبيه الجرس
أمامك الطريق آخر سائق قطع حالة في يكون

على اضغط السيارات إحدى تتبع أنت بينما
بين المالئمة المسافة لتضمن الفرامل دواسة

السيارتين

عندما■ التحذيرات تصدر ال قد
حتى التحذيرات تصدر ال قد التالية، الحاالت في
صغيرة السيارتين بين المسافة تكون عندما

أمامك التي السيارة سرعة تتطابق عندما
تتجاوزها أو سيارتك سرعة

بسرعة أمامك التي السيارة تتحرك عندما
للغاية بطيئة

السرعة ثبات في التحكم سرعة تعيين بعد
فوًرا
الوقود دواسة على الضغط عند

السرعة، ثبات في التحكم وضع تحديد عند
دون المعينة السرعة على سيارتك ستحافظ
هذا حدد السيارتين بين المسافة في التحكم
في التحكم وظيفة تعمل ال عندما فقط الوضع
بسبب صحيحة بطريقة السيارتين بين المسافة

ذلك إلى وما الرادار اتساخ
السرعة،١ ثبات في التحكم تشغيل إيقاف مع

نظام مفتاح على االستمرار مع اضغط

المسافة سيارتينخيارات بين المسافة
تقريبًا٥٠طويلة متًرا
تقريبًا٤٠متوسطة متًرا
تقريبًا٣٠قصيرة متًرا

السرعة في التحكم واستئناف إلغاء

وضع في القيادة االقتراب تحذير
سيارتين بين المسافة في التحكم

السرعة ثبات في التحكم وضع تحديد
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لمدة الرئيسي السرعة ثبات في التحكم
أكثر١٫٥ أو ثانية

نظام مؤشر سيضيء المفتاح، على الضغط فور
بعد السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
التحكم نظام مؤشر إلى التحويل على سيعمل ذلك،

السرعة ثبات في
السرعة ثبات في التحكم وضع إلى التحويل يكون ال

إيقاف أثناء المفتاح تشغيل عند إال ممكنًا الثابتة
السرعة ثبات في التحكم وضع

دواسة٢ باستخدام التباطؤ، أو بالتسارع قم
المطلوبة السرعة إلى للوصول الوقود،

سرعة عند أو٣٠للسيارة ساعة كم
المفتاح على واضغط   "SET-" أسرع

السرعة لتعيين
" مؤشر ثباتSETسيضيء في التحكم لنظام "

السرعة
هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح

المعيّنة السرعة
←) السرعة إعداد )٢٢٦صضبط

←) السرعة إعداد واستئناف )٢٢٨صإلغاء

في■ الراداري الديناميكي التحكم نظام تعيين يمكن
يكون عندما السرعة ثبات

الوضع● في السرعة تغيير ذراع .Dيكون
العنصر● هذا تعيين يمكن التحكم، وضع على بناء

التالية السرعات على
حوالي• سيارتين بين المسافة في التحكم وضع

أكثر٣٠ أو ساعة كم
حوالي• السرعة ثبات في التحكم  ٣٠وضع

أكثر أو ساعة كم
السيارة■ سرعة ضبط بعد التسارع

الوقود دواسة باستخدام بالسيارة التسارع يمكن
ومع المعيّنة السرعة استئناف سيتم التسارع، بعد
السيارتين، بين المسافة في التحكم وضع أثناء ذلك

السرعة من ألدنى السيارة خفضسرعة يمكن
التي السيارة إلى المسافة على الحفاظ بهدف المعينة

أمامك
بين■ المسافة في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء

سيارتين
السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت في تلقائيًا
من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٢٥تنخفضسرعة

تقريبًا ساعة كم
تنشيط● حال .VSCفي
تنشيط● الوقتTRCتم من لفترة
نظام● تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند
صحيحة● بطريقة االكتشاف المستشعر على يتعذر

بأخرى أو بطريقة تغطيته بسبب
االصطدام● قبل لما الفرامل تنشيط عند
اليد● فرامل تشغيل يتم

السيارتين بين المسافة في التحكم وضع إلغاء تم إذا
فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي تلقائيًا
تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة يكون

السرعة■ ثبات في التحكم لوضع التلقائي اإللغاء
في تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء سيتم

التالية الحاالت
من● أكبر الفعلية السيارة ساعة١٦سرعة كم

المعيّنة السيارة سرعة من األقل وهو تقريبًا
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من● أقل إلى الفعلية السيارة  ٣٠تنخفضسرعة
تقريبًا ساعة كم

تنشيط● حال .VSCفي
تنشيط● الوقتTRCتم من لفترة
نظام● تشغيل إيقاف .TRCأوVSCعند
االصطدام● قبل لما الفرامل تنشيط عند
اليد● فرامل تشغيل يتم

تلقائيًا السرعة ثبات في التحكم وضع إلغاء تم إذا
يكون فقد سابًقا، المذكورة األسباب غير سبب ألي

تويوتا بوكيل اتصل النظام في عطل ثمة
الفرامل■ تشغيل

تتغير وقد الفرامل تشغيل صوت سماع يمكن
أعطاالً ليست هذه ولكن الفرامل، دواسة استجابة

بنظام■ الخاصة التحذيرية واألصوات الرسائل
السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

إلى لإلشارة التحذيرية واألصوات الرسائل تُستَخدم
إلى بالحاجة السائق إلبالغ أو النظام في خلل وجود
تحذير عرضرسالة تم إذا القيادة أثناء الحذر توخي
الرسالة فاقرأ المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

←) التعليمات )٣٦٨،  ١٨٧صواتبع
صحيحة■ بطريقة المستشعر اكتشاف عدم عند

أمامك التي للسيارة
استخدم عليها، واعتماًدا التالية الظروف حالة في
للنظام السرعة خفض يكون عندما الفرامل دواسة
يكون عندما الوقود دواسة استخدم أو كاٍف غير

ضروريًا التسارع
أنواع اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا

تنشيط يتم ال فقد صحيحة، بطريقة السيارات
←) باالقتراب ).٢٢٨صالتحذير

فجأة● الطريق تقطع التي السيارات
منخفضة● بسرعات تسير التي السيارات
الحارة● نفس في تتحرك ال التي السيارات

المرورية
الصغيرة● الخلفية النهايات ذات السيارات

ذلك إلى وما حمولة دون من مقطورات

الحارة● نفس في تسير التي البخارية الدراجات
المرورية

المحيطة● السيارات بسبب الثلج أو المياه تناثر عند
المستشعر اكتشاف تخفي التي

ثقيلة● حمولة بسبب ألعلى سيارتك تشير عندما
األمتعة مقصورة في

أمامك● التي للسيارة الخلوصاألرضي كان إذا
جًدا عاليًا

في■ التحكم وظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح نحو على السيارتين بين المسافة

الفرامل دواسة استخدم التالية، الظروف حالة في
الضرورة حسب الموقف حسب الوقود، دواسة أو

اكتشاف من يتمكن ال قد المستشعر ألن نظًرا
يعمل ال فقد صحيحة، بطريقة أمامك التي السيارات

صحيحة بطريقة النظام
ضيقة● الحارات أو متعرًجا الطريق يكون عندما
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في● موضعك أو القيادة عجلة تشغيل يكون عندما
مستقر غير الحارة

فجأة● سرعتها أمامك التي السيارة تخفض عندما
أو● النفق مثل بهيكل محاط طريق في القيادة عند

الجسر
بعد● المعينة السرعة إلى السيارة تناقصسرعة مع

الوقود دواسة تحرير طريق عن السيارة تسارع

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات■ عرض شاشة

السرعة تعيين
المؤشرات

التشغيل■ مفاتيح

" " RES+ المفتاح
ثبات في التحكم لنظام الرئيسي المفتاح

السرعة
اإللغاء مفتاح

" " SET- المفتاح

السرعة ثبات في *التحكم

للحفاظ السرعة ثبات في التحكم استخدم
دواسة تشغيل دون المعيّنة السرعة على

البنزين

النظام مكونات
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التحكم١ لنظام الرئيسي المفتاح على اضغط
في التحكم نظام لتنشيط السرعة ثبات في

السرعة ثبات
السرعة ثبات في التحكم نظام مؤشر سيضيء

نظام تنشيط إللغاء أخرى مرة المفتاح على اضغط
السرعة ثبات في التحكم

للوصول٢ بالسيارة التباطؤ أو بالتسارع قم
على واضغط للسيارة المطلوبة السرعة إلى

السرعة "SET-" المفتاح لتعيين
السرعة ثبات في التحكم نظام عرضمؤشر سيتم

"SETشاشة على وضعها تم التي والسرعة "
المتعددة المعلومات عرض

هي المفتاح على عندها ضغطت التي السرعة تصبح
المعيّنة السرعة

مفتاح على اضغط المعينة، السرعة لتغيير

 "+RES" أو "-SET" إلى الوصول يتم حتى
المطلوبة المعينة السرعة

السرعة١ زيادة على يعمل
السرعة٢ خفض على يعمل

االتجاه في المفتاح على اضغط الدقيق الضبط
المطلوب

المفتاح على االستمرار مع اضغط الكبير الضبط
يلي كما خفضها أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم

بمقدار الدقيق يتم١الضبط مرة كل في ساعة كم
المفتاح على الضغط فيها

أو المضبوطة السرعة زيادة ستتم الكبير الضبط
المفتاح تحرير يتم حتى مستمر بشكل خفضها

إلغاء١ إلى اإللغاء زر على الضغط يؤدي
الثابتة السرعة في التحكم

دواسة على بالضغط السرعة إعدادات إلغاء أيًضا يتم

السيارة سرعة ضبط

المعيّنة السرعة تعديل

السرعة في التحكم واستئناف إلغاء
الثابتة
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الفرامل
المفتاح٢ على الضغط إلى "RES+" يؤدي

الثابتة السرعة في التحكم استئناف
أكبر السيارة سرعة تكون عندما االستئناف يتوفر

تقريبًا٣٠من ساعة كم

عندما■ السرعة ثبات في التحكم تعيين يمكن
الوضع● في السرعة تغيير ذراع .Dيكون
من● أعلى السيارة سرعة ساعة٣٠تكون كم

تقريبًا
السيارة■ سرعة ضبط بعد التسارع
الوقود● دواسة باستخدام بالسيارة التسارع يمكن

المعيّنة السرعة استئناف سيتم التسارع، بعد
السرعة،● ثبات في التحكم إلغاء دون من حتى

األول بالتسارع المعيّنة السرعة زيادة يمكن
على الضغط ثم المعيّنة السرعة إلى للسيارة

الجديدة "SET-" المفتاح السرعة لتعيين
السرعة■ ثبات في للتحكم التلقائي اإللغاء

في تلقائيا السرعة ثبات في التحكم نظام إلغاء يتم
التالية الحاالت من أي

من● أكبر الفعلية السيارة ساعة١٦سرعة كم
المعيّنة السرعة من األقل وهو تقريبًا

من● أقل الفعلية السيارة ساعة٣٠سرعة كم
تقريبًا

تنشيط● حال .VSCفي
تنشيط● الوقتTRCتم من لفترة
نظام● تشغيل إيقاف  TRCأوVSCعند

نظام إيقاف مفتاح على .VSCبالضغط
اليد● فرامل تشغيل يتم
السرعة■ تثبيت نظام في "خلل الرسالة ظهرت إذا

المعلومات عرض شاشة على للوكيل" توجه
المتعددة

السرعة ثبات في التحكم نظام مفتاح على اضغط
اضغط ثم النظام، تفعيل إللغاء واحدة مرة الرئيسي
تعذر إذا تنشيطه إلعادة أخرى مرة المفتاح على
ألغي إذا أو السرعة ثبات في التحكم سرعة تعيين

ثمة يكون فقد تنشيطه، فور السرعة ثبات في التحكم

افحص السرعة ثبات في التحكم نظام في عطل
تويوتا وكيل لدى السيارة

تحذير
السرعة■ ثبات في التحكم نظام تشغيل لتجنب

الخطأ بطريق
السرعة ثبات في التحكم نظام تشغيل أوقف

السرعة ثبات في التحكم نظام مفتاح باستخدام
استخدامه عدم عند الرئيسي

ثبات■ في التحكم لنظام المالئمة غير الحاالت
السرعة

من أي في السرعة ثبات في التحكم تستخدم ال
التالية المواقف

على السيطرة فقدان إلى بذلك القيام يؤدي قد
عن يسفر قد حادث وقوع في يتسبب ما السيارة،

خطيرة إصابة أو الوفاة
المتكدسة● المرور حاالت في
الحادة● المنعطفات ذات الطرق على
الملتفة● الطرق على
بالثلوج● المغطاة تلك مثل الزلقة، الطرق على

واألمطار
االنحدار● شديدة التالل على

عند المعيّنة السرعة السيارة سرعة تتجاوز قد
بشدة منحدر سهل على القيادة

الطوارئ● حاالت في القطر أثناء
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات في التحكم مفاتيح

العمياء النقطة مراقبة إيقاف تشغيل
وظيفة تعطيل مؤشرBSMعند يضيء ،BSM 

OFF.
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات
للمرايا العمياء النقطة في سيارة وجود اكتشاف عند
تقترب سيارة ثمة أن أو الخلفية للرؤية الخارجية
مؤشر فسيضيء العمياء، النقطة تجاه الخلف من

الجانب في الخلفية للرؤية الخارجية المرايا
تجاه االنعطاف إشارة ذراع تحريك عند المكتشف
المرآة يومضمؤشر اكتشافه، تم الذي الجانب

الخلفية للرؤية الخارجية

الخلفية■ للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية
من يكون قد القوية، الشمس أشعة في الوجود أثناء

للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية الصعب
الخلفية

المخفية■ المنطقة مراقبة "نظام عرضالرسالة عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة على متاح" غير

بالمصد إلخ، الطين أو الثلج أو الجليد يلحق قد
←) المستشعرات حول يفترض٢٣٥صالخلفي

إزالة بعد العادي التشغيل وضع إلى النظام يعود أن
الخلفي المصد فوق من إلخ، والطين، والثلج الجليد
بشكل المستشعرات تعمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة
للغاية باردة أو حارة بيئات في القيادة عند طبيعي

المنطقة■ مراقبة نظام في "خلل الرسالة عرض عند
عرض شاشة على للوكيل" توجه المخفية

المتعددة المعلومات
افحص المستشعر في انحراف عطل هناك يكون قد

تويوتا وكيل لدى السيارة
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

BSMالعمياء النقطة *مراقبة

يستخدم نظام هو العمياء النقطة مراقبة
على مثبتة خلفية جانبية رادارية مستشعرات

على الخلفي المصد من الداخلي الجزء
في السائق لمساعدة واأليمن األيسر الجانبين

الحارات تغيير عند السالمة ضمان

تحذير
النظام■ بخصوصاستعمال تنبيهات

اآلمنة القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق
مع آمن، نحو على القيادة على دائًما احرص

المحيطة األشياء مراقبة مراعاة
تكميلية وظيفة عن عبارة العمياء النقطة مراقبة
السيارات إحدى بوجود السائق تنبيه على تعمل

للرؤية الخارجية للمرايا العمياء النقطة في
من مسرعة تقترب سيارة ثمة أن أو الخلفية

للغاية كثيًرا تعتمد ال العمياء النقطة تجاه الخلف
للوظيفة يمكن ال حيث العمياء النقطة مراقبة على
لذا آمنًا، أمًرا الحارات تغيير كان إذا ما تحدد أن
حادث وقوع إلى عليها الزائد االعتماد يؤدي فقد

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر
في صحيح نحو على يعمل ال قد النظام ألن نظًرا
أمان من بنفسه السائق تأكد فإن معينة، ظروف

ضروريًا أمًرا يعد الموقف

النظام مكونات
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ةدايقلا

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
الوظيفة إيقاف لتشغيل

على١ مفاتيحأواضغط من
وحدد العدادات في التحكم

على٢ مفاتيحأواضغط من
وحدد العدادات في اضغطالتحكم ثم ،

على

تحذير
الجانبي■ الراداري المستشعر مع التعامل

الخلفي
خلف مثبتة العمياء النقطة مراقبة مستشعرات

للسيارة الخلفي المصد من واأليمن األيسر الجانب
نظام عمل لضمان يلي ما الحظ التوالي على

صحيح بشكل العمياء النقطة مراقبة
والمنطقة● المستشعر نظافة على حافظ

األوقات جميع في المصد على به المحيطة
المنطقة أو المستشعرات أحد اتساخ حالة في
تغطيتها أو الخلفي المصد على به المحيطة

العمياء، النقطة مراقبة وظيفة تعمل ال قد بالجليد،
←) تحذير عرضرسالة في٢٣٤صوسيتم

السيارة وُقد الجليد أو األوساخ أِزل الحالة، هذه
وظيفة عمل شروط توفير ص (←BSMمع

تختِف١٠لمدة٢٣٧ لم إذا تقريبًا دقائق
السيارة فحص فاطلب التحذيرية، الرسالة

تويوتا وكيل بواسطة

المنطقة● أو المستشعر على ملصقات تضع ال
الخلفي المصد به المحيطة

المحيطة● المنطقة أو المستشعرات تعرض ال
قوية لصدمات المصد على بها

موضعه، عن قليالً المستشعرات أحد تحرك إذا
اكتشاف يتم ال وقد النظام، في خلل يحدث فقد

صحيح نحو على السيارات
فحصسيارتك اطلب التالية، الحاالت في

تويوتا وكيل بواسطة
المنطقة• أو المستشعرات أحد تعرض إذا

قوي الصطدام به المحيطة

بأحد• المحيطة المنطقة تعرضت إذا
تم إذا أو االنبعاج، أو للخدش المستشعرات

منها جزء فصل
المستشعر● تفكيك إلى تعمد ال
المحيطة● المنطقة أو المستشعر بتعديل تقم ال

الخلفي المصد على به
إلى● الخلفي المصد أو المستشعر احتاج إذا

بوكيل فاتصل االستبدال، أو التركيب اإلزالة
تويوتا

غير● لون بأي الخلفي المصد طالء إلى تعمد ال
المعتمد تويوتا لون

العمياء النقطة مراقبة إيقاف تشغيل
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العمياء■ النقطة مراقبة بواسطة اكتشافها يمكن التي السيارات
السيارات عن للكشف خلفية جانبية رادارية مستشعرات العمياء النقطة مراقبة نظام يستخدم
عبر السيارات هذه بوجود السائق ويخبر المجاورة، الحارات في تسير التي الخلف من القادمة

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا في الموجودة المؤشرات

النقاط الخلفية للرؤية الخارجية المرايا باستخدام مرئية غير مناطق في تتحرك التي السيارات
العمياء

للرؤية الخارجية المرايا باستخدام المرئية غير المناطق من سريًعا تقترب التي السيارات
العمياء النقاط الخلفية

العمياء■ النقطة مراقبة اكتشاف مناطق
أدناه موضحة بها السيارات اكتشاف يمكن التي المناطق

إلى االكتشاف منطقة نطاق يمتد
إلى٠٫٥حوالي السيارة٣٫٥متر جانب من ١ *متر

الخلفي١ المصد أمام تقريبًا متر
الخلفي٣ المصد من تقريبًا أمتار
إلى٣ تقريبًا الخلفي٦٠أمتار المصد من ٢ *متًرا

العمياء النقطة مراقبة تشغيل
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و:١* السيارة جانب بين المنطقة اكتشاف السيارة٠٫٥يتعذر جانب من متر
ما:٢* السيارة، اكتشاف فرصة تضاءلت المكتشفة، والسيارة سيارتك بين السرعة في االختالف زاد كلما

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا وميضمؤشر أو إضاءة في يتسبب

عندما■ للتشغيل قابلة العمياء النقطة مراقبة تكون
عند للعمل جاهزة العمياء النقطة مراقبة تكون

التالية الحاالت جميع استيفاء
التشغيل● قيد العمياء النقطة مراقبة تكون
آخر● وضع أي في السرعة تغيير ذراع تكون عندما

الوضع .Rبخالف
من● أكبر السيارة تقريبًا١٦سرعة ساعة كم
وجود■ باكتشاف العمياء النقطة مراقبة ستقوم

عندما السيارات إحدى
سيارة وجود العمياء النقطة مراقبة نظام سيكتشف

التالية المواقف في االكتشاف منطقة في
المجاور● المرورية الحارة في سيارة تتجاوز

سيارتك
المجاورة● المرورية الحارة في سيارة تتجاوز

ببطء
تغير● عندما االكتشاف منطقة أخرى سيارة تدخل

المرورية الحارة
العمياء■ النقطة مراقبة فيها تتمكن لن التي الحاالت

السيارات اكتشاف من
األنواع الكتشاف مصممة غير العمياء النقطة مراقبة

األشياء أو و السيارات من التالية
الهوائية،● الدراجات الصغيرة، النارية الدراجات

إلخ *المشاة،

المعاكس● باالتجاه تسير التي السيارات
والمركبات● والالفتات والجدران السياجات

المماثلة الثابتة واألشياء *المتوقفة

نفس● في الموجودة الخلف من القادمة السيارات
المرورية *الحارة

بُعد● على تتحرك التي مرورية٢السيارات حارات
سيارتك *من

بسرعة● سيارتك تتجاوزها التي *السيارات
السيارات:* إحدى اكتشاف يتم قد للظروف، وفًقا

األشياء أو و
النقطة■ مراقبة فيها تعمل ال قد التي الحاالت

صحيح نحو على العمياء
اكتشاف● على العمياء النقطة مراقبة تعمل ال قد

التالية الحاالت في صحيح نحو على السيارات
المستشعر• تعرض بسبب المستشعر انحراف عند

قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو
على• به المحيطة المنطقة أو المستشعر تغطية عند

أو الثلوج أو الجليد أو بالطين الخلفي المصد
إلخ الالصقات، إحدى

خالل• راكدة بمياه مغطى طريق على القيادة عند
أو الغزيرة األمطار مثل السيئة الطقس أحوال

الضباب أو الجليد
صغيرة• مسافة بمجرد سيارات عدة اقتراب عند

منها كل بين
بين• فقط قصيرة مسافة هناك تكون عندما

أمامك التي والسيارة سيارتك
سيارتك• سرعة بين كبير فرق هناك يكون عندما

االكتشاف منطقة تدخل التي السيارة وسرعة
سيارتك• بين السرعة في االختالف يكون عندما

متغيًّرا أمامك التي والسيارة
بنفس• االكتشاف منطقة في السيارة تدخل عندما

تقريبًا سيارتك سرعة
التوقف،• موضع من سيارتك تشغيل تبدأ عندما

االكتشاف منطقة في السيارة تظل
نحو• على حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند

إلخ الطريق، على منحدر المرتفعات، مثل متتابع،
وتعرجات• التواءات بها طرق على القيادة عند

مستوية غير طرق وأسطح متتالية
عريضة،• المرورية السيارات حارات تكون عندما

السيارة وتكون الحارة حافة عند القيادة عند أو
جًدا بعيدة التالية المرورية الحارة في الموجودة

سيارتك عن
الهوائية• الدراجة حاملة مثل ملحقات تركيب عند

السيارة من الخلفية الجهة على
سيارتك• ارتفاع بين كبير فرق هناك يكون عندما

االكتشاف منطقة تدخل التي السيارة وارتفاع
مباشرة• العمياء النقطة مراقبة تشغيل فور
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العمياء● النقطة مراقبة نظام كشف حاالت تزيد قد
في أجسام أو و سيارات عن ضرورة دون

التالية الحاالت
المستشعر• تعرض بسبب المستشعر انحراف عند

قوية لصدمة به المحيطة المنطقة أو
وجدار• سيارتك بين قصيرة المسافة تكون عندما

االكتشاف منطقة دخل إلخ، لحماية، درابزين أو
نحو• على حادة منحدرات وأسفل أعلى القيادة عند

إلخ الطريق، على منحدر المرتفعات، مثل متتابع،
أو• ضيقة، المرورية السيارات حارات تكون عندما

ودخلت مرورية، حارة حافة على القيادة عند
الحارات غير مرورية حارة في تسير سيارة

الكشف منطقة في المجاورة المرورية
وتعرجات• التواءات بها طرق على القيادة عند

مستوية غير طرق وأسطح متتالية
زلقة• اإلطارات تكون عندما
بين• فقط قصيرة مسافة هناك تكون عندما

أمامك التي والسيارة سيارتك
الهوائية• الدراجة حاملة مثل ملحقات تركيب عند

السيارة من الخلفية الجهة على

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

المستشعرات■ أنواع

األمامية الزاوية مستشعرات
الوسطى األمامية المستشعرات
الخلفية الزاوية مستشعرات

الوسطى الخلفية المستشعرات
العرض■ شاشة

مثل جسم، عن المستشعرات تكشف عندما
المعلومات عرض شاشة على رسم يظهر جدار،

نظام وشاشة األمامية والشاشة المتعددة
السيارة بين والمسافة للموضع تبًعا الصوت

سيارة ركن على المساعدة مستشعر
*تويوتا

سيارتك بين المسافة المستشعرات تقيس
عند أو الجدران، مثل بها، المحيطة واألشياء
للدخول المناورة أو للسيارة المتوازي الركن
شاشة عبر المعلومات وتُرَسل جراج، إلى

األمامية والشاشة المتعددة عرضالمعلومات
احرص والجرس الصوت نظام وشاشة
عند المحيطة المنطقة تفقد على دائًما

النظام هذا استخدام

النظام مكونات
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والجسم
والشاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة

األمامية

األمامي الزاوية مستشعر اكتشاف
األوسط األمامي المستشعر اكتشاف
الخلفي الزاوية مستشعر اكتشاف
األوسط الخلفي المستشعر اكتشاف

الصوت نظام شاشة
الصوت نظام شاشة على عرضرسم سيتم

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
ركن على المساعدة مستشعر تعطيل لتمكين

←) تويوتا )٨٦صسيارات
على١ لتحديدأواضغط

على٢ ثملتحديدأواضغط
على اضغط

على المساعدة مستشعر وظيفة تعطيل عند
إيقاف مؤشر يضيء تويوتا، سيارات ركن

تويوتا سيارات ركن على المساعدة مستشعر
).٦٦ص←

حدد النظام، تمكين شاشةإلعادة على
وحدد المتعددة، المعلومات قمعرض ثم ،

يظل فسوف النظام، تعطيل تم إذا بتشغيله
على التشغيل مفتاح إدارة عند حتى معطالً

التشغيلONوضع مفتاح إيقاف بعد

على المساعدة مستشعر إيقاف تشغيل
تويوتا سيارات ركن

تحذير
ركن■ على المساعدة مستشعر استعمال عند

تويوتا سيارات
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

القدرة عدم إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد حيث
يتسبب قد ما آمن، نحو على السيارة قيادة على

حادث وقوع في
تزيد● التي السرعات في المستشعر تستعمل ال

ساعة١٠على كم
الخاصة● االكتشاف مناطق إن حيث

لالستجابة المتاحة والفترات بالمستشعرات
الرجوع أو لألمام التحرك عند محدودة
بالسيارة المحيطة المناطق تفقد للخلف،
تتعلق لغايات السيارة جوانب خاصًة
باستخدام ببطء بالقيادة وقم بالسالمة،

السيارة بسرعة للتحكم الفرامل
مناطق● ضمن الكماليات تركيب إلى تعمد ال

المستشعرات اكتشاف
أسفل● الموجودة المنطقة اكتشاف يتم ال

مباشرة المصدات
األجسام أو الرقيقة اللوحات اكتشاف يتم ال قد
منها، االقتراب عند المستشعر من ارتفاًعا األقل

المرات إحدى في اكتشافها تم ولو حتى
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التالية■ الحاالت في النظام تشغيل يمكن
الوضع● في التشغيل مفتاح .ONيكون
ركن● على المساعدة مستشعر وظيفة تكون عندما

التشغيل قيد تويوتا سيارات
حوالي● من أدنى السيارة سرعة  ١٠تكون

ساعة كم
الوضع● بخالف السرعة تغيير .Pذراع
على■ متاح" غير الفراغ "سونار الرسالة ظهرت إذا

المتعددة المعلومات عرض شاشة
سطح● على باستمرار المياه تدفق يكون قد

الغزيرة األمطار سقوط عند مثًال المستشعر،
يعود فإنه طبيعي، أمر هذا أن النظام يرى عندما

حالته إلى
أطراف● أحد فصل بعد التهيئة إجراء يتم لم ربما

←) النظام بتهيئة قم توصيله وإعادة البطارية
في٢٤١ص الرسالة هذه استمرار حالة في

لدى السيارة افحص التهيئة، بعد حتى الظهور
تويوتا وكيل

نظف■ متاح غير الفراغ "سونار الرسالة ظهرت إذا
عرض شاشة على الركن" مساعدة حساس

المتعددة المعلومات
والثلج بالجليد المستشعرات من مستشعر يغطى قد
من إلخ، واألوساخ، والثلج الجليد أِزل إلخ واألوساخ،
الطبيعي وضعه إلى النظام إلرجاع المستشعر فوق
مستشعر على الجليد تراكم نتيجة ذلك، إلى باإلضافة

تحذير
الوظيفة■ تعطيل حاالت

قد ألنها الوظيفة، بتعطيل قم التالية، الحاالت في
لالصطدام إمكانية أي وجود عدم من على تعمل

السلكي● هوائي أو صد بعمود مجهزة السيارة
ضباب مصابيح أو

مستشعر● أو الخلفي أو األمامي المصد يتلقى
قوية صدمة المستشعرات من

نظام● بخالف تعليق نظام تركيب حالة في
تعليق نظام تويوتا من األصلي التعليق

شابه ما أو منخفض
القطر● عروات تركيب حالة في
مضيئة● بخلفية معدنية ترخيصسيارة لوحة

مثبتة
ركن■ على المساعدة مستشعر استخدام عند

تويوتا سيارات
نحو على النظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في

إلى وما المستشعر، في خلل وجود بسبب صحيح
تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص اطلب ذلك

على● المساعدة مستشعر تشغيل يومضمؤشر
ويصدر مضيئًا، يبقى أو تويوتا سيارات ركن

شيء أي اكتشاف يتم لم إذا تنبيه صوت
بالمستشعر● المحيطة المنطقة اصطدمت إذا

قوية لصدمة تعرضت أو ما، بشيء
ما● بشيء الشبكة أو المصد اصطدم إذا
مع● مضيئة بقائها أو الشاشة وميض حالة في

يكون ما باستثناء تنبيه، صوت صدور عدم
الصوت كتم وظيفة تشغيل حال

بفحص● أوالً فقم العرض، في خطأ حدث إذا
المستشعر

أو ثلوج وجود عدم من بالرغم الخطأ حدث إذا
وجود يرجح المستشعر، على طين أو جليد

المستشعر في عطل

السيارة■ غسل عند مالحظات
من قوية لدفعات المستشعر تعّرضمنطقة ال

البخار أو الماء
بخلل المستشعر إصابة إلى يؤدي قد ذلك عمل

لغسل● عاٍل بضغط غاسلة استخدام عند
مباشرًة؛ المستشعرات برش تقم ال السيارة،
من مستشعر إصابة في ذلك يتسبب فقد

بخلل المستشعرات
توجه● ال السيارة، لتنظيف البخار استخدام عند

مبالغ بصورة المستشعرات من بالقرب البخار
من مستشعر إصابة في ذلك يتسبب فقد فيها؛

بخلل المستشعرات
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ةدايقلا

قد المنخفضة، الحرارة درجات في المستشعرات من
المستشعر يتمكن ال قد أو تحذير عرضرسالة يتم
الجليد، ذوبان بمجرد ما جسم عن الكشف من

الطبيعي وضعه إلى النظام سيعود
البطارية■ أطراف أحد فصل حالة فولط١٢في

توصيله وإعادة
بقيادة قم النظام، لتهيئة تهيئة إلى النظام يحتاج

لمدة األمام إلى مستقيم بشكل أو٥السيارة ثواٍن
سرعة على أكثر٣٥أكثر أو تقريبًا ساعة كم

المستشعر■ اكتشاف معلومات
االستعمال● أثناء التالية الحاالت تحدث قد
نطاق• داخل المستشعرات اكتشاف مناطق تنحصر

والخلفي األمامي بالمصدين المحيطة المناطق
للسيارة

مسافة• تكون قد أخرى، وعوامل الجسم لشكل تبًعا
تماًما الكشف يتعذر قد أو قصيرة، الكشف

للغاية• كبيرة بصورة األشياء أحد اقتراب حالة في
اكتشافه يتم ال فربما المستشعر، من

عن• الكشف بين قصيرة تأخير مدة هناك ستكون
السرعات في حتى الشاشة على وعرضها األجسام

في الجسم يدخل بأن احتمال ثمة المنخفضة،
العرضعلى يتم أن قبل المستشعر كشف منطقة

التحذير تنبيه صوت وصدور الشاشة
بسبب• التنبيه صوت سماع الصعب من يكون قد

الناتجة الضوضاء أو الصوت نظام صوت مستوى
الهواء تكييف نظام من الهواء تدفق عن

كانت• إذا المصد سماع الصعب من يكون قد
صوتًا تصدر األخرى األنظمة مصّدات

بشكل■ الوظيفة فيها تعمل ال قد التي الحاالت
صحيح

والبيئة السيارة ظروف من معينة ظروف تؤثر قد
عن الكشف على المستشعر قدرة على المحيطة

معينة بحاالت قائمة يلي فيما صحيح بشكل األجسام
ذلك فيها يحدث أن يمكن

من● مستشعر على جليد أو ثلج أو أوساخ ثمة
هذه سيحل المستشعرات تنظيف المستشعرات

المشكلة
المتجمدة● المنطقة تذويب مجمد مستشعر ثمة

المشكلة هذه سيحل
وجود حالة في خاصًة، البارد الطقس في

المستشعر عرضشاشة يتم قد مجمد، مستشعر

عن الكشف يتم ال قد أو طبيعي، غير بشكل
مثالً جدار أجسام،

األشكال● من شكل بأي مغطى مستشعر
المنطقة● أو المستشعر حرارة درجة تكون عندما

البرودة أو الحرارة شديدة حوله التي
أو● الوعورة شديدة الطرق على القيادة عند

العشب أو بالحصى المغطاة الطرق أو المنحدرات
مليئة● بالسيارة المجاورة المنطقة كانت إذا

أو السيارات، تنبيه آالت بسبب بالضوضاء
الَمركبات فرامل أو النارية، الدراجات محركات
تصدر أخرى صاخبة أصوات أي أو الضخمة،

صوتية فوق موجات
المساعدة● بمستشعرات مزودة أخرى سيارة ثمة

الجوار في السيارة ركن على
المطر● أو الرذاذ من بطبقة مغلف مستشعر ثمة

الغزير
مثلما● الماء، من كبيرة لكمية المستشعر تعرض إذا

مغمور طريق على القيادة عند الحال يكون
بالمياه

شديدة● بدرجة السيارة إمالة عند
أو● مرتفع رصيف من السيارة اقتراب حالة في

منحٍن
المستشعر● من جًدا األجسام اقتربت إذا
صحيح■ بشكل عنها الكشف يتم ال قد التي األجسام

عنه المستشعر كشف دون الجسم شكل يحول قد
التالية خاصباألجسام اهتمام إيالء عليك

إلخ● الحبال، السياجات، األسالك،
تمتص● التي األخرى والمواد والثلج القطن

الصوتية الموجات
الحادة● الزوايا ذات األشياء
المنخفضة● األشياء
البارزة● العلوية المقاطع ذات الطويلة األشياء

سيارتك اتجاه في للخارج
أنواًعا ارتدائهم حالة األشخاصفي اكتشاف يتم ال قد

المالبس من معينة
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الجرس■ صوت مستوى تعديل
شاشة من الجرس صوت مستوى تعديل يمكن

المتعددة المعلومات عرض
لتغيير العدادات في التحكم مفاتيح استخدم

←) )٨٦صاإلعدادات
على١ لتحديدأواضغط
على٢ وأواضغط ثملتحديد

على االستمرار مع اضغط
على٣ اضغط ثم الصوت مستوى حدد

سيتغير المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل
بين الصوت .٣و٢و١مستوى

مؤقتًا■ الجرس صوت كتم
عرض شاشة على الصوت كتم زر سيظهر

لكتم ما اكتشافشيء عند المتعددة المعلومات
على اضغط الجرس، صوت

الحاالت في تلقائيًا الصوت كتم إلغاء سيتم
التالية
السرعة تغيير ذراع وضع تغيير عند
معينة سرعًة السيارة سرعة تتجاوز عندما
أو المستشعرات أحد في خلل وجود عند

مؤقتًا متاح غير النظام

يدويًا التشغيل وظيفة تعطيل عند
التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عند

المستشعرات■ اكتشاف نطاق

تقريبًا١٠٠ سم
تقريبًا١٥٠ سم
تقريبًا٦٠ سم

الخاص االكتشاف نطاق البياني الرسم يظهر
للمستشعرات يمكن ال أنه الحظ بالمستشعرات
من للغاية قريبة تكون التي األشياء عن الكشف

السيارة
تبًعا يتغير أن المستشعرات اكتشاف لنطاق يمكن

إلخ الجسم، لشكل

الصوت■ نظام وشاشة األمامية والشاشة المتعددة المعلومات عرض شاشة
عرض شاشة على الجسم إلى التقريبية المسافة عرض سيتم ما، جسم عن مستشعر كشف عند

الجسم إلى المسافة تصبح أن بمجرد األمامية والشاشة الصوت نظام وشاشة المتعددة المعلومات
المسافة تومضشرائح قد قصيرة،

الجسم إلى التقريبية إلى١٥٠المسافة األوسط*سم٦٠سم الخلفي المستشعر

الجرس صوت مستوى ضبط

المستشعرات عرضكشف شاشة
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*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى١٠٠المسافة األوسط*سم٦٠سم األمامي المستشعر

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى٦٠المسافة *سم٤٥سم

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى٤٥المسافة *سم٣٠سم

*:←) ممكنة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
الجسم إلى التقريبية إلى٣٠المسافة ١*سم١٥سم

المتعددة المعلومات عرض الصوتشاشة نظام األماميةشاشة الشاشة

المتعددة المعلومات عرض الصوتشاشة نظام األماميةشاشة الشاشة

المتعددة المعلومات عرض الصوتشاشة نظام األماميةشاشة الشاشة

المتعددة المعلومات عرض الصوتشاشة نظام األماميةشاشة الشاشة
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*١:←) معطلة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
ببطء:٢* المسافة ستومضشرائح
من أقل الجسم إلى التقريبية ١*سم١٥المسافة

*١:←) معطلة تلقائيًا التنبيه صوت كتم )٢٤٤صوظيفة
بسرعة:٢* المسافة ستومضشرائح

الجسم■ إلى والمسافة التنبيه صوت تشغيل
المستشعرات عمل عند تنبيه صوت يصدر

مع أسرع نحٍو على التنبيه صوت يصدر
اقتراب عند الجسم من السيارة اقتراب
بمسافة منها القريب الشيء من  ٣٠السيارة
نحو على تنبيه صوت يصدر تقريبًا، سم

متواصل
جسمين عن الكشف يتم أكثر٢عندما أو

ألقرب التنبيه صوت يصدر واحد، وقت في
نطاق في أكثر أو جسم حل إذا  ٣٠جسم

صوت فسيصدر السيارة، من تقريبًا سم
متكرر، نحو على طويلة كنغمة التنبيه

سريعة بومضات متبوًعا
بدء بعد تلقائيًا التنبيه صوت كتم وظيفة

بين المسافة كانت إذا التنبيه، صوت صدور

لم عنه الكشف تم الذي والكائن السيارة
التنبيه صوت كتم فسيتم أقصر، تصبح
بين المسافة بلغت إذا ذلك، ومع تلقائيًا

والجسم تعمل٣٠السيارة فلن أقل، أو سم
الوظيفة هذه

←) التنبيه أصوات مستوى تعديل صيمكن
٢٤٢(

المعلومات عرض شاشة
الصوت٢*المتعددة نظام األمامية٢*شاشة الشاشة

المعلومات عرض شاشة
الصوت٢*المتعددة نظام األمامية٢*شاشة الشاشة
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

العدادات في التحكم مفاتيح
وظيفة إيقاف .RCTAتشغيل
وظيفة تعطيل مؤشرRCTAعند يضيء ،RCTA 

OFF.
الخلفية للرؤية الخارجية المرايا مؤشرات
الجانب من المقتربة السيارات إحدى اكتشاف عند
تومضمؤشرات للسيارة، األيسر أو األيمن الخلفي

الخلفية للرؤية الخارجية المرايا
الصوت نظام شاشة

أو اليمين جهة من تقترب سيارة عن الكشف تم إذا
عرضرمز فسيتم السيارة، خلف  (RCTAاليسار

على٢٤٧ص← عنه الكشف تم الذي للجانب
التوضيحي الرسم هذا يُظهر الصوت نظام شاشة

السيارة جانبي كال من تقترب لسيارة مثاالً
تنبيه RCTAصوت

الجانب من المقتربة السيارات إحدى اكتشاف تم إذا
يصدر فسوف للسيارة، األيسر أو األيمن الخلفي

تنبيه صوت

العدادات في التحكم مفاتيح استخدم
وظيفة تعطيل )٨٦ص. (←RCTAلتمكين

على١ لتحديدأواضغط
على٢ لتحديدأواضغط

"RCTAعلى اضغط ثم "
وظيفة تعطيل مؤشرRCTAعند يضيء ،RCTA 

OFF←) المعلومات٦٦ص عرض شاشة على
تشغيل إيقاف فيها يتم مرة كل في المتعددة
الوضع إلى حالته تغيير ثم التشغيل، ،ONمفتاح

وظيفة تمكين تلقائيًاRCTAسيتم

المرورRCTAوظيفة حركة تنبيه
*الخلفية

وظيفة المستشعراتRCTAتستخدم
الخلفية الجانبية المثبتةBSMالرادارية

هذه من يقصد الخلفي المصد خلف
من التحقق على السائق مساعدة الوظيفة
عند بسهولة مرئية تكون ال التي المناطق

الخلف إلى الرجوع

النظام وظيفةمكونات إيقاف RCTAتشغيل
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الخلفية■ للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية
من يكون قد القوية، الشمس أشعة في الوجود أثناء

للرؤية الخارجية المرايا مؤشر رؤية الصعب
الخلفية

تنبيه■ صوت RCTAسماع
تنبيه صوت سماع يصعب وسطRCTAقد

ارتفاع عند الحال يكون مثلما الصاخبة، األصوات
الصوت نظام صوت مستوى

الخلفية■ المرور حركة "تحذير الرسالة عرض عند
المتعددة المعلومات عرض شاشة على متاح" غير

إلخ، الطين، أو الجليد أو الثلج أو المياه تلحق قد
←) المستشعرات حول الخلفي ) ٢٣٥صبالمصد

بالمصدر لحقت التي إلخ، والطين، والثلج المياه إزالة
طبيعي بشكل تعمل حتى المستشعرات حول الخلفي
طبيعي بشكل الوظيفة تعمل ال قد ذلك، إلى باإلضافة

للغاية باردة أو حارة بيئات في القيادة عند
الخلفية■ الجانبية الرادارية المستشعرات
٢٣٥ص←

الجرس■ صوت مستوى تعديل
شاشة من الجرس صوت مستوى تعديل يمكن

المتعددة المعلومات عرض
لتغيير العدادات في التحكم مفاتيح استخدم

←) )٨٦صاإلعدادات
على١ لتحديدأواضغط
على٢ لتحديدأواضغط

علىRCTAو" االستمرار مع اضغط ثم "
.

على٣ اضغط ثم الصوت مستوى حدد
سيتغير المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل

بين الصوت .٣و٢و١مستوى
مؤقتًا■ الجرس صوت كتم

عرض شاشة على الصوت كتم زر سيظهر
لكتم ما اكتشافشيء عند المتعددة المعلومات

على اضغط الجرس، صوت
الحاالت في تلقائيًا الصوت كتم إلغاء سيتم

التالية
السرعة تغيير ذراع وضع تغيير عند
معينة سرعًة السيارة سرعة تتجاوز عندما
مؤقتًا التشغيل وظيفة إلغاء عند
يدويًا التشغيل وظيفة تعطيل عند
التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عند

تحذير
الوظيفة■ بخصوصاستخدام تنبيهات

اآلمنة القيادة عن الوحيد المسؤول هو السائق
مع آمن، نحو على القيادة على دائًما احرص

المحيطة األشياء مراقبة مراعاة
وظيفةRCTAوظيفة مجرد عن عبارة هي

إحدى باقتراب السائق تنبيه على تعمل تكميلية
األيسر أو األيمن الخلفي الجانب من السيارات

وظيفة ألن نظًرا تعملRCTAللسيارة ال قد
تأكد فإن معينة، ظروف في صحيح نحو على

أمًرا يعد الموقف أمان من بنفسه السائق
هذه على الزائد االعتماد يؤدي وقد ضروريًا
أو الوفاة عن يُسفر حادث، وقوع إلى الوظيفة

خطيرة إصابات وقوع

مالحظة
وظيفة■ استخدام RCTAقبل

المستشعرات من بالقرب أجسام تضع ال

الجرس صوت مستوى ضبط
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وظيفة■ RCTAعمل
وظيفة منRCTAتستخدم القادمة السيارات عن للكشف خلفية جانبية رادارية مستشعرات

وميض عبر السيارات هذه بوجود السائق وتنبه السيارة، خلف يسرة أو يمنة تسير التي الخلف
تنبيه صوت وصدور الخلفية للرؤية الخارجية المرايا في الموجودة المؤشرات

المقتربة السيارات
المقتربة السيارات اكتشاف مناطق

RCTAعرضرمز■
اليمين جهة من تقترب سيارة عن الكشف تم إذا
يلي عرضما فسيتم السيارة، خلف اليسار أو

الصوت نظام شاشة على
العرض طريقة مراقبة شاشة مثال

جانبي من تقترب السيارات البانورامية
السيارة

بوظيفة■ الخاصة االكتشاف RCTAمناطق
أدناه موضحة بها السيارات اكتشاف يمكن التي المناطق

RCTAوظيفة
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بالسيارات السائق تنبيه التنبيه لصوت يمكن
أبعد مسافة من بسرعة القادمة

مثال

وظيفة■ عندماRCTAتكون للتشغيل قابلة
وظيفة الحاالتRCTAتعمل جميع استيفاء عند

التالية
الوضع● في التشغيل مفتاح .ONيكون
وظيفة● .RCTAتشغيل
الوضع● في السرعة تغيير ذراع .Rيكون
حوالي● من أدنى السيارة سرعة  ٨تكون

ساعة كم
بين● تتراوح المقتربة السيارة ساعة٨سرعة كم
تقريبًا٢٨و ساعة كم

وظيفة■ فيها تتمكن ال التي منRCTAالظروف
السيارات اكتشاف

التاليةRCTAوظيفة األنواع الكتشاف مصممة غير
األشياء أو و السيارات من

مباشرًة● الخلف من القادمة السيارات
انتظار● مساحة في للخلف ترجع التي السيارات

لسيارتك مجاورة
اكتشافها● للمستشعرات يمكن ال التي السيارات

عوائق وجود بسبب

والمركبات● والالفتات والجدران السياجات

المماثلة الثابتة واألشياء *المتوقفة

الهوائية،● الدراجات الصغيرة، النارية الدراجات
إلخ *المشاة،

سيارتك● عن المبتعدة السيارات
السيارات● وقوف أماكن من تقترب التي السيارات

سيارتك *بجوار
السيارات:* إحدى اكتشاف يتم قد للظروف، وفًقا

األشياء أو و
وظيفة■ فيها تعمل ال قد التي  RCTAالظروف

صحيحة بطريقة
وظيفة● تتمكن ال اكتشافRCTAقد من

التالية المواقف في صحيح نحو على السيارات
تعرض• قوية صدمة بفعل مستشعر ينحرف عندما

به المحيطة المنطقة بفعل أو لها
ملصق،• أو الجليد أو الثلج أو الطين يغطي عندما

المصد على به المحيطة المنطقة أو مستشعًرا إلخ،
الخلفي

خالل• راكدة بمياه مغطى طريق على القيادة عند
أو الغزيرة األمطار مثل السيئة الطقس أحوال

الضباب أو الجليد
صغيرة• مسافة بمجرد سيارات عدة اقتراب عند

منها كل بين
من• الخلفي الجزء من سيارة اقتراب حالة في

سريًعا سيارتك
السيارة• بمؤخرة قطر عروة تركيب عند
في• حاد بتغير منحدر على للخلف الرجوع عند

المستوى

المقتربة السيارة التنبيهسرعة مسافة
التقريبية

سريعة٢٨ ساعة متًرا٢٠كم
بطيئة٨ ساعة متر٥٫٥كم

A
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انتظار• منطقة من خروًجا للخلف الرجوع عند
مسطحة شبه بزاوية

وظيفة• تشغيل مباشرةRCTAفور
أثناء• مباشرة الهجين النظام تشغيل بدء فور

وظيفة RCTAتشغيل
إحدى• اكتشاف من المستشعرات تتمكن ال عندما

عوائق وجود بسبب السيارات

وظيفة● فيها تقوم التي الحاالت تزداد  RCTAقد
غير نحو على ما لجسٍم أو و سيارة باكتشاف

التالية الظروف في ضروري
سيارتك• بجانب سيارة تمر عندما
ألحد• مواجهة االنتظار مساحة تكون عندما

الشارع هذا في تسير سيارات وجود مع الشوارع،

سيارتك• بين الفاصلة المسافة تكون عندما
الفتة أو جدار أو سياج مثل المعدنية واألجسام

موجات تعكس قد والتي متوقفة، سيارة أو
قصيرة مسافة السيارة مؤخرة تجاه كهربائية

السيارة• بمؤخرة قطر عروة تركيب عند

المتعددة المعلومات عرض شاشة
القيادة وضع اختيار مفتاح

أو األمام إلى القيادة وضع تحديد مفتاح حرك
شاشة على المطلوب القيادة وضع لتحديد الخلف

المتعددة المعلومات عرض
العادي١ الوضع

والهدوء الوقود استهالك في المثالي التوازن يوفر
العادية للقيادة مالئم الديناميكي واألداء

الرياضي٢ الوضع
القوي التسارع لتوفير الهجين النظام في يتحكم
التوجيه وقود الوضع هذا أيًضا يغير والسريع

عند سريعة استجابة إلى الحاجة عند مالئًما ليجعله
الكثير بها التي الطرق على القيادة عند مثالً القيادة،

التعرجات من
الوضع مؤشر سيضيء الرياضي، الوضع تحديد عند

الرياضي

القيادة وضع اختيار مفتاح

لتالئم القيادة أوضاع اختيار الممكن من
واالستخدام القيادة ظروف

القيادة وضع تحديد
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بالبيئة٣ الرفيقة االقتصادية القيادة وضع
Eco

وضع في التسارع على السائق  Ecoيساعد
النمط إضفاء خالل من الوقود استهالك من ويحّسن

في وبالتحكم الخانق خصائص على المتوسط
التبريد التدفئة الهواء تكييف نظام تشغيل

القيادة وضع تحديد مؤشرEcoعند سيضيء ،
القيادة .Ecoوضع

القيادة■ الوضع في الهواء تكييف نظام تشغيل
Eco

القيادة وضع سرعةEcoفي في التحكم يتم ،
باإلجراءات قم الوقود فعالية لتحسين المروحة

الهواء تكييف أداء لزيادة التالية
●←) المروحة سرعة )٢٦٧صضبط
القيادة● وضع Ecoإلغاء
القيادة■ وضع إلغاء
وضع● ويعود تلقائيًا الرياضي الوضع إلغاء يتم

مفتاح إيقاف يتم عندما العادي الوضع إلى القيادة
التشغيل

القيادة● ووضع العادي الوضع إلغاء يتم  Ecoال
كان إذا حتى آخر قيادة وضع تحديد يتم حتى
إلغاء يتم فلن اإليقاف، وضع في التشغيل مفتاح

ووضع العادي تلقائيًاEcoالوضع

القطر وضع مفتاح على اضغط
القطر وضع تشغيل يتم المفتاح، على الضغط عند
عرض شاشة على القطر وضع مؤشر ويضيء

المتعددة المعلومات
مؤشر يتوقف أخرى، مرة المفتاح على الضغط عند

القطر وضع

سيارات القطر )AWDوضع

تحكم بإجراء يقوم نظاًما القطر وضع يعد
قوةAWDألنظمة في والتحكم والفرامل

الطرق على القيادة تشغيل لمساعدة القيادة
ذلك إلى ما أو الوعرة،

تحذير
القطر■ وضع استخدام قبل

عدم يؤدي قد التالية االحتياطات مراعاة من تأكد
متوقع غير حادث وقوع إلى بذلك االلتزام

قبل● القطر وضع مؤشر إضاءة من تحقق
يكون عندما القطر وضع يعمل لن القيادة

اإليقاف قيد المؤشر
حدود● لتوسيع مخصص غير القطر وضع

الطريق ظروف من بعناية تحقق السيارة
بحرص القيادة وتابع

القيادة● قبل الطريق ظروف من بعناية تحقق
على للقيادة مناسب القطر وضع إن حيث

القطر وضع بأن احتمال هناك الوعرة، الطرق
بظروف يتعلق فيما مالءمة األكثر يكون ال

األخرى الطرق

القطر وضع تشغيل
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القطر■ وضع
القيادة● عند لالستخدام مخصًصا القطر وضع يعد

في المفتاح بتشغيل تقم ال الوعرة الطرق على
األخرى المواقف

يمكنه● بحيث السيارة في القطر وضع يتحكم
القيادة عند القيادة قوة من األقصى الحد استخدام
فعالية تقل قد لذلك، ونتيجة الوعرة الطرق على
وضع يكون عندما بالقيادة مقارنتها عند الوقود

اإليقاف قيد القطر
متواصل● بشكل القطر وضع استخدام حالة في

ذات األجزاء على الحمل يزيد طويلة، زمنية لفترة
فّعال بشكل التشغيل النظام على يتعذر وقد صلة

القطر■ وضع إلغاء عند
تلقائيًا، القطر وضع إلغاء يتم التالية، الحاالت في

تشغيله تم إذا حتى
●←) القيادة وضع تغيير )٢٤٩صعند
التشغيل● مفتاح تشغيل إيقاف عند
القطر■ وضع تشغيل أثناء

تعد ال ولكنها التالية، المواقف أنواع تحدث قد
أعطال

عجلة● أو السيارة جسم في باهتزازات تشعر قد
القيادة

المحرك● حجيرة من التشغيل صوت يُسمع قد
السيارة■ فحص الضروري من يكون عندما

تويوتا وكيل بواسطة
بالنظام أعطال هناك يكون قد التالية، المواقف في

الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
وضع● يكون بينما االنزالق مؤشر يضيء عندما

التشغيل قيد القطر

حتى● مضاء غير القطر وضع مؤشر يكون عندما
القطر وضع مفتاح على الضغط من بالرغم
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المدارECBنظام■ الفرامل نظام
إلكترونيًا

قوة توليد على إلكترونيًا المدار النظام يعمل
الفرامل لعمل مناظرة فرملة

■ABSلالنغالق المانعة الفرامل نظام
استعمال عند العجالت قفل منع على يساعد

استعمال حالة في أو مفاجئ، نحو على الفرامل
زلق طريق سطح على القيادة أثناء الفرامل

الفرامل■ مساعدة نظام
دواسة على الضغط بعد أكبر فرملة قوة يولد
وضع وجود النظام يكتشف عندما الفرامل

االضطراري اإليقاف يستدعي
■VSCالسيارة اتزان في التحكم نظام

عند االنزالق على السيطرة على السائق يساعد
طرق على االنعطاف أو المفاجئ االنحراف

زلقة
األنظمة في تعاونيًا تحكًما  ABSيوفر

.EPSوVSCوTRCو
عند االتجاه ثبات على الحفاظ على يساعد

طريق عن الزلقة الطرق أسطح على االنزالق
التوجيه أداء في التحكم

■TRCالجر في التحكم نظام
السيارة دفع قدرة على الحفاظ في يساعد

بدء عند الفراغ في الدفع عجالت دوران ويمنع
طرق على سرعتها زيادة أو السيارة تشغيل

زلقة
النشط■ االنعطاف في )ACAالمساعدة

الجانب إلى السيارة انحراف منع على يساعد
العجالت فرملة في التحكم خالل من الخارجي

أثناء السرعة زيادة محاولة عند الداخلية
االنعطاف

على■ االنطالق بدء على المساعدة منظم
المرتفعات

عند للخلف السيارة تحرك من الحد على يساعد
المرتفعات أحد صعود بدء

■EPSالمعزز الكهربائي التوجيه نظام
الجهد مقدار لتقليل كهربائيًا موتوًرا يستعمل

القيادة عجلة إلدارة إليه تحتاج الذي
■E-Four

يتبدلAWDنظام الطلب عند اإللكتروني
إلى األمامية بالعجالت القيادة من تلقائيًا

العجالت بجميع وفًقاAWDالقيادة
التعامل ضمان على يساعد ما القيادة، لظروف
حيث الظروف على أمثلة والثبات السيارة مع

إلى النظام أوAWDسيتبدل االنعطاف عند
التسارع أو السير بدء أو المرتفع صعود

الثلج بسبب زلًقا الطريق سطح يكون وعندما
إلخ المطر، أو

■VDIMلديناميكيات المتكاملة اإلدارة
السيارة

بنظام المتكامل التحكم ونظامABSيوفر
ونظام الفرامل  VSCونظامTRCمساعدة

القيادة على المساعدة أنظمة

تعمل القيادة، وأداء أمان على للحفاظ
ألوضاع استجابًة تلقائيًا التالية األنظمة

لديك معلوًما ليكن ولكن المختلفة القيادة
وينبغي تكميلية أنظمة هي األنظمة هذه أن

تشغيل عند للغاية عليها االعتماد عدم
السيارة

القيادة على المساعدة أنظمة ملخص
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على االنطالق بدء على المساعدة ومنظم
ونظام EPSالمرتفعات

عند السيارة اتزان على المحافظة على يساعد
التحكم طريق عن الزلقة الطرق على االنحراف
والمساعدة الهجين، النظام وخرج بالفرامل،

التوجيه على
الطوارئ■ حاالت في الفرامل إشارة

تومضوامضات فجأة، الفرامل استخدام عند
من القادمة السيارة لتنبيه تلقائيًا الطوارئ

الخلف
السيارة■ كانت إذا الثانوية التصادم فرامل

بذلك مزودة
بنظام هوائية وسائد مستشعر اكتشاف عند

SRSستتحكم النظام، وتشغيل تصادم وجود
خفض في تلقائيًا الفرامل ومصابيح الفرامل
احتمالية تقليل في للمساعدة السيارة سرعة
الثانوي االصطدام بسبب الضرر من المزيد

أنظمة■ عمل TRC/VSC/ABSعند
أنظمة عمل أثناء االنزالق مؤشر سيومضمصباح

TRC/VSC/ABS.

نظام■ TRCتعطيل
الثلج، أو األوساخ أو الطين في السيارة تعلق عندما

يخفضنظام الهجينTRCقد النظام طاقة
مفتاح على الضغط للعجالت إليقافالموجهة

السيارة تحريك لك األسهل من يجعل قد النظام
لتحريرها

نظام تشغيل مفتاحTRCإليقاف على اضغط ،

بسرعة وحرره
عرض السحب" سيتم بقوة التحكم نظام إيقاف   "تم

المتعددة المعلومات عرض شاشة على
المفتاح على النظاماضغط لتشغيل أخرى مرة

أخرى مرة

نظامي■ مًعاVSCوTRCإيقاف
النظامين تشغيل معVSCوTRCإليقاف اضغط ،
المفتاح على مناالستمرار أثناء٣ألكثر ثواٍن

السيارة توقف
مؤشر ضوء عرضVSC OFFسيضيء وسيتم

على السحب" بقوة التحكم نظام إيقاف "تم الرسالة
المتعددة المعلومات عرض *شاشة

المفتاح على النظاماضغط لتشغيل أخرى مرة
أخرى مرة

بنظام:* المزودة السيارات نظامPCSفي
تعطيل أيًضا سيتم ، االصطدام قبل التحذير

مصباح سيضيء متاًحا كان إذا فقط النظام
التحذير شاشةPCSنظام على رسالة وستظهر

←) المتعددة المعلومات )١٨٩صعرض
عرض■ شاشة على الرسالة عرض يتم عندما

تعطيل تم قد أنه مبينة المتعددة المعلومات
TRCمفتاح على الضغط تم قد يكن لم لو حتى

نظام حالةTRCتعطيل في مؤقتة بصورة
تويوتا بوكيل اتصل المعلومات، ظهور استمرار

االنطالق■ بدء على المساعدة منظم تشغيل شروط
المرتفعات على

منظم سيعمل التالية، األربعة الشروط استيفاء عند
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المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة
بخالف● آخر وضع في السرعة تغيير ذراع وجود

الوضعPالوضع القيادةNأو بدء عند
المنحدرات أحد على صعوًدا للخلف لألمام

السيارة● توقف
الوقود● دواسة على الضغط عدم
اليد● فرامل تعشيق عدم
االنطالق■ بدء على المساعدة لمنظم التلقائي اإللغاء

المرتفعات على
بدء على المساعدة منظم تشغيل إيقاف سيتم

التالية الحاالت من أي في المرتفعات على االنطالق
الوضع● إلى السرعة تغيير ذراع نقل NأوPتم
الوقود● دواسة على الضغط
اليد● فرامل تعشيق
دواسة● تحرير بعد األكثر على ثانيتين مرور

الفرامل
نظام■ عن الناتجة واالهتزازات ،ABSاألصوات

ونظام الفرامل، مساعدة ونظامVSCونظام ،
TRCعلى االنطالق بدء على المساعدة ومنظم ،

المرتفعات
تحرر● عندما المحرك حجيرة من صوت يُسمع قد

تشغيل بدء عند متكرر، نحٍو على الفرامل دواسة
مباشرًة السيارة تحرك بدء بعد أو الهجين النظام
من أي في عطل حدوث إلى يشير ال الصوت هذا

األنظمة هذه
األنظمة● عمل أثناء التالية الحاالت من أي تحدث قد

حدوث إلى منها أي يشير وال أعاله المذكورة
عطل

وعجلة• السيارة جسم في باهتزازات تشعر قد
القيادة

السيارة• توقف بعد حتى الموتور صوت يُسمع قد
نظام■ تشغيل ECBصوت

نظام تشغيل صوت يُسمع الحاالتECBقد في
عطل حدوث إلى يشير ال هذا ولكن التالية،

عند● المحرك حجيرة من تشغيل صوت سماع
الفرامل دواسة استعمال

الجزء● من الفرامل نظام محرك صوت سماع
السائق باب فتح عند للسيارة األمامي

عند● المحرك حجيرة من تشغيل صوت سماع
النظام تشغيل إيقاف بعد دقيقتين أو دقيقة مرور

الهجين
المساعدة■ نظام تشغيل عند واالهتزازات األصوات

النشط االنعطاف في
قد النشط، االنعطاف في المساعدة نظام تشغيل عند
نظام من التشغيل أثناء واهتزازات أصوات تصدر

عطالً ذلك يعد وال الفرامل،
نظام■ تشغيل EPSصوت

للمحرك صوت يُسمع قد القيادة، عجلة استعمال عند
خلل وجود يعني ال هذا طنين صوت

نظام■ فاعلية EPSانخفاض
نظام فاعلية خفض درجةEPSيتم ارتفاع لتجنب

القيادة عجلة استعمال تكرار عند كثيًرا النظام حرارة
عجلة بثقل تشعر قد طويلة زمنية فترة مدى على
عن امتنع ذلك، حدوث حالة في لذلك نتيجة القيادة
السيارة أوقف أو التوجيه، في الزائدة القوة استخدام

يعود يفترضأن الهجين النظام تشغيل وأوقف
خاللEPSنظام العادي الوضع دقائق١٠إلى

لنظامي■ التلقائية التفعيل VSCوTRCإعادة
نظامي تشغيل إيقاف ستتمVSCوTRCبعد ،

التالية الحاالت في تلقائيًا النظامين تمكين إعادة
الوضع● على التشغيل مفتاح ضبط OFFعند
نظام● تشغيل إيقاف حالة سيعملTRCفي فقط،

السيارةTRCنظام سرعة زيادة عند
نظامي كال إيقاف حالة ستتمVSCوTRCفي ،

السيارة سرعة زيادة عند تلقائيًا التمكين إعادة
االنعطاف■ في المساعدة نظام تشغيل شروط

النشط
التالية الشروط تحققت إذا النظام يعمل

تشغيل● TRC/VSCيمكن
االنعطاف● أثناء السرعة زيادة السائق يحاول
الجانب● إلى السيارة انحراف النظام يكتشف

الخارجي
الفرامل● دواسة تحرير
الطوارئ■ فرامل إشارة تشغيل شروط

تحقق عند الطوارئ فرامل إشارة تشغيل يتم
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التالية الشروط
الطوارئ● وامضات تشغيل إيقاف
من● أكثر إلى الفعلية السيارة سرعة  ٥٥وصول

ساعة كم
على● السيارة خفضسرعة لعملية النظام تفسير

مفاجئة فرملة عملية أنها
الطوارئ■ فرامل إلشارة التلقائي النظام إلغاء

التالية الحاالت في الطوارئ فرامل إشارة إلغاء يتم
الطوارئ● وامضات تشغيل
السيارة● خفضسرعة لعملية النظام تفسير عدم

مفاجئة فرملة عملية أنها على
إذا■ الثانوية التصادم فرامل نظام تشغيل حاالت

بذلك مزودة السيارة كانت
هوائية وسائد مستشعر يكتشف عندما النظام يعمل

السيارةSRSبنظام تحرك أثناء تصادم حدوث
التالية الحاالت في النظام يعمل ال ذلك، ومع

عن● السيارة ساعة١٠انخفاضسرعة كم
المكونات● تلف
إذا■ الثانوية التصادم فرامل لنظام التلقائي اإللغاء

بذلك مزودة السيارة كانت
الحاالت من أي في تلقائيًا النظام عمل إلغاء يتم

التالية
نحو● من أقل هو لما السيارة  ١٠انخفاضسرعة

تقريبًا ساعة كم
التشغيل● أثناء الوقت بعض يمضي قد
كبيرة● بقوة الوقود دواسة على الضغط

تحذير
فّعالABSنظام■ نحو على يعمل لم
مثل● اإلطارات تماسك أداء حدود تجاوز

المغطاة الطرق على االهتراء شديدة اإلطارات
بالثلوج

القيادة● أثناء الماء سطح على السيارة انزالق
بقع فيها أو مبللة طرق على عالية بسرعة

مائية

نظام■ تشغيل عند اإليقاف قدABSمسافة
في لإليقاف الالزمة المسافة من أكبر تكون

العادية الظروف
نظام تصميم يتم مسافةABSلم تقصير بقصد

على المحافظة على دائًما احرص السيارة إيقاف
تسير التي والسيارة سيارتك بين آمنة مسافة

التالية الحاالت في وخصوًصا أمامك،
مغطاة● أو موحلة، طرق على القيادة عند

الثلوج أو بالحصى
لإلطارات● سالسل تركيب مع القيادة عند
الطريق● على مطبات فوق القيادة عند
طرق● أسطح أو حفر بها طرق على القيادة عند

مستوية غير
نظام■ يعمل ال فّعالTRC/VSCقد نحو على

عندما
على والقدرة باالتجاهات التحكم يمكن ال قد

إذا حتى الزلقة، الطرق على القيادة أثناء القيادة
نظام توخTRC/VSCكان التشغيل وضع في

فيها تفقد قد ظروف في السيارة قيادة عند الحذر
القيادة على والقدرة االتزان

يعمل■ لم النشط االنعطاف في المساعدة نظام
فّعال نحو على

في● المساعدة نظام على االعتماد في تبالغ ال
المساعدة نظام يعمل ال قد النشط االنعطاف

نزول عند بكفاءة النشط االنعطاف في
زلقة أسطح على القيادة أو بسرعة المنحدرات

االنعطاف● في المساعدة نظام تشغيل عند
نظام يتوقف قد متكرر، بشكل النشط

لضمان مؤقتًا النشط االنعطاف في المساعدة
و للفرامل الصحيح .VSCوTRCالتشغيل

على■ االنطالق بدء على المساعدة منظم يعمل ال
عند فّعال نحو على المرتفعات

على● المساعدة منظم على االعتماد في تبالغ ال
منظم يعمل ال قد المرتفعات على االنطالق بدء
المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة

االنحدار شديدة المنحدرات على فّعال نحو على
بالجليد المغطاة والطرق
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تحذير
المساعدة● منظم يعمل ال اليد، فرامل عكس على

الحفاظ على المرتفعات على االنطالق بدء على
ال طويلة زمنية لفترة السيارة ثبات على
بدء على المساعدة منظم استخدام تحاول

على السيارة لفرملة المرتفعات على االنطالق
وقوع إلى ذلك يؤدي قد حيث المنحدرات،

حادث
نظام■ تفعيل TRC/ABS/VSCعند

دائًما حريًصا كن االنزالق مؤشر يومضمصباح
تتسبب أن يمكن المتهورة القيادة القيادة أثناء
عندما الشديد الحذر توخ حادث وقوع في

المؤشر يومضمصباح
نظام■ إيقاف TRC/VSCعند

مالئمة بسرعة السيارة وُقد البالغ، الحذر توخ
األنظمة هي هذه ألن نظًرا الطريق لظروف
والقوة السيارة اتزان ضمان عن المسؤولة

نظام توقف ال إذاTRC/VSCالدافعة، إال
الضرورة اقتضت

اإلطارات■ استبدال
المحددة بالمواصفات اإلطارات جميع أن من تأكد
السطح ونقش التجارية والعالمة الحجم حيث من
إلى باإلضافة اإلجمالية الحمل وسعة الخارجي
مستوى إلى اإلطارات جميع نفخ من تأكد ذلك،

به الموصى النفخ ضغط
أنظمة تعمل بطريقةVSCوTRCوABSلن

في مختلفة إطارات تركيب حالة في صحيحة
السيارة

من مزيد على للحصول تويوتا بوكيل اتصل
العجالت أو اإلطارات استبدال عند المعلومات

التعليق■ ونظام اإلطارات استعمال
تعديل أو شكل بأي متضررة إطارات استعمال
المساعدة أنظمة على يؤثر سوف التعليق نظام
في خلل حدوث في يتسبب وقد القيادة على

النظام

كانت■ إذا الثانوية التصادم فرامل نظام
بذلك مزودة السيارة

فقط الثانوية التصادم فرامل نظام على تعتمد ال
احتمالية من الحد في للمساعدة النظام هذا ُصمم
ومع الثانوي، االصطدام بسبب الضرر من المزيد
يمكن للظروف وفًقا يتغير التأثير هذا فإن ذلك

أو الوفاة إلى النظام على المبالغ االعتماد يؤدي أن
خطيرة بجروح اإلصابة
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الرفيقة االقتصادية القيادة وضع استعمال عند
مساٍوEcoبالبيئة عزم توليد الممكن من ،

أكثر ويكون الوقود دواسة على الضغط لمقدار
إلى باإلضافة العادية الظروف في منه سالسة
الهواء تكييف نظام تشغيل تقليل سيتم ذلك،
يعمل ما األدنى، حده إلى التبريد التدفئة
الوقود استهالك في االقتصاد تحسين على

)٢٤٩ص←

القيادة وضع استعمال خاللEcoيمكن من
منطقة ضمن الهجين النظام مؤشر . Ecoإبقاء

)٧٠ص(←

الوضع إلى السرعة تغيير ذراع موضع  Dغير
في القيادة أو مرورية، إشارة في التوقف عند
إلى السرعة تغيير ذراع انقل مروري ازدحام

الوضعPالوضع استخدام عند الركن ،Nعند
في الوقود استهالك على إيجابي تأثير يوجد ال

يتعذرNالوضع ولكن البنزين، محرك يعمل ،
نظام استخدام عند وكذلك، الكهرباء توليد

طاقة من االستهالك يتم وغيره، الهواء، تكييف
الجر بطارية الهجين النظام بطارية

التسارع تجنب بسالسة سيارتك ُقد
والتباطؤ التسارع المفاجئ والتباطؤ
الفاعلية من مزيد إلى سيؤدي المتدرج

موتور الكهربائي المحرك استخدام بشأن
طاقة استخدام إلى االضطرار دون الجر

البنزين محرك
التسارع يستهلك المتكرر التسارع تجنب

الهجين النظام بطارية طاقة من المتكرر
استهالك إلى يؤدي ما ، الجر بطارية

البطارية طاقة استعادة يمكن للوقود رديء
بقدر الوقود دواسة تحرير مع بالقيادة

طفيف

الوقت وفي برفق الفرامل استعمال من تأكد
من كبير مقدار توليد إعادة يمكن الصحيح

التباطؤ عند الكهربائية الطاقة

فترات إلى باإلضافة المتكرر، والتباطؤ التسارع
ستؤدي المرور، إشارات في الطويلة االنتظار

استهالك في االقتصاد مستوى تدني إلى
قبل المرور حركة تقارير من تحقق الوقود
عند اإلمكان قدر المعوقات وتجنب القيادة

دواسة حرر مروريًا، مزدحم مكان في القيادة
لألمام بالتحرك للسيارة للسماح بلطف الفرامل

الكثير االستخدام تفادي مع طفيف بمقدار
على يساعد أن يمكن فذلك الوقود لدواسة

المفرط الوقود استهالك في التحكم

السيارات قيادة بشأن نصائح
الهجينة

انتبه والبيئية، االقتصادية للقيادة بالنسبة
التالية للنقاط

االقتصادية القيادة وضع استعمال
بالبيئة ECOالرفيقة

الهجين النظام مؤشر استعمال

السرعة تغيير ذراع تشغيل

الفرامل دواسة الوقود دواسة تشغيل

الفرملة استعمال عند

المعوقات
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أن عليك ثابتة بسرعة واحتفظ بسيارتك تحكم
الوقود دواسة لتحرير الوقت من متسًعا تتيح
على التوقف قبل برفق الفرامل على والضغط
ذلك إلى ما أو العبور رسوم تحصيل نقطة
الطاقة من كبير مقدار توليد إعادة يمكن

التباطؤ عند الكهربائية

الضرورة عند الهواء تكييف نظام استعمل
تقليل على يساعدك أن يمكن فذلك فقط

المفرط البنزين استهالك
الحرارة درجة تكون عندما الصيف فصل في
تدوير إعادة وضع استعمل مرتفعة، المحيطة
على الحمل تقليل على ذلك سيساعد الهواء
تقليل على يعمل كما الهواء تكييف نظام

الوقود استهالك
ال البنزين محرك ألن نظًرا الشتاء فصل في

الداخلي والجزء هو يسخن حتى تلقائيًا يفصل
الوقود من الكثير سيستهلك فإنه السيارة، من
بتجنب الوقود استهالك تحسين يمكن وكذلك،

للمدفأة المفرط االستخدام

بصفة اإلطارات نفخ ضغط تفقد احرصعلى
الصحيح غير اإلطارات نفخ فضغط دورية
للوقود عاٍل استهالك في يتسبب أن يمكن

الممكن من الثلج إطارات استعمال أن بما كذلك،
االحتكاك، من كبير قدر حدوث في يتسبب أن
إلى يؤدي قد جافة طرق على استعمالها فإن

اإلطارات استعمل للوقود عاٍل استهالك

للموسم المالئمة

استهالك إلى سيؤدي الثقيلة األمتعة تحميل
غير األمتعة تحميل تجنب للوقود عاٍل

سيتسبب كبير سقفي حامل تركيب الضرورية
للوقود عاٍل استهالك في أيًضا

تلقائيًا ويفصل يعمل البنزين محرك ألن نظًرا
عالوة المحرك إحماء يلزم ال فإنه يبرد، عندما
قصيرة لمسافات القيادة ستتسبب ذلك، على
ما للمحرك، المتكرر اإلحماء في متكرر بشكل

الوقود استهالك من يزيد

السريعة الطرق على القيادة

الهواء تكييف

لإلطارات النفخ ضغط من التحقق

األمتعة

القيادة قبل اإلحماء
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الحرارة لدرجات مالئمة سوائل استخدم
بالخارج السائدة

المحرك• زيت
المحرك• الطاقة في التحكم وحدة تبريد سائل
الغاسلة• سائل
بفحصحالة يقوم أن صيانة فني من اطلب

بقدرة فولط١٢البطارية
عجالت على ثلج إطارات بتركيب قم

سالسل مجموعة شراء أو األربع السيارة
األمامية لإلطارات إطارات

الحجم لنفس اإلطارات جميع مطابقة من تأكد
السالسل مطابقة من وكذلك التجارية، والعالمة

اإلطارات لحجم

فصل في القيادة بشأن نصائح
الشتاء

قبل الالزمة والفحوص التحضيرات أجِر
احرصدائًما الشتاء فصل في السيارة قيادة
الظروف تالئم بطريقة سيارتك قيادة على

السائدة الجوية

الشتاء فصل قبل التحضيرات

تحذير
الثلج■ إطارات تركيب مع القيادة

وقوع خطر من للحد التالية االحتياطات اتخذ
الحوادث

التحكم فقدان في يتسبب قد ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة

الخطيرة
المحدد● الحجم من إطارات استعمل
به● الموصى الهواء ضغط مستوى على حافظ

تتجاوز● بسرعات السيارة قيادة إلى تعمد ال
إلطارات المحددة القصوى أو القصوى السرعة

المستعملة الثلج
العجالت● جميع على الثلج إطارات استعمل

بعضها على وليس
اإلطارات■ سالسل تركيب مع القيادة

وقوع خطر من للحد التالية االحتياطات اتخذ
الحوادث

على القدرة عدم إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
في يتسبب وقد آمن، نحو على السيارة قيادة

الخطيرة اإلصابات أو الوفاة
تتجاوز● بسرعة السيارة قيادة إلى تعمد ال

اإلطارات لسالسل المحددة القصوى السرعة
سرعة أو بغض٥٠المستعملة ساعة، كم
أقل أيهما عن النظر

حفر● أو مطبات بها طرق على القيادة تجنب
المفاجئ● والتوجيه المفاجئ التسارع تجنب

التي السرعة تغيير وعمليات المفاجئة والفرملة
للمحرك مفاجئ كبح في تتسبب

دخول● قبل كافية بدرجة السرعة اخفض
التحكم على المحافظة لضمان منعطف

بالسيارة
نظام● تستعمل تتبعLTAال على المساعدة

مزودة السيارة كانت إذا المرورية الحارة
بذلك

نظام● تستخدم الحارةLDAال مغادرة تنبيه
كانت إذا التوجيه بنظام المزودة المرورية

بذلك مزودة السيارة

مالحظة
الثلج■ إطارات استبدال أو صيانة

وكالء من الثلج إطارات استبدال أو إصالح اطلب
المرخصين اإلطارات بائعي أو تويوتا

تؤثر الثلج إطارات وتركيب إزالة عملية ألن وهذا
اإلطارات ضغط تحذير صمامات عمل على

اإلرسال وأجهزة
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القيادة لظروف وفًقا يلي ما نّفذ
أي تحريك أو النوافذ من أي فتح تحاول ال

ماًء اسكب بالقوة المتجمدة الماسحات من
الثلج إلذابة المتجمدة المناطق على دافئًا
تجمدها لمنع فوًرا متبقية مياه أي امسح

نظام لمروحة الصحيح التشغيل لضمان
على متراكمة ثلوج أي أِزل بالمناخ، التحكم
الزجاج أمام الموجودة الهواء دخول فتحات

األمامي
يكون قد زائد جليد أو ثلج وجود تفقد

سقف أو الخارجية المصابيح على تراكم
أو اإلطارات حول أو الشاسيه أو السيارة

بإزالته وقم الفرامل على
قبل حذائك أسفل عن وحل أو ثلوج أي أِزل

السيارة في الدخول

وجود على وحافظ ببطء، السيارة سرعة ِزد
وُقد أمامك، التي السيارة وبين بينك آمنة مسافة

ظروف تالئم منخفضة بسرعة السيارة
الطريق

السرعة تغيير ذراع ونقل السيارة بركن قم
الوضع اليدPإلى فرامل تعشيق بدون

سيحول ما تتجمد، أن اليد لفرامل يمكن
دون السيارة ركن تم إذا تحريرها دون

كتل وضع فاحرصعلى اليد، فرامل تعشيق
قد ذلك فعل في اإلخفاق للعجالت تثبيت
في يتسبب قد حيث خطيًرا أمًرا يكون

أن احتمالية مع توقع، دون السيارة تحرك
حادث وقوع إلى ذلك يؤدي

األتوماتيكي، الوضع في اليد فرامل تكون عندما
إلى السرعة تغيير ذراع نقل بعد اليد فرامل حرر

)١٦٧ص (←Pالوضع
فرامل تعشيق دون السيارة إيقاف حالة في

تغيير ذراع قابلية عدم من تأكد اليد،
الوضع من للخروج .* Pالسرعة

محاولة:* تمت إذا السرعة تغيير ذراع قفل سيتم
الوضع من دونPنقله آخر وضع أي إلى

ذراع نقل كان إذا الفرامل دواسة على الضغط
الوضع من السرعة فقدPتغيير ممكنًا، أمًرا

السرعة تغيير قفل نظام في مشكلة هناك تكون
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

عند اإلطارات لسالسل السليم الحجم استخدم
تركيبها

لكل مناسبة إطارات سالسل أحجام تتوافر
إطار حجم

بقطر الجانبية مم٣السلسلة
بعرض الجانبية مم١٠السلسلة
بطول الجانبية مم٣٠السلسلة
بقطر العرضية مم٤السلسلة
بعرض العرضية مم١٤السلسلة

السيارة قيادة قبل

السيارة قيادة عند

السيارة ركن عند

اإلطارات سالسل اختيار
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بطول العرضية مم٢٥السلسلة

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين تختلف
الطريق ونوع الموقع على اعتماًدا اإلطارات
المحلية القوانين مراجعة على دائًما احرص

اإلطارات سالسل تركيب قبل

اإلطارات■ سالسل تركيب
عند التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

السالسل ونزع تركيب
آمن● مكان في اإلطارات سالسل ونزع بتركيب قم
اإلطارات● على اإلطارات سالسل بتركيب قم

اإلطارات سالسل بتركيب تقم ال فقط األمامية
الخلفية اإلطارات على

اإلطارات● على اإلطارات سالسل بتركيب قم
السالسل إحكام أِعد اإلمكان قدر بإحكام األمامية

لمسافة القيادة كم٠٫٥١٫٠بعد
التعليمات● باتباع اإلطارات سالسل بتركيب قم

اإلطارات سالسل مع المرفقة

مركًزا المحددة التصميم خصائص تمنحها
المعتادة الركاب سيارات من أعلى للجاذبية
النوع هذا السيارة هذه تصميم ميزة تجعل
االنقالب في احتماالً أكثر السيارات من
لهما الخدمات فسيارة ذلك، إلى إضافة
من أكثر كبير بشكل أعلى انقالب معدل

األخرى السيارات أنواع
رؤية له أن األعلى الخلوصاألرض وميزة

بتوقع لك يسمح ما للطريق أفضل
المشكالت

السرعات بنفس لالنعطاف مصممة غير هي
مثل وليس المعتادة الركاب سيارات مثل

بشكل لتؤدي المصممة الرياضية السيارات
ولذلك، الوعرة الطرق ظروف في مالئم
بسرعات الحادة االنعطافات تتسبب فقد

السيارة انقالب في كبيرة

سالسل باستعمال المتعلقة القوانين
اإلطارات

مالحظة
اإلطارات■ سالسل تثبيت

بضغط الخاصة التحذير صمامات تعمل ال قد
عند صحيحة بطريقة اإلرسال وأجهزة اإلطار

اإلطارات سالسل تركيب

الخدمات سيارة احتياطات

سيارات فئة إلى السيارة هذه تنتمي
أكثر خلوصأرضي لها التي الخدمات،

بارتفاع يتعلق فيما أضيق ومداس ارتفاًعا
جاذبيتها

الخدمات سيارة ميزة

تحذير
الخدمات■ سيارة احتياطات

خطر من للحد التالية باالحتياطات دائًما التزم
أو خطيرة بجروح اإلصابة أو للموت التعرض

سيارتك تلف
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يرجى الوعرة، الطرق على السيارة قيادة عند
تجنب في للمساعدة التالية االحتياطات مراعاة

الوعرة الطرق لسيارات المناطق إغالق
يُسمح التي المناطق في إال سيارتك تقد ال

بالسفر الوعرة الطرق لسيارات فيها
إذن على احصل الخاصة الملكية احترم

الخاصة الملكية دخول قبل المالك
الشرفية البوابات المغلقة المناطق تدخل ال

السفر تقيد التي والعالمات والحواجز
عندما ممهدة طرق على القيادة على حافظ

تغيير يجب مبللة، الطرق ظروف تكون
لمنع السفر تأخير أو القيادة تقنيات

بالطرق لحقت التي األضرار

تحذير
وفاة● المحتمل من انقالب، حادثة أي في

من أكثر األمان حزام يربط لم الذي الشخص
على ينبغي ولذلك، يربطه الذي الشخص
المقاعد أحزمة ربط الركاب وجميع السائق

دائًما
المناورات● أو الحادة االنعطافات تجنب

اإلمكان بقدر الفجائية،
فقدان إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد حيث
عن يسفر قد ما السيارة، انقالب أو السيطرة

خطيرة إصابة أو الوفاة
األمتعة● حمل سقف على الحمولة وضع يؤدي

جعل إلى بذلك مزودة السيارة كانت إذا
السرعات تجنب أكبر السيارة جاذبية مركز
االنعطافات أو فجأة التشغيل بدء أو العالية
المناورات أو المفاجئة الفرملة أو الحادة
فقدان إلى ذلك يؤدي فقد وإال الفجائية،

عدم بسبب االنقالب أو السيارة على السيطرة
صحيحة بطريقة السيارة هذه تشغيل

تعد● الرعدية العواصف في دائًما أبطئ
األعلى جاذبيتها ومركز وضعها بسبب سيارتك

سيارة من الجانبية للرياح حساسية أكثر
بالتحكم اإلبطاء لك يسمح المعتادة الركاب

أفضل بشكل
شديد● المنحدرات على أفقي بشكل تقد ال

أو مستقيم بشكل القيادة يفضل االنحدار
سيارة أي أو لسيارتك يمكن لألسفل مستقيم
على تنقلب أن الوعرة للطرق أخرى مشابهة
الخلف أو األمام من أكبر بسهولة الجوانب

الوعرة الطرق على القيادة

تحذير
الوعرة■ الطرق على القيادة احتياطات

خطر من للحد التالية باالحتياطات دائًما التزم
أو خطيرة بجروح اإلصابة أو للموت التعرض

سيارتك تلف
ال● الطريق جانب على تكون بحرصعندما قد

في بالقيادة ضرورية غير مخاطر تتحمل
الخطرة األماكن

على● القيادة أثناء القيادة عجلة أجزاء تمسك ال
أن يمكن سيئة عثرة فوجود الوعرة الطرق
بكلتا احتفظ يديك وتجرح بالعجلة ترتطم
الخارجي السطح على إبهامك وخاصة يديك

للحافة
فور● فعاليتها من للتأكد الفرامل من دائًما تحقق

الثلج أو الماء أو الطين أو الرمال في القيادة
أو● الطين أو الطويل العشب خالل القيادة بعد

من تأكد إلخ، األنهار، أو الرمال أو الصخور
خرق أو ورق أو شجيرة أو عشب وجود عدم
أسفل محشور أو ملتصق إلخ رمل، أو حجر أو
المواد هذه من أي تخلصمن السيارة جسم
استخدام تم إذا السيارة جسم أسفل من

الملتصقة أو المحشورة المواد هذه مع السيارة
أو عطل يحدث فقد السيارة، جسم بأسفل

حريق
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تحذير
في● أو الوعرة الطرق على القيادة عند

أو كبيرة بسرعات تقد ال الوعرة، التضاريس
ضرب أو حادة بانعطافات القيام أو القفز

فقدان إلى ذلك يؤدي فقد ذلك؛ إلى وما أجسام،
إلى يؤدي مما انقالبها أو السيارة على التحكم
تخاطر أنك كما الخطيرة اإلصابة أو الوفاة

وهيكلها سيارتك لتعليق الثمن باهظة بأضرار

مالحظة
بالمياه■ التلف لمنع

عدم لضمان الالزمة السالمة تدابير كافة اتخذ
بطارية الهجينة للبطارية المياه في تلف حدوث
األخرى المكونات أو الهجين النظام أو ، الجر

المحرك● مقصورة إلى الماء دخول يتسبب قد
يتسبب قد الهجين للنظام جسيمة أضرار في
قصر حدوث في المقصورة إلى المياه دخول
بطارية الهجينة للبطارية الكهربائية بالدائرة

الخلفية المقاعد أسفل الموجودة الجر
ناقل● إلى تدخل التي المياه تتسبب سوف

ناقل جودة في تدهور في الهجين الحركة
يمكن وال األعطال مؤشر يضيء قد الحركة

السيارة قيادة
العجالت،● محامل من الشحوم غسل للماء يمكن

وقد ألوانه، سابق وعطل الصدأ يسبب مما
ما الهجين، الحركة ناقل علبة في أيًضا يدخل

التروس لزيت التشحيم جودة من يقلل
ماء■ به طريق على القيادة عند

عبور عند مثل ماء، به طريق على القيادة حالة في
وقاع الماء عمق من أوالً تحقق الضحلة، الجداول
وتجنب ببطء قد صالبته من للتأكد النهر مجرى

العميقة المياه
الوعرة■ الطرق على القيادة بعد الفحص
أسطوانات● في المتراكم والطين الرمل يؤثر قد

كفاءة على الفرامل أقراص وحول الفرامل
مكونات تلف في ذلك يتسبب وقد الفرامل

الفرامل نظام

يوم● كل بعد للصيانة فحص بإجراء دائًما قم
عبر نقلتك التي الوعرة الطرق على القيادة من
الماء أو الطين أو الرمال أو الوعرة التضاريس
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ومزيل.١-٥. الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب

األمامي األوتوماتيكي الهواء تكييف نظام
.....................................٢٦٦

الخلفي األتوماتيكي الهواء تكييف نظام
.....................................٢٧٢

المقاعد مراوح المقاعد ٢٧٥.....دفايات
المقصورة.٢-٥ مصابيح استخدام

المقصورة مصابيح ٢٧٧...........قائمة
التخزين.٣-٥ ميزات استخدام

التخزين أماكن مميزات ٢٨٠........قائمة
األمتعة مقصورة ٢٨٤.............ميزات

األخرى.٤-٥ المقصورة ميزات استخدام
األخرى المقصورة ٢٨٨...........ميزات

٢٩٢..............................البوصلة
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الضباب١-٥ ومزيل الهواء تكييف نظام استعمال
الضباب.١-٥ ومزيل الهواء تكييف نظام استعمال

←) األتوماتيكي الوضع )٢٦٩صمفتاح
األيسر الجانب من الحرارة درجة في التحكم مفتاح

" " OFF المفتاح
األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح

←) الخلفي الهواء تكييف لنظام اإليقاف التشغيل )٢٧٣صمفتاح
وضع )٢٧٠ص  (←S-FLOWمفتاح

األيمن الجانب من الحرارة درجة في التحكم مفتاح
" " A/C المفتاح

الهواء تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح
" )٢٧٣ص" (←REAR CLIMATEالمفتاح

←) الخلفي المقعد حرارة درجة في التحكم )٢٧٣صمقبض
الهواء تدفق وضع في التحكم مقبض
المروحة سرعة في التحكم مقبض

" التحكم "SYNCمقبض
الخارجية الخلفية الرؤية ومرآة الخلفية النافذة ضباب مزيالت مفتاح

الحرارة■ درجة إعداد ضبط
على الحرارة درجة في التحكم مفتاح حّرك

لزيادة الساعة عقارب اتجاه في السائق جانب

عقارب اتجاه عكس وحّركه الحرارة درجة
الساعة

" مفتاح على الضغط يتم لم منA/Cإذا فسيصدر ،"

األمامي األوتوماتيكي الهواء تكييف نظام

الحرارة درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة وسرعة الهواء منافذ ضبط يتم

الهواء تكييف نظام في التحكم عناصر
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ساخنًا هواًء أو الغرفة حرارة بدرجة هواًء النظام
والراكب للسائق الحرارة درجة ضبط يمكن
عندما حدة على الخلفية والمقاعد األمامي

" التحكم مقبض تحريك " SYNCيتم
شاشات تختفي لألسفل أو لألعلى

"PASS"و "REAR("
الحرارة درجة في التحكم مفتاح تحريك يتم

شاشة تختفي الراكب جانب على
"PASS("
حرارة درجة في التحكم مقبط تحريك يتم

تختفي لألسفل أو لألعلى الخلفي المقعد
" ")REARشاشة

الوضعين بين الهواء تكييف نظام مفاتيح إلى
التحكم مقبض يتحرك والفوري، الفردي

"SYNCلألسفل أو لألعلى "
المروحة■ سرعة تعيين

في التحكم مفتاح حّرك المروحة، سرعة لتعديل
ولألسفل لألعلى المروحة سرعة

المروحة سرعة لزيادة لألعلى
المروحة سرعة لتقليل لألسفل

" مفتاح على الضغط إيقافOFFيؤدي إلى "
المروحة

الهواء■ تدفق وضع بتغيير قم
التحكم مقبض حّرك الهواء، تدفق وضع لتغيير

لألسفل أو لألعلى الهواء تدفق وضع في

الجسم١ من العلوي الجزء
واألقدام٢ الجسم من العلوي الجزء
األقدام٣
األمامي٤ الزجاج ضباب ومزيل األقدام

يعملون
الخارجي■ الهواء سحب وضعي بين التحويل

الهواء تدوير وإعادة
الهواء سحب وضع مفتاح على اضغط

الهواء تدوير إعادة الخارجي
الخارجي الهواء وضعي بين بالتبديل الوضع يقوم
تشغيل عند تدويره المعاد الهواء تدوير ووضع

مرة كل في المفتاح
المؤشر يضيء الهواء، تدوير إعادة وضع تحديد عند
الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح على الموجود

الهواء تدوير إعادة
الرطوبة■ وإزالة التبريد وظيفتي ضبط

المفتاح" على ".A/Cاضغط
المؤشر سيضيء التشغيل، قيد الوظيفة تكون عندما

" المفتاح على ".A/Cالموجود
األمامي■ الزجاج عن الضباب إزالة

الضباب إلزالة الضباب مزيالت استخدام يتم
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األمامي الجانب ونوافذ األمامي الزجاج من
الزجاج ضباب مزيل مفتاح على اضغط

األمامي
إعادة الخارجي الهواء سحب وضع مفتاح اضبط
إذا الخارجي الهواء سحب وضع إلى الهواء تدوير

االستخدام قيد الهواء تدوير إعادة وضع كان
الجانبية والنوافذ األمامي الزجاج من الضباب إلزالة

الحرارة ودرجة الهواء تدفق زد بسرعة،
مزيل مفتاح على اضغط السابق، الوضع إلى للعودة
إزالة من االنتهاء عند مجدًدا األمامي الزجاج ضباب

األمامي الزجاج ضباب
قيد األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح يكون عندما
مزيل مفتاح على الموجود المؤشر يضيء التشغيل،

األمامي الزجاج ضباب
والمرايا■ الخلفية النافذة من الضباب إزالة

الخلفية للرؤية الخارجية
ضباب إلزالة الضباب مزيالت استعمال يتم
المطر قطرات إلزالة وأيًضا الخلفية، النافذة
المرايا عن والصقيع والندى المتساقطة

الخلفية للرؤية الخارجية
النافذة ضباب مزيالت مفتاح على اضغط

الخلفية الرؤية مرآة ضباب ومزيالت الخلفية
الخارجية

الخلفية النافذة ضباب مزيالت مفتاح يكون عندما
يضيء التشغيل، قيد الخارجية الخلفية الرؤية ومرآة

المفتاح هذا على الموجود المؤشر
بعد تلقائيًا الضباب مزيالت تشغيل إيقاف سيتم

قصيرة فترة

النوافذ■ على الضباب تكّون
عندما● بسهولة النافذة على الضباب سيتراكم

تشغيل سيعمل السيارة في الرطوبة ترتفع
"A/Cوإزالة المنافذ من الرطوبة إزالة على "

بكفاءة األمامي الزجاج من الضباب

بإيقاف"● قمت علىA/Cإذا الضباب يتكّون فقد ،"
أكبر بسهولة النوافذ

استعمال● تم إذا النوافذ على الضباب يتكون قد
الهواء تدوير إعادة وضع

الغبار■ شديدة طرق على القيادة عند
السيارة بسبب الغبار تناثر إذا النوافذ جميع إغالق
فيوصى النوافذ، إغالق بعد السيارة إلى يمر يزال وال
الهواء سحب وضع إلى الهواء مأخذ وضع بضبط
إيقاف عدا إعداد أي إلى المروحة وسرعة الخارجي

التشغيل
الهواء■ تدوير إعادة الخارجي الهواء سحب وضع
الهواء● تدوير إعادة وضع على باإلعداد يوصى

إلى الدخول من الملوث الهواء لمنع مؤقت بشكل
السيارة تبريد على وللمساعدة السيارة مقصورة

الخارجي الهواء حرارة درجة تكون عندما
مرتفعة

القيادة■ وضع في الهواء تكييف نظام تشغيل
بالبيئة الرفيقة Ecoاالقتصادية

بالبيئة● الرفيقة االقتصادية القيادة وضع في
Ecoيلي كما الهواء تكييف بنظام التحكم يتم ،

الوقود في لالقتصاد األولوية لجعل
الضاغط• وتشغيل المحرك سرعة في التحكم

التبريد التسخين قدرة لتحديد
الوضع• اختيار عند المروحة سرعة تحديد يتم

األوتوماتيكي
التالية● الخطوات نّفذ الهواء، تكييف أداء لتحسين
المروحة• سرعة ضبط
بالبيئة• الرفيقة االقتصادية القيادة وضع إيقاف

Eco←) ٢٤٩ص(
منخفضة■ الخارجية الحرارة درجة تكون عندما

حالة في حتى الرطوبة إزالة وظيفة تعمل ال ربما
" المفتاح على ".A/Cالضغط

الهواء■ تكييف وروائح التهوية
نظام● اضبط المنعش، الهواء بدخول للسماح

الخارجي الهواء سحب وضع إلى الهواء تكييف
داخل● من مختلفة روائح تدخل قد االستعمال، أثناء

وتتراكم الهواء تكييف نظام إلى السيارة وخارج
من الروائح بانبعاث هذا سيتسبب عندها بداخله

التهوية فتحات
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المحتملة● الروائح حدوث لتقليل
وضع• على الهواء تكييف نظام بضبط يوصى

السيارة إيقاف قبل الخارجي الهواء سحب
وجيزة• زمنية لفترة النافث بدء توقيت يتأخر قد

في مباشرًة الهواء تكييف نظام تشغيل بدء بعد
األوتوماتيكي الوضع

الهواء■ تكييف نظام مرشح
٣٣٣ص←
الطلب■ حسب اإلعداد

←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن
٤٠٩(

األتوماتيكي١ الوضع مفتاح على اضغط
ضبط يتم العمل في الرطوبة إزالة وظيفة تبدأ
لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة وسرعة الهواء منافذ

والرطوبة الحرارة درجة

الحرارة٢ درجة إعداد اضبط
مفتاح٣ على اضغط التشغيل، إليقاف

"OFF."
أو المروحة سرعة إعدادات تشغيل تم إذا
مؤشر ينطفئ فسوف الهواء، تدفق أوضاع

على المحافظة تتم ولكن، األوتوماتيكي الوضع
تلك غير األخرى للوظائف األوتوماتيكي الوضع

تشغيلها تم التي

األوتوماتيكي■ الوضع استخدام
درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة سرعة ضبط يتم

المحيطة والظروف الحرارة
الهواء استعداد أثناء قليالً المروحة تتوقف ربما لذا،
على الضغط بعد فوًرا للتدفق الساخن أو الدافئ
مفتاح على الضغط أو األتوماتيكي الوضع مفتاح

األتوماتيكي الوضع

تحذير
األمامي■ الزجاج على الضباب تكون لمنع

األمامي الزجاج ضباب مزيل مفتاح تستخدم ال
الرطب الطقس في المنعش الهواء تشغيل أثناء
الخارجي الهواء حرارة درجة بين الفرق للغاية
يتسبب أن يمكن األمامي الزجاج حرارة ودرجة
للزجاج الخارجي السطح على الضباب تكّون في

رؤيتك حجب في يتسبب ما األمامي،
الخارجية■ المرايا ضباب مزيالت تشغيل أثناء

الخلفية للرؤية
مرآة تشغيل عند الخلفية المرآة أسطح تلمس ال

الخارجية الخلفية الرؤية

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم من أكثر

األوتوماتيكي الوضع استخدام

مالحظة
الرطوبة■ مستشعر

الزجاج على ضباب وجود اكتشاف سبيل في
مراقبة عن مسؤول مستشعر تركيب يتم األمامي،
المحيطة والرطوبة األمامي الزجاج حرارة درجة

ذلك ونحو
المستشعر تلف لتجنب التالية الخطوات اتبع

المستشعر● تفكيك إلى تعمد ال
المستشعر● على الزجاج منّظف رش إلى تعمد ال

قوية لصدمات تعريضه أو
المستشعر● على شيء أي تعّلق ال
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فقط، األمامية المقاعد إلى الهواء تدفق توجيه
خالل من المقاعد جميع إلى تبديله ويمكن
األمامي المقعد يكن لم وإذا المفتاح تشغيل
مقعد إلى الهواء تدفق ينتقل فقد مشغوًال،
غير الهواء تكييف كبح يتم فقط السائق
كفاءة زيادة في يساهم مما الضروري،

الوقود استهالك
وضع مفتاح على الموجودS-FLOWاضغط

بتبديل وقم الهواء تكييف تشغيل لوحة على
الهواء تدفق

على الهواء تدفق حالة في يضيء المؤشر
فقط األمامية المقاعد

على الهواء تدفق حالة في المؤشر يتوقف
المقاعد جميع

الهواء■ تدفق في التحكم تشغيل
الهواء تدفق توجيه يتم قد الخلفية، المقاعد شغل عند
الوظيفة ضبط تم إذا حتى المقاعد، جميع إلى تلقائيًا
فقط األمامية المقاعد إلى الهواء تدفق توجيه على

الهواء■ منافذ موقع
لوضع وفًقا الهواء ومقدار الهواء منافذ تتغير

المحدد الهواء تدفق

منافذ■ إغالق وفتح الهواء تدفق اتجاه ضبط
الهواء

الوسطى األمامية المنافذ

أو لألعلى أو لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل

األمامية الجانبية المنافذ

أو١ لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل أو لألعلى

التهوية٢ فتحة افتح
التهوية٣ فتحة أغلق

على المركز الهواء تدفق وضع استخدام
وضع األمامية )S-FLOWالمقاعد

والعمليات الهواء خروج منفذ تصميم
الصلة ذات
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تحذير
من■ األمامي الزجاج ضباب مزيل مقاطعة لعدم

العمل
ربما القياس أجهزة لوحة على شيء أي تضع ال
ربما لذلك، خالًفا الهواء منافذ تغطية إلى تؤدي
ضباب مزيالت يمنع ما الهواء، تدفق إعاقة تتم

الضباب إزالة من األمامي الزجاج
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الخلفي■ الهواء تكييف في التحكم لوحة

الخلفية للمقاعد المروحة سرعة إعداد اضبط
على واضغط المروحة سرعة المروحةلزيادة سرعة لتقليل

" " OFF المفتاح
" مفتاح على الضغط المروحةOFFيؤدي إيقاف إلى "

الهواء تدفق وضع في التحكم مفتاح
األوتوماتيكي الوضع مفتاح

التحكم شاشة على الموجود المؤشر سيومض التشغيل، قيد الوظيفة تكون عندما
الخلفية المقاعد حرارة درجة إعداد ضبط

على واضغط الحرارة درجة الحرارةلزيادة درجة لتقليل

الخلفي األتوماتيكي الهواء تكييف نظام

الحرارة درجة إلعداد وفًقا تلقائيًا المروحة وسرعة الهواء منافذ ضبط يتم
األمامي الهواء تكييف في التحكم لوحة باستخدام الخلفي الهواء تكييف نظام تشغيل يمكن

" مفتاح على اضغط الخلفي الهواء تكييف في التحكم لوحةREAR CLIMATEولوحة على "
الهواء تكييف في التحكم وضع لتغيير األمامي الهواء تكييف في التحكم

الخلفي الهواء تكييف في التحكم تشغيل
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األمامي■ الهواء تكييف في التحكم لوحة

الخلفي الهواء تكييف لنظام اإليقاف التشغيل مفتاح
" " REAR CLIMATE المفتاح

يتم مرة كل في األمامي الهواء تكييف في التحكم ووضع الهواء تكييف في التحكم وضع بين الوضع يتبدل
مفتاح" على ".REAR CLIMATEالضغط

الخلفي المقعد حرارة درجة في التحكم مقبض
لألسفل أو لألعلى الخلفي المقعد حرارة درجة وضع في التحكم مقبض حّرك الحرارة، درجة لضبط

الحرارة درجة لزيادة لألعلى
الحرارة درجة لتقليل لألسفل

الهواء تدفق وضع في التحكم مقبض
الخلفي الهواء تكييف في التحكم مؤشر ظهور أثناء الهواء تدفق وضع في التحكم مقبض تشغيل يمكن

الخلفية للمقاعد المروحة سرعة إعداد اضبط
الخلفي الهواء تكييف في التحكم مؤشر ظهور أثناء الخلفية للمقاعد المروحة سرعة تعديل يمكن

ولألسفل لألعلى المروحة سرعة في التحكم مفتاح حّرك المروحة، سرعة لتعديل
المروحة سرعة لزيادة لألعلى
المروحة سرعة لتقليل لألسفل

←) األتوماتيكي الوضع )٢٧٤صمفتاح
الخلفي الهواء تكييف في التحكم مؤشر ظهور أثناء األوتوماتيكي الوضع مفتاح تشغيل يمكن

الخلفي الهواء تكييف في التحكم مؤشر
" مفتاح على الضغط ثواٍنREAR CLIMATEعند لعدة الخلفي الهواء تكييف في التحكم مؤشر يظهر ،"

الخلفي■ الهواء تكييف في التحكم لوحة
مفتاح على اضغط الهواء، تدفق وضع لتغيير

الهواء تدفق وضع في التحكم
يتم مرة كل في المستخدمة الهواء منافذ تبديل يتم

المفتاح على الضغط فيها

الهواء تدفق وضع بتغيير قم
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الجسم١ من العلوي الجزء
واألقدام٢ الجسم من العلوي الجزء
األقدام٣
األمامي■ الهواء تكييف في التحكم لوحة

التحكم مقبض حّرك الهواء، تدفق وضع لتغيير
لألسفل أو لألعلى الهواء تدفق وضع في

الجسم١ من العلوي الجزء
واألقدام٢ الجسم من العلوي الجزء
األقدام٣

األتوماتيكي١ الوضع مفتاح على اضغط
الحرارة٢ درجة إعداد اضبط
مفتاح٣ على اضغط التشغيل، إليقاف

"OFF."
أو المروحة سرعة إعدادات تشغيل تم إذا
مؤشر ينطفئ فسوف الهواء، تدفق أوضاع

على المحافظة تتم ولكن، األوتوماتيكي الوضع
تلك غير األخرى للوظائف األوتوماتيكي الوضع

تشغيلها تم التي

األوتوماتيكي■ الوضع استخدام
درجة لتهيئة وفًقا تلقائيًا المروحة سرعة ضبط يتم

المحيطة والظروف الحرارة
الهواء استعداد أثناء قليالً المروحة تتوقف ربما لذا،
على الضغط بعد فوًرا للتدفق الساخن أو الدافئ
مفتاح على الضغط أو األتوماتيكي الوضع مفتاح

األتوماتيكي الوضع

الهواء■ منافذ موقع
لوضع وفًقا الهواء ومقدار الهواء منافذ تتغير

المحدد الهواء تدفق

وإغالقها■ وفتحها الهواء منافذ مواضع ضبط
وإغالقها وفتحها الهواء منافذ مواضع ضبط

األوتوماتيكي الوضع استخدام

الهواء مخارج
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ةروصقملاتازيم

أو١ لليمين أو لليسار الهواء تدفق توجيه
لألسفل أو لألعلى

التهوية٢ فتحة افتح
التهوية٣ فتحة أغلق

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

أمامي■
المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل في

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم من أكثر

المقاعد المقاعد*دفايات *مراوح

المقاعد دفايات
المقاعد فرش تدفئة

المقاعد مراوح
باستخدام الجيدة التهوية على الحفاظ

المقعد في مدمجة مروحة

تحذير
بسيط■ بحرق اإلصابة لتجنب

شخصفي أي المس إذا الحذر توخي يجب
تشغيل عند المقاعد أو القيادة عجلة التالية الفئات

الدفاية
والمرضى● والمسنون الصغار واألطفال الرضع

الخاصة االحتياجات وذوو
الحساسة● البشرة األشخاصذوو
باإلجهاد● المصابون األشخاص
أو● كحولية مشروبات تناولوا الذين األشخاص

أدوية المنومة، األدوية النعاس تسبب عقاقير
إلخ البرد،

مالحظة
المقاعد■ دفايات إتالف لمنع

غير أسطح ذات ثقيلة أشياء وضع إلى تعمد ال
بأشياء المقعد بوخز تقم وال المقعد على منتظمة

ذلك ونحو والمسامير اإلبر حادة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

الهجين النظام إيقاف أثناء الوظائف تستخدم ال

المقاعد دفايات
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يلي كما التشغيل حالة تتغير
Hi٣مرتفعة ← مضاءة  Midشرائح

← ٢متوسطة المضيئة الشرائح  Loمن
← ١منخفضة المضيئة الشرائح  Offمن
إيقاف

الكهرماني باللون المستوى مؤشر يضيء
التشغيل أثناء

خلفي■
المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل في

يلي كما التشغيل حالة تتغير
Hi٣مرتفعة ← مضاءة  Midشرائح

← ٢متوسطة المضيئة الشرائح  Loمن
← ١منخفضة المضيئة الشرائح  Offمن
إيقاف

الكهرماني باللون المستوى مؤشر يضيء
التشغيل أثناء

التشغيل■ شرط
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

المفتاح، على فيها الضغط يتم مرة كل في
يلي كما التشغيل حالة تتغير

Hi٣مرتفعة ← مضاءة  Midشرائح
← ٢متوسطة المضيئة الشرائح  Loمن
← ١منخفضة المضيئة الشرائح  Offمن
إيقاف

األخضر باللون المستوى مؤشر أثناءيضيء
التشغيل

التشغيل■ شرط
الوضع في التشغيل مفتاح .ONيكون

تحذير
بسيط■ بحرق واإلصابة التدفئة زيادة لتجنب

عند التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
المقاعد دفايات استخدام

عند● وسادة أو ببطانية المقعد تغطية تجنب
المقعد دفايات استخدام

الالزم● من أكثر المقعد دفاية تستخدم ال

المقاعد مراوح
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المقصورة.٢-٥ مصابيح استخدام

←) األمامية الشخصية )٢٧٨صالمصابيح
←) األمامية المقصورة )٢٧٧صمصابيح

السرعة تغيير ذراع مصباح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المفتوح الدرج مصابيح

الباب زينة مصابيح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا المحيطة اإلضاءات مصابيح

←) بذلك مزودة السيارة كانت إذا الخلفية الشخصية )٢٧٨صالمصابيح
←) بذلك مزودة السيارة كانت إذا الخلفية الشخصية )٢٧٨صالمصابيح

←) الخلفي المقصورة )٢٧٧صمصباح
بذلك مزودة السيارة كانت إذا الخارجية القدم مصابيح

األمامية■ المقصورة مصابيح

المقصورة مصابيح قائمة

المقصورة مصابيح موضع

المقصورة مصابيح تشغيل
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المرتبطة١ المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل
الباب بأوضاع

المصابيح٢ لتشغيل
المصابيح٣ إلطفاء
الخلفي■ المقصورة مصابيح

الباب١ موقع تشغيل
مع سويًا الخلفي المقصورة مصباح ينطفئ يعمل

األمامية المقصورة مصابيح
فتحه، واستمرار الباب فتح عند المصابيح تعمل

مصباح وجود فترة طوال مضيئة المصابيح وتظل
التشغيل قيد األمامي والمصباح الخلفي المقصورة

المصباح٢ لتشغيل

األمامية■ الشخصية المصابيح
المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل

الخلفية■ الشخصية المصابيح
المصابيح تشغيل إيقاف تشغيل

سقف بفتحة المزودة غير السيارات
بانورامية

بانورامية سقف بفتحة المزودة السيارات

الدخول■ عند اإلضاءة نظام
مفتاح لوضع وفًقا تلقائيًا المصابيح تنطفئ تضيء
كانت سواء اإللكتروني، المفتاح ووجود التشغيل

األبواب كانت أو مقفلة غير مقفلة األبواب
مغلقة مفتوحة

الشخصية المصابيح تشغيل
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بقدرة■ البطارية شحنة نفاد فولط١٢لمنع
إيقاف عند مضاءًة المقصورة مصابيح بقيت إذا

بعد تلقائيًا المصابيح تنطفئ فسوف التشغيل، مفتاح
دقيقة٢٠
الحاالت■ في تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل يمكن

التالية
بنظام هوائية وسائد أي انفتاح حالة  SRSفي

قوي، خلفي اصطدام حدوث حالة في أو انتفاخه
تلقائيًا المقصورة مصابيح فستعمل

بعد تلقائيًا المقصورة أضواء تشغيل إيقاف  ٢٠سيتم
تقريبًا دقيقة

ولكن يدويًا المقصورة أضواء تشغيل إيقاف يمكن
فمن التصادمات، من مزيد منع في للمساعدة

ضمان يتم حتى التشغيل قيد تركها به المنصوح
األمان

قوة على بناًء تلقائيًا المقصورة مصابيح تعمل ال قد
التصادم وظروف التأثير

الطلب■ حسب اإلعداد
←) الطلب حسب الوظائف بعض إعداد صيمكن

٤٠٩(

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

من أكثر التشغيل وضع في المصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف عند الالزم
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التخزين٣-٥ ميزات استخدام
التخزين.٣-٥ ميزات استخدام

←) بذلك مزودة السيارة كانت إذا اإلضافي )٢٨٣صالصندوق
←) الدرج )٢٨٣صفتح

←) التابلوه )٢٨١صصندوق
←) الزجاجات )٢٨٢صحامالت
←) األكواب )٢٨٢صحامالت

←) الكونسول )٢٨١صصندوق

التخزين أماكن مميزات قائمة

التخزين ميزات موضع

تحذير
أماكن■ في تخزينها عدم يجب التي األشياء

التخزين
في الرذاذ علب أو الوالعات أو النظارات تترك ال
حدوث في يتسبب قد هذا ألن التخزين أماكن

السيارة كابينة حرارة درجة ترتفع عندما التالي
تتشقق● أو الحرارة بفعل النظارات تتشوه قد

المخزنة األخرى األشياء المست إذا

لالنفجار● الرذاذ علب أو الوالعات تتعرض قد
فقد المخزنة، األخرى األشياء المست إذا

الرذاذ علب من الغاز يخرج أو الوالعة تشتعل
الحريق خطر إلى يؤدي ما
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الميكانيكي١ المفتاح بواسطة القفل فك
الميكانيكي٢ المفتاح بواسطة القفل
الذراع٣ اسحب فتح

التابلوه■ صندوق مصباح
تضيء عندما التابلوه صندوق مصباح يضيء

الخلفي الباب مصابيح

صندوق غطاء وحّرك للداخل اللسان ادفع
الكونسول

الكونسول■ صندوق داخل الدرج
الخلف لألمام الدرج تحريك يمكن

تحذير
التخزين■ حجيرات استعمال عدم حالة في

حجيرات استعمال عدم حالة في أو القيادة عند
مغلقة األغطية أبق التخزين،

المفاجئ، االنحراف أو المفاجئة الفرملة حال في
بصندوق راكب ارتطام نتيجة حادث يقع قد
بداخله المخزنة األشياء أو المفتوح الكونسول

التابلوه صندوق

الكونسول صندوق
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األمامية المقاعد

الثاني الصف مقاعد
ألسفل الذراع مسند اسحب

الثالث الصف مقاعد

األمامية األبواب

الخلفية األبواب

الزجاجات■ حامالت
تخزينها● عند الزجاجة غطاء غلق أحكم
وشكلها● حجمها حسب الزجاجة تخزين يتعذر قد

األكواب تحذيرحامالت
األكواب■ حاملة في وضعها المالئم غير األشياء

العلب أو األكواب بخالف شيء أي تضع ال
حامالت في المياه زجاجات أو األلومنيوم

خارج تنقذف أن يمكن األخرى األشياء األكواب
الفرملة أو حادث وقوع حالة في األكواب حامالت

غط بجروح اإلصابة تسبب قد المفاجئة،
التعرض لمنع أمكن إذا الساخنة المشروبات

بالحروق لإلصابة

الزجاجات حامالت
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علوية
الغطاء حّرك

السائق جانب قياس أجهزة لوحة
لفتحها اللسان اسحب

القياس أجهزة لوحة

الكونسول من األمامي الجزء

القياس■ أجهزة لوحة الكابالت تمرير
بمرور تسمح بفتحة مزوًدا المفتوح الدرج يتوفر

منفذ من الدرج عبر شحنUSBالكابالت منافذ أو

مالحظة
حاملة■ في للتخزين المالئمة غير األشياء

الزجاجات
الزجاجية األكواب أو المفتوحة الزجاجات تضع ال
حامالت في سائل على تحتوي التي الورقية أو

بها الموجود السائل ينسكب فقد وإال، الزجاجات
في استعمالها تم إذا الزجاجية األكواب تنكسر قد

الزجاجات حامالت

اإلضافية الصناديق

تحذير
الصندوق■ للتخزين مناسبة غير عناصر

العلوي
من وزنًا أثقل عناصر تخّزن جم٢٠٠ال

الصندوق انفتاح إلى يؤدي ربما بذلك فالقيام
ما داخله، الموجودة العناصر وسقوط اإلضافي

حادثة حصول يسبب
بجانب■ قياس أجهزة لوحة القيادة أثناء تنبيه

السائق
القيادة أثناء مغلًقا اإلضافي الصندوق أبِق

وقوع حالة في بجروح إصابة حاالت تنتج قد
المفاجئة الفرملة أو حادث

الدرج افتح
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USBالطاقة مخرج أو
الغطاء انزع

الستخدامه ألسفل الخطاف اسحب
األشياء لتثبيت األمتعة تثبيت خطافات توفير يتم

المحكمة غير

تثبيت خطافات استخدم األمتعة، شبكة لتعليق
األمتعة تثبيت وخطافات األمتعة شبكة

تحذير
الدرج■ في للتخزين المالئمة غير األشياء

المفتوح
أشياء وضع عند التالية التنبيهات اعتبارك في ضع
تحري في الفشل يؤدي قد المفتوح الدرج داخل
في الدرج خارج تطايرها إلى التالية االحتياطات
في مفاجئ بشكٍل القيادة أو الفرامل تعشيق حالة

تشغيل مع األشياء تتداخل قد الحاالت، هذه
مما السائق، انتباه تشتيت في تتسبب أو الدواسة

التعرضلحادث عنه ينتج قد
ال● الذي الدرج داخل األشياء تخزين تجنب لذا

بسهولة إخراجها أو نقلها يمكن
بمستوى● الدرج داخل األشياء تكديس تجنب

حافته من أعلى
حافة● عن ناتئة تكون قد أشياء وضع تجنب

الدرج

األمتعة مقصورة ميزات

األمتعة تثبيت خطافات

تحذير
األمتعة■ تثبيت خطافات استعمال حال في

إلى الخطافات أِعد التعرضلإلصابة، لتفادي
استعمالها عدم حالة في دائًما الطي وضع

األمتعة شبكة خطافات
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ةروصقملاتازيم األمتعة■ مقصورة غطاء وحدة إزالة
١←) األسفل إلى الثالث الصف مقاعد طي

)١٢٩ص
٢←) المركزي المتحرك السطح بإزالة قم

(←٣٧٤ص الجانبي المتحرك والسطح

مقصورة٢٨٧ص غطاء وحدة وانزع
األمتعة

األمتعة■ مقصورة غطاء تركيب
١←) األسفل إلى الثالث الصف مقاعد طي

)١٢٩ص
لتمديد٢ القفل تحرير أزرار على اضغط

األمتعة مقصورة غطاء وحدة أطراف

األمتعة،٣ مقصورة غطاء وحدة لتركيب
مع التجويف، في األطراف أحد أدخل
ثم لألعلى، القفل تحرير أزرار توجيه

تحذير
األمتعة■ شبكة استعمال حال في

إلى الخطافات أِعد التعرضلإلصابة، لتفادي
استعمالها عدم حالة في دائًما الطي وضع

التسوق أكياس تعليق خطافات

مالحظة
التسوق■ أكياس تعليق خطافات تلف لتفادي

عن وزنها يزيد أشياء أي تعلق على٣ال كجم
التسوق أكياس تعليق خطافات

األمتعة مقصورة غطاء
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في وأدخله اآلخر الطرف على اضغط
اآلخر التجويف

واشبكه٤ األمتعة مقصورة غطاء اسحب
بالمثبتات

األمتعة■ مقصورة غطاء إزالة
واليمنى١ اليسرى المثبتات من الغطاء حرر

باالنسحاب لها واسمح

األمتعة٢ مقصورة غطاء طرف اضغط
لألعلى األمتعة مقصورة غطاء وارفع

األمتعة■ مقصورة غطاء تخزين
١←) المركزي المتحرك السطح بإزالة قم

الجانبي٣٧٤ص المتحرك والسطح
)٢٨٧ص←

األمتعة،٢ مقصورة غطاء وحدة لتخزين
قفلهما يتم حتى الطرفين كال اضغط

القفل تحرير أزرار جعل مع الوحدة بتخزين قم
الخلفي للجزء مواجًها الغطاء وجزء لألعلى مواجهة

السيارة من
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ةروصقملاتازيم

المركزي السطح أسفل درج
المتحرك السطح لفتح ألعلى الشريط اسحب

المركزي

الجانبي السطح صندوق
المتحرك السطح لفتح ألعلى الشريط اسحب

الجانبي

تحذير
األمتعة■ مقصورة غطاء
األمتعة● مقصورة غطاء تخزين تركيب عند

إلى بذلك القيام في الفشل يؤدي قد بإحكام
الفرامل تعشيق حالة في بالغة التعرضإلصابة

مفاجئ بشكٍل التصادم أو
األمتعة● مقصورة غطاء على شيء أي تضع ال

قد المفاجئ، االنعطاف أو الفرامل حالة في
أن يمكن بالراكب ويضرب العنصر يطير

يُسفر متوقع، غير حادث وقوع إلى هذا يؤدي
خطيرة إصابات وقوع أو الوفاة عن

مقصورة● غطاء على بالتسلق لألطفال تسمح ال
مقصورة غطاء على التسلق يؤدي فقد األمتعة
في التسبب واحتمال الغطاء، تلف إلى األمتعة

بالغة إلصابة تعرضاألطفال أو الوفاة
األمتعة● مقصورة غطاء وحدة بتوجيه تقم ال

بذلك القيام إن حيث جسمك، أو وجهك باتجاه
طرفا امتد إذا إصابات وقوع في يتسبب قد

مفاجئ بشكل الغطاء

مالحظة
األمتعة■ مقصورة غطاء استعمال عند
مقصورة● غطاء على ثقيلة أشياء تضع ال

األمتعة
الصحيح● االتجاه في الغطاء وحدة بتركيب قم

لألعلى متجًها القفل تحرير زر يكون بحيث

اإلضافية الصناديق

تحذير
القيادة■ أثناء تنبيه

الفرملة حال في مغلًقا المتحرك السطح أبِق
راكب ارتطام نتيجة حادث يقع قد المفاجئة،
أسفله المخزنة األشياء أو المتحرك بالسطح
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األخرى.٤-٥ المقصورة ميزات استخدام

شحن منافذ أمبير٢٫١لتوفيرUSBتُستخدم
وبقدرة الكهرباء لألجهزة٥من فولط

الخارجية
الشحن منافذ الشحنUSBتختص بعمليات

البيانات لنقل مخصصة المنافذ تكون ال فقط
األغراضاألخرى أو

الشحن عملية تتم ال قد الخارجي، للجهاز تبًعا
مع المرفق الدليل إلى ارجع مالئم بشكل

شحن منفذ استخدام قبل .USBالجهاز
شحن■ منافذ USBاستخدام
القياس أجهزة لوحة على

الغطاء افتح

الكونسول لصندوق الخلفي الجزء
الغطاء افتح

شحن■ منافذ استعمال عندماUSBيمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

شحن■ منافذ فيها تعمل قد التي  USBالحاالت
صحيح غير نحو على

من● أكبر طاقة يستخدم جهاز توصيل  ٢٫١عند
عند فولط٥أمبير

بأجهزة● لالتصال مخصص جهاز توصيل عند
تخزين ذاكرة مثل الشخصية، USBالكمبيوتر

المتصل● الخارجي الجهاز تشغيل إيقاف عند
الجهاز حسب

مرتفعة،● السيارة داخل الحرارة درجة كانت إذا
الشمس أشعة تحت السيارة ركن بعد مثل

المتصلة■ الخارجية األجهزة حول
عملية تتوقف قد المتصل، الخارجي للجهاز تبًعا
خلالً ليس هذا أخرى مرة تبدأ ثم فجأة الشحن

األخرى المقصورة ميزات

شحن USBمنافذ

مالحظة
شحن■ منافذ تلف USBلتفادي
المنافذ● في غريبة مواد أي تدخل ال
المنافذ● في األخرى السوائل أو المياه تسكب ال
شحن● منافذ استخدام عدم عند الغطاء أغلق

USBالسوائل أو الغريبة األجسام تتسبب قد
قصر دائرة حدوث في المنفذ في تدخل التي

شحن● تعرضمنافذ قوةUSBال أو الصطدام
كبيرة

شحن● منافذ تفكيك أو بتعديل تقم .USBال
الخارجية■ األجهزة في تلف حدوث لمنع
قد● السيارة داخل الخارجية األجهزة تترك ال

يؤدي ما السيارة داخل الحرارة درجة ترتفع
الخارجي الجهاز تلف إلى

أي● على الزمة غير بقوة وال ألسفل تضغط ال
عند الخارجي الجهاز كابل أو خارجي جهاز

اتصاله
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ةروصقملاتازيم

الستعماله لألسفل الذراع مسند اسحب

على المركب المساعدة مقبض استعمال يمكن
على جلوسك أثناء جسمك ليدعم السقف

المقعد

بمقابض مزودة المعطف تعليق خطافات تأتي
الخلفية المساعدة

للسلع للطاقة كمصدر االستخدام يرجى
من أقل تستخدم التي فولت١٢اإللكترونية

من١٠ الطاقة استهالك واط١٢٠أمبير
أن من تأكد اإللكترونية، السلع استخدام عند

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع

شحن منافذ تستخدم معUSBال طويلة لفترات
الهجين النظام إيقاف

الذراع مسند

مالحظة
الذراع■ مسند في تلف حدوث لمنع

الذراع مسند على كبير ضغط وضع إلى تعمد ال

المساعدة مقابض

تحذير
المساعدة■ مقبض

إلى الدخول عند المساعدة مقبض تستعمل ال
مقعدك النهوضمن أو منها الخروج أو السيارة

مالحظة
المساعدة■ مقبض في تلف حدوث لمنع

المساعدة بمقبض ثقيلة أشياء تعليق إلى تعمد ال
ثقيل لحمل تعرضه أو

المعطف تعليق خطافات

تحذير
بالخطاف■ تعليقها يجب ال التي األشياء

من غيرها أو المعطف شماعات تعليق إلى تعمد ال
حال في الخطاف على الحادة أو الصلبة األشياء
بنظام واقية ستائر ذات هوائية وسائد انفتاح

SRSمسببة مقذوفات، األشياء هذه تصبح قد ،
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

الطاقة منافذ
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المتصلة الطاقة مخارج لجميع الطاقة استهالك
من وات١٢٠أقل

القياس أجهزة لوحة على
الغطاء افتح

الكونسول صندوق داخل
الغطاء افتح

عندما■ الطاقة مخرج استعمال يمكن
الوضع في التشغيل مفتاح .ONأوACCيكون

الهجين■ النظام تشغيل إيقاف عند
مثل الشحن، وظائف مع الكهربائية األجهزة افصل

المحمول بطاريات حزم
إيقاف يتم ال فقد متصلة، األجهزة هذه تُركت إذا

طبيعي بشكل الهجين النظام تشغيل

األمامي،١ الموضع في الحاجبات لضبط
لألسفل اقلبها

الجانبي،٢ الموضع في الحاجبات لضبط
المشبك، من وانزعها لألسفل، اقلبها

جانبي بشكل وحركها
الحاجب٣ ضع الجانبي، المطول الستخدام

باتجاه اسحبه ثم الجانبي، الوضع في
الخلف

الغطاء افتح
الغطاء فتح عند المصباح يضيء

مالحظة
الطاقة■ مخرج إتالف لتجنب

مخرج تستعمل ال عندما الطاقة مخرج غطاء أغلق
الطاقة

تدخل التي السوائل أو الغريبة األجسام تتسبب قد
كهربائي تماس حدوث في الطاقة مخرج في

بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
عندما الالزم من أكثر الطاقة مخرج تستخدم ال

يعمل ال الهجين النظام يكون

الشمس حاجبات

الزينة مرايا
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ةروصقملاتازيم

بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
مفتاح إيقاف عند مضاءًة الزينة مصابيح بقيت إذا
بعد تلقائيًا المصابيح تنطفئ فسوف  ٢٠التشغيل،

دقيقة

الغطاء١ حّرك

المنتصف٢ حتى لألعلى الغطاء حّرك

مرآة■ حالة من السقفي الكونسول الستخدام
المحادثة

←) أخرى مرة افتحه ثم بالكامل، الغطاء صأغلق
٢٨٣(

لألعلى١ اللسان اسحب

المثبتات٢ على الشمسية المظلة بتعليق قم
قليالً ألعلى اللسان اسحب الشمسية، المظلة لخفض

ببطء اخفضه ثم المثبتات، من الواقي لفك

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحنة نفاد فولط١٢لمنع

زمنية لفترات مشغلة الزينة مصابيح تترك ال
الهجين النظام إيقاف أثناء طويلة

المحادثة مرآة

كانت إذا الخلفي للباب التظليل ستارة
بذلك مزودة السيارة
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

مع اضغط إيقافها، أو البوصلة لتشغيل
من ألكثر المفتاح على ثواٍن٣االستمرار

يلي كما االتجاهات عرض يتم

التشغيل■ لتصحيح المفضلة غير الظروف
الحاالت في الصحيح االتجاه البوصلة تعرض ال قد

التالية

مالحظة
التظليل■ لستائر الطبيعي التشغيل لضمان
يعيق● قد حيث منطقة في شيء أي تضع ال

خلفي باب تظليل ستائر تشغيل
ال● الخلفية، األبواب تظليل ستائر تلف لتجنّب

على مواد بتركيب تقم أو زائدة حمولة تضع
الخلفية األبواب تظليل ستائر

*البوصلة

الرؤية مرآة على الموجودة البوصلة تشير
تتجهه الذي االتجاه إلى الداخلية الخلفية

السيارة

والشاشات التشغيل

العرض االتجاهشاشة
"N"الشمال
"NE"الشرقي الشمال

"E"الشرق
"SE"الشرقي الجنوب

"S"الجنوب
"SW"الغربي الجنوب

"W"الغرب
"NW"الغربي الشمال
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ةروصقملاتازيم

تشغيلها● فور السيارة توقفت
مائل● سطح على السيارة كانت
المغناطيسي● المجال يكون حيث مكان في السيارة

المجاالت بواسطة للتداخل لألرضعرضة
وقوف انتظار موقف الصناعية المغناطيسية
الفوالذية، األبراج أسفل األرض، تحت السيارات
على السيارات وقوف انتظار موقف المباني، بين
أي من بالقرب التقاطعات، من بالقرب األسقف،

ذلك إلى ما كبيرة، سيارة
مغناطيس● يوجد ممغنطة السيارة أصبحت لقد

الخلفية الرؤية مرآة من بالقرب معدني جسم أو
الداخلية

البطارية● فصل تم
مفتوح● األبواب أحد

االنحراف■

تحذير
السيارة■ قيادة أثناء

عندما إلى الشاشة تضبط ال الشاشة تضبط ال
السيارة تتوقف

مالحظة
البوصلة■ خلل لتجنب

من بالقرب معدنية أشياء أو مغناطيس تضع ال
الداخلية الخلفية الرؤية مرآة

خلل حدوث في يتسبب أن يمكن بذلك فالقيام
البوصلة بمستشعر

للبوصلة■ الطبيعي التشغيل لضمان
مكان● في للبوصلة دائرية معايرة بتنفيذ تقم ال

لألرضعرضة المغناطيسي المجال يكون
المغناطيسية المجاالت بواسطة للتداخل

الصناعية
األنظمة● بتشغيل تقم ال المعايرة، أثناء

إلى ما اآللية، النوافذ السقف، فتحة الكهربائية
المعايرة مع تتداخل قد إنها حيث ذلك

البوصلة معايرة
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مقدار يختلف لألرض المغناطيسي المجال بواسطة الفعلي االتجاه عن االتجاه عرض ينحرف
للسيارة الجغرافي للموضع وفًقا االنحراف

البوصلة فستنحرف الرسم، في الموضحة الخريطة حدود تجاوزت إذا
يلي ما إلى ارجع مثالية، معايرة أو أعلى دقة على للحصول

االنحراف■ معايرة
السيارة١ أوقف
لمدة٢ المفتاح على االستمرار مع  ٦اضغط

ثواٍن
من رقم البوصلة١٥إلى١يظهر شاشة على

إلى٣ بالرجوع و، المفتاح على اضغط
الموجود المنطقة رقم حدد أعاله، الخريطة

بها
الضبط، بعد ثواٍن عدة بعد االتجاه عرض حالة في

اكتملت قد المعاملة تكون
الدائرية■ معايرة
القيادة١ يمكن آمن مكان في السيارة أوقف

دائرة شكل على فيه
لمدة٢ المفتاح على االستمرار مع  ٩اضغط

ثواٍن

" البوصلةCيظهر عرض شاشة على "

بسرعة٣ السيارة في٨ُقد أقل أو ساعة كم
االتجاهات عرضأحد يتم حتى دائرة،
دائرة، في للقيادة كافية مساحة هناك تكن لم إذا
االتجاهات عرضأحد يتم حتى الكتلة حول فقد

تحذير
الدائرية■ معايرة إجراء عند

األشخاص وراقب عريضة مساحة بتأمين قم
اي تنتهك ال المجاورة المنطقة في والسيارات

المعايرة إجراء أثناء محلية مرورية قواعد
الدائرية
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ةيانعلاوةنايصلا

والعناية الصيانة

والعناية.١-٦. الصيانة
الخارج من السيارة وحماية ٢٩٦.تنظيف
السيارة مقصورة وحماية ٢٩٩...تنظيف

الصيانة.٢-٦
الصيانة ٣٠١....................متطلبات
الدورية ٣٠٣......................الصيانة

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

بنفسك ٣٠٨.....................تجريها
المحرك ٣١٠........................غطاء

األرضية الرافعة موضع ٣١١......تحديد
المحرك ٣١٢......................حجيرة

٣١٨....................فولط١٢بطارية
٣٢١.............................اإلطارات

اإلطارات نفخ ٣٣٠.................ضغط
٣٣١..............................العجالت

الهواء تكييف نظام ٣٣٣...........مرشح
بطارية في الهواء مأخذ فتحات تنظيف

والمرشح الجر بطارية الهجين النظام
.....................................٣٣٤

اإللكتروني المفتاح ٣٣٧..........بطارية
المصاهر ٣٣٨...........فحصواستبدال

اإلضاءة ٣٤١.....................مصابيح
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والعناية.١-٦ الصيانة

األعلى من مبتدئًا وفيرة بكميات الماء رش
ومبيت السيارة جسم على األسفل إلى

أية إلزالة السيارة أسفل ومنطقة العجالت
وغبار أوساخ

إسفنج قطعة باستعمال السيارة جسم اغسل
الشامواه مثل ناعمة قماش قطعة أو

استعمل إزالتها، تصعب التي للبقع بالنسبة
تماًما واشطفها سيارات غسيل صابون

بالماء
متبقية مياه قطرات أي امسح
طبقة حالة تتدهور عندما سيارتك بتلميع قم

للماء المقاومة الحماية
على قطرات شكل على الماء تجمع عدم حالة في
السيارة جسم بتلميع قم النظيف، السيارة سطح

بارًدا السيارة جسم يكون عندما

أتوماتيكية■ سيارات مغسلة في السيارة غسل
السيارة● غسل قبل
المرايا• بطّي قم
كانت• إذا اآللي الخلفي الباب تشغيل أوقف

بذلك مزودة السيارة
بتمديد قم السيارة مقدمة من السيارة بغسل ابدأ

القيادة قبل المرايا
السيارات● مغاسل في المستعملة الُفرش

واألجزاء سيارتك، تخدشسطح قد األوتوماتيكية
طالئها وتُضّر ذلك إلى وما العجالت،

في● للغسل قابل غير الخلفي الجناح يكون ال قد

قد أنه كما األتوماتيكية السيارات بعضمغاسل
السيارة تلف خطر في زيادة هناك يكون

العالي■ بالضغط تعمل التي السيارات مغاسل
تقّرب فال المقصورة، إلى تدخل قد المياه أن بما
محيط أو األبواب حول الفتحات إلى الفوهة طرف

باستمرار المناطق هذه ترش وال النوافذ،
سيارات■ مغسلة استعمال عند

المفتاح وجود مع الباب مقبض تبلل حالة في
الباب قفل يتم ربما التشغيل، نطاق في اإللكتروني
اتبع الحالة، هذه في متكرر نحو على قفله وفك
السيارة لغسيل التالية التصحيحية اإلجراءات

بمسافة● السيارة عن بعيًدا المفتاح أو٢ضع متر
سرقة لعدم الحذر توخ السيارة غسل أثناء أكثر

المفتاح
توفير● وضع إلى اإللكتروني المفتاح اضبط

الذكي  والتشغيل الدخول نظام لتعطيل البطارية
)١٢١ص←

العجلة■ وحليات العجالت
متعادلة● تنظيف بمادة فوًرا أوساخ أي أِزل
على● االستخدام بعد بالمياه التنظيف مادة اشطف

الفور
اتباع● احرصعلى التلف، من الطالء لحماية

التالية االحتياطات
أو• القاعدية أو الحمضية المنظفات تستعمل ال

كاشطة مواد على المحتوية
صلبة• فرًشا تستخدم ال
ساخنة،• وهي العجالت على منظفات تستخدم ال

مكان في التوقف أو القيادة بعد المثال سبيل على
حار

المصدات■
أكالة مواد تتضمن بمنظفات تفركها ال

مطلية■ أجزاء
على األجزاء فنظف األوساخ، إزالة يمكن ال كان إذا

التالي النحو
نسبته● بمحلول مبللة ناعمة قماش قطعة استخدم
إلزالة٥ مياه مع محايد منظف من %تقريبًا

األوساخ
ناعمة● قماش قطعة باستعمال السطح امسح

الخارج من السيارة وحماية تنظيف

لكل مناسبة بطريقة التنظيف عملية نّفذ
المصنوع والخامات المكونات من مكّون

منها

التنظيف إرشادات

P.296

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٢٩٧

٦

HIGHLANDER HV_GH

والعناية١-٦ الصيانة

ةيانعلاوةنايصلا

المتبقي البلل إلزالة وجافة
مبللة● مناديال استخدم الزيتية، الرواسب إلزالة

مشابًها منتًجا أو بالكحول

تحذير
السيارة■ غسل عند

لحجيرة الداخلي الجزء على ماًء تسكب ال
حريق نشوب في ذلك يتسبب قد المحرك

إلخ الكهربائية، بالمكونات
المزودة■ السيارات األمامي الزجاج تنظيف عند

للمطر الحساسة األمامي الزجاج بماسحات
إيقاف وضع إلى الماسحة مفتاح اضبط

" إلى المفتاح ضبط حالة فربماAUTOفي ،"
الحاالت في متوقعة غير بصور الماسحة تعمل
غيرها أو األيدي تعّلق في تتسبب وربما التالية،
بشفرات الضرر وإلحاق الخطيرة اإلصابات من

الماسحة

AUTO
األمامي● الزجاج من العلوي الجزء لمس عند

المطر قطرات مستشعر يوجد حيث باليد
مشابه● شيء أو مبللة قماش قطعة حمل عند

المطر قطرات مستشعر من بالقرب
األمامي● بالزجاج شيء ارتطم إذا
أو● مباشرًة المطر قطرات مستشعر لمسَت إذا

المطر قطرات بمستشعر ما شيء ارتطم إذا

العادم■ أنبوب بخصوص االحتياطية التنبيهات
أنبوب بتسخين العادم غازات تتسبب أن يمكن

بشدة العادم
األنبوب لمس عدم احرصعلى السيارة، غسل عند

أنبوب لمس ألن الكافي، بالقدر يبرد أن إلى
باإلصابة يتسبب قد الساخن الخلفي العادم

بحروق
المزود■ الخلفي بالمصد المتعلقة االحتياطات

السيارة كانت إذا العمياء النقطة بمراقبة
بذلك مزودة

تعرضه أو الخلفي المصد طالء تقشر حالة في
هذا، حدث إذا النظام يتعطل فقد لخدوش،

تويوتا وكيل فاستشر

مالحظة
على■ تآكل وظهور الطالء حالة تدهور لمنع

األلومنيوم، عجالت والمكونات السيارة جسم
إلخ

التالية● الحاالت في فوًرا السيارة اغسل
البحر• ساحل من بالقرب القيادة بعد
األمالح• كثيرة طرق على القيادة بعد
أشجار• عصارة أو فحم قطران وجود حال في

الطالء سطح على
فضالت• أو ميتة حشرات وجود حال في

الطالء أسطح على طيور فضالت أو حشرات
السناج• فيها يكثر مناطق في السيارة قيادة بعد

برادة أو المناجم غبار أو الزيوت أبخرة أو
الكيماوية المواد أو الحديد

أو• بالتراب كثيًرا ملوثة السيارة أصبحت إذا
الطين

الغازولين• أو البنزين مثل سوائل انسكبت إذا
الطالء أسطح على

فقم● تعّرضلخدوش، أو الطالء تقشر إذا
فوًرا بتصليحه

في● وخّزنها أوساخ أي أِزل العجالت، صدأ لمنع
العجالت تخزين عند الرطوبة قليل مكان
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مالحظة
الخارجية■ المصابيح تنظيف
أو● عضوية مواًدا تستعمل ال بعناية اغسل

صلبة بفرشاة تفركها
المصابيح سطح تلف في ذلك يتسبب فربما

المصابيح● سطح على الشمع تضع ال
العدسات تلف في الشمع يتسبب فربما

التلقائي■ السيارة غسيل استعمال عند
األمامي الزجاج بماسحات المزودة السيارات

المطر تجاه الحساس
اإليقاف وضع إلى الماسحة مفتاح اضبط

" إلى الماسحة مفتاح ضبط حالة "،AUTOفي
شفرات تتلف أيًضا وربما الماسحات تعمل فربما

الماسحة
تعمل■ التي السيارات مغاسل استعمال عند

العالي بالضغط
من● الصادر الماء تدع ال السيارة، غسل عند

يصطدم العالي بالضغط تعمل التي المغسلة
بسبب للكاميرا المجاورة بالمنطقة مباشرة

فمن المرتفع، المياه ضغط من الناتجة الصدمة
المعتاد مثل الجهاز يعمل أال المحتمل

من● بالقرب الفوهة رأس وضع إلى تعمد ال
المصنوع أو المطاطي الغطاء األمتعة صندوق
التالية األجزاء أو الموصالت أو الرانتج من
حدث إذا للتلف األجزاء تتعرضتلك فقد

العالي الضغط ذات المياه وبين بينها تالمس
بالجر• العالقة ذات األجزاء
التوجيه• نظام أجزاء
التعليق• نظام أجزاء
الفرامل• نظام أجزاء

بمقدار● بعيدة التنظيف فوهة سم٣٠اجعل
أو يتشوه فقد وإال السيارة جسم من األقل على
القوالب مثل الرانتج، من المصنوع الجزء يتلف

والمصدات
الدوام على واحد مكان في الفوهة تثبت ال وأيًضا

الزجاج● من السفلي الجزء رش في تستمر ال
األمامي

الهواء تكييف نظام مأخذ إلى الماء دخل إذا
الزجاج من السفلي الجزء من بالقرب الموجود
كما الهواء تكييف نظام يعمل ال فقد األمامي،

يجب
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مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
بقطعة المتسخة األسطح امسح كهربائية

فاتر بماء مرطبة قماش
بقطعة فامسحها األوساخ، إزالة تعذرت إذا

تنظيف بمحلول ومرطبة ناعمة قماش
نسبته ما إلى ومخفف %تقريبًا١محايد

الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر
والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

بالصابون■ السيارة فرش غسيل
الرغوي النوع من منظفات عدة األسواق في تتوافر

افرك الرغوة لتوزيع فرشاة أو إسفنج قطعة استعمل
تستعمل ال متداخلة دائرية بحركة السيارة فرش

يمكن لتجف واتركها المتسخة األسطح امسح الماء
السجاد على بالمحافظة ممتازة نتائج على الحصول

اإلمكان بقدر جاًفا
المقاعد■ أحزمة ربط

متعادالً وصابونًا إسفنًجا أو قماش قطعة استعمل
فحص على أيًضا احرص لتنظيفها دافئًا وماًء

وجود عدم من للتأكد منتظمة فترات على األحزمة
شديدة تشققات أو تنسالت أو اهتراءات

السيارة مقصورة وحماية تنظيف

لكل مناسبة بطريقة التنظيف عملية نّفذ
المصنوع والخامات المكونات من مكّون

منها

السيارة مقصورة حماية

تحذير
السيارة■ داخل الماء وجود
داخل● سكبها أو السوائل نثر إلى تعمد ال

في أو األرضية على سكبها مثل السيارة،
الجر بطارية الهجينة البطارية تهوية فتحات

األمتعة مقصورة وفي
ببطارية حريق نشوب في ذلك يتسبب قد

نحو أو الكهربائية والمكونات الهجين النظام
تعطلها أو ذلك

نظام● تعريضمكونات أسالكهSRSتجنب أو
للبلل السيارة داخل الموجودة

)٣٠ص(←
انفتاح في الكهربائية األعطال تتسبب أن يمكن

بطريقة عملها عدم أو الهوائية الوسائد
اإلصابة أو الوفاة عن يسفر قد ما صحيحة،

خطيرة بجروح
أجهزة■ لوحة خاصة المقصورة تنظيف

القياس
منظفات أو التلميع شمع استعمال إلى تعمد ال
على القياس أجهزة لوحة تنعكس قد التلميع

ويؤدي السائق رؤية يحجب ما األمامي، الزجاج
اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج حادث، وقوع إلى

خطيرة بجروح

مالحظة
التنظيف■ محاليل
التنظيف،● محاليل من التالية األنواع تستعمل ال

السيارة مقصورة لون تغير إلى تؤدي قد ألنها
األسطح تلف أو بقع حدوث في تتسبب أو

المطلية
المواد• للجلوس المخصصة غير األجزاء

والمحاليل الغازولين، أو البنزين مثل العضوية
الحمضية، األخرى المواد أو القاعدية

والمبيضات واألصباغ،
مثل• الحمضية أو القاعدية المحاليل المقاعد

والكحول والبنزين الثنر
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والعناية١-٦ الصيانة

مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
كهربائية

باستعمال زائد وغبار أوساخ أية امسح
تنظيف بمحلول مرطبة ناعمة قماش قطعة

مخّفف
ال متعادالً تنظيفصوف مسحوق محلول استعمل

عن تركيزه نسبة الماء٥تتجاوز %مع
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

التنظيف محلول بقايا جميع وامسح
ناعمة قماش قطعة باستعمال السطح امسح

الجلد اترك المتبقي البلل إلزالة وجافة
ومهواة مظللة منطقة في يجف

الجلدية■ بالمناطق العناية
على مرتين السيارة مقصورة بتنظيف تويوتا توصي
السيارة مقصورة جودة على للمحافظة سنويًا األقل

مكنسة باستعمال وغبار أوساخ أي أِزل
كهربائية

ومرطبة ناعمة قماش بقطعة امسحها
ما إلى ومخفف محايد تنظيف بمحلول

%تقريبًا١نسبته
الزائد الماء إلزالة القماش قطعة اعصر

والماء التنظيف محلول بقايا وامسح

مالحظة
منظفات● أو التلميع شمع استعمال إلى تعمد ال

أجهزة للوحة الُمطلى السطح يتلف قد التلميع
األخرى الداخلية األجزاء أو القياس

الجلدية■ األسطح تلف منع
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

الجلدية األسطح وتشوه تلف لتجنب
الجلدية● األسطح عن أوساخ أو غبار أي أِزل

فوًرا
المباشرة● الشمس ألشعة السيارة تعرض ال

الظل في سيارتك أوقف طويلة زمنية لفترات
الصيف موسم في خاصة

أو● الفينيل من مصنوعة مواد أي تضع ال
شمعية مواد على تحتوي التي أو البالستيك
تلتصق قد المواد هذه ألن السيارة، فرش على
حرارة درجة أصبحت إذا الجلدية باألسطح

جًدا مرتفعة السيارة مقصورة
األرضية■ على الماء وجود

بالماء السيارة أرضية غسل إلى تعمد ال
إذا الصوتي النظام مثل السيارة أنظمة تتلف قد
الصوتي، النظام مثل الكهربائية، مكوناتها تبللت
قد أسفلها أو السيارة أرضية فوق الموجودة
السيارة جسم صدأ في أيًضا الماء يتسبب

األمامي■ الزجاج من الداخلي الجزء تنظيف عند
بنظام المزودة  Toyota Safetyالسيارات

Sense(
أيًضا، للعدسات الزجاج منظف بمالمسة تسمح ال

←) العدسة تلمس )١٨٤صال
الخلفية■ للنافذة الداخلي السطح تنظيف
النافذة● لتنظيف زجاج منظف تستعمل ال

أسالك إتالف في يتسبب قد هذا ألن الخلفية،
أو الخلفية النافذة ضباب مزيل تسخين

بماء مرطبة قماش قطعة استعمل الهوائي
امسح لتنظيفها برفق النافذة لمسح فاتر

أو التسخين ألسالك موازية خطوط في النافذة
الهوائي

أسالك● إتالف أو خدش عدم احرصعلى
الهوائي أو التسخين

الجلدية المناطق تنظيف

الجلد من المصنوعة المناطق تنظيف
الصناعي
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الصيانة٢-٦

ةيانعلاوةنايصلا

الصيانة.٢-٦

فترات على الدورية الصيانة تنفيذ يجب
جدول في محدد هو ما حسب محددة زمنية

الصيانة
عداد قراءة بواسطة الدورية الصيانة فترة تحدد
موعد حتى الفاصلة الفترات احتساب أو المسافة

مبين هو كما أسبق، أيهما عن النظر بغض الصيانة،
الجدول في

في البرنامج في فترة آخر بعد الصيانة تنفيذ يجب
نفسها الفاصلة الفترات

سيارتك؟ لصيانة تذهب أين
تويوتا وكيل إلى سيارتك تأخذ أن األفضل من

على عالوة الالزمة الصيانة خدمات لعمل المحلي
الفحصواإلصالح عمليات من غيرها

متخصصون تويوتا في يعملون الذين الفنيون
الصيانة معلومات أحدث ويتلقون جيًدا ومدربون

وبرامج الخدمة ونصائح الفنية النشرات خالل من
سيارات على العمل تعلموا لقد الوكالء تدريب

أن من بدالً وذلك سيارتك، على يعملوا أن قبل تويوتا
أفضل هي هذه أن يبدو أال عليها العمل أثناء يتعلموا

سيارتك؟ لصيانة طريقة
معدات في المال من الكثير تويوتا وكيل استثمر لقد

وهذا تويوتا سيارات لصيانة خاصة وأجهزة
وبتكلفة أفضل نحو على العمل تنفيذ في يساعدهم

أقل
أعمال كل تويوتا وكيل عند الصيانة قسم سيتولى

موثوقة بطريقة لسيارتك الدورية الصيانة
واقتصادية

لنظام المطاطية الخراطيم فحص يتم أن يجب
من الوقود ونظام الفرامل ونظام والتدفئة التبريد

تويوتا صيانة لجدول ووفًقا مؤهل فني ِقبل
فيما للغاية مهمة أجزاًء تمثل المطاطية الخراطيم

أو مهترئ خرطوم أي تغيير اطلب بالصيانة يتعلق
مع ستتلف المطاطية الخراطيم أن الحظ فوًرا تالف

أو اهتراء أو انتفاخ في يتسبب ما الزمن مرور
تشقق

بنفسك؟ تجريها التي الصيانة أعمال عن ماذا
أعمال من الكثير بإنجاز تقوم أن الممكن من

الخبرة بعض لديك كانت إذا بسهولة بنفسك الصيانة
السيارة أدوات وبعض الميكانيكية األعمال مجال في

بنفسك لتنفيذها البسيطة التعليمات األساسية
القسم هذا في موجودة

تحتاج الصيانة بعضمهام أن مالحظة يجب لكن
من المهام هذه مثل خاصة ومهارات أدوات إلى

إذا وحتى مؤهلون فنيون بتنفيذها يقوم أن األفضل
تجريها التي الصيانة بأعمال خبرة ذا ميكانيكيا كنت
بأعمال تويوتا وكيل يقوم بأن نوصي فإننا بنفسك،
الصيانة بسجل سيحتفظ ألنه والصيانة التصليح
إذا مفيًدا يكون أن يمكن السجل وهذا لسيارتك

الصيانة متطلبات

العناية فإن واقتصادية، آمنة قيادة لضمان
إجراءان للسيارة الدورية والصيانة اليومية
بنصائح تويوتا توصي األهمية في غاية

التالية الصيانة

تحذير
صحيحة■ بطريقة سيارتك صيانة تتم لم إذا

شديًدا تلًفا تلحق أن يمكن الصحيحة غير الصيانة
أو خطيرة بجروح اإلصابة واحتمال بالسيارة

الوفاة
بقدرة■ البطارية مع فولط١٢التعامل

بقدرة البطارية ألواح وأطراف١٢تحتوي فولط
الرصاص مادة على وكمالياتها توصيلها

للدماغ مؤذية بأنها الرصاصالمعروفة ومركبات
←) البطارية استعمال بعد يديك صاغسل

٣١٨(

الدورية الصيانة

بنفسك تجريها التي الصيانة أعمال
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الصيانة٢-٦

الضمان في مشمولة خدمة إلى احتجت

تصليح؟■ إلى سيارتك تحتاج هل
واألصوات األداء في تغيير ألي متيقًظا دائًما كن
ضرورة إلى تشير التي المرئية والمالحظات

هي المهمة المؤشرات بعض الصيانة
أو● توازن دون يعمل أو الدوران في المحرك يُخفق

أصواتًا يصدر
للقدرة● واضح فقدان
المحرك● من غريبة أصوات تصدر
تساقط● ولكن، السيارة أسفل لسائل تسرب يوجد

االستعمال بعد الهواء تكييف نظام من المياه
طبيعيًا أمًرا يعتبر

إشارة● هذا يكون قد العادم صوت في تغيّر وجود
لذا، الكربون أكسيد أول لغاز خطير تسرب إلى
واطلب مفتوحة النوافذ إبقاء مع السيارة ُقد

فوًرا العادم فحصنظام
صرير● صوت ويصدر جيًدا منتفخة غير اإلطارات

اهتراء ويوجد االنعطاف عند اإلطار من مرتفع
اإلطارات في منتظم غير

قيادتها● عند االتجاهين أحد إلى تنحرف السيارة
مستٍو طريق على باستقامة

التعليق● بحركات متعلقة غريبة أصوات
لدواسة● إسفنجي إحساس الفرامل، كفاءة فقدان

السيارة تقريبًا، األرضية تلمس الدواسة الفرامل،
الفرملة عند الجانبين أحد على تنحرف

عن● المحرك تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع
←) باستمرار )٦٩صالمعتاد

فانقل العالمات، هذه من أي ظهور الحظت إذا
فسيارتك يمكن ما بأسرع تويوتا وكيل إلى سيارتك

تصليح أو ضبط إلى بحاجة ربما
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ةيانعلاوةنايصلا

أو أدناه المذكورة الخاصة التشغيل ظروف أحد ظل في أساسية بصفة سيارتك تستعمل كنت إذا
سيارتك إلبقاء وذلك تكراًرا أكثر نحو على تنفيذها سيلزم الصيانة جدول بعضنقاط فإن أكثر،

اإلضافية" الصيانة "’جدول راجع جيدة بحالة

الصيانة أعمال
الضرورةك حسب استبدال أو تصحيح أو فحص
شّحمس أو غيّر أو استبدل
تنظيفظ

الدورية الصيانة

يلي كما الجدول باتباع الصيانة إجراءات نّفذ

الصيانة جدول متطلبات
للصيانة" الزمني "الجدول راجع االعتيادي الصيانة لجدول وفًقا للصيانة سيارتك تحتاج

الطريق ظروف أ
بثلوج١ مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة

ذائبة
في٢ الموجودة الطرق ترابية طرق على القيادة

أو منخفضة، الرصف جودة فيها تكون التي المناطق
جاًفا الهواء ويكون ترابية، سحابة غالبًا فيها تتشكل

القيادة ظروف ب
المثال،١ سبيل على كبيرة بحمولة محملة سيارة

ذلك إلى وما سقفية حاملة استخدام
عن٢ تقل لمسافة متكررة قصيرة في٨رحالت كم

درجة من أقل تظل الخارجية حرارته درجة جو
درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن التجمد

العادية الحرارة
زمنية٣ لفترات التباطؤ بسرعة المحرك دوران

منخفضة بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة
أو األجرة سيارات أو الشرطة سيارات استعمال مثل

الطلبات توصيل سيارات
عالية٤ بسرعة المستمرة من٨٠القيادة أكثر %أو

على تزيد لمدة للسيارة القصوى من٢السرعة
الساعات

للصيانة الزمني الجدول
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عمليات بين الفاصلة الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

الشهور أو المسافة عداد قراءة
عن النظر بغض الشهور،

أسبق أيهما

x١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠

x٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠

األساسية المحرك مكونات
المحرك١ ١٢سسسسسسسسزيت
المحرك٢ زيت ١٢سسسسسسسسمرشح

المالحظة٣ انظر والتدفئة التبريد نظام
٢٤كك.>>١

المالحظة٤ انظر المحرك تبريد سائل
-كك.>>٢

الطاقة٥ في التحكم وحدة تبريد سائل
المالحظة -كك.>>٣انظر

التثبيت٦ وأجزاء العادم ١٢ككككأنابيب
اإلشعال نظام

اإلشعال٧ كلشمعات -كم١٠٠٠٠٠استبدله
١٢ككككككككفولط١٢بطارية٨

الغازات انبعاث في والتحكم الوقود أنظمة
المالحظة٩ انظر الوقود ٩٦س.>>٤مرشح

المالحظتين١٠ انظر الوقود حقن  ٥نظام
كل.>>٦و الوقود خزان إلى الحاقن منظف كم١٠٠٠٠أضف

الهواء١١ منظف ٢٤كسكسكمرشح
٤٨س

١٢
الوقود ومسارات الوقود خزان غطاء
بخار في التحكم وصمام وتوصيالتها

المالحظة انظر .>>١الوقود
٢٤كك

الكربون١٣ ٢٤ككعلبة

الهجينة١٤ البطارية في الهواء مأخذ مرشح
الجر -ظظظظظظظظبطارية

والجسم الشاسيه
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ةيانعلاوةنايصلا

مالحظة
فحص١ أو٨٠٠٠٠بعد افحصكل٤٨كم أو٢٠٠٠٠شهًرا، شهًرا١٢كم
بعد٢ مرة أول كل١٦٠٠٠٠استبدل استبدل ثم كم٨٠٠٠٠كم،
بعد٣ مرة أول كل٢٤٠٠٠٠استبدل استبدل ثم كم٨٠٠٠٠كم،
الوقود٤ خزان داخل الموجود المرشح ذلك في بما
وعمان٥ السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية واإلمارات والكويت وقطر والبحرين للعراق

انظر١٥ اليد وفرامل الفرامل دواسة
٦كككككككك.>>٧المالحظة

وأقراصها١٦ الفرامل ٦ككككككككحشيات

الفرامل١٧ ٦كسكككسكككسائل
٢٤س

وخراطيمها١٨ الفرامل ١٢ككككأنابيب

تروس١٩ وعلبة ووصالتها القيادة عجلة
٦ككككككككالتوجيه

اإلدارة٢٠ عمود ٢٤ككككأغطية

وأغطية٢١ التعليق لنظام الكروية الوصالت
٦ككككككككالغبار

ذلك٢٢ في بما الهجين الحركة ناقل سائل
األمامي التفاضلي ٢٤ككالترس

موديالت٢٣ الخلفي التفاضلي الترس زيت
AWDالمالحظة ٢٤كك.>>٨انظر

والخلفي٢٤ األمامي ١٢ككككالتعليق
النفخ٢٥ وضغط ٦ككككككككاإلطارات

والماسحات٢٦ التنبيه وآلة المصابيح
٦ككككككككوالغاسالت

الهواء٢٧ تكييف نظام ١٢سسسسمرشح

عمليات بين الفاصلة الفترة
المسافةالصيانة عداد قراءة

الشهور أو المسافة عداد قراءة
عن النظر بغض الشهور،

أسبق أيهما

x١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠كم١٠٠٠

x٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨ميل١٠٠٠
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الصيانة٢-٦

فقط
يعادله٦ ما أو تويوتا من األصلي الوقود حاقن منظف
ضروري٧ غير اليد فرامل فحص
الخلفي٨ الحركة ناقل في مدمج

تكراًرا أكثر بمعدل للصيانة تحتاج التي العادية الصيانة جدول لتعليمات التالي الجدول إلى ارجع
الصيانة" جدول "متطلبات راجع المخطط، على لالطالع الشاقة التشغيل لظروف تبًعا

اإلضافية الصيانة جدول

ذائبة١أ بثلوج مكسوة أو موحلة أو وعرة طرق على القيادة
الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

وخراطيمها*فحص الفرامل أو١٠٠٠٠كلأنابيب أشهر٦كم

تروس*فحص وعلبة ووصالتها القيادة عجلة
التوجيه

أو٥٠٠٠كل أشهر٣كم

اإلدارة*فحص عمود أو١٠٠٠٠كلأغطية شهًرا١٢كم

والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظام أشهر٦كم
وجسم الشاسيه وصواميل براغي شد إحكام

المالحظة انظر أو١٠٠٠٠كل.>>١السيارة أشهر٦كم

أو٢أ منخفضة، الرصف جودة فيها تكون التي المناطق في الموجودة الطرق ترابية طرق على القيادة
جاًفا الهواء ويكون ترابية، سحابة غالبًا فيها تتشكل

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم

استبداله*فحص أو الهواء منظف مرشح
كل أو٢٥٠٠ك أشهر٣كم
كل أو٤٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

ذلك١ب إلى وما سقفية حاملة استخدام المثال، سبيل على كبيرة بحمولة محملة سيارة
المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم
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ةيانعلاوةنايصلا

مالحظة
شكل١ على ومسامير التعليق نظام تثبيت ومسامير المقعد تركيب الزنبركاتUلمسامير لتثبيت

الصفائحية
الخلفي٢ الحركة ناقل في مدمج
الضرورة:* حسب االستبدال أو التصحيح بإجراء قم

ذلك*فحص في بما الهجين الحركة ناقل سائل
استبداله أو األمامي التفاضلي الترس

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

موديالت*فحص الخلفي التفاضلي الترس زيت
AWDالمالحظة انظر استبداله .>>٢أو

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

والخلفي*فحص األمامي التعليق أو١٠٠٠٠كلنظام أشهر٦كم
وجسم الشاسيه وصواميل براغي شد إحكام

المالحظة انظر أو١٠٠٠٠كل.>>١السيارة أشهر٦كم

عن٢ب تقل لمسافة متكررة قصيرة درجة٨رحالت من أقل تظل الخارجية حرارته درجة جو في كم
العادية الحرارة درجة إلى المحرك حرارة درجة تصل لن التجمد

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم

منخفضة٣ب بسرعة طويلة لمسافات القيادة أو و طويلة زمنية لفترات التباطؤ بسرعة المحرك دوران
الطلبات توصيل سيارات أو األجرة سيارات أو الشرطة سيارات استعمال مثل

المحرك زيت أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
المحرك زيت مرشح أو٥٠٠٠كلاستبدال أشهر٦كم
الفرامل*فحص وأقراص أو٥٠٠٠كلتيل أشهر٣كم

عالية٤ب بسرعة المستمرة على٨٠القيادة تزيد لمدة للسيارة القصوى السرعة من أكثر من٢%أو
الساعات

ذلك*فحص في بما الهجين الحركة ناقل سائل
استبداله أو األمامي التفاضلي الترس

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

موديالت*فحص الخلفي التفاضلي الترس زيت
AWDالمالحظة انظر استبداله .>>٢أو

كل أو٤٠٠٠٠ك شهًرا٢٤كم
كل أو٨٠٠٠٠س شهًرا٤٨كم

ذلك١ب إلى وما سقفية حاملة استخدام المثال، سبيل على كبيرة بحمولة محملة سيارة
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بنفسك٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال
بنفسك.٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال

الصيانة ألعمال االحتياطية التنبيهات
بنفسك تجريها التي

بنفسك، الصيانة أعمال بتنفيذ قمت إذا
كما الصحيحة اإلجراءات اتباع فاحرصعلى

األقسام هذه في مذكورة هي

الصيانة
واألدواتالعناصر الغيار قطع

بقوة البطارية حالة
صفولط ←١٢
٣١٨(

شحم•
تقليدي• ربط مفتاح

أطراف مشابك لبراغي
التوصيل

تبريد سائل مستوى
في التحكم وحدة

المحرك ← الطاقة
)٣١٥ص

• "Toyota Super 
Long Life 
Coolant" سائل

الفائق تويوتا تبريد
األجل سائلطويل أو

جليكول بقاعدة تبريد
عالية جودة ذي إيثيلين
السيلكات من خاٍل مماثلة

األمينية واألحماض
والبوريكية والنتريكية
إلى استناًدا ومصنوع
األجل طويلة التقنية
األحماض لهجين

 Toyota" العضوية
Super Long Life 

Coolant" سائل
الفائق تويوتا تبريد

األجل يتمطويل
بسائل مسبًقا مزجه

بنسبة %وماء٥٠تبريد
بنسبة أيونيًا معالج

٥٠.%
إلضافة• يستعمل قمع

فقط التبريد سائل

المحرك زيت مستوى
)٣١٢ص(←

• "Toyota Genuine 
Motor Oil" زيت

من األصلي المحرك
يعادلهتويوتا ما أو

منديل• أو قماش قطعة
ورقي

إلضافة• يستعمل قمع
فقط المحرك زيت

←) صالمصاهر
٣٣٨(

معدل• بنفس مصهر
بالمصهر الخاص األمبير

األصلي
في الهواء مأخذ فتحة

الهجين البطارية
←) الجر بطارية

)٣٣٤ص

إلى• وما كهربائية، مكنسة
ذلك

من• براغي مفك
Phillips

اإلضاءة مصابيح
)٣٤١ص←

ذاته• بالرقم المصباح
مثل ذاتها القدرة ومعدل

األصلي
مصلب• براغي مفك

Phillipsالرأس
مسطح• براغي مفك

الرأس
الربط• مفتاح

والمكثف  الرادياتير
)٣١٦ص←

اإلطارات نفخ ضغط
)٣٣٠ص(←

اإلطارات• مقياسضغط
مضغوط• هواء مصدر

←) الغاسلة سائل
)٣١٦ص

للغاسلة• سائل أو ماء
للتجمد مانع على يحتوي
موسم في لالستعمال

الشتاء
إلضافة• يستعمل قمع

الغاسلة سائل أو الماء
فقط

واألدواتالعناصر الغيار قطع
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تحذير
كثيرة وسوائل أنظمة المحرك حجيرة تتضمن

أو ساخنة تصبح أو مفاجئ بشكل تندفع أن يمكن
كهربائية التعرضلصدمة خطورة على تنطوي

خطيرة، بجروح اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

المحرك■ حجيرة في العمل عند
"تشغيل● أو "الكماليات" من كالً أن من تأكد

المعلومات عرض شاشة على المحرك"
" والمؤشر منطفئانREADYالمتعددة "

من● واألدوات والمالبس األيدي تقّرب ال
المحرك إدارة وحزام المتحركة المروحة

ووحدة● المحرك مالمسة عدم احرصعلى
العادم ومشعب والرادياتير الطاقة في التحكم
تكون قد ألنها القيادة بعد مباشرة وغيرها
تكون قد األخرى والسوائل الزيت ساخنة

أيًضا ساخنة
الورق● مثل االحتراق سهلة مادة أي تترك ال

المحرك حجيرة في األقمشة وقطع
تسمح● أو شرر توليد في تتسبب أو تدخن ال

أو الوقود من بالقرب مكشوف لهب بتقريب
قابلة والبطارية الوقود رغوة الوقود

لالشتعال
يؤذي● أن يمكن الفرامل سائل ألن الحذر توخ

ذا المطلية األسطح ويتلف عينيك أو يديك
في دخلت أو يديك على السوائل انسكبت

نظيف بماء المتأثرة المنطقة فاغسل عينيك،
الفور على

فاستشر الراحة، بعدم شعورك استمر إذا
الطبيب

التبريد■ مروحة من بالقرب العمل عند
الرادياتير شبكة أو الكهربائية

وضع في الطاقة مفتاح يكون أن احرصعلى
اإليقاف

الوضع في التشغيل مفتاح يكون قدONبينما ،
تلقائيًا بالدوران الكهربائية التبريد مروحة تبدأ
التشغيل وضع في الهواء تكييف نظام كان إذا
مرتفعة المحرك تبريد سائل حرارة درجة أو و

)٣١٦ص(←

تحذير
الواقية■ النظارات

المواد دخول لتجنب واقية نظارات ارتِد
وغيرها الرش سوائل أو المتساقطة أو المتطايرة

عينيك في

مالحظة
الهواء■ منظف مرشح بنزع قمت إذا

أن يمكن منزوًعا الهواء منظف ومرشح القيادة
األوساخ بسبب للمحرك شديًدا اهتراًء يسبب

الهواء في الموجودة
مرتفًعا■ أو منخفًضا السائل مستوى كان إذا

الفرامل سائل ينخفضمستوى أن الطبيعي من
يكون عندما أو الفرامل تيل اهتراء مع قليالً
مرتفًعا التجميع خزان في السائل مستوى
نحو على ملئه إلعادة يحتاج الخزان كان إذا

كبيرة مشكلة وجود إلى هذا يشير فقد متواصل،
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المحرك١ غطاء قفل تحرير ذراع اسحب
لألعلى قليالً المحرك غطاء يبرز سوف

لألعلى٢ اإلضافية السقاطة ذراع اسحب
المحرك غطاء وارفع

إدخال٣ خالل من الغطاء فتح على حافظ
المخصصة الفتحة في التدعيم قضيب

المحرك غطاء

المحرك غطاء فتح

تحذير
القيادة■ قبل الفحص

وقفله بالكامل المحرك غطاء إغالق من تأكد
فقد صحيح، نحو على المحرك غطاء تقفل لم إذا
وقوع في ويتسبب السيارة تحرك أثناء ينفتح

اإلصابة أو الوفاة عن يُسفر قد الذي األمر حادث،
خطيرة بجروح

الفتحة■ في التدعيم قضيب تركيب بعد
المخصصة

الفتح وضع على للغطاء القضيب تثبيت من تأكد
أو رأسك على السقوط من يمنعه بشكل بإحكام

جسمك

مالحظة
الغطاء■ إغالق عند

بمشبك وتثبيته التدعيم قضيب إعادة من تأكد
قد المحرك غطاء إغالق قبل الخاصبه التثبيت

بالمشبك العمود تثبيت بدون الغطاء إغالق يتسبب
الغطاء انثناء في الخاصبه
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أمامي■

خلفي■ األرضية الرافعة موضع تحديد

تعليمات اتبع األرضية، الرافعة استعمال عند
واحرصعلى الرافعة مع المرفق الدليل

آمن نحو على التشغيل
أرضية، رافعة باستعمال سيارتك رفع عند
فوضع الصحيح الموضع في الرافعة ضع
يتلف قد صحيح غير موضع في الرافعة
بجروح اإلصابة في يتسبب أو سيارتك

الرفع نقطة موضع
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←) المحرك تبريد سائل )٣١٥صخزان
←) المصاهر )٣٣٨صصندوق

←) المحرك زيت تعبئة فتحة )٣١٣صغطاء
←) المحرك زيت مستوى قياس )٣١٣صعصا

الهواء ← )٣١٧صمنظف
←) الغاسلة سائل )٣١٦صخزان
الكهربائية التبريد مروحة

)٣١٦صالمكثف(←
←) )٣١٦صالرادياتير

الطاقة ← في التحكم وحدة تبريد سائل )٣١٥صخزان

فولط١٢بطارية■
درجة٣١٨ص← نطاق ضمن المحرك يكون عندما

افحص تشغيله، إيقاف وتم التشغيلية الحرارة

المحرك حجيرة

المكونات

وتزويده المحرك زيت من التحقق
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القياس عصا على الزيت مستوى
المحرك■ فحصزيت
بعد١ أرضمستوية على السيارة أوقف

النظام تشغيل وإيقاف المحرك إحماء
من أكثر لمدة انتظر لكي٥الهجين، دقائق

المحرك قاع إلى بالرجوع للزيت تسمح
واسحب٢ الطرف تحت قماش قطعة أمسك

للخارج القياس عصا

لتنظيفها٣ القياس عصا امسح
بالكامل٤ القياس عصا إدخال أعد
الطرف،٥ تحت قماش بقطعة تمسك بينما

وافحص للخارج القياس عصا اسحب
الزيت مستوى

منخفض
عادي
زائد

السيارة نوع على بناًء القياس عصا شكل يتغيّر ربما

المحرك أو
بالكامل٦ إدخالها وأعد القياس عصا امسح
األدوات■ وتحضير الزيت نوع من التحقق

الالزمة
وأحضر الزيت نوع من التحقق من تأكد

الزيت إضافة قبل الالزمة األدوات
المحرك زيت اختيار

٤٠٢ص←
منخفض← ممتلئ الزيت كمية

لتر١٫٥
العنصر

نظيف قمع
المحرك■ زيت إضافة

عالمة قرب أو تحت الزيت مستوى كان إذا
من محرك زيت فأضف المنخفض، المستوى
المحرك في بالفعل الموجود الزيت نوع نفس

بإدارته١ الزيت تعبئة فتحة غطاء انزع
الساعة عقارب حركة اتجاه بعكس

من٢ وتحقق ببطء، المحرك زيت أِضف
القياس عصا بواسطة الزيت مستوى

بإدارته٣ الزيت تعبئة فتحة غطاء بتركيب قم
الساعة عقارب حركة باتجاه
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المحرك■ زيت استهالك
القيادة أثناء المحرك زيت من معينة كمية ستُستهلَك
وربما الزيت، استهالك يزيد قد التالية، الحاالت في
الصيانة فترات بين المحرك زيت تعبئة إلعادة تحتاج

بعد● المثال سبيل على جديًدا، المحرك يكون عندما
المحرك استبدال بعد أو مباشرة السيارة شراء

زيت● أو الجودة منخفض زيت استخدام تم إذا
مناسبة غير بلزوجة

عند● أو ثقيل بحمل أو عالية بسرعات القيادة عند
المتكرر التباطؤ أو التسارع مع القيادة

عند● أو طويلة لفترة يتباطأ المحرك ترك عند
متكرر نحو على كثيفة مرور حركة خالل القيادة

المحرك■ زيت تغيير بعد
نّفذ المحرك زيت صيانة بيانات ضبط إعادة يلزم

التالية اإلجراءات
بوصة٤٫٢شاشة
على١ فيأواضغط التحكم مفتاح من

حدد ثم العدادات
على٢ فيأواضغط التحكم مفتاح من

وحدد االستمرارالعدادات مع اضغط ثم
على

على٣ فيأواضغط التحكم مفتاح من
على اضغط ثم الزيت"، "صيانة وحدد العدادات

.
على٤ واضغط "نعم"، حدد
عرض٥ شاشة على عرضرسالة سيتم

إعادة إجراء اكتمال عند المتعددة المعلومات
الضبط

بوصات٧شاشة
على١ فيأواضغط التحكم مفتاح من

حدد ثم العدادات

على٢ فيأواضغط التحكم مفتاح من
وحدد االستمرارالعدادات مع اضغط ثم

على
على٣ فيأواضغط التحكم مفتاح من

على اضغط ثم الزيت"، "صيانة وحدد العدادات
.

على٤ واضغط "نعم"، حدد
عرض٥ شاشة على عرضرسالة سيتم

إعادة إجراء اكتمال عند المتعددة المعلومات
الضبط

تحذير
المستعمل■ المحرك زيت
ملوثات● على المستعمل المحرك زيت يحتوي

بأمراضجلدية اإلصابة تسبب أن يمكن ضارة
توخي يجب لذا الجلد، وسرطان االلتهاب مثل
بصورة أو طويلة لمدة مالمسته لتجنب الحذر
عن المستعمل المحرك زيت إلزالة متكررة

والصابون بالماء جيًدا اغسله الجلد،
والمرشحات● المستعمل الزيت تخلصمن

الزيت تتخلصمن ال ومقبولة آمنة بطريقة
أو المنزلية النفايات مع والمرشحات المستعمل
األرض على أو الصحي الصرف مجاري في
محل أو صيانة مركز أو تويوتا بوكيل اتصل
بخصوصمعلومات السيارات غيار لقطع

التخلصمنه طريقة أو التدوير إعادة
متناول● في المستعمل المحرك زيت تترك ال

األطفال

مالحظة
شديد■ لتلف المحرك تعرض لمنع

منتظمة زمنية فترات على الزيت افحصمستوى
المحرك■ زيت استبدال عند
على● المحرك زيت انسكاب عدم احرصعلى

السيارة مكونات
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المحرك■ تبريد سائل خزان
بين كان إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون

" و"FULLالخطين "LOWالموجودين "
بارًدا المحرك يكون عندما الخزان على

الخزان غطاء
"FULLخط "
"LOWخط "

" الخط عند يستقر المستوى كان "،LOWإذا
الخط إلى يصل حتى التبريد سائل فأضف

"FULL←) ."٣٩٢ص(

الطاقة■ في التحكم وحدة تبريد سائل خزان
بين كان إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون

" و"FULLالخطين "LOWالموجودين "
بارًدا الهجين النظام يكون عندما الخزان على

الخزان غطاء
"FULLخط "
"LOWخط "

" الخط عند يستقر المستوى كان "،LOWإذا
الخط إلى يصل حتى التبريد سائل فأضف

"FULL←) ."٣٩٢ص(

التبريد■ سائل اختيار
سوى تستعمل  Toyota Super Long Life" ال

Coolant" طويل الفائق تويوتا تبريد سائل
ذياألجل إيثيلين جليكول بقاعدة تبريد سائل أو

واألحماض السيلكات من خاٍل مماثلة عالية جودة
إلى استناًدا ومصنوع والبوريكية والنتريكية األمينية

العضوية األحماض لهجين األجل طويلة التقنية
"Toyota Super Long Life Coolant "

األجل طويل الفائق تويوتا تبريد هوسائل
بنسبة تبريد سائل من معالج٥٠مزيج %وماء

بنسبة الحرارة٥٠أيونيًا لدرجة األدنى الحد %
 °م٣٥-

بوكيل اتصل التبريد، سائل عن التفاصيل من للمزيد
تويوتا

مدة■ خالل التبريد سائل انخفضمستوى إذا
تعبئته إعادة من قصيرة

وأغطية والخراطيم الرادياتير من كال بالنظر افحص

مالحظة
تتسبب● فقد وإال الالزم، من أكثر التعبئة تجنب

المحرك إتالف في
في● القياس عصا على الزيت افحصمستوى

السيارة تعبئة بإعادة فيها تقوم مرة كل
المحرك● زيت تعبئة فتحة غطاء أن من تأكد

صحيحة بطريقة مشدود
المحرك■ غطاء على الزيت انسكاب حالة في

من المحرك زيت أزل المحرك، غطاء تلف لتجنب
باستخدام ممكن وقت أسرع في المحرك غطاء
مثل عضويًا مذيبًا تستخدم ال معتدل منظف

الفرامل منظف

التبريد سائل من التحقق
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في التحكم وحدة تبريد لسائل الخزان
الماء ومضخة التصريف ومحبس المحرك الطاقة
تويوتا وكيل من فاطلب تسريب، أي على تعثر لم إذا
التبريد بنظام تسريب أي وفحص الغطاء فحص

مواد أي وأِزل والمكثف الرادياتير من تحقق
أعاله المذكورة القطع من أي كانت إذا غريبة
فاطلب لحالها، مطمئن غير كنت أو جًدا متسخة

تويوتا وكيل بواسطة فحصسيارتك

رسالة تظهر لم أو الغاسالت إحدى تعمل لم إذا
المتعددة، عرضالمعلومات شاشة على التحذير

أِضف لذا، فارًغا الغاسلة خزان يكون فقد
الغاسلة سائل

تحذير
ساخنًا■ الهجين النظام يكون عندما

وحدة تبريد سائل خزان أغطية بإزالة تقم ال
الرادياتير وغطاء المحرك الطاقة في التحكم
وقد شديد ضغط تحت التبريد نظام يكون قد
نزع تم إذا للخارج الساخن التبريد سائل يندفع

خطيرة بجروح اإلصابة في يتسبب قد ما الغطاء،
الحروق مثل

مالحظة
التبريد■ سائل إضافة عند

مقاوًما أو خالًصا ماًء يُعد ال المحرك تبريد سائل
الخلط نسبة استعمال يجب للتجمد خالًصا

لتحقيق للتجمد المقاومة والمادة للماء الصحيحة
والتبريد التآكل ومقاومة التزليق مستويات

أو المحرك سائل ملصق قراءة من تأكد الصحيحة
التجمد مقاومة

التبريد■ سائل سكبت إذا
أو القطع إتالف من لمنعه بالماء غسله من تأكد

الطالء

والمكثف الرادياتير من التحقق

تحذير
ساخنًا■ الهجين النظام يكون عندما

يكونان قد ألنهما المكثف أو الرادياتير تلمس ال
خطيرة، بجروح اإلصابة في يتسبب ما ساخنين

الحروق مثل

الغاسلة سائل

تحذير
الغاسلة■ سائل إضافة عند

النظام كان إذا الغاسلة سائل بإضافة تقم ال
الغاسلة سائل ألن تشغيله أثناء أو ساخنًا الهجين
اندالع في يتسبب وقد الكحول مادة على يحتوي

إلخ المحرك، على انسكب إذا حريق

مالحظة
الغاسلة■ سائل غير سائل أي تستعمل ال

التجمد مقاومة سائل أو رغويًا ماًء تستعمل ال
الغاسلة لسائل بديالً بالمحرك الخاص

األسطح في بقع ظهور إلى ذلك يؤدي فقد
مما المضخة تلف عن فضالً بالسيارة، المطلية

تتمثل الغاسلة سائل خزان في مشكالت إلى يؤدي
الرش عدم في

الغاسلة■ سائل تركيز تخفيف
حسب بالماء الغاسلة سائل تركيز خّفف

الضرورة
الملصق في المبينة التجمد درجات إلى ارجع

الغاسلة سائل قارورة على الموجود
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يلي كما الهواء منظف افحصمرشح
المشابك١ حّرر

الهواء٢ منظف مرشح وانزع الغطاء ارفع
واستبدل للمرشح، الخارجي السطح افحص

المرشح كان إذا االتساخ شديد كان إذا المرشح
مضغوًطا هواًء فاستعمل فقط، ما حد إلى مغبًرا

المرشح من الغبار لنفخ

المرشح٣ ضبط من تأكد الفحص، بعد
الخطافات بتعشيق قم صحيح بشكل

لعلبة العلوي الغطاء بتأمين قم ثم بالكامل
المشابك باستخدام الهواء منظف

الهواء منظف مرشح من التحقق

تحذير
الغبار■ استنشاق لتجنب

الهواء منظف مرشح تنظيف عند كمامة ارتِد
مضغوط هواء باستعمال

مالحظة
المحرك■ إتالف لمنع

الهواء منظف ومرشح السيارة قيادة إلى تعمد ال
شديًدا اهتراًء يسبب بذلك فالقيام منزوع

بالمحرك
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بقدرة البطارية على١٢توجد في فولط
األمتعة مقصورة من األيمن الجانب

المتحرك السطح افتح

بفك ألعلى٨قم الشريط واسحب خطافات
إلزالته الجانبي المتحرك السطح لفتح

بقدرة البطارية توصيل أطراف أن من  ١٢تأكد
في ارتخاء وجود عدم ومن صدئة غير فولط
المشابك في ارتخاء أو شقوق أو التوصيالت

التوصيل أطراف
ألسفل التثبيت مشبك

الشحن■ إعادة قبل
بقدرة البطارية تنتج الشحن، إعادة فولط١٢عند

واالنفجار لالشتعال قابل غاز وهو الهيدروجين غاز
الشحن إعادة قبل التالية باالحتياطات التزم لذلك،

بقدرة● البطارية شحن بإعادة تقوم كنت  ١٢إذا
كابل فصل من فتأكد السيارة، على المركبة فولط

التأريض
الشاحن● على الموجود التشغيل مفتاح أن من تأكد

الشاحن كابالت توصيل عند اإليقاف وضع في
بقدرة فصلها١٢بالبطارية وعند فولط

فولط١٢بطارية

الموضع

بقدرة البطارية إزالة فولط١٢قبل

بقدرة البطارية غطاء فولت١٢نزع

الخارج
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بقدرة■ البطارية توصيل إعادة شحن إعادة بعد
فولط١٢

االحتياطات● اتبع الهجين النظام يعمل لن ربما
النظام تشغيل لبدء التالية

الوضع١ إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
وأغلقها٢ أبواب أي افتح
الهجين٣ النظام تشغيل أعد

الدخول● نظام باستخدام األبواب فتح يكون ال ربما
إعادة بعد الفور على متاًحا الذكي والتشغيل

بقدرة البطارية حالة١٢توصيل وفي فولط
عن الالسلكي التحكم وحدة استعمل ذلك، حدوث
األبواب قفل فك لقفل الميكانيكي المفتاح أو بعد

مفتاح● وضع مع الهجين النظام بتشغيل قم
على النظامACCالتشغيل يعمل لن ربما

ذلك، رغم التشغيل مفتاح إيقاف عند الهجين
بصورة الهجين النظام تشغيل بدء يتم سوف

الثانية المحاولة من طبيعية
بواسطة● التشغيل مفتاح وضع تسجيل يتم

بقدرة البطارية فصل حالة وفي  ١٢السيارة
على السيارة ستعمل توصيلها، وإعادة فولط

كان التي الحالة إلى التشغيل مفتاح وضع استعادة
بقدرة البطارية فصل قبل لذا،١٢عليها فولط

بطارية فصل قبل الطاقة تشغيل إيقاف من تأكد
توصيل١٢بقدرة عند البالغ الحرص توّخ فولط

بقدرة مفتاح١٢البطارية وضع كان إذا فولط
بقدرة البطارية فصل قبل فولط١٢المحرك

مجهوالً
محاوالت عدة بعد حتى النظام تشغيل يبدأ لم إذا

تويوتا بوكيل فاتصل أعاله، المذكورة الطرق بجميع

تحذير
بقدرة■ البطارية في الموجودة الكيماوية المواد

فولط١٢
بقدرة البطارية حامض١٢تحتوي على فولط

أيًضا منها ينبعث وقد واآلكال السام الكبريتيك
لالشتعال قابل غاز وهو الهيدروجين غاز
اإلصابة أو الوفاة مخاطر لتقليل واالنفجار

التالية االحتياطية التنبيهات اتبع خطيرة، بجروح
بطارية استعمال بالقرب١٢عند التواجد أو فولط

منها

أطراف● لمس عند شرر توليد في تتسبب ال
بقدرة البطارية باألدوات١٢توصيل فولط

البطارية● من بالقرب ثقابًا تشعل وال تدخن ال
فولط١٢بقدرة

والمالبس● والبشرة للعيون مالمسته تجنب
أبًدا● البطارية محلول تبلع أو تستنشق ال
من● بالقرب العمل عند واقية نظارة ارتِد

بقدرة فولط١٢البطارية
بقدرة● البطارية عن األطفال فولط١٢أبعد
بقدرة■ البطارية لشحن اآلمن فولط١٢المكان

بقدرة البطارية منطقة١٢اشحن في دائًما فولط
بقدرة البطارية تشحن ال في١٢مفتوحة فولط

كافية غير وتهويته مغلق مكان أو جراج
بقدرة■ البطارية شحن إعادة فولط١٢كيفية

البطيء الشحن غير تستخدم أقل٥ال أو أمبير
بقدرة البطارية تنفجر شحنها١٢قد تم إذا فولط

أسرع بمعدل
البطارية■ بسائل خاصة طارئة إجراءات
عينيك● في البطارية سائل دخل إذا

لمدة نظيف بماء عينيك على١٥اغسل دقيقة
أمكن، إذا فوًرا الطبية العناية واطلب األقل

قطعة باستعمال العين على الماء وضع َفَواِصْل
مركز أقرب إلى توجهك أثناء قماش أو إسفنج

طبي
بشرتك● على البطارية سائل سقط إذا

أو بألم شعرت إذا جيًدا التالمس منطقة اغسل
فوًرا الطبية العناية فاطلب حرق،

مالبسك● على البطارية سائل سقط إذا
إلى المالبس من السائل يتسرب أن يمكن

اإلجراءات واتبع فوًرا المالبس انزع جلدك
الحاجة عند أعاله المذكورة

الخطأ● طريق عن البطارية سائل شربت إذا
واحصل الحليب أو الماء من كبيرة كمية اشرب

فوًرا طارئة طبية عناية على
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الموجودة التنبيه رموز من رمز كل معاني
بقدرة البطارية يلي١٢أعلى كما هي فولط

تحذير
بقدرة■ البطارية استبدال فولط١٢عند

بقدرة البطارية لهذه١٢استخدم المصممة فولط
في يتسبب ربما بذلك االلتزام فعدم السيارة

الراكب، مقصورة إلى هيدروجين الغاز دخول
االنفجار أو النيران اندالع يسبب ما

بقدرة البطارية بوكيل١٢الستبدال اتصل فولط،
تويوتا

بقدرة■ بطارية مع التعامل فولط١٢عند
٣٩١ص←

مالحظة
بقدرة■ البطارية شحن إعادة فولط١٢عند

بقدرة البطارية شحن بإعادة أبًدا تقم فولط١٢ال
أن من تأكد كذلك، الهجين النظام تشغيل أثناء
التشغيل إيقاف وضع في الكماليات جميع

التنبيه رموز

لهب تقريب أو التدخين ممنوع
شرر توليد أو مكشوف

البطارية حامض

للعيون واقيًا استعمل

التشغيل تعليمات راجع

األطفال متناول عن بعيًدا احفظه

لالنفجار قابل غاز
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على المداس تآكل مؤشرات ظهور من تحقق
عن بحثًا اإلطارات من أيًضا تحقق اإلطار
حدوث في الحال هو كما متفاوتة، اهتراءات
المداس جانبي أحد على زائدة اهتراءات

لم إذا وضغطه االحتياطي اإلطار افحصحالة
موضعه تبديل يتم

جديد إطار مداس
متآكل إطار مداس
المداس تآكل مؤشر

بالعالمة موضحة المداس تآكل مؤشرات موضع
"TWI" أو السطح" على والمطبوعة إلخ، ،"

إطار كل من الجانبي

المداس تآكل مؤشرات ظهرت إذا اإلطارات استبدل
ما إطاٍر على

سيارتك■ إطارات تستبدل أن ينبغي متى
إذا اإلطارات استبدال يجب

ما● إطاٍر على المداس تآكل مؤشرات ظهور
وشقوق● وتمزق قطع مثل باإلطار تلف ظهر

وانتفاخات األنسجة لظهور تكفي بدرجة عميقة
داخليًا تلًفا تبين

يعد● لم أو متكرر بشكل يتسرب اإلطار هواء كان
حجم بسبب صحيح نحو على إصالحه الممكن من

آخر تلف أي أو القطع مكان أو
تويوتا وكيل فاستشر متأكًدا، تكن لم إذا

اإلطار■ عمر
عن عمرها يزيد إطارات ألي يجب٦بالنسبة سنوات،

غير كانت إذا حتى مؤهل فني بمعرفة فحصها
إذا أو اإلطالق على تستخدم لم أو كثيًرا مستخدمة

واضح غير التلف كان
االحتياطي■ لإلطار السليم التخزين

على سليم بشكل االحتياطي اإلطار تخزين من تحقق
االحتياطي اإلطار إن حيث يوميًا منتظمة فترات

الكابل تلف في يتسبب قد سليم غير بشكل المخزن
يمسكه الذي السلكي

صوت● أو االحتياطي اإلطار على ميالن ظهر إذا
اإلطار يكون ال فقد القيادة، أثناء خشخشة

اإلطار بتخزين قم سليم بشكل مخزنًا االحتياطي
إجراء تنفيذ طريق عن أخرى مرة االحتياطي

صحيح بشكل التالي اإلطار تغيير

تكون١ فقد مائالً، االحتياطي اإلطار كان إذا
إذا العجلة فتحة في عالقة الرافعة مجموعة

اإلطارات

اإلطارات مواضع تبديل أو باستبدال قم
المداس وتآكل الصيانة جدول مع بالتوافق

اإلطارات فحص
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يكون ال فقد القيادة، أثناء خشخشة صوت ظهر
اإلطار بخفض قم بالكامل رفعه تم قد

مجموعة تعامد من األرضوتأكد إلى االحتياطي
العجلة فتحة مع الرافعة

صوت٢ تسمع حتى وثبات ببطء اإلطار ارفع
الرافعة مقبض وتتخطى نقرة

ينقطع فقد االحتياطي، اإلطار خفض يمكن لم إذا
تويوتا وكيل لدى السيارة افحص السلكي الكابل

من■ أقل إلى الثلج إطار مداس تآكل مم٤إذا
الثلج إطارات مثل اإلطارات، فاعلية انعدام

الموضح بالترتيب اإلطارات مواضع بتبديل قم

أمامي
:2WD موديالت

في والمساعدة اإلطارات تآكل مستوى بين للمساواة
تبديل عملية بتنفيذ تويوتا تنصح اإلطار، عمر إطالة

كل اإلطارات تقريبًا١٠٠٠٠مواضع كم
:AWDموديالت

في والمساعدة اإلطارات تآكل مستوى بين للمساواة
تبديل عملية بتنفيذ تويوتا تنصح اإلطار، عمر إطالة

كل اإلطارات تقريبًا٥٠٠٠مواضع كم
الخاص التحذير نظام تهيئة أثناء أخطاًء ترتكب ال
اإلطارات مواضع تبديل بعد اإلطارات بضغط

تحذير
اإلطارات■ استبدال أو فحص عند

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الحوادث وقوع

إتالف يسبب أن يمكن ذلك بعمل االلتزام عدم
ما التوجيه، أداء وتدهور الدفع منظومة مكونات
أو الوفاة عن تسفر حوادث وقوع إلى يؤدي قد

خطيرة بجروح اإلصابة
أو● موديالت أو ماركات من إطارات تمزج ال

مختلفة مداس تصميم
اهتراء بدرجات إطارات تمزج أالّ يجب كما

كبيرة بدرجة متفاوتة
الموصى● غير إطارات مقاسات أي تستعمل ال

تويوتا ِقبل من بها
إطارات● مختلفة ِبنْيَة ذات إطارات تمزج ال

منحرفة أو مائلة بأحزمة إطارات أو قطرية
النسيج

واإلطارات● الصيف إطارات بين تمزج ال
الثلج وإطارات المواسم لجميع المستعملة

سيارة● على استعمالها تم إطارات تستعمل ال
أخرى

تم كيف تعرف ال إطارات تستعمل ال
السابق في استخدامها

مالحظة
الوعرة■ الطرق على القيادة

أسطحها طرق على القيادة عند الشديد الحذر توخ
حفر بها أو متماسكة غير

نفخ انخفاضضغط في تتسبب قد الظروف هذه
إخماد على اإلطارات قدرة تقليل وبالتالي اإلطار
على القيادة فإن ذلك، إلى باإلضافة الصدمات

نفسها اإلطارات تتلف قد الوعرة الطرق
السيارة وجسم والعجالت

القيادة■ أثناء إطار لكل النفخ انخفضضغط إذا
أو و اإلطارات تتلف قد وإالّ القيادة، تواصل ال

العجالت

اإلطارات مواضع تبديل
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خاصبضغط تحذير بنظام مزودة سيارتك
خاصة تحذير صمامات يَستعمل اإلطارات

ضغط لرصد اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط
مشكالت حدوث المنخفضقبل اإلطارات نفخ

خطيرة
تم الذي اإلطارات عرضضغط يُمكن

الخاص التحذير نظام طريق عن رصده
عرض شاشة على اإلطارات بضغط

←) المتعددة )٨١،  ٧٢صالمعلومات
وقد مثال، هي المستخدمة التوضيحية الصورة
شاشة على فعليًا تظهر التي الصورة عن تختلف

المتعددة المعلومات عرض
بوصة٤٫٢شاشة

بوصات٧شاشة

المستوى من أقل اإلطار ضغط كان إذا
طريق عن السائق تحذير يتم مسبًقا، المحدد

←) التحذير العرضومصباح صشاشة

٣٦٣(
وقد مثال، هي المستخدمة التوضيحية الصورة
شاشة على فعليًا تظهر التي الصورة عن تختلف

المتعددة المعلومات عرض
بوصة٤٫٢شاشة

بوصات٧شاشة

اإلطارات■ نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات
بديالً ليس اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
اإلطار نفخ لضغط الروتينية الفحص عمليات عن

عمليات ضمن اإلطارات نفخ ضغط تفقد احرصعلى
لسيارتك اليومية الروتينية الفحص

التحذير■ نظام فيها يعمل ال ربما التي الحاالت
صحيح نحو على اإلطار الخاصبضغط

التحذير● نظام يعمل ال قد التالية، الحاالت في
صحيح نحو على اإلطارات الخاصبضغط

أصلية• غير تويوتا إطارات استعمال تم إذا
ليس• بإطار اإلطار استبدال منتجOEتم

أصلي
المحدد• بالحجم ليس بإطار اإلطار استبدال تم
ذلك• إلى وما اإلطارات سالسل تركيب تم
إضافي• مدعوم هوائي إطار تركيب تم

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
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إشارات• على تؤثر نوافذ مظالت وضع تم إذا
الالسلكية الموجات

على• الجليد أو الثلج من كبيرة كمية هناك كانت إذا
مبيتات أو العجالت حول وخصيًصا السيارة،

العجالت
من• كبير بقدٍر أعلى اإلطارات نفخ ضغط كان إذا

المحدد المستوى
عرضة• مكان في االحتياطي اإلطار كان إذا

ضعيفة السلكية موجات إشارات الستقبال
تحذير• بصمام المزودة غير العجلة استعمال تم إذا

إرسال وجهاز اإلطارات خاصبضغط
صمامات• على الموجود التعريف رقم رمز كان إذا

اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط خاصة تحذير
الخاصبضغط التحذير كمبيوتر في مسجل غير

اإلطارات
التالية● بالحاالت األداء يتأثر قد
توليد• محطة أو تليفزيوني بث برج من بالقرب

شاشة أو راديو محطة أو بنزين محطة أو كهرباء
تولد أخرى منشأة أو مطار أو عرضضخمة
قوية كهربائية ضوضاء أو سلكية ال موجات

ال• هاتف أو خلوي هاتف أو نقال راديو حمل عند

أخرى سلكية ال اتصاالت أجهزة أي أو سلكي
نحو● على اإلطار موضع عرضمعلومات يتم لم إذا

يتم فقد السلكية، موجات ظروف بسبب صحيح
القيادة طريق عن الشاشة العرضعلى تصحيح

السلكية موجات ظروف وتغيير
المستغرقة● المدة تمديد يتم قد السيارة، إيقاف عند

والتوقف االنطالق من للتحذير
على● بسرعة اإلطارات نفخ انخفاضضغط عند

نظام يعمل ال قد اإلطار، انفجار عند المثال سبيل
التحذير

الخاصبضغط■ التحذير لنظام التحذيري األداء
اإلطارات

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام أداء سيتغير
السبب، لهذا فيها استخدامه تم التي للظروف وفًقا
ضغط يصل لم إذا حتى تحذيًرا النظام يعطي فقد

كان إذا أو كبيرة، بدرجة منخفض مستوى إلى اإلطار
عند عليه ضبطه تم الذي الضغط من أعلى الضغط

مبدئيًا النظام تهيئة

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير نظام شهادة
المتحدة العربية اإلمارات في المبيعة للسيارات

األردن في المبيعة للسيارات
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ةيانعلاوةنايصلا

فيجب العجالت، أو اإلطارات استبدال عند
الخاصة اإلرسال وأجهزة الصمامات تركيب

اإلطارات ضغط من بالتحذير
صمامات من جديدة وحدات تركيب عند

وأجهزة اإلطارات بضغط الخاصة التحذير
أرقام رموز تسجيل عليك يتعين اإلرسال،

الخاصبضغط التحذير كمبيوتر على التعريف
التحذير نظام تهيئة عليك يتعين كما اإلطارات
من اطلب مبدئيًا اإلطارات الخاصبضغط

معّرف رموز تسجيل الخاصبك تويوتا وكيل
بالتحذير الخاص والصمامات اإلرسال جهاز

←) اإلطارات ضغط )٣٢٨صمن

والعجالت■ اإلطارات استبدال
التحذير لصمام التعريف رقم رمز تسجيل يتم لم إذا
يعمل فلن اإلرسال، وجهاز اإلطارات الخاصبضغط
نحو على اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام

لمدة القيادة بعد يومضمصباح١٠صحيح دقائق،
واحدة دقيقة لمدة اإلطارات الخاصبضغط التحذير

في١( خلل بوجود لإلشارة مضاًء يبقى ثم تقريبًا
النظام

الخاص■ التحذير نظام تهيئة تتم أن يجب
التالية الظروف في اإلطارات بضغط

الحال هو كما اإلطار نفخ ضغط تغيير عند
القيادة سرعة تغيير عند

الحال هو كما اإلطار نفخ ضغط تغيير عند
اإلطار مقاس تغيير عند

اإلطارات مواضع تبديل عند
←) التعريف أرقام رموز تسجيل صبعد

٣٢٨(
الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة عند

الحالي اإلطار نفخ ضغط ضبط يتم اإلطارات،
المرجعي الضغط أنه على

بضغط الخاصة التحذير صمامات تركيب
الصلة ذات اإلرسال وأجهزة اإلطارات

مالحظة
والعجالت■ اإلطارات استبدال أو صيانة

اإلطارات بضغط الخاصة التحذير وصمامات
صمامات وأغطية الصلة ذات اإلرسال وأجهزة

اإلطارات
أو● اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند

اإلطارات بضغط الخاصة التحذير صمامات
وكيل بأي اتصل الصلة، ذات اإلرسال وأجهزة
آخر فني أو معتمد تصليح مركز أو تويوتا
صمامات ألن بالمعدات ومجهز جيًدا مؤهل
وأجهزة اإلطارات الخاصبضغط التحذير

التعامل يتم لم إذا للتلف تتعرض قد اإلرسال
صحيح نحو على معها

اإلطارات● صمامات أغطية تركيب احرصعلى
اإلطارات، صمامات أغطية تركيب يتم لم إذا

الخاصة التحذير صمامات إلى الماء يدخل فقد
صمامات تتمكن ال وقد اإلطارات بضغط

العمل من اإلطارات بضغط الخاصة التحذير
صحيح نحو على

ال● اإلطارات، صمامات أغطية استبدال عند
غير أخرى إطارات صمامات أغطية تستعمل

الغطاء يعمل ال ربما المحددة تلك
بضغط■ الخاصة التحذير صمامات تلف لتفادي

اإلرسال وأجهزة اإلطارات
ال فقد سائلة، تسرب منع بمواد اإلطار صيانة عند
اإلطارات الخاصبضغط التحذير صمام يعمل

استعمال تم إذا صحيح نحو على اإلرسال وجهاز
أو تويوتا بوكيل اتصل السائلة، التسرب منع مادة

ممكن وقت بأسرع مؤهلة خدمات ورشة أي
الخاص التحذير صمام استبدال احرصعلى
استبدال عند اإلرسال وجهاز اإلطارات بضغط

←) )٣٢٥صاإلطار

الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة
اإلطارات
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الخاصبضغط■ التحذير نظام تهيئة كيفية
اإلطارات

بوصة٤٫٢شاشة
مفتاح١ واضبط آمن مكان في السيارة أوقف

اإليقاف وضع على التشغيل
السيارة تحرك أثناء التهيئة تنفيذ يتعذر

لمستوى٢ وفًقا اإلطارات نفخ ضغط اضبط
←) المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

)٤٠٥ص
ضغط مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط من تأكد
التحذير نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ

مستوى إلى استناًدا اإلطارات الخاصبضغط
هذا الضغط

الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
على٤ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٥ التحكمأواضغط مفتاح من

وحدد العدادات معفي اضغط ثم
على االستمرار

على٦ التحكمأواضغط مفتاح من
" وحدد العدادات اضغطTPWSفي ثم ،"

على
على٧ التحكمأواضغط مفتاح من

ثم الضغط" "ضبط وحدد العدادات في
على االستمرار مع اضغط

بوصات٧شاشة
مفتاح١ واضبط آمن مكان في السيارة أوقف

اإليقاف وضع على التشغيل
السيارة تحرك أثناء التهيئة تنفيذ يتعذر

لمستوى٢ وفًقا اإلطارات نفخ ضغط اضبط
←) المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

)٤٠٥ص
ضغط مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط من تأكد
التحذير نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ

مستوى إلى استناًدا اإلطارات الخاصبضغط
هذا الضغط

الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
على٤ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٥ التحكمأواضغط مفتاح من

وحدد العدادات معفي اضغط ثم
على االستمرار

على٦ التحكمأواضغط مفتاح من
" وحدد العدادات اضغطTPWSفي ثم ،"

على
على٧ التحكمأواضغط مفتاح من

ثم الضغط" "ضبط وحدد العدادات في
على االستمرار مع اضغط

عرض"ضبط شاشةTPWSسيتم على جاٍر"
ويومضمصباح المتعددة المعلومات عرض

اإلطارات الخاصبضغط مرات٣التحذير
مكتملة التهيئة تكون الرسالة، تختفي عندما

المعلومات عرض شاشة على عرضرسالة يتم
ضغط لمعرفة " عرض" يتم كذلك، المتعددة
بينما المتعددة المعلومات شاشة على إطار كل
اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام يتولى

الموضع تحديد
مسافة على السيارة أو٤٠ُقد تقريبًا ساعة كم
من حوالي لمدة حتى٣٠إلى١٠أكثر دقيقة
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شاشة على إطار كل نفخ عرضضغط يتم
المتعددة المعلومات عرض

النفخ عرضضغط سيتم التهيئة، اكتمال عند
المعلومات عرض شاشة على إطار لكل

المتعددة
بسرعة السيارة قيادة تتم لم لو  ٤٠حتى

من التهيئة اكتمال يمكن أكثر، أو ساعة كم
الرغم وعلى طويلة زمنية لفترة القيادة خالل

بعد التهيئة اكتمال عدم حالة في ذلك، من
لمدة أوقف١القيادة أكثر، أو تقريبًا ساعة

قرابة آمن مكان في ُقدها٢٠السيارة ثم دقيقة
أخرى مرة

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير نظام تهيئة
اإلطارات نفخ ضغط ضبط مع النظام بتهيئة قم

المحدد للمستوى
التهيئة■ إجراء
نفخ● ضغط ضبط بعد التهيئة تنفيذ من تأكد

اإلطار
التهيئة تنفيذ قبل اإلطارات برودة من تأكد كذلك،

اإلطار ضغط ضبط أو
إيقاف● وضع على التشغيل مفتاح بضبط قمت إذا

إعادة يلزم فال التهيئة، أثناء قصد بدون التشغيل
تلقائيًا ستبدأ التهيئة ألن أخرى مرة التهيئة تشغيل

الوضع على التشغيل مفتاح ضبط فيONعند
التالية المرة

عندما● قصد دون التهيئة تشغيل بإعادة قمت إذا
نفخ ضغط فاضبط ضرورية، غير التهيئة تكون

اإلطارات تكون عندما المحدد المستوى إلى اإلطار
مجدًدا التهيئة نّفذ ثم باردة

يتم● ولم اإلطارات من إطار كل موضع تحديد أثناء
المعلومات عرض شاشة على النفخ عرضضغط
نفخ ضغط كان إذا الحالة هذه ففي المتعددة،
فسيومض المحدد، المستوى من أقل اإلطار
اإلطارات الخاصبضغط التحذير مصباح

الخاصبضغط■ التحذير نظام تهيئة تعذّر عند
اإلطارات

قيادة تمت إذا لتكتمل أطور وقتًا التهيئة تستغرق قد
قد التهيئة، إجراء عند ممهد غير طريق على السيارة
القيادة لبيئة وفًقا اإلمكان بقدر ممهد طريق على

غضون في التهيئة ستكتمل اإلطارات، إلى١٠وحالة
القيادة٣٠ بعد التهيئة تكتمل لم إذا تقريبًا دقيقة

من القيادة٣٠إلى١٠لمدة فواصل تقريبًا، دقيقة
قليالً

القيادة بعد إطار لكل النفخ عرضضغط يتم لم إذا
التالي١لمدة اإلجراء بتنفيذ فقم تقريبًا، ساعة

لمدة● آمن مكان في السيارة دقيقة٢٠أوقف
مع مستقيم خط في السيارة ُقد صم تقريبًا
بسرعة الظروف حسب ويمينًا يساًرا التوجيه

من٤٠أقصاها تتراوح لمدة أكثر أو ساعة  ١٠كم
دقيقة٣٠إلى

لن التالية، الحاالت في أنه إال ذلك، من الرغم وعلى
النظام يعمل ولن لإلطارات النفخ ضغط تسجيل يتم

أخرى مرة التهيئة نّفذ صحيح نحو على
إعادة● فسيتم التهيئة، أثناء السيارة عكس تم إذا

بتنفيذ قم لذا النقطة، تلك إلى البيانات تعيين
البداية من أخرى مرة التهيئة إجراء

الخاص● التحذير ضبط إعادة مفتاح تشغيل عند
التحذير يومضمصباح لن اإلطارات، بضغط

اإلطارات مرات٣الخاصبضغط
ضغط● تحذير يومضمصباح التهيئة، إجراء بعد

لمدة أثناء١اإلطارات مضاًء بعدها ويبقى دقيقة
القيادة

إطار، لكل النفخ عرضضغط عدم استمر إذا
تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص

تحذير
الخاصبضغط■ التحذير نظام تهيئة عند

اإلطارات
ضبط دون لإلطارات النفخ ضغط بتهيئة تقم ال
أوالً المحدد المستوى إلى اإلطارات نفخ ضغط
الخاص التحذير مصباح يضيء ال فقد وإالّ،
نفخ ضغط كان ولو حتى اإلطارات بضغط
يكون عندما يضيء قد أو منخفًضا، اإلطارات

فعليًا عاديًا اإلطارات نفخ ضغط
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خاصين إرسال وجهاز تحذيري صمام كل
عند فريد تعريفي رمز لهما اإلطارات بضغط

الخاصبضغط التحذير صمام استبدال
من الصلة، ذي اإلرسال وجهاز اإلطارات

تسجيل عند التعريف رمز تسجيل الضروري
التالي اإلجراء نفذ التعريف، رموز

بوصة٤٫٢شاشة
مفتاح١ واضبط آمن مكان في السيارة أوقف

اإليقاف وضع على التشغيل
السيارة تحرك أثناء التهيئة تنفيذ يتعذر

لمستوى٢ وفًقا اإلطارات نفخ ضغط اضبط
←) المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

)٤٠٥ص
ضغط مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط من تأكد
التحذير نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ

مستوى إلى استناًدا اإلطارات الخاصبضغط
هذا الضغط

الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر
على٤ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٥ التحكمأواضغط مفتاح من

وحدد العدادات معفي اضغط ثم
على االستمرار

على٦ التحكمأواضغط مفتاح من
" وحدد العدادات اضغطTPWSفي ثم ،"

على
على٧ التحكمأواضغط مفتاح من

ثم العجلة"، "تغيير وحدد العدادات، في
على التحذيراضغط مصباح يبدأ حتى

الوميض في اإلطارات  ٣الخاصبضغط
ببطء مرات

ويبدأ العجلة ضبط تغيير وضع تنشيط سيتم
التسجيل

المعلومات عرض شاشة على رسالة ستظهر ثم
سيومضمصباح التسجيل، تنفيذ عند المتعددة

دقيقة لمدة اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
على١واحدة " وسيُعرض" يُضيء، ثم تقريبًا،

لضغط بالنسبة المتعددة المعلومات عرض شاشة
إطار لكل النفخ

بسرعة٨ السيارة أو٤٠ُقد تقريبًا ساعة كم
من تتراوح لمدة دقيقة٣٠إلى١٠أكثر

تقريبًا
مصباح ينطفئ سوف التسجيل، يكتمل عندما

عرض وسيتم اإلطارات الخاصبضغط التحذير
المعلومات عرض شاشة على إطار كل نفخ ضغط

المتعددة
بسرعة السيارة قيادة تتم لم لو ساعة٤٠حتى كم

القيادة خالل من التسجيل اكتمال يمكن أكثر، أو
لم فإذا ذلك، من الرغم وعلى طويلة زمنية لفترة

لمدة القيادة بعد التسجيل أكثر،١يكتمل أو ساعة
البداية من أخرى مرة اإلجراء بتنفيذ فقم

الخاصبضغط٩ التحذير نظام بتهيئة قم
←) )٣٢٦صاإلطارات

بوصات٧شاشة
مفتاح١ واضبط آمن مكان في السيارة أوقف

اإليقاف وضع على التشغيل
السيارة تحرك أثناء التهيئة تنفيذ يتعذر

لمستوى٢ وفًقا اإلطارات نفخ ضغط اضبط
←) المحدد الباردة اإلطارات نفخ ضغط

)٤٠٥ص
ضغط مستوى إلى اإلطارات ضغط ضبط من تأكد
التحذير نظام سيعمل المحدد الباردة اإلطارات نفخ

مستوى إلى استناًدا اإلطارات الخاصبضغط
هذا الضغط

الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ONأِدر

التعريف أرقام رموز تسجيل
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على٤ التحكمأواضغط مفتاح من
حدد ثم العدادات في

على٥ التحكمأواضغط مفتاح من
وحدد العدادات معفي اضغط ثم
على االستمرار

على٦ التحكمأواضغط مفتاح من
" وحدد العدادات اضغطTPWSفي ثم ،"

على
على٧ التحكمأواضغط مفتاح من

ثم العجلة"، "تغيير وحدد العدادات، في
على التحذيراضغط مصباح يبدأ حتى

الوميض في اإلطارات  ٣الخاصبضغط
ببطء مرات

ويبدأ العجلة ضبط تغيير وضع تنشيط سيتم
التسجيل

المعلومات عرض شاشة على رسالة ستظهر ثم
سيومضمصباح التسجيل، تنفيذ عند المتعددة

دقيقة لمدة اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام
على١واحدة " وسيُعرض" يُضيء، ثم تقريبًا،

لضغط بالنسبة المتعددة المعلومات عرض شاشة
إطار لكل النفخ

بسرعة٨ السيارة أو٤٠ُقد تقريبًا ساعة كم
من تتراوح لمدة دقيقة٣٠إلى١٠أكثر

تقريبًا
مصباح ينطفئ سوف التسجيل، يكتمل عندما

عرض وسيتم اإلطارات الخاصبضغط التحذير
المعلومات عرض شاشة على إطار كل نفخ ضغط

المتعددة
بسرعة السيارة قيادة تتم لم لو ساعة٤٠حتى كم

القيادة خالل من التسجيل اكتمال يمكن أكثر، أو
لم فإذا ذلك، من الرغم وعلى طويلة زمنية لفترة

لمدة القيادة بعد التسجيل أكثر،١يكتمل أو ساعة
البداية من أخرى مرة اإلجراء بتنفيذ فقم

الخاصبضغط٩ التحذير نظام بتهيئة قم
←) )٣٢٦صاإلطارات

التعريف■ أرقام رموز تسجيل عند
القيادة● أثناء التعريف رقم رمز تسجيل إجراء يتم

تبلغ سيارة أكثر٤٠بسرعة أو تقريبًا ساعة كم
التعريف،● أرقام رموز تسجيل عملية تنفيذ قبل

التحذير صمامات ذات عجالت وجود عدم من تأكد
على اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط الخاصة

السيارة من مقربة
الخاصبضغط● التحذير نظام تهيئة من تأكد

إذا التعريف أرقام رموز تسجيل بعد اإلطارات
أرقام رموز تسجيل قبل النظام تهيئة تمت
صالحة غير المهيأة القيم فستكون التعريف،

ولكن● بنفسك، التعريف أرقام رموز تسجيل يمكنك
يستغرق قد القيادة، وبيئة القيادة لظروف وفًقا

ليكتمل الوقت بعض التسجيل
التعريف■ أرقام رموز تسجيل إلغاء
في● البدء بعد التعريف أرقام رموز تسجيل إللغاء

إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح أدر التسجيل،
في البدء بعد السيارة قدت إذا السيارة قيادة قبل
التسجيل، وإللغاء التعريف، أرقام رموز تسجيل
مرة التعريف أرقام رموز تسجيل بدء إجراء نفذ
قبل إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح وأدر أخرى

القيادة
التعريف،● أرقام رموز تسجيل إلغاء تم إذا

الخاصبضغط التحذير فسيومضمصباح
واحدة دقيقة لمدة تدوير١اإلطارات عند تقريبًا

إلى التشغيل نظامONمفتاح سيعمل يضيء ثم
ينطفئ عندما اإلطارات الخاصبضغط التحذير

اإلطارات الخاصبضغط التحذير مصباح
عدة● مضي بعد حتى التحذير مصباح ينطفئ لم إذا

رقم رمز تسجيل إلغاء يتم لم فربما دقائق،
نفذ التسجيل، إللغاء صحيحة بطريقة التعريف

أخرى مرة التعريف أرقام رموز تسجيل بدء إجراء
قبل إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح وأدر

القيادة
التعريف■ أرقام رموز تسجيل عدم حالة في

صحيحة بطريقة
تسجيل إكمال يستغرق ربما التالية، الحاالت في
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ربما أو المعتادة من أطول فترة التعريف أرقام رموز
في التسجيل يكتمل ما عادة ممكنة غير تكون

تقريبًا٣٠غضون دقيقة
لمدة● السيارة إيقاف يتم أو٢٠لم تقريبًا دقيقة

القيادة قبل أكثر
تبلغ● بسرعة السيارة قيادة تتم ساعة٤٠لم كم

أكثر أو تقريبًا
ممهد● غير طريق على السيارة قيادة
أخرى● سيارات من بالقرب السيارة قيادة تتم

التحذير صمام على التعرف النظام على ويتعذر
ذات اإلرسال وأجهزة اإلطار الخاصبضغط
األخرى السيارات بين من بسيارتك الصلة

بضغط الخاصة التحذير بصمام المزودة العجلة
أو السيارة داخل المركب اإلرسال وجهاز اإلطارات

بجوارها
لمدة القيادة بعد التسجيل يكتمل لم أو١إذا ساعة

التعريف رقم رمز تسجيل إجراء بتنفيذ فقم أكثر،
البداية من أخرى مرة

إعادة● فسيتم التسجيل، أثناء السيارة عكس تم إذا
بتنفيذ قم لذا النقطة، تلك إلى البيانات تعيين

البداية من أخرى مرة التهيئة إجراء
يكتمل● لم أو التسجيل، يبدأ لن التالية، الحاالت في

ينبغي كما النظام يعمل ولن صحيح، نحو على
مرة التعريف أرقام رموز تسجيل إجراء نفذ

أخرى
إذا• التعريف، أرقام رموز تسجيل بدء محاولة عند

الخاصبضغط التحذير يومضمصباح لم
ببطء٣اإلطارات مرات

لمدة• السيارة قيادة تنفيذ١٠عند بعد دقائق
ومضمصباح إذا التعريف، أرقام رموز تسجيل
واحدة دقيقة قرابة الخاصباإلطار ) ١التحذير

أضاء ثم
عند حتى التعريف أرقام رموز تسجيل تعذّر إذا
تويوتا بوكيل فاتصل السابق، اإلجراء تنفيذ

لإلطار■ الصحيح غير النفخ ضغط تأثيرات
ضغط مستوى إلى منفوخة غير بإطارات القيادة

اآلتي إلى يؤدي قد الصحيح اإلطارات نفخ
الوقود● استهالك منخفضفي اقتصاد
التوجيه● وسوء القيادة انخفاضراحة
للتلف● نظًرا اإلطار انخفاضعمر
األمان● انخفاضمستوى
الدفع● بمنظومة تلف

فحصه فاطلب متكرر، بمعدل للنفخ إطار احتاج إذا
تويوتا وكيل بواسطة

اإلطار■ نفخ بفحصضغط خاصة تعليمات
اآلتي باعتبارك ضع اإلطار، نفخ فحصضغط عند

باردة● واإلطارات إال تتحقق ال
لمدة توقفت قد سيارتك كانت على٣إذا ساعات

على تزيد لمسافة بقيادتها تقم لم أو  ١٫٥األقل
نفخ لضغط دقيقة قراءة على ستحصل فإنك كم،

الباردة اإلطارات
دائًما● اإلطار مقياسضغط استعمل

منفوًخا اإلطار كان إذا ما الحكم الصعب من
شكله على بناًء المناسب بالمقدار

مرتفًعا● اإلطار نفخ ضغط يكون أن الطبيعي فمن
ال اإلطار في المتولدة للحرارة نظًرا القيادة بعد

القيادة بعد اإلطار نفخ تخفضضغط
السيارة● حمولة وزن تتجاوز ال

بحيث واألمتعة الركاب أوزان توزيع يتم أن يجب
متوازنة السيارة تكون

اإلطارات نفخ ضغط

اإلطارات نفخ ضغط على الحفاظ من تأكد
نفخ فحصضغط يتم أن يجب المناسب

ذلك، ومع شهر كل األقل على مرة اإلطارات
نفخ فحصضغط يتم بأن تنصح تويوتا فإن

←) أسبوعين كل مرة )٤٠٥صاإلطارات
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من بعناية التأكد يجب العجالت، استبدال عند
الحمل قدرة نفس لها الجديدة العجالت أن

التي العجالت وشكل الحافة وعرض والُقْطر
بنزعها *قمت

تويوتا وكيل عند البديلة العجالت تتوافر
"التكافؤ":* بكلمة عادة إليه يشار

يلي ما باستعمال تويوتا تنصح ال
مختلفة أنواع أو أحجام من عجالت
المستعملة العجالت
انحنائها إصالح تم عجالت

العجالت■ استبدال عند
خاصة تحذير صمامات ذات بعجالت مزودة سيارتك

تتيح صلة ذات إرسال وأجهزة اإلطارات بضغط
عرض اإلطارات نفخ الخاصبضغط التحذير لنظام
اإلطار نفخ انخفاضضغط حالة في مسبق تحذير
خاصين إرسال وجهاز تحذير صمامات تركيب يجب

←) العجالت استبدال تم كلما اإلطارات صبضغط
٣٢٥(

تحذير
للمحافظة■ جًدا ضروري لإلطار الصحيح النفخ

اإلطار أداء على
لإلطارات الصحيح النفخ ضغط على حافظ

المناسب، بالمقدار منفوخة اإلطارات تكن لم إذا
في تتسبب قد والتي التالية الحاالت تحدث فربما

اإلصابة أو الوفاة عنه تنتج قد حادث وقوع
خطيرة بجروح

مفرط● اهتراء
منتظم● غير اهتراء
سيء● توجيه
اإلطارات● سخونة بسبب االنفجار احتمال

المفرطة
والعجلة● اإلطار بين من الهواء تسريب
اإلطار● تلف أو و العجلة شكل تغير
أثناء● للتلف تعرضاإلطار احتمالية زيادة

ووصالت الطريق، لمخاطر نظًرا القيادة
ونحو الطريق، في الحادة الحواف التمدد،

ذلك

مالحظة
اإلطار■ نفخ ضغط فحصوضبط عند

اإلطارات صمامات أغطية وضع إعادة من تأكد
تدخل فربما الصمام، غطاء تركيب يتم لم إذا
إلى يؤدي ما الصمام إلى والرطوبة األوساخ
انخفاض عنه ينتج الذي األمر الهواء، تسرب

اإلطار نفخ ضغط

العجالت

أو لالنثناء العجالت إحدى تعرضت إذا
استبدالها ينبغي الشديد، الصدأ أو التشقق
أو العجلة عن اإلطار ينفصل فقد وإال،

التوجيه على السيطرة فقدان في يتسبب

العجالت اختيار

تحذير
العجالت■ استبدال عند
الموصى● عن مختلف بحجم عجالت تستعمل ال

إلى يؤدي أن يمكن هذا ألن المالك، دليل في به
السيارة توجيه على السائق سيطرة اختالل
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ومفاتيح عجالت صواميل سوى تستعمل ال
مع لالستعمال والمصممة تويوتا من ربط
سيارتك على المجهزة األلومنيوم عجالت

أو إصالحها أو اإلطارات مواضع تبديل عند
ال الصواميل جميع أن من تحقق تغييرها،
السيارة قيادة بعد بإحكام مربوطة تزال

كم١٦٠٠مسافة
عند األلومنيوم عجالت تتلف أّال احرصعلى

اإلطارات سالسل استعمال
تويوتا موازنة أثقال سوى تستعمل ال

أو بالستيكية ومطرقة يعادلها ما أو األصلية
سيارتك عجالت موازنة عند مطاطية

تحذير
فيها● لعجلة داخلي أنبوب استعمال إلى تعمد ال

أنبوبي ال إطار مع لالستعمال مصممة تسرب
األحوال كانت مهما

حادث وقوع خطر على ينطوي بذلك فالقيام
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة عن يسفر

العجالت■ صواميل تثبيت عند
مسامير على الشحم أو الزيت مطلًقا تستخدم ال

العجالت صواميل أو العجالت ربط
ربط في اإلفراط في الشحم أو الزيت يتسبب قد
أو الربط مسامير تلف إلى يؤدي ما الصواميل،
يتسبب قد ذلك، إلى إضافة القرصية العجلة
العجالت صواميل ارتخاء في الشحم أو الزيت
حادث وقوع في يتسبب قد مما اإلطار، وسقوط
أزل خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي
أو العجالت ربط مسامير من شحم أو زيوت أي

العجالت صواميل
المعيبة■ العجالت استخدام يحظر

المشوهة أو شقوق بها التي العجالت تستخدم ال
أثناء الهواء تسرب في ذلك يتسبب قد حيث

التعرضلحادث وربما القيادة،

مالحظة
بضغط■ الخاصة التحذير صمامات استبدال

الصلة ذات اإلرسال وأجهزة اإلطارات
تتأثر● قد استبدالها أو اإلطارات صيانة ألن نظًرا

اإلطارات بضغط الخاصة التحذير بصمامات
احرصعلى الصلة، ذات اإلرسال وأجهزة
أو تويوتا وكيل بواسطة اإلطارات صيانة
ذلك، إلى باإلضافة مؤهلة صيانة ورشة

الخاصة التحذير صمامات شراء احرصعلى
وكيل من اإلرسال وأجهزة اإلطارات بضغط

تويوتا
عجالت● سوى استعمال يتم لم أنه من تأكد

األصلية تويوتا
اإلرسال وأجهزة التحذير صمامات تعمل ال قد
مع صحيح نحو على اإلطارات بضغط الخاصة

األصلية غير العجالت

األلومنيوم لعجالت احتياطية تنبيهات
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اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
الخانق٢ بزلق قم التابلوه صندوق افتح

بالجانب٣ الموجود التابلوه صندوق ادفع
ثم الخطافات لفصل للسيارة الخارجي
لفصل للخارج التابلوه صندوق اسحب

السفلية الخطافات

المرشح٤ غطاء قفل واسحبفك ،
الخطافات خارج انزعالغطاء ثم ،

المرشح غطاء

المرشح٥ صندوق انزع

عن٦ الهواء تكييف نظام مرشح انزع
جديد بآخر واستبدله المرشح صندوق

" عالمات تكون أن علىUP يجب الموجودة "
ألعلى متجهة المرشح وصندوق المرشح

الفحص■ بين الفاصلة الفترة
للجدول وفًقا واستبدله الهواء تكييف افحصمرشح

الهواء تكييف نظام مرشح

على الهواء تكييف نظام مرشح تغيير يجب
كفاءة على للمحافظة منتظمة زمنية فترات

الهواء تكييف نظام أداء

الهواء تكييف مرشح إزالة
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أو الغبار شديدة األجواء في للصيانة الزمني
تحتاج قد مرورية، ازدحامات تشهد التي المناطق

←) مبكًرا المرشح )٣٠٣صالستبدال
التهوية■ فتحات من المتدفق الهواء تيار انخفض إذا

كبير بقدر
المرشح افحص المرشح في انسداد يوجد قد

الضرورة عند واستبدله

باستخدام الهواء مأخذ فتحة من الغبار أزل
غيرها أو الكهربائية، المكنسة

المتصاص فقط كهربائية مكنسة استخدام من تأكد
الغبار نفخ محاولة تؤدي قد واالنسدادات الغبار

ذلك، إلى وما هوائي مسدس باستخدام واالنسدادات
←) الهواء مأخذ فتحة إلى توجيهه )٣٣٦صإلى

بشكل واالنسدادات الغبار إزالة تعذر حالة في
قم الهواء، مأخذ فتحة غطاء تركيب مع كامل

مالحظة
الهواء■ تكييف نظام استعمال عند

دائًما مركب مرشح وجود من تأكد
قد مرشح دون من الهواء تكييف نظام استعمال

النظام إتالف في يتسبب

في الهواء مأخذ فتحات تنظيف
بطارية الهجين النظام بطارية

والمرشح الجر

الوقود، استهالك في االقتصاد تأثر لمنع
في الهواء مأخذ فتحات افحصبصريًا

بشكل الجر بطارية الهجين النظام بطارية
وإذا واالنسدادات الغبار للتخلصمن دوري

ظهرت إذا أو مسدودة أو مغبرة كانت
البطارية تبريد أجزاء صيانة "يجب الرسالة
عرض شاشة على الوكيل" عند الكهربائية
فتحة بتنظيف فقم المتعددة، المعلومات
التالية اإلجراءات باتباع الهواء مأخذ

الهواء مأخذ فتحات تنظيف

واالنسدادات الغبار إزالة تعذر حالة في
كامل بشكل
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المرشح وتنظيف الغطاء بإزالة
اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
الهواء٢ مأخذ فتحة غطاء بفك قم

التوضيحي الرسم في موضح هو كما الغطاء اسحب
في٦لفك الموجود الخطاف من بدًءا خطافات،

باتجاه الغطاء واسحب العلوية اليمنى الزاوية
إلزالته السيارة من األمامي الجانب

الهواء٣ مأخذ فتحة مرشح بفك قم
المشايات لوحة من المرشح إلزالة الخطاف بفك قم

الخلفية

المرشح٤ من واالنسدادات الغبار أزل
غيرها أو الكهربائية، المكنسة باستخدام
من واالنسدادات الغبار إزالة على أيًضا احرص

الهواء مأخذ فتحة لغطاء الداخلي الجانب

بالغطاء٥ المرشح تركيب أعد
المرشح٣اربط لتركيب خطافات

تركيبه عند تشوهه أو المرشح التواء عدم من تأكد

الهواء٦ مأخذ فتحة غطاء بتركيب قم
الرسم في الموضح النحو على الغطاء لسان أدخل

لتعشيق الغطاء وحّرك خطافات٦التوضيحي

في■ ضرورية الهواء مأخذ لفتحة الدورية الصيانة
التالية الحاالت

أو السيارة استخدام تكرار مثل المواقف بعض في
المناطق أو المروري االزدحام في استخدامها في
التنظيف إلى الهواء مأخذ فتحة تحتاج فقد المتربة،

P.335

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٣٣٦

HIGHLANDER HV_GH

بنفسك٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال

ارجع التفاصيل، على لالطالع أكثر منتظم بشكل
←) الصيانة جدول )٣٠٣صإلى

الهواء■ مأخذ فتحة تنظيف
الهواء● مأخذ فتحة في الموجود الغبار يتداخل قد

الجر بطارية الهجين النظام بطارية تبريد مع
الهجين النظام بطارية تفريغ شحن أصبح إذا
المسافة تنخفض فقد ، محدوًدا الجر بطارية
المحرك باستخدام فيها السيارة قيادة يمكن التي
االقتصاد ينخفض وقد الجر موتور الكهربائي
الهواء مأخذ فتحة افحص الوقود استهالك في

دوري بشكل ونظفها
مأخذ● فتحة غطاء مع المالئم غير التعامل يؤدي قد

شكوك ساورتك إذا إتالفها إلى والمرشح الهواء
تويوتا بوكيل فاتصل المرشح، تنظيف بشأن

تبريد■ أجزاء صيانة "يجب الرسالة ظهرت إذا
شاشة على الوكيل" عند الكهربائية البطارية

المتعددة المعلومات عرض
عرض● شاشة على هذه التحذير رسالة ظهرت إذا

مأخذ فتحة غطاء بإزالة فقم المتعددة، المعلومات
←) المرشح وتنظيف  )٣٣٤صالهواء

النظام● بتشغيل قم الهواء، مأخذ فتحة تنظيف بعد
التحذير رسالة ظهور عدم من وتحقق الهجين

حوالي العملية تستغرق بدء٢٠قد بعد دقيقة
رسالة تختفي حتى الهجين النظام تشغيل

فاطلب التحذيرية، الرسالة تختِف لم إذا التحذير
تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص

تحذير
الهواء■ مأخذ فتحة تنظيف عند
لتنظيف● األخرى السوائل أو المياه تستخدم ال

على الماء انسكب إذا الهواء مأخذ فتحة
أو الجر بطارية الهجين النظام بطارية

يندلع أو عطل يحدث فقد األخرى، المكونات
حريق

تدوير● من تأكد الهواء، مأخذ فتحة تنظيف قبل
إليقاف إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح

الهجين النظام

مالحظة
الهواء■ مأخذ فتحة تنظيف عند

استخدام من تأكد الهواء، مأخذ فتحة تنظيف عند
الغبار المتصاص فقط كهربائية مكنسة

الهواء نفخ مسدس استخدام تم إذا واالنسدادات
الغبار لنفخ ذلك، إلى ما أو المضغوط،

االنسدادات أو الغبار دفع يتم فقد واالنسدادات،
أداء على تؤثر قد والتي الهواء، مأخذ فتحة إلى
وتتسبب الجر بطارية الهجين النظام بطارية

عطل حدوث في

السيارة■ إتالف لتجنب
إلى● الغريبة المواد أو المياه بدخول تسمح ال

الغطاء إزالة عند الهواء مأخذ فتحة
حتى● بحذر إزالته تمت الذي المرشح مع تعامل

استبداله فاطلب المرشح، تلف إذا يتلف ال
تويوتا وكيل خالل من جديد بآخر

في● والغطاء المرشح تركيب إعادة من تأكد
التنظيف بعد األصليين موضعيها

الهواء● مأخذ فتحة على شيء أي بتركيب تقم ال
أو السيارة لهذه الحصري المرشح غير
المرشح تركيب دون السيارة تستخدم

تبريد■ أجزاء صيانة "يجب الرسالة ظهرت إذا
شاشة على الوكيل" عند الكهربائية البطارية

المتعددة المعلومات عرض
رسالة وجود مع باستمرار السيارة قيادة عند

النظام بطارية تفريغ شحن أن إلى تشير تحذير
بطارية تتعطل قد ، محدوًدا يصبح قد الهجين
ظهور حالة في الجر بطارية الهجين النظام
الهواء مأخذ فتحات بتنظيف قم التحذير، رسالة

الفور على
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اإللكتروني■ المفتاح بطارية شحنة نفدت إذا
التالية األعراض تحدث قد

ووحدة● الذكي والتشغيل الدخول نظام يعمل لن
صحيحة بطريقة بعد عن الالسلكي التحكم

التشغيلي● النطاق ينخفض سوف

الرأس مسطح براغي مفك
الرأس مسطح صغير براغي مفك
طراز ليثيوم CR2032بطارية

طراز■ ليثيوم بطارية CR2032استعمل
محالت● أو تويوتا وكيل من البطاريات شراء يمكن

الكاميرات متاجر أو الكهربائية التجهيزات
المحلية

ما● أو النوع نفس من ببطارية إال تَستبدلها ال
الشركة ِقبل من به موصى هو كما يعادلها

المصنعة
للقوانين● وفًقا المستهلكة البطاريات تخلصمن

المحلية

الميكانيكي١ المفتاح بإزالة وقم القفل حرر

المفتاح٢ غطاء أزل
البراغي مفك طرف بتغطية قم المفتاح، إتالف لمنع

قماش بقطعة الرأس مسطحة

الفارغة٣ البطارية انزع
المفتاح وحدة تعلق ربما الغطاء، إزالة عند

غير البطارية تصبح وربما بالغطاء اإللكتروني
المفتاح وحدة بإزالة قم الحالة، هذه وفي ظاهرة

البطارية إزالة تتسنى حتى اإللكتروني
بحجم براٍغ مفك استخدم البطارية، إزالة عند

طرفها يكون بحيث جديدة بطارية أدخل مناسب

اإللكتروني المفتاح بطارية

كانت إذا جديدة بأخرى البطارية استبدل
الشحنة فارغة

التالية األدوات إلى تحتاج سوف

البطارية استبدال
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لألعلى متجًها " " الموجب

اإليقاف١ وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
المصاهر٢ صندوق غطاء افتح
من المصاهر صندوق المحرك حجيرة

Aالنوع
لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان على اضغط

من المصاهر صندوق المحرك حجيرة
Bالنوع

لنزعه الغطاء وارفع للداخل اللسان على اضغط

تحذير
المنزوعة■ األخرى والقطع البطارية

أن يمكن طفل ابتلعها وإذا صغيرة القطع هذه
متناول عن بعيًدا احفظه اختناقه في تتسبب
ذلك في اإلخفاق يؤدي أن الممكن من األطفال

خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى

مالحظة
البطارية■ استبدال بعد العادي للتشغيل

لمنع التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
الحوادث وقوع

جافة● بأيدي دائًما اعمل
البطارية صدأ في يتسبب أن للبلل يمكن

داخل● أخرى مكونات أي تحرك أو تلمس ال
بعد عن التحكم وحدة

توصيل● أطراف من أي ثني إلى تعمد ال
البطارية

المصاهر فحصواستبدال

الكهربائية، المكونات من أي تعمل لم إذا
إذا مصهر احتراق بسبب ذلك يكون فقد
واستبدلها المصاهر فافحص هذا، حدث

الضرورة حسب

المصاهر فحصواستبدال
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السائق بجانب قياس أجهزة لوحة أسفل
الغطاء انزع

تركيب إزالة عند الخطاف على الضغط من تأكد
الغطاء

األيمن بالجانب األمتعة مقصورة
←) األسفل إلى الثالث الصف مقاعد صطي

١٢٩(
الغطاء وافتح خطافات ِفك

المصهر٣ بإزالة قم
النوع من مصهر نزع أداةAيمكن باستعمال فقط

المصهر نزع

المصهر٤ احترق إذا ما افحص
أمبير بمعدل جديد بآخر المحترق المصهر استبدل
صندوق غطاء على األمبير معدل إيجاد يمكن مالئم

المصاهر
النوعA

طبيعي مصهر
محترق مصهر

النوعB

طبيعي مصهر
محترق مصهر
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النوعC

طبيعي مصهر
محترق مصهر

مصهر■ استبدال بعد
استبدال● بعد حتى تضيء ال المصابيح كانت إذا

إلى بحاجة مصباح هناك يكون فقد المصهر،
←) )٣٤١صاالستبدال

فافحص● أخرى، مرة المستبدل المصهر احترق إذا
تويوتا وكيل لدى السيارة

كهربائية■ دائرة على زائد حمل هناك كان إذا
شبكة حماية سبيل في لالحتراق مصممة المصهرات

التلف من األسالك
اإلضاءة■ مصابيح استبدال عند

األصلية تويوتا منتجات باستخدام تويوتا توصي
معينة مصابيح لوجود نظًرا السيارة لهذه المصممة
ربما الزائد، الحمل لتجنب مصممة بدوائر تتصل

القطع أو الموجودة األصلية غير الغيار قطع تكون
لالستخدام قابلة غير السيارة لهذه المصممة غير

تحذير
داخل■ حريق واندالع النظام تعطل لتفادي

السيارة
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
تلف في بذلك االلتزام عدم يتسبب أن يمكن
اإلصابة أو حريق اندالع واحتمال السيارة

بجروح

ما● أعلى أمبير بمعدل مصهًرا مطلًقا تستعمل ال
بدالً آخر شيء أي تستعمل أو إليه، مشار هو

المصهر من
ما● أو األصلية تويوتا مصهرات دائًما استعمل

يعادلها
لو حتى بسلك، مصهر استبدال إلى أبًدا تعمد ال

مؤقتًا حالً ذلك كان
صندوق● أو المصهر على تعديالت تُجِر ال

المصهرات
في■ التحكم وحدة من قريب المصاهر صندوق

الطاقة
حيث مطلًقا استبدالها أو المصاهر بفحص تقم ال
من بالقرب وأسالك الجهد عالية أجزاء توجد إنه

المصاهر صندوق
كهربائية، صدمة وقوع في ذلك يتسبب قد حيث
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي ما

مالحظة
المصهرات■ استبدال قبل

الحمل سبب تحديد تويوتا وكيل من اطلب
ممكن وقت بأسرع وإصالحه الزائد الكهربائي
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اإلضاءة لمصباح الكهربائية القدرة من تحقق
←) استبداله )٤٠٦صالمقرر

٤١٣ص←

النوع )Aاألمام

األمامية االنعطاف إشارات مصابيح

النوع )Bاألمام

األمامية االنعطاف إشارات مصابيح
خلفي

الخلفية االنعطاف إشارات مصابيح
الخلفية الضباب مصابيح
للخلف الرجوع مصابيح

السيارة ترخيص لوحة مصابيح
استبدالها■ الحاجة تستدعي التي المصابيح

تويوتا وكيل بواسطة
األمامية للمصابيح المدى قصير الضوء
األمامية للمصابيح المدى بعيد الضوء
األمامية الوضع مصابيح
النوع النهار أثناء القيادة )Aمصابيح
مصابيح النهار أثناء القيادة مصابيح

النوع األمامية )Bالوضع
األمامية الضباب مصابيح

اإلضاءة مصابيح

بنفسك التالية المصابيح استبدال يمكنك
باختالف االستبدال صعوبة مستوى يختلف
استبدال الضروري من كان إذا المصباح
بالصعوبة، تتسم العملية أن وبدا المصباح

تويوتا بوكيل فاتصل
مصابيح استبدال حول المعلومات من لمزيد

تويوتا بوكيل اتصل األخرى، اإلضاءة

اإلضاءة مصابيح الستبدال التحضير

للباب الرئيسي المفتاح تشغيل أوقف
مزودة السيارة كانت إذا اآللي الخلفي

بذلك

المصابيح أماكن
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الجانبية االنعطاف إشارة مصابيح
التوقف مصابيح الخلفي الباب مصابيح
الخلفي الباب مصابيح
العلوي التوقف مصباح
السيارة كانت إذا الخارجية القدم مصابيح

بذلك مزودة

LEDمؤشرات■
التالية المصابيح بخالف األخرى المصابيح تتألف

مؤشرات من عدد مؤشرLEDمن أي احترق إذا
LEDتويوتا وكيل إلى سيارتك فاصطحب ،

المؤشر الستبدال
األمامية● االنعطاف إشارات مصابيح
الخلفية● االنعطاف إشارات مصابيح
الخلفية● الضباب مصابيح
للخلف● الرجوع مصابيح
السيارة● ترخيص لوحة مصابيح
الضوء■ عدسة داخل التكثف تراكم

ال المصباح عدسة داخل المؤقت التكثف تراكم ولكن
للحصول تويوتا بوكيل اتصل خلل وجود إلى يشير

التالية الحاالت في المعلومات من مزيد على
العدسة● داخل كبيرة ماء قطرات تراكم
المصباح● داخل المياه تراكم
اإلضاءة■ مصابيح استبدال عند
٣٤٠ص←

األمامية■ االنعطاف إشارات مصابيح
اتجاه١ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم

بإزالته وقم الساعة عقارب

اإلضاءة٢ مصباح بإزالة قم

ثّم٣ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
في المصباح قاعدة وإدارة إدخاله خالل من

الساعة عقارب اتجاه
من لتتأكد قليالً هزه المصباح، قاعدة تركيب بعد
ومصباح المصابيح بتشغيل وقم بأمان تركيبه
وجود عدم من المرئي للتحقق االنعطاف إشارة
ووحدة المصباح قاعدة بين من ضوئي تسريب

اإلضاءة مصابيح استبدال
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اإلضاءة

الخلفية■ االنعطاف إشارات مصابيح
براغي١ مفك وباستخدام الخلفي الباب افتح

الغطاء بإزالة قم الرأس، مسطح
براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع

ذلك إلى ما أو بشريط، الرأس مسطح

بإزالة٢ اإلضاءة٢قم ووحدة المثبتة براغي
للخلف سحبه خالل من اإلضاءة وحدة بإزالة قم

بالسيارة الخلفي الجزء من مستقيم بشكل

األسالك٣ أمان حمالة افصل

اتجاه٤ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
بإزالته وقم الساعة عقارب

اإلضاءة٥ مصباح بإزالة قم

ثّم٦ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
عقارب اتجاه في وإدارته إدخاله خالل من

الساعة
من لتتأكد قليالً هزه المصباح، قاعدة تركيب بعد

االنعطاف إشارة مصباح بتشغيل وقم بأمان تركيبه
من ضوئي تسريب وجود عدم من المرئي للتحقق
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اإلضاءة ووحدة المصباح قاعدة بين

اإلضاءة٧ وحدة بتركيب قم
بمحاذاة باتجاه٢قم اإلضاءة وحدة وحّرك موجه

لتركيبها السيارة من األمامي الجانب

بتركيب٨ برغي٢قم

الغطاء٩ بتركيب قم

الخلفية■ الضباب مصابيح
األيسر للجانب
الـ١ البراغي بإزالة الـ٣قم ،٢والمشبكين

لألعلى السفلي الغطاء واسحب
مسطح براغي مفك استخدم ما، مشبك إزالة عند
بإزالة قم ثم للخارج األوسط الجزء لرفع الرأس

بالكامل المشبك
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افصل٢ القفل، تحرير على الضغط أثناء
الموصل

اتجاه٣ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
بإزالته وقم الساعة عقارب

ثّم٤ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
عقارب اتجاه في وإدارته إدخاله خالل من

الموصل وتركيب الساعة
الموصل، وتوصيل المصباح قاعدة تركيب بعد

بتشغيل وقم بأمان تركيبهما من لتتأكد قليالً هزهما
تسريب وجود عدم من المرئي للتحقق المصابيح

اإلضاءة ووحدة المصباح قاعدة بين من ضوئي

باستخدام٥ السفلي الغطاء بتركيب  ٣قم
و مشبك٢براغي

األيمن للجانب
الـ١ البراغي بإزالة ) ١والمسمار٣قم

إلى١والمشبك السفلي الغطاء وسحب
األسفل

مسطح براغي مفك استخدم ما، مشبك إزالة عند
بإزالة قم ثم للخارج األوسط الجزء لرفع الرأس
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بالكامل المشبك

افصل٢ القفل، تحرير على الضغط أثناء
الموصل

اتجاه٣ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
بإزالته وقم الساعة عقارب

ثّم٤ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم

عقارب اتجاه في وإدارته إدخاله خالل من
الموصل وتركيب الساعة

الموصل، وتوصيل المصباح قاعدة تركيب بعد
بتشغيل وقم بأمان تركيبهما من لتتأكد قليالً هزهما
تسريب وجود عدم من المرئي للتحقق المصابيح
اإلضاءة ووحدة المصباح قاعدة بين من ضوئي

باستخدام٥ السفلي الغطاء بتركيب قم
الـ .)١والمشبك١والمسمار٣البراغي

للخلف■ الرجوع مصابيح
الغطاء١ بإزالة وقم الخلفي الباب افتح

بفك قم الرأس، مسطح براغي مفك باستخدام
الغطاء

P.346

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٣٤٧

٦

HIGHLANDER HV_GH

بنفسك٣-٦ تجريها التي الصيانة أعمال

ةيانعلاوةنايصلا

براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع
ذلك إلى ما أو بشريط، الرأس مسطح

اتجاه٢ عكس المصباح قاعدة بإدارة قم
بإزالته وقم الساعة عقارب

اإلضاءة٣ مصباح بإزالة قم

ثّم٤ ومن جديد، إضاءة مصباح بتركيب قم
اإلضاءة بوحدة المصباح قاعدة بتركيب قم
عقارب اتجاه في وإدارته إدخاله خالل من

الساعة
من لتتأكد قليالً هزه المصباح، قاعدة تركيب بعد

للخلف الرجوع مصابيح بتشغيل وقم بأمان تركيبه
من ضوئي تسريب وجود عدم من المرئي للتحقق

اإلضاءة ووحدة المصباح قاعدة بين

الغطاء٥ بتركيب قم
قم ثم التجاويف مع الغطاء ألسنة بمحاذاة قم

الغطاء بتركيب

السيارة■ ترخيص لوحة مصابيح
الغطاء١ انزع

بفك قم الرأس، مسطح براغي مفك باستخدام
الغطاء

براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع
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ذلك إلى ما أو بشريط، الرأس مسطح

العدسة٢ أِزل

العدسة
خطاف

أو١ الرأسصغير مسطح براغي مفك أدِخل
اليسرى أو اليمنى الفتحة داخل ذلك إلى ما

للعدسة
الجوانب٢ أحد نحو البراغي مفك على اضغط

الرسم في الموضح السهم اتجاه في
وأِزل الخطاف وافصل التوضيحي،

العدسة
براغي مفك طرف بتغطية قم السيارة، إتالف لمنع

ذلك إلى ما أو بشريط،
اإلضاءة٣ مصباح بإزالة قم

جديد٤ إضاءة مصباح بتركيب قم
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العدسة٥ بتركيب قم

خطافات
األيمن١ الخطاف في إما العدسة بتركيب قم

األيسر أو
مكانها٢ في العدسة ضع

بشكٍل العدسة تركيب من تحقق التركيب، بعد
برفق سحبها طريق عن مناسب

الغطاء٦ بتركيب قم

تحذير
اإلصابة■ لتجنّب

من تأكد جديد، مصباح أي استبدال إجراء قبل
قد إيقاف الوضع على التشغيل مفتاح ضبط
من االحتراق إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي

في جسمك من احتباسجزء أو الساخنة المكونات
وقوع احتمال يسبب قد ما التشغيل، مكونات أحد

خطيرة إصابة
اإلضاءة■ مصابيح استبدال
استبدال● تحاول ال المصابيح بإطفاء قم

تكون المصابيح تشغيل إيقاف فور المصباح
حروق تسبب وقد جًدا ساخنة المصابيح

اإلضاءة● مصباح من الزجاجي الجزء تلمس ال
اإلمساك تجنب تعذر حالة في العاريتين بيديك
القماش من قطعة استخدم الزجاجي، بالجزء
وصول لتجنب به لإلمساك الجاف النظيف

على وعالوة المصباح إلى والزيوت الرطوبة
أو للخدش المصباح تعرض حالة في سبق، ما

ينكسر أو ينفجر فربما السقوط،
أجزاء● وأية اإلضاءة مصابيح بتركيب قم

ربما كامل بشكل تركيبها إلحكام مستخدمة
تلف حدوث إلى األمر بهذا القيام عدم يؤدي
دخول أو حريق، نشوب أو الحرارة، عن ناتج
هذا يؤدي وربما اإلضاءة وحدة إلى المياه

تراكم في يتسبب أو المصابيح إتالف إلى األمر
العدسات على الرطوبة

أو● اإلضاءة مصابيح إصالح تحاول ال
أجزاء أو الكهربائية الدوائر أو الموصالت

فكها أو المكونات
اإلصابة أو الوفاة إلى بذلك القيام يؤدي قد
الكهربائية الصدمة بسبب خطيرة بجروح

الحرائق■ نشوب أو التلف لتجنب
تثبيتها● وإحكام المصابيح تركيب من تأكد

كامل بشكل
قبل● للمصباح الكهربائية القدرة من تحقق

الحرارة عن الناتج التلف لتجنب تركيبه
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٧

مشكلة ظهور عند

ضرورية.١-٧. معلومات
الطوارئ ٣٥٢...................وامضات

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

مياه منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
٣٥٣..............................مرتفع

حاالت.٢-٧ في اتخاذها يلزم إجراءات
الطوارئ

للقطر بحاجة سيارتك كانت ٣٥٥......إذا
ما خلل بوجود تعتقد كنت ٣٥٩.......إذا

صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا
تحذيرية ٣٦٠...................أصوات

تحذير عرضرسالة تم ٣٦٨...........إذا
إطار انثقب ٣٧٢.......................إذا

الهجين النظام يعمل لم ٣٨٣...........إذا
مفاتيحك فقدت ٣٨٤...................إذا

الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر إذا
.....................................٣٨٥
يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا

صحيحة ٣٨٥...................بصورة
بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢إذا

٣٨٧...............................فولط
بشكل السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا

٣٩٢.................................زائد
السيارة انغرزت ٣٩٥..................إذا
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ضرورية١-٧ معلومات
ضرورية.١-٧ معلومات

المفتاح على اضغط
إليقاف االنعطاف إشارة مصابيح ستومضجميع

أخرى مرة المفتاح على اضغط تشغيلها،

الطوارئ■ وامضات
زمنية● لفترة الطوارئ وامضات استعمال تم إذا

عدم عند الهجين النظام تشغيل عدم أثناء طويلة
" المؤشر شحنةREADYإضاءة تنفد فقد ، "
بقدرة فولط١٢البطارية

بنظام● هوائية وسائد أي انفتاح حالة  SRSفي
خلفي اصطدام حدوث حالة في أو انتفاخه
تلقائيًا الطوارئ وامضات فستعمل قوي،
بعد تلقائيًا الطوارئ وامضات إيقاف سيتم

لمدة وامضات٢٠التشغيل لتشغيل تقريبًا دقيقة
مرتين المفتاح على اضغط يدويًا، الطوارئ

على بناًء تلقائيًا الطوارئ وامضات تعمل ال قد
التصادم وظروف التأثير قوة

بكلتا١ بثبات الفرامل دواسة على الضغط
بقوة واضغطها قدميك

نحو على الفرامل دواسة على الضغط تكرر ال
الالزم الجهد زيادة إلى سيؤدي هذا ألن متقطع

السيارة لخفضسرعة
الوضع٢ إلى السرعة تغيير ذراع .Nانقل
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع نقل تم إذا

N
في٣ السيارة أوقف السرعة، خفض بعد

الطريق جانب على آمن مكان
الهجين٤ النظام تشغيل أوقف
إلى السرعة تغيير ذراع نقل تعذر إذا

Nالوضع
بكلتا٣ الفرامل دواسة على الضغط واصل

قدر السيارة لخفضسرعة القدمين
اإلمكان

مع٤ اضغط الهجين، النظام تشغيل إليقاف
لمدة المحرك مفتاح على أو٢االستمرار

الطوارئ وامضات

لتحذير الطوارئ وامضات تُستخدم
السيارة إيقاف يلزم عندما اآلخرين السائقين
ذلك نحو أو عطل حدوث بسبب الطريق في

التشغيل تعليمات

في سيارتك إليقاف اضطررت إذا
طوارئ حالة

إيقاف يكون أن مثل فقط، الطوارئ حال في
أوقف ممكنًا، غير العادية بالطريقة السيارة

التالية اإلجراءات باستعمال السيارة

السيارة إيقاف
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ةلكشمروهظدنع

عليه اضغط أو المتتالية، الثواني من أكثر
وجيزة أكثر٣لفترة أو متالحقة مرات

جانب٥ على آمن مكان في السيارة أوقف
الطريق

ًأوال المقعد حزام أزل
من واخرج فافتحه ممكنًا، الباب فتح كان إذا

السيارة
النافذة فافتح ممكن، غير الباب فتح كان إذا

من واخرج اآللية النوافذ مفتاح باستخدام
النافذة هذه عبر السيارة

مفتاح باستخدام النافذة فتح تعذر إذا
حتى وانتظر بالهدوء فتحَل اآللية، النوافذ
إلى السيارة داخل المياه منسوب يرتفع
المياه ضغط خاللها يكون التي النقطة
الهواء لضغط مساويًا السيارة داخل

من واخرج الباب افتح وحينئٍذ خارجها،
السيارة

تحذير
أثناء■ الهجين النظام إليقاف اضطررت إذا

القيادة
ثقالً يحدث ما القيادة، لعجلة اآللي التعزيز ستفقد

قدر السرعة اخفض القيادة عجلة إدارة عند
الهجين النظام تشغيل إيقاف قبل اإلمكان

منسوب في عالقة السيارة كانت إذا
مرتفع مياه

بالهدوء فتحَل المياه، في السيارة انغمرت إذا
يلي ما ونفذ

تحذير
الطوارئ■ مطرقة حالة*استخدام في للهروب

الطوارئ
والجانب األمامي الجانب نوافذ تحطيم يمكن

مطرقة باستخدام أيًضا الخلفية والنافذة الخلفي
حالة*طوارئ في للهروب استخدامها يتم
الطوارئ

الطوارئ مطرقة تستطيع ال ذلك، تحطيم*ومع
مصفح زجاج من مصنوع ألنه األمامي الزجاج

الطوارئ،:* مطرقة حول المعلومات من ولمزيد
مصنعة شركة أو تويوتا بوكيل اتصل

بالسوق المتوفرة للملحقات
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تحذير
النافذة■ خالل من السيارة من الهروب

السيارة من الهروب خاللها يمكن ال حاالت هناك
الجلوس وضعية بسبب وذك النافذة، خال من

ذلك إلى وما الراكب، جسم طبيعة
مراعاة ينبغي طوارئ، مطرقة استخدام عند
النافذة فتحة وحجم فيه تجلس الذي المكان
أنها ومن الفتحة إلى الوصول إمكانية لضمان

خاللها من للهروب يكفي بما كبيرة
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الطوارئ.٢-٧ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات

للقطر بحاجة سيارتك كانت إذا

فإننا السيارة، قطر الضرورة استدعت إذا
وكيل إلى سيارتك قطر مهمة بإسناد نوصي

تجارية قطر خدمات شركة أو تويوتا
أو العجالت رفع بطريقة شاحنة باستعمال

مسطح تحميل بسطح شاحنة
عمليات لجميع األمان سالسل نظام استعمل
اإلقليم الوالية قوانين بجميع والتزم القطر،

المحلية والقوانين
من بشاحنة باستخدام سيارتك قطر حالة في
اإلطارات تكون أن يجب العجالت، رفع نوع
←) جيدة بحالة السيارة ومحاور الخلفية

)٣٥٦ص
قطر زحافة فاستخدم للضرر، تعرضت إذا

مسطح تحميل بسطح شاحنة أو

تحذير
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
أو الوفاة إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي أن يمكن

خطيرة بجروح اإلصابة

السيارة■ قطر عند
2 موديالتWD

تكون أن الحرصعلى مع السيارة نقل من تأكد
العجالت أو ألعلى مرفوعة األمامية العجالت

السيارة قطر تم إذا لألرض مالمسة غير األربع
يتلف فقد لألرض، األمامية العجالت مالمسة مع
تتسبب قد أو به، المرتبطة واألجزاء الدفع نظام
الموتور تشغيل بسبب المتولدة الكهربائية الطاقة
العطل أو التلف طبيعة حسب حريق نشوب في

موديالتAWD
تكون أن الحرصعلى مع السيارة نقل من تأكد
قطر تم إذا لألرض مالمسة غير األربع العجالت
يتلف فقد لألرض، اإلطارات مالمسة مع السيارة
تنسدل ربما أو به المرتبطة األجزاء أو الدفع نظام

الطاقة تتسبب فقد وإال السيارة، من المركبة
في الموتور تشغيل بسبب المتولدة الكهربائية
العطل أو التلف طبيعة حسب حريق اندالع
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في مشكلة وجود إلى التالية الحاالت تشير قد
بوكيل اتصل الخاصبسيارتك الحركة ناقل
القطر قبل تجارية قطر خدمة أو تويوتا

الهجين النظام تحذير عرضرسالة تم إذا
المتعددة، المعلومات عرض شاشة على

تتحرك ال والسيارة
غريبًا صوتًا تصدر السيارة

موديالت األمام )2WDمن

اليد فرامل حّرر
األتوماتيكي الوضع تشغيل ١٦٨صأوقف

موديالت األمام )AWDمن

الخلفية العجالت تحت قطر زحافة استعمل

تحذير
القطر■ أثناء
تجنب● سالسل، أو كابالت باستعمال القطر عند

زائًدا عبئًا يضع حيث إلخ، المفاجئ االنطالق
قد السالسل أو الكابالت أو القطر عروات على
السالسل، أو الكابالت أو القطر عروات تتلف
األشخاص في المتكسر الحطام يرتطم وقد

شديد تلف حدوث في ويتسبب
اإليقاف● وضع إلى التشغيل مفتاح تُِدر ال

ويتعذر القيادة عجلة قفل يتم بأن احتمال هناك
تشغيلها

السيارة■ على القطر عروات تركيب
بإحكام القطر عروات تركيب من تأكد

القطر عروات فإن بإحكام، مركبة غير كانت إذا
القطر أثناء ترتخي أن يمكن

مالحظة
باستعمال■ القطر عند السيارة إتالف لمنع

العجالت رفع بطريقة قطر شاحنة
مفتاح● تدوير عند الخلف من السيارة تقطر ال

عجلة قفل آلية إيقاف الوضع إلى التشغيل
العجالت إلبقاء يكفي بما قوية ليست القيادة

مستقيمة األمامية
خلوصأرضي● إبقاء من تأكد السيارة، رفع عند

للسيارة المقابل الطرف من للقطر كاٍف
كاٍف، خلوصأرضي ترك دون من المرفوعة

قطرها أثناء السيارة تتضرر أن يمكن
بشاحنة■ القطر عند السيارة إتالف لمنع

المرفاع بطريقة
بطريقة بشاحنة سيارتك قطر إلى تعمد ال
الخلف من أو األمام من سواء المرفاع،

القطر■ أثناء السيارة في تلف حدوث لتفادي
الطارئ

السالسل أو الكابالت تثبيت إحكام إلى تعمد ال
التعليق بمكونات

االتصال فيها يكون التي الحاالت
القطر قبل ضروريًا أمًرا بالوكالء

العجالت رفع طريقة بشاحنة القطر
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الخلف من

األمامية العجالت تحت قطر زحافة استعمل

بسطح شاحنة بواسطة سيارتك نقل تم إذا
السيارة ربط إحكام يجب مسطح، تحميل
الشكل في الموضحة األماكن في لألسفل

تثبيت إلحكام كابالت أو سالسل استعملت إذا
المظللة الزوايا تكون أن يجب لألسفل، سيارتك

°.٤٥باألسود

حدوث عند قطر شاحنة توفر عدم حال في
مؤقتًا سيارتك قطر يمكن فإنه طارئ،

بإحكام مربوطة سالسل أو كابالت باستعمال
إال ذلك يتم أال ينبغي الطوارئ قطر بعروات
بسرعة قصيرة ولمسافات الصعبة الطرق على

من ساعة٣٠أقل كم
لتوجيهها السيارة في السائق يوجد أن يجب
عجالت تكون أن ويجب الفرامل وتشغيل
ونظام والمحاور الدفع ومنظومة السيارة

مالحظة
المرفاع■ طريقة بشاحنة القطر

طريقة قطر بشاحنة السيارة قطر إلى تعمد ال
السيارة جسم إتالف لمنع المرفاع

2 موديالتWD

موديالتAWD

مسطحة شاحنة استخدام

مالحظة
مسطحة■ شاحنة استخدام

الالزم من أكثر لألسفل التثبيت مشابك تربط ال
السيارة تتلف فقد

الطوارئ قطر
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جيدة حالة في كلها والفرامل التوجيه

ينبغي أخرى، سيارة بواسطة سيارتك لقطر
عروة ثبّت سيارتك في القطر عروة تثبيت

التالي اإلجراء باستخدام القطر
١←) القطر عروة )٣٧٣صأخرج
براٍغ٢ مفك باستخدام العروة غطاء انزع

الرأس مسطح
مفك على قماش قطعة ضع السيارة، جسم لحماية
الشكل في موضح هو كما السيارة وهيكل البراغي

واربطها٣ الثقب في القطر عروة أدخل
باليد جزئيًا

مفتاح٤ باستعمال القطر عروة شد أحكم
معدني قضيب أو العجالت صواميل ربط

صلب

على٥ المرفقة السالسل أو الكابالت رّكب
بإحكام القطر عروة

السيارة جسم إتالف عدم احرصعلى
تشغيل٦ وابدأ قطرها يتم التي السيارة أدخل

الهجين النظام
مفتاح فأِدر الهجين، النظام تشغيل يبدأ لم إذا

الوضع إلى .ONالتشغيل
الوضع٧ إلى السرعة تغيير ذراع ثمNانقل

اليد فرامل حرر
←) األتوماتيكي الوضع تشغيل )١٦٨صأوقف
← السرعة تغيير ذراع نقل تعذر ١٦٥صعند

القطر■ أثناء
قدرة فإن التشغيل، إيقاف قيد الهجين النظام كان إذا
ما تعمل لن التوجيه ونظام للفرامل اآللية المؤازرة
المعتاد من أصعب والفرملة السيارة توجيه يجعل

العجالت■ صواميل ربط مفتاح
في العجالت صواميل ربط مفتاح تثبيت يتم

←) األمتعة )٣٧٣صمقصورة

الطوارئ حاالت في القطر إجراء
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السيارة أسفل سوائل تسربات
الهواء تكييف نظام من المياه تساقط يعد

طبيعيًا أمًرا االستخدام بعد
في تفاوت أو جيًدا منفوخة غير إطارات

اإلطارات اهتراء
تبريد سائل حرارة درجة مقياس إبرة

المعتاد من أعلى حرارة درجة تبين المحرك
باستمرار

العادم نظام صوت في تغيرات
عند اإلطارات من حاد صرير صوت صدور

االنعطاف
التعليق بنظام متعلقة غريبة أصوات
أخرى أصوات أو محرك فرقعة صوت

الهجين بالنظام متعلقة

دون يعمل أو الدوران في يخفق المحرك
بسالسة يدور ال أو توازن

للقدرة واضح فقدان
عند الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة

الفرملة

عند الجانبين أحد إلى بشدة تنحرف السيارة
مستٍو طريق على باستقامة القيادة

،إسفنجي ملمس الفرامل، انخفاضفاعلية
عند تقريبًا األرضية إلى تصل الدواسة

ضغطها

ما خلل بوجود تعتقد كنت إذا

فإن التالية، األعراض من أيا الحظت إذا
التصليح أو للضبط تحتاج ربما سيارتك
ممكن وقت أسرع في تويوتا بوكيل اتصل

أعراضمرئية

أعراضمسموعة

أعراضتشغيلية
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الفرامل■ نظام تحذير مصباح

الفرامل■ نظام تحذير مصباح

المحرك■ تبريد سائل حرارة درجة ارتفاع تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء

تحذيرية أصوات صدرت أو تحذير مصباح أضاء إذا

أو مصباح أضاء إذا ومضت أو التحذير مصابيح من أي أُضيئت إذا بهدوء التالية اإلجراءات نفذ
إذا ذلك، ومع النظام في عطل وجود إلى بالضرورة يشير ال فهذا ذلك، بعد انطفأ ولكنه ومض،

تويوتا وكيل لدى السيارة فافحص األمر، هذا تكرر

التحذير تنبيه جرس أو التحذير بمصابيح المرتبطة اإلجراءات

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أحمر

أن إلى تشير
أو منخفًضا؛ الفرامل سائل مستوى
ًمعطال الفرامل نظام
قيادة متابعة تنطوي تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

خطورة على السيارة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أصفر

في عطل وجود إلى يشير
المتجددة؛ الفرملة قوة نظام
أو إلكترونيًا؛ المدارة الفرامل نظام
الكهربائية اليد فرامل
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للغاية مرتفعة المحرك تبريد سائل حرارة درجة أن إلى يشير

الحال في آمن مكان في السيارة أوقف
←) التعامل )٣٩٢صطريقة
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الهجين■ النظام سخونة زيادة من تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
الشحن■ نظام تحذير *مصباح

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
المحرك■ زيت انخفاضضغط بشأن التحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
األعطال■ مؤشر مصباح

نظام■ تحذير SRSضوء

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
الهجين النظام سخونة زيادة إلى تشير

آمن مكان في السيارة أوقف
←) التعامل )٣٩٣صطريقة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للسيارة الشحن نظام في عطل وجود إلى يشير

تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
للغاية منخفض المحرك زيت ضغط أن إلى يشير

تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

الهجين؛ النظام
أو اإللكتروني؛ المحرك في التحكم نظام
بالخانق؛ اإللكتروني التحكم نظام
تويوتا بوكيل واتصل آمن مكان في فوًرا السيارة أوقف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

بنظام الهوائية الوسائد أوSRSنظام ؛
المقاعد أحزمة شّد نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
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نظام■ تحذير ABSضوء

القيادة■ بدء في التحكم تحذير مصباح الفرامل تجاوز نظام تحذير التحذير*مصباح جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء
التحذير■ جرس المعزز الكهربائي التوجيه نظام تحذير مصباح

الوقود■ انخفاضمستوى بشأن التحذير مصباح

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
في عطل وجود إلى يشير

نظامABSأو ؛
الفرامل مساعد نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
الجرس صوت صدور عند

معطالً؛ الفرامل تجاوز نظام
أو التشغيل؛ قيد القيادة بدء في التحكم
ًمعطال القيادة بدء في التحكم
المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات اتبع

الجرس صوت يصدر لم إذا
التشغيل قيد الفرامل تجاوز نظام

الفرامل دواسة على واضغط الوقود دواسة حرر

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

أصفر أحمر

نظام في عطل وجود إلى المعززEPSيشير الكهربائي التوجيه نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
يبلغ المتبقي الوقود أن إلى أقل٩٫٧يشير أو تقريبًا لترات

بالوقود السيارة بتزويد قم
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التحذير■ جرس السائق ومقعد األمامي الراكب مقعد حزام بربط التذكير *مصباح

للسائق:* المقعد حزام تحذير جرس صوت
بمجرد مقاعدهم أحزمة يربطوا لم أنهم لتنبيههم الخلفيين الركاب مقاعد أحزمة تحذير جرس صوت يصدر

الوضع إلى التشغيل مفتاح سيصدرONتدوير مثبّت، غير المقعد حزام استمر إذا الجرس صوت سيصدر ،
معينة سرعة إلى السيارة وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت

األماميين للركاب المقعد حزام تحذير جرس صوت
يُثبّت لم إذا مقعده حزام يربط لم أنه األمامي الراكب لتنبيه األمامي الراكب مقعد حزام جرس صوت يصدر
معينة سرعة إلى السيارة وصول بعد معينة زمنية لفترة متقطع بشكٍل الجرس صوت سيصدر المقعد، حزام

اإلطارات■ الخاصبضغط التحذير مصباح

التحذير*LDAمؤشرLTAمؤشر■ جرس

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
المقاعد أحزمة لربط األمامي الراكب أو و السائق يحذر

المقعد حزام اربط
األمامي للراكب المقعد حزام ربط إلى أيًضا فيحتاج شاغًرا، الراكب معقد كان إذا

التحذير جرس التحذير مصباح تشغيل إليقاف

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
واحدة دقيقة لمدة الوميض بعد المصباح يضيء تقريبًا١عندما

اإلطارات الخاصبضغط التحذير نظام في عطل
تويوتا وكيل بواسطة النظام فحص اطلب

المصباح يضيء عندما
منخفضمثل اإلطارات نفخ ضغط

الطبيعية األسباب
المثقوبة اإلطارات
الحال في آمن مكان في السيارة أوقف

←) التعامل )٣٦٦صطريقة

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

برتقالي
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

نظام في عطل وجود إلى نظامLTAيشير المرورية الحارة تتبع على المساعدة
LDAالقيادة عجلة في التحكم مع الحارة بمغادرة التحذير
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات ،  ٢١٢صاتبع

٢٠٥(
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الطوارئ٢-٧ حاالت في اتخاذها يلزم إجراءات
المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء

التحذير■ جرس تويوتا سيارات ركن على المساعدة مستشعر إيقاف مؤشر

التحذير* RCTA OFFمؤشر■ جرس

المتعددة:* المعلومات عرض شاشة على المصباح هذا يضيء

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

تويوتا سيارات ركن على المساعدة مستشعر وظيفة في عطل وجود إلى يشير
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

مغطى يكون قد أو المستشعر اتساخ بسبب ربما مؤقتًا، متاح غير النظام أن إلى يشير
إلخ بالثلج،

←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات )٢٤٠صاتبع

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

الجرس صوت صدور عند
وظيفة في عطل وجود إلى الخلفيةRCTAيشير المرور حركة تنبيه

الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
الجرس صوت يصدر لم إذا

←) وغيرها باألوساخ مغطى الرادار مستشعر حول الخلفي المصد أن إلى صيشير
٢٣٥(
←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات )٢٤٦صاتبع
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ةلكشمروهظدنع

تحذير■ PCSمصباح

االنزالق■ مؤشر

التحذير■ جرس اليد فرامل *مؤشر

بسرعة:* السيارة قيادة حالة في جرس صوت أكثر٥سينطلق أو تقريبًا ساعة كم

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

يضيء أو يومض
السيارة كانت إذا
بذلك مزودة

الوقت نفس في الجرس صوت صدور عند
في عطل وقوع إلى يشير االصطدامPCSفهذا قبل التحذير نظام

الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
الجرس صوت يصدر لم إذا

اإلجراءPCSأصبح يكون فربما مؤقتًا، متاح غير االصطدام قبل التحذير نظام
ضروريًا التصحيحي

←) المتعددة المعلومات عرض شاشة على ستظهر التي اإلرشادات ،  ١٨٤صاتبع
٣٧٠(

نظام تعطل نظامPCSإذا أو االصطدام قبل التحذير فيVSCنظام التحكم
تحذير مصباح فسيضيء ، السيارة .PCSاتزان

١٩٦ص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
التحذير مصباح إضاءة عند
في عطل وجود إلى يشير

نظامVSC؛
نظامTRCأو ؛
المرتفعات على االنطالق بدء على المساعدة نظام
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير يومضمصباح عندما
نظام أن إلى التشغيلTRCأوVSCأوABSيشير قيد

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض

كامل بشكٍل محررة أو معشقة الوقوف فرامل تكون أال الممكن من
أخرى مرة الوقوف فرامل مفتاح بتشغيل قم

المصابيح تشغيل إيقاف تم إذا الوقوف فرامل تحرير عدم عند المصباح هذا يضيء
طبيعي بشكل يعمل النظام أن يعني فهذا بالكامل، الفرامل مكابح تحرير بعد
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الفرامل■ تثبيت مؤشر

التحذير■ جرس بالسرعة الخاص التحذير *مصباح

السيارة:* سرعة وصول حالة في التحذير جرس الصوت١٢٠سينطلق وسيتوقف تتجاوزها أو ساعة كم
من٦بعد ألقل السرعة خفضت إذا أو ساعة١٢٠ثواٍن كم

التحذير■ جرس
في التحذير جرس يصدر ال قد الحاالت، بعض في

الصاخبة األصوات أو الضوضاء ذات األماكن
ومذكر■ ، األمامي الراكب مستكشف مستشعر

التحذير جرس وصوت المقاعد، أحزمة
فقد● األمامي، الراكب مقعد على أمتعة ثمة كانت إذا

في األمامي الراكب استكشاف مستشعر يتسبب
التحذير جرس وصدور التحذير وميضمصباح

المقعد على جالًسا الراكب يكن لم إذا حتى
يكتشف● ال فقد المقعد، على الوسادة وضعت إذا

مصباح يعمل ال وقد الراكبـ وجود المستشعر
صحيح بشكل التحذير

القيادة■ أثناء األعطال مؤشر مصباح أُضيء إذا
خزان كان إذا األعطال مؤشر مصباح سيضيء
فارًغا، الوقود خزان كان إذا تماًما فارًغا الوقود

مصباح سينطفئ الحال في بالوقود السيارة فزّود
قيادة رحالت عدة بعد األعطال مؤشر

بوكيل فاتصل األعطال، مؤشر مصباح ينطفئ لم إذا
وقت أسرع في تويوتا

المعزز■ الكهربائي التوجيه نظام تحذير مصباح
التحذير جرس

بقدرة البطارية شحن يصبح غير١٢عندما فولط
مصباح يُضيء فقد مؤقتًا، الجهد ينخفض أو كاٍف

يصدر وقد المعزز الكهربائي التوجيه نظام تحذير
التحذير جرس صوت

اإلطارات■ ضغط تحذير مصباح يُضيء عندما
مثقوبة غير أنها من للتحقق اإلطارات افحص

← اإلطارات أحد انثقب ٣٧٢صإذا
اإلطارات أحد تنثقب لم إذا

الوضع إلى ثم إيقاف الوضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
ONضغط تحذير مصباح كان إذا مما تحقق

وامًضا أو مضيئًا اإلطارات
الخاصبضغط التحذير مصباح أصبح إذا

لمدة وامًضا وضع١اإلطارات في يبقى ثم دقيقة
اإلضاءة

اإلطارات بضغط التحذير نظام في خلل يوجد قد
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

اإلطارات ضغط تحذير مصباح أضاء إذا
كاٍف،١ بقدٍر اإلطارات حرارة انخفاضدرجة بعد

إلى وعدله إطار لكل النفخ ضغط من تحقق
المحدد المستوى

مضي٢ بعد حتى التحذير مصباح ينطفئ لم إذا
إطار لكل النفخ ضغط من فتحقق دقائق، عدة
←) التهيئة ونفذ المحدد المستوى عند بأنه

)٣٢٦ص
إجراء من دقائق عدة بعد التحذير ضوء ينطفئ لم إذا
تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص فاطلب التهيئة،

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل

وميض

الفرامل تثبيت نظام في عطل وجود إلى يشير
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

التحذير اإلجراءاتمصباح التفاصيل
سرعة إلى وصلت قد السيارة أن إلى ساعة١٢٠لإلشارة كم

سيارتك سرعة قلل
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الفور على
لألسباب■ اإلطارات ضغط تحذير مصباح يضيء

الطبيعية
لألسباب اإلطارات ضغط تحذير مصباح يُضيء قد
ضغط وتغير الطبيعي، الهواء تسرب مثل الطبيعية،

هذه في الحرارة درجة بسبب لإلطارات النفخ
إلى لإلطارات النفخ ضغط ضبط يؤدي الحالة،
دقائق عدة بعد التحذير مصباح تشغيل إيقاف

احتياطي■ بإطار إطار استبدال عند
من التحذير بصمام أيًضا مزود االحتياطي اإلطار

تحذير مصباح سيعمل اإلرسال وجهاز اإلطار ضغط
اإلطار نفخ انخفضضغط إذا اإلطارات ضغط

مصباح ينطفئ فلن اإلطار، انثقب إذا االحتياطي
استبدال من الرغم على اإلطار، ضغط من التحذير

اإلطار استبدل االحتياطي باإلطار المثقوبة اإلطارات
ضغط واضبط إصالحه تم الذي باإلطار االحتياطي
اإلطار ضغط تحذير مصباح سينطفئ اإلطار نفخ

دقائق بضع بعد
التحذير■ نظام فيها يعمل ال ربما التي الظروف

صحيح نحو على اإلطار الخاصبضغط
٣٢٣ص←

تحذير
ومصباح■ الفرامل نظام تحذير مصباح ظل إذا

مضيئانABSنظام
واتصل آمن مكان في بسرعة السيارة أوقف

تويوتا بوكيل
أثناء كبيرة بدرجة مستقرة غير السيارة ستصبح

نظام وسيتعطل فيABSالفرملة، يتسبب ما
إصابة أو الوفاة إلى يؤدي التعرضلحادث

جسيمة

التوجيه■ نظام تحذير مصباح يضيء عندما
المعزز الكهربائي

تكون األصفر، باللون المصباح يضيء عندما
عندما مقيدة الكهربائي التوجيه على المساعدة
المساعدة تكون األحمر، باللون المصباح يضيء
التعامل ويصبح مفقودة الكهربائي التوجيه على
للغاية صعبة القيادة عجلة تشغيل عمليات مع
عن القيادة عجلة تشغيل عمليات تثقل عندما

وشغلها بإحكام القيادة بعجلة فأمسك المعتاد،
المعتاد عن القوة من مزيد باستخدام

اإلطارات■ ضغط تحذير مصباح أضاء إذا
التالية االحتياطية التنبيهات مراعاة من تأكد

التحكم فقدان إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق
اإلصابات أو الوفاة في ويتسبب بالسيارة

الخطيرة
وقت● أقرب في آمن مكان في سيارتك أوقف

الحال في اإلطارات نفخ ضغط اضبط ممكن
والفرملة● المناورة تجنب

التحكم تفقد فقد اإلطارات، حالة تدهورت إذا
الفرامل أو القيادة عجلة في

للهواء■ مفاجئ تسرب أو انفجار حدث إذا
في اإلطارات ضغط تحذير نظام تنشيط يتم ال قد

الحال

مالحظة
الخاصبضغط■ التحذير نظام تشغيل لضمان

صحيحة بطريقة اإلطارات
المختلفة التفاصيل ذات اإلطارات بتركيب تقم ال

نظام ألن نظًرا مختلفة تصنيع جهات من أو
على يعمل ال قد اإلطارات الخاصبضغط التحذير

صحيح نحو
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تحذير عرضرسالة تم إذا

المتعددة المعلومات عرض تعرضشاشة
المنفذة والعمليات النظام أعطال تحذيرات
تشير التي والرسائل صحيحة غير بطريقة
نفذ رسالة، ظهور عند للصيانة الحاجة إلى

للرسالة المالئم التصحيح إجراء

أو التحذير مصباح أضاء إذا ذلك، إلى إضافًة
عرض فيه يتم الذي الوقت نفس ومضفي
تصحيحيًا إجراًء فاتخذ التحذير، رسالة

←) التحذيري الضوء مع صللتعامل
٣٦٠(

بعد مجدًدا تحذير رسائل عرضأي تم إذا
بوكيل فاتصل المالئمة، اإلجراءات تنفيذ

تويوتا
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تشير الرسالة كانت إذا الرسالة محتوى حسب يلي كما التحذير جرس وصوت التحذير أضواء تعمل
الحال في تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص فاطلب الوكيل، للفحصبواسطة الحاجة إلى

المعلومات:* عرض شاشة على رسالة فيها تظهر التي األولى المرة عند التحذير جرس صوت يصدر
المتعددة

التحذير■ رسائل
عن أدناه الموضحة التحذير رسائل تختلف قد

ومواصفات التشغيل لظروف وفًقا الفعلية الرسائل
السيارة

التحذير■ جرس
في التحذير جرس يصدر ال قد الحاالت، بعض في

الصاخبة األصوات أو الضوضاء ذات األماكن
قم■ منخفض المحرك زيت "مستوى ظهر إذا

االستبدال" أو بالملء
مستوى من تحقق منخفض المحرك زيت مستوى

الضرورة عند وأضفه المحرك زيت
على السيارة تتوقف عندما الرسالة هذه تظهر قد
وتحقق مستٍو سطح على السيارة أوقف منزلق

الرسالة اختفت كانت إذا ما على لتطلع

المقود■ طاقة الهجين النظام "توقف ظهر إذا
ضعيفة"

أثناء الهجين النظام توقف إذا الرسالة عرضهذه يتم
القيادة

المعتاد، عن القيادة عجلة تشغيل عمليات تثقل عندما
باستخدام وشغلها بإحكام القيادة بعجلة فأمسك

المعتاد عن القوة من مزيد
خفض■ الهجين النظام سخونة "زيادة ظهر إذا

الطاقة" إنتاج
ظروف في القيادة عند الرسالة عرضهذه يمكن

على القيادة عند المثال، سبيل على القاسية التشغيل
االنحدار شديد تل
← التعامل ٣٩٢صطريقة

بالتحويل■ قم ضعيفة الهجينة "البطارية ظهر إذا
غير وضع للشحن"Nإلى

تغيير ذراع تكون عندما الرسالة تُعرضهذه قد

والتحذيرات الرسائل

التحذير التحذيرمصباح تحذير*جرس

األصوات-

مرتبط ما يتعرضنظام حين مثل مهمة، حالة إلى تشير
يتم لم إذا خطر ذلك عن ينتج وربنا خلل أو لعطل بالقيادة

التصحيح إجراء تنفيذ
أو للتلف السيارة تتعرض عندما مثالً موقف، إلى تشير

ما لخطر

يومض أو األنظمةاألصواتيضيء تعطل إمكانية حالة في مثل هام، موقف إلى لإلشارة
المتعددة المعلومات عرض شاشة على المعروضة

صوتًا- يصدر ال

يشير أو الكهربائية، المكونات في عطل مثل حالة، إلى يشير
الصيانة إلى الحاجة إلى

غير بطريقة عملية تنفيذ عند مثل الموقف، إلى يشير
بطريقة العملية تنفيذ كيفية إلى اإلشارة أو صحيحة،

صحيحة
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الوضع في .Nالسرعة
الجر بطارية الهجين النظام بطارية ألن نظًرا

على السرعة تغيير ذراع يكون عندما شحنها يتعذر
الوضعNالوضع إلى السرعة تغيير ذراع فانقل ،P 

السيارة إيقاف عند
النظام■ توقف ضعيفة الهجينة "البطارية ظهر إذا

إلى بالتحويل قم التشغيل"Pالهجين وإعادة
البطارية شحن يصبح عندما الرسالة هذه تظهر

ترك بسبب للغاية منخفًضا الجر بطارية الهجينة
الوضع على السرعة تغيير زمنيةNذراع لفترة

معينة
إلى السرعة تغيير ذراع انقل السيارة، تشغيل عند

الهجينPالوضع النظام تشغيل وأعد
إلى■ بالتحويل "قم ظهر مغادرةPإذا قبل

وضع إلى "انتقل أو صفPالسيارة" بعد
السيارة"

بدون السائق باب فتح عند الرسالة عرضهذه يتم
وجود مع اإليقاف وضع على التشغيل مفتاح ضبط
الوضع بخالف وضع أي على السرعة تغيير . Pذراع
إلى السرعة تغيير ذراع وضع بتغيير قم حينئٍذ،

.Pالوضع
وضع■ "في ظهر دواسةNإذا عن قدمك ارفع

التحويل" قبل الوقود
ذراع تكون عندما الوقود دواسة على الضغط تم

الوضع في السرعة .Nتغيير
السرعة تغيير ذراع وضع وغير الوقود، دواسة حرر

الوضع .RأوSأوDإلى
تكون■ عندما المكابح على "اضغط ظهر إذا

الهجين" النظام يسخن قد متوقفة السيارة
الوقود دواسة على الضغط عند الرسالة عرض يمكن
وقد منحدر على متوقفة تكون بينما السيارة لتثبيت
دواسة حرر زائدة لسخونة الهجين النظام يتعرض

الفرامل دواسة على واضغط الوقود
البطارية"■ لتوفير تلقائيا الطاقة فصل "تم ظهر إذا

التشغيل إيقاف وظيفة بسبب التشغيل إيقاف تم
المرة الهجين النظام تشغيل بدء عند األتوماتيكي

لمدة الهجين النظام شغل تقريبًا٥القادمة، دقائق
بقدرة البطارية شحن فولط١٢إلعادة

توجه■ األمامية األضواء نظام في "خلل ظهر إذا
للوكيل"

السيارة افحص عطل بها يكون قد التالية األنظمة
الفور على تويوتا وكيل لدى

السيارة● كانت إذا التلقائي المدى بعيد الضوء
بذلك مزودة

متاح"■ غير السرعة تثبيت عرض"نظام حالة في
بذلك مزودة السيارة كانت إذا

الراداري الديناميكي التحكم نظام استخدام يمكن ال
نظام أو الكاملة السرعة نطاق مع السرعة ثبات في
مؤقتًا السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

أخرى مرة يتاح عندما النظام استخدم
أو■ متاح" غير األمامية الكاميرا "نظام ظهر إذا

راجع ً مؤقتا متاح غير األمامية الكاميرا "نظام
المالك" دليل

المشكلة حل يتم أن إلى التالية األنظمة تعليق يتم قد
←) الرسالة في )٣٦٥،  ١٨٧صالظاهرة

●PCSكانت إذا االصطدام قبل التحذير نظام
بذلك مزودة السيارة

●LTAإذا المرورية الحارة تتبع على المساعدة
بذلك مزودة السيارة كانت

●LDAفي التحكم مع الحارة بمغادرة التحذير
بذلك مزودة السيارة كانت إذا القيادة عجلة

السيارة● كانت إذا التلقائي المدى بعيد الضوء
بذلك مزودة

مع● السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم
مزودة السيارة كانت إذا الكاملة السرعة نطاق

بذلك
إذا● السرعة ثبات في الراداري الديناميكي التحكم

بذلك مزودة السيارة كانت
عرض"نظام■ تم التحويلAWDإذا يتم ساخن

وضع "نظام2WDإلى أو "AWDمفرط
وضع ضبط تم موديالت2WDالسخونة في "

AWD(
ظروف في القيادة عند الرسالة عرضهذه يمكن

للغاية الثقيلة التحميل
مع آمن مكان في وأوقفها سرعات بأقل السيارة قد

الرسالة مسح يتم حتى المحرك تدوير
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السيارة فحص فاطلب الرسالة، مسح يتم لم إذا
تويوتا وكيل بواسطة

السرعة"■ حدود تجاوز "تم ظهر إذا
إلى السيارة سرعة وصول إلى  ١٢٠لإلشارة

تجاوزها أو ساعة كم
بعد الصدور عن التحذير صوت أو٦سيتوقف ثواٍن

من أقل إلى السرعة خفضت ساعة١٢٠إذا كم
معروضة التحذير رسالة ستظل

سيارتك سرعة خفف
وكيل■ لزيارة الحاجة إلى تشير رسالة ظهرت إذا

تويوتا
عرض شاشة المعروضعلى األجزاء أو النظام

لدى السيارة افحص خلل به المتعددة المعلومات
الفور على تويوتا وكيل

إلى■ للرجوع الحاجة إلى تشير رسالة ظهرت إذا
المالك دليل

عرض● شاشة على التالية الرسائل ظهرت إذا
عطل وجود إلى تشير فقد المتعددة، المعلومات

تويوتا بوكيل واتصل فوًرا السيارة أوقف
راجع• آمن مكان في توقف منخفضة الكبح "قوة

المالك" دليل
راجع• آمن مكان في منخفضتوقف الزيت "ضغط

المالك" دليل
راجع• آمن مكان في توقف الشحن نظام في "خلل

المالك" دليل
الهجين"• النظام "توقف
المحرك"• "توقف
المالك"• دليل راجع آمن مكان في "توقف
إلى• بالتحويل المالك"P"قم دليل راجع

عرض● شاشة على التالية الرسائل ظهرت إذا
عطل وجود إلى تشير فقد المتعددة، المعلومات
الفور على تويوتا وكيل لدى السيارة افحص

الهجين"• النظام في "خلل
المحرك"• "فحص
الهجينة"• البطارية نظام في "خلل
التعجيل"• دواسة نظام في "خلل
تشغيل• وبدء لدخول الذكي النظام في "خلل

المالك" دليل راجع السيارة

عرض● شاشة على التالية الرسائل ظهرت إذا
اإلرشادات فاتبع المتعددة، المعلومات

في• توقف مرتفعة المحرك تبريد سائل "حرارة
المالك" (←  دليل راجع آمن )٣٩٢صمكان

عند• الكهربائية البطارية تبريد أجزاء صيانة "يجب
)٣٩٢صالوكيل" (← 

مالحظة
الطاقة■ استهالك "ارتفاع الرسالة ظهرت إذا

مكيف تشغيل الجزئي الحد تشغيل
متكرر بشكل تدفئة" الهواء

أو الشحن بنظام مرتبط عطل وجود احتمالية ثمة
بقدرة البطارية للتلف١٢أن تعرضت فولط

تويوتا وكيل لدى السيارة افحص
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سطح على آمن مكان في السيارة أوقف
مستٍو

اليد فرامل عشق
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
الهجين النظام تشغيل أوقف
←) الطوارئ وامضات بتشغيل صقم

٣٥٢(
أوقف آلي خلفي بباب المزودة للسيارات

←) اآللي الخلفي الباب نظام صتشغيل
٤٠٩(

إطار انثقب إذا

تغيير يمكن احتياطي بإطار مزودة سيارتك
احتياطي بإطار المثقوب اإلطار
← اإلطارات حول ٣٢١صلمعلومات

تحذير
إطار■ انثقب إذا

مثقوب بإطار القيادة تتمم ال
مسافة على حتى مثقوب بإطار القيادة تتسبب قد
غير العجلة وتصبح اإلطارات تلف في قصيرة
حادث وقوع إلى يؤدي قد مما لإلصالح، قابلة

السيارة رفع قبل
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الرافعة مقبض
الَقطر عروة

العجالت صواميل ربط مفتاح
المهايئ مأخذ

الرافعة
االحتياطي اإلطار

واألدوات الرافعة االحتياطي، اإلطار موقع

تحذير
اإلطارات■ رافعة استخدام

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
السيارة لرافعة المالئم غير االستخدام يتسبب قد
يؤدي ما فجأة، الرافعة من السيارة سقوط إلى

جسيمة التعرضإلصابة أو الوفاة إلى
أغراضأخرى● ألي اإلطارات رافعة تستخدم ال

وإزالة تركيب أو اإلطارات استبدال بخالف
اإلطارات سالسل

مع● تأتي التي اإلطار رافعة فقط استخدم
مثقوب إطار الستبدال السيارة

تستخدم وال أخرى، سيارات على تستخدمها ال
بهذه اإلطارات الستبدال أخرى رافعات

السيارة
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السطح١ وافتح ألعلى الشريط اسحب
المركزي المتحرك

األوسط٢ المتحرك السطح بإزالة قم

الرافعة٣ غطاء أزل

تحذير
الرافعة● نقطة في صحيحة بطريقة الرافعة ضع

لها المخصصة

السيارة● أسفل جسدك من أجزاء أي تضع ال
الرافعة بواسطة رفعها أثناء

السيارة● قيادة أو الهجين النظام تشغيل تبدأ ال
الرافعة بواسطة مرفوعة تكون بينما

بداخلها● ما شخص بينما السيارة ترفع ال
الرافعة● على شيء أي تضع ال السيارة، رفع عند

منها أسفل أو
المطلوب● من أعلى ارتفاع إلى السيارة ترفع ال

اإلطار الستبدال
إلى● الوصول لزاًما كان إذا الرافعة استخدام

السيارة أسفل
أي● وجود عدم من تأكد السيارة، خفض عند

أشخاص ثمة كان إذا السيارة شخصبجوار
خفضها قبل شفهيًا فحذرهم السيارة، بجوار

الرافعة إخراج
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الخطاف٤ إزالة بعد المقبس بإزالة قم

السطح١ وافتح ألعلى الشريط اسحب
المركزي المتحرك

األوسط٢ المتحرك السطح بإزالة قم

الغطاء٣ انزع

مفتاحك استخدام يمكنك الغطاء، إزالة الصعب من

اإلطار٤ مشبك ببرغي المهايئ مأخذ اربط
االحتياطي

بمقبض٥ الرافعة مقبض امتداد بتوصيل قم
الرافعة

الزر بواسطة مكانه في االمتداد قفل من تحقق

المهايئ٦ بمأخذ الرافعة مقبض بتوصيل قم
اتجاه عكس الرافعة مقبض بإدارة قم

الساعة عقارب حركة
بالكامل األرض إلى اإلطار خفض سيتم

االحتياطي اإلطار لخفض ببطء الرافعة مقبض أدر

االحتياطي اإلطار أخرج
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الكابل ينزلق فقد المقبضبسرعة، إدارة تمت إذا
اإلطار خفض يتم ال وقد الوحدة داخل السلكي
← االحتياطي اإلطار خفض تعذر حالة صفي

٣٧٨

وأوقفه٧ للخارج االحتياطي اإلطار اسحب
المصد أمام

الداخلي٨ االحتياطي اإلطار غطاء أِزل

الثانوي٩ المزالج كتيفةحرر بإزالة وقم
الرافعةالتثبيت مجموعة من

التثبيت١٠ كتيفة بإمالة يمكنقم بحيث
بعد العجلة فتحة عبر بسهولة تمريرها
فتحة خالل من التثبيت كتيفة تمرير
الرافعة مجموعة بإزالة قم العجلة،
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الخارجي١١ االحتياطي اإلطار غطاء أِزل

اإلطارات١ اسند

لفة٢ طفيف بقدٍر العجالت صواميل أرِخ
واحدة

اإلطارات٣ رافعة أداة أنأدر إلى بيديك
الرفع نقطة مع تتالمس

االهتزاز لوحة أسفل الرفع نقاط موجهات توجد
الرفع نقاط مواضع إلى تشير

تحذير
االحتياطي■ اإلطار تخزين عند

أجزاء أو األصابع احتباس عدم الحرصعلى يجب
وجسم االحتياطي اإلطار بين األخرى الجسم

السيارة

مثقوب إطار استبدال

المثقوبة العجالتاإلطارات سند مواضع

األيسر األمامي األيمنالجانب الجانب إطار خلف
الخلفي

األيمن األمامي األيسرالجانب الجانب إطار خلف
الخلفي

األيسر الخلفي األيمنالجانب الجانب إطار أمام
األمامي

األيمن الخلفي األيسرالجانب الجانب إطار أمام
األمامي

المثقوبة العجالتاإلطارات سند مواضع
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األرض٤ عن اإلطار يبتعد حتى السيارة ارفع
قليالً

واإلطار٥ العجالت صواميل جميع أزل
يكون بحيث ضعه األرض، على اإلطار وضع عند
خدش لتفادي لألعلى مواجًها العجالت تصميم

العجالت سطح

االحتياطي■ اإلطار خفض تعذر حالة في
يمكن ال قد االحتياطي، اإلطار خفض تعذر حالة في

التالي اإلجراء نّفذ سليم بشكل تخزينه
االحتياطي١ اإلطار مشبك برغي ربط أحكم

حتى الرافعة مقبض إدارة خالل من بالكامل
الرافعة مقبض ويتخطى نقرتين صوت يُسمع

عقارب٢ حركة اتجاه عكس الرافعة مقبض أدر
االحتياطي اإلطار لخفض الساعة

حاول االحتياطي، انخفاضاإلطار تعذر استمر إذا
بالكامل االحتياطي اإلطار مشبك برغي ربط إحكام
باتجاه الرافعة مقبض تدوير خالل من أخرى مرة

عقارب اتجاه عكس ذلك بعد أدره ثم الساعة عقارب
االحتياطي٢الساعة اإلطار لخفض األقل على لفة

فقد االحتياطي، اإلطار خفض إمكانية عدم استمر إذا
وكيل لدى السيارة افحص السلكي الكابل ينقطع

تويوتا

تحذير
مثقوب■ إطار استبدال
المنطقة● أو القرصية العجالت تلمس ال

السيارة قيادة فور بالفرامل المحيطة
المحيطة والمنطقة القرصية فالعجالت

قيادة بعد بشدة ساخنتين تصبحان بالفرامل
باليدين المناطق تلك لمس يؤدي قد السيارة
أثناء الجسم من أخرى أجزاء أي أو القدمين أو

التعرضلحروق إلى اإلطار تغيير
االحتياطية● التنبيهات اتباع عدم يؤدي قد

وسقوط العجالت صواميل ارتخاء إلى التالية
أو للوفاة التعرض في يتسبب ما اإلطار،

الجسيمة اإلصابة
مسامير• على الشحم أو الزيت مطلًقا تستخدم ال

العجالت صواميل أو العجالت ربط
في اإلفراط في الشحم أو الزيت يتسبب قد
مسامير تلف إلى يؤدي ما الصواميل، ربط

قد ذلك، إلى إضافة القرصية العجلة أو الربط
صواميل ارتخاء في الشحم أو الزيت يتسبب
في يتسبب قد مما اإلطار، وسقوط العجالت
اإلصابة أو الوفاة إلى يؤدي حادث وقوع
من شحم أو زيوت أي أزل خطيرة بجروح
العجالت صواميل أو العجالت ربط مسامير
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سطح١ من غريبة مواد أو أوساخ أي أزل
العجالت تالمس

تالمس سطح على غريبة مواد ثمة كانت إذا
لالرتخاء العجالت تتعرضصواميل فقد العجالت،

انفصال في يتسبب ما السيارة، حركة أثناء

اإلطارات

صواميل٢ واربط االحتياطي اإلطار ركب
تقريبًا المقدار بنفس بيديك قليالً العجالت
العجلة الفلكات تالمس حتى العجالت صواميل أدر

القرصية

القرصية العجلة
الفلكة

السيارة٣ اخفض

ثالثة٤ أو مرتين صامولة كل ربط أحكم
التوضيحي الرسم في الظاهر بالترتيب

الربط دوران عزم

تحذير
عزم• بمقدار العجالت صواميل ربط أحكم

متر١٠٣دوران في١٠٫٥نيوتن ق•م كجم
العجالت تغيير بعد وقت أقرب

صواميل• سوى تستخدم ال اإلطار، تركيب عند
العجلة لتلك خصيًصا الُمصممة العجالت

براغي• في تشوهات أو شقوق أي وجدت إذا
مسامير فتحات أو الصواميل رؤوس أو الربط،
وكيل لدى السيارة فافحص العجلة، في الربط

تويوتا
مسببة• ثقيلة للعجالت زينة تستخدم ال

أثناء العجلة من تتطاير قد ألنها نظًرا لألضرار،
السيارة تحرك

التالية● االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
حدوث إلى ذلك في اإلخفاق يؤدي قد حيث

خطيرة إصابات
الحرص• توخ بيدك العجلة حلية إزالة تحاول ال

اإلصابة لتجنب الحلية مع التعامل عند الواجب
المتوقعة غير الشخصية

األرض• إلى بالكامل االحتياطي اإلطار اخفض
السيارة تحت من إزالته قبل

بباب■ المزودة للسيارات مثقوب إطار استبدال
آلي خلفي

من تأكد اإلطارات، الستبدال المشابهة الحاالت في
الخلفي للباب الرئيسي المفتاح تشغيل إيقاف

←) بذلك٤٠٩صاآللي القيام عدم يؤدي وقد
لمس تم إذا قصد بدون الخلفي الباب تشغيل إلى
يتسبب ما قصد، بدون اآللي الخلفي الباب مفتاح
لإلصابة وتعرضها واألصابع األيدي انحشار في

االحتياطي اإلطار تركيب
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متر١٠٣ ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

خالل١ من الوسطى العجلة حلية بإزالة قم
العكسي الجانب من الدفع
العجلة حلية فك عدم احرصعلى

السطح٢ توجيه مع المصد أمام اإلطار أوقف
اإلطار غطاء بتركيب وقم باتجاهك الداخلي

الخارجي االحتياطي

الرافعة٣ مجموعة التثبيتمرر وكتيفة
العجلة فتحة خالل

الثانوي٤ المزالج بتركيبحرر وقم
التثبيت الرافعةكتيفة بمجموعة

تحذير
المثقوب■ اإلطار تخزين

تخزين أسفل المسردة الخطوات اتباع عدم يؤدي
وفقدان االحتياطي اإلطار حامل تلف إلى اإلطار
إصابة وقوع في يتسبب قد الذي األمر اإلطار،

الوفاة أو خطيرة

وجميع والرافعة المثقوب اإلطار تخزين
األدوات
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توجيه٥ األرضمع على اإلطار بتمديد قم
لألعلى الصمام حافة الخارجي السطح

مجموعة٦ تعامد من تأكد اإلطار، رفع قبل
وضع حاول العجلة فتحة مع الرافعة

من بالقرب السيارة، أسفل مباشرة اإلطار
منه السلكي الكابل يتدلى الذي المكان

الصمام حافة
المهايئ،٧ ومأخذ الرافعة مقبض باستخدام

إدارته خالل من اإلطار مشبك برغي اربط
اإلطار يكون حتى الساعة عقارب باتجاه

صوت ويُسمع الصحيح موضعه في
الرافعة مقبض تخطى حيث نقرتين

الداخلي٨ االحتياطي اإلطار غطاء بتركيب قم
الخارجي االحتياطي اإلطار بغطاء

الربط٩ بعد مفكوكة غير أنها من تأكد

واسحبه١ اإلطار حّرك
التدوير٢ حاول

األجزاء على اإلطار تدلي عدم من للتأكد مرئيًا تحقق
المحيطة

الخطوات كرر تفكيك، أو ارتخاء وجود حالة  ٢في
.٩إلى
الخطوة١٠ خفض٩كرر يتم وقت أي في ،

مقاطعته أو اإلطار
األدوات١١ وجميع الرافعة خزن

تحذير
والرافعة■ األدوات استخدام بعد

األدوات جميع وضع من تأكد القيادة، قبل
لتقليل تخزينهم مكان في آمن بشكل والرافعة
أو االصطدام أثناء الشخصية اإلصابة احتمال

المفاجئة الفرملة
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مالحظة
اإلطارات■ استبدال عند

صمام أو اإلطارات أو العجالت تركيب أو نزع عند
وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير

تصليح مركز أو تويوتا وكيل بأي اتصل اإلرسال،
بالمعدات ومجهز جيًدا مؤهل آخر فني أو معتمد
وجهاز اإلطارات الخاصبضغط التحذير ألن

معه التعامل يتم لم إذا للتلف يتعرض قد اإلرسال
صحيح نحو على

المثقوب■ اإلطار تخزين عند
اإلطار● بين محشورة أشياء وجود عدم من تأكد

السيارة جسم وأسفل
االحتياطي● اإلطار مشبك برغي ربط أحكم

بواسطة االحتياطي اإلطار حامل لتثبيت
الخطاف

اإلطار● مكان في المثقوب اإلطار خزن
إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد حيث االحتياطي
التخزين يقلل االحتياطي اإلطار حامل تلف
أو اصطدام في اإلصابة احتمال من السليم

المفاجئة الفرملة خالل
أقرب● في استبدله أو المثقوب اإلطار أصِلح

ممكن وقت
االحتياطي■ لإلطار السليم التخزين
تخزين● عند الرافعة مجموعة إمالة حالة في

في ملتصقة الرافعة مجموعة تصبح قد إطار،
بشكل اإلطار رفع يتم ال وقد العجلة فتحة

السلكي الكابل أو للعجلة تلًفا يسبب ما سليم،

االحتياطي● اإلطار مشبك برغي إدارة تحاول ال
حيث الرافعة، مجموعة على إطار وجود بدون
السلكي الكابل انزالق يسبب قد بذلك القيام إن
رفع يمكن ال وقد الوحدة داخل اإلدارة لعمود
برغي إدارة حالة في خفضه أو السلكي الكابل
على إطار وجود دون االحتياطي اإلطار مشبك
السلكي الكابل وجود ويتعذر الرافعة مجموعة

تويوتا بوكيل اتصل خفضه، أو
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المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بطريقة اإللكتروني المفتاح يعمل ال ربما

←) )٣٨٥صصحيحة
السيارة خزان في كاف وقود يوجد ال قد

بالوقود السيارة بتزويد قم
←) التشغيل منع نظام في خلل يوجد قد

)٦٠ص
عجلة قفل نظام في خلل هناك يكون قد

القيادة
النظام تشغيل بدء نظام في خلل يوجد قد

نفاد مثل كهربائية مشكلة عن ناجم الهجين
مصهر أو اإللكتروني المفتاح بطارية شحنة
الخلل، نوع على واعتماًدا ذلك، ومع محترق

النظام تشغيل لبدء مؤقت إجراء هناك
←) )٣٨٣صالهجين

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بقدرة البطارية تكون مفرغة١٢قد فولط

←) )٣٨٧صالشحن
توصيل أطراف توصيالت تكون قد

بقدرة صدئة١٢البطارية أو مرتخية فولط
)٣١٨ص(←

المشكلة سبب يكون قد التالية األمور أحد
بقدرة البطارية توصيل طرفي  ١٢أحد

←) مفصوالً يكون ربما كالهما أو فولط
)٣١٨ص
بقدرة البطارية تكون مفرغة١٢قد فولط

←) )٣٨٧صالشحن
المشكلة، إصالح تستطع لم إذا تويوتا بوكيل اتصل

التصليح إجراءات تعرف ال كنت إذا أو

فيمكن الهجين، النظام تشغيل بدء تعذر إذا
لبدء مؤقت كإجراء التالية الخطوات استخدام
التشغيل مفتاح كان إذا الهجين النظام تشغيل

طبيعية بصورة يعمل
حاالت في إال هذا التشغيل بدء إجراء تستخدم ال

الطوارئ
تعشيق١ من للتأكد اليد فرامل مفتاح اسحب

←) اليد )١٦٧صفرامل
اليد فرامل مؤشر سيضيء

الوضع٢ إلى السرعة تغيير ذراع .Pانقل
الوضع٣ إلى التشغيل مفتاح .ACCأِدر

الهجين النظام يعمل لم إذا

بدء عدم إلى تدفع التي األسباب تتباين
تحقق الحالة حسب العجين النظام تشغيل

المالئم اإلجراء ونفذ يلي مما

من بالرغم الهجين النظام تشغيل يبدأ لن
التشغيل لبدء الصحيح اإلجراء اتباع

)١٥٨ص←

المقصورة مصابيح إضاءة تكون
يصدر ال أو خافتة، األمامية والمصابيح

ولكن يصدر أو التنبيه آلة صوت
منخفض بمستوى

والمصابيح المقصورة مصابيح تضيء ال
التنبيه آلة صوت يصدر ال أو األمامية،

حاالت في الهجين النظام تشغيل بدء
الطوارئ
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التشغيل٤ مفتاح على االستمرار مع اضغط
على١٥لمدة تضغط بينما تقريبًا ثانية

بإحكام الفرامل دواسة
الهجين النظام تشغيل بدء من تمكنت لو حتى
يوجد فربما أعاله، المذكورة الخطوات باتباع
وكيل لدى السيارة افحص النظام في خلل

تويوتا

مفاتيحك فقدت إذا

أصلية ميكانيكية مفاتيح إصدار طلب يمكن
ميكانيكي مفتاح باستخدام تويوتا وكيل من
رقم لوحة على المطبوع المفتاح ورقم آخر

لديك المفتاح
المحفظة، مثل آمن، مكان في اللوحة أبِق

السيارة داخل وليس

مالحظة
إلكتروني■ مفتاح فقدان عند

فإن مفقودة، اإللكترونية مفاتيحك ظلت إذا
بقدر تزداد للسرقة السيارة تعرض احتمالية
مع الحال في تويوتا وكيل بزيارة تفضل كبير
تم التي المتبقية اإللكترونية المفاتيح جميع

سيارتك مع إرفاقها
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باب فتح أداة مفتاح تشغيل يتعذر كان إذا
داخل الغطاء بإزالة قم الوقود، تعبئة فتحة
باب لفتح الذراع واسحب األمتعة مقصورة

الوقود تعبئة

باب لفتح الذراع باستخدام يسمح ال قد
مقدار تقليل أجل من الوقود تعبئة فتحة
التزود قبل الوقود خزان ضغط من مالئم

ببطء الغطاء أدر االنسكاب، من الوقود لمنع
إزالته عند

فتحة من الوقود ينسكب قد التزود، أثناء
من تفريغه يتم الذي الهواء بسبب التعبئة
خزان بتعبئة قم لذا، الوقود خزان داخل

وبطء بعناية الوقود

بصورة■ اإللكتروني المفتاح يعمل ال عندما
صحيحة

والتشغيل● الدخول نظام تفعيل إلغاء عدم من تأكد
قيد الوظيفة كانت إذا التخصيص إعداد في الذكي
للتخصيص قابلة ميزات بتشغيلها فقم اإليقاف،

)٤٠٩ص←
إذا● البطارية طاقة توفير وضع ضبط من تحقق

←) الوظيفة بإلغاء فقم ضبطها، )١٢١صتم

الباب■ قفل فك
←) الميكانيكي المفتاح ) ١٠٧صاستخدم

التالية العمليات لتنفيذ

األبواب١ جميع قفل على يعمل
األبواب٢ جميع قفل فك على يعمل

الوقود تعبئة فتحة باب فتح تعذر إذا

فتحة باب فتح أداة مفتاح تشغيل تعذر إذا
لخدمة تويوتا بوكيل فاتصل الوقود، تعبئة

يمثل بالوقود التزود كان إذا السيارة
اإلجراء استخدام فيمكن ملحة، ضرورة
الوقود تعبئة فتحة باب لفتح التالي

الوقود تعبئة فتحة باب فتح

يعمل ال اإللكتروني المفتاح كان إذا
صحيحة بصورة

المفتاح بين اعتراضاالتصال تم إذا
←) والسيارة لم١٢٢صاإللكتروني أو

ألن اإللكتروني المفتاح استخدام من تتمكن
نظام استخدام يمكن ال فارغة، بطاريته
التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول
الحاالت، هذه مثل في بعد عن الالسلكي
النظام تشغيل وبدء األبواب فتح يمكن
أدناه المذكورة اإلجراءات باتباع الهجين

األبواب قفل وفك قفل
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بالمفتاح■ المرتبطة الوظائف

السقف١ وفتحة النوافذ مع*لغلق التدوير
االستمرار

السقف٢ وفتحة النوافذ مع*لفتح التدوير
االستمرار

تويوتا وكيل لدى اإلعدادات تخصيصهذه يجب
بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

الوضع١ في السرعة تغيير ذراع أن من تأكد
Pالفرامل دواسة على واضغط

شعار٢ يحمل الذي الجانب بمالمسة قم
بمفتاح اإللكتروني المفتاح على تويوتا

التشغيل
سيصدر إلكتروني، مفتاح وجود اكتشاف عند
إلى التشغيل مفتاح إدارة وستتم الجرس صوت

.ONالوضع
في الذكي والتشغيل الدخول نظام تنشيط إلغاء عند
إلى التشغيل مفتاح إدارة ستتم التخصيص، ضبط

.ACCالوضع

وتحقق٣ الفرامل دواسة على بإحكام اضغط
ظهور عرضمن شاشة على

المتعددة المعلومات
قصيرة٤ لفترة التشغيل مفتاح على اضغط

وبإحكام
غير يزال ال الهجين النظام تشغيل بدء كان إذا

تويوتا بوكيل فاتصل ممكن،

الهجين■ النظام تشغيل إيقاف
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع واضبطPانقل ،

تقوم كما التشغيل مفتاح على واضغط اليد، فرامل
الهجين النظام تشغيل إيقاف عند العادة في بذلك

المفتاح■ بطارية استبدال
مؤقت، إجراء هو أعاله الموصوف اإلجراء أن بما

فوًرا اإللكتروني المفتاح بطارية باستبدال ننصحك
←) البطارية شحنة نفاد )٣٣٧صعند

التشغيل■ مفتاح أوضاع تغيير
في التشغيل مفتاح على واضغط الفرامل دواسة حرر

الهجين٣الخطوة النظام تشغيل يبدأ ال أعاله
على الضغط فيها يتم مرة كل في األوضاع وستتغير

←) )١٦٠صالمفتاح

تحذير
تشغيل■ و الميكانيكي المفتاح استخدام عند

كانت إذا السقف فتحة أو اآللية النوافذ
بذلك مزودة السيارة

بعد السقف فتحة أو اآللية النافذة بتشغيل قم
ألن إمكانية أي وجود عدم من والتأكد الفحص

النافذة في الركاب من أي جسم من جزء أي يعلق
بتشغيل لألطفال تسمح ال كذلك، السقف فتحة أو
يعلق أن الممكن من حيث الميكانيكي المفتاح

أو اآللية النافذة في الركاب من غيرهم أو األطفال
السقف فتحة

الهجين النظام تشغيل بدء
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تعزيز أو توصيل كابالت لديك كانت إذا
بطاريتها فولطية أخرى وسيارة  ١٢القدرة
بكابالت سيارتك تشغيل بدء يمكنك فولط،
أدناه المذكورة الخطوات باتباع التوصيل

اإللكتروني١ المفتاح حمل من تأكد
كابالت توصيل عند بمنبه المزودة السيارات

فقد الحالة، على بناًء ، القدرة تعزيز أو التوصيل
←) األبواب وتنقفل المنبه تفعيل )٦٢صيتم

٢←) المحرك غطاء وغطاء٣١٠صافتح
المصاهر صندوق

بقدرة السيارة بطارية شحن نفد إذا
فولط١٢

تشغيل لبدء التالية اإلجراءات استخدام يمكن
السيارة بطارية شحن نفد إذا الهجين النظام

فولط١٢بقدرة
ورشة أو تويوتا بوكيل االتصال أيًضا يمكنك

مؤهلة تصليح

الهجين النظام تشغيل إعادة
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باستخدام٣ التشغيل بدء طرف غطاء افتح
خاصة وصلة

إلى٤ الموجب التوصيل كابل مشبك بتوصيل اآلخرقم الطرف مشبك وتوصيل سيارتك على
إلى الموجب الكابل التوصيلمن كابل مشبك بتوصيل قم ذلك، بعد األخرى بالسيارة

إلى إلىالسالب السالب الكابل من اآلخر الطرف مشبك وتوصيل األخرى السيارة على

سيارتك خاصة وصلة باستخدام التشغيل بدء طرف
األخرى السيارة الموجب البطارية طرف
األخرى السيارة السالب البطارية طرف

خاصة وصلة باستخدام التشغيل بدء طرف عن بعيدة مطلية وغير وساكنة صلبة معدنية نقطة
التوضيحي الشكل في مبين هو كما متحرك جزء وأي

ِزد٥ الثانية السيارة محرك تشغيل ابدأ
ثبات على وحافظ قليالً المحرك سرعة

لمدة السرعة تقريبًا٥مستوى دقائق

بقدرة سيارتك بطارية شحن  ١٢إلعادة
فولط
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سيارتك٦ أبواب من باب أي وأغلق افتح
وضع في التشغيل مفتاح يكون بينما

.OFFاإليقاف
الثانية٧ السيارة محرك دوران سرعة ثبّت

لسيارتك الهجين النظام تشغيل وابدأ
الوضع إلى التشغيل مفتاح .ONبإدارة

٨" المؤشر إضاءة من إذاREADYتأكد "
بوكيل فاتصل المؤشر، مصباح يضيء لم

تويوتا
للسيارة،٩ الهجين النظام تشغيل بدء بمجرد

ترتيب بعكس التوصيل كابالت افصل
تماًما توصيلهما خطوات

باستخدام١٠ التشغيل بدء طرف غطاء أغلق
صندوق غطاء تثبيت وأعد خاصة، وصلة

األصلي موقعه إلى المصاهر
فحص اطلب الهجين، النظام تشغيل بدء بمجرد
ممكن وقت بأسرع تويوتا وكيل عند السيارة

البطارية■ تكون عندما الهجين النظام تشغيل بدء
فارغة١٢بقدرة فولط

السيارة بدفع الهجين النظام تشغيل بدء يمكن ال
بقدرة■ البطارية شحنة تفريغ فولط١٢لمنع
عدم● أثناء الصوت ونظام األمامية المصابيح أطفئ

الهجين النظام تشغيل
ضرورية● غير كهربائية مكونات أي تشغيل أوقف

زمنية لفترة منخفضة بسرعة السيارة قيادة عند
المزدحمة الطرق في الحال هو كما طويلة،

بقدرة■ البطارية إزالة تفريغها١٢عند أو فولط
وحدة● في المخزنة المعلومات مسح . ECUيتم

بقدرة البطارية استنفاد اطلب١٢عند فولط،
تويوتا وكيل بواسطة السيارة فحص

●←) تهيئة إجراء األنظمة بعض تتطلب صقد
٤١٩(

بقدرة■ البطارية أطراف إزالة فولط١٢عند
بقدرة البطارية أطراف إزالة تتم فولط،١٢عندما
وحدة في المخزنة المعلومات مسح قبلECUيتم

بقدرة البطارية أطراف بوكيل١٢إزالة اتصل فولط،
تويوتا

بقدرة■ البطارية فولط١٢شحن
بقدرة البطارية في المخزنة الكهرباء  ١٢ستنضب
السيارة، استعمال عدم عند حتى تدريجيًا فولط
وتأثيرات للشحنات الطبيعي للتفريغ نتيجة

تركَت إذا معينة كهربائية لتجهيزات االستهالك
تنفد قد طويلة، زمنية لفترة استخدام دون السيارة

بقدرة البطارية بدء١٢شحنة يتعذر وقد فولط،
بقدرة البطارية تعيد الهجين النظام  ١٢تشغيل

الهجين النظام يكون بينما تلقائيًا نفسها شحن فولط
التشغيل قيد

بقدرة■ البطارية استبدال أو شحن إعادة  ١٢عند
فولط

األبواب● قفل فك يكون ال قد الحاالت، بعض في
عند الذكي والبدء الدخول نظام باستخدام ممكنًا

بقدرة البطارية شحنة استعمل١٢نفاد فولط
المفتاح أو بعد عن الالسلكي التحكم وحدة

األبواب قفل فك أو لقفل الميكانيكي
المحاولة● في الهجين النظام تشغيل يبدأ ال قد

بقدرة البطارية شحن إعادة بعد فولط١٢األولى
ليس هذا الثانية المحاولة بعد عادة سيبدأ ولكن

خلالً
السيارة● بواسطة التشغيل مفتاح وضع تسجيل يتم

بقدرة البطارية توصيل إعادة عند الذاكرة  ١٢في
الذي الوضع استعادة على النظام سيعمل فولط،

بقدرة البطارية تفريغ قبل عليه فولط١٢كان
بقدرة البطارية فصل مفتاح١٢قبل أِدر فولط،
اإليقاف وضع إلى التشغيل

مفتاح عليه كان الذي الوضع من متأكًدا تكن لم إذا
بقدرة البطارية تفريغ قبل فولط،١٢التشغيل

توصيل إعادة عند الحذر توخي يتوجب فسوف
بقدرة فولط١٢البطارية

تهيئة● يجب آلي خلفي بباب المزودة السيارات
←) اآللي الخلفي )١١٧صالباب

بقدرة■ البطارية استبدال فولط١٢عند
بقدرة● بطارية فصل١٢استخدم نوع من فولط
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األوروبية اللوائح المركزي الغاز
بقدرة● بطارية مقاس١٢استخدم لها فولط

السابقة معدلLN2البطارية بأن العلم مع ،
أو55Ah تعادل20HR ساعة٢٠سعة

األداء ومعدل أو345A يعادلCCAأكبر،
أكبر

البطارية• تثبيت يتعذر فسوف األحجام، اختلفت إذا
صحيح١٢بقدرة نحو على فولط

سعة• معدل كان لو٢٠إذا حتى منخفًضا، ساعة
استخدام فيها يتم ال التي الزمنية الفترة كانت
البطارية تفريغ يتم فقد للغاية، قصيرة السيارة

الهجين١٢بقدرة النظام على يتعذر وقد فولط
التشغيل بدء

بقدرة● بطارية في١٢استخدم مقبض لها فولط
بقدرة بطارية استخدام مزودة١٢حالة غير فولط

صعوبة أكثر إزالتها عملية فستكون بمقبض،
بفتحة● التالية العناصر بتركيب قم االستبدال، بعد

بقدرة البطارية بإحكام١٢عادم فولط
على• تركيبه تم الذي العادم خرطوم استخدم

بقدرة من١٢البطارية وتأكد استبدالها قبل فولط
بالسيارة بالفتحة إلى بإحكام توصيله

البطارية• مع المرفقة العادم فتحة سدادة استخدم
الُمرّكب١٢بقدرة المقبس أو المستبدلة فولط

بقدرة بطارية االستبدال١٢على قبل فولط
بقدرة البطارية على المراد١٢اعتماًدا فولط

العادم فتحة توصيل يتم قد استبدالها،

العادم فتحة
العادم فتحة سدادة

العادم خرطوم
السيارة في الفتحة جزء

تويوتا وكيل إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

تحذير
بقدرة■ البطارية أطراف إزالة فولط١٢عند

المس إذا أوالً السالب الطرف دائًما افصل
في موجود معدن أي الموجب الطرف

، الموجب الطرف إزالة عند المحيطة المنطقة
حريق نشوب إلى يؤدي ما شرارة، تحدث فقد

والموت كهربائية التعرضلصدمات إلى باإلضافة
بالغة إصابة حدوث أو

بطارية■ فصل فولط١٢عند
بجانب الموجود السالب الطرف بفصل تقم ال

السالب الطرف يتالمس فربما الجسم؛
يتسبب قد مما ، الموجب الطرف مع المفصول
أو الوفاة إلى ويؤدي كهربائي قصر حدوث في

خطيرة بجروح اإلصابة
بقدرة■ البطارية انفجارات أو حرائق  ١٢تفادي

فولط
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
المنبعث لالشتعال القابل الغاز اشتعال لتفادي

بقدرة البطارية قصد١٢من غير عن فولط
التوصيل● كابالت من كابل كل توصيل من تأكد

أن يمكن ال وأنه الصحيح التوصيل بطرف
طرف أي قصد دون من لو حتى يالمس

المقصود التوصيل طرف غير آخر توصيل
الموصل● التوصيل لكابل اآلخر للطرف تسمح ال

أي بمالمسة " " الموجب التوصيل بطرف
مثل المنطقة، في معدنية أسطح أو آخر جزء
المطلية غير المعدنية األجزاء أو الدعامات

التوصيل● لكابالت " و" " " للمالقط تسمح ال
البعض بعضها تالمس أن

والعات● أو ثقاب أعواد تستعمل أو تدخن ال
من مكشوف لهب باقتراب تسمح أو سجائر

بقدرة فولط١٢البطارية
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تحذير
بالبطارية■ المرتبطة االحتياطية التنبيهات

فولط١٢بقدرة
بقدرة البطارية محلول١٢تحتوي على فولط

بينما بالكهرباء، يتحلل وأّكال سام حمضي
الرصاص مادة على األخرى أجزاؤها تحتوي

التنبيهات اعتبارك في ضع رصاصية ومركبات
بقدرة البطارية استعمال عند التالية االحتياطية

فولط١٢
بقدرة● البطارية على العمل قم١٢عند فولط،

عدم واحرصعلى واقية نظارات بارتداء دائًما
بمالمسة الحمضية البطارية لسوائل السماح

السيارة جسم أو مالبسك أو جلدك
بقدرة● البطارية على تتكئ فولط١٢ال
عينيك،● أو جلدك البطارية سائل المس إذا

واطلب فوًرا بالماء التالمس منطقة فاغسل
إسفنج أو قماش قطعة ضع الطبية العناية
حين إلى التالمس منطقة على بالماء مبللة

الطبية العناية على الحصول
تثبيت● قوائم مالمسة بعد دائًما يديك اغسل

بقدرة توصيلها١٢البطارية وأطراف فولط
بها المرتبطة األخرى واألجزاء

بقدرة● البطارية من باالقتراب لألطفال تسمح ال
فولط١٢

بقدرة■ البطارية شحن إعادة فولط١٢بعد
بقدرة البطارية فحص وكيل١٢اطلب عند فولط
ممكن وقت بأسرع تويوتا
بقدرة البطارية أداء كان فقد١٢إذا يتدنى، فولط

بقدرة للبطارية المستمر االستخدام  ١٢يسبب
يكون قد والذي الرائحة، كريه انبعاث في فولط

الركاب صحة على ضاًرا
بقدرة■ البطارية استبدال فولط١٢عند
على● والمؤشر التهوية سدادة تكون عندما

سائل يتسرب فربما التثبيت، مشبك مقربة
الكبريتيك حامض البطارية

بطارية● استبدال حول معلومات على لالطالع
تويوتا١٢ بوكيل اتصل فولط،

وسدادة● العادم خرطوم ثبّت االستبدال، بعد
العادم فتحة إلى بإحكام العادم فتحة

بقدرة لم١٢بالبطارية إذا المستبدلة فولط
تتسرب فقد الصحيحة، بالصورة التركيب يتم

مقصورة داخل الهيدروجين الغازات
الغاز اشتعال احتمال مخاطر مع السيارة،

انفجار وحدوث

مالحظة
التوصيل■ كابالت مع التعامل عند

تتداخل ال أنها تأكد التوصيل، كابالت توصيل عند
الحزام أو التبريد مروحة مع

السيارة■ إتالف لمنع
باستخدام التشغيل بدء طرف استخدام يجب

بقدرة بطارية شحن عند خاصة فولط١٢وصلة
تشغيل لبدء استخدامها يتعذر أخرى سيارة من

خاصة بوصلة أخرى سيارة
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تبريد سائل حرارة درجة مقياس دخل إذا
عرض تم أو الحمراء المنطقة في المحرك
توقف مرتفعة المحرك تبريد سائل "حرارة

على المالك" دليل راجع آمن مكان في
المتعددة المعلومات عرض شاشة

نظام١ وأوقف آمن مكان في السيارة أوقف
النظام أوقف ثم ومن الهواء، تكييف

الهجين
متصاعدة٢ أبخرة رأيت إذا

توقف بعد بحذر المحرك غطاء ارفع
البخار تصاعد
أبخرة تَر لم إذا

بحذر المحرك غطاء ارفع

كافية،٣ بدرجة الهجين النظام يبرد أن بعد
الرادياتير وتجويف الخراطيم افحص
تسربات أي عن بحثًا الرادياتير

فاتصل التبريد، سائل من كبيرة كمية تسربت إذا
الفور على تويوتا بوكيل

الرادياتير
التبريد مروحة

كان٤ إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" الخط "FULLبين والخط "LOW "
الخزان على

الخزان
"FULLخط "
"LOWخط "

الرادياتير غطاء
ذلك٥ لزم إذا التبريد سائل أِضف

سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك

السيارة حرارة درجة ارتفعت إذا
زائد بشكل

بقدر ساخنة سيارتك أن إلى يلي ما يشير قد
بالغ
سائل حرارة درجة مقياس إبرة تدخل

←) المحرك المنطقة٦٩صتبريد في
النظام طاقة بفقدان تشعر أو الحمراء
تزداد ال المثال، سبيل على الهجين

السيارة سرعة
تبريد سائل "حرارة الرسالة تظهر

آمن مكان في توقف مرتفعة المحرك
سخونة "زيادة أو المالك" دليل راجع

على الطاقة" إنتاج خفض الهجين النظام
المتعددة المعلومات عرض شاشة

المحرك غطاء تحت من بخار يتصاعد

التصحيحية اإلجراءات
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متوفر غير التبريد

بتشغيل٦ وقم الهجين النظام تشغيل ابدأ
مروحة أن من للتحقق الهواء تكييف نظام
عن بحثًا وللتحقق تعمل الرادياتير تبريد
الخراطيم أو الرادياتير من تسريبات أي

على الهواء تكييف نظام تشغيل عند المروحة تعمل
المروحة أن من تأكد التبريد يبدأ أن بعد الفور

وتدفق المروحة صوت من التحقق بواسطة تعمل
فقم ذلك، من التحقق الصعب من كان إذا الهواء
نحو على وإيقافه الهواء تكييف نظام بتشغيل

التجمد درجات في المروحة تعمل ال قد متكرر
تعمل٧ ال المروحة كانت إذا

واتصل الفور على الهجين النظام أوقف
تويوتا بوكيل

تعمل المروحة كانت إذا
تويوتا وكيل أقرب لدى السيارة افحص

سائل٨ "حرارة الرسالة ظهور من تحقق
آمن مكان في توقف مرتفعة المحرك تبريد

عرض شاشة على المالك" دليل راجع
المتعددة المعلومات

الرسالة تختفي لم إذا
تويوتا بوكيل واتصل الهجين النظام أوقف

الرسالة تظهر لم إذا
تويوتا وكيل أقرب لدى السيارة افحص

النظام سخونة "زيادة الرسالة ظهرت إذا
شاشة على الطاقة" إنتاج خفض الهجين

المتعددة المعلومات عرض
آمن١ مكان في السيارة أوقف
بعناية٢ الغطاء وارفع الهجين النظام أوقف
افحص٣ الهجين، النظام يبرد أن بعد

الرادياتير الرادياتير وتجويف الخراطيم
تسربات أي عن بحثًا

فاتصل التبريد، سائل من كبيرة كمية تسربت إذا
الفور على تويوتا بوكيل

الرادياتير
التبريد مروحة

كان٤ إذا مناسبًا التبريد سائل مستوى يكون
" الخط "FULLبين والخط "LOW "
الخزان على

الخزان
"FULLخط "
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"LOWخط "
ذلك٥ لزم إذا التبريد سائل أِضف

سائل كان إذا طارئ كإجراء الماء استعمال يمكنك
متوفر غير التبريد

لمدة٦ واالنتظار الهجين النظام إيقاف  ٥بعد
الهجين النظام بتشغيل ُقم أكثر، أو دقائق

"زيادة ظهور من وتحقق أخرى مرة
إنتاج خفض الهجين النظام سخونة

المتعددة المعلومات عرض شاشة الطاقة"
الرسالة تختفي لم إذا

تويوتا بوكيل واتصل الهجين النظام أوقف
الرسالة تظهر لم إذا

ويمكن الهجين، النظام حرارة درجة انخفضت لقد
طبيعية بطريقة السيارة قيادة

بشكل أخرى مرة الرسالة ظهرت إذا ذلك، ومع
تويوتا بوكيل فاتصل متكرر،

تحذير
سيارتك■ محرك غطاء فحوصتحت إجراء عند

التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع
خطيرة إصابة إلى يؤدي قد ذلك بعمل اإلخفاق

الحروق مثل
غطاء● أسفل من يتصاعد بخاًرا رأيت إذا

يتوقف حتى المحرك غطاء تفتح فال المحرك،
المحرك حجيرة تكون فقد البخار تصاعد

جًدا ساخنة

تحذير
من● تحقق الهجين، النظام تشغيل إيقاف بعد

" المؤشر تشغيل ".READYإيقاف
محرك يبدأ قد الهجين، النظام تشغيل عند

مروحة تعمل ربما أو تلقائيًا، التشغيل البنزين
البنزين محرك توقف إذا حتى منفردة التبريد
مثل الدوارة، األجزاء من تقترب أو تلمس ال

أو األصابع انحشار في يتسبب قد ما المروحة،
ما ، اللفاع أو العنق ربطة سيما ال الثياب

جسيمة التعرضإلصابة إلى يؤدي
الرادياتير● فتحة غطاء إرخاء إلى تعمد ال

النظام يكون بينما التبريد سائل خزان وأغطية
ساخنين والرادياتير الهجين

يتناثر أو الحرارة مرتفع بخار ينبعث فقد
للخارج التبريد سائل

مالحظة
التحكم■ وحدة المحرك تبريد سائل إضافة عند

الطاقة في
النظام يبرد أن بعد ببطء التبريد سائل أِضف
اإلضافة تتسبب أن يمكن كاٍف بقدر الهجين

ساخن هجين نظام إلى بارد تبريد لسائل السريعة
الهجين النظام إتالف في

التبريد■ نظام تلف لتفادي
التالية االحتياطية التنبيهات اعتبارك في ضع

مثل● غريبة بمواد التبريد سائل تلويث تجنب
ذلك إلى وما غبار، أو رمال

التبريد● سائل على إضافات أي تستخدم ال
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ةلكشمروهظدنع

ذراع١ انقل الهجين النظام تشغيل أوقف
الوضع إلى السرعة اضبطPتغيير ثم

اليد فرامل
المحيطة٢ الرمال أو الثلوج أو الوحل أِزل

األمامية باإلطارات
المواد٣ بعض أو حجارة أو خشب قطع ضع

للمساعدة الخلفية اإلطارات تحت األخرى
احتكاك توفير في

الهجين٤ النظام تشغيل أعد
الوضع٥ إلى السرعة تغيير ذراع أوDنقل

بعدها،Rالوضع اليد فرامل وحّرر
التزام مع الوقود دواسة على اضغط

التام الحرص

السيارة■ تحرير الصعب من يكون عندما
على نظاماضغط تشغيل .TRCإليقاف

السيارة انغرزت إذا

اإلطارات كانت إذا التالية اإلجراءات نّفذ
في السيارة انغرزت إذا أو الفراغ في تدور

الثلوج أو التراب أو الوحل

الغرز من السيارة تخليص إجراء

تحذير
عالقة■ سيارة تحرير محاولة عند

لتخليصها، والخلف لألمام السيارة دفع اخترت إذا
لتفادي آمنة المحيطة المنطقة أن من فتأكد

أخرى أشياء أو أشخاص أو بسيارات االصطدام
شديدة بسرعة تندفع أن أيًضا للسيارة يمكن

التزم تخليصها عند الخلف أو لألمام ومفاجئة
التام الحرص

السرعة■ تغيير ذراع نقل عند
أثناء السرعة تغيير ذراع نقل عدم احرصعلى

الوقود دواسة على الضغط
مفاجئ تسريع إلى ذلك يؤدي أن يمكن حيث

عن يسفر حادث وقوع في يتسبب وقد للسيارة
خطيرة بجروح اإلصابة أو الوفاة

مالحظة
والمكونات■ الهجين الحركة ناقل إتالف لتفادي

األخرى
الفراغ● في األمامية اإلطارات تدوير تجنب

الالزم من أكثر الوقود دواسة على والضغط
هذه● تنفيذ بعد حتى عالقة السيارة بقيت إذا

من للقطر سيارتك تحتاج فربما اإلجراءات،
تخليصها أجل
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السيارة مواصفات

المواصفات.١-٨.
الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

٣٩٨................................إلخ
الوقود ٤٠٨.....................معلومات

الطلب.٢-٨ حسب اإلعداد
للتخصيص قابلة ٤٠٩.............ميزات

التهيئة.٣-٨
للتهيئة تحتاج التي ٤١٩.........العناصر
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المواصفات١-٨
المواصفات.١-٨

المحملة:* غير السيارة

السيارة■ تعريف رقم
السيارة تعريف المعرفVINرقم هو

التعريف رقم هو هذا لسيارتك القانوني
لتسجيل ويُستخدم تويوتا لسيارتك الرئيسي

سيارتك ملكية
القياس أجهزة لوحة يسار أعلى

مطبوع السيارة تعريف رقم

األيمن األمامي المقعد أسفل
المشايات١ لوحة أزل

والزينة٢ الصامولة أزل

إلخ الزيت، مستوى الوقود، الصيانة بيانات

األبعاد
الكلي مم٤٩٥٠الطول
الكلي مم١٩٣٠العرض
الكلي مم١٧٣٠*االرتفاع

العجلتين بين مم٢٨٥٠المسافة

المداس
مم١٦٥٩أمامي
مم١٦٦٢خلفي

السيارة تعريف
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السجاد٣ أزل

العدادات٤ لوحة عازل بطانة أزل

األرضية٥ لوحة عازل بطانة أزل
مطبوع السيارة تعريف رقم

إلى٦ األرضية لوحة عازل بطانة أعد
األصلي موضعها

أسفل٢أدخل األرضية لوحة عازل بطانة طرف

األسالك حمالة

العدادات٧ لوحة عازل بطانة بتركيب قم

األصلي٨ موضعها إلى السجادة أعد
األسالك٢ثبت حمالة خطافات في السجادة فتحة

الزينة٩ بتركيب قم
الربط مسمار وفتحة والخطاف المشبك بمحاذاة قم
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بالصامولة الزينة بتركيب وقم

المشايات١٠ لوحة بتركيب قم
بتركيب في٢قم المشايات لوحة مقدمة في موجه

بمحاذاة وقم حمالة٧الزينة، مشابك مع خطافات
المشايات لوحة بتركيب وقم األسالك

األيسر بالجانب الرئيسي العمود
التصنيف ملصق في أيًضا موجود الرقم هذا

القانوني

المنشأ■ وبلد الصنع سنة
ملصق على المنشأ وبلد الصنع سنة تظهر

القانوني التصنيف
المحرك■ رقم

هو كما المحرك هيكل على مدموغ المحرك رقم
مبين

المحرك
A25A-FXSالموديل
متوازية،٤النوع بنزين٤أسطوانات دورات،

والشوط األسطوانة تجويف مم١٠٣٫٤  ٨٧٫٥ُقطر
المحرك ٣سم٢٤٨٧سعة

بارًدا المحرك يكون عندما الصمام تلقائيخلوص ضبط
للسيارة القصوى ساعة١١٨٠*السرعة كم
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أمامي

خلفي

الصافي للدوران عزم عند٢٣١أقصى متر دقيقة٤٤٠٠نيوتن دورة
الصافي األقصى عند١٣٧الخرج واط دقيقة٦٠٠٠كيلو دورة

الوقود
الوقود الرصاصفقطنوع من الخالي البنزين

بالبحث األوكتاني أعلى٩١الرقم أو
الوقود خزان سعة

لتًرا٦٥المرجع

الجر موتور الكهربائي المحرك

دائمالنوع متزامن مغناطيسي موتور
األقصى وات١٣٤الخرج كيلو

األقصى الدورا متر٢٧٠عزم ق•م٢٧٫٥نيوتن كجم

دائمالنوع متزامن مغناطيسي موتور
األقصى وات٤٠الخرج كيلو

األقصى الدورا متر١٢١عزم م١٢٫٣نيوتن ق كجم

الجر بطارية الهجين النظام بطارية
المعدنيالنوع النيكل هيدريد بطارية
وحدة٧٫٢الجهد فولط
حصان٣أمبير٦٫٥السعة
وحدة٤٠الكمية

االسمي فولت٢٨٨الجهد
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وإعادة■ التصريف الزيت سعة
*مرجعالتعبئة

مرجعية:* كمية عن عبارة هي المحرك زيت سعة
بإحماء قم المحرك زيت تغيير عند تُستخدم

وانتظر الهجين، النظام تشغيل وإيقاف المحرك
تتعدى الزيت٥لمدة مستوى تفقد ثم دقائق،

القياس عصا بواسطة
المحرك■ زيت اختيار

 Toyota Genuine Motor" يستخدم
Oil" تويوتا من األصلي المحرك زيت

استخدم تويوتا سيارة  Toyota" في
Genuine Motor Oil" المحرك زيت

تويوتا من مااألصلي أو تويوتا من المعتمد
واللزوجة الفئة مواصفات الستيفاء يعادله

التالية
الزيت فئة
0W-16:

الفئةAPIزيت  SNمن
"Resource-Conservingأو "SN 

PLUS " Resource-Conservingمن "
الفئات متعدد المحرك زيت

0W-205وW-205وW-30 
:10W-30و

الفئةAPIزيت  SLمن
" Energy-Conservingأو "SM 
" Energy-Conservingأو "SN 
" Resource-Conservingأو "SN 

PLUS"  Resource-Conservingأو "
الفئات متعدد المحرك ILSACزيت

15W-40:
الفئةAPIزيت أوSNأوSMأوSLمن

SN PLUSالفئات متعدد المحرك زيت من
بها الموصى اللزوجة ):SAEدرجة

قبل المتوقعة الحرارة درجات نطاق
للزيت الالحق التغيير

لزوجة بدرجة محرك زيت استخدام حالة في
SAE 10W-30حرارة درجات في أعلى أو

بدء الصعب من يصبح قد االنخفاض، شديدة
الحالة هذه في يوصى لذا المحرك، تشغيل

لزوجة بدرجة زيت  SAE 0W-16باستخدام
.5W-30أو5W-20أو0W-20أو

اللزوجة درجة الزيت  0W-16 لزوجة
كمثال هنا موضحة

المقطع• اللزوجة0W يشير درجة من
 0W-16تتيح التي الزيت خصائص إلى

األجواء في المحرك تشغيل بدء إمكانية
يسبق الذي الرقم قيمة كانت كلما الباردة

التشحيم نظام

بمرشح لترات٤٫٥مزودة
مزودة غير
لترات٤٫٢بمرشح
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أصغر،Wالحرف الزيت لزوجة درجة في
األجواء في المحرك تشغيل عملية كانت

أسهل الباردة
اللزوجة١٦الرقم• درجة  0W-16في

تكون عندما الزيت لزوجة خاصية إلى يشير
من يكون قد عالية الزيت حرارة درجة

بقيمة أعلى بلزوجة زيت استخدام األفضل
بسرعات تسير السيارة كانت إذا أعلى

جًدا شديدة حمل تتعرضلظروف أو عالية
عبوات على الموجودة الملصقات قراءة كيفية

الزيت
لفئة مسجلتين عالمتين إحدى إضافة  APIتتم

لمساعدتك الزيت بعضعبوات على كالهما أو
تستخدمه أن ينبغي الذي الزيت اختيار على

تصنيف APIرمز
" العلوي يعنيAPI SERVICE SNالجزء "

بواسطة الزيت جودة  Americanتحديد
Petroleum Institute (API) .

" األوسط درجةSAE 0W-16الجزء يعني "
.SAEاللزوجة

" السفلي " Resource-Conservingالجزء
الوقود لتوفير بإمكانيات يتميز الزيت أن يعني

البيئة وحماية
المصادقة ILSACعالمة

مصادقة  International Lubricantعالمة
Specification Advisory Committee 

(ILSAC) العبوة مقدمة على موضحة

التبريد نظام

السعة
البنزين لترات٩٫٤محرك

في التحكم وحدة
لتر١٫٩الطاقة

التبريد سائل نوع

التاليين النوعين أحد استعمل
"Toyota Super Long Life Coolant"تبريد سائل

األجل طويل الفائق تويوتا
من خاٍل إيثيلين جليكول بقاعدة مماثلة عالية جودة ذو تبريد سائل

وفًقا ومصنوع والبوريكية والنتريكية األمينية واألحماض السيلكات
األجل طويل العضوية األحماض هجين لتقنية

فقط عاديًا ماًء تستخدم ال
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مرجعية:* كمية هي السائل سعة
تويوتا بوكيل فاتصل ضروريًا، السائل استبدال كان إذا

إشعال شمعات اإلشعال نظام
التصنيع DENSO FC16HR-Q8رمز

مم٠٫٨الفجوة

مالحظة
ايريديوم■ بطرف إشعال شمعات

اإلشعال شمعة فجوة بضبط تقم ال فقط اإليريديوم الطرف ذات اإلشعال شمعات استخدم

بقدرة بطارية الكهربائي فولط١٢النظام

حرارة درجة عند الفولطية ° م٢٠فتح
أكثر١٢٫٠ أو فولط

المصابيح وأشعل إيقاف، الوضع إلى التشغيل مفتاح أِدر
تبلغ لمدة المدى بعيد للضوء ثانية٣٠األمامية

الشحن أقصى٥معدالت بحد أمبير

الهجين الحركة ناقل

السائل لترات٤٫٤*سعة

السائل الحركةToyota Genuine ATF WSنوع ناقل سائل
تويوتا من األصلي >>WSاألوتوماتيكي

مالحظة
الهجين■ الحركة ناقل سائل نوع

تلف أو طبيعي، غير اهتزاز أو ضجيج حدوث في أعاله النوع بخالف الحركة ناقل سائل استخدام يتسبب قد
النهاية في السيارة حركة ناقل

الخلفي الكهربائي المحرك الخلفي التفاضلي

السائل لتر١٫٧*سعة

السائل نوع
Toyota Genuine ATF WS JWS 3324سائل

تويوتا من األصلي التلقائي الحركة  WS JWSناقل
3324<<
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مرجعية:* كمية هي السائل سعة
تويوتا بوكيل فاتصل ضروريًا، السائل استبدال كان إذا

بقوة:* عليها الضغط عند الدواسة لخلوص األدنى المحرك٣٠٫٦نيوتن٣٠٠الحد تشغيل أثناء ق كجم

النوعA

مالحظة
الحركة■ ناقل سائل نوع

تلف أو طبيعي، غير اهتزاز أو ضجيج حدوث في أعاله النوع بخالف الحركة ناقل سائل استخدام يتسبب قد
النهاية في السيارة حركة ناقل

الفرامل

الدواسة أدنى٩١*خلوص بحد مم
للدواسة الحر مم٦  ١التحّرك

السائل FMVSS No. 116 DOT 3أوSAE J1703نوع

التوجيه نظام
الحر منالتحّرك مم٣٠أقل

والعجالت اإلطارات

اإلطارات 235/65R18 106Vمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
لإلطار به الموصى النفخ ضغط

البارد

األمامي اإلطار
سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
الخلفي اإلطار

سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
االحتياطي اإلطار

سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
العجالت  8J 18 مقاس

العجلة صواميل شد متر١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم
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النوعB

Aكهرمانية اإلسفين قاعدة مصابيح
Bشفافة اإلسفين قاعدة مصابيح

اإلطارات 235/55R20 102Vمقاس

اإلطارات نفخ ضغط
لإلطار به الموصى النفخ ضغط

البارد

األمامي اإلطار
سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
الخلفي اإلطار

سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
االحتياطي اإلطار

سم٢٫٥كيلوباسكال٢٥٠ بار،٢كجم•ق بالبوصة٣٦أو )٢رطالً
تتجاوز عالية بسرعات تسمح١٦٠القيادة التي الدول في ساعة كم

قانونيًا السرعات بهذه
باسكال١٠أِضف سم٠٫١كيلو بار،٢كجم•ق بوصة١أو رطل

الحد تجاوز إلى مطلًقا تعمد ال والخلفية األمامية اإلطارات إلى مربعة
الجانبي السطح على الموضح الباردة اإلطارات نفخ لضغط األقصى

لإلطار
العجالت  8 J 20 مقاس

العجلة صواميل شد متر١٠٣عزم ق•م١٠٫٥نيوتن كجم

اإلضاءة مصابيح
اإلضاءة النوعواطمصابيح

الخارج

األمامية االنعطاف إشارات ٢١Aمصابيح
الخلفية االنعطاف إشارات ٢١Aمصابيح

للخلف الرجوع ١٦Bمصابيح
الخلفية الضباب ٢١Bمصابيح

السيارة ترخيص لوحة ٥Bمصابيح

المقصورة

الباب زينة ٥Cمصابيح
الزينة ٨Cمصابيح

الخلفي الشخصي ٨Cالمصباح
الخلفي المقصورة ٨Cمصباح
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Cشفافة واحد بطرف مصابيح
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محرك■ في باإليثانول المخلوط البنزين استعمال
بنزين

باإليثانول المخلوط البنزين باستعمال تويوتا تسمح
فيه اإليثانول نسبة تتجاوز ال من١٠بحيث تأكد %

رقم له المستخدم باإليثانول المخلوط البنزين أن
المذكورة القيم مع يتوافق البحث بطريقة أوكتاني

أعاله
المحرك■ من يصدر طرق صوت سمعت إذا
تويوتا● وكيل استشر
طرق● أصوات صدور آلخر حين من تالحظ قد

إلى الصعود أو التسارع أثناء قصيرة لمدة بسيطة
يستدعي وال طبيعي أمر هذا المرتفعة األماكن

القلق

الوقود معلومات

من الخالي البنزين تستخدم أن يجب
الرصاصفقط

الرصاصبرقم من خاليًا بنزينًا اختر
يبلغ البحث بطريقة أعلى٩١أوكتاني أو

للمحرك أداء أفضل على للحصول

مالحظة
الوقود■ جودة بشأن مالحظة
يؤدي● حيث مناسب غير وقوًدا تستخدم ال

تلف إلى المناسب غير الوقود استخدام
المحرك

معدنية،● مواد إليه المضاف البنزين تستخدم ال
فقد وإال الرصاص، أو الحديد أو المنجنيز مثل

في التحكم نظام أو بالمحرك تلًفا يسبب
االنبعاثات

على● تحتوي التي اإلضافية المواد تِضف ال
الوقود إلى بالسوق المتوفرة معادة

مثل● بالميثانول المخلوط البنزين تستخدم ال
M15و ،M85و ،M100.

الميثانول على يحتوي الذي البنزين استعمال
في عطل أو تلف حدوث في يتسبب قد

المحرك
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الطلب.٢-٨ حسب اإلعداد

الوسائط■ التوجيه نظام باستعمال التغيير
المتعددة

١" الزر على ".MENUاضغط
"القائمة"٢ شاشة على "إعداد" حدد
"إعداد"٣ شاشة على "السيارة" حدد

قائمة إلى ارجع متنوعة إعدادات تغيير يمكن
من المزيد لمعرفة تغييرها يمكن التي اإلعدادات

التفاصيل
في■ التحكم مفاتيح باستعمال التغيير

العدادات
بوصة٤٫٢شاشة
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٢ التحكمأواضغط بمفتاح

المطلوب العنصر لتحديد العدادات في
تخصيصه

على٣ االستمرار مع اضغط أو اضغط
سيتم كان إذا ما على المتاحة اإلعدادات ستتوقف

على االستمرار مع الضغط أو اتبعالضغط
الشاشة على تظهر التي التعليمات

بوصات٧شاشة
على١ التحكمأواضغط مفتاح من

حدد ثم العدادات في
على٢ التحكمأواضغط بمفتاح

المطلوب العنصر لتحديد العدادات في
تخصيصه

على٣ االستمرار مع اضغط أو اضغط
سيتم كان إذا ما على المتاحة اإلعدادات ستتوقف

على االستمرار مع الضغط أو اتبعالضغط
الشاشة على تظهر التي التعليمات

نظام■ باستعمال الطلب حسب اإلعداد عند
المتعددة الوسائط التوجيه

فرامل بتعشيق وقم آمن، مكان في السيارة أوِقف
الوضع إلى السرعة تغيير ذراع وانقل . Pاليد،

البطارية شحنة تفريغ لتفادي ذلك، إلى باإلضافة
التشغيل١٢بقدرة قيد الهجين النظام اترك فولط،

الطلب الخصائصحسب إعداد أثناء

للتخصيص قابلة ميزات

من متنوعة مجموعة سيارتك تتضمن
تخصيصها يمكن التي اإللكترونية الميزات

تغيير يمكن تفضيالتك تناسب بحيث
عرض شاشة باستخدام الميزات تلك إعدادات

نظام أو المتعددة المعلومات
وكيل لدى المتعددة الوسائط التوجيه

تويوتا

الطلب حسب السيارة مزايا إعداد

تحذير
الطلب■ حسب اإلعداد خالل

إجراء أثناء الهجين النظام تشغيل لضرورة نظًرا
وقوف من التأكد عليك الطلب، حسب اإلعداد
األماكن في التهوية جيد مكان في السيارة
غازات تتجمع أن يمكن الجراج، مثل المغلقة،

الكربون أكسيد أول غاز على تحتوي التي العادم
)COوقد السيارة داخل إلى وتتسرب الضار

صحية التعرضلمخاطر أو الوفاة إلى ذلك يؤدي
خطيرة

مالحظة
الطلب■ حسب اإلعداد خالل

بقدرة البطارية نفاد احرصعلى١٢لمنع فولط،
الميزات تخصيص أثناء الهجين النظام تشغيل
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تويوتا بوكيل اتصل الطلب حسب أخرى وظائف إعداد مع بالتزامن الوظائف بعض إعدادات تتغير
التفاصيل من مزيد على للحصول

المتعددة الوسائط نظام التوجيه نظام شاشة باستخدام تغييرها يمكن التي اإلعدادات
العدادات في التحكم مفاتيح باستخدام تغييرها يمكن التي اإلعدادات

تويوتا وكيل بواسطة تغييرها يمكن التي اإلعدادات
الرموز متوفرمتوفر،Oتعريف غير

■←) المتعددة المعلومات عرض وشاشة والعدادات )٦٤،٦٩،٧٢،٨١صالمقاييس

للتخصيص قابلة ميزات

االفتراضي١*الوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

اإلنجليزيةاللغة
العربية

O
العبرية

لكم١٠٠لالوحدات Oكم

OإيقافتشغيلEVمؤشر

المزودة الوقود دواسة توجيه
Oإيقافتشغيل٢* Ecoبنظام

استهالك في االقتصاد عرض شاشة
٢*الوقود

اإلجمالي متوسط
استهالك متوسط
إعادة بعد الوقود

التعيين

الرحلة أثناء المتوسط
الوقود استهالك متوسط

التشغيل بدء بعد
O

متوسط الخزان متوسط
التزود بعد الوقود استهالك

بالوقود
الصوت بنظام المرتبط Oإيقافتشغيل٢*العرض

الطاقة مراقبة Oإيقافتشغيل٢*شاشة

عرض Oإيقافتشغيل٣،  ٢* AWDشاشة

القيادة معلومات التشغيل٢*نوع التعيينبعد إعادة Oبعد

العنصر القيادة معلومات عناصر
المسافة٢*األول

السيارة سرعة معدل
O

المنقضي الوقت
العنصر القيادة معلومات عناصر

المنقضي٢*الثاني الوقت
السيارة سرعة معدل

O
المسافة
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*١:← وظيفة كل حول التفاصيل على ٧٩،٨٨صللحصول
بوصة٤٫٢شاشة:٢*
AWDموديالت:٣*
بوصات٧شاشة:٤*
فقط:٥* األداة تغيير إلى العنصر هذا تحديد سيؤدي
األداة:٦* عرض تشغيل إيقاف إلى العنصر هذا تحديد سيؤدي

األمامية■ )٩١ص(←*الشاشة

الحالية الرحلة نتيجة القيادةEcoدرجة٢*شاشة Oمعلومات

السرعة عداد Oإيقافتشغيل٤*شاشة

األداة إيقاف٤*محتوى
السيارة سرعة معدل

O المسافة
المنقضي الوقت

الوقود استهالك في االقتصاد بعد٤*نوع الرحلة
٥*التشغيل

إعادة بعد اإلجمالي
التعيين

O التزود بعد الخزان
٦*بالوقود

المنبثقة Oإيقافتشغيلالشاشة

االقتراحات تشغيلوظيفة
تكون عندما تشغيل
متوقفة OOالسيارة
إيقاف

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
األمامية Oإيقافتشغيلالشاشة

المقياس الهجينمعلومات النظام مؤشر
المحرك دورات عداد

O
محتوى دون من

اسم الوجهة إلى الطريق توجيه
Oإيقافتشغيلالشارع

القيادة دعم Oإيقافتشغيلعرضنظام

االفتراضي١*الوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
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بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■←) الباب )١٠٩،٣٨٥صقفل

■←) بعد عن الالسلكي التحكم ووحدة الذكي والتشغيل الدخول )١٠٩،١٢٠صنظام

Oإيقافتشغيلالبوصلة

الصوت نظام تشغيل Oإيقافتشغيلحالة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

المفتاح باستخدام القفل فك
الميكانيكي

األبواب جميع قفل فك
واحدة خطوة في

في السائق باب قفل فك
جميع قفل فك واحدة، خطوة
خطوتين في األبواب

O

بالسرعة المرتبطة الباب قفل OOإيقافتشغيلوظيفة
بوضع المرتبطة الباب قفل وظيفة

السرعة OOتشغيلإيقافتغيير

المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
السرعة تغيير OOتشغيلإيقافبموضع

بباب المرتبطة الباب قفل فك وظيفة
OOتشغيلإيقافالسائق

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الخاص اإلنذار صوت مستوى

٥بالتشغيل
إيقاف

OO
٧إلى١

الطوارئ وامضات التشغيل OOإيقافتشغيلإشارة
وظيفة تنشيط قبل المنقضي الوقت
يتم لم إذا للباب األوتوماتيكي القفل

قفله فك بعد الباب فتح
ثانية٣٠

ثانية٦٠
O

ثانية١٢٠

باب بوجود التذكير جرس صوت
السيارة قفل عند Oإيقافتشغيلمفتوح

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
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■←) الذكي والتشغيل الدخول )١٠٩،١٢٠صنظام

السائق:* باب على األبواب قفل فك تعيين يتم عندما اإلعداد هذا تغيير يمكن
■←) بعد عن الالسلكي التحكم )١٠٧،١٠٩،١١٣صوحدة

اآللي■ الخلفي )١١٣ص (←١*الباب

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الذكي والتشغيل الدخول OOإيقافتشغيلنظام

الذكي األبواب قفل األبوابفك السائقجميع OOباب
المتتالية الباب قفل عمليات المطلوبمرة٢عدد Oقدر

جميع قفل فك قبل المنقضي الوقت
باب بمقبض اإلمساك عند األبواب

وسحبه *السائق
إيقاف

ثانية١٫٥
O ثانية٢

ثانية٢٫٥

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
بعد عن الالسلكي التحكم Oإيقافتشغيلوحدة

القفل فك األبوابتشغيل جميع قفل فك
واحدة خطوة في

في السائق باب قفل فك
جميع قفل فك واحدة، خطوة
خطوتين في األبواب

OO

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
اآللي الخلفي Oإيقافتشغيلالباب

اآللي الخلفي الباب فتح ٥وضع
٤إلى١

O
السرعة ٢*ضبط

التنبيه صوت ٣المستوىمستوى
١المستوى

O
٢المستوى

باستخدام الخلفي الباب غلق فتح
لوحة على اآللي الخلفي الباب مفتاح

القياس أجهزة
االستمرار مع اضغط

قصيرةعلى واحدة Oضغطة

اآللي الخلفي الباب غلق فتح
وحدةباستخدام مفتاح

بعد عن الالسلكي التحكم

االستمرار مع اضغط
على

قصيرة واحدة ضغطة
O مرتين التحريك

إيقاف
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بذلك:١* مزودة السيارة كانت إذا
*٢:←) اآللي الخلفي الباب مفتاح بواسطة افتح وضع تعيين )٨٨،  ٧٨صيتم
إيقافه:٣* يمكن ال العمل في الخلفي الباب يبدأ عندما ينطلق الذي التشغيل جرس

القيادة■ وضع )١٣٠ص(←*ذاكرة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■←) الخلفية للرؤية الخارجية )١٣٧صالمرايا

السقف ■ وفتحة اآللية )١٤٢،  ١٤٠ص  (←*النوافذ

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

عمل أثناء التشغيل جرس صوت
الخلفي Oإيقافتشغيل٣*الباب

الضغط عند اآللي الخلفي الباب فتح
الخلفي الباب فتح مفتاح Oإيقافتشغيلعلى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
بوظيفة المرتبطة األبواب تحديد

الذاكرة السائقاستدعاء األبوابباب Oجميع

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

تلقائيًا وفتحها المرايا فكطّي بقفل المرتبط
األبواب قفل

إيقاف
O مفتاح بتشغيل المرتبط

التشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
بالمفتاح المرتبط التشغيل

Oتشغيلإيقافالميكانيكي

التحكم بوحدة المرتبط التشغيل
بعد عن Oتشغيلإيقافالالسلكي

بوحدة المرتبط التشغيل إشارة
جرس بعد عن الالسلكي Oإيقافتشغيلالتحكم

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
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السقف■ )١٤٢ص(←*فتحة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■←) اإلضاءة في التلقائي التحكم )١٧٢صنظام

■←) الخلفية النافذة )١٨٠صماسحة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
عند للمكونات المرتبط التشغيل

افتح الميكانيكي المفتاح استخدام
فقط

فقط فقطانزالق Oإمالة

عند للمكونات المرتبط التشغيل
الالسلكي التحكم وحدة استخدام

فقط افتح بعد عن
فقط فقطانزالق Oإمالة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الضوء مستشعر ٢OOإلى٢-قياسيحساسية

تشغيل قبل المنقضي الوقت
تلقائيًا األمامية Oطويلةقياسيالمصابيح

تلقائيًا المصابيح إيقاف بابنظام بفتح المرتبط
الجانبي السائق

مفتاح بتشغيل المرتبط
Oالتشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
النافذة ماسحة إيقاف وظيفة
الباب بفتح المرتبطة الخلفية

الخلفي
Oتشغيلإيقاف

بماسحة المرتبطة الغاسلة تشغيل
الخلفية Oإيقافتشغيلالنافذة

لماسحة الوضع تغيير تشغيل
←) الخلفية فقط)١٨١صالنافذة واحدة مرة

إيقاف
O

مستمر
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الطلب٢-٨ حسب اإلعداد

■PCSاالصطدام قبل التحذير )١٨٩ص(←*نظام

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■LTA المرورية الحارة تتبع على المزودةLDA / *المساعدة المرورية الحارة مغادرة تنبيه

التوجيه  )٢٠٦،  ١٩٧ص  (←*بنظام

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■BSMالعمياء النقطة )٢٣٤ص(←*مراقبة

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
PCSقبل التحذير نظام

Oإيقافتشغيلاالصطدام

التنبيه وقت متوسطةضبط
مبكر

O
متأخر

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
الحارة منتصف في الثبات Oإيقافتشغيل*وظيفة

التوجيه في المساعدة Oإيقافتشغيلوظيفة

التنبيه Oقياسيمرتفعحساسية

السيارة ترنح من التحذير Oإيقافتشغيلوظيفة

السيارة ترنح من التحذير قياسيحساسية
مرتفع

O
منخفض

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
BSMالعمياء النقطة Oإيقافتشغيلمراقبة

الخارجية المرايا مؤشر سطوع
الخلفية Oمعتمساطعللرؤية

مقتربة سيارة لظهور التنبيه توقيت
وسيطالحساسية

مبكر

O
متأخر

السيارة اكتشاف عند فقط
العمياء النقطة في
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الطلب٢-٨ حسب اإلعداد

ةرايسلاتافصاوم

تويوتا■ سيارة ركن على المساعدة )٢٣٨ص(←*مستشعر

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
الخلفية RCTAوظيفة■ المرور حركة )٢٤٥ص  (←*تنبيه

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا
■←) األمامي األوتوماتيكي الهواء تكييف )٢٦٦صنظام

■←) )٢٧٧صاإلضاءة

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
سيارة ركن على المساعدة مستشعر

Oإيقافتشغيلتويوتا

التنبيه صوت ٢المستوىمستوى
١المستوى

O
٣المستوى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
حركةRCTAوظيفة تنبيه

الخلفية Oإيقافتشغيلالمرور

التنبيه صوت ٢المستوىمستوى
١المستوى

O
٣المستوى

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
المفتاح OOإيقافتشغيلتلقائيًاA/Cتشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد

تشغيل إيقاف قبل المنقضي الوقت
المقصورة ثانية١٥مصباح

إيقاف
OO ثواٍن٧٫٥

ثانية٣٠
التشغيل مفتاح تدوير بعد التشغيل

اإليقاف وضع Oإيقافتشغيلإلى

األبواب قفل فك عند Oإيقافتشغيلالتشغيل
السيارة من اقترابك عند التشغيل
معك اإللكتروني المفتاح Oإيقافتشغيلحامالً

P.419

HIGHLANDER HYBRID_OM_General_OM48G36H



٤١٨

HIGHLANDER HV_GH

الطلب٢-٨ حسب اإلعداد

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

السيارة■ لوظائف الطلب حسب اإلعداد
الذكي،● والتشغيل الدخول نظام تشغيل إيقاف عند

الذكي األبواب قفل فك وظيفة إعداد يتعذر فإنه
األبواب● قفل فك بعد مغلقة األبواب بقاء عند

تعمل التي التلقائية الباب قفل وظيفة وتفعيل
إلعدادات وفًقا إشارات إصدار سيتم بالمؤقت،

التشغيل وإشارة التشغيل صوت مستوى
الطوارئ وامضات

القياس أجهزة لوحة زينة *مصباح

األبواب زخرفة زينة Oإيقافتشغيل*ومصابيح

تشغيل إيقاف قبل المنقضي الوقت
القدم ثانية١٥الخارجية*مصابيح

إيقاف
OO ثواٍن٧٫٥

ثانية٣٠
الخارجية القدم مصابيح *تشغيل

حامالً السيارة من اقترابك عند
معك اإللكتروني المفتاح

Oإيقافتشغيل

الخارجية القدم مصابيح *تشغيل

باستخدام األبواب قفل فك عند
اآللي األبواب قفل مفتاح

Oإيقافتشغيل

االفتراضيالوظيفة الطلباإلعداد حسب إعداد
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التهيئة٣-٨

ةرايسلاتافصاوم

التهيئة.٣-٨

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

للتهيئة تحتاج التي العناصر

إعادة مثل الحاالت بعض بعد طبيعي نحو على النظام ليعمل التالية العناصر تهيئة من بد ال
بقدرة البطارية للسيارة١٢توصيل صيانة أعمال إجراء أو فولط

تهيئتها المطلوب بالعناصر قائمة
للتهيئةالعنصر االحتياج المرجعميعاد

اآللي الخلفي البطارية•*الباب توصيل إعادة أو١٢بعد فولط
١١٧صتغييرها

ركن على المساعدة مستشعر
تويوتا *سيارة

البطارية• توصيل إعادة أو١٢بعد فولط
٢٤١صتغييرها

الخاص التحذير نظام
اإلطارات بضغط

عند• الحال هو كما اإلطار نفخ ضغط تغيير عند
القيادة سرعة تغيير

عند• الحال هو كما اإلطار نفخ ضغط تغيير عند
اإلطار مقاس تغيير

اإلطارات• مواضع تبديل عند

٣٢٥ص
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التهيئة٣-٨
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الملحق

وإصالحه. الخلل تحري إذا تفعل ماذا
.....................................٤٢٢
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
وإصالحه.١-١ الخلل تحري إذا تفعل وإصالحهماذا الخلل تحري إذا تفعل ماذا

عمل يمكن الميكانيكية، مفاتيحك فقدت إذا
بواسطة جديدة أصلية ميكانيكية مفاتيح

←) تويوتا )٣٨٤صوكيل
فإن اإللكترونية، مفاتيحك فقدت إذا

تزداد للسرقة السيارة تعرض احتمالية
الفور على تويوتا بوكيل اتصل كبير بقدر

)٣٨٤ص(←

المفتاح بطارية شحنة أصبحت هل
بالكامل؟ استنزفت أو ضعيفة اإللكتروني

)٣٣٧ص←
الوضع في تشغيل مفتاح ؟ONهل

وضع إلى التشغيل مفتاح أِدر األبواب، قفل عند
←) )١٥٩صاإليقاف

داخل اإللكتروني المفتاح ترك تم هل
السيارة؟

اإللكتروني المفتاح وجود من تأكد األبواب، قفل عند
معك
بسبب سليم نحو على الخاصية تعمل ال قد

←) الالسلكية الموجات )١٢٢صحالة

األطفال؟ حماية قفل تعيين تم هل
أثناء السيارة داخل من الخلفي الباب فتح يمكن ال
قم ثم الخارج، من الخلفي الباب افتح القفل تعيين

←) األطفال حماية قفل )١١٢صبفك

بالتزامن التشغيل مفتاح على ضغطَت هل
الفرامل؟ دواسة على بشدة الضغط مع

)١٥٨ص←
الوضع على السرعة تغيير ذراع ؟Pهل

)١٥٨ص←
مكان أي في موجود اإللكتروني المفتاح هل

←) السيارة؟ داخل اكتشافه صيمكن
١٢١(
←) مقفلة؟ غير القيادة عجلة )١٥٨صهل
المفتاح بطارية شحنة أصبحت هل

بالكامل؟ استنزفت أو ضعيفة اإللكتروني
الهجين النظام تشغيل بدء يمكن الحالة، هذه في

←) )٣٨٦صمؤقتًا
بقدرة السيارة بطارية شحن نفد  ١٢هل

←) )٣٨٧صفولط؟

قبل يلي ما فافحص مشكلة، واجهتك إذا
تويوتا بوكيل االتصال

أو قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال
إغالقها أو فتحها

مفاتيحك فقدت

قفلها فك أو األبواب قفل يمكن ال

الخلفي الباب فتح يمكن ال

ما خلل بوجود تعتقد كنت إذا

الهجين النظام يعمل لم

من السرعة تغيير ذراع تحريك يتعذر
علىPالوضع ضغطتَ إذا حتى

الفرامل دواسة
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

الوضع في تشغيل مفتاح ؟ONهل
السرعة تغيير ذراع تحرير من تتمكن لم إذا

ضبط مع بالتزامن الفرامل دواسة على بالضغط
وضع على التشغيل )١٦٥ص  (←ONمفتاح

←) السيارة سرقة لمنع تلقائيًا قفلها يتم
)١٥٨ص

مضغوًطا؟ النوافذ قفل مفتاح هل
على الضغط أثناء اآللية النافذة تشغيل يمكن ال
مقعد بجانب النافذة باستثناء النوافذ قفل مفتاح

←) )١٤٢صالسائق

التلقائي التشغيل إيقاف وظيفة تشغيل يتم
الوضع في السيارة ترك حالة أوACCفي

يعملONالوضع ال الهجين النظام
←) الوقت )١٦٠صلبعض

المقعد بحزام التذكير يومضضوء
أحزمة يربطان األمامي والراكب السائق هل

←) )٣٦٣صالمقاعد؟
مشغل اليد فرامل مؤشر

←) محررة؟ اليد فرامل )١٦٧صهل

من أخرى أنواع أيًضا تصدر قد للموقف، وفًقا
←) التحذيرية )٣٦٨،  ٣٦٠صاألصوات

أثناء السيارة داخل بابًا يفتح من هناك هل
اإلنذار؟ تهيئة

اإلنذار أصوات وتَصُدر ذلك المستشعر يكتشف
)٦١ص←

أجراس إليقاف التالية الخطوات إحدى نّفذ
اإلنذار
األبواب فتح
الوضع إلى التشغيل مفتاح أوACCأِدر

الهجينONالوضع النظام بتشغيل قم أو ،

عرض شاشة على معروضة الرسالة هل
المتعددة؟ المعلومات

المعلومات عرض شاشة على الرسالة من تحقق
←) )٣٦٨صالمتعددة

عرض أو تحذيري ضوء إضاءة حالة في
إلى ارجع تحذير، .٣٦٠،٣٦٨صرسالة

بعد القيادة عجلة إدارة يمكن ال
الهجين النظام إيقاف

طريق عن تنغلق أو تنفتح ال النوافذ
اآللية النوافذ مفاتيح تشغيل

إلى التشغيل مفتاح تدوير يتم
تلقائيًا إيقاف الوضع

القيادة أثناء تحذيري صوت يصدر

ويصدر اإلنذار جرس تفعيل يتم
المزودة السيارات التنبيه آلة صوت

بمنبه

الخروج عند تحذيري صوت يصدر
السيارة من

يتم أو تحذيري ضوء تشغيل يتم
تحذير عرضرسالة
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا

واستبدل آمن مكان في السيارة أوقف
←) االحتياطي باإلطار المثقوب اإلطارات

)٣٧٢ص

في السيارة علقت إذا المتبع اإلجراء جرب
←) الجليد أو التراب أو )٣٩٥صالطين

مشكلة حدوث عند

إطار انثقب إذا

السيارة انغراز حالة في
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وإصالحه الخلل تحري إذا تفعل ماذا
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البنزين محطات معلومات

←) اإلضافية السقاطة )٣١٠صذراع
←) الوقود تعبئة فتحة )١٨٣صباب

←) المحرك غطاء قفل تحرير )٣١٠صذراع
←) الوقود تعبئة فتحة باب فتح )١٨٣صأداة

اآللي الخلفي الباب )١١٦ص(←*مفتاح
←) اإلطارات نفخ )٤٠٥صضغط

بذلك:* مزودة السيارة كانت إذا

مرجع الوقود خزان لتًرا٦٥سعة
الوقود الرصاصفقطنوع من الخالي ٤٠١صالبنزين

البارد لإلطار النفخ ٤٠٥صضغط
التصريف المحرك زيت سعة

مرجع الملء ٤٠٢صوإعادة

المحرك زيت ٤٠٢صنوع
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