
 مقدمة

. من أجل تمكینك من تجربة متعة القیادة التي توفرھا ھذه )المشار إلیھا فیما بعد باسم سیارة ركاب جي أیھ سي (نشكرك على اختیار سیارات ترومبتشي المصنعة من قبل شركة جي أیھ سي  سیارة الركاب المحدودة. 
 لسیارة.لیل تفھم تماًما طریقة االستخدام واالحتیاطات لھذه السیارة. یمكن لالستخدام السلیم للسیارة تحسین سالمة القیادة وإطالة عمر خدمة ابدقة. یمكن أن یجعلك ھذا الد ))كتیب المستخدم((السیارة، یرجى قراءة 

المحدودة وتعلیمات الصیانة الدوریة لھذه السیارة. یرجى قراءة ھذا الكتیب بعنایة  الذي توفره ھذه السیارة خدمة الضمان التي یمكنك االستمتاع بھا والتي توفرھا شركة جي أیھ سي  سیارة الركاب ))كتیب الضمانة((یوضح 
 لفھم حقوقك ومسؤولیاتك.

 یرجى حفظ الكتیب ھذا في السیارة لقراءتھ في أي وقت بعد نھایة قراءتھا.

 التفصیلیة لك . إذا واجھت أي أسئلة في قراءة ھذا الكتیب فیمكن لمتجر خاص بجي أیھ سي موتور تقدیم التفسیرات

 .gacservice@gacmotor.com لخدمة العمالءة أو البرید االلكتروني ي أیھ سي  سیارة الركاب المحدودلشركة ج 4008136666إذا كان لدیك أي اقتراحات أو آراء یرجى االتصال بالخط الساخن لخدمة العمالء 

 استخدام السیارة! شكرا لك على دعمك وحبك لسیارات ترومبتشي، أتمنى لك سعیدة في

 شركة مجموعة جي أیھ سي للسیارات المحدودة



 تعلیمات األمان
 

 

إن السالمة لألنت والركاب مھمة للغایة، لذا فإن قیادة السیارة بأمان ھي 
 مسؤولیة مھمة للمستخدم.

من أجل جعلك فھم احتیاطات األمان نقدم التعلیمات حول خطوات 
لموجودة على التشغیل واالحتیاطات من خالل العالمات المختلفة ا

السیارة وھذا الكتیب لتذكیرك باالھتمام بالمخاطر المحتملة التي ستؤذیك 
 أوالركاب.

ال یمكن لھذا الكتیب أن یسرد جمیع االحتیاطات الخطیرة المتعلقة 
بتشغیل السیارة وصیانتھا لذلك یجب علیك إصدار الحكم الصحیح في 

 الوقت المناسب.

 ال العدیدة، بما في ذلك:تحتوي تعلیمات األمان على األشك

  تلصَق على السیارة -عالمات األمان 

  وواحد من الكلمات الثالث أي"تحذیر" أو"انتباه" أو "تذكیر" .  ،،كلمات ممیزة بالرموز -تذكیر األمان 

 
 ت مھمة أو ما قد تتسبب في إصابات شخصیة.تعلیما تحذیر

   

 تعلیمات أكثر أھمیة أو ما قد یتسبب في تلف السیارة. مالحظة 

   

 
 تعلیمات عامة و ما ال یتسبب في األضرار. تذكیر

 عالمة "*" خلف نص  ال تنطبق بعض فقرات ھذا الكتیب على جمیع طرازات المركبات. بنسبة لمقدمة التجھیزات االختیاریة  یتم وضع
 عنوانھا.

  في ھذا الكتیب إلى اتجاه قیادة السیارة باستثناء تعلیمات خاصة .)األمام والخلف والیسار والیمین(تستند اتجاھات السیارة 
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 یجب ارتداء حزام األمان بشكل صحیح◆
مان ھو أفضل جھاز حمایة في حادث تصادم . تستخدم الوسائد الھوائیة فقط للمساعدة على یكون حزام األ

أحزمة األمان، ولیس استبدال أحزمة األمان، لذلك حتى إذا كانت السیارة مزودة بوسائد ھوائیة، فیجب علیك 
 والركاب في السیارة دائًما ترتدون أحزمة األمان بشكل صحیح.

 ا في سیارة دون مراقبال تترك األطفال أبدً◆
ال تترك األطفال أبدًا في سیارة دون مراقب إذا قام طفل بالخطأ بتشغیل واحد أو أكثر من أدوات التحكم في 
السیارة ، فقد یؤدي ذلك إلى اإلصابة أو الوفاة. قد یقوم األطفال أیضًا بعملیة غیر صحیحة لجعل السیارة في 

لتغیرات في الحركة والتسبب في حدوث التصادم، مم ا یؤدي إلى اإلصابة أو الوفاة. باإلضافة إلى ذلك بسبب ا
درجة الحرارة المحیطة قد تصل درجة الحرارة داخل السیارة  إلى درجة الحرارة القصوى مما یتسبب في 

 اإلصابة أو الوفاة.

 حمایة جمیع األطفال◆
قیید األطفال بعمر  س المقاعد األمامیة. بالنسبة للرضع واألطفال عاًما أو أقل في المقاعد الخلفیة ولی 12یجب ت

الصغار یجب علیھم استخدام مقاعد سالمة األطفال؛ وبالنسبة لألطفال األكبر سنًا یجب علیھم استخدام مقاعد 
 سالمة األطفال وأحزمة أمان ثالثیة النقاط.

 االنتباه إلى خطر الوسادة الھوائیة◆
أن تنقذ األرواح، إال أنھا یمكن أن تسبب إصابات خطیرة أو ممیتة على الرغم من أن الوسائد الھوائیة یمكن 

 للركاب الذین ھم قریبون جًدا من الوسائد الھوائیة أو مقیدین بشكل غیر صحیح.

تشكل الوسائد الھوائیة أكبر خطر على الرضع واألطفال الصغار والبالغین ذوي قصر القامة، لذلك یجب اتباع 
 ت الواردة في ھذا الكتیب.جمیع التعلیمات والتحذیرا

 یحظر بشدة القیادة بعد شرب الخمر◆
سیقلل شرب كمیة صغیرة فقط من الخمر من القدرة على االستجابة  أیضا، وسیصبح وقت رد الناس أطول 

 بعد شرب الخمر، لذلك یحظر بشدة القیادة بعد شرب الخمر.

 تباه إلى المجاملة أثناء القیادة.یرجى االلتزام بقوانین السالمة المروریة على الطرق واالن◆

 یجب االنتباه دائًما إلى القیادة بأمان◆
إذا أجبت على الھاتف أو تعاملت مع أشیاء أخرى، فسوف یمنعك ذلك من االنتباه إلى ظروف الطریق 

 ة.والمركبات األخرى والمشاة، مما سیؤدي إلى وقوع حادث سیارة. یرجى تذكر عدم تشتیت االنتباه عند القیاد

 التحكم في السرعة◆
ا تكون السرعة المفرطة أحد األسباب الرئیسیة لوقوع الحوادث المروریة، فكلما ارتفعت السرعة كبرت 

 المخاطر. لذلك یرجى اختیار السرعة المناسبة للقیادة اآلمنة وفقًا لظروف الطریق الفعلیة.

 الصیانة الدوریة◆

یكانیكي خطیًرا. لتقلیل احتمالیة حدوث مثل ھذه المشاكل یرجى یمكن أن یكون انشقاق اإلطارات أو العطل الم
التحقق من ضغط اإلطارات وحالة اإلطار بشكل متكرر والصیانة بشكل منتظم وفقًا لألحكام الواردة

 .))كتیب الضمانة((في
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 آلة تسجیل بیانات الحوادث
والتي یمكنھا تسجیل بیانات السیارة التي ھذه السیارة المجھزة بمعدات ذات صلة آللة تسجیل بیانات الحوادث 

ویمكن لھذه  )مثل نشر الوسادة الھوائیة أو االصطدام بالعقبات(عانت حادث التصادم ما في الوقت الفعلي 
 البیانات المساعدة على فھم حالة التصادم واإلصابة بشكل أفضل.

أیھ سي موتورالمحدودة أو ممثلھا ھذه البیانات مملوكة لمالك السیارة. یحق لشركة مبیعات سیارات جي 
المفوض الحصول على بیانات آلة تسجیل بیانات الحوادث إذا لزم األمر ولكن یتم استخدامھا فقط للتشخیص 

 الفني والبحث والتطویر للسیارة.

 مسجل تشخیص الخدمة
اء نظام ھذه السیارة مجھزة بمعدات ذات صلة لمسجل تشخیص الخدمة والتي یمكنھا تسجیل معلومات أد
 الطاقة وظروف القیادة. یمكن لھذه البیانات مساعدة الفنیین على تشخیص السیارة وإصالحھا وصیانتھا.

ھذه البیانات مملوكة لمالك السیارة. یحق لشركة مبیعات سیارات جي أیھ سي موتورالمحدودة أو ممثلھا 
یتم استخدامھا فقط للتشخیص الفني المفوض الحصول على بیانات مسجل تشخیص الخدمة إذا لزم األمر ولكن 

 والبحث والتطویر للسیارة.
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 خارج السیارة  2.1

 

 ممسحة ①

 235=>انظرالصفحة الستبدال شفرات مساحة الزجاج األمامي   –

 مجموعة أضواء أمامیة②

  73انظر الصفحة تشغیل األضواء =>  –

  242=> انظر الصفحة استبدال اللمبات   –

  259=> انظر الصفحة ت لمجموعة األضواء األمامیة مواصفات اللمبا  –

  86=>انظرالصفحة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  ③

  73=>انظر الصفحة أضواء إشارة التوجیھ الجانبیة   –

 259=>انظر الصفحة –مواصفات أضواء إشارة التوجیھ الجانبیة   –

 60=>انظر الصفحة دخول بدون مفتاح  ④

  56=>انظر الصفحة ثقب قفل الباب   –

 227=>انظر الصفحة عجلة السیارة  ⑤

 278 => انظر الصفحةجر الجزء األمامي ⑥

3
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 62=>انظر الصفحة زر فتح غطاء صندوق السیارة ①

 أضواء الفرامل العالیة ②

 259=>انظر الصفحة مواصفات أضواء الفرامل العالیة   –

 مجموعة أضواء خلفیة ③

 259=>انظر الصفحة وعة األضواء الخلفیة  مواصفات اللمبات لمجم  –

 227=>انظر الصفحة غطاء خزان الوقود④

 278=>انظر الصفحة  جر الجزء الخلفي ⑤

 ضوء لوحة الرقم⑥

 259=> انظر الصفحة مواصفات ضوء لوحة الرقم  –

 77=> انظر الصفحة أضواء الضباب الخلفیة  ⑦

 259 =>انظر الصفحة مواصفات أضواء الضباب الخلفیة  –

4
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 غرفة المحرك األمامیة

 233 =>انظر الصفحة خزان التضخم لسائل التبرید ①

 231=> انظر الصفحة غطاء مدخل الزیت  ②

 237=> انظر الصفحة خزان تخزین سائل الفرامل ③

 238=> انظر الصفحة بطاریة اختزانیة  ④

 267=>انظر الصفحة الصندوق الكھربائي في حجرة المحرك األمامیة  ⑤

 230=>انظر الصفحة  مسطرة الزیت ⑥

 235=> انظر الصفحة خزان تخزین سائل غسل الزجاج  ⑦
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داخل السیارة   2.2

 89=> انظر الصفحة حاجب الشمس ①

 79=>انظر الصفحة  ضوء السقف األمامي ②

 68=> انظر الصفحة زر فتحة السقف الكھربائیة   –

 68الصفحة  > انظر=زر ستارة الظل الكھربائیة *  –

 100=> انظر الصفحة علبة النظارات   –

 85=>انظر الصفحة  مرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة③

 19=>انظر الصفحة  وسادة ھوائیة جبھویة للراكب األمامي ④

دواسة الوقود ⑤

 دواسة الفرامل⑥

 64=>انظر الصفحة  مقبض فتح لغطاء غرفة المحرك األمامیة ⑦

 65=>انظر الصفحة  جانب السائق زر النافذة الكھربائیة ⑧

 55=>انظر الصفحة  زر قفل الباب المركزي  –

 86> انظر الصفحة =زر تعدیل مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة   –
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 56=>انظر الصفحة  مزالج قفل الباب ومقبض الباب داخل السیارة  ①

 116=> انظر الصفحة مخرج الھواء للمكیف  ②

 34نظر الصفحة => اعجلة القیادة   ③

 35> انظر الصفحة=زر عجلة القیادة   –

 18>انظر الصفحة =وسادة ھوائیة جبھویة للسائق   –

 117> انظر الصفحة =نظام الصوتیات ④

 110>انظر الصفحة =لوحة تحكم نظام مكیف الھواء ⑤

 66> انظر الصفحة=زر النافذة الكھربائیة جانب الركاب ⑥

 100انظر الصفحة >=مقبض فتح علبة القفازات ⑦

 97> انظر الصفحة=صندوق تخزین أمام لوحة العدادات ⑧

واجھة یو إس بي =< انظر الصفحة 102 –

 137> انظر الصفحة =بدء تشغیل المفتاح ⑨ 

7
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 مجموعة المفاتیح على الجانب األیسر من العدادات①

 77> انظر الصفحة =دیل یدوي الرتفاع الضوء األمامي *زر تع  –

 62> انظر الصفحة =زر فتح غطاء صندوق األمتعة   –

 227> انظر الصفحة =زر فتح غطاء خزان الوقود   –

 73> انظر الصفحة=مفتاح مجموعة األضواء ②

 36> انظر الصفحة =مجموعة العدادات ③

 47> انظر الصفحة =أضواء اإلشارة   –

 82>انظر الصفحة=اح مجموعة الممسحات مفت④

 97> انظر الصفحة =صندوق تخزین لوحة الحمایة أسفل غرفة القیادة ⑤

 267> انظر الصفحة =الصندوق الكھربائي للوحة العدادات   –

8
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 قیادة آمنة 3.1
 تعلیمات عامة 3.1.1

الفصل معلومات مھمة ونصائح التشغیل واقتراحات واحتیاطات یقدم ھذا 
السالمة للقیادة اآلمنة. من أجل سالمتك وسالمة الركاب یرجى القراءة 

 بعنایة واتباع اللوائح ذات الصلة.

 تذكیر 

في السیارة. إذا قمت  ))كتیب المستخدم((یرجى التأكد من وضع  
، فیجب علیك تقدیم ة بیعھا لشخص آخر بإعارة سیارتك أو إعا

 مجموعة كاملة من المستندات المصاحبة بالسیارة للمالك الجدید .
 

 یجب إجراء الفحوصات التالیة قبل القیادة:

 تأكد من أن جمیع األضواء تعمل بشكل طبیعي.  –

 تأكد من أن مستوى الوقود طبیعي.  –

 تأكد من أن مستوى سائل التبرید طبیعي.  –

 ى سائل الفرامل طبیعي.تأكد من أن مستو  –

 تأكد من أن سائل غسیل الزجاج طبیعي.  –

 تأكد من أن ضغط اإلطارات طبیعي.  –

 تأكد من أن زجاج جمیع النوافذ واضح ورؤیة جیدة.  –

 تأكد من عدم وجود ما یعیق حركة السائق بالدواسة بقدمھ. –

ل اضبط المقعد ومسند الرأس ومرآة الرؤیة الخلفیة وفقًا للطو  –
 وشكل البنیة.

استخدم مقاعد سالمة األطفال المناسبة لحمایة األطفال  –
 ومساعدتھم على ارتداء أحزمة األمان بشكل صحیح.

قم بارتداء حزام األمان بشكل صحیح وقم بتذكیر جمیع الركاب   –
 في السیارة بارتداء حزام األمان بشكل صحیح.

 تأكد مما إذا كانت البیئة المحیطة آمنة.  –

 تحذیر 

 عند تثبیت وسادة قدم السائق یرجى مراعاة االحتیاطات التالیة:
 ال تستخدم وسادتي القدم أو أكثر معًا.•
ال تضع الجزء السفلي من وسادة القدم ألعلى أو مقلوبا بین •

 الیسار والیمین.
 ال تستخدم وسادة القدم التي ال تتطابق مع طراز السیارة.•

 

 مالحظة 

 نتباه بسبب العوامل الخارجیة أثناء القیادة.ال تشتت اال•

ال تقود المركبات عندما تنخفض القدرة على مواجھة الحالة الطارئة •
مثل تناول األدویة أو شرب الخمر أو تعاطي المخدرات ، مما یقلل 

 من قدرة الناس على مواجھة الحالة الطارئة.

 یجب أن تمتثل بدقة ألنظمة المرور.•
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 وس السائق والركاب بشكل صحیحجل 3.1.2
 وضعیة الجلوس الصحیحة للسائق

یؤثر ما إذا كانت وضعیة جلوس السائق صحیحة بشكل مباشر على 
 تعب السائق وسالمة القیادة. قبل القیادة یجب على السائق القیام بما یلي:

یرجى الجلوس في وضع مستقیم على المقعد وضبط المقعد   –
 حیث یتناسب الظھر تماًما مع ظھر المقعد.الخلفي على وضع مناسب ب

اضبط موضع المقعد بحیث یمكن تشغیل جمیع الدواسات بفعالیة   –
 من خالل ثني الساق الخفیف

 89=> انظر الصفحة اضبط مسند رأس المقعد بشكل صحیح. –

 15=> انظر الصفحة قم بارتداء حزام األمان بشكل صحیح.  –

 34انظر الصفحة =>اضبط موضع عجلة القیادة.   –

 تحذیر 

یجب على السائق عدم ضبط المقعد ومسند الرأس وعجلة القیادة 
كم في السیارة  أثناء القیادة وإال فقد یتسبب ذلك في عدم الت

 اث الحادث. وإح
 

 وضعیة الجلوس الصحیحة للركاب

من أجل ضمان سالمة الركاب وتقلیل خطر وقوع إصابات یجب على 
 یلي: الركاب القیام بما

لضمان سالمة الركاب وتقلیل خطر وقوع اإلصابات یجب على   –
 89=> انظر الصفحة الركاب القیام بما یلي:

یجب على الركاب األمامیین تعدیل المسافة بین المقعد ولوحة   –
 العدادات وفقًا الحتیاجاتھم.

یجب على الركاب األمامیین تعدیل مسند الظھر للمقعد إلى   –
 یث یتناسب ظھرھم تماًما مع مسند الظھر.وضع مناسب بح

 15=> انظر الصفحة قم بارتداء حزام األمان بشكل صحیح.  –

 یجب وضع القدمین على األرض.  –

عند حمل األطفال یجب استخدام مقاعد سالمة األطفال المناسبة   –
 25=> انظر الصفحة لحمایة األطفال وفقا لألحكام.

 تحذیر 

 المة األطفال على مقاعد الراكب األمامي.یحظر تركیب مقاعد س•
إذا كان الراكب األمامي قریبًا جدًا من لوحة العدادات فلن یوفر •

 نظام الوسادة الھوائیة حمایة فعالة.
ضعیة الجلوس الصحیحة وارتداء حزام  یجب علیك الحفاظ على •

عن  األمان بشكل صحیح أثناء القیادة لتجنب اإلصابة الناجمة
 حاالت الطوارئ أو الحوادث.الكبح في 
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 حزام األمان   3.2
 لماذا یجب ارتداء حزام األمان  3.2.1

 حمایة أحزمة األمان للسائق والركاب

 
عندما تصطدم السیارة یمكن الرتداء حزام المقعد بشكل صحیح تقیید 
السائقین والركاب في المواضع المناسبة وإبطاء القصور الذاتي للحركة 

ام لھم ومنع رمیھم إلى األمام وفي نفس الوقت یمكن تقدیم  إلى األم
أفضل حمایة للوسادة الھوائیة لھم للتقلیل من الضرر الناتج عن الصدمة 

 التي تتلقاھا قدر اإلمكان.

عندما تصطدم السیارة یمكن لحزام األمان مساعدة أنظمة السالمة 
الوقت مما  األخرى على امتصاص الطاقة الناتجة عن التصادم في نفس

 یقلل من اإلصابات التي یعاني منھا السائق والركاب.

 تحذیر 

بدال أحزمة األمان. مھما ما إذا  ال یمكن للوسائد الھوائیة اس
كانت السیارة مجھزة بوسادة ھوائیة فیجب ارتداء حزام األمان 

 بشكل صحیح.
 

 عواقب عدم ارتداء حزام األمان

 
ي السائقین والركاب الذین ال یرتدون عندما تصطدم السیارة سیتم رم

 أحزمة المقاعد إلى األمام بسبب القصور الذاتي ویعانون من اإلصابات.
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حتى لو كانت سرعة السیارة منخفضة جدًا، فإن القوة المؤثرة على جسم 
اإلنسان تكون كبیرة جدًا في حالة حدوث التصادم، وال یمكن للسائقین 

دھم على اإلطالق.سیتم رمي السائقین والركاب والركاب التحكم في أجسا
الذین ال یرتدون أحزمة األمان إلى األمام، في ھذه الحالة ، إذا صدموا 

 أي شيء في السیارة سوف یتسبب ذلك في اإلصابة لھم

 
یجب على الركاب الخلفیون ارتداء أحزمة األمان بشكل صحیح، وإال 

یؤذي الركاب الذین ال یرتدون سیتم رمیھم لألمام عند وقوع الحادث. لن 
أحزمة األمان أنفسھم فحسب، بل یشكلون الخطر للركاب اآلخرین في 

 السیارة.

  حزام األمان   3.2.2
 ضوء تذكیر حزام األمان

 : ضوء تذكیر حزام مقعد السائق

: عندما یكون مفتاح التشغیل لضوء التذكیر لحزام مقعد الراكب 
 ھر رسالة اإلنذار التالیة:، ستظ"ONاألمامي في الموضع "

لسیارة أقل من  – كم / ساعة، إذا لم یقم  20عندما تكون سرعة ا
السائق أو الراكب األمامي بارتداء حزام األمان، سیومض ضوء التذكیر 

ثواٍن تقریبًا وسیظل مضاءا  6المقابل في مجموعة العدادات لمدة 
 ومصحوبًا برسالة اإلنذار.

كم / ساعة  20رة أكبر من أو تساوي عندما تكون سرعة السیا –
إذا لم یقم السائق أو الراكب األمامي بارتداء حزام األمان، سیومض 

ثانیة تقریبًا وسیظل  20ضوء التذكیر المقابل في مجموعة العدادات لمدة 
 مضاءا ومصحوبًا  برسالة اإلنذار ومنبھ الصوت المستمر.
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 مالحظة 

ا إذا كانت ھناك أشیاء ثقیلة على مقعد قبل القیادة یرجى التحقق مم•
الراكب األمامي لتجنب حكم النظام بالخطأ على وجود شخص في 

 مقعد الراكب األمامي وإصدار إنذار خطأ.

ھور بعد ارتداء حزام األمان  إذا ظل اإلنذار المذكور أعاله في ال•
بشكل صحیح مما یشیر إلى أن جھاز حزام األمان فقد مفعولھ، 

لسیارات لنتقال إلى فیرجى اال صیانة في الوقت شركة جي أیھ سي ل
 المناسب.

 

 جھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام األمان

 
یمكن لجھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام األمان تقلیل ضغط حزام 

 األمان على صدر السائق والراكب وتحسین أداء الحمایة.

للحفاظ على وضعیة الجلوس  یمكن للجھاز تقیید السائق والراكب –
 الصحیحة ومنع الجسم من االنحناء إلى األمام كثیًرا قبل االصطدام.

م  – عندما یحدث تصادم شدید ویتم الوصول إلى شروط الزناد سیت
تشغیل جھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام األمان ویتم تشدید حزام 

 المقعد بسرعة في االتجاه العكسي.

لسائقین والركاب إلى بعد حدوث اال – صطدام تتحرك أجسام ا
األمام. في ھذا الوقت، یتم تنشیط جھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام 
األمان، بحیث تكون قوة التقیید لحزام المقعد على الجسم ضمن نطاق 
قیمة قوة معینة، مما یمنع قیمة القوة من أن تكون مفرطة سوف یتسبب 

تعاون حزام المقعد مع الوسائد الھوائیة في المزید من اإلصابات وی
 لتحقیق أداء أفضل لحمایة السالمة.

 تذكیر 

یقوم جھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام األمان بإطالق كمیة •
صغیرة من الدخان غیر الضار وإصدار صوت عند تنشیطھ.ھذا ھو 

 طبیعي

ذي قد تم لن یكون جھاز الشد المسبق وتحدید القوة لحزام األمان ال•
تنشیطھ قادًرا على االستخدام مرة آخرى، سیستمر ضوء اإلشارة 

في اإلضاءة یرجى االتصال  (SRS(لنظام الحمایة المساعدة
 لالستبدال.  شركة جي أیھ سي للسیاراتب
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 ضبط ارتفاع حزام األمان في الكتف

 
التحرك إلى األعلى : أمسك جھاز الدلیل وحركھ ألعلى لضبط   –

 م الكتف على االرتفاع المناسب. حزا

وحركھ  ①التحرك إلى األسفل : اضغط على مفتاح جھاز الدلیل –
 ألسفل لضبط حزام الكتف على االرتفاع المناسب.

 تحقق مما إذا كان جھاز الدلیل مغلقًا بإحكام بعد الضبط. –

 ارتداء حزام األمان للمقعد األمامي

 
=>انظر   حیحة.یجب الحافظ على وضعیة الجلوس الص –

 11الصفحة

اسحب حزام األمان ببطء وبسرعة متساویة وأدخل لسان القفل   –
 في المشبك المقابل حتى تسمع صوت نقرة.

 اسحب حزام األمان وتأكد من أن لسان القفل مغلق بشكل صحیح. –

 تذكیر 

اء جمیع أحزمة األمان بنفس الطریقة ویتحمل السائق  یتم ارت
ركاب اآلخرین بارتداء أحزمة األمان بشكل مسؤولیة تذكیر ال

 صحیح.
 

 فك حزام األمان

 
اضغط على الزر األحمر الموجود على المشبك وسینبثق لسان  –

 القفل تلقائیًا.

 أمسك حزام األمان ودعھ یتراجع ببطء. –
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 یجب على النساء الحوامل ارتداء أحزمة األمان بشكل صحیح.

 
 بشكل صحیح للنساء الحوامل. كیفیة ارتداء حزام األمان

 اضبط المقعد ومسند الرأس في الموضع المناسب. –

امسك لسان القفل واسحب حزام األمان ببطء فوق الكتف وتأكد  –
من أن جزء الخصر من حزام األمان منخفض قدر اإلمكان وال تضغط 

 على البطن.

 أدخل لسان القفل في المشبك المقابل حتى تسمع صوت نقرة. –

سحب جزء حزام الكتف من حزام األمان بالتوازي مع الجزء ا –
العلوي من الجسم لتشدید جزء حزام الخصر والتأكد من أن لسان القفل 

 متصل بشكل صحیح.

 تحذیر 

للحد من مخاطر إصابة السائق أو الركاب أثناء الكبح في حاالت 
 الطوارئ أو الحوادث یرجى مراعاة االحتیاطات التالیة:

ل من مخاطر إصابة السائق أو الركاب أثناء الكبح في حاالت للتقلی•
 الطوارئ أو الحوادث یرجى مراعاة االحتیاطات التالیة:

كل حزام األمان مستخدم لشخص واحد فقط، یرجى عدم مشاركة •
 .)بما في ذلك األطفال(حزام األمان الواحد مع عدة أشخاص 

 راحة.ال تمیل المقعد األمامي للخلف بشكل مفرط لل•
ال تضع حزام األمان المستخدم في الكتف تحت الذراع أو خلف •

 الظھر.
یجب إدخال لسان القفل لحزام األمان في المشبك على الجانب •

 المقابل ویحظر إدخالھ في المشبك على الجانب اآلخر.
 تكون السیارة ثابتة تماًما.  یحظر فك أحزمة األمان قبل أ•

 

 

 

16



 . تعلیمات التشغیل اآلمن3

17 

 ة   نظام وسادة ھوائی 3.3

 

وفقًا للتجھیزات المختلفة یتمتع نظام الوسادة الھوائیة بمواضع التضخم 
 الموضحة أدناه:

 وسادة ھوائیة جبھویة في الصف أمامي①

 وسادة ھوائیة جانبیة في الصف أمامي②

 وسادة ھوائیة ستائریة في النافذة الجانبیة*③

 تذكیر 

ة من الدخان غیر من الطبیعي أن تولد الوسائد الھوائیة كمیة صغیر
 المؤذي عند نشرھا.
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 )SRSضوء اإلشارة لنظام الحمایة المساعدة (
بعد تبدیل مفتاح بدء تشغیل ضوء اإلشارة لنظام الحمایة المساعدة 

)SRS( " إلى الموضعONلبضع ثواٍن " یضيء ضوء اإلشارة
 وینطفئ النظام بعد االنتھاء من االختبار الذاتي.

 إلى وجود خلل في النظام في حاالت تالیة: یشیر ضوء اإلشارة

. بعد تبدیل مفتاح بدء التشغیل إلى وضع "تشغیل" ال یضيء ضوء 1
 اإلشارة.

. بعد تبدیل مفتاح بدء التشغیل إلى وضع "تشغیل" ال ینطفئ ضوء 2
 اإلشارة بعد إكمال النظام لالختبار الذاتي.

ضوء اإلشارة مرة . بعد تبدیل مفتاح البدء إلى وضع "تشغیل" یضيء 3
 أخرى بعد أن ینطفئ ضوء اإلشارة بعد إكمال االختبار الذاتي.

 . یضيء ضوء اإلشارة أو یومض أثناء تشغیل السیارة.4

 تحذیر 

 ال تحاول إصالح الوسادة الھوائیة أو ضبطھا أو تعدیلھا.•
یمكن استخدام الوسادة الھوائیة مرة واحدة فقط. إذا تم استخدامھا •

 شركة جي أیھ سي للسیاراتث فیجب علیك االتصال ببسبب حاد
 لالستبدال.

إذا تعطل نظام الوسادة الھوائیة فیرجى االتصال بمتجر خاص بجي •
أیھ سي موتور إلجراء اإلصالح الشامل وإال فلن یتمكن النظام من 

وسادة الھوائیة بشكل غیر  و تنشیط ا تنشیط الوسادة الھوائیة 
 دم.طبیعي في حالة حدوث تصا

 

 وسادة ھوائیة جبھویة في الصف أمامي

 
الوسادة الھوائیة الجبھویة األمامیة للسائق مثبتة داخل عجلة القیادة 

" ھو رمز SRS AIRBAGو " )الجزء المظلل من الخط المنقط(
 الوسادة الھوائیة.
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الوسادة الھوائیة الجبھویة األمامیة للراكب األمامي مثبتة داخل منصة 

" ھو SRS AIRBAG. ")الجزء المظلل من الخط المنقط(ات العداد
 رمز الوسادة الھوائیة.

عندما تتعرض السیارة الصطدام أمامي شدید إذا تم استیفاء حالة الزناد 
فیقوم النظام بزناد الوسادة الھوائیة األمامیة لالنتفاخ بسرعة مما تساعد 

 مامي.حزام األمان على توفیر الحمایة للسائق والراكب األ

في بعض أنواع حوادث التصادم قد یقوم النظام في نفس الوقت بزناد 
 الوسادة الھوائیة في مواقع أخرى.

 تحذیر 

ل ا تضع أي أشیاء زخرفیة على سطح منصة العدادات، فبمجرد 
ستسقط ھذه األشیاء   السیارة أو تضخم الوسادة الھوائي تشغیل

لى قیادة السائق ویؤذي وتصطدم وتتدحرج في السیارة، مما یؤثر ع
 الركاب.

 

 ال یمكن زناد وسادة ھوائیة جبھویة أمامیة في الحاالت التالیة:

 ".OFF" أو "ACCیكون مفتاح البدء في موضع " –

 تصادم أمامي طفیف . –

 تصادم جانبي . –

 تصادم خلفي . –

 التدحرج الجانبي –

 حاالت خاصة أخرى. –

 تذكیر 

عور وحدة التحكم في الوسادة الھوائیة یشیر مصطلح "طفیف" إلى ش
 للسیارة وال عالقة لھ بتلف السیارة.
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 وسادة ھوائیة جانبیة في الصف أمامي

 
الوسائد الھوائیة الجانبیة في الصف أمامي مثبتة داخل مساند الظھر 

الجزء المظلل من (لمقعد السائق ومقعد الراكب األمامي جانب الباب
 " ھو رمز الوسادة الھوائیة.SRS AIRBAG" )الخط المنقط

عند حدوث تصادم جانبي شدید في السیارة إذا تم الوصول إلى شروط 
لتصادم في  لجانبیة على جانب ا الزناد یقوم النظام بزناد الوسادة الھوائیة ا
لسائق  السیارة لتنتفخ بسرعة مما یساعد حزام األمان على توفیر الحمایة ل

 والراكب األمامي.

نواع حوادث التصادم قد یقوم النظام في نفس الوقت بزناد في بعض أ
 الوسادة الھوائیة في مواقع أخرى.

ال یمكن زناد الوسائد الھوائیة الجانبیة في الصف األمامي في الحاالت 
 التالیة:

 ".OFF" أو "ACCیكون مفتاح البدء في موضع " –

 تصادم أمامي مئة في المئة. –

 تصادم جانبي طفیف. –

 دم خلفي .تصا –

 حاالت خاصة أخرى. –

 تذكیر 

یشیر مصطلح "طفیف" إلى شعور وحدة التحكم في الوسادة الھوائیة 
 للسیارة وال عالقة لھ بتلف السیارة.
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 تحذیر 

احترم التحذیر على جانب الباب وال تمیل جسدك على الباب المزود •
 بوسائد ھوائیة جانبیة عند القیادة.

لوسائد الھوائیة الجانبیة بأغطیة المقعد أو أي أشیاء ال تغطي ا•
 دم زناد الوسائد الھوائیة الجانبیة أثناء وقوع حادث. أخرى لمنع 

 

 وسادة ھوائیة ستائریة في النافذة الجانبیة*

 
الوسادة الھوائیة الستائریة في النافذة الجانبیة مثبتة داخل الجانبین األیسر 

 CURTAINو " )المظلل من الخط المنقط الجزء(واألیمن من السقف 
AIRBAG.ھو رمز الوسادة الھوائیة " 

عندما یكون ھناك تصادم جانبي خطیر في السیارة یقوم النظام بزناد 
الوسادة الھوائیة الستائریة الجانبیة على جانب التصادم لتضخیمھا 

 بسرعة مما یساعد حزام األمان على توفیر الحمایة للسائق والركاب.

بعض أنواع حوادث التصادم قد یقوم النظام في نفس الوقت بزناد  في
 الوسادة الھوائیة في مواقع أخرى.

 ال یمكن زناد الوسادة الھوائیة الستائریة الجانبیة في الحاالت التالیة:

 ".OFF" أو "ACCیكون مفتاح البدء في موضع " –

 تصادم أمامي مئة في المئة. –

 تصادم جانبي طفیف. –

 دم خلفي .تصا –

 حاالت خاصة أخرى. –

 تذكیر 

یشیر مصطلح "طفیف" إلى شعور وحدة التحكم في الوسادة الھوائیة 
 للسیارة وال عالقة لھ بتلف السیارة.

 

 

 تحذیر

نبیة► جا یة  ئ ا ئد ھو سا جھز بو ألمامي م ا صف  ل  ا
ارة► سی ل ا اب  ب على  تعتمد  ال  ضلك  ن ف  م

صیل►  تفا ل ا على  ل  صو ح ل ل خدم  ست لم ا جع كتیب  ا  ر
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 ظروف نشر محتمل للوسادة الھوائیة    3.3.1

 

a .عند عبور األخدود األعمق تصطدم مقدمة السیارة باألرض . 

b  بالمطبات على جانب الطریق وحجارة الشوارع وما . اصطدمت السیارة
 إلى ذلك.

c .اصطدمت مقدمة السیارة باألرض عندما تنزل على منحدر حاد . 
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ظروف قد ال یتم فیھا نشر الوسادة الھوائیة 3.3.2

a .اصطدمت السیارة بعمود خرساني أو شجرة أو أي جسم ممدود آخر . 

b في من شاحنة وشاحنات كبیرة أخرى.. اصطدمت السیارة بالجزء الخل 

c .واجھ الجزء الخلفي من السیارة اصطداًما خلفیًا لمركبات أخرى . 

d .اصطدمت السیارة بالجدار أو السیارة األخرى غیر جبھویة أمامیة . 

e .تتدحرج السیارة جانبیا . 
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جلوس الطفل اآلمن في السیارة  3.4
 تعلیمات عامة 3.4.1

ال في المقاعد الخلفیة واختیار مقاعد سالمة األطفالیجب وضع األطف
 المناسبة لحمایة األطفال وفقًا لحجمھم.

یتم نشر عالمات التحذیر في مقدمة وخلفیة حاجب الشمس األیمن 
لتذكیرك بخطر الوسائد الھوائیة األمامیة للركاب األمامیین. تأكد من 

 التحذیر. قراءة واتباع التعلیمات الموجودة على عالمات

 تحذیر

ال تستخدم مقاعد سالمة األطفال المواجھة للخلف على المقاعد ●
 المحمیة بوسائد ھوائیة جبھویة!

حتى إذا تم وضع الطفل في مقعد سالمة لألطفال فال تدعھ یتكئ ●
أي منطقة نشر الوسادة (بالرأس أو الجسم على منطقة الباب 

الھوائیة الستائریة الجانبیة  الھوائیة الجانبیة األمامیة أو الوسادة
وتشكل الوسائد الھوائیة الجانبیة والوسائد الھوائیة للستائر  )*

الجانبیة *في الصف األمامي أخطار شدیدة عند نفخھا وقد یتسبب 
 قوتھا الصدمة في إصابة خطیرة أو حتى وفاة األطفال.

 ال تدع األطفال یقفون أو یركعون على المقعد.•
مثل (تشغیل األجھزة التي قد تقرص أنفسھم  ل ال تسمح لألطفا•

 .)لكھربائیة وما إلى ذلك النوافذ الكھربائیة وفتحات السقف 

 تحذیر

 ال تترك األطفال وحدھم في السیارة!•
ال تحمل الرضع واألطفال الصغار بین ذراعیك وتضعھم على •

 ركبتیك!
ألطفال أحزمة األمان غیر مناسبة لالستخدام من قبل الرضع وا•

 الصغار ویمكن أن تسبب إصابة في حالة وقوع حادث.
تأكد من أنھ في حالة حدوث تصادم أو فرملة طارئة لن یصاب •

 األطفال بإصابة أشیاء صلبة في السیارة.
 ي المقعد ذي الطفل . یجب أن یفتح قفل الطفل للباب •

 حذیرت

ال تضع مقعد الطفل المواجھ للخلف على مقعد 
محمي بوسادة ھوائیة وإال فقد یؤدي إلى الوفاة أو 

الخطیرة  اإلصابة
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 مقعد سالمة الطفل   3.4.2

 

 )لالشارة فقط(الطفل مستوى تصنیف مقعد سالمة 

a  من مقعد سالمة الطفل :  0أو 0. المجموعتان + 

 كجم. 13ھما مناسبة للرضع الذین یقل وزنھم عن  –

b :المجموعة األولى من مقعد سالمة الطفل . 

 كجم. 18كجم و 9ھي مناسبة لألطفال الذین یزنون بین  –

c :المجموعة الثانیة من مقعد سالمة الطفل . 

 كجم. 25كجم و 15لألطفال الذین یزنون بین ھي مناسبة 

d :المجموعة الثالثة من مقعد سالمة الطفل . 

 كجم. 36كجم و 22ھي مناسبة لألطفال الذین یزنون بین  –

 

a  من مقعد سالمة الطفل 0أو 0. المجموعتان + b المجموعة األولى من مقعد سالمة الطفل . 

c المجموعة الثانیة من مقعد سالمة الطفل . d المجموعة الثالثة من مقعد سالمة الطفل . 

25



 . تعلیمات التشغیل اآلمن3

26 

 

 المعلومات المتعلقة بمقعد سالمة الطفل   3.4.3
 معلومات حول مدى مالءمة أماكن الجلوس المختلفة ألنظمة تأمین األطفال:

 الكتلة مجموعة
 موقف التثبیت

 المقعد األوسط الخلفي مقاعد على جانبي الصف الخلفي مقعد الراكب األمامي
 X U X كجم 10: <  0المجموعة 

 X U X كجم 13+ : <  0المجموعة 
 X U / UF X كجم 18كجم و 9المجموعة األولى : بین 
 X UF X كجم 25كجم و 15المجموعة الثانیة : بین 

 X UF X كجم 36كجم و 22الثالثة : بین المجموعة 

 معان الحروف المعبئة في الجدول ھي: المالحظات : 
 أن مقاعد سالمة األطفال "نوع العامة" المسموح بھا في ھذه مجموعة الكتلة ھي مناسبة. Uیعني
 لكتلة ھي مناسبة.أن مقاعد سالمة األطفال "نوع العامة" المواجھة لألمام المسموح بھا في ھذه مجموعة ا UFیعني

 وضع مقعد سالمة األطفال غیر المناسب لھذه مجموعة الكتلة. Xیعني 
جى الرجوع إلى المة الطفل. للحصول على تعلیمات حول التثبیت الصحیح یریتم تخصیص فئة الحجم لبعض مقاعد سالمة األطفال. تأكد من التحقق من فئة الحجم وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة والتغلیف وملصق مقعد س

 كتیب التعلیمات لمقعد سالمة الطفل.
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 ISOFIXالمقابلة لمقعد سالمة الطفل  ISOFIXمواقف التثبیت 

 وحدة التثبیت فئة الحجم مجموعة الكتلة
 موقف التثبیت

 المقعد األوسط الخلفي مقاعد على جانبي الصف الخلفي مقعد الراكب األمامي
 F ISO/L1 X X X سریر الرضع المحمول

 كجم 10: <  0المجموعة 
G ISO/L2 X X X 
E ISO/R1 X IL X 

 كجم 13+ : <  0المجموعة 
E ISO/R1 X IL X 
D ISO/R2 X IL X 
C ISO/R3 X IL X 

 18كجم و 9المجموعة األولى : بین 
 كجم

D ISO/R2 X IL X 

C ISO/R3 X IL X 
B ISO/F2 X IUF X 

B1 ISO/F2X X IL X 
A ISO/F3 X IUF X 

 25كجم و 15المجموعة الثانیة : بین 
 X — X — — كجم

 36كجم و 22المجموعة الثالثة : بین 
 X — X — — كجم

 معان الحروف المعبئة في الجدول ھي: المالحظات :
IUF  یعني مقعد سالمة الطفل العامISOFIX .مع حزام السحب و"المواجھ لألمام"ومناسب لھذه مجموعة الكتلة 

IL  یعني أن نظام تأمین األطفالISOFIX .للفئة الخاصة في القائمة قد یكون مناسبًا لفئة السیارة الخاصة أو الفئة المقیدة أو الفئة شبھ العامة 
X .یعني أنھ غیر مناسب لموضع مقعد سالمة األطفال في ھذه مجموعة الكتلة 

فئة الحجم لبعض مقاعد سالمة األطفال. تأكد من  فئة الحجم وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة والتغلیف وملصق مقعد سالمة الطفل. للحصول على تعلیمات التثبیت الصحیحة یرجى الیتم تخصیص  رجوع إلى كیتب التحقق من 
 التعلیمات لمقعد سالمة الطفل.
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 تثبیت مقعد سالمة الطفل بشكل صحیح   3.4.4
ي ذلك تثبیت حزام ھناك ثالث طرق لتثبیت مقعد سالمة األطفال بما ف

 .LATCHوتثبیت نظام  ISOFIXاألمان ثالثي النقاط وتثبیت نظام 

 تذكیر 

وتثبیتھ   تأكد من الرجوع إلى كتیب التعلیمات لمقعد سالمة الطف
 مة الطفل. بشكل صحیح أثناء التثبیت الفعلي لمقعد سل

 

 تثبیت مقعد سالمة األطفال عن طریق حزام األمان ثالثي النقاط

 
 . ضع مقعد سالمة الطفل على المقعد الخلفي.1

. قم بتمریر حزام األمان عبر مقعد أمان الطفل وأدخل اللسان بالكامل 2
 في اإلبزیم حتى تسمع "نقرة".

 
. ادفع اللسان البارز ألسفل ومرر حزام الكتف عبر الفتحة الموجودة 3

 على جانب مقعد سالمة الطفل.

 

 اللسان البارز
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القرب من المشبك واسحبھ لألعلى حتى ال یصبح .أمسك حزام الكتف ب4

حزام الخصر مرتخیًا. في ھذا الوقت اضغط على مقعد سالمة الطفل 
 بوزن جسمك وادفعھ إلى مقعد السیارة.

 
. ضع حزام األمان بشكل صحیح وادفع اللسان البارز ألعلى تأكد من 5

لبارز ألعلى اس حب الجزء أن حزام األمان غیر ملتوي. عند دفع اللسان ا
 العلوي من حزام الكتف ألعلى بحیث ال یعود حزام األمان مرتخیًا.

 
. رج مقعد سالمة األطفال ذھابًا وإیابًا ویساًرا ویمینًا لضمان إحكام 6

 تثبیتھ.

. تأكد من إغالق جمیع أحزمة األمان غیر المستخدمة التي یمكن 7
 لألطفال الوصول إلیھا.

 

 اللسان البارز
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لتأمین حزام األمان على مقعد سالمة الطفل إذا لم یكن ھناك جھاز
 فیرجي تثبیت إبزیم القفل على حزام األمان.

أعاله اسحب حزام الكتف ألعلى وتأكد من أن  2و  1بعد الخطوتین –
 حزام الخصر لیس مرتخیًا..

أمسك حزام األمان بإحكام بالقرب من لوحة القفل. اقرص جزئین  –
زلق من لوحة القفل. قم بفك لوحة قفل من حزام األمان معًا بحیث ال ین

 حزام األمان.

قم بتثبیت إبزیم القفل كما ھو موضح في الشكل أعاله. ضبط إبزیم القفل 
في أقرب مكان من لوحة القفل ما أمكن وأدخل لوحة القفل في مشبك 

 .7و  6القفل. ثم قم بتشغیل الخطوتین 

 ISOFIXأو نظام  LATCHتثبیت نظام 
ویمكن تثبیت  LATCHة لھذه السیارة مجھزة بنظام المقاعد الخلفی

. فیما یلي ISOFIXأو نظام  LATCHمقاعد سالمة األطفال بنظام 
 .LATCHعرض أساسي لتعلیمات التثبیت لمقعد سالمة األطفال بنظام 

 تحذیر

یمكن استخدام نقاط تثبیت مقاعد سالمة األطفال المجھزة بھذه •
 مة األطفال.السیارة فقط لتثبیت مقاعد سال

ال تقم بتوصیل أحزمة التشدید واألشیاء الصلبة والحادة أو أي •
أشیاء أخرى ال تشكل مقاعد أمان لألطفال بالنقاط الثابتة وإال فقد 

للمقعد الخلفي في الفجوة بین مسند  ①یتم إخفاء نقطة التثبیت السفلیة  وع حادث. طًرا على حیاة األطفال في حالة و شكل  
خلف مسند الرأس  ②ر ووسادة المقعد؛ تقع نقطة التثبیت العلویة الظھ

ً والذي یمكن رؤیتھا عن طریق فتح الغطاء  للمقعد الخلفي مباشرة
 الزخرفي.

 إبزیم القفل
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لتعلیمات التثبیت لمقعد سالمة األطفال بنظام  فیما یلي عرض أساسي 
LATCH. 

 
ت السفلیة . ضع مقعد سالمة الطفل على المقعد وابحث عن نقطة التثبی1
لمقعد  )كما ھو موضح بالسھم(وأدخل أخدود دلیل التركیب السفلي  ①

 حتى تسمع صوت النقرة. ①سالمة الطفل في نقطة التثبیت السفلیة 

 
. ارفع مسند الرأس إلى أعلى موضع وثم مرر أحزمة التشدید عبر 2

عمود مسند الرأس وافتح الغطاء الواقي لنقطة التثبیت العلویة وقم 
وتأكد من  ②صیل خطاف أحزمة التشدید إلى نقطة التثبیت العلویة بتو

 أن أحزمة التشدید غیر ملتویة.

 . شدد أحزمة التشدید وھز مقعد سالمة الطفل لضمان إحكام تثبیتھ.3

 

 

31



 . تعلیمات التشغیل اآلمن3

32 

 

 خطر غاز العادم  3.5
 غاز أول أكسید الكربون

غازي یحتوي غاز العادم المنبعث من المحرك على أول أكسید الكربون ال
السام.فیرجي استخدام السیارة بشكل صحیح لمنع غاز أول أكسید 

 الكربون من الدخول إلى السیارة.

للتحقق مما إذا كان نظام  شركة جي أیھ سي للسیاراتیرجى االتصال ب
 العادم طبیعیًا في حاالت تالیة:

 یصدر نظام العادم أصواتًا غیر طبیعیة.  –

 طبیعي. لون العادم لنظام العادم غیر  –

إذا كانت السیارة في حالة القیادة وغطاء صندوق األمتعة مفتوًحا فسوف 
یدخل غاز العادم إلى السیارة ، مما یتسبب في موقف خطیر. إذا كان 
یجب علیك القیادة مع فتح غطاء صندوق األمتعة فیرجى فتح جمیع 

 النوافذ ونظام تكییف الھواء:

 . اختیار وضع الدورة الخارجیة.1

 وضع. اختیار. 2

 . ضبط سرعة الریاح للمنفاخ على أعلى مستوى.3

إذا كان المحرك في وضع الخمول أثناء االنتظار فاضبط نظام تكییف 
 الھواء بنفس الطریقة.

 تحذیر 

أول أكسید الكربون ھو غاز سام إذا استنشق بكمیات كبیرة •
 سیؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الموت.

لمرآب إذا تم تشغیل المحرك لفترة طویلة في مكان مغلق مثل ا•
فسوف یتراكم أول أكسید الكربون بسرعة مما یؤدي إلى محتوى 

دء تشغیل  بعد   ول أكسید الكربون المفرط في السیارة 
 عن المساحة المغلقة على الفور.  المحرك یجب علیك القیادة بعیدً
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عالمة األمان   3.6

ھو موضح في الشكل: لتذكیرك بالخطر المحتمل موقع الملصقات كما 
الذي یمكن أن یسبب إصابة خطیرة أو الوفاة یرجى قراءة ھذه الملصقات 

 بعنایة.

إذا سقطت ھذه الملصقات أو كانت من الصعب قراءتھا یرجى الذھاب 
 في الوقت المناسب لالستبدال. شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى 

 تذكیر

الف في موضع أو كمیة الملصقات فیرجى إذا كان ھناك أي اخت
 الرجوع إلى السیارة الفعلیة.

حاجب الشمس : 
ملصقات تحذیر سالمة الطفل / 

 الوسادة الھوائیة

غرفة المحرك األمامیة:
ة ملصق خطر البطاری

 االختزانیة

غرفة المحرك األمامیة:
 ملصق تحذیر مروحة التبرید

: Bعمود 
ملصق تحذیر الوسادة الھوائیة 

 الجانبیة

:Bعمود 
ملصق تحذیر الوسادة الھوائیة 

 الجانبیة
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 حجرة القیادة    4.1
 عجلة القیادة  4.1.1

 ضبط موضع عجلة القیادة

اضبط مقعد السائق على الموضع المناسب مع التأكدوالتأكد من   –
 سم. 25أن المسافة بین عجلة القیادة والصدر ال تقل عن 

 لفتح عجلة القیادة. ①سفل على مقبض القفل ادفع أل –

اضبط مقعد السائق علىعجلة القیادة ألعلى وألسفل وألمام ولخلف  –
إلى الموضع المناسب والتأكدوفقًا الحتیاجاتك للتأكد من أن المسافة بین 

سم.أنھ یمكنك رؤیة مجموعة  25عجلة القیادة والصدر ال تقل عن 
 العدادات وجمیع أضواء اإلشارة.

اسحب مقبض القفل ألعلى لقفل عجلة القیادة وتأكد من قفلھا –
 بإحكام.

 مالحظة

إذا كانت ھناك حاجة لقوة قفل كبیرة عند قفل مقبض القفل، فیمكنك 
فل مرة أخرى وھزه ألعلى وألسفل للقفل مرة فك مقبض ال

 أخرى.

 تحذیر

ى الحلقة عند القیادة یجب دائًما أن تكون یدا السائق مثبتة عل•
 .)3وموضع الساعة  9موضع الساعة (الخارجیة لعجلة القیادة 

بعد تعدیل عجلة القیادة یجب قفل عجلة القیادة لمنع عجلة القیادة •
 من الحركة أثناء سیر السیارة.

یجب تعدیل عجلة القیادة عند حالة إیقاف السیارة لتجنب وقوع •
 حوادث المرور.

جلة القیادة الصدر وإال لن مان یجب أن تواجھ ع ل لضمان •
یة من توفیر حمایة فعالة في حالة وقوع  تتمكن الوسادة الھوا

 حادث.
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مجموعة العدادات  4.1.2

 بوصات* 7جم مجموعة العدادات بح
 عداد سرعة المحرك①

 عداد درجة حرارة سائل تبرید المحرك②

 شاشة عرض مجموعة العدادات③

 عداد الوقود④

 عداد السرعة⑤

 المسافة اإلجمالیة⑥

 وضع القیادة⑦

 عرض موضع التروس⑧

 المسافات القصیرة⑨

درجة الحرارة في خارج السیارة
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 عداد سرعة المحرك
لحالیة  یستخدم عداد سرعة المحرك لإلشارة إلى سرعة المحرك ا

 دورة في الدقیقة. 1000والوحدة ھي 

 تذكیر

  منطق  دورة في الدقیقة ینتمي إل 8000إلى  6000من 
الحمولة العالیة للمحرك یجب أال تصل السرعة إلى ھذه المنطقة وإال 

 فإن المحرك سیتضرر بسھولة.

 شاشة عرض مجموعة العدادات
انظر الصفحة  => تحتوي المعلومات المعروضة على : معلومات القیادة

و معلومات المالحة  42انظر الصفحة =>و إعدادات القائمة 40
انظر  =>مات الصوت والترفیھ * ومعلو 45انظر الصفحة =>*

 ADASو * 44انظر الصفحة  => ومعلومات اإلنذار=>46الصفحة 
 .46انظر الصفحة  =>

 مالحظة

إذا كان عرض شاشة عرض العدادات غیر طبیعي فتوقف السیارة 
سالمة واتصل بمتجر خاص بجي أیھ سي موتور  فوًرا لضمان ا

 للفحص والصیانة.

 ل تبرید المحركعداد درجة حرارة سائ
عداد درجة حرارة (یستخدم عداد درجة حرارة سائل تبرید المحرك 

 لإلشارة إلى درجة الحرارة الحالیة لسائل تبرید المحرك. )الماء

درجة حرارة منخفضة  Cفیھ یعني  Hإلى  Cنطاق اإلشارة من  –
 درجة حرارة عالیة. Hو یعني 

رة الماء إلى بعد بدء تشغیل المحرك یضيء عداد درجة حرا –
الموضع المقابل وفقًا لدرجات حرارة مختلفة وسیضيء حتى المنتصف 
في الظروف العادیة؛ عندما یضيء عداد درجة حرارة الماء كامال فھذا 

 یعني أن درجة حرارة سائل تبرید المحرك مرتفعة جدًا.

 عداد الوقود
متبقي في یستخدم عداد الوقود لإلشارة إلى الكمیة الحالیة من الوقود ال

 خزان وقود السیارة.

یعني أن خزان الوقود فارغ،  Eفیھ  Fإلى  Eنطاق اإلشارة من  –
F .یعني أن خزان الوقود ممتلئ 

سوف یضيء عداد الوقود إلى الموضع المقابل وفقًا لكمیة الوقود  –
المتبقي لخزان الوقود. عندما ال یكون مضاءًا أو تضيء الشبكة األولى 

لى أن خزان الوقود منخفض وفي الوقت نفسھ یضيء فقط فإنھ یشیر إ
"الوقود العداد مؤشر الوقود المنخفض ویعرض نصًا یذكره بـ 

المنخفض" لتذكیر السائق بأن الوقود منخفض ، یرجى التزود بالوقود 
 في أقرب وقت ممكن.

 معلومات عرض موضع التروس
ستلمة عرض معلومات الترس الحالي للسیارة وفقًا لإلشارة الم –

 .Dو  Nو  Rو  Pمثل تروس 

 معلومات وضع القیادة
 یتم عرض وضع القیادة الحالي للسیارة وفقًا لإلشارة المستلمة. –

 المسافات القصیرة *
كم عندما تكون المسافة  9999.9إلى  0نطاق العرض من  –

كم یتم مسح المسافة القصیرة إلى األصفار  9999.9القصیرة أكبر من 
 في تجمیع المسافات القصیرة. وثم االستمرار

یمكن مسح المسافة القصیرة إلى األصفار من خالل اإلجمالي  –
 الفرعي للمسافات في إعداد القائمة لمجموعة العدادات.

 المسافة اإلجمالیة
 كم 999999إلى  0نطاق العرض من   –

 عداد السرعة
لیة للسیارة بالك یلومتر في یستخدم عداد السرعة لإلشارة إلى السرعة الحا

 الساعة.

 مالحظة

من أجل سالمة القیادة یرجى االلتزام الصارم بقواعد المرور وعدم 
 ة. القیادة في السرعة المفرطة حسب الرغ
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 بوصة ) 7معلومات القیادة (مجموعة العدادات بحجم 
" " اضغط على الزر ONعندما یكون مفتاح البدء في الموضع 

على الجانب األیمن من عجلة القیادة للتبدیل إلى واجھة معلومات  لزرأوا
ألعلى أو ألسفل للتبدیل إلى واجھة عرض  OKالقیادة ثم قم بتحریك الزر 

 المعلومات . 

 تذكیر

عندما ال یتم تلقي معلومات صحیحة فال یمكن أن تعرض معلومات •
 القیادة بیانات صالحة.

ت واجھة الذاكرة طویلة المدى عن طریق یمكن إعادة تعیین بیانا•
 ".OKالضغط لفترة طویلة على الزر "

الفات في واجھة معلومات القیادة فیرجي المراجعة  إذا ظھر االخ•
 لسیارة. التجھیزات الفعلیة 

لفوري ا لوقود  ا ستھالك   ا

ة كرة طویل مدى ذا  ال

مدي كرة قصیرة ال  ذا

إلطارات ا ارة  حر إلطارات ودرجة  ا ضغط 

 السرعة

ة  جھد البطاری

مر مست  درة اإلبحارال

 درجة الحرارة في خارج السیارة

 ستھالك الوقود الفوري

 ذاكرة قصیرة المدي

 ذاكرة طویلة المدى

ة ضغط اإلطارات ودرجة حرار
 اإلطارات

لسرعة

 جھد البطاریة

 قدرة اإلبحارالمستمر

ا ج درجة  لحرارة في خار
 لسیارة

ة على الزر " " OKالضغط لفترة طویل
عیین  إلعادة الت
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 )بوصة  7مجموعة العدادات بحجم (لقائمة  إعدادات ا
" وتكون سرعة السیارة صفًرا ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع " 

الموجود على الجانب األیمن من عجلة   أو الزر  اضغط على الزر  
القیادة للتبدیل إلى واجھة إعدادات القائمة وأدر مؤشر االختیار ألعلى أو 

للدخول إلى القائمة  OKواضغط على الزر OKألسفل بالضغط على الزر 
الختیار أو تأكد أو إلغاء.  OKالتالي المستوى واضغط على الزر 

 تذكیر

عندما ال تكون سرعة السیارة صفًرا و إذا تم تشغیل إعدادات القائمة •
فسیتم ظھور رسالة التحذیر أي "تذكیر القیادة اآلمنة: یجب تشغیل 

السیارة"؛ إذا أظھرت رسالة التحذیر أكثر  اإلعدادات في حالة وقوف
ثواٍن فسیتم تبدیل مجموعة العدادات تلقائیًا إلى معلومات  5من 

 القیادة.

انت ھناك اختالفات في إعدادات القائمة یرجى الرجوع إلى  إذا •
 لسیارة. الفعلیة   التجھیزا

 معلومات القیادة

 اإلجمالي الفرعي للمسافات

 اإلضاءة الخلفیة

وحدة

الضغط على 
 OKالزر 

الضغط على 
 OKالزر 

الضغط على 
 OKالزر 

 عودة
 درجة الحرارة في خارج السیارة

 جھد البطاریة
 لسرعة

 ستھالك الوقود الفوري
 ذاكرة قصیرة المدي
 ذاكرة طویلة المدى

 اتضغط اإلطارات ودرجة حرارة اإلطار

 تحدید

 لغاء

 عودة
 درجة الحرارة

 لضغط
ستھالك الوقود / 

 لمسافة

 اإلعدادات اإلفتراضیة
الضغط على 

 تحدید OKالزر 
 لغاء
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 رسالة اإلنذار

لیة بنص أو صور، ویجب على تظھر رسالة اإلنذار حال ة السیارة الحا
 السائق االنتباه دائًما إلى ما إذا كانت ھناك رسالة اإلنذار.

" وعندما تظھر السیارة ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع " –
غیر طبیعیة سیتم عرض رسالة اإلنذار على مجموعة العدادات أوالً، 

ذار یعود إلى الواجھة لتأكید رسالة اإلن OKبعد الضغط على الزر
ثواٍن فسیتم عرض رسالة اإلنذار  5السابقة. إذا لم تكن ھناك عملیة لمدة 

 مرة أخرى.

إذا كانت حالة السیارة جیدة ولیست ھناك أي رسالة اإلنذار  –
 فسیعرض "ال توجد رسالة" على واجھة رسالة اإلنذار.

 تذكیر

قراءتھا وتأكیدھا  علیك  عندما تكون ھناك رسائل إنذار متعددة یج
 واحدة تلو األخرى قبل العودة إلى الواجھة السابقة.

یرجى التحقق من الوسادة 
 الھوائیة

40



 م التشغیل والتجھیزات. نظا4

46 

 *معلومات الصوت والترفیھ 

 – " " اضغط على الزر  ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع 
ادة للتبدیل إلى واجھة   أو الزر  على الجانب األیمن من عجلة القی

لة التشغیل  والترفیھ.  معلومات الصوت عندما یكون النظام الصوت في حا
یعرض "ال یوجد مصدر صوت" على واجھة معلومات الصوت

 والترفیھ.

عندما یكون النظام الصوت في حالة التشغیل یعرض معلومات البث  –
الحالیة على واجھة معلومات الصوت والترفیھ. 

 تذكیر

ي للھاتف المحمول من خالل عندما تستخدم وظیفة التوصیل البین
CarLife  لة ربط على واجھة  CarLifeفي نظام الصوت یظھر حا

معلومات الصوت والترفیھ وال یظھر واجھة وظیفة الترفیھ المقابلة لـ 
CarLife. 

ADAS* 

في السیارة فسیتم عرض ھذه  ADASعندما یتم تنشیط  وظیفة –
 االت أخرى.الواجھة وال یتم عرض ھذه الواجھة في أي ح

 تذكیر

یتم عرض نظام التحكم في السرعة التكیفي ونظام التحذیر من 
م في السرعة  االصطدام األمامي ونظام مغادرة المسار ونظام التح

 ذه الواجھة. ل في  المتكا

ال یوجد مصدر الصوت
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ضوء اإلشارة   4.1.3

 الوظیفة اللون االسم الرمز الرقم

 أحمر ضوء إنذار نظام الشحن 1
" عندما ال یتم تشغیل المحرك فیضيء ضوء اإلنذار؛ بعد بدء تشغیل ONمفتاح البدء في الموضع " في حالة

 المحرك ینطفئ ضوء اإلنذار.
 بعد بدء تشغیل المحرك  إذا كان ضوء اإلنذار مضاءا فھذا یشیر إلى وجود خلل في نظام الشحن.

 أحمر ضوء إنذار انخفاض ضغط الزیت 2
" عندما ال یتم تشغیل المحرك فیضيء ضوء اإلنذار؛ بعد بدء تشغیل ONلبدء في الموضع "في حالة مفتاح ا

 المحرك ینطفئ ضوء اإلنذار.
 بعد بدء تشغیل المحرك إذا كان ضوء اإلنذار مضاءا فھذا یشیر إلى أن ضغط زیت المحرك غیر كاف.

 أصفر ضوء إشارة عطل المحرك 3
" وال یتم تشغیل المحرك إذا لم یكن ھناك أي عطل فسیضيء ضوء ONموضع "عندما یقع مفتاح البدء في ال

 اإلشارة لبضع ثواٍن وسوف ینطفئ ضوء اإلشارة بعد إكمال النظام لالختبار الذاتي.
 بعد بدء تشغیل المحرك إذا كان ضوء اإلشارة مضاءا فھذا یشیر إلى وجود عطل في نظام المحرك.

 أصفر مضوء إشارة عطل العاد 4
" یضيء ضوء اإلشارة قبل بدء تشغیل المحرك؛ ینطفئ ضوء اإلشارة ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "

 بعد بدء تشغیل المحرك.
 بعد بدء تشغیل المحرك إذا كان ضوء اإلشارة مضاءا فھذا یشیر إلى وجود عطل في نظام العادم.

 إذا كان ضوء اإلشارة أحمر فھذا یشیر إلى أن درجة حرارة سائل تبرید المحرك مرتفعة للغایة. أحمر د المحركضوء إشارة ارتفاع درجة حرارة سائل تبری 5

إذا كان ضوء اإلشارة أحمر فھذا یشیر إلى أن نظام مكافحة السرقة في المحرك یعمل أو یعمل نظام مكافحة  أحمر ضوء إشارة نظام ضد السرقة 6
 السرقة في جسم السیارة.

 إذا كان ضوء اإلشارة أحمر فھذا یشیر إلى أن نظام الوسادة الھوائیة معطل. أحمر )SRS(ضوء إشارة نظام الحمایة المساعدة  7

 أصفر ضوء إشارة الوقود المنخفض 8
 یومض ضوء اإلشارة باللون األصفر لإلشارة إلى أن الوقود المتبقي في خزان الوقود منخفض.

 مؤشر باللون األصفر فھذا یشیر إلى أن مضخة الوقود قد تكون معیبة.عندما یكون ضوء ال
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 *ضوء إشارة حالة االنحراف عن المسار 9

 عندما یكون ضوء المؤشر باللون األبیض فھذا یشیر إلى تنشیط نظام االنحراف عن المسار. أبیض

باللون األحمر فھذا یشیر إلى وجود خلل في نظام االنحراف عن المسار. عند حدوث عندما یكون ضوء المؤشر  أحمر
 للصیانة. شركة جي أیھ سي للسیاراتھذه الحالة یرجى االنتقال إلى 

عندما یكون ضوء المؤشر باللون األخضر فھذا یشیر إلى أن نظام االنحراف عن المسار یعمل بشكل طبیعي أو  أخضر
 ف عن المسار یتداخل مع عجلة القیادة للمساعدة في تصحیح االنحراف.أن نظام االنحرا

 *ضوء إشارة حالة تحذیر االصطدام األمامي 10

 عندما یكون ضوء المؤشر باللون األخضر فھذا یشیر إلى تنشیط نظام تحذیر االصطدام األمامي. أخضر

 أحمر
ى وجود عطل في نظام التحذیر من االصطدام األمامي. عندما یكون ضوء اإلشارة مضاءا باألحمر فھذا یشیر إل

 عند حدوث ھذه الحالة یرجى الذھاب إلى متجر خاص بجي أیھ سي موتور للصیانة.
 یومض ضوء اإلشارة باللون األحمر لإلشارة إلى أن نظام تحذیر من االصطدام األمامي في حالة  العمل.

ضوء اإلشارة لنظام مثبت السرعة التكیفي بدون 11 
 *مركبات في األمام

لتكیفي في حالة التحضیر و ال توجد  عندما یكون ضوء اإلشارة أبیض أبیض فھذا یشیر إلى أن نظام مثبت السرعة ا
 مركبات مستھدفة في األمام

عندما یكون ضوء اإلشارة أخضر فھذا یشیر إلى أن نظام مثبت السرعة التكیفي یعمل و ال توجد مركبات أخضر
 مستھدفة في األمام

كیفي ھناك ضوء اإلشارة لنظام الرحالت البحریة الت12 
 *مركبات في األمام

عندما یكون ضوء اإلشارة أبیض فھذا یشیر إلى أن نظام مثبت السرعة التكیفي في حالة التحضیر وتوجد  أبیض
 مركبات مستھدفة في األمام

لبحریة التكیفي یعمل وال توجد مركبات  أخضر عندما یكون ضوء اإلشارة أخضر فھذا یشیر إلى أن نظام الرحالت ا
 تھدفة في األماممس

 عندما یكون ضوء اإلشارة أصفر فھذا یشیر إلى وجود خلل في نظام الرحالت البحریة التكیفي أصفر *ضوء إشارة خلل نظام الرحالت البحریة التكیفي13 

 أخضر إشارة االنعطاف للیمین وضوء إشارة تحذیر المخاطر14 
لیمین بمف رده فھذا یشیر إلى أن ضوء إشارة االنعطاف إلى الیمین عندما یومض ضوء إشارة االنعطاف إلى ا

للسیارة في حالة التشغیل. عندما یتم الضغط على مفتاح ضوء التحذیر من الخطر فیومض ضوء إشارة
 االنعطاف للیسار أو الیمین وجمیع أضواء إشارة االنعطاف خارج السیارة معًا.
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ة االنعطاف للیسار وضوء إشارة التحذیر من إشار18 
 أخضر المخاطر

عندما یومض ضوء إشارة االنعطاف للیسار بمفرده فإنھ یشیر إلى أن ضوء إشارة االنعطاف جانب الیسار 
للسیارة قید التشغیل. عندما یتم الضغط على مفتاح ضوء التحذیر من الخطر فیومض ضوء إشارة االنعطاف 

 جمیع أضواء إشارة االنعطاف خارج السیارة معًا.للیسار أو الیمین و

ضوء إشارة حالة نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة 16 
)EPB( 

 أحمر
 یضيء ضوء الضوء باألحمر لإلشارة إلى استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة.

االنتظار اإللكترونیة فقط أو عندما یومض ضوء اإلشارة باألحمر فھذا یشیر  إلى االتصال الجزئي  في فرامل 
 وجود العطل فیھا.

 یضيء ضوء اإلشارة باالخضر لإلشارة إلى تنشیط فرامل االنتظار التلقائیة . أخضر

ضوء إشارة خلل نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة 17 
)EPB( أصفر 

 لكترونیة.یضيء ضوء الضوء باألصفر لإلشارة إلى وجود خلل في نظام فرامل االنتظار اإل
 یومض ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة  في وضع الصیانة.

یضيء ضوء اإلشارة باألحمر لإلشارة إلى أن مستوى سائل الفرامل منخفض للغایة أو أن نظام توزیع قوة أحمر ضوء إشارة فرامل االنتظار ونظام الفرامل18
 معیب.)EBD(الفرامل 

ضوء إشارة نظام المساعدة على استقرار 19 
 أصفر )ESP(السیارة

 معیب.)ESP(یضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى أن نظام المساعدة على استقرار السیارة 
 یعمل.)ESP(یومض ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى أن نظام المساعدة على استقرار السیارة 

رة إغالق نظام المساعدة على استقرار ضوء إشا20 
 في حالة اإلغالق.)ESP(یضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى أن نظام المساعدة على استقرار السیارة  أصفر )ESPOFF(السیارة

 منع انغالق المكابح أو نظام مساعدة المنحدر.یضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى وجود خلل في نظام  أصفر )ABS(ضوء إشارة نظام منع انغالق المكابح21 

 أصفر ضوء إشارة خلل مبدل السرعة22 
 یضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى وجود خلل في مبدل السرعة.

 یومض ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى أن درجة حرارة زیت مبدل السرعة عالیة للغایة.
 )TPMS(یضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى وجود خلل في نظام مراقبة ضغط اإلطارات أصفر )TPMS(ضغط اإلطاراتضوء إشارة نظام مراقبة 23 
 .)EPS(ضيء ضوء اإلشارة باألصفر لإلشارة إلى وجود خلل في نظام التوجیھ المعزز اإللكتروني أصفر )EPS(ضوء إشارة نظام التوجیھ المعزز اإللكتروني24 
 یضيء ضوء التحذیر باألحمر یشیر إلى أن حزام األمان لمقعد الراكب األمامي غیر مربط أو أن النظام بھ خلل. أحمر تحذیر حزام األمان لمقعد الراكب األماميضوء 25 
 مربط أو أن النظام بھ خلل.یضيء ضوء التحذیر باألحمر یشیر إلى أن حزام األمان لمقعد السائق غیر  أحمر ضوء تحذیر حزام األمان لمقعد السائق26 
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 یضيء ضوء اإلشارة باألزرق یشیر إلى أن الضوء العالي قید التشغیل. أزرق ضوء إشارة الضوء العالي27 

ت وضوء لوحة الرقم وضوء یضيء ضوء اإلشارة باألخضر یشیر إلى أن ضوء الموضع وضوء لوحة العدادا أخضر ضوء إشارة ضوء الموضع28 
 الجو قید التشغیل.

 یضيء ضوء اإلشارة باألصفر یشیر إلى أن ضوء الضباب الخلفي قید التشغیل. أصفر ضوء إشارة ضوء الضباب الخلفي29 

 ضوء إشارة الضوء العالي الذكي*30 
 نشیط.یضيء ضوء اإلشارة باألبیض یشیر إلى أن الضوء العالي الذكي في حالة الت أبیض
 یضيء ضوء اإلشارة باألصفر یشیر إلى وجود خلل في الضوء العالي الذكي. أصفر

. یجب علیك قراءة وفھم نظام أو الوظیفة ذات الصلة في حالة عمل أو وجود خللمالحظات: إذا ظھرت أضواء اإلشارة وأضواء التحذیر على مجموعة العدادات بعد بدء تشغیل السیارة أو أثناء القیادة فھذا یشیر إلى أن ال
 قت المناسب إلصالح السیارة.معنى كل ضوء اإلشارة وضوء التحذیر بالتفصیل. عندما یكون ھناك عطل یرجى الذھاب إلى متجر خاص بجي أیھ سي موتور أو االتصال بھ في الو
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بدء تشغیل السیارة وإیقافھا  4.2
 مفتاح التحكم عن بعد  4.2.1

منھا مفتاح میكانیكي (تاح تحكم عن بعد ذكي ھذه السیارة مجھزة بمف
ورمز شریطي رئیسي للمفتاح. إذا تحتاج إلى إعادة تخصیص  )للطوارئ

المفتاح أو إذا كان الرمز الشریطي للمفتاح مفقودًا فیرجى االتصال 
 بمتجر خاص بجي أیھ سي موتور.

 قوة إشارة مفتاح التحكم عن بعد منخفضة

م تشغیل أزرار مفتا لیة فقد یتم عندما یت ح التحكم عن بعد في الحاالت التا
 منعھ أو تكون العملیة غیر مستقرة:

 المعدات القریبة تنبعث منھا موجات رادیو قویة. –

عندما تحمل مفتاح التحكم عن بعد مع معدات االتصاالت وأجھزة  –
الكمبیوتر المحمولة والھواتف المحمولة وبطاقات التحكم في الوصول 

 اإلشارات الالسلكیة. وأجھزة إرسال

مثل (إذا وضعت مفتاح التحكم عن بعد والبطاقة الممغنطة  –
 معًا. )البطاقة المصرفیة وبطاقة الحافلة وإلخ

 عندما یلمس الجسم المعدني مفتاح التحكم عن بعد أو یغطیھ. –

 مالحظة

یحتوي على دائرة إلكترونیة تعمل على تشغیل نظام ضد السرقة 
حكم عن بعد. إذا كانت الدائرة تالفة فقد ال یتمكنداخل مفتاح الت

 المحرك من بدء التشغیل لذلك:

تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو •
 درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة.

تجنب إسقاط مفتاح التحكم عن بعد من مكان مرتفع أو ضغطھ•
 بأشیاء ثقیلة.

م عن بعد مع السائل. إذا تبللت عن تجنب مالمسة مفتاح التحك•
 ر. طریق الخطأ امسحھا لتجف على الف

 تذكیر

" یكون تشغیل ON" أو "ACCعندما یكون مفتاح البدء في وضع "•
 زر مفتاح التحكم عن بعد غیر صالح.

إذا تالحظ أن وظیفة فتح أو قفل مفتاح التحكم عن بعد فشلت فیرجى •
 3على مفتاح التحكم عن بعد  ودمحاولة الضغط على الزر الموج

 مرات في وقت قصیر الستعادة وظیفتھ.

 تشغیل األزرار

 : زر القفل①

 : زر الفتح②

 : زر إنذار ضد السرقة③

 : زر فتح غطاء صندوق السیارة④

: زر بدء تشغیل المحرك أو إیقافھ ⑤
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: تشغیل زر   ①

الوقت القصیر داخل النطاق  اضغط مرة واحدة على ھذا الزر في –
سیتم  2sالفعال سیتم قفل جمیع األبواب؛ اضغط على ھذا الزر لمدة 

ا؛ الضغط على ھذا الزر لمدة  سیتم إغالق فتحة  s3إغالق النوافذ تلقائیً
ا؛ أثناء إغالق النوافذ أو فتحة السقف تلقائیًا إذا قمت بتحریر  السقف تلقائیً

 فذ أو فتحة السقف.ھذا الزر فسیتوقف إغالق النوا

اضغط على ھذا الزر باستمرار في غضون نصف ثانیة لتحقیق  –
 3وظیفة البحث عن السیارة  ویومض مصباح إشارة االنعطاف بسرعة 

 مرات.

 مالحظة 

عندما یقوم بإغالق النافذة أو فتحة السقف عن بعد یجب التأكد من 
في مسار  )مثل الرأس والیدین والخ(عدم وجود أجزاء من الجسم 

 رص. إغالق النافذة وفتحة السقف وإال فقد یكون ھناك خطر من ال

 تذكیر

اضغط على ھذا الزر لمدة ثانیتین، تكون النوافذ الموجودة على •
جانب السائق فقط مزودة بوظیفة اإلغالق التلقائي في بعض 
لنوافذ األربعة على وظیفة إغالق تلقائي في  الطرازات؛ وتحتوي ا

 طرازات فیرجي الرجوع إلى التجھیزات الفعلیة للسیارة.بعض ال

یمكن ضبط الفتح أو اإلغالق عن طریق" نظام الصوت •
 إعدادات النظام  ملحقات الجسم  ملحقات أخرى  نوافذ

الجسم الذكي  إعدادات السیارة (وفتحة السقف للتحكم عن بعد 
 نوافذ وفتحة السقف للتحكم عن بعد(." 

تشغیل قفل الباب یومض مصباح إشارة االنعطاف مرة عندما یتم •
واحدة ویصدر صوت البوق مرة واحدة؛ یمكن ضبط فتح أو إغالف 

 إعدادات النظام صوت البوق عن طریق " نظام الصوت 
فتح  تأثیرات صوت النظام  إعدادات تأثیرات الصوت 

صوت اإلشارة  الصوت  إعدادات النظام (الصوت أو إغالفھ 
 ")البوقمن 

: تشغیل زر   ②

اضغط مرة واحدة على ھذا الزر في الوقت القصیر داخل النطاق  –
 2sالفعال سیتم إلغاء قفل جمیع األبواب؛ اضغط على ھذا الزر لمدة 

ثوان سیتم إغالق  3سیتم فتح النوافذ تلقائیًا؛ الضغط على ھذا الزر لمدة 
ا؛ أثناء إغالق النوافذ  أو فتحة السقف تلقائیًا إذا قمت فتحة السقف تلقائیً

 بتحریر ھذا الزر فسیتوقف فتح النوافذ أو فتحة السقف.

 تذكیر

 ال یمكن لمفتاح التحكم عن بعد التحكم في إمالة فتحة السقف.•

اضغط على ھذا الزر لمدة ثانیتین، تكون النوافذ الموجودة على•
لسائق فقط مزودة بوظیفة الفتح التلقائي في ب عض الطرازات؛ جانب ا

وتحتوي النوافذ األربعة على وظیفة فتح تلقائي في بعض الطرازات 
 فیرجي الرجوع إلى التجھیزات الفعلیة للسیارة.

عندما یتم تشغیل إلغاء قفل الباب یومض ضوء إشارة االنعطاف •
مرتین ویصدر صوت البوق مرتین؛ یمكن ضبط فتح أو إغالف 

عدادات النظام  الصوت صوت البوق عن طریق " نظام الصوتإ
 ")صوت اإلشارة من البوق
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 تذكیر 

یمكن فتح نوافذ وفتحة السقف أو إغالفھا عن طریق التحكم عن بعد 
 ملحقات الجسم  إعدادات النظام من خالل "نظام الصوت 

إعدادات (نوافذ وفتحة السقف للتحكم عن بعد  ملحقات أخرى 
 ". )ذ وفتحة السقف للتحكم عن بعدنواف الجسم الذكي  السیارة 

یمكن فتح جمیع األبواب أو فتح باب السائق فقط عن طریق الضغط •
 إعدادات النظام الموجود في" نظام الصوت   على الزر

إلغاء القفل عن  القفل وإلغاء القفل  ملحقات الجسم 
 .)إلغاء القفل عن بعد الجسم الذكي  إعدادات السیارة (بعد"

 

 مالحظة 

إللغاء قفل الباب إذا لم یتم فتح الباب  بعد الضغط على ھذا الزر 
 ثانیة فسیعید النظام قفل الباب.  30في غضون 

 

 تشغیل زر  ③

ثوان وسیتم تنشیط  3لمدة  قم بالضغط لفترة طویلة على الزر –
التنبیھ ضد السرقة ویصدر صوت البوق ویومض ضوء إشارة االنعطاف 

ا 30لمدة  إلیقاف  أو الزر  نیة ؛ اضغط لفترة قصیرة على الزر ث
 التنبیھ ضد السرقة. 

 : تشغیل زر  – ④

اضغط مع االستمرار على الزر لمدة ثانیتین لفتح غطاء صندوق   –
 السیارة ضمن النطاق الفعال.

 : تشغیل زر  – ⑤

ق  – ضمن النطاق الفعال یمكن بدء تشغیل المحرك عن ُبعد عن طری
 5في غضون  والضغط على الزر فترة قصیرة على الزر الضغط ل

 ثواٍن حتى یومض ضوء إشارة االنعطاف. 
عندما یتم بدء تشغیل المحرك عن بعد یمكنك الضغط مع االستمرار  –

 ثانیة إلیقاف تشغیل المحرك عن بُعد.  3.5لمدة  على الزر 

 تذكیر 

إیقاف تشغیل یرجي التأكد من أن السیارة في حالة القفل قبل •
المحرك عن بعد. إذا لم تتمكن من التأكید ما إذا كانت السیارة في 

مرة واحدة ثم اضغط لفترة حالة القفل فقم بضغط على ھذا الزر 
 إلیقاف المحرك.  طویلة على الزر 

عندما یتم بدء تشغیل المحرك عن بعد یرجى تنفیذ العملیة في •
شیط إلغاء القفل بحیث فشل النطاق الفعال وإال فقد یتسبب في تن

 المحرك في بدء التشغیل.

دقائق.  5صى االفتراضي لبدء تشغیل المحرك   یكون الوقت األ•
شركة جي أیھ إذا ترغب في تغییر ھذا الوقت فیرجى الذھاب إلى 

لتغییره ؛ إذا كانت سیارتك مجھزة بـترومبتشي ذكي  سي للسیارات
تشي ذكي لتغییر ھذا خول إلى تطبیق ترومب فیمكنك تسجیل ال

 الوقت.
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 التبدیل بین إنذار"صفارة وضوء" و إنذار "ضوء"
یستخدم إنذار "الضوء" بشكل رئیسي لتنبیھ مالك السیارة فقط من خالل 
ومیض إشارة االنعطاف عند حدوث اإلنذار؛ یستخدم إنذار "الصافرة 
والضوء" بشكل رئیسي لتذكیر مالك السیارة من خالل ومیض ضوء 

 إشارة االنعطاف وصفارة البوق عندما تكون السیارة في حالة اإلنذار.

 والزر ، اضغط على الزر "OFFعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "
انیتین في نفس الوقت للتبدیل  الموجودین على مفتاح التحكم عن بعد لمدة ث

ار"الضوء" ووضع إنذار " صفارة وضوء". بعد نجاح التبدی ل بین وضع إنذ
ینطبق فقط على  (مرات في نفس الوقت  3یومض ضوء إشارة االنعطاف 
 . )اإلنذار اإللكتروني ضد السرقة

 تذكیر 

سیحدث تأثیر التبدیل فقط عندما یحدث إنذار ضد السرقة. لعملیات 
محددة یرجى الرجوع إلى فصل التشغیل األساسي لضد السرقة لجسم 

 . 72>انظر الصفحة=السیارة 
 

 البطاریة استبدال
عند الضغط على الزر الموجود على المفتاح البعید مرة واحدة یومض 
ضوء اإلشارة الخاص بمفتاح التحكم عن بعد مرة واحدة. إذا لم یومض 
ضوء اإلشارة، أوإذا تحتاج إلى الضغط عدة مرات لقفل الباب أو إلغاء 

تبدال قفلھ، فقد تنفد البطاریة أو على وشك النفاد. إذا تحتاج إلى اس
 لالستبدال. شركة جي أیھ سي للسیاراتالبطاریة، یوصى بالذھاب  إلى 

 مالحظة 

 تأكد من استبدالھا ببطاریة جدیدة بنفس الجھد والحجم المقنن.•

قد یؤدي استخدام بطاریة غیر مناسبة إلى تلف مفتاح التحكم عن •
 بعد.

حمایة ن یتوافق التخلص من البطاریات المستنفدة مع لوائح  یجب •
 الصلة.  البیئة ذا

 

 خطوات استبدال البطاریة

 
أثناء سحب المفتاح  Aقم بتحریك المفتاح في اتجاه السھم  –

 .Bالمیكانیكي للطوارئ في اتجاه السھم 
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استخدم المفتاح المیكانیكي للطوارئ لفتح غطاء مفتاح التحكم عن  –

 .-السھم  -بعد في موضع

 .①ح التحكم عن بعدقم بإزالة بطاریة مفتا –

 اتبع الخطوات العكسیة لتثبیت مفتاح التحكم عن بعد. –

 مفتاح میكانیكي لمواجھة الطوارئ  4.2.2
 قم بإخراج المفتاح المیكانیكي للطوارئ.

 
أثناء سحب المفتاح  Aقم بتحریك المفتاح في اتجاه السھم  –

 .Bالمیكانیكي للطوارئ في اتجاه السھم 

میكانیكي للطوارئ قفل جمیع األبواب أو إلغاء یمكن للمفتاح ال –
 قفل باب السائق ولكن ال یمكنھ بدء تشغیل السیارة.

 نظام قفل الباب  4.2.3
 زر قفل الباب المركزي

 
 یمكنھ قفل وفتح الباب في داخل السیارة: ①زر قفل الباب المركزي 

ل  ①لزر قفل الباب المركزي  قفل الباب: اضغط على طرف  – لقف
 یع األبواب. جم

 ①لزر قفل الباب المركزي  إلغاء قفل الباب: اضغط على طرف  –
 إللغاء قفل جمیع األبواب. 
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 جھاز قفل الباب الداخلي والمقبض الداخلي

 Aللداخل في اتجاه السھم  ①قم بدفع جھاز قفل الباب الداخلي  –
 فیمكن قفل الباب المقابل.

للخارج في اتجاه السھم ①خلي قم بسحب جھاز قفل الباب الدا  –
B  في ②فیمكن إلغاء قفل الباب المقابل ؛ ثم اسحب المقبض الداخلي

 لفتح الباب المقابل. Cاتجاه السھم 

 تذكیر

، 57انظر الصفحة  -عندما یكون قفل أمان األطفال في حالة التشغیل
الة إلغاء القفل  حتى إذا كان جھاز قفل الباب الداخلي الخلفي في 

اب الخلفي. في  یمكنھ فتح ال فإن المقبض الموجود في السیارة ال
ھذه الحالة یمكن فتح الباب الخلفي من خارج السیارة. ال تسحب 

 المقبض في السیارة بقوة لتجنب التلف.

 مالحظة

قبض في السیارة  بعد قفل جھاز قفل الباب الداخلي ال تسحب ال
 بالقوة.

 ثقب قفل الباب

 55=> انظر الصفحة إخراج المفتاح المیكانیكي للطوارئ.قم ب  –

 أدخل المفتاح المیكانیكي للطوارئ في ثقب قفل باب السائق. –

 أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة لقفل جمیع األبواب.  –

أدر المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة إللغاء قفل باب السائق  –
 فقط.

 القفل إلغاء القفل
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 قفل أمان األطفال

 
إلى  من الموضع  ①فتح : حرك مفتاح قفل أمان األطفال  –

 لفتح قفل أمان األطفال. الموضع 

إلى  من الموضع  ①إغالق :حرك مفتاح قفل أمان األطفال  –
 إلغالق قفل أمان األطفال. الموضع 

 تذكیر 

یمكن فتح وظیفة إلغاء القفل التلقائي أو إغالقھا عن طریق " نظام 
القفل وإلغاء  ملحقات الجسم  النظام إعدادات الصوت 

 الجسم الذكي  إعدادات السیارة (إلغاء القفل التلقائي" القفل
  .)إلغاء القفل التلقائي

یمكن ضبط تشغیل وظیفة إلغاء القفل التلقائي أو إیقاف تشغیلھا عن 
إلغاء القفل ←السیارة الذكي  س ←طریق إعدادات السیارة

 قائي الت

 

 تحذیر 

 تسمح لألطفال أو المعاقین بالبقاء وحدھم في السیارة، ألنھ إذا ال
كان الباب مغلقًا فمن الصعب على األطفال أو المعاقین مغادرة 
السیارة بأنفسھم لحمایة سالمتھم في حاالت الطوارئ ؛ إذا یحدث 
حادثا فیرتفع األبواب المغلقة صعوبة إنقاذ األشخاص داخل 

 ة. السیا
 

 القفل التلقائيوظیفة إلغاء 
لباب مغلقًا ویتم تبدیل مفتاح البدء إلى  بعد وقوف السیارة عندما یكون ا

 " سیتم فتح األبواب األربعة تلقائیًا.OFFالموضع "

 تذكیر 

یمكن الستخدام أقفال أمان األطفال أن یمنع األطفال في السیارة من •
 فتح الباب الخلفي عن غیر قصد ویقلل من خطر الحوادث.

جود داخل السیارة فتح الباب الخلفي عند   یمكن للمقبض المال•
لباب الخلفي من  استخدام قفل أمان الطفل. في ھذا الوقت یجب فتح ا

 خارج السیارة؛ ال تسحب المقبض داخل السیارة بقوة لتجنب التلف.

 وظیفة إلغاء القفل في وقوع التصادم
". عندما ONالموضع "في حالة اصطدام السیارة ویكون مفتاح البدء في 

یتم استیفاء الشروط یتم فتح األبواب األربعة في نفس الوقت. بعد إلغاء 
ثواٍن یتم فتح األبواب األربعة مرة أخرى في نفس  3القفل األول لمدة 

 الوقت.
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 إلغاء القفل النشط الذكي

 
إذا تقوم بتشغیل وظیفة إلغاء القفل النشط الذكیة عندما یتم تقریب   –
فتاح التحكم عن بعد الذكي من البابین األیسر واألیمن ویتم إلغاء قفل م

 الخارجیة  *السیارة تلقائیًا وفتح تلقائیًا مرآة الرؤیة الخلفیة

 تذكیر 

یمكن فتح وظیفة إلغاء القفل النشط الذكي أوإغالقھا من خالل " •
القفل وإلغاء  ملحقات الجسم  إعدادات النظام نظام الصوت

الجسم الذكي  إعدادات السیارة (إلغاء القفل النشط الذكي " فلالق
إلغاء القفل النشط الذكي(.  

یومض مصباح إشارة االنعطاف مرتین ویصدر صوت البوق •
 مرتین بعد نجاح إلغاء القفل النشط الذكي.

 

 القفل النشط الذكي

 
اح في حالة تشغیل وظیفة القفل النشط الذكي، عندما یكون مفت  –

، بعد إغالق جمیع األبواب، وتقوم بمغادرة "OFFالبدء في الموضع " 
السیارة مع مفتاح التحكم عن بعد الذكي. عندما تكون وقت المغادرة أكثر 
لسیارة أوالمسافة إلى  من دقیقتین من السیارة في في نطاق مترین من ا

ة الرؤیة السیارة تتجاوز مترین فیتم قفل السیارة تلقائیًا یتم إغالق مرآ
 الخارجیة تلقائیًا. *الخلفیة

إذا تحافظ على داخل مسافة مترین من السیارة ألكثر من   –
دقیقتین، فسیغلق النظام مؤقتًا وظیفة القفل النشط الذكي ألغراض توفیر 
الطاقة؛ إذا یحتاج المستخدم إلى فتح أي باب مرة أخرى، فیمكن تنشیط 

 عد إغالق الباب.وظیفة القفل النشط الذكي مرة أخرى ب

 

مفتاح التحكم عن بعد 
 الذكي

مفتاح التحكم عن بعد 
 الذكي
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بعد تشغیل وظیفة القفل النشط الذكي إذا بقیت في نطاق مترین   –
من السیارة سیستمر ومیض ضوء إشارة مفتاح التحكم عن بعد الذكي 

 حتى یكون الباب مقفال.

 كیر ت 

یمكن فتح وظیفة القفل النشط الذكي أو إغالقھا عن طریق "نظام •
القفل وإلغاء  ات الجسم ملحق إعدادات النظام الصوت

الجسم الذكي  إعدادات السیارة (القفل النشط الذكي " القفل
القفل النشط الذكي(. 

یومض ضوء إشارة االنعطاف مرة واحدة ویصدر صوت البوق •
 مرة واحدة بعد نجاح القفل النشط الذكي.

بواب غیر مغلق بشكل صحیح، فستذكر  ال  إذا یكون ھناك أي م•
 عدادات عدم إغالق الباب المقابل بشكل صحیح.مجموعة ال

 

 تذكیر 

ثواٍن بعد القفل النشط  3إذا یقترب المستخدم من السیارة في غضون •
الذكي سیعتقد النظام أن المستخدم یرید تأكید ما إذا كانت السیارة 

حالة،  ھذه  نشط الذكي  ف مقفلة وال یتم تشغیل إلغاء القفل ا
د مما إذا كان الباب مقفًال عن طریق سحب یمكن للمستخدم التأك

 مقبض الباب.

یرجى مالحظة أن وظیفة القفل النشط الذكي لن تعمل عند حدوث أي من 
 الحاالت التالیة:

 ."OFFیكون وضع الطاقة في أي وضع بخالف "  –

 .منخفض االختزانیة البطاریة جھد  –

 .السیارة في الذكي بعد عن التحكم مفتاح یكون  –

 نطاق في الذكي بعد عن التحكم مفتاح عن الكشف یتم لم  –
 .السیارة من مترین

 .ما األبواب أحد تغلق لم  –

م  –  إلى النافذة من الذكي بعد عن التحكم مفتاح إلقاء یت
 .السیارة داخل

 .السیارة صندوق في الذكي بعد عن التحكم مفتاح یقع  –

 .السیارة من جدًا قریب الذكي بعد عن التحكم مفتاح  –

 مالحظة 

ال یمكن لوظیفة القفل النشط الذكي إغالق النوافذ وفتحة السقف •
تلقائیًا. عند مغادرة السیارة یرجى التأكد من إغالق جمیع النوافذ 

 وفتحة السقف.

ى  القفل النشط الذكي یرجى الحرص ع  عند استخدام وظیف•
 المعاقین في السیارة. اص عدم ترك األطفال أو األش
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 دخول بدون مفتاح*

، إذا تحمل مفتاح  "OFFعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "  –
التحكم عن بعد الذكي لالقتراب من الباب والوصول إلى منطقة إلغاء 
القفل لجانب الداخل للمقبض الخارجي للباب األمامي عن طریق یدك، 

 فیمكن فتح جمیع األبواب بعد الحث بشكل فعال .

مغادرة عند  "OFFدما یكون مفتاح البدء في الموضع  "عن  –
جمیع إغالق بعد الذكي، بعد عن التحكم مفتاح مع السیارة
. الفعال الحث بعد األبواب جمیع لقفل القفل منطقة المس األبواب

 مالحظة

بعد استخدام وظیفة الدخول بدون مفتاح لقفل الباب، تحتاج إلى • 
الستخدام وظیفة الدخول بدون مفتاح لتشغیل ثواٍن  5االنتظار لمدة 

 فتح الباب مرة أخرى

إذا لمست منطقة إلغاء القفل ومنطقة القفل في نفس الوقت فسیعطي • 
 النظام أولویة إللغاء القفل ، لذلك ال تلمس في نفس الوقت.

إذا كان ھناك ثلج أوجلید على مقبض الباب األمامي فسوف یؤثر • 
بدون مفتاح فیجب معالجة الثلج أو الجلید  ذلك على وظیفة الدخول

 في أقرب وقت ممكن.

أثناء األمطار الغزیرة أو غسیل السیارة إذا كان مقبض الباب • 
األمامي مغطى بالماء وكان مفتاح التحكم عن بعد الذكي ضمن 

 الباب.  النطاق الفعال فقد یقوم بإلغاء قف

 مالحظة

قبض الباب األمامي، فقد یستجیب إذا كنت ترتدي قفازات إلمساك م• 
 مستشعر الباب ببطء أو بدون استجابة إللغاء قفل الباب.

إذا قمت بالسحب فورا بعد اإلمساك بمقبض الباب األمامي ، فقد ال • 
یمكن فتح الباب یرجى اإلمساك بالمقبض مرة أخرى والتأكد من أن 

 الباب في حالة إلغاء القفل، ثم اسحب المقبض.

جھاز التحكم عن بعد للمفتاح الذكي أعلى أو أقل من مقبض  إذا كان• 
الباب األمامي فقد یؤدي ذلك إلى فشل النظام في قفل الباب أو إلغاء 

 قفلھ حتى في نطاق متر واحد

ج  إذا كان مفتاح التحكم عن بعد الذكي قریبًا جدًا من الباب وزج• 
افة عمل حیح ؛ إذا تغیرت مس شكل  الباب فقد ال یعمل النظام 

 جھاز التحكم عن بعد فقد تكون البطاریة منخفضة.

منطقة إلغاء القفل 
 للجانب الداخلي

منطقة القفل
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" عند االقتراب من OFFعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "  –

غطاء صندوق السیارة باستخدام مفتاح التحكم عن بعد الذكي وقم بالضغط 
 لفتح غطاء صندوق السیارة. ①على زر فتح غطاء صندوق السیارة 

ارة في حالة إلغاء القفل وثابتة فلن تحتاج إلى حمل إذا كانت السی  –
مفتاح التحكم عن بعد الذكي معك ویمكنك فتح غطاء صندوق السیارة 

 .①مباشرة بالضغط على زر فتح غطاء صندوق السیارة

 باب السیارة  4.2.4

 
عندما كنت في السیارة إلغالق الباب أمسك مسند الذراع   –

 واسحب نحو داخل السیارة.

عندما كنت خارج السیارة إلغالق الباب ادفع نحو الداخل   –
 مباشرة من خارج باب السیارة.

 مالحظة 

یجب االنتباه إلى ما إذا كانت ھناك مركبات أخرى أو مشاة خارج 
طدام عند فتح الباب قبل  ناجمة عن اال السیارة لتجنب الحوادث ا

 فتح الباب.
 

 تحذیر 

میع األبواب قبل القیادة وإال قد یتم فتح یرجى التأكد من إغالق ج• 
األبواب التي لم یتم إغالقھا أثناء القیادة مما یؤدي إلى وقوع 

 الحوادث أو إصابة األشخاص.
 ال یمكن فتح أو غلق الباب إال تكون السیارة ثابتة.• 

عندما تقوم بإغالق الباب ال تضع یدیك على حافة الباب وإال سیكون 
 .ھناك خطر من الضغط

 

 ر تذك 

إذا لم یتم إغالق الباب بشكل صحیح یرجى إعادة فتح الباب • 
 وإغالقھ مرة أخرى.

إذا لم یتم إغالق الباب بشكل صحیح فسوف تعرض شاشة • 
 5تتجاوز سرعة السیارة  مجموعة العدادات رسالة التذكیر وعندما
 كم / ساعة فسیكون ھناك صفارة للتذكیر.
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 األمتعة  غطاء صندوق  4.2.5
 فتح فتح غطاء صندوق السیارة

. استخدام مفتاح التحكم عن بعد : عندما یكون مفتاح البدء في الموضع 1
"OFFلمفتاح التحكم عن بعد لمدة ثانیتین " قم بالضغط على الزر

 لفتح غطاء صندوق السیارة ضمن النطاق الفعال .

ح التحكم عن بعد . استخدام وظیفة الدخول بدون مفتاح : إذا تحمل مفتا2
الذكي معك وعلى بعد حوالي متر واحد من صندوق السیارة اضغط على 

=> انظر  زر فتح غطاء صندوق السیارة لفتح غطاء صندوق السیارة.
 61الصفحة

 
. استخدام الزر الموجود على لوحة العدادات : اضغط لفترة طویلة على 3

 لسیارة. لفتح غطاء صندوق ا زر فتح غطاء صندوق السیارة 

 لفتح غطاء صندوق السیارة* EasyOpenحث 
" ویتم إغالق األبواب OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " 

األربعة ، عندما یحمل المستخدم المفتاح الذكي ویدخل منطقة الحث لفتح 
متر من صندوق  0.5صندوق السیارة، وعندما تكون المسافة على بعد 

على سبیل المثال عندما یتم (مرة واحدة السیارة ، یبدأ صوت البوق 
ویبدأ  )تعیینھ على أنھ "فتح صوت التذكیر" في شاشة نظام الصوت

ومیض ضوء الفرامل عالي المستوى. في ھذا الوقت، إذا حافظت على 
الوضع األصلي أو التحرك إلى الخلف خطوة واحدة، فسیتم فتح غطاء 

ارة أثناء ومیض ضوء صندوق السیارة. إذا غادرت منطقة صندوق السی
 الفرامل عالي المستوى فلن یتم فتح غطاء صندوق السیارة.
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 تذكیر

یمكن ضبط فتح وظیفة الفتح الحثي لغطاء صندوق السیارة •
قفل  ملحقات الجسم  أوإغالقھا من خالل  "إعدادات النظام 

الفتح الحثي لغطاء صندوق السیارة" في نظام  وإلغاء القفل 
 الصوت.

متر  0.5إذا اقتربت من صندوق السیارة مع المفتاح الذكي لحوالي • 
مرات ویتم فتح صندوق  4یومض ضوء الفرامل عالي المستوى 

إذا ال تحتاج إلى فتح صندوق السیارة فاترك  ثانیة. 3.2السیارة بعد 
ثانیة أو اضغط لفترة قصیرة  3.2منطقة صندوق السیارة ضمن 

إلیقاف الوظیفة مؤقتًا.  للمفتاح الذكي على الزر 

بعد إیقاف وظیفة الفتح الحثي لصندوق السیارة بالضغط على الزر •
المفتاح الذكي، إذا كنت ترغب في استخدام ھذه الوظیفة مرة  

 أخرى، فستحتاج إلى فتح أي باب أمامي ثم إغالقھ.

 الفتح الطارئ لغطاء صندوق السیارة

صندوق السیارة، یمكن محاولة عندما یكون األشخاص محاصرین في 
 فتح غطاء صندوق السیارة عن طریق زر الطوارئ في السیارة:

 لفتح غطاء صندوق السیارة ①ادفع زر فتح الطوارئ   –

 إغالق غطاء صندوق السیارة

قم بتخفیض غطاء صندوق السیارة إلى القرب من لوحة المصد  –
 الخلفي ثم اضغط ألسفل قلیالً إلغالقھ.
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 تذكیر

إذا لم یتم إغالق غطاء صندوق السیارة بشكل صحیح، فسوف
ادات رسالة اإلنذار؛ عندما تتجاوز  تعرض شاشة مجموعة الع

 كم / ساعة  سیصدر صوت صفارة. 5سرعة السیارة 

 مالحظة

لسیارة  وتأكد من عدم وجود •  كن حذًرا عند إغالق غطاء صندوق ا
 صندوق السیارة.أي شخص ضمن مدى التأرجح لغطاء 

لسیارة یجب علیك التأكد من ما إذا•  بعد إغالق غطاء صندوق ا
ان غطاء صندوق السیارة مغلقًا لمنع فتح الغطاء فجأة أثناء القیادة  

 مما قد یؤدي إلى وقوع حادث.

 غطاء غرفة المحرك األمامیة 4.2.6
 فتح غطاء غرفة المحرك األمامیة

سیفتح  ①رفة المحرك األمامیة اسحب مقبض الفتح لغطاء غ  –
 غطاء غرفة المحرك األمامیة ویرتد قلیالً.

في اتجاه السھم لفتح غطاء غرفة المحرك  ②ادفع آلیة القفل  –
 األمامیة بالكامل.

عندما یتم فتح غطاء غرفة المحرك األمامیة ألعلى وسیدعم  –
 لحد.قضیب الدعم غطاء غرفة المحرك األمامیة تلقائیًا إلى وضع ا
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 إغالق غطاء غرفة المحرك األمامیة
اخفض ارتفاع غطاء غرفة المحرك األمامیة إلى القرب من   –

المصد واضغط ألسفل قلیالً على الطرف األمامي من غطاء غرفة 
 المحرك األمامیة إلغالقھ وقفلھ بإحكام.

 تذكیر 

غرفة  یساعد التشحیم المناسب لألجزاء المتحركة من آلیة القفل لغطاء
 المحرك األمامیة على فتحھ أو إغالقھ .

ا لم یتم إغالق غطاء غرفة المحرك األمامیة فتظھر شاشة  إ
لسیارة  كم  5مجموعة العدادات رسالة اإلنذار؛ عندما تتجاوز سرعة ا

 ت صفارة. / ساعة سیصدر ص
 

 نافذة كھربائیة   4.2.7
لنافذة " فیمكن تشغیل اONعندما یكون مفتاح البدء في وضع "

ثانیة بعد تبدیل مفتاح البدء  40الكھربائیة؛ ویمكن تشغیلھا في غضون 
". إذا OFF" أو الموضع"ACC" إلى الموضع "ONمن الموضع "

ثانیة فال یمكنك االستمرار في تشغیل  40فتحت الباب في غضون 
 النافذة الكھربائیة.

 مالحظة 

 عند مغادرة السیارة یرجى إغالق جمیع النوافذ.• 

إغالق النافذة وال تضع یدیك على حافة النافذة وإال   كن حذًرا عن• 
 ضغط. فھناك خطر من ا

 

 أزرار النوافذ الكھربائیة لجانب السائق

 
 زرالنافذة الكھربائیة الیسرى األمامیة①

 زرالنافذة الكھربائیة الیمنى األمامیة②

 زرالنافذة الكھربائیة الیسرى الخلفیة③

 بائیة الیمنى الخلفیةزرالنافذة الكھر④

 زر قفل نافذة الركاب⑤
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إلى موضع التوقف األول ستغلق النافذة  ①ارفع الزر   –
الكھربائیة ألعلى حتى یتم تحریر الزر أو ترتفع النافذة إلى أعلى 

 موضع.

إلى موضع الحد األقصى سترتفع النافذة  ①ارفع الزر   –
 الكھربائیة إلى أعلى موضع تلقائیًا.

إلى موضع التوقف األول ستفتح النافذة  ①غط على الزر اض  –
الكھربائیة ألسفل حتى یتم تحریر الزر أو یتم خفض النافذة إلى أدنى 

 موضع.

إلى موضع الحد األقصى ستنزل نافذة  ①اضغط على الزر   –
 الطاقة تلقائیًا إلى أدنى موضع.

 تذكیر

إیقاف حركة النافذة في عملیة الرفع والخفض التلقائي إذا كنت ترید 
 عھ إلیقاف الحركة. أو ر ①یمكنك الضغط على الزر 

ھي نفس طریقة الزر ④و ③و ②طریقة التشغیل لألزرار   –
 فقط نافذة الباب المقابل یمكن تشغیلھا. ①

 تذكیر

تم تجھیز بعض الطرازات بوظیفة الرفع والخفض بزر واحد للنوافذ 
ات مجھزة فقط بوظیفة الرفع وبعض الطراز  )ضد القرصة(األربع 

لسائق  لنافذة على جانب ا فیرجى  )ضد القرصة(والخفض بزر واحد ل
 الرجوع إلى السیارة الفعلیة من التجھیزات.

 السیارة الفعلیة  لمعرفة وظیفة ضد القرصة یرجي مراجعة تجھیزا

یضيء مؤشر الزر  ⑤بعد الضغط على زر قفل نافذة الركاب   –
ر النافذة الكھربائیة على جانب الراكب تشغیل من حیث ال یمكن لز

النافذة المقابلة بفعالیة. إللغاء القفل اضغط على الزر مرة أخرى وینطفئ 
 مؤشر الزر.

 زر النافذة الكھربائیة على جانب الراكب

لمعرفة طریقة استخدام زر النافذة الكھربائیة على جانب الراكب  –
 ة على جانب السائق.ارجع إلى زر النافذة الكھربائی ①
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 إعادة تعیین وظیفة ضد القرصة
إذا لم یكن لدى نافذة الطاقة وظیفة الرفع بزر واحد أو فشل وظیفة ضد 
القرصة أو یتم إلغاء الحالة األولیة تلقائیًا بسبب التنشیط وظیفة ضد 
القرصة عدة مرات  في غضون فترة زمنیة قصیرة، فیجب إعادة تعیینھا 

 مرة أخرى.

ارفع زر النافذة الكھربائیة وسوف ترتفع النافذة بثبات حتى یتم  .1
 إغالق النافذة تماًما.

. بعد إغالق النافذة تماًما استمر في رفع زر النافذة الكھربائیة واحتفظ 2
 ثواٍن إلكمال إعادة التعیین. 3إلى  2بھا لمدة 

 تحذیر

ة على وظیفة ضد أثناء تعلم عملیة إعادة التعیین، ال تحتوي النافذ• 
القرصة. یرجى عدم استخدام أي جزء من الجسم أو أي أشیاء
أخرى إلعاقة إغالق النافذة وإال فإنھ سوف یسبب الضرر واإلصابةا 

 ویؤثر على نتیجة تعلم إعادة التعیین.
شركة جي أیھ إذا فشل نظام النافذة الكھربائیة یرجى الذھاب إلى • 

 المناسب.للصیانة في الوقت  سي للسیارات

4.2.8 فتحة سقف كھربائیة 
عندما یكون مفتاح البدء في الموضع"ON" یمكن تشغیل فتحة السقف 
الكھربائیة ؛ ویمكن تشغیلھ في غضون 40 ثانیة بعد تبدیل مفتاح البدء 
من الموضع"ON" إلى الموضع "ACC" أو "OFF". إذا تم فتح الباب 

في غضون 40 ثانیة فال یمكن استمرار تشغیلھا. 

تذكیر 

فتحة  عندما یكون مفتاح البدء في وضع "OFF" وال یتم إغالق 
السقف الكھربائیة، إذا تم فتح باب الس ئق، فستعرض مجموعة 
العدادات ال ص "فتحة سقف غیر مغلقة" مصحوبة بصوت 
الصفارة للتذكیر، في ھذا الوقت یجب التحقق مما إذا كان فتحة 

السقف مغلقة. 

مالحظة 

یرجى إغالق فتحة السقف بشكل صحیح وإال فھناك خطر دخول 
الماء في یوم المطر. 

حاجب الشمس 

الفتح التلقائي لحاجب الشمس : عند فتح فتحة السقف سیتم فتح  –

– 

حاجب الشمس تلقائیًا عند فتح فتحة السقف. 

 فتح حاجب الشمس یدوی ًا : ادفع حاجب الشمس للخلف لفتحھ. 

ا : بعد إغالق فتحة السقف الكھربائیة  –  إغالق حاجب الشمس یدویً
ادفع حاجب الشمس لألمام إلغالقھ. 

62



 م التشغیل والتجھیزات. نظا4

68 

 ستارة الشمس الكھربائیة

إذا كنت ترید فتح ستارة الشمس الكھربائیة قلیالً، فاضغط على   –
ھربائیة عن الحركة لفترة قصیرة، وستتوقف ستارة الشمس الك ①الزر 

 بعد فتح المسافة القصیرة.

إذا كنت ترغب في إغالق ستارة الشمس الكھربائیة قلیالً،   –
لفترة قصیرة، وستتوقف ستارة الشمس الكھربائیة  ②فاضغط على الزر 

 عن الحركة بعد إغالق المسافة القصیرة.

واستمر في الضغط علیھ لفترة معینة من  ①اضغط على الزر   –
لحالة المفتوحة الزم ن، تتحرك ستارة الشمس الكھربائیة تلقائیًا إلى ا

 بالكامل.

واستمر في الضغط علیھ لفترة معینة من الزمن،  ②اضغط على الزر 
 تتحرك ستارة الشمس الكھربائیة تلقائیًا إلى الحالة المغلقة بالكامل.

تذكیر 

•

•

•

 عند فتح فتحة السقف سیتم فتح ستارة الشمس الكھربائیة تلقائیًا مع 
فتح فتحة السقف. 

 عند إغالق ستارة الشمس الكھربائیة سیتم إغالق فتحة السقف 
تلقائیًا مع إغالق ستارة الشمس الكھربائیة. 

 أثناء الفتح أو اإلغالق التلقائي لستارة الشمس الكھربائیة اضغط 
على الزر ① أو الزر ② مرة أخرى ستتوقف ستارة الشمس 

الكھربائیة في الموضع الحالي. 

فتح أو إغالق فتحة السقف 

–

–

فتحة السقف قلیًال، فادفع الزر ① للخلف    إذا كنت ترید فتح 
لفترة قصیرة، وستتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد فتح المسافة 

القصیرة. 

  إذا كنت ترید إغالق فتحة السقف قلیالً، فادفع الزر ① لألمام 
لفترة قصیرة، وستتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد إغالق المسافة 

القصیرة. 
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للخلف لفترة معینة من الوقت ، سوف ①ادفع مفتاح فتحة السقف  –
 .)فتحة سقف عادیة (یتحرك فتحة السقف تلقائیًا إلى حالة الفتح الكامل

للخلف لفترة معینة من الوقت، ①ادفع مفتاح فتحة السقف   –
مریح؛ ادفع مفتاح فتحة السقف  یتحرك فتحة السقف تلقائًیا إلى موضع

فتحة السقف في الوضع المفتوح بالكامل ① للخلف مرة أخرى، سیتم فتح 
 .)فتحة سقف بانورامیة (

لألمام لفترة معینة من الوقت، سوف ①ادفع مفتاح فتحة السقف  –
 یتحرك فتحة السقف تلقائیًا إلى حالة اإلغالق الكامل

 تذكیر

التلقائي لفتحة السقف ادفع مفتاح فتحة أثناء الفتح أو اإلغالق • 
 مرة أخرى ستتوقف فتحة السقف في الموضع الحالي.①السقف 

یتم ضبط الموضع المریح لموازنة ضوضاء الریاح الناتجة عن • 
 .)فتحة سقف بانورامیة *(فتحة السقف أثناء القیادة

میل فتحة السقف 

)
ا – عندما یكون فتحة السقف مغلقة تماًما افتح حاجب الشمس یدویً  

فتحة سقف عادیة ) واضغط على الموضع  لمفتاح فتحة السقف 
① سوف یمیل فتحة السقف إلى الخارج.  إلغالق فتحة السقف ادفع 

مفتاح فتحة السقف ① إلى األمام. 
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 وظیفة ضد القرصة لفتحة السقف
 عندما یتم إغالق فتحة السقف یكون لھا وظیفة ضد القرصة:

نزالق، إذا تم تشغیل عندما یتم إغالق فتحة السقف عن طریق اال  –
فتحة  وظیفة ضد القرصة، وتتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد تتحرك 

السقف في االتجاه المفتوح لمسافة معینة 

عندما یتم إغالق فتحة السقف عند إمالتھا ، إذا تم تشغیل وظیفة   –
ضد القرصة ، فسوف تتحرك فتحة السقف إلى االتجاه المائل حتى 

 أقصى موضع مائل.

 مالحظة

 20 -ال تقم بتشغیل فتحة السقف عندما تكون درجة الحرارة أقل من 
درجة مئویة. في مثل ھذه البیئة قد ال یتم تنشیط وظیفة ضد القرصة 

لى وقوع حوادث وباإلضافة إلى أن درجة  لفتحة السقف مما یؤدي 
حرك الكھربائي إلى حد  الحرارة المنخفضة ستلحق الضرر بال

 معین.

 حذیرت

ال تستطیع وظیفة ضد القرصة لفتحة السقف منع قرص األشیاء •
 الخفیفة أوالرقیقة.

عند إغالق فتحة السقف یجب التأكد من عدم وجود أي شخص •
 داخل نطاق الحركة إلغالق فتحة السقف لتجنب خطر من القرصة

یوقف فتحة السقف مراقبة العوائق في المكان الذي سیتم إغالقھ •
 وفي ھذا الوقت ال یحتوي على وظیفة ضد القرصة. فیھ تماًما

ال تحاول تنشیط وظیفة ضد القرصة بالید أو جزء من الجسم وإال •
 یكون ھناك خطر القرصة.

 التھیئة الیدویة لفتحة السقف والتعلم الذاتي
 فتحة سقف عادیة *

عندما تكون فتحة السقف في حالة المیل، اضغط على موضع  –
ثواٍن. في ھذا  10ألعلى واحتفظ بھ ألكثر من  ①السقف  لمفتاح فتحة

الوقت یبدأ فتحة السقف في التھیئة. 

أو (①لمفتاح فتحة السقف  حافظ على الضغط على موضع  –
وسوف یتوقف سقف فتحة )إلى األمام ①استمر في دفع مفتاح فتحة السقف 

← ق اإلغالق عن طریق االنزال← السقف بعد تنفیذ إجراء " اإلغالق 
 اإلغالق الكامل" وفي ھذا الوقت یتم اكتمال التعلم الذاتي لفتحة السقف. 
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األساسي لنظام ضد السرقة في جسم السیارة التشغیل  4.2.9
 إلغاء القفل -نظام ضد السرقة في جسم السیارة 

لبدء في الموضع " " وتكون السیارة مضبوطة OFFعندما یكون مفتاح ا
لباب باستخدام مفتاح التحكم  على حالة ضد السرقة، عندما تقترب من ا

الداخل لمقبض عن بعد الذكي، ضع یدك في منطقة إلغاء القفل للجانب 
الباب األمامي لالستشعار الفعال أو افتح الباب عن طریق جھاز التحكم 
عن بعد إللغاء قفل الباب وإلغاء ضد السرقة، وفي ھذا الوقت یومض

 مصباح إشارة االنعطاف مرتین.

 القفل -نظام ضد السرقة في جسم السیارة 
ب األربعة " ویكون األبواOFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع "

وغطاء غرفة المحرك األمامیة وغطاء صندوق السیارة في حالة 
اإلغالق كامال. خذ مفتاح التحكم عن بعد الذكي لمغادرة السیارة، المس 
منطقة القفل على مقبض الباب األمامي لالستشعار الفعال لقفل الباب أو 

اب قفل الباب عن طریق جھاز التحكم عن بعد، في ھذا الوقت یكون الب
مغلقا وتدخل السیارة في حالة ضد السرقة ویومض مصباح إشارة 

 االنعطاف مرة واحدة.

 تنشیط نظام ضد السرقة في جسم السیارة
" وتكون السیارة في حالةOFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع"

ضد السرقة. إذا تم استخدام مفتاح غیر قانوني أوالقوة لفتح قفل الباب، 
ام ضد السرقة. وفي ھذا الوقت یصدر صفارة بوق ضد فسیتم تشغیل نظ

 السرقة ویومض ضوء إشارة االنعطاف مرتین.

بعد قفل السیارة عن طریق مفتاح التحكم عن بعد وتمكین وظیفة ضد
السرقة، إذا تم فتح باب السائق بواسطة مفتاح میكانیكي للطوارئ، سیتم 

وقت سیصدر صوت تشغیل نظام ضد السرقة بعد بضع ثواٍن، في ھذا ال
 البوق صافرة وسیومض ضوء إشارة االنعطاف مرتین.
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 نظام ضد السرقة في المحرك
م إلغاء وتم "OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " ضد نظا

بتبدیل قم .السیارة في القانوني المفتاح وكان الجسم في السرقة
سرقةال ضد نظام اجتاز إذا ." ON " الموضع إلى البدء مفتاح

  .السرقة ضد محرك النظام فسیلغي التحقق، عملیة المحرك في

لتحقق من نظام ضد السرقة في المحرك فلن یبدأ تشغیل  إذا لم یجتاز ا
 المحرك وسیتم تنشیط إنذار ضد السرقة.

 تعلیمات صیانة لنظام ضد السرقة في جسم السیارة
كانت لدیك أیة  ال یحتاج إلى إجراء صیانة أثناء االستخدام العادي. إذا

 .شركة جي أیھ سي للسیاراتأسئلة یرجى االتصال بـ

أضواء السیارات ورؤیتھا  4.3
 أضواء خارج السیارة  4.3.1

 مفتاح مجموعة األضواء

 مفتاح ضوء السیارة①

 مفتاح ضوء الضباب②

 تذكیر

في بعض حاالت االستخدام مثل رطوبة الھواء العالیة أو غسیل •
ذلك سبیل المثال ال الحصر قد یظھر بخار الماء أو  السیارات بما في

حتى قطرات الماء على السطح الداخلي للضوء، وھو ما یشبھ ظاھرة 
 الضباب على النافذة عند القیادة تحت المطر. ھذا لیس عطًال.

إن وقوف السیارة في بیئة جافة أو تشغیل األضواء وقیادة السیارة •
 د تتكرر ظاھرة الضباب.سیساعد على تبدید الضباب ولكن ق

إذا كان ھناك الكثیر من قطرات الماء أو دخول الماء في الضوء •
 للتفتیش. شركة جي أیھ سي للسیاراتیرجى االتصال ب
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 ضوء إشارة االنعطاف

 
، أدر مفتاح مجموعة "ONعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " –

شغیل ضوء إشارة وسیتم ت ①األضواء ألعلى أو ألسفل إلى الموضع 
المقابل على  أواالنعطاف یمینًا أو یساًرا وسیومض ضوء إشارة  

 مجموعة عدادات.

 ضوء إشارة تغییر المسار
عندما ترغب في تغییر المسار أو التجاوز، یمكنك تحریك مفتاح  –

، ثم تحریره وجعلھ  ②مجموعة األضواء ألعلى أو ألسفل إلى الموضع 
ض ضوء إشارة االنعطاف على الجانب المقابل إلى موضعھ األصلي وسیوم

 مرات. 3في مجموعة العدادات  أو  وضوء اإلشارة المقابل 

إذا قمت بتحریك مفتاح مجموعة األضواء ألعلى أو ألسفل إلى  –
واحتفظت بھ، فإن ضوء إشارة االنعطاف على الجانب المقابل  ②الموضع 

دادات في الومیض في مجموعة الع أو  وضوء اإلشارة المقابل 
المستمر وتحریره والسماح لھ بالعودة إلى موضعھ سیتوقف أضواء اإلشارة 

 عن الومیض.

 احظة م 

المقابل في  أو  إذا تم تسارع التردد الوامض لمؤشر
مجموعة العدادات، فھذا یعني أن ضوء إشارة انعطاف 

شركة جي أیھ معینة للمركبة غیر صالح. یرجى الذھاب إلى 
 للصیانة. لسیاراتسي ل

 

 مفتاح ضوء السیارة

 
، قم بتحریك مفتاح ضوء السیارة "ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "

ضوء ( * و )ضوء تلقائي( AUTOلتشغیل أو إیقاف تشغیل  ①
 .)الضوء المنخفض( و )الموضع

، یتم إیقاف "OFFعندما یتم دوران مفتاح ضوء السیارة إلى وضع "
 ألضواء للسیارة.تشغیل جمیع ا
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AUTO )ضوء تلقائي( * 

لتشغیل الضوء  AUTOأدر مفتاح ضوء السیارة إلى الموضع  –
 التلقائي.

 تذكیر 

 یمكن تعیین من خالل نظام الصوت "النظام

یمكنك ضبط  تشغیل أو إیقاف تشغیل أضواء القیادة أثناء النھار عن 
جسم  األضواء طریق " نظام الصوت  إعدادات النظام  ملحقات ال

إعدادات السیارة  التحكم في (الخارجیة  أضواء القیادة أثناء النھار 
 ".)اإلضاءة  أضواء التشغیل أثناء النھار

أضواء التشغیل خالل ← األضواء الخارجیة ← ملحقات الجسم ← 
أضواء التشغیل ← التحكم في اإلضاءة ← إعدادات السیارة (النھار 

 إیقاف تشغیل اإلعداد.تشغیل أو ” )أثناء النھار
 

 مالحظة 

إذا تعرض شاشة العرض لمجموعة العدادات رسالة التذكیر "فشل •
المستشعر فیرجى التحكم في األضواء یدویًا"، فالنظام سیبقي 
األضواء المنخفضة قید التشغیل لضمان السالمة. في ھذا الوقت یجب 

مناسب إلى التحكم في األضواء یدویًا ویرجى الذھاب في الوقت ال
 للصیانة. شركة جي أیھ سي للسیارات

لتحكم  في بیئة • لضباب سیؤثر ذلك على الضوء التلقائي فیرجى ا
 یدویًا في األضواء.

 

 أضواء القیادة أثناء النھار*

في حالة  بدء تشغیل المحرك وعدم تشغیل أضواء الموضع،  –
ا؛ وعند  تشغیل أضواء سیتم تشغیل أضواء القیادة أثناء النھار تلقائیً

إیقاف تشغیل أضواء القیادة  الموضع أو إیقاف تشغیل المحرك، سیتم 
 أثناء النھار تلقائیًا.

 تذكیر 

بعد تشغیل الضوء التلقائي، ستقوم السیارة تلقائیًا بتشغیل أو إیقاف •
تشغیل الضوء وفقًا للضوء المحیط. عندما یخفت الضوء المحیط 

ا، سیقوم  النظام بتشغیل ضوء الموضع خارج السیارة تدریجیً
والضوء المنخفض في نفس الوقت؛ عندما یصبح الضوء المحیط 
خارج السیارة أكثر إشراقًا تدریجًیا، سیقوم النظام بإطفاء ضوء 

 الموضع والضوء المنخفض في نفس الوقت.

یمكن ضبط حساسیة الضوء التلقائي من خالل " نظام الصوت •
 إعدادات النظام م ملحقات الجس  األضواء الخارجیة 

 حساسیة الضوء التلقائي".

 ضوء الموضع

لتشغیل ضوء الموضع  أدر مفتاح ضوء السیارة إلى الموضع  –
وضوء لوحة العدادات وضوء لوحة الرقم واألضواء األخرى وسیضيء 

 على مجموعة العدادات. ضوء اإلشارة المقابل 
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 تذكیر 

إیقاف تشغیل ضوء الموضع، عندما  لتوفیر طاقة البطاریة إذا نسیت
" وال تكون السیارة مقفلة، OFFیتم تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع "
دقیقة؛ عندما یتم تبدیل مفتاح  15سینطفئ ضوء الموضع تلقائیًا بعد 

ارة مقفلة، ینطفئ ضوء  " وتكون السOFFالبدء إلى الموضع "
 الموضع على الفور.

 

 تحذیر 

اللیل أو في بیئة طریق ذات رؤیة ضعیفة ال تقم عند القیادة في •
 فقط بتشغیل ضوء الموضع وإال فقد یحدث الحوادث بسھولة.

عندما تقوم بإیقاف السیارة في اللیل أو في بیئة الطریق ذات •
الرؤیة الضعیفة مؤقتًا وإذا یحتاج األضواء لإلشارة إلى موضع 

. ال تستخدم فإن ضوء الموضع بھ وظیفة موفرة للطاقة السیارة
تشغیل  ضوء الموضع كضوء انتظار. في ھذا الوقت یجب علیك

 ضوء تحذیر الخطر للتحذیر.
 

 الضوء المنخفض

لتشغیل الضوء  أدر مفتاح ضوء السیارة إلى الموضع  –
 المنخفض.

 الضوء العالي
قم بدفع مفتاح مجموعة األضواء إلى مقدمة السیارة إلى موضع الحد  –

الي بعد تشغیل الضوء المنخفض وفي ھذا الوقت یضيء لتشغیل الضوء الع
 على مجموعة العدادات. ضوء اإلشارة المقابل

بعد ذلك اسحب مفتاح مجموعة األضواء باتجاه الجزء الخلفي من  –
 السیارة إلى الموضع األصلي إلطفاء الضوء العالي.

 ومیض الضوء العالي

خلفي من السیارة اسحب مفتاح مجموعة األضواء باتجاه الجزء ال –
 إلى موضع الحد لتشغیل الضوء العالي.

بعد تحریر الید یعود مفتاح مجموعة األضواء تلقائًیا إلى موضعھ  –
 وینطفئ الضوء العالي.

 تذكیر 

یؤدي الضوء العالي إلى توھج  سائقي المركبات األخرى لمسافة •
قریبة، مما قد یحدث الحوادث بسھولة. یرجى استخدامھ بشكل 

 عقول.م

عندما تكون جمیع األضواء مطفأة، إذا تقوم بسحب مفتاح •
مجموعة األضواء باتجاه الجزء الخلفي من السیارة 
باستمرار، وسیكون الضوء العالي مضاءا دائًما، ویضيء 

في مجموعة العدادات في نفس  ضوء اإلشارة المقابل 
 الوقت.
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 *تعدیل یدوي ارتفاع الضوء األمامي

الضوء (لضبط نطاق إضاءة الضوء األمامي  ①ویر المقبض قم بتد
،  2،  1،  0یدویًا وھناك أربعة تروس ضبط  وھي تروس " )المنخفض

 ". سینخفض ارتفاع الضوء مع زیادة قیمة الضبط.3

 تحذیر من أن ضوء الموضع ال ینطفئ
"وعند فتح باب السائق إذا OFFبعد تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع " 

ء الموضع قید التشغیل سیصدر النظام صفارة اإلنذاركان ضو
وستعرض شاشة عرض مجموعة العدادات رسالة التنبیھ "لم یتم إیقاف 

 تشغیل الضوء".

 )مرافقتي إلى المنزل(وظیفة تأخیر الضوء األمامي 
، إذا "OFFدقائق بعد تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع " 10في غضون 

" إلى أوضاع أخرى ثم عاد OFFموضع "تم تشغیل مفتاح الضوء من ال
" في غضون ثانیتین ، فسیتم تنشیط وظیفة تأخیر OFFإلى الموضع "

 30الضوء األمامي. في ھذا الوقت سیتم إضاءة الضوء المنخفض لمدة 
بما في ذلك أربعة أبواب وغطاء غرفة (ثانیة. إذا تم فتح أي باب 

ثانیة، فسیتم  30ن في غضو )المحرك األمامیة وغطاء صندوق السیارة
ثانیة. إذا تم  80إعادة حساب الوقت. وسیضيء الضوء المنخفض لمدة 

ثانیة، فسیتم إعادة حساب الوقت، یضيء  80إغالق الباب في غضون 
 ثانیة ، ویكرر ذلك. 30الضوء المنخفض لمدة 

 تذكیر

یمكنك ضبط تشغیل وظیفة مرافقتي إلى المنزل أو إیقاف تشغیلھا من 
ملحقات الجسم  إعدادات النظام نظام الصوت خالل " 

 إعدادات السیارة (مرافقتي إلى المنزل  األضواء الخارجیة 
 ".)مرافقتي إلى المنزل التحكم في اإلضاءة 

 مفتاح ضوء الضباب

" ویتم تشغیل ضوء الموضع أو ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع "
للتحكم في تشغیل  ②ضوء الضباب  الضوء المنخفض، قم بتدویر مفتاح

 أو إیقاف تشغیلھ )ضوء الضباب الخلفي( 

. بعد تحریره إلى الموضع  ②قم بتدویر مفتاح ضوء الضباب –
أدر مفتاح  ویضيء ضوء الضباب الخلفي. OFFلعودتھ إلى الموضع 

 مرة أخرى إلیقاف تشغیل ضوء الضباب الخلفي. ②ضوء الضباب 
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 طرضوء التحذیر من الخ

 عندما یكون مفتاح البدء في أي موضع قم بالضغط على المفتاح
وستومض اإلضاءة الخلفیة الحمراء للمفتاح ویعني أن ضوء التحذیر من 

 اضغط على المفتاح مرة أخرى إلیقاف تشغیلھ. الخطر یضيء.

في وضوء اإلشارة  تومض جمیع إشارات االنعطاف وضوء اإلشارة
 س الوقت بعد فتح أضواء التحذیر من الخطرمجموعة العدادات في نف

یجب فتح ضوء التحذیر من الخطر في الحاالت التالیة لجذب انتباه 
 األشخاص اآلخرین على الطریق وتقلیل مخاطر حوادث المرور:

 عندما تتعطل السیارة. –

عندما یحدث ازدحام مروري تكون السیارة في نھایة تدفق حركة  –
 المرور.

 لسیارة مركبة أخرى أو یتم سحبھا.عندما تسحب ا –

عند القیادة في بیئة ذات رؤیة ضعیفة ، تحتاج إلى التوقف مؤقتًا  –
 لتحذیر السیارة المعاكسة.

 ر تذك

سوف یستھلك استخدام ضوء التحذیر من الخطر طاقة البطاریة، •
 یرجى إیقاف تشغیلھ عندما ال یكون قید االستخدام.

من الخطر، یجب علیك االلتزام الصارم  عند استخدام ضوء التحذیر•
 باللوائح ذات الصلة.

عندما تعطل ضوء التحذیر من الخطر في حالة الطوارئ فیجب •
اتخاذ طرق أخرى تتوافق مع لوائح المرور ذات الصلة لجذب انتباه 

 طریق. األشخاص اآلخرین على ا

 ضوء إنذار فرامل الطوارئ
لیة  – وعند أخذ الكبح في حاالت عند قیادة السیارة بسرعة عا

 الطوارئ  یضيء ضوء الفرامل ویومض ضوء إشارة االنعطاف

 اإلضاءة المساعدة على وجد السیارة
في مفتاح التحكم عن بعد ضمن  اضغط على زر إلغاء القفل  –

ثانیة.  25النطاق الفعال وسیضيء ضوء الموضع اإلضاءة المساعدة لمدة 
مفتاح التحكم عن بعد مرة أخرى یمكن في  اضغط على زر إلغاء القفل 
عندما یتم تبدیل مفتاح البدء  ثانیة أخرى. 25تأخیر ضوء الموضع لمدة 

 " ینطفئ ضوء الموضع.ONإلى وضع "

 إضاءة البحث عن سیارة
الموجود على مفتاح التحكم عن بعد مرتین  اضغط على زر القفل  –
یومض ضوء إشارة ثوان وس 8ثانیة وسیضيء ضوء الموضع لمدة  0.5لـ 

 مرات لمساعدتك في تحدید الموقع المحدد للسیارة 3االنعطاف 
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 ضوء ترحیبي ذكي*
 جمیع وتكون " OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " –

 الذكي بعد عن التحكم مفتاح تحمل فإنك ومقفلة، مغلقة األبواب
م الوقت، ھذا في .السیارة من بالقرب  یبي*الترح الضوء تشغیل یت
ا الموضع وضوء  مفتاح مع تغادر أو الباب تفتح لم إذا .تلقائیً
 ثانیة، فإن األضواء تخرج تلقائیا. 25 بعد الذكي بعد عن التحكم

 ر تذك

یمكنك ضبط تشغیل أوإیقاف تشغیل الضوء الترحیبي الذكي من 
 ملحقات الجسم  إعدادات النظام خالل" نظام الصوت

 لضوء الترحیبي الذكي".ا المصابیح الخارجیة 

 أضواء داخل السیارة   4.3.2
 وظیفة التشغیل التلقائي لضوء السقف

لتشغیل وظیفة  )المفتاح مضغوط( ①قم بالضغط على المفتاح  –
عودة المفتاح ( ①التشغیل التلقائي لضوء السقف؛ اضغط على المفتاح 

 وء السقف.مرة أخرى إلیقاف وظیفة التشغیل التلقائي لض )إلى موضعھ

 وظیفة تأخیر األضواء الداخلیة للسیارة
عندما تكون أضواء السقف مطفأة بشرط أن یتم وظیفة تشغیل أضواء

 السقف تلقائیًا:

" إذا تفتح أي باب  OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " –
وسیتم تشغیل ضوء السقف تلقائیًا، وسینطفئ ضوء السقف بعد إغالق 

 انیة.ث 30الباب حوالي 

، إذا تم استخدام " OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " –
مفتاح التحكم عن بعد إللغاء قفل الباب، فسیتم تشغیل ضوء السقف 

 ثانیة. 30وإیقافھ تلقائیًا بعد حوالي 

" یتم OFF" إلى وضع "ONعند تبدیل مفتاح البدء من وضع "–
 ثانیة. 30والي تشغیل أضواء السقف وإیقافھا تلقائیًا بعد ح

 ر تذك

عندما تكون جمیع األبواب مغلقة ویقوم بإضاءة أضواء السقف في
الظروف المذكورة أعاله، إذا تم قفل األبواب بواسطة مفتاح التحكم 

، یتم إیقاف "ONعن بعد أو تم تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع "
 تشغیل أضواء السقف تلقائیًا.
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 ضوء السقف

①تكون أضواء السقف مطفأة، قم بالضغط على المفتاح عندما 
، وتكون جمیع أضواء السقف مضاءة؛ اضغط على)المفتاح مضغوط

مرة أخرى، تكون جمیع أضواء  )عودة المفتاح إلى موضعھ( ①المفتاح 
 السقف مطفأة.

 تذكیر

، یكون الضغط ①عندما ال تكون أضواء السقف مضاءة بالمفتاح 
 غیر صالح. ①على المفتاح 

 مناسبة لفتحة سقف عادیة

عندما یكون ضوء السقف األمامي مطفأ ، اضغط على المفتاح –
إلضاءة ضوء السقف األمامي على الجانب  )المفتاح مضغوط( ②

مرة أخرى  )عودة المفتاح إلى موضعھ( ②المقابل؛ اضغط على المفتاح 
 إلطفاء ضوء السقف األمامي على الجانب المقابل.

 ذكیرت

، یكون الضغط ②عندما ال یضيء مصباح السقف األمامي بالمفتاح 
 غیر صالح. ②على المفتاح 
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 ضوء السقف الخلفي

عندما تكون أضواء السقف الخلفیة مطفأة ، اضغط على المفتاح  –
مرة واحدة لتشغیل األضواء الجانبیة المقابلة؛ اضغط على المفتاح  ①
 اء الجانبیة المقابلة.مرة أخرى إلطفاء األضو ①

 تذكیر

، یكون ①عندما ال تكون أضواء السقف الخلفیة مضاءة بالمفتاح 
 غیر صالح.①الضغط على المفتاح 

 ضوء صندوق القفازات
عندما یتم فتح صندوق القفازات، سیضيء ضوء صندوق  –

 القفازات تلقائیًا.

م إغالق صندوق القفازات، سیتم إیقاف تشغیل  – ضوء عندما یت
 صندوق القفازات تلقائیًا.

 ضوء صندوق السیارة
م فتح غطاء صندوق السیارة، یضيء ضوء صندوق  – عندما یت

 السیارة تلقائیًا.

عندما یتم إغالق غطاء صندوق السیارة، سیتم إیقاف تشغیل  –
 ضوء صندوق السیارة تلقائیًا.

 ضوء المجاملة
 یًا.عندما تفتح الباب، سیضيء ضوء المجاملة تلقائ –

 عندما تغلق الباب، سینطفئ ضوء المجاملة تلقائیًا. –

 ضوء مرآة الغرور 
عندما یتم فتح غطاء مرآة الغرور، سیضيء ضوء مرآة الغرور  –

 تلقائیًا.

عندما یتم إغالق غطاء مرآة الغرور، سینطفئ ضوء مرآة –
 الغرور تلقائیًا.

 ضوء جو السیارة*
 و السیارة تلقائیًا.عند تشغیل ضوء الموضع یضيء ضوء ج –

عند إیقاف تشغیل ضوء الموضع سینطفئ ضوء جو السیارة –
 تلقائیًا.
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" یمكن تشغیل مفاتیح ONعندما یكون مفتاح البدء في وضع "مجموعة مفاتیح الممسحة  4.3.3
 المساحات:

①  MIST مسح الماء باستمرار : 

②  OFF إیقاف تشغیل المساحات : 

③  AUTO الماء تلقائیا* : مسح 

–  INT *مسح الماء بشكل متقطع : 

④  LO مسح الماء بسرعة بطیئة : 

⑤  HI مسح الماء بسرعة سریعة : 

 فتح نظام غسیل الزجاج األمامي⑥

 زر الدوران للتعدیل⑦

* )AUTO(تعدیل حساسیة المساحات األوتوماتیكیة  –

* )INT(تعدیل مسح الماء بشكل متقطع  –

MIST ء باستمرار: مسح الما 
 MIST ①أدر مفتاح المساحات إلى وضع الحد األقصى  –

 وسوف تمسح المساحة األمامیة باستمرار.

 OFF ②حرر مفتاح المساحات للعودة تلقائیًا إلى الوضع  –
 ستتوقف الممسحة األمامیة عن المسح.

OFF إیقاف تشغیل الممسحة : 
 OFF ②أدر مفتاح المساحات للعودة تلقائیًا إلى الوضع  –

 ستتوقف الممسحة األمامیة عن المسح.

AUTO : تلقائیا* الماء مسح 
"لتشغیل وظیفة AUTO"③أدر مفتاح المساحات إلى الموضع  –

مسح الماء تلقائیا، حیث یقوم نظام المساحات بضبط سرعة المساحات 
 وفقًا لسقوط األمطار الحالي وسرعة السیارة في الوقت الفعلي.

إیقاف تشغیل وظیفة مسح الماء تلقائیا من یمكنك ضبط تشغیل أ – و 
خالل " نظام الصوت إعدادات النظام  ملحقات الجسم  ملحقات أخرى 
وظیفة مساحات تلقائیة". عند إیقاف التشغیلھا تعادل وظیفة المساحات 

 .INTترس  AUTOفي ترس 

 AUTOنوع 

 INTنوع 
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ألعلى أو ألسفل لضبط حساسیة  ⑦قم بتدویر المقبض  –
على لزیادة حساسیة المساحات، ألسفل لتقلیل حساسیة المساحات؛ اقلب أل

 المساحات.

 مالحظة

عندما تذكر شاشة عرض مجموعة العدادات "فشل المستشعر یرجى •
"، لضمان السالمة یجب التحكم في  التحكم في المساحات یدویًا
المساحات یدویًا في ھذا الوقت، والذھاب في الوقت المناسب إلى 

 للصیانة. سیاراتشركة جي أیھ سي لل

قبل استخدام وظیفة مسح الماء تلقائیا في الشتاء، یرجى التأكد مما •
 إذا كانت شفرة المساحات مجمدة.

عند تنظیف السیارة أو في الطقس المترب أوعدم الممطر، یوصى •
بإیقاف تشغیل وظیفة مسح الماء تلقائیا لتجنب تلف المساحات غیر 

 المتعمدة وإصابة شخصیة.

مسح الماء تلقائیا ھي وظیفة مساعدة، یجب على السائق  وظیفة•
یل المساحات یدوًیا عند الضرورة وفقًا لحالة القیادة لضمان  تش

 القیادة اآلمنة

INT : متقطع* بشكل الماء مسح 
، وسوف یقوم المساحة INT③أدر مفتاح المساحات إلى الوضع  –

 األمامیة بالمسح تلقائیًا في فاصل زمني معین.

بالنسبة للمودیالت المزودة بمساحات تلقائیة، یمكنك التبدیل إلى  –
وضع مسح الماء بشكل متقطع من خالل إعدادات نظام الصوت

وظیفة  ملحقات أخرى  ملحقات الجسم "إعدادات النظام 
 مساحات تلقائیة."

ألعلى أو ألسفل لضبط سرعة مسح الماء  ⑦قم بتدویر المقبض  –
ألعلى لزیادة سرعة مسح الماء بشكل متقطع ،  بشكل متقطع ؛ اقلب

 ألسفل لتقلیل سرعة مسح الماء بشكل متقطع

LO مسح الماء بسرعة بطیئة : 
،حیث تمسح المساحة  LO ④أدر مفتاح المساحات إلى الوضع  –

 األمامیة بسرعة أبطأ.

HI مسح الماء بسرعة سریعة : 
المساحة  ،حیث تمسح HI  ⑤أدر مفتاح المساحات إلى الوضع  –

 األمامیة بسرعة أسرع.

 فتح نظام غسیل الزجاج األمامي
قم بالسحب مفتاح المساحات إلى اتجاه الجزء الخلفي من السیارة  –

، وتبدأ الغسالة األمامیة في رش الماء، ثم ⑥إلى موضع الحد األقصى 
 تمسح الممسحة األمامیة الحقًا.

انھ، ونظام غسیل قم بتحریر مفتاح الماسحات ودعھ یعود إلى مك –
 الزجاج األمامي مغلق، وتستمر المساحة األمامیة  في المسح مرتین.

ثواٍن، سیتم مسحھا  6بعد أن تتوقف المساحة األمامیة عن المسح لمدة 
 مرة أخرى إلزالة الماء المتبقي على الزجاج.

 صیانة المساحات
ثواٍن بعد تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع  10في غضون  –
"OFF"ك ذراع تحكم مفتاح المساحات إلى وضع مسح الماء ، حِرّ

ثم یعود سریعًا إلى موضعھ. یتحرك المساحة األمامیة  MISTباستمرار 
 إلى أعلى موضع ویتوقف.

 تذكیر

یمكنك تشغیل أو إیقاف تشغیل صیانة المساحات من خالل " نظام 
ملحقات أخرى  ملحقات الجسم  إعدادات النظام الصوت 

 یانة المساحات".ص 
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 الزجاج األمامي  4.3.4

 

 الزجاج األمامي
یعتمد الزجاج األمامي على عزل حراري أخضر وزجاج مضاد للتشتت 
بین الطبقات، مما یمكن أن یقلل بشكل فعال من األضرار الناجمة عن 

 الحادث.

 تحذیر 

 یرجى الحفاظ على نظافة السطح الزجاجي في جمیع األوقات.•

ى وضع عالمات الشھادات الالزمة وفقًا ألنظمة المرور یرج•
المحلیة. ال تلصق الورق أو تعلق األشیاء على سطح الزجاج 
األمامي، وإال فسیتم إعاقة الرؤیة األمامیة، مما قد یتسبب بسھولة في 

 حوادث المرور.
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 مرآة الرؤیة الخلفیة  4.3.5
 مرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة

 ة الخلفیة الداخلیة التلقائیة المضادة للتوھج*مرآة الرؤی

یمكن لمرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة التلقائیة المضادة للتوھج مراقبة 
الضوء أمام السیارة وخلفھا وفقًا لمستشعر الضوء، وتقلیل الضوء القوي 
المنعكس من الخلف إلى سطح المرآة، ومما یضمن الرؤیة الخلفیة في 

 ة.أفضل حالة مراقب

، یتم تشغیل وظیفة "ONعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " –
ضد التوھج األوتوماتیكیة تلقائیًا ویضيء ضوء إشارة المفتاح. اضغط 

، یمكن تشغیلھا أو إیقاف تشغیلھا یدویًا، وعندما یتم  ①على المفتاح 
 إیقاف تشغیلھا ینطفئ ضوء إشارة المفتاح.

 احظة م

الضوء بشكل صحیح ال تغطي مستشعر  لضمان عمل مستشعر
 .②الضوء 

 تذكیر

عندما تكون درجة الحرارة داخل السیارة منخفضة، قد تضعف مرآة 
 الرؤیة الخلفیة المضادة للوھج رد فعل الضوء القوي لفترة أطول.

 مرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة الیدویة المضادة للوھج*

الخلفیة الداخلیة الیدویة المضادة  یمكن للضبط الیدوي لمرآة الرؤیة
للتوھج أن یقلل من الضوء المنعكس من الخلف ویجعل الرؤیة الخلفیة 

 في أفضل حالة مراقبة.

یكون اللسان كما ھو موضح في الشكل في زاویة رؤیة خلفیة  –
طبیعیة؛ فدفع اللسان إلى األمام یمكن أن ینحرف الضوء العاكس القادم 

 فة مقاومة التوھج.من الخلف لتحقیق وظی

 ثم ادفع اللسان للخلف للتعدیل إلى زاویة الرؤیة الخلفیة الطبیعیة.–

اللسان
 البارز
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 مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة

 تحذیر

 )محدبة وكرویة(على الرغم من أن مرآة الرؤیة الخلفیة المنحنیة
یمكن أن توسع مجال الرؤیة ، فإن صورة الكائن المنعكس أصغر 

الحقیقي، لذلك عند تغییر المسار، ال تستخدم  بعد من الكائن و
صورة الكائن المنعكس للحكم على مسافة السیارة الخلفیة ، وإال 

 حكم خاطئ.  فقد یحدث حادث بسب

 تذكیر

لخارجیة ، یرجى الذھاب إلى  إذا فشلت وظیفة مرآة الرؤیة الخلفیة 
 التابعة لشركة جي أیھ سي شركة جي أیھ سي للسیاراتمتجر 

 للسیارات لإلصالح في الوقت المناسب. 

 التعدیل الكھربائي

لتحدید المرآة  ①" لزر االختیار R" أو "Lاضغط على نھایة " –
 الخارجیة الیسرى أو الیمنى.

لتعدیل مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  ②اضغط على زر التعدیل  –
 المحددة إلى زاویة الرؤیة الخلفیة المناسبة.

 ①ل مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة ، أعد  زر االختیار بعد تعدی –
 إلى الحالة المسطحة.

 الطي الكھربائي

لطي مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  ③اضغط على زر الطي  –
 كھربائیًا.

مرة أخرى لتوسیع مرآة الرؤیة  ③اضغط على زر الطي  –
 الخلفیة الخارجیة كھربائیًا.

 الطي التلقائي *
ت السیارة مقفلة من الخارج، فسوف یتم طي مرآة الرؤیة إذا كان –

 الخلفیة الخارجیة تلقائیًا.

إذا قمت بإلغاء قفل السیارة من الخارج، فسیتم توسیع مرآة  –
 الرؤیة الخلفیة الخارجیة تلقائیًا.
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 تذكیر

یمكن ضبط تشغیل أو إیقاف الطي التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة 
ملحقات  إعدادات النظام ل " نظام الصوت الخارجیة من خال

الطي التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة  ملحقات أخرى  الجسم 
 "الخارجیة

 مالحظة

إذا كانت مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة نفسھا ال تحتوي على وظیفة •
الطي الكھربائي أو فشلت وظیفة الطي الكھربائي، فیمكن إجراء 

تقوم بطیھا عن طریق الطي الیدوي فیرجى  الطي الیدوي. إذا
استعادتھا یدویًا. عند إجراء االستعادة الیدویة ، إذا سمعت صوت 

 النقرة فھذا یعني اكتمال االستعادة.

كن حذًرا عند تشغیل وظیفة الطي الكھربائي لمرآة الرؤیة الخلفیة •
 صابعك من قرص مرآة الرؤیة الخلفیة وقاعدتھا. الخارجیة لمنع 

 وظیفة التدویر لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة *
یمكن لوظیفة التدویر التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس 
السیارة في تدویرمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة تلقائیًا إلى زاویة معینة 

 عند عكس السیارة لمساعدة السائق في مراقبة الوضع الخلفي.

لتدویر التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة طر یقة تخزین موضع ل
 في عكس السیارة

. طریقة تشغیل تحزین الموضع للتدویر الیدوي لمرآة الرؤیة الخلفیة 1
 الخارجیة  في عكس السیارة

"، وقم بالدخول إلى ONقم بتبدیل مفتاح البدء إلى الموضع " –
ملحقات أخرى  قات الجسم ملح إعدادات النظام نظام الصوت 

  الضبط الیدوي لزاویة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة" لتشغیل وظیفة
 "التدویر الیدوي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة".

 ".Rاضغط على دواسة الفرامل وقم بتبدیل الترس إلى ترس " –

لمقابل لموضع اضبط مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة على الجانب ا –
مناسب لعكس السیارة، وحرر دواسة الفرامل بعد الضبط، ویتم تخزین 
ھذا الموضع كموضع التدویر لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس 

 السیارة.

. طریقة تشغیل تحزین الموضع للتدویر التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة 2
 الخارجیة  في عكس السیارة

"، وقم بالدخول إلى" ONلبدء إلى الموضع "قم بتبدیل مفتاح ا –
ملحقات أخرى  ملحقات الجسم  إعدادات النظام نظام الصوت 

  لخلفیة الخارجیة" لتشغیل وظیفة الضبط التلقائي لزاویة مرآة الرؤیة ا
 "التدویر التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة"

ات" للتدویر التلقائي لمرآة الرؤیة انقر فوق الزر الناعم "إعداد –
الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة لضبط مرآة الرؤیة الخلفیة 
لجانبین إلى موضع مناسب لعكس السیارة. وبعد  الخارجیة على كال ا
اكتمال الضبط انقر فوق الزر الناعم"موافق" ویتم تخزین ھذا الموضع 

 جیة  في عكس السیارة.في موضع التدویرلمرآة الرؤیة الخلفیة الخار

لیدوي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس  تنشیط الوظیفة للتدویر ا
 السیارة

تكون الوظیفة "للتدویر الیدوي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة في  –
 عكس السیارة" في نظام الصوت في حالة التشغیل.

 ، ویتم الضغط على"ONیتم تبدیل مفتاح البدء إلى وضع " –
 ".Rدواسة الفرامل، ویتم تبدیل الترس إلى ترس "

" أو Lتقوم بتحدید مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة على الجانب " –
"R." 

في ھذا الوقت سوف تنقلب امرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة إلى –
 الموضع المخزن.
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لتدویر التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في ع كس تنشیط الوظیفة ل
 السیارة

تكون مفتاح "الضبط التلقائي لزاویة مرآة الرؤیة الخلفیة  –
 الخارجیة "في عكس السیارة" في نظام الصوت في حالة التشغیل.

، ویتم الضغط على "ONیتم تبدیل مفتاح البدء إلى وضع " –
 ".Rدواسة الفرامل، ویتم تبدیل الترس إلى ترس "

ؤیة الخلفیة الخارجیة على كال في ھذا الوقت یتم  تنقلب مرآة الر –
 الجانبین تلقائیًا إلى الموضع المخزن في نفس الوقت.

 تذكیر 

ثواٍن أو إذا  10" ألكثر من Rإذا یتم تبدیل الترس من الترس "•
كم / ساعة، أو تمت استعادة زر  10تجاوزت سرعة السیارة 

ع االختیار إلى حالة مسطحة، فستعود المرآة تلقائیًا إلى الموض
 السابق.

تتأثر الوظیفة للتدویر الیدوي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في •
، وال تتأثر الوظیفة للتدویر "R" أو "Lعكس السیارة باختیار "

التلقائي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة باختیار 
"L" أو "R"  

 

 وظیفة إزالة الصقیع والضباب

 
ضيء ضوء إشارة  الزر أي یتم تشغیل فیاضغط على الزر –

وظیفة إزالة الصقیع والضباب ویمكن إزالة الضباب أو الصقیع على 
 مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة والزجاج األمامي الخلفي.

دقیقة؛ اضغط  15یتم إیقاف تشغیل الوظیفة تلقائیًا بعد حوالي  –
ثناء العمل؛ على الزر مرة أخرى إلیقاف تشغیل الوظیفة یدویًا في أ

ینطفئ ضوء إشارة الزر بعد إیقاف تشغیل وظیفة إزالة الصقیع 
 والضباب.

 مالحظة 

بعد إیقاف تشغیل وظیفة إزالة الصقیع والضباب تلقائیًا، إذا كنت ال •
 تزال بحاجة إلى مسح الضباب أو الصقیع، فاضغط على زر 

 مرة أخرى.

مستمر لفترة طویلة  ال تستخدم وظیفة إزالة الصقیع والضباب بشكل•
 ، وإال قد یتلف السخان بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

إذا لم تكن بحاجة إلى استخدام وظیفة إزالة الصقیع والضباب، •
 فیرجى إیقاف تشغیل ھذه الوظیفة لتجنب ھدر طاقة البطاریة.
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حاجب الشمس  4.3.6

ب قم بخفض حاجب الشمس على جانب السائق أو جانب الراك –
لمنع ضوء الشمس الداخل من الزجاج  Aاألمامي في اتجاه السھم 

 األمامي.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام مرآة الغرور، بعد تقلیب حاجب  –
. وفي نفس Bالشمس لألسفل ورفع غطاء مرآة الغرور في اتجاه السھم 

 الوقت سیضيء تلقائیًا ضوء مرآة الغرور.

على جانب السائق أو جانب بعد التقلیب ألسفل حاجب الشمس  –
الراكب األمامي، اسحبھ وإخراجھ من الحامل المتحرك في اتجاه السھم 

C .لحجب ضوء الشمس من النافذة الجانبیة 

 تذكیر

د أن تكون  " أو ب OFFعندما یكون مفتاح البدء في الموضع "
 السیارة مقفلة لبضع دقائق سینطفئ ضوء مرآة الغرور تلقائیًا.

عد ومرافق التخزین مقا 4.4
 مساند الرأس  4.4.1

إن الضبط الصحیح لمسند الرأس ھو مھم جدًا ویمكن حمایة السائق 
 والركاب وتقلیل معدل إصابات الحوادث.

یجب على السائق والراكب ضبط مسند الرأس إلى الموضع الصحیح 
 وفقًا لشكل الجسم الذاتي. )كما ھو موضح في الشكل(
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 تحذیر

جل الحد من مخاطر وقوع إصابات في الحوادث، یجب مراعاة من أ
 ما یلي بدقة:

 ال تضبط مسند الرأس أثناء القیادة.•
یجب أن یكون مسند الرأس دائًما في وضع التثبیت. إذا تم إزالة •

د  ف  مسند الرأس أو تم تثبیت مسند الرأس بشكل غیر صحیح
 یتعرض السائق والراكب إلصابة خطیرة في حادث.

ینطبق على الضبط الیدوي (ضبط ارتفاع مسند الرأس للمقعد األمامي 
 * )لمسند الرأس رباعي االتجاھات

 ضبط مسند الرأس لألمام أو الخلف

اضغط مع االستمرار على زر القفل وادفع مسند الرأس في اتجاه  –
 لضبط مسند الرأس لالنزالق لألمام أو للخلف. Bأو السھم  Aالسھم 

 الرأس ألعلى وألسفلضبط مسند 

ألعلى : ارفع مسند الرأس إلى الموضع المطلوب مباشرة في  –
 .C -اتجاه السھم

ألسفل : اضغط مع االستمرار على زر القفل واضغط على مسند  –
 .D -الرأس ألسفل إلى الموضع المطلوب في اتجاه السھم

 ینطبق على الضبط الیدوي(ضبط ارتفاع مسند الرأس للمقعد األمامي 
 * )لمسند الرأس في اتجاھین

واضغط ألسفل  ①ألسفل : اضغط مع االستمرار على زر القفل  –
 على مسند الرأس إلى الموضع المطلوب.

 ألعلى : ارفع مسند الرأس مباشرة إلى الموضع المطلوب. –

 كیر ت

طریقة ضبط مسند الرأس للمقعد الخلفي ھي نفس طریقة الضبط 
 عد األمامي في اتجاھین. مالیدوي لمسند الرأس لل
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المقاعد األمامیة  4.4.2

 تذكیر

عند قیاس عمق وسادة المقعد یجب تعدیل الوضعین األمامي والخلفي 
للمقعد إلى منتصف سكة الشریحة، كما یجب تعدیل مسند ظھرالمقعد 

 .)درجة 25(لحالة االستخدام العادیة 

 تحذیر

ألمامیة، فقد یتم اإلمساك بھا بین ال تضع أشیاء تحت المقاعد ا•
 المقعد و سكة الشریحة، مما یمنع المقعد من القفل.

نظًرا ألن تعدیل المقعد سینحرف حتًما عن وضع الجلوس الصحیح •
، فمن السھل التسبب في وقوع إصابات ، لذلك ال یمكن تعدیل 

 المقعد األمامي إال عندما تكون السیارة في حالة توقف تام.
، ال تزال آلیة  " OFFن یكون مفتاح البدء في وضع " بعد أ•

تعدیل المقعد الكھربائي تعمل ، ویجب عدم ترك األطفال وحدھم في 
السیارة لمنعھم من تشغیل المقعد الكھربائي عن طریق الخطأ 

 والتسبب في الحوادث.

-

 *تھویة المقعد 

 ."ON" قم بتبدیل مفتاح البدء إلى الموضع  –

قم بتبدیل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في مكیف الھواء، انقر   –
، أدخل الصفحة التالیة لتحدید تروس  أو  فوق الزر الناعم ①

تھویة المقعد أو أوقف وظیفة تھویة المقعد. 

توقف  مشھد  تحكم

من  متزا صف 
خلفي 

أو لتشغیل وظیفة تھویة  – أو انقر فوق الزر الناعم 
المقعد. 

انقر فوق الزر الناعم  إلیقاف تشغیل وظیفة تھویة المقعد. –

و  یحتوي تھویة المقعد على ثالثة تروس تھویة أي  و و
تقابل ثالث قوات ریاح تھویة مختلفة للمقعد منھا الترس الثالث لدیھ 

أعلى قوة ریح، تلیھ الترس الثاني، والترس األول لدیھ أقل قوة ریاح. 

أثناء التھویة التلقائیة، أو أو إذا قمت بالنقر فوق الزر الناعم 
فسوف یخرج من التھویة التلقائیة ویغیر الترس بناءً على ترس التھویة 

الحالي. 

توقف  تحكم  مشھد 

من  متزا صف خلفي 
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 تذكیر

مفتاح تھویة المقعد بدون زر فعلي وال یعرض على الواجھة الرئیسیة 
لة تكییف  لنظام الصوت؛ فیجب علیك النقر فوق منطقة عرض حا

ة الیسرى السفلیة أو الزاویة الیمنى السفلیة لواجھة الھواء في الزاوی
 نظام الصوت للدخول إلى واجھة التحكم في تكییف الھواء للتعدیل.

یمكن تشغیل أو إیقاف تشغیل وظیفة التھویة التلقائیة عن طریق " 
المقعد  مكیف الھواء والمقعد إعدادات النظام نظام الصوت 

  لمقعد السائق أو التھویة والتدفئة التلقائیة التھویة والتدفئة التلقائیة
 لمقعد الراكب األمامي".

نظام ذاكرة للمقعد أو مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة *
 زر ذاكرة المقعد

 SETزر  ①

 1زر الموضع الـ②

 2زر الموضع الـ③

 3زر الموضع الـ④

 مالحظة

تحتوي على  یشیر ھذا المقعد إلى مقعد السائق، والمقاعد األخرى ال
 وظیفة ذاكرة.

86



 . نظام التشغیل والتجھیزات4

95 

 

 تخزین الموضع
 . اضبط موضع المقعد وموضع مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة.1

 .SET. اضغط على زر 2

 2أو زر الموضع الـ 1واضغط على زر الموضع الـ SET. حرر زر 3
ثواٍن وستصدر مجموعة العدادات  3في غضون  3أو زر الموضع الـ

أن یتم تخزین موضع المقعد الحالي صوت اإلشارة "دي" ویعني 
 وموضع مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة بنجاح.

 استخراج موضع الذاكرة
 . االستخراج السھل1

" أو ACC" أو "OFFعندما یقع مفتاح البدء في أوضاع " –
"ON" وكان ترس ناقل الحركة في ترس "P" اضغط لفترة قصیرة ،

اج معلومات الموضع الموضع الثالثة الستخر1/2/3على أي من 
 المقابلة.

 . االستخراج العادي2

" وكان ترس ناقل ONعندما یقع مفتاح البدء في الموضع " –
 1/2/3، اضغط لفترة طویلة على أي من "Pالحركة في الترس غیر "

الموضع الثالثة الستخراج معلومات الموضع المقابلة. إذا قمت بتحریر 
سیتم مقاطعة االستخراج على زر الموضع أثناء عملیة االستخراج ف

 الفور.

 المقعد الترحیبي
تشغیل أو إیقاف تشغیل ھذه الوظیفة عن طریق" نظام الصوت ل
 إعدادات النظام  مقعد تكییف الھواء  مقعد  وظیفة ترحیب

 المقعد". عندما تكون الوظیفة قید التشغیل:

ق، " وفتح باب السائOFFعند تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع " –
 سیعود المقعد تلقائیًا إلى موضع الترحیب.

دیل مفتاح البدء إلى الوضع " – ، سیعود المقعد تلقائیًا "ONعند تب
 إلى موضعھ األصلي.

 مالحظة 

إذا تم تغییر موضع المقعد یدویًا بعد العودة إلى موضع الترحیب، فلن 
" ON" یتم تشغیل المقعد تلقائیًا بعد تبدیل مفتاح البدء إلى الموضع

 مة. في المرة القا

شركة جي أیھ سي وظیفة  الذاكرة واالسترجاع المرتبطة بحساب 
 للسیارات

شركة جي أیھ سي تعمل وظیفة التحكم في السیارة في نظام حساب 
شركة جي أیھ سي على ربط إعدادات السیارة بحساب  للسیارات
على موضع  الذكي. یمكن للسائقین المختلفین الحصول تلقائیًا للسیارات

مثل موضع المقعد وزاویة مرآة الرؤیة الخلفیة (القیادة المرتبط 
مثل وظیفة الترحیب ووظیفة التدویر (ومعلومات تكوین السیارة )وإلخ

عن طریق )لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة  في عكس السیارة وإلخ
 الذكي. شركة جي أیھ سي للسیاراتتسجیل الدخول إلى حساب 
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 مرتبطة بالحساب . ذاكرة1

بعد تسجیل الدخول إلى الحساب عندما یقوم المستخدم بتعدیل  –
المقعد أو مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة یدویًا. في ھذا الوقت ستظھر 
الواجھة الرئیسیة لنظام الصوت مربعًا لتذكیر المستخدم في حفظ موضع 

ویتم حفظ   السائق الحالي أم ال. عندما ینقر المستخدم على زر الحفظ
 الموضع الحالي في الحساب المقابل.

 . وظیفة االسترجاع المرتبطة بالحساب2

عندما یقوم المستخدم بتسجیل الدخول إلى الحساب، سیتم ضبط  –
المقعد أو مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة تلقائیًا على موضع الذاكرة 

 المطابق لحساب تسجیل الدخول.

م عندما ینقر المستخدم على  – زر االستعادة في المربع المنبثق، سیت
ضبط المقعد أو مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة تلقائیًا على موضع الذاكرة 

 المقابل لحساب تسجیل الدخول.

 تذكیر 

لترحیب و ظیفة التدویر لمرآة الرؤیة الخلفیة  ترتبط وظیفة ا
 یارة بوظیفة الحساب. الخارجیة  في عكس ال

 

 على المفتاح الذكي* التعرف التلقائي
لتشغیل أو إیقاف تشغیل ھذه الوظیفة عن طریق "نظام الصوت 

 إعدادات النظام  مقعد تكییف الھواء  التعرف التلقائي على
 عندما تكون الوظیفة قید التشغیل: المفتاح الذكي ".

عندما یترك المستخدم السیارة بالمفتاح الذكي ویقفل السیارة، یتم  –
المقعد المستخدم وموضع مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة تخزین موضع 

 المستخدم عند مغادرة السیارة ویرتبط بالمفتاح الذكي الحالي.

عندما یقوم باستخدام المفتاح الذكي ھذا مرة أخرى إللغاء قفل  –
السیارة، یتم تعدیل المقعد ومرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة تلقائًیا إلى 

 زینھ المرتبط بالمفتاح ھذا.الموضع الذي یتم تخ

 تذكیر 

بالمفتاح والموضع المخزن في مفتاح الذاكرة   الموضع المرتب
 ا البعض. مستقالن عن بعضھ

 

 المقاعد الخلفیة  4.4.3
 مسند الذراع المركزي للمقاعد الخلفیة

 
وأدره إلى األمام الستخدام مسند الذراع  ①اضغط على المفتاح  –

 المركزي.

 تذكیر 

ال یمكن ألي شخص للجلوس على مسند الذراع المركزي. إذا كنت 
بحاجة إلى الجلوس في المقعد األوسط في الخلف، فیجب إعادة مسند 

 ظھر. الذراع المركزي إلى مسند ا
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 مرافق التخزین  4.4.4
 حجرة تخزین للوحة الباب الداخلیة

 
یرھا من یمكنك وضع زجاجات المشروبات وكتیبات الخرائط وغ –

 العناصر. 

 صندوق التخزین الموجود على لوحة الحمایة السفلیة لغرفة القیادة

 
افتح صندوق التخزینالموجود على لوحة الحمایة السفلیة لغرفة  –

 القیادة في اتجاه السھم للسماح بوضع العناصر الصغیرة.

دفع صندوق التخزین لألمام حتى تسمع صوت "نقرة" یعني  –
 إغالقھ.

 ق تخزین أمام لوحة العداداتصندو

 
لتخزین لفتحھ تلقائیًا یمكن  – بعد الضغط على غطاء صندوق ا

 وضع العناصر الصغیرة.

 تذكیر 

بالنسبة للطرازات المجھزة بوظیفة الشحن الالسلكي للھاتف المحمول 
*، ھذه المنطقة ھي منطقة شحن السلكي للھاتف المحمول. یجب 

لالسلكي للھاتف المحمول قبل وضع إیقاف تشغیل وظیفة الشحن ا
 104=> انظر الصفحة األشیاء.
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 فتحة الھاتف المحمول في الصف األمامي

 
 یمكن وضع الھاتف المحمول. –

 فتحة الھاتف المحمول في الصف الخلفي

 
اضغط على مفتاح مسند الذراع المركزي ثم أخفض مسند الذراع  –

 محمول.المركزي إلى األمام لوضع الھاتف ال

 فتحة تخزین تحت لوحة العدادات

 
 وغیرھا من العناصر. iPadیمكن وضع الكتب و  –
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 حجرة التخزین خلف صندوق مسند الذراع المركزي األمامي

 
اضغط لفتح حجرة التخزین خلف صندوق مسند الذراع المركزي  –

 األمامي، یمكنك وضع العناصر الصغیرة.

 لخلفيصندوق مسند الذراع المركزي ا

 
اضغط على مفتاح مسند الذراع المركزي ثم أخفض مسند الذراع  –

 المركزي إلى األمام

وارفع غطاء صندوق مسند الذراع  ①اضغط على المفتاح  –
 المركزي الخلفي لفتحھ، یمكنك وضع عناصر صغیرة.

 حامل األكواب

 
حامل األكواب للصف األمامي : بعد الضغط على غطاء حامل  –

ا ، یمكن وضع زجاجات األكواب  للصف األمامي لفتحھ تلقائیً
 المشروبات.
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حامل األكواب للصف الخلفي : اضغط على مفتاح مسند الذراع  –

المركزي ثم أخفض مسند الذراع المركزي إلى األمام، ثم بعد الضغط 
ا، یمكن وضع  على غطاء حامل األكواب للصف الخلفي لفتحھ تلقائیً

 زجاجات المشروبات.

 تحذیر 

لساخنة على حامل األكواب وإال قد یتم سكب  ال تضع المشروبات ا
ادة مما یؤدي إلى حروق السائق  المشروبات الساخنة أثناء الق

  أوالراكب
 

 علبة النظارات

 
اضغط على علبة النظارات، ستفتح علبة النظارات ببطء، یمكنك  –

 وضع أشیاء صغیرة مثل النظارات الشمسیة.

علبة النظارات حتى تسمع صوت "نقرة" مما یعني إغالق ادفع  –
 علبة النظارات.

 صندوق القفازات للراكب األمامي

 
افتح صندوق القفازات ویمكنك وضع عناصر مثل أكیاس  –

 الملفات.

ادفع صندوق القفازات لموضعھ األصلي حتى تسمع صوت  –
 "نقرة" إلغالق صندوق القفازات.

 ر تحذ 

یارة قید التشغیل یجب إغالق صندوق القفازات وإال عندما تكون الس
في حالة الكبح في حاالت الطوارئ أو الحوادث قد تطیر محتویات 

 الركاب. صندوق القفازات وتؤذي
 

 

92



 . نظام التشغیل والتجھیزات4

101 

 صندوق مسند الذراع المركزي األمامي

لفتح غطاء صندوق مسند الذراع  ①اضغط على المفتاح  –
 ظ وعناصر أخرى.المركزي األمامي ویمكنك وضع محاف

 حقیبة التخزین خلف مسند الظھر للمقعد األمامي

اسحب حقیبة التخزین للخلف لوضع الكتب والمظالت القابلة  –
 للطي وغیرھا من العناصر.

 وظیفة التخزین البارد لصندوق مسند الذراع

باتجاه عقارب الساعة لتشغیل  ①أدر مفتاح التخزین البارد  –
 رد.وظیفة التخزین البا

عكس اتجاه عقارب الساعة إلیقاف  ①أدر مفتاح التخزین البارد –
 تشغیل وظیفة التخزین البارد.
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 تذكیر 

نظًرا ألن وظیفة التخزین البارد لصندوق مسند الذراع یتم تشغیلھا 
بواسطة الھواء البارد ألنبوب تھویة تكییف الھواء، فیجب تشغیل 

 .مكیف الھواء أوالً عند استخدامھا

لبارد لصندوق مسند الذراع مع درجة  تتوافق درجة حرارة التخزین ا
 الحرارة المحددة في الصف الخلفي.

 

 مقبس الطاقة  4.4.5
 مقبس الطاقة للصف األمامي

 
، افتح غطاء مقبس "ON" أو "ACCعندما یكون مفتاح البدء " –

 الطاقة األمامي لتوصیل الجھاز الذي سیتم شحنھ الستخدامھ.

 كیرتذ 

 واط120فولت / 12یمكن أن یدعم المقبس أجھزة  
 

 للصف األمامي USBواجھة 

 
، بعد  "ON" أو "ACCعندما یكون مفتاح البدء في وضع " –

ا، یمكن استخدام واجھة  لتخزین لفتحھ تلقائیً الضغط على غطاء خزان ا
USB .للصف األمامي عند توصیلھا بجھاز محمول 

 تذكیر 

 األمامیة للشحن أو نقل البیانات. USBجھة یمكن استخدام وا
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 للصف الخلفي USBواجھة 

" یمكن ON" أو "ACCعندما یكون مفتاح البدء في وضع " –
 للصف الخلفي عند توصیلھا بجھاز محمول. USBاستخدام واجھة 

 كیر ت

 . لشح الخلفیة ھي فقط ألغراض  USBواجھة 

 مالحظة

كھربائي بالسیارة، ال تقم أبدًا بتوصیل معدات لتجنب تلف النظام ال•
 تولید الطاقة بمقبس الطاقة.

لبي لوائح التوافق • استخدم فقط المعدات الكھربائیة التي ت
 الكھرومغناطیسي الوطنیة.

ة  عند تشغیل مفتاح البدء أو إیقاف تشغیلھ، افصل أجھزة المشحو•
ات  ب تقلھذه األجھزة بسب مقبس الطاقة لتجنب تلف المتصلة 

 الجھد.

 تحذیر

یحظر استخدام مقابس الطاقة عندما ال یكون ھناك أحد في •
السیارة. یمكن أن یتسبب االستخدام غیر السلیم لمقبس الطاقة في 

 نشوب حریق بسھولة.
 ال تدع األطفال یشغلون مقبس الطاقة.•
 كھربائیة عالیة الطاقة. یحظر استخدام المعدات ا•
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صندوق األمتعة  4.4.7
لضمان استقرار قیادة السیارة، یجب وضع األشیاء بالتساوي قدر
اإلمكان عند تحمیل األمتعة، ویجب وضع األشیاء الثقیلة في مقدمة 

 صندوق السیارة.

 تحذیر

ر مركز ثقل السیارة؛ إذا عند نقل أشیاء ثقیلة بالسیارة سیتغی•
انزلقت األشیاء الثقیلة الموجودة في صندوق السیارة فجأة، فسوف 

 یؤدي إلى تغییر استقرار السیارة.
یجب تثبیت االشیاء الموجودة في صندوق السیارة، وإال فقد تطیر •

األشیاء إلى األمام في حالة فرملة الطوارئ أو وقوع حادث، مما 
 ب في السیارة.یؤدي إلى  إصابة الركا

یحظر وضع البضائع الخطرة القابلة لالنكسار واالشتعال واالنفجار •
 ! في صندوق السیار

 العناصر المرفقة بصندوق السیارة
 مثلث التحذیر

 افتح غطاء صندوق السیارة لوجد مثلث التحذیر في الداخل. –

 األدوات المرفقة بالسیارة / اإلطارات االحتیاطیة

جادة الموجودة على صندوق السیارة لوجد األدوات أخرج الس–
 واإلطارات االحتیاطیة في الداخل.
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 الملحقات والتعدیالت  4.4.8
عند إخراج السیارة من المصنع ، یتم لصق ملصقات البیانات والعالمات 
على غطاء خزان الوقود وغطاء غرفة المحرك األمامیة وإطار القفل 

یتم وضع بیانات ومعلومات مھمة حول وأجزاء السیارة األخرى، و
استخدام السیارة علیھا. ال تقم بإزالة الملصقات والعالمات أو إتالفھا، 
ویجب المحافظة دائًما على البیانات والمعلومات علیھا واضحة وقابلة 

 للقراءة.

تستخدم شركتنا أحدث تقنیات األمان لتصمیم ھذه السیارة للتأكد من أن 
أمان نشط ممتاز وأمان سلبي ممتاز. لذلك، للحفاظ  ھذه السیارة لدیھا

على الخصائص الممتازة لھذه السیارة، یرجى التأكد من استشارة متجر  
 قبل تثبیت الملحقات أو استبدال األجزاء شركة جي أیھ سي للسیارات

یوصى دائًما باستخدام الملحقات واألجزاء المعتمدة من قبل شركتنا. إذا 
ر غیر تابعة للشركة، فلن تتعھد الشركة بضمان تم تركیب قطع غیا

 الجودة.

 تحذیر 

إذا یتم تركیب الملحقات غیر المناسبة أو تعدیل السیارة  قد یؤثر 
یؤدي إلى وقوع   ذلك على استقرار السیارة واألداء اآلخر، وق

 حادث االصابات خطیرة.

تصاالت إذا كنت ترید تركیب ھاتف السیارة وجھاز اإلنذار ومعدات اال
الالسلكیة ذات االستخدام المزدوج ونظام الصوت منخفض الطاقة وما 
إلى ذلك، یجب علیك التأكد من أنھا ال تتداخل مع نظام التحكم في 

 .)ABS(الكمبیوتر في السیارة مثل نظام منع انغالق المكابح 

 قبل تثبیت أي ملحقات یرجى مالحظة:

م األضواء وال یؤثر على . تأكد من أن المرفق ال یتسبب في تعتی1
 التشغیل العادي أو األداء للسیارة.

. بالنسبة للمركبات المزودة بالوسادة الھوائیة الستائریة الجانبیة ال تقم 2
وعبر نوافذ األبواب الخلفیة. ألن  Bبتركیب الملحقات على العمود 

تركیب الملحقات في ھذه المناطق سیمنع الوسادة الھوائیة الستائریة 
 انبیة من العمل بشكل صحیح.الج

 تذكیر 

مثل مساند الرأس (عندما یتم تركیب منتجات التزیینیة داخل السیارة 
قد  )وأغطیة المقاعد ووسادات القدم وواقیات الشمس وما إلى ذلك

على المركبات  تحتوي منتجات التزیینیة الداخلیة منخفضة الجودة
ة وتنبعث منھا  الوطنالعضویة المتطایرة التي ال تفي بالمعاییر 

روائح غیر عادیة قد تؤثر على جودة ھواء السیارة ؛ یوصى باختیار 
 صلیة عالیة الجودة لضمان بیئة قیادة مریحة. منتجات 
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 تعدیل السیارة
تفكیك األجزاء الموجودة في السیارة أو استبدال األجزاء األصلیة بطرز 

ابعة لجي أیھ سي سیؤدي الت شركة جي أیھ سي للسیاراتغیر تابعة لـ
ذلك إلى إلحاق ضرر خطیر باستقرار السیارة وموثوقیتھا. على سبیل 

 المثال ما یلي:

تركیب العجالت واإلطارات األكبر أو األصغر سیتداخل مع  –
 وغیرھا من األنظمة. )ABS(التشغیل العادي لنظام منع انغالق المكابح

رافق السالمة إلى قد یؤدي تعدیل عجلة القیادة وغیرھا من م –
 تعطل النظام.

 تحذیر

یمكن أن یتسبب التعدیل غیر المناسب للسیارة أو تركیب الملحقات •
غیر المناسبة في حدوث أعطال وحوادث بسھولة. نوصي بأن 
یستخدم دائًما الملحقات واألجزاء المعتمدة من قبل شركتنا لقد تم 

للملحقات  ق من قابلیة التكیف والموثوقیة والسالمة التح
 مذكورة أعاله بدقة من قبل شركتنا. واألجزاء ا

 تحذیر

قد یؤدي التعدیل أو الصیانة غیر السلیمین للسیارة إلى إضعاف •
التأثیر الوقائي للوسادة الھوائیة مما یؤدي إلى فشل النظام وحتى 
حوادث ممیتة. ال تقم بتركیب أو توصیل الملحقات مثل حامالت 

ت الھاتف المحمول بغطاء مجموعة الوسادة األكواب وحامال
 الھوائیة أو في نطاق عمل الوسادة الھوائیة

تعدیل المحرك أو (یؤثر التشغیل أو التعدیل غیر السلیمین للسیارة •
 )نظام الكبح أو المكونات التي تؤثر على أداء العجالت واإلطارات

 على وظیفة نظام الوسادة الھوائیة حتى أنھ یسببت في حادث
 إصابات خطیرة.

 ال تقم بتثبیت العجالت واإلطارات غیر المعتمدة من قبل شركتنا.•
تعدیل مقدمة السیارة وغرفة المحرك األمامیة قد یؤدي إلى •

دة على  إضعاف أداء حمایة المشاة للسیارة وانتھاك لوائح القي
 الطریق.
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 نظام المكیف  4.5
 تعلیمات عامة 4.5.1

الھواء تصفیة حبوب اللقاح والغبار التي یتم إدخالھا  یمكن لمصفاة مكیف
 من مدخل الھواء لنظام مكیف الھواء.

یجب تنظیف مصفاة مكیف الھواء واستبدالھا بانتظام وفقًا لـ "جدول 
 .))كتیب الضمان((الصیانة الدوریة" في 

إذا كانت السیارة غالبًا ما تكون مدفوعة في مناطق ذات نوعیة ھواء 
جب تقصیر دورة استبدال مصفاة مكیف الھواء. إذا لم یكنسیئة ، فی

تدفق الھواء الذي تم تصریفھ من مخرج ھواء مكیف الھواء سلسًا 
كالعادة، فقد یكون السبب في ذلك ھو مصفاة مكیف الھواء متسخة للغایة 
ومسدودة، ویجب تنظیف مصفاة مكیف الھواء أو استبدالھا في أقرب

 وقت ممكن.

 تحذیر

كان الھواء في السیارة عكًرا فإنھ سیجعل السائق عرضة  إذا
لإلرھاق والنفسیة السیئیة وتشتت االنتباه وحتى التسبب في 
الحوادث مما یتسبب في وقوع إصابات ؛ یجب استخدام وضع 

 دوران الھواء وفقًا للحالة الفعلیة.

 

 مالحظة 

ح لھا رائحة مثل ال التبرید أو الریا(إذا تعطل نظام تكییف الھواء 
التابعة  شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى متجر    یرجى الذھا )وإلخ

 ت للصیانة. لشركة جي أیھ سي  للسیار

 تذكیر

" یمكن تشغیل نظام ONعندما یكون مفتاح البدء في الموضع "•
 تكییف الھواء.

عندما یكون مكیف الھواء في وضع التشغیل سیكون ھناك قطرالماء •
سیارة؛ إذا تم تشغیل مكیف الھواء لفترة طویلة في حالة في أسفل ال

وقوف السیارات فسیكون ھناك تراكم للمیاه في الجزء السفلي من 
 السیارة وھو أمر طبیعي.

یجب تنظیف الثلج والجلید واألوراق على لوح ممسحة الزجاج •
األمامي بانتظام لتجنب انسداد مدخل ھواء مكیف الھواء وضمان 

 العادي لنظام تكییف الھواء. دخول الھواء

یمكن لنظام تكییف الھواء زیادة تأثیره إلى أقصى حد بعد إغالق 
النوافذ وفتحة السقف ؛ ولكن عندما تكون درجة الحرارة في السیارة 
مرتفعة بعد إغمار الشمس الالھبة، یجب علیك أوالً فتح النوافذ لفترة 

ثم استخدام مكیف  ة داخل السیارة بالتبدد، وجیزة للسماح للحرا
 الھواء لتبرد.
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 نظام المكیف 4.5.2

 

 )الجانب األیسر(زر تعدیل درجة الحرارة   ①

②   AUTO  زر الوضع التلقائي 

③   A/C  زر التبرید 

④   OFF زر إیقاف التشغیل 

 زر إزالة الصقیع والضباب للزجاج األمامي ⑤

 زر تعدیل سرعة الریاح ⑥

 اء الداخلي والخارجي*زر تدویر الھو ⑦

 زر تدویر الھواء الداخلي* –

زر إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي ومرآة الرؤیة  ⑧
 الخلفیة الخارجیة*

 زر إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي* –

 زر وضع خروج الھواء ⑨

 )الجانب األیمن(زر تعدیل درجة الحرارة  ⑩

 

 ماميبالصف األتحكم اللوحة 

 خلفيبالصف التحكم اللوحة 
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 * )الصف الخلفي(زر ارتفاع درجة الحرارة ⑪

 * )الصف الخلفي(زر انخفاض درجة الحرارة ⑫

 تذكیر

یمكن أیضًا التحكم في نظام تكییف الھواء عن طریق الضغط على •
أي زر على لوحة التحكم في تكییف الھواء لتبدیل واجھة عرض 

 نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكییف الھواء.

م  یمكن ضبط بعض الوظائف الخاصة• لنظام تكییف الھواء في نظا
مكیف الھواء  مقعد تكییف الھواء  الصوت "إعدادات النظام 

 ".)إعدادات مكیف الھواء إعدادات السیارة (

 إعدادات درجة الحرارة
*أو أوالضغط على(  ارفع أو اضغط على الزر

 0.5الرتفاع درجة الحرارة أو انخفاضھا وتعدیل درجة الحرارة  )* 
 مئویة في كل خطوة. درجة

درجة  31.5و18.5یمكن ضبط درجة الحرارة المحددة بین  –
درجة مئویة  18.5مئویة. عندما تكون درجة الحرارة المحددة أقل من 

أكثر من  HIوتعرض درجة الحرارة  LOفتعرض درجة الحرارة 
 درجة مئویة. 31.5

على  سیحافظ النظام HIأو  LOفي الوضع التلقائي عند الدخول إلى 
 تشغیل حجم الھواء الكبیر.

درجة  25.0في الوضع التلقائي یوصى بضبط درجة الحرارة على 
مئویة للحصول على درجة الحرارة المثالیة داخل السیارة ویمكن ضبط 

 درجة الحرارة بنفسك إذا لزم األمر.

A/C  زر التبرید 
زر التبرید یضيء ضوء الزر مما یعني أن  A/Cعند الضغط على 

 م تكییف الھواء یقوم بتشغیل وظیفة التبرید.نظا

زر التبرید مرة أخرى ینطفئ ضوء الزر مما   A/Cعند الضغط على 
 یعني أن نظام تكییف الھواء یوقف وظیفة التبرید.

 الوضع التلقائي
م تكییف  AUTOقم بالضغط على الزر  فسیضيء ضوء الزر ویبدأ نظا

لیة وفقًا الھواء الوضع التلقائي وسیتم التحكم تلق ائیًا في الوظائف التا
 لدرجة الحرارة المضبوطة:

 درجة حرارة الھواء المخرج –

 حجم الھواء لمخرج الھواء –

 وضع خروج الھواء –

 وضع دوران الھواء –

 حالة عمل وظیفة التبرید لمكیف الھواء –

 حالة العمل لمنقي الھواء باألیونات السالبة–

م للخروأو الزر اضغط على الزر  ج من الوضع التلقائي لنظا
 تكییف الھواء.
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 إعدادات سرعة الریاح
الرتفاع أو انخفاض سرعة الریاح في  ارفع أو اضغط على الزر

مستوى واحد. سیتم عرض مستوى سرعة الریاح المقابلة على شاشة 
 نظام الصوت.

في الوضع التلقائي سیتحكم نظام تكییف الھواء تلقائیًا في سرعة الریاح 
لجعل درجة الحرارة داخل السیارة تصل إلى القیمة المستھدفة. اضغط 

 یخرج نظام تكییف الھواء من الوضع التلقائي. على الزر

 إیقاف تشغیل مكیف الھواء
إلیقاف تشغیل نظام تكییف الھواء. بعد إیقاف  OFFاضغط على الزر

 و  و  تشغیل نظام تكییف الھواء یمكنك تشغیل األزرار
فعال دون تشغیل نظام تكییف الھواء ؛ ولكن إذا قمت بتشغیل بشكل 

* فلن یكون لھا تأثیر ؛ إذا *و الزر  والزر الزر
لتشغیل  والزر والزر A / Cوالزر  AUTOقمت بتشغیل الزر 
 نظام تكییف الھواء.

ینطبق على الطرز المجھوزة بدوران الھواء الداخلي (دوران الھواء 
 )والخارجي التلقائي

 التحكم التلقائي في الدوران الداخلي والخارجي

عندما یكون ضوء الزر األیسر قید التشغیل،  اضغط على الزر 
یدخل دوران الھواء في وضع التحكم التلقائي في الدوران الداخلي 

 والخارجي.

یتحكم ھذا الوضع تلقائیًا في وضع دخول الھواء وفقًا لجودة الھواء 
ودة الھواء خارج السیارة سیئة یتم تغییر وضع الخارجیة. عندما تكون ج

دخول الھواء إلى دوران داخلي؛ عندما تكون جودة الھواء خارج السیارة 
 جیدة یتم تغییر وضع دخول الھواء إلى دوران خارجي.

 الدوران الداخلي

عندما یكون ضوء الزر األیمن قید التشغیل اضغط على الزر
 ان الداخلي.فیدخل دوران الھواء في وضع الدور

عندما تكون جودة الھواء خارج السیارة سیئة، یتم استخدام ھذا الوضع 
لمنع الھواء الخارجي من دخول السیارة وجعل الھواء الداخلي یدور في 

 داخل السیارة.

 الدوران الخارجي

عند إیقاف تشغیل جمیع أضواء الزر یدخل اضغط على الزر 
 ي.دوران الھواء في وضع الدوران الخارج

عندما تكون جودة الھواء خارج السیارة جیدة، یتم استخدام ھذا الوضع 
لجعل ھواء خارج السیارة الدخول إلى داخل السیارة والحفاظ على 

 الھواء نقیا في السیارة.

ینطبق على الطرز المجھوزة بدوران الھواء الداخلي (دوران الھواء 
 )والخارجي الیدوي

 دوران الھواء الداخلي

عندما یكون ضوء الزر قید التشغیل فیدخل  ى الزر اضغط عل
 دوران الھواء في وضع الدوران الداخلي.

 دوران الھواء الخارجي

عند إیقاف تشغیل ضوء الزر یدخل دوران اضغط على الزر 
 الھواء في وضع الدوران الخارجي.
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 مالحظة

اني االستخدام طویل المدى للدوران الداخلي سیؤدي إلى تراكم ث•
 أكسید الكربون في السیارة و ال یساعد السائق على البقاء مستیقظا.

استخدام الدورة الداخلیة في األیام الباردة أو الممطرة قد یتسبب •
بسھولة في الضباب على النوافذ والتأثیر على رؤیة القیادة مما قد 

 یؤدي إلى وقوع حوادث كبیرة.

 إزالة الصقیع والضباب للزجاج األمامي
عندما یكون ضوء الزر قید التشغیل فھذا یعني أن  اضغط على الزر

 وظیفة إزالة الصقیع والضباب للزجاج األمامي قید التشغیل.

مرة أخرى سینطفئ ضوء الزر وھذا یعني أناضغط على الزر
وظیفة إزالة الصقیع والضباب للزجاج األمامي مغلقة والعودة إلى الحالة 

الصقیع والضباب للزجاج األمامي؛ أو اضغط قبل إجراء وظیفة إزالة 
للدخول إلى الوضع التلقائي إلیقاف تشغیل وظیفة  AUTOعلى الزر 

 إزالة الصقیع والضباب للزجاج األمامي.

 مالحظة

عند ضبط درجة الحرارة في أبرد سیؤدي استخدام وظیفة إزالة •
على الصقیع والضباب إلى الضباب خارج الزجاج األمامي مما یؤثر 

رؤیة القیادة مما قد یؤدي إلى وقوع حوادث كبیرة. عند استخدام 
وظیفة إزالة الصقیع والضباب یرجى ضبط درجة الحرارة بالقرب 

 من درجة الحرارة المحیطة خارج السیارة.

عند استخدام وظیفة إزالة الصقیع والضباب إذا قمت بإیقاف تشغیل •
ا إلى الضباب على الزجاج یف الھواء یدویًا یؤدي ھذ وظیفة تبرید م

على رؤیة القیادة مما قد یتسبب في وقوع حادث  األمامي ویؤثر
 كبیر.

 إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي
عندما یكون ضوء الزر قید التشغیل فھذا أو اضغط على الزر

یعني أن وظیفة إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي قید التشغیل، 
 جاج الخلفي ومرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة* كھربائیاً.وسیتم تسخین الز

أثناء إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي، اضغط على الزر 
مرة أخرى. عندما یكون ضوء الزر مطفأ، فھذا یعني أن إزالة  أو 

الصقیع والضباب للزجاج الخلفي مغلقة. إذا لم تقم بإغالق وظیفة إزالة 
اج الخلفي یدویًا، فسیتم إیقاف تشغیل الوظیفة الصقیع والضباب للزج

 دقیقة من التشغیل المتواصل. 15تلقائیًا بعد 

 تذكیر

في حالة عدم تشغیل المحرك فإن االستخدام طویل األمد لوظیفة 
إزالة الصقیع والضباب للزجاج الخلفي سیجعل جھد البطاریة 

 شغیل السیارة.إلى عدم القدرة على بدء ت منخفضًا جدًا ، مما یؤدي
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 وضع المنطقة المزدوجة

"التزامن"عندما یكون ضوء الزر الناعم  ①انقر على الزر الناعم –
قید التشغیل فھذا یعني أن نظام تكییف الھواء یدخل إلى وضع التحكم في 
المنطقة المزدوجة. یمكن التحكم في درجة حرارة المنطقتین الیسرى 

 والیمنى بشكل مستقل.

"التزامن"عندما ینطفئ ضوء الزر  ①قر على الزر الناعمان –
الناعم  قید التشغیل فھذا یعني أن نظام تكییف الھواء یخرج من وضع 
لتحكم في المنطقة  التحكم في المنطقة المزدوجة ویدخل إلى وضع ا
الواحدة، ویتم التحكم في درجة حرارة منطقة السیارة بأكملھا في نفس 

 الوقت.

 اءوضع خروج الھو
ً عبر أوضاع الریاح األربعة  اضغط على الزر  یمكنك التنقل یدویا

وضع  وضع ھبت الوجھ للتحدید، الترتیب على النحو التالي : 
وضع ھبت القدم   وضع ھبت القدم   ھبت الوجھ والقدم
 والزجاج األمامي.

في الوضع التلقائي سیتحكم نظام تكییف الھواء تلقائیًا في وضع خروج 
لیة، فإن معظم الھواء سوف ا لھواء. عندما تكون درجة حرارة الریاح عا

یھبت على القدمین؛ عندما تكون درجة حرارة الریاح منخفضة، فإن 
یخرج نظام   معظم الھواء سوف یھبت على الوجھ. عند تشغیل الزر

 تكییف الھواء من الوضع التلقائي.

 تذكیر

ن یتحكم تلقائًیا بشكل فعال في لضمان أن نظام تكییف الھواء یمكن أ•
جمیع أوضاع خروج الھواء یرجى فتح جمیع منافذ الھواء في

 السیارة.

عند بدء التشغیل في فصل الشتاء سیتحكم الوضع التلقائي في وضع •
لتدریجي من وضع ھبت الزجاج  خروج الھواء وسیبدأ االنتقال ا

 األمامي.

منقي الھواء باألیونات السالبة *

بتبدیل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكییف الھواء، ثم قم 
" . عند تشغیل ضوء الزر الناعم سیقوم ION" ①انقر فوق الزر الناعم 

لبة. یمكنھ نتج  نظام تكییف الھواء بتشغیل منقي الھواء باألیونات السا
أیونات سلبیة وانحالل الغازات الضارة في السیارة بشكل فعال مثل

 الدیھاید والبنزین وتنقیة الھواء في السیارةالفورم

" مرة أخرى فینطفئ  ضوء الزرION" ①انقر فوق الزر الناعم 
الناعم وھذا یعنى أن یقوم نظام تكییف الھواء بإیقاف تشغیل منقي الھواء 

 باألیونات السالبة.

یمكن تشغیل وظیفة تنقیة الھواء باألیونات السالبة عن طریق تشغیل 
 .AUTOوالزر  IONعم الزر النا

حكم توقف شھد ت  م

ن ام متز صف 
 خلفي

حكم توقف شھد ت  م

ن ام متز صف 
 خلفي
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 التحكم في مكیف الھواء الخلفي*

قم بتبدیل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكییف الھواء، ثم 
"الصف الخلفي"  لتبدیل واجھة تكییف الھواء  ①انقر فوق الزر الناعم

إلى واجھة مكیف الھواء الخلفي، حیث یبدأ نظام تكییف الھواء وظیفة 
 كیف الھواء الخلفي.التحكم في م

 اضبط درجة حرارة الصف الخلفي من خالل المضیف. –

انقر فوق الزر الناعم "الخروج من مكیف الھواء الخلفي" على واجھة 
مكیف الھواء الخلفیة أو تؤدي مھلة التشغیل إلى إیقاف تشغیل وظیفة 

 التحكم في مكیف الھواء الخلفي.

 مشاھد مكیف الھواء *

م الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكییف الھواء وانقر بعد تبدیل نظا
 فوق الزر الناعم "المشاھد" للدخول إلى واجھة مشاھد مكیف الھواء.

 1. مشھد مسبق اإلعداد الـ1

: قید التشغیل، منحنى AUTOدرجة مئویة،  18تبرید سریع:  –
تكییف الھواء ھو سرعة سریعة ویتم تقلیل درجة الحرارة بسرعة حتى 

 تم الوصول إلى درجة الحرارة المستھدفة.ی

 2. مشھد مسبق اإلعداد الـ2

: قید التشغیل، منحنى تكییف AUTOدرجة مئویة،  22راحة:  –
 الھواء ھو طبیعي حتى یتم الوصول إلى درجة الحرارة المستھدفة.

 3. مشھد مسبق اإلعداد الـ3

نى : قید التشغیل، منحAUTOدرجة مئویة،   28احترار سریع:  –
تكییف الھواء ھو سرعة سریعة، ترتفع درجة الحرارة بسرعة ومع 

 الحفاظ على أعلى طاقة حتى تصل إلى درجة الحرارة المستھدفة.

 . إضافة العناصر المخصصة4

 9انقر فوق إضافة العنصر المخصص إلضافة ما یصل إلى  –
 مشاھد.

 . تعدیل المشاھد5

وحذف المشاھد انقر فوق ھذا الزر لضبط تسلسل المشاھد –
 وتحریر أسماء المشاھد.

حكم توقف شھد ت  م

ن ام متز صف 
 خلفي

 توقف
حكم شھد ت  م

سریع برید  حة ت ا سریع ر ار  حتر  ا
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 منفذ مكیف الھواء 4.5.3
 مخرج الھواء على جانب لوحة العدادات

 ألعلى وألسفل لضبط اتجاه الریاح الطولي. ①حرك اللسان –

للیسار وللیمین لضبط اتجاه الریاح المستعرضي  ①حرك اللسان  –
 وحجم الریاح أو إغالق مخرج الھواء.

 في وسط لوحة العداداتمخرج الھواء 

لیمین لضبط اتجاه  ①حرك اللسان – ألعلى وألسفل وللیسار ول
 الریاح.

 مخرج الھواء الخلفي

لیمین لضبط اتجاه  ①حرك اللسان – ألعلى وألسفل وللیسار ول
 الریاح.

 لضبط حجم الھواء أو إغالق مخرج الھواء. ②أدر المقبض –
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 زر الواجھة الرئیسیة④

في واجھة الوسائط األخرى اضغط لفترة قصیرة على ھذا الزر  –
 للعودة إلى واجھة القائمة الرئیسیة.

 زر إیقاف تشغیل الشاشة⑤

في حالة تشغیل الجھاز اضغط لفترة قصیرة على ھذا الزر ویتم إیقاف 
ط لفترة قصیرة تشغیل الشاشة ولكن مصدر الصوت ال یزال یعمل؛ اضغ

 على ھذا الزر مرة أخرى لتشغیل الشاشة مرة أخرى.

 زر دوران األغنیة الواحدة⑥

في واجھة تشغیل یو أس بي أو بلوتوث، اضغط لفترة قصیرة –
لحالي ھو تشغیل دوران األغنیة  على ھذا الزر، فوضع التشغیل ا

 الواحدة.

 زر التشغیل العشوائي⑦

بلوتوث، اضغط لفترة قصیرة في واجھة تشغیل یو أس بي أو  –
 على ھذا الزر، فوضع التشغیل الحالي ھو التشغیل العشوائي.

 زر تعدیل تردد الرادیو / زر األغنیة التالیة⑧

في وضع الرادیو، اضغط لفترة قصیرة على ھذا الزر للبحث  –
 تلقائیًا عن محطات رادیو فعالة بترددات عالیة.

ترة قصیرة على ھذا الزر عند تشغیل مصدر الوسائط، اضغط لف –
 للتبدیل إلى األغنیة التالیة.

 زر تعدیل تردد الرادیو / زر األغنیة السابقة⑨

في وضع الرادیو، اضغط لفترة قصیرة على ھذا الزر للبحث تلقائیًا عن 
 محطات رادیو فعالة بترددات منخفضة.

عند تشغیل مصدر الوسائط، اضغط لفترة قصیرة على ھذا الزر  –
 ل إلى األغنیة السابقة.للتبدی

 تذكیر

كتیب ((ستختلف واجھات أو وظائف نظام الصوت المقدمة في 
اعتمادًا على اختالفات تجھیزات السیارة، لذا فھي  ))المستخدم

یة  ة فقط، فیرجى الرجوع إلى تجھیزات الفع المستخدمة لإلشا
 للسیارة.
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تشغیل أساسي  4.6.3

 اسحب الواجھة إلى الیسار أو الیمین لتبدیل الواجھة. –

 انقر فوق البطاقة إلدخال الوظیفة المقابلة. –

 شریط الحالة
لحالة معلومات النظام، وتدعم بعض الرموز یعرض شر– یط ا

 النقر للدخول إلى واجھة الوظیفة المقابلة.

 تذكیر

تستخدم الواجھة الرئیسیة فقط تكوین معین كمثال. یمكن أن تشیر 
إلى ھذه العملیة. للحصول على  AVالطرز المزودة بمضیف 

وع إلى التكوین الفعلي  وظائف وواجھات مفصلة یرجى الر
 سیارة.لل

 موسیقى

 :النوع األول
 شریط الحالة

 بطاقة

 موسیقى

 بطاقة

 إعدادات حمایة الشاشة رادیو

 ساعة

 حركات

 صورة

Music 

 ھاتف بلوتوث

 صباح الخیر

 صورة

 إعدادات النظام دات السیارةإعدا فیدیو
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 تعلیمات الوظائف للواجھة الرئیسیة:

 مدخل المركز الشخصي①

انقر للدخول إلى واجھة إعدادات المركز  –
 الشخصي.

 منطقة البطاقة الذكیة②

انقر فوق البطاقة للدخول بسرعة إلى واجھة  –
 الوظیفة المقابلة.

یمكن إضافة بطاقات أخرى وترتیبھا من خالل  –
 التخصیص.

 مة المنسدلةالقائ③

مرر الزر ألسفل للدخول إلى واجھة التحكم في  –
 شریط القائمة المنسدلة.

 منطقة المشھد الذكي④

انقر فوق زر تبدیل المشھد للتبدیل والعرض  –
 بین مشھد جسم السیارة ومشھد الرحلة البحریة.

في واجھة مشھد الجسم، مرر إلى الیسار  –
لیسار والیمین؛ والیمین لسحب طراز السیارة لتدویر ا

انقر على طراز السیارة للدخول إلى واجھة تطبیق 
 "سیارتي".

في واجھة مشھد الرحلة البحریة، یمكنك إجراء –
 عملیات بسیطة على واجھة الخریطة.

 النوع الثاني:

 خریطة قاو ده

محطة رادیو قوانغدونغ 
 تشوجیانغ

 ھاتف بلوتوث غیر متصل

 ص 10:48

رادیو السیارة  QQموسیقى 
 تینسنت

 التحكم في السیارة ھاتف بلوتوث

صور ومقاطع  صوت التحكم في السیارة ویتشات خریطة تینسنت
 الفیدیو
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 شریط حالة النظام⑤

یتم عرض حاالت النظام مثل "الشحن الالسلكي" و "اتصال  –
 واجھة الوظیفة المقابلة.بلوتوث". انقر فوق الرمز للدخول إلى 

 منطقة شریط التنقل في النظام⑥

 األزرار الناعمة للتحكم في النظام. –

 منطقة عرض / تحكم معلومات مكیف الھواء⑦

انقر  – ستعرض ھذه المنطقة معلومات مكیف الھواء الحالیة، 
 للدخول إلى واجھة التحكم في مكیف الھواء.

 واجھة قائمة التطبیق⑧

في شریط التنقل بالنظام الموجود على  القائمة انقر فوق زر  –
الجانب األیسر من سطح المكتب للدخول إلى واجھة قائمة التطبیق 

 التفصیلیة للنظام.

 كیر ت

تستخدم الواجھة الرئیسیة فقط تكوین معین كمثال. یمكن أن تشیر 
إلى ھذه العملیة. للحصول على  AVNTالطرز المزودة بمضیف

مفصلة  یرجى الرجوع إلى التجھیزات الفعلیة وظائف وواجھات 
 للسیارة.

وال  GPSتلقائًیا بمزامنة وتحدیث وقت  AVNTسیقوم مضیف 
 حاجة لضبطھ بنفسك.

 شریط القائمة المنسدلة*

باإلضافة إلى واجھة الصوت وواجھة مكیف الھواء، یمكنك التمریر 
جھة أخرى على أي وا )منطقة شریط منسدل(ألسفل من أعلى الشاشة 

أو التمریر ألعلى لطي  إلظھار القائمة المنسدلة. یمكنك النقر فوق 
شریط القائمة المنسدلة. في واجھة شریط القائمة المنسدلة، إذا لم تكن 

 ثانیة. 20ھناك عملیة، سیتم طي القائمة المنسدلة تلقائیًا بعد 

دیل إلى الواجھة المنسدل ة انقر على زري "سریع" و "رسالة" للتب
 السریعة وواجھة الرسالة المنسدلة.

انقر فوق زر الوظیفة لشریط القائمة المنسدلة لتشغیل أو إیقاف تشغیل 
 الوظیفة المقابلة أو الدخول إلى واجھة الوظیفة المقابلة.

 سیارتي *

بعد تشغیل نظام الصوت والعمل بشكل طبیعي ، انقر فوق "طراز 
مشھد الذكي"على الواجھة الرئیسیة أو السیارة ثالثي األبعاد في منطقة ال

الزر الناعم "سیارتي" على واجھة قائمة التطبیق للدخول إلى واجھة 
 وظیفة سیارتي.

یمكن ضبط "التحكم في الفتح واإلغالق" و"تعدیل المقعد"  –
 و"تعدیل مرآة الرؤیة الخلفیة "و"التحكم في ضوء الجو".

 ظام المطابق للتعدیل.للدخول إلى الن  انقر فوق الزر الناعم–

عد مق عدیل ال  ت

 لتحكم في الفتح واإلغالق

ة ة الخلفی مرآة الرؤی عدیل   ت

 لتحكم في ضوء الجو

 سریع رسالة

 وسائط

 مالحة

 سطوع

ءة  طفاء اإلضا
ة  لخلفی

 ESPوضع 

ة العمیاء ع ة البق  مراقب

ة رادار وقوف  غم ن
 السیارات
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 الصوت*
األمر الصوتي بعد تشغیل نظام الصوت والعمل بشكل طبیعي، یحتاج 

غیر اإلعفاء من االستیقاظ إلى إیقاظ مشغل الكالم قبل إصداره، ویمكن 
 تنشیط وظیفة الصوت بالطرق التالیة:

اضغط على الزر الموجود على الجانب األیسر من عجلة القیادة  –
 لبدء تشغیل مشغل الكالم.

عن طریق النقر فوق الصورة الصوتیة في "بطاقة الصوت" للواجھة 
لتطبیق یمكنك تشغیل مشغل الرئ یسیة ورمز "الصوت" في واجھة قائمة ا

 الكالم أیضًا

یمكنك أیضًا تشغیل مشغل الكالم عن طریق نطق كلمة إیقاظ  –
صوتي: كلمة اإلیقاظ االفتراضیة ھي "مرحبا، بیبي" ، ویمكن ضبط 

 كلمة إیقاظ أخرى بنفسك.

 طریقة الضبط ھي كما یلي:

قاظ مساعد الصوت، بعد ذلك تقول "أختار . قل "مرحبًا، بیبي" إلی1
 .الثانیة الصوت إیقاظ كلمة تعیین فیتم "XXXاسما لك ھو 

 ←. النظام خالل من الصوت وظیفة ضبط للمستخدمین یمكن .2
 .الصوت مساعدإلعداد 

بعد إیقاظ النظام الصوتي، عندما یقول مساعد الصوت "یرجى التحدث" 
، یمكن إجراء عملیة التحكم ویعرض النظام "في االستماع ..." 

 الصوتي.

 تذكیر 

سیتأثر معدل نجاح التعرف على الكالم بعوامل موضوعیة ، مثل 
ضوضاء البیئیة وظروف إشارة الشبكة ، باإلضافة إلى العوامل  ا

الذاتیة ، مثل عادات االستخدام والنطق. یرجى الرجوع إلى ظروف 
 استخدام مفصل. ة الفعلیة للحصول على تأثیر استخدام السیا

 إعدادات الصوت

 

بعد الدخول إلى واجھة "مساعد الصوت"، أدخل إعدادات الصوت أو 
 التعلیمات الخاصة بمساعد الصوت.

 . إعدادات كلمة اإلیقاظ1

 أحرف صینیة. 5إلى  3یمكن تعیین من  –

 . یطبیق ربط السیارة لتینسنت2

ل إلى حساب استخدم تطبیق ویتشات لمسح الرمز وتسجیل الدخو –
 " یطبیق ربط السیارة لتینسنت ".

یعرض اإلصدار الحالي ویطالب بتحدیث اإلصدار عندما یكون  –
 ھناك إصدار جدید.

 . عن مساعد الصوت3

یعرض معلومات اإلصدار لبرنامج دینغ دانغ لشركة تینسنت  –
 وترخیص البرنامج واتفاقیة الخدمة وسیاسة خصوصیة لتینسنت.

 

ة ك لصوتي ربط الشب ا ثیر أ لت ا ات  اد عد عد سا ادةم ی لق ا جسم ة  ل ا ات  حق ل لمكیف م ا شة مقعد  شا ل ا نظام عرض  ل ا ات  اد عد صوت إ ل ا عد  سا  م

 إعدادات الصوت

مساعد الصوت  عن 

ة اإلیقاظ  م كل  تخصیص 
مساعد  ة اإلیقاظ ال یزال بإمكانك إیقاظ  م كل عد تخصیص  ب

من خالل "مرحبا، شیاو تشي"  لصوت 

 یطبیق ربط السیارة لتینسنت

 عدم الضبط
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الرادیو جھاز  4.6.4

 إلى واجھة تشغیل الرادیو بالطرق التالیة: AVیدخل مضیف 

المحلیة" على الواجھة الرئیسیة للمضیف  FMانقر على بطاقة " –
 للدخول في وضع الرادیو

" في لوحة MODEاضغط لفترة قصیرة باستمرار على زر " –
 التحكم للتبدیل إلى تشغیل الرادیو.

" على الجانب MODEلى زر "اضغط لفترة قصیرة باستمرار ع
 األیسر من عجلة القیادة للتبدیل إلى تشغیل الرادیو.

Local Radio 

 الحفظ الیدوي

 بحث البحث الیدوي حفظ قائمة المحطات اختیار الموجة

 البحث الیدوي

 مفضل

 تشغیل / إیقاف التشغیل البحث التلقائي الرادیو المحلي
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 إلى واجھة تشغیل الرادیو بالطرق التالیة: AVNTیدخل المضیف 

انقر فوق "بطاقة الرادیو" من خالل الواجھة الرئیسیة للدخول في  –
 وضع الرادیو.

ي لوحة " فMODEاضغط لفترة قصیرة باستمرار على زر " –
 التحكم للتبدیل إلى تشغیل الرادیو.

" على MODEاضغط لفترة قصیرة باستمرار على زر "–
 الجانب األیسر من عجلة القیادة للتبدیل إلى تشغیل الرادیو.

 تذكیر

ینقسم الرادیو إلى وضعین: الرادیو المحلي والرادیو على اإلنترنت. 
 ي فقط ھنا. دیو المح یتم تقدیم الر

الرادیو المحلي

 البحث التلقائي البحث التلقائي البحث الیدوي البحث الیدوي

 حفظ
 زر كتم الصوت

 غیلقائمة التش
 تبدیل مصادر الصوت
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 بث یو إس بي 4.6.5

 بالطرق التالیة:  USBإلى واجھة تشغیل  AVیدخل المضیف 

انقر على بطاقة "الموسیقى المحلیة" في واجھة القائمة الرئیسیة  –
وأدخل واجھة اختیار مصدر وسائط الصف األمامي وانقر على 

"USB للتبدیل إلى وضع تشغیل "USB. 

" في لوحة MODEر "اضغط لفترة قصیرة باستمرار على الز –
 .USBالتحكم للتبدیل إلى وضع تشغیل 

" على MODEاضغط لفترة قصیرة باستمرار على الزر " –
 .USBالجانب األیسر من عجلة القیادة للتبدیل إلى تشغیل 

 تذكیر

طریقة  iPod، فیمكن أن تراجع وظیفة iPodإذا كان مزودًا بوظیفة 
 .USBتشغیل 

 إفتراضي

 الواجھة الرئیسیة
 عودة

 تبدیل مصادر الصوت

 قائمة الموسیقى

 األغنیة التالیة األغنیة السابقة

 زر إیقاف التشغیل / تشغیل
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 USBإلى واجھة تشغیل  AVNTیدخل المضیف 
 بالطرق التالیة:

"  QQانقر فوق الزر الناعم " موسیقى  –
الموجود على واجھة قائمة التطبیق للدخول إلى واجھة 
م  تطبیق الموسیقى، ثم انقر فوق "الموسیقى المحلیة"، ث

 ".USBانقر فوق "

اضغط لفترة قصیرة باستمرار على الزر  –
"MODEل إلى وضع تشغیل " في لوحة التحكم للتبدی

USB. 

اضغط لفترة قصیرة باستمرار على الزر  –
"MODE على الجانب األیسر من عجلة القیادة "

 .USBللتبدیل إلى تشغیل 

 تذكیر

تحتوي واجھة تطبیق الموسیقى على ثالث وظائف: 
 )الموسیقى على اإلنترنت("قاعة الموسیقى 

سیقى والموسیقى المحلیة وموسیقاي" ویتم تقدیم المو
 المحلیة فقط ھنا.

 FATبتنسیقات  USBیدعم نظام الصوت أقراص 
 جیجابایت. 32حتى  ExFATو  FAT32و 

فشل تحمیل كلمات األغانیة

 عودة

زر إیقاف التشغیل /  الواجھة الرئیسیة
 تشغیل

 وضع الدوران
 قائمة التشغیل

 األغنیة التالیة األغنیة السابقة تبدیل مصادر الصوت
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 وظیفة البلوتوث  4.6.6
 AVوضع البلوتوث للمضیف 

 ادخل إلى وضع البلوتوث بالطرق التالیة:

لبلوتوث" في "المزید" في واجھة القائمة  – انقر فوق بطاقة "ھاتف ا
 وضع البلوتوث.للدخول إلى 

عندما ال تكون في وضع المكالمة، اضغط لفترة قصیرة على  –
الموجود على الجانب األیسر من عجلة القیادة للدخول إلى  الزر 

 وضع البلوتوث.

إذا لم یكن ھناك جھاز البلوتوث متصل، فأدخل واجھة إعدادات  –
 البلوتوث من خالل الطریقة المذكورة أعاله.

لزر "+" الموجود على الجانب األیمن من قائمة انقر فوق ا –
 األجھزة لتشغیل رؤیة البلوتوث.

یتصل الھاتف المحمول بالجھاز وفقًا السم الجھاز المطلوب  –
في مربع المطالبة إلضافة الھاتف  PIN؛ وأدخل رمز  MACوعنوان 

 المحمول إلى قائمة األجھزة.

 AVNTوضع البلوتوث للمضیف 
 وتوث بالطرق التالیة:ادخل إلى وضع البل

لبلوتوث" الموجود على واجھة  – انقر فوق الزر الناعم "ھاتف ا
 قائمة التطبیق للدخول إلى وضع البلوتوث.

عندما ال تكون في وضع المكالمة، اضغط لفترة قصیرة على  –
الموجود على الجانب األیسر من عجلة القیادة للدخول إلى   الزر 

 وضع البلوتوث.

من القائمة المنسدلة للدخول إلى وضع  الزر انقر فوق –
 البلوتوث.

إذا لم یكن ھناك جھاز البلوتوث متصل، فأدخل واجھة إعدادات  –
 البلوتوث من خالل الطریقة المذكورة أعاله.

لبحث  – بعد تشغیل وظیفة البلوتوث، سیقوم جھاز السیارة تلقائیًا با
 في القائمة. عن األجھزة القریبة القابلة للربط وعرضھا

 یمكنك اتباع المطالبات للربط بالھاتف المحمول بنجاح.–

انقر فوق "متصل" في قائمة األجھزة القابلة للربط للتحكم في –
 فصل جھاز البلوتوث.

مفتاح البلوتوث

 عام

 صوت

 عرض

 بلوتوث

عیین  إعادة الت

سم الجھاز

 لربط التلقائي

 قائمة األجھزة
لرجاء النقر فوق الزر "+" إلضافة جھاز البلوتوث.

 متصل

 اسم البلوتوث

ة ك لصوتي ربط الشب ا ثیر أ لت ا ات  اد سا عد ادةم ی لق ا جسم عدة  ل ا ات  حق ل لمكیف م ا شة مقعد  شا ل ا نظام عرض  ل ا ات  اد عد صوت إ ل ا عد  سا  م

 بلوتوث

ة ك  نقطة اتصال الشب
 مفتاح البلوتوث

 الربط التلقائي

ة جھات االتصال تلقائیًا من  مزا

ة لالتصال ة األجھزة القابل م  قائ

 متصل
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 عطل اتصال البلوتوث

 طریقة الحل سبب محتمل

دادات البلوتوث الخاصة  إ
  بالجھاز غیر صحیح

تم ضبط إعدادات  البلوتوث 
لخاصة بالجھاز على "مرئیة  

للجمیع" أو یمكن البحث عنھ أو 
 فتحھ للكشف

الجھاز الحالي غیر متوافق مع 
 نظام البلوتوث للسیارة

تأكد من توافق إصدارالبلوتوث 
للجھاز وقم بترقیة نظام الھاتف 
المحمول إلى أحدث إصدار 

 وحاول مرة أخرى

محمول لدیھ  بلوتوث للھاتف ا
جھزة سجالت اتصال لأل

 األخرى

یوصى بحذف جھاز البلوتوث 
 المتصل سابقًا
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   )AVتنطبق على الطرازات المجھزة بمضیف (إعدادات النظام  4.6.7
ات النظام. انقر فوق خیار في واجھة إعداد النظام لتحدیده، ثم انقر واجھة إعداد انقر على بطاقة "إعدادات النظام" في "المزید" في واجھة القائمة أو اضغط لفترة قصیرة على زر "اإلعدادات" في لوحة التحكم للدخول إلى

 لضبط تشغیلھ أو إیقاف تشغیلھ؛ یمكنك سحب شریط التقدم للضبط. فوق شریط التمریر 

 اإلعدادات االختیاریة الوصف الوظیفة مجموعة اإلعدادات

 عام

 الصینیة / اإلنجلیزیة تغییر لغة العرض لغة
 ساعة /إعداد 24توقیت  والتاریخ إعداد الوقت وقت

أو  CarLifeعند الضبط للربط بھاتف محمول، یربط النظام بشكل تفضیلي بوظیفي  ربط أولویة بھواتف ابل المحمولة
iPod CarLife/CarPlay/iPod 

 / عرض معلومات إصدار البرنامج للمضیف إصدار
 / عرض معلومات مضیف السیارة معلومات السیارة

 صوت

وموسیقى البلوتوث والموسیقى لمتجر  USBضبط مستوى صوت الرادیو وموسیقى  ستوى الصوت للوسائط المتعددةم
 30-0 التطبیقات

 10~0 ضبط مستوى الصوت للتعرف على الصوت / ھاتف البلوتوث مستوى الصوت للمكالمة

 / جمیع الركابإغالق / السائق  اختیار أفضل موضع استماع مؤثرات صوتیة ثالثیة األبعاد

عند إیقاف تشغیل مؤثرات صوتیة ثالثیة األبعاد وتخصیص اختیار مؤثرات صوتیة مؤثرات صوتیة محددة مسبقًا
 كالسیكي / بوب / جاز / روك / افتراضي / مخصص والمنخفض یدویًامحددة مسبقًا، یمكن ضبط الصوت المرتفع والمتوسط 

 ال توجد ربط / ربط ضعیف / ربط عام / ربط قوي ستوى الصوت تلقائیًا عندما تزید أو تقل سرعة السیارةیتغیر م تغیر الصوت مع سرعة السیارة
 إعادة تعیین ضبط موضع مجال الصوت باللمس مجال الصوت

 عدم التغییر/ التكیف الذاتي ضبط مستوى الصوت عند التشغیل مستوى الصوت لتشغیل الجھاز
 إغالق / حدیثة / قدیمة لشاشة اللمس ضبط نغمة اللمس نغمة اللمس

صوت التحذیر المساعد وصوت 
 الوسائط

مثل الرجوع (مستوى الصوت لنظام الصوت عند اختیار نظام تحذیر مساعدة القیادة 
 بدون تغییر / كتم الصوت )للخلف

 إغالقفتح /  السیارة لدیھا صافرة عند إلغاء القفل والقفل صوت التصفیر إللغاء القفل والقفل
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 اإلعدادات االختیاریة الوصف الوظیفة مجموعة اإلعدادات

 عرض
 / ضبط إضاءة الشاشة إضاءة الشاشة

وقت الحفاظ على واجھة تكییف 
 ثانیة 30ثانیة /  15ثواٍن /  10ثواٍن /  5 ضبط الوقت للحفاظ على واجھة تكییف الھواء بعد عدم التشغیل الھواء

 بلوتوث

 فتح / إغالق بط تشغیل أو إیقاف تشغیل البلوتوثض مفتاح البلوتوث
 / إظھار اسم جھاز البلوتوث اسم الجھاز

 فتح / إغالق ضبط ما إذا كنت ترید االتصال تلقائیًا الربط التلقائي
 / إضافة جھاز إلى قائمة األجھزة قائمة األجھزة

 إعادة تعیین مصنع االفتراضیةیستعید مجموعة اإلعدادات أعاله إلى إعدادات ال / إعادة تعیین
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 )AVتنطبق على الطرازات المجھزة بمضیف (إعدادات السیارة  4.6.8

قر فوق خیار في واجھة إعداد النظام ان للدخول إلى واجھة إعدادات السیارة. انقر على بطاقة "إعدادات السیارة" في "المزید" في واجھة القائمة أو اضغط لفترة قصیرة باستمرار على "مفتاح اإلعداد" في لوحة التحكم
 لضبط تشغیلھ أو إیقاف تشغیلھ؛ یمكنك سحب شریط التقدم للضبط. لتحدیده، ثم انقر فوق شریط التمریر

 اإلعدادات االختیاریة الوصف الوظیفة مجموعة اإلعدادات

 مساعدة القیادة

 200ق: إیقاف ~ النطا ضبط تذكیر السرعة اآلمنة )كم / ساعة(تذكیر السرعة اآلمنة 
 راحة / قیاسي / ریاضة ضبط حجم قوة توجیھ عجلة القیادة وضع التوجیھ

 فتح / إغالق ضبط صوت إنذار الرادار لوقوف السیارات صوت إنذار الرادار لوقوف السیارات

 ESP/ إیقاف تشغیل  TCS/ إیقاف تشغیل  ESPتشغیل  ESPضبط تشغیل أو إیقاف تشغیل  ESPمفتاح 

 السیارة الذكي جسم

 فتح / إغالق / القفل النشط الذكي*
 فتح / إغالق / إلغاء القفل النشط الذكي*

 جمیع األبواب / باب السائق الرئیسي فقط ضبط استخدام التحكم عن بعد لفتح باب السیارة التحكم عن بعد إللغاء القفل
 فتح / إغالق / إلغاء القفل التلقائي

د وفتحة السقف في نوافذ التحكم عن بع
 فتح / إغالق / التحكم عن بعد

 التحكم في اإلضاءة
 إغالق / شعاع منخفض / ضوء منخفض وضباب خلفي اختیار وضع اإلضاءة "مرافقتي إلى البیت" مرافقتي إلى البیت

 فتح / إغالق / أضواء القیادة أثناء النھار

 إعدادات مكیف الھواء

 ح / إغالقفت / تحكم ذكي في جودة الھواء*
 ناعم / عادي / سریع اختیار وضع الراحة في مكیف الھواء راحة مكیف الھواء

تعدیل الحساسیة للتحكم الذكي في جودة 
 مرتفعمنخفض / متوسط /  اختیار وضع الحساسیة للتحكم الذكي في جودة الھواء الھواء

الحد األقصى لحجم الھواء في الوضع 
 مرتفعمنخفض / متوسط /  جم الھواء في الوضع التلقائياختیار مستوى ح التلقائي
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 مقدمة الخدمة اسم بند الخدمة الفئة
 طریقة اإلخطار طریقة استخدام الخدمة

الموقع 
الموقع  األزرار التطبیق الكتروني

الرسائل التطبیق الكتروني
القصیرة

خدمة رعایة 
 المركبة

االستفسار عن حالة 
 1*المركبة

الذكي  شركة جي أیھ سي للسیاراتالستعالم عن حالة السیارة في الوقت الحقیقي من خالل تطبیق یمكنك ا
 ○○ ○○ للھاتف المحمول ویتضمن محتوى االستعالم حالة قفل أبواب السایرة وحالة ضغط اإلطارات.

الذكي  شركة جي أیھ سي للسیاراتیق یمكنك االستعالم عن حالة السیارة في الوقت الحقیقي من خالل تطب 1*التشخیص الذاتي
 ○○ ○○ للھاتف المحمول وستتم مطالبة المستخدم عندما تكون السیارة غیر طبیعیة.

تذكیر إنذار للسیارة 
 غیر طبیعیة

لسیاراتفإن طرف جھاز االستشعار الذكي في سیارة  لسیارة في  شركة جي أیھ سي ل الذكیة یراقب حالة ا
لمعلومات بنشاط عند حدوث الحاالت غیر طبیعي. سیتصل بك موظفو مركز خدمة الوقت الفعلي، ویحمل ا

للصیانة في أقرب وقت  شركة جي أیھ سي للسیاراتلتذكیرك بالذھاب إلى   شركة جي أیھ سي للسیارات
 ممكن وفقًا للمعلومات غیر الطبیعیة.

 ○○ تلقائي

خدمات 
األمن 
ووقایة 
 األمن

تذكیر اإلنذار للسیارة 
لسرقة وحركتھا ضد ا

 غیر طبیعي

، )في حالة القطر(عندما یتم إیقاف تشغیل السیارة، في حالة حدوث حركة غیر قانونیة في موضع السیارة 
 سیرسل مركز الخدمة لجي أیھ سي موتور رسالة  إلعالمك بأن السیارة قد تم تحریكھا بشكل غیر قانوني.

أبواب السیارة مقفال وتكون السیارة في حالة مغلقة، إذا تم غزو  إنذار غزو غیر طبیعي: عندما یكون ○ تلقائي
السیارة، سیرسل مركز الخدمة لجي أیھ سي موتور رسالة إلعالمك بأن السیارة قد تم غزوھا بشكل غیر 

 طبیعي.

 : ھذا یعني أنھ ال یمكن إجراء العملیة إال عندما تكون السیارة في حالة ضبط ضد السرقة. 1*
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بدء التشغیل والقیادة  5.1
 مفتاح البدایة 5.1.1

 ) ENGINE START STOPزر (ال یمكن تشغیل مفتاح البدء 
لة مصدر الطاقة  إال عندما یتم الكشف عن مفتاح التحكم عن  وتبدیل حا

 بعد الذكي في السیارة

لترس في الترس " " ویتم الضغط على دواسة الفرامل، في Pعندما یقع ا
ن ضوء اإلشارة لمفتاح البدء أخضر، اضغط على مفتاح ھذا الوقت  یكو

 بدء التشغیل لبدء تشغیل المحرك.

عندما ال یتم الضغط على دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح البدء 
 OFF→ACC→ON→OFF للتبدیل في تسلسل التروس التالي "

." 

– OFF.ینطفئ ضوء إشارة المفتاح : 

ACC– لیًا، ویتم توصیل مصدر : یكون ضوء إشارة المفتاح برتقا
 فولت والملحقات األخرى. 12الطاقة بجھد 

ON : ا، المفتاح إشارة ضوء یكون م برتقالیً جمیع توصیل ویت
 .الكھربائیة المعدات دوائر

 تذكیر

" ACC" إلى الترس "OFFبعد تبدیل مفتاح البدء من الترس "•
إلى " لمدة ساعة واحدة فسیدخل ACCوعندما یحافظ على الترس "

 ".OFFوضع توفیر الطاقة ویعود تلقائیًا إلى الترس "

 Limphomeالوضع 

إذا كانت كمیة الكھرباء لبطاریة المفتاح البعید الذكي غیر كافیة عندما 
تعرض شاشة مجموعة العدادات بـ "لم یتم االكتشاف المفتاح" یمكنك 

لمفتاح أسفل محاولة وضع مفتاح التحكم عن بعد الذكي أفقیًا عند عالمة ا
صندوق مسند الذراع، بعد ذلك تقوم بالضغط على مفتاح البدء للتبدیل 

، أو الضغط على دواسة الفرامل، "ON" أو الترس "ACCإلى الترس"
بعد أن یتحول ضوء إشارة مفتاح البدء إلى اللون األخضر، تقوم

 بالضغط على مفتاح البدء لبدء تشغیل المحرك.

ي بدء تشغیل مؤقت للطوارئ، یرجى استبدال ھذه طریقة بدء التشغیل ھ
 بطاریة مفتاح التحكم عن بعد الذكي في أقرب وقت ممكن.
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 بدء تشغیل المحرك  5.1.2
 احمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي للدخول إلى السیارة. –

 ".N" أو "Pتأكد من أن الترس في الترس " –

ة مفتاح البدء اضغط على دواسة الفرامل وتأكد من أن ضوء إشار –
 أخضر.

 اضغط على مفتاح بدء التشغیل لبدء تشغیل المحرك. –

 تذكیر

إذا تم بدء تشغیل المحرك في حالة باردة، فمن الضروري تشغیل •
قبل قیادة السیارة. مع  لتسخین  المحرك بسرعة خاملة للسماح لھ با
ذلك ألن غّماز صمام الھواء یستغرق بضع ثوان للوصول إلى ضغط 

 ل العادي، فإنھ ینتج ضوضاء التشغیل، وھو أمر طبیعي.العم

إذا ال یمكن بدء تشغیل المحرك بشكل طبیعي بسبب إشارات 
، بعد "ACCالفرامل، فیمكنك محاولة تبدیل مفتاح البدء إلى الترس "

، قم "N" أو الترس "Pالتأكد من أن ترس ناقل الحركة في الترس "
ر  ب ثانیة إل 15لمدة  الستمرار على مفتاح البدء بالضغط ب

 بدء تشغیل المحرك .

 مالحظة

ثانیة. إذا لم یتم  15ال یمكن أن یتجاوز وقت بدء تشغیل المحرك •
 30بدء تشغیل المحرك بنجاح، تحتاج إلى المحاولة مرة أخرى بعد 

 ثانیة.

بعد بدء تشغیل المحرك ال تضغط على دواسة الوقود لجعل المحرك •
 أو حمولة زائدة، وإال یتلف المحرك بسھولة.یعمل بسرعة عالیة 

إذا كانت البطاریة تفتقر إلى الطاقة وال تستطیع بدء تشغیل المحرك، •
 الصفحة=> انظر  فیمكنك محاولة تشغیلھا بواسطة توصیل الكابل .
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 یحظر بدء تشغیل المحرك بالدفع أو القطر.•

 تحذیر

سيء التھویة أو في غرفة ال تشغل المحرك لفترة طویلة في مكان •
مغلقة. ألن عادم المحرك یحتوي على غاز ضار، یمكن أن یجعل 

 الناس في حالة غیبوبة وحتى یختنقون.
ال تدع المحرك یعمل بسرعة خاملة عندما تكون السیارة في حالة •

 عدم مراقبة.
ك. خالف  عد بدء التشغیل لبدء تشغیل المح ال تقم بتثبیت مس•

سھولة في تشغیل المحرك بسرعة عالیة أو حادث ذلك، قد یتسبب ب
 فجار. اال
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 تم إیقاف تشغیل المحرك. 5.1.3
 أوقف السیارة باستقرار وقم باستخدام فرامل االنتظار. –

 ".Pیتم تبدیل الترس إلى ترس " –

 اضغط على مفتاح البدء إلیقاف المحرك. –

 تذكیر

الرادیاتیر في العم المحرك، قد تستمر مروحة  بعد إیقاف تشغي
 لبعض الوقت.

 إیقاف التشغیل الطارئ
أثناء قیادة السیارة، اضغط لفترة قصیرة على مفتاح البدء أو اضغط على 
مفتاح البدء ثالث مرات باستمرار، وسیتحول مفتاح البدء من الترس 

"ON" إلى الترس "ACC إلیقاف تشغیل المحرك وتحقیق إطفاء"
 وارئ.السیارة  في حاالت الط

ال یمكن إعادة تشغیل المحرك إال بعد بضع ثواٍن من إطفاء السیارة في 
 حاالت الطوارئ. أعد تشغیل المحرك على النحو التالي:

" واضغط على مفتاحN" أو "Pقم بتبدیل الترس إلى الترس " –
 بدء التشغیل لبدء تشغیل السیارة.

 تحذیر

قیادة العادیة والتي ء السیارة في ظل ظروف ال یحظر تماًما إطف
مكن أن تؤدي بسھولة إلى تلف السیارة وفشل حمایة السالمة  

 وفشل التوجیھ المعزز وحوادث المرور.

 مالحظات حول إیقاف السیارة
" N" أو الترس "Pعند إیقاف السیارة، قم بتبدیل الترس إلى الترس "

 وانتبھ لما یلي:

السیارة یرش النباتات  انتبھ التجاه وقوف السیارة، وال تدع عادم –
 لتلف الحزام األخضر.

حاول إیقاف السیارة على الطرق المستقیمة وتجنب إیقاف  –
 السیارة على المنحدرات الشدیدة.

عند إیقاف السیارةعلى المنحدر، بغض النظر عما إذا كانت  –
السیارة تواجھ أعلى أو أسفل المنحدر، یجب أن تواجھ العجالت األمامیة 

 یف.حافة الرص

إیقاف تشغیل  – یجب استخدام فرامل االنتظار على السیارة ویجب 
 المحرك وجمیع األضواء والمعدات الكھربائیة األخرى.

لثمینة ومفتاح السیارة  – عند مغادرة السیارة تأكد من حمل األشیاء ا
معك وتأكد من إغالق وقفل فتحة السقف والنوافذ واألبواب وغطاء

 صندوق السیارة.

 تحذیر

عند مغادرة السیارة یجب إیقاف تشغیل المحرك واستخدام فرامل •
 االنتظار وحمل مفتاح السیارة معك.

ال تترك األشخاص في السیارة وإال فإن السیارة المغلقة ستسبب •
 االختناق والغیبوبة وحتى الموت بسھولة.

 الشتعال واالنفجار. قف السیارة بالقرب من المواد القابلة  ال ت•
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معلومات موضع التروس  5.1.4

 مقبض ناقل الحركة①

 "Pزر الترس "②

 "ECOزر الوضع "③
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یستخدم تشغیل الترس في نظام ناقل الحركة تكنولوجیا 
التغییر التي یتم التحكم فیھا عن طریق األسالك ویكون 
الترس في وضع االستقرار المزدوج المستقیم . تحقق 

" و N" و "Rتغییر التروس "الحالة المستقرة األولى 
"D" بینما تحقق الحالة المستقرة الثانیة تغییر التروس ،
"S " و "M+/M-" یتم تحقیق الترس ."P والوضع "
"ECO بواسطة األزرار. عندما یكون مفتاح البدء في "

، بعد تبدیل الترس تعرض مجموعة "ONالترس "
 العدادات معلومات الترس المقابل.

 تحذیر 

" إال عندما P" أو "Rن التبدیل إلى الترس "ال یمك
ناقل   تكون السیارة ثابتة تماًما. وإال فإنھ سیتل

 ة. الحركة بسھو
 

 

لحر بالدفع مقبض ناقل ا ن الموضع یمكنك الوصول إلى ھذا الموضع  یسار م إلى ال : موضع Dكة 
 لحالة المستقرة الثاني

 -موضع الدفع لألعلى في تغییر یدوي 
 رفع التروس

 موضع الحالة المستقرة الثاني

 –موضع الدفع لألعلى في تغییر یدوي 
 خفض التروس

 "D" و "N" و "Rموضع الحالة المستقرة األولى : یمكن تحقیق التروس "

 : Rمنطقة الترس 
ع  عھ إلى مواض مختلفة یجب دف وفقًا لظروف العمل ال

 .Rمختلفة لتحقیق التبدیل إلى الترس 

 : Dمنطقة الترس 
ل  لسحب لألسف اج إلى ا ختلفة، تحت وفقًا لظروف العمل الم

 Dإلى مواضع مختلفة لتحقیق التبدیل إلى الترس 
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P ترس إیقاف السیارة : 
عندما تكون السیارة ثابتة تماًما وال یكون الترس في الترس غیر  –
"P"" اضغط على زر ترس ،P" لتبدیل الترس إلى ترس "P." 

عمل التالیتین، سیتم مقبض ناقل الحركة الذي یتم التحكم فیھ في حالتي ال
 ".Pعن طریق األسالك تلقائیًا إلى الترس "

" یتغیر مفتاح البدء من Pعندما یكون الترس في الترس غیر " –
"ON" إلى "OFF" أو "OFF" إلى "ON" عندما تكون سرعة،

" Pى الترس "كم /ساعة یتم تبدیل الترس إل 3السیارة أقل من أو تساوي 

عندما ال یتم ربط حزام مقعد السائق ویتم فتح باب القیادة  –
الرئیسي وال یتم الضغط على الفرامل وتكون سرعة السیارة أقل من أو 

 ".Pكم / ساعة ، یتم تبدیل الترس تلقائیًا إلى الترس " 3تساوي 

 تذكیر

لترس عندما یفشل نظام تغییر التروس وال یمكن تغییر الترس من ا
"Pلإلصال شركة جي أیھ سي للسیارات" فیرجى االتصال بـ . 

R الترس العكسي : 
" Pعندما تكون السیارة ثابتة تماًما ویكون الترس في التروس " –

" تحتاج إلى تحریك مقبض نقل الحركة Sفي الترس "(" S" و "Dو "
دواسة ، اضغط على )إلى الحالة المستقرة األولى إلجراء العملیات التالیة

، وسیتم تبدیل F2الفرامل وادفع مقبض ناقل الحركة إلى الموضع 
 ".Rالترس إلى الترس "

، "Nعندما تكون السیارة ثابتة تماًما ویكون الترس في التوس "  –
 F1اضغط على دواسة الفرامل وادفع مقبض ناقل الحركة إل ىالموضع 

 ".R، وسیتم تبدیل الترس إلى الترس "F2أوالموضع 

N  :الترس المحاید 
، اضغط على الفرامل وادفع  "Pعندما یكون الترس في الترس " –

وسیتم تبدیل الترس إلى الترس  F1مقبض ناقل الحركة إلى الموضع 
"N." 

" في الترس S" والترس "Dعندما یكون الترس في الترس " –
"S تحتاج إلى تحریك مقبض ناقل الحركة إلى الحالة المستقرة األولى "

، یتم دفع لألعلى مقبض ناقل الحركة إلى)ء العملیات التالیةإلجرا
 ".Nوسیتم تبدیل الترس إلى الترس " F1الموضع 

، یتم سحب لألسفل مقبض "Rعندما یكون الترس في الترس " –
 ".Nوسیتم تبدیل الترس إلى الترس " B1ناقل الحركة إلى الموضع 

 تحذیر

لسیارة ال تبدل إلى ال• " لتحریك السیارة، وإال Nترس "أثناء قیادة ا
 فمن السھل التسبب في وقوع حوادث.

یتم إیقاف السیارة  في موضع الحالة المستقرة األولى، عندما ال•
بثابتة فیحظر تشغیل تغییر الترس بشكل صارم وإال فمن السھل 

 ادث. التسبب في تلف السیارة أو وقوع ح
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Dالترس األمامي : 
لألمام، یتم التبدیل إلى ھذا الترس بشكل عام. في  عندما تتحرك السیارة

ھذا الوقت سیغیر النظام تلقائیًا التروس ألعلى أو ألسفل وفقًا لحمل 
 المحرك وسرعة السیارة.

، اضغط على الفرامل "Pعندما یكون الترس في الترس " –
 B2أو الموضع  B1واسحب ألسفل مقبض ناقل الحركة إلى الموضع 

 ".Dرس إلى الترس "وسیتم تبدیل الت

، اضغط على الفرامل واسحب "Rعندما یكون الترس في ترس " –
وسیتم تبدیل الترس إلى  B2ألسفل مقبض ناقل الحركة إلى الموضع 

 ".Dالترس "

عندما (، اضغط على الفرامل "Nعندما یكون الترس في الترس " –
كم / ساعة، تحتاج إلى  3تكون سرعة السیارة أقل من أو تساوي 

كم /  3الضغط على الفرامل، وعندما تكون سرعة السیارة أكبر من 
واسحب ألسفل مقبض ناقل  )ساعة، ال تحتاج إلى الضغط على الفرامل

وسیتم تبدیل الترس إلى  B2أو الموضع  B1الحركة إلى الموضع 
 ".Dالترس "

، قم بتحریك مقبض ناقل "Sعندما یكون الترس في الترس " –
إلى موضع الحالة المستقرة األولى، وسیتم تبدیل  الحركة إلى الیمین
 ".Dالترس إلى الترس "

S الترس األمامي : 
“S”" الترسS ھو وضع قیادة ریاضي. عند استخدام ھذا الترس "

مثل القطر (سینتقل ناقل الحركة إلى ترس أقل وفقًا لتغییر المقاومة 
لتوفیر وسیعمل المحرك بسرعة أعلى  )وتسلق المنحدر الطویل والخ
ً وراء الطاقة بشكل أساسي Sدافع أكبر. یُستخدم الترس " " للقیادة سعیا

ویمكن أیضًا استخدامھ للقیادة على الطرق الجبلیة األمر الذي یمكن أن 
 یمنع عملیات نقل التروس المتكررة.

یلزم تبدیل التروس األخرى (" Dعندما یكون الترس في الترس " –
، حرك مقبض ناقل الحركة )عملیات التالیة" قبل إجراء الDإلى الترس "

 ".S" لتبدیل الترس إلى الترس "Sإلى الیسار إلى الموضع "

عندما تقود السیارة في ھذا الوضع، قم بتحریك مقبض ناقل الحركة 
ألعلى أو ألسفل لتحقیق رفع أو خفض سرعة. في ھذا الوقت یدخل ناقل 

 الحركة في الوضع الیدوي.

 وضع االقتصاد

 
ما تدخل السیارة في ھذا الوضع، ال تعتمد وحدة التحكم في ناقل عند

الحركة فقط استراتیجیة التحول االقتصادي، ولكن یعتمد نظام تكییف 
 الھواء أیضًا استراتیجیة اقتصادیة مقابلة.

" وال یكون الترس في ONعندما یكون مفتاح البدء في الترس " –
ل السیارة وضع ، تدخ"ECO، اضغط على زر الوضع ""Sترس "

 االقتصاد.

 

131



 .دلیل السیاق5

144 

 

 تذكیر 

عندما تدخل السیارة في وضع االقتصاد، یضيء ضوء إشارة •
"ECO.لمجموعة العدادات " 

یحتوي وضع االقتصاد على وظیفة ذاكرة. عند إیقاف تشغیل •
 ع االقتصاد. تشغیلھ، یظل ناقل الحركة في و  المحرك وإعاد

 

 نظام الفرامل  5.2
 دمة فرامل الخ 5.2.1

في بعض ظروف القیادة وظروف الطقس، عندما یتم الضغط على 
دواسة الفرامل للمرة األولى أو الضغط علیھا بلطیف، قد تسمع صوت 
صریر أو صوت حاد أو ضوضاء أخرى من الفرامل، أو قد یتم سماع 
ضوضاء الفرامل أحیانًا أثناء عملیة الكبح الخفیف أو المعتدل، خاصة 

، وھذا أمر طبیعي )الفرامل لم تنتھ تشغیلھا المحدد( للسیارات الجدیدة
 وال یعني أن نظام الفرامل معیب وال یؤثر على أداء السالمة للفرملة.

 مالحظة 

إذا یظھر صوت احتكاك معدني حاد فقد تكون بطانة الفرامل قریبة •
من حد التآكل، في ھذه الحالة یجب علیك الذھاب إلى متجر خاص 

 ور للصیانة في أقرب وقت ممكن.بجي أیھ سي موت

إذا استمرت عجلة القیادة في االھتزاز أو االرتجف أثناء الكبح، •
التابعة  شركة جي أیھ سي للسیاراتفیجب علیك الذھاب إلى متجر 

 ركة جي أیھ سي  للسیارات للصیانة في أقرب وقت ممكن. ل
 

 تذكیر 

للراحة إال سترتفع  أثناء القیادة ال تضع قدمیك على دواسة الفرامل•
درجة حرارة الفرامل إلى مستوى مرتفع بشكل غیر طبیعي ، ویتم 
ارتداء بطانة الفرامل وأقراص الفرامل بشكل مفرط والزیادة من 

 مسافة الكبح.

عند قیادة السیارة للھبوط من منحدر طویل أو منحدر جبلي شدید •
الوضع (یادةاالنحدار، قلل ترس ناقل الحركة إلى الترس السفلي للق

وتجنب االستخدام المستمر للفرامل. ھذا یمكن االستفادة  )الیدوي
 الكاملة من المحرك للفرملة وتقلیل حمل الفرامل.

سیؤدي االستخدام المستمر للفرامل إلى ارتفاع درجة حرارة •
 بح. الفرامل وإحداث فقد مؤقت ألداء ال
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 تذكیر 

كل بطانة الفرامل وسوف یتراكم في ظروف القیادة العادیة سوف تتآ•
غبارھا على العجالت، وھذا ظاھرة حتمیة ولن تؤثر على أداء 

 الكبح.

إذا لم یتم استخدام بطانة الفرامل وأقراص الفرامل أو كان معدل •
استخدامھا منخفضًا مما أدى إلى التآكل، عند استخدامھا ألول مرة 

وصى باختیار الفرامل ضوضاء وھذا أمر طبیعي. ی  فقد ینتج ع
منطقة آمنة وظروف الطریق اآلمنة إلجراء مكابح متعددة لتنظیف 

 طانة الفرامل وأقراص الفرامل. 
 

 معزز الفرامل
یُستخدم معزز الفرامل لزیادة قوة الضغط التي یطبقھا السائق على 

 دواسة الفرامل ولكن یعمل معزز الفرامل فقط عند تشغیل المحرك.

فرامل العمل بشكل طبیعي بسبب عطل ما أو عند إذا تعذّر على معزز ال
سحب السیارة، فیجب زیادة قوة الضغط على دواسة الفرامل لتعویض 

 تأثیر التعزیز لمعززالفرامل.

 تحذیر 

ال تقم بإیقاف تشغیل المحرك للسماح للسیارة بسیر القصور •
الذاتي، وإال فسیؤدي ذلك إلى وقوع حادث بسھولة! نظًرا ألن معزز 

فرامل ال یعمل في ھذا الوقت فسیتم تمدید مسافة الكبح بشكل ال
 كبیر.

على سبیل المثال عندما یتم سحب (إذا لم یعمل معزز الفرامل •
فیجب الضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر بكثیر من  )السیارة

 المعتاد عند الكبح.
 

 تأثیر الكبح ومسافة الكبح
ل أساسي ببیئة القیادة وظروف یتأثر تأثیر الكبح ومسافة الكبح بشك

 الطریق وأسلوب القیادة.

ال یمكن أن توفر بطانة الفرامل البالیة الكبح الفعال. تعتمد سرعة تآكل 
بطانة الفرامل بشكل كبیر على ظروف استخدام السیارة وأسلوب القیادة. 
إذا كانت السیارة غالبًا ما یتم قیادتھا في المناطق الحضریة أو القیادة 

افات قصیرة أو تستخدم كسیارة سباق، فیوصى بزیادة مرات فحص لمس
 .))كتیب الضمانة((سماكة بطانة الفرامل أثناء فترة الصیانة المحددة في 

بعد خوض الماء أو  )في الشتاء  (قد تكون بطانة الفرامل مبللة أو مجمدة
في  األمطار الغزیرة أو غسیل السیارة ، مما یؤدي إلى تقلیل تأثیر الكبح.

ھذه الحالة یجب الضغط على دواسة الفرامل بخفة لجعل الفرامل تولد 
 حرارة من خالل االحتكاك وتبخر الرطوبة واستعادة تأثیر الكبح.
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 تحذیر

ال تحتوي اإلطارات الجدیدة وبطانة الفرامل الجدیدة بدون تشغیل 
 محدد على أفضل خصائص االلتصاق واالحتكاك.

الجدیدة على أفضل التصاق لذا قم بالقیادة  ال تحتوي اإلطارات•
 كیلومتر لمنع الحوادث! 500بعنایة في أول 

كیلومترال تحتوي بطانة الفرامل الجدیدة  300إلى  200في أول •
على أفضل خصائص االحتكاك ویتم تقلیل تأثیر الكبح بشكل طفیف 
لذلك یجب إجراء فترة التشغیل المحددة لھا. یمكن تعویض تأثیر 

كبح عن طریق زیادة قوة الضغط على دواسة الفرامل. بالنسبة ال
إلى بطانة الفرامل الجدیدة بعد االستبدال یجب علیھا أیضًا إجراء 

 التشغیل المحدد.
عند القیادة ال تقترب كثیًرا من المركبات األخرى أو في حالة •

السائق إلى توخي الحذر  تتطلب فرملة طارئة بسھولة. یحتاج
ند القیادة بإطارات جدیدة وبطانة فرامل بدون بشكل خاص ع

االت المذكورة أعاله وتجنب  التشغیل المحدد لمنع حدوث ال
 الحوادث!

 تحذیر

عندما تكون الفرامل مبللة أو جلیدیة أو عندما تكون السیارة تسیر 
على الطرق ذات الملح، قد تتأخر الفرامل، مما یؤدي إلى مسافة 

 ًرا لمنع الحوادث.كبح أطول، لذا كن حذ
 كلما طالت مسافة الكبح وتعطل نظام الكبح زاد معدل الحوادث.•
 اضغط على دواسة الفرامل بخفة وتحقق من الفرامل.•
اضغط على دواسة الفرامل بخفة لتجفیف الفرامل أو إزالة الثلج أو •

 لالنزالق من الفرامل. الملح المقاوم

 تحذیر

لفرامل للغایة إلى تقلیل تأثیر الكبح سیؤدي ارتفاع درجة حرارة ا
 وإطالة مسافة الكبح!

 احرص على تجنب ارتفاع درجة حرارة الفرامل بشكل مفرط.•
عندما تكون السیارة تھبط من المنحدر یزداد حمل الفرامل ویتم •

 ارتفاع درجة حرارة الفرامل بسھولة.
قبل النزول من  منحدر حاد لمسافة طویلة یوصى بأن تكون •
لتقلیل سرعة  )الوضع الیدوي(سیارة في وضع الترس المنخفض ال

السیارة واالستفادة الكاملة من تأثیر فرملة المحرك وتقلیل حمل 
 الفرامل.

ال تستمر في الضغط على دواسة الفرامل لزیادة حرارة الفرامل •
وفقًا لظروف   . یجب تنفیذ الكبح المتقط وزیادة مسافة الكب

 .الطریق وحركة المرور
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 تحذیر 

یجب استبدال سائل الفرامل كل عامین. إذا بقي سائل الفرامل في •
نظام الفرامل لفترة طویلة جدًا  فقد ینتج مقاومة الھواء في خط 
أنابیب النظام أثناء الكبح، یؤدي التدھور الشدید لتأثیر الكبح إلى 
 تقلیل سالمة القیادة حتى یتسبب في فشل نظام الفرامل ووقوع

 الحوادث.
إذا تم تثبیت المفسد األمامي غیر قیاسي وتلف المفسد فإنھ •

تدفق ھواء التبرید إلى الفرامل مما یؤدي إلى ارتفاع درجة   سیعي
 ر الكبح. حرارة الفرامل وتدھور تأث

 

 نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة   5.2.2
تشغیل زر  یمكن للسائق استخدام فرامل االنتظار أو تحریرھا عن طریق

نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة. في حالة على المنحدرات، یمكن 
استخدام وظیفة بدء التشغیل المساعدة. قم بالضغط على دواسة الوقود في 
حالة وقوف السیارة، سیتم تنشیط نظام االنتظار اإللكتروني تلقائیًا لتوفیر 

 مساعدة مریحة للقیادة للسائق.

 مالحظة 

ام فرملة االنتظار اإللكترونیة قوة ثابتة للوقوف حسب یستخدم نظ
 انحدار المنحدر، فإذا ظھر:

إذا انزلقت السیارة ألسفل بعد وقوفھا على المنحدر، ستعمل فرامل •
 االنتظار اإللكترونیة على زیادة قوة الكبح تلقائیًا.

أسفل بعد زیادة قوة الكبح  إذا ما زالت السیارة في االنزالق •
ا، فیرجى الضغط على دواسة الفرامل للفرملة وقیادة السیارة تلقائیً 

لتوقف؛ في ھذه الحالة  یرجى االتصال بمتجر  إلى طریق مسطح 
ات  التابعة لشركة جي أیھ سي  للسیا شركة جي أیھ سي للسیارات

 للصیانة.
 

 استخدام فرامل االنتظار اإلستاتیة

 
لسیارة ثابتة، ارفع زر نظام – فرامل االنتظار  عندما تكون ا

في  اإللكترونیة، حیث یضيء ضوء إشارة الزر وضوء اإلشارة
 مجموعة العدادات، مما یشیر إلى تنشیط فرامل االنتظار اإللكترونیة.

، "P" إلى الترس "Pعندما یتم تبدیل الترس من الترس غیر " –
 سیتم استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة تلقائیًا.
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 تذكیر 

كن أیضًا استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة عندما یكون مفتاح یم•
 ".OFFالبدء في الترس "

بعد توقف السیارة بثابتة، یجب استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة •
 أوالً.

عند استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة یتم تولید ضوضاء التشغیل •
 وھو أمر طبیعي.

قف السیارة على منحدر أكبر، یمكنك رفع زر إذا تقوم بالقطر أو تو•
نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة مرة أخرى بعد أول استخدام لوقوف 

 السیارات اإللكتروني لضمان أقصى قوة الكبح .

٪، بعد تطبیق فرامل االنتظار 30٪ إلى 17على المنحدرات من •
ى. في م تثبیتھا مرة أخر دقائق، سي 5الكھربائیة ألول مرة لمدة 

 ھذا الوقت، سیتم تولید ضوضاء التشغیل، وھو أمر طبیعي.
 

 تحذیر 

 یجب استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة عند وقوف السیارة.•
اثناء سیر السیارة ال تستخدم فرامل االنتظار اإللكترونیة لتقلیل •

  سرعة السیارة في حاالت غیر ضروریة ألن تستخدم فرمل
بح فقط على العجالت الخلفیة، األمر الذي من االنتظار قوة الك

 السھل أن یتسبب في حوادث المرور.
 

 إلغاء فرامل االنتظار اإلستاتیة

 
، اضغط على دواسة "ONعندما یكون مفتاح البدء في الوضع " –

 الفرامل.

اضغط على زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة فینطفئ ضوء  –
مجموعة العدادات، ھذا یشیر إلى إلغاء  إشارة الزر وضوء اإلشارة في

 فرامل االنتظار اإللكترونیة.
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 ر تذك 

في حالة عدم الضغط على دواسة الفرامل إذا تقوم بالضغط على زر •
نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة  فال یمكن تنشیط نظام االنتظار 
اإللكتروني، ومع ذلك ستعرض شاشة العرض لمجموعة العدادات 

 الة إنذار ومصحوبة بإنذار صفارة.رس

عندما یتم إلغاء فرامل االنتظار اإللكترونیة، یتم تولید ضوضاء •
 التشغیل وھو أمر طبیعي.

عندما تكون طاقة بطاریة السیارة غیر كافیة، ال یمكن للنظام إلغاء •
فرامل االنتظار اإللكترونیة. إذا سمحت الظروف بذلك فیمكن 

م 276=>  راجع الصفحة بدء الطوارئاستخدام كبل التوصیل ل ، ث
شركة جي یتم إلغاء فرامل االنتظار.في الحالة ھذه یرجى االتصال ب

 للمعالجة. أیھ سي للسیارات

فسوف  إذا لم یتم استخدام فرامل االنتظار اإللكترونیة لفترة طویلة،•
 ن سماع ضوضاء التشغیل. یكتشفھا النظام تلقائیًا ویم

 

 وارئ الدینامیكیةاستخدام فرامل الط

 
إذا تعطلت فرامل الخدمة أثناء سیر السیارة  فیمكنك محاولة  –

سحب زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة ألعلى باستمرار لتحقیق كبح 
الطوارئ. حرر زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة أو اضغط على 

 دواسة الوقود وسیخرج النظام من كبح الطوارئ.

 مالحظة 

ذا حدثت الظواھر التالیة یرجى تشغیل فرامل االنتظار اإللكترونیة إ
مرة أخرى. إذا لم یتم إزالة ظواھر األعطال فیرجي االتصال بمتجر 

 خاص بجي أیھ سي موتور لإلصالح.

باللون األحمر بشكل مستمر،  في حالة ومیض ضوء اإلشارة •
ا أو یتم فھذا یشیر إلى أن فرامل االنتظار اإللكترونیة تعمل  جزئیً

 تحریرھا جزئیًا أو أن النظام بھ خلل.

أحمر عند عدم استخدام فرامل االنتظار  إذا كان ضوء اإلشارة•
 اإللكترونیة، فھذا یشیر إلى أن النظام غیر طبیعي. 

أصفر، فھذا یعني أنھ تم الكشف عن إذا كان ضوء اإلشارة •
فرامل وانخفض مستوى العمل ل  في النظام اإللكترون فشل

 االنتظار اإللكترونیة.
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 مالحظة

في حاالت غیر الضروریة ال تستخدم فرامل الطوارئ الدینامیكیة •
ألنھ من السھل التسبب في حوادث المرور ومسافة الكبح لھا أطول 
من مسافة الكبح عند الضغط على دواسة الفرامل وتقصیر عمر

 خدمة نظام فرامل االنتظار.

رامل االنتظار اإللكترونیة أثناء سیر السیارة رفع زر نظام ف•
وستعرض شاشة العرض لمجموعة العدادات رسالة إنذار ومصحوبة 

 بإنذار صفارة.

أثناء استخدام فرامل الطوارئ الدینامیكیة، عندما یتم تحریر فرامل •
ة الوقود، یتم تحریر  االنتظار اإللكترونیة أو الضغط على دوا

اصلت رفع زر نظام فرامل االنتظار فرامل االنتظار. إذا و
فستظل فرملة االنتظار في حالة   اإللكترونیة حتى تتوقف السیارة

 االتصال.

 )AUTO HOLD(فرامل االنتظار التلقائیة
یمكن لفرامل االنتظار التلقائیة أن تحافظ على السیارة ثابتة تلقائیا وفقًا 

لسائق في بدء تشغیل الحتیاجات الكبح للسائق؛ عندما یكتشف النظام نی ة ا
، فسیتم تحریر الفرامل تلقائیًا؛ )مثل الضغط على دواسة الوقود(السیارة 

یمكن ضمان بدء تشغیل السیارة بسھولة عند تحریرھا تلقائیًا وفقا 
لمعلومات المنحدر؛ عندما تكون قوة الكبح غیر كافیة یمكن زیادة 

 الضغط بنشاط لجعل السیارة ثابتة.

 یفة الفرامل التلقائیةفتح وإغالق وظ

عند بدء تشغیل المحرك وإغالق باب القیادة الرئیسي و ربط  –
حزام مقعد السائق، اضغط على زر فرامل االنتظار التلقائیة ، وعندما 
یضيء إشارة الزر، یتم تشغیل وظیفة الفرامل التلقائیة. اضغط على 

تشغیل  الزر مرة أخرى وعندما ینطفئ ضوء إشارة الزر یتم إیقاف
 وظیفة فرامل االنتظار التلقائیة.
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 تنشیط وظیفة فرامل االنتظار التلقائیة
عند تشغیل ھذه الوظیفة، فإنھا تدعم اإلمساك التلقائي وإطالق الفرامل 
في ظروف التوقف والسیر. عندما یقوم السائق بالفرملة إلیقاف السیارة، 

رة الحركة للخلف فإن النظام سوف یفرمل من تلقاء نفسھ لتجنب ظاھ
 عند بدء تشغیل السیارة.

 إلغاء وظیفة فرامل االنتظار التلقائیة
لتالیة، ولن تقفل فرامل  لتلقائیة في الظروف ا سیتم إلغاء فرامل االنتظار ا

 االنتظار التلقائیة السیارة:

 . اضغط على دواسة الوقود عند بدء تشغیل السیارة.1

 . توقف المحرك أثناء سیر السیارة.2

 . قم بتحریر فرامل االنتظار اإللكترونیة یدویًا.3

 . عند الضغط على دواسة الفرامل، اضغط على زر الفرامل التلقائیة.4

لضمان السالمة، سیتم إیقاف تشغیل وظیفة االنتظار التلقائي التي یتم 
 تنشیطھا في الظروف التالیة وسیتم قفل فرامل االنتظار:

 . تم إیقاف تشغیل المحرك.1

. إذا یقوم بفتح باب السائق أو فك حزام األمان للسائق عند إیقاف 2
 السیارة.

 . إذا یقوم بضغط على زر فرامل االنتظار التلقائیة إلیقاف تشغیلھا.3

 مالحظة 

عندما تدخل السیارة إلى جھاز غسیل السیارات وتنقل السیارة من 
إیقاف تشغیل وظیفة فرامل االن خالل حزام  تظار لنقل ، یجب 

وإال فلن تتمكن السیارة من التحرك أو االنحراف عن   التلقائیة
 مسار القیادة.

 

 التعلم الذاتي لنظام فرامل االنتظار اإللكترونیة
على سبیل المثال: بعد قطع كھرباء البطاریة فجأة (في بعض الحاالت 

 سیومض ضوء اإلشارة  )أوعدم استخدام السیارة لفترة طویلة
ر ویتم رفع زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة یدویًا  فال باللون األحم

تعمل فرامل االنتظار اإللكترونیة. في ھذا الوقت یحتاج السائق إلى 
الضغط على دواسة الفرامل والضغط على زر نظام فرامل االنتظار 
اإللكترونیة بعد ذلك رفع زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة لجعل 

ل االنتظار اإللكترونیة  ال یومض وھذا یشیر إلى ضوء مؤشر فرام
إنھاء التعلم الذاتي ویمكن أن یعمل فرامل االنتظار اإللكترونیة بشكل 

 طبیعي.
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 نظام فرامل الخدمة اإللكترونیة  5.3
  (ABS(نظام منع انغالق المكابح  5.3.1

ا بمراقبة معدل  االنزالق عند الكبح یقوم نظام منع انغالق المكابح تلقائیً
للعجالت األمامیة والخلفیة قبل انغالق العجالت، یتم ضبط الضغط 
الھیدرولیكي ألسطوانة العجلة من خالل المراحل المتمثلة في المحافظة 
على الضغط و خفض الضغط وزیادة الضغط بحیث یكون معدل انزالق 

 العجلة ضمن النطاق المحدد لمنع العجالت من االنغالق.

دواسة الفرامل في حالة الطوارئ، عندما یدخل نظام عند الضغط على 
منع انغالق المكابح في حالة العمل، سیشعر السائق بدواسة الفرامل وھي 
ترتجف ومصحوبة بصوت "نقرة" لتشغیل مضخة الفرامل الرئیسیة. 
عند الضغط على دواسة الفرامل في الحاالت التالیة، یعمل نظام منع 

 ھزتھ وھو أمر طبیعي:انغالق المكابح وقد تشعر ب

 عند تغییر التروس. –

 عند كبح الطوارئ. –

 عند التوجیھ بسرعة عالیة. –

 عند القیادة على طرق زلقة.

 عند المرور عبر الطرق المحدبة أو الوادي. –

 عند القیادة مباشرة بعد تشغیل السیارة –

 )ABS(ضوء إشارة نظام منع انغالق المكابح
" یضيء ضوء اإلشارة ONى الوضع "بعد تبدیل مفتاح البدء إل

 لبضع ثوان، وینطفئ ضوء اإلشارة بعد إكمال النظام لالختبار الذاتي.

 تشیر الحاالت التالیة إلى وجود خلل في النظام:

" ال یضيء ضوء ONبعد تبدیل مفتاح البدء إلى الوضع " –
 المؤشر ال یضيء  اإلشارة 

ال ینطفئ ضوء  "ONبعد تبدیل مفتاح البدء إلى الوضع " –
 بعد اإلضاءة لبضع ثواٍن. اإلشارة 

 .عند سیر السیارة یضيء ضوء اإلشارة  –

عندما یكون ھناك خطأ في نظام منع انغالق المكابح یضيء  –

 .وواضواء اإلشارة 

 )EBD(نظام التوزیع اإللكتروني لقوة المكابح
نظام منع  جزءًا من)EBD(یعد نظام التوزیع اإللكتروني لقوة المكابح

، عندما یتم فرملة السیارة بشكل طبیعي. یقوم )ABS(انغالق المكابح 
بموازنة توزیع قوة الكبح للعجالت األمامیة والخلفیة وفقًا  EBDنظام 

 للحمل الموجود على السیارة 

 )HBA(نظام الفرامل الھیدرولیكیة المساعدة 

خدام الضغط است )HBA(یمكن لنظام الفرامل الھیدرولیكیة المساعدة 
المتولد بسرعة في نظام الفرامل لمساعدتك على الحصول على مسافة 
كبح أقصر في حاالت الطوارئ، ویستخدم بشكل كامل خصائص نظام 

ABSبعد تحریر دواسة الفرامل سیتم إغالق نظام الفرامل .
تلقائیًا وسیعود نظام الفرامل إلى وضع  )HBA(الھیدرولیكیة المساعدة 

 عي.العمل الطبی

 تحذیر

یمكن لنظام الفرامل الھیدرولیكیة المساعدة تحسین سالمة القیادة 
الخاصة بك، ولكنھ ال یمكن أن یتجاوز قوانین علم الحركة، فیرجى 
تعدیل سرعة القیادة وفقًا لظروف الطریق والسرعة المحددة للوائح 

 المرور.

140



 .دلیل السیاق5

153 

 

 )ESP(نظام الثبات اإللكتروني  5.3.2
أن یقلل بشكل فعال من مخاطر  )ESP(لثبات اإللكتروني یمكن لنظام ا

 االنزالق الجانب للسیارة.

 فتح وإغالق وظیفة الفرامل التلقائیة

 
عند قیادة السیارة سیتم تشغیل نظام الثبات اإللكتروني بشكل افتراضي. 

على واجھة "القائمة المنسدلة" للنظام  الموجود انقر فوق الزر
ل نظام الثبات اإللكتروني. في ھذا الوقت سیضيء الصوتي إلیقاف تشغی

الموجود على مجموعة العدادات ویعرض رسالة  ضوء اإلشارة
 اإلنذار. 

 تذكیر 

، یمكنك اختیار تشغیل AVبالنسبة للطرازات المزودة بمضیف •
إیقاف تشغیلھ من خالل المضیف  نظام الثبات اإللكتروني أو 

  "ESPOFFمفتاح  دة مساعد القیا "إعدادات السیارة 

كم / ساعة سیتم بدء  80عندما تكون سرعة السیارة أكبر من •
 تشغیل نظام الثبات اإللكتروني تلقائیًا.

كم / ساعة إذا تم إیقاف  80عندما تكون سرعة السیارة أقل من •
 تشغیل نظام الثبات اإللكتروني فیمكنك الضغط على الزر 

 لتشغیلھ مرة أخرى.

 لنظام الثبات اإللكترونيضوء اإلشارة 

 " سیضيء المؤشران ONبعد تبدیل مفتاح البدء إلى الوضع " –

لبضع ثواٍن وسینطفئ المؤشران بعد إكمال النظام لالختبار  و 
 الذاتي.

إذا كان نظام الثبات اإللكتروني یعمل أثناء القیادة فیومض ضوء  –
 .اإلشارة

ني یضيء ضوء بعد إیقاف تشغیل نظام الثبات اإللكترو –

 .اإلشارة

عندما یكون ھناك خطأ في نظام الثبات اإللكتروني یضيء ضوء  –
 .اإلشارة

قید التشغیل فھذا یعني  بعد بدء تشغیل السیارة إذا كان ضوء اإلشارة
أن نظام الثبات اإللكتروني قد تم إیقاف تشغیلھ وتظھر شاشة  العرض 

حاولة إیقاف تشغیل مفتاح لمجموعة العدادات رسالة التنبیھ. یمكنك م
البدء ثم تشغیل مفتاح البدء وإعادة تشغیل النظام مرة أخرى. عندما یكون 

في وضع إیقاف التشغیل فإنھ یشیر إلى أن النظام قد  ضوء اإلشارة 
 دخل بالكامل في حالة العمل.

إذا تم فصل موصل البطاریة ثم إعادة توصیلھ فقد یضيء  ضوء 

مفتاح البدء وسوف ینطفئ ضوء اإلشارة بعد عند تشغیل  اإلشارة 
 القیادة لمسافة قصیرة.

من أجل سالمة القیادة یجب تشغیل نظام الثبات اإللكتروني. في 
 الظروف الخاصة التالیة یمكن تحریر وظیفة نظام الثبات اإللكتروني:

 عندما تقوم بقیادة السیارة مع سلسلة غیر انزالقیة. –

 لى ثلوج عمیقة أو طرق ناعمة.عندما تقوم بالقیادة ع –

عندما تكون السیارة عالقة على الطریق الموحل والطرق  –
 األخرى فإنھا تحتاج إلى التحرك ذھابًا وإیابًا.

 

 سریع رسالة

 سائط

 مالحة

 سطوع

یة لف خ ل ا ضاءة  إل ا اء   إطف

اق اءمر لعمی ا بقعة  ل ا  بة 

ضع   ESPو

ف  و ار وق اد نغمة ر
ارات سی ل  ا
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 )TCS(نظام التحكم في الجر 
ھو نظام فرعي لنظام الثبات اإللكتروني.  )TCS(نظام التحكم في الجر 

بما إذا كانت عجلة القیادة یحكم   )TCS(فإن نظام التحكم في الجر 
تنزلق وفقًا لسرعة عجلة القیادة وسرعة عجلة ناقل الحركة وعندما 

 )TCS(تكون األولى أكبر من األخرى، فإن نظام التحكم في الجر 
 سیمنع سرعة عجلة القیادة للتحكم في مانع االنزالق في السیارة.

بالطرق أو إیقاف تشغیلھ  )TCS(قم بتشغیل نظام التحكم في الجر
 :AVالتالیة:للطرازات المزودة بمضیف 

یتم أیضًا تشغیل  )ESP(عند تشغیل نظام الثبات اإللكتروني –
 .)TCS(نظام التحكم في الجر 

من خالل  )TCS(یمكنك إیقاف تشغیل نظام التحكم في الجر   –
تشغیل  مساعدة القیادة  المضیف  "إعدادات السیارة 

ESPOFF." 
 :AVNTلمضیف الطرز المجھزة با

أو تشغیلھ یتم  )ESP(عند إیقاف تشغیل نظام الثبات اإللكتروني –
 أو تشغیلھ وفقًا لذلك. )TCS(إیقاف تشغیل نظام التحكم في الجر 

 )HHC(نظام المساعدة على تسلق المرتفعات   5.3.3
للسائق بتحریك  )HHC(یسمح نظام المساعدة على تسلق المرتفعات

الفرامل إلى دواسة الوقود لمنع الحوادث الناجمة قدمھ بسھولة من دواسة 
عن التدحرج للخلف عند بدء تشغیل السیارة على منحدرات دون 

 استخدام فرامل االنتظار.

 شروط تشغیل نظام المساعدة على تسلق المرتفعات
٪ وال یكون الترس في  4عندما یكون انحدار المنحدر أكبر من  –

ق فرامل االنتظار اإللكترونیة  إذا " وال یتم تطبیN" أو "Pالترس "
لسیارة في  ضغط السائق على دواسة الفرامل إلیقاف السیارة أوكان ا
حالة الثابتة، في ھذا الوقت إذا قام السائق بتحریر دواسة الفرامل فیتم 

ویتم تطبیق ضغط الفرامل على السیارة ویتم  HHCتنشیط وظیفة 
 الحفاظ على الضغط لمدة ثانیة واحدة.

عندما یتجاوز عزم دوران المحرك  HHCأثناء تشغیل وظیفة  –
عزم المقاومة للسیارة سیتم تحریر ضغط الفرامل واالنتھاء بنجاح من 

 بدء حركة السیارة.

"ستعمل وظیفة Rعند الھبوط من المنحدر والتبدیل إلى الترس " –
 نظام المساعدة على تسلق المرتفعات أیضًا.

 تذكیر

لسیارة على المنحدر أو التبدیل إلى الترس العكسي عند بدء تشغیل ا•
تلقائیًا بالفرملة لمنع  )HHC(للھبوط من المنحدر، تقوم الوظیفة 

 التدحرج للخلف.

في نظام  )HHC(تم دمج نظام المساعدة على تسلق المرتفعات •
 HHC. في حالة حدوث عطل في نظام )ESP(الثبات اإللكتروني 

عرض رسالة حرفیة رسومیة على ویتم  ESPیضيء ضوء إشارة 
 شاشة مجموعة العدادات.
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 )  HBC(نظام تعویض األعطال بالمساعدة الھیدرولیكیة  5.3.4
عند فشل معزز الفراغ في السیارة یمكن لوظیفة نظام تعویض األعطال 

تعویض النقص المؤقت في الفراغ  )HBC(بالمساعدة الھیدرولیكیة 
ادة ضغط الفرامل. في الوقت نفسھ، سوف الناتج عن فشل الفراغ ولزی

تطالب مجموعة العدادات "یرجى التحقق من نظام تعویض األعطال 
شركة جي أیھ سي ویرجى االتصال بـ )HBC(بالمساعدة الھیدرولیكیة 

 إلجراء اإلصالح الشامل في أقرب وقت ممكن". للسیارات
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5.4.1 نظام التحكم في السرعة التكیفي* 
یمكنھ  ACCیطلق نظام مثبت السرعة التكیفي علیھ اختصارا اسم 

ا أثناء استخدام مثبت السرعة ضبط المسافة من السیارة األمامیة تلقائیً 
 كم / ساعة. 120إلى  0ویمكنھ تطبیق السرعة التطوافیة  من 

اكتشاف المسافة النسبیة  )ACC(یمكن لنظام مثبت السرعة التكیفي 
والسرعة بین السیارة ھذه و السیارة األمامیة على نفس المسار وفقا 

الكامیرا األمامیة لرادار الموجة الملیمتریة المثبت في مقدمة السیارة و
 الذكیة على الزجاج األمامي:

عندما تكون ھناك سیارة في األمام، إذا توقفت السیارة األمامیة،  –
في السیارة للتوقف تلقائیًا عن متابعة السیارة  ACCیتحكم النظام 

في  ACCاألمامیة؛ إذا بدأت السیارة األمامیة للسیر، یتحكم النظام 
ة أخرى في ظل ظروف معینة. بعد اتباع الوقت السیارة لبدء التشغیل مر

المحدد الذي توقفت فیھ السیارة األمامیة، یمكنك من خالل عملیة بسیطة 
/+ أو الضغط على دواسة الوقود لبدء السیارة في متابعة RESللزر 

 السیارة األمامیة.

عندما تكون ھناك سیارة في األمام وسرعتھا أقل من السرعة  –
في السیارة للحفاظ على  ACCائق، یتحكم النظام التي یحددھا الس

 مسافة آمنة من السیارة األمامیة لمتابعة السیارة األمامیة

في  ACCعندما ال تكون ھناك سیارة في األمام، یتحكم النظام  –
 السیارة للقیادة بسرعة ثابتة یحددھا السائق.

 تذكیر

=> انظر  یرا.احتیاطات الستخدام أجھزة استشعار الرادار والكام
 195 الصفحة

 تحذیر

لیس نظام األمان أو جھازالتحذیر من االصطدام  ACCإن النظام •
أو نظام مضاد للتصادم، ولكنھ نظام قیادة مریحة، حیث یجب على 
السائق دائًما الحفاظ على التحكم في السیارة وتحمل المسؤولیة 

 الكاملة عن السیارة.
لرؤیة والظروف الجویة والطرق یجب استخدامھ بحذر وفقًا ل•

 وحاالت المرور في ذلك الوقت
، یجب على السائق دائمًا الحفاظ على ACCعند استخدام النظام 

التحكم في السیارة وتحمل المسؤولیة الكاملة عن سرعة السیارة 
 والمسافة إلى المركبات األخرى.

أن یحل محل انتباه السائق وحكمھ. یجب  ACCال یمكن لنظام •
لى السائق دائًما التأكد من أن السیارة تسیر بأمان وبسرعة ع

 مناسبة وأن تحافظ على مسافة مناسبة من المركبات األخرى.

 أزرار التشغیل

 ACC: ضبط مسافة السیارة للنظام ①

 ACC: إلغاء ②

③  SET/-  ضبط :ACC خقض السرعة / 

④  RES استعادة : +/ACC زیادة السرعة / 

 ACCإغالق : فتح /  ⑤

5.4 نظام مساعدة القیادة   
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 تعلیمات الواجھة

 یشیر إلى السیارة المكتشفة في األمام.①

 ضوء اإلشارة لمثبت السرعة التكیفي ②

في حالة  ACCیشیر الضوء األبیض إلى أن النظام  –
جاھزیة وأن ھناك سیارة مستھدفة في المقدمة؛ یشیر الضوء األخضر

 فة في المقدمة.یعمل  وأن ھناك سیارة مستھد ACCإلى أن النظام 

لنظام  – لة جاھزیة  ACCیشیر الضوء األبیض إلى أن ا في حا
وال توجد سیارة مستھدفة في المقدمة؛ یشیر الضوء األخضر إلى أن 

 یعمل وال توجد سیارة مستھدفة في المقدمة. ACCالنظام 

 ACCیشیر الضوء األصفر إلى وجود عطل في النظام  –
للصیانة في الوقت  ي أیھ سي للسیاراتشركة جویجب علیك الذھاب إلى ـ

المناسب. 

 یشیر إلى السرعة التطوافیة المحددة.③

 یشیر إلى المسافة التطوافیة المحددة من السیارة األمامیة.④

غیر كافیة للحفاظ على المسافة  ACCعندما تكون قدرة الكبح في 
یطلب  المناسبة بین السیارة والسیارة األمامیة، سیصدر النظام " تذكیر

من السائق یتحكم في  السیارة "، وتعرض مجموعة العدادات رسالة 
لسائق  اإلنذار وتصدر صوتًا في الوقت نفسھ، في ھذا الوقت یجب على ا

 أن یضغط دواسة الفرملة لتقلیل سرعة السیارة وفقا لمتطلبات النظام .

 ACCبدء 
ویضيء ضوء اإلشارة  اضغط لفترة قصیرة على الزر –

 في مجموعة العدادات بللون األبیض.المقابل 

، ویتحول ضوء اإلشارة -/SETاضغط لفترة قصیرة على الزر  –
األبیض المقابل في مجموعة العدادات إلى اللون األخضر، وتدخل 

 .ACCالسیارة في حالة تحكم 

 تذكیر

 كم / ساعة. 30أدنى سرعة تطوافیة یمكن ضبطھا ھي •

في الترس غیر األمامي، ال یمكن عندما یكون ترس ناقل الحركة •
 .ACCإدخال تحكم 

في مجموعة  ، یضيء ضوء اإلشارة  ACCعند بدء تشغیل •
قید التشغیل، فإنھ یشیر  عندما یكون ضوء اإلشارة(العدادات

وتعرض شاشة العرض  لمجموعة   )إلى وجود سیارة في المقدمة
 المخزنة وحالتھ. ACCالعدادات سرعة 
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 ACCالخروج من 
 :ACCیمكن لإلجراءات التالیة الخروج من تحكم 

 یقوم بفتح باب السائق. –

 یقوم بفك حزام األمان لسائق. –

 اضغط على دواسة الفرامل. –

 یتم تبدیل ترس ناقل الحركة إلى الترس غیر األمامي. –

یتحول ضوء اإلشارة (  اضغط لفترة قصیرة على الزر  –
 ACCاللون األبیض ویخرج مؤقتًا من  المقابل لمجموعة العدادات إلى

 )ولكن یحافظ على السرعة المحددة

ینطفئ ضوء اإلشارة (  اضغط لفترة قصیرة على الزر  –
وسیقوم النظام بمسح  ACCالمقابل لمجموعة العدادات ویخرج من 

 )السرعة المحددة.

 عند تشغیل زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة. –

 .)ESP(ثبات اإللكترونيعند إغالق نظام ال –

 .)HDC(عند فتح النظام  –

/+الستعادة في الطرق التالیة في الخروج من RESاضغط على الزر 
 نظام مثبت السرعة التكیفي

 عندما یتم الضغط على دواسة الفرامل.  –

 .عندما یتم الضغط لفترة قصیرة على الزر –

دیل الترس إلى الترس غیر األمامي  – لى تبدیل یحتاج إ(یتم تب
 .)الترس إلى الترس األمامي

یحتاج إلى (یقوم بتشغیل زر نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة  –
 )تحریر نظام فرامل االنتظار الكھربائیة

مرة  ESPیحتاج إلى تشغیل ( ESPعند إیقاف تشغیل نظام  –
 .)أخرى

 ACCاستعادة 
، یمكن عندما یكون ضوء اإلشارة المقابل لمجموعة العدادات أبیض

 إعادة ضبط وظیفة مثبت السرعة التكیفي من خالل العملیات التالیة:

، یضيء ضوء اإلشارة +/RESاضغط لفترة قصیرة على الزر  –
المقابل لمجموعة العدادات باللون األخضر، وستعود سرعة السیارة إلى 
لتحكم في  قیمة الذاكرة آلخر سرعة تطوافیة محددة وتدخل حالة ا

م یتم حفظ السرعة التطوافیة، فسیقوم النظام بضبط السرعة السرعة. إذا ل
كم / ساعة،  30السرعة الحالیة أقل من (الحالیة على السرعة التطوافیة

 .)كم / ساعة 30وسیتم ضبط السرعة التطوافیة على 

في الطرق التالیة  ACC/+ ال یمكن استعادة RESالضغط على الزر 
 كیفي:في الخروج من نظام مثبت السرعة الت

إلیقاف التحكم في  عند الضغط لفترة قصیرة على الزر  –
 السرعة الثابتة.

 عند تبدیل الترس إلى ترس غیر أمامي.–
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 رفع السرعة التطوافیة
 إذا كنت ترغب في زیادة السرعة فیرجى القیام بما یلي:

اضغط على دواسة الوقود وِزد إلى السرعة المطلوبة واضغط  –
 للسیر بسرعة ضبط أعلى. -/SETعلى الزر 

كیلومتر /  1/+قصیًرا وستزید السرعة RESاضغط على الزر  –
 ساعة في كل مرة تضغط فیھ.

، ستستمر السرعة +/RESالضغط لفترة طویلة على الزر  –
 كم / ساعة حتى یتم تحریر الزر. 5التطوافیة في الزیادة عند 

 تذكیر

كم /  120ھا ھي السرعة التطوافیة القصوى التي یمكن ضبط•
 ساعة.

عند الضغط على دواسة الوقود لزیادة السرعة، فستخرج السیارة •
لثابتة مؤقتًا وقیادة السایرة بالسرعة بعد  من نظام التحكم في السرعة ا
زیادتھا؛ تستعید السیارة التحكم في السرعة الثابتة بعد تحریر دواسة 

 الوقود.

 خفض السرعة التطوافیة
 ي خفض السرعة فیرجى القیام بما یلي:إذا كنت ترغب ف

كیلومتر  1قصیًرا وستنخفض السرعة -/SETاضغط على الزر  –
 / ساعة في كل مرة تضغط فیھ.

، تستمر السرعة  -/SETاضغط مع االستمرار على الزر  –
كم / ساعة حتى یتم تحریر الزر أو حتى  5التطوافیة في االنخفاض عند 

لتطوافیة  م / ساعة. حرر الزر وستظل السیارة ك 30تساوي السرعة ا
 بسرعة أقل.

 ضبط مسافة السیارة
، عند تشغیل النظام تكون "ONبعد تبدیل مفتاح البدء إلى الترس "

الترس (المسافة اإلفتراضیة من السیارة األمامیة ھي الترس الرابع 
 .)الرابع ھو أبعد مسافة عن السیارة األمامیة

تبدیل تروس المسافة من السیارة  یمكنك بالضغط القصیر على الزر
األمامیة والضغط لتبدیل ترس واحد في كل مرة وبترتیب "الترس الرابع 

  الترس الثالث  الترس الثاني  الترس األول  الترس
...". في الوقت نفسھ، سیعرض مؤشر مسافة السیارةالرابع ..

 التروس. الموجود على مجموعة العدادات نفس الشریط األفقي مثل عدد

 بعد متابعة التوقف ACCتنشیط 
في عملیة متابعة السیارة األمامیة تتوقف السیارة األمامیة وستتوقف 

بزیادة الضغط بنشاط من خالل نظام  ACCالسیارة أیضًا. سیقوم نظام 
ESP  للحفاظ على السیارة ثابتة في الفترة الزمنیة التي تتبع فیھا السیارة

السیارة ثابتة  ACCفترة من الوقت سیبقي نظام  السیارة األمامیة،؛ وبعد
من خالل بدء تشغیل فرامل االنتظار الكھربائیة. عندما تغادر السیارة 

 للسیارة في ثالث حاالت: ACCاألمامیة یتم تنشیط 

أخذ زمام  ACCأخضر، فیمكن لـ . إذا كان ضوء اإلشارة 1
 رة السیارة األمامیة؛المبادرة الستعادة السیارة وإعادة قیادتھا بعد مغاد

إلى اللون األبیض ولم یتم تنشیط  . إذا تحول ضوء اإلشارة2
/+ أو RESفرامل االنتظار الكھربائیة، یمكن للسائق الضغط على الزر 

االسترداد بنشاط وإعادة  ACCالضغط على دواسة الوقود، فیمكن لـ 
 تشغیلھا ؛

أ تشغیل فرامل إلى اللون األبیض وبد  . إذا تحول ضوء اإلشارة3
االنتظار الكھربائیة، یمكن للسائق أن یضغط على دواسة الوقود أوالً 
وانتظر حتى یتم تحریر فرامل االنتظار الكھربائیة تلقائیًا، ثم یقوم 

بنشاط وإعادة   ACC/+ فیمكن استرداد RESبالضغط على الزر 
 تشغیل السیارة؛.
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 البیئة القیادة الخاصة
محدود بالقوانین الفیزیائیة ولدیھ قیود معینة في ھو  ACCإن النظام 

قد  ACCالنظام. في بعض ظروف القیادة، قد یشعر السائق أن رد فعل 
تأخر أو ال یمكن  التحكم في السیارة كما ھو متوقع، لذلك یجب أن یكون 

 السائق جاھًزا للتحكم في السیارة في أي وقت.

ومستشعرات الكامیرا في قد یؤثرعلى وظائف مستشعرات نظام الرادار 
الظروف التالیة، یجب أن یكون السائق متیقظا بشكل خاص في حالة 

 حدوث الظروف ھذه:

. انخفاض السرعة و توقف السیارة إذا قامت السیارة األمامیة بالفرامل 1
السرعة أیضًا حتى یتم  ACCلجعلھا تتوقف، فسوف یخفض النظام 

بنشاط في الفرامل حسب الحاجة إزالة اإلنذار، ویمكن للسائق التدخل 
 لجعل السیارة تتوقف تماًما.

. القیادة عبر الطرق المتعرجة عند القیادة عبر الطرق المتعرجة ، قد 2
ال یلتقط مستشعر الرادار أو مستشعر الكامیرا السیارة األمامیة في 
المسارھذا أو قد یتفاعالن في المركبات في المسار المجاور. في ھذه

للسیارة األمامیة أو یطبق المكابح  ACCقد ال یستجیب النظام  الحالة،
على السیارة لتقلیل سرعة السیارة. في ھذا الوقت یرجى الضغط على 

 .ACCیدویًا للخروج من النظام  ACCدواسة الفرامل أو إلغاء نظام 

. القیادة للجروج من الطرق المتعرجة الطویلة عند القیادة للجروج من 3
متعرجة الطویلة ،ألن النظام سیحسب مسار القیادة مسبقًا، لذلك الطرق ال

قد یتفاعل مستشعر الرادار مع المركبات في المسار المجاور ویطبق 
الكبح على السیارة. یمكن مقاطعة عملیة الكبح ھذه بالضغط على دواسة 

 الوقود.
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شكل حرف . المركبة الضیقة األمامیة و المركبة األمامیة في القیادة ب4
Z  تدخل المركبة الضیقة األمامیة والمركبة األمامیة في القیادة بشكل

نطاق الكشف عن مستشعر الرادار ومستشعر الكامیرا األمامیة  Zحرف 
قبل التعرف من قبل المستشعروال یمكن للنظام التعرف على السیارة 

التعرف  ACCخارج نطاق الكشف عن المستشعر. یصعب على النظام 
لمركبات الضیقة مثل الدراجات الناریة والدراجات الكھربائیة ، على ا

قد یكون غیر قادر على تحدید  ACCوفي الوقت نفسھ فإن نظام 
المسافة من السیارة األمامیة بدقة مثل المركبات المعدلة والمركبات ذات 
النقل غیر المنتظم.لذلك ال یوصى باستخدام ھذه المركبات مثل المركبات 

 ة األمامیة.المستھدف

تغیر المركبات األخرى المسارات عندما تدخل السیارة في  )أ  (. 5
المسار المجاور إلى مسارك، إذا لم تدخل السیارة نطاق الكشف أمام 
سیارتك، فقد ال یكتشف مستشعر الرادار السیارة، مما یؤدي إلى تأخر 

 .ACCاستجابة 

فجأة ، أي ظھرت سیارة إذا ظھرت السیارة المستھدفة في األمام  )ب(
ثابتة أو بطیئة الحركة من مسافة قریبة، یتفاعل مستشعر الرادار ومشغل 

 الفرامل متباطئًا وتحدث مشكلة  تأخر الكبح .
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 . العوامل التي قد تؤدي إلى تدھور وظیفة المستشعر.6

قد تؤدي األمطار الغزیرة أو الماء أو الضباب أو الثلج  أو الجلید  )أ  (
الطین إلى تدھور وظیفة مستشعر الرادار مما یؤدي إلى إیقاف تشغیل أو 

ACC  مؤقتًا. وفي الوقت نفسھ تعرض شاشة مجموعة العدادات الرسالة
النصیة التالیة: "نظام مثبت السرعة التكیفي غیر متاح حالیًا" أو "یرجي 
التحقق من نظام التحذیر من االصطدام األمامي" أو"یرجي التحقق من 

م مساعدة الفرامل النشط". في ھذا الوقت ال یعمل نظام التحذیر من نظا
االصطدام األمامي ونظام مثبت السرعة التكیفي ونظام مساعدة الفرامل 

 النشط.

یكون ھناك صقیع وضباب على الزجاج األمامي في المناطق ذات  )ب(
درجات الحرارة المنخفضة والباردة العالیة في المناطق ذات درجات 

رارة المنخفضة والباردة العالیة بسبب اختالف درجة الحرارة أو الح
الصقیع، مما یؤدي إلى حظر مستشعر الكامیرا. في ھذا الوقت تعرض 
شاشة العرض الرسالة النصیة التالیة: "نظام مثبت السرعة التكیفي غیر 
لتحقق "نظام التحذیر من االصطدام األمامي"  متاح حالًیا" أو "الرجاء ا

رجاء التحقق من نظام مساعدة الفرامل النشط". في ھذا الوقت ال أو "ال
یعمل نظام التحذیر من االصطدام األمامي ونظام مثبت السرعة التكیفي 

 ونظام مساعدة الفرامل النشط.

. الفرامل ساخنة للغایة. إذا كانت درجة حرارة الفرامل مرتفعة للغایة 7
من منحدر حاد، فیتم إیقاف بسبب كبح الطوارئ أو كانت السیارة تھبط 

مؤقتًا تلقائیًا. وفي ھذا الوقت یعرض شاشة  ACCتشغیل النظام 
العرض لمجموعة العدادات الرسالة النصیة التالیة: "نظام مثبت السرعة 

 .ACCالتكیفي غیر متاح حالیًا". بعد ذلك، لم یعد یمكن تنشیط النظام 

ال عندما تنخفض إ ACCال یمكن إعادة تنشیط النظام  ACCالنظام 
 درجة حرارة الفرامل إلى مستوى معقول.

اللیل أو اإلضاءة (. في المدن ذات االزدحام المروري وضعف الرؤیة 8
ال ینبغي استخدام  )المعاكسة أو المطر أو الثلج أو الضباب الكثیف وإلخ

ACC.  لحیوانات، المركبات الضیقة مثل لنسبة لألشخاص أو ا با
ات الناریة أو الدراجات الكھربائیة، لن یتخذ النظام الدراجات أو الدراج

ACC  لسائق في حالة تأھب. قد ال تدابیر الكبح لھا، ویجب أن یكون ا
بتطبیق تدابیر الفرملة على المقطورات المنخفضة أو  ACCیقوم النظام 

السیارات القریبة من ھذه السیارة أو السیارة الثابتة أو الشاحنات 
الثابتة. یحتاج السائق إلى أن یكون متیقظًا بشكل منخفضة السرعة أو 

 خاص وأن یستعد دائًما للتحكم في السیارة.

 تحذیر

 یجب أن یكون السائق جاھًزا دائًما للسیطرة على السیارة بنفسھ.•
جمیع سیناریوھات القیادة  ACCال یمكن أن تغطي الوظیفة •

 وحركة المرور والطقس وظروف الطریق.
تكمل فقط وظیفة مساعدة القیادة. حتى في حالة  ACCالوظیفة •

استخدام ھذه الوظیفة ال یمكن لھا أن تحل محل انتباھك وحكمك. 
یجب أن یكون السائق مسؤوالً عن الحفاظ على مسافة وسرعة 

الحفاظ على سرعة مناسبة أو  ACCآمنة  وإذا ال یمكن لنظام 
 ئق التدخل.مسافة مناسبة من السیارة األمامیة فیجب على السا

من أجل ضمان السالمة عند قیادة السیارة في المناطق الحضریة •
وازدحام حركة المرور والطرق متعددة المنحنات وظروف الطرق 

مثل الجلید والضباب والحصى واألمطار الغزیرة والتزلج (السیئة 
ألن ھناك خطر وقوع  ACCال یسمح باستخدام نظام  )على الماء

 حادث.
عند القیادة في مناطق ال توجد بھا طرق  ACCخدام ال تقم باست•

 على الطرق الصلبة. ACCأو طرق ترابیة وفقط قم باستخدام 
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 تحذیر

السیارات التي اكتشفتھا  ACCیحذر إنذار االستیالء على نظام •
أجھزة استشعار الرادار والكامیرا، لذلك قد ال یكون ھناك إنذار أو 

إصدار اإلنذار. ال تنتظر إصدار التنبیھ سیكون ھناك تأخیر عند 
 ولكن اضغط على الفرامل في الوقت الذي یتطلبھ الموقف.

•ACC  لیس نظاًما لتجنب االصطدام. إذا كانت سیارتك تقترب أكثر
فأكثر من السیارة األمامیة، وكانت سرعة السیارة لك أسرع من 

لم یعد  ACCالسیارة األمامیة، في ھذا الوقت تأثیر الكبح في نظام 
یضمن السالمة. إذا كنت قد تصطدم بالسیارة األمامیة، فیجب علیك 

 الضغط على دواسة الفرامل لتقلیل السرعة.

 تحذیر

 أو یقدم استجابة محدودة فقط لما یلي: ACCلن یستجیب 
 فرق السرعة بین السیارة والسیارة األمامیة كبیر.•
مسارات أو القیادة على القیادة على مسارات مختلفة أوتغییر ال•

 الطرق المتعرج ذات نصف قطر أصغر.
المشاة والحیوانات والدراجات والدراجات ذات العجالت الثالث 

 والعربات الثابتة وما إلى ذلك أو عوائق غیر متوقعة.
 ظروف حركة المرور المعقدة.•
 ھناك سیارة قادمة المقابلة أو القیادة المتقاطعة.•
حنات وشاحنات ذات إطار مرتفع أو جسم مقطورات منخفضة وشا•

مرتفع ومقطورات أو مركبات ذات خصائص غیر منتظمة أو غیر 
 منتظمة.

لذلك یجب على السائق االنتباه بعنایة لظروف حركة المرور 
واالستجابة وفقًا لذلك. ال تنتظر حتى یتعرف النظام على الھدف أو 

لفرامل عند النظام نفسھ لتطبیق الفرامل. ویجب الضغط على ا
 الحاجة في الوقت المناسب

 مالحظة

في بعض الحاالت. عندما تقترب السیارة من  ACCقد ال یستجیب •
عائق ثابت مثل سیارة معطلة أو سیارة تنتظر ازدحام حركة المرور 
لتي تسیر في نفس المسار من السیارة ھذه،  لسیارة ا أو عندما تقترب ا

 قد ال یتعرف علیھا النظام

إلى األشخاص والحیوانات والمركبات التي  ACCیستجیب لن •
 تعبر جانبیًا أو التي تقترب من السیارة في نفس المسار.

عند مرور تقاطعات الطرق أو المطبات الصناعیة للطرق أو الطرق •
شدیدة االنحدار أو معبر المشاة أو تغییر المسارات أو القیادة على 

المنحدرات أو طرق  مداخل الطرق السریعة أومخارجھا أو
للتحكم في السیارة  ACCالترمیمات ، تحتاج إلى الخروج من النظام 

ا إلى السرعة المحددة في  للقیادة بنفسك لتجنب تسارع السیارة تلقائیً
 ھذه الحاالت لوقوع الحادث المروري.
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 مالحظة

ا عندما توقفت السیار ACCیمكن لنظام • ة دفع السیارة للحركة تلقائیً
أزرار التحكم أو (لفترة قصیرة أو بعد الحصول على تأكید السائق 

. في ھذه الفترة الزمنیة یجب على السائق ضمان عدم )دواسة الوقود
وجود عوائق أو مشاركین آخرین في حركة المرور أمام السیارة مثل 
المشاة أو الدراجات أو الدراجات الناریة أو الدراجات ذات العجالت 

 الثالث.

 تصدم مستشعر الرادار ومستشعر الكامیرا. في حالة تخلیع ال•
المستشعر بسبب االصطدام ، حتى بعد التصحیح فسوف یستمر في 

 تدھور أداء النظام بل ویتسبب في إیقاف تشغیل النظام.

إذا كان سطح الرادار متسًخا أو مغطى بأمطار غزیرة أو جلید أو •
ویظھر شاشة  ACCالنظام ثلج أو طین وما إلى ذلك  فقد ال یعمل 

 العرض  "یرجى التحقق من نظام مثبت السرعة التكیفي".

قد ال تعمل ، شاشة العرض المركبة تحث على "الرجاء التحقق من 
نظام الرحالت البحریة التكیفي". بعد تنظیف األوساخ على سطح 

 المستشعر سیتم إعادة تعیین الوظیفة إلى وضعھا الطبیعي.

 مالحظة

تقم برش المصد األمامي كما تشاء ألنھ إذا تم رشھ فقد یتسبب في ال •
 تدھور أداء الرادار األمامي.

ال تقم برش أو تزیین شعار السیارة كما تشاء إذا تم رشھ أو تزیینھ •
 فقد یتسبب ذلك في تدھور أداء الرادار األمامي.

 تذكیر

ـ •  ارئ.تحقیق قوة كبح محدودة فقط ولیس كبح ط ACCیمكن ل

یرجى الحرص على عدم وضع قدمك دون قصد على دواسة•
عن كبح السیارة. ألن ACCالوقود، وإال سیتسبب ذلك في توقف 

السائق یضغط على دواسة الوقود لتسریع قد یتسبب في تجاوز 
 سرعة السیارة والمسافة نطاق التحكم.

في لعب دوره كما ھو موضح في ھذا ACCإذا فشل النظام •
یرجى عدم االستمرار في استخدامھ، ویرجى الذھاب إلى الفصل، ف

 للصیانة في الوقت المناسب. شركة جي أیھ سي للسیاراتمتجر  

أثناء ھطول أمطار غزیرة أو ثلوج فیصعب أو  عند قیادة السیارة 
یستحیل على النظام التعرف على السیارة األمامیة فیجب إیقاف 

 .ACCتشغیل نظام 

رب أكثر فأكثر من السیارة األمامیة، وكانت إذا كانت سیارتك تقت•
سرعة السیارة لك أسرع من السیارة األمامیة، في ھذا الوقت تأثیر 

لم یعد یضمن السالمة. إذا كنت قد تصطدم ACCالكبح في نظام 
بالسیارة األمامیة،.فیجب علیك الضغط على دواسة الفرامل لتقلیل 

 السرعة.
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 تذكیر

 التعرف على جمیع بیئات القیادة بدقة. ACCال یمكن لـ •

قید تشغیل قد تغطو الوظائف األخرى حالة  ACCعندما كان نظام •
ACC  على سبیل المثال (المعروضة على شاشة مجموعة العدادات

 .)، عندما یكون ھناك مكالمة ھاتفیة

م • یقوم النظام بتطبیق الفرامل على السیارة تلقائیًا بعد تنشیط النظا
ACC یكون ھناك صوت مختلف عن الكبح الیدوي أو ستضغط  أو

دواسة الفرامل تلقائیًا وھذا ھو أمر طبیعي. یحدث ھذا الصوت 
 وتشغیل الدواسة بسبب تشغیل نظام الفرامل وال داعي للقلق.

من أجل السالمة سیتم حذف سرعة التطوافیة المخزنة بعد إیقاف •
 تشغیل مفتاح البدء.

 تذكیر

غط على دواسة الوقود في أي وقت لزیادة السرعة. بعد یمكنك الض•
تحریر دواسة الوقود، سیعید النظام تعدیل سرعة السیارة إلى سرعة 

 السیارة المخزنة سابقًا.

قد یؤدي دخول النفق إلى دخول الرادار والكامیرا في الوضع •
 مؤقتًا. ACCاألعمى وقد یتم إیقاف تشغیل 
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 5.4.2 نظام التحذیر من االصطدام األمامي * 
یمكن لنظام نظام التحذیر من التصادم األمامي اكتشاف المسافة والسرعة 

لسیارة على المسار األمامي وفقًا لرادار الن لسیارة ھذه وا سبیتین بین ا
الموجة الملیمتریة المثبت في مقدمة السیارة والكامیرا األمامیة الذكیة 

مثل (على الزجاج األمامي ودمج السلوكیات التشغیلیة األخرى للسائق 
المعلومات عن الضغط على دواسة الفرامل والضغط على دواسة الوقود 

لتقییم درجة الخطر ما قبل التصادم وتحذیر السائق إذا لزم  )وما إلى ذلك
األمر؛ یمكن للنظام تذكیر السائق على الفور باتخاذ إجراءات لتجنب أو 

 تخفیف التصادم عند وجود خطر االصطدام.

 تذكیر

=> انظر  احتیاطات الستخدام أجھزة استشعار الرادار والكامیرا.
 195 الصفحة

 وإغالق وظیفة الفرامل التلقائیةفتح 

" وتكون سرعة السیارة أكبر ONعندما یكون مفتاح البدء في الترس "
لتحذیر من  30من  كم في الساعة فیتم الوصول إلى ظروف عمل نظام ا

 التصادم األمامي.

یحتوي نظام التحذیر من التصادم األمامي على وظیفة الذاكرة عن 
كون النظام في حالة التشغیل افتراضیًا عند تشغیلھ أو إیقاف تشغیلھ، وی

اإلخراج السیارة من المصنع. إذا كنت بحاجة إلى تشغیلھ أو إیقاف 
 تشغیلھ، فیمكنك القیام بما یلي:

للدخول بسرعة إلى واجھة  اضغط لفترة قصیرة على الزر  –
 نظام الصوت"إعدادات النظام  مساعدة القیادة  مساعدة القیادة الطولیة".

لتشغیل أو إیقاف تشغیل نظام التحذیر  ①اضغط على المفتاح –
 من االصطدام األمامي.

شبكة ل ا ربط  ات  اد عد إ
صوتي ل ا یر ث أ ت ل  ا

ادة ی ق ل ا عدة  سا جسم م ل ا ات  حق ل لمكیف م ا شة مقعد  شا ل ا نظام عرض  ل ا ات  اد عد صوت إ ل ا عد  سا  م

ادة ی ق ل ا ات   تذكیر

سا یةم ل لطو ا ادة  ی ق ل ا  عدة 

یة الفق ا ادة  ی ق ل ا عدة  سا  م

اء لعمی ا بقعة  ل ا ادة في  ی ق ل ا عدة  سا  م

لذكي ا ارة  سی ل ا اف  یق إ عدة  سا  م

ألمامي ا ام  صطد ال ا ن  سبق م لم ا حذیر  ت ل  ا
ظیفة  لو ا ل ھذه  شغی تم ت ام؛ وی صطد ال ا ر  خط جود  عند و ا  سبق ا م یًر حذ نظام ت ل ا صدر  ی

ارة سی ل ا ل شغی بدء ت عند  ا ضیً  افترا

ل ا عدة  سا شطم ن ل ا ح   كب
شط لن ا ح  لكب ا ب ارة  سی ل ا ستقوم  ام  صطد ال ا خطر  اك  ن ھن ا یكو  عندم

ألمامي ا ام  صطد ال ا ن  سبق م لم ا حذیر  ت ل ل سافة  لم ا اد  عد إ

عة سر ل ا ضع مثبت  عة  و سر ل ا مثبت 
ل لمتكام  ا

 متوسط
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ستظھر نافذة التأكید على شاشة نظام الصوت عند تشغیل نظام  –
التحذیر من االصطدام األمامي أو إیقاف تشغیلھ. یمكنك الضغط على 

 "تأكید" أو "إلغاء"

 تذكیر

ركبات والمشاة المستھدفة بعد إیقاف تشغیل لن یقوم النظام بإنذار الم
 التحذیر من االصطدام األمامي.

 تذكیرات التحذیر

عندما یصدر نظام التحذیر من االصطدام األمامي إنذاًرا وھناك ثالثة 
 أنواع من التذكیرات:

 . إنذار المسافة.1

یومض الرمز على مجموعة العدادات عند تشغیل التحذیر المسبق لنظام 
 حذیر من االصطدام األمامي.الت

 . اإلنذار الوشیك.2

یومض الرمز على مجموعة العدادات عند تشغیل التحذیر المسبق لنظام 
 التحذیر من االصطدام األمامي في نفس الوقت سیصدر صوت اإلنذار.

 . الكبح القصیرالسریع.3

عندما تكون سیارتك عرضة لخطر االصطدام بسیارة مستھدفة  –
شغیل الكبح القصیرالسریع لتذكیر السائق بشكل أفضل تسیر، سیتم ت

 بضرورة استخدام الفرامل على الفور.

 تذكیر

والمسافة القریبة یمكنك ضبط "المسافة البعیدة والمسافة المتوسطة •
المساعدة في القیادة  إعدادات النظام عن طریق" نظام الصوت 

  مساعدة القیادة الطولیة لتحذیر المسبق من تحذیر المسافة ل
". تحتوي مسافة التحذیر من االصطدام األمامي االصطدام األمامي 

على وظیفة ذاكرة والتي یمكنھا تذكر مسافة التحذیر التي تم تعیینھا 
 في المرة األخیرة.

یمكن إیقاف إنذار نظام التحذیر من االصطدام األمامي من خالل •
 لقیادة.الضغط على دواسة الوقود أو تدویر عجلة ا

 إلغاء

 ھل ترید تشغیل مساعدة التحذیر المسبق من االصطدام األمامي؟

 لتحذیر المسبق من االصطدام األمامي؟ھل ترید إیقاف تشغیل مساعدة ا

 نعم

 نعم إلغاء
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 تحذیر

نظًرا ألن نظام التحذیر المسبق من االصطدام األمامي ال یمكن أن 
ینتھك قوانین الفیزیاء، فال تستغل الوظائف المریحة التي یوفرھا 

 النظام ھذا للقیادة مغامرة
ال یمكن لنظام التحذیر من االصطدام األمامي تنبیھ السائق  لتجنب •

 ف.االصطدام في جمیع الظرو
على سبیل المثال عندما (عندما تقود السیارة في بیئة قیادة معقدة •

قد یصدرنظام التحذیر المسبق  )تقود السیارة في الطریق المتعرج 
 من االصطدام األمامي إنذارات غیر ضروریة.

عندما یصدر نظام التحذیر المسبق من االصطدام األمامي إنذارًا •
قلیل سرعة السیارة أو تجنب فیجب على السائق تطبیق الكبح لت
 العوائق وفقًا لظروف حركة المرور.

یُستخدم نظام التحذیر من االصطدام األمامي فقط لتذكیر السائق •
بتجنب االصطدام، لن یقوم النظام باستبدال السائق لتقدیم مساعدة 
الكبح النشط المقابل عند زناد التحذیر المسبق. یجب أن یحافظ 

السیطرة على السیارة وأن یتحمل المسؤولیة السائق دائًما على 
 الكاملة عن سرعة السیارة والمسافة إلى المركبات األخرى.
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 5.4.3 نظام التحذیر من مغادرة المسار* 
سار بشكل أساسي لتقلیل الحوادث الناتجة عن یستخدم نظام مغادرة الم

 انحراف المسار بغیر قصد.

یمكن لنظام مغادرة المسار اكتشاف خطوط السیر وحواف الطریق عن 
طریق كامیرا مثبتة على الزجاج األمامي األمامي واكتشاف حواجز 
الطرق من خالل رادار موجة ملیمتر مثبت على الجزء األمامي من

قت نفسھ یمكنھ أیضًا تحلیل سلوك القیادة للسائق وحالة السیارة. في الو
حركة السیارة؛ عندما یكون السائق مرھقًا أو مشتتًا أو یجري مكالمة

ھاتفیة ومما یؤدي إلى انحراف السیارة عن غیر قصد عن المسار، 
سیصدر النظام تحذیًرا أو یتداخل مع عجلة القیادة لتصحیح االنحراف. 

لسیر أو ستعبر أو عادة ما عندما تتخط ى العجلة األمامیة خطوط ا
 تضرب جانب الطریق یصدر النظام تحذیًرا أو یتداخل مع عجلة القیادة

عندما یضبط السائق وضع المساعدة على "التوجیھ" أو "التوجیھ 
والتحذیر" ویتم الوصول إلى ظروف التشغیل لنظام مغادرة المسار، یقوم 

عجلة القیادة. عندما تغادر یدي السائق  النظام بمراقبة عزم الدوران على
 عجلة القیادة لفترة طویلة سیصدر النظام إنذاًرا إلى السائق

 فتح وإغالق وظیفة الفرامل التلقائیة

 " اضغط على الزر ONعندما یكون مفتاح البدء في الموضع " 
على مجموعة فسیضيء ضوء الزر ویضيء ضوء اإلشارة  

مرة أخرى فسینطفئ  یل النظام. اضغط الزرالعدادات فھذا یعني تشغ
على مجموعة العدادات فھذا یعني ضوء الزر وینطفئ ضوء اإلشارة 

 إیقاف تشغیل النظام.

 تذكیر

نظًرا ألن النظام یحتوي على وظیفة ذاكرة حالة المفتاح فستكون 
حالة المفتاح ھي نفس آخر مرة تم فیھا إیقاف تشغیل السیارة بعد بدء 

 السیارة .تشغیل 
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 اختیار وضع مساعدة المسار
لبدء في الموضع "  م مغادرة  ONعندما یكون مفتاح ا " ویتم تشغیل نظا

" المسار، یمكنك اختیار وضع مساعدة المسار عن طریق الدخول إلى 
مساعدة القیادة  مساعدة القیادة  إعداد النظام  نظام الصوت 

 .وضع مساعدة المسار" األفقیة 

 مساعدة التوجیھ .1

عندما تختار "مساعدة التوجیھ" یتداخل النظام فقط في عجلة  –
 القیادة إلجراء تصحیح االنحراف.

 .تحذیر2

 عندما تختار " التحذیر" یصدر النظام تحذیر فقط. –

 .التوجیھ والتحذیر3

ا  – عندما تختار " التوجیھ والتحذیر" لن یصدر النظام تحذیًر
 ا في عجلة القیادة إلجراء تصحیح االنحراف.فحسب ، بل سیتدخل أیضً 

 تذكیر

نظًرا ألن النظام یحتوي على وظیفة ذاكرة وضع مساعدة المسار 
فسیكون وضع مساعدة المسار ھو نفس آخر مرة تم فیھ إیقاف تشغیل 

 السیارة بعد بدء تشغیل السیارة .

 تذكیرات التحذیر
ر فقط عندما یكون وضع یتم تنشیط تذكیر التحذیر من مغادرة المسا

 مساعدة المسار "تحذیر" أو "التوجیھ والتحذیر".

 60عندما تكون سرعة السیارة المعروضة على العداد أكبر من  –
لنظام خطوط السیر الصالحة على األقل على  كم في الساعة ویكتشف ا

على مجموعة العدادات باللون  جانب واحد فیضيء ضوء اإلشارة 
أن النظام قد یصدر إنذار مغادرة المسار في ھذا األخضر. ھذا یعني

الوقت. عندما یكون ھناك خط السیر على جانب واحد فقط یقوم النظام 
 بتحذیر الجانب فقط بخط السیر.

أخضر في أحد المواقف التالیة إذا انحرفت عندما ضوء اإلشارة  
 السیارة عن المسار فلن یصدر النظام إنذاًرا.

 على دواسة الوقود لتسریع.إذا تضغط بسرعة  –

 إذا تضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر. –

 إذا تقوم بتشغیل ضوء إشارة التوجیھ على الجانب المقابل. –

 إذا تقوم بتشغیل ضوء التحذیر من الخطر. –

 إذا تقوم بتدویرعجلة القیادة بسرعة. –

 یكون الوقت من المنبھ األخیر أقصر. –

 خط السیر أو ركوب خط السیر. إذا تقود السیارة على –

أخضر إذا لم یتم تنفیذ اإلجراءات  عندما یكون ضوء اإلشارة
المذكورة أعاله، وانحرفت السیارة عن غیر قصد عن المسار، فسیصدر 
النظام تحذیرا للسائق ویعرض تذكیرات خطوط السیر من خالل 

 مجموعة العدادات ومصحوبًا بإشارة صوتیة.

 مساعدة التوجیھ
تشغیل تذكیرات مساعدة تصحیح االنحراف لنظام مغادرة المسار  یتم

فقط عندما یكون وضع مساعدة المسار"مساعدة التوجیھ" أو "التوجیھ 
 والتحذیر". مساعدة التوجیھ ھي في األساس مساعدة تصحیح االنحراف.

كم في  60عندما تكون سرعة السیارة المعروضة على العداد أكبر من 
لنظام خطوط السیر الصالحة على األقل على جانب الساعة ویكتشف ا

على مجموعة العدادات باللون  واحد فیضيء ضوء اإلشارة 
األخضر. ھذا یشیر إلى أن النظام قد یتداخل في عجلة القیادة للمساعدة 
في تصحیح االنحراف في ھذا الوقت. عندما یكون ھناك خط السیر على 

 الجانب فقط بخط السیر.جانب واحد فقط یقوم النظام بتحذیر 
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أخضر، في أحد المواقف التالیة إذا  عندما یكون ضوء اإلشارة
انحرفت السیارة عن المسار فلن یصدر النظام إنذاًرا فال یتداخل النظام 

 في عجلة القیادة للمساعدة في تصحیح االنحراف.

 إذا تضغط بسرعة على دواسة الوقود لتسریع. –

 ة الفرامل بقوة أكبر.إذا تضغط على دواس –

 إذا تقوم بتشغیل ضوء إشارة التوجیھ على الجانب المقابل. –

 إذا تقوم بتشغیل ضوء التحذیر من الخطر. –

 إذا تقوم بتدویرعجلة القیادة بسرعة. –

 یكون الوقت من المنبھ األخیر أقصر. –

 إذا تقود السیارة على خط السیر أو ركوب خط السیر. –

نظام السائق باستیالء القیادة ألن یدي السائق عندما یطالب ال–
 تغادر عجلة القیادة.

لنظام في عجلة القیادة لتصحیح االنحراف یمكن للسائق أن  عندما یتدخل ا
یشعر بعزم الدوران الذي یمارسھ النظام على عجلة القیادة وتعرض 

 المجموعة العدادات تذكیرات خطوط السیر.

 تذكیر االستیالء

ف نظام مغادرة المسار أن یدي السائق تغادرعجلة القیادة عندما یكتش
لفترة طویلة سیقوم النظام بإصدار تذكیر استیالء السیارة وتعرض 

 مجموعة العدادات رسالة التحذیر ومصحوبة بإشارة صوتیة.

لسیارة، یجب علیھ أن یمسك عجلة  لسائق تذكیر استیالء ا عندما یتلقى ا
رك النظام أن ید السائق تمسك عجلة القیادة، القیادة على الفور. عندما ید

یتم إلغاء تذكیر االستیالء تلقائیًا. یتم إعادة تنشیط نظام مغادرة المسار 
 تلقائیًا.

 تذكیر

عندما یتم وضع ید السائق بخفة على عجلة القیادة، فقد یخطئ النظام 
في الحكم على الحالة حیث ترك كلتا الیدین عجلة القیادة. في ھذا 
الوقت یحتاج السائق فقط إلى اإلمساك بعجلة القیادة قلیالً أو ھز 

رجى االستیالء على السیارة علىی عجلة القیادة قلیالً.
 الفور.
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 تذكیرات أخرى
عندما یكتشف النظام أن الكامیرا عمیاء سیعرض الرسالة "نظام مغادرة 

 المسارغیر متاح مؤقتًا" على مجموعة العدادات.

المتسخ أو  في الظروف العادیة یحدث ھذا بسبب الزجاج األمامي
تتعرض الكامیرا مباشرة لضوء الشمس المنخفض. ال یعني ھذا الموقف 

 أن نظام مغادرة المسار متعطل وال یحتاج إلى صیانتھ.

 یمكن للسائق رش الماء إلى الزجاج األمامي وتنظیفھ.

عندما یكتشف النظام وجود عطل، سیتم عرض الرسالة "یرجى التحقق 
مجموعة العدادات وسیضيء ضوء  من نظام مغادرة المسار" على

 باللون األحمر. اإلشارة 

 تذكیر

لة "یرجى التحقق من نظام مغادرة المسار"  عندما یتم عرض الرسا
لنظام بھ عطل. یرجى  على مجموعة العدادات، فإنھا تشیر إلى أن ا

لسیاراتالذھاب إلى متجر   للصیانة في الوقت  شركة جي أیھ سي ل
 المناسب.

 وظیفیةمحدود ال
حتى إذا تم تشغیل نظام مغادرة المسار ویعمل فقد یكتشف النظام خطوط 
السیر بشكل خاطئ أو ال بمكنھ اكتشاف خطوط السیر بسبب العوامل 
لحتمیة . في الحاالت التالیة قد یتأثر النظام أو ال  والظروف البیئیة ا

 یعمل:

 اء.ضعف الرؤیة مثل الثلج أو المطر أو الضباب أو رذاذ الم –

عندما یوجد أوساخ أو ضباب على الزجاج األمامي أو یوجد عائق أمام –
 كامیرا الزجاج األمامي.

ارتفاع درجة الحرارة حول الكامیرا بسبب أشعة الشمس  –
 المباشرة .

عندما یحدث الوھج بسبب أشعة الشمس المباشرة والمركبات  –
 القادمة من المقابلة والضوء المنعكس من میاه الطرق.

عندما یتغیر السطوع الخارجي فجأة مثل الدخول أوالخروج من  –
 النفق.

عندما ال یتم تشغیل المصابیح األمامیة في اللیل أو عندما یكون  –
 الضوء في النفق منخفضًا.

عندما ال توجد خطوط السیر للمسار أو یصعب التمییز بین لون  –
 خطوط السیر للمسار ولون سطح الطریق.

خطوط السیر غیر واضحة  أو تكون رقیقة جدًا أو عندما تكون  –
 تالفة أو مشوشة أو مغطاة باألوساخ أو الثلج.

 المسار عریض جدًا أو ضیق جدًا. –

عندما یزداد عدد المسارات أو یقلل أو أن خطوط عالمات الممر  –
 معقدة.

عندما یوجد أكثر من إثني من خطوط السیر على الجانبین األیسر  –
 السیارة.واألیمن من 

توجد عالمات أو أشیاء على الطریق مماثلة لخطوط السیر  –
 للمسار

عندما یلقي الفواصل أو األشیاء األخرى بظاللھا على خطوط  –
 السیر للمسار.

لسیر على الوقت القصیر مثل منحدر الطریق أو  – تغییر خطوط ا
 مخرج الطریق السریع.

 الطریق المتعرج.عند القیادة على منحدر شدید االنحدار أو  –

لتي أمامك قد  – قریبة جدًا من السیارة التي أمامك أو أن السیارة ا
 غطت خطوط السیر.

 إذا اھتزت السیارة بشدة.–
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في الحاالت التالیة ، قد یتأثر أداء النظام عند التداخل في عجلة القیادة 
 للمساعدة على تصحیح االنحراف:

 زائد.عندما تكون السیارة محملة بشكل  –

 ضغط إطار السیارة غیر طبیعي. –

 الطریق غیر ممھد. –

 الریاح المتشابكة القویة. –

إذا تم تعدیل أو استبدال أجزاء التحكم ذات الصلة في السیارة  –
 بأجزاء مطابقة غیر أصلیة.

 تركیب غیر صحیح لألجزاءالمتعلقة بالتحكم في السیارة. –

 تذكیر

سار في عجلة القیادة للمساعدة في عندما یتدخل نظام مغادرة الم
لتحكم  تصحیح االنحراف، ال یزال بإمكان السائق إدارة عجلة القیادة ل
في السیارة. عندما یشعر السائق أن عزم الدوران الذي یطبقھ النظام 
لتحكم في السیارة في أي وقت للسماح  غیر مناسب ، یمكن للسائق ا

 للسیارة بالقیادة وفقًا لنیة السائق.

 مالحظة

عندما یكتشف نظام مغادرة المسار انحرافًا عن المسارغیر قصد،•
سیصدر النظام تحذیًرا أو یتداخل في عجلة القیادة لتصحیح 
االنحراف. في ھذا الوقت من فضلك ال داعي للذعر أو ضرب عجلة 

 القیادة بشكل غیر ضروري.

م مغادرة المسار أن یدي السائق تركت ع• جلة عندما یكتشف نظا
القیادة لفترة طویلة فسیصدر تحذیًرا. في ھذا الوقت من فضلك ال

داعي للذعر أو ضرب عجلة القیادة بشكل غیر ضروري. یجب على 
 السائق إبقاء یدیھ بإمساك بعجلة القیادة للقیادة بشكل طبیعي.

عند ضبط وضع مساعدة المسار على "تحذیر"، لن یصدر النظام•
ضع مساعدة المسار "توجیھ"، فلن یصدر تدخل التوجیھ؛ إذا كان و

 النظام إنذاًرا نصیًا وصوتیًا

 تحذیر

یتم استخدام نظام مغادرة المسار فقط كنظام مساعد وال یمكنھ 
التحكم بنشاط في سیارتك لتغییر المسار أو الحفاظ علیھ. یجب على 
السائق دائًما االنتباه إلى ظروف الطریق والتحكم النشط في 

، ویجب علیھ دائًما اإلمساك بعجلة القیادة للتحكم النشط في السیارة
 السیارة.

قد یؤدي االستخدام غیر الصحیح أو اإلھمال لنظام مغادرة المسار •
إلى وقوع الحوادث. ال تعتمد مطلقًا على نظام مساعدة المسار أو ال 

 تحاول القیادة بشكل خطیر بمساعدة نظام مساعدة المسار.
ن زجاج الزجاج األمامي للسیارة وإضافة طالءات یرجى عدم تلوی•

ال تلبي المواصفات. قد تؤثر أي أجسام إضافیة تؤثر على رؤیة 
 الكامیرا على التشغیل العادي للنظام

إذا لم تتمكن كامیرا النظام من اكتشاف خطوط السیر وعندما تكون •
كم في الساعة، حتى لو انحرفت 60سرعة السیارة أقل من 

 عن المسار أو غادرتھ النظام أیضا ال یصدر تحذیرا.السیارة 
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 تحذیر

عندما یصدر نظام مغادرة المسار تحذیرًا ال داعي للذعر ال تقم أبدًا 
بإدارة عجلة القیادة فجأة لمنع السیارة من الخروج عن نطاق 

 السیطرة.
ال تضع أشیاء تعكس الضوء على لوحة العدادات ألن ھذه األشیاء •

أن تبھر السائق بسھولة وقد تعكس ھذه األشیاء الضوء على  یمكن
 كامیرا النظام وتؤثر على التشغیل العادي.

یجب حمایة كامیرا النظام من الصدمات القویة والرطوبة والحرارة •
 ویمنع تفكیك وتجمیع أجزاءھا بنفسك.

قد یؤدي االستخدام غیر الصحیح أو اإلھمال لنظام مغادرة المسار •
قوع الحوادث. یجب على السائق دائما تركیز انتباھھ على إلى و

 مراقبة ظروف الطرق والمرور والقیادة بانتباه.

 تحذیر

توظف أنظمة المساعدة على الطریق ذات التعرف على جانب • 
الطریق أیضًا إشارات لمستشعرات رادار الموجات الملیمترین. یجب 

ة لتجنب اصطدامھا أو االنتباه إلى المصدات أو ھیاكل السیار
لعادي ألنظمة المساعدة على xتعدیلھا، وإال قد یتأثر التشغیل ا

 الطریق.
یرجى عدم تلوین زجاج الزجاج األمامي للسیارة وإضافة طالءات •

ال تلبي المواصفات. قد تؤثر أي أجسام إضافیة تؤثر على رؤیة 
 الكامیرا على التشغیل العادي للنظام

ام قدرة التوجیھ المحدودة فقط، لذلك لیس یمكن للنظام استخد• 
 ھناك ضمان إلعادة السیارة إلى الممر تحت أي ظرف من الظروف.

 تحذیر

قد یمنعك الصوت الموجود في السیارة أو الضوضاء الموجودة • 
خارج السیارة من سماع صفارة التحذیر، لذلك لیس ھناك ضمان 

انحراف الطریق في أي لتذكیرك بإشعار اإلنذار الصادر عن نظام 
 ظرف من الظروف.

تكون أنظمة انحراف الطریق غیر قادرة دائًما على التعرف على • 
خطوط الحارات وجوانبھا. قد یتم تفویت خطوط الحارات وجوانبھا 
وتحدیده بشكل خاطئ نظًرا لسوء األحوال الجویة، وضعف اإلضاءة 

خطوط الممر  اللیلیة، والمیاه والثلوج في منطقة الطریق، وتلف
ئھا،  والتشویش، وغیرھا. قد یتسبب ذلك في تفویت الوظائف وإخطا
لذلك یجب على السائق التركیز على مراقبة ظروف الطریق وحركة 

 المرور والقیادة بعنایة.
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 5.4.4 نظام مراقبة ضغط اإلطارات 
یراقب نظام مراقبة ضغط اإلطارات معلومات ضغط اإلطارات ودرجة 

حالیة الحرارة، وتُعَرض معلومات ضغط اإلطارات ودرجة الحرارة ال
على العدادات المركبة. عندما تكون لإلطارات ضغط منخفض وضغط 
مرتفع وتسرب الھواء السریع ودرجات الحرارة العالیة غیر الطبیعیة، 

 ستعرض العدادات المركبة رسالة اإلنذار.

، إذا كانت السیارة ال تقود أو ال ”ONعندما یكون مفتاح البدء في وضع"
، فإن قیم الضغط ودرجة الحرارة km / h 25تتجاوز سرعة القیادة 

" على حد سواء، وتتجاوز ---المعروضة على العدادات المركبة تكون "
بعد دقائق، یتم عرض ضغط km / h 25سرعة قیادة السیارة 

 اإلطارات ودرجات الحرارة الحالیة على العدادات المركبة.

تنبیھ یتضمن نظام إنذار مراقبة ضغط اإلطارات إنذار مؤشر الخطأ و
الكلمات. یتضمن محتوى اإلنذار: إنذار الضغط المنخفض، إنذار الضغط 
العالي، إنذار تسرب الھواء السریع، إنذار درجة حرارة اإلطارات 

 العالیة.

، یضيء Kpa 330إذا كانت قیمة ضغط اإلطارات أعلى من  –
ضوء المؤشر لنظام مراقبة ضغط اإلطارات، كما یظھر تنبیھ الكلمات 

 شة الجھاز أن ضغط اإلطارات مرتفع.على شا

% من قیمة الضبط 75إذا كانت قیمة ضغط اإلطارات أقل من  –
العادیة، یضيء ضوء المؤشر لنظام مراقبة ضغط اإلطارات، كما یظھر 

 تنبیھ الكلمات على شاشة الجھاز أن ضغط اإلطارات منخفض.

إذا استمرت قیمة ضغط اإلطارات في االنخفاض بما یتجاوز  –
رعة معینة، یضيء ضوء المؤشر لنظام مراقبة ضغط اإلطارات،س

 ویظھر تنبیھ الكلمات على شاشة الجھاز أن اإلطار یتسرب.

 ضوء یضيء ،℃ 85إذا كانت درجة حرارة اإلطار أعلى من  –
یھ الكلمات على شاشة تنب ویظھر اإلطارات، ضغط مراقبة لنظام المؤشر

 الجھاز أن درجة حرارة اإلطار عالیة.

 مالحظة

إذا كنت بحاجة إلى تغییر مستشعر ضغط اإلطارات في اإلطار، أو 
تغییر اإلطار، أو تغییر موضع اإلطار، فأنت بحاجة إلى إعادة التعلم 
لتتطابق مع مستشعر ضغط اإلطارات في اإلطارات األربعة، یرجى 

 .شركة جي أیھ سي للسیاراتاالنتقال إلى 

 تذكیر

بدرجة الحرارة العالیة، یوصى بالتوقف للراحة عند حدوث إنذار • 
واالنتظار حتى تنخفض درجة حرارة اإلطار قبل االستمرار في 

 القیادة.

إذا كان مستشعر ضغط اإلطارات مفقودًا بعد استبدال اإلطار • 
االحتیاطي أو إطار جدید في مكان آخر، فلن یتم التخلص من التحذیر 

د االستمرار في القیادة. الخاص بضغط اإلطارات المنخفض عن
 یُرجى عدم إساءة فھم أن ضغط اإلطار غیر طبیعي.
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نظام مساعدة عكس السیارة   5.5
 نظام الرادار لعكس السیارة  5.5.1

یستخدم نظام الرادار العكسي إرسال واستقبال الموجات فوق الصوتیة 
المسافة التي تنعكس علیھا العوائق من خالل مستشعرات الرادار لقیاس 

 بین السیارة والعقبات.

 فتح وإغالق وظیفة الفرامل التلقائیة
، یدخل km / h 10عندما تكون سرعة تقدم السیارة أقل من  –

المستشعر األمامي بالموجات فوق الصوتیة في التشغیل؛ عندما تكون 
، یكون المستشعر km / h 12سرعة التقدم في السیارة أكبر من 

الصوتیة خارج العمل؛ عندما تنخفض سرعة  األمامي بالموجات فوق
في ھذا  km / h 10إلى أقل من  km / h 12تقدم السیارة من فوق 

الوقت، یدخل المستشعر األمامي بالموجات فوق الصوتیة للعمل مرة 
 )ینطبق على النماذج المجھزة بالرادار األمامي(أخرى. 

ن مفتاح البدء یتم تحریر فرامل االنتظار اإللكترونیة عندما یكو –
" وتكون R، ویتم تبدیل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع "”ONفي وضع"

م تشغیل مستشعر الموجات km / h 10السرعة العكسیة أقل من  ، یت
لخلفي ومستشعر الموجات فوق الصوتیة األمامي * في  فوق الصوتیة ا

 نفس الوقت.

، یكون km / h 12عندما تكون السرعة العكسیة أكبر من  –
ستشعر الموجات فوق الصوتیة الخلفي ومستشعر الموجات فوق م

 "Pالصوتیة األمامي خارج العمل؛ انقل ذراع النقل إلى الوضع "

واضغط فرامل االنتظار اإللكترونیة، ابدأ تشغیل المفتاح للخروج من 
 ، سوف یتوقف نظام الرادار العكسي عن العمل. "ONالترس"

 الرموز الدینامیكیة

لرموز التخطیطیة الدینامیكیة على الشاشة في المسافة بین العوائق تتمثل ا
الحالیة أمام السیارة وخلفھا. تكون الطبقة الخارجیة األكثر للسیارة الخط 
األصفر، والخط البرتقالي والخط األحمر نحو الداخل تدریجیًا في 

 الشكل، عندما ترتقب العقبة

رب من رموز السیارة واحدًا من السیارة، سیتم عرض شریط اللون بالق
 تلو اآلخر.

تتم مزامنة تغییر الرموز الدینامیكیة مع تغییر صوت اإلنذار لمراجع 
 المسافة.

على الواجھة   ①أثناء عملیة االنعكاس، اضغط على مفتاح
البانورامیة إلیقاف النظام یدویًا، ثم اضغط علیھ لتشغیلھ مرة أخرى عند 

ي. سیتم تشغیل نظام الرادار العكسي تلقائیًا تشغیل نظام الرادار العكس
 بعد إعادة تشغیل السیارة.
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 مسافة كشف العوائق

رسالة مستوى 
 نغمة التنبیھ

المستشعر 
األمامي 
 األیسر

المستشعر 
 األمامي األیمن

المستشعر 
 الخلفي األیسر

المستشعر 
 الخلفي األیمن

المستشعر الخلفي
 األیسر األوسط

المستشعر 
الیمین الخلفي 

 األوسط

ال عرض وال 
 إنذار

ال عرض وال 
 بدیل

ال عرض وال 
 إنذار

ال عرض وال 
 إنذار

 150 〜 90 
cm  150〜90cm

صوت اإلنذار 
المتقطع 
 البطيء

ال عرض وال 
 بدیل

ال عرض وال 
 بدیل

ال عرض وال 
 بدیل

ال عرض وال 
 60cm 90〜60cm〜90 بدیل

صوت اإلنذار 
المتقطع 
 البطيء

60〜30cm 60〜30cm 60〜30cm 60〜30cm 60〜30cm 60〜30cm 
صوت اإلنذار 

المتقطع 
 السریع

في غضون 
30 cm 

في غضون 
30 cm 

 30في غضون 
cm 

في غضون 
30 cm 

 30في غضون 
cm 

 30في غضون 
cm 

صوت التنبیھ 
 المستمر

 إنذار مراجع المسافة
تتم مزامنة تغیر صوت التنبیھ مع المسافة بین العائق والمصدات 

والخلفیة، كما یتغیر اللون المعروض على شاشة نظام الصوت األمامیة 
 المكبر.
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 توزیع مستشعر الرادار
 تنطبق على نماذج وقوف السیارات غیر التلقائي:

یتم تثبیت مستشعر الرادار األمامي بالموجات فوق الصوتیة على غطاء 
 )ینطبق على النماذج المجھزة بالرادار األمامي(المصد األمامي. 

یتم تثبیت مستشعر الرادار بالموجات فوق الصوتیة الخلفیة على غطاء 
 المصد الخلفي.

 تنطبق على نماذج وقوف السیارات التلقائي:

یتم تثبیت مستشعر الرادار األمامي بالموجات فوق الصوتیة على غطاء 
 المصد األمامي.
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یة على غطاء یتم تثبیت مستشعر الرادار بالموجات فوق الصوتیة الخلف
 المصد الخلفي.

 مالحظة

یجب الحفاظ دائًما على نظافة سطح مستشعر الرادار وال تغطي• 
 مستشعر الرادار أبدًا.

یجب الحفاظ على نظافتھ وتجنب التجمد لضمان عمل مستشعر • 
 الرادار.

یجب استخدام قطعة القماش المبللة الناعمة لتجنب خدش السطح • 
 ر الرادار.عند تنظیف سطح مستشع

 تحذیر

ال یمكن لنظام الرادار العكسي أن یحل محل مالحظة السائق للبیئة • 
المحیطة، ویجب على السائق التركیز على األنظار إلي االنعكاس 

 بأمان وفقًا للحالة الفعلیة.
یصادف مستشعر الرادار على النقطة العمیاء عند اكتشاف • 

ه لتجنب الحوادث عند االنعكاس العوائق، ویجب على السائق االنتبا
 للخلف.

قد ال یكتشف مستشعر الرادار السور أو األشجار أو المنحدرات • 
 في مكان ضیق أو عند االنعكاس ألعلى، حیث یكون طبیعیا.

عندما تكون سرعة االنعكاس سریعة، تنخفض دقة الكشف عن • 
 / km 10مستشعر الرادار، ویوصى بعدم تجاوز سرعة االنعكاس 

h عندما یستمر نظام الرادار العكسي في إصدار اإلنذار، تكون .
السیارة والعائق قریبین للغایة في ھذا الوقت، ویجب علیك إیقاف 

 االنعكاس على الفور لمنع الحوادث.
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 تحذیر

یجب أن یكون لطیفًا لفترة قصیرة عند تنظیف مستشعر الرادار • 
 cm 30ن الفوھة على بعد بالمنظف العالي الضغط، ویجب أن تكو

 على األقل من المستشعر.
ستنخفض حساسیة المستشعر في حالة إرفاق قطرات الماء على • 

سطح مستشعر الرادار، ویمكن أن یؤدي مسح قطرات الماء 
 المرفقة بالمستشعر إلى استعادة حساسیتھ.

ال یمكن لسطح بعض العناصر أن یعكس اإلشارة المرسلة من • 
ار، بحیث ال یستطیع مستشعر الرادار اكتشاف ھذه مستشعر الراد

 األشیاء أو األشخاص الذین یرتدون مثل ھذه المالبس.
قد تتداخل مصادر الضوضاء خارج السیارة مع مستشعر الرادار، • 

 مما یجعل عدم اكتشاف األشیاء.
یكون مستشعر الرادار مكونا دقیقا، وال ینبغي فكھ وإصالحھ • 

الشركة بضمان الجودة لألضرار الناجمة عن  بدون إذن. ال تتعھد
 التفكیك والصیانة غیر المصرح بھا.

نظام الرؤیة الخلفیة لعكس السیارة*  5.5.2
یمكن لنظام الرؤیة الخلفیة العكسي توفیر إخراج فیدیو بزاویة عریضة 

، والتي یمكنھا عرض مجموعة واسعة من صور الفیدیو الخلفیة ° 130
صوت المكبر، مما یسمح للسائق بإمساك ظروف على شاشة نظام ال

 الطریق المعقدة المختلفة خلف السیارة وتحسین سالمة االنعكاس.

 فتح وإغالق وظیفة الفرامل التلقائیة

" ویتم تبدیل الترس إلى ONعندما یكون مفتاح البدء في ترس "
ا، ویبدأ عرض ”Rترس" ، یدخل نظام الرؤیة الخلفیة في العمل تلقائیً

لخلفیة، ویعرض خط  نظام الصوت المكبر في عرض شاشة التصویر ا
 المسار الدینامیكي على الشاشة.

، ویتوقف نظام الرؤیة الخلفیة عن "Rقم بتبدیل الترس من الترس "
 العمل تلقائیًا، ویخرج نظام الصوت المكبر من شاشة العرض العكسیة.

 تحذیر

ة أن یحل محل مالحظة ال یمكن لنظام الرؤیة الخلفیة للرؤیة الخلفی
السائق للبیئة المحیطة، ویجب على السائق التركیز على األنظار 

 إلي عكس السیارة بأمان وفقًا للحالة الفعلیة.
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 المسار الدینامیكي

المسار الدینامیكي: ارسم ممر الجري لمؤخرة السیارة بزاویة عجلة 
 ة عجلة القیادة.القیادة األمامیة في الصورة العكسیة وفقًا لزاوی

 من الجزء الخلفي من السیارة. cm 25≤ موقع االنطالق: 

 نطاق المسار: یشمل المسار مسار اإلطارات ومسار جسم السیارة.

 كامیرا الرؤیة الخلفیة

 تكون كامیرا الرؤیة الخلفیة مثبتة بجانب ضوء لوحة الترخیص.

 تحذیر

ء، ألن الكامیرا قد ال تجد كامیرا الرؤیة الخلفیة لھا النقطة العمیا• 
أطفاًال صغاًرا أو حیواناتًا ألیفة صغیرة. یجب االنتباه بشكل خاص 
لألطفال الصغار أو الحیوانات األلیفة الصغیرة حول الحافالت عند 

 االنعكاس للخلف.
قد ال تكتشف كامیرا الرؤیة الخلفیة على األشیاء المستقیمة في • 

 موضع أعلي، مثل الشفاه الجدار.

 مالحظة

یجب الحفاظ دائًما على نظافة سطح كامیرا الرؤیة الخلفیة. یجب • 
استخدام قطعة القماش المبللة الناعمة عند تنظیف كامیرا الرؤیة 

 الخلفیة، من أجل تجنب خدش كامیرا الرؤیة الخلفیة.

ال یمكن استخدام المنظف العالي الضغط لتنظیف كامیرا الرؤیة • 
لتي ال تقل عن الخلفیة لفترة ط  cm 30ویلة، والحفاظ علي المسافة ا

 من كامیرا الرؤیة الخلفیة عند عملیة التنظیف.

 ال یمكن إغطاء كامیرا الرؤیة الخلفیة.• 
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 )EPS(م التوجیھ المعزز اإللكتروني نظا5.6
ھو نظام توجیھ  )EPS(یتمثل نظام التوجیھ المساعد بالطاقة الكھربائیة 

دینامي یعتمد على المحرك بشكل مباشر لتوفیر العزم المساعد، ویتكون 
بشكل رئیسي من مستشعر عزم الدوران والمحرك وآلیة التخفیض 

 .)ECU(ووحدة التحكم في التوجیھ الكھربائي

لتحكم في التوجیھ الكھربائي في خروج عزم  ECUتتحكم وحدة ا
الدوران للمحرك المساعد في الوقت الحقیقي لتوفیر أفضل قوة مساعدة 
في التوجیھ، من خالل كشف دخول عزم الدوران للسائق، وسرعة 
السیارة، وسرعة تدویر المحرك، وغیرھا من إشارات حالة السیارة 

ان سھولة توجیھ السیارة في السرعة األخرى، وذلك من أجل ضم
المنخفضة واستقرار التوجیھ في السرعة العالیة. ورفع راحة القیادة 

 وسالمة السیارة.

 )EPS(مؤشر نظام التوجیھ المساعد بالطاقة الكھربائیة 
لبدء في وضع " یكون ضوء المؤشر في  ، "ONعندما یكون مفتاح ا

غیل المحرك یمكن إطفاء ضوء قید التشغیل، بعد بضع ثواٍن من بدء تش
المؤشر بعد أن یكمل النظام االختبار الذاتي، في ھذا الوقت یشیر إلى أن 

 نظام التوجیھ المساعد بالطاقة الكھربائیة یعمل بشكل صحیح.

في قید التشغیل بعد بدء المحرك أو في عملیة  إذا كان ضوء المؤشر 
اعد بالطاقة الكھربائیة لھ القیادة، فإنھ یشیر إلى أن نظام التوجیھ المس

خلل، وفي الوقت نفسھ، ستكون ھناك رسالة اإلنذار على شاشة عرض 
العدادات المركبة. في ھذه الحالة، یجب إیقاف السیارة في مكان آمن، 
ومحاولة إیقاف المحرك وبدؤه من جدید، إذا لم ینطفئ المؤشر أو یضيء 

القیادة، فیرجى االتصال مرة أخرى أثناء عملیة القیادة، فال تستمر في 
 للفحص والصیانة. شركة جي أیھ سي للسیاراتب

 وضع التوجیھ
قیاسي، وضع ریاضي، وضع  ھناك وضع التوجیھ لدیھ " وضع 
الراحة"، حیث سیكون الوضع الریاضي أثقل قلیالً من الوضع القیاسي، 
یكون النظام االفتراضي في الوضع "القیاسي". یمكن تعیینھ من خالل 

مساعد ← مساعد القیادة ← الصوت المكبر "إعدادات النظام نظام 
← مساعد القیادة ← إعدادات السیارة (وضع التوجیھ ← القیادة األفقي 
 " .)وضع التوجیھ

 مالحظة

یحظر ضبط وضع التوجیھ عند عملیة القیادة، من أجل تجنب 
 الحوادث.
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 مھارات القیادة  5.7
 فحص سالمة القیادة  5.7.1

 لتفتیش الیوميا
فحص ضغط اإلطارات أو اإلطارات للتحقق مما كان ھناك  –

 الجروح أو االنتفاخ أو التلف أو التآكل المفرط.

 التأكد مما إذا كانت مسامیر العجالت مفقودة أو فضفاضة. –

تحقق مما إذا كانت مصابیح المجموعة األمامیة ومصابیح  –
رى تعمل بشكل صحیح؛ المجموعة الخلفیة ومصابیح السیارة األخ

 وتحقق من اتجاه مصابیح المجموعة األمامیة.

تأكد مما إذا كان ھناك تلف الحزام؛ وتحقق من إمكانیة ربط  –
 حزام األمان بثبات بعد ارتداء حزام األمان.

 تحقق من أن دواسة السفر لدیھا كمیة السفر الحر بما یكفي. –

ستوى زیت المحرك تحقق مما إذا كان مستوى سائل التبرید وم –
 ومستوى سائل الفرامل وسائل غسیل الزجاج األمامي طبیعیًا.

فحص أطراف البطاریة للتأكد مما كان ھناك تآكل أو فضفاضة،  –
 وتشققات أو تشوه في غالف البطاریة.

تحقق مما كان ھناك وقود أو زیتال محرك أو ماء أو غیرھا من  –
السفلي، فمن الطبیعي أن یتسرب  المیاه السائلة األخرى في جسم السیارة
 مكیف الھواء من المیاه بعد االستخدام.

 بعد البدء / في عملیة القیادة
یجب مالحظة ما إذا كان العدادات المركبة تعمل بشكل صحیح؛  –

 وتحقق مما كانت ھناك أضواء المؤشر أو معلومات اإلنذار.

اء المركبة مثل مفاتیح األضو(تحقق مما إذا كانت كل وحدة تحكم  –
 تعمل بشكل صحیح. )ومفاتیح الممسحة المركبة وإذابة الثلج وغیرھا

یجب أال تكون السیارة منحازة ألي من الجانبین على الطریق  –
 اآلمن عند فحص المكابح وتأكیدھا.

بالنسبة للظواھر غیر الطبیعیة األخرى، فیجب التحقق مما كانت  –
ستماع إلى الضوضاء غیر ھناك أجزاء الفضفاضة والتسربات، واال

 الطبیعیة.

 القیادة في فترة التالمس واالحتكاك  5.7.2
لتكیف في المرحلة األولى من االستخدام قبل أن یتم وضعھا  یجب القیام با
في االستخدام العادي من أجل ضمان عمر خدمة السیارة. یرجى مراعاة 

 اللوائح التالیة عندما تكون سیارتك في فترة التكیف:

 .km 1500مسافة المقطوعة خالل فترة التكیف ال –

 اختیار طریق أفضل والقیادة بحملة خفیفة وسرعة منخفضة. –

 ال تبدأ بالحد األقصى للمسرع أو القیادة بالتسارع العاجل. –

 .km 300تجنب الفرملة الطارئة خالل أول  –

لتشغیل بدقة والحفاظ على درجة الحرارة العادیة  – تنفیذ أنظمة ا
 حرك. ال تغیر الزیت قبل الصیانة الدوریة.للم

د   – یجب تنفیذ أعمال الصیانة الیومیة للسیارة بدقة، وفحص وتشدی
البراغي والصوامیل الخارجیة بشكل دائم، واالنتباه إلى تغییر الصوت 
ودرجة الحرارة لكل مجموعة أثناء القیادة، وإجراء التعدیالت في الوقت 

 المناسب.
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 محركالتكیف مع ال
. تكون المسافة km 1500یجب التكیف مع المحرك الجدید خالل 

 :km 1000المقطوعة للسیارة في نطاق 

 من السرعة القصوى. 3/4ال تتجاوز  –

 ال تقود بالحد األقصى من المسرع. –

 تجنب تشغیل المحرك بسرعة عالیة. –

 ال تسحب المقطورة. –

لسیارة إلى یمكن القیام بالزیادة تدریجیاً من سرعة الم حرك وسرعة ا
 ~ km 1000أقصى مدى مسموح بھ خالل مسافة القیادة لھا في 

1500 km. 

تكون المقاومة االحتكاكیة الداخلیة للمحرك في المرحلة األولیة من فترة 
التكیف أكبر بكثیر من تلك التي بعد التكیف، ویمكن لجمیع األجزاء 

 الئمة بعد التكیف.المتحركة في المحرك الوصول إلى أفضل حالة م

لتكیف، بل یقلل  ال یستطیع المحرك إطالة عمر الخدمة فحسب بعد تنفیذ ا
 أیضًا من استھالك الوقود.

 التكیف مع اإلطارات ووسادات الفرامل
یجب أن تسیر بسرعة معتدلة للتكیف مع اإلطارات الجدیدة بشكل جید 

 .km 500عند قیادة السیارة الجدیدة في مسافة 

، فإن km 300إلى  km 200ر السیارة الجدیدة في مسافة عندما تسی
وسادات الفرامل لم تصل إلى حالة أفضل من التكیف، ویجب أن یتم 

 قیادتھا بسرعة منخفضة ومحاولة تجنب الكبح في حاالت الطوارئ.

 تحذیر 

ال تتمتع اإلطارات الجدیدة ووسادات المكابح بدون التكیف بأفضل • 
. لذلك، یجب علیك القیادة بانتباه خالل أول االلتصاق واالحتكاك

500 km.والقیام بالتكیف مع اإلطارات جیدًا لمنع الحوادث ، 
یجب أیضًا القیام بالتكیف مع وسادة الفرامل الجدیدة بعد • 

 االستبدال وفقًا للمتطلبات المذكورة أعاله.
یجب الحفاظ علي المسافة المناسبة من السیارات األخرى لمنع • 
كبح في حاالت الطوارئ عند عملیة القیادة، في ھذا الوقت ال یتم ال

القیام بالتكیف مع اإلطارات الجدیدة ووسادات الفرامل بشكل جید. 
من المحتمل أن یؤدي إلي وقوع حوادث بسبب الكبح في حاالت 

 الطوارئ.
 

 تحذیر 

كانت سیتم تقلیل تأثیر الكبح إذا كانت الفرامل رطبة أو جلیدیة، أو • 
 السیارة تسیر على طریق مملح.

یكون للفرملة عبء العمل الثقیل عند القیادة على المنحدر، • 
ویمكن تسخینھا بسھولة، ویوصى بالتبدیل إلى الترس المنخفض 

قبل القیادة على المنحدر لتقلیل سرعة السیارة،  )الوضع الیدوي(
 ل الفرامل.واالستفادة الكاملة من تأثیر فرملة المحرك، وتقلیل حم

یجب استخدام الفرامل حسب ظروف الطریق وحركة المرور، وال • 
 تقوم بالضغط على دواسة الفرامل غیر الزمة،

وتسخین الفرامل للغایة باالحتكاك، مما یؤدي إلى مسافة الكبح 
 الطویلة والتآكل المفرط للفرملة.

ي ال تقم بإیقاف المحرك وانزالق السیارة، ومن السھل التسبب ف• 
وقوع حادث بسبب أن معزز المكابح ال یعمل، وسوف یتم تمدید 

 مسافة الكبح بشكل كبیر.
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 النقاط الرئیسیة للقیادة  5.7.3
 المالحظات في ظروف الطرق المختلفة:

لسیارة وعجلة  – قم بخفض السرعة مقدًما والتحكم في سرعة ا
 لریاح العاصفة.القیادة عند القیادة على الطرق ذات الریاح العكسیة وا

تجنب القیام بالقیادة على أشیاء ذات الحواف الحادة أو العوائق  –
األخرى على الطریق، وإال فقد یتسبب في انفجار اإلطارات وغیره من 

 األضرار الخطیرة.

یجب خفض سرعة السیارة والقیادة بسرعة منخفضة عند القیادة  –
 فقد یتم خدش الھیكل على الطرق الوعرة أو الطرق غیر المستویة، وإال

 وقد تتلف السیارة.

الوضع (قم بخفض السرعة والتحول إلى الترس األسفل مقدًما  –
عند القیادة على منحدر، من أجل تجنب الكبح في حاالت  )الیدوي

 الطوارئ وتسخین نظام الفرامل أو تآكلھ بسرعة كبیرة.

 )دويالوضع الی(یجب االنتباه بالتسارع أو رفع / خفض الترس  –
أو ضغط الكبح، فقد یؤدي التسارع السریع أو الكبح عند القیادة على 
طرق سلسة، من المحتمل أن یحدث انزالق العجالت في حاالت 

 الطوارئ.

یجب تجنب السرعات المنخفضة والموحدة عند القیادة على  –
لتسارع السریع أو الكبح في  لثلجیة، من أجل تجنب ا الطرق الجلیدیة وا

وارئ؛ یمكن تثبیت السلسلة المضادة لالنزالق على العجالت حاالت الط
 حسب الحاجة.

 المالحظات عند القیادة عبر قسم المیاه الراكدة:
. یجب تحدید عمق المیاه الراكدة قبل القیادة في جزء من المیاه 1

 الراكدة، ویجب أال یتجاوز ارتفاع المیاه الراكدة الحافة السفلیة للجسم.

ب في القیادة في الماء، قم بإیقاف مكیف الھواء قبل بدء . إذا كنت ترغ2
تشغیل السیارة، والقیادة ببطء، ثم اضغط على دواسة الوقود برفق دون 

 تركھا، ومر بقسم المیاه بسرعة ثابتة وبطیئة.

. ال تقم بإیقاف السیارة في الماء، وال تقم بانعكاسھا وإغالق المحرك 3
 في الماء.

اسة الفرامل بلطف عدة مرات بعد الخوض . یجب الضغط على دو4
بنجاح في منطقة المیاه الراكدة، من أجل تبخیر الماء على قرص الفرامل 

 واستعادة أداء الكبح الطبیعي في أقرب وقت ممكن.

 تذكیر 

سیتم تقلیل تأثیر الكبح بشكل كبیر عند استخدام الفرامل عندما یتم 
ة، وغمر وسادة الفرامل غسل السیارة أو المرور بالمیاه العمیق

وقرص الفرامل في الماء؛ وستكون مسافة الكبح أطول منھا كالمعتاد، 
وقد تكون السیارة منحازة إلى واحد من الجانبین، لن تتمكن فرملة 
االنتظار من فرملة السیارة بنجاح. في ھذا الوقت، یجب علیك القیادة 

لفرامل إلزالة بسرعة منخفضة أوالً، والضغط باستمرار على دواسة ا
قطرات الماء المتبقیة في الفرامل. ثم یتم القیام بالقیادة بشكل طبیعي 

 بعد عودة تأثیر الكبح إلى الوضع الطبیعي.
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 أساسیات القیادة في فصل الشتاء
. تحقق مما إذا كان سائل التبرید جیدًا ولھ تأثیر مضاد للتجمد: 1

ید الموجود في طراز السیارة تعبئة نظام التبرید بنفس سائل التبر –
 األصلیة حسب درجة الحرارة المحیطة.

 یؤدي استخدام سائل التبرید غیر المناسب إلى إتالف المحرك. –

 . تحقق من حالة البطاریة والكابل:2

سوف یقلل الطقس البارد من طاقة البطاریة، لذلك یجب أن یكون  –
 للبطاریة طاقة كافیة لتشغیلھا في الشتاء.

 جنب تجمید قفل الباب بواسطة الثلج:. ت3

فتحة قفل الباب لمنع  – یرش بعض عامل التذویب أو الجلسرین في 
 التجمد.

 . استخدام سائل الغسیل الذي یحتوي على المادة المضادة للتجمد:4

 .شركة جي أیھ سي للسیاراتھذه المنتجات موجودة في إلى  –

ة المضادة للتجمد یجب أن تكون نسبة الخلط بین الماء والماد –
 حسب تعلیمات الشركة الصانعة.

 . تجنب تراكم الجلید والثلوج تحت الحاجز:5

یتراكم الثلج والثلوج تحت الحاجز، مما قد یجعل صعوبة  –
التوجیھ. یجب علیك التوقف كثیًرا والتحقق مما إذا كان ھناك ثلج أو 

 تحت الحاجز عند القیادة في فصل الشتاء الشدید.

بتجھیز العدید من مواد الطوارئ الضروریة وفقًا لظروف . یوصى 6
 الطریق المختلفة:

من األفضل وضع السالسل المضادة لالنزالق، ومكشطات  –
النوافذ، وكیس من الرمل أو الملح، وأجھزة ومیض اإلشارة، والمالعق، 

 وكابالت التوصیل، وغیرھا في السیارة.

المحرك بشكل متكرر وإیقاف  . یجب تجنب الحالة التي یتم فیھا تشغیل7
لبارد  خاصة في المنطقة (تشغیل المحرك لفترة قصیرة في الشتاء ا

. إذا كان المحرك دائما في حالة حرارة وبرد متناوبین، فإنھ )الشمالیة
ینتج بسھولة المكثفات المائیة داخل المحرك، وسوف تلتصق بزیت 

تفي ھذا الوھم المحرك، مما سیؤدي إلى الوھم باستحالب الزیت. سیخ
عندما یتم إعادة تشغیل المحرك لتسخین المحرك؛ وفي الوقت نفسھ 

لتغییر الزیت في وقت  ))دلیل الضمان((یرجى االلتزام بمتطلبات 
 منتظم.
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 االستخدام العالي الفعال للمركبات  5.7.4
یجب التأكد من تحریر فرامل االنتظار تماًما وإطفاء ضوء مؤشر  –

 ر قبل القیادة.فرامل االنتظا

الحفاظ على ضغط كاٍف لإلطارات، فقد یؤدي ضغط اإلطار غیر  –
 الكافي إلى تآكل اإلطارات بسرعة كبیرة وتضییع الوقود.

یجب تحقیق مواقع العجالت بشكل دقیق، وإال فسوف تتسبب في  –
تآكل اإلطارات بسرعة كبیرة ویزید أیضًا من حمل المحرك واستھالك 

 الوقود.

ط في تحمیل السیارة، یجب إفراغ األشیاء غیر الضروریة ال تفر –
 في السیارة، فالحمل الزائد یضیف من حمل المحرك واستھالك الوقود.

 القیام بالتسارع ببطء وسالسة وتجنب التسارع السریع. –

تجنب الطرق المزدحمة المروریة قدر اإلمكان، فالحالة  –
 المزدحمة تؤدي إلي الوقود.

بالمالءمة مع إشارات المرور أو الحفاظ على  یجب القیادة –
المسافة اآلمنة مع السیارات األخرى لتجنب وقوف السیارات غیر 
الضروري أو الكبح في حاالت الطوارئ، األمر الذي یمكن أن یوفر 

 الوقود ویقلل من التآكل على نظام الفرامل.

سوف عندما تقود السیارة، ال تخطو على دواسة الفرامل بقدمك، ف –
یتسبب ذلك في تآكل وسادة الفرامل ، وارتفاع درجة الحرارة، وإھدار 

 الوقود مبكرا.

یجب تحدید سطح الطریق الجید عند قیادة السیارة. إذا كنت تقود  –
لتحكم في سرعة السیارة وتجنب  على الطرق غیر المستویة، فیجب ا

 االصطدام أو الخدوش.

سب إذا كان ھیكل السیارة یجب القیام بالتنظیف في الوقت المنا –
ملطًخا باألوساخ الزائدة واألشیاء األخرى، حیث لیس فقط لتقلیل وزن 

 السیارة، ولكن أیضًا لمنع التآكل.

یجب صیانة السیارة بشكل منتظم للحفاظ على ظروف العمل  –
المثالیة لھا، فكل من المعدات المتسخة مثل مرشحات الھواء، وشمعات 

 الشحوم سیقلل من أداء المحرك وفضالت الوقود.اإلشعال، والزیوت، و

یجب القیام بالتشغیل ببطء لبضع دقائق في درجة الحرارة  –
 المنخفضة، واالنتظار حتى تسخین المحرك قبل التسارع.

 ال تفتح النوافذ عند القیادة بسرعة عالیة. –

 استخدام مكیفات الھواء بشكل معقول، وغیرھا. –

حرك عند التوقف لفترة طویلة، من أجل یرجى إیقاف تشغیل الم –
 تجنب إھدار الوقود لفترة طویلة في وضع الخمول.

 الوقایة من الحرائق  5.7.5
 المالحظات إلى العناصر التالیة المستخدمة لمنع حرائق المركبات:

 . یحظر تخزین المواد القابلة لالشتعال واالنفجار في السیارة:1

داخلیة للمركبات المتوقفة في یمكن أن تصل درجة الحرارة ال –
 المثال، سبیل على. الحارة الصیف في منھ أعلى أو ℃ 70الشمس إلى 

كنت تخزن العناصر القابلة لالشتعال والمتفجرة مثل الوالعات  إذا
وعوامل التنظیف والعطور، وما إلى ذلك في السیارة، فقد یتسبب 

 بسھولة في نشوب الحریق أو حتى االنفجار.

لیثیوم أو شاحن من المح – تمل أن تتسبب األشیاء مثل بطاریات ال
المحمول بعد مغادرة األشخاص من السیارة إلي الخطر من نشوب 

 حریق أیضًا.

 . تأكد من إطفاء أعقاب السجائر تماما بعد التدخین:2

فقد یتسبب ذلك في نشوب الحریق إذا لم یتم إطفاء أعقاب  –
 السجائر بالكامل.
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شركة جي أیھ سي ن أن تذھب بانتظام إلى إلى . من المستحس3
 للفحص. للسیارات

یجب إجراء عملیات الفحص المنتظمة لجمیع خطوط المركبات  –
وتحقق مما إذا كانت الموصالت والعزل والمواضع المثبتة لألجھزة 
الكھربائیة واألسالك طبیعیة أم ال. إذا تم العثور على مشاكل، فیجب 

 المناسب. التعامل معھا في الوقت

 . یحظر تعدیل دائرة السیارة وتركیب المكونات الكھربائیة:4

مثل الصوت العالي (إن تركیب األجھزة الكھربائیة األخرى  –
سیؤدي إلى الحمل المفرط  )الطاقة، ومصابیح زینون األمامیة، وغیرھا

على الخط، وسوف تسخن شبكة األسالك بسھولة وتتسبب في نشوب 
 حریق.

ا استخدام المصاھر أو األسالك المعدنیة األخرى التي یحظر تمامً  –
 تتجاوز المواصفات المقدرة لألجھزة الكھربائیة الستبدال المصاھر.

 . مالحظات عن القیادة:5

من الضروري االنتباه إلى ما إذا كانت ھناك مواد قابلة لالشتعال  –
خاصة في  في الجزء السفلي من السیارة أثناء القیادة ومواقف السیارات،

فصل الصیف، مثل القش، واألغصان الجافة، واألوراق، وقش القمح، 
وغیرھا، ذلك ألن درجة الحرارة ألنبوب عادم المحرك والمكونات 
األخرى بعد قیادة السیارة لفترة طویلة ارتفعت، إذا كانت ھناك مواد 
قابلة لالشتعال تحت السیارة، فمن المحتمل أن تشتعل وتتسبب في نشوب 

 یق.حر

ال تقم بإیقاف السیارة في مقالب القمامة وغیرھا من األماكن التي  –
توجد فیھا إصابات خطیرة بالفئران، وال تقم بتخزین الوجبات الخفیفة 
وغیرھا من األشیاء التي تجذب الفئران، وذلك ألن الفئران ستلدغ عبر 

 حزام السیارة وقد تتسبب في نشوب حریق.

لحریق خفیفة الوزن مزودة علي متن . یجب أن تكون طفایات ا6
 الطائرة، ویجب إتقان طریقة استخدامھا:

یجب تجھیز طفایة الحریق على السیارة من أجل ضمان سالمة  –
فسھ، یجب أن  السیارة، ویجب فحصھا واستبدالھا بانتظام؛ وفي الوقت ن
تتقن طریقة استخدام طفایة الحریق، بحیث یتم إعدادھا وتجنب أي حل 

 ع حوادث.عند وقو
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 . تعلیمة الصیانة6.1
 احتیاطات السالمة

یرجى قراءة ھذا القسم قبل بدء العمل للتأكد من أن لدیك األدوات 
 والتقنیات الالزمة لتجنب المخاطر المحتملة.

تأكد من وقوف السیارة على أرض مستویة، وإیقاف تشغیل  –
 المحرك، وضغط فرامل االنتظار.

الشحوم المتاحة تجاریًا أو منظفات یجب استخدام مزیالت  –
 األجزاء وال تستخدم البنزین عند تنظیف األجزاء.

احتفظ بالسجائر المشتعلة والشرر واللھب المكشوف بعیدًا عن  –
 البطاریات وجمیع المكونات المتعلقة بنظام الوقود.

ارتد النظارات الواقیة والمالبس الواقیة عند العمل على  –
 واء المضغوط.البطاریات أو الھ

 تحذیر

قد تتسبب الصیانة غیر الصحیحة للسیارة أو قیادة السیارة قبل حل 
المشكلة في وقوع الحوادث، مما یؤدي إلى اإلصابة الخطیرة أو 

 المصرع.

 المخاطر المحتملة للسیارات
أول أكسید الكربون: یكون أول أكسید الكربون في غاز عادم  –

شغیل المحرك في مكان جید التھویة. المحرك غازا ساما، ویجب ت

اإلصابة بالحرق: یولد المحرك ونظام العادم درجات الحرارة  –
العالیة أثناء التشغیل، مما قد یتسبب بسھولة في اإلصابة بالحرق، لذلك 

 انتظر حتى یبرد المحرك ونظام العادم قبل لمس األجزاء المعنیة.

 مالحظة

السالمة الھامة. ال یمكننا سرد یشرح ھذا القسم بعض احتیاطات 
 جمیع المخاطر التي قد تواجھھا أثناء أعمال الصیانة.

الصیانة الداخلیة  6.2
 تنظیف األدوات واألجزاء البالستیكیة وصیانتھا

قم بتنظیف سطح المعدات واألجزاء البالستیكیة بقطعة القماش الناعمة 
 النظیفة والمیاه النظیفة.

تنظیفھ، فینبغي استخدام عامل التنظیف البالستیكي  إذا لم یكن باإلمكان
 الخالي من المذیبات للتنظیف.

 مالحظة

یمكن أن تتلف عوامل التنظیف المشمولة على المذیبات األجزاء 
 البالستیكیة.

 تحذیر

یحظر تنظیف أسطح لوحة العدادات ومكونات الوسادة الھوائیة من 
ة وعوامل التنظیف المشمولة خالل استخدام بخاخات قمرة القیاد

على المذیبات. خالف ذلك، قد یفكك السطح ویؤدي إلى تنشیط 
 الوسادة الھوائیة، مما قد یسبب اإلصابة الخطیرة للركاب.
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 تنظیف السجادة وصیانتھا
 نظف الغبار على السجادة دائما.

 یجب غسل السجادة بانتظام بمنظف من أجل الحفاظ على نظافتھا.

 ظةمالح 

 یجب اتباع تعلیمات التنظیف لعملیات التنظیف بدقة.

 

 تحذیر 

یحظر إضافة الماء إلى منظف الرغوة، ویجب أن تبقى السجادة جافة 
 قدر اإلمكان.

 

 تنظیف الجلود وصیانتھا *
 استخدم المكنسة الكھربائیة إلزالة الغبار. –

 النظیفة. تنظیف الجلود بقطعة القماش الناعمة النظیفة والمیاه –

 جففھا بقطعة القماش الجافة والناعمة األخرى. –

ً لتنظیف البقع، یمكنك استخدام  – إذا لم یكن التنظیف أعاله كافیا
 الصابون أو المنظف الخاص للجلود للتنظیف.

 مالحظة 

إذا كنت تستخدم المنظف الخاص للجلود، امسحھ بقطعة القماش 
 الجافة والناعمة في أقرب وقت ممكن.

 

 تحذیر 

ال تترك قطعة القماش الناعمة المبللة بمنظف على أي جزء من 
الداخل لفترة طویلة. تجنب تلون أو كسر الراتنج أو األلیاف 

 للمضفورات الداخلیة.
 

 تنظیف حزام المقعد وصیانتھ
 اسحب حزام المقعد ببطء واستمر في سحبھ. –

إلزالة األوساخ  استخدم الفرشاة الناعمة وماء الصابون المحاید –
 من حزام المقعد.

 قم بلف حزام األمان بعد انتظار تجفیف حزام األمان تماًما. –

 مالحظة 

یجب أن تنتظر حتى یجف حزام األمان تماًما قبل إعادة لف حزام • 
 األمان. وإال فقد یتلف لفاف حزام األمان.

ن افحص جمیع أحزمة المقاعد بانتظام في السیارة للتأكد من أ• 
 أحزمة المقاعد نظیفة وتجنب عرقلة العمل العادي ألحزمة األمان.
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 تحذیر 

إذا كان ھناك تلف في حزام المقعد أو أجھزة التوصیل أو آلیة • 
 شركة جي أیھ سي للسیاراتاللف أو القفل، یرجي االنتقال إلى 

 الستبدالھا في أسرع وقت ممكن.
سیارة الحادث، بغض النظر یجب استبدال حزام األمان عند فحص • 

 عما إذا كانت تالفة.
امنع األجسام الغریبة أو السوائل من دخول مشبك حزام المقعد، • 

 مما یؤدي إلى عدم عمل المشبك وحزام المقعد بشكل صحیح.
یحظر تفكیك وتعدیل أحزمة األمان دون إذن تحت أي ظرف من • 

 الظروف.
ة لتنظیف أحزمة المقاعد، یحظر استخدام مواد التنظیف الكیمیائی• 

 من أجل تجنب تلف قاعدة حزام األمان والتأثیر على وظیفتھا.
 

 تنظیف الفلتر واستبدالھ
تكون السیارة مجھزة بفلتر الھواء، وفلتر مكیف الھواء، وفلتر الزیت، 
وفلتر الوقود، وغیرھا، حیث یعمل الفلتر على تصفیة الغاز أو الزیت. 

جدًا أو مسدودًا، فسیؤثر ذلك على التشغیل العادي إذا كان الفلتر متسًخا 
للنظام المطابق. لذلك، یوصى بتنظیف الفلتر أو استبدالھ بانتظام إلى 

 .))دلیل الضمان((كما ھو محدد في  شركة جي أیھ سي للسیارات

 الصیانة الخارجیة  6.3
 غسیل السیارة

 یساعد غسل السیارة بشكل متكرر على حمایة مظھر السیارة.

لسیارة في المكان المظل، ولیس تحت أشعة الشمس  یجب غسل ا
المباشرة. إذا تركت السیارة في الشمس لفترة طویلة، فإنھا تحتاج إلى 

 االنتظار حتى یبرد سطح الجسم قبل التنظیف.

لة السیارة  یجب التأكد من اتباع تعلیمات غسالة السیارة عند استخدام غسا
 األوتوماتیكیة.

 تحذیر 

 یقاف مفتاح البدء قبل غسل السیارة.یجب إ
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 مالحظة 

تكون قوة السطح المطلي لھیكل السیارة كافیة لتحمل غسل غسالة 
السیارات األوتوماتیكیة، ولكن یجب االنتباه إلى التأثیر على السطح 
المطلي. قد یتسبب كل من ھیكل غسالة السیارة وعامل التنظیف 

نوع مذیب الشمع الذي ال یفي المستخدم وحالة ترشیح المیاه و
 بالمعاییر في تلف سطح الطالء.

 التنظیف الیدوي للسیارة
 اشطف السیارة بالكثیر من الماء إلزالة الغبار العائم. –

 تحضیر دلو من الماء وخلطھ بمنظف غسیل السیارات الخاص. –

افرك السیارة بقطعة القماش الناعمة أو اإلسفنجة أو الفرشاة  –
 ثم اشطفھا من األعلى إلى األسفل مرات عدیدة.الناعمة، 

یجب شطف العجالت وعتبات األبواب واألجزاء األخرى في  –
الخطوة األخیرة، واستبدال اإلسفنج أو قطعة القماش الناعمة عند الحاجة 

 إلى تنظیفھا.

ً بالكثیر من الماء النظیف بعد الغسل. –  اغسل السیارة جیدا

أو جلد الظباء لتجفیف طالء السیارة استخدم المنشفة الناعمة  –
 بعنایة بعد إتمام الغسیل.

 مالحظة 

عندما یكون جسم السیارة لھ اإلسفلت وغیرھا من األوساخ، یجب 
تنظیفھا بالمنظف الخاص ثم شطفھ بالماء النظیف من أجل تجنب 
إتالف السطح الخارجي لھیكل السیارة. افحص الجسم مما كان ھناك 

خدوش في وقت تجفیف الجسم. یرجي االنتقال إلى سقوط الطالء وال
 لإلصالح إذا تم العثور علیھا. شركة جي أیھ سي للسیارات

یجب االنتباه للغایة عند استخدام منظف البخار أو المنظف العالي 
الضغط لتنظیف السیارة؟ یجب التأكد من التنظیف وفقًا لتعلیمات 

لي، واالنتباه إلى ضغط ومتطلبات منظف البخار أو منظف الضغط العا
 العمل ودرجة الحرارة ومسافة الرش:

احتفظ بالمسافة الكافیة لرش الماء من السیارة عند استخدام  –
منظف البخار أو المنظف العالي الضغط لتنظیف السیارة، ویجب أال 

 .℃ 60تتجاوز درجة الحرارة 

فاظ إذا كانت السیارة مزودة بفتحة السقف الكھربائیة، فیجب الح –
لتنظیف. إذا  80cmعلى مسافة رش الماء التي تكون أعلى من  عند ا

كان منظف الضغط العالي قریبًا من السیارة، أو إذا تم استخدام الضغط 
 أو درجة الحرارة الزائدة، فقد تتلف السیارة.

ال تغسل مستشعر الرادار أو كامیرا وقوف السیارات بالمنظف  –
جب الحفاظ على مسافة رش المیاه فوق العالي الضغط لفترة طویلة؛ وی

30 cm  عند تنظیف جھاز استشعار الرادار أو كامیرا وقوف
 السیارات.

 تحذیر 

عند غسل السیارة یدویاً، انتبھ إلى السالمة الشخصیة واحذر من • 
أجزاء الزاویة الماضیة في السیارة السفلیة لتجنب التعرض 

 للخدش.
داخل غطاء العجلة وغیرھا، وال تؤذي انتبھ جیدًا ألسفل السیارة و• 

 یدیك وذراعیك باألجزاء الحادة عند التنظیف.
ال تغسل الماء مباشرة في المقصورة األمامیة عند غسل السیارة. • 

وإال فذلك سوف یؤثر على عمر الخدمة لألجزاء المختلفة في 
 المقصورة األمامیة.
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 التشمیع
الطالء لجسم السیارة ویحافظ على  یمكن أن یحمي التشمیع المنتظم سطح

نظافة جسم السیارة. یوصى باستخدام التشمیع الصلب العالي الجودة مرة 
واحدة سنویا لحمایة سطح الطالء من البیئة السیئة في الخارج ومقاومة 

 الخدوش المیكانیكیة الخفیفة.

 تأكد من تجفیف السیارة بالكامل قبل القیام بالتشمیع. یجب استخدام شمع
حمایة الطالء العالي الجودة عند القیام بالتشمیع. یحتوي الشمع العالي 

 الجودة بشكل عام على النوعین التالیین من المنتجات:

شمع جسم السیارة: یستخدم لحمایة السطح المطلي من أضرار  –
لتعرض ألشعة الشمس الشدید وتلوث  لسیئة الخارجیة مثل ا البیئة ا

 ارات الجدیدة.الھواء. تستخدم عادة للسی

شمع التلمیع: یستخدم الستعادة لمعان سطح الطالء المؤكسد أو  –
 الملطخ. تستخدم أساسا الستعادة لمعان الطالء.

 تنظیف األجزاء البالستیكیة الخارجیة وصیانتھا
تستخدم بالمیاه النظیفة والقماش الناعم والفرشاة الناعمة للتنظیف عادةً. 

ستیكي الخاص بدون المذیب المعتمد من یمكنك استخدام المنظف البال
 قبل شركتنا إذا لم یكن من المحتمل تنظیفھا.

 مالحظة 

ال تستخدم مواد التنظیف التي تحتوي على المذیبات عند تنظیف 
األجزاء البالستیكیة. خالف ذلك، من السھل إتالف األجزاء 

 البالستیكیة.

 تنظیف نافذة السیارة ومرآة الرؤیة الخلفیة
بتنظیف زجاج النوافذ ومرآة الرؤیة الخلفیة بمنظف الزجاج الذي  قم

یحتوي على الكحول، ثم جفف السطح الزجاجي بقطعة القماش الناعمة 
 النظیفة والخالیة من النسالة أو جلد الظباء.

یجب إزالة الشمع المتبقي على الزجاج باستخدام المنظف الخاص وقطعة 
سم السیارة. تجنب خدش شفرة القماش للتنظیف بعد صیانة سطح ج

 الممسحة.

یمكن إزالة الثلج من النوافذ ومرایا الرؤیة الخلفیة من خالل استخدام 
 فرشاة صغیرة.

یمكن استخدام رذاذ إزالة الجلید إلزالة الجلید المتراكم. یمكن استخدام 
مجرفة إزالة الجلید أیضًا، ولكن یجب االنتباه بشكل خاص لتجنب إتالف 

 وكشط الثلج في نفس االتجاه عند استخدامھ. المكونات،

 مالحظة 

 یحظر الخدش ذھابا وإیابا.• 

یحظر استخدام الماء الدافئ أو الماء الساخن إلزالة الثلج من • 
 الزجاج األمامي ومرآة الرؤیة الخلفیة. وإال، فقد ینفجر الزجاج.

 إذا كان ھناك مواد مطاطیة وشحوم ومادة سیلیكون متبقیة على• 
الزجاج، فیجب إزالتھا باستخدام منظف الزجاج الخاص أو منظف 

 السیلیكون.
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 تنظیف شفرة الممسحة
ارفع ذراع المسحة وامسح الغبار واألوساخ بعنایة على شفرة  –

 المسحة باستخدام قطعة القماش الناعمة.

قم بسقوط ذراع المساحة برفق علي الزجاج األمامي بعد إتمام  –
 التنظیف.

 مالحظة 

یجب االنتباه للغایة عند سقوط ذراع المساحة لمنعھا من ضرب •
 الزجاج األمامي على الفور.

یكون سطح شفرة المساحات مغلفا بطبقة من الجرافیت، حیث • 
یجعل مستوى الكشط سلسًا وال ینتج عنھ الضوضاء. یمكن أن تتسبب 

األشیاء عوامل التنظیف المشمولة على المذیبات واإلسفنج الصلب و
الحادة في إتالف طبقة الجرافیت. سیزید تلف طبقة الجرافیت من 

 ضجیج المساحات ویجب استبدالھ في الوقت المناسب.

في فصل الشتاء أو الظروف القاسیة، یجب التأكد من التحقق مما • 
كانت شفرة المساحات مجمدة بالزجاج األمامي قبل استخدام شفرة 

م تنفیذ إزالة الجلید أوالً. خالف ذلك، المساحات. إذا كان كذلك، یت
 سوف تتلف شفرة الممسحة ومحرك الممسحة.

 

 صیانة شریط الختم
دائما ما تساھم الحمایة المناسبة لشرائط الختم المطاطیة على األبواب 
والنوافذ واألجزاء األخرى من السیارة في الحفاظ على مرونتھا وإطالة 

سن الختم، ویجعل الباب سھولة عمرھا االفتراضي. كما یمكن أن یح
الفتح، ویقلل من صوت الصدمة عند إغالق الباب. لیس من السھل 

 تجمیده في الشتاء.

یجب استخدام قطعة القماش الناعمة إلزالة الغبار واألوساخ على السطح 
عند إجراء عملیات الصیانة على شرائط الختم. استخدم العوامل الوقائیة 

 تم المطاطي بانتظام.الخاصة لتغطیة شریط الخ

 تنظیف العجالت وصیانتھا
قم بإزالة األمالح المضادة لالنزالق وبقایا احتكاك وسادة الفرامل على 
العجالت بانتظام، حیث یمكن أن تحافظ على جمال العجالت، وتلمیع 
السطح وتمدید عمر الخدمة، یوصى بإجراء العملیات التالیة في الوقت 

 المحدد:

لمنظف الخالي من األحماض إلزالة األمالح یجب استخدام ا –
المضادة لالنزالق وبقایا احتكاك وسادة الفرامل على العجالت كل 

 أسبوعین.

وضع التشمیع الصلب العالي الجودة على العجالت المعدنیة كل  –
 ثالثة أشھر.

 مالحظة 

یحظر معالجة سطح العجلة بمواد تلمیع المركبات أو غیرھا من • 
 اشطة.المواد الك

یجب صیانة العجالت ذات الطبقة الواقیة السطحیة التالفة في • 
 الوقت المناسب.

قد یتسبب استخدام المنظف العالي الضغط في تلف العجالت بشكل • 
 مرئي أو غیر مرئي، مما یؤدي إلى اإلصابة الخطیرة أو الوفاة.

یحظر استخدام فوھة الكتلة لرش اإلطارات، وإال ستتلف • 
 ، مما یتسبب في وقوع حوادث.اإلطارات
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 فحص الزیت وإضافتھ  6.4
 الوقود  6.4.1

مقیاس الوقود تدریجیًا مع انخفاض كمیة الوقود في عملیة سینخفض 
 39=> انظر الصفحة السیارة.

ضوء المؤشر  عندما یكون مخزون الوقود منخفضًا للغایة، یومض 
رسالة اإلنذار. في ھذا باللون األصفر، وسیتضمن العدادات المركبة 

 الوقت، یجب إضافة الوقود في أقرب وقت ممكن.

 إضافة الوقود

 

لغطاء خزان الوقود  لفترة طویلة،  اضغط على زر الفتح  –
 فیقفز غطاء خزان الوقود نحو الخارج.

 
افتح غطاء خزان الوقود تماما، ثم قم بتدویر غطاء خزان الوقود  –
في  ①ساعة، واترك غطاء خزان الوقودببطء حسب االتجاه عكس ال ①

مكانھ لبعض الوقت عند سحبھ بالكامل حتى یتم تحریر ضغط بخار 
 الوقود داخل خزان الوقود، ثم قم بإزالتھ.
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قم بتعلیق غطاء خزان الوقود داخل غطاء خزان الوقود وابدأ في  –

 إضافة الوقود.

د ملء باتجاه عقارب الساعة بع ①شدد غطاء خزان الوقود –
الوقود حتى تسمع صوت "نقرة"، مشیًرا إلى أن غطاء خزان الوقود 

 مشدود.

 تذكیر 

 المتطلبات تعل�مات إ� الرج�ع یر��  التفاص�ل، من لم��د
ي 
 ع�ي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة الب�ان بطاقة �ف

 

 تذكیر 

یتوافق ھذا النموذج مع معاییر االنبعاثات السادسة الصینیة، حیث 
ینیة مصممة بنظام مغلق یكون نظام إمداد الوقود السادسة الص

الستعادة النفط والغاز. قد یتم إیقاف مسدس الوقود تلقائیا وذلك ألن 
درجة الحرارة المحیطة مرتفعة أو أن سرعة تدفق الوقود سریع جدًا 
عند ملء الوقود. حیث تكون ھذه الحالة طبیعیة، ویجب إبطاء سرعة 

 الملء بالوقود.
 

 مالحظة 

د المنخفض الجودة أو الوقود غیر المتوافق قد یؤدي استخدام الوقو
 إلى تلف المحرك أو یفشل في تلبیة متطلبات األداء.

 

 تحذیر 

یجب التأكد من إیقاف تشغیل المحرك عند التزود بالوقود في أي • 
 وقت، واالنتباه إلى غیاب اللھب والنیران المكشوفة.

 یرجى تجنب مالمسة الوقود للجلد أو المالبس.• 
جى ملء الوقود إلى السیارة وفقًا لرمز وقود السیارة. إذا قمت یر• 

بملء الوقود الذي ال یتوافق مع اللوائح بدون عمد، فال تقم بتشغیل 
لمعالجة  شركة جي أیھ سي للسیاراتالمحرك. بل ینبغي االتصال ب

 ھذه الحالة.
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 فتح قفل الطوارئ

 
ن تشغیل المفتاح الكھربائي عندما تكون السیارة خارج الطاقة أو ال یمك

 لغطاء خزان الوقود، یمكن فتح غطاء خزان الوقود على النحو التالي:

 افتح غطاء أمتعة السیارة. –

 لفتح غطاء خزان الوقود. ①اسحب مفتاح فتح قفل الطوارئ  –

 زیت المحرك 6.4.2
 وظائف زیت المحرك

د، ومق اومة التآكل یشمل زیت المحرك وظائف التشحیم، والختم، والتبری
 والتنظیف وغیرھا.

 مواصفات زیت المحرك

عندما تغادر السیارة المصنع، یكون المحرك ممتلئًا بزیت المحرك عالي 
الجودة، حیث یمكن استخدامھ في المناخ على مدار السنة باستثناء الطقس 

 البارد القارس.

ة یرجى التحقق مما إذا كانت المواصفات الموجودة على العبوة الخارجی
 لزیت المحرك مناسبة لمحرك السیارة عند شراء زیت المحرك.

 تذكیر 

 وما أعاله. SNمستوى زیت المحرك: مستوى • 

 SAE5W–30لزوجة زیت المحرك: • 
 

 تحذیر 

یجب استخدام زیت المحرك المعتمد من شركتنا دائًما. إذا كنت 
حرك تستخدم المواصفات األخرى لزیت المحرك، فال ینتمي تلف الم

 الناتج منھ إلي نطاق الضمان.

 

 تذكیر 

شركة جي أیھ إلى  ))دلیل الضمان((یجب اتباع الدورة المحددة في • 
 الستبدال زیت المحرك. سي للسیارات

یجب تقصیر دورة الصیانة وزیادة عدد الصیانة إذا كنت تستخدم • 
ة السیارة في الظروف القاسیة، أو تستخدم وقودًا یحتوي على النسب

مثل سیارة (العالیة من الكبریت، أو تقود بسرعة خاملة لفترة طویلة 
، أو تقود سیارتك في المنطقة الشدیدة الغبار، أو غالبًا سحب )األجرة

 المقطورة، أو تستخدم السیارة في المنطقة الباردة.
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 ضوء إنذار انخفاض ضغط الزیت

علیك التوقف مضيء عند القیادة، فیجب   إذا كان ضوء اإلنذار
في المكان اآلمن وإیقاف تشغیل المحرك. یجب التحقق من مستوى 

 الزیت بعد تبرید المحرك.

إذا كان مستوى الزیت طبیعًیا وال یزال ضوء اإلنذار قید التشغیل بعد 
شركة بدء المحرك، فال تستمر في بدء تشغیل المحرك.فیجب االتصال ب

 للصیانة. جي أیھ سي للسیارات

 تحذیر 

قد یؤدي تجاھل أضواء التحذیر وإرشادات التحذیر المعنیة إلى • 
 تلف المحرك.

ال یمكن أن یشیر ضوء التحذیر لضغط الزیت المنخفض إلى • 
 مستوى الزیت، ویجب فحص مستوى الزیت بانتظام.

 

 التحقق من مستوى الزیت
ینبغي فحص مستوى زیت المحرك بانتظام. حیث یجب إیقاف السیارة 

رض المستویة واستخدام فرامل االنتظار وإیقاف تشغیل على األ
المحرك. فافتح غطاء الكابینة األمامي بعد أن یبرد المحرك، ثم تحقق من 

 مستوى زیت المحرك.

 تحذیر 

 یجب االنتباه للغایة عند العمل في المقصورة األمامیة.• 
تعتبر غرفة المحرك األمامیة منطقة عالیة الخطورة، لذا یجب • 

لتأكد من قراءة تعلیمات التحذیر واتباعھا بعنایة قبل فتح غطاء ا
 غرفة المحرك األمامي.

 

 تذكیر 

 یجب أن یكون المحرك باردًا عند فحص مستوى الزیت.
 

 
 .①اسحب مسطرة الزیت  –
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استخدم قطعة القماش النظیفة لمسح الزیت على المسطرة، ثم  –
 أدخلھ تماما.

یت مرة أخرى واقرأ مستوى الزیت: یجب أن اسحب مسطرة الز –
" وعالمة الزیت Lیكون مستوى الزیت بین عالمة الزیت السفلیة "

 " .Hالعلویة "

یرجى ملء زیت المحرك في الوقت المناسب إذا كان ھناك القلیل  –
من زیت المحرك. إذا كان زیت المحرك قلیًال جدًا، فإن التشحیم 

 رك.الضعیف الناتج عنھ سیضر بالمح

 ملء الزیت

بعد التحقق من مستوى الزیت، یرجى اتباع الخطوات التالیة إذا كنت 
 بحاجة إلى ملء الزیت:

 . ①ارفع وقم بإزالة لوحة الحمایة العلیا للمحرك  –

 قم بفك غطاء خزان الزیت في اتجاه عقارب الساعة. –

امأل زیت المحرك بكمیات صغیرة مرات عدیدة، وافحص  –
 یت بعد كل تعبئة.مستوى الز

، ”Hعندما یكون مستوى الزیت قریًبا من عالمة الحد األعلى " –
یكون زیت المحرك كافیًا، فتوقف عن إضافة الزیت، وقم بتثبیت غطاء 

 فتحة الزیت وشدده في اتجاه عقارب الساعة.
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 تحذیر 

یجب االنتباه عند إعادة تعبئة زیت المحرك، وال تسكب زیت • 
 ذا المس زیت المحرك بشرتك فعلیك شطفھ بالكامل.المحرك، فإ

إذا كان ھناك الكثیر من الزیت بعد إعادة التعبئة، فال تقم بتشغیل • 
في أقرب  شركة جي أیھ سي للسیاراتالمحرك، یرجى االتصال ب

وقت ممكن للتعامل معھ، وإال فقد یتسبب في تلف المحول الحفاز 
 الثالثي.

یت بعد اكتمال الملء لمنع زیت یجب تشدید غطاء فتحة الز• 
المحرك من التناثر عند بدء تشغیل المحرك، مما یتسبب في نشوب 

 حریق.
یكون زیت المحرك مادة سامة ویجب تخزین زیت المحرك في • 

 الحاویة األصلیة لمنع األطفال من اللمس والتسمم من االبتالع.
فسوف ال تضیف مواد التشحیم األخرى إلى زیت المحرك، وإال • 

یتلف المحرك، وال ینتمي الفشل الناجم عن إضافة مواد التشحیم 
 إلي نطاق الضمان.

 

 سائل التبرید  6.4.3
 وظائف سائل التبرید

 یتمیز سائل التبرید بوظائف التبرید ومقاومة التجمید والتآكل.

 مواصفات سائل التبرید
سائل التبرید، عندما تغادر السیارة المصنع، یكون نظام التبرید ممتلئًا ب

 والذي یمكن استخدامھ على مدار العام باستثناء الطقس البارد القارس.

 تذكیر 

 سائل التبرید ℃ DF-6 ، -35مواصفات سائل التبرید: • 

شركة جي أیھ إلى  ))دلیل الضمان((یجب اتباع الدورة المحددة في • 
 الستبدال سائل التبرید. سي للسیارات

فترة الصیانة واالنتقال إذا تغیر لون سائل ا•  د، فیجب تقصیر  لتبری
 الستبدال سائل التبرید. شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى 

 

 مؤشر ارتفاع درجة الحرارة لسائل تبرید المحرك
یجب علیك دائًما مراقبة عرض مقیاس درجة الحرارة لسائل تبرید 

 المحرك وفھم درجة حرارة سائل التبرید عند عملیة القیادة.

كانت درجة حرارة سائل التبرید عالیة جدًا، یضيء ضوء المؤشر إذا 
الموجود في العدادات المركبة باللون األحمر، كما تظھر رسالة 
إیقاف السیارة وإغالق المحرك في  اإلنذار للسائق؛ في ھذا الوقت، یجب 
المكان اآلمن. یجب التحقق من مستوى سائل التبرید بعد أن یبرد 

 المحرك.

ا، وال یزال ضوء المؤشر قید إذا كان  مستوى سائل التبرید طبیعیً
التشغیل بعد بدء تشغیل المحرك، فال تستمر في بدء تشغیل المحرك. بل 

 للصیانة. شركة جي أیھ سي للسیاراتیجب االتصال ب
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 التحقق من مستوى سائل التبرید
یجب فحص مستوى سائل التبرید بانتظام. یجب إیقاف السیارة على 

رض المستویة ویجب استخدام فرامل االنتظار وإیقاف تشغیل األ
المحرك. افتح غطاء الكابینة األمامي بعد تبرید المحرك، وتحقق من 

 مستوى سائل التبرید.

 تحذیر 

 یجب االنتباه للغایة عند العمل في المقصورة األمامیة.• 
تعتبر غرفة المحرك األمامیة منطقة عالیة الخطورة، لذا یجب • 

التأكد من قراءة تعلیمات التحذیر واتباعھا بعنایة قبل فتح غطاء 
 غرفة المحرك األمامي.

إذا رأیت البخار أو سائل التبرید یفیضان من مقصورة المحرك • 
األمامیة، فال تفتح غطاء مقصورة المحرك األمامي، وانتبھ إلي 

كن الحروق؛ یجب االنتظار حتى ال یفیض البخار أو سائل التبرید یم
 فتح غطاء مقصورة المحرك األمامي بعد تبرید المحرك.

 

 
تحقق مما إذا كان مستوى سائل التبرید في خزان تضخم سائل التبرید 

 " .MIN" وعالمة الحد األدنى "MAXبین عالمة الحد األعلى "

 تذكیر 

م تبرید المحرك، سیكون مستوى سائل التبرید مرتفعا  عندما ال یت
 ناك خلل في التحقق من مستوى سائل التبرید.نسبیا، وستكون ھ

 

 مالحظة 

عندما یكون مستوى سائل التبرید أقل من عالمة الحد األدنى 
"MIN” لتبرید. سیؤثر القلیل جدًا من سائل التبرید ، یجب ملء سائل ا

 على تأثیر التبرید ویتسبب في تلف المحرك.
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 ملء سائل التبرید

 
سائل التبرید، فاتبع الخطوات أدناھا إذا كنت بعد التحقق من مستوى 

 بحاجة إلى إضافتھ:

لف غطاء خزان التضخم بقطعة القماش السمیكة وفكھا عكس  –
 اتجاه عقارب الساعة.

لحد األعلى " – لتبرید بین عالمة ا " وعالمة الحد MAXامأل سائل ا
 " .MIN“األدنى 

 شد غطاء خزان التضخم في اتجاه عقارب الساعة. –

 مالحظة 

عندما ال یتم تبرید المحرك، یكون نظام التبرید تحت الضغط • 
المرتفع. وال تفتح غطاء خزان تضخم سائل التبرید، وإال ستتم 

 اإلصابة بالتحریك بسبب سائل التبرید البخاري.

ال یمكن ملء سائل التبرید إال بعد تبرید المحرك، وأال یتجاوز • 
، وإال ”MAXمة الحد األعلى "مستوى سائل التبرید اإلضافي عال

سیتدفق سائل التبرید عندما سیبدأ تشغیل المحرك ویكون نظام التبرید 
 تحت ضغط عالي.

 ال یمكن ملء شيء إال سائل التبرید الجدید.• 
 

 تحذیر 

یحظر خلط سائل التبرید غیر المعتمد من قبل شركتنا في سائل • 
 التبرید األصلي.

تم استخدام سائل التبریدات األخرى أو تم  في حالة الطوارئ، إذا• 
 شركة جي أیھ سي للسیاراتإضافة الماء النقي، فیجب االنتقال إلي 

 الستبدال سائل التبرید.
إذا كان استھالك سائل التبرید كثیًرا أو سریعًا جدًا، فقد یكون • 

شركة جي أیھ سي ھناك تسرب في نظام التبرید، یجب االنتقال إلي 
 لفحص واإلصالح.ل للسیارات

یجب تعبئة سائل التبرید في الحاویة األصلیة، واحفظھ بعیدًا عن • 
 مالمسة األطفال لتجنب التسمم من االبتالع.
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سائل غسیل الزجاج وشفرة الممسحة  6.4.4
 امأل سائل غسیل الزجاج األمامي

إذا وجد أن مستوى سائل الغسیل منخفض للغایة، فیجب إضافة سائل 
 سیل إلى خزان التخزین في الوقت المناسب.الغ

 مالحظة

ال تخلط وتستخدم سائل غسیل الزجاج األمامي مع سوائل الغسیل 
فتحات  األخرى، وإال فإن مكونات سائل الغسیل سوف تتحلل وتسد 

 غسالة الزجاج األمامي.

 تحذیر

تأكد یجب االنتباه للغایة عند العمل في المقصورة األمامیة. یجب ال• 
 من قراءة تعلیمات التحذیر المعنیة واتباعھا بعنایة قبل بدء العمل.

ال یمكن استخدام سائل التبرید أو أي اإلضافات األخرى كسائل • 
غسیل الزجاج األمامي، وإال ستترك بقع الزیت على الزجاج األمامي 
عند تنظیف الزجاج، مما سیؤثر على المجال البصري ویسبب 

 الحوادث بسھولة.
یُحظر استخدام سائل غسیل الزجاج األمامي الذي یحتوي على • 

% من اإلیثانول، ویتسبب ھذا النوع من سائل غسیل 10أكثر من 
الزجاج األمامي في تآكل الضوء في ظل درجة الحرارة المرتفعة، 
ویؤدي إلى تصدع الضوء، ویوصى باستخدام سائل غسیل 

 المیثانول.

 اج األمامياستبدال شفرة الممسحة للزج

، ثم إلى الوضع ”ONقم بتبدیل مفتاح البدء إلى الوضع" –
"OFF. " 

في غضون  MISTاضبط مفتاح المساحات المركبة على الترس –
10 s.وستتوقف ذراع المساحة بعد التشغیل لمدة نصف أسبوع ، 
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، ثم دور شفرة ①ارفع ذراع المساحة، واضغط على زر القفل –

 إلزالتھا. -في اتجاه السھم  ألعلى ②الممسحة 

ضع شفرة الممسحة الجدیدة مرة أخرى في ذراع الممسحة في  –
 الخطوات العكسیة، وقم بتثبیتھا في مكانھا عندما تسمع صوت "نقرة".

 ضع ذراع المساحة برفق مرة أخرى علي الزجاج األمامي. –

" وستعود ذراع المساحة ONقم بتبدیل مفتاح البدء إلى الوضع " –
 تلقائیًا إلى الوضع الطبیعي.

إذا كان بحاجة إلي  شركة جي أیھ سي للسیاراتیوصي باالنتقال إلى 
 استبدال شفرة الممسحة.

 مالحظة 

یرجى إمساك ذراع الممسحة بیدیك بدال من شفرة الماسحة الناعمة • 
 عند رفع ذراع الممسحة.

 اصفات.یجب استخدام شفرات الممسحة الجدیدة بنفس الطول والمو• 

یجب االنتباه عند سقوط ذراع المساحة لمنعھا من ضرب الزجاج • 
 األمامي في اللحظة.

یجب التحقق من حالة شفرات الممسحة بانتظام، ویجب استبدال • 
شفرات الممسحة في الوقت المحدد، ویجب استبدال شفرات الممسحة 

 التالفة في الوقت المناسب.

و القذرة خدش الزجاج األمامي یمكن لشفرات الممسحة البالیة أ• 
بسھولة، وسوف تؤثر على مجال الرؤیة عند استخدامھا، مما یقلل 

 من إمكانیة سالمة القیادة.
 

 سائل الفرامل  6.4.5
 وظیفة سائل الفرامل

 یستخدم سائل الفرامل لنقل الطاقة في نظام الفرامل الھیدرولیكي للسیارة.

یمتص سائل الفرامل الرطوبة  یكون سائل الفرامل ممتصا للماء، حیث
باستمرار في الھواء المحیط أثناء االستخدام. یتم إنشاء مقاومة الھواء في 
خط أنابیب النظام أثناء الكبح، وتقلیل تأثیر الكبح والتأثیر على سالمة 
القیادة إذا ظل سائل الفرامل في النظام لفترة طویلة جدًا وكانت كمیة 

؛ وقد یؤدي أیضًا إلى الفشل الكامل لنظام الماء الممتص عالیة للغایة
اتباع الدورة المحددة في  الفرامل ویسبب وقوع الحادث. لذا، یجب 

لفحص مستوى سائل  شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى  ))دلیل الضمان((
 الفرامل أو استبدال سائل الفرامل.

 تذكیر 

 DOT4مواصفات سائل الفرامل: 
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 تحذیر 

ام سائل الفرامل المھملة أو سائل الفرامل غیر یؤدي استخد• 
المطبق على السیارة إلى تقلیل تأثیر الكبح إلى حد كبیر، بل 
ویتسبب في تعطل نظام الفرامل! ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة 

عن أعطال السیارات واألضرار  )بما في ذلك ضمان الجودة(
 الناجمة عنھا.

نطبق علي المعاییر، ویجب یجب استخدام سائل الفرامل الذي ی• 
 استخدام سائل الفرامل الجدید.

 مؤشر نظام الفرامل
یضيء باللون األحمر،  عندما تقود السیارة، إذا كان المؤشر 

ویعرض العدادات المركبة رسالة "یرجى ملء سائل الفرامل"، یجب 
علیك التوقف فوًرا في المكان اآلمن والتحقق مما إذا كان مستوى سائل 

 امل طبیعیًا.الفر

 التحقق من مستوى سائل الفرامل

 
عندما یبرد المحرك، یجب التحقق مما إذا كان مستوى سائل الفرامل بین 

 ".MIN" وعالمة الحد األدنى "MAXعالمة الحد األعلى "

لتآكل ینخفض  مستوى سائل الفرامل قلیالً أثناء استخدام السیارة بسبب ا
 الفرامل. والضبط التلقائي لوسائد احتكاك

إذا انخفض مستوى سائل الفرامل واضحا في فترة قصیرة أو انخفض 
، فھذا یشیر إلى أن نظام الفرامل قد یكون لھ خطأ  "MINإلى أقل من"

 التسرب.

 تذكیر 

بعد فحص مستوى سائل الفرامل، یجب إضافة سائل الفرامل إذا • 
 " .MINكان مستوى السائل أقل من الحد األدنى "

مت ملء سائل الفرامل، وما أطفأ مصباح التحذیر لنظام إذا ت• 
الفرامل أو یعاد إشعالھ أثناء القیادة، فقد یكون ھناك تسرب في نظام 
الفرامل، مما یتسبب في انخفاض مستوى سائل الفرامل بسرعة كبیرة 
أو أن نظام الفرامل لھ عیب. ال یمكن االستمرار في القیادة تحت ھذه 

للفحص  شركة جي أیھ سي للسیاراتصال بالحالة، فیجب االت
 واإلصالح في الوقت المناسب.

 ملء سائل الفرامل
من أجل ضمان التشغیل العادي لنظام الفرامل، یجب ملء سائل الفرامل  

 الذي یلبي المواصفات:

 قم بفك غطاء خزان سائل الفرامل في اتجاه عقارب الساعة. –

توى السائل إلى الحد ملء سائل الفرامل الجدید حتى یصل مس –
 " ویتوقف عنھ.MAXاألقصى "

 شدد غطاء خزان سائل الفرامل باتجاه عقارب الساعة. –
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 مالحظة 

یكون سائل الفرامل لھ تأثیر التآكل على سطح الطالء لجسم • 
السیارة، ویجب مسح سائل الفرامل المتناثر على سطح الطالء في 

 الوقت المناسب.

ل الفرامل المھملة أو سائل الفرامل غیر المناسب یؤدي استخدام سائ• 
للسیارة إلى تقلیل تأثیر الكبح إلى حد كبیر بسبب عدم التوافق، بل 

 یتسبب في فشل نظام الفرامل.

 

 تحذیر 

ینتمي سائل الفرامل إلي المادة السامة، ویجب تثبیتھ في الحاویة • 
ألطفال من المختومة األصلیة ووضعھ في المكان اآلمن، لمنع ا

 المالمسة، والتسمم من االبتالع.
 یجب تخزین سائل الفرامل طبقاً لقوانین حمایة البیئة.• 

 

 بطاریة اختزانیة  6.4.6
 رموز التحذیر والتعلیمات بشأن تشغیل البطاریة

 یجب ارتداء النظارات الواقیة أثناء العملیة! 

 
لي المادة الشدیدة  ینتمي إلكترولیت البطاریة إ

لتآكل، لذلك یجب علیك ارتداء القفازات ا
 والنظارات الواقیة أثناء التشغیل!

 
یحظر اللھب المكشوف، الشرر، األضواء 

 المكشوفة والتدخین في أماكن العمل!

 
م  لشدید االنفجار عندما یت یتم إنشاء الغاز الخلیط ا

 شحن البطاریة!

 
یجب على األطفال االبتعاد عن الشوارد 

 السیارة!وبطاریات 

إذا لم تتقن عملیة التشغیل أو تتمتع باألدوات الخاصة، یجب أال تقوم بأي 
عمل على النظام الكھربائي للسیارة. بل القیام باألعمال المعنیة من قبل 

 .شركة جي أیھ سي للسیارات

 ضوء إنذار نظام الشحن
 یتم استخدام ضوء التحذیر لإلشارة إلى فشل المولد.

،  یضيء ضوء  "ONالبدء إلى الوضع " یتم تبدیل مفتاح
عند عدم تشغیل المحرك، ویجب أن یكون ضوء اإلنذار مطفأ اإلنذار

 بعد بدء تشغیل المحرك.

عندما تقود السیارة، إذا كان ضوء اإلنذار قید التشغیل، فھذا یشیر إلى أن 
شركة جي أیھ سي المولد لم یعد یشحن البطاریة، یجب االنتقال إلى 

 للفحص واإلصالح. للسیارات
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 التحقق من البطاریة
 .))دلیل الضمان((یجب فحص البطاریة وفقًا للفترة المحددة في 

 
 ارفع غطاء موجب البطاریة. –

تحقق من الترابط بین موصل البطاریة والكابل للتآكل أو الرخوة؛  –
تحقق مما كان مظھر البطاریة لھ الشقوق والتورم وغیرھا. یجب 

لسیاراتى االنتقال إل للفحص واإلصالح إذا كانت  شركة جي أیھ سي ل
 ھناك ظواھر أعاله.

یجب فحص حالة البطاریة دائما في حالة عدم استخدام السیارة  –
 لفترة طویلة.

 تذكیر 

إذا كانت طاقة البطاریة غیر كافیة أو كانت البطاریة تالفة، وتسبب • 
كة جي أیھ سي شرذلك في صعوبة تشغیل السیارة، یجب االتصال ب

 لشحن البطاریة أو استبدالھا في الوقت المناسب. للسیارات

إذا كان بحاجة إلي  شركة جي أیھ سي للسیاراتیرجي االنتقال إلى • 
استبدال البطاریة؛ إذا تم استخدام نموذع خاطئ من البطاریة، فقد ال 
یتم استخدام السیارة أو قد یتعطل النظام الكھربائي بسبب عدم 

 فق.التوا
 

 التعلیمات عن استخدام البطاریة
سیتم تفریغ البطاریة بسرعة عند استخدام المعدات الكھربائیة في السیارة 

 بعد إیقاف تشغیل المحرك:

. ال تستخدم المعدات الكھربائیة في السیارة لفترة طویلة بعد إیقاف 1
 تشغیل المحرك.

ت الكھربائیة . یجب التأكد من إغالق األبواب وإیقاف جمیع المعدا2
 عند مغادرة األشخاص من السیارة. )مثل األضواء(

 مالحظة 

إذا تعذر البطاریة عن تشغیل المحرك بسبب نقص الطاقة، فیمكنك • 
محاولة تشغیلھ من خالل الطوارئ. إذا استمر تعذر عن تشغیل 

للفحص  شركة جي أیھ سي للسیاراتالمحرك، یجب االتصال ب
 واإلصالح.

ط معدات تولید الطاقة مثل األلواح الشمسیة أو شواحن ال تقم برب• 
من أجل تجنب تلف النظام  V 12بطاریات السیارة بمنفذ طاقة 

 الكھربائي بالسیارة.

تشمل البطاریة حمض الكبریتیك والرصاص وغیرھا من المواد • 
السامة، لذلك یجب التعامل معھا بشكل صحیح ویجب أال تعامل 

 عادیة.كالنفایات المنزلیة ال
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 مصفي المكیف  6.5
 یجب التحقق من فلتر مكیف الھواء النظیف

یجب القیام بفحص أو تنظیف فلتر مكیف الھواء بانتظام وفقًا للوائح 
. لو ساقت السیارة في بیئة سیئة وكان فلتر ))دلیل الضمان((الواردة في 

لتر مكیف الھواء متسًخا للغایة، فمن المستحسن تقصیر دورة تغییر ف
 مكیف الھواء.

 تذكیر 

لو لم یمكن تفكیك وتثبیت فلتر مكیف الھواء بنفسك، فیرجى االنتقال 
 للحصول على مساعدة احترافیة. شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى 

 

 تفكیك وتثبیت فلتر مكیف الھواء

 
 . فتح صندوق القفازات.1

 اتجاه. -السھم-. فصل صندوق القفازات عن المخمد على طول 2

 
 .االتجاه -Aالسھم -. دفع كتلة دعم صندوق القفازات على طول 3

 -A السھم- طول على القفازات صندوق دعم كتلة تفكیك .4
 .االتجاه

 .القفازات صندوق تفكیك .5
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وإزالة -السھم- اتجاه طول على الرفرف مشبك على ضغط .6
.①الغطاء

 وإزالة السھم اتجاه طول على الفلتر غطاء مشبك على ضغط .7
.①الفلتر غطاء لوحة

صفع لتنظیف غبار على فلتر مكیف  .②الھواء مكیف فلتر إزالة .8
 الھواء.

 . تثبیت فلتر مكیف الھواء بخطوة عكسیة.9

 مالحظة

لخلفي من فلتر مكیف الھواء •  ال یمكن نفخ الطبقة اللیفیة في الجزء ا
جب استبدالھ في باستخدام مسدس ھوائي، لذا ال یمكن تنظیفھ، وی

 الوقت المناسب بعد أن تتسخ.

بسبب المواد الخاصة لفلتر مكیف الھواء، ال یمكن تنظیفھ بالماء. • 
یتكثف الغبار ویشكل شكل كعكة بعد التنظیف بالماء، مما یؤدي إلى 

 انخفاض سعة الھواء أو حتى حجبھ.
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 تثبیتھ.تثبیت فلتر مكیف الھواء وفقًا للعالمة العلویة عند  –

 استبدل اللمنة  6.6
 مالحظة تغییر اللمبة

ال تلمس زجاج المصباح بإصبعك عند تغییر اللمبة، وإال فإن حرارة 
المصباح سوف تبخر بصمة األصابع وتتكثف على زجاج المصباح، مما 

 یقلل من إضاءة المصباح.

شركة یجب فحص حالة عمل المصباح بعد تغییر اللمبة والذھاب إلى 
لفحص حالة الشعاع للمصابیح في الوقت  سي للسیاراتجي أیھ 
 المناسب.

 تذكیر 

، لو تلف LEDمواصفات كاملة للمصابیح للسیارة مع ھالوجین أو • 
، یرجى الذھاب إلى متجر جي أیھ سي موتور الخاص  LEDلمبة 

 لتغییره.

لیمنى متشابھة في األساس، •  طرق التثبیت والتفكیك للمبة الیسرى وا
 صف جانب واحد فقط من لمبة ھالوجین ھنا.ویتم و

 

 مالحظة 

یجب تغییر اللمبة التالف بلمبة جدید بنفس السعة، مواصفات اللمبة 
  .259=> راجع الصفحة بالسیارة

 

 تحذیر 

ال تغیر اللمبة لو لم تكن على درایة بإجراءات التشغیل ومواصفات 
 عملیة األمان واستخدام األدوات.

المصابیح األمامیة قبل تغییرھا واتركھا لتبرد قبل یطفئ جمیع • 
 تغییرھا.

ینتبھ إلى األجزاء الحادة في مبیت مصباح التجمیع في المقصورة • 
األمامیة عند التشغیل، ویحمي من الخدوش في كلتا یدیك عند تغییر 

 اللمبة.
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 استعد قبل تغییر اللمبة
رع ما یمكن، ویجب عمل لو تبین أن اللمبة تالف، فیجب تغییرھا بأس

 االستعدادات التالیة قبل التغییر:

 . إغالق جمیع األضواء.1

 ."OFF. بدء المفتاح والتبدیل إلى العتاد "2

 جیدا، المصھر كان ولو انفجر، قد المصھر سواء تحقق .3
 .اللمبة وتغییر ففحص

 تغییر المصباح باب المجاملة

 
 .-السھم-. نقب ضوء باب المجاملة المفتوح على 1

 
 .①وإزالة ضوء باب المجاملة -السھم-.فصل قابس 2
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وإزالة غطاء مصباح  -السھم-. إزالة المشبك البالستیكي بعنایة في 3

 الباب.

 
 .①. إزالة غطاء لمبة الباب4

 . تثبیت بترتیب عكسي.5

 عجلة السیارة  6.7

 تحذیر 

الحالة المثلى ال یمكن أن یصل التصاق الطریق لإلطار الجدید إلى 
كیلومتر األولیة، لذا یجب سیاق السیارة بسرعة  500ضمن مسافة 

 معتدلة بعنایة لمنع الحوادث.
إن التصاق الطریق لإلطار غیر المتداخل أو اإلطار البالي سیؤثر • 

 بشكل مباشر على تأثیر الكبح.
لو وجد االھتزاز أو االنحراف غیر الطبیعي للسیارة، یوقف • 

 ى الفور وتحقق سواء اإلطار تالفًا.السیارة عل
لو وجد أن اإلطارات متفاوتة ومفرطة التآكل، فیجب علیك الذھاب • 

 للفحص في أقرب وقت ممكن. شركة جي أیھ سي للسیاراتإلى 
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 تحذیر 

لو انفجر اإلطار أو تسرب الھواء عند سیاق السیارة، فمن السھل 
 أن تتسبب في حوادث مرور خطیرة.

یستخدم إطار وعجلة تالفة أو مع إطار تم ارتداؤه إلى عالمة ال • 
المداس. وإال من السھل أن التسبب في الحوادث، ألن ھذا اإلطار قد 
ینفجر في عملیة السیاق، مما یتسبب في حوادث المرور وإصابة 

 الناس. یجب تغییر ھذا اإلطار والعجلة على الفور.
ئح، وإال قد یتسبب في وقوع یجب أن یكون ضغط اإلطار طبقًا للوا• 

حادث. لو كان ضغط اإلطار غیر كاف، فسوف تستمر السیارة في 
السیاق بسرعة عالیة مما یؤدي إلى ثني اإلطار، ومن السھل زیادة 
 درجة حرارة اإلطار، وقد تؤدي النتائج إلى ھیكل اإلطار أو انفجاره.

ت حرص على عدم تعریض اإلطار للمواد الكیمیائیة والزیو• 
 والشحوم والوقود وسوائل الفرامل.

 

 تحذیر 

یجب عدم استخدام العجلة واإلطار القدیم غیر المعروف تحت أي • 
الظروف، ألن ھذا العجلة واإلطار قد ال یكون لھ أي تلف واضح، 
ولكن ربما تكون قد تضررت وتتسبب في فقدان السیارة للسیطرة 

 وتتسبب في حوادث المرور.
دام اإلطار المعاد تدویره. قد یخضع ھذه اإلطار ال ینصح باستخ•

المجدد لتغییر في الجسم مع مرور فترة الخدمة، وقد یكون متانتھ 
 محدود وقد یؤثر على سالمة السیاق.

 

 تدابیر وقائیة لعطل العجلة
یجب أن تسیر السیارة ببطء قدر اإلمكان في االتجاه العمودي  –

 ئق مشابھ.على العائق عند اجتیاز رصیف أو عا

 تجنب مالمسة الشحوم والزیت والوقود. –

مثل: التمزق، البلى، (فحص إطار بانتظام بحثا عن أي تلف  –
 .)الفقدان، التشوه أو التورم وغیرھا من أضرار

 إزالة الحطام الموجود بشكل منتظم في أخادید اإلطار. –

 مالحظة تخزین اإلطار
اتجاه الدوران قبل  یجب وضع عالمة على اإلطار لإلشارة إلى –

إزالة اإلطار، ضغط على العالمة إلعادة التعیین عند تحمیل اإلطار، 
 بحیث یظل اتجاه الدوران والتوازن الدینامیكي للعجلة بدون تغییر.

یجب تخزین العجلة أو اإلطار التي تمت إزالتھ في مكان بارد  –
 وجاف، ویفضل في الظالم.

 على الحافة في وضع مستقیم. ال یجب أن تبقى اإلطار السیارة –
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 إطار جدید وعجلة
یجب اختیار إطار جدید وعجلة بعنایة للتأكد من أن السعة ونطاق  –

الحمولة والسرعة المقدرة ونوع بناء اإلطار الجدید أقرب ما یمكن إلى 
 اإلطار األصلي.

ال یغیر اإلطار الواحد، بل تغییر إطارین على األقل على نفس  –
 نفس الوقت. المحور في

ال یخلط مع سعة أو نوع مختلف من اإلطارات، ال تخلط مع  –
 الصیف، أربعة مواسم، إطارات الشتاء.

تحقق سواء عزم ربط مسامیر العجلة یلبي المتطلبات  –
)125±10N•m( .بعد كل تركیب للعجلة 

 إطار احتیاطي غیر كامل السعة
لھیكل، النمط، فئة یختلف اإلطار االحتیاطي عن اإلطار القیاسي في ا

 السرعة، مؤشر الحمولة وإلخ، ال یستبدل االستخدام.

أو متجر  شركة جي أیھ سي للسیاراتمن الضروري السیاق إلى 
إلصالح العجالت في أقرب وقت ممكن الستبدال اإلطار الرئیسي بعد 
لسیاق  االستخدام الطارئ لإلطار االحتیاطي، ولتجنب مخاطر سالمة ا

 دام اإلطار االحتیاطي لمدة وقت طویل.الناجمة عن استخ

 تحذیر

یمكن استخدام اإلطار االحتیاطي مؤقتًا فقط وأال تتجاوز سرعة • 
 .80km/hالسیاق القصوى 

سنوات، یحظر استخدامھ بعد  6عمر تخزین اإلطار االحتیاطي ھو • 
 الحد الزمني.

 إطارات الصیف
كل مباشر على إنھ ممطر في الصیف، یؤثر عمق مداس اإلطار بش

سالمة المركبات في األیام الممطرة. ھناك خطر كبیر من التزلج على 
 في الصیف. 3mmالماء عندما یكون عمق مداس اإلطار أقل من 

 إطارات الشتاء
عندما یكون سطح الطریق مغطى بالثلج والجلید في الشتاء، ال تزال 

صمیم اإلطارات تتمتع بأداء جید في اإلمساك باألرض. یسمح الت
المطاطي الخاص للمداس بالتأثر باإلطارات ببیئة صغیرة منخفضة 

 الحرارة ولھا قدرة كبح جیدة، مما یضمن سالمة سیاق السیارة.

 تستخدم إطارات الشتاء على جمیع العجالت األربع. –

یوصى باستخدام إطارات الشتاء عند السیاق على الثلج والجلید  –
 .℃7ل من أو عندما تكون درجة الحرارة أق

یستخدم نفس إطارات الشتاء في السعة، نطاق الحمولة والسرعة –
 المقدرة لإلطار األصلي.
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یرجى مالحظة أن مداس إطارات الشتاء یجب أن یكون بعمق –
؛ ویقتصر تطبیق 4mmیجب أال یقل عمق المداس عن (مداس كاف 
 .)4mmالشتاء على 

 طار.تحقق من ضغط نفخ اإلطار بعد تركیب اإل –

 تحذیر

تصمیم إطارات الشتاء والصیف وفقا لظروف السیاق النموذجیة • 
لكل ممر في الموسم المقابل. یوصى باستخدام إطارات الشتاء في 
الشتاء. من الواضح أن القدرة على التكیف مع اإلطار الصیفي 
ضعیف في درجة الحرارة المنخفضة، ویفقد القدرة على االلتصاق 

 والكبح.
م استخدام إطارات الصیف في شروط البرد القارس، فقدلو ت• 

تظھر تشققات على اإلطار، مما قد یؤدي إلى تلف اإلطار تماًما، مما 
 یؤدي إلى ضوضاء مفرطة في اإلطار وفقدان التوازن.

 تحذیر

قد تظھر في الحد من الجر على الطرق الجافة بعد استخدام• 
یق وظاھرة تقصیر عمر إطارات الشتاء، وزیادة ضجیج الطر

اإلطارات. یرجى االنتباه إلى التغییرات في التعامل مع السیارة 
 والكبح بعد التغییر إلى إطارات الشتاء.

یرجى مالحظة أن السرعة القصوى إلطارات الشتاء منخفضة وال • 
 تتجاوز السرعة القصوى التي تسمح بھا اإلطارات.

، من ℃7سیاق فوق یرجى مالحظة أنھ عندما یرتفع طقس ال• 
أجل ضمان سالمة وأداء السیاق، یرجى التغییر إلى إطارات الصیف 

 في الوقت المناسب.
لو تم تركیب إطار احتیاطي عند السیاق بإطارات الشتاء، فسوف • 

ینتج خصائص دوران غیر مستقرة بسبب اختالف اإلطارات 
ویضعف استقرار السیاق، لذلك من الضروري ضبط وضع السیاق 

 لسیاق بعنایة.وا

 فحص ضغط اإلطارات

الجانبي  Bاتصل ملصق بیانات الضغط القیاسي لإلطار األصلي بالعمود 
 للسائق.

ینطبق (تحقق من ضغط اإلطارات للسیارة من ملصق البیانات  –
 .)ضغط الھواء المدرج على إطارات الصیف والشتاء

ودا، لو كان غطاء واقي الصمام مفق(فك غطاء واقي الصمام  –
 .)فیجب تركیبھ في الوقت المناسب

استخدم مقیاس ضغط ھواء جید لفحص ضغط اإلطارات، وال –
یمكن تحدید ضغط اإلطارات المناسب عن طریق الفحص البصري 

 وحده.

 توصیل البارومتر بمنفذ الصمام.–
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یجب أن یكون اإلطار في حالة باردة عند فحص ضغط اإلطار،  –
لحرارة، یجب أن یكون ضغط اإلطار أعلى قلیًال وعندما ترتفع درجة ا

 من الضغط المحدد، ولكن لیس من الضروري تقلیل ضغط اإلطار.

توازن وزن الركاب واألمتعة وتجنب االنحدارات وضبط ضغط  –
 اإلطارات وفقا لحمولة السیارة.

یجب فحص ضغط الھواء للعجلة االحتیاطیة أو عجلة الطوارئ  –
 في نفس الوقت.

 یت وشد غطاء واقي الصمام.تثب –

 تذكیر

یمكن عرض ضغط إطار العجلة الحالي من خالل معلومات• 
 عرض العدادات المدمجة.

تأكد من إعادة غطاء واقي الصمام إلى قلب الصمام. یمنع أغطیة • 
 الصمام دخول الغبار والحطام والرطوبة.

 تحذیر

انفجار اإلطار، مما یمكن أن یؤدي ضغط اإلطار غیر الطبیعي إلى • 
 یسبب في حوادث المرور واإلصابات وحتى الموت.

فحص ضغط اإلطار مرة واحدة على األقل في الشھر أو قبل رحلة •
طویلة. ویجب أن یفي ضغط اإلطارات بمتطلبات اللوائح، وتجنب 

 الحوادث.
سیؤدي ضغط اإلطار غیر الكافي إلى تفاقم انثناء اإلطار، • 

سخونة الزائدة ، وقد تؤدي إلى تقشیر المداس واإلطارات عرضة لل
 وانفجار اإلطار.

سواء كان ضغط اإلطارات منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا سیؤدي • 
 إلى تآكل اإلطار المبكر، قلل من ثبات التعامل مع السیارة.

 عمر الخدمة لإلطارات

 یعتمد عمر اإلطار على الضغط وأسلوب السیاق وتجمیع اإلطارات.

و كان تآكل إطار العجلة األمامیة أكثر خطورة من تآكل العجلة الخلفیة، ل
فمن المستحسن تثبیت العجلتین األمامیة والخلفیة كما ھو موضح في 

 الشكل، بحیث تكون مدة خدمة جمیع اإلطارات متشابھة تقریبًا.

 تحذیر

نظام مراقبة ضغط اإلطارات للسیارة، تغییر اإلطارات أو تغییر 
 .شركة جي أیھ سي للسیاراتل تشغی
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 عالمة ارتداء اإلطارات

 
لإلشارة إلى تآكل الدائرة الخارجیة لإلطار، ولو تم  ①یستخدم الرسم 

ارتداء الدائرة الخارجیة لإلطار، فال یمكن استخدام اإلطار بأمان ویجب 
 استبدالھ على الفور.

ل نمط ، لو تآك1.6mmتآكل المداس ھو  ②ارتفاع عالمة مؤشر 
المداس على السطح المحدد، فھذا اإلطار لم یعد آمنًا لالستخدام، یجب 

 استبدالھ على الفور.

 توازن العجالت
عجالت السیارة الجدیدة متوازنة، ولكن بسبب مجموعة متنوعة من 
التأثیرات قد تجعل العجالت غیر متوازنة في التشغیل، ویمكن أن تظھر 

 من خالل ارتعاش آلیة التوجیھ.

نظرا ألن العجالت غیر المستویة یمكن أن تسبب تآكًال شدیدًا لنظام 
 التوجیھ وآلیة تعلیق العجالت واإلطارات، یجب إعادة توازن العجالت.

باإلضافة إلى ذلك، یجب إعادة توازن كل عجلة بعد تركیب إطار جدید 
 أو إجراء إصالح لإلطار.

 خطأ تمركز العجلة
ة إلى تآكل غیر متوازن لإلطارات، مما سیؤدي تحدید خطأ تمركز العجل

یؤثر على سالمة السیاق. لو وجدت تآكًال مفرطًا لإلطارات، فیجب 
للتحقق من وضع العجلة  شركة جي أیھ سي للسیاراتعلیك الذھاب إلى 

 في أقرب وقت ممكن.

 سلسلة منع االنزالق  6.8
الشتاء، عند السیاق في ظروف قاسیة مثل الثلوج أو الطرق الجلیدیة في 

فقد یزید من درجة تآكل اإلطارات أو یتسبب في أعطال أخرى. للحد من 
 أعطال الشتاء، یجب اتباع النصائح التالیة:

عند السیاق في الثلوج العمیقة، من الضروري تثبیت سالسل  –
اإلطارات على اإلطارات. لو قمت بتثبیت سلسلة مضادة لالنزالق، یجب 

وع اإلطار على السیارة. لو ال یستطیع أن علیك تحدید ما یعادل سعة ون
تفعل ذلك، سیؤثر عدم القیام بذلك سلبًا على أداء السیارة وسالمتھا. 
والسیاق الكاملة، السیاق الزائدة، التسارع في حاالت الطوارئ، الكبح في 
حاالت الطوارئ، التحول الطارئ والعملیات األخرى من المحتمل أن 

 تكون خطیرة للغایة.

خدم وظیفة كبح المحرك بشكل كامل عند التباطؤ. الكبح است –
لجلید یمكن أن یتسبب في  لثلج أو ا الطارئ على سطح طریق مغطى با
انزالق السیارة. یجب حافظ على مسافة أمان مناسبة من السیارة في 
األمام، وخطى دواسة الفرامل قلیالً، وانتبھ إلى تركیب سلسلة مانعة 

وفیر قدر معین من االحتكاك، ولكن ال یمكن منع لالنزالق على اإلطار لت
 حدوث ظاھرة االنزالق الجانبي.
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 تذكیر

في البلدان والمناطق المختلفة قوانین ولوائح مختلفة حول سلسلة 
اإلطارات المضادة لالنزالق. قبل تجمیع سلسلة اإلطارات المضادة 

لف البلدان لالنزالق، یرجى الرجوع إلى القوانین واللوائح في مخت
والمناطق. ال یثبت سالسل مضادة لالنزالق دون فھم أن اللوائح 
الخاصة بكل بلد ومنطقة قد تحد من استخدام السالسل المضادة 

 لالنزالق.

 مالحظة

تثبیت سالسل مقاومة لالنزالق على جمیع اإلطارات لضمان• 
كر أن السیاق المتوازنة في جمیع الظروف الجویة. من المھم أن تتذ

السیارة قد تكون ضعیفة بعد تثبیت سلسلة مضادة لالنزالق. قد بحذر 
حتى لو كانت الطریق بحالة جیدة. ال تتجاوز حد السرعة الذي حددتھ 
سلسلة اإلطارات المضادة لالنزالق عند السیاق وال تتجاوز 

50km/h.أیھما أقل ، 

 مالحظة

اإلطار، فیجب أن لو تم تثبیت سالسل المضادة لالنزالق على • 
یكون سعة ونوع السلسلة المضادة لالنزالق متناسقین مع اإلطار 
القیاسي في السیارة، وإال سیكون لھا تأثیر سلبي على سالمة ومعالجة 

 السیارة الدافعة.

یجب تثبیت سالسل اإلطارات المضادة لالنزالق في إطار العجلة • 
 لخلفیة.األمامیة في أزواج، وال یثبتھا على العجلة ا

ال یثبت السلسلة المضادة لالنزالق على اإلطار االحتیاطي • 
للطوارئ. لو كانت العجلة األمامیة مجھزة بإطار احتیاطي، وكانت 
حاجة إلى سلسلة مضادة لالنزالق، فتأكد من استبدال اإلطار

 االحتیاطي بالعجلة الخلفیة.

لة السلسلة ال یستخدم سلسلة مضادة لالنزالق على أرض جافة، إزا• 
 المضادة لالنزالق عندما تكون الطریق خالیة من الثلج.

بعد تثبیت سلسلة انزالق اإلطارات في أقرب وقت ممكن من• 
، قم بإحكام ربط سلسلة 1.0km-0.5اإلطار األمامي والسیاق 

 االنزالق مرة أخرى.
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رمز التعریف  7.1

 في الشكل: )VINرمز (یظھر موقع رمز التعریف 

 : تقع على الحاجز المقصورة األمامیة.)VINرمز (رمز التعریف ①

 : تقع على یسار لوحة العدادات)VINرمز (رمز التعریف ②

 تذكیر

غیر كاملة، یرجى  )VINرمز (إشارة الموقع وكمیة رمز التعریف 
 الرجوع إلى السیارة الحقیقیة.
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 OBDواجھة التشخیص

اإللكتروني خلف الجزء  VIN لقراءة رمز ① OBDیوجد واجھة 
 VINالسفلي األیسر من لوحة العدادات، ویمكن قراءة البیانات مثل رمز 

 اإللكتروني وحالة السیارة بواسطة جھاز التشخیص الخاص.

 طراز المحرك ورقم المصنع

خلف (رقم المصنع في كتلة المحرك  -السھم-یوجد طراز المحرك و
 .)المولد
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معلمات حجم السیارة الكاملة  7.2

 سعة

 مشروع
 معلمات

 وحدة القیمة
 mm 50±5003 الطول الكلي
 mm 18±1868 العرض الكلي
 mm 15±1505 الطول الكلي
 mm 29±2900 قاعدة المحور

قاعدة 
 العجلة

 15±1600 العجلة األمامیة
mm 

 15±1590 العجلة الخلفیة
 mm 9±999 البروز األمامي
 mm 11±1104 البروز الخلفي

 الخلوص األرضي األدنى
 )حمولة كاملة(

≤120 mm 

حمولة (زاویة االقتراب 
 ° 13≥ )كاملة

حمولة (زاویة المغادرة 
 ° 15≥ )كاملة

تقع  )واحدة على الیسار والیمین(مالحظة: مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة 
والباب األمامي  Aبالقرب من الوصلة بین الطرف السفلي من العمود 

وھوائي زعانف القرش الموجود فوق الجزء الخلفي من السقف غیر 
 ء الخارجي عرض.مدرجة في الجز
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معلمات جودة السیارة الكاملة والمحرك والزیت  7.3
 الوزن

 طراز
 )kg(وزن الكلیة بالحد األقصى )kg(وزن كبح السیارة

حمولة المحور وزن الكبح
وزن الكلیة بالحد  حمولة المحور الخلفي األمامي

 األقصى
حمولة المحور 

حمولة المحور الخلفي األمامي

GAC7200L1A6 1705±51 1040±31 665±19 
2105 1168 937 

GAC7200L2A6 
1705±51 1040±31 665±19 
1730±51 1046±31 684±20 

 معلمات شامل

 مشروع
 معلمات األداء

 وحدة
GAC7200L1A6 GAC7200L2A6 

 شخص 5 5 عدد الركاب

 m 12.1≤ 12.1≤ قطر تحول الحد األدنى
 % 40 40 درجة التسلق القصوى

 100km/hلوقت الالزم للتسارع إلى ا
 )1شخص ( 7.8≤ )1شخص ( 7.8≤

s  
 )نصف حمولة( 9.3≤ )نصف حمولة( 9.3≤

 km/h≤210  210≤ السرعة القصوى
 L/100km 10.8≤ 10.8≤ استھالك وقود التشغیل الحضري

 L/100km 6.1≤ 6.1≤ استھالك الوقود التشغیل الضواحي
 L/100km 7.8≤ 7.8≤ لاستھالك الوقود التشغیل الشام
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 معلمات المحرك

 4B20J1 طراز

محرك بنزین، إشعال، في الخط، أربع أسطوانات، أربع أشواط، تبرید بالماء، حقن مباشر داخل األسطوانة، عمود  طراز
 كامات علوي مزدوج، شاحن توربیني للعادم

 4 )عدة(عدد األسطوانات 

2-4-3-1 تسلسل االطالق
 mm(83(قطر االسطوانة

 mm(92(األمیال
 mL( 1991(النزوح 

 10:1 نسبة الضغط
 kW/(r/min(( 185/5250(الطاقة المصنفة/سرعة الدوران

 kW/(r/min(( 170/5250(الطاقة الصافیة القصوى/سرعة الدوران
 kW/(r/min(( 390/1750-4000(أقصى عزم دوران/سرعة الدوران

 kW/(r/min(( 380/1750-4000(أقصى عزم دوران صافي/سرعة الدوران
 r/min( 700±50(سرعة الدوران لخمول ثابتة
 البلد السادس مستوي االنبعاث
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 مواصفة وسعة النفط

 سعة مواصفة مشروع

ي  المتطلبات تعل�مات إ� الرج�ع یر��  التفاص�ل، من لم��دالوقود 
�ف

 ع�ي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة الب�ان بطاقة
 65L المجموع

7 المجموعسائل التبرید DF-6، -35 )2 سائل تبرید المحرك .2±0.2 L 

ما فوق SNومستوي  SNدرجة النفط: مستوي  زیت المحرك
 SAE5W-30لزوجة النفط: 

5 )3المجموع  .3±0.1 L 
4 )4التغییر  .5 L

6 المجموع AW-1 زیت التشحیم لناقل الحركة األوتوماتیكي .6±0.1 L 
0 المجموع DOT4 سائل الفرامل .75±0.05 L 

 2L المجموع ماء 205g/t% صالبة ال تزید عن 56% میثانول و44 زجاج أماميسائل الغسیل ل
500 المجموع R134a المبرد لمكیف الھواء ±20 g 

 لمحلیة لبیع السیارة.لمعاییر اقد یؤدي حقن الوقود طویل األمد بمحتوى كبریت أعلى من المعیار إلى انبعاثات مفرطة. یرجى مالحظة أن الزم استخدام الوقود الذي یفي با )1مالحظة: 

 تضمین سائل التبرید في خزان تخزین السائل وسائل التبرید المتبقي في المحرك. )2

 سعة إصالح طاقة الحركة. )3

 یشمل تغییر فلتر الزیت )4
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معلمات مبدل السرعة والھیكل  7.4

 معلمات ناقل الحركة

 TF-83SC طراز

 تلقائي، العتاد السادس طراز
 3.749 الرئیسیةنسبة التخفیض 

 4.188 العتاد األول
 2.416 العتاد الثاني
 1.556 العتاد الثالث
 1.153 العتاد الرابع

 0.852 العتاد الخامس
 0.673 العتاد السادس
 3.203 العتاد العكسي

 عجلة السیارة

مواصفة 
 *7J×17*، 8J×18 الحافة

مواصفة 
235 اإلطار /45 R18*، 225/55R17*

ضغط الھواء 
 ي اإلطارف

 حمولة كاملة نصف حمولة
 العجلة الخلفیة العجلة األمامیة العجلة الخلفیة العجلة األمامیة
240kPa 240kPa 240kPa 240kPa 
240kPa 240kPa 260kPa 240kPa 

مواصفة 
اإلطار 
 االحتیاطي

T125/80D17 

ضغط الھواء 
في اإلطار 
 االحتیاطي

420kPa 

 الجانبي للسائق. Bالقیاسي لإلطار األصلي مرفق أسفل العمود  مالحظة: ملصق بیانات الضغط
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 تعلیق

 طراز
 تعلیق خلفي تعلیق أمامي

متعدد االرتباطات المستقلة 

 ترس السیاق

 ترس میكانیكي حامل طراز
 الطاقة الكھربائیة نوع المساعدة

 الفرامل

 Xة مزدوجة من النوع مساعدة الفراغ، دائرة كھربائی طراز
 قرص الفرامل العجلة األمامیة

 قرص الفرامل العجلة الخلفیة
 نظام فرامل االنتظار اإللكترونیة فرامل التوقف

 نوع السیاق

 طراز العجالت األمامیة نوع السیاق

 قیمة التوازن الدینامیكي للعجلة

 عدم التوازن الدینامیكي المتبقي االسم

 العجلة األمامیة
 8g≤ داخل
 8g≤ خارج

 العجلة الخلفیة
 8g≤ داخل
 8g≤ خارج

 دواسة فرامل التوقف بحریة

 معلمات االسم
 10mm±114 األمیال

 10mm≤ األمیال الحار

 المعلمات التقنیة لقرص احتكاك الفرامل

 معلمات االسم
ال (المعلمات التقنیة لقرص احتكاك الفرامل األمامي 

 2mm )االحتكاك یشمل لوحة خلفیة بورقة

ال (المعلمات التقنیة لقرص احتكاك الفرامل الخلفي 
 2mm )یشمل لوحة خلفیة بورقة االحتكاك

نظام تعلیق مستقل مزدوج الذراعین الصلیبیین
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 قیمة موقع العجلة

 معلمات االسم

 العجلة األمامیة

 ′3′±2 إصبع عجلة واحدة
 ′30′±1- زاویة خارجیة للعجلة

 ′45′±41°4 زاویة خلفیة للخروع
 ′30′±26°6 عزاویة داخلیة للخرو

 العجلة الخلفیة
 ′3′±6 إصبع عجلة واحدة

 ′30′±14- زاویة خارجیة للعجلة

 بطاریة اختزانیة

 SLIH6 طراز

 معلمات

 12V الجھد الكھربي المحدد
 75Ah ساعة 20سعة معدل 

تیار بدء درجة حرارة منخفضة 
)EN( 680A

 الفیوز

 269 الصفحة=> انظر  صندوق كھربائي للوحة العدادات
 272 الصفحة=> انظر  صندوق كھربائي للكابینة األمامیة

 المصابیح األمامیة

 طاقة طراز المصابیح األمامیة

مصباح 
 تركیبة أمامي

 / LED الضوء العالي
 / LED الضوء المنخفض

 / LEDأضواء القیادة أثناء النھار*
 / LED مصباح الموقف األمامي
 / LED مصباح التوجیھ األمامي
مصباح إشارة االنعطاف الجانبیة للرؤیة 

 / LED الخلفیة

 / LED مصباح ضباب خلفیة

مصباح 
 تركیبة خلفي

 / LED مصباح الفرامل

 / LED مصباح الموقف الخلفي
 / LED مصباح التوجیھ الخلفي

 / LED مصباح العكس
 / LED مصباح لوحة ترخیص
 / LED مصباح الفرامل العالي

 / LED السقف األماميمصباح 

 / LED مصباح السقف الخلفي
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 طاقة طراز المصابیح األمامیة
 ART10C-2R 5W ضوء المجاملة

 / LED مصباح صندوق القفازات
 / LED مصباح األمتعة

 ضوء جو السیارة*

مصباح الجو الیسار للوحة
 / LED العدادات

مصباح الجو الیمین للوحة
 / LED العدادات

صباح قدم جانبیة مساعد الطیارم
 / LED الرئیسي

 / LED مصباح جو صندوق التخزین

مصباح جو لوحة غالف الباب
 / LED الداخلي

مصباح جو صندوق تخزین
 / LED الھاتف بالعدادات

 / LEDمصباح ترحیب*
 / LED مصباح الشمس قناع مرآة مكیاج

. ، فإن بعض اللمبة مناسبة فقط لبعض الطراز، یرجى 242=> راجع الصفحة لو حاجة إلى تغییر اللمبة
 الرجوع إلى تكوین السیارة الحقیقي! 
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 األدوات المحمولة في السیارة واإلطارات االحتیاطیة  8.1
 أدوات مع السیارة

 
یوفر األدوات التالیة لھذه السیارة، ویجب تنظیفھا فوًرا بعد االستخدام 

 ووضعھا في صندوق األدوات.

 جاك①

 مفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة②

 ارسم الخطاف③

 مفك براغي مزدوج④

 مفتاح الربط مخصص بجاك⑤

 لوحة تحذیر المثلث⑥

 مفك غطاء تقلیم لوحة الوصل*⑦

 إطار احتیاطي

 
 إزالة إطار احتیاطي

 فتح غطاء األمتعة السیارة وأخرج سجادة األمتعة. –

 أخرج صندوق األدوات مع السیارة –

در العجلة الیدویة من اإلطار االحتیاطي ثم أخرج اإلطار أ –
 االحتیاطي.

عندما یتم نفخ اإلطار االحتیاطي، فحص ضغط الھواء بانتظام  –
للتأكد من أنھ في أعلى ضغط محدد، وتحقق منھ عدة مرات في غضون 

 عام. 1

 تحذیر 

استخدام بما یتفق بدقة مع متطلبات استخدام اإلطار االحتیاطي • 
 لتجنب الخطر.

 إطار احتیاطي في نفس الوقت. 1ال یقوم بتثبیت كثیر من • 
ال یستخدم اإلطار االحتیاطي التي تضررت أو ارتدت إلى أقصى • 

 حد.
سنوات، یحظر استخدامھ بعد  6عمر تخزین اإلطار االحتیاطي ھو • 

 الحد الزمني.
فحص ضغط اإلطار في أقرب وقت ممكن بعد تثبیت اإلطار • 

 تیاطي إلبقائھ ضمن النطاق المحدد.االح
، 80km/hیجب أال تتجاوز السرعة القصوى لإلطار االحتیاطي • 

 وتجنب التسارع والكبح في حاالت الطوارئ.
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استخدام مثلث التحذیر  8.2

فتح غطاء األمتعة السیارة، أخرج لوحة تحذیر المثلث  –
 واستخدامھا.

 وضع الموقف

 الطریق العام
 السریعالطریق 

 اللیل النھار
≤50m ≤80m ≤150m 

 مالحظة

البیانات الواردة أعاله ھي لإلشارة فقط. یُرجى وضع لوحة تحذیر 
 المثلث على المسافة الفعلیة التي تحددھا لوائح المرور.

استخدام المعطف العاكس  8.3

لو كانت السیارة لحادث أو أي خطأ آخر ویحتاج إلى التوقف،  –
السترة العاكسة من صندوق القفازات وارتدھا بعنایة قبل النزول  أخرج

 للتحقق من خلل وعطل السیارة.
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 تذكیر 

عند التعامل مع حادث سیارة ، بغض النظر عن نوع ظروف • 
اإلضاءة ارتد سترة عاكسة وفقًا للمتطلبات، لجذب انتباه المارة أو 

 السائق اآلخر.

إبقاء السترة في صند•  وق القفازات بعد استخدام السترة یرجى 
العاكسة، ومن الضرورة أن تنظیفھ وفقًا لملصق الیاقة للحفاظ على 

 األداء العاكس.
 

 استبدل اإلطار المطاطي ذي الثقب  8.4
 العمل التحضیري

 استخدم فرامل التوقف –

 "Pالتبدیل العتاد إلى " –

واء التحذیر ، تشغیل أض"OFFبدء المفتاح والتبدیل إلى العتاد " –
 من المخاطر.

 وضع لوحة تحذیر المثلث في الجزء الخلفي من السیارة. –

بحث عن األشیاء المناسبة لتكویم العجالت في االتجاه القطري  –
 لیتم استبدالھا لمنع السیارة من الحركة.

 أخرج األدوات مع السیارة واإلطار االحتیاطي –

 تحذیر 

 ذات الصلة بدقة. یجب اتباع القوانین واللوائح• 
 یجب على جمیع الركاب مغادرة السیارة واالنتظار في وضع آمن.• 

 

 فك مسامیر العجالت

 
 فتح غطاء المحور باستخدام محرك غطاء المحور.
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اربط مفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة بمسامیر العجلة وفك مسامیر 

 العجلة عكس اتجاه عقارب الساعة.

 مالحظة 

مار العجلة مرة واحدة فقط قبل رفع السیارة. اربط مسامیر فك مس
 العجالت تماًما بعد رفع السیارة وإزالة إطار خال من الھواء.

 

 رفع السیارة.

 
وضع جاك أسفل العمود الفقري مباشرة بالقرب من إطار خال  –

 من الھواء.

تحریك جاك للتأكد من أن أخادید جاك یمكنھا توصیل العمود  –
 ي.الفقر

 فحص سواء جاك مستقرا وقریبا من األرض –

 
تجمیع مفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة، مفتاح الربط مخصص  –

 بجاك وجاك.

أدر جاك في اتجاه عقارب الساعة لرفع السیارة ورفع اإلطار  –
 عن األرض.
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 تحذیر

 االستخدام غیر السلیم لجاك یمكن أن یسبب إصابة خطیرة.
م جاك على األرض الصلبة المسطحة، أو یمكن وضع لوح یجب استخدا•

 )1cmارتفاع ال یزید عن (دعم صلب تحت جاك حسب الحاجة 
 تبع بدقة االحتیاطات العملیة لجاك.• 
 لو وجود مقطورة جرار، یجب فصلھا عن المقطورة الرئیسیة.• 
یجب مراقبة حالة السیارة باستمرار أثناء عملیة الرفع، ولو كان • 

السیارة لدیھ إمالة كبیرة، فیجب أن تتوقف السیارة عن الرفع، جسم 
 وتكتشف المشكلة، ثم ترفع بعد حل المشكلة.

 تحذیر

یمكن استخدام جاك مع السیارة لرفع السیارة فقط، ولیس لرفع • 
 أشیاء ثقیلة أو سیارة أخرى.

ال یشتغل المحرك عندما یكون جاك قید االستخدام، وإال سیكون • 
 ك حادث.ھنا
ال تضع أي جزء من الجسم تحت السیارة عند رفع سیارة بجاك • 

 لتجنب الحوادث.
لو حاجة إلى العمل تحت السیارة، یجب وضع الدعم الوقائي • 

 المناسب تحت السیارة.

 تثبیت اإلطار االحتیاطي

 تثبیت اإلطار االحتیاطي على السیارة –

سبق باستخدام مسامیر تثبیت جمیع مسامیر العجالت والشد الم –
 الموضح في الرسم. ①~⑤العجلة بالترتیب 

التحذیر اللفظي، تأكد من عدم وجود أحد حول السیارة، وجع  –
 جاك عكسي، خفض السیارة.

حكم ربط جمیع مسامیر العجالت باستخدام مفتاح إزالة مسامیر –
 العجلة.
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ى تذكر من أجل تجنب السیارة في المستقبل عند الضوضاء، یرج –
 موقع األدوات المختلفة، إعادة وضعھا األصلي وثابتة بعد استخدامھا.

 مالحظة

للفحص عزم  شركة جي أیھ سي للسیاراتیجب علیك الذھاب إلى 
، )10N•m±125(الربط المشدود للمسامیر بعد تثبیت العجالت 

وإال قد تكون البراغي مفكوكة عند تشغیل السیارة، مما قد یتسبب 
 في حوادث المرور.بسھولة 

 تحذیر

یجب الحفاظ على مسامیر والعجالت الموجودة على المحور • 
نظیفة بحیث یمكن ربط المسامیر بسھولة، ال یمكن وجود شحم أو 

 ملحقات أخرى
تغییر المسامیر ونظف الفتحات الملولبة لو كانت المسامیر متآكلة • 

 أو یصعب برغیھا عند تغییر اإلطار.
ن اإلطار االحتیاطي بإحكام لتركیب اإلطار االحتیاطي بعد یجب تأمی• 

 عدم استخدام اإلطار االحتیاطي.

شباك الموجات الدقیقة  8.5

ترتیب نافذة المیكروویف في الموضع الصحیح لنافذة الھواء –
 األمامیة المقابلة لمرآة الرؤیة الخلفیة.

 تذكیر

 .ETCكترونیة یمكن تثبیت نافذة المیكروویف لبطاقة إل
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 الفیوز  8.6
 صندوق كھربائي للوحة العدادات

 
-فتح حجرة التخزین للوحة الحراسة السفلیة بالكابینة باتجاه  –

واسحب للخارج. انظر المصھر الموجود أعلى الصندوق  -السھم
 الكھربائي للوحة العدادات.

 الصندوق الكھربائي للفتحة األمامیة

 
 ألمامیة.فتح غطاء الفتحة ا –

ء  -السھم-ضغط على مشبك التثبیت على طول اتجاه  – وحرر غطا
 الصندوق الكھربائي.

إزالة غطاء الصندوق الكھربائي ویمكن رؤیة المصھر الموجود  –
 في الصندوق الكھربائي للفتحة األمامیة.

 تغییر المصھر

 
استخدم المصھر في الصندوق الكھربائي للفتحة األمامیة لسحب  –

 ر أو تثبیتھ.المصھ
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 تفجیر المصھر

 
شركة جي أیھ سي لو تم تفجیر المصھر، فمن المقترح تغییره في  –

 .للسیارات

 تذكیر 

قد تحتوي بعض األجھزة على مصاھر متعددة، أو قد تشترك عدة 
 أجھزة في مصھر واحد.

 

 مالحظة 

 یجب إیقاف تشغیل جمیع األجھزة الكھربائیة قبل تغییر المصھر.• 

شركة جي أیھ سي لو حاجة إلى تغییر المصھر، یرجى استشارة • 
 .للسیارات

 

 تحذیر 

 یجب عدم إعادة استخدام المصھر.• 
ال یستخدم المصھر ذات القیمة المقدرة أعلى من القیمة المحددة، • 

 وإال ستتلف أجزاء أخرى من النظام الكھربائي.
ي تم إصالحھا إلى سیؤدي استخدام المصھر غیر الصحیحة أو الت• 

 حدوث دوائر قصیرة وحتى نشوب حریق.
 یجب أن یكون لون المصھر وعالمتھ تماًما مثل المصھر األصلي.• 
 ال یستبدل المصھر بورقة معدنیة، مشبك ورق وإلخ.•

 یجب الحفاظ على الصندوق الكھربائي نظیفًا ومحمیًا من الرطوبة.• 
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للوحة العدادات  الفیور في الصندوق الكھربائي 8.6.1

تكون الصور غیر مضمونة مناسبة لكل نوع من أنواع السیارات. لو 
كنت ترید معرفة الغرض من المصھر، یرجى الذھاب إلى السیارة 

 الحقیقیة للتحقق. تحتوي الطراز المختلف على المصھر مختلفا قلیال.
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 الوظیفة/األجزاء القیمة المحددة رقم

IF01  قطعة متصلة
 — رةقصی

IF02 7.5A 
لوحة التحكم في مكیف الھواء/لوحة التحكم المركزیة الخلفیة*/شاشة 

 عرض الصوت/
 العدادات المدمجة/ لوحة التحكم المركزیة األمامیة

IF03 15A  وظیفة (وحدة التحكم بالصوت/وحدة التحكم بالصوتT-BOX 
 * )المتكاملة

IF04 10A /*مكرر التوسع لمرآة الرؤیة الخلفیة*التتابع الطي لمرآة الرؤیة الخلفیة 
IF05 15A وحدة التحكم في جسم السیارة 

IF06 20A  محرك الظل الشمس لكوة*/ وحدة تحكم كوة بانورامیة*/وحدة تحكم كوة
 كھربائیة*

IF07 7.5A واجھة التشخیصOBD 
IF08 10A  التتابعIG2 
IF09 — — 
IF10 — — 

IF11 30A 
یة الیسرى/وحدة التحكم في جسم السیارة/محرك محرك رفع النافذة األمام

*/محرك رفع النافذة )بدون رفع مفتاح واحد(رفع النافذة الخلفیة الیمنى 
 */وحدة التحكم في جسم السیارة)مع رفع مفتاح واحد(الخلفیة الیمنى 

IF12 30A 
*/محرك رفع )بدون رفع مفتاح واحد(محرك رفع النافذة األمامیة الیمنى 

*/وحدة التحكم في جسم )مع رفع مفتاح واحد(لخلفیة الیمنى النافذة ا
 السیارة

IF13 30A وحدة عتاد التحول 
IF14 30A وحدة عتاد التحول 

IF15 20A وحدة التحكم في جسم السیارة 
 

 الوظیفة/األجزاء القیمة المحددة رقم

IF16 7.5A م/وحدة بدء تشغیل بدون مفتاح ووصول ذكي إلى وحدة التحكم في النظا
 التحكم في البوابة*

IF17 7.5A  وحدة التحكم في البوابة*/وحدة التحكم في جسم السیارة/بدء تشغیل بدون
 مفتاح ووصول ذكي إلى وحدة التحكم في النظام

IF18 10A وحدة التحكم في جسم السیارة 
IF19 15A وحدة التحكم في جسم السیارة 
IF20 7.5A ذكي إلى وحدة التحكم في النظام بدء تشغیل بدون مفتاح ووصول 
IF21 20A وحدة التحكم في جسم السیارة 
IF22 7.5A مصباح الفرامل العالي 
IF23 20A وحدة التحكم في جسم السیارة 

IF24 — — 

IF25 10A 

الطاقة/إدراج المقعد األمامي  USB5Vوحدة شحن السلكي للھاتف*/
ت*/ وحدة التحكم /ظل الشمس الخلفي*/ وحدة مكبر للصوCاألیسر 

مخصصة (*/وحدة التحكم بالصوت)المتكاملة T-BOXوظیفة (بالصوت 
USB2( مفتاح خارجي لتعدیل مرایا الرؤیة الخلفیة /)بدون ذاكرة(* 

IF26 7.5A  وحدة التحكم في جسم السیارة/بدء تشغیل بدون مفتاح ووصول ذكي إلى
 وحدة التحكم في النظام

IF27 — — 
IF28 — — 
IF29 — — 

IF30 7.5A 
مصباح الجمع األمامي األیسر/مصباح الجمع األمامي األیمن/مفتاح تعدیل 

 ارتفاع المصباح*/
 وحدة التحكم في الضبط التلقائي للمصباح األمامي*
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 الوظیفة/األجزاء القیمة المحددة رقم

IF31 7.5A 

ر / مستشعAوحدة تحكم كوة كھربائیة*/إدراج المقعد األمامي األیمن 
ضوء المطر*/وحدة تحكم كوة بانورامیة*/مولد األنیون*/لوحة التحكم في 
مكیف الھواء/وحدة التحكم في مكیف الھواء/مستشعر جودة الھواء*/ 

 لوحة التحكم المركزیة الخلفیة*/لوحة التحكم المركزیة األمامیة

IF32 7.5A 

رامیة*/ وحدة التحكم في الرادار العكسي/وحدة التحكم في التوقف البانو
وحدة تحكم في توقف السیارة التلقائي/وحدة تحذیر مغادرة المسار*/وحدة 

 T-BOXوظیفة (الرادار األمامیة*/وحدة التحكم بالصوت 
 *T-BOX*/العدادات المدمجة/وحدة التحكم )المتكاملة

IF33 7.5A  مستشعر سرعة زاویة التوجیھ/وحدة التحكم في توجیھ الطاقة
 د التحولالكھربائیة/وحدة عتا

IF34 10A وحدة التحكم في الوسادة الھوائیة 

IF35 7.5A  وحدة التحكم اإللكتروني في الثبات والتحكم في ركن السیارة/مفتاح
 الفرامل/وحدة التحكم في المحرك/وحدة التحكم في ناقل الحركة التلقائي

IF36 7.5A 
للكشف عن وحدة التحكم في التوقف البانورامیة*/وحدة التحكم الفرعیة 

المنطقة العمیاء*/وحدة التحكم الرئیسیة للكشف عن المنطقة 
 العمیاء*/وحدة تحذیر مغادرة المسار*/وحدة الرادار األمامیة*

IF37 7.5A  وحدة التحكم في الضبط التلقائي للمصباح األمامي*/وظیفةT-BOX 
 المتكاملة

IF38 7.5A  الباب األمامي األیسرمفتاح مقبض الباب األمامي األیمن/مفتاح مقبض 

IF39 15A 
/ وحدة Cوحدة شحن السلكي للھاتف*/إدراج المقعد األمامي األیس 

التحكم في مكیف الھواء/ مفتاح مركزي للباب األمامي األیسر/مستشعر 
PM2.5* 

IF40 — — 
IF41 — — 
IF42 — — 

 

 الوظیفة/األجزاء القیمة المحددة رقم

IF43 7.5A ة الخارجیة الیمنى/مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة مرآة الرؤیة الخلفی
 الیسرى

IF44 30A إزالة الضباب عن الزجاج الخلفي 

IR01 —  التتابعIG2 
IR02 —  التتابعACC 
IR03 —  التتابعIG1 
IR04 — التتابع لقفل غطاء خزان الوقود 
IR05 ACC التتابع لمزیل الضباب 
IR06 — الخلفیة* التتابع الطي لمرآة الرؤیة 

IR07 — *مكرر التوسع لمرآة الرؤیة الخلفیة 
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الفیور في الصندوق الكھربائي في حجرة المحرك األمامیة  8.6.2

تكون الصور غیر مضمونة مناسبة لكل نوع من أنواع السیارات. لو 
كنت ترید معرفة الغرض من المصھر، یرجى الذھاب إلى السیارة 

 الطراز المختلف على المصھر مختلفا قلیال. الحقیقیة للتحقق. تحتوي
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القیمة  رقم
 الوظیفة/األجزاء المحددة

EF01 150A مولد/بطاریة 
EF02 80A وحدة التحكم اإللكترونیة في التوجیھ المساعد 

EF03 80A صندوق كھربائي للوحة العدادات 
EF04 60A التتابع لمروحة تبرید 
EF05 40A  التتابعACC 
EF06 — — 
EF07 — — 
EF08 40A التتابع لمنفاخ الھواء 

EF09 40A/60A وحدة التحكم اإللكتروني في الثبات والتحكم في ركن السیارة 
EF10 50A صندوق كھربائي للوحة العدادات 
EF11 40A وحدة التحكم اإللكتروني في الثبات والتحكم في ركن السیارة 
EF12 30A  1تتابع البدء 
EF13 30A تابع التIG1 
EF14 15A *وحدة مكبر للصوت 

EF15 20A  إدراج المقعد األمامي األیمنA 
EF16 15A *وحدة مكبر للصوت 
EF17 7.5A تتابع ضاغط مكیف الھواء 
EF18 20A  إدراج المقعد األمامي األیسرA 
EF19 20A  إدراج المقعد األمامي األیمنA 
EF20 20A تتابع مضخة وقود 

EF21 30A بع ممسحة/تتابع التحكم في سرعة ممسحةتتا 
EF22 7.5A مفتاح الفرامل/وحدة التحكم في المحرك 

 

القیمة  رقم
 الوظیفة/األجزاء المحددة

EF23 15A تتابع بوق 
EF24 15A وحدة التحكم في ناقل الحركة التلقائي 
EF25 — — 
EF26 15A تتابع الضوء العالي 
EF27 10A  تتابع السخانPCV 

EF28 
قطعة 
متصلة 
 قصیرة

 تتابع الضوء المنخفض

EF29 
قطعة 
متصلة 
 قصیرة

 تتابع رئیسي

EF30 10A  توقیت )نھایة العادم(ترموستات إلكتروني/صمام انسكاب/توقیت كام متغیر/
 CSV/صمام الملف اللولبي لخزان الكربون/)طرف مدخل الھواء(كام متغیر  

EF31 20A  4/ لفائف االشتعال 3/ لفائف االشتعال 2عال / لفائف االشت1لفائف االشتعال 
EF32 15A وحدة التحكم في المحرك/تتابع مضخة وقود 

EF33 10A  تتابع ضاغط مكیف الھواء/التتابع لمروحة تبرید/ 2/تتابع البدء 1تتابع البدء/
 مستشعر األكسجین األمامي/ مستشعر األكسجین الخلفي

EF34 10A رمصباح الجمع األمامي األیس 
EF35 10A مصباح الجمع األمامي األیمن 
EF36 7.5A وحدة التحكم في المحرك 
EF37 10A  تتابع السخانPCV 
ER01 — تتابع ممسحة 
ER02 — تتابع التحكم في سرعة ممسحة 
ER03 — تتابع مضخة وقود 
ER04 —  تتابع السخانPCV 
ER05 — — 
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القیمة  رقم
 الوظیفة/األجزاء المحددة

ER06 — تتابع بوق 
ER07 — تتابع الضوء المنخفض 

ER08 — تتابع ضاغط مكیف الھواء 
ER09 — تتابع الضوء العالي 
ER10 —  2تتابع البدء 
ER11 — تتابع رئیسي 
ER12 — التتابع لمروحة تبرید 
ER13 — — 

ER14 — التتابع لمنفاخ الھواء 
ER15 — — 
ER16 —  1تتابع البدء 
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 الفیور في الصندوق الكھربائي في البطاریة االختزانیة  8.6.3

 

تكون الصور غیر مضمونة مناسبة لكل نوع من أنواع السیارات. لو 
كنت ترید معرفة الغرض من المصھر، یرجى الذھاب إلى السیارة 

 الحقیقیة للتحقق. تحتوي الطراز المختلف على المصھر مختلفا قلیال.

القیمة  رقم
 یفة/األجزاءالوظ المحددة

PF01 300A  جھاز بدایة/صندوق كھربائي للكابینة
 األمامیة

PF02 7.5A مستشعر البطاریة 
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بدء التشغیل لمواجھة حالة الطوارئ  8.7
 كابل توصیل

لو كانت البطاریة منخفضة جًدا لبدء تشغیل المحرك، فیمكن توصیلھا 
 لمحرك.ببطاریة سیارة أخرى من خالل كابل توصیل لتشغیل ا

 تحذیر

تنتمي الفتحة األمامي إلى منطقة عالیة الخطورة، ومن السھل أن •
 یسبب العملیة غیر المناسبة في وقوع حادث إصابة.

تأكد من قراءة واتباع تحذیرات السالمة المرتبطة بتشغیل • 
 البطاریة بعنایة قبل بدء تشغیل البطاریة.

الطرف السالب الحقًا عند  یجب توصیل الطرف الموجب أوالً ثم توصیل
 توصیل بطاریتین للسیارة.

 "OFFبدء المفتاح والتبدیل إلى العتاد "–-

للبطاریة  )+(بالقطب الموجب  ①توصیل نھایة الكبل األحمر  –
"A" للبطاریة " )+(بالقطب الموجب  ②، والطرف اآلخرB." 

طاقة لبطاریة إمداد ال )-(بالسالب  ③توصیل نھایة الكبل األسود  –
"B" للبطاریة " ④، والطرف اآلخرA على كتلة المحرك أو على "

 األجزاء المعدنیة المتصلة بإحكام بغطاء المحرك.

 مالحظة

وضع كابل التوصیل بشكل صحیح لتجنب مالمسة األجزاء المتحركة 
 للمحرك.

لبطاریة وتركھا تعمل بسرعة خاملة، – تشغیل السیارة التي تعمل با
 ك السیارة بدون البطاریة حتى یعمل المحرك بسالسة.ثم تشغیل محر
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 تحذیر 

 تأكد من أن المصباح األمامي مطفأة قبل إزالة كابل التوصیل.•
تشغیل المنفاخ وسخان نافذة الریاح الخلفیة للسیارة ببطاریة • 

 منخفضة الطاقة لتقلیل ذروة الجھد المتولد عند إزالة الكابل.
 بترتیب عكسي عند تشغیل المحرك. إزالة كابل التوصیل• 

 

 تحذیر 

قد یؤدي االستخدام غیر السلیم لكابل التوصیل إلى انفجار البطاریة 
 وإصابة خطیرة.

یجب أن یكون الجھد الكھربائي لبطاریة اإلمداد ھو نفس جھد • 
بطاریة النقص، ویجب أن تكون سعة البطاریتین ھي نفسھا قدر 

 بب انفجار.اإلمكان. وإال، یمكن أن یس
 ال تجعل البطاریة تفتح اللھب، حذر تسبب حدوث انفجار.• 
ال یقوم بتوصیل الكبل السالب مباشرة بالقطب السالب للبطاریة. • 

یجب أال تحتوي البطاریة القریبة أیضًا على كھرباء ثابتة، وإال فقد 
یتم إشعال الغاز القابل لالحتراق الناتج عن البطاریة بواسطة 

 ا یتسبب في وقوع انفجار.شرارة، مم
ال یقوم بتوصیل الكبل السالب بأجزاء نظام الوقود أو أنبوب • 

الفرامل، وال تمیل على البطاریة أثناء التشغیل لتجنب حرق 
 الحمض.
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جر السیارة  8.8
شركة جي أیھ لو كانت السیارة بحاجة إلى القطر، فیجب قطرھا بواسطة 

 المتخصصة.أو شركة القطر  سي للسیارات

یوصى بسحبھا بواسطة شاحنة منصة. لو كانت الحالة غیر كافیة، یمكنك 
 أیضًا رؤیة الوضع مع سحب شاحنة رفع العجلة.

 عربة شاحنة منصة

 یتم سحب الشاحنة ذات العجالت من األمام

 وضع العربة تحت العجالت الخلفیة. –

 یتم سحب الشاحنة ذات العجالت من الخلف

 بة تحت العجالت األمامیة.وضع العر –
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 القطر في حاالت الطوارئ
لو تعذر العثور على مقطورة بضائع في حاالت الطوارئ، فتوصیل كبل 
مقطورة أو سلسلة مقطورة بحلقة تعقب مقطورة الطوارئ، سیارة القطر 
المؤقتة، ولكن ھذه الطریقة مناسبة فقط للقطر المنخفض السرعة 

 على طریق مستو صلب.والسحب على مسافة قصیرة 

 تحذیر

یجب أن یكون القطر في حاالت الطوارئ بطیئًا في السیاق، وتجنب 
 التشغیل العنیف، حیث یؤدي الكثیر من الجر إلى إتالف السیارة.

 تثبیت خطاف القطر

باستخدام مفك كلمة  -السھم-فتح غطاء خطاف القطر في موقف  –
 ملفوف بقماش.

 ②ومفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة  ①طر إزالة خطاف الق –
 من صندوق األدوات في األمتعة

في اتجاه عقارب الساعة إلى الفتحة  ①أدر خطاف القطر  –
 الملولبة

في الفتحة المستدیرة  ②أدخل مفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة –
لخطاف السحب، ثم قم بتدویر مفتاح الربط إلزالة الترباس عجلة في 

عقارب الساعة، بحیث یتم ربط خطاف القطر بقوة في الفتحة  اتجاه
 الملولبة.

 خلف أمام

 خلف أمام
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 مالحظة القطر
 قبل القطر في حاالت الطوارئ، تأكد من اتباع التعلیمات التالیة:

یجب أن تحتوي جمیع القطر والسیارة التي یتم قطرھا على  –
 أضواء تحذیر من الخطر مضاءة ومتوافقة مع لوائح المرور المحلیة.

یجب ربط خطاف القطر بإحكام في الفتحة الملولبة. وإال قد  –
 ینزلق خطاف القطر من الفتحة الملولبة عند القطر.

 ."Nیجب تبدیل السیارة المسحوبة إلى العتاد " –

 "ON"إلى البدء مفتاح تبدیل إلى المسحوبة السیارة تحتاج –
ا السیاق عجلة وتحویل ا ذھابً عجلة دوران إمكانیة من للتأكد وإیابً
 .السیاق

 في حاالت الطوارئ، تأكد من اتباع التعلیمات التالیة:

 بدء ببطء حتى یشد حبل القطر، ثم تسرع ببطء. –

 یجب السیاق بسالسة، ال تسرع، تبطئ، تدور بشكل حاد. –

یجب أن تكون السیارة التي قطرھا توقف في وقت أبكر من –
 غط على دواسة الفرامل برفق.المعتاد عند قطر السیارة، ولكن یجب الض

یجب أن تجعل حبل القطر دائًما في حالة التوتر عند عملیة  –
 القطر.

إخراج  السیارة من الحفرة  8.9
لو كانت سیارة عالقة على سطح ناعم مثل الرمل، الطین أو الثلج، فاتبع 

 ھذه الخطوات للخروج من الفخ:

 للتأكد من عدم وجود عوائق.. راقب المنطقة األمامیة والخلفیة للسیارة 1

لیمین وإنشاء منطقة حول العجالت 2 لیسار وا . أدر عجلة السیاق إلى ا
 األمامیة إلزالة أي أوساخ، ثلوج أو رمال عالقة حول اإلطارات.

. وضع كتل الخشب، الحجر أو مواد أخرى للمساعدة في تحسین 3
 احتكاك اإلطارات

 ھا من الفخ.. تشغیل السیارة والتسریع ببطء إلخراج4

. لو ال یمكن من الخروج من الفخ بعد عدة محاوالت، فستحتاج إلى 5
 شاحنة القطر.

 تذكیر

یمكن أن تتعاون مع المساعدة البشریة في عملیة التسارع، واستخدام 
 طریقة الدفع إلى األمام والخلف لجعل السیارة من الفخ.
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 مات حمایة البیئة. معلو9
 معلومات حمایة البیئة 9.1

 الرقم معلومات حمایة البیئة اسم الطراز الرقم
1 GAC7200L1A6 CNQQG6Z20B82000042 000001 

2 GAC7200L2A6 CNQQG6Z20B82000043 
000001 
000002 
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 . معلومات حمایة البیئة9

 معلومات حمایة البیئة 9.2

 معلومات حمایة البیئة
 اسم الطراز

GAC7200L1A6 GAC7200L2A6 
 كیشینغ الطاقة المحدودة / شركة جي أیھ سي4B20J1 طراز المحرك/مؤسسة اإلنتاج

 طراز المحول الحفاز/مؤسسة اإلنتاج
 /أمام: فرع سانفینشي لشركة فوریسیا نظام قطع غیار السیارات المحدودة1986092Xأمام: 

 /خلف: فرع سانفینشي لشركة فوریسیا نظام قطع غیار السیارات المحدودة1986092Xخلف: 

 مؤسسة إنتاج الطالء/الناقل/التغلیف
 للكیماویات المحدودة )شنغھاي(: شركة جونسون ماثي 1للكیماویات المحدودة/خلف: وحدة  )شنغھاي(: شركة جونسون ماثي 1ء: أمام: وحدة الطال

 المحدودة )شنغھاي(: شركة كورنینغ 1سیرامیك حمایة البیئة المحدودة/خلف: وحدة  )سوتشو( NGK: شركة 1الناقل: أمام: وحدة 
 نفینشي لشركة فوریسیا نظام قطع غیار السیارات المحدودة/خلف: فرع سانفینشي لشركة فوریسیا نظام قطع غیار السیارات المحدودةالتغلیف: أمام: فرع سا

 / طراز الماسك الجسیمات/مؤسسة اإلنتاج
 / مؤسسة إنتاج الطالء/الناقل/التغلیف

 آن معدات السیارات المحدودة /شركة النغ فانغ ھوا2140003CAD00 طراز خزان الكربون/مؤسسة اإلنتاج

 / شركة بكین دلفي وان یوان نظام إدارة المحرك المحدودةRE94، خلف: OSLأمام:  طراز استشعار األوكسجین/مؤسسة اإلنتاج
طراز جھاز التحكم في انبعاثات علبة المرافق/مؤسسة 

 /شركة شین تونغ مجموعة التكنولوجیا المحدودة10090082040000 اإلنتاج

 / /مؤسسة اإلنتاجEGRاز طر
 نظام الدفع الكھربائي المحدودة )شنغھاي(شركة دلفي  OBDمورد النظام 

 نظام الدفع الكھربائي المحدودة )شنغھاي(/ شركة دلفي MT92.1 /مؤسسة اإلنتاجECUطراز 

 6تلقائي/ طراز ناقل الحركة / عدد العتاد
 / فرع سانفینشي لشركة فوریسیا نظام قطع غیار السیارات المحدودة2617658Xاألیمن خلف:  2617652X، الیسار خلف: 2617577Xأمام:  طراز كاتم الصوت /مؤسسة اإلنتاج

 /شركة ووشى شیبو الشحان المحدودةRHS4 طراز الشحان/مؤسسة اإلنتاج
 فارغ طراز التبرید الوسط
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یارة التي تم لتخطیطي للمنتج للسلسلة الكاملة من جي أیھ سي، المحتویات صالحة عندما یسمح للطباعة، لكن یجب أن یخضع التكوین والوظائف الفعلیة للسیصف ھذا الكتیب التكوین، الوظائف، معلمات األداء والرسم ا
 تسلیمھا، ولو كان ھناك أي فرق بین الرسم التخطیطي للمنتج والسیارة المحددة، فإن المنتج الفعلي ھو الذي یسود.

 موعة جي أیھ سي للسیارات المحدودة بالحق في تغییر، إضافة أو إنھاء المحتویات والمواصفات الفنیة لھذا الكتیب دون إشعار مسبق.تحتفظ شركة مج
 دة، ال یجوز نسخ محتویات ھذا الكتیب أو استخراجھا.ارات المحدویحق لشركة مجموعة جي أیھ سي للسیارات المحدودة حقوق الطبع والنشر لھذا الكتیب، وبدون موافقة كتابیة من شركة مجموعة جي أیھ سي للسی

 شركة مجموعة جي أیھ سي للسیارات المحدودة
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 إلى: GA8تشیر تعلیمات تشغیل طراز 

motor.com-http://www.gac 
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