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٨
لمعلوماتك

دليل المالك الرئيسي
يرجى مالحظة أن هذا الدليل يشمل المعلومات عن كيفية تشغيل جميع الموديالت والتجهيزات بما فيها األجهزة 

االختيارية. لذلك، قد تجد بعض الشروحات الخاصة بتجهيزات غير مركبة في سيارتك.
جميع المواصفات الواردة في هذا الدليل صحيحة في وقت الطباعة. ولكن انطالقاً من سياسة لكزس المتمثلة في 

التحسين المستمر للمنتجات، فإننا نحتفظ بحق إجراء تغييرات في أي وقت دون إشعار.
وفقاً للمواصفات، قد تختلف السيارات المبينة في األشكال التوضيحية عن سيارتك بالنسبة للون وتجهيزات.

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك لكزس
. إن اسـتعمال  تتوفر تشـكيلة واسـعة لكل من قطع غيار وكماليات غير أصلية لسـيارات لكزس في األسـواق حالياً
تلك المواد قد يؤثر على سالمة سيارتك عكسياً حتى إذا قد كانت تلك المواد مصادق عليها من قبل سلطات معينة 
في بلدك. لذا ال يمكن لشـركة تويوتا موتور كوربوريشـن أن تضمن قطع غيار وكماليات غير تلك األصلية الخاصة 

بالسيارات لكزس وأيضاً ال تتحمل أية مسؤولية عن أية نتائج ناشئة عن تركيب مثل تلك المواد.
ينبغي عدم تعديل هذه السـيارة باسـتعمال منتجات غير تلك األصلية الخاصة بالسـيارات لكزس. يمكن للتعديل 
باسـتعمال تلـك المواد أن يؤثر على أداء وسـالمة ومتانة السـيارات لكزس وقد يعتبر تجـاوزاً للقوانين الحكومية. 

باإلضافة الى ذلك، قد تكون أضرار أو مشاكل في األداء ناشئة عن تعديل سيارتك غير مشمولة في الضمان.



٩
تركيب نظام إرسال الترددات الالسلكية

إذا قمت بتركيب جهاز إرسال الترددات الالسلكية في سيارتك، فإنه يمكن أن يؤثر على األنظمة االلكترونية مثل:
نظام حقن الوقود المتعدد النقاط/نظام حقن الوقود المتعدد النقاط بالتتابع ●
● Lexus Safety System + نظام سالمة لكزس بالس
نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ●
نظام الفرامل المانع لالحتباس ●
● SRS األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
نظام شد حزام المقعد مسبقاً ●

تأكد من استشـارة وكيل لكزس حول الوسـائل االحتياطيـة أو التعليمات الخاصة بتركيب جهاز إرسـال الترددات 
الالسلكية.

يمكنـك الحصـول علـى المزيد مـن المعلومات عـن موجات التـرددات ومسـتويات الطاقة ومواضـع الهوائيات 
والتحضير لتركيب أجهزة إرسال الترددات الالسلكية حسب الطلب من وكيل لكزس.

سجل بيانات سيارتك
السيارة مجهزة بكمبيوترات متطورة تقوم بتسجيل بيانات معينة مثل:

سرعة دوران المحرك / سرعة الموتور الكهربائي (سرعة موتور توليد قوة السحب)• 
حالة تعجيل السيارة• 
حالة تعشيق الفرامل• 
سرعة السيارة• 
حالة تشغيل أنظمة المساعدة على القيادة• 

تختلف البيانات المسجلة وفقاً لفئة السيارة واألجهزة االختيارية المتاحة لها.
ال تقـوم هـذه الكمبيوترات بتسـجيل محادثـات أو أصوات، وتقوم فقط بتسـجيل صور خارج السـيارة في ظروف 

معينة.
االستفادة من البيانات ●

قد تسـتفيد لكزس من البيانات المسـجلة في جهاز الكمبيوتر هذا لتشـخيص األعطال وتنفيذ عمليات البحوث 
والتطوير وتحسين الجودة.

لن تقوم لكزس بكشف البيانات المسجلة لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:
عند الحصول على موافقة مالك السيارة أو مستأجرها إذا كانت السيارة مستأجرة• 
استجابةً لطلب رسمي من قبل الشرطة أو محكمة أو وكالة حكومية• 
الستعمال البيانات من قبل لكزس في دعو قضائية• 
ألغراض البحث التي ال تكون البيانات فيها متعلقة بسيارة معينة أو بمالك السيارة• 



١٠
جهاز تسجيل بيانات األحداث

هـذه السـيارة مجهـزة بجهاز تسـجيل بيانات األحـداث (EDR). يتم اسـتعمال جهـاز EDR هذا بصورة رئيسـية 
لتسـجيل حـاالت تصادم معين أو شـبه تصادم، مثـل انتفاخ كيس هوائـي أو االصطدام بعائق موجـود على طريق، 
بحيـث ستسـاعد البيانات على فهم أداء أنظمة السـيارة. جهاز EDR مصمم لتسـجيل البيانـات المتعلقة بحركات 
السـيارة وأنظمـة ضمان السـالمة لمدة قصيرة من الزمـن، ٣٠ ثانية أو أقل. ولكن، قد ال يتم تسـجيل البيانات وفقاً 

لشدة التصادم ونوعه.
جهاز EDR المركب في هذه السيارة مصمم لتسجيل البيانات مثل:

حالة تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في سيارتك؛• 
مد ضغط السائق على دواسة التعجيل و/أو دواسة الفرامل (في حال قيامه بذلك)؛ و،• 
السرعة التي كنت تقود بها السيارة.• 

يمكن لهذه البيانات أن تساعد على توفير فهم جيد لحاالت اصطدامات متسببة في اإلصابات.
مالحظة: سيارتك تقوم بتسجيل بيانات EDR عند وقوع حالة اصطدام شديد فقط؛ ال يتم تسجيل أي بيانات بجهاز 
، اسـم والجنـس وعمر ومكان حدث فيه  EDR فـي حاالت القيادة العادية باإلضافة إلى أي بيانات شـخصية (مثالً
اصطـدام). ولكـن، يمكن ألطراف أخر مثل منفذ القانون تجميع بيانات EDR مع البيانات الشـخصية المطلوبة 

أثناء عملية فحص االصطدام.
 .EDR من الضـروري جهاز خاص وحق الوصول إلى السـيارة أو جهاز ،EDR لقـراءة البيانات المسـجلة بجهاز
باإلضافة إلى مصنع السيارات، تستطيع أطراف أخر مثل منفذ القانون الذي كان لديه جهاز خاص، قراءة البيانات 

.EDR إذا كان لهم حق الوصول إلى السيارة أو جهاز
● EDR كشف بيانات

لن يقوم لكزس بكشف البيانات المسجلة في جهاز EDR لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:
عندما يكون مالك السيارة (أو مستأجر السيارة) متفقاً• 
عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل شرطة أو محكمة أو وكالة حكومية• 
الستعمال البيانات من قبل لكزس في قضية• 

ولكن لكزس سيقوم بما يلي عند الضرورة:
استعمال البيانات لعملية الفحص المتعلقة بأداء ضمان سالمة السيارة• 
كشف البيانات لطرف ثالث ألغراض الفحص بدون كشف المعلومات حول السيارة أو مالك السيارة• 



١١
شطب سيارتك لكزس

األكيـاس الهوائيـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS وأنظمة شـد أحزمة المقاعد مسـبقاً المركبة في 
سيارتك لكزس تتضمن مواد كيماوية قابلة لالنفجار. إذا تم شطب سيارتك مع كون األكياس الهوائية وأنظمة شد 
أحزمـة المقاعد مسـبقاً مركبـة فيها، فإنه يمكن أن يؤدي الى وقوع حوادث مثل نشـوب حريـق. تأكد من طلب من 
محل صيانة مؤهل أو وكيل لكزس إزالة األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS وأنظمة 

شد أحزمة المقاعد مسبقاً والتخلص منها قبل شطب سيارتك.

تنبيهات احتياطية عامة حول القيادة ■
القيـادة تحـت تأثير الكحول أو العقاقير: ال تقم مطلقاً بقيادة سـيارتك عندما تعاني مـن تأثير الكحول أو العقاقير 
التـي تحد من قدرتك على السـيطرة على سـيارتك. يبدأ تأثير الكحـول وبعض أنواع العقاقير بعـد فترة متأخرة، 
ويحـد مـن قدرتك على اتخـاذ القرار الصائب ويقلل من قابليتك على التنسـيق، مما قد يـؤدي إلى وقوع حادث 

يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
قيـادة وقائيـة: قـم دائماً بقيادة وقائية. توقع األخطاء التي قد تصدر من قبل السـائقين اآلخرين أو من قبل المشـاة 

وكن مستعداً لتفادي وقوع الحوادث.
سـهو السـائق: قم دائماً بتوجيه جـل انتباهك للقيادة. أي تصرف قد يربك السـائق مثل ضبـط مفاتيح التحكم أو 
التحدث بواسطة الهاتف النقال أو القراءة يمكن أن يتسبب في حدوث تصادم يؤدي إلى وفاتك أو وفاة الراكبين 

معك أو أشخاص آخرين أو إصابتكم إصابة خطيرة.
تنبيهات احتياطية عامة تتعلق بسالمة األطفال ■

ال تقم مطلقاً بترك األطفال لوحدهم في السيارة، وال تسمح لهم مطلقاً بالحصول على المفتاح أو استعماله.
قـد يتمكـن األطفال من تشـغيل السـيارة أو تغيير الترس إلـى وضع الالتعشـيق. كما يكمن خطـر احتمال جرح 
األطفال ألنفسهم من خالل العبث بالنوافذ أو النافذة السقفية أو المزايا األخر في السيارة. باإلضافة إلى ذلك، 

يمكن أن تتسبب الحرارة المتزايدة أو البرودة الشديدة بداخل السيارة في وفاة األطفال.



١٢
قراءة هذا الدليل

تحذير:   
يشـرح أشـياء، إذا لم يتـم تجنبها، يمكن أن تؤدي إلى تعرض األشـخاص للوفـاة أو إصابات   

خطيرة.

مالحظة:   
يشـرح أشـياء، إذا لم يتم تجنبها، يمكن أن تؤدي إلى تعرض السـيارة أو تجهيزاتها للتلف أو   

للخلل.

يشير إلى إجراءات التشغيل أو العمل. اتبع الخطوات الواردة في الترتيب الرقمي.  ١٢٣
يشـير الـى عمليـات التشـغيل (الضغط أو   
التدويـر أو غيرهمـا) لتشـغيل المفاتيح أو 

.أجهزة أخر

يشـير الـى نتائـج عمليـات التشـغيل (فتح   
الغطاء، على سبيل المثال).

يشير إلى المكون أو الموضع الموضح.  

يشير إلى «ال تقم بـ...» أو «ال تقم بهذا» أو   
«احرص على عدم حدوث ذلك».



١٣
كيفية البحث

البحث حسب موضع التركيب ■
الفهرس المصور................. ص ١٤• 

البحث حسب األعراض أو الصوت الصادر ■
ما ينبغي تنفيذه عندما...• 

......... ص ٦٥٦ (تحري الخلل وإصالحه)

بحث بداللة المصنف ■
جدول المحتويات................. ص ٢• 



الفهرس المصور١٤

التجهيزات الخارجية  ■
٣٤ ٧٥٢

١٦٩

١٥

١١

١٢

١٠

٤ ١٢

١٢

٨ ١١١٣١٤

....................................................................... ص ١٣٢ األبواب الجانبية  
التأمين/فك التأمين.................................................................... ص ١٣٢
.............................................................. ص ١٨٦ فتح/إغالق زجاج النافذة
..................................... ص ٦٠٥ التأمين/فك التأمين باستعمال المفتاح الميكانيكي
................................................. ص ٥٨٠، ٥٨٦ أضواء التحذير/رسائل التحذير
......................................................................... ص ١٣٩ الباب الخلفي  
................................................................ ص ١٤٠ الفتح من خارج السيارة
................................................. ص ٥٨٠، ٥٨٦ أضواء التحذير/رسائل التحذير
المرايا الخارجية للرؤية الخلفية........................................................ ص ١٨٢  
...................................................................... ص ١٨٢ ضبط زاوية المرآة
............................................................................. ص ١٨٢ ثني المرايا
.................................................................... ص ١٧٠ ذاكرة موضع القيادة
إزالة ضباب المرايا..................................................................... ص ٤٤٤

الفهرس المصور



١٥ الفهرس المصور

............................................................. ص ٢٤٧ ماسحات الزجاج األمامي  
.................................................... ص ٤٢٠ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
......................... ص ٤٤٤ لتفادي التجمد (مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي*)
................................................... ص ٤٩٧ تنبيهات احتياطية حول غسل السيارة
................................................................. ص ٢٥٦ باب فتحة تعبئة الوقود  
............................................................... ص ٢٥٦ طريقة إعادة تعبئة الوقود
نوع الوقود/سعة خزان الوقود.......................................................... ص ٦٢٣
............................................................................. ص ٥٣٧ اإلطارات  
حجم اإلطار/ضغط نفخ اإلطار........................................................ ص ٦٣٤
إطارات شتوية/جنازير اإلطارات...................................................... ص ٤٢٠
فحص ضغط نفخ اإلطار/تبديل مواضع اإلطارات/نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار*.... ص ٥٣٧
التعامل مع اإلطارات المثقوبة.......................................................... ص ٥٩١
................................................................. ص ٥٢٠ غطاء حجيرة المحرك  
الفتح................................................................................... ص ٥٢٠
.......................................................................... ص ٦٢٤ زيت المحرك
............................................................. ص ٦١١ التعامل مع إحماء المحرك
.............................................................................. ص ٣٤٦ الكاميرا*  

لمبات المصابيح الخارجية للقيادة
(كيفية االستبدال: ص ٥٦٢، واط: ص ٦٣٥)

.............................................................. ص ٢٣١ المصابيح األمامية الرئيسية  
...... ص ٢٣١ مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار  
.................................. ص ٢٤٤ مصابيح الضباب األمامية/مصابيح الضباب الخلفية*  
................................................................... ص ٢٣٣ مصابيح االنعطاف*  
.............................................................. ص ٢٢٧ مصابيح إشارة االنعطاف  
مصابيح التوقف/مؤخرة السيارة....................................................... ص ٢٣١  
نظام التحكم في المساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات..................... ص ٤١٠
.......................................................... ص ٢٣١ مصابيح لوحة ترخيص السير  

مصابيح إشارة الرجوع للخلف  
.............................  ص ٢٢٠ R تحويل ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



الفهرس المصور١٦

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■
٦ ٣ ٤ ٧ ١ ٨ ١٢١٣

٢٥٩ ١٠١١
................................................................. ص ٢١٤ مفتاح تشغيل المحرك  
بدء تشغيل المحرك/تغيير األوضاع.................................................... ص ٢١٤
إيقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ.................................................... ص ٥٦٩
.......................................................... ص ٦٠٣ عند تعذر بدء تشغيل المحرك
رسائل التحذير......................................................................... ص ٥٨٦
ذراع تبديل السرعات.................................................................. ص ٢٢٠  
........................................................ ص ٢٢٠ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر........................................................... ص ٥٧١
عندما ال يتحرك ذراع تبديل السرعات.................................................. ص ٢٢٥
العدادات.............................................................................. ص ١٠١  
قراءة العدادات/ضبط ضوء لوحة أجهزة التحكم والمقاييس........................... ص ١٠١
أضواء/مؤشرات التحذير................................................................ ص ٩٤
عند إضاءة أضواء التحذير.............................................................. ص ٥٧٩



١٧ الفهرس المصور

شاشة العرض المتعددة المعلومات.................................................... ص ١٠٥  
شاشة العرض.......................................................................... ص ١٠٥
............................................................. ص ٥٨٦ عند عرض رسائل التحذير
فرامل االنتظار......................................................................... ص ٢٢٨  
...................................................................... ص ٢٢٨ التعشيق/التحرير
.................................................... ص ٤٢١ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
.......................................................... ص ٢٣٠، ٥٨٦ صوت/رسالة التحذير
ذراع إشارة االنعطاف.................................................................. ص ٢٢٧  
...................................................... ص ٢٣١ مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية  

المصابيح األمامية الرئيسية/المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة/مصابيح
...................... ص ٢٣١  مؤخرة السيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار
مصابيح الضباب األمامية/مصابيح الضباب الخلفية*١................................. ص ٢٤٤
مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي............................................... ص ٢٤٧  
مفتاح ماسحة وغسالة النافذة الخلفية................................................... ص ٢٥٢  
االستعمال...................................................................... ص ٢٤٧، ٢٥٢
إضافة سائل الغسالة.................................................................... ص ٥٣٣
رسائل التحذير......................................................................... ص ٥٨٦
مفتاح وماض التحذير من الخطر....................................................... ص ٥٦٨  
............................................................ ص ٢٥٨ فاتح باب فتحة تعبئة الوقود  
ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك.................................................. ص ٥٢٠  
....................... ص ١٧٨ مفتاح التحكم في عجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصير  
الضبط................................................................................. ص ١٧٨
.................................................................... ص ١٧٠ ذاكرة موضع القيادة
............................................................ ص ٤٣٦ نظام تكييف الهواء األمامي  
االستعمال............................................................................. ص ٤٣٦
............................................................ ص ٤٤٤ مزيل ضباب النافذة الخلفية

نظام الصوت*٢  
النظام الاليدوي*٢  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
*٢: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



الفهرس المصور١٨

المفاتيح (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■

٦

٥

١
٢

٣

٤

٧ ٨ ٩
١٠

١١ ١٢

................................................ ص ١٨٢ مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
.................................................................... ص ١٨٦ مفتاح تأمين النافذة  
.................................................................... ص ١٣٤ مفاتيح تأمين الباب  
................................................................... ص ١٨٦ مفاتيح النوافذ اآللية  
أزرار ذاكرة موضع القيادة.............................................................. ص ١٧٠  
......................................................... ص ٢٤٠ مفتاح الشعاع العالي التلقائي*  
.................................................... ص ٢٣٥ مفتاح نظام الشعاع العالي التكيفي*  
مفتاح منظف المصابيح األمامية الرئيسية*.............................................. ص ٢٥٥  
................................................ ص ١١٥ *HUD مفاتيح وظيفة العرض العلوي  
.......................................................... ص ٣٢٥ مفتاح وضع الوصول بسهولة  
............................................................... ص ٥٧ “RSCA OFF” المفتاح  
................................. ص ١٠٣ قرص التحكم بإضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس  
............................... ص ١٠٢ زر عداد المسافة/عداد الرحلة وإعادة ضبط عداد الرحلة  



١٩ الفهرس المصور

١

٢

٥ ٤

٦ ٧

٣

مفتاح إعادة ضبط وظيفة تحذير ضغط نفخ اإلطار*..................................... ص ٥٣٨  
مفتاح نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS*..................................... ص ٢٦٦  
مفتاح تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران المحرك بسرعة التعشيقية*................... ص ٤٤٣  
مفتاح الباب الخلفي اآللي*............................................................ ص ١٣٩  
................................................... ص ١٣٩ مفتاح الباب الخلفي اآللي الرئيسي*  
مفتاح VIEW......................................................................... ص ٣٤٦  
مفتاح مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس...................................... ص ٣١٧  

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



الفهرس المصور٢٠

١
٢
٣

٤

٨٨

٥
٦
٧

مفاتيح التحكم في نظام الصوت عن بعد*١  
مفتاح التحدث*١  
مفاتيح الهاتف*١  

مفاتيح التحكم بالعداد................................................................. ص ١٠٧  
مفتاح التحكم بالمسافة بين سيارة وأخر*٢..................................... ص ٢٨٧، ٢٩٩  
............................... ص ٢٧٨ ٢*LDA مفتاح نظام التحذير من الخروج عن خط السير  

مفتاح نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً  
*٢........................................ ص ٣١١ نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
*٢.................... ص ٢٩٩ الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة 
التحكم بمد السرعات الكامل*٢..................................................... ص ٢٨٧
............................................................... ص ٢٢٢ مقابض تغيير التروس*٢  



٢١ الفهرس المصور

١

٢ ٣ ٤ ٥

٧

٦
٨

٩

٨

١٠

......... ص ٣٣٧، ٣٤٢ مفاتيح التحكم بالزحف/مفتاح اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة  
مفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة VSC OFF.................................. ص ٤١١  
................................... ص ٣٣٤ مفتاح إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية  
................................................... ص ٢٢١ مفتاح وضع االنطالق بالترس الثاني  
مفتاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت............................................ ص ٣٣٣  
مفاتيح اختيار االرتفاع/إيقاف التحكم باالرتفاع....................................... ص ٣٢٥  
مفتاح اختيار وضع القيادة.............................................................. ص ٣١٤  
......................................... ص ٤٥٣ مفاتيح أجهزة تدفئة/تهوية المقاعد األمامية*٢  
مفتاح جهاز تدفئة عجلة القيادة*٢...................................................... ص ٤٥٤  
.......................................... ص ٤٢٨ ١*Remote Touch وحدة التحكم عن بعد  

*١: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».
*٢: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



الفهرس المصور٢٢

التجهيزات الداخلية (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) ■

٣٤٤

٧٥

٢

١٦

٩

٨١٣

١١

١٢١٠ ٥٦٥

........................ ص ٤٥ SRS األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  
........................................................................ ص ٣٤ حشيات األرضية  
....................................................................... ص ١٥٩ المقاعد األمامية  
....................................................................... ص ١٦١ المقاعد الخلفية  
مساند الرأس.......................................................................... ص ١٧٥  
.......................................................................... ص ٣٨ أحزمة المقاعد  
..................................................................... ص ٤٧٢ صندوق التبريد*١  
أزرار التأمين الداخلية.................................................................. ص ١٣٤  
حامالت األكواب..................................................................... ص ٤٦١  
................................................................... ص ٤٦١ الصناديق االحتياطية  
............................................................ ص ٤٥٠ نظام تكييف الهواء الخلفي  

نظام التسلية لركاب المقاعد الخلفية*١، ٢  
........................................................................ ص ٤٨٨ مقابض اإلسناد  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به
*٢: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



٢٣ الفهرس المصور

٤ ٥ ٦

١ ٢ ٣
......................................................... ص ١٨٠ المرآة الداخلية للرؤية الخلفية  
................................................................... ص ٤٧٤ حاجبات الشمس*١  
مرايا الزينة............................................................................. ص ٤٧٤  
المصابيح الشخصية/ الداخلية*٢...................................................... ص ٤٥٧  
مفاتيح النافذة السقفية*٣............................................................... ص ١٨٩  
........................................... ص ٩٠ مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر الميالن  

*١:  باسـتثناء السـيارات الخاصـة بتايـوان: ال تقـم مطلقـاً 
باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على 
مقعـد محمي بكيس هوائي فعـال أمامه، والقيام بذلك 
قـد يؤدي إلى وفـاة الطفل أو تعرضـه إلصابة خطيرة. 

(← ص ٧٩)

السـيارات الخاصة بتايوان: ال تضع الرضيع أو الطفل 
علـى مقعـد الراكب األمامي. باسـتثناء مقعـد الراكب 
األمامـي، ال تقـم مطلقاً باسـتعمال نظـام تقييد حركة 
الطفل المتجه للخلف على مقعد محمي بكيس هوائي 
فعـال أمامه، والقيام بذلك قد يؤدي إلى وفاة الطفل أو 

تعرضه إلصابة خطيرة. (← ص ٨١)
*٢: الشكل التوضيحي يبين المصابيح المركبة في الجهة األمامية، ولكنها مركبة أيضاً في الجهة الخلفية.

*٣: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



الفهرس المصور٢٤

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■
٦٣ ٤٧١٨١٢ ١٣

٢ ٥ ٩١٠١١
................................................................. ص ٢١٤ مفتاح تشغيل المحرك  
بدء تشغيل المحرك/تغيير األوضاع.................................................... ص ٢١٤
إيقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ.................................................... ص ٥٦٩
.......................................................... ص ٦٠٣ عند تعذر بدء تشغيل المحرك
رسائل التحذير......................................................................... ص ٥٨٦
ذراع تبديل السرعات.................................................................. ص ٢٢٠  
........................................................ ص ٢٢٠ تحويل وضع جهاز نقل الحركة
تنبيهات احتياطية حول القطر........................................................... ص ٥٧١
عندما ال يتحرك ذراع تبديل السرعات.................................................. ص ٢٢٥
العدادات.............................................................................. ص ١٠١  
قراءة العدادات/ضبط ضوء لوحة أجهزة التحكم والمقاييس........................... ص ١٠١
أضواء/مؤشرات التحذير................................................................ ص ٩٤
عند إضاءة أضواء التحذير.............................................................. ص ٥٧٩



٢٥ الفهرس المصور

شاشة العرض المتعددة المعلومات.................................................... ص ١٠٥  
شاشة العرض.......................................................................... ص ١٠٥
............................................................. ص ٥٨٦ عند عرض رسائل التحذير
فرامل االنتظار......................................................................... ص ٢٢٨  
...................................................................... ص ٢٢٨ التعشيق/التحرير
.................................................... ص ٤٢٠ تنبيهات احتياطية حول فصل الشتاء
.......................................................... ص ٢٣٠، ٥٨٦ صوت/رسالة التحذير
............................................................... ص ٢٢٧ ذراع إشارة االنعطاف*١  
................................................... ص ٢٣١ مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية*١  

المصابيح األمامية الرئيسية/المصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة/مصابيح
...................... ص ٢٣١  مؤخرة السيارة/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار
مصابيح الضباب األمامية/مصابيح الضباب الخلفية.................................... ص ٢٤٤
............................................ ص ٢٤٧ مفتاح ماسحات وغسالة الزجاج األمامي*١  
مفتاح ماسحة وغسالة النافذة الخلفية*١................................................ ص ٢٥٢  
االستعمال...................................................................... ص ٢٤٧، ٢٥٢
إضافة سائل الغسالة.................................................................... ص ٥٣٣
................................................... ص ٤٩٧ تنبيهات احتياطية حول غسل السيارة
مفتاح وماض التحذير من الخطر....................................................... ص ٥٦٨  
............................................................ ص ٢٥٦ فاتح باب فتحة تعبئة الوقود  
ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك.................................................. ص ٥٢٠  
....................... ص ١٧٨ مفتاح التحكم في عجلة القيادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصير  
الضبط................................................................................. ص ١٧٨
.................................................................... ص ١٧٠ ذاكرة موضع القيادة
نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي.................................................... ص ٤٣٦  
االستعمال............................................................................. ص ٤٣٦
............................................................ ص ٤٤٣ مزيل ضباب النافذة الخلفية

نظام الصوت*٢  
النظام الاليدوي*٢  

*١: قد تكون مركبة على الجانب المقابل وفقاً للمنطقة التي تباع فيها السيارة.

*٢: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



الفهرس المصور٢٦

المفاتيح (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■

٦

٥

١
٢

٣

٤

٧ ٨ ٩
١٠

١١ ١٢

................................................ ص ١٨٢ مفاتيح المرايا الخارجية للرؤية الخلفية  
.................................................................... ص ١٨٦ مفتاح تأمين النافذة  
..................................................................... ص ١٣٤ مفتاح تأمين الباب  
................................................................... ص ١٨٦ مفاتيح النوافذ اآللية  
أزرار ذاكرة موضع القيادة.............................................................. ص ١٧٠  
.......................................................... ص ٣٢٥ مفتاح وضع الوصول بسهولة  
مفاتيح وظيفة العرض العلوي HUD.................................................. ص ١١٥  
............................................... ص ٢٥٥ مفتاح منظف المصابيح األمامية الرئيسية  
......................................................... ص ٢٤٠ مفتاح الشعاع العالي التلقائي*  
.................................................... ص ٢٣٥ مفتاح نظام الشعاع العالي التكيفي*  
............................................................... ص ٥٧ “RSCA OFF” المفتاح  
................................. ص ١٠٣ قرص التحكم بإضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس  
............................... ص ١٠٢ زر عداد المسافة/عداد الرحلة وإعادة ضبط عداد الرحلة  



٢٧ الفهرس المصور

١

٢

٥ ٤

٦ ٧

٣

مفتاح إعادة ضبط وظيفة تحذير ضغط نفخ اإلطار*..................................... ص ٥٣٨  
مفتاح نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS*..................................... ص ٢٦٦  
مفتاح تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران المحرك بسرعة التعشيقية*................... ص ٤٤٣  
............................................................. ص ١٣٩ مفتاح الباب الخلفي اآللي  
مفتاح الباب الخلفي اآللي الرئيسي..................................................... ص ١٣٩  
مفتاح VIEW......................................................................... ص ٣٤٦  
مفتاح مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس...................................... ص ٣١٧  

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



الفهرس المصور٢٨

١
٢
٣

٤

٨٨

٥
٦
٧

مفاتيح التحكم في نظام الصوت عن بعد*١  
مفتاح التحدث*١  
مفاتيح الهاتف*١  

مفاتيح التحكم بالعداد................................................................. ص ١٠٧  
مفتاح التحكم بالمسافة بين سيارة وأخر*٢........................................... ص ٢٨٧  
.............................. ص ٢٧٨ ٢*LDA مفتاح جهاز التحذير من الخروج عن خط السير  

مفتاح نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً  
*٢........................................ ص ٣١١ نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
*٢.................... ص ٢٩٩ الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة 
التحكم بمد السرعات الكامل*٢..................................................... ص ٢٨٧
............................................................... ص ٢٢٢ مقابض تغيير التروس*٢  



٢٩ الفهرس المصور

١

٢ ٣ ٤ ٥

٧

٦٨

٩

٨

١٠

مفاتيح اختيار االرتفاع/إيقاف التحكم باالرتفاع....................................... ص ٣٢٥  
مفتاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت............................................ ص ٣٣٣  
................................................... ص ٢٢١ مفتاح وضع االنطالق بالترس الثاني  
................................... ص ٣٣٤ مفتاح إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية  
مفتاح إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة VSC OFF.................................. ص ٤١١  
......... ص ٣٣٧، ٣٤٢ مفاتيح التحكم بالزحف/مفتاح اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة  
مفتاح اختيار وضع القيادة.............................................................. ص ٣١٤  
......................................... ص ٤٥٣ مفاتيح أجهزة تدفئة/تهوية المقاعد األمامية*٢  
مفتاح جهاز تدفئة عجلة القيادة*٢...................................................... ص ٤٥٤  
.......................................... ص ٤٢٨ ١*Remote Touch وحدة التحكم عن بعد  

*١: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».
*٢: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



الفهرس المصور٣٠

التجهيزات الداخلية (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) ■
٥٦٥ ٦ ٥٨١٧ ١٠١٢

٢ ٩ ٣ ٤٤١١

١٣

........................ ص ٤٥ SRS األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  
........................................................................ ص ٣٤ حشيات األرضية  
....................................................................... ص ١٥٩ المقاعد األمامية  
....................................................................... ص ١٦١ المقاعد الخلفية  
مساند الرأس.......................................................................... ص ١٧٥  
.......................................................................... ص ٣٨ أحزمة المقاعد  
صندوق التبريد........................................................................ ص ٤٦١  
أزرار التأمين الداخلية.................................................................. ص ١٣٤  
حامالت األكواب..................................................................... ص ٤٦١  
................................................................... ص ٤٦١ الصناديق االحتياطية  
............................................................ ص ٤٥٠ نظام تكييف الهواء الخلفي  

نظام التسلية لركاب المقاعد الخلفية*١، ٢  
........................................................................ ص ٤٨٨ مقابض اإلسناد  

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به
*٢: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



٣١ الفهرس المصور

٤ ٥ ٦

١٢٣
......................................................... ص ١٨٠ المرآة الداخلية للرؤية الخلفية  
................................................................... ص ٤٧٤ حاجبات الشمس*١  
مرايا الزينة............................................................................. ص ٤٧٤  
المصابيح الشخصية/ الداخلية*٢...................................................... ص ٤٥٧  
مفاتيح النافذة السقفية*٣............................................................... ص ١٨٩  
........................................... ص ٩٠ مفتاح إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر الميالن  

*١:  ال تقم مطلقاً باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتجه 
للخلـف على مقعد محمي بكيـس هوائي فعال أمامه، 
والقيـام بذلـك قد يـؤدي إلى وفـاة الطفـل أو تعرضه 

إلصابة خطيرة. (← ص ٧٩)

*٢: الشكل التوضيحي يبين المصابيح المركبة في الجهة األمامية، ولكنها مركبة أيضاً في الجهة الخلفية.
*٣: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



الفهرس المصور٣٢



٣٣
١لضمان السالمة واألمان

لضمان السالمة عند االستعمال  .١-١
٣٤ .......................... قبل بدء القيادة
٣٦ .................... لضمان القيادة اآلمنة
أحزمة المقاعد.......................... ٣٨

األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد 
٤٥ ................SRS الحركة التكميلي

نظام ضبط الكيس الهوائي على وضع 
٥٨ ............... التشغيل/اإليقاف يدوياً
٦٠ ........ معلومات ضمان سالمة األطفال
٦١ .............. أنظمة تقييد حركة األطفال
تركيب أنظمة تقييد حركة األطفال....... ٧١
٨٣ ... التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم

النظام المانع للسرقة  .١-٢
النظام المانع لتشغيل المحرك........... ٨٤
نظام التحذير............................ ٨٧



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٣٤

قبل بدء القيادة
حشية األرضية

ال تقم باستعمال إال حشية األرضية المصممة خصوصاً لسيارتك. قم بتثبيتها بإحكام في مكانها المحدد 
على سجادة األرضية األصلية.

قـم بتركيـب خطاطيـف (مشـابك) التثبيت في   ١
ثقوب حشية األرضية.

قـم بتدويـر المقبـض العلـوي الخـاص بـكل   ٢
خطاف (مشبك) التثبيت لتثبيت حشية األرضية 

في مكانها.
. *: قم دائماً بمحاذاة العالمات 

*

قد يختلف شكل خطاطيف (مشابك) التثبيت عن ذلك المبين في الشكل التوضيحي.



٣٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي إلى انزالق حشـية األرضية الخاصة بالسـائق مما يعيق تشـغيل الدواسـات أثناء 
القيادة، األمر الذي قد يتسـبب في زيادة سـرعة السـيارة بصورة غير مقصودة أو صعوبة في إيقاف السيارة. قد يؤدي 

ذلك إلى وقوع حادث، مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عند تركيب حشية األرضية الخاصة بالسائق ■

ال تقم باستعمال حشية األرضية المصممة للسيارات األخر، حتى إذا كانت من النوع األصلي من لكزس. ●
قم باستعمال حشية األرضية المصممة لمقعد السائق فقط. ●
قم دائماً بتركيب حشية األرضية بإحكام باستعمال خطاطيف (مشابك) التثبيت المرفقة. ●
ال تقم باستعمال أكثر من حشية واحدة على سجادة األرضية. ●
ال تقم بوضع حشية األرضية رأساً على عقب. ●

قبل بدء القيادة ■
تأكـد من كـون حشـية األرضيـة مثبتة بإحـكام فـي مكانها  ●

الصحيـح باسـتعمال جميـع خطاطيف (مشـابك) التثبيت 
المرفقـة. تأكد من تنفيذ هذا الفحص خصوصاً بعد تنظيف 

األرضية.
عندمـا يكـون المحرك متوقفاً عـن الدوران مـع كون ذراع  ●

تبديـل السـرعات في وضع االنتظار P، اضغط كل دواسـة 
إلى آخر شـوطها للتأكد من عدم تداخل حشية األرضية مع 

عملية تشغيلها.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٣٦

لضمان القيادة اآلمنة

لضمان القيادة اآلمنة، اضبط وسادة المقعد والمرآة على الموضع المناسب قبل القيادة.

موضع القيادة الصحيح
اضبـط زاوية ظهر المقعد بحيث تكون جالسـاً   

بوضع قائم وال تكون منحنياً لألمام. 
(← ص ١٥٩)

اضبـط المقعـد بحيث يمكنك ضغط الدواسـة   
إلى آخر شـوطها وثني ذراعيك قليالً من الكوع 

عند مسك عجلة القيادة. (← ص ١٥٩)
قم بتأمين مسـند الرأس فـي مكان بحيث يكون   
مركز مسند الرأس أقرب الى الجزء العلوي من 

أذنيك. (← ص ١٧٥)
اربط حزام المقعد بصورة صحيحة. (← ص ٣٨)  

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
تأكد من أن جميع من في السيارة يرتدون أحزمة المقاعد الخاصة بهم قبل قيادة السيارة. (← ص ٣٨)

قـم باسـتعمال نظام تقييـد حركة الطفل المالئم للطفل الى أن يبلغ ويكبر الـى الحد الذي يمكنه من ربط 
حزام المقعد المركب في السيارة. (← ص ٦١)



٣٧ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

ضبط المرايا
تأكـد من أنك تسـتطيع أن تـر المنظـر الخلفي بوضوح بواسـطة ضبط مرايـا الرؤية الخلفيـة الداخلية 

والخارجية بصورة صحيحة. (← ص ١٨٠، ١٨٢)

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم القيام بذلك قد يؤدي الى الوفاة أو إصابات خطيرة.

ال تقم بضبط موضع مقعد السائق أثناء قيادة السيارة. ●
القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

ال تقم بوضع أية وسادة بين ظهر السائق أو الراكب وظهر المقعد. ●
قد تعيق الحصول على الموضع الصحيح مما يقلل فعالية حزام المقعد ومسند الرأس.

ال تقم بوضع أي شيء تحت المقاعد األمامية. ●
إذا قمت بوضع أي شيء تحت المقاعد األمامية، قد يتم احتباسه بين مكونات المقعد مما يعيق تأمين المقعد 

. في مكانه بإحكام. قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث وقد يتم تلف آلية الضبط أيضاً
قم دائماً بمراعاة حد السرعة القانوني عند القيادة على الطرق العمومية. ●
أثناء القيادة لمسافة طويلة زائدة، خذ قسطاً من الراحة في فترات منتظمة قبل أن تشعر بالتعب. ●

كذلك، إذا شـعرت بالتعب أو النعاس أثناء القيادة، ال تجبر نفسـك على القيادة بصورة مستمرة وخذ قسطاً من 
. الراحة فوراً



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٣٨

أحزمة المقاعد

تأكد من أن جميع من في السيارة يرتدون أحزمة المقاعد الخاصة بهم قبل قيادة السيارة.

االستعمال الصحيح ألحزمة المقاعد
قـم بتمديـد حـزام الكتـف بحيث يكـون على  ●

امتـداد كتفك تمامـاً وليس مالمسـاً لرقبتك أو 
منحرفاً عن كتفك.

ضع حـزام الحضـن فـي أدنى مسـتو ممكن  ●
فوق الوركين.

اضبط موضع ظهر المقعد. اجلس على المعقد  ●
بوضع قائم ومستند على المقعد بقدر كاف.

ال تقم بإلواء حزام المقعد. ●
شد حزام المقعد وتحريره (باستثناء مقعد الصف الثالث األوسط)

لشـد حزام المقعـد، ادفع اللوحة في المشـبك   
الى أن تسمع صوت طقة.

لتحرير حزام المقعد، اضغط زر التحرير.  

زر التحرير



٣٩ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

شد وتحرير حزام مقعد الصف الثالث األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
اسحب اللسان للخارج.  ١

اللسان ب

اللسان أ

ادفـع اللسـان ب في المشـبك ب حتى تسـمع   ٢
صوت طقة.

اللسان ب

المشبك ب

ادفع اللسـان أ في المشبك أ حتى تسمع صوت   ٣
طقة.

للتحرير، اضغط زر التحرير الموجود على المشبك 
أ.

زر التحرير
اللسان أ

المشبك أ



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٠

تحرير وتخزين حزام مقعد الصف الثالث األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
اضغط زر التحرير الموجود على المشبك أ.  ١

المشبك أ

قم بإدخال المفتاح الميكانيكي أو اللسـان أ في   ٢
المشبك ب.

عنـد تحرير وتخزين حـزام المقعد، امسـك الحزام 
أثناء لفه بلطف.

اللسان أ

المشبك ب

المشبك ب

قم بتخزين اللسان أ واللسان ب معاً في الحامل   ٣
الخاص بهما.

إلعـادة ربـط حـزام المقعـد، قـم بتنفيـذ اإلجـراء 
المذكـور أعاله عكسـياً، بواسـطة سـحب األلسـنة 

اللسان أوإدخال اللسان ب في المشبك ب.

اللسان ب



٤١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

ضبط ارتفاع مرتكز حزام الكتف (المقاعد األمامية ومقعدا الصف الثاني األيمن 
واأليسر)

ادفع مرتكز حزام الكتف لألسفل مع االحتفاظ   
. بزر التحرير مضغوطاً

اسحب مرتكز حزام الكتف لألعلى.  
قـم بتحريـك ضابطة االرتفـاع لألعلى أو لألسـفل 

حسب طلبك الى ان تسمع صوت طقة.

أنظمة شد حزام المقعد مسبقاً (المقاعد األمامية ومقعدا الصف الثاني األيمن واأليسر)
يسـاعد نظـام شـد حـزام المقعد مسـبقاً علـى قيام 
بسـرعة  الـركاب  حركـة  بتقييـد  المقاعـد  أحزمـة 
بواسـطة لف أحزمـة المقاعد عند تعرض السـيارة 
ألنواع معينة من االصطدامات األمامية الشديدة أو 

انقالب السيارة.
ال يعمـل نظام شـد حـزام المقعد مسـبقاً عنـد وقوع 
اصطدام أمامي طفيف أو اصطدام جانبي أو اصطدام 

خلفي.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٢

■ (ELR) آلية تأمين لف الحزام عند الطوارئ
تقـوم هذه اآللية بتأمين الحزام عند وقوع صدمة مفاجئة أو تعشـيق الفرامل فجـأة. قد تقوم بتأمين الحزام أيضاً عند 
انحناءك لألمام بسرعة عالية. حركة جسمك العادية تسمح للحزام باالمتداد حيث يمكنك تحريك جسمك بحرية.

عندما ال يمكن تمديد حزام مقعد الصف الثالث األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
قم بوضع أصابعك بين حزام المقعد والحامل.

اسـحب حزام المقعد بقوة باالتجاه المشـار إليه بالسهم ومن 
ثم ارفع أصابعك عنه لفك تأمينه.

حزام المقعد والطفل ■
. أحزمة المقاعد المركبة في سيارتك مصممة للبالغين أساساً

قـم باسـتعمال نظام تقييد حركـة الطفل المالئم للطفل الـى أن يبلغ ويكبر الى الحد الـذي يمكنه من ربط حزام  ●
المقعد المركب في السيارة بصورة صحيحة. (← ص ٦١)

عند بلوغ الطفل الى الحد الذي يمكنه من شد حزام المقعد المركب في السيارة بشكل مناسب، اتبع التعليمات  ●
الواردة في ص ٣٨ بخصوص استعمال حزام المقعد.

استبدال حزام المقعد بعد تشغيل نظام شد حزام المقعد مسبقاً ■
إذا تعرضـت السـيارة الصطدامات متعددة، يعمل نظام شـد حزام المقعد مسـبقاً عند وقـوع االصطدام األول ولن 

يعمل عند وقوع االصطدامات المتتالية.
القوانين الخاصة بأحزمة المقاعد ■

عنـد وجـود قوانيـن خاصـة بأحزمة المقاعد فـي بلدك، يرجى استشـارة وكيل لكـزس بخصوص اسـتبدال أحزمة 
المقاعد أو تركيبها.



٤٣ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطية التاليـة للتقليل من خطـر تعرض الذين في السـيارة إلصابة عند تعشـيق الفرامل 
بصورة مفاجئة أو انحراف مفاجئ للسيارة أو في حالة وقوع حادث.

اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو إصابات خطيرة.
ربط حزام المقعد ■

تأكد من قيام جميع الركاب بربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم. ●
● . اربط حزام المقعد بصورة صحيحة دائماً
ينبغـي اسـتعمال كل حزام المقعد من قبل شـخص واحد فقط. ال تقم باسـتعمال حـزام مقعد واحد ألكثر من  ●

شخص واحد في آن واحد بما في ذلك األطفال.
●  . السيارات الخاصة بتايوان: يوصى بضرورة جلوس األطفال في المقعد الخلفي واستعمال حزام المقعد دائماً

ولكن، إذا لم يكبر الطفل بحيث يمكنه ربط حزام المقعد المركب في السـيارة، تأكد من جلوسـه على المقعد 
الخلفي واستعمل نظام تقييد حركة الطفل المناسب.

باسـتثناء السـيارات الخاصة بتايوان: يوصـى بضرورة جلوس األطفـال في المقعد الخلفي واسـتعمال حزام  ●
. المقعد و/أو نظام تقييد حركة الطفل المالئم دائماً

للحصول على موضع الجلوس المالئم، ال تقم بإمالة ظهر المقعد أكثر من الالزم. يتسـم حزام المقعد بمزيد  ●
من الفعالية عندما يكون الركاب جالسين بوضع قائم وفي الجزء الخلفي من المقعد بقدر اإلمكان.

ال تقم بربط حزام الكتف تحت ذراعك. ●
● . اربط حزام المقعد بوضع منخفض ومريح عبر الوركين دائماً

المرأة الحامل ■
احصل على استشـارة طبية ومن ثم اربط حزام المقعد بصورة 

صحيحة. (← ص ٣٨)
 ينبغي على المرأة الحامل ربط حزام الحضن في أدنى مستو
ممكن فـوق الوركين كما هو الحال للركاب اآلخرين، كذلك 
ينبغـي عليها تمديد حـزام الكتف تماماً فـوق الكتف وتجنب 

مالمسة الحزام لمنطقة البطن.
إذا لـم يتم ربـط حزام المقعد بصورة صحيحـة، فإنه قد يؤدي 
إلـى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيـرة ليس للمرأة الحامل 
فقـط بل للجنيـن أيضاً عند تعشـيق الفرامل فجـأة أو انحراف 

السيارة إلى أحد االتجاهين فجأة أو وقوع اصطدام.

أشخاص يعانون من أمراض ■
احصل على استشارة طبية ومن ثم اربط حزام المقعد بصورة صحيحة. (← ص ٣٨)



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٤

عند وجود أطفال في السيارة ■
ال تسـمح لألطفـال بالعبـث بحزام المقعـد. إذا أصبح حزام المقعد ملتويـاً حول عنق الطفل، فإنـه قد يؤدي إلى 

اختناق الطفل أو تعرضه إلصابات أخر خطيرة قد تسبب الوفاة.
إذا حدث هذا ولم تتمكن من فك تأمين المشبك، فينبغي استعمال مقص لقطع الحزام.

أنظمة شد أحزمة المقاعد مسبقاً ■
عند تشـغيل نظام شـد حزام المقعد مسـبقاً، يضيء ضوء التحذير من نظام تقييد الحركة التكميلي SRS. في تلك 

الحالة، ال يعود باإلمكان استعمال حزام المقعد وينبغي استبداله لد وكيل لكزس.
مرتكز حزام الكتف القابل للضبط ■

تأكد دائماً من أن حزام الكتف مشدود عبر منتصف كتفك. ينبغي شد الحزام بعيداً عن العنق ولكن بدون انزالقه 
عـن الكتـف. عدم القيام بذلـك يقلل من فعالية حزام المقعد، مما يؤدي إلى الوفـاة أو التعرض إلصابات خطيرة 

عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السيارة بشكل مفاجئ أو في حالة وقوع حادث. (← ص ٤١)
عند استخدام حزام مقعد الصف الثالث األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

ال تقـم باسـتعمال حـزام مقعد الصـف الثالث األوسـط حين 
يكـون أي من المشـابك غير مثبت. تثبيت مشـبك واحد فقط 
يمكـن أن يؤدي إلـى الوفـاة أو اإلصابة الخطيرة عند تعشـيق 
الفرامـل بصـورة مفاجئـة أو انحـراف مفاجئ للسـيارة أو في 

حالة وقوع حادث.

تلف أو اهتراء حزام المقعد ■
ال تقم بإتالف أحزمة المقاعد بواسطة احتباس الحزام أو لوحته أو مشبكه بالباب. ●
افحص نظام أحزمة المقاعد في فترات منتظمة. افحصها بحثا عن القطع واالهتراء واألجزاء المرتخية. ال تقم  ●

باستعمال حزام المقعد التالف الى أن يتم استبداله. حزام المقعد التالف ال يمكن أن يحمي الراكب من الوفاة 
أو إصابات خطيرة.

● . تأكد من أن يتأمن الحزام باللوحة بإحكام ويجب أن ال يكون الحزام ملتوياً
إذا لم يعمل حزام المقعد بصورة صحيحة، قم باستشارة وكيل لكزس على الفور.

قم باسـتبدال مجموعة المقاعد بما فيها أحزمة المقاعد إذا تعرضت سـيارتك لحادث شديد حتى إذا لم يوجد  ●
تلف واضح فيها.

ال تحـاول تركيـب أحزمـة المقاعـد أو نزعها أو تعديلهـا أو فكها أو التخلـص منها بنفسـك. اطلب من وكيل  ●
لكزس القيام بعمليات التصليح. التعامل غير الصحيح معها يمكن أن يؤدي إلى التشغيل غير الصحيح.



٤٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

SRS األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

تنتفـخ األكيـاس الهوائية المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلي SRS عند تعرض السـيارة ألنواع 
معينة من الصدمات الشـديدة التي تتسـبب في تعرض من في السيارة إلصابات خطيرة. تعمل األكياس 

الهوائية مع أحزمة المقاعد للمساعدة على تقليل خطر الوفاة أو إصابات خطيرة.

 

١
١

٢

٢
٣

٣ ٤

٤

٥

◆ SRS األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
الكيس الهوائي الخاص بالسائق/الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي المتضمنان في نظام   

SRS تقييد الحركة التكميلي
يمكـن أن يسـاعد على حماية رأس وصدر السـائق والراكب األمامي مـن االرتطام بالتجهيزات 

الداخلية
SRS األكياس الهوائية الخاصة بالركبة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  

يمكن أن تساعد على حماية السائق والراكب األمامي



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٤٦

◆ SRS األكياس الهوائية الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
SRS األكياس الهوائية األمامية الجانبية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  

يمكن أن تساعد على حماية جذع الراكب األمامي والسائق
SRS األكياس الهوائية الخلفية الجانبية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  
يمكن أن تساعد على حماية جذع ركاب مقعدي الصف الثاني األيمن واأليسر

SRS األكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي  
يمكن أن تساعد على حماية رؤوس راكبي المقعدين األيمن واأليسر أساساً



٤٧ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

مكونات نظام األكياس الهوائية

١ ٣ ٢ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٥ ٢ ٧ ٨١٨ ١٧ ١٩ ١٩

٤١ ١٤١٥١٠١١١٦١٤١٣١٢١٣
األكياس الهوائية الخاصة بالركبة  

األكياس الهوائية العلوية  
الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي  

(البـاب  الجانبيـة  الصدمـات  مستشـعرات   
األمامي)

األكياس الهوائية األمامية الجانبية  
ضوء التحذير من نظام تقييد الحركة التكميلي   

“RSCA OFF” وضوء المؤشر SRS

مستشعرات الصدمات الجانبية (في الخلف)   
األكيـاس الهوائية الخلفيـة الجانبية (الخاصة   

بمقعدي الصف الثاني األيمن واأليسر)
الكيس الهوائي الخاص بالسائق  
مفتاح مشبك حزام مقعد السائق  

مستشعر ضمان السالمة (في الخلف)  
مجموعة مستشعرات األكياس الهوائية  

مستشعرات الصدمات األمامية  
أنظمة شـد حزام المقعد مسـبقاً وأنظمة تحديد   

القوة (المقاعد األمامية)
مستشعر موضع مقعد السائق  

“RSCA OFF” المفتاح  
 “AIR و “AIR BAG ON” أضـواء المؤشـر  

”BAG ON (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)

وضـع  علـى  الهوائـي  الكيـس  ضبـط  مفتـاح   
التشـغيل/اإليقاف يدويـاً (إذا كانت سـيارتك 

مجهزة به)
أنظمة شـد حزام المقعد مسـبقاً (مقعدا الصف   

الثاني األيمن واألسير)
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المكونات الرئيسية الخاصة باألكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS موضحة 
أعـاله. يتـم التحكم فـي األكيـاس الهوائية المتضمنـة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS بواسـطة 
مجموعـة مستشـعرات األكياس الهوائية. عند انتفـاخ األكياس الهوائية، يتم ملء األكيـاس الهوائية بغاز 

غير ضار بسبب رد الفعل الكيميائي في النافخات للمساعدة على تقييد حركة الركاب.

■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
قـم بمراعاة التنبيهات االحتياطيـة التالية بخصوص األكياس الهوائية المتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي 

 .SRS
اإلخفاق في قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو إصابات خطيرة.

ينبغي على السائق وجميع الركاب أن يربطوا أحزمة المقاعد الخاصة بهم بصورة صحيحة. ●
تعتبـر األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS وسـيلة تكميلية مصممة لالسـتعمال 

مع أحزمة المقاعد.
ينتفخ الكيس الهوائي الخاص بالسائق المتضمن في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS بقوة كبيرة، مما يمكن  ●

أن يؤدي الى الوفاة أو إصابات خطيرة خصوصاً إذا كان السائق قريباً جداً من الكيس الهوائي.
بما أن الكيس الهوائي الخاص بالسائق يمتد بمقدار mm 75 - 50 (٥٠ الى ٧٥ مم) عند انتفاخه بالمرحلة 
األولـى، وهـي منطقـة خطيرة، فإن جلوسـك في المقعد بعيـداً عن الكيـس الهوائي الخاص بالسـائق بمقدار 
mm 250 (٢٥٠ مم) يوفر لك المسـافة اآلمنة. يتم قياس هذه المسـافة من مركز عجلة القيادة الى صدرك. 
إذا كانت المسافة بينهما أقل من mm 250 (٢٥٠ مم)، ينبغي تغيير موضع الجلوس بواسطة بعض الطرق:

قم بتحريك مقعدك للخلف بقدر اإلمكان مع التأكد من إمكانية ضغط الدواسات بسهولة.• 
. بالرغم من اختالف التصاميم من سـيارة الى أخر، يمكن لمعظم السـائقين •  قـم بإمالـة ظهر المقعد قليالً

تحقيق المسافة البالغة mm 250 (٢٥٠ مم) حتى عند ضبط مقعد السائق على الحد األقصى من الموضع 
األمامـي بمجـرد إمالـة ظهر المقعد الى حد مـا. إذا أدت إمالة ظهر مقعدك الى صعوبـة رؤية الطريق، ارفع 

موضع الجلوس باستعمال وسادة ثابتة غير زلقة أو ارفع المقعد إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الميزة.
إذا كانت عجلة القيادة من النوع القابل للضبط، قم بإمالتها لألسـفل. بهذا، يتم توجيه الكيس الهوائي نحو • 

صدرك بدالً من رأسك ورقبتك.
ينبغي ضبط المقعد كما هو موصى به أعاله مع التأكد من إمكانية التحكم في الدواسات وعجلة القيادة ورؤية 

أجهزة التحكم والمقاييس الموجودة على لوحة التحكم.
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
ينتفـخ الكيس الهوائي الخـاص بالراكب األمامي المتضمن في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS بقوة كبيرة  ●

ممـا يمكـن أن يـؤدي الى الوفـاة أو إصابـات خطيـرة إذا كان الراكب األمامي قريبـاً جداً من الكيـس الهوائي 
الخـاص بـه. ينبغي أن يكون مقعد الراكب األمامـي أبعد ما يمكن من الكيس الهوائي الخاص به بحيث يمكن 

ضبط ظهر المقعد على وضع قائم.
السـيارات الخاصـة بتايوان: إذا لم يكن األطفال أو الرضع جالسـين في مقاعدهـم أو مقيدين في أنظمة تقييد  ●

حركـة األطفـال بصـورة صحيحة، قد يـؤدي ذلك إلـى وفاتهم أو تعرضهـم إلصابة خطيرة عنـد انتفاخ كيس 
هوائـي. بالنسـبة للطفـل أو الرضيع الصغير جـداً الذي ال يوفر حـزام المقعد الحماية له، ينبغـي تثبيته بصورة 
صحيحة باسـتعمال نظـام تقييد حركة الطفل. تأكد مـن جلوس جميع الرضع واألطفال فـي المقاعد الخلفية 

وأن يكونوا مقيدين بصورة صحيحة. (← ص ٦١)
باسـتثناء السيارات الخاصة بتايوان: إذا لم يكن األطفال أو الرضع جالسين في مقاعدهم أو مقيدين في أنظمة  ●

تقييد حركة األطفال بصورة صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى وفاتهم أو تعرضهم إلصابة خطيرة عند انتفاخ كيس 
هوائـي. بالنسـبة للطفـل أو الرضيع الصغير جـداً الذي ال يوفر حـزام المقعد الحماية له، ينبغـي تثبيته بصورة 
صحيحـة باسـتعمال نظـام تقييد حركة الطفـل. كثيراً ما يوصى بضـرورة جلوس جميع الرضـع واألطفال في 
المقاعـد الخلفية وأن يكونوا مقيدين بصورة صحيحـة. المقاعد الخلفية تضمن للرضع واألطفال حماية أكثر 

مما في مقعد الراكب األمامي. (← ص ٦١)
ال تجلـس على حافـة المقعـد أو تنحني الى لوحـة أجهزة  ●

التحكم والمقاييس.

ال تسـمح للطفـل بالوقوف أمـام الكيـس الهوائي الخاص  ●
الحركـة  تقييـد  نظـام  فـي  المتضمـن  األمامـي  بالراكـب 

التكميلي SRS أو بالجلوس في حضن الراكب األمامي.
ال تسـمح لراكـب المقعـد األمامـي بوضع أي شـيء على  ●

ركبتيه.
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■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
ال تتكئ على الباب أو قضيب السقف الجانبي أو الدعامات  ●

األمامية والجانبية والخلفية.

ال تسـمح ألي راكـب بالركـوع علـى المقعـد بالقرب من  ●
الباب أو إخراج رأسه أو يديه من السيارة.

ال تقـم بربـط أو إسـناد أي أشـياء على المناطـق مثل لوحة  ●
أجهزة التحكم والمقاييس أو مركز عجلة القيادة المبطن أو 

الجزء السفلي من لوحة أجهزة التحكم والمقاييس. 
يمكـن أن تنقذف تلك المـواد عند انتفـاخ الكيس الهوائي 
بالراكـب  الخـاص  الهوائـي  والكيـس  بالسـائق  الخـاص 
األمامـي واألكياس الهوائية الخاصـة بالركبة المتضمنة في 

.SRS نظام تقييد الحركة التكميلي



٥١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

■ SRS تنبيهات احتياطية حول األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
ال تقـم بربـط أي شـيء إلـى المناطق مثل أي مـن األبواب  ●

والزجـاج األمامـي وزجـاج النافـذة الجانبيـة والدعامات 
األماميـة أو الجانبيـة أو الخلفية وقضيب السـقف الجانبي 

ومقبض اإلسناد.

ال تقم بتعليق حماالت الثياب أو أشياء صلبة على خطاطيف الثياب. يمكن أن تنقذف جميع تلك المواد، مما  ●
قـد يؤدي الـى الوفاة أو إصابات خطيرة عند انتفاخ األكياس الهوائية العلويـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة 

.SRS التكميلي
عند وجود غطاء الفينيل في المنطقة التي يتم منها نفخ الكيس الهوائي الخاص بالركبة المتضمن في نظام تقييد  ●

الحركة التكميلي SRS، تأكد من نزعه.
ال تقـم باسـتعمال كماليات المقعد التي تغطي األجزاء التي يتم منها نفـخ األكياس الهوائية الجانبية المتضمنة  ●

في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ألنها يمكن أن تعيق انتفاخ األكياس الهوائية. قد تؤدي تلك الكماليات 
الـى عدم انتفـاخ األكياس الهوائية الجانبية بصورة صحيحة أو إبطال النظام بنفسـه أو انتفاخ األكياس الهوائية 

الجانبية بصورة مصادفة مما يتسبب في الوفاة أو إصابات خطيرة.
ال تضـرب المنطقـة المركبة فيها مكونات الكيس الهوائي المتضمنة فـي نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو  ●

تعريضها لقوة زائدة.
.SRS القيام بذلك قد يتسبب في وقوع خلل في األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

ال تلمس أي مكونات األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS بعد انتفاخها مباشرة،  ●
ألنها قد تكون حارة.

إذا أصبـح التنفـس صعباً بعد انتفاخ األكيـاس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS، افتح  ●
. اغسـل أي من المخلفات  باباً أو نافذة إلدخال الهواء المنعش أو قم بمغادرة السـيارة إذا كان القيام بذلك آمناً

بالماء بأسرع ما يمكن لتفادي تهيج الجلد.
إذا كانـت المناطـق المركبـة فيها األكيـاس الهوائية الخاصـة بنظام تقييـد الحركة التكميلـي SRS مثل الجزء  ●

المبطـن مـن عجلة القيـادة والدعامات المبطنـة األماميـة والجانبية والخلفيـة مخدوشـة أو متصدعة، اطلب 
استبدالها من وكيل لكزس.
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تعديل مكونات األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو التخلص منها ■
ال تقم بالتخلص من سيارتك أو إجراء أي من التعديالت التالية بدون استشارة وكيل لكزس. قد تعمل األكياس 
الهوائيـة المتضمنـة في نظـام تقييد الحركة التكميلي SRS بصـورة غير صحيحة أو تنتفـخ بالخطأ مما يؤدي الى 

الوفاة أو إصابات خطيرة.
تركيب األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS ونزعها وفكها وتصليحها ●
عمليـات تصليـح عجلـة القيادة ولوحـة أجهزة القيـاس ولوحة أجهـزة التحكـم والمقاييس والمقاعـد وتنجيد  ●

المقاعد والدعامات األمامية والجانبية والخلفية وقضبان السقف الجانبية أو تعديلها أو نزعها أو استبدالها
تصليح واقية الوحل األمامية وواقية الصدمات األمامية ومقصورة الركاب الجانبية أو تعديلها ●
تركيب واقية الشبكة (أنواع مختلفة من القضبان) أو جرافات الثلج أو الونشات أو الحمالة السقفية لألمتعة ●
تعديل أجهزة التعليق للسيارة ●
تركيـب أجهـزة الكترونيـة مثل جهاز اسـتقبال وإرسـال السـلكي نقـال (نظام إرسـال الترددات الالسـلكية)  ●

CD ومشغالت اسطوانات محكمة

■ SRS إذا انتفخت األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
تنتفـخ األكيـاس الهوائيـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS بسـرعة عالية جداً بواسـطة غازات  ●

ساخنة، مما قد يؤدي إلى تعرض ركاب السيارة للخدوش أو الحروق أو الرضوض وغيرها. 
يتم إصدار ضجيج عال وانبعاث ذرات مسحوق أبيض. ●
إن األجزاء الخاصة باألكياس الهوائية (مركز عجلة القيادة المبطن وغطاء الكيس الهوائي والنافخ) باإلضافة الى  ●

المقاعـد األمامية وأجزاء األعمـدة األمامية والجانبية والخلفية وقضبان السـقف الجانبية قد تصبح حارة لبضع 
. دقائق. كما قد يكون الكيس الهوائي نفسه حاراً

قد يتصدع الزجاج األمامي. ●
الظـروف التي يتـم فيها نفخ األكياس الهوائية المتضمنـة في نظام تقييد الحركة التكميلـي SRS (األكياس الهوائية  ■

(SRS األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
سـتنتفخ األكيـاس الهوائيـة األماميـة المتضمنة في نظـام تقييـد الحركة التكميلـي SRS في حالـة وقوع صدمة  ●

تتجـاوز مسـتو الحد (مسـتو الشـدة الذي يسـاوي ذلك الناشـئ عن تعـرض السـيارة التي تتحرك بسـرعة 
km/h 30 - 20 (٢٠ - ٣٠ كم/ساعة) تقريباً الصطدام أمامي بجدار ثابت ال يتحرك أو يتشوه).

ولكن، تكون هذه السرعة الموصوفة أعلى الى حد كبير في الحاالت التالية:
إذا اصطدمت السيارة بشيء مثل سيارة مصفوفة أو عمود إشارة يمكن أن يتحرك أو يتشوه بالصدمة• 
إذا تعرضت السيارة الصطدام تحتي، على سبيل المثال، احتباس مقدمة السيارة أو دخولها تحت حوض التحميل بشاحنة• 

وفقاً لنوع التصادم، سيكون من الممكن تشغيل أنظمة شد حزام المقعد مسبقاً فقط. ●
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الظـروف التي يتـم فيها نفخ األكياس الهوائية المتضمنـة في نظام تقييد الحركة التكميلـي SRS (األكياس الهوائية  ■
(SRS الجانبية والعلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي

●  SRS سـتنتفخ األكياس الهوائية الجانبيـة واألكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظـام تقييد الحركة التكميلي
في حالة وقوع صدمة تتجاوز مسـتو الحد (مسـتو الشـدة الذي يسـاوي شـدة الصدمة الناشـئة عن تعرض 
مقصـورة السـيارة لالصطدام بواسـطة سـيارة أخـر وزنهـا kg 1500 (١٥٠٠ كجـم) تقريباً تتحرك بسـرعة 

km/h 30 - 20 (٢٠ – ٣٠ كم/ساعة) تقريباً بزاوية قائمة).

ستنتفخ األكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS في حالة وقوع انقالب السيارة. ●
تنتفـخ األكيـاس الهوائيـة الجانبيـة والعلويـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS فـي حالة وقوع  ●

اصطدامات أمامية شديدة.
الحـاالت األخـر التـي قد يتم فيهـا نفخ األكياس الهوائيـة المتضمنة في نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS عدا  ■

االصطدام
قـد تنتفـخ األكياس الهوائية األماميـة المتضمنة في نظام تقييـد الحركة التكميلي SRS/األكيـاس الهوائية الجانبية 
والعلويـة المتضمنـة فـي نظـام تقييد الحركـة التكميلي SRS أيضـاً إذا تعرض الجزء السـفلي من السـيارة لصدمة 

شديدة. بعض األمثلة موضحة في الشكل التوضيحي.
اصطـدام السـيارة برصيف أو حافة شـارع سـير المشـاة أو  ●

سطح صلب
سقوط السيارة في حفرة عميقة أو قفز السيارة فوقها ●
اصطدام السيارة باألرض بقوة أو سقوطها على األرض ●

قد تنتفخ األكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS في الظروف المبينة في الشـكل 
. التوضيحي أيضاً

تكون زاوية ميالن السـيارة الجانبي قريبة من مستو الحد  ●
الموصوف

انزالق السيارة واصطدامها برصيف حجري ●



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٤

■  SRS أنواع االصطدام التي قد ال يتم فيها نفخ األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
(SRS األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي)

األكيـاس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS غير مصممة لالنتفاخ عموماً حتى عند 
تعرض السيارة لالصطدام الجانبي أو الخلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرضت السيارة لالصطدام األمامي بسرعة 
منخفضـة. ولكـن عندما يؤدي اصطدام من أي نوع الى تقليل سـرعة السـيارة التقديمية بصـورة كافية، قد يتم نفخ 

.SRS األكياس الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب ●
تعرض السيارة لالصطدام من الخلف ●
انقالب السيارة ●

■  SRS أنواع االصطدام التي قد ال يتم فيها نفخ الكيس الهوائي الخاص بنظام تقييد الحركة التكميلي
(SRS األكياس الهوائية الجانبية واألكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي)

 SRS قـد ال تنتفـخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس الهوائية العلويـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
إذا تعرضـت السـيارة لالصطدام من الجانب بزوايا معينة أو تعرض جسـم السـيارة الجانبي غيـر مقصورة الركاب 

لالصطدام.
تعـرض جسـم السـيارة الجانبـي غيـر مقصـورة الـركاب  ●

لالصطدام من الجانب
تعرض السيارة لالصطدام من الجانب بصورة مائلة ●

ال تنتفـخ األكيـاس الهوائية الجانبيـة المتضمنة في نظام تقييد الحركـة التكميلي SRS عموماً عند تعرض السـيارة 
لالصطدام الخلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرضت السيارة لالصطدام الجانبي أو األمامي بسرعة منخفضة.

تعرض السيارة لالصطدام من الخلف ●
انقالب السيارة ●



٥٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

األكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS غير مصممة لالنتفاخ عموماً إذا تعرضت 
السيارة الصطدام خلفي أو لالصطدام باألرض أو إذا تعرضت السيارة الصطدام جانبي أو أمامي بسرعة منخفضة.

تعرض السيارة لالصطدام من الخلف ●
انقالب السيارة إلى األمام ●

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

● .SRS عند انتفاخ أي من األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي
إذا تلـف مقدمـة السـيارة أو تشـوه أو إذا تعرضت السـيارة  ●

الصطـدام غير شـديد بمـا فيـه الكفايـة النتفـاخ األكياس 
الهوائية األمامية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي 

.SRS

إذا تلف أو تشـوه جزء من الباب أو المنطقة المحيطة به أو  ●
إذا تعرضت السـيارة الصطدام غير شـديد بمـا فيه الكفاية 
النتفاخ األكيـاس الهوائية الجانبيـة والعلوية المتضمنة في 

.SRS نظام تقييد الحركة التكميلي



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٦
مركـز عجلـة القيـادة المبطن والجـزء القريب مـن الكيس  ●

الهوائـي الخـاص بالراكـب األمامـي المركـب فـي لوحة 
أجهزة التحكم والمقاييس أو الجزء السـفلي للوحة أجهزة 

التحكم والمقاييس مخدوش أو متصدع أو تالف.

سـطح المقاعـد المركب تحتـه الكيـس الهوائـي الجانبي  ●
مخدوش أو متصدع أو تالف.

جـزء من الدعامـات المبطنـة األمامية والجانبيـة والخلفية  ●
أو سـطوح السـقف الجانبية المبطنة المركبة فيها األكياس 

الهوائية العلوية مخدوش أو متصدع أو تالف.



٥٧ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

إبطال األكياس الهوائية العلوية المصممة لالنتفاخ عند انقالب السيارة
التشـغيل/اإليقاف  وضـع  علـى  لضبطهـا 

ON/OFF (احتفظ به مضغوطاً لبضع ثوان)
عندمـا  (فقـط   “RSCA OFF” المؤشـر  يضـيء 
يكـون مفتـاح تشـغيل المحـرك فـي وضع التشـغيل 

.(IGNITION ON

الخـاص  السـيارة  انقـالب  مستشـعر  ضبـط  سـيتم 
أحزمـة  شـد  وأنظمـة  العلويـة  الهوائيـة  باألكيـاس 
المقاعد على وضع التشـغيل تلقائياً لكل مرة يتم فيها 
ضبـط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل 

.IGNITION ON

ينبغي استعمال هذا المفتاح فقط عند ■
قيادة السـيارة في الظروف التي ال ترغب أن يتم فيها انتفاخ األكياس الهوائية (على سـبيل المثال، أثناء القيادة على 

.( الطرق الوعرة جداً
ظروف التشغيل عندما يكون المؤشر ”RSCA OFF“ مضيئاً ■

ال يتم تشغيل األكياس الهوائية العلوية ونظام شد حزام المقعد مسبقاً في حالة انقالب السيارة. ●
يتم نفخ األكياس الهوائية العلوية عند تعرض السيارة لصدمة جانبية شديدة. ●
سيتم تشغيل نظام شد حزام المقعد مسبقاً عند تعرض السيارة لتصادم أمامي شديد. ●

للقيادة العادية ■
تأكد من أن المؤشر ”RSCA OFF“ غير مضيء. إذا ظل مضيئاً، فإن الكيس الهوائي العلوي لن ينتفخ في حالة 

وقوع حادث، مما يؤدي إلى الوفاة أو إصابات خطيرة.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٥٨

∗ نظام ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً
يقـوم هـذا النظـام بإبطال الكيسـين الهوائيين األمامـي والجانبي الخاصيـن بالراكـب األمامي والكيس 

الهوائي الخاص بركبة الراكب األمامي.
قم بإبطال األكياس الهوائية عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي فقط.

بالراكـب  الخـاص  الهوائـي  الكيـس  مؤشـر   
“PASSENGER AIR BAG”

يضيء ضوء إشـارة ON عند ضبـط نظام األكياس 
الهوائيـة علـى وضـع التشـغيل ON. (فقـط عندما 
يكـون مفتـاح تشـغيل المحـرك في وضع التشـغيل 

(.IGNITION ON

١

١

وضـع  علـى  الهوائـي  الكيـس  ضبـط  مفتـاح   
٢التشغيل/اإليقاف يدوياً

إبطال الكيسين الهوائيين األمامي والجانبي الخاصين بالراكب األمامي والكيس 
الهوائي الخاص بركبة الراكب األمامي

قم بإدخال المفتاح الميكانيكي في الثقب وتدويره 
.OFF إلى وضع اإليقاف

يضيء ضوء إشـارة OFF. (فقط عندما يكون مفتاح 
 IGNITION تشـغيل المحرك فـي وضع التشـغيل

(.ON

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٥٩ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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١

■ “PASSENGER AIR BAG” المعلومات عن مؤشر الكيس الهوائي الخاص بالراكب
إذا حدث أي من المشاكل التالية، فإنه قد يشير إلى وجود خلل في النظام. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

● .OFF وال ON ال يضيء ال ضوء المؤشر
ال يتغير المؤشـر عند تغيير مفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدويا إلى وضع التشـغيل  ●

.OFF أو إلى وضع اإليقاف ON

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
لضمـان السـالمة، قـم دائماً بتركيـب نظام تقييد حركـة الطفل على المقعـد الخلفي. إذا لم تتمكن من اسـتعمال 
المقعـد الخلفـي، يمكنـك تركيب نظام تقييـد حركة الطفل على المقعـد األمامي فقط عندما يكـون مفتاح ضبط 

.OFF الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً مضبوطاً على وضع اإليقاف
إذا ظـل مفتـاح ضبط الكيس الهوائـي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً مضبوطاً على وضع التشـغيل، يمكن 

لصدمة قوية ناشئة عن انتفاخ الكيس الهوائي أن تتسبب في اإلصابة الخطيرة أو حتى الوفاة.
عندما ال يكون نظام تقييد حركة الطفل مركباً على مقعد الراكب األمامي ■

.ON تأكد من ضبط مفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشغيل/اإليقاف يدوياً على وضع التشغيل
إذا ظـل مضبوطـاً على وضع اإليقاف، قد ال ينتفخ الكيس الهوائي في حالـة وقوع حادث مما يؤدي إلى اإلصابة 

الخطيرة أو الوفاة.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٦٠

معلومات ضمان سالمة األطفال

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند وجود أطفال في السيارة.
قم باسـتعمال نظام تقييد حركة الطفل المالئم للطفل الى أن يبلغ ويكبر الى الحد الذي يمكنه من ربط 

حزام المقعد المركب في السيارة بصورة صحيحة.
يوصـى بجلـوس األطفـال فـي المقاعـد الخلفية لتجنـب مالمسـتهم غير المقصـودة لـذراع تبديل  ●

السرعات أو مفتاح الماسحات، إلخ.
قـم باسـتعمال وظيفة تأمين البـاب الجانبي الخلفي لحمايـة األطفال أو مفتاح تأميـن النوافذ لتفادي  ●

األطفـال مـن فتح الباب أثنـاء القيادة أو تشـغيل النوافذ اآللية بصورة غير مقصـودة. (← ص ١٣٥، 
(١٨٦

ال تسـمح لألطفـال الصغـار بتشـغيل الجهـاز الـذي قد يـؤدي إلـى احتباس أجـزاء من أجسـامهم،  ●
مثل النافذة اآللية أو غطاء حجيرة المحرك أو الباب الخلفي أو المقاعد، الخ.

ال تقم مطلقاً بترك األطفال لوحدهم في السيارة، وال تسمح لهم مطلقاً بالحصول على المفتاح أو استعماله.
قد يتمكن األطفال من تشـغيل السـيارة أو تغيير الترس إلى وضع الالتعشيق. كما يوجد هناك أيضاً خطر احتمال 
جرح األطفال ألنفسـهم من خالل العبث بالنوافذ أو النافذة السـقفية (إذا كانت سـيارتك مجهـزة بها) أو المزايا 
األخر في السـيارة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسـبب الحرارة المتزايدة أو البرودة الشديدة بداخل السيارة 

في وفاة األطفال.



٦١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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أنظمة تقييد حركة األطفال

كثيراً ما يوصى باستعمال أنظمة تقييد حركة األطفال.

نقاط جديرة بالتذكير
توضح الدراسات أن تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي يكون أكثر سالمة من تركيبه في 

مقعد الراكب األمامي.
قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل المالئم لسيارتك وعمر/حجم الطفل. ●
بالنسبة للتفاصيل حول التركيب، اتبع التعليمات المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●

تعليمات التركيب العامة واردة في هذا الدليل. (← ص ٧١)
إذا وجـدت قوانيـن متعلقـة بنظـام تقييد حركة الطفـل في بلدك، يرجى استشـارة وكيـل لكزس عند  ●

تركيب نظام تقييد حركة الطفل.
● .ECE No.44 نوصيك باستعمال نظام تقييد حركة الطفل المتوافق مع المقاييس



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٦٢

أنواع أنظمة تقييد حركة األطفال
.ECE No.44 تصنّف أنظمة تقييد حركة األطفال ضمن المجموعات الخمسة التالية وفقاً للمقاييس

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

kg 18 – 9 (٩ الى ١٨ كجم) (٩ شهور الى ٤ سنوات)  :I المجموعة
kg 25 - 15 (١٥ الى ٢٥ كجم) (٤ سنوات الى ٧ سنوات)  :II المجموعة
kg 36 – 22 (٢٢ الى ٣٦ كجم) (٦ سنوات الى ١٢ سنة)  :III المجموعة

في هذا الدليل، تم شرح األنواع الثالثة الشائعة التالية من أنظمة تقييد حركة األطفال التي يمكنك تأمينها 
باستعمال أحزمة المقاعد:

مقعد الرضيع 
 ECE يعـادل المجموعـة 0 و+0 مـن المقاييـس

No.44

مقعد الطفل (المقعد القابل للنزع) 
 ECE المقاييـس المجموعـة +0 وI مـن  يعـادل 

No.44

مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص بالطفل) 
 ECE المقاييـس  مـن   IIIو  II المجموعـة  يعـادل 

No.44



٦٣ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال
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مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً لمواضع الجلوس المتنوعة
إذا كان نظام تقييد حركة الطفل من الفئة «العامة»، يمكنك تركيبه في المواضع المشار إليها بعالمة U أو 
UF فـي الجـدول التالي (UF خاص بأنظمة تقييد حركة األطفال المتجهة لألمام فقط). توجد فئة أنظمة 

تقييد حركة األطفال ومجموعة الوزن في دليل نظام تقييد حركة الطفل.
إذا كان نظـام تقييـد حركة الطفـل ليس من الفئة «العامـة» (أو إذا لم تجد معلوماته فـي الجدول التالي)، 
يرجـى مراجعـة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيـب نظام تقييد حركـة الطفل فيها لمعرفـة معلومات 

التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه.
للسيارات الخاصة بتايوان 

مجموعات الوزن

موضع الجلوس

مقعد الراكب 
األمامي

مقعد الصف الثالث مقعد الصف الثاني
(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

المقعدان 
المقعدان المقعد األوسطاأليمن واأليسر

المقعد األوسطاأليمن واأليسر
0

 10 kg حتى
(١٠ كجم)

(صفر إلى ٩ شهور)
XUXXX

0+
 13 kg حتى

(١٣ كجم)
(صفر إلى سنتين)

XUXXX

I
 9 - 18 kg

(٩ إلى ١٨ كجم)
(٩ شهور إلى ٤ سنوات)

X٢*U٢*UF٢*UFX

III ،II
 15 - 36 kg

(١٥ إلى ٣٦ كجم)
(٤ سنوات إلى ١٢ سنة)

X٢*U٢*UF٢*UFX



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٦٤

باستثناء السيارات الخاصة بتايوان 

مجموعات الوزن

موضع الجلوس
مقعد الراكب األمامي

مقعد الصف الثاني
مقعد الصف الثالث 
(إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)
السيارات غير 

المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس 
الهوائي على 

وضع التشغيل/
اإليقاف يدوياً

السيارات المجهزة بمفتاح 
ضبط الكيس الهوائي على 
وضع التشغيل/اإليقاف 

يدوياً

إيقافتشغيل
المقعدان 

األيمن 
واأليسر

المقعد 
األوسط

المقعدان 
األيمن 
واأليسر

المقعد 
األوسط

0
 10 kg حتى

(١٠ كجم)
(صفر إلى ٩ شهور)

XX١*UUUUX

0+
 13 kg حتى

(١٣ كجم)
(صفر إلى سنتين)

XX١*UUUUX

I
 9 - 18 kg

(٩ إلى ١٨ كجم)
(٩ شهور إلى 

٤ سنوات)

نظام تقييد حركة 
الطفل المتجه 
X — للخلف

نظام تقييد حركة 
الطفل المتجه 
X — ١، ٢للخلف*U٢*U٢*U٢*UX نظام تقييد حركة 

الطفل المتجه 
١، ٢*UF لألمام

نظام تقييد حركة 
الطفل المتجه 
١، ٢*UF لألمام

III ،II
 15 - 36 kg

(١٥ إلى ٣٦ كجم)
(٤ سنوات إلى 

١٢ سنة)

١، ٢*UF١، ٢*UF١، ٢*U٢*U٢*U٢*UX



٦٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

الحروف المستعملة في الجدول الموضح أعاله:
X:  موضع المقعد غير المالئم لألطفال في هذه المجموعة من الوزن.

U:  مالئـم ألنظمـة تقييـد حركـة الطفل من الفئـة «العالميـة» المصـادق عليها لالسـتعمال في هذه 
المجموعة من الوزن.

UF:  مالئـم للفئة «العالمية» من أنظمة تقييد حركة الطفل المتجه لألمام المصادق عليها لالسـتعمال 
في هذه المجموعة من الوزن.

*١:  اضبـط ظهـر المقعد على الموضع القائم بالكامل. قم بتحريك المقعـد األمامي إلى الخلف بقدر اإلمكان. إذا 
كان ضبط ارتفاع مقعد الراكب األمامي ممكناً، قم بتحريكه إلى أعلى موضع.

*٢:  انزع مسـند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل. أو اضبط مسـند الرأس 
على أعلى موضع.

عنـد تثبيـت بعض أنـواع أنظمة تقييد حركـة األطفال على مقاعد الصـف الثاني أو الثالـث، قد ال يمكن 
استعمال أحزمة المقاعد المجاورة لنظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو التأثير 

على فعالية حزام المقعد.
تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئم ومريح عبر الكتف وعلى أدنى موضع على الوركين. إذا 
لـم يكن حزام المقعد مضبوطاً كذلـك، أو إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل، انتقل إلى موضع 

مختلف.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٦٦

مالءمة أنظمة تقييد حركة األطفال وفقاً لمواضع الجلوس المتنوعة (مع المرتكزات 
(ISOFIX المتوافقة مع المقاييس

أنظمـة تقييد حركة األطفال ISOFIX مقسـمة إلـى «فئة الحجم» المختلفة. حسـب «فئة الحجم» هذه، 
يمكنك اسـتعمالها في مواضع الجلوس داخل السـيارة الواردة في الجدول التالي. لمعرفة «فئة الحجم» 

و«مجموعة الوزن» الخاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى مراجعة دليل نظام تقييد حركة الطفل. 
إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غير مدرج في «فئة الحجم» (أو إذا لم تجد معلوماته في الجدول التالي)، 
يرجـى مراجعـة «قائمة السـيارات» التي يمكن تركيـب نظام تقييد حركـة الطفل فيها لمعرفـة معلومات 

التوافقية أو استشارة المحل الذي قمت بشراء مقعد الطفل منه.
الشرحفئة الحجم

Aأنظمة تقييد حركة األطفال كاملة االرتفاع المتجهة لألمام
Bأنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
B1أنظمة تقييد حركة األطفال المنخفضة االرتفاع المتجهة لألمام
Cأنظمة تقييد حركة األطفال كاملة الحجم المتجهة للخلف
Dأنظمة تقييد حركة األطفال المصغرة الحجم المتجهة للخلف
Eمقعد الرضيع المتجه للخلف
Fمقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيسر
Gمقعد الرضيع (سرير الرضيع النقال) المتجه للجانب األيمن



٦٧ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

فئة الحجممجموعات الوزن

موضع الجلوس
المقعد 
مقعد الصف الثالث (إذا مقعد الصف الثانياألمامي

كانت سيارتك مجهزة به)
مقعد 

الراكب 
األمامي

المقعدان 
األيمن 
واأليسر

المقعد 
األوسط

المقعدان 
األيمن 
واأليسر

المقعد 
األوسط

FXXXXXسرير الرضيع النقال

GXXXXX

0
 10 kg حتى

(١٠ كجم)
EXILXXX

0+
 13 kg حتى

(١٣ كجم)

EXILXXX

DXILXXX

CXILXXX

I
 9 - 18 kg

(٩ إلى ١٨ كجم)

DXILXXX

CXILXXX

BX*IUFXXX

B1X*IUFXXX

AX*IUFXXX

الحروف المستعملة في الجدول الموضح أعاله:
X:  غيـر مالئـم ألنظمة تقييد حركة األطفال بالمقاييس ISOFIX في مجموعة الوزن هذه و/أو في 

الفئة وفقاً للحجم.
IUF:  مالئـم ألنظمـة تقييد حركـة األطفال المتجهـة لألمام بالمقاييـس ISOFIX من الفئـة «العامة» 

المصادق عليها لالستعمال في هذه المجموعة من الوزن.
IL:  مالئـم ألنظمـة تقييـد حركة الطفـل المتوافقـة مع المقاييـس ISOFIX مـن فئات «السـيارات 

الخاصة» أو «المقيدة» أو «شبه العامة» المصادق عليها لالستعمال في مجموعة الوزن هذه.
*:  انزع مسند الرأس حين يكون نزعه ممكناً إذا كان يعيق تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

أو اضبط مسند الرأس على أعلى موضع.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٦٨

عنـد تثبيـت بعض أنـواع أنظمة تقييد حركـة األطفال على مقاعد الصـف الثاني أو الثالـث، قد ال يمكن 
استعمال أحزمة المقاعد المجاورة لنظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة دون التداخل معه أو التأثير 
على فعالية حزام المقعد. تأكد من أن حزام مقعدك مشـدود بشـكل مالئم ومريح عبر الكتف وعلى أدنى 
موضـع علـى الوركين. إذا لم يكن حزام المقعد مضبوطاً كذلك، أو إذا كان يتداخل مع نظام تقييد حركة 

الطفل، انتقل إلى موضع مختلف. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي (باستثناء السيارات الخاصة بتايوان) ■
إذا كان ال بد من تركيب نظام تقييد حركة الطفل في مقعد الراكب األمامي، قم بتنفيذ عمليات الضبط التالية:

اضبط ظهر المقعد على وضع قائم بالكامل ●
قـم بتحريك وسـادة المعقـد إلى الموقـع الخلفي األقصى  ●

والموضع األعلى
اضبط حزام المقعد على الموضع األخفض ●

اختيار نظام تقييد حركة الطفل المالئم ■
قـم باسـتعمال نظام تقييد حركـة الطفل المالئم للطفل الـى أن يبلغ ويكبر الى الحد الـذي يمكنه من ربط حزام  ●

المقعد المركب في السيارة.
إذا كان طفـل كبيـراً جـداً بحيـث ال يمكـن تثبيته في نظـام تقييد حركـة الطفل، قـم بوضعه في المقعـد الخلفي  ●

باستعمال حزام المقعد المركب في السيارة. (← ص ٣٨)



٦٩ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■
عنـد اسـتعمال نظـام تقييد حركة طفل غير مالئم لسـيارتك، قد ال يتـم تثبيت الرضيع أو الطفل بواسـطته بصورة 
صحيحـة. وقـد يـؤدي إلى الوفاة أو إصابـة خطيرة (في حالة وقوع حادث أو تعشـيق الفرامل بصـورة مفاجئة أو 

انحراف مفاجئ للسيارة).
تنبيهات احتياطية حول تقييد حركة الطفل (باستثناء السيارات الخاصة بتايوان) ■

لضمـان الحمايـة الفعالة في حالة وقوع حوادث أو تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئـة، ينبغي أن يتم تقييد حركة  ●
الطفـل بصورة صحيحة باسـتعمال حزام المقعـد أو نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لعمـر وحجم الطفل. حمل 
الطفـل بيـن ذراعيك ليـس بديالً لنظام تقييـد حركة الطفـل. في حالة وقوع حـادث، يمكن للطفـل أن يرتطم 

بالزجاج األمامي أو قد يتم عصره بينك وبين التجهيزات الداخلية.
كثيراً ما نوصيك بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المالئم لحجم الطفل في المقعد الخلفي. وفقاً إلحصائيات  ●

الحوادث، يكون الطفل أكثر سـالمة عندما يكون مقيداً بصورة صحيحة في المقعد الخلفي مقارنة مع المقعد 
األمامي.

: ال تقم  ● بالنسـبة للسـيارات غيـر المجهزة بمفتاح ضبـط الكيس الهوائي علـى وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
مطلقاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي.

في حالة وقوع حادث، يمكن لقوة االنتفاخ السـريع للكيس الهوائي الخاص بمقعد الراكب األمامي أن يؤدي 
إلـى تعـرض الطفـل للوفاة أو إلصابة خطيرة إذا كان نظـام تقييد حركة الطفل المتجه للخلـف مركباً في مقعد 

الراكب األمامي.
: ال تقم مطلقاً  بالنسـبة للسـيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي عندما يكون مفتاح تشغيل/إيقاف 

الكيس الهوائي يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل. (← ص ٥٨)
يمكـن لقوة االنتفاخ السـريع للكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي أن تـؤدي إلى تعرض الطفل للوفاة أو 

إلصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.
يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه لألمام على مقعد الراكب األمامي فقط عندما ال يمكنك تفاديه.  ●

ينبغي عدم تركيب نظام تقييد حركة الطفل الذي يتم تثبيته باستعمال شريط علوي على مقعد الراكب األمامي 
ألن مقعـد الراكب األمامي غير مجهز بمرتكز الشـريط العلوي. اضبط ظهر المقعـد إلى الموضع القائم بقدر 
اإلمـكان وقم دائماً بتحريك المقعد إلى الخلف بقدر اإلمـكان ألن الكيس الهوائي الخاص بالراكب األمامي 

يمكن أن ينتفخ بسرعة عالية وبقوة كبيرة. وإال فقد يتعرض الطفل للوفاة أو إلصابة خطيرة.
ال تسمح للطفل باالستناد برأسه أو بأي جزء من جسمه على الباب أو المنطقة المحيطة بالمقعد أو الدعامات  ●

األماميـة الجانبيـة والخلفية أو قضبان السـقف الجانبية التي تنتفخ منها األكيـاس الهوائية الجانبية أو األكياس 
الهوائيـة العلويـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS حتى إذا كان الطفل محمياً بنظام تقييد حركة 
الطفل. يعتبر هذا خطراً الن قوة انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام 

تقييد الحركة التكميلي SRS قد تؤدي الى تعرض الطفل للوفاة أو إلصابة خطيرة.
تأكـد مـن اتباع جميع التعليمـات الواردة في الدليـل المرفق بنظام تقييـد حركة الطفل وتثبيـت النظام بصورة  ●

صحيحة. إذا لم يتم تثبيته بصورة صحيحة، فإنه قد يؤدي إلى تعرض الطفل للوفاة أو إلصابة خطيرة في حالة 
وقوع حادث أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف مفاجئ.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٧٠

تنبيهات احتياطية حول تقييد حركة الطفل (للسيارات الخاصة بتايوان) ■
لضمـان الحمايـة الفعالة في حالة وقوع حوادث أو تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئـة، ينبغي أن يتم تقييد حركة  ●

الطفـل بصورة صحيحة باسـتعمال حزام المقعـد أو نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لعمـر وحجم الطفل. حمل 
الطفـل بيـن ذراعيك ليـس بديالً لنظام تقييـد حركة الطفـل. في حالة وقوع حـادث، يمكن للطفـل أن يرتطم 

بالزجاج األمامي أو قد يتم عصره بينك وبين التجهيزات الداخلية.
ال تقـم مطلقـاً بتركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي. في حالة وقوع حادث، يمكن لقوة  ●

االنتفاخ الفائق السـرعة للكيس الهوائي الخاص بمقعد الراكب األمامي أن يؤدي إلى تعرض الطفل للوفاة أو 
إلصابة خطيرة إذا كان نظام تقييد حركة الطفل مركباً في مقعد الراكب األمامي.

ال تقم بالسـماح للطفل باالسـتناد برأسـه أو بأي جزء من جسـمه على الباب أو المنطقة المحيطة بالمقعد أو  ●
الدعامات األمامية والخلفية أو قضبان السـقف الجانبية التي تنتفخ منها األكياس الهوائية الجانبية أو األكياس 
الهوائيـة العلويـة المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS حتى إذا كان الطفل محمياً بنظام تقييد حركة 
الطفل. يعتبر هذا خطراً ألن قوة انتفاخ األكياس الهوائية الجانبية واألكياس الهوائية العلوية المتضمنة في نظام 

تقييد الحركة التكميلي SRS قد تؤدي إلى تعرض الطفل للوفاة أو لإلصابة الخطيرة.
تأكـد مـن اتباع جميع التعليمـات الواردة في الدليـل المرفق بنظام تقييـد حركة الطفل وتثبيـت النظام بصورة  ●

صحيحـة. إذا لم يتـم تثبيته بصورة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الطفل للوفاة أو إلصابات خطيرة في 
حالة وقوع حادث أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف مفاجئ.

عند وجود أطفال في السيارة ■
ال تسمح لألطفال بالعبث بحزام المقعد. إذا أصبح حزام المقعد ملتوياً حول عنق الطفل، فإنه قد يؤدي إلى وفاته 

باالختناق أو إصابته أخر بجروح خطيرة.
إذا حدث هذا ولم تتمكن من فك تأمين المشبك، فينبغي استعمال مقص لقطع الحزام.

عند عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل ■
حافظ على نظام تقييد حركة الطفل مثبتاً بالمقعد بإحكام حتى إذا لم يتم اسـتعماله. ال تقم بتخزين نظام تقييد  ●

حركة الطفل في مقصورة الركاب بدون تثبيته.
إذا كانـت هنـاك حاجة إلى نزع نظام تقييد حركة الطفل، أخرجه من السـيارة أو قم بتخزينه في حجيرة األمتعة  ●

بتثبيتـه بإحـكام. بهـذا يمكنك تفـادي إصابة الركاب عند تعشـيق الفرامل فجـأة أو انحراف السـيارة إلى أحد 
االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع حادث.



٧١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

تركيب أنظمة تقييد حركة األطفال

قـم باتبـاع تعليمات صانع نظام تقييد حركة الطفل. قم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل باسـتعمال حزام 
المقعـد أو المرتكـز المتيـن المتوافق مـع المقاييس ISOFIX (نظـام تقييد حركة الطفـل المتوافق مع 

المقاييس ISOFIX). اربط الشريط األعلى عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

أحزمـة المقاعـد (تحتاج الـى مشـبك التأمين عند 
اسـتعمال آليـة تأميـن لـف الحـزام عنـد الطوارئ 

(ELR

المقاييـس  مـع  المتوافقـة  المتينـة  المرتكـزات 
ISOFIX (نظـام تقييد حركة الطفـل المتوافق مع 

(ISOFIX مقاييس
قضبـان التثبيـت هـذه الخاصـة بـه مـزودة بمقعدي 
توضيـح  (أزرار  واأليسـر.  األيمـن  الثانـي  الصـف 

مواضع المرتكزات مربوطة إلى المقاعد.)

سنادات المرتكز (للشريط العلوي)
سـندات المرتكـز متوفـرة لمقعـدي الصـف الثانـي 
كانـت  (إذا  األوسـط  والمقعـد  واأليسـر  األيمـن 

سيارتك مجهزة به)



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٧٢

تركيب أنظمة تقييد حركة األطفال باستعمال حزام المقعد
مقعد الرضيع/مقعد الطفل (المقعد القابل للنزع) المتجه للخلف ■

اثنـي ظهر المقعـد مع سـحب ذراع ضبط   ١
زاويـة ظهر المقعد. أعد ظهـر المقعد وقم 

بتثبيته في موضع التأمين األول.
(← ص ١٦١)

قـم بتركيـب نظام تقييد حركـة الطفل على   ٢
مقعـد الصـف الثانـي أو مقعـدي الصـف 
يكـون  بحيـث  واأليسـر  األيمـن  الثالـث 

متجهاً لمؤخرة السيارة.

قـم بتمريـر حـزام المقعـد عبر نظـام تقييد   ٣
حركة الطفل وإدخال اللوحة في المشبك. 

تأكد من عدم التواء حزام المقعد.
. حافظ على جزء الحضن من الحزام مثبتاً

قـم بتركيـب مشـبك التأميـن بالقـرب من   ٤
بإدخـال  الحضن/الكتـف  حـزام  لسـان 
نسـيج حـزام الحضن/الكتف في مشـبك 
التأمين. قم بشد الحزام مرة ثانية. إذا وجد 
أي ارتخاء في الحزام، قم بتحرير المشبك 

وأعد تركيب مشبك التأمين.



٧٣ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

مقعد الطفل المتجه لألمام (المقعد القابل للنزع) ■
اثنـي ظهر المقعـد مع سـحب ذراع ضبط   ١
زاويـة ظهر المقعد. أعد ظهـر المقعد وقم 

بتثبيته في موضع التأمين األول.
(← ص ١٦١)

قـم بتركيـب نظام تقييد حركـة الطفل على   ٢
لمقدمـة  متجهـاً  يكـون  بحيـث  المقعـد 

السيارة.

قـم بتمريـر حـزام المقعـد عبر نظـام تقييد   ٣
حركة الطفل وإدخال اللوحة في المشبك. 

تأكد من عدم التواء حزام المقعد.
. حافظ على جزء الحضن من الحزام مثبتاً

قـم بتركيـب مشـبك التأميـن بالقـرب من   ٤
بإدخـال  الحضن/الكتـف  حـزام  لسـان 
نسـيج حـزام الحضن/الكتف في مشـبك 
التأمين. قم بشد الحزام مرة ثانية. إذا وجد 
أي ارتخاء في الحزام، قم بتحرير المشبك 

وأعد تركيب مشبك التأمين.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٧٤

مقعد الناشئة (مقعد تعزيز خاص بالطفل) ■
اثنـي ظهر المقعـد مع سـحب ذراع ضبط   ١
زاويـة ظهر المقعد. أعد ظهـر المقعد وقم 

بتثبيته في موضع التأمين األول. 
(← ص ١٦١)

قـم بتركيـب نظام تقييد حركـة الطفل على   ٢
لمقدمـة  متجهـاً  يكـون  بحيـث  المقعـد 

السيارة.

اجعـل الطفل يجلس فـي نظام تقييد حركة   ٣
الطفـل. قم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل 
باسـتعمال حزام المقعـد باتبـاع تعليمات 
الصانع وقم بإدخال اللوحة في المشـبك. 

تأكد من عدم التواء حزام المقعد.
تأكد من كون حزام الكتف مضبوطاً على إمداد 
كتـف الطفل بصورة صحيحـة وحزام الحضن 

مضبوطاً لألسفل بقدر اإلمكان. 
(← ص ٣٨)



٧٥ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

نزع نظام تقييد حركة الطفل المركب باستعمال حزام المقعد
اضغـط زر تحرير المشـبك واجعل حـزام المقعد 

يلتف بالكامل.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال المرتكز المتين المتوافق مع المقاييس
(ISOFIX نظام تقييد حركة الطفل المتوافق مع مقاييس) ISOFIX

قـم بثنـي ظهـر المقعد لألمـام ومن ثم اسـحبه   ١
للخلـف بحيث يتـم تثبيتـه في موضـع التأمين 
األول (الموضـع القائـم بالكامـل) إلـى أن يتم 

تأمينه في مكانه بإحكام.

انـزع األغطيـة الموجـودة بيـن وسـادة المقعد   ٢
وظهـر المقعـد وتحقق من وجـود المرتكزات 
المتينة المتوافقة مع المقاييس ISOFIX تحت 

الرمز الموجود على ظهر المقعد.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٧٦

تأكد مـن مواضع قضبـان التثبيـت المخصصة   ٣
وقـم بتركيـب نظـام تقييـد حركـة الطفـل على 

المقعد.
القضبان مركبة بين وسادة المقعد وظهر المقعد.

إذا كان نظـام تقييـد حركـة الطفل مجهزاً بالشـريط 
العلوي، ينبغي تثبيت الشريط العلوي بالمرتكزات.

أنظمة تقييد حركة األطفال المزودة بالشريط العلوي
مقعدا الصف الثاني األيمن واأليسر 

قـم بتثبيت نظـام تقييد حركة الطفل باسـتعمال   ١
حزام المقعـد أو المرتكزات المتينـة المتوافقة 
مـع المقاييـس ISOFIX وقم بتحريك مسـند 

الرأس إلى أعلى موضع.

افتح غطاء سـناد المرتكز وقم بتثبيت الخطاف   ٢
بسناد المرتكز وشد الشريط العلوي.

تأكد من كون الشريط العلوي مثبتاً بإحكام.



٧٧ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

اضبط مسند الرأس إلى أدنى موضع.  ٣

مقعد الصف الثاني األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
قـم بتثبيت نظـام تقييد حركة الطفل باسـتعمال   ١

حزام المقعد وانزع مسند الرأس.

افتح غطاء سـناد المرتكز وقم بتثبيت الخطاف   ٢
بسناد المرتكز وشد الشريط العلوي.

تأكد من أن الشريط العلوي مثبت بإحكام.

قم بتركيب مسند الرأس.  ٣



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٧٨

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل ■
تحتـاج الى مشـبك التأمين لتركيب نظـام تقييد حركة الطفل. اتبع تعليمات صانع النظـام. إذا كان نظام تقييد حركة 

الطفل لديك غير مزود بمشبك التأمين، يمكنك شراء مشبك التأمين التالي من وكيل لكزس:
مشبك التأمين الخاص بنظام تقييد حركة الطفل

(رقم القطعة: 73119-22010)

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء السيارات الخاصة بتايوان) ■
اتبع التوجيهات الواردة في الدليل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل وقم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل في مكانه 

بإحكام.
إذا لـم يتـم تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة، فإنه قد يـؤدي إلى تعرض الطفل أو الركاب اآلخرين 
للوفاة أو إلصابة خطيرة عند تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة إلى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع 

حادث.
إذا كان مقعد السـائق يتداخل مع نظـام تقييد حركة الطفل،  ●

ممـا يعيـق تثبيته بصورة صحيحـة، اربط نظـام تقييد حركة 
األيمـن (السـيارات  الثانـي  الصـف  مقعـد  علـى  الطفـل 
المجهـزة بعجلة القيادة على اليسـار) أو على مقعد الصف 
الثانـي األيسـر (السـيارات المجهـزة بعجلـة القيـادة على 

اليمين).
اضبـط مقعـد الراكب األمامـي بحيث ال يتداخـل مع نظام  ●

تقييد حركة الطفل.
ينبغي عدم مالمسـة نظام تقييد حركـة الطفل المركب على  ●

مقعد الصف الثالث لظهور مقاعد الصف الثاني.
قـم بتركيب نظـام تقييد حركـة الطفل المتجـه لألمام على  ●

مقعـد الراكـب األمامـي فقط عندمـا ال يمكـن تفاديه. عند 
تركيـب نظـام تقييـد حركـة الطفـل المتجـه لألمـام علـى 
مقعد الراكـب األمامي، قم بتحريـك المقعد للخلف بقدر 

اإلمكان. 
اإلخفـاق في قيامـك بذلك يمكـن أن يؤدي الـى الوفاة أو 

اإلصابة بجروح خطيرة عند انتفاخ األكياس الهوائية.



٧٩ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء السيارات الخاصة بتايوان) ■
بالنسـبة للسـيارات غيـر المجهـزة بمفتـاح ضبـط الكيس  ●

: ال تقم مطلقاً  الهوائي على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد 

الراكب األمامي.
يمكـن لقـوة االنتفـاخ السـريع للكيـس الهوائـي الخـاص 
بالراكـب األمامـي أن تـؤدي إلى تعـرض الطفـل للوفاة أو 

إلصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
بالنسـبة للسـيارات المجهزة بمفتاح ضبط الكيس الهوائي 
: ال تقم مطلقاً بتركيب  على وضع التشـغيل/اإليقاف يدوياً
نظام تقييد حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب 
األمامي عندما يكون مفتاح تشغيل/إيقاف الكيس الهوائي 

يدوياً مضبوطاً على وضع التشغيل. (← ص ٥٨)
يمكـن لقـوة االنتفـاخ السـريع للكيـس الهوائـي الخـاص 
بالراكـب األمامـي أن تـؤدي إلى تعـرض الطفـل للوفاة أو 

إلصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
توجـد بطاقـة (بطاقـات) علـى حاجـب الشـمس الخاص  ●

بالراكـب األمامي، وهي تشـير إلى منع تركيـب نظام تقييد 
حركة الطفل المتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي.

تفاصيـل البطاقـة (البطاقات) مبينة في الشـكل التوضيحي 
أدناه.



١-١. لضمان السالمة عند االستعمال٨٠

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (باستثناء السيارات الخاصة بتايوان) ■
إذا وجـدت قوانيـن متعلقة بنظـام تقييد حركة الطفل في بلدك، يرجى استشـارة وكيل لكزس عند تركيب نظام  ●

تقييد حركة الطفل.
عنـد تركيـب نظام تقييـد حركة الطفل على مقعد الصف الثاني األوسـط، قم بمحاذاة وسـادة المقعد األوسـط مع  ●

وسادتي المقعدين األيمن واأليسر وظهر المقعد األوسط مع ظهري المقعدين األيمن واأليسر. ينبغي ضبط ظهور 
المقاعـد علـى نفس الزاوية. وإال فال يمكن تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بإحكام مما يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة 
الخطيرة عند تعشيق الفرامل فجأة أو انحراف السيارة إلى أحد االتجاهين بصورة مفاجئة أو في حالة وقوع حادث.

عنـد تركيـب مقعد الناشـئة (مقعـد تعزيز خـاص بالطفل)، تحقـق دائماً من كـون حزام الكتـف مضبوطاً عبر  ●
منتصف كتف الطفل. ينبغي المحافظة على الحزام بعيداً عن رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً عن كتفه. اإلخفاق 
فـي قيامـك بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إصابات خطيرة عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة 

إلى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع حادث.
تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام وغير ملتو. ●
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إلى اليمين واليسار واألمام والخلف للتأكد من أنه مثبت بإحكام. ●
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم مطلقاً بضبط المقعد. ●
اتبع جميع تعليمات التركيب المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●
عنـد اسـتعمال مقعـد الصـف الثانـي األيسـر (السـيارات  ●

المجهزة بعجلة القيادة على اليسـار) أو مقعد الصف الثاني 
األيمـن (السـيارات المجهـزة بعجلة القيادة علـى اليمين) 
لتثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تجلس في مقعد الصف 

الثاني األوسط.
القيام بذلك قد يؤدي إلى تقليل فعالية وظيفة حزام المقعد 
بسـبب وجود الحزام أعلى مـن الموضع الصحيح أو حزام 
مرتخي، مما يمكن أن يتسبب في الوفاة أو إصابات خطيرة 
في حالة تعشـيق الفرامل المفاجئ أو انحراف السـيارة إلى 

أحد االتجاهين فجأة أو وقوع حادث.
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (للسيارات الخاصة بتايوان) ■

اتبع التوجيهات الواردة في الدليل المرفق بنظام تقييد حركة الطفل وقم بتثبيت نظام تقييد حركة الطفل في مكانه 
بإحكام.

إذا لم يتم تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بصورة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الطفل أو الركاب اآلخرين 
للوفـاة أو إلصابـات خطيرة عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة إلى أحد االتجاهيـن فجأة أو في حالة 

وقوع حادث.
إذا كان مقعد السـائق يتداخل مع نظـام تقييد حركة الطفل،  ●

ممـا يعيـق تثبيته بصورة صحيحـة، اربط نظـام تقييد حركة 
الطفل الى مقعد الصف الثاني األيمن.

اضبـط مقعـد الراكب األمامـي بحيث ال يتداخـل مع نظام  ●
تقييد حركة الطفل.

ينبغي عدم مالمسـة نظام تقييد حركـة الطفل المركب على  ●
مقعد الصف الثالث لظهور مقاعد الصف الثاني.



٨١ ١-١. لضمان السالمة عند االستعمال

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (للسيارات الخاصة بتايوان) ■
ال تقـم مطلقاً بتركيـب نظام تقييد حركـة الطفل على مقعد  ●

الراكب األمامي.
يمكـن لقـوة االنتفـاخ السـريع للكيـس الهوائـي الخـاص 
بالراكـب األمامـي أن تـؤدي الى تعـرض الطفـل للوفاة أو 

إلصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.

توجـد بطاقـة (بطاقـات) علـى حاجـب الشـمس الخاص  ●
بالراكـب األمامي، وهي تشـير إلى منع تركيـب نظام تقييد 

حركة الطفل على مقعد الراكب األمامي.
الشـكل  فـي  موضحـة  (البطاقـات)  البطاقـة  تفاصيـل 

التوضيحي أدناه.
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عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل (للسيارات الخاصة بتايوان) ■
إذا وجـدت قوانيـن متعلقة بنظـام تقييد حركة الطفل في بلدك، يرجى استشـارة وكيل لكزس عند تركيب نظام  ●

تقييد حركة الطفل.
عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الصف الثاني األوسط، قم بمحاذاة وسادة المقعد األوسط مع  ●

وسـادتي المقعدين األيمن واأليسـر وظهر المقعد األوسط مع ظهري المقعدين األيمن واأليسر. ينبغي ضبط 
ظهـور المقاعد على نفس الزاوية. وإال فال يمكـن تثبيت نظام تقييد حركة الطفل بإحكام مما يؤدي إلى الوفاة 
أو اإلصابة بجروح خطيرة عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة إلى أحـد االتجاهين بصورة مفاجئة 

أو في حالة وقوع حادث.
عنـد تركيـب مقعد الناشـئة (مقعـد تعزيز خـاص بالطفل)، تحقـق دائماً من كـون حزام الكتـف مضبوطاً عبر  ●

منتصف كتف الطفل. ينبغي المحافظة على الحزام بعيداً عن رقبة الطفل ولكن ليس بعيداً عن كتفه. اإلخفاق 
فـي قيامـك بذلك يمكن أن يـؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف 

السيارة إلى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع حادث.
تحقق من كون الحزام مؤمناً باللوحة بإحكام وغير ملتو. ●
قم بتحريك نظام تقييد حركة األطفال إلى اليمين واليسار واألمام والخلف للتأكد من كونه مثبتاً بإحكام. ●
بعد تثبيت نظام تقييد حركة الطفل، ال تقم مطلقاً بضبط المقعد. ●
اتبع جميع تعليمات التركيب المرفقة بنظام تقييد حركة الطفل. ●
عند اسـتعمال مقعد الصف الثاني األيسر لتثبيت نظام تقييد  ●

حركة الطفل، ال تجلس في المقعد األوسط.
القيام بذلك قد يؤدي إلى تقليل فعالية وظيفة حزام المقعد 
بسـبب وجود الحزام أعلى مـن الموضع الصحيح أو حزام 
مرتخي، مما يمكن أن يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح 
خطيـرة فـي حالـة تعشـيق الفرامـل المفاجـئ أو انحراف 

السيارة إلى أحد االتجاهين فجأة أو وقوع حادث.
لربط نظام تقييد حركة الطفل الى المرتكزات بصورة صحيحة ■

عنـد اسـتعمال المرتكزات األسـفل، تأكد من عدم وجود أشـياء دخيلة حـول المرتكزات وعـدم احتباس حزام 
المقعد بنظام تقييد حركة الطفل. تأكد من كون نظام تقييد حركة الطفل مثبتاً بإحكام، وإال فقد يتعرض الطفل أو 
الركاب اآلخرين للوفاة أو لإلصابة بجروح خطيرة في حالة تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السـيارة 

إلى أحد االتجاهين فجأة أو وقوع حادث.
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التنبيهات االحتياطية حول غاز العادم

تحتوي غازات العادم على مادة ضارة لجسمك عند استنشاقها.

تحتوي غازات العادم على أول أكسيد الكربون وهو عديم اللون والرائحة. قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
اإلخفاق في قيامك بذلك قد يتسـبب في دخول غازات العادم في السـيارة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث ناشئ عن 

الدوار أو إلى الوفاة أو التسمم بها.
نقاط هامة أثناء القيادة ■

● . احتفظ بالباب الخلفي مغلقاً
إذا شممت رائحة غازات العادم داخل السيارة حتى عندما يكون الباب الخلفي مغلقاً، افتح النوافذ واطلب من  ●

وكيل لكزس فحص السيارة بأسرع ما يمكن.
عند إيقاف السيارة ■

عند إيقاف السيارة في منطقة سيئة التهوية أو مكان مغلق مثل كراج، قم بإيقاف المحرك. ●
ال تترك السيارة مع كون المحرك دائراً لمدة طويلة من الزمن. ●

إذا لم تتمكن من تفادي هذا، أوقف السـيارة في منطقة مفتوحة وتأكد من عدم دخول غاز العادم في مقصورة 
السيارة.

ال تترك المحرك دائراً في منطقة تتراكم فيها الثلوج أو يتساقط فيها الثلج. إذا تراكمت الثلوج حول السيارة أثناء  ●
دوران المحرك، فقد تدخل غازات العادم في مقصورة السيارة.

أنبوب غاز العادم ■
تحتـاج إلـى فحص نظـام غاز العادم فـي فترات منتظمة. عند وجود ثقوب أو شـقوق ناشـئة عن الصـدأ أو تلف 
الوصلـة، أو عند سـماع ضوضاء غير طبيعية صادرة من نظام غـاز العادم، تأكد من طلب من وكيل لكزس فحص 

السيارة وتصليحها.



١-٢. النظام المانع للسرقة٨٤

النظام المانع لتشغيل المحرك

مفاتيح السـيارة مجهزة بشـرائح استقبال/إرسـال اإلشـارات، مما يمنع المحرك من بدء التشغيل حتى 
إذا تمت محاولة بدء تشـغيل المحرك باسـتعمال مفتاح غير مسـجل في الكمبيوتر الخاص بهذا النظام 

المركب في السيارة.
ال تقم مطلقاً بترك المفاتيح في السيارة عند مغادرة السيارة.

هذا النظام مصمم لمنع سرقة السيارة، ولكن ال يمكن له ضمان األمان المطلق ضد جميع األنواع من 
محاوالت الدخول في السيارة بقوة.

يومـض ضـوء اإلشـارة بعد ضبـط مفتاح تشـغيل 
المحرك على وضع اإليقاف لإلشارة إلى أن النظام 

في وضع التشغيل.
يتوقـف ضـوء اإلشـارة عـن الوميـض بعـد ضبط 
مفتـاح تشـغيل المحـرك علـى وضـع الكماليـات 
التشـغيل  وضـع  علـى  أو   ACCESSORY
IGNITION ON لإلشـارة إلـى انتهـاء عمليـة 

إلغاء النظام.

صيانة النظام ■
ال تحتاج الى صيانة النظام المانع لتشغيل المحرك المركب في السيارة.

الحاالت التي قد تؤدي الى خلل في تشغيل النظام ■
إذا كان المفتاح مالمساً لمواد معدنية ●
إذا قمت بترك المفتاح في مكان قريب جداً من مفتاح خاص بنظام األمان لسيارة أخر (مفتاح مركبة فيه شرائح  ●

االستقبال/إرسال اإلشارات) أو إذا كان المفتاح مالمساً له
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شهادة النظام المانع لبدء تشغيل المحرك ■
للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان 

للسيارات الخاصة بتايوان 

للسيارات الخاصة بفيتنام 
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لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة ■
ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك، فال يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.



٨٧ ١-٢. النظام المانع للسرقة

مان
واأل

المة 
الس

مان 
لض

١

نظام التحذير
نظام التحذير

يقوم نظام التحذير بإصدار ضوء وصوت للتذكير عند اكتشاف التطفل.
يتم إصدار ضوء وصوت التحذير في الحاالت التالية مع كون نظام التحذير مضبوطاً على وضع التشغيل:

عند فك تأمين الباب أو فتحه بأية طريقة أخر غير استعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم  ●
(. عن بعد الالسلكية. (يتم تأمين الباب مرة ثانية تلقائياً

عند فتح غطاء حجيرة المحرك. ●
عند قيام مستشعر التطفل باكتشاف شخص ما يتحرك في السيارة. (وجود شخص غريب في السيارة.) ●
عند قيام مستشعر الميالن باكتشاف تغير زاوية ميل السيارة. ●
عند كسر النوافذ الخلفية الصغيرة أو نافذة الباب الخلفي. ●
عند فصل سلك البطارية. ●
عند إعادة توصيل سلك البطارية. ●

تهيئة نظام التحذير
قم بإغالق األبواب وغطاء حجيرة المحرك وتأمين 
جميع األبواب باسـتعمال وظيفة دخول السيارة أو 
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. تتم تهيئة النظام 

تلقائياً بعد مرور ٣٠ ثانية.
يتغيـر ضوء اإلشـارة مـن اإلضاءة الـى الوميض عند 

تهيئة النظام.

إبطال أو إيقاف تشغيل نظام التحذير
قم بتنفيذ أحد الطرق التالية إلبطال أو إيقاف تشغيل نظام التحذير. 

قم بفك تأمين األبواب باستعمال وظيفة الدخول في السيارة أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. ●
اضبـط مفتـاح تشـغيل المحـرك علـى وضـع الكماليـات ACCESSORY أو وضـع التشـغيل  ●

IGNITION ON.* (يتم إبطال نظام التحذير أو إيقاف تشغيله بعد بضع ثوان.)

ابدأ تشغيل المحرك. (سيتم إبطال النظام أو إيقاف تشغيل نظام التحذير بعد بضع ثوان.) ●
*: السيارات الخاصة ببروناي فقط
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صيانة النظام ■
ال تحتاج الى صيانة نظام التحذير المركب في السيارة.

البنود التي ينبغي فحصها قبل تأمين السيارة ■
لتفادي تشغيل نظام التحذير بصورة غير متوقعة أو سرقة السيارة، تأكد من تنفيذ الخطوات التالية.

عدم وجود أي شخص في السيارة. ●
إغالق النوافذ والنافذة السقفية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) قبل تهيئة نظام التحذير. ●
عدم وجود مواد ثمينة أو شخصية في السيارة. ●

تشغيل نظام التحذير ■
قد يتم تشغيل نظام التحذير في الظروف التالية:

(عند إيقاف صوت التحذير، يتم إبطال نظام التحذير.)
يتم فك تأمين األبواب باستعمال المفتاح الميكانيكي. ●

عند قيام شـخص موجود في السيارة بفتح أي من األبواب  ●
أو غطاء حجيرة المحرك، أو بفك تأمين السـيارة باستعمال 

زر التأمين الداخلي.

عند إعادة شـحن البطارية أو استبدالها عندما تكون السيارة  ●
مؤمنة. (← ص ٦٠٨)

يتم فصل البطارية عند قفل السيارة.  ●
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وظيفة تأمين األبواب المتصلة بنظام التحذير ■
قد يتم تأمين الباب تلقائياً وفقاً للظروف في الحاالت التالية وذلك لتفادي دخول السيارة غير المرغوب به:

عند وجود شخص في السيارة وقيامه بفك تأمين الباب مؤدياً إلى تفعيل نظام التحذير. ●
عند قيام الشخص الموجود في السيارة بفك تأمين الباب حين يكون نظام التحذير في وضع التشغيل. ●
عند إعادة شحن البطارية أو استبدالها. ●

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن إبطال نظام التحذير عند استخدام المفتاح الميكانيكي لفك التأمين. 

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

لضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة ■
ال تقم بتعديل النظام أو نزعه. إذا قمت بذلك فال يمكن ضمان تشغيل النظام بصورة صحيحة.
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مستشعر التطفل ومستشعر الميالن
يكتشف مستشعر التطفل شخص ما يتحرك في السيارة. ●
مستشعر الميالن يكتشف تغيرات ميل السيارة كما عند قطر السيارة مثال. ●

هذا النظام مصمم لمنع سـرقة السـيارة، ولكنه ال يتمكن من ضمان األمان المطلق ضد جميع األنواع من 
محاوالت دخول السيارة بقوة.

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر الميالن ■
إذا تركـت حيوانـات أليفـة أو أشـياء أخـر متحركة في السـيارة، تأكد مـن إبطال مستشـعر التطفل 

ومستشعر الميالن قبل ضبط نظام التحذير، ألنهما يستجيبان ألية حركة في السيارة.
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١

التطفـل  مستشـعر  إلغـاء  مفتـاح  اضغـط   ٢
ومستشعر الميالن.

يتم عرض رسالة على شاشة العرض المتعددة 
أجهـزة  لوحـة  علـى  الموجـودة  المعلومـات 

القياس.
الميـالن  ومستشـعر  التطفـل  مستشـعر  يعـود 
إلـى وضع التشـغيل في كل مرة يتـم فيها ضبط 
مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضع التشـغيل 

.IGNITION ON

إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر الميالن وإعادة تشغيلهما تلقائياً ■
يظل نظام التحذير مضبوطاً على الوضع المهيأ حتى عند إلغاء مستشعر التطفل ومستشعر الميالن. ●
إذا قمت بضغط مفتاح تشـغيل المحرك أو فك تأمين األبواب باسـتعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم  ●

عن بعد الالسـلكية بعد إلغاء مستشعر التطفل ومستشـعر الميالن، يعود مستشعر التطفل ومستشعر الميالن إلى 
وضع التشغيل.

تتم إعادة تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر الميالن تلقائياً عند إبطال نظام التحذير. ●
بخصوص مستشعر التطفل ■

قد يقوم المستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي إلى صدور صوت التحذير في الظروف التالية:
عند وجود أشخاص أو حيوانات أليفة في السيارة. ●
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عندما تكون النافذة أو النافذة السـقفية (إذا كانت سـيارتك  ●
مجهزة بها) مفتوحة. 

في هذه الحالة، قد يكتشف المستشعر األشياء التالية:
والحشـرات •  األوراق  مثـل  األشـياء  حركـة  أو  ريـح 

الموجودة في السيارة
الموجـات فـوق السـمعية الصـادرة مـن أجهـزة مثـل • 

مستشعرات التطفل المركبة في سيارات أخر
حركة أشخاص موجودين خارج السيارة• 

عنـد وجود مواد غير مسـتقرة مثـل الكماليـات المعلقة أو  ●
المالبس المعلقة على خطاطيف الثياب في السيارة.

عند صف السـيارة في مكان معرض الهتزازات/ضوضاء  ●
شديدة مثل في موقف سيارات.

عند إزالة الجليد أو الثلج عن السيارة مما يؤدي إلى تعرض  ●
السيارة لصدمات أو اهتزازات بصورة متكررة.

● . عند وجود السيارة في ماكينة غسل السيارات التلقائية أو بالماء المضغوط عالياً
عند تعرض السيارة لصدمات مثل البرد والبرق وأنواع أخر من الصدمات/االهتزازات المتكررة. ●
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بخصوص مستشعر الميالن ■

قد يقوم المستشعر بتشغيل نظام التحذير مما يؤدي إلى صدور صوت التحذير في الظروف التالية:
عند نقل السيارة بالمعدية أو المقطورة أو القطار وغير ذلك ●
عندما تكون السيارة مصفوفة في موقف سيارات. ●
عند وجود السيارة في ماكينة غسل السيارات التي تقوم بتحريك السيارة. ●
عند تسرب الهواء من أي من اإلطارات. ●
عند رفع السيارة بالرافعة. ●
عند وقوع زلزال أو انهيار األرض. ●
عند تحميل األمتعة على الحمالة السقفية أو تفريغه منها. ●

لضمان تشغيل مستشعر التطفل بصورة صحيحة ■
لضمـان عمـل المستشـعرات بصـورة صحيحـة، ال تقـم  ●

بلمسها أو بتغطيتها بأي شيء.

ال تقـم بنفخ الهـواء أو محتويـات البخاخات فـي الثقوب  ●
الموجودة على المستشعر مباشرة.

إذا تـم تركيـب كماليات غير القطع األصلية الخاصة بسـيارة لكزس أو وضع أشـياء بين مقعد السـائق ومقعد  ●
الراكب األمامي، فقد يقلل ذلك أداء االكتشاف.
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٢. لوحة أجهزة القياس٩٤

أضواء ومؤشرات التحذير

إن أضـواء ومؤشـرات التحذيـر الموجـودة على لوحة أجهـزة القياس واللوحة الوسـطى تبلغ السـائق 
بحاالت تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في السيارة.

جميع أضواء التحذير والمؤشرات مضاءة في الشكل التوضيحي التالي لغرض التوضيح.



٩٥ ٢. لوحة أجهزة القياس

اس
القي

هزة 
ة أج

وح
ل

٢

أضواء التحذير
تبلغ أضواء التحذير السائق بوجود خلل في أي من أنظمة السيارة. 

ضوء تحذير نظام الفرامل*١
(← ص ٥٧٩)

مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة *٢
بطيئة (← ص ٥٨٠)

ضوء التحذير من نظام الشحن*١
(← ص ٥٧٩)

مؤشر إبطال التروس التفاضلية *٢
المركزية (← ص ٥٨٠)

ضوء إشارة الخلل في التشغيل*١
(← ص ٥٧٩)

ضوء التحذير من الباب المفتوح
(← ص ٥٨٠)

ضوء التحذير من نظام تقييد الحركة *١
التكميلي SRS (← ص ٥٧٩)

 ضوء التحذير من انخفاض مستو
الوقود (← ص ٥٨٠)

ضوء التحذير من نظام الفرامل المانع *١
لالحتباس ABS (← ص ٥٧٩)

ضوء التذكير بربط حزام مقعد السائق 
(← ص ٥٨١)

١، ٤*

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة 
PCS السابقة للتصادم

(← ص ٥٨٠)

ضوء التذكير بربط حزام مقعد *٣
الراكب األمامي (← ص ٥٨١)

١*
ضوء مؤشر االنزالق (← ص ٥٨٠)

ضوء التحذير الرئيسي *١
(← ص ٥٨١)

ضوء تحذير نظام تسوية المصابيح *١
األمامية الرئيسة تلقائياً 

(← ص ٥٨٠)

١*

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار
(← ص ٥٨١)



٢. لوحة أجهزة القياس٩٦

٢*
مؤشر فرامل االنتظار (← ص ٥٨١)

ضوء التحذير من نظام التوجيه اآللي*١
(← ص ٥٨١)

ضوء التحذير من نظام الفرامل *١
(← ص ٥٨١)

ضوء تحذير نظام الفرملة المهيمنة *٥
(← ص ١٩٥)

تضيء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل IGNITION ON لإلشارة إلى   :١*
. تنطفئ األضواء بعد بدء تشـغيل المحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم  عملية فحص النظام التي يتم تنفيذها حالياً
يضيء أحد األضواء أو لم ينطفئ، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام الخاص به. اطلب فحص سيارتك 

من وكيل لكزس.
يومض الضوء لإلشارة الى وجود خلل.  :٢*

يضيء هذا الضوء على اللوحة الوسطى.  :٣*

يومض الضوء أو يضيء لإلشارة إلى وجود خلل.  :٤*

يظهر هذا الضوء على شاشة العرض المتعددة المعلومات.  :٥*
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اس
القي

هزة 
ة أج

وح
ل

٢

المؤشرات
تبلغ المؤشرات السائق بحاالت تشغيل األنظمة المتعددة المركبة في السيارة.

مؤشر االنعطاف (← ص ٢٢٧)
(إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)

مؤشر نظام التحذير من الخروج عن 
خط السير LDA (← ص ٢٧٨)

مؤشر مصباح مؤخرة السيارة
(← ص ٢٣١)

١، ٢*
مؤشر االنزالق (← ص ٤١١)

مؤشر الشعاع العالي للمصابيح 
األمامية الرئيسية (← ص ٢٣١)

مؤشر إيقاف نظام التحكم في ثبات *١
السيارة VSC OFF (← ص ٤١١)

مؤشر مصابيح الضباب األمامية
(← ص ٢٤٤)

مؤشر نظام اختيار الوضع المالئم 
لتضاريس مختلفة (← ص ٣٤٢)

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

مؤشر مصباح الضباب الخلفي
(← ص ٢٤٤)

مؤشر نظام التحكم بالزحف *١
(← ص ٣٣٧)

ضوء مؤشر القيادة االيكولوجية*١
(← ص ٩٩)

١، ٣* “RSCA OFF” المؤشر
(← ص ٥٧)

١*
مؤشر الشعاع العالي التلقائي

(← ص ٢٤٠)
مؤشر نظام الشعاع العالي التكيفي 

(← ص ٢٣٥)

مؤشر االنطالق بالسيارة بالترس 
الثاني لجهاز نقل الحركة التلقائي 

(← ص ٢٢٠)
مؤشر نظام المحافظة على السرعة 

المضبوطة تلقائياً 
(← ص ٢٨٧، ٢٩٩، ٣١١)

مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة 
بطيئة (← ص ٣٣٣)

مؤشر الضبط ”SET“ الخاص بنظام 
المحافظة على السرعة المضبوطة 

تلقائياً (← ص ٢٨٧، ٢٩٩، ٣١١)
مؤشر إبطال التروس التفاضلية 

المركزية (← ص ٣٣٤)

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

مؤشر الرادار الديناميكي لنظام 
المحافظة على السرعة المضبوطة 

تلقائياً (← ص ٢٨٧، ٢٩٩)
مؤشر وظيفة المساعدة على 

االنعطاف (← ص ٣٣٧)
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مؤشر وضع الوصول بسهولة*١
(← ص ٣٢٧)

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)

مؤشر الكيس الهوائي *٦
الخاص بالراكب 

 “PASSENGER AIR
”BAG (← ص ٥٨)

مؤشر نظام االستشعار للمساعدة 
على صف سيارة لكزس 

(إذا كانت سيارتك مجهزة به)(← ص ٣١٧)

مؤشر الكيس الهوائي *٦
الخاص بالراكب 

 “PASSENGER AIR
”BAG (← ص ٥٨)

١، ٣*

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

ضوء التحذير PCS (← ص ٢٦٦)
(إذا كانت سيارتك 

مجهزة به)

مؤشر تسخين المحرك مسبقاً 
(← ص ٢١٤)

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

مؤشر BSM (نظام مراقبة منطقة 
مؤشر فرامل االنتظار (← ص ٢٢٨)صعبة الرؤية) (← ص ٣٩٥)

٤، ٥*

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

مؤشرات مراقبة منطقة صعبة الرؤية 
BSM المعروضة على المرآة 

الخارجية للرؤية الخلفية
(← ص ٣٩٥)

٣*
المؤشر TRC OFF (← ص ٤١١)

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة به)

مؤشر وظيفة تحذير حركة المرور 
الخلفية RCTA (← ص ٥٧)

مؤشر انخفاض درجة الحرارة *٧
الخارجية (← ص ١٠١)

مؤشر النظام الذكي لدخول السيارة *٨
وبدء التشغيل (← ص ٢١٤، ٦٠٦)
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تضيء هذه األضواء عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل IGNITION ON لإلشارة إلى   :١*
. تنطفئ األضواء بعد بدء تشـغيل المحرك أو بعد بضع ثوان. إذا لم  عملية فحص النظام التي يتم تنفيذها حالياً
يضيء أحد األضواء أو لم ينطفئ، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام الخاص به. اطلب فحص سيارتك 

من وكيل لكزس.
يومض الضوء لإلشارة الى كون النظام مضبوطاً على وضع التشغيل.  :٢*

يضيء الضوء عند ضبط النظام على وضع اإليقاف.  :٣*

للتأكـد من التشـغيل، تضيء مؤشـرات مراقبة منطقـة صعبة الرؤيـة BSM المعروضة على المـرآة الخارجية   :٤*
للرؤية الخلفية في الحاالت التالية:

عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل IGNITION ON حين يكـون النظام في وضع • 
التشغيل.

 •.IGNITION ON عند تشغيل النظام حين يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
إذا كان يعمل النظام بصورة صحيحة، سـتنطفئ مؤشـرات مراقبة منطقة صعبة الرؤية BSM على مرآة الرؤية   

الخلفية الخارجية بعد بضع ثوان.
إذا لم تضيء أو لم تنطفئ مؤشرات مراقبة منطقة صعبة الرؤية BSM المعروضة على المرآة الخارجية للرؤية   

الخلفية، فقد يشير ذلك الى وجود خلل في النظام. 
إذا حدث هذا، اطلب فحص السيارة من وكيل لكزس.  

يضيء هذا الضوء على المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.  :٥*

يضيء هذا الضوء على اللوحة الوسطى.  :٦*

عندما تكون درجة الحرارة الخارجية C°3 (٣ °م) تقريباً أو أقل، سـيومض المؤشـر لمدة ١٠ ثوان تقريباً وثم   :٧*
. يظل مضيئاً

يظهر هذا الضوء على شاشة العرض المتعددة المعلومات.  :٨*

ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية ■
يكـون ضـوء مؤشـر القيـادة اإليكولوجية مضيئـاً أثنـاء عملية 
التعجيـل الصديق للبيئة (القيـادة اإليكولوجية). عندما يتجاوز 
التعجيـل مـد القيـادة اإليكولوجيـة (← ص ١١٣)، أو عند 

إيقاف السيارة ينطفئ الضوء. 
لن يعمل ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية في الظروف التالية:

ذراع تبديـل السـرعات مضبـوط على أي وضـع غير وضع  ●
.D القيادة

عند ضبط السيارة على وضع االنطالق بالترس الثاني. (← ص ٢٢٠) ●
السيارة مضبوطة على الوضع الرياضي أو الوضع المضبوط حسب الطلب. (← ص ٣١٤) ●
تكون سرعة السيارة حوالي km/h 130 (١٣٠ كم/ساعة) أو أعلى. ●
يكون نظام التحكم بالزحف في وضع التشغيل. (← ص ٣٣٧) ●
تعمل مقابض تغيير التروس (إذا كانت سيارتك مجهزة بها). ●



٢. لوحة أجهزة القياس١٠٠

إذا لم يضيء ضوء التحذير من نظام ضمان السالمة ■
إذا لم يضيء ضوء نظام ضمان السالمة مثل ضوء تحذير نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس 
مختلفة وضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي SRS عند تشـغيل المحرك، فإنه قد يشـير إلى أن هذه األنظمة 
غيـر قـادرة على توفير الحماية لـك حتى عند وقوع حادث مما قـد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابـة الخطيرة. اطلب 

فحص السيارة من وكيل لكزس على الفور إذا حدث هذا.
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المقاييس والعدادات

١ ٢ ٣ ٤١١

١٠

١٢

٦ ٩ ٧ ٥٨
١٣١٤

مقياس ضغط زيت المحرك  
يوضح ضغط زيت المحرك

عداد سرعة دوران المحرك  
يوضح هذا العداد سرعة دوران المحرك بعدد الدورات لكل دقيقة

عداد السرعة  
يوضح هذا العداد سرعة السيارة

عداد الفولطية  
يوضح حالة الشحن

مقياس الوقود  
يوضح هذا المقياس كمية الوقود المتبقي في الخزان

مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك  
يوضح هذا المقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك

شاشة العرض المتعددة المعلومات  
يتم عرض تشكيلة واسعة من البيانات المتعلقة بالقيادة على هذه الشاشة إلبالغ السائق بها (← ص ١٠٥)



٢. لوحة أجهزة القياس١٠٢

عرض عداد المسافة وعداد الرحلة  
عداد المسافة:

يوضح المسافة الكلية التي قطعتها السيارة
عداد الرحلة:

. يمكن استعمال عداد الرحلة A وB لتسجيل  يوضح المسافة التي قطعتها السيارة منذ إعادة ضبط العداد مؤخراً
وعرض مسافات مختلفة بصورة مستقلة.

عرض وضع جهاز نقل الحركة ومد التحويل  
يوضح وضع جهاز نقل الحركة أو مد التحويل المختار (← ص ٢٢٠)

عرض وضع جهاز التعليق الذي يتحكم بارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع  
يتم عرض حالة جهاز التعليق الذي يتحكم بارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع. 

(← ص ٣٢٥)
درجة الحرارة الخارجية  

يتـم عرض درجـات الحرارة ضمـن C°40- (-٤٠ °م) إلى C°50 (٥٠ °م). يضيء مؤشـر انخفاض درجة 
الحرارة الخارجية عندما تكون درجة الحرارة الخارجية C°3 (٣ °م) أو أقل.

الساعة  
الوقت المعروض مرتبط بالساعة التناظرية على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس. (← ص ٤٧٥)

زر تغيير عرض عداد المسافة/الرحلة  
يقوم بالتبديل بين عداد المسافة وعداد الرحلة

قرص التحكم بإضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس  
يمكن ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس

تغيير وضع الشاشة
يتحول هذا العداد بين عداد المسافة وعداد الرحلة. 
عنـد االحتفاظ بالـزر مضغوطاً عندمـا يكون عداد 

الرحلة معروضاً، تتم إعادة ضبط عداد الرحلة.
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التحكم بإضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس
يمكن ضبط سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس.

داكن   
ساطع  

تتم إضاءة العدادات والشاشة عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

سطوع إضاءة لوحة أجهزة التحكم والمقاييس ■
عند إضاءة مصابيح مؤخرة السـيارة، سـيخفت سـطوع إضاءة العداد قليال إذا لم يتم ضبط مسـتو سـطوع إضاءة 

العداد على مستو أكثر سطوع.
إذا تمـت إضاءة مصابيح مؤخرة السـيارة عندما تكون المنطقة المحيطة بالسـيارة معتمة، سـيخفت سـطوع إضاءة 
. ولكن عندما تكون المنطقة المحيطة بالسيارة ساطعة كما عند القيادة في النهار مثال، لن يخفت سطوع  العداد قليالً

إضاءة العداد حتى عند إضاءة مصابيح مؤخرة السيارة.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن إعداد عرض العداد على شاشة العرض المتعددة المعلومات حسب الطلب. (← ص ٦٣٨)

استعمال شاشة عرض المعلومات في الجو البارد ■
قم بتدفئة مقصورة الركاب قبل استعمال شاشة عرض الكريستال السائل. قد تستجيب شاشة عرض المعلومات 

لألوامر ببطء وقد يستغرق تغير الشاشة وقتا في درجات الحرارة المنخفضة للغاية.
على سـبيل المثال، يكون هناك تأخر بين قيام السـائق بتحويل الترس وعرض رقم الترس المختار على الشاشـة. 
بسـبب هذا التأخر، قد يحاول السـائق اختيار ترس أدنى مرة ثانية، مما يتسـبب في تعشـيق فرامل المحرك فجأة، 

األمر الذي يؤدي إلى وقوع حادث والوفاة واإلصابة.



٢. لوحة أجهزة القياس١٠٤

لتفادي تعرض المحرك ومكوناته للتلف ■
ال تجعل إبرة المؤشـر الخاصة بعداد سـرعة دوران المحرك يدخل في المنطقة الحمراء التي تشـير الى سرعة  ●

.المحرك القصو
إذا وجـدت إبـرة عداد درجة حرارة سـائل تبريد المحـرك في المنطقة الحمراء (H)، فقد يشـير ذلك الى كون  ●

المحرك سـاخناً عن الحدود الطبيعية. في هذه الحالة، قم بإيقاف السـيارة في مكان آمن على الفور، وافحص 
. (← ص ٦١١) المحرك بعد أن يبرد تماماً

عداد الفولطية ■
إذا أشار عداد الفولطية إلى V 19 (١٩ فولط) أو أعلى أو V 9 (٩ فولط) أو أقل أثناء دوران المحرك، فقد يوجد 

خلل في البطارية أو نظام الشحن. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
مقياس ضغط زيت المحرك ■

عند انخفاض قيمة الضغط المعروضة على مقياس ضغط زيت المحرك أثناء دوران المحرك، قم بإيقاف السيارة 
في مكان آمن على الفور وتأكد من كمية زيت المحرك. (← ص ٥٢٤)

عنـد انخفـاض ضغـط زيت المحرك بالرغم مـن عدم انخفاض كمية زيـت المحرك، أو إذا لـم يزدد ضغط زيت 
المحرك عند إضافة زيت المحرك، قم باالتصال بوكيل لكزس الحتمال وجود خلل في نظام التشحيم.
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شاشة العرض المتعددة المعلومات
البنود التي يتم عرضها على الشاشة

 سـيتم عرض المعلومات التالية عند اختيار إحد
أيقونات القائمة. (← ص ١٠٧)

قـد يتـم عـرض بعـض المعلومـات تلقائيـاً وفقـاً 
للحالة.

معلومات القيادة  
اخترها لعرض بيانات القيادة المختلفة. (← ص ١٠٨)

شاشة معلومات السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  
اخترها لعرض معلومات السيارة. (← ص ١١٠)

الشاشة المتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  
اخترها لعرض المعلومات المتصلة بنظام التوجيه التالية.

التوجيه على المسار• 
شاشة عرض البوصلة (شاشة اتجاه الشمال إلى األعلى/شاشة اتجاه حركة السيارة إلى األعلى)• 

الشاشة المتصلة بنظام الصوت  
اخترهـا بحيـث يمكـن اختيار مصدر الصـوت أو المقطوعة على الشاشـة باسـتعمال مفاتيـح التحكم 

بالعداد.



٢. لوحة أجهزة القياس١٠٦

معلومات نظام المساعدة على القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)  
اخترها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (← ص ٢٩٩)• 
 • الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهـز بوظيفة التحكم بمد

السرعات الكامل (← ص ٢٨٧)
عند ضبط السـيارة علـى وضع التحكم بالسـرعة الثابتة (← ص ٣٠٧)، سـتتغير أيقونة القائمة إلى 

.
مؤشر التحذير من الخروج عن خط السير LDA (← ص ٢٧٨)• 

شاشة رسالة التحذير  
اخترها لعرض رسائل التحذير واإلجراءات التي يجب تنفيذها إذا تم اكتشاف خلل. (← ص ٥٨٦)

شاشة التهيئات  
اخترها لتغيير تهيئات عرض العداد وتهيئات تشغيل بعض وظائف السيارة. (← ص ١١١)
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تشغيل مفاتيح التحكم بالعداد
يتم تشغيل شاشة العرض المتعددة المعلومات باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.

: تغيير القائمة  
المعـروض   المحتـو :  تغييـر 
وتحريك الشاشة لفوق/أسفل 
وتحريك المؤشر لفوق/أسفل

ضغطه: الدخول/الضبط  
: إعادة الضبط ضغطه مطوالً
العودة إلى الشاشة السابقة  

١

٢

٣

٤

ضغطه: يتم عرض الشاشة المسجلة في   
عند عدم وجود شاشة مسجلة، سيتم عرض شاشة معلومات القيادة.

: يتم تسجيل الشاشة المعروضة حالياً في  ضغطه مطوالً
عند عرض شاشـة التأكيد، اختر نعم لتسـجيل الشاشة. إذا لم تتمكن من تسـجيل الشاشة المختارة، سيتم 

عرض رسالة اإلخفاق في التسجيل.



٢. لوحة أجهزة القياس١٠٨

معلومات القيادة
معلومات القيادة ■

يمكن تسـجيل ٤ من البنود التالية وعرضها في معلومات القيادة ١ ومعلومات القيادة ٢ (بندان على 
كل شاشة).

راجع ص ١١١ لمعرفة طريقة تسجيل معلومات القيادة ١ ومعلومات القيادة ٢.
استهالك الوقود الحالي (عرض رسم بياني/عرض القيمة) ●

يتم عرض نسبة استهالك الوقود الحالي.
معدل استهالك الوقود (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل/بعد إعادة تعبئة الوقود)*١ ●

يتم عرض معدل اسـتهالك الوقود الذي يتم قياسـه منذ إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل المحرك ومنذ 
إعادة تعبئة السيارة بالوقود على التوالي.

معدل سرعة السيارة (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل) ●
يتم عرض معدل سـرعة السـيارة الذي يتم قياسـه منذ إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشـغيل المحرك على 

التوالي.
المدة المنقضية (بعد إعادة الضبط*٢/بعد بدء التشغيل) ●

يتم عرض المدة المنقضية التي يتم قياسها منذ إعادة ضبط الوظيفة ومنذ بدء تشغيل المحرك على التوالي.
المسافة (مد القيادة/بعد بدء التشغيل) ●

يتم عرض أكبر مسافة مقدرة يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.
يتم حساب هذه المسافة وفقاً لمعدل استهالك الوقود.• 

نتيجـة لذلـك، قـد تختلف المسـافة الواقعيـة التي يمكن للسـيارة أن سـتقطعها عن المسـافة 
المعروضة.

حتـى إذا قمـت بإضافـة كمية قليلة مـن الوقود، قـد ال تتغير المسـافة المعروضـة التي يمكن • 
للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.

عند إعادة تعبئة السـيارة بالوقود، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف. إذا قمت 
بإعـادة تعبئـة السـيارة بالوقود بدون ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع اإليقاف، قد ال 

تتغير المسافة المعروضة التي يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.
*١: قم باستعمال معدل استهالك الوقود المعروض كمرجع.

*٢: يمكـن إعـادة ضبط الوظيفة بواسـطة ضغط  لمدة أكثر من ثانيـة واحدة عندما يكون البنـد الذي تريد إعادة 
. إذا كان هناك أكثر من بند واحد يمكن إعادة ضبطه، سيتم عرض شاشة اختيار البند. ضبطه معروضاً
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مؤشر القيادة اإليكولوجية (عرض مؤشر مد القيادة اإليكولوجية) ■
← ص ١١٣

السرعة ■
يتم عرض سرعة السيارة.

درجة الحرارة الخارجية ■
يتم عرض درجة الحرارة الخارجية ضمن C°40- (-٤٠ °م) إلى C°50 (٥٠ °م). 

التحذير من االنحراف (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
 للكشـف عن انحراف السـيارة داخل خط السـير، الذي كثيرا ما يكون مرتبطا بانخفاض في مسـتو

انتباه السائق، وعرض انخفاض االهتمام باستخدام شاشة على شكل شريط.
بقدر ما يكون الشريط أقصر، بقدر ما يحتاج السائق للراحة.

يعتبر هذا العرض إحد وظائف نظام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA. يتم تشـغيل الشاشـة عند 
تلبية شروط تشغيل التحذير من انحراف السيارة. (← ص ٢٧٨) 

الشاشة الفارغة (إلغاء العرض) ■
ال يتم عرض معلومات القيادة.



٢. لوحة أجهزة القياس١١٠

المعلومات عن السيارة
زاوية اإلطار األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■

يتم عرض اتجاه اإلطارات األمامية.
يتم عرض اتجاه اإلطارات اليمنى واليسر بثالث مراحل وفقاً لزاوية اإلطارات.

إذا تم قطع توصيل البطارية وإعادة توصيلها، قد يتم إبطال الشاشة مؤقتا. بعد قيادة السيارة لفترة من الوقت، 
سيتم تفعيل الشاشة.

ضغط نفخ اإلطارات (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■
يتم عرض ضغط نفخ كل إطار.

يتم عرض ضغط نفخ اإلطار االحتياطي.
صيانة الزيت (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■

يعرض المسافة المتبقية قبل حلول موعد الصيانة التالي.
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شاشة التهيئات
يمكن تغيير تهيئات بعض المزايا باستخدام مفاتيح التحكم بالعداد.

عملية الضبط ■
بالنسبة للوظائف التي يمكن ضبطها على وضع التشغيل أو اإليقاف، يتم تحويل الوظيفة بين وضعي 

. التشغيل واإليقاف في كل مرة يتم فيها ضغط 
بنود التهيئة ■

● *LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير 
اختره إلعداد نظام LDA. (← ص ٦٣٨)

أسلوب التحذير• 
حساسية نظام التحذير• 
التحذير من انحراف السيارة• 
حساسية انحراف السيارة• 

● *BSM نظام مراقبة منطقة صعبة الرؤية 
اختره إلعداد نظام BSM. (← ص ٦٣٨)

 •BSM تشغيل/إيقاف تشغيل نظام
 •RCTA تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية

وظيفة العرض العلوي* ●
اخترها إلعداد وظيفة العرض العلوي. (← ص ٦٣٨)

سطوع/موضع الشاشة• 
محتو الشاشة• 

صيانة الزيت* ●
اخترها إلعادة ضبط معلومات صيانة زيت المحرك.



٢. لوحة أجهزة القياس١١٢

تهيئات العداد ●
اخترها لضبط البنود التالية.

اللغة• 
اخترها لتغيير اللغة المعروضة على الشاشة.

الوحدات• 
اخترها لتغيير وحدة القياس.

 مؤشر القيادة اإليكولوجية• 
اختره لتشغيل/إيقاف ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية. (← ص ٩٩)

تهيئات المفتاح • 
يمكنـك تسـجيل شاشـة واحدة كالشاشـة الرئيسـية. للتسـجيل، اضغط  مطـوال حين تكون 

الشاشة المرغوبة معروضة.
معلومات القيادة ١ و ٢• 

اختـره الختيـار ما يصل إلى بنديـن يتم عرضهما على شاشـة معلومات القيـادة، ويمكن تهيئة ما 
يصل إلى شاشتي معلومات قيادة.

الساعة• 
قم باالختيار لضبط وضع الشاشة للساعة.

الشاشة المنبثقة• 
اختـره لضبط الشاشـات المنبثقـة التي قد يتم عرضهـا في بعض الحاالت على وضع التشـغيل/

اإليقاف. (← ص ١١٣)
اللون التوجيهي• 

اختره لتغيير األلوان التوجيهية المعروضة على الشاشة مثل لون المؤشر.
التمهيد• 

سيتم حذف تهيئات العداد التي تم تسجيلها/تغييرها أو ستتم إعادتها إلى التهيئة المبدئية.
*: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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مؤشر القيادة اإليكولوجية ■
ضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية (← ص ٩٩)  

مؤشر مد القيادة اإليكولوجية  
يشـير إلى مد القيادة اإليكولوجية باسـتعمال نسـبة القيادة 

اإليكولوجية الحالية وفقاً لمستو التسارع.
نسبة القيادة اإليكولوجية وفقاً لمستو التسارع  

عنـد تجـاوز إبرة العـداد مد القيـادة اإليكولوجيـة، يضيء 
القيـادة   مـد مؤشـر  عـرض  شاشـة  مـن  األيمـن  الجـزء 

اإليكولوجية.
مد القيادة اإليكولوجية  

١

٢

٣٤

عند فصل وإعادة توصيل أطراف البطارية ■
ستتم إعادة ضبط معلومات القيادة (البنود التي يمكن إعادة ضبطها يدويا فقط).

الشاشة المنبثقة ■
يتم عرض الشاشة المنبثقة على شاشة العرض المتعددة المعلومات وفقا لحالة تشغيل الوظائف التالية:

شاشة إرشاد المسار الخاص بالنظام المتصل بنظام توجيه السيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
شاشة المكالمة الواردة الخاص بنظام الهاتف الاليدوي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●

يمكن إبطال وظيفة عرض الشاشة المنبثقة. (← ص ١١١)
ضغط نفخ اإلطار ■

قـد يسـتغرق عـرض ضغـط نفـخ اإلطار بضـع دقائق بعـد ضبط مفتـاح تشـغيل المحـرك على وضع التشـغيل  ●
IGNITION ON. كذلك، قد يستغرق عرض ضغط نفخ اإلطار بضعة دقائق بعد ضبط ضغط النفخ.

قـد يتم عـرض ”---“ إذا لم تتمكن من تحديد المعلومات عن اإلطار بسـبب حاالت الموجات الالسـلكية غير  ●
المالئمة.

يتغيـر ضغـط نفـخ اإلطار بسـبب تغير درجـة الحرارة. قـد تختلف القيـم المعروضة عـن القيم التي تم قياسـها  ●
باستعمال مقياس ضغط نفخ اإلطار.



٢. لوحة أجهزة القياس١١٤
عند تهيئة الشاشة ■

 .P قم بإيقاف السيارة في مكان آمن وتعشيق فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار
إيقاف تهيئة الشاشة مؤقتاً ■

في الحاالت التالية، سيتم إيقاف تهيئة الشاشة مؤقتاً باستعمال مفاتيح التحكم بالعداد.
عند عرض رسالة التحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات ●
عند بدء تحرك السيارة ●

شاشة عرض الكريستال السائل ■
قـد تظهـر نقـاط صغيـرة أو نقاط ضوئيـة صغيرة علـى الشاشـة. تعتبر هـذه الظاهرة خاصيـة مميزة لشاشـة عرض 

الكريستال السائل ويمكنك مواصلة استعمال الشاشة بدون أية مشكلة.

تنبيه حول االستعمال أثناء القيادة ■
لضمان السـالمة، تجنب تشـغيل مفتاح التحكم بالعداد أثناء القيادة بقدر اإلمكان، وال تنظر إلى شاشـة العرض 
المتعددة المعلومات بشـكل مسـتمر أثناء القيادة. قم بإيقاف السـيارة وتشـغيل مفتاح التحكم بالعداد. قد يؤدي 

عدم القيام بذلك إلى خطأ في تشغيل عجلة القيادة مما يتسبب في حوادث غير متوقعة.
تنبيهات أثناء تهيئة الشاشة ■

ينبغـي أن يكون المحرك دائراً أثناء تهيئة الشاشـة، لذلك احرص على إيقاف السـيارة فـي مكان جيد التهوية. في 
منطقـة مغلقـة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول أكسـيد الكربون الضار فيها وقد تدخل 

السيارة. قد يؤدي ذلك إلى الوفاة أو يشكل مخاطر صحية شديدة.

أثناء تهيئة الشاشة ■
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن المحرك في وضع التشغيل أثناء تهيئة الشاشة.
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وظيفة العرض العلوي∗
موجز الوظائف

شاشـة العرض العلوي مرتبطة بالعدادات ونظام توجيه السـيارة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) وتعرض 
مجموعة متنوعة من المعلومات أمام السـائق، مثل السـرعة الحالية للسـيارة والتوجيه على المسـار إلى 

وجهة محددة.

١ ٢ ٣

٤٥

٦

منطقة الشاشة المتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (← ص ١١٧)  
يتم عرض البنود التالية المرتبطة بنظام التوجيه:

التوجيه على المسار إلى الوجهة• 
البوصلة• 

منطقة عرض الرسائل (← ص ١١٧)  
يتم عرض البنود التالية:

تحذير/رسالة (إذا كانت مجهزة بتلك الوظيفة)• 
حالة تشغيل نظام الصوت• 
درجة الحرارة الخارجية• 

أيقونات التحذير والمعلومات (← ص ١١٧)  
منطقة عرض سرعة السيارة  

يتم عرض البنود التالية:
سرعة السيارة• 
حد السرعة (السيارات المجهزة بنظام توجيه السيارة)• 

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٢. لوحة أجهزة القياس١١٦

منطقة عرض حالة نظام المساعدة على القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)  
اخترها لعرض حالة تشغيل األنظمة التالية:

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (← ص ٢٩٩)• 
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السرعات • 

الكامل (← ص ٢٨٧)
نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA (← ص ٢٧٨)• 
نظام مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس (← ص ٣١٧)• 

المحتو المعروض هو نفسـه المعروض على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. لالطالع على التفاصيل، 
راجع شروحات كل نظام.

مفتاح وظيفة العرض العلوي HUD (← ص ١١٦)  
استخدام شاشة العرض العلوي

تفعيل/إبطال شاشة العرض العلوي ◆
.HUD اضغط مفتاح وظيفة العرض العلوي

تغيير إعدادات شاشة العرض العلوي ◆
اختـر  علـى شاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات (← ص ١٠٥) ثـم اختـر ”HUD“ لتغيير 

اإلعدادات التالية: 
سطوع/موضع الشاشة ■

قم باالختيار لتعديل سطوع وموضع شاشة العرض العلوي. 
محتو الشاشة ■

قم باالختيار لتفعيل/إبطال البنود التالية:
التوجيه على المسار إلى الوجهة• 
حالة نظام المساعد على القيادة• 
البوصلة• 
حالة تشغيل نظام الصوت• 
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أيقونات التحذير والمعلومات
يتم عرض األيقونات التالية المرتبطة بشاشة العرض المتعددة المعلومات:

أيقونة التحذير الرئيسي  :
يتم عرضها عند عرض رسالة تحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات. (← ص ٥٨٦)  

أيقونة المعلومات  :
يتم عرضها عند عرض شاشـة اقتراح/نصيحة منبثقة على شاشـة العـرض المعلومات المتعددة.   

(← ص ١٠٥)
منطقة عرض الرسالة

يتم عرض البنود التالية في الحالة الصحيحة:
تحذير/رسالة (إذا كانت مجهزة بتلك الوظيفة) ■

يتم عرض تحذير/رسائل النظام التالية:
تحذير ما قبل التصادم (نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم)• 
 •( رسالة اإلشعار (الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
رسالة اإلشعار (الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم • 

بمد السرعات الكامل)
حالة تشغيل نظام الصوت ■

تعرض عند تشغيل نظام الصوت.
درجة الحرارة الخارجية ■

تعرض في الحاالت التالية:
 •IGNITION ON عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل
عند وميض مؤشر انخفاض درجة الحرارة الخارجية• 

المحتو المعروض هو نفسه المعروض على شاشة العرض المتعددة المعلومات. (← ص ١٠١)
منطقة الشاشة المتصلة بنظام التوجيه (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

يتم عرض البنود التالية المرتبطة بنظام التوجيه:
التوجيه على المسار إلى الوجهة ■

يعـرض عندما يقـوم نظام التوجيه بالتوجيه على المسـار. عند االقتراب من تقاطع طرق، سـوف يتم 
عرض سهم لإلشارة إلى اتجاه السفر المقترح.

البوصلة ■
يتم عرض اتجاه السفر.



٢. لوحة أجهزة القياس١١٨

وظيفة العرض العلوي ■
قد تبدو شاشـة العرض العلوي مظلمة ويكون من الصعب رؤيتها عند مشـاهدتها عبر نظارات الشـمس، خصوصاً 

نظارات الشمس المستقطبة.
اضبط سطوع شاشة العرض العلوي أو انزع نظارات الشمس لديك.

عند فصل البطارية ■
ستتم إعادة ضبط تهيئات العرض العلوي التي تم إعدادها حسب الطلب.

سطوع الشاشة ■
يمكـن تعديل سـطوع شاشـة العـرض العلوي على  لشاشـة العرض المتعـددة المعلومـات. وأيضا، يمكن  ●

تعديلها تلقائيا وفقا للسطوع المحيط.
عند توقف السيارة، قد تصبح الشاشة معتمة مؤقتا. ال يدل هذا على وجود خلل. ●

تفعيل/إبطال شاشة العرض العلوي ■
إذا تم إبطال شاشة العرض العلوي، ستظل في وضع اإلبطال عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف 

.IGNITION ON ثم ضبطه على وضع التشغيل
ضبط موضع شاشة العرض العلوي تلقائياً ■

إذا تم تسـجيل موضع الشاشـة في الذاكرة، سـيتم ضبط شاشـة العرض العلـوي تلقائياً على الموضـع المرغوب. 
(← ص ١٧٠)

قبل استعمال وظيفة العرض العلوي ■
تأكد من أن موضع وسـطوع شاشـة العرض العلوي ال يعيقان القيادة اآلمنة. إذا قمت بضبط موضع وسـطوع  ●

شاشـة العـرض العلوي بصورة غيـر صحيحة، فقد يعيق ذلك الرؤية مما يؤدي إلـى وقوع حادث، األمر الذي 
يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

ال تنظر إلى شاشـة العرض العلوي بشـكل متواصل أثناء القيادة ألنك قد ال تشاهد المترجلين أو األشياء على  ●
الطريق، الخ أمام السيارة.

تحذير حول تغيير إعدادات شاشة العرض العلوي ■
ينبغي أن يكون المحرك دائراً أثناء تغيير إعدادات شاشة العرض العلوي، ولذلك احرص على إيقاف السيارة في 
مكان جيد التهوية. في منطقة مغلقة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول أكسـيد الكربون 

الضار فيها وقد تدخل السيارة. قد يؤدي ذلك إلى الوفاة أو يشكل مخاطر صحية شديدة.
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لتفادي تعرض المكونات للتلف ■
ال تقـم بوضـع أي مشـروبات بالقـرب من جهـاز العرض  ●

العلـوي. إذا تبلل جهاز العرض، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع 
خلل كهربائي.

ال تقـم بوضـع أي شـيء أو تثبيـت ملصقـات علـى جهاز  ●
العرض العلوي. 

القيـام بذلك قد يؤدي إلـى إعاقة عـرض المعلومات على 
شاشة العرض العلوي.

ال تقـم بلمس المكونات الداخلية لجهـاز العرض العلوي  ●
أو بإدخال شيء مدبب أو ما يشابهه في جهاز العرض. 

القيام بذلك قد يتسبب في وقوع خلل ميكانيكي.
عند تغيير إعدادات شاشة العرض العلوي ■

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من أن المحرك في وضع التشغيل أثناء تغيير إعدادات شاشة العرض العلوي.



٢. لوحة أجهزة القياس١٢٠

معلومات استهالك الوقود

.Remote Touch يمكن عرض معلومات استهالك الوقود على شاشة
يمكن عرض معلومات استهالك الوقود وتشغيلها على الشاشة الفرعية.

Remote Touch شاشة  
مقبض Remote Touch (← ص ٤٢٨)  

“MENU” الزر  
“ENTER” الزر  

١

٣
٢

٤٤
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استهالك الوقود
اضغـط الزر ”MENU“ الموجود على Remote Touch (وحدة التحكم عن بعد) واختر  

. على شاشة  ثم اختر 
معلومات الرحلة ■

. إذا كانت شاشة  معروضة، قم باختيار 
إعادة ضبط بيانات استهالك الوقود  

استهالك الوقود خالل ١٥ دقيقة الماضية  
استهالك الوقود الحالي  

معـدل سـرعة السـيارة منـذ بـدء تشـغيل   
المحرك.

المدة المنقضية منذ بدء تشغيل المحرك.  
مسافة القيادة الممكنة (← ص ١٢٢)  

١

٢ ٣

٤
٥
٦

معـدل اسـتهالك الوقود آلخر ١٥ دقيقة يكون مقسـم بواسـطة األلوان إلى معـدالت ماضية والمعدالت 
التـي تم الحصـول عليها منذ ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل IGNITION ON. قم 

باستعمال معدل استهالك الوقود المعروض كمرجع.
. الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن الظروف الفعلية قليالً



٢. لوحة أجهزة القياس١٢٢

السجل الماضي ■
. إذا كانت شاشة  معروضة، قم باختيار 

إعادة تهيئة بيانات السجل الماضي  
أفضل وضع الستهالك الوقود المسجل  

معدل استهالك الوقود  
السجل السابق الستهالك الوقود  

تحديث بيانات معدل استهالك الوقود  
سـجل معـدل االقتصـاد فـي اسـتهالك الوقود 
مقسـم بواسـطة األلـوان إلـى معدالت سـابقة 
إعـادة  آخـر  منـذ  الوقـود  اسـتهالك  ومعـدل 
تهيئـة. قم باسـتعمال معـدل اسـتهالك الوقود 

المعروض كمرجع.

١
٢ ٣

٣٤

٥

. الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن الظروف الفعلية قليالً

تحديث بيانات السجل الماضي ■
.قم بتحديث معدل استهالك الوقود باختيار  لقياس معدل استهالك الوقود الحالي مرة أخر

إعادة تهيئة البيانات ■
. يمكن حذف بيانات استهالك الوقود باختيار 

مسافة القيادة الممكنة ■
يتم عرض أكبر مسافة مقدرة يمكن للسيارة أن ستقطعها بالوقود المتبقي.

يتم حساب هذه المسافة وفقاً لمعدل استهالك الوقود.
نتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الواقعية التي يمكن للسيارة أن ستقطعها عن المسافة المعروضة.
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استخدام الشاشة الفرعية
يمكـن عرض معلومات السـيارة على الشاشـة الفرعية (← ص ٤٣٣) التـي يمكنك اختيار  أو  

عليها الختيار الشاشة المرغوبة.
استهالك الوقود 

يتم عرض معدل اسـتهالك الوقود ومسـافة القيادة 
الممكنة خالل العشـر دقائق الماضية على فواصل 

زمنية تبلغ كل منها دقيقة واحدة.

السجل الماضي 
يتم عرض معدل اسـتهالك الوقود ونسبة استهالك 

الوقود األعلى.

معلومات الرحلة 
يتم عرض مسافة القيادة الممكنة ومعدل استهالك 

الوقود والمدة المنقضية منذ بدء تشغيل المحرك.

. الصورة ما هي إال مثال فقط، وقد تختلف عن الظروف الفعلية قليالً



٢. لوحة أجهزة القياس١٢٤
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٣-١. المعلومات عن المفاتيح١٢٦

المفاتيح

المفاتيح
المفاتيح التالية مزودة بسيارتك.

المفاتيح االلكترونية  
تشـغيل النظـام الذكـي لدخـول السـيارة وبـدء • 

التشغيل (← ص ١٥٠)
تشغيل وظيفة وحدة التحكم عن بعد الالسلكية• 

المفاتيح الميكانيكية  
لوحة رقم المفتاح  

(مفتـاح  بطاقـة  شـكل  علـى  الـذي  المفتـاح   
إلكتروني)

تشـغيل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل 
(← ص ١٥٠)

١

٢

٢٤

٣
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وحدة التحكم عن بعد الالسلكية
لتأمين األبواب (← ص ١٣٢)  

إلغالق النوافذ والنافذة السقفية*١، ٢   
(← ص ١٣٢)

لفك تأمين األبواب (← ص ١٣٢)  
لفتح النوافذ والنافذة السقفية*١، ٢   

(← ص ١٣٢)
لفتح/إغالق الباب الخلفي اآللي*١   

(← ص ١٣٩)

١
٣
٥
٦

٢
٤

إلطالق صوت التحذير*١ (← ص ١٢٨)  
*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها

*٢: يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل وكيل لكزس.

استعمال المفتاح الميكانيكي
عند اسـتعمال المفتاح الميكانيكـي، قم بضغط زر 

التحرير إلخراجه.
يمكن إدخال المفتـاح الميكانيكي باتجاه واحد فقط 
ألنه توجد أخاديد على وجه واحد. إذا لم تتمكن من 

إدخال المفتاح في ثقبه، اقلبه وأعد محاولة إدخاله.
بعد اسـتعمال المفتـاح الميكانيكي، قـم بتخزينه في 
المفتـاح االلكتروني. قـم بنقل المفتـاح الميكانيكي 
مع المفتـاح االلكتروني. إذا كانت البطارية المحملة 
فـي المفتـاح االلكتروني فارغة الشـحنة أو لم تعمل 
وظيفة الدخول في السـيارة بصورة صحيحة، تحتاج 

الى استعمال المفتاح الميكانيكي. (← ص ٦٠٥)
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وضع التحذير (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
عنـد ضغط الـزر  لمـدة أكثر من ثانيـة واحـدة تقريباً، 
سيتم إصدار صوت التحذير بصورة متقطعة وتومض مصابيح 
السـيارة لمنـع قيـام أي شـخص بمحاولـة دخول السـيارة أو 

إتالفها.
إليقـاف صدور صـوت التحذير، اضغـط أي زر موجود على 

المفتاح االلكتروني.

المفتاح الذي على شكل بطاقة ■
ينبغي استعمال المفتاح الميكانيكي المخزن في المفتاح الذي على شكل بطاقة فقط عند الطوارئ مثل عند عدم  ●

تشغيل المفتاح الذي على شكل بطاقة بصورة صحيحة.
إذا كان من الصعب إخراج المفتاح الميكانيكي، اضغط زر فك التأمين لألسفل باستعمال حافة قلم رصاص أو  ●

ما يعادله. إذا ظل من الصعب إخراجه، قم باستعمال عملة معدنية أو ما شابهها.
لتخزيـن المفتاح الميكانيكي في المفتاح الذي على شـكل  ●

بطاقة، قم بإدخاله مع االحتفاظ بزر فك التأمين مضغوطا.

إذا سـقطت البطارية عن حاملها بسـبب عـدم تركيب غطاء  ●
البطارية أو إذا قمت بنزع البطارية بسبب تبلل المفتاح، أعد 
تركيب البطارية بحيث يكـون الطرف الموجب متجها إلى 

شعار لكزس.

المفتاح الذي على شكل بطاقة غير مقاوم للماء. ●
عندما تحتاج الى تسليم مفتاح السيارة الى خادم موقف السيارات ■

قم بتأمين صندوق القفازات إذا استدعى األمر. (← ص ٤٦٢)
انزع المفتاح الميكانيكي لالستعمال بنفسك وقم بتسليم المفتاح االلكتروني فقط الى الخادم.

إذا فقدت مفاتيحك الميكانيكية ■
يمكـن طلب عمل مفاتيح ميكانيكية أصلية جديدة من وكيل لكزس باسـتخدام المفتـاح الميكانيكي اآلخر أو رقم 
المفتـاح المختـوم على لوحة رقم المفتاح الخـاص بك. احتفظ باللوحة في مكان آمن مثـل محفظة النقود لديك، 

وليس في السيارة.
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عندما تركب طائرة ■
عندما تركب طائرة مع كون المفتاح االلكتروني عندك، احرص على عدم ضغط أي زر من األزرار الموجودة على 
المفتاح االلكتروني بينما تكون في داخل الطائرة. عند وجود المفتاح االلكتروني في حقيبتك وغيرها، تأكد من أنه 
ال يتم ضغط األزرار بالخطأ. إذا تم ضغط أي من األزرار الموجودة على المفتاح االلكتروني، فقد يؤدي ذلك الى 

إرسال الموجات الالسلكية منه مما يمكن أن تعيق عمليات تشغيل الطائرة.
تفريغ شحنة البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني ■

يعتبر عمر خدمة البطارية العادية سنة واحدة أو سنتين. (يعتبر عمر خدمة بطارية المفتاح الذي على شكل بطاقة  ●
سنة ونصف.)

إذا أصبحت شحنة البطارية ضعيفة، سيتم إصدار صوت التحذير في مقصورة الركاب عند إيقاف المحرك.  ●
حتـى عند عدم اسـتعمال المفتـاح االلكتروني، يتم تفريغ شـحنة البطاريـة المحملة فيه ألنه يسـتقبل الموجات  ●

. قد تشير الحاالت التالية الى كون البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني فارغة الشحنة. قم  الالسلكية دائماً
باستبدال البطارية بأخر جديدة إذا استدعى األمر. (← ص ٥٥٣)

ال يعمل النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.• 
أصبحت مسافة االكتشاف صغيرة.• 
ال يضيء المؤشر الثنائي الصمام الباعث للضوء LED الموجود على سطح المفتاح.• 

لتفادي التدهور الشديد، ال تعمد الى ترك المفتاح االلكتروني ضمن m 1 (١ متر) من األجهزة االلكترونية التالية  ●
التي تنتج المجال المغناطيسي:

أجهزة التلفزيون• 
الكمبيوترات الشخصية• 
الهواتف النقالة والهواتف الالسلكية وشاحنات البطارية• 
الهواتف النقالة أو الهواتف الالسلكية التي يتم شحنها• 
المصابيح المكتبية• 
أجهزة الطبخ الكهرومغناطيسية• 

استبدال بطارية المفتاح ■
← ص ٥٥٣

التأكد من رقم المفتاح المسجل ■
يمكن التأكد من أرقام المفاتيح المخصصة للسيارة. قم باستشارة وكيل لكزس.
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لتفادي تلف المفتاح ■
ال تقم بإسقاط المفاتيح أو تعريضها لصدمة قوية أو ثنيها. ●
ال تقم بتعريض المفاتيح لدرجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة من الزمن. ●
ال تقم بتعريض المفاتيح للماء أو غسلها في الغسالة فوق السمعية وغيرها. ●
ال تقم بربط أية مواد معدنية أو مغناطيسية الى المفاتيح أو وضع المفاتيح بالقرب منها. ●
ال تقم بإلصاق البطاقات أو ما شابهها على سطح المفتاح االلكتروني. ●
ال تقم بتفكيك المفاتيح. ●
ال تترك المفاتيح بالقرب من أجسـام تصدر مجاالت مغناطيسـية مثل التلفزيونات أو أنظمة الصوت أو أجهزة  ●

الطبخ الكهرومغناطيسية.
ال تترك المفاتيح بالقرب من األجهزة الطبية الكهربائية كأجهزة العالج المنخفضة الترددات أو أجهزة العالج  ●

ذات الموجات الدقيقة، وال تقم بتلقي العناية الطبية عندما يكون المفتاح معك.
التعامل مع المفاتيح التي على شكل بطاقة ■

ال تقم بتعريضه لقوة زائدة عند إدخال المفتاح الميكانيكي في المفتاح الذي على شكل بطاقة. ●
وإال فقد يتم إلحاق ضرر بالمفتاح الذي على شكل بطاقة.

إذا تعرضـت أطـراف توصيـل البطاريـة أو المفتاح الذي على شـكل بطاقة للمـاء، فقد يؤدي ذلـك إلى تآكل  ●
البطارية وتوقف المفتاح الذي على شكل بطاقة عن العمل.

عند سقوط المفتاح في ماء أو انسكاب مشروبات عليه، انزع غطاء البطارية وامسح البطارية وأطراف توصيلها 
على الفور. 

(لنزع غطاء البطارية، امسـكه واسـحبه بخفة.) إذا تآكلت البطارية، اطلب استبدال البطارية بأخر جديدة من 
وكيل لكزس.

ال تقـم بتعريـض غطاء البطارية لقوة زائدة أو ال تقم باسـتعمال مفك براغي لنزع غطـاء البطارية. وإال فقد يتم  ●
ثني أو تلف المفتاح.

● . إذا قمت بنزع غطاء البطارية مراراً وتكراراً، فقد يصيح الغطاء مرتخياً
عند تركيب البطارية، تأكد من اتجاه البطارية. ●

إذا قمت بتركيب البطارية باالتجاه غير الصحيح، فإنه قد يؤدي إلى تفريغ شحنة البطارية بسرعة.
في الحاالت التالية، قد يتم تلف سطح المفتاح أو إزالة الطالء عنه: ●

 •.عند حمل المفتاح الذي على شكل بطاقة مع أجسام صلبة مثل عمالت معدنية أو مفاتيح أخر
عند حك سطح المفتاح بمواد حادة مثل حافة قلم رصاص ميكانيكي.• 
عند مسح سطح المفتاح بمرقق الطالء (ثنر) أو البنزين.• 

حمل المفتاح االلكتروني معك ■
قـم بالمحافظة علـى المفتاح االلكترونـي بعيداً عن األجهـزة الكهربائية المضبوطة على وضع التشـغيل بمقدار 
cm 10 (١٠ سم) أو أكثر. قد تؤدي الموجات الالسلكية الصادرة من األجهزة الكهربائية الى تداخل مع المفتاح 
ممـا يتسـبب في عدم عمـل المفتاح بصورة صحيحـة، وذلك عند وجـود المفتاح ضمن cm 10 (١٠ سـم) من 

المفتاح االلكتروني.
في حالة وجود خلل في النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل أو مشاكل أخر خاصة بالمفاتيح ■

خـذ سـيارتك مع جميـع المفاتيح اإللكترونية المرفقة بسـيارتك، بمـا فيها المفتاح الذي على شـكل بطاقة، إلى 
وكيل لكزس.
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عند فقدان المفتاح االلكتروني ■
إذا ظل المفتاح االلكتروني مفقوداً، فقد يشـير ذلك الى زيادة خطر سـرقة السـيارة الى حد كبير. قم بزيارة وكيل 

لكزس على فور مع جميع المفاتيح اإللكترونية والمفتاح الذي على شكل بطاقة المرفقة بسيارتك.



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٣٢

األبواب الجانبية

يمكـن تأميـن وفك تأميـن أبواب السـيارة باسـتعمال وظيفة دخول السـيارة أو وحـدة التحكم عن بعد 
الالسلكية أو مفتاح تأمين الباب.

تأمين وفك تأمين األبواب من خارج السيارة
النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل ◆

احمل المفتاح االلكتروني معك لتفعيل هذه الوظيفة.
امسـك مقبـض بـاب السـائق لفـك تأمين   
البـاب. امسـك مقبض بـاب الراكب لفك 

تأمين جميع األبواب.*
تأكد من لمس المستشـعر المركب على الجهة 

الخلفية من المقبض.
ال يمكـن فك تأمين األبواب خالل ٣ ثوان بعد 

تأمينها.
يمكن تغيير تهيئات فك تأمين األبواب.   :*

(← ص ١٣٧)

١

٢

المـس مستشـعر التأميـن (الموجود على الجزء العلوي أو الجزء السـفلي مـن المقبض) لتأمين   
األبواب.

تأكد من أن الباب مؤمن بإحكام.
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ◆

لتأمين جميع األبواب  
تأكد من أن الباب مؤمناً بإحكام.

اضغـط عليـه مطوالً إلغـالق النوافـذ والنافذة 
السقفية.*١، ٢

لفك تأمين جميع األبواب  
ضغـط الزر يؤدي إلى فك تأمين باب السـائق. 
ضغـط الـزر من جديـد يـؤدي إلى فـك تأمين 

.األبواب األخر

١
٢

اضغط عليه مطوالً لفتح النوافذ والنافذة السقفية.*١، ٢
*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بها

*٢: يجب إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل وكيل لكزس.
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إشارات التشغيل ■
األبـواب: يتـم إصدار صوت إشـاري (إذا كانت سـيارتك مجهزة بتلـك الوظيفة) وتومض وماضـات التحذير من 

الخطر لإلشارة إلى أنه قد تم تأمين/فك تأمين األبواب. (التأمين: مرة واحدة؛ فك التأمين: مرتين)
. النوافذ والنافذة السقفية: يتم إصدار صوت إشاري لإلشارة إلى تشغيل النوافذ والنافذة السقفية حالياً

ميزة ضمان األمان ■
إذا لم يتم فتح أي باب خالل ٣٠ ثانية تقريباً بعد فك تأمين السـيارة، تقوم ميزة ضمان األمان بتأمين السـيارة تلقائياً 

مرة ثانية.
عند عدم إمكانية تأمين الباب بلمس المستشعر المركب في الجزء العلوي من مقبض الباب ■

إذا لـم يتـم تأميـن الباب حتى عنـد لمس السـطح العلوي من 
المقبـض الذي يوجد فيه المستشـعر، حاول لمس السـطحين 

العلوي والسفلي من المقبض في نفس الوقت.

صوت إشارة تأمين الباب ■
يتم إصدار صوت إشاري بصورة مستمرة لمدة ٥ ثوان إذا قمت بمحاولة تأمين األبواب مع كون أي باب غير مغلق 

بالكامل. قم بإغالق الباب بالكامل إليقاف صدور الصوت اإلشاري وقم بتأمين السيارة مرة ثانية.
تشغيل نظام التحذير ■

تأمين األبواب يؤدي إلى ضبط نظام التحذير. (← ص ٨٧)
إذا لم يعمل النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية بشكل صحيح ■

قم باستعمال المفتاح الميكانيكي لتأمين وفك تأمين األبواب. (← ص ٦٠٥) ●
عليك استبدال بطارية المفتاح اإللكتروني بأخر جديدة إذا كانت شحنتها فارغة. (← ص ٥٥٣) ●
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عند استعمال وحدة التحكم عن بعد الالسليكة وتشغيل النوافذ اآللية أو النافذة السقفية ■
قـم بتشـغيل النوافـذ اآللية أو النافذة السـقفية بعد التأكـد من عدم احتمـال احتباس أي جزء من أجسـام الركاب 
بالنافذة أو النافذة السـقفية. كذلك، ال تسـمح لألطفال بتشـغيل وحدة التحكم عن بعد الالسليكة. من المحتمل 

احتباس أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة اآللية أو النافذة السقفية.
وظيفة الحماية من االحتباس ■

ال تقم مطلقاً بحشر أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة مقصودة. ●
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم احتباس شيء ما قبل انغالق النوافذ أو النافذة السقفية بالكامل  ●

مباشرة.

تأمين وفك تأمين األبواب من داخل السيارة
مفاتيح تأمين الباب ◆

لتأمين جميع األبواب  
لفك تأمين جميع األبواب  ١٢

أزرار التأمين الداخلية ◆
لتأمين الباب  

لفك تأمين الباب  
يمكـن فتـح بـاب السـائق بسـحب المقبـض 
الداخلي حتى عند وجود زر التأمين في موضع 

التأمين.
يمكـن فـك تأميـن األبـواب األخر بسـحب 

المقابض الداخلية.

١

٢
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تأمين األبواب األمامية من خارج السيارة بدون استعمال مفتاح
قم بتحريك زر التأمين الداخلي إلى موضع التأمين.  ١

قم بإغالق الباب مع سحب مقبض الباب.  ٢
ال يمكـن تأميـن الباب إذا كان مفتاح تشـغيل المحرك فـي وضع الكماليـات ACCESSORY أو في 

وضع التشغيل IGNITION ON أو عند وجود المفتاح اإللكتروني في السيارة. 
وفقاً لموضع المفتاح اإللكتروني، قد ال يتم اكتشافه بصورة صحيحة وقد يتم تأمين الباب.

وظيفة تأمين الباب الجانبي الخلفي لحماية األطفال
ال يمكن فتح الباب من داخل السـيارة عندما تكون 

هذه الوظيفة مضبوطة على وضع التشغيل.
لفك التأمين  

للتأمين  
يمكن ضبط وظيفة تأمين الباب على وضع التشغيل 
لمنـع األطفـال من فتح األبـواب الجانبيـة الخلفية. 
اضغـط علـى مفتاحـي البابيـن الجانبيـن الخلفيين 

لتأمينهما. 

١

٢
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أنظمة تأمين األبواب وفك تأمينها تلقائياً
يمكن تهيئة الوظائف التالية وإلغاؤها:

للحصول على التعليمات حول إعدادها حسب الطلب، راجع ص ٦٣٨.
التشغيلالوظيفة

وظيفة تأمين األبواب المتصلة 
بوضع جهاز نقل الحركة

يتم تأمين جميع األبواب عند تحريك ذراع تبديل السرعات خارج 
.P وضع االنتظار

وظيفة فك تأمين األبواب المتصلة 
بوضع جهاز نقل الحركة

يتم فك تأمين جميع األبواب عند تحريك ذراع تبديل السرعات الى 
.P وضع االنتظار

وظيفة تأمين األبواب المتصلة 
بسرعة السيارة

 20 km/h يتم تأمين جميع األبواب عند وصول سرعة السيارة الى
(٢٠ كم/ساعة) تقريباً أو أعلى.

وظيفة فك تأمين األبواب المتصلة 
بباب السائق

يتم فك تأمين جميع األبواب عند فتح باب السائق في غضون ٤٥ ثانية 
تقريباً من ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
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تغيير تهيئة وظيفة فك تأمين األبواب ■
من الممكن اختيار األبواب المراد فك تأمينها باسـتعمال وظيفة الدخول في السـيارة التي تتسـم بها وحدة التحكم 

عن بعد الالسلكية.
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١

تشغيل نظام التحذير بصورة  قم بإلغاء تشغيل مستشعر التطفل ومستشعر الميالن الخاصين بنظام التحذير لتفادي  ٢
غير مقصودة أثناء عملية تغيير التهيئة. (← ص ٩٠)

عندما ال يكون ضوء المؤشـر الموجود على سـطح المفتاح مضيئاً، احتفظ بالزر  مضغوطاً لمدة ٥ ثوان   ٣
. تقريباً مع االحتفاظ بالزر  مضغوطاً

تتغير التهيئة لكل مرة يتم فيها تنفيذ العملية الموضحة أدناه. (عند تغيير التهيئة بصورة مسـتمرة، ارفع أصابعك عن 
(. ٣ األزرار وانتظر لمدة ٥ ثوان على األقل وقم بتكرار الخطوة 

شاشة العرض المتعددة 
الصوت اإلشاريوظيفة فك التأمينالمعلومات

(السيارات المجهزة بعجلة 
القيادة على اليسار)

(السيارات المجهزة بعجلة 
القيادة على اليمين)

عند مسك مقبض باب السائق، يتم فك 
تأمين باب السائق فقط.

خارج السيارة: يتم إصدار الصوت 
اإلشاري ٣ مرات

داخل السيارة: يتم إصدار الصوت 
اإلشاري مرة واحدة

عند مسك مقبض باب الراكب، يتم فك 
تأمين جميع األبواب.

عند مسك مقبض الباب، يتم فك تأمين 
جميع األبواب.

خارج السيارة: يتم إصدار الصوت 
اإلشاري مرتين

داخل السيارة: يتم إصدار الصوت 
اإلشاري مرة واحدة

لتفـادي تشـغيل نظـام التحذير بصـورة غير مقصودة، قـم بفك تأميـن األبواب باسـتعمال وحدة التحكـم عن بعد 
الالسـلكية وافتـح باب وثم أغلقـه بعد تغيير التهيئات. (إذا لم تقم بفتح أي مـن األبواب خالل ٣٠ ثانية بعد ضغط 

(. ، يتم تأمين األبواب مرة ثانية وتتم تهيئة نظام التحذير تلقائياً
عند تشغيل نظام التحذير، قم بإيقافه على الفور. (← ص ٨٧)



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٣٨
نظام فك تأمين األبواب بواسطة اكتشاف تعرض السيارة للصدمة ■

عند تعرض السـيارة لصدمة شـديدة، يتم فك تأمين جميع األبواب. ولكن قد ال يعمل النظام وفقاً لقوة الصدمة أو 
نوع الحادث.

استعمال المفتاح الميكانيكي ■
يمكن أيضاً تأمين وفك تأمين األبواب باستعمال المفتاح الميكانيكي. (← ص ٦٠٥)

الظروف التي تؤثر على عمل النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ■
← ص ١٥٢

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، وظيفة فك التأمين باستعمال المفتاح).

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

لتفادي وقوع حادث ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

عـدم قيامـك بذلك يمكن أن يؤدي إلى فتح باب وانقذاف أحد الركاب خارج السـيارة، مما يتسـبب في الوفاة أو 
اإلصابة الخطيرة.

تأكد من كون جميع األبواب مغلقة ومؤمنة بإحكام. ●
ال تقم بسحب المقبض الداخلي الموجود على األبواب أثناء القيادة. ●

يرجـى االنتبـاه الخاص الى باب السـائق، ألن الباب قد ينفتح حتـى إذا كان زر التأمين الداخلي مضبوطاً على 
موضع التأمين.

اضبط وظيفة تأمين الباب الجانبي الخلفي لحماية األطفال على وضع التشغيل عند وجود أطفال في المقاعد  ●
الخلفية.
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الباب الخلفي

يمكن تأمين/فك تأمين الباب الخلفي وفتحه باتباع اإلجراءات التالية.

تأمين وفك تأمين الباب الخلفي
النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل ◆

احمل المفتاح االلكتروني معك لتفعيل هذه الوظيفة.
لتأمين جميع األبواب  

تأكد من أن الباب مؤمناً بإحكام.
لفك تأمين جميع األبواب  

ال يمكـن فك تأمين األبواب خالل ٣ ثوان بعد 
تأمينها.

١٢

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية ◆
← ص ١٣٢

مفاتيح تأمين الباب ◆
← ص ١٣٤

فتح/إغالق الباب الخلفي بواسطة وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (السيارات 
المجهزة بالباب الخلفي اآللي)

. اضغط المفتاح مطوالً
ال يمكن تشغيل الباب الخلفي اآللي إال عندما يكون 

الباب الخلفي غير مؤمن.*
*:  يمكن إعداد هذه التهيئة حسـب الطلب بحيث يمكن 
تشـغيل البـاب الخلفـي اآللـي عندمـا يكـون الباب 

الخلفي مؤمنا. (← ص ٦٣٨)



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٤٠

فتح/إغالق الباب الخلفي من داخل السيارة (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي)
احتفـظ بمفتـاح البـاب الخلفـي اآللـي مضغوطـاً 

لفتح/إغالق الباب الخلفي.
إذا قمت بضغط المفتاح مرة ثانية أثناء تشـغيل الباب 
الخلفـي، فـإن هـذا سـيؤدي الـى تشـغيله باالتجـاه 

العكسي. 

فتح الباب الخلفي من خارج السيارة
افتح الجزء العلوي من الباب الخلفي  ١

السـيارات غيـر المجهـزة بالبـاب الخلفي  
اآللي

عندمـا يكون البـاب الخلفي غيـر مؤمن: ارفع 
البـاب الخلفـي أثنـاء ضغـط زر فتـح البـاب 
الخلفي لألعلـى. عندما يكـون الباب الخلفي 
معـك  اإللكترونـي  المفتـاح  احمـل   : مؤمنـاً
وارفع الباب الخلفي أثناء ضغط زر فتح الباب 

الخلفي لألعلى.
السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي 

عندمـا يكـون البـاب الخلفي اآللـي غير مؤمن: اضغـط زر فتح البـاب الخلفي. عندمـا يكون الباب 
. : أثناء حمل المفتاح اإللكتروني، اضغط زر فتح الباب الخلفي مطوالً الخلفي اآللي مؤمناً

.* ينفتح الجزء العلوي من الباب الخلفي تلقائياً
*:  باسـتخدام وظيفة إعداد سيارتك، يمكن ضبط الجزء العلوي من الباب الخلفي على عدم الفتح تلقائياً حتى 

. (← ص ٦٣٨) عندما يكون زر فتح الباب الخلفي مضغوطاً
عنـد إبطـال وظيفة الفتح التلقائي، يمكن فتـح الجزء العلوي من الباب الخلفي عـن طريق رفعه مع الضغط 

مطوالً على زر فتح الباب الخلفي.
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افتح الجزء السفلي من الباب الخلفي  ٢
اسحب المقبض.

سينفتح الجزء السفلي من الباب الخلفي.

مفتاح الباب الخلفي اآللي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يتـم إغالق الجزء العلوي من الباب الخلفي تلقائياً 

عند ضغط المفتاح. (يتم إصدار صوت إشاري.)
إذا قمـت بضغـط المفتـاح أثنـاء عمليـة غلـق الجزء 
العلوي من الباب الخلفـي، ينفتح الجزء العلوي من 

. الباب الخلفي مرة ثانية تلقائياً

إلغاء نظام التحكم بالباب الخلفي اآللي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
اضبط المفتاح الرئيسي على وضع اإليقاف إلبطال 

نظام التحكم اآللي في الباب الخلفي.
إيقاف  

ال يمكن تشـغيل الباب الخلفي حتى عند اسـتعمال 
وحـدة التحكم عـن بعد الالسـلكية أو مفتاح الباب 

الخلفي اآللي.
تشغيل  

ينبغـي أن تكون العالمة البرتقالية الموجودة على المفتاح 
ظاهرة عندما يكون المفتاح مضبوطاً على وضع التشغيل.

١ ٢

عند إغالق الباب الخلفي
تأكد من كون الجزء السـفلي من الباب الخلفي  ●

مغلقـاً قبـل إغـالق الجـزء العلوي مـن الباب 
الخلفي.

قـم بإنـزال البـاب الخلفـي باسـتعمال مقبض  ●
البـاب الخلفـي وتأكد مـن دفع البـاب الخلفي 

لألسفل من خارج السيارة إلغالقه.



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٤٢

واقية الصدمات الخلفية التي يمكن استعمالها كدرجة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
واقيـة الصدمـات الخلفية مصممـة لحماية مؤخرة 

السيارة وتحميل األمتعة بسهولة.

ظروف تشغيل الباب الخلفي اآللي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■
عندمـا يكون مفتاح تشـغيل المحـرك مضبوطاً على وضع اإليقـاف أو على وضع الكماليـات، يمكن فتح وإغالق 
الباب الخلفي اآللي طالما كان المفتاح الرئيسي للباب الخلفي اآللي مضبوطاً على وضع التشغيل وتوافرت جميع 

الشروط التالية.
يكون الباب الخلفي اآللي غير مؤمن (إال عند إغالقه)*١، ٢ ●
يكون الجزء السفلي من الباب الخلفي مغلقاً (فقط عند إغالقه)*٣ ●

عندما يكون مفتاح تشـغيل المحرك مضبوطاً على وضع التشـغيل IGNITION ON، يمكن فتح وإغالق الباب 
الخلفـي اآللـي طالمـا كان المفتاح الرئيسـي للباب الخلفـي اآللي مضبوطـاً على وضع التشـغيل وتوافرت جميع 

الشروط التالية.*٤
يكون الباب الخلفي اآللي غير مؤمن (إال عند إغالقه)  ●
يكون الجزء السفلي من الباب الخلفي مغلقاً (فقط عند إغالقه)*٣ ●
● P 3 (٣ كم/ساعة) وذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار km/h تكون سرعة السيارة أقل من

*١:  يمكن ضبط وظيفة إعداد سـيارتك حسـب الطلب بحيث يكون تشـغيل الباب الخلفي اآللي ممكناً باستخدام 
نظـام التحكم عن بعد الالسـلكي حتى عندما يكـون الباب الخلفي مؤمنا. في هذه الحالـة، فإن الباب الخلفي 

. لذلك تأكد من تنفيذ عملية التأمين. يكون غير مؤمن حتى إذا كان مغلقاً
*٢:  حتى إذا كان الباب الخلفي مؤمناً، فإنه يعمل عند الضغط مطوالً على زر فتح الباب الخلفي أثناء حمل المفتاح 

االلكتروني معك.
*٣:  عنـد فتح الجزء السـفلي مـن الباب الخلفي أثنـاء عملية غلق الجزء العلـوي من الباب الخلفـي، ينفتح الجزء 

. العلوي من الباب الخلفي مرة ثانية تلقائياً
*٤:  ال يمكن تشغيل الباب الخلفي باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.
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إذا لم يعمل فاتح الباب الخلفي ■
يمكن تشغيل الباب الخلفي من داخل السيارة.

انزع الغطاء الموجود على حشية الباب الخلفي.  ١
قم باستعمال قطعة قماش لتفادي حدوث خدوش.

انـزع البرغـي والغطـاء. (السـيارات غيـر المجهـزة بالباب   ٢
الخلفي اآللي)

ادفع ذراع تشغيل موتور الباب الخلفي، ومن ثم افتح الباب   ٣
الخلفي.

وظيفة الحماية من االحتباس (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■
يتـم تحريك الباب الخلفي باالتجاه العكسـي تلقائياً عندما يعيق أي شـيء حركة البـاب الخلفي أثناء عملية غلق/

فتح الباب الخلفي.
عند إعادة توصيل البطارية (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■

لضمان تشغيل الباب الخلفي اآللي بصورة صحيحة، قم بتنفيذ علميات التشغيل التالية:
قم بفك تأمين الباب الخلفي باستعمال مفتاح تأمين الباب ●
قم بإغالق الباب الخلفي يدوياً ●

وظيفة إغالق الباب الخلفي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■
، تقوم وظيفة إغالق الباب الخلفي  عندما يتم ترك الجزء السفلي والجزء العلوي من الباب الخلفي مفتوحين قليالً

تلقائياً بإغالقه بالكامل.
وظيفة منع االنغالق (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■

عنـد تعرض الباب الخلفي اآللي لقوة زائدة أثناء تشـغيل وظيفة فتح الباب الخلفـي تلقائياً، يتم إيقاف عملية الفتح 
لتفادي تحرك الباب الخلفي اآللي لألسفل بسرعة.



٣-٢. فتح األبواب وإغالقها وتأمينها١٤٤
وظيفة تأمين األبواب قبل إغالق الباب الخلفي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■

هذه الوظيفة تمكنك من تأمين جميع األبواب مسـبقا حين يكون الباب الخلفي مفتوحا. عند تنفيذ اإلجراء التالي، 
يتم تأمين جميع األبواب ما عدا الباب الخلفي ثم يتم تأمين الباب الخلفي أيضا عندما يتم إغالقه.

قم بإغالق جميع األبواب ما عدا الباب الخلفي.  ١
قم بتنفيذ أي من العمليات التالية أثناء إغالق الباب الخلفي تلقائيا.  ٢

اضغط زر التأمين على وحدة التحكم عن بعد الالسلكية. (← ص ١٢٧)• 
المس مستشعر التأمين على مقبض الباب الجانبي عند حمل المفتاح اإللكتروني معك. (← ص ١٣٢)• 

كذلك، إذا لم يتم إغالق الباب الخلفي بالكامل بسبب تشغيل وظيفة الحماية من االحتباس، الخ أثناء إغالق الباب 
الخلفـي تلقائيا بعد تشـغيل وظيفة تأمين األبواب المرتبطة بالبـاب الخلفي، يتم إلغاء وظيفة تأمين المرتبطة بالباب 

الخلفي وسيتم فك تأمين جميع األبواب.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، تشغيل المفتاح). 
(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب ← ص ٦٣٨)

أثناء القيادة ■
احتفظ بالباب الخلفي مغلقاً أثناء القيادة. ●

إذا كان البـاب الخلفـي مفتوحـاً، قد يرتطم بأشـياء موجودة بالقرب منـه أثناء القيادة أو قـد تتطاير األمتعة إلى 
الخارج بصورة غير متوقعة مما يؤدي الى وقوع حادث.

باإلضافة الى ذلك، قد تدخل غازات العادم في السيارة مما يتسبب في الوفاة أو التسمم. تأكد من إغالق الباب 
الخلفي قبل القيادة.

قبل قيادة السـيارة، تأكد من كون الباب الخلفي مغلقاً بالكامل. إذا لم يتم إغالق الباب الخلفي بالكامل، فقد  ●
ينفتح بصورة غير متوقعة أثناء القيادة مما يؤدي الى وقوع حادث.

ال تقـم مطلقاً بالسـماح ألي شـخص بالجلوس في حجيـرة األمتعة. القيام بذلك يؤدي الـى تعرضه للوفاة أو  ●
اإلصابة الخطيرة عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السيارة الى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة 

وقوع اصطدام.
عند وجود أطفال في السيارة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

ال تسمح لألطفال باللعب في حجيرة األمتعة. ●
إذا تـم تأميـن حجيرة األمتعـة بالخطأ عند وجود طفـل فيها، قد يؤدي ذلـك إلى إصابته باإلعيـاء الحراري أو 

.بإصابات أخر
ال تقم بالسماح للطفل بفتح أو إغالق الباب الخلفي. ●

القيـام بذلـك قد يؤدي الى تحرك الباب الخلفي بصورة غير متوقعة أو الى احتباس يد الطفل أو رأسـه أو عنقه 
بالباب الخلفي أثناء انغالقه.
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تشغيل الباب الخلفي ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم قيامك بذلك قد يؤدي الى احتباس أجزاء الجسم، األمر الذي يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
انزع أي من حمل ثقيل كالثلج أو الجليد عن الباب الخلفي قبل فتحه. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى انغالق  ●

الباب الخلفي مرة ثانية بشكل مفاجئ بعد فتحه.
عند فتح الباب الخلفي أو إغالقه، تأكد بعناية من كون المنطقة المحيطة به آمنة. ●
إذا كان هناك أي شخص بالقرب من السيارة، تأكد من سالمته وقم بإبالغه بفتح الباب الخلفي أو إغالقه. ●
توخى الحذر عند فتح الباب الخلفي أو إغالقه في الجو العاصف ألنه قد يتحرك فجأة بفعل الريح القوية. ●
قـد ينغلـق الباب الخلفي بشـكل مفاجـئ إذا لـم يتم فتحه  ●

بالكامـل. فتح الباب الخلفي أو إغالقه عند وجود السـيارة 
علـى طريـق مائـل أصعب منـه عنـد وجودها علـى طريق 
مسـتو، ولذلك احرص على عدم انفتـاح الباب الخلفي أو 
انغالقـه بصورة غيـر متوقعة. تأكد من كـون الباب الخلفي 

مفتوحاً بشكل كامل قبل استعمال حجيرة األمتعة.

عنـد إغالق الباب الخلفي، توخى مزيداً من الحذر لتفادي  ●
احتبـاس أصابعك وسـواها بـه. انتبه أيضاً إلـى ممتلكاتك 

الشخصية كالحقائب وربطات العنق.
عنـد إغـالق البـاب الخلفـي، تأكـد مـن ضغـط سـطحه  ●

الخارجـي بخفـة. إذا تـم إغـالق البـاب الخلفـي بالكامل 
بواسطة مقبض الباب الخلفي، فقد يؤدي ذلك الى احتباس 

يديك أو ذراعيك.
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ال تقم بسـحب دعامة وحدة توهين حركة الباب الخلفي إلغالق الباب الخلفي، وال تعمد الى التعلق بدعامة  ●
وحدة توهين حركة الباب الخلفي.

القيام بذلك قد يؤدي الى احتباس يديك بدعامة وحدة توهين حركة الباب الخلفي أو تلف الدعامة مما يتسبب 
في وقوع حادث.

إذا قمت بتركيب حمالة دراجة هوائية أو شـيء ثقيل شـبيه بها على الباب الخلفي، فقد يؤدي ذلك إلى انغالق  ●
الباب الخلفي مرة ثانية بشـكل مفاجئ بعد فتحه، مما قد يتسـبب في احتباس يد شـخص ما أو رأسـه أو عنقه 
مما يؤدي إلى اإلصابة. عند تركيب قطعة اختيارية على الباب الخلفي، يوصى باسـتعمال قطعة أصلية خاصة 

بسيارة لكزس.
وظيفة إغالق الباب الخلفي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■

عندما يتم ترك الجزء السـفلي أو الجـزء العلوي من الباب  ●
، تقوم وظيفة إغالق الباب الخلفي  الخلفـي مفتوحين قليالً
تلقائيـاً بإغالقه بالكامل. يسـتغرق األمر بضع ثوان قبل بدء 
تشـغيل وظيفـة إغالق البـاب الخلفي. احـرص على عدم 
انحباس األصابع أو أية أشياء أخر بالباب الخلفي، حيث 
قـد يؤدي ذلك إلى حدوث كسـور في العظـام أو إصابات 

.خطيرة أخر

توخـى الحذر عند اسـتعمال وظيفة إغالق الباب الخلفي ألنها تظل تعمـل حتى بعد إلغاء نظام الباب الخلفي  ●
اآللي.
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الباب الخلفي اآللي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تشغيل الباب الخلفي اآللي.

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
افحص سـالمة المنطقة المحيطة بالسـيارة للتأكد من عدم وجود عوائق أو أي شيء يتسبب في احتباس أجزاء  ●

من جسمك بالباب.
إذا كان هناك أي شخص بالقرب من السيارة، تأكد من سالمته وقم بإبالغه بفتح الباب الخلفي أو إغالقه. ●
إذا ضبطـت نظـام البـاب الخلفي اآللي علـى وضع اإليقاف باسـتعمال المفتاح الرئيسـي أثناء تشـغيل الباب  ●

. توخى الحذر  الخلفـي تلقائياً، يتم إيقاف التشـغيل التلقائي. عندئذ يجب عليك تشـغيل البـاب الخلفي يدوياً
الشديد حين تكون السيارة على طريق مائل ألن الباب الخلفي قد ينفتح أو ينغلق بصورة غير متوقعة.

عند الضغط مرة ثانية على زر فتح الباب الخلفي أثناء عملية فتح تلقائية كانت قد أجريت بالضغط على زر فتح  ●
. في هـذه الحالة، توخى الحذر جيداً ألن  البـاب الخلفي، تتوقف العملية ويجب تشـغيل الباب الخلفي يدوياً

الباب الخلفي قد ينفتح أو يغلق بصورة مفاجئة.
إذا لم تتم تلبية شـروط تشـغيل الباب الخلفي اآللي، فقد يتم إصدار صوت إشـاري وقد يتم إيقاف عملية فتح  ●

. توخى الحذر الشـديد أثناء القيادة  الباب الخلفي أو إغالقه. عندئذ يجب عليك تشـغيل الباب الخلفي يدوياً
على طريق مائل ألن الباب الخلفي قد ينفتح أو ينغلق بصورة مفاجئة.

عندمـا تكون السـيارة على طريق مائل، يمكن سـقوط الباب الخلفي بشـكل مفاجئ بعـد فتحه. تأكد من كون  ●
الباب الخلفي مفتوحاً بالكامل بإحكام.

فـي الحـاالت التالية، قد يتم اكتشـاف حالة غير طبيعيـة في نظام الباب الخلفي اآللي وقد يتم إيقاف التشـغيل  ●
. توخى الحذر الشـديد حين تكون السيارة  التلقائي. في هذه الحالة، يجب عليك تشـغيل الباب الخلفي يدوياً

على طريق مائل ألن الباب الخلفي قد ينفتح أو ينغلق بصورة مفاجئة.
عند مالمسة الباب الخلفي لعائق• 
عنـد انخفـاض فولطيـة البطارية فجأة، على سـبيل المثـال، عند ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع • 

التشغيل IGNITION ON أو عند بدء تشغيل المحرك أثناء التشغيل التلقائي
إذا قمت بتركيب حمالة دراجة هوائية أو شيء ثقيل ما يعادله على الباب الخلفي، فقد ال يعمل الباب الخلفي  ●

اآللي أو ينغلق مرة ثانية بشكل مفاجئ بعد فتحه. وذلك يؤدي إلى وقوع خلل فيه، أو إلى احتباس يد شخص 
مـا أو رأسـه أو عنقه والتعرض لإلصابـات. عند تركيب قطعة اختيارية على الباب الخلفي، يوصى باسـتعمال 

قطعة أصلية خاصة بسيارة لكزس.
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وظيفة الحماية من االحتباس (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة مقصودة. ●
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم احتباس شـيء ما قبل انغالق الباب الخلفي بالكامل مباشـرة.  ●

.احرص على عدم احتباس األصابع أو أشياء أخر
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس وفقاً لشـكل الشـيء المحتبس. احرص على عدم احتباس األصابع  ●

.أو أشياء أخر
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دعامات وحدة توهين حركة الباب الخلفي ■
الباب الخلفي مجهز بدعامات وحدة توهين الحركة التي تحافظ على الباب الخلفي في موضعه.

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بدعامة وحدة توهين حركة الباب الخلفي مما يتسبب في وقوع خلل.

ال تقـم بتثبيت أي شـيء غريـب مثل ملصقـات أو بطاقات  ●
بالسـتيكية أو مـواد االلتصـاق علـى قضيب دعامـة وحدة 

توهين الحركة.
ال تلمـس قضيب وحدة توهين الحركة باسـتعمال قفازات  ●

.أو أنسجة أخر
ال تقـم بتركيـب أيـة كماليـة غير القطـع األصليـة الخاصة  ●

بسيارة لكزس على الباب الخلفي.
ال تقـم بوضـع يدك علـى دعامة وحـدة توهيـن الحركة أو  ●

تسليط قوة عليها من الجانب.

دعامة وحدة توهين الحركة

لتفادي وقوع خلل في وظيفة إغالق الباب الخلفي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■
ال تقم بتسليط قوة زائدة على الباب الخلفي أثناء تشغيل وظيفة إغالق الباب الخلفي.

لتفادي تعرض الباب الخلفي اآللي للتلف (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
تأكد من عدم وجود جليد بين الباب الخلفي واإلطار حيث أنه يعيق حركة الباب الخلفي. إذا تم تشغيل الباب  ●

الخلفي اآللي عندما يكون معرضاً لحمل زائد، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع خلل فيه.
ال تقم بتسليط قوة زائدة على الباب الخلفي أثناء تشغيل الباب الخلفي اآللي. ●
احرص على عدم إلحاق ضرر بالمستشـعرات (المركبة على الحافتين اليمنى واليسر للباب الخلفي اآللي)  ●

. باستعمال سكين أو مواد حادة أخر. إذا تم فصل المستشعر، لن تعمل الباب الخلفي اآللي تلقائياً
عند تشغيل وظيفة تأمين األبواب المرتبطة بالباب الخلفي (السيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي) ■

تأكد من حمل المفتاح اإللكتروني معك.
إذا تـم وضع المفتاح اإللكتروني في السـيارة أثنـاء إغالق األبواب، قد يتم تأمين األبـواب حتى إذا كان المفتاح 

اإللكتروني داخل السيارة وفقا لموضعه.
قبل مغادرة السيارة، تأكد من أن جميع األبواب مغلقة ومؤمنة.
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النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل

يمكـن تنفيذ عمليات التشـغيل التاليـة بمجرد حمل المفتـاح االلكتروني معك، على سـبيل المثال في 
. جيبك. ينبغي على السائق حمل المفتاح االلكتروني دائماً

لتأمين األبواب الجانبية وفك تأمينها (← ص ١٣٢) ●
لتأمين الباب الخلفي وفك تأمينه (← ص ١٣٩) ●
لبدء تشغيل المحرك (← ص ٢١٤) ●

موضع الهوائي ■
الهوائيات المركبة خارج المقصورة  
الهوائيات المركبة بداخل المقصورة  

الهوائي المركب في واقية الصدمات الخلفية  
١

١

٢ ٣

٣

٢
المد الفعال (المنطقة التي يتم ضمنها اكتشاف الموجات الصادرة من المفتاح االلكتروني) ■

عند تأمين وفك تأمين األبواب
يمكـن تشـغيل النظام عندمـا يكون المفتـاح االلكتروني 
ضمـن حوالـي m 0.7 (٠٫٧ متـر) مـن أحـد مقبضـي 
البابيـن األمامييـن الخارجيين. (يمكن تشـغيل األبواب 

التي تكتشف المفتاح فقط.)
عنـد بدء تشـغيل المحرك أو تغيير أوضاع مفتاح تشـغيل 

المحرك
يمكن تشغيل النظام عندما يكون المفتاح االلكتروني في السيارة.
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أصوات التحذير ومؤشرات التحذير ■
كل من نظام التحذير الداخلي ونظام التحذير الخارجي باإلضافة الى رسائل التحذير المعروضة على شاشة العرض 
المتعـددة المعلومـات مصممة لتقليل احتمال سـرقة السـيارة ووقوع حـوادث غير متوقعة ناجمة عن تشـغيل غير 
صحيح. قم بتنفيذ اإلجراءات المالئمة وفقاً لرسالة التحذير المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. 

يصف الجدول التالي الظروف وعمليات التصحيح التي ينبغي تنفيذها عند إصدار أصوات التحذير فقط.
عملية التصحيحالحالةصوت التحذير

صوت التحذير الخارجي 
ينطلق مرة واحدة لمدة ٥ ثانية

تمت محاولة تأمين السيارة مع وجود باب 
مفتوح

قم بإغالق جميع األبواب وتأمين 
األبواب مرة ثانية

يتم إصدار صوت التحذير 
الداخلي بصورة مستمرة

تم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع 
الكماليات ACCESSORY حين كان 
باب السائق مفتوحاً (أو فتح باب السائق 

حين كان مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً 
(ACCESSORY على وضع الكماليات

اضبط مفتاح تشغيل المحرك 
على وضع اإليقاف وقم بإغالق 

باب السائق

تم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع 
قم بإغالق باب السائقاإليقاف حين يكون باب السائق مفتوحاً

وظيفة توفير شحنة البطارية ■
سـيتم تشـغيل وظيفة توفير شحنة البطارية لتفادي تفريغ شـحنة البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني أو شحنة 

البطارية أثناء عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة من الزمن.
في الظروف التالية، قد يستغرق األمر بعض الوقت الى أن يتم فك تأمين األبواب بواسطة النظام الذكي للدخول  ●

في السيارة وبدء التشغيل.
عند ترك المفتاح االلكتروني ضمن m 2 (٢ متر) تقريباً من خارج السيارة لمدة ١٠ دقائق أو أكثر.• 
عند عدم استعمال النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل لمدة ٥ أيام أو أطول.• 

عند عدم اسـتعمال النظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشغيل لمدة ١٤ يوماً أو أطول، ال يمكن فك تأمين  ●
األبواب إال عن طريق باب السـائق. في هذه الحالة، امسـك مقبض باب السـائق أو قم باستعمال وحدة التحكم 

عن بعد الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي لفك تأمين األبواب.
وظيفة توفير شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■

عند ضبط وضع توفير شحنة البطارية، يتم تقليل تفريغ شحنة البطارية بواسطة منع المفتاح اإللكتروني من استقبال 
موجات السلكية.

. تأكد من  اضغـط  مرتيـن أثناء ضغـط  مطـوالً
وميض مؤشر المفتاح اإللكتروني ٤ مرات.

أثناء تشـغيل وضـع توفير شـحنة البطارية، ال يمكن اسـتخدام 
النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل. إللغاء الوظيفة، 

اضغط أياً من األزرار الموجودة على المفتاح اإللكتروني.
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الظروف المؤثرة على التشغيل ■

إن النظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل يسـتعمل موجات السـلكية ضعيفة. في الحاالت التالية، قد 
يتأثر االتصال بين المفتاح االلكتروني والسـيارة، مما يعيق تشغيل النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل 
ووحـدة التحكـم عـن بعـد الالسـلكية والنظـام المانع لتشـغيل المحرك بصـورة صحيحـة. (طرق التغلـب عليه: 

← ص ٦٠٥)
عندما تكون البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني فارغة الشحنة ●
عندما تكون السيارة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطة تزويد بالوقود أو محطة  ●

بث راديو أو شاشة عرض كبيرة أو مطار أو معدات أخر تولد موجات السلكية قوية أو ضوضاء كهربائية
عندما يكون المفتاح االلكتروني مالمساً للمواد المعدنية التالية أو مغطى بها ●

راديو نقال أو هاتف نقال أو هاتف السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر• 
بطاقات عليها ورقة األلومنيوم• 
علب سجائر يوجد فيها ورقة األلومنيوم• 
محافظ نقود أو أكياس معدنية• 
عمالت معدنية• 
مواد تدفئة أيدي مصنوعة من مواد معدنية• 
 •DVD أو CD وسائط مثل اسطوانات

عندما يتم استعمال مفاتيح السلكية أخر (ترسل الموجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك ●
عند حمل المفتاح االلكتروني مع األجهزة التالية التي تولد الموجات الالسلكية ●

 •مفتاح الكتروني أو مفتاح السلكي يصدر موجات السلكية خاص بسيارة أخر
 •(PDA) كمبيوترات شخصية أو أجهزة شخصية رقمية
أجهزة صوت رقمية• 
أنظمة ألعاب نقالة• 

عندما تكون هناك مواد تظليل تتضمن محتويات معدنية أو مواد معدنية على النافذة الخلفية ●
عند وجود المفتاح اإللكتروني بالقرب من شاحن بطارية أو أجهزة إلكترونية ●

مالحظة حول وظيفة الدخول في السيارة ■
حتـى عندمـا يكون المفتاح االلكترونـي ضمن المد الفعـال (المناطق التي يتم فيها اكتشـاف المفتاح)، قد ال  ●

يعمل النظام بصورة صحيحة في الحاالت التالية:
يكـون المفتـاح االلكتروني قريباً جداً من النافذة أو مقبض الباب الخارجـي أو قريباً من األرض أو في مكان • 

مرتفع عند محاولة تأمين أو فك تأمين األبواب.
عنـد وجـود المفتاح االلكتروني على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس أو على غطاء األمتعة أو على األرضية • 

أو في جيب الباب أو في صندوق القفازات عند محاولة بدء تشـغيل المحرك أو تغيير أوضاع مفتاح تشـغيل 
المحرك.

ال تتـرك المفتـاح االلكتروني على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس أو قرب جيوب الباب عند مغادرة السـيارة.  ●
وفقاً لحاالت اسـتقبال الموجات الالسـلكية، قد يكتشـفها الهوائـي الموجود خارج المقصـورة مما يؤدي الى 

تأمين الباب من الخارج مع كون المفتاح االلكتروني داخل السيارة.
طالمـا كان المفتـاح االلكترونـي ضمن المد الفعال، قد يتم تأمين أو فك تأمين األبواب من قبل أي شـخص.  ●

ولكن ال يمكن اسـتعمال أي باب إال األبواب التي تقوم باكتشـاف اإلشـارات الصادرة من المفتاح االلكتروني 
لفك تأمين السيارة.

حتـى عندمـا ال يكـون المفتـاح االلكتروني في السـيارة، قد يمكن بدء تشـغيل المحـرك عندما يكـون المفتاح  ●
االلكتروني بالقرب من النافذة.
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قـد يتـم تأمين أو فـك تأمين األبواب عند رش كمية كبيرة من الماء على مقبض البـاب، أثناء القيادة في المطر أو  ●
غسـل السيارة على سـبيل المثال، وذلك عند وجود المفتاح االلكتروني في المد الفعال. (يتم تأمين األبواب 

بعد ٣٠ ثانية تقريباً تلقائياً إذا لم يتم فتح أي من األبواب أو إغالقه.)
قيامك بلمس مستشعر تأمين/فك تأمين الباب عندما تكون مرتدياً قفازاتك قد يمنع عملية التأمين/فك التأمين. ●
إذا قمت باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية لفك تأمين األبواب عندما يكون المفتاح االلكتروني قريباً  ●

من السـيارة، قد ال يتم فك تأمين الباب بواسـطة وظيفة الدخول في السـيارة. (قم باسـتعمال وحدة التحكم عن 
بعد الالسلكية لفك تأمين األبواب.)

عند تنفيذ التأمين باسـتعمال مستشـعر التأمين، سـيتم عرض إشـارات التأكيد مرتين بالتتابـع. بعد ذلك، لن يتم  ●
عرض تلك اإلشارات. (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)

إذا تبلـل مقبـض الباب عنـد وجود المفتـاح اإللكتروني ضمن المد الفعـال، قد يتم تأمين البـاب وفك تأمينه  ●
بصورة متكررة. في هذه الحالة، قم بتنفيذ عمليات التصحيح التالية لغسل السيارة.

قـم بوضـع المفتاح اإللكتروني بعيداً عن السـيارة بمقدار m 2 (٢ متر) أو أكثـر. (احرص على عدم تعريض • 
المفتاح للسرقة.)

اضبـط المفتـاح اإللكتروني علـى وضع توفير شـحنة البطاريـة إلبطال النظـام الذكي لدخول السـيارة وبدء • 
التشغيل. (← ص ١٥١)

إذا أصبح مقبض الباب مبلالً بالماء عند وجود المفتاح االلكتروني في السيارة أثناء غسل السيارة، قد يتم عرض  ●
رسـالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات وإصدار صوت التحذير خارج السيارة. إليقاف إصدار صوت 

التحذير، قم بتأمين جميع األبواب.
قـد ال يتـم تأمين المستشـعر بصورة صحيحة إذا كان مالمسـاً للجليد أو للثلج أو للوحـل أو غيرها. قم بتنظيف  ●

مستشـعر التأمين ومحاولة تشـغيله مرة ثانية، أو قم باستعمال مستشـعر التأمين المركب على الجزء السفلي من 
مقبض الباب.

عند وجود مفتاح إلكتروني آخر في منطقة االكتشاف، قد يتم تأخير عملية فك تأمين األبواب بعد قيامك بمسك  ●
مقبض الباب أو ضغط مفتاح فك تأمين الباب الخلفي.

عند االقتراب المفاجئ من المد الفعال أو من مقبض الباب الخارجي، قد ال يتم فك تأمين األبواب. في هذه  ●
الحالة، أعد مقبض الباب الى موضعه األصلي وتأكد من كون األبواب غير مؤمنة قبل سحب مقبض الباب مرة 

ثانية.
عند عدم قيادة السيارة لمدة طويلة من الزمن ■

لتفادي تعريض السيارة للسرقة، ال تعمد الى ترك المفتاح االلكتروني ضمن m 2 (٢ متر) من السيارة. ●
. (← ص ٦٣٨) ● يمكن إبطال النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل مقدماً

لتشغيل النظام بصورة صحيحة ■
تأكـد مـن حمل المفتاح االلكتروني عند تشـغيل النظام. ال تجعل المفتـاح االلكتروني قريباً جداً من السـيارة عند 

تشغيل النظام من خارج السيارة.
وفقـاً لموضع المفتاح االلكتروني وحالة مسـكه، قد ال يتم اكتشـاف المفتاح بصـورة صحيحة وقد ال يعمل النظام 

بصورة صحيحة. (قد يتم تفعيل نظام التحذير عرضياً أو قد ال تعمل وظيفة منع تأمين األبواب.)
إذا لم يعمل النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل بصورة صحيحة ■

تأمين وفك تأمين األبواب: قم باستعمال المفتاح الميكانيكي. (← ص ٦٠٥) ●
بدء تشغيل المحرك: ← ص ٦٠٦ ●
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إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل).
(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

إذا تم إبطال النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل في التهيئة حسب الطلب ■
تأمين وفك تأمين األبواب: ●

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي. (← ص ١٣٢، ٦٠٥)
بدء تشغيل المحرك وتغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك: ← ص ٦٠٦ ●
إيقاف دوران المحرك: ← ص ٢١٥ ●

شهادة النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل ■
للسيارات الخاصة بتايوان 
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للسيارات الخاصة بفيتنام 

للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان 
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للسيارات الخاصة بالباراغواي 

للسيارات الخاصة بجمهورية الدومينيكان 

للسيارات الخاصة بتايوان 
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للسيارات الخاصة بفيتنام 

للسيارات الخاصة بفيتنام 
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تنبيه بخصوص وقوع تداخل مع أجهزة الكترونية ■
ينبغـي على األشـخاص الذين يسـتعملون منظم ضربـات القلب أو منظـم القلب الكهربائـي أو مزيل رجفان  ●

ضربات القلب المحافظة على مسافة كافية بينهم وبين الهوائيات الخاصة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء 
التشغيل. (← ص ١٥٠)

قـد تؤثر الموجات الالسـلكية على تشـغيل تلك األجهـزة بصورة عكسـية. يمكن إبطال وظيفـة الدخول في 
السـيارة، إذا اسـتدعى األمـر. قـم باستشـارة وكيل لكـزس للحصول علـى المعلومـات التفصيليـة مثل تردد 
الموجات الالسـلكية وتوقيت إصدار الموجات الالسـلكية. ومن ثم قم باستشـارة الطبيب للتأكد مما إذا كان 

يجب عليك إبطال وظيفة الدخول في السيارة أم ال.
ينبغي على أي شخص يستخدم أي جهاز غير منظم ضربات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل رجفان  ●

ضربات القلب استشارة الجهة المصنعة لتلك األجهزة بخصوص تشغيلها تحت تأثير الموجات الالسلكية.
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر على تشغيل تلك األجهزة الطبية.

قم باستشارة وكيل لكزس بخصوص التفاصيل حول إبطال وظيفة الدخول في السيارة.
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المقاعد األمامية
عملية الضبط

١
٢ ٥

٤٣

٦

مفتاح ضبط موضع المقعد  
مفتاح ضبط زاوية ظهر المقعد  

مفتاح ضبط زاوية وسادة المقعد (األمامية)  
مفتاح ضبط ارتفاع المقعد  

مفتاح ضبط مسند أسفل الظهر  
مفتاح ضبط طول وسادة المقعد (جانب مقعد السائق فقط)  

مساند الرأس الفعالة
عندما يضغط أسفل ظهر الراكب على ظهر المقعد 
أثنـاء وقـوع اصطـدام من الخلـف، يتحرك مسـند 
الـرأس لألمـام ولألعلـى قليـالً للتقليـل من خطر 

تعرض عنق الراكب لإلصابة. 
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نظام الوصول السهل اآللي ■
يتم تحريك مقعد السائق وعجلة القيادة وفقاً لوضع مفتاح تشغيل المحرك وحالة حزام مقعد السائق. 

(← ص ١٧٠)
مساند الرأس الفعالة ■

حتى عند تعرض ظهر المقعد لقوة طفيفة، قد يتحرك مسند الرأس. عند دفع مسند الرأس المؤمن بالقوة، قد تصبح 
البنية الداخلية لمسند الرأس ظاهرة. ال تشير أي من الحالتين الى وجود خلل في مسند الرأس.

أثناء تعرض السيارة الصطدام من الخلف

البنية الداخلية

عند ضبط موضع المقعد ■
عند قيامك بضبط موضع المقعد، احرص على عدم إصابة الركاب اآلخرين بالمقعد المتحرك. ●
ال تضع يديك تحت المقعد أو بالقرب من األجزاء المتحركة لتفادي تعرضك لإلصابة. ●

قد يتم احتباس األصابع أو األيدي بآلية ضبط المقعد.
ضبط المقعد ■

للحد من خطر االنزالق تحت حزام الحضن أثناء وقوع اصطدام، ال تقم بإمالة ظهر المقعد أكثر من الالزم.
إذا قمـت بإمالـة ظهـر المقعد أكثر مـن الالزم، قد ينزلق حـزام الحضن عن الوركين ويتم تسـليط قو كبح على 
البطـن مباشـرة أو قـد تالمس رقبتك حزام الكتف، ممـا يزيد من خطر الوفاة أو اإلصابـة الخطيرة في حالة وقوع 

حادث.
ينبغـي عـدم تنفيذ ضبـط المقعد أثناء القيـادة، وإال فقد يتحرك المقعد بصـورة غير متوقعة مما يـؤدي الى فقدان 

السيطرة على السيارة.
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المقاعد الخلفية

عملية الضبط
مقاعد الصف الثاني 

ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد  
مفتاح ضبط موضع المقعد  

١ ٢

١

مقاعد الصف الثالث (إذا كانت سيارتك مجهزةً بها) 
ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد  

١
١



٣-٣. ضبط المقاعد١٦٢

قلب ظهور مقاعد الصف الثاني والدخول في مقعد الصف الثالث
١ الواردة في «قلب ظهور مقاعد  من أجل الدخول في مقعد الصف الثالث بسهولة، قم بتنفيذ الخطوة 

الصف الثاني» (← ص ١٦٣). 
قبل قلب ظهور مقاعد الصف الثاني ■

قم بتخزين مشـابك أحزمة المقاعد وإنزال   ١
مساند الرأس إلى أخفض موضع.

قـم بتمرير أحزمـة المقاعد عبـر حامالت   ٢
أحزمة المقاعد وقم بتثبيت لوحات أحزمة 

المقاعد.
هذا اإلجراء يمنع تعرض حزام الكتف للتلف.

تأكد من نزع أحزمة المقاعد من الحامالت قبل 
استعمالها.

السـيارات المجهـزة بنظـام تسـلية راكـب   ٣
المقاعد الخلفية: قم بتركيب غطاء الشاشة 
المقاعـد  ركاب  تسـلية  بنظـام  الخـاص 

الخلفية. 
قـم بتمريـر حـزام الغطاء تحـت الشاشـة وقم 

بتحريك الغطاء إلى أعلى.

قـم بتحريـك الغطـاء إلـى األسـفل مـن أعلى 
الشاشة لتغطيتها.
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قلب ظهور مقاعد الصف الثاني ■
قم بثني ظهر المقعد لألسفل مع االحتفاظ   ١
بـذراع ضبط زاويـة ظهر المقعد مسـحوباً 
واقلـب المقعـد بأكملـه لألعلـى ومـن ثم 

لألمام.

اعقف شـريط التثبيت إلى مقبض اإلسـناد   ٢
وقم بتثبيت المقعد بواسـطة سـحب حافة 

الشريط غير المثبت.
عنـد إعـادة مقعـد الصـف الثاني إلـى موضعه 

األصلي، قم بتخزين شريط التثبيت.

انـزع أغطيـة خطاطيف المقعـد من خلف   ٣
وسادة المقعد وقم بتركيبها على خطاطيف 

المقعد.
عنـد إعـادة مقعـد الصـف الثاني إلـى موضعه 
األصلـي، انـزع أغطيـة خطاطيـف المقعد عن 

األرضية وقم بتركيبها خلف وسادة المقعد.



٣-٣. ضبط المقاعد١٦٤

ثني مقاعد الصف الثالث (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
قبل ثني مقاعد الصف الثالث ■

قم بتخزين مشابك أحزمة المقاعد.  ١

قم بتخزين مسند رأس المقعد األوسط في ظهر المقعد. (← ص ١٧٧)  ٢
األيمـن  المقعديـن  أحزمـة  بتمريـر  قـم   ٣
واأليسر عبر حامالت أحزمة المقاعد وقم 

بتثبيت لوحات أحزمة المقاعد.
هذا اإلجراء يمنع تعرض حزام الكتف للتلف.

تأكد من نزع أحزمة المقاعد من الحامالت قبل 
استعمالها.

قم بتخزين ألسنة حزام المقعد األوسط في الغطاء المركب في السقف. (← ص ٤٠)  ٤
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ثني ظهر مقعد الصف الثالث لألسفل ■
لظهر المقعد األيمن  
لظهر المقعد األيسر  ١

٢

يتم ثني المقعد تلقائياً عند ضغط الزر.



٣-٣. ضبط المقاعد١٦٦

إمالة مقاعد الصف الثالث لألعلى ■
قم بتنفيذ الخطوات الواردة في «قبل ثني مقاعد الصف الثالث». (← ص ١٦٤)  ١

إذا قمـت باالحتفـاظ بالمفتـاح مضغوطاً،   ٢
. (يتم  يتـم ثني المقعد ورفعه جانبيـاً تلقائياً
إصـدار صوت إشـاري مرتين قبـل أن يتم 

رفع المقعد مباشرة.)
إذا قمـت برفع يـدك عـن المفتاح أثنـاء عملية 
رفع المقعد جانبياً، يتم إيقاف العملية وإصدار 

صوت إشاري بصورة مستمرة.
الـذراع  أن  مـن  تأكـد  بالعمليـة،  القيـام  قبـل 
الموجود على الجهـة الخلفية من ظهر المقعد 

مثبت بإحكام.

انـزع أغطيـة خطاطيف المقعد مـن الجزء   ٣
التحتـي مـن وسـادة المقعد وقـم بتركيبها 

على خطاطيف المقعد.
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إعادة مقاعد الصف الثالث ■
انزع أغطية خطاطيف المقعد عن األرضية   ١
وقم بتركيبها في الجزء التحتي من وسـادة 

المقعد.

إذا احتفظت بالمفتاح مضغوطاً، تتم إعادة   ٢
. (يتم  المقعد إلـى الموضع المثنـي تلقائياً

إصدار صوت إشاري مرتين)
إذا قمـت برفـع إصبعـك عـن المفتـاح أثنـاء 
عمليـة إعادة المقعد إلى الموضـع المثني، يتم 
إيقاف العملية وإصدار صوت إشـاري بصورة 

مستمرة.

اسحب المقبض وارفع ظهر المقعد.  ٣
قم بتثبيت المقبض فـي مكانه األصلي بإحكام 

بعد استعماله.

ارفع مسند الرأس.  ٤



٣-٣. ضبط المقاعد١٦٨

أصوات التحذير والمؤشرات  ■
يصف الجدول التالي الظروف وعمليات التصحيح عندما يتم إصدار أصوات التحذير فقط.

عملية التصحيحالحالةضوء المؤشر وصوت التحذير

يتم إصدار صوت التحذير لمدة 
١٠ ثوان ويضيء المؤشر*

يكون ذراع تبديل السرعات في وضع 
غير وضع االنتظار P حين يكون 

مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على 
.IGNITION ON وضع التشغيل
تم إيقاف تشغيل المفتاح أثناء تحرك 

مقعد الصف الثالث تلقائيا.

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات 
إلى وضع االنتظار P حين يكون 

مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على 
.IGNITION ON وضع التشغيل
أعد مقعد الصف الثالث من موضع 

المنتصف إلى الموضع المقلوب 
أو إلى الموضع األصلي باستعمال 
مفتاح إعادة مقعد الصف الثالث أو 

مفتاح قلب مقعد الصف الثالث.  يتم إيقاف حركة في المنتصف عند يومض ضوء المؤشر*
فتح الباب الخلفي.

يتم إصدار صوت التحذير 
لمدة ١٠ ثوان ويومض ضوء 

المؤشر*

تم إيقاف عملية قلب المقعد التلقائي 
بسبب وجود خلل في النظام.

اطلب فحص النظام من وكيل 
لكزس.

لم يتم تحريك المقعد إلى وضع 
الطاولة من موضعه األصلي خالل 

١٠ ثوان بعد ضغط مفتاح قلب 
المقعد.

تأكد مما إذا كان شيء ما محتبساً بين 
وسادة المقعد وظهر المقعد أم ال. 

إذا لم يكن أي شيء محتبساً، اطلب 
فحص النظام من وكيل لكزس.

يتم إصدار صوت التحذير لمدة 
١٠ ثوان ويومض ضوء المؤشر 

ببطء*

تم إيقاف عملية إغالق المقعد 
التلقائي بسبب وجود خلل في 

النظام.
اطلب فحص النظام من وكيل 

لكزس.

يومض ضوء المؤشر

تم ضغط مفتاح قلب المقعد أو 
مفتاح إعادة المقعد عندما ال 

يكون ذراع تبديل السرعات في 
وضع االنتظار P ويكون مفتاح 

تشغيل المحرك في وضع التشغيل 
.IGNITION ON

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات 
إلى وضع االنتظار P حين يكون 

مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على 
.IGNITION ON وضع التشغيل

يومض ضوء المؤشر ٣ مرات

تم ضغط مفتاح وضع الطاولة بدون 
ضبط ذراع تبديل السرعات على 
وضع االنتظار P مع كون مفتاح 

تشغيل المحرك في وضع التشغيل 
.IGNITION ON

*:  سـيتم عـرض مؤشـر التحذير علـى شاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات المركبة فـي لوحة أجهـزة التحكم 
والمقاييس. 
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ضبط المقعد ■
للحد من خطر االنزالق تحت حزام الحضن أثناء وقوع اصطدام، ال تقم بإمالة ظهر المقعد أكثر من الالزم.

إذا قمـت بإمالـة ظهر المقعد أكثر من الالزم، قد ينزلق حزام الحضن عن الوركين ويتم تسـليط قوة ضاغطة على 
البطن مباشرة أو قد تالمس رقبتك حزام الكتف، مما يزيد من خطر الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة في حالة 

وقوع حادث.
ينبغـي عـدم القيام بضبـط المقعد أثناء القيادة، وإال فقـد يتحرك المقعد بصورة غير متوقعـة مما يؤدي إلى فقدان 

السيطرة على السيارة.
عندما يكون ظهر المقعد مثنياً ■

ال تجلس على ظهر المقعد المثني أو وضع أي شيء عليه أثناء سير السيارة. ●
تأكـد من تركيب أغطية خطاطيف المقعد على خطاطيـف المقعد، وإال فقد يؤدي ذلك إلى تعرضك لإلصابة  ●

بحروق عندما تصبح ساخنة.
عند إعادة ظهور المقاعد إلى مواضعها األصلية ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.
احرص على عدم احتباس يديك أو رجليك بالمقعد. ●
تأكد من تأمين المقاعد بإحكام. وإال فقد ال يعمل حزام المقعد بصورة صحيحة. ●
احرص على عدم التواء أحزمة المقاعد أو احتباسها تحت المقعد. ●
قم بترتيب أحزمة المقاعد في مواضعها المالئمة لجعلها جاهزة لالستعمال. ●

لتفادي تعرض مكونات المقاعد للتلف ■
ال تقم بتعليق أو ربط أي شيء على آلية تحريك المقعد المركبة في ظهر المقعد.

قبل قلب ظهور المقاعد أو طيها لألعلى ■
ينبغي تخزين أحزمة المقاعد ومشابكها.

بعد إعادة مقعد الصف الثالث إلى موضعه األصلي ■
تأكد من كون المقبض الموجود على الجهة الخلفية من ظهر المقعد مثبتاً في مكانه بإحكام.



٣-٣. ضبط المقاعد١٧٠

ذاكرة موضع القيادة

تقوم هذه الوظيفة بضبط مقعد السـائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية تلقائياً لتسـهيل 
دخول السيارة والخروج منها أو إعدادها لتالئم تفضيالتك الشخصية.

نظام الوصول السهل اآللي
يتم ضبط المقعد وعجلة القيادة تلقائياً لتسهيل دخول السائق السيارة وخروجه منها.

بعـد تنفيـذ كل العمليـات التالية، يتـم ضبط مقعد 
السـائق وعجلة القيادة تلقائياً علـى الموضع الذي 

يسهل على السائق دخول السيارة والخروج منها.
وضـع •  إلـى  السـرعات  تبديـل  ذراع  تحريـك 

.P االنتظار
إيقاف مفتاح تشغيل المحرك.• 
فك حزام مقعد السائق.• 

. بعد تنفيذ أي من العمليات التالية، تتم إعادة مقعد السائق وعجلة القيادة إلى موضعهما األصلي تلقائياً
التشـغيل •  وضـع  أو   ACCESSORY الكماليـات  وضـع  علـى  المحـرك  تشـغيل  مفتـاح  ضبـط 

.IGNITION ON
شد حزام مقعد السائق.• 

تشغيل نظام الوصول السهل اآللي ■
، قد ال يتم تشغيل نظام الوصول السهل اآللي عند الخروج  إذا كان المقعد قريباً من الموضع الخلفي األقصى أصالً

من السيارة.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكـن إعـداد تهيئات مسـافة تحريـك المقعد الخاصة بنظام الوصول السـهل اآللي حسـب الطلـب. (مزايا إعداد 
سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)
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حفظ موضع القيادة في الذاكرة
يمكنك حفظ موضع القيادة المفضل لديك (مواضع مقعد السـائق وعجلة القيادة ومرايا الرؤية الخلفية 
الخارجيـة وHUD [شاشـة العـرض العلـوي] [إذا كانـت سـيارتك مجهزة بهـا]) في ذاكـرة الكمبيوتر 
واسـتدعاءها بلمـس الـزر. يمكن أيضـاً ضبط هـذه الوظيفة بحيـث يتم تشـغيلها تلقائياً عنـد فك تأمين 

األبواب.
يمكن تسجيل مواضع القيادة الثالثة المختلفة في الذاكرة.

عملية التسجيل ■
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ١

.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل  ٢
اضبط مقعد السـائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية وHUD (شاشـة العرض   ٣

العلوي) (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) على المواضع المرغوبة.
أثناء ضغط الـزر ”SET“، أو خالل ٣ ثوان   ٤
بعـد ضغط الـزر ”SET“، اضغـط الزر ”1“ 
أو ”2“ أو ”3“ إلـى أن يتـم إصـدار صوت 

إشاري.
إذا كان الـزر المختـار مضبوطـاً مسـبقاً، يتـم 
اسـتبدال الموضع المضبوط مسـبقاً بالموضع 

. المختار حديثاً

عملية االستدعاء ■
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ١

.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل  ٢
اضغـط أحـد أزرار مواضـع القيـادة التـي   ٣
ترغـب فـي اسـتدعائها إلى أن يتـم إصدار 

صوت إشاري.



٣-٣. ضبط المقاعد١٧٢

إليقاف عملية استدعاء الموضع المحفوظ في الذاكرة أثناء العملية ■
قم بتنفيذ أي من الخطوات التالية:

● .“SET” اضغط الزر
اضغط الزر ”1“ أو ”2“ أو ”3“. ●
قم بتشغيل أي من مفاتيح ضبط المقعد (إللغاء وظيفة استدعاء موضع المقعد فقط). ●
قـم بتشـغيل مفتاح التحكم في عجلة القيـادة القابلة لإلمالة والتطويل/التقصير (إللغاء وظيفة اسـتدعاء موضع  ●

عجلة القيادة فقط).
تشغيل ذاكرة موضع القيادة بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف ■

يمكـن اسـتدعاء مواضع المقاعد المسـجلة خالل ١٨٠ ثانيـة كحد أقصى بعد فتح باب السـائق و ٦٠ ثانية إضافية 
بعد إغالقه مرة ثانية.

إذا تم فصل البطارية ■
ينبغي إعادة ضبط المواضع المحفوظة في الذاكرة ألن محتويات ذاكرة الكمبيوتر يتم مسحها عند فصل البطارية.

وظيفة استدعاء الذاكرة (مقعد السائق فقط)
يمكـن تسـجيل كل من المفاتيـح اإللكتروني (بما في ذلك المفتاح الذي على شـكل بطاقة) السـتدعاء 

موضع القيادة المرغوب.
إجراءات التسجيل ■

قم بتسجيل موضع القيادة في الزر ”1“ أو ”2“ أو ”3“ قبل تنفيذ اإلجراءات التالية:
احمل المفتاح الذي تريد تسجيله فقط ثم أغلق باب السائق.

عند وجود مفتاحين أو أكثر في السيارة، ال يمكن تسجيل موضع القيادة بصورة صحيحة.
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ١

.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل  ٢
قم باستدعاء موضع القيادة الذي تريد تسجيله.  ٣
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اضغـط مفتاح تأمين الباب مطوالً (للتأمين   ٤
أو لفك التأمين) أثناء ضغط زر االسـتدعاء 

إلى أن يصدر الصوت اإلشاري.
إذا لم تتمكن من تسـجيل الزر، يصدر الصوت 

اإلشاري لمدة ٣ ثوان تقريباً بشكل مستمر.

إجراءات االستدعاء ■
تأكـد مـن أن األبواب مؤمنة قبل اسـتدعاء موضع القيـادة. احمل المفتـاح اإللكتروني الذي تم   ١
تسـجيل موضع القيادة فيه ثم قم بفك تأمين باب السـائق وفتحه باستعمال النظام الذكي لدخول 

السيارة وبدء التشغيل أو وحدة التحكم الالسلكي عن بعد.
يتحرك موضع القيادة إلى الموضع المسـجل (ال تتحرك عجلة القيادة وHUD [شاشـة العرض العلوي] 
[إذا كانت سـيارتك مجهزة بها]). إال أن المقعد يتحرك إلى الخلف إلى ما وراء الموضع المحفوظ قليالً 

بحيث يمكن دخول السيارة بسهولة.
إذا كان مقعد السائق في موضع القيادة الذي تم حفظه في الذاكرة، لن يتحرك المقعد ومرايا الرؤية الخلفية 

الخارجية.
اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع الكماليات ACCESSORY أو على وضع التشغيل   ٢

IGNITION ON أو شد حزام المقعد.
يتحـرك المقعـد وعجلة القيادة وHUD (شاشـة العـرض العلوي) (إذا كانت سـيارتك مجهـزة بها) إلى 

الموضع المسجل.
عملية اإللغاء ■

احمل المفتاح الذي تريد إلغاءه فقط ثم أغلق باب السائق.
ال يمكـن إلغـاء ارتباط المفتاح بذاكرة موضع القيادة بصورة صحيحة عند وجود مفتاحين أو أكثر في 

السيارة.
.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل  ١

اضغط مفتاح تأمين الباب مطوالً (للتأمين أو لفك التأمين) أثناء ضغط الزر ”SET“ إلى أن يصدر   ٢
الصوت اإلشاري مرتين.

إذا لم تتمكن من إلغاء الزر، يصدر الصوت اإلشاري لمدة ٣ ثوان تقريباً بشكل مستمر.



٣-٣. ضبط المقاعد١٧٤

استدعاء موضع القيادة باستعمال وظيفة استدعاء الذاكرة ■
يمكـن تسـجيل مواضـع قيادة مختلفـة في كل مـن المفاتيـح اإللكترونية. لذلك قـد يتم اسـتدعاء موضع قيادة  ●

مختلف وفقاً للمفتاح الذي تحمله.
إذا تم فك تأمين أحد األبواب غير باب السـائق باسـتعمال النظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل، ال  ●

يمكن استدعاء موضع القيادة. في هذه الحالة، اضغط زر موضع القيادة المضبوط.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن ضبط تهيئات فك تأمين األبواب الخاصة بوظيفة استدعاء الذاكرة كما تريد.
(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

تنبيه حول ضبط المقعد ■
أثنـاء عمليـة ضبط المقعد، احرص علـى عدم ارتطام المقعد بـأي من الركاب الخلفيين أو عدم ضغط جسـمك 

بعجلة القيادة.



١٧٥ ٣-٣. ضبط المقاعد

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

مساند الرأس

مساند الرأس مزودة بجميع المقاعد.

المقاعد األمامية
ضبط االرتفاع
لألعلى  

اسحب مساند الرأس لألعلى.
لألسفل  

ادفـع مسـند الرأس لألسـفل مع االحتفـاظ بزر فك 
. التأمين مضغوطاً

زر فك التأمين

ضبط الزاوية (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)

مقاعد الصف الثاني
لألعلى  

اسحب مساند الرأس لألعلى.
لألسفل  

ادفـع مسـند الرأس لألسـفل مع االحتفـاظ بزر فك 
. التأمين مضغوطاً

زر فك التأمين



٣-٣. ضبط المقاعد١٧٦

مقعدا الصف الثالث األيمن واأليسر (إذا كانت سيارتك مجهزة بمقاعد الصف الثالث)
لثني مسـاند الـرأس، اسـحب ذراع التحكم بزاوية 

مسند الرأس.

ضبط ارتفاع مساند الرأس ■
تأكـد مـن ضبط مسـاند الـرأس بحيـث يكون منتصف مسـند 

الرأس أقرب إلى الجزء العلوي من أذنيك.

نزع مساند الرأس ■
المقاعد األمامية 

قـم بإدخال مفـك براغي مـزود بالحافة المسـطحة (–) في   ١
الثقب. الثقب موجود على الجانب األيمن من مرتكز مسند 

الرأس األيمن.

مع االحتفاظ بمفك براغي مزود بالحافة المسطحة (–) مدفوعاً، اسحب مسند الرأس لألعلى.  ٢
مقاعد الصف الثاني 

اسـحب مسـند الرأس لألعلى مـع االحتفاظ بزر فـك التأمين 
. مضغوطاً

زر فك التأمين



١٧٧ ٣-٣. ضبط المقاعد

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

مقعد الصف الثالث األوسط 
اسحب مسند الرأس لألعلى مع الضغط على زر فك التأمين.

زر فك التأمين

مقعدا الصف الثالث األيمن واأليسر 
ال يمكن نزع مسند الرأس.

تركيب مساند الرأس (باستثناء مقعدي الصف الثالث األيمن واأليسر) ■
قم بمحاذاة مسند الرأس مع ثقوب التركيب.  ١

ادفع مسند الرأس لألسفل إلى موضع التأمين.  ٢
اضغط مطوالً على زر فك التأمين عند خفض مسند الرأس.

عند عدم استعمال مسند رأس مقعد الصف الثالث األوسط (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
افتـح الزمـام المزلق الموجود على ظهر مقعـد الصف الثالث 

وقم بتخزين مسند الرأس فيه.

تنبيهات احتياطية حول مساند الرأس ■
قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطية التالية حول مسـاند الرأس. عـدم القيام بذلك قد يؤدي الـى الوفاة أو اإلصابة 

الخطيرة.
قم باستعمال مساند الرأس المصممة خصوصاً لكل مقعد. ●
● . اضبط مسند الرأس على الموضع الصحيح دائماً
بعد ضبط مساند الرأس، ادفعها لألسفل للتأكد من كونها مؤمنة في أماكنها بإحكام. ●
ال تقم بقيادة السيارة مع كون مساند الرأس منزوعة. ●



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا١٧٨

عجلة القيادة
عملية الضبط

تشغيل المفتاح يؤدي إلى تحريك عجلة القيادة باالتجاهات التالية:
لألعلى  
لألسفل  

لتقريبها إلى السائق  
إلبعادها عن السائق  

١ ٣

٢٤

بوق التنبيه
العالمـة  اضغـط  التنبيـه،  بـوق  صـوت  إلصـدار 

 أو المنطقة المحيطة بها.



١٧٩ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

يمكن ضبط عجلة القيادة عندما ■
.*IGNITION ON أو في وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات

*: إذا تم شد حزام مقعد السائق، يمكن ضبط عجلة القيادة بغض النظر عن وضع مفتاح تشغيل المحرك.

ضبط موضع عجلة القيادة تلقائياً ■
 . يمكنك حفظ موضع عجلة القيادة المرغوب في الذاكرة واستدعاءه من نظام ذاكرة موضع القيادة تلقائياً

(← ص ١٧٠)
نظام الوصول السهل اآللي ■

يتم تحريك عجلة القيادة ومقعد السائق وفقاً لوضع مفتاح تشغيل المحرك وحالة حزام مقعد السائق. 
(← ص ١٧٠)

ال تضبط عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي الى خطأ في توجيه السـيارة، مما يتسـبب في وقوع حادث، األمر الذي يؤدي الى الوفاة أو 

اإلصابة الخطيرة.



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا١٨٠

المرآة الداخلية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط موضع مرآة الرؤية الخلفية بحيث يمكنك التأكد من المنظر الخلفي بالكامل.

ضبط ارتفاع المرآة للرؤية الخلفية
يمكن ضبط ارتفاع المرآة للرؤية الخلفية بحيث يكون االرتفاع مالئماً لموضع قيادتك.

بواسـطة  الخلفيـة  للرؤيـة  المـرآة  ارتفـاع  اضبـط 
تحريكها لألعلى/ لألسفل.

وظيفة تقليل السطوع
وفقـاً لمسـتو سـطوع المصابيـح األماميـة الرئيسـية الصـادرة من السـيارة التـي خلف سـيارتك، يتم 

. تقليل انعكاس الضوء تلقائياً
تغيير وضع وظيفة تقليل السطوع تلقائياً 

التشغيل/اإليقاف
عنـد ضبط وظيفة تقليل السـطوع تلقائيـاً على وضع 

التشغيل ON، يضيء المؤشر.
سيتم ضبط الوظيفة على وضع التشغيل ON في كل 
مرة يتم فيها ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 

.IGNITION ON التشغيل
يتم ضبط الوظيفة على وضع اإليقاف OFF بواسطة 

(. ضغط الزر. (ينطفئ المؤشر أيضاً
المؤشر



١٨١ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

لتفادي خلل في تشغيل المستشعرات ■
لضمان تشـغيل المستشـعرات بصورة صحيحة، ال تعمد الى 

لمسها أو تغطيتها بأي شيء.

ال تضبط موضع المرآة أثناء قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي الى خطأ في توجيه السـيارة مما قد يتسـبب في وقوع حادث، األمر الذي يسـبب الوفاة أو 

اإلصابة الخطيرة.



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا١٨٢

المرايا الخارجية للرؤية الخلفية
عملية الضبط

الختيار المرآة المراد ضبطها، اضغط المفتاح.  ١
المرآة اليسر  
المرآة اليمنى  

محايـد  موضـع  علـى  المفتـاح  ضبـط  سـيتم 
بواسطة ضغط نفس المفتاح مرة ثانية.

١

٢

لضبط المرآة، اضغط المفتاح.  ٢
لألعلى  
لليمين  
لألسفل  
لليسار  

١
٣
٤

٢



١٨٣ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

ثني أو تمديد المرايا تلقائيا
باستعمال المفتاح ■

اضغط المفتاح لثني المرايا.
مواضعهـا  إلـى  لتمديدهـا  ثانيـة  مـرة  اضغطـه 

األصلية.

تهيئة الوضع التلقائي ■
عندما تكون المرايا في الوضع التلقائي، تكون متصلة بعملية تأمين/فك تأمين األبواب.

الوضـع  لضبـط   “AUTO” المفتـاح  اضغـط 
التلقائي على وضع التشغيل.

يضيء المؤشر.
ضغـط المفتـاح مرة ثانية يـؤدي إلى العـودة إلى 

الوضع اليدوي.

المؤشر



٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا١٨٤

وظيفة المرايا المتصلة عند رجوع السيارة للخلف
إذا كان أي من الموضع ”L“ أو ”R“ الخاص بمفتاح اختيار المرآة مختاراً، يتم توجيه مرايا الرؤية الخلفية 

الخارجية لألسفل تلقائيا عند رجوع السيارة للخلف لتوفير رؤية أوضح لألرض.
.“R” أو “L” إلبطال هذه الوظيفة، ال تقم باختيار أي من الموضع

ضبط زاوية المرآة عند رجوع السيارة للخلف ■
مـع ضبـط ذراع تبديل السـرعات على وضع الرجـوع للخلف R، اضبط زاوية المـرآة على الموضع 
المرغوب. سيتم حفظ الزاوية المضبوطة في الذاكرة وستتم إمالة المرايا تلقائياً إلى الزاوية المحفوظة 

في الذاكرة عند ضبط ذراع تبديل السرعات على وضع الرجوع للخلف R من المرة التالية.
موضـع إمالة المرآة لألسـفل المحفوظ فـي الذاكرة متصل بالموضع العادي (الزاويـة التي يتم ضبطها حين 
يكون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع الرجوع للخلف R). ولذلك فإن تغيير الموضع العادي بعد 

. ضبط الزاوية سيؤدي إلى تغير موضع اإلمالة أيضاً
عندما يتم تغيير الموضع العادي، قم بإعادة ضبط الزاوية في وضع الرجوع للخلف.

يمكن ضبط زاوية المرآة عندما ■
.IGNITION ON أو في وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات

عند تكون الضباب على المرايا ■
يمكـن إزالـة الضباب عن مرايا الرؤية الخلفية الخارجية باسـتعمال مزيل ضباب المرايا. قم بتشـغيل مزيل ضباب 

النافذة الخلفية لتشغيل مزيالت ضباب مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. (← ص ٤٤٤)
ضبط زاوية المرايا تلقائياً ■

يمكن حفظ زاوية سطح المرآة المرغوبة في الذاكرة واستدعاءها تلقائياً بواسطة ذاكرة موضع القيادة. 
(← ص ١٧٠)

وظيفة تقليل السطوع تلقائياً ■
عند ضبط المرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع على الوضع التلقائي، تعمل المرايا الخارجية للرؤية الخلفية 

مع المرآة الداخلية للرؤية الخلفية ضد السطوع لتقليل الضوء المنعكس. (← ص ١٨٠)
استعمال الوضع التلقائي في الجو البارد ■

 . عنـد اسـتعمال الوضع التلقائي في الجو البارد، قـد تتجمد مرآة الباب وقد ال تتمكن مـن تخزينها وإعادتها تلقائياً
فـي هـذه الحالة، قم بإزالة أي مـن الجليد أو الثلج عن مرآة الباب ثم قم بتحريك المرآة باسـتعمال الوضع اليدوي 

أو بتحريكها باليد.



١٨٥ ٣-٤. ضبط عجلة القيادة والمرايا

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

نقاط هامة أثناء القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

عـدم قيامـك بذلـك يمكن أن يؤدي الى فقدان السـيطرة على السـيارة، مما يؤدي الى وقوع حـادث، األمر الذي 
يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

ال تضبط المرايا أثناء قيادة السيارة. ●
ال تقم بقيادة السيارة مع كون المرايا مثنية. ●
ينبغي تمديد وضبط كل من المرآتين بجانبي السائق والراكب األمامي بصورة صحيحة قبل بدء قيادة السيارة. ●

عند تحريك المرآة ■
لتالفي اإلصابة الجسمانية وخلل في تشغيل المرآة، احرص على عدم احتباس يديك بالمرآة المتحركة.

أثناء تشغيل مزيالت ضباب المرايا ■
ال تلمـس سـطوح المرايا الخارجية للرؤيـة الخلفية، وإال فقد يؤدي ذلك الى اإلصابـة بحروق ألنها تكون حارة 

. جداً

إذا لم تتحرك المرآة بسبب الجليد ■
ال تقم بتشغيل مفتاح التحكم في المرآة أو حك سطح المرآة. قم باستعمال بخاخ إذابة الجليد لتحريرها.



٣-٥. فتح النوافذ والنافذة السقفية وإغالقها١٨٦

النوافذ اآللية
عمليات فتحها وإغالقها

يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال المفاتيح.
يتم تحريك النوافذ كما يلي عند تشغيل المفتاح:

إلغالقها  
إلغالقها بلمسة واحدة*  

لفتحها  
لفتحها بلمسة واحدة*  

إليقـاف حركة النافذة فـي المنتصف، قـم بتحريك   :*
المفتاح باالتجاه المعاكس.

١
٢

٣ ٤

مفتاح تأمين النافذة
اضغط المفتاح لتأمين مفاتيح نوافذ الركاب.

يضيء المؤشر.
قم باسـتعمال هذا المفتاح لمنـع األطفال من فتح أو 

إغالق نافذة باب الراكب بصورة غير مقصودة.

المؤشر



١٨٧ ٣-٥. فتح النوافذ والنافذة السقفية وإغالقها

كون
ل م

ل ك
شغي

ت

٣

يمكن تشغيل النوافذ اآللية عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

تشغيل النوافذ اآللية بعد إيقاف تشغيل المحرك ■
يمكـن تشـغيل النوافـذ اآللية خالل ٤٥ ثانيـة تقريباً حتى بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع الكماليات 

ACCESSORY أو على وضع اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها بمجرد فتح أي من البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
. إذا تعرض أي شيء لالحتباس بين النافذة وإطار النافذة أثناء إغالق النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة وتنفتح قليالً

وظيفة الحماية من االنحباس ■
إذا انحبس أي شيء بين الباب والنافذة أثناء فتح النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة.

عندما ال يكون فتح النافذة أو إغالقها ممكناً ■
عندمـا ال تعمـل وظيفة الحماية من االحتباس أو وظيفة الحماية من االنحبـاس بصورة عادية وعندما ال يكون فتح 

نافذة الباب أو إغالقها ممكناً، قم بتنفيذ العمليات التالية باستعمال مفتاح النافذة اآللية الموجود على الباب.
قم بإيقاف السـيارة. عندما يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON وخالل ٤ ثوان  ●

مـن تفعيـل وظيفة الحماية مـن االحتباس أو وظيفة الحماية مـن االنحباس، اضغط مفتاح النافـذة اآللية مطوالً 
باتجاه اإلغالق بلمسة واحدة أو باتجاه الفتح بلمسة واحدة بحيث يمكن فتح/إغالق نافذة الباب.

عندمـا ال يكـون فتح/إغـالق نافذة البـاب ممكناً حتـى إذا قمت بتنفيـذ العمليـات المذكورة أعاله، قـم بتنفيذ  ●
اإلجراءات التالية لتمهيد الوظيفة.

.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل  ١
ارفع مفتاح النافذة اآللية مطوال باتجاه اإلغالق بلمسة واحدة وقم بإغالق نافذة الباب بالكامل.  ٢

ارفـع إصبعـك عن مفتـاح النافذة اآلليـة قليالً واسـحب المفتاح من جديد فـي اتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة   ٣
واحتفظ به في ذلك الوضع لمدة حوالي ٦ ثوان أو أكثر.

اضغط مفتاح النافذة اآللية مطوالً باتجاه الفتح بلمسة واحدة. استمر بضغط المفتاح لمدة ثانية واحدة أو أكثر   ٤
بعد فتح نافذة الباب بالكامل.

ارفع إصبعك عن مفتاح النافذة اآللية قليالً واضغط المفتاح من جديد في اتجاه الفتح بلمسـة واحدة واحتفظ   ٥
به في ذلك الوضع لمدة حوالي ٤ ثوان أو أكثر.

ارفـع مفتـاح النافذة اآللية مطـوالً باتجاه اإلغالق بلمسـة واحدة مرة أخر. اسـتمر برفع المفتـاح لمدة ثانية   ٦
واحدة أو أكثر بعد إغالق نافذة الباب بالكامل.

إذا قمت برفع إصبعك عن المفتاح أثناء تحرك النافذة، قم بإعادة العملية من بدايتها.
عندما تتحرك النافذة بعكس االتجاه وال يمكن إغالقها أو فتحها بالكامل، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

عند فصل البطارية ■
يتم إبطال مفتاح تأمين النوافذ. إذا استدعى األمر، اضغط مفتاح تأمين النوافذ بعد إعادة فصل البطارية.
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وظيفة تشغيل النافذة المرتبطة بتأمين الباب ■

يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال المفتاح الميكانيكي.* (← ص ٦٠٥) ●
يمكن فتح النوافذ اآللية وإغالقها باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.* (← ص ١٢٦) ●

*: يجب تنفيذ إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل وكيل لكزس.

صوت التحذير من فتح النوافذ اآللية ■
يتم إصدار صوت إشـاري وعرض الرسـالة على شاشـة العرض المتعددة المعلومات الموجـودة في لوحة أجهزة 
القياس عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف وفتح باب السائق حين تكون النوافذ اآللية مفتوحة.

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، وظيفة تشغيل النافذة المرتبطة بتأمين الباب).

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم القيام بذلك قد يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

إغالق النوافذ ■
السـائق مسـؤول عن تشـغيل جميع النوافذ اآللية بما في ذلك تشـغيل نوافذ أبواب الركاب. ال تسمح ألطفال  ●

بالعبـث بالنوافـذ اآلليـة لمنع التشـغيل غيـر المقصود. مـن المحتمل احتباس أجـزاء من أجسـام األطفال أو 
الـركاب اآلخريـن بالنوافذ اآللية. كما يوصى باسـتعمال مفتاح تأميـن النوافذ عند وجود أطفال في السـيارة. 

(← ص ١٨٦)
تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام جميع الركاب في المكان الذي قد يتم احتباسه فيه عند قيامك بتشغيل  ●

أية نافذة.
عند اسـتعمال وحدة التحكم عن بعد الالسـليكة أو المفتاح الميكانيكي وتشـغيل النوافذ اآللية، قم بتشـغيل  ●

النافذة اآللية بعد التأكد من عدم احتمال احتباس أي جزء من أجسام الركاب بالنافذة. كذلك، ال تسمح للطفل 
بتشـغيل النافذة باسـتعمال وحدة التحكم عن بعد الالسـليكة أو المفتاح الميكانيكي. مـن المحتمل احتباس 

أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين بالنوافذ اآللية.
عنـد الخروج من السـيارة، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف وخـذ معك المفتاح واخرج من  ●

السـيارة مـع الطفل. قد يقـوم الطفل بالعبث مما قد يؤدي إلى تشـغيل غير مقصود قد يـؤدي بدوره إلى وقوع 
حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة مقصودة. ●
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم احتباس شـيء ما قبل انغالق النافذة بالكامل مباشـرة. احرص  ●

على عدم احتباس أي جزء من جسمك بالنافذة.
وظيفة الحماية من االنحباس ■

ال تقـم مطلقـاً باسـتعمال أي جـزء من جسـمك أو المالبس لتشـغيل وظيفـة الحماية من االنحبـاس بصورة  ●
مقصودة.

قد ال تعمل وظيفة الحماية من االنحباس إذا انحبس شيء ما قبل انفتاح النافذة بالكامل مباشرة. احرص على  ●
عدم احتباس أي جزء من جسمك أو المالبس بالنافذة.
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النافذة السقفية∗
قم باستعمال المفاتيح العلوية لفتح النافذة السقفية أو إغالقها أو إمالتها لألعلى أو لألسفل.

فتحها وإغالقها
لفتح النافذة السقفية*  

تتوقـف النافـذة السـقفية قبـل وصولها الـى موضع 
الفتـح الكامـل بقليل، وذلك لتقليل ضوضاء ناشـئة 

عن الرياح.
اضغـط المفتـاح مـرة ثانيـة لفتـح النافـذة السـقفية 

بالكامل.
إلغالق النافذة السقفية*  

*:  اضغـط أي جانب من مفتـاح النافذة السـقفية بخفة 
إليقافها في المنتصف.

١

٢

إمالة النافذة السقفية لألعلى أو لألسفل
إلمالة النافذة السقفية لألعلى*  
إلمالة النافذة السقفية لألسفل*  

*:  اضغـط أي جانب من مفتـاح النافذة السـقفية بخفة 
١إليقافها في المنتصف.

٢

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة بها
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يمكن تشغيل النافذة السقفية عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

تشغيل النافذة السقفية بعد إيقاف تشغيل المحرك ■
يمكـن تشـغيل النافذة السـقفية خـالل ٤٥ ثانيـة تقريباً بعـد ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضـع الكماليات 

ACCESSORY أو على وضع اإليقاف. ولكن ال يمكن تشغيلها بعد فتح أي من البابين األماميين.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
إذا تـم اكتشـاف أي شـيء بين النافذة السـقفية واإلطار أثناء عملية إغالقها أو إمالتها لألسـفل، يتـم إيقاف حركتها 

. وتنفتح النافذة السقفية قليالً
مظلة الشمس ■

. ولكن تنفتح مظلة الشمس تلقائياً عند قيامك بفتح النافذة السقفية. يمكن فتح مظلة الشمس وإغالقها يدوياً
وظيفة تشغيل النافذة السقفية المرتبطة بتأمين الباب ■

يمكن فتح النافذة السقفية وإغالقها باستعمال المفتاح الميكانيكي.* (← ص ٦٠٥) ●
يمكن فتح النافذة السقفية وإغالقها باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية.* (← ص ١٢٦) ●

*: يجب تنفيذ إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل وكيل لكزس.

إذا لم تتمكن من إغالق النافذة السقفية تلقائياً ■
. احتفظ بالمفتاح مضغوطاً

عندما ال يتم إغالق النافذة السقفية بصورة عادية ■
قم بتنفيذ اإلجراء التالي:

إذا انفتحت النافذة السقفية قليالً بعد انغالقها ●
قم بإيقاف السيارة.  ١

١*. اضغط المفتاح ”CLOSE“ مطوالً  ٢
.*٢ ومن ثم سـيتم  سـتنغلق النافذة السـقفية وتنفتح مـرة ثانية وتتوقف عن الحركـة مؤقتاً لمدة ١٠ ثوان تقريباً

. أخيراً، ستتم إمالتها لألسفل وفتحها وإغالقها. إغالقها وإمالتها لألعلى وإيقافها لمدة ثانية واحدة تقريباً
تأكد من إغالق النافذة السقفية بالكامل ومن ثم ارفع إصبعك عن المفتاح.  ٣
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إذا تمت إمالة النافذة السقفية لألسفل ومن ثم إمالتها لألعلى مرة ثانية ●
قم بإيقاف السيارة.  ١

احتفظ بالمفتاح ”UP“*١ مضغوطاً إلى أن تتم إمالة النافذة السقفية إلى األعلى وإيقافها.  ٢
ارفع إصبعك عن المفتاح ”UP“ مرة واضغط على المفتاح ”UP“ مطوالً مرة ثانية.*١  ٣

سيتم إيقاف النافذة السقفية مؤقتاً لمدة ١٠ ثوان تقريباً مع كونها مائلة لألعلى.*٢
 . ومن ثم سيتم ضبطها قليالً وإيقافها لمدة ثانية واحدة تقريباً

أخيراً، ستتم إمالتها لألسفل وفتحها وإغالقها.
تأكد من إغالق النافذة السقفية بالكامل ومن ثم ارفع إصبعك عن المفتاح.  ٤

*١: إذا رفعت إصبعك عن المفتاح في وقت غير مالئم، سينبغي إعادة تنفيذ العملية مرة ثانية من البداية.

*٢:  إذا رفعت إصبعك عن المفتاح بعد إيقاف النافذة السقفية مؤقتاً لمدة ١٠ ثوان كما هو مذكور أعاله، سيتم إلغاء 
عملية التشغيل التلقائي. في هذه الحالة، احتفظ بالمفتاح ”CLOSE“ أو ”UP“ مضغوطاً، فستتم إمالة النافذة 
. ومن ثم سـتتم إمالتها لألسـفل وفتحهـا وإغالقها. تأكد من  السـقفية لألعلى وإيقافها لمدة ثانية واحدة تقريباً

إغالق النافذة السقفية بالكامل ومن ثم ارفع إصبعك عن المفتاح.
إذا لـم يتـم إغالق النافذة السـقفية بالكامل حتـى بعد تنفيذ اإلجـراءات الموضحة أعاله بصـورة صحيحة، اطلب 

فحص السيارة من وكيل لكزس.
صوت التحذير من كون النافذة السقفية مفتوحة ■

يتم إصدار صوت إشـاري وعرض الرسـالة على شاشـة العرض المتعددة المعلومات الموجـودة في لوحة أجهزة 
القياس عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف وفتح باب السائق عندما تكون النافذة السقفية مفتوحة.

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، وظيفة تشغيل النافذة المرتبطة بتأمين الباب).

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)
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قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
عدم قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

فتح النافذة السقفية ■
ال تسمح ألي راكب بإخراج يده أو رأسه من السيارة أثناء تحرك السيارة. ●
ال تسمح ألي راكب بالجلوس على النافذة السقفية. ●

إغالق النافذة السقفية ■
السائق مسؤول عن فتح وإغالق النافذة السقفية. ●

ال تسمح للطفل بالعبث بالنافذة السقفية لمنع التشغيل غير المقصود. من المحتمل احتباس أجزاء من أجسام 
األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة السقفية.

تأكد من عدم وجود أي جزء من أجسام جميع الركاب في المكان الذي قد يتم احتباسه فيه عند قيامك بتشغيل  ●
النافذة السقفية.

عند اسـتعمال وحدة التحكم عن بعد الالسـليكة أو المفتاح الميكانيكي وتشـغيل النافذة السقفية، قم بتشغيل  ●
النافذة السـقفية بعد التأكد من عدم احتمال احتباس أي جزء من أجسـام الركاب بالنافذة السـقفية. كذلك، ال 
تسمح للطفل بتشغيل النافذة السقفية باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسليكة أو المفتاح الميكانيكي. من 

المحتمل احتباس أجزاء من أجسام األطفال أو الركاب اآلخرين بالنافذة السقفية.
عنـد الخروج من السـيارة، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف وخـذ معك المفتاح واخرج من  ●

السـيارة مـع الطفل. قد يقـوم الطفل بالعبث مما قد يؤدي إلى تشـغيل غير مقصود قد يـؤدي بدوره إلى وقوع 
حادث.

وظيفة الحماية من االحتباس ■
ال تقم مطلقاً باستعمال أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحماية من االحتباس بصورة مقصودة. ●
قد ال تعمل وظيفة الحماية من االحتباس إذا تم احتباس شيء ما قبل انغالق النافذة السقفية بالكامل مباشرة. ●
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٤-١. قبل القيادة١٩٤

قيادة السيارة

ينبغي مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لضمان القيادة اآلمنة: 

بدء تشغيل المحرك
← ص ٢١٤

القيادة
 .D مع االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة، قم بتحويل ذراع تبديل السرعات الى وضع القيادة  ١

(← ص ٢٢٠)
قم بتحرير فرامل االنتظار. (← ص ٢٢٩)  ٢

إذا كانـت فرامـل االنتظـار في الوضـع التلقائي، يتم تحرير فرامـل االنتظار تلقائياً عنـد تحريك ذراع 
تبديل السرعات إلى أي وضع غير وضع االنتظار P. (← ص ٢٢٨)

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل تدريجياً واضغط دواسة التعجيل ببطء لتعجيل السيارة.  ٣
إيقاف السيارة

مع االحتفاظ بذراع تبديل السرعات مضبوطاً على وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١
قم بتعشيق فرامل االنتظار إذا استدعى األمر.  ٢

عند ترك السـيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن، قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات الى وضع االنتظار P أو الى 
وضع الالتعشيق N. (← ص ٢٢٠) 

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات
مع االحتفاظ بذراع تبديل السرعات مضبوطاً على وضع القيادة D، اضغط دواسة الفرامل.  ١

 P قم بتعشيق فرامل االنتظار (← ص ٢٢٩) وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار  ٢
(← ص ٢٢٠).

اضغط مفتاح تشغيل المحرك إليقاف تشغيل المحرك.  ٣
قم بتأمين األبواب مع التأكد من كون المفتاح عندك.  ٤

عند صف السيارة على مرتفع/منحدر، قم بتثبيت اإلطارات باستعمال سندات إذا استدعى األمر.



١٩٥ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

االنطالق على منحدر حاد
 .D قـم بتحريـك ذراع تبديـل السـرعات الـى وضـع القيـادة ، مـع ضغـط دواسـة الفرامـل مطـوالً  ١

(← ص ٢٢٠)
. (← ص ٢٢٩) اسحب مفتاح فرامل االنتظار فيتم ضبط فرامل االنتظار يدوياً  ٢
ارفع قدمك عن دواسة الفرامل واضغط دواسة التعجيل ببطء لتعجيل السيارة.  ٣
. (← ص ٢٢٩) اضغط مفتاح فرامل االنتظار فيتم تحرير فرامل االنتظار يدوياً  ٤

عند االنطالق بالسيارة على مرتفع ■
يمكن استعمال نظام التحكم في المساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات. (← ص ٤١٠)

القيادة في المطر ■
قـم بقيـادة السـيارة بحـذر عندما يكـون الجو ممطراً بسـبب انحسـار الرؤية واحتمـال ان تصبـح النوافذ مغطاة  ●

. بالضباب ويكون الطريق زلقاً
قم بقيادة السيارة بحذر عند بدء سقوط المطر الن سطح الطريق يكون زلقاً بصورة خاصة. ●
عنـد القيـادة على الطريق السـريع فـي المطر، تجنب القيادة بسـرعات عالية النـه قد تتكون طبقة مـن الماء بين  ●

اإلطارات وسطح الطريق مما يعيق تشغيل عجلة القيادة والفرامل بصورة صحيحة.
سرعة دوران المحرك أثناء القيادة ■

فـي الحـاالت التالية، قد تكون سـرعة دوران المحرك عالية أثنـاء القيادة. هذا ناجم عن التحكـم التلقائي في تغيير 
التروس لألعلى أو لألسفل لموائمة ظروف القيادة. ال يشير ذلك إلى تعجيل مفاجئ.

يتم تغيير وضع القيادة إلى وضع صعود المرتفعات أو نزول المنحدرات ●
عند تحرير دواسة التعجيل ●
عند ضغط دواسة الفرامل ●

تقليل قوة اإلخراج للمحرك (نظام الفرملة المهيمنة) ■
عند ضغط دواستي التعجيل والفرامل في آن واحد، قد يتم تقليل قوة اإلخراج للمحرك. ●
يتم عرض رسـالة التحذير على شاشـة العرض المتعددة المعلومات أثناء تشـغيل النظام. إذا تم عرض رسـائل  ●

تحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.
تليين سيارة لكزس الجديدة ■

يوصى بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتمديد عمر خدمة السيارة:
ألول km 300 (٣٠٠ كم): ●

تجنب التوقف المفاجئ.
ألول km 800 (٨٠٠ كم) (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة): ●

ال تعمد الى قطر مقطورة.
ألول km 1000 (١٠٠٠ كم): ●

 •. ال تقم بقيادة السيارة بسرعات عالية جداً
تجنب التعجيل المفاجئ.• 
ال تقد السيارة بتروس منخفضة على نحو متواصل.• 
ال تقم بالقيادة بسرعة ثابتة لمدة طويلة من الزمن.• 



٤-١. قبل القيادة١٩٦
نظام فرامل االنتظار من نوع األسطوانة المركبة في القرص ■

سيارتك مجهزة بنظام فرامل االنتظار من نوع األسطوانة المركبة في القرص. 
هذا النوع من فرامل االنتظار يحتاج الى تثبيت أحذية الفرامل على فترات منتظمة أو عند استبدال أحذية/أسطوانة 

فرامل االنتظار. 
اطلب من وكيل لكزس تنفيذ عملية التثبيت هذه.

مدة دوران المحرك بسرعة التعشيقية قبل إيقاف تشغيل المحرك (محركة الديزل) ■
لتفادي إلحاق ضرر بالشـاحن التربيني، اترك المحرك يدور بسـرعة التعشيقية بعد القيادة بسرعات عالية أو صعود 

المرتفعات مباشرة.

مدة دوران المحرك حالة القيادة
بسرعة التعشيقية

غير ضروريةالقيادة العادية في المدينة

٢٠ ثانية تقريباًسرعة ثابتة km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) تقريباًالقيادة بسرعة عالية
دقيقة واحدة تقريباًسرعة ثابتة km/h 100 (١٠٠ كم/ساعة) تقريباً

القيادة على المرتفعات/المنحدرات الشديدة الميالن أو القيادة المتواصلة بسرعة 
km/h 100 (١٠٠ كم/ساعة) أو أعلى (القيادة على مضمار السباق وغيرها)

دقيقتان تقريباً

قيادة سيارتك في بلد أجنبي ■
اتبع القوانين الخاصة بتسجيل السيارات وتأكد مما إذا كان الوقود المناسب متوفراً أم ال. (← ص ٦٢٣)



١٩٧ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

عند انطالق السيارة ■
. يحول ذلك دون تحرك السيارة  ضع قدمك على دواسة الفرامل دائماً عندما تكون السيارة متوقفة والمحرك دائراً

لألمام فجأة.
أثناء قيادة السيارة ■

ال تقم بقيادة السـيارة إذا لم تكن على دراية تامة بمواضع دواسـات الفرامل والتعجيل لتفادي ضغط الدواسـة  ●
بصورة غير صحيحة. 

إذا ضغطت دواسة التعجيل بدالً من دواسة الفرامل بدون قصد، يؤدي ذلك الى تعجيل السيارة فجأة، مما • 
قد يتسبب في وقوع حادث.

عنـد الرجـوع للخلـف، قد تلتفت الـى الوراء ممـا يؤدي الـى صعوبة ضغط الدواسـات. تأكـد من ضغط • 
الدواسات بصورة صحيحة.

تأكد من المحافظة على موضع القيادة الصحيح حتى عند قيادة السـيارة لمسـافة قصيرة فقط. هذا يتيح لك • 
امكانية ضغط دواسة الفرامل ودواسة التعجيل بصورة صحيحة.

اضغط دواسة الفرامل بقدمك اليمنى. ضغط دواسة الفرامل بقدمك اليسر يمكن أن يؤدي الى التأخر في • 
االستجابة للطوارئ مما يتسبب في وقوع حادث.

ال تقم بقيادة السيارة أو ايقافها بالقرب من مواد قابلة لالشتعال. ●
. قد يؤدي ذلك الى نشوب حريق عند وجود أية مواد  يمكن ان يكون نظام العادم والغازات العادمة ساخنة جداً

قابلة لالشتعال بالقرب من السيارة.
أثنـاء القيادة العادية، ال تقم بإيقاف تشـغيل المحرك. إيقاف تشـغيل المحرك أثنـاء القيادة لن يؤدي الى فقدان  ●

التحكـم في عجلة القيادة أو الفرامل فقط، بل سـيؤدي الى فقدان المسـاعدة اآللية لهـذه األنظمة. هذا يجعل 
عمليـات توجيه السـيارة وإيقاف السـيارة بتعشـيق الفرامل صعبة، لذا ينبغي قيادة السـيارة الـى جانب الطريق 

وإيقافها بأسرع ما يمكن في مكان آمن.
ولكن، عند الطوارئ التي ال يمكن فيها إيقاف السيارة بالطريقة العادية: ← ص ٥٦٩

قم باستعمال فرامل المحرك (باختيار تروس أدنى) للمحافظة على سرعة آمنة عند النزول على منحدر حاد. ●
اسـتعمال الفرامل بصورة مسـتمرة قد يـؤدي الى زيادة سـخونة الفرامل عن الحدود الطبيعية مما يتسـبب في 

فقدان فعالية الفرامل. (← ص ٢٢٠)
ال تعمـد الـى ضبط مواضع عجلة القيادة أو المقعد أو المرآة الداخلية أو المرايا الخارجية للرؤية الخلفية أثناء  ●

قيادة السيارة.
القيام بذلك قد يؤدي الى فقدان السيطرة على السيارة.

تأكد دائماً من عدم وجود أذرع أو رؤوس الركاب أو أجزاء اخر من اجسامهم خارج السيارة. ●
عند عبور األنهار، قم بإيقاف تشـغيل نظام التحكم في االرتفاع بعد ضبط ارتفاع السـيارة على وضع االرتفاع  ●

العالي، وقم بالقيادة بسـرعة km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) أو أقل. وإال فقد يتغير ارتفاع السيارة بسبب وظيفة 
التسوية التلقائية، مما يتسبب في وقوع حادث. (← ص ٣٢٥)



٤-١. قبل القيادة١٩٨

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك الى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

أثناء القيادة على سطوح الطرق الزلقة ■
يمكن للتشغيل المفاجئ للفرامل أو دواسة التعجيل أو عجلة القيادة أن يؤدي الى انزالق اإلطارات ويقلل من  ●

قدرتك على السيطرة على السيارة، مما يتسبب في وقوع حادث.
يمكـن أن يـؤدي التعجيل أو تعشـيق فرامل المحرك بسـبب تحويل التـروس أو تغيير سـرعة دوران المحرك  ●

بشكل مفاجئ إلى انزالق السيارة.
بعـد القيـادة فـي الوحل، اضغط دواسـة الفرامل قليالً للتأكد من أن الفرامل تعمل بشـكل مناسـب. حشـيات  ●

الفرامـل الرطبة ربما تعيق تشـغيل الفرامل بشـكل مناسـب. إذا كانت الفرامل رطبة في جهـة واحدة فقط وال 
تعمل بشكل صحيح، قد يؤثر ذلك على السيطرة على السيارة. 

عند تحريك ذراع تبديل السرعات ■
ال تجعـل السـيارة تتحرك للوراء عندما يكون ذراع تبديل السـرعات مضبوطاً على موضـع القيادة، أو تتحرك  ●

.R لألمام عندما يكون ذراع تبديل السرعات مضبوطاً على وضع الرجوع للخلف
قد يؤدي ذلك إلى توقف المحرك عن الدوران أو يؤدي إلى أداء ضئيل للفرامل وجهاز التوجيه، مما يتسـبب 

في وقوع حادث أو الحاق ضرر بالسيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار P عندما تكون السيارة متحركة.  ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى الحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف R أثناء تحرك السيارة لألمام. ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى الحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
ال تقم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة أثناء تحرك السيارة للخلف. ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى الحاق ضرر بجهاز نقل الحركة وقد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
عنـد تحريك ذراع تبديل السـرعات الى وضع الالتعشـيق N أثناء تحرك السـيارة، فقد يـؤدي ذلك الى فصل  ●

. المحرك عن جهاز نقل الحركة. فرامل المحرك غير متوفرة عندما يكون وضع الالتعشيق N مختاراً
احرص على عدم تحريك ذراع تبديل السـرعات عندما تكون دواسـة التعجيل مضغوطة. إذا تم تحريك ذراع  ●

تبديل السرعات إلى وضع غير وضع االنتظار P أو وضع الالتعشيق N، فإنه قد يؤدي إلى تسارع السيارة فجأة 
بصورة غير متوقعة مما يتسبب في وقوع حادث.

إذا سمعت ضوضاء على شكل صرير أو قشط (مؤشرات على اهتراء حشيات الفرامل) ■
افحص حشيات الفرامل واستبدالها لد وكيل لكزس بأسرع ما يمكن.

إذا لم يتم استبدال حشيات الفرامل في الوقت المناسب قد يؤدي ذلك الى تلف العضو الدوار .
تعتبـر قيادة السـيارة امـراً خطراً عندما تتجاوز مسـتويات االهتراء حدود اهتراء حشـيات الفرامـل و/ أو اقراص 

الفرامل.



١٩٩ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

عندما تكون السيارة متوقفة ■
ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عن الحدود الطبيعية. ●

عنـد وجود ذراع تبديل السـرعات في أي وضـع غير وضع االنتظار P أو وضع الالتعشـيق N، قد يتم تعجيل 
السيارة فجأة بصورة غير متوقعة، مما قد يؤدي الى وقوع حادث.

لتفـادي وقوع حوادث بسـبب تحرك السـيارة، احتفظ بدواسـة الفرامـل مضغوطة دائماً أثنـاء دوران المحرك  ●
واستعمل فرامل االنتظار عند الضرورة.

عنـد إيقاف السـيارة على سـطح مائـل، اضغط دواسـة الفرامل وقم دائما بتعشـيق فرامل االنتظـار بإحكام إذا  ●
استدعى األمر، وذلك لتفادي وقوع حوادث بسبب تحرك السيارة لألمام أو للخلف.

تجنب زيادة سـرعة أو تسـريع المحرك. قد يؤدي تدوير المحرك بسرعة عالية عندما تكون السيارة متوقفة إلى  ●
زيادة درجة حرارة نظام غاز العادم، مما قد يؤدي إلى نشـوب حريق عند وجود مواد قابلة لالشـتعال بالقرب 

من السيارة.
عند إيقاف السيارة في موقف سيارات ■

ال تترك النظارات أو والعات السجائر أو البخاخات أو علب المشروبات في السيارة عند إيقاف السيارة تحت  ●
أشعة الشمس.

قد يؤدي القيام بذلك الى ما يلي:
قد يتسرب الغاز من والعة السجائر أو البخاخات، مما قد يؤدي الى نشوب حريق.• 
قد تؤدي درجة الحرارة المرتفعة داخل السيارة الى تشوه أو تشقق العدسات البالستيكية ومواد بالستيكية • 

أخر من النظارات.
قد تنفجر علب المشـروبات، مما يؤد الى تناثر المحتويات في مقصورة السـيارة، وربما تتسبب ايضاً في • 

تماس باألجهزة الكهربائية في السيارة. 
ال تترك والعة السجائر في السيارة. إذا كانت والعة السجائر موجودة في صندوق القفازات أو على األرضية  ●

، قد تنقدح وتشتعل بدون قصد عند تحريك البضائع أو ضبط المقعد، مما يؤدي الى نشوب حريق. مثالً
ال تقم بتثبيت أقراص الصقة على الزجاج األمامي أو النوافذ. ال تقم بوضع حاويات مثل معطرات الهواء على  ●

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس. ربما تعمل األقراص الالصقة أو الحاويات كعدسـات، متسـببة في نشـوب 
حريق في السيارة.

ال تتـرك أي من األبواب أو النوافذ مفتوحـة إذا كان الزجاج المنحني مطلياً بفيلم معدني مثل فيلم فضي. ربما  ●
تؤدي أشعة الشمس المنعكسة إلى تحفيز الزجاج ليكون كعدسة، متسبباً في نشوب حريق.

قـم دائماً بتعشـيق فرامـل االنتظار ونقل ذراع تبديل السـرعات الى وضع االنتظار P وإيقاف تشـغيل المحرك  ●
وتأمين السيارة.

. ال تترك السيارة بدون مراقبة بينما يكون المحرك دائراً
إذا تم صف السـيارة وضبط ذراع تبديل السـرعات على وضع االنتظار P ولكن لم يتم تعشيق فرامل االنتظار، 

قد تبدأ السيارة بالحركة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.



٤-١. قبل القيادة٢٠٠

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
قد يؤدي القيام بذلك إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات ■
إذا تم تحريك ذراع تبديل السـرعات قبل إضاءة/انطفاء ضوء مؤشـر الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة،  ●

فقـد ال يتم تحويل وضع الدفع بشـكل كامل. فـي مثل هذه الحالة، يتم تحرير كل مـن عمودي الدفع األمامي 
والخلفي عن أجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية مما يجعل السـيارة تتحرك بغض النظر عن وضع ذراع تبديل 

السرعات. (في هذا الوقت، يومض المؤشر ويتم إصدار صوت التحذير.)
لذا، تتحرك السيارة بحرية حتى عند وجود جهاز نقل الحركة التلقائي في وضع االنتظار P، مما قد يؤدي إلى 
إصابتك أو إصابة شخص ما بجروح خطيرة. يجب عليك إكمال عملية تغيير وضع التحويل. (← ص ٣٣٣)

ال تلمس أنابيب غاز العادم عندما يكون المحرك دائراً أو بعد إيقاف تشغيل المحرك مباشرة. ●
قد يؤدي القيام بذلك الى االصابة بحروق.

عند نوم القيلولة في السيارة ■
. وإال فقد تقوم بتحريك ذراع تبديل السـرعات أو ضغط دواسة التعجيل بصورة  قم بإيقاف تشـغيل المحرك دائماً
غيـر مقصـودة، ممـا يؤدي الـى وقوع حادث أو نشـوب حريق بسـبب تسـخين المحرك عـن الحـدود الطبيعية. 
باإلضافة الى ذلك، إذا كنت قد قمت بإيقاف السـيارة في منطقة رديئة التهوية، قد يدخل غاز العادم في السـيارة، 

مما يتسبب في الوفاة أو التسمم بالغاز.
عند تعشيق الفرامل ■

عندما تكون الفرامل رطبة، قم بقيادة السيارة بمزيد من الحذر. ●
تـزداد المسـافة الالزمـة إليقـاف السـيارة عندما تكون الفرامـل رطبة، وقد يـؤدي ذلك إلى جعـل احد جهتي 

الفرامل تختلف عن األخر. وأيضاً قد ال يتم إيقاف السيارة بإحكام حتى عند تعشيق فرامل االنتظار.
إذا كان جهاز تعزيز الفرامل ال يعمل، ال تقم بالقيادة على مسافة قريبة من السيارات التي أمامك وتجنب التالل  ●

والمنعطفات الحادة التي تتطلب الفرملة. تظل الفرملة ممكنة في مثل هذه الحالة إال أنه يتوجب ضغط دواسة 
الفرامل بقوة أكبر من المعتاد. كذلك، ستزداد المسافة الالزمة إليقاف السيارة بتعشيق الفرامل. اطلب فحص 

وتصليح نظام الفرامل على الفور.
ال تضغط دواسة الفرامل أثناء توقف المحرك. ●

. كل ضغطة على دواسة الفرامل تؤدي الى تقليل قوة الفرامل االحتياطية المعززة آلياً
نظـام الفرامل مكون من نظامين هيدروليكيين منفصلين؛ حتى عند توقف تشـغيل أحـد النظامين، يظل النظام  ●

اآلخـر يعمـل. في هـذه الحالة، ينبغي ضغط دواسـة الفرامـل بقوة أكبر مـن المعتاد وتصبح المسـافة الالزمة 
إليقاف السيارة أطول.

افحص الفرامل واصلحها على الفور. 
إذا كانت السيارة منغرزة ■

ال تقم بتدوير العجالت بشكل زائد إذا كان أحد اإلطارات مرفوعاً عن األرض أو كانت السيارة عالقة في الرمال 
أو الوحـل، إلـخ. القيام بذلك قد يؤدي الى تعرض مكونات مجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية للتلف أو تحرك 

السيارة لألمام أو للخلف فجأة مما يتسبب في وقوع حادث.



٢٠١ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

أثناء قيادة السيارة ■
ال تضغط دواسـة التعجيل ودواسـة الفرامل في نفس الوقت أثناء قيادة السـيارة ألن القيام بذلك قد يؤدي إلى  ●

تقليل قوة اإلخراج للمحرك.
ال تستخدم دواسة التعجيل أو ضغط دواسة التعجيل ودواسة الفرامل في نفس الوقت للمحافظة على السيارة  ●

متوقفة على المرتفعات.
عند إيقاف السيارة في موقف السيارات ■

قم دائما بتعشيق فرامل االنتظار وبتغيير ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P. اإلخفاق في قيامك بذلك قد 
يؤدي إلى تحرك السيارة أو تعجيل السيارة فجأة إذا قمت بضغط دواسة التعجيل بصورة غير مقصودة.

تفادي تعرض أجزاء السيارة للتلف ■
ال تترك عجلة القيادة ملفوفة بأي اتجاه الى آخر الشوط لمدة طويلة من الزمن. ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف موتور جهاز التوجيه اآللي.
أثنـاء القيادة على مطبات في الطريق، قم بالقيادة ببطء قدر االمكان لتفادي تلف االطارات واألجزاء السـفلية  ●

من السيارة، الخ.  
محرك الديزل فقط: احرص على جعل المحرك يدور بسـرعة التعشـيقية بعد القيادة بسرعات عالية أو صعود  ●

. المرتفعات مباشرة. أوقف تشغيل المحرك فقط بعد أن يبرد الشاحن التربيني تماماً
اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي إلى تعرض الشاحن التربيني للتلف.

إذا انثقب أحد اإلطارات أثناء القيادة   ■
اإلطـار المنثقـب أو التالف قد يؤدي الى الحاالت التالية. امسـك عجلة القيادة بإحكام واضغط دواسـة الفرامل 

تدريجياً لتخفيض السرعة.
قد تصبح السيطرة على السيارة صعبة. ●
يصدر صوت أو تحدث اهتزازات غير طبيعية في السيارة. ●
ستنحرف السيارة بشكل غير طبيعي. ●

معلومات عن ما ينبغي تنفيذه عند انثقاب اطار. (← ص ٥٩١)
عند مواجهة طرق مغمورة بالماء ■

ال تقم بالقيادة على طريق مغمور بالماء بعد هطول امطار غزيرة، الخ. قد يؤدي القيام بذلك الى تعرض السـيارة 
الضرار جسيمة كاآلتي:

توقف المحرك عن الدوران ●
حدوث تماس في األجهزة الكهربائية ●
تلف المحرك بسبب انغماره بالماء ●

 فـي حالة قيادة السـيارة على طريـق مغمور بالماء ووصل الماء إلى اجزاء السـيارة، تأكد مـن فحص ما يلي لد
وكيل لكزس:

وظيفة الفرامل ●
التغيرات في كمية ونوعية الزيت والسـائل الخاص بالمحـرك وجهاز نقل الحركة وجهاز تحويل وضع الدفع  ●

والتروس التفاضلية وغيرها.
حالـة مواد التزليق الخاصة بعمـود نقل الطاقة الحركية والمحامل ووصالت أجهـزة التعليق (إذا كان التحقق  ●

) ووظيفة جميع الوصالت والمحامل وغيرها. منها ممكناً



٤-١. قبل القيادة٢٠٢

البضائع واألمتعة

قم بمراعاة المعلومات التالية عن التنبيهات االحتياطية حول التخزين وسعة البضائع وحمل األمتعة.

األشياء التي ينبغي عدم تخزينها في حجيرة األمتعة ■
األشياء التالية قد تؤدي الى نشوب حريق إذا قمت بتخزينها في حجيرة األمتعة:

أوعية تحتوي على البنزين ●
علب البخاخات ●

تنبيهات احتياطية حول التخزين ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم الضغط على دواسة الفرامل بشكل مناسب، أو قد يحجب رؤية السائق أو قد 
يتسبب في تعرض السائق أو الركاب لالرتطام بالمواد مما قد يتسبب في وقوع حادث. 

● . قم بتخزين أي من البضائع واألمتعة في حجيرة األمتعة إذا كان ذلك ممكناً
ال تعمد الى تكديس أي من البضائع و األمتعة في حجيرة األمتعة أعلى من مستو ظهور المقاعد. ●
ال تضع البضائع أو االمتعة في أو على االماكن التالية. ●

عند قدم السائق• 
على مقعد الراكب األمامي أو المقاعد الخلفية (عند تكديس المواد)• 
على غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 
على لوحة أجهزة القياس• 
على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس• 
الصندوق االحتياطي أو الصينية االحتياطية غير المزودة بالغطاء• 

قم بتأمين جميع المواد في حجيرة التخزين. ●
عند ثني المقاعد الخلفية لألسفل، ينبغي عدم وجود بضائع طويلة خلف المقاعد األمامية مباشرة. ●
ال تعمد مطلقاً الى السـماح ألي شـخص بالركوب في حجيرة األمتعة. ألنه غير مصمم السـتيعاب الركاب.  ●

ينبغـي على جميع الركاب أن يجلسـوا في مقاعدهم بربط أحزمـة المقاعد الخاصة بهم بصورة صحيحة. وإال 
فقد تكون احتمالية تعرضهم للوفاة أو اإلصابة الجسـمانية الخطيرة أعلى عند تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة 

أو انحراف السيارة الى أحد االتجاهين فجأة أو في حالة وقوع حادث.



٢٠٣ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

تحميل األمتعة وتوزيعها ■
ال تقم بتحميل أمتعة كثيرة في السيارة. ●
ال تقم بتحميل أمتعة بصورة غير متساوية.  ●

قـد يـؤدي التحميل غير المناسـب إلـى التأثير علـى التحكم بالتوجيه أو الفرامل مما قد يتسـبب فـي الوفاة أو 
اصابات خطيرة.

عند تحميل البضائع على الحمالة السقفية لألمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

ضع البضائع بحيث يتم توزيع الحمل بصورة متساوية بين المحورين األمامي والخلفي. ●
عند تحميل بضائع طويلة أو عريضة، ال تجعلها بارزة عن طول/عرض السيارة اإلجمالي. (← ص ٦١٨) ●
قبل بدء القيادة، تأكد من كون البضائع مثبتة بإحكام بالحمالة السقفية لألمتعة. ●
البضائع المحملة على الحمالة السقفية لألمتعة تجعل مركز ثقل السيارة أعلى. تجنب قيادة السيارة بسرعات  ●

عالية واالنطالق المفاجئ بالسـيارة واالنعطاف الحاد وتعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة وتوجيه السيارة فجأة، 
وإال فقد يؤدي ذلك الى فقدان السـيطرة على السـيارة أو انقالبها بسبب اإلخفاق في تشغيلها بصورة صحيحة 

مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عنـد القيادة لمسـافة طويلـة أو على الطرق الوعرة أو بسـرعات عالية، قم بإيقاف السـيارة أحيانـاً أثناء الرحلة  ●

للتأكد من كون البضائع مثبتة بأماكنها.
ال تتجاوز kg 70 (٧٠ كجم) من حمل البضائع على الحمالة السقفية لألمتعة. ●

عند تحميل البضائع على الحمالة السقفية لألمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
احرص على عدم خدش سطح النافذة السقفية.



٤-١. قبل القيادة٢٠٤

قطر المقطورة (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة)

سـيارتك مصممة كسـيارة لنقل الركاب في المقام األول. سـيؤثر قطر مقطورة على أداء توجيه السيارة 
. تعتمد سالمتك ورضاءك على استعمال  وفعالية الفرامل ومتانة السيارة واقتصاد استهالك الوقود سلبياً
األجهزة الصحيحة وأسـاليب القيادة اآلمنة. لضمان سـالمتك وسـالمة أشـخاص آخرين، ال تعمد الى 

تعريض كل من السيارة والمقطورة لحمل زائد.
لقطر مقطورة بصورة آمنة، توخى الحذر الشديد وقم بقيادة السيارة وفقاً لخصائص المقطورة وظروف 

تشغيلها.
التلف والعيوب الناشئة عن قطر مقطورة ألغراض تجارية ال يشملها الضمان الذي توفره شركة لكزس.
قم باالتصال بوكيل لكزس للمزيد من المعلومات عن متطلبات إضافية مثل طقم أدوات القطر وغيرها.

حدود الحمل ◆
قبل القطر، تحقق من سـعة القطر ووزن السـيارة بكامل الحمولة GVM وأقصى حمل مسـلط على 

المحور مسموح به MPAC والحمل المسلط على قضيب السحب. (← ص ٦١٨)
قطر مقطورة ◆

عند قطر المقطورة، تأكد من استشارة وكيل لكزس للمزيد من التفاصيل حول متطلبات إضافية مثل 
طقم أدوات القطر وغيرها.
توصيل مصابيح المقطورة

قم باستعمال وحدة توصيل األسالك المخزنة في مؤخرة جسم السيارة.



٢٠٥ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

النقاط الهامة بخصوص الحمل المسلط على السيارة عند قطر مقطورة
وزن المقطورة اإلجمالي والحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به ■

وزن المقطورة اإلجمالي  
ينبغي أن يكون وزن المقطورة نفسها باإلضافة 
الى وزن البضائع المحملة في المقطورة ضمن 
سـعة القطر القصو. من الخطورة تجاوز هذا 

الوزن. (← ص ٦١٨)
عنـد قطر مقطورة، قم باسـتعمال عمـود النقل 
االحتكاكـي أو المـوازن االحتكاكـي (جهـاز 

التحكم في االنحراف).
عندمـا يكـون وزن المقطـورة اإلجمالي أعلى 
تحتـاج  كجـم)،   ٢٠٠٠)  2000 kg مـن 
الى المـوازن االحتكاكـي (جهـاز التحكم في 

االنحراف).
الحمل المسلط على قضيب السحب المسموح به  

 25 kg قـم بتحديـد حمـل المقطورة بحيـث يكون الحمـل المسـلط على قضيب السـحب أكثر مـن
(٢٥ كجم) أو ٤% من سعة القطر. ال تعمد الى تجاوز الحمل المسلط على قضيب السحب عن الحمل 

المشار إليه. (← ص ٦١٨)
بطاقة المعلومات (بطاقة الصانع) ■

وزن السيارة بكامل الحمولة  
ينبغـي عـدم تجـاوز الـوزن الممـزوج الـذي 
ووصلـة  واألمتعـة  والـركاب  السـائق  يشـمل 
عـن  فارغـة  السـيارة  ووزن  المقطـورة  ربـط 
وزن السـيارة بكامل الحمولة بمقـدار أكثر من 
kg 100 (١٠٠ كجـم). من الخطـورة تجاوز 

هذا الوزن.
الحمـل المسـلط علـى المحـور الخلفـي   

األقصى المسموح به
ينبغي عدم تجاوز الحمل المسـلط على المحور الخلفي عن سـعة المحور القصو المسموح بها بمقدار 

١٥% أو أكثر. من الخطورة تجاوز هذا الوزن.
تم قياس القيم الخاصة بالقطر بالتجربة التي تم تنفيذها بمسـتو سـطح البحر. ويرجى االنتباه الى أنه يتم 

تقليل قدرة اإلخراج للمحرك وسعة القطر في مستويات ارتفاع عالية.

عند تجاوز حد وزن السيارة بكامل الحمولة أو سعة الحمل المسلط على المحاور القصو المسموح بها ■
ال تتجاوز السرعة المحددة لقطر المقطورة في المدن أو km/h 100 (١٠٠ كم/ساعة)، أيهما أخفض.

عـدم القيـام بمراعـاة هـذا التنبيه االحتياطي يمكـن أن يؤدي إلى وقوع حادث مما يتسـبب في الوفـاة أو اإلصابة 
الخطيرة.



٤-١. قبل القيادة٢٠٦

نزع غطاء وصلة الربط (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
انزع المشبك.  ١

امسـك الحافة السـفلية من غطـاء وصلة الربط   ٢
وارفع الغطاء.

عنـد أعـادة ربـط الغطـاء، قـم بتنفيـذ عمليـة النزع 
. عكسياً

عند ربط المقطورة وفصلها ■
قم بإيقاف السيارة والمقطورة في خط مستقيم وقم بتنفيذ اإلجراءات التالية:

ربط مقطورة ●
اضبط جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع على الوضع   ١

.“LO” المنخفض
اضبـط مفتـاح تشـغيل المحرك أو جهـاز التعليق الـذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصـورة فعالة AHC على   ٢

العجالت األربع على وضع اإليقاف.
اربط المقطورة.  ٣

اضبـط مفتـاح تشـغيل المحرك أو جهـاز التعليق الـذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصـورة فعالة AHC على   ٤
العجالت األربع على وضع التشغيل.

قم باختيار وضع N (االرتفاع العادي) باستعمال مفتاح اختيار االرتفاع.  ٥
عندما تقوم سـيارة فيها أربعة ركاب بقطر مقطورة وزنها kg 1800 (١٨٠٠ كجم) تقريباً بحمل مسـلط على 
لسـان المقطـورة يصـل إلى أكثر مـن kg 180 (١٨٠ كجم) تقريبـاً، قد ال يتم اختيار وضـع االرتفاع العادي. 

ولكن، يمكنك مواصلة القيادة العادية بدون أية مشكلة. قم بقيادة السيارة بحذر كاف بسبب الحمل الزائد.



٢٠٧ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

فصل المقطورة ●
اضبط جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع على الوضع   ١
المنخفـض ”LO“. (تأكـد مـن أن ارتفـاع السـيارة مضبـوط على وضع االرتفـاع المنخفض ”LO“ بسـحب 

المفتاح إلى العالمة ”∨“ الموجودة على مفتاح اختيار االرتفاع.)
اضبـط مفتـاح تشـغيل المحرك أو جهـاز التعليق الـذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصـورة فعالة AHC على   ٢

العجالت األربع على وضع اإليقاف.
ضع رجل اإلسناد الخاص بمقطورة على األرض وارفع وصلة الربط بمقدار mm 100 (١٠٠ مم).  ٣

اضبـط مفتـاح تشـغيل المحرك أو جهـاز التعليق الـذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصـورة فعالة AHC على   ٤
العجالت األربع على وضع التشغيل.

انتظر لمدة ٢٠ ثانية إلى أن يتم خفض ارتفاع مؤخرة السيارة بواسطة وظيفة التسوية التلقائية.  ٥
تأكـد مـن أن وصلة الربط منفصلة. إذا لم تكن وصلة الربط منفصلة، ارفعها لألعلى وقم بتكرار الخطوات من   ٦

٢ إلى ٥.
قم بتحريك السـيارة لألمام في الوضع المنخفض ”LO“ إلى مكان تكون فيه الوصلة غير مالمسـة ألي شـيء   ٧

.N عند اختيار الوضع العادي
اضبط جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع على الوضع   ٨

.N العادي
المعلومات عن اإلطارات ■

تأكد من أن إطارات سيارتك منفوخة بصورة صحيحة. (← ص ٦٣٤) ●
قـم بزيـادة ضغط نفخ إطـارات المقطـورة وفقاً لوزن المقطـورة اإلجمالـي والقيم الموصى بها مـن قبل صانع  ●

مقطورتك.
مصابيح المقطورة ■

تأكد من تشـغيل مصابيح إشـارة االنعطاف ومصابيح التوقف بصورة صحيحة لكل مرة يتم فيها توصيل المقطورة. 
يمكن لتوصيل األسـالك بسـيارتك مباشـرة أن يلحق ضرر بالنظام الكهربائي ويؤدي الى تشغيل المصابيح بصورة 

غير صحيحة.
فترة التليين ■

نوصـي بعـدم اسـتعمال السـيارة المجهـزة باألجهـزة الجديـدة لتوليد ونقـل الطاقـة الحركية لقطر مقطـورة ألول 
km 800 (٨٠٠ كم).

اختيار الوصلة الكروية الخاصة بالمقطورة ■
ينبغي أن تكون مالئمة لحجم سناد ربط المقطورة. ●
ينبغي أن تكون مالئمة لقطر ثقب تركيب الوصلة الكروية. ●
ينبغي أن تكون مالئمة لوزن المقطورة اإلجمالي أو أثقل. ●

جنزير األمان ■
ينبغي اسـتعمال جنزير األمان دائماً بين سيارة القطر والمقطورة. اترك ارتخاء كاف في الجنزير لالنعطافات. ينبغي 
تمرير الجنزير تحت لسان المقطورة بصورة متصالبة لتفادي سقوط اللسان على األرض في حالة تلفه أو انفصاله. 

بالنسبة إلجراء تركيب جنزير األمان بصورة صحيحة، قم باستشارة وكيل لكزس.



٤-١. قبل القيادة٢٠٨
عمليات الفحص لضمان السالمة قبل القطر ■

احـرص على عدم تجـاوز حد الحمل األقصـى لوصلة الربط/السـناد والوصلة الكروية الخاصـة بالقطر. ضع  ●
في بالك بأن وزن المقطورة سـيضاف الى الحمل المسـلط على السـيارة. وتأكد أيضاً من أن الحمل اإلجمالي 

المسلط على السيارة ضمن مد حدود الحمل. (← ص ٢٠٥)
تأكد من كون الحمولة المحملة في المقطورة مثبتة. ●
إذا لـم توفـر المرايـا المركبة على السـيارة أصـالً الرؤية الخلفيـة الواضحة، ينبغـي تركيب مرايـا إضافية للرؤية  ●

 الخلفية. اضبط أعمدة تمديد المرايا المركبة على كل جانبي السيارة بحيث توفر المرايا الرؤية الخلفية القصو
. دائماً

تأكد من كون مستو ارتفاع الوصلة الكروية مالئماً لسناد ربط المقطورة. ●
الصيانة ■

ينبغي تنفيذ الصيانة في فترات أقصر من المعتاد عند اسـتعمال السـيارة لقطر مقطورة بسـبب حمل أكبر مسـلط  ●
على السيارة مقارنة مع القيادة العادية.

أعد شد براغي تثبيت الوصلة الكروية وسناد ربط المقطورة بعد قيادة السيارة لمسافة km 1000 (١٠٠٠ كم). ●
إذا حدث انحراف المقطورة ■

عامل واحد أو أكثر (الرياح العرضية وتجاوز السـيارات والقيادة على الطرق الوعرة، إلخ) قد يؤثر سـلبياً على أداء 
توجيه السيارة والمقطورة مما يتسبب في عدم ثبات السيارة.

إذا حدث انحراف المقطورة: ●
امسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ السيارة في خط مستقيم.• 

ال تعمد إلى محاولة التحكم في انحراف المقطورة بواسطة تدوير عجلة القيادة.
ابدأ رفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بتخفيض سرعة السيارة على الفور ولكن ببطء.• 

ال تعمد إلى زيادة سرعة السيارة. ال تعمد إلى تعشيق فرامل السيارة.
إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة لتوجيه السـيارة والمقطورة المنحرفتين إلى خط 
السـير الصحيـح، فيمكنك ضمان ثبات السـيارة والمقطورة (عندما يكون نظام التحكم فـي انحراف المقطورة في 

وضع التشغيل، يمكن المساعدة على ضمان ثبات السيارة والمقطورة).
بعد توقف المقطورة عن االنحراف: ●

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن. قم بإخراج جميع الركاب من السيارة.• 
افحص إطارات السيارة والمقطورة.• 
تحقق من حمل المقطورة.• 

تأكد من عدم تغير الحمل.
. تأكد من كون الحمل المسلط على اللسان مناسباً إذا كان ذلك ممكناً

تحقق من حمل السيارة.• 
تأكد من عدم وجود حمولة زائدة في السيارة بعد جلوس الركاب فيها.

. إذا لم تجد أية مشاكل، تكون سرعة انحراف المقطورة أعلى من الحد األقصى لسرعة السيارة والمقطورة سويةً
قم بالقيادة بسرعة أقل لتفادي تقلقل السيارة. تذكر أن انحراف السيارة والمقطورة يزداد مع ازدياد السرعة.



٢٠٩ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

لتفادي وقوع حادث أو إصابة ■
اضبـط ارتفاع السـيارة علـى الوضع المنخفـض ”LO“ وقم بإيقاف تشـغيل جهـاز التعليق الـذي يتحكم في  ●

ارتفـاع السـيارة بصـورة فعالـة AHC على العجالت األربـع عند ربط المقطـورة، وإال فقد يتـم تغيير ارتفاع 
السـيارة بواسـطة وظيفة التسوية التلقائية، مما قد يؤدي إلى احتباس جزء من جسمك بالسيارة ووقوع حادث. 

(← ص ٣٢٥)
ال تقـم باسـتعمال نظام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً (إذا كانت سـيارتك مجهزة بـه) أو الرادار  ●

الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (إذا كانت سيارتك مجهزة به) أو الرادار الديناميكي 
لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السـرعات الكامل (إذا كانت 

سيارتك مجهزة به) عند قطر المقطورة.

عندما يكون األلمنيوم مستعمالً لتقوية واقية الصدمات الخلفية ■
احرص على عدم مالمسة السناد الفوالذي لأللمنيوم مباشرة.

عند مالمسة األلمنيوم له، يؤدي ذلك إلى تفاعل مشابه للتآكل، مما يضعف الجزء المطلي باأللمنيوم مما يتسبب 
في اإللحاق ضرر به. عند تركيب السناد الفوالذي، ضع مانع لتكون الصدأ على األجزاء التي قد تالمسه.

وصلة الربط ■
سـعة حمل مجموعة وصالت ربط المقطورة تختلف وفقاً لصانعيها. بالرغم من أن السـيارة قادرة على قطر وزن 
أكثـر، ينبغـي عليـك تحديد الوزن األقصى المسـموح بـه الخاص بوصلة الربـط المقطورة وال تعمـد مطلقاً الى 
تجاوزه المحدد من قبل صانعها. وإال فقد يؤدي ذلك الى وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح 

خطيرة.



٤-١. قبل القيادة٢١٠

إرشاد
تشـعر بأن عملية توجيه السـيارة مختلفة عن المعتاد أثناء قطر مقطورة. لتفادي وقوع حادث أو الوفاة أو 

اإلصابة الخطيرة، يرجى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند قطر مقطورة:
فحص عمليات التوصيل بين المقطورة والمصابيح ■

قـم بإيقاف السـيارة وافحص التوصيل بيـن المقطورة والمصابيح بعد القيـادة لفترة وجيرة من الزمن 
. وقبل االنطالق بالسيارة أيضاً

التدريب على القيادة مع كون المقطورة مربوطة الى السيارة ■
حـاول التدريـب على االنعطاف وإيقاف السـيارة والرجوع للخلف مع كـون المقطورة مربوطة،  ●

وذلك في مكان ال توجد فيه حركة المرور أو توجد فيه حركة مرور قليلة.
عنـد الرجوع للخلف مع كون المقطورة موصولة، امسـك الجزء األقـرب منك من عجلة القيادة  ●

وقـم بتدويرهـا باتجاه حركة عقارب السـاعة لتوجيه المقطورة الى اليسـار أو بعكس اتجاه حركة 
عقارب السـاعة لتوجيهها الى اليمين. قم بتدوير عجلة القيادة قليالً في آن واحد لتفادي خطأ في 

توجيه السيارة. اطلب من شخص ما إرشادك عند الرجوع للخلف لتقليل خطر وقوع حادث.
■ زيادة المسافة بين سيارتك وسيارة أخر

أثنـاء قطـر المقطـورة بسـرعة km/h 10 (١٠ كم/سـاعة)، ينبغـي أن تكون المسـافة بين سـيارتك 
والسـيارة األخر التي أمامك مسـاوية للطول الممزوج لسـيارتك والمقطـورة أو أعلى منه. تجنب 
تعشيق الفرامل فجأة النه يمكن أن يؤدي الى انزالق السيارة. وإال فقد يؤدي ذلك الى فقدان السيطرة 

على السيارة. وذلك خصوصاً أثناء القيادة على الطرق المبللة أو الزلقة.



٢١١ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

التعجيل/التوجيه المفاجئ واالنعطاف الحاد ■
تجنـب انعطـاف حـاد أثناء قطـر المقطـورة، وإال فقد يـؤدي ذلك الى تصـادم المقطورة بسـيارتك. 
قـم بتقليل سـرعة السـيارة بصورة كافية عنـد االقتراب مـن المنعطفات وتوخى الحذر الشـديد أثناء 

االنعطاف لتفادي الظروف التي ال يمكنك فيها تفادي تعشيق الفرامل فجأة.
نقاط هامة بخصوص االنعطاف ■

تسـير إطـارات المقطـورة نحو الجـزء الداخلي من الطريق أكثـر من إطارات السـيارة. لتعويض هذا 
الفرق، تأكد من تنفيذ االنعطاف بدائرة أوسع من المعتاد.

نقاط هامة بخصوص الثبات ■
تؤثر حركة السـيارة الناشـئة عن طرق غير مسـتوية والرياح المتعامدة القوية على توجيه السيارة. وقد 
تتعرض السيارة الهتزازات عندما تتجاوزها حافالت أو شاحنات كبيرة. افحص المنطقة التي خلفك 
عندما تقترب تلك السيارات الكبيرة من سيارتك. إذا تشعر بتلك االهتزازات، اضغط دواسة الفرامل 
. حافظ دائماً على سيارتك في خط مستقيم عند ضغط  ببطء على الفور لتقليل سرعة السيارة تدريجياً

دواسة الفرامل.
■ تجاوز سيارات أخر

تأكد من المحافظة على مسـافة كافية بين سـيارتك وسـيارات أخر عند تغيير خط السير مع االنتباه 
الى الطول اإلجمالي لسيارتك والمقطورة.

المعلومات عن جهاز نقل الحركة ■
عند استعمال فرامل المحرك، ال تقم بضبط جهاز نقل الحركة على وضع القيادة D، وذلك للمحافظة 

على فعالية فرامل المحرك وأداء نظام الشحن. (← ص ٢٢٠)
الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٨ سرعات: إذا كان الوضع الرياضي S مختاراً، ينبغي  ●

عليك اختيار الترس 6 أو أدنى.
الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات: إذا كان الوضع الرياضي S مختاراً، ينبغي  ●

عليك اختيار الترس 4 أو أدنى.
عند زيادة سخونة المحرك عن الحدود الطبيعية ■

إن قيادة السـيارة مع كون المقطورة التي توجد فيها الحمولة مربوطة على مرتفعات شـديدة الميالن 
في درجة حرارة أعلى من C°30 (٣٠ °م) قد تؤدي الى تسـخين المحرك عن الحدود الطبيعية. إذا 
أشار مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك الى كون المحرك ساخناً عن الحدود الطبيعية، أوقف 

تشغيل نظام تكييف الهواء على الفور، وأوقف السيارة في مكان آمن. (← ص ٦١١)
عند إيقاف السيارة في موقف السيارات ■

. قم بتعشـيق  ضع سـندات تثبيت اإلطار أمام أو خلف اإلطارات لكل من سـيارتك والمقطورة دائماً
.P فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار



٤-١. قبل القيادة٢١٢

اتبع جميع التعليمات الواردة في هذا القسم. عدم قيامك بذلك يمكن أن يؤدي الى وقوع حادث مما قد يتسبب في 
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

تنبيهات احتياطية حول قطر مقطورة ■
عند قطر مقطورة، تأكد من عدم تجاوز حدود الوزن. (← ص ٦١٩)

سرعة السيارة أثناء قطر مقطورة ■
قم بمراعاة السرعات القصو الموصوفة لقطر مقطورة بمقتضى القوانين.

قبل نزول منحدرات طويلة ■
قم بتقليل سرعة السيارة واختيار تروس أدنى. تأكد من تقليل سرعة السيارة قبل اختيار تروس أدنى.

تشغيل دواسة الفرامل ■
ال تعمد الى االحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة بصورة متكررة أو لمدة طويلة من الزمن.

القيام بذلك قد يؤدي الى تسخين الفرامل عن الحدود الطبيعية أو تقليل أداء الفرامل.

ال تعمد الى توصيل مصابيح المقطورة ببطارية السيارة مباشرة ■
يمكن لذلك أن يؤدي الى وقوع خلل في النظام الكهربائي الخاص بالسيارة.



٢١٣ ٤-١. قبل القيادة

يادة
الق

٤

خطاف القطر الدوار∗
يمكن استعمال خطاف القطر الدوار لقطر سيارة أخر أو مقطورة.

اسحب ذراع تأمين خطاف القطر لألعلى.  ١

ارفع الجزء العلوي من الخطاف.  ٢
بعـد ربـط المقطـورة، اجعـل الجـزء العلـوي مـن 
خطـاف القطر ينزل الى موضعه األصلي وقم بإنزال 

ذراع تأمين خطاف القطر الدوار.

■ عند قطر سيارة أخر
كوسـيلة إضافية لضمان السـالمة، اربط السـيارة الواجب قطرها الـى الوصلة الكروية للقطر باسـتعمال كبل أو  ●

حبل.
اربط السيارة الواجب قطرها الى خطاف القطر الدوار بحيث تكون قوة السحب أفقية. ●
تصغر زاوية مغادرة السـيارة بسـبب تركيبات خطاف القطر الدوار والدرجات. احرص على عدم تداخل الجزء  ●

السفلي من السيارة مع سطح الطريق أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٢. إجراءات القيادة٢١٤

مفتاح (اشعال) المحرك

القيام بتنفيذ عمليات التشـغيل التالية عند حمل المفتاح االلكتروني يؤدي إلى تشـغيل المحرك أو تغيير 
أوضاع مفتاح تشغيل المحرك.

بدء تشغيل المحرك
اسحب مفتاح فرامل االنتظار للتأكد من أن فرامل االنتظار معشقة. (← ص ٢٢٨)  ١

سيضيء مؤشر فرامل االنتظار.
.P تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار  ٢

اضغط دواسة الفرامل بإحكام.  ٣
يتم عرض  والرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

إذا لم يظهر، ال يمكن تشغيل المحرك.
اضغـط مفتـاح تشـغيل المحرك بإحـكام لمدة   ٤

وجيزة.
عند تشغيل مفتاح تشغيل المحرك، ال تحتاج إلى إال 

ضغطه مرة واحدة لمدة قصيرة من الزمن بإحكام.
. ال تحتاج إلى ضغط المفتاح مطوالً

يتـم تدويـر المحـرك بواسـطة موتـور بـدء تشـغيل 
المحـرك الـى أن يبدأ تشـغيل المحـرك أو لمدة ٣٠ 

ثانية كحد أقصى، أيهما يكون أقل.
احتفظ بدواسة الفرامل مضغوطة الى أن يتم تشغيل 

. المحرك تماماً
. سيبدأ  محرك الديزل فقط: يضيء المؤشـر 

تشغيل المحرك بعد انطفاء ضوء المؤشر.
يمكـن بدء تشـغيل المحرك مـن أي وضـع لمفتاح 

تشغيل المحرك.



٢١٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

إيقاف تشغيل المحرك
اوقف السيارة.  ١

.P قم بتعشيق فرامل االنتظار (← ص ٢٢٩) وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار  ٢
اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٣

ارفع قدمك عن دواسة الفرامل وتأكد من انطفاء عرض لوحة أجهزة القياس.  ٤
تغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك

يمكن تغيير األوضاع بواسـطة ضغط مفتاح تشغيل المحرك مع كون قدمك مرفوعة عن دواسة الفرامل. 
(يتغير الوضع كلما تم ضغط المفتاح.)

إيقاف*  
اضات التحذير من الخطر. يمكن استعمال ومّ

ACCESSORY وضع الكماليات  
يمكن اسـتعمال بعض األجهزة الكهربائية مثل نظام 

الصوت.
سـيظهر  علـى شاشـة العـرض المتعددة 

المعلومات.
IGNITION ON وضع التشغيل  

يمكن استعمال جميع األجهزة الكهربائية.
العـرض  شاشـة  علـى  سـيظهر  

المتعددة المعلومات.
إذا كان ذراع تبديـل السـرعات فـي وضـع غير وضع   :*
االنتظـار P عند ضبط المحـرك على وضع اإليقاف، 
سـيتم ضبـط مفتـاح تشـغيل المحـرك علـى وضـع 
الكماليـات ACCESSORY وليـس علـى وضع 

اإليقاف.

١

٢

٣



٤-٢. إجراءات القيادة٢١٦

P عند إيقاف تشغيل المحرك إذا كان ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار
إذا تم إيقاف دوران المحرك مع كون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار P، لن يتم ضبط 
مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع اإليقاف، بل علـى وضع الكماليـات ACCESSORY. قم بتنفيذ 

االجراء التالي لضبط المفتاح على وضع اإليقاف:
تأكد من تعشيق فرامل االنتظار.  ١

.P قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار  ٢
تأكد من أن المؤشـر  معروض على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات ثم   ٣

.اضغط مفتاح تشغيل المحرك مرة أخر
تأكد من انطفاء المؤشر  من على شاشة العرض المتعددة المعلومات.  ٤

وظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً ■
عنـد تـرك السـيارة فـي وضـع الكماليـات ACCESSORY لمـدة أكثـر مـن ٢٠ دقيقـة أو فـي وضع التشـغيل 
IGNITION ON (المحـرك مطفـئ) ألكثر من سـاعة واحدة حين يكـون ذراع تبديل السـرعات مضبوطاً على 
. ولكن ال تسـتطيع هذه الوظيفة  وضـع االنتظار P، سـيتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع اإليقاف تلقائياً
 ACCESSORY تفادي تفريغ شحنة البطارية بشكل كامل. ال تترك مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات

أو في وضع التشغيل IGNITION ON لمدة طويلة من الزمن مع أن المحرك غير دائر.
تشغيل مفتاح تشغيل المحرك ■

إذا لـم يتـم ضغـط المفتاح بإحـكام لمدة وجيزة، قـد ال يتغير وضع مفتاح تشـغيل المحرك أو قد ال يتم تشـغيل  ●
المحرك.

إذا حاولـت إعـادة بدء تشـغيل المحرك فـوراً بعد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقـاف، قد ال يبدأ  ●
تشغيل المحرك في بعض الحاالت. بعد ضبط المحرك على وضع اإليقاف، انتظر لمدة بضع ثوان قبل محاولة 

إعادة بدء تشغيل المحرك.
تفريغ شحنة بطارية المفتاح االلكتروني ■

← ص ١٢٩
الظروف المؤثرة على التشغيل ■

← ص ١٥٢
مالحظات حول وظيفة الدخول في السيارة ■

← ص ١٥٢
إذا لم يبدأ تشغيل المحرك ■

ربما لم يكن قد تم ابطال النظام المانع لتشغيل المحرك. (← ص ٨٤) ●
يرجى االتصال بوكيل لكزس.

تأكـد مـن ضبط ذراع تبديل السـرعات علـى وضع االنتظار P بإحكام. قد ال يتم تشـغيل المحـرك إذا كان ذراع  ●
.P تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار

يتم عرض الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
قفل عجلة القيادة ■

عند فتح األبواب أو إغالقها بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف، سيتم تأمين عجلة القيادة بواسطة 
. وظيفة تأمين عجلة القيادة. عند تشغيل مفتاح تشغيل المحرك مرة ثانية، يتم إلغاء تأمين عجلة القيادة تلقائياً



٢١٧ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

عند عدم إمكانية الغاء قفل عجلة القيادة  ■
يتم عرض الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

 .P تأكـد من ضبط ذراع تبديل السـرعات إلى وضـع االنتظار
اضغط مفتاح تشغيل المحرك أثناء تدوير عجلة القيادة لليمين 

واليسار.

تفادي احماء موتور قفل عجلة القيادة  ■
لتفـادي احمـاء موتور قفل عجلـة القيادة، قد يتم إيقاف تشـغيل الموتور مؤقتـاً إذا قمت بتشـغيل المحرك وإيقافه 
بصورة متكررة في فترة قصيرة من الزمن. في مثل هذه الحالة، تجنب تشـغيل المحرك. بعد مرور ١٠ ثوان تقريباً، 

سيتم استئناف تشغيل موتور قفل عجلة القيادة.
عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

. قد يوجد خلل في النظام. افحص السيارة لد وكيل لكزس فوراً
في حالة انتهاء شحنة بطارية المفتاح اإللكتروني ■

← ص ٥٥٣
إذا تم ابطال نظام الدخول الذكي ونظام بدء التشغيل في التهيئة حسب الطلب ■

← ص ٦٠٥



٤-٢. إجراءات القيادة٢١٨

عند تشغيل المحرك ■
قم دائماً بتشـغيل المحرك عندما تكون جالسـاً في مقعد السائق. ال تضغط دواسـة التعجيل أثناء تشغيل المحرك 

تحت اي ظرف كان.
قد يؤدي القيام بذلك الى وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

تنبيه أثناء القيادة ■
إذا انطفـئ المحـرك أثنـاء تحرك السـيارة، ال تقم بتأمين األبـواب أو فتحها الى أن تصل السـيارة إلـى مكان آمن 
. قد يؤدي تشـغيل وظيفة قفل عجلة القيادة في هذه الحالة إلى وقوع حادث مما يتسـبب في الوفاة  وتتوقف تماماً

أو اإلصابة الخطيرة.
ايقاف تشغيل المحرك عند الطوارئ ■

إذا كنت ترغب في إيقاف تشـغيل المحرك عند الطوارئ أثناء قيادة السـيارة، احتفظ بمفتاح تشـغيل المحرك  ●
مضغوطاً لمدة تزيد عن ثانيتين، أو اضغطه قليالً ٣ مرات أو أكثر بالتتابع. (← ص ٥٦٩)

ولكـن، ال تقم بلمس مفتاح تشـغيل المحرك أثنـاء القيادة إال في حالة الطوارئ. إيقاف تشـغيل المحرك أثناء 
القيادة لن يؤدي الى فقدان التحكم في عجلة القيادة أو الفرامل فقط، بل سـيؤدي الى فقدان المسـاعدة اآللية 
لهـذه األنظمـة. هذا يجعل عمليات توجيه السـيارة وإيقاف السـيارة بتعشـيق الفرامل صعبة، لـذا ينبغي قيادة 

السيارة الى جانب الطريق وإيقافها بأسرع ما يمكن في مكان آمن.
إذا تم تشغيل مفتاح تشغيل المحرك أثناء تحرك السيارة، يتم عرض رسالة تحذير على شاشة العرض المتعددة  ●

المعلومات وإصدار صوت تحذير.
●  N عند إعادة تشـغيل المحرك بعد إيقافه أثناء القيادة، قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع الالتعشيق

واضغط مفتاح تشغيل المحرك.



٢١٩ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تعمـد الـى تـرك مفتاح تشـغيل المحرك فـي وضـع الكماليـات ACCESSORY أو في وضع التشـغيل  ●

. IGNITION ON لمدة طويلة من الزمن إذا لم يكن المحرك دائراً

إذا تـم عـرض  أو  على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات، يشـير ذلك إلى أن  ●
مفتاح تشـغيل المحرك ال يكون في وضع اإليقاف. عند الخروج من السـيارة، تأكد دائماً من أن مفتاح تشغيل 

المحرك مضبوط على وضع اإليقاف. 
ال تقـم بإيقـاف دوران المحـرك عندمـا يكون ذراع تبديل السـرعات في وضـع غير وضع االنتظـار P. إذا تم  ●

إيقـاف المحـرك حين يكون ذراع تبديل السـرعات في وضـع آخر، لن يتم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على 
وضـع اإليقـاف بـل علـى وضـع الكماليـات ACCESSORY. إذا تركت السـيارة فـي وضـع الكماليات 

ACCESSORY، فقد يؤدي ذلك إلى تفريغ شحنة البطارية.

عند تشغيل المحرك ■
● . ال تقم بزيادة سرعة دوران المحرك عندما يكون المحرك بارداً
إذا كان مـن الصعـب تشـغيل المحرك أو ايقاف المحرك بصـورة متكررة، افحص السـيارة لد وكيل لكزس  ●

. فوراً
األعراض التي تشير إلى وجود خلل في مفتاح تشغيل المحرك ■

إذا الحظت مفتاح تشغيل المحرك يعمل مختلفاً عن المعتاد مثل التصاق المفتاح، فقد يشير ذلك الى وجود خلل 
. فيه. يرجى االتصال بوكيل لكزس فوراً



٤-٢. إجراءات القيادة٢٢٠

جهاز نقل الحركة التلقائي
تحويل ذراع تبديل السرعات

    عندمـا يكون مفتاح تشـغيل المحرك فـي وضع التشـغيل IGNITION ON، قم بتحريك ذراع 
تبديل السرعات مع كون دواسة الفرامل مضغوطة.

    عنـد تحريـك ذراع تبديل السـرعات بين وضع االنتظـار P ووضع القيادة D، تأكـد من أن تكون 
. السيارة متوقفة تماماً

الغرض من موضع تغيير السرعات
الغرض والحالةوضع جهاز نقل الحركة

Pإيقاف السيارة في موقف السيارات/ تشغيل المحرك
Rالرجوع للخلف

N
وضع الالتعشيق

(الحالة التي ال يتم فيها نقل الطاقة)
D٢* القيادة العادية*١ أو القيادة باختيار مد التحويل مؤقتاً
S(ص ٢٢٣ ←) ٣*S القيادة باستعمال الوضع

*١:  عنـد تحريـك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع القيادة D، يقـوم النظام باختيار ترس مناسـب لظروف القيادة. 
يوصى بضبط ذراع تبديل السرعات على وضع القيادة D للقيادة العادية.

 التحويل، يمكنك التحكم بقو ٢:  باستعمال مقابض تغيير التروس (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) الختيار مد*
فرامل المحرك.

*٣:  اختيـار مديـات التروس باسـتخدام مفتـاح اختيار الوضـع S يقيد الحد األعلـى من مديات التـروس الممكنة 
والتحكم في قوة فرامل المحرك مما يقلل تغيير التروس الى سرعات أعلى غير ضرورية.



٢٢١ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

اختيار وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني
قـم باسـتعمال وضع االنطـالق بالسـيارة بالترس الثانـي للتعجيل والقيـادة على طرق زلقـة مثل الطرق 

المغطاة بالثلج.
اضغـط الزر السـتخدام وضـع االنطـالق بالترس 

الثاني.
اضغـط الـزر مـرة أخـر إللغـاء وضـع االنطـالق 

بالترس الثاني.



٤-٢. إجراءات القيادة٢٢٢

تغيير مد التحويل إلى الوضع D (السيارات المجهزة بمقابض تغيير التروس)
للقيادة باختيار مد التحويل المؤقت، قم بتشغيل مقبض تغيير التروس ”-“ أو ”+“.

عنـد تشـغيل مقبـض تغيير التـروس ”-“، ينتقل مد التحويل إلـى مد تروس أدنى يتيح اسـتخدام قوة 
فرامل المحرك المالئمة لظروف القيادة.

عنـد تشـغيل مقبـض تغيير التـروس ”+“، يكـون مـد التحويل أعلـى بمقدار تـرس واحد مـن الترس 
.D المستعمل أثناء القيادة باختيار وضع القيادة

القيام بتغيير مد التحويل يسمح بتقييد اختيار الترس األعلى مما يمنع تغيير التروس غير الضروري إلى 
سرعات أعلى ويتيح إمكانية اختيار مستو قوة فرامل المحرك.

اختيار تروس أدنى  
اختيار تروس أعلى  

بــ ٨  الحركـة  نقـل  بجهـاز  المجهـزة  الموديـالت 
سـرعات: يتـم عرض مـد التحويـل المختار، من 

D1 إلى D8، في العدادات.

بــ ٦  الحركـة  نقـل  بجهـاز  المجهـزة  الموديـالت 
سـرعات: يتـم عرض مـد التحويـل المختار، من 

D1 إلى D6، في العدادات.

لإلعـادة إلى القيـادة العادية بواسـطة وضـع القيادة 
D، ينبغـي االحتفـاظ بمقبـض تغييـر التـروس ”+“ 

مضغوطاً لمدة معينة.

١ ٢

الوظيفةالمؤشر المعروض على شاشة العدادات
D2 - D8

يتم اختيار ترس بين الترس ١ والترس المختار (الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة ذو ٨ سرعات)
تلقائياً وفقاً لسرعة السيارة وظروف القيادة D2 - D6

(الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة ذو ٦ سرعات)
D1يتم اختيار الترس ١

مد التحويل األدنى يتيح لك قوة فرامل المحرك األعلى من مد التحويل األعلى.



٢٢٣ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

S التحويل في الوضع تغيير مد
عندما يكون ذراع تبديل السـرعات في الموضع S، يمكن تشـغيل ذراع تبديل السرعات أو مقابض تغيير 

التروس كما يلي:
اختيار تروس أعلى  
اختيار تروس أدنى  

 مختـاراً، يتـم ضبط مد S عندمـا يكـون الوضـع
التحويـل المبدئـي علـى 6* أو 5 أو 4 تلقائياً وفقاً 
لسرعة السـيارة. ولكن قد يتم ضبط مد التحويل 
المبدئـي علـى 3 أو 2 إذا كنـت قد قمت بتشـغيل 
وضـع التحويل الذكي AI-SHIFT بينما كان ذراع 
 .D تبديـل السـرعات مضبوطاً على وضـع القيادة

(← ص ٢٢٤)
*: الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٨ سرعات

١

٢

١٢

مديات التحويل ووظائفها ■
يتم اختيار التروس تلقائياً كالتالي وفقاً لسـرعة السـيارة وظروف القيادة. ولكن، سـيكون الترس  ●

محدداً وفقاً لمد التحويل المختار.
بين 1 و 8 (الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٨ سرعات)• 
بين 1 و 6 (الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات)• 

يمكنك اختيار مسـتو قوة فرامل المحرك من ٨ مسـتويات (الموديالت المزودة بـ ٨ سرعات)  ●
أو من ٦ مستويات (الموديالت المزودة بـ ٦ سرعات).

تحويـل التـروس إلى مسـتو أدنى سـيوفر قـوة فرامل أكبر مما فـي مد تحويل تـروس أعلى،  ●
. وستزداد سرعة المحرك ايضاً



٤-٢. إجراءات القيادة٢٢٤

مقابض تغيير التروس (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
●  . عنـد تشـغيل مقبـض تغيير التروس ”-“ مـع كون وضع القيـادة D مختاراً، سـيتم اختيار مد التحويـل تلقائياً

سيكون الترس األعلى لمد التحويل األول أدنى بمقدار ترس واحد من الترس المستعمل أثناء القيادة العادية 
.D باختيار وضع القيادة

إلغاء وظيفة اختيار مد التحويل تلقائياً مع كون الوضع D مختاراً ●
: سيتم إلغاء وظيفة اختيار مد التحويل في الحاالت التالية حتى عندما يكون وضع القيادة D مختاراً

عند إيقاف السيارة• 
إذا قمت باالحتفاظ بدواسة التعجيل مضغوطاً ألطول من مدة معينة للتغيير إلى الترس األعلى/األدنى التالي• 

القيادة على المنحدرات ■
أثنـاء القيـادة على المنحدرات، قد يتـم التحويل الى تروس أدنى تلقائياً للحصول على قـوة فرامل المحرك. نتيجة 

عملية التحويل إلى تروس أدنى، قد تزداد سرعة المحرك.
إبطال وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني تلقائياً ■

يتـم إبطـال وضـع االنطالق بالسـيارة بالتـرس الثاني تلقائيـاً عند ضبـط المحرك على وضـع اإليقاف بعـد القيادة 
باستعمال وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني.

■ S الوضع
الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٨ سرعات: عندما يكون مد التحويل مضبوطاً على 7 أو أدنى، يتم  ●

ضبط مد التحويل على 8 بتحريك ذراع تبديل السرعات نحو العالمة ”+“.
الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة بـ ٦ سرعات: عندما يكون مد التحويل مضبوطاً على 5 أو أدنى، يتم  ●

ضبط مد التحويل على 6 بتحريك ذراع تبديل السرعات نحو العالمة ”+“.
■ AI-SHIFT وضع التحويل الذكي

يقوم وضع التحويل الذكي AI-SHIFT باختيار الترس المناسب تلقائياً وفقاً ألسلوب القيادة وظروف القيادة.
يعمل وضع التحويل الذكي AI-SHIFT تلقائياً عندما يكون ذراع تبديل السـرعات في وضع القيادة D. (يتم إلغاء 

(.S وضع التحويل الذكي عند نقل ذراع تبديل السرعات إلى الوضع
عند القيادة مع تشـغيل نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً أو الراداري الديناميكي لنظام المحافظة على  ■

السـرعة المضبوطـة تلقائيـاً أو الرادار الديناميكـي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائيـاً المجهز بوظيفة 
التحكم بمد السرعات الكامل

حتـى إذا قمـت بتنفيـذ اإلجـراءات التالية بغرض تشـغيل فرامل المحـرك، لن تعمـل فرامل المحرك بسـبب عدم 
إلغـاء تشـغيل نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً أو الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة 
المضبوطـة تلقائياً أو الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائيـاً المجهز بوظيفة التحكم 

بمد السرعات الكامل.
عنـد اختيـار الترس األدنى 7 أو 6 أو 5 أو 4 أثناء القيادة باختيار وضع القيادة D (السـيارات المجهزة بمقابض  ●

تغيير التروس) أو الوضع S. (← ص ٢٨٧، ٣١١)
●  . إذا قمـت بضبـط وضـع القيـادة علـى الوضـع الرياضـي أثنـاء القيـادة عندما يكـون وضـع القيـادة D مختاراً

(← ص ٣١٤)
نظام إبطال تحويل التروس ■

نظام إبطال تحويل التروس هو نظام لمنع تحريك ذراع تبديل السرعات بصورة غير مقصودة عند االنطالق.
ال يمكـن نقـل ذراع تبديل السـرعات من وضع االنتظار P إال عند كون مفتاح تشـغيل المحـرك مضبوطا في وضع 

التشغيل IGNITION ON ودواسة الفرامل مضغوطا.



٢٢٥ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

■ P إذا لم تتمكن من نقل ذراع تبديل السرعات من وضع االنتظار
تأكد أوالً مما إذا كانت دواسة الفرامل مضغوطة.

إذا لم تتمكن من تحويل ذراع تبديل السـرعات عند وضع قدمك على دواسـة الفرامل، فقد يشـير ذلك إلى وجود 
مشكلة في نظام إبطال تحويل التروس. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.

قد يمكن استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية تحريك ذراع تبديل السرعات.
إلغاء نظام إبطال تحويل التروس:

قم بتعشيق فرامل االنتظار.  ١
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ٢

اضغط دواسة الفرامل.  ٣
ارفـع الغطاء برفـع الحافة المسـطحة لمفك براغـي أو عدة   ٤

تعادلها.
قـم بتغطيـة حافة مفـك البراغي بخرقـة لينة لتفـادي إتالف 

الغطاء.

اضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل التروس.  ٥
يمكن تحريك ذراع تبديل السرعات أثناء ضغط الزر.

■ S حتى بعد نقل ذراع تبديل السرعات الى الوضع الرياضي “S” إذا لم يضيء المؤشر
ربما يشير هذا إلى وجود خلل في جهاز نقل الحركة التلقائي. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.

(.D في هذه الحالة، سيعمل جهاز نقل الحركة كما لو كان ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة)
صوت التحذير من تقييد التحويل الى تروس أدنى ■

. في بعض الحاالت، ال  للمساعدة على ضمان السالمة وأداء قيادة أفضل، ربما يتم تقييد اختيار تروس أدنى أحياناً
يمكن اختيار تروس أدنى حتى عند تشغيل ذراع تبديل السرعات. (يتم إصدار صوت إشاري مرتين.)



٤-٢. إجراءات القيادة٢٢٦

أثناء القيادة على سطوح الطرق الزلقة ■
ال تقم بالتعجيل أو اختيار ترس أدنى بشكل مفاجئ. 

قـد تـؤدي التغيـرات المفاجئة في فرامل المحـرك إلى انزالق السـيارة أو دورانها في مكانها، مما قد يتسـبب في 
وقوع حادث.

لتفادي وقوع حادث عند إلغاء نظام إبطال تحويل التروس ■
قبل ضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل التروس، تأكد من تعشيق فرامل االنتظار وضغط دواسة الفرامل.

إذا تم ضغط دواسة التعجيل بدالً من دواسة الفرامل بصورة غير مقصودة عند ضغط زر إلغاء نظام إبطال تحويل 
التروس وتحريك ذراع تبديل السـرعات خارج وضع االنتظار P، قد يتم تشـغيل السـيارة بصورة مفاجئة مما قد 

يتسبب في وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات خطيرة.



٢٢٧ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

ذراع إشارة االنعطاف
تعليمات التشغيل

يمكن استعمال ذراع إشارة االنعطاف لإلشارة الى األغراض التالية:
انعطاف الى اليمين  

تغيير خط السير إلى اليمين (قم بتحريك الذراع   
جزئياً ومن ثم ارفع يدك عنه)

ستومض اإلشارات اليمنى ٣ مرات.
تغيير خط السير إلى اليسار (قم بتحريك الذراع   

جزئياً وارفع يدك عنه)
ستومض اإلشارات اليسر ٣ مرات.

انعطاف الى اليسار  
١

٢
٣
٤

يمكن تشغيل إشارات االنعطاف عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

عند وميض المؤشر أسرع من المعتاد ■
تأكد مما إذا كانت لمبة مصابيح إشارة االنعطاف األمامية أو الخلفية معطوبة أم ال.

إذا توقف وميض إشارات االنعطاف قبل اكتمال عملية تغيير خط السير ■
قم بتشغيل الذراع مرة ثانية.

إليقاف وميض إشارات االنعطاف أثناء عملية تغيير خط السير ■
قم بتحريك الذراع إلى االتجاه المعاكس.

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير عدد ومضات إشارة االنعطاف أثناء تغيير خط السير.

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب ← ص ٦٣٨)



٤-٢. إجراءات القيادة٢٢٨

فرامل االنتظار

يمكنك االختيار كما تريد من بين األوضاع التالية.

الوضع التلقائي
يتم ضبط فرامل االنتظار أو تحريرها تلقائياً وفقاً لموضع ذراع تبديل السرعات. 

. (← ص ٢٢٩) حتى في الوضع التلقائي يكون ضبط فرامل االنتظار وتحريرها يدوياً ممكناً
يتم تشغيل الوضع التلقائي ■

عندمـا تكـون السـيارة متوقفة، اسـحب مفتاح 
فرامل االنتظار مطوالً إلى أن يتم عرض رسـالة 

على شاشة العرض المتعددة المعلومات
عندمـا يتـم تحريـك ذراع تبديل السـرعات إلى • 

وضع غيـر وضع االنتظار P، يتـم تحرير فرامل 
االنتظار وينطفئ ضوء إشارة فرامل االنتظار.

عندمـا يتـم تحريـك ذراع تبديل السـرعات إلى • 
وضـع االنتظـار P، يتـم ضبـط فرامـل االنتظار 

ويضيء ضوء إشارة فرامل االنتظار.
قم بتحريك ذراع تبديل السـرعات مع ضغط دواسة 

الفرامل.

يتم إيقاف الوضع التلقائي  ■
عندمـا تكـون السـيارة متوقفـة، اضغـط مفتاح 
فرامل االنتظار مطوالً إلى أن يتم عرض رسـالة 

على شاشة العرض المتعددة المعلومات



٢٢٩ ٤-٢. إجراءات القيادة

يادة
الق

٤

الوضع اليدوي
تعشيق فرامل االنتظار  

سيضيء ضوء إشارة فرامل االنتظار. 
(← ص ٢٢٩)

اسـحب مفتاح فرامل االنتظار مطـوالً في الحاالت 
الطارئـة التـي تتطلـب تعشـيق فرامل االنتظـار أثناء 

القيادة.
تحرير فرامل االنتظار  

قـم بتعشـيق فرامـل االنتظـار أثنـاء ضغـط دواسـة 
فرامـل  إشـارة  ضـوء  انطفـاء  مـن  تأكـد  الفرامـل. 

االنتظار.
١ ٢

إيقاف السيارة في موقف سيارات ■
← ص ١٩٤

تشغيل فرامل االنتظار ■
عندما ال يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل IGNITION ON، ال يمكن تحرير فرامل االنتظار  ●

باستعمال مفتاح فرامل االنتظار.
عندما ال يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON، ال يكون الوضع التلقائي (ضبط  ●

. ) متاحاً وتحرير الفرامل تلقائياً
إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

إذا تم تشـغيل فرامل االنتظار بشـكل متكرر خالل مدة زمنية قصيرة، قد يقوم النظام بتقييد عمليات التشـغيل لمنع 
السـخونة الزائـدة. امتنع عن تشـغيل فرامل االنتظار إذا حدث ذلك. يمكن التشـغيل بشـكل عـادي من جديد بعد 

حوالي دقيقة واحدة.
الصوت الناشئ عن تشغيل فرامل االنتظار ■

أثناء تشغيل فرامل االنتظار، قد تسمع صوت تشغيل الموتور (صوت أزيز). هذا ال يشير إلى وجود خلل.
ضوء إشارة فرامل االنتظار ■

وفقاً لوضع مفتاح تشغيل المحرك، سيظل ضوء إشارة فرامل االنتظار مضيئاً كما هو موضح أدناه: ●
وضع التشغيل IGNITION ON: يضيء إلى أن يتم تحرير فرامل االنتظار.

. غير وضع التشغيل IGNITION ON: يظل مضيئاً لمدة ١٥ ثانية تقريباً
عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف مع االحتفاظ بفرامل االنتظار معشقة، سيضيء ضوء إشارة  ●

. هذا ال يشير إلى وجود خلل. فرامل االنتظار لمدة ١٥ ثانية تقريباً



٤-٢. إجراءات القيادة٢٣٠
تغيير الوضع ■

عنـد تبديـل الوضـع التلقائـي بين وضعـي التشـغيل/اإليقاف، يتم عرض الرسـالة على شاشـة العـرض المتعددة 
المعلومات وإصدار صوت التحذير.

صوت تحذير كون فرامل االنتظار معشقة ■
االنتظـار معشـقة. يتـم عـرض  فرامـل  تكـون  عندمـا  السـيارة  قيـادة  تمـت  التحذيـر إذا  إصـدار صـوت  سـيتم 

 على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
رسائل وأصوات التحذير ■

يتم اسـتعمال رسـائل التحذير وأصوات التحذير لإلشـارة إلى حدوث خلل في النظام أو إلبالغ السـائق بضرورة 
توخي الحذر. إذا تم عرض رسائل تحذير على شاشة العرض المتعددة المعلومات، اقرأ الرسالة واتبع التعليمات.

عند إضاءة ضوء التحذير الخاص بنظام الفرامل ■
← ص ٥٨١

استعمال فرامل االنتظار في فصل الشتاء ■
← ص ٤٢٠

عند إيقاف السيارة في موقف السيارات ■
ال تقـم بترك طفل في السـيارة بمفرده. قد يتم تحريـر فرامل االنتظار بصورة غير متوقعة وتتحرك السـيارة، األمر 

الذي يؤدي إلى وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

عند إيقاف السيارة في موقف السيارات ■
 P قبـل قيامك بمغادرة السـيارة، قم بتعشـيق فرامل االنتظار واضبط ذراع تبديل السـرعات علـى وضع االنتظار

وتأكد من أن السيارة متوقفة.
عند وجود خلل في تشغيل النظام ■

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن وتأكد من رسائل التحذير.
عندما ال يمكن تحرير فرامل االنتظار بسبب وجود خلل ■

ستؤدي قيادة السيارة عندما تكون فرامل االنتظار معشقة إلى تسخين مكونات الفرامل عن الحدود الطبيعية، مما 
قـد يؤثر على أداء الفرامل عكسـياً ويزيد من اهتراء الفرامل. اطلب فحص السـيارة مـن وكيل لكزس على الفور 

إذا حدث هذا.



٢٣١ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية

 . يمكن تشغيل المصابيح األمامية الرئيسية يدوياً أو تلقائياً

تعليمات التشغيل
تشغيل المفتاح  يؤدي إلى إضاءة األضواء كما يلي:

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار والسيارات الخاصة بالهند 
    تضيء المصابيح التي تتم إضاءتها 

(إذا كانت 
سيارتك 
مجهزة به)

 
أثناء القيادة في النهار. 

(← ص ٢٣٣)
     تضـيء المصابيـح األمامية إلشـارة 
السـيارة  ومؤخـرة  السـيارة  موقـع 
ولوحة ترخيص السـير وضوء لوحة 

أجهزة التحكم والمقاييس.
     تضـيء المصابيح األمامية الرئيسـية 
وجميـع المصابيـح المدرجة أعاله 
تتـم  التـي  المصابيـح  (باسـتثناء 

إضاءتها أثناء القيادة في النهار).
     تضـيء وتنطفئ المصابيـح األمامية 
تتـم  التـي  والمصابيـح  الرئيسـية 
النهـار  فـي  القيـادة  أثنـاء  إضاءتهـا 
(← ص ٢٣٣) وجميـع المصابيـح 
(عندمـا  تلقائيـا.  أعـاله  المدرجـة 
يكـون مفتـاح تشـغيل المحـرك في 
 IGNITION التشـغيل  وضـع 

.(ON

٢
٣

٤
١



احات٢٣٢ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين باستثناء السيارات الخاصة بالهند 
     تضيء المصابيح التي تتم إضاءتها 

أثناء القيادة في النهار.
(← ص ٢٣٣)

     تضـيء المصابيـح األمامية إلشـارة 
السـيارة  ومؤخـرة  السـيارة  موقـع 
ولوحة ترخيص السـير وضوء لوحة 

أجهزة التحكم والمقاييس.
     تضـيء المصابيح األمامية الرئيسـية 
وجميـع المصابيـح المدرجة أعاله 
تتـم  التـي  المصابيـح  (باسـتثناء 

إضاءتها أثناء القيادة في النهار).
     تضـيء وتنطفئ المصابيـح األمامية 
تتـم  التـي  والمصابيـح  الرئيسـية 
النهـار  فـي  القيـادة  أثنـاء  إضاءتهـا 
(← ص ٢٣٣) وجميـع المصابيـح 
(عندمـا  تلقائيـا.  أعـاله  المدرجـة 
يكـون مفتـاح تشـغيل المحـرك في 
 IGNITION التشـغيل  وضـع 

.(ON

٢
٣

٤
١

اضاءة الشعاع العالي للمصابيح األمامية الرئيسية
أثناء إضـاءة المصابيح األمامية الرئيسـية، ادفع   

الذراع لألمام إلضاءة األشعة العالية.
اسـحب الـذراع للخلـف إلـى الموضـع األوسـط 

إلطفاء األشعة العالية.
١ ٢

اسحب الذراع نحوك إلضاءة األشعة العالية.  
ارفع يدك عن الذراع إلطفاء األشعة العالية. يمكنك أن تجعل األشعة العالية تومض بغض النظر عما إذا كانت 

المصابيح األمامية الرئيسية مضيئة أو منطفئة.



٢٣٣ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

مصابيح االنعطاف (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
عند حدوث األمور التالية حين تكون المصابيح األمامية الرئيسية (الشعاع المنخفض) مضاءة، ستضيء 
مصابيـح االنعطـاف أيضاً مضيئة اتجاه حركة السـيارة. تتم هذه العملية لتوفير رؤيـة واضحة عند القيادة 

على تقاطعات الطرق أو ركن السيارة في الليل. 
عند تشغيل عجلة القيادة ●
عند تشغيل ذراع إشارة االنعطاف ●
● R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف

ولكن مصابيح االنعطاف ال تضيء عند قيادة السيارة بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) أو أعلى.
. بعد إضاءة مصابيح االنعطاف لمدة أكثر من ٣٠ دقيقة، ستنطفئ تلقائياً

نظام اإلضاءة أثناء القيادة في النهار  ■
تضـيء المصابيـح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة فـي النهار تلقائياً في كل مرة يتم فيها بدء تشـغيل المحرك وتحرير 
فرامل االنتظار بحيث يمكن لسـائقين آخرين رؤية سـيارتك بسـهولة أثناء القيادة في النهار. (تضيء أكثر سـطوعاً 
مـن المصابيـح األمامية إلشـارة موقع السـيارة.) المصابيح التـي تتم إضاءتها أثنـاء القيادة في النهـار غير مصممة 

لالستعمال في الليل.
مستشعر التحكم بالمصابيح األمامية الرئيسية ■

قد ال يعمل المستشـعر بصورة صحيحة عند وجود أي شـيء 
علـى المستشـعر أو إذا قمـت بتثبيت أي شـيء علـى الزجاج 

األمامي قد يحجب إشارات االستشعار . 
القيـام بذلـك يعيـق المستشـعر من اكتشـاف مسـتو الضوء 
الخارجـي، ممـا قد يـؤدي الى وقـوع خلل في نظـام التحكم 

 . بالمصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً

نظام إطفاء المصابيح تلقائياً ■
: تنطفئ  ● أو فـي الموضـع عندمـا يكـون مفتـاح المصابيـح األماميـة الرئيسـية فـي الموضـع

المصابيـح (باسـتثناء مصابيح مؤخرة السـيارة) تلقائياً عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع الكماليات 
ACCESSORY أو علـى وضـع اإليقـاف. (يتـم إصدار صوت إشـاري إذا قمـت بفتح باب السـائق في هذا 

الوقت.)
: تنطفـئ المصابيح األمامية الرئيسـية  ● عندمـا يكـون مفتـاح المصابيح األمامية الرئيسـية فـي الموضع

وجميـع المصابيـح تلقائيـاً عنـد فتـح باب السـائق بعـد ضبط مفتـاح تشـغيل المحرك علـى وضـع الكماليات 
ACCESSORY أو على وضع اإليقاف.

إلضاءة المصابيح مرة ثانية، قم بضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل IGNITION ON، أو اضبط 
(إذا كانت سـيارتك مجهزة به) ثم أعده إلى  مفتاح المصابيح األمامية الرئيسـية مرة واحدة على الموضع

. أو الموضع
نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ■

يتم ضبط مستو المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً وفقاً لعدد الركاب ووزن البضائع المحملة في السيارة لضمان 
عدم تعارض المصابيح األمامية الرئيسية مع مستعملي الطريق اآلخرين. 



احات٢٣٤ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ
أضواء الترحيب ■

إذا تم تدوير مفتاح المصابيح األمامية الرئيسية إلى موضع  وكانت المنطقة المحيطة بالسيارة معتمة، يؤدي 
فـك تأمين األبواب باسـتخدام النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل أو باسـتخدام وحـدة التحكم عن بعد 

. الالسلكية إلى إضاءة مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية ومصابيح مؤخرة السيارة تلقائياً
عند وميض ضوء تحذير نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ■

فإنه قد يشير إلى وجود خلل في النظام. يرجى االتصال بوكيل لكزس.
صوت التذكير بإطفاء المصابيح ■

يتم إصدار صوت إشـاري عند فتح باب السـائق مع كون مصابيح مؤخرة السيارة مضاءة، وذلك عندما يكون مفتاح 
.ACCESSORY تشغيل المحرك في وضع اإليقاف أو في وضع الكماليات

إعداد السيارة حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، حساسية مستشعر الضوء).

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك المصابيح مضاءة أكثر من الالزم عند اطفاء المحرك.



٢٣٥ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

∗AHS نظام الشعاع العالي التكيفي

نظام الشـعاع العالي التكيفي يستخدم مستشـعر الكاميرا الموجود خلف الزجاج األمامي لتحديد درجة 
سـطوع مصابيح السـيارات التي أمامك ومصابيح الشـارع الخ، ويقوم بتشـغيل أو إطفاء األشعة العالية 

واألشعة المنخفضة واألشعة المتغيرة في المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً حسب الضرورة.

قيود نظام الشعاع العالي التكيفي ■
ال تعتمـد علـى نظـام الشـعاع العالي التكيفـي. قم دائماً بالقيـادة بأمان، واحـرص على مراقبة مـا يحيط بك وقم 

بتشغيل أو إطفاء الشعاع العالي يدوياً عند الضرورة.
لتفادي تشغيل نظام الشعاع العالي التكيفي بشكل غير مناسب ■

ال تضع حمولة زائدة في السيارة.

مضـاءة،  ● المتغيـرة  األشـعة  تكـون  عندمـا 
تكـون المنطقـة المحيطـة بالسـيارات القادمـة 
والسـيارات التـي تسـبقك غيـر مضاءة بشـكل 
جزئي في حين تسـتمر األشـعة العاليـة بإضاءة 
جميـع المناطق األخر. هذا يسـمح بتشـغيل 
اإلضاءة األمامية بالشـكل األفضل بدون إعاقة 
رؤية السائقين اآلخرين في السيارات المحيطة 

بك.
عندما تكون األشعة العالية مضاءة، يتغير سطوعها والمنطقة التي تضاء بها وفقاً لسرعة السيارة. ●
عندما تكون األشعة المنخفضة مضاءة، تتغير المسافة التي تصل إليها وفقاً للمسافة التي تفصلك عن  ●

السيارة الموجودة أمامك.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



احات٢٣٦ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

تشغيل نظام الشعاع العالي التكيفي
مفتـاح  يكـون  عندمـا  لألمـام  الـذراع  ادفـع   ١
المصابيح األمامية الرئيسـية في الموضع  

. أو 

اضغط مفتاح نظام الشعاع العالي التكيفي.  ٢
سـيضيء مؤشـر نظام الشـعاع العالـي التكيفي عند 
إضاءة المصابيح األمامية الرئيسـية تلقائياً ليشير إلى 

تشغيل النظام.



٢٣٧ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

تشغيل/ إطفاء الشعاع العالي يدوياً
التحويل إلى الشعاع المنخفض ■

اسحب الذراع إلى الوضع األصلي.
ينطفئ مؤشر نظام الشعاع العالي التكيفي.

ادفع الذراع لألمام لتشـغيل نظام الشـعاع العالي 
.التكيفي مرة أخر

التحويل إلى الشعاع العالي ■
اضغط مفتاح نظام الشعاع العالي التكيفي.

ينطفئ مؤشر نظام الشعاع العالي التكيفي ويضاء 
مؤشر الشعاع العالي.

اضغـط المفتـاح لتشـغيل نظـام الشـعاع العالـي 
.التكيفي مرة أخر



احات٢٣٨ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

ظروف إضاءة الشعاع العالي والشعاع المنخفض والشعاع المتغير تلقائياً ■
● : إذا تحقق جميع الظروف التالية، سيضيء الشعاع العالي تلقائياً

 •. سرعة السيارة أعلى من km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريباً
المنطقة أمام السيارة مظلمة.• 
ال توجد أمامك السيارات التي تضيء المصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح مؤخرة السيارة الخاصة بها.• 

إذا تحقق أي من الشـروط التالية، سـيتم تشغيل الشـعاع المنخفض تلقائياً وفقاً لموقع السيارات القادمة أو التي  ●
تسبقك:

 •. عندما تنخفض سرعة السيارة إلى أقل من km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريباً
المنطقة أمام السيارة غير مظلمة.• 
 •.السيارات التي تسبقك تتحرك بسرعة واألشعة العالية قد تعيق رؤية سائقي السيارات األخر

عندما تتحقق جميع الشروط التالية، سيتم تشغيل الشعاع المتغير تلقائياً وفقاً لموقع السيارات التي أمامك: ●
 •. سرعة السيارة أعلى من km/h 15 (١٥ كم/ساعة) تقريباً
المنطقة أمام السيارة مظلمة.• 

معلومات عن اكتشاف مستشعر الكاميرا ■
قد ال يتم إطفاء الشعاع العالي أو تحويله إلى الشعاع المتغير تلقائياً في المواقف التالية: ●

عندما تظهر السيارة المقبلة من منحنى فجأة• 
 •عندما تعترض طريق السيارة سيارة أخر
عندما تكون السيارات التي أمامك مخفية من الرؤية بسبب المنحنيات المتكررة أو الحواجز على الطريق أو • 

األشجار على جانب الطريق
قـد ينطفـئ الشـعاع العالـي أو يتم التحويل إلى الشـعاع المتغير إذا تم اكتشـاف سـيارة مقبلة تسـتخدم مصابيح  ●

الضباب بدون استخدام المصابيح األمامية الرئيسية.
مصابيح المنازل ومصابيح الشـارع وإشـارات المـرور ولوحات اإلعالنات المضـاءة أو العالمات المضاءة قد  ●

تؤدي إلى إطفاء الشعاع العالي أو التحويل إلى الشعاع المتغير وقد تغير المنطقة التي ال تتم إضاءتها.
قد تؤثر العوامل التالية على المدة التي تسـتغرقها عملية تشـغيل أو إطفاء الشـعاع العالي أو سرعة تغير المناطق  ●

التي ال تتم إضاءتها.
سطوع المصابيح األمامية الرئيسية ومصابيح الضباب ومصابيح مؤخرة السيارة للسيارات التي أمامك• 
حركة واتجاه السيارات التي أمامك• 
عندما تكون السيارة التي أمامك تحتوي على مصابيح مضاءة على جهة واحدة فقط• 
عند وجود مركبة ذات عجلتين أمام سيارتك• 
ظروف الطريق (منحدر، منعطف، ظروف سطح الطريق، الخ)• 
عدد الركاب وكمية المحمولة• 

قد يتم ضبط الشعاع العالي والشعاع المتغير على وضع التشغيل/اإليقاف عندما ال يتوقعه السائق. ●
قد ال يتم اكتشاف المركبات الصغيرة كالدراجات الهوائية. ●



٢٣٩ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

في الظروف التالية، قد ال يتمكن النظام من اكتشـاف مسـتويات السـطوع المحيطة بشـكل صحيح، وقد يومض  ●
. لذلك يجب  أو يضيء الشـعاع العالي على السـيارات القادمة أو التي تسـبقك أو يظل الشعاع المنخفض مضيئاً
عليك في مثل هذه الظروف أن تقوم بتشـغيل أو إطفاء الشـعاع العالي يدوياً بدالً من االعتماد على نظام الشـعاع 

العالي التكيفي.
في الطقس الرديء (المطر، الثلوج، الضباب، العواصف الرملية، الخ)• 
الزجاج األمامي مغطى بالضباب، البخار، الثلوج، الغبار، الخ• 
الزجاج األمامي مخدوش أو تالف.• 
مستشعر الكاميرا مشوه أو متسخ.• 
 •. درجة حرارة مستشعر الكاميرا عالية جداً
مسـتويات السـطوع المحيطـة مسـاوية لسـطوع المصابيح األماميـة الرئيسـية أو مصابيح مؤخرة السـيارة أو • 

مصابيح الضباب.
المصابيـح األماميـة الرئيسـية للسـيارات التي أمامك مطفـأة أو متسـخة أو لونها متغير أو غير متجهة بشـكل • 

صحيح.
تتعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار الخ من سيارة موجودة أمامك.• 
عند القيادة في منطقة تتغير فيها ظروف السطوع والظالم بشكل متقطع.• 
عنـد القيادة بشـكل متكرر على طـرق صاعدة/ نازلة، أو على طرق وعرة أو على أسـطح فيها مطبات أو غير • 

مستوية (مثل طريق معبدة بالحجر، ممرات مغطاة بالحصى، الخ).
عند االنعطاف بشكل متكرر أو القيادة على طريق متعرج.• 
وجود أشياء براق جداً أمام السيارة مثل العالمات والمرايا.• 
 •. مؤخرة السيارة الموجودة أمامك عاكسة للضوء بشكل كبير كحاوية مركبة على شاحنة مثالً
المصابيح األمامية الرئيسية في السيارة تالفة أو متسخة.• 
السيارة مائلة، بسبب انثقاب أحد اإلطارات، مقطورة يجري سحبها، الخ• 

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن ضبط بعض الوظائف حسب الطلب. (← ص ٦٣٨)



احات٢٤٠ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

الشعاع العالي التلقائي∗
وظيفة الشعاع العالي التلقائي تستخدم مستشعر الكاميرا المركبة في السيارة لتحديد سطوع مصابيح الشارع 

ومصابيح السيارات التي أمامك، الخ، وتقوم بتشغيل أو إطفاء الشعاع العالي تلقائياً حسب الضرورة.

قيود على الشعاع العالي التلقائي ■
ال تعتمد على الشـعاع العالي التلقائي. قم دائماً بالقيادة بأمان، واحرص على مراقبة ما يحيط بك وقم بتشـغيل أو 

إطفاء الشعاع العالي يدوياً عند الضرورة.
لتفادي تشغيل نظام الشعاع العالي التلقائي بشكل غير مناسب ■

ال تضع حمولة زائدة في السيارة.

مالحظات عند تشغيل نظام الشعاع العالي التلقائي ■
 :PCS السيارات غير المجهزة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم

قم بمراعاة ما يلي لضمان تشغيل وظائف الشعاع العالي التلقائي بشكل صحيح.
ال تلمس مستشعر الكاميرا. ●
ال تجعل مرآة الرؤية الخلفية الداخلية أو مستشـعر الكاميرا  ●

يتعرضان لصدمة قوية.
ال تقم بتفكيك مستشعر الكاميرا. ●
ال تسكب سوائل على مرآة الرؤية الخلفية الداخلية أو على  ●

مستشعر الكاميرا.
ال تقم بتركيب مظلالت النوافذ أو ملصقات على مستشـعر  ●

الكاميـرا أو علـى الزجـاج األمامـي القريب من مستشـعر 
الكاميرا.

ال تضـع أي شـيء على لوحـة أجهزة التحكـم والمقاييس. مـن المحتمل أن يخطأ مستشـعر الكاميرا في اكتشـاف  ●
األضواء المنعكسة على الزجاج األمامي من مصابيح الشارع، المصابيح األمامية الرئيسية للسيارات األخر، الخ.

ال تقم بتركيب إشـارات وقوف السـيارة أو كماليات أخر بالقرب من أو حول مرآة الرؤية الخلفية الداخلية  ●
أو مستشعر الكاميرا.

ال تقم بإجراء تعديالت على السيارة. ●
ال تقم باستبدال الزجاج األمامي بزجاج أمامي غير أصلي. ●

اتصل بوكيل لكزس.
ال تستبدل المصابيح األمامية الرئيسية بمصابيح أمامية رئيسية غير أصلية. ●

اتصل بوكيل لكزس.
السيارات المجهزة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS: ← ص ٢٦٣ 

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٤١ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

تشغيل نظام الشعاع العالي التلقائي
مفتـاح  يكـون  عندمـا  لألمـام  الـذراع  ادفـع   ١
المصابيح األمامية الرئيسـية في الموضع  

. أو 

اضغط مفتاح الشعاع العالي التلقائي.  ٢
سـيضاء مؤشـر الشـعاع العالي التلقائـي عند إضاءة 
المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ليشير إلى تشغيل 

النظام.



احات٢٤٢ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

تشغيل/ إطفاء الشعاع العالي يدوياً
التحويل إلى الشعاع المنخفض ■

اسحب الذراع إلى الوضع األصلي.
ينطفئ مؤشر الشعاع العالي التلقائي.

اسـحب الـذراع لألمـام لتشـغيل نظـام الشـعاع 
.العالي التلقائي مرة أخر

التحويل إلى الشعاع العالي ■
اضغط مفتاح الشعاع العالي التلقائي.

ينطفـئ مؤشـر الشـعاع العالـي التلقائـي ويضاء 
مؤشر الشعاع العالي.

اضغـط المفتـاح لتشـغيل نظـام الشـعاع العالـي 
.التلقائي مرة أخر

ظروف تشغيل وإطفاء الشعاع العالي التلقائي ■
● : إذا تحقق جميع الظروف التالية، سيضيء الشعاع العالي تلقائياً

 •. سرعة السيارة أعلى من km/h 40 (٤٠ كم/ ساعة) تقريباً
المنطقة أمام السيارة مظلمة.• 
ال توجد أمامك السيارات التي تضيء المصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح مؤخرة السيارة الخاصة بها.• 
يوجد عدد قليل من أضواء الشارع على الطريق أمام السيارة.• 

● : إذا تحقق أي من الظروف التالية، سينطفئ الشعاع العالي تلقائياً
 •. عندما تنخفض سرعة السيارة إلى أقل من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) تقريباً
المنطقة أمام السيارة غير مظلمة.• 
تضيء المصابيح األمامية الرئيسية/مصابيح مؤخرة السيارة الخاصة بالسيارات التي أمامك.• 
يوجد الكثير من أضواء الشارع على الطريق أمام السيارة.• 



٢٤٣ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

معلومات عن اكتشاف مستشعر الكاميرا ■
قد ال يتم إطفاء الشعاع العالي تلقائياً في المواقف التالية: ●

عندما تظهر السيارة المقبلة من منحنى فجأة• 
 •عندما تعترض طريق السيارة سيارة أخر
عندما تكون السيارات التي أمامك مخفية من الرؤية بسبب المنحنيات المتكررة أو الحواجز على الطريق أو • 

األشجار على جانب الطريق
عندما تظهر السيارات التي أمامك من خط السير البعيد الموجود على الطريق العريض• 
عندما ال تضيء أي من مصابيح السيارات التي أمامك• 

ربمـا ينطفئ الشـعاع العالي إذا تم اكتشـاف السـيارات التي أمامك تسـتخدم مصابيح الضباب بدون اسـتخدام  ●
المصابيح األمامية الرئيسية.

مصابيـح المنزل ومصابيح الشـارع وإشـارات المرور ولوحـات اإلعالنات المضاءة أو العالمـات المضاءة قد  ●
تؤدي إلى تحويل الشعاع العالي إلى األشعة المنخفضة، أو إلى ظل األشعة المنخفضة في وضع التشغيل.

قد تؤثر العوامل التالية على المدة المستغرقة لتشغيل أو إطفاء الشعاع العالي: ●
سطوع المصابيح األمامية الرئيسية ومصابيح الضباب ومصابيح مؤخرة السيارة للسيارات التي أمامك• 
حركة واتجاه السيارات التي أمامك• 
عندما تكون السيارة التي أمامك تحتوي على مصابيح مضاءة على جهة واحدة فقط• 
عند وجود مركبة ذات عجلتين أمام سيارتك• 
ظروف الطريق (منحدر، منعطف، ظروف سطح الطريق، الخ)• 
عدد الركاب وكمية المحمولة• 

قد يتم ضبط الشعاع العالي على وضع التشغيل/اإليقاف عندما ال يتوقعه السائق. ●
قد ال يتم اكتشاف الدراجات الهوائية أو أشياء مشابهة. ●
فـي الظـروف الموضحة أدناه، قد ال يتمكن النظام من اكتشـاف مسـتويات السـطوع المحيطة بشـكل دقيق. قد  ●

يـؤدي هـذا إلى ظل األشـعة المنخفضة في وضع التشـغيل أو إلى تسـبب األشـعة العالية في تعرض المشـاة أو 
السـيارات التـي أمامـك أو األطراف األخر للمشـاكل. في هـذه الحاالت، قـم بالتحويل بين الشـعاع العالي 

. والشعاع المنخفض يدوياً
في الطقس الرديء (المطر، الثلوج، الضباب، العواصف الرملية، الخ)• 
الزجاج األمامي مغطى بالضباب، البخار، الثلوج، الغبار، الخ• 
الزجاج األمامي مخدوش أو تالف.• 
مستشعر الكاميرا مشوه أو متسخ.• 
 •. درجة حرارة مستشعر الكاميرا عالية جداً
مسـتويات السـطوع المحيطـة مسـاوية لسـطوع المصابيح األماميـة الرئيسـية أو مصابيح مؤخرة السـيارة أو • 

مصابيح الضباب.
المصابيـح األماميـة الرئيسـية للسـيارات التي أمامك مطفـأة أو متسـخة أو لونها متغير أو غير متجهة بشـكل • 

صحيح.
عند القيادة في منطقة تتغير فيها ظروف السطوع والظالم بشكل متقطع.• 
عنـد القيادة بشـكل متكرر على طـرق صاعدة/ نازلة، أو على طرق وعرة أو على أسـطح فيها مطبات أو غير • 

مستوية (مثل طريق معبدة بالحجر، ممرات مغطاة بالحصى، الخ).
عند االنعطاف بشكل متكرر أو القيادة على طريق متعرج.• 
وجود أشياء براقة جداً أمام السيارة مثل العالمات والمرايا.• 
 •. مؤخرة السيارة الموجودة أمامك عاكسة للضوء بشكل كبير كحاوية مركبة على شاحنة مثالً
المصابيح األمامية الرئيسية المركبة في السيارة تالفة أو متسخة أو غير متجهة بشكل صحيح.• 
السيارة مائلة، بسبب انثقاب أحد اإلطارات، مقطورة يجري سحبها، الخ• 
يتم التحويل بين الشعاع العالي والشعاع المنخفض بشكل متكرر باألسلوب غير العادي.• 
السائق يعتقد أن الشعاع العالي قد يسبب مشاكل أو يؤذي سائقي السيارات األخر أو المشاة القريبين.• 



احات٢٤٤ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

مفتاح مصابيح الضباب

 . مصابيح الضباب توفر رؤية واضحة في ظروف القيادة القاسية في المطر والضباب مثالً
مفتاح مصباح الضباب األمامي 

     إلطفاء مصباح الضباب األمامي
الضبـاب  مصبـاح       إلضـاءة 

األمامي

١
٢



٢٤٥ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

مفتاح مصابيح الضباب األمامية والخلفية ■
بالهند  السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار والسيارات الخاصة

الضبـاب  مصابيـح       إلطفـاء 
األمامية والخلفية

الضبـاب  مصابيـح       إلضـاءة 
األمامية

مصابيـح  مـن  كل       إلضـاءة 
الضباب األمامية والخلفية

عند رفـع إصبعك عن الحلقـة الموجودة على 
. المفتاح، يعود المفتاح إلى الموضع 

عند تشـغيل الحلقـة الموجودة علـى المفتاح، 
تنطفئ مصابيح الضباب الخلفية فقط.

١
٢
٣

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين باستثناء السيارات الخاصة بالهند 
الضبـاب  مصابيـح       إلطفـاء 

األمامية والخلفية
الضبـاب  مصابيـح       إلضـاءة 

األمامية
مصابيـح  مـن  كل       إلضـاءة 

الضباب األمامية والخلفية
عند رفـع إصبعك عن الحلقـة الموجودة على 

. المفتاح، يعود المفتاح إلى الموضع 
عند تشـغيل الحلقـة الموجودة علـى المفتاح، 

تنطفئ مصابيح الضباب الخلفية فقط.

١
٢

٣



احات٢٤٦ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يمكن استعمال مصابيح الضباب عندما ■
السيارات المجهزة بمصابيح الضباب األمامية والخلفية 

مصابيح الضباب األمامية: تكون المصابيح األمامية الرئيسية والمصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة مضيئة.
مصابيح الضباب الخلفية: تكون مصابيح الضباب األمامية مضيئة.

السيارات المجهزة بمصباح الضباب األمامي فقط 
تكون المصابيح األمامية الرئيسية والمصابيح األمامية إلشارة موقع السيارة مضيئة.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك المصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٢٤٧ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

ماسحات وغسالة الزجاج األمامي 

تشغيل ذراع الماسحة
تشغيل الذراع  يؤدي إلى تشغيل الماسحات أو الغسالة كما يلي.

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار والسيارات الخاصة بالهند 
    تشغيل مؤقتاً

    تشغيل الماسحات المجهزة بمستشعر 
المطر

    تشغيل الماسحات بسرعة منخفضة

    تشغيل الماسحات بسرعة عالية
عند اختيار الوضع التلقائي ”AUTO“، يتم تشـغيل 
المستشـعر  يكتشـف  عندمـا  تلقائيـاً  الماسـحات 
سـقوط المطـر. يقوم النظـام بضبط توقيت تشـغيل 

الماسحات وفقاً لكمية المطر وسرعة السيارة.
١

٢
٣
٤



احات٢٤٨ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

.“AUTO” يمكن ضبط حساسية المستشعر عند اختيار الوضع التلقائي
لزيادة الحساسية  
لتقليل الحساسية  

٥

٦
    تشغيل الغسالة والماسحة معاً

الماسـحات  تشـغيل  إلـى  يـؤدي  الـذراع  سـحب 
٧والغسالة.

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين باستثناء السيارات الخاصة بالهند 
    تشغيل مؤقتاً

    تشغيل الماسحات المجهزة بمستشعر 
المطر

    تشغيل الماسحات بسرعة منخفضة

    تشغيل الماسحات بسرعة عالية
عند اختيار الوضع التلقائي ”AUTO“، يتم تشـغيل 
المستشـعر  يكتشـف  عندمـا  تلقائيـاً  الماسـحات 
سـقوط المطـر. يقوم النظـام بضبط توقيت تشـغيل 

الماسحات وفقاً لكمية المطر وسرعة السيارة.
١

٢
٣
٤



٢٤٩ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

.“AUTO” يمكن ضبط حساسية المستشعر عند اختيار الوضع التلقائي
لزيادة الحساسية  
لتقليل الحساسية  

٥

٦
    تشغيل الغسالة والماسحة معاً

الماسـحات  تشـغيل  إلـى  يـؤدي  الـذراع  سـحب 
والغسالة.

بعـد التشـغيل عدة مـرات، تعمـل الماسـحات مرة 
أخر بعد تأخر قصير لتفادي التقطر.

عنـد إضـاءة المصابيح األمامية الرئيسـية، سـتعمل 
منظفات المصابيح األمامية الرئيسية مرة واحدة.

٧



احات٢٥٠ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يمكن تشغيل ماسحة وغسالة الزجاج األمامي عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

مستشعر قطرات المطر ■
يقدر المستشعر كمية قطرات المطر. ●

يوجـد في السـيارة مستشـعر بصـري. قد ال يعمـل بصورة 
صحيحـة عندمـا يسـطع ضـوء الشـمس مـن الشـروق أو 
الغـروب علـى الزجـاج األمامي بصـورة متقطعـة، أو عند 

وجود حشرات أو غيرها على الزجاج األمامي.

إذا تـم تغيير الماسـحة الـى الوضع التلقائـي ”AUTO“ بينما يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل  ●
IGNITION ON، سـيتم تشـغيل الماسـحات مرة واحدة لإلشـارة الى كونها مضبوطاً على الوضع التلقائي 

.“AUTO”

إذا كانت حلقة حساسـية المستشـعر متجهة لألعلى عندمـا يكون الوضع التلقائي ”AUTO“ مختاراً، سـتعمل  ●
الماسحة مرة واحدة لإلشارة إلى تنشيط حساسية المستشعر.

إذا كانـت درجة حرارة مستشـعر قطرات المطـر C°85 (٨٥°م) أو أعلى، أو C°30- (-٣٠°م) أو اقل، ال يتم  ●
.“AUTO” في هذه الحالة، قم بتشغيل الماسحات بأي وضع غير الوضع التلقائي . تشغيله تلقائياً

أجهزة تدفئة فوهات الغسالة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■
تعمـل أجهـزة تدفئة فوهات الغسـالة عندمـا تكون درجة الحـرارة الخارجيـة C°5 (٥°م) أو أقل ومفتاح تشـغيل 

.IGNITION ON المحرك في وضع التشغيل
إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج األمامي ■

تأكـد ممـا إذا كانت فوهات الغسـالة مسـدودة أم ال ومما إذا وجد سـائل الغسـالة في خزان سـائل غسـالة الزجاج 
األمامي أم ال.



٢٥١ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

■ “AUTO” تنبيه بخصوص استعمال ماسحات الزجاج األمامي في الوضع التلقائي
قد يتم تشغيل ماسحات الزجاج األمامي بصورة غير متوقعة إذا تم لمس المستشعر أو اذا تعرض الزجاج األمامي 
. احرص على عدم احتباس أصابعك أو أي شـيء آخر  الهتـزاز عندمـا يكون الوضع التلقائي ”AUTO“ مختاراً

بماسحات الزجاج األمامي.
تنبيه حول استعمال سائل الغسالة ■

. وإال فقد يتجمد  إذا كان الزجاج األمامي بارداً، ال تسـتعمل سـائل الغسـالة إلـى أن يكون الزجاج األمامي دافئـاً
السـائل علـى الزجاج األمامي مما يتسـبب في صعوبة الرؤية. قـد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث، مما يتسـبب في 

الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عندما تكون أجهزة تدفئة فوهات الغسالة في وضع التشغيل (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■

ال تلمـس المنطقـة المحيطة بأجهـزة تدفئة فوهات الغسـالة ألنها قد تكون سـاخنة جداً مما يـؤدي إلى إصابتك 
بالحروق.

عندما يكون الزجاج األمامي جافاً ■
ال تستعمل الماسحات، ألنها قد تؤدي الى إلحاق ضرر بالزجاج األمامي.

عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً ■
ال تعمد الى مواصلة تشغيل المفتاح، وإال فقد يتم تسخين مضخة سائل الغسالة عن الحدود الطبيعية.

عندما ال يتم رش سائل الغسالة من الفوهة ■
قد تتعرض مضخة سائل الغسالة للتلف إذا تم سحب الذراع نحوك والحفاظ عليه مسحوباً بشكل مستمر.

عندما تكون الفوهة مسدودة ■
ال تحاول تنظيفها باستعمال دبوس أو شيء آخر مشابه. وإال ستتعرض الفوهة للتلف.



احات٢٥٢ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

ماسحة وغسالة النافذة الخلفية
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار والسيارات الخاصة بالهند 

تشغيل المفتاح  يؤدي إلى تشغيل ماسحة النافذة الخلفية كما يلي:
    التشغيل المتقطع الحركة

    التشغيل العادي

١
٢

    تشغيل الغسالة والماسحة معاً
ضغط الذراع يؤدي إلى تشغيل الماسحة والغسالة.

٣



٢٥٣ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين باستثناء السيارات الخاصة بالهند 
تشغيل المفتاح  يؤدي إلى تشغيل ماسحة النافذة الخلفية كما يلي:

    التشغيل المتقطع الحركة

    التشغيل العادي

١
٢

    تشغيل الغسالة والماسحة معاً
ضغط الذراع يؤدي إلى تشغيل الماسحة والغسالة.

٣



احات٢٥٤ ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يمكن تشغيل ماسحة وغسالة النافذة الخلفية عندما ■
.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل

إذا لم يتم رش سائل الغسالة ■
تأكد مما إذا كانت فوهات الغسالة مسدودة أم ال ومما إذا وجد سائل الغسالة في خزان سائل الغسالة أم ال.

تشغيل الماسحة المانعة للتقطر ■
بعد عملية الغسل والمسح عدة مرات، تعمل الماسحات مرة ثانية بعد تأخر قصير، وذلك لتفادي تساقط القطرات 

المائية.
مؤثر السيارة وموضع تحويل الترس على وضع تشغيل الماسحات ■

عندما يكون الوضع  أو  مختاراً، تعمل ماسـحة النافذة الخلفية مرة واحدة عند تحريك ذراع تبديل 
السـرعات إلـى وضع الرجـوع للخلف R أثناء تشـغيل ماسـحات الزجاج األمامـي أو خالل ١٧ ثانيـة بعد إيقاف 

تشغيلها.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، الوظيفة المانعة للتقطر). 
(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب ← ص ٦٣٨)

عندما تكون النافذة الخلفية جافة ■
ال تعمد الى استعمال الماسحة ألن القيام بذلك قد تؤدي الى إلحاق ضرر بالنافذة الخلفية.

عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً ■
ال تعمد الى مواصلة تشغيل المفتاح، وإال فقد يتم تسخين مضخة سائل الغسالة عن الحدود الطبيعية.



٢٥٥ احات ٤-٣. تشغيل المصابيح والمسّ

يادة
الق

٤

مفتاح منظف المصابيح األمامية الرئيسية∗
يمكن رش سائل الغسالة على المصابيح األمامية الرئيسية.

األماميـة  المصابيـح  لتنظيـف  المفتـاح  اضغـط 
الرئيسية.

يمكن تشغيل منظفات المصابيح األمامية الرئيسية عندما ■
يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل IGNITION ON ومفتاح المصابيح األمامية الرئيسية مضبوطاً 

على وضع التشغيل.
التشغيل المتصل بغسالة الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة) ■

 IGNITION إذا تم تشغيل غسالة الزجاج األمامي عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع التشغيل
ON والمصابيح األمامية الرئيسية مضبوطة على وضع التشغيل، سيتم تشغيل منظفات المصابيح األمامية الرئيسية 

مرة واحدة. (← ص ٢٤٧)

عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغاً ■
ال تضغط المفتاح بشكل مستمر ألن مضخة سائل الغسالة قد تصبح ساخنة. 

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٤. إعادة تعبئة الوقود٢٥٦

فتح غطاء خزان الوقود

قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان الوقود. 

قبل إعادة تعبئة السيارة بالوقود
قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع اإليقاف وتأكد من أن جميع األبواب والنوافذ مغلقة. ●
تأكد من نوع الوقود. ●

أنواع الوقود ■
← ص ٦٣٦

فتحة خزان الوقود الخاصة بالبنزين غير المعالج بالرصاص ■
لمنع التزود بنوع غير صحيح من الوقود، تم تزويد سـيارتك لكزس بفتحة خزان الوقود التي تسـتوعب فقط الفوهة 

الخاصة الموجودة على مضخات الوقود غير المعالج بالرصاص.



٢٥٧ ٤-٤. إعادة تعبئة الوقود

يادة
الق

٤

عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية أثناء إعادة تعبئة السـيارة بالوقود. قد يؤدي عدم القيام بذلك الى الوفاة أو 

اإلصابة الخطيرة.
المس السيارة أو سطح معدني آخر لتفريغ الكهرباء االستاتيكية. ●

الشرارات الناشئة عن تفريغ الكهرباء االستاتيكية يمكن أن تؤدي الى إشعال بخارات الوقود.
امسك دائماً المقبض الموجود على غطاء خزان الوقود وقم بتدويره ببطء الخراجه.  ●

 . قد تسمع صوت هشهشة (هبة سريعة) عند ترخية الغطاء. انتظر الى أن يتالشى الصوت قبل فك الغطاء تماماً
في الطقس الحار، قد يندفع الوقود المضغوط عالياً من فتحة تعبئة الوقود مما يؤدي الى إصابة.

ال تسمح ألي شخص لم يتم تفريغ الكهرباء االستاتيكية عن جسمه باالقتراب من خزان الوقود المفتوح. ●
ال تستنشق بخار الوقود. ●

الوقود يحتوي على مادة ضارة بالصحة إذا تم استنشاقه.
ال تقم بتدخين سيجار أثناء إعادة تعبئة الوقود. ●

قد يؤدي القيام بذلك إلى اشتعال الوقود مما يتسبب في نشوب حريق.
ال ترجع الى السيارة أو تلمس شخص أو شيء ما مشحون بشحنة كهربائية استاتيكية. ●

قد يؤدي ذلك لشحن جسمك بالكهرباء االستاتيكية، مما يتسبب في خطر اشتعال الوقود.
عند إعادة تعبئة السيارة بالوقود ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي تدفق الوقود من خزان الوقود:
قم بإدخال فوهة خرطوم الوقود في عنق فتحة تعبئة الوقود بإحكام. ●
● . توقف عن تعبئة الخزان بالوقود بعد فصل فوهة الخرطوم وتوقفها تلقائياً
ال تقم بتعبئة الخزان بالوقود أكثر من مستو االمتالء. ●

إعادة تعبئة الوقود ■
ال تجعل الوقود ينسكب أثناء اعادة تعبئة الوقود. 

قد يؤدي القيام بذلك الى تعرض السـيارة للتلف، على سـبيل المثال، تشغيل نظام انبعاث غاز العادم بصورة غير 
طبيعية أو الحاق ضرر بمكونات نظام الوقود أو سطح السيارة المطلى.



٤-٤. إعادة تعبئة الوقود٢٥٨

فتح غطاء خزان الوقود
اسحب الذراع.  ١

قم بتدوير غطـاء خزان الوقود ببطء وانزعه، ثم   ٢
قم بوضعه في الحامل الموجود على باب فتحة 

تعبئة الوقود.



٢٥٩ ٤-٤. إعادة تعبئة الوقود

يادة
الق

٤

اغالق غطاء خزان الوقود
بعـد اعـادة تعبئة الوقـود، قـم بتدوير غطـاء خزان 
الوقود باتجاه حركة عقارب السـاعة الى أن تسـمع 
صوت طقة. بمجرد رفع يدك عنه، يدور الغطاء الى 

. االتجاه المعاكس قليالً

عند استبدال غطاء خزان الوقود ■
ال تسـتعمل أي شـيء غير غطاء خزان الوقود األصلي المصمم لسـيارة لكزس. قد يؤدي القيام بذلك الى نشوب 

حريق أو نوع آخر من الحوادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٦٠

∗Lexus Safety System + نظام سالمة لكزس بالس

يتألف نظام سالمة لكزس بالس + Lexus Safety System من األنظمة التالية للمساعدة على القيادة 
ويساهم في تجربة القيادة اآلمنة والمريحة: 

◆ ∗PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
← ص ٢٦٦

◆ ∗LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير
← ص ٢٧٨

◆  الـرادار الديناميكـي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهـز بوظيفة التحكم بمد
السرعات الكامل∗

← ص ٢٨٧
◆ ∗ الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

← ص ٢٩٩
◆ ∗AHS نظام الشعاع العالي التكيفي

← ص ٢٣٥
الشعاع العالي التلقائي∗ ◆

← ص ٢٤٠

■  Lexus Safety System + نظام سالمة لكزس بالس
نظام سـالمة لكزس بالس + Lexus Safety System مصمم للعمل على افتراض أن السـائق سـيقوم بالقيادة 
بشكل آمن، ومصمم للمساعدة على تخفيف تأثير الصدمات التي يتعرض لها الركاب والسيارة عند وقوع تصادم 

أو لمساعدة السائق في حاالت القيادة العادية.
ال تتكل كثيراً على هذا النظام ألن درجة دقة التعرف وأداء التحكم الذين يمكن لهذا النظام توفيرهما محدودان. 

السائق هو المسؤول دائماً عن االنتباه إلى ما يحيط بالسيارة والقيادة بشكل آمن.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٦١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

سجل بيانات سيارتك
نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم مجهز بالكمبيوتر المتطور الذي يقوم بتسجيل بيانات معينة مثل:

حالة تعجيل السيارة• 
حالة تعشيق الفرامل• 
سرعة السيارة• 
حالة تشغيل وظائف نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم• 
المعلومـات (مثـل المسـافة والفرق في السـرعة بين سـيارتك والسـيارة الموجودة أمامك أو أشـياء • 

(أخر
ال يقوم نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم بتسجيل المحادثات أو األصوات أو الصور.

االستفادة من البيانات ●
قـد تسـتفيد لكزس من البيانات المسـجلة في جهاز الكمبيوتر هذا لتشـخيص خلـل وتنفيذ عمليات 

البحوث والتطوير وتحسين الجودة.
لن تقوم لكزس بكشف البيانات المسجلة لطرف ثالث باستثناء الحاالت التالية:

عندما يكون مالك السيارة أو مستأجر السيارة موافقاً• 
عند اإلطاعة لطلب رسمي من قبل شرطة أو محكمة أو وكالة حكومية• 
الستعمال البيانات من قبل لكزس في قضية• 
ألغراض البحوث التي ال تكون متعلقة بسيارة معينة أو مالك سيارة• 



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٦٢

المستشعرات
يقوم المستشـعر الموجود خلف الشـبكة األمامية والمستشـعر الموجود على الزجاج األمامي باكتشاف 

المعلومات الالزمة لتشغيل أنظمة المساعدة على القيادة.
المستشعر الراداري  
مستشعر الكاميرا  

١

٢

لتجنب وجود خلل في المستشعر الراداري ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد ال يعمل المستشـعر الراداري بصورة صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسـبب وقوع حادث مما يؤدي إلى 
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

● . حافظ على نظافة المستشعر الراداري وشعار الشبكة األمامية دائماً
المستشعر الراداري  

شعار الشبكة األمامية  
إذا كانـت جهة المستشـعر الراداري األمامية أو كان شـعار 
الشـبكة األماميـة من األمـام أو الخلـف متسـخاً أو مغطى 

بقطرات الماء أو الثلج أو ما إليها، قم بتنظيفها.
قـم بتنظيف المستشـعر الراداري وشـعار الشـبكة األمامية 

بخرقة ناعمة بحيث ال تخدشهما أو تتلفهما.

١

٢
ال تقـم بتثبيـت كماليـات أو ملصقـات (بما في ذلـك الملصقات الشـفافة) أو أشـياء أخر على المستشـعر  ●

الراداري أو شعار الشبكة األمامية أو المناطق المحيطة بهما.
ال تجعل المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة به يتعرضان لصدمة قوية. ●

إذا تعـرض المستشـعر الراداري أو الشـبكة األمامية أو واقيـة الصدمات األمامية لصدمـة قوية، اطلب فحص 
السيارة من وكيل لكزس.

ال تقم بتفكيك المستشعر الراداري. ●
ال تقم بتغيير أو طالء المستشعر الراداري أو شعار الشبكة األمامية أو المناطق المحيطة بهما. ●
إذا كنت تحتاج إلى نزع/تركيب/استبدال المستشعر الراداري أو الشبكة األمامية أو واقية الصدمات األمامية،  ●

قم باالتصال بوكيل لكزس.
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يادة
الق

٤

لتجنب وجود خلل في مستشعر الكاميرا ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقـد ال يعمـل مستشـعر الكاميرا بصورة صحيحة، األمر الذي يمكن أن يسـبب وقوع حـادث مما يؤدي إلى 
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

●  . حافظ على نظافة الزجاج األمامي دائماً
قم بتنظيف الزجاج األمامي إذا كان متسخاً أو مغطى بطبقة زيت أو قطرات ماء أو ثلج الخ. • 
حتـى إذا تـم وضع مـواد طالء الزجاج علـى الزجاج األمامي، سـتحتاج إلى اسـتعمال ماسـحات الزجاج • 

األمامي إلزالة قطرات الماء وغير ذلك عن الزجاج األمامي أمام مستشعر الكاميرا.
إذا كان الجزء الداخلي من الزجاج األمامي الذي تم تركيب عليه مستشـعر الكاميرا متسـخاً، قم باالتصال • 

بوكيل لكزس.
ال تقـم بتثبيت أشـياء مثل ملصقات أو ملصقات شـفافة أو  ●

مـا إلى ذلـك على الجهـة الخارجيـة من الزجـاج األمامي 
أمـام مستشـعر الكاميـرا (المنطقـة المظللـة فـي الشـكل 

التوضيحي).
أ: مـن أعلـى الزجـاج األمامـي إلـى cm 1 (١ سـم) تقريباً 

تحت أسفل مستشعر الكاميرا
ب: cm 20 (٢٠ سم) تقريباً (cm 10 (١٠ سم) تقريباً إلى 

اليمين واليسار من الجزء األوسط من مستشعر الكاميرا)

ب
أ

إذا تراكم الضباب أو الرطوبة أو الثلج على الزجاج األمامي أمام مستشعر الكاميرا، استخدم مزيل الضباب من  ●
الزجاج األمامي إلزالة الضباب أو الرطوبة أو الثلج منه. (← ص ٤٣٦)

إذا كان من غير الممكن إزالة قطرات الماء بشـكل تام عن الزجاج األمامي أمام مستشـعر الكاميرا باسـتعمال  ●
ماسحات الزجاج األمامي، قم باستبدال مطاط الماسحة أو شفرة الماسحة.

إذا كنت تحتاج إلى استبدال شفرات الماسحة المطاطية أو ريش الماسحة، قم باالتصال بوكيل لكزس.
ال تقم بتثبيت مظلالت الزجاج على الزجاج األمامي. ●
● . قم باستبدال الزجاج األمامي إذا كان تالفاً أو متصدعاً

إذا كنت تحتاج إلى استبدال الزجاج األمامي، قم باالتصال بوكيل لكزس.
ال تدع مستشعر الكاميرا يتبلل. ●
ال تقم بتعريض مستشعر الكاميرا لألضواء الساطعة. ●
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ال تقم بتعريض مستشعر الكاميرا للوسخ أو للتلف.  ●
عند تنظيف الجهة الداخلية من الزجاج األمامي، ال تقم بتعريض العدسة لمادة منظفة زجاج. كذلك، ال تلمس 

العدسة. 
إذا كانت العدسة متسخة أو تالفة، قم باالتصال بوكيل لكزس.

ال تقم بتعريض مستشعر الكاميرا لصدمة قوية. ●
ال تقم بتغيير مكان تركيب أو اتجاه مستشعر الكاميرا أو تقم بإزالته. ●
ال تقم بتفكيك مستشعر الكاميرا. ●
ال تقـم بتعديل أي من أجزاء السـيارة الموجودة حول مستشـعر الكاميرا (مرآة الرؤيـة الخلفية الداخلية، الخ)  ●

أو السقف.
ال تقـم بتثبيـت أية من الكماليات التي قد تعيق عمل مستشـعر الكاميرا على غطاء حجيرة المحرك أو الشـبكة  ●

األمامية أو واقية الصدمات األمامية. قم باالتصال بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.
إذا أردت وضـع لـوح ركـوب األمواج أو شـيئاً طويالً آخر على السـقف، تأكد من أنه لن يعيق عمل مستشـعر  ●

الكاميرا.
● .ال تقم بتعديل المصابيح األمامية الرئيسية أو المصابيح األخر
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يادة
الق

٤

الشهادة ■
السيارات التي تباع في األردن 

السيارات التي تباع في تايوان 
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∗PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
يقوم نظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم باستعمال المستشعر الراداري ومستشعر الكاميرا الكتشاف 
 السـيارات والمشاة*١ أمام سيارتك. عندما يقرر النظام أن احتمال االصطدام األمامي بالسيارة األخر
أو الماشـي كبير، يقوم نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم بتحذير السائق لحثه على تجنب التصادم 
وتتم زيادة ضغط تعشـيق الفرامل المحتمل لمسـاعدة السـائق علـى تفادي التصادم. إذا قـرر النظام أن 
احتمال تعرض السـيارة الصطدام أمامي بسـيارة أخر أو بأحد المشـاة كبير جداً، يتم تعشـيق الفرامل 

تلقائياً للمساعدة على تفادي التصادم أو تخفيف التأثير الناتج عنه.
يمكن ضبط نظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم على وضع اإليقاف/التشغيل ويمكن تغيير توقيت 

التحذير. (← ص ٢٧٠)
*١: وفقاً للمنطقة التي تباع فيها السيارة، قد تكون وظيفة اكتشاف المشاة غير متوفرة. لمزيد من التفاصيل، راجع 

الجدول التالي.
المناطقتوفر الوظيفةالدول/المناطق

المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان والبحرين واإلمارات العربية 

المتحدة وقطر ودولة الكويت
المناطق أوظيفة اكتشاف المشاة متوفرة

تايوان، األردن، لبنان، جنوب 
المناطق بوظيفة اكتشاف المشاة غير متوفرةإفريقيا، بروناي، ماليزيا

الدول والمناطق التابعة لكل إقليم والمدرجة في هذا الجدول هي سارية اعتباراً من أغسطس ٢٠١٩. 
لكـن قـد تختلف الـدول والمناطـق التابعة لـكل إقليم بحسـب الوقت الذي تـم فيه بيع السـيارة. قم 

باالتصال بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.

تحذير ما قبل التصادم ◆
إذا قـرر النظـام احتمـال كبير لتعرض السـيارة 
الصطدام أمامي، سـيتم إصدار صوت إشاري 
وعرض رسـالة التحذيـر على شاشـة العرض 
المتعـددة المعلومـات لحـث السـائق بتنفيـذ 

عملية تجنب التصادم.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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يادة
الق

٤

نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم ◆
إذا قـرر النظام احتمال كبير لتعرض السـيارة الصطـدام أمامي، يقوم النظام بتطبيـق قوة الفرملة أكبر 

بالنسبة لقوة ضغط دواسة الفرامل.
تعشيق الفرامل المتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ◆

إذا قـرر النظام احتماال كبيرا لتعرض السـيارة الصطدام أمامي، يقوم النظام بتحذير السـائق. إذا قرر 
النظام أن احتمال تعرض السيارة لتصادم أمامي كبير جداً، يتم تعشيق الفرامل تلقائياً للمساعدة على 

تفادي التصادم أو لتقليل سرعة السيارة.
نظام التحكم في جهاز التعليق ◆

 AVS عندما يقرر النظام أن احتمال حصول اصطدام أمامي كبير، يقوم نظام التعليق المتغير التكيفي
(← ص ٤١٠) بالتحكم في قوة تخميد ممتصات الصدمة للمساعدة في الحفاظ على السيارة بحالة 

مناسبة. 
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قيود على نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
السـائق وحده مسـؤول عن القيادة اآلمنة. قم بقيادة السـيارة بصورة آمنة بتوجيه االنتباه إلى المناطق المحيطة  ●

بسيارتك. 
ال تقم باسـتعمال نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم بدالً من عمليات تشغيل الفرامل العادي في أي حال 
مـن األحـوال. لن يقوم هذا النظام بمنع وقوع االصطدامات أو بتقليـل أضرار االصطدامات أو اإلصابات في 
جميـع الحـاالت. ال تتـكل كثيراً على هذا النظام. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث مما قد يتسـبب 

في إصابات خطيرة أو الوفاة.
هـذا النظـام مصمم للمسـاعدة علـى تفـادي وتقليل تأثيـر الصدمات ولكـن قد تتغيـر فعاليته وفقـاً للظروف  ●

المختلفة، لذلك قد ال يمكن عمل النظام دائماً بنفس مستو األداء.
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثيراً على هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم يوجد احتمال وقوع تصادم: ← ص ٢٧٣• 
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة صحيحة: ← ص ٢٧٥• 

ال تحاول تشغيل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم بنفسك. ●
وفقاً لألجسام المستخدمة في االختبار (دمى، ورق مقو، أجسام تحاكي األجسام القابلة لالكتشاف، إلخ)، 

قد ال يعمل النظام بشكل صحيح، مما قد يتسبب في وقوع حادث.
تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم ■

عند تشغيل وظيفة تعشيق فرامل قبل وقوع التصادم، سيتم تعشيق الفرامل بقوة كبيرة. ●
إذا تم إيقاف السـيارة بتشـغيل وظيفة تعشـيق الفرامل قبل وقوع التصادم، سـيتم إلغاء تشـغيل وظيفة تعشـيق  ●

. اضغط دواسة الفرامل عند الضرورة. الفرامل قبل وقوع التصادم بعد ثانيتين تقريباً
قـد ال تعمل وظيفة تعشـيق الفرامـل قبل وقوع التصادم إذا قام السـائق بتنفيذ العمليـات المعينة. إذا تم ضغط  ●

دواسـة التعجيـل بقوة أو تدوير عجلـة القيادة، قد يقوم النظام بفهم تلك العمليـات على أنهما عمليات تجنب 
التصادم التي قام السائق بتنفيذها ومن المحتمل يمنع تشغيل وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم.

في بعض الحاالت، قد يتم إلغاء تشـغيل وظيفة تعشـيق الفرامل قبل وقوع التصادم أثناء تشـغيلها إذا تم ضغط  ●
دواسـة التعجيـل بقـوة أو تدوير عجلـة القيادة وقيام النظـام بفهم تلـك العمليات على أنهمـا عمليات تجنب 

التصادم التي قام السائق بتنفيذها.
إذا تـم ضغط دواسـة الفرامـل، قد يقوم النظام بفهم تلـك العملية على أنها عملية قام السـائق بتنفيذها لتجنب  ●

التصادم ومن المحتمل أن يؤخر توقيت تشغيل وظيفة تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم.
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يادة
الق

٤

متى ينبغي عليك إبطال نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■
في الحاالت التالية عليك بإبطال النظام ألنه قد ال يعمل بصورة صحيحة مما يمكن أن يسبب وقوع حادث يؤدي 

إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة:
عند قطر السيارة ●
عند قطر سيارة أخر باستعمال سيارتك ●
عند نقل السيارة باستعمال الشاحنة أو السفينة أو القطار أو ما يعادلها ●
عند رفع السيارة على رافعة عندما يكون المحرك دائراً واإلطارات قادرة على الدوران بحرية ●
عند فحص السـيارة باسـتعمال آلة بكرات فاحصة مثل دينامومتر الشاسـيه أو آلة فحص عداد السرعة، أو عند  ●

استعمال موازن العجلة المركبة في السيارة
● عند تعرض واقية الصدمات األمامية أو الشبكة األمامية لصدمة قوية بسبب وقوع حادث أو أسباب أخر
إذا لم تتمكن من قيادة السيارة بشكل مستقر، كما عند تعرض السيارة لحادث أو عند وجود خلل فيها مثالً ●
عند قيادة السيارة بأسلوب رياضي أو على الطرق الوعرة ●
إذا لم يتم نفخ اإلطارات بشكل صحيح ●
عندما تكون اإلطارات متآكلة جداً ●
عند استخدام إطارات ذات مقاس مختلف عن مقاس اإلطارات المحدد ●
عند تركيب الجنازير على اإلطارات ●
عند استخدام اإلطار االحتياطي الصغير أو عدة تصليح اإلطار المثقوب عند الطوارئ ●
إذا كانت سـيارتك مزودة (بجرافات الثلج، الخ) التي قد تعيق عمل المستشـعر الراداري أو مستشـعر الكاميرا  ●

المركبة على السيارة مؤقتا
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تغيير تهيئات نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
إلغاء نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ■

اضغـط مفتـاح نظـام ضمان السـالمة السـابقة 
للتصادم PCS لمدة ٣ ثوان أو أكثر.

سـيضيء ضـوء تحذيـر نظـام ضمـان السـالمة 
السابقة للتصادم PCS وسيتم عرض رسالة على 

شاشة العرض المتعددة المعلومات.
لضبط النظام على وضع التشـغيل، اضغط مفتاح 
نظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم PCS مرة 

.أخر
يتـم ضبـط النظام علـى وضع التشـغيل لكل مرة 
يتم فيها ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 

.IGNITION ON التشغيل
تغيير توقيت تحذير ما قبل التصادم ■

اضغـط مفتـاح نظـام ضمان السـالمة السـابقة 
للتصادم PCS لعرض توقيت التحذير الحالي 
على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. في 
كل مرة تضغط فيها مفتاح نظام ضمان السالمة 
السـابقة للتصـادم PCS عندمـا يكـون توقيت 
التحذير معروضاً، سـيتغير توقيت التحذير كما 

يلي.
يتـم حفـظ تهيئـة توقيـت العمـل فـي الذاكـرة 
عنـد ضبط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع 

اإليقاف.
طويلة  

التوقيـت  مـن  أبكـر  التحذيـر  تشـغيل  سـيبدأ 
االفتراضي.
متوسطة  

هذه تهيئة مبدئية.
قصيرة  

١

٢

٣

سيبدأ تشغيل التحذير متأخراً عن التوقيت االفتراضي.
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يادة
الق

٤

ظروف التشغيل ■
يعتمد توافر وظيفة اكتشـاف المشـاة على المنطقة التي تم بيع السـيارة فيها. (بالنسـبة لدول/مناطق معينة: ← ص 

 (٢٦٦
اقرأ النقاط التالية للمزيد من التفاصيل:

المنطقة أ  
(وظيفة اكتشاف المشاة متوفرة)

يعمـل نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصـادم ويقوم النظام بتحديـد أن احتمال حدوث اصطدام أمامي بسـيارة أو 
بأحد المشاة كبير.

تعمل كل من الوظائف على السرعات التالية:
تحذير ما قبل التصادم: ●

. (بالنسـبة •   تكون سـرعة السـيارة بيـن km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريباً
الكتشـاف المشـاة، تكون سـرعة السـيارة بين km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) وkm/h 80 (٨٠ كم/سـاعة) 

(. تقريباً
يكون الفرق في السرعة بين سيارتك والسيارة/الماشي الموجود أمامك حوالي km/h 10 (١٠ كم/ساعة) • 

أو أعلى.
نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم: ●

. (بالنسـبة •   تكون سـرعة السـيارة بين km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) وkm/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريباً
الكتشـاف المشـاة، تكون سـرعة السـيارة بين km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) وkm/h 80 (٨٠ كم/سـاعة) 

(. تقريباً
 يكـون الفرق في السـرعة بين سـيارتك والسيارة/الماشـي الموجـود أمامك حوالـي km/h 30 (٣٠ كم/• 

ساعة) أو أعلى.
تعشيق الفرامل المتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم: ●

. (بالنسـبة •   تكون سـرعة السـيارة بيـن km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) و km/h 180 (١٨٠ كم/سـاعة) تقريباً
الكتشـاف المشـاة، تكون سـرعة السـيارة بين km/h 10 (١٠ كم/سـاعة) وkm/h 80 (٨٠ كم/سـاعة) 

(. تقريباً
 يكون الفرق في السرعة بين سيارتك والسيارة/الماشي الموجود أمامك حوالي km/h 10 (١٠ كم/ساعة) • 

أو أعلى.
قد ال يعمل النظام في الظروف التالية:

إذا لم تتم قيادة السيارة لمدة معينة من الزمن بعد فصل طرف البطارية وإعادة توصيله ●
● R إذا كان ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف
إذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة VSC (ستكون وظيفة تحذير ما قبل التصادم فقط فعالة) ●
إذا أضاء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة (لن تكون سو وظيفة التحذير قبل التصادم فعالة) ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٧٢
المنطقة ب  

(وظيفة اكتشاف المشاة غير متوفرة)
يعمل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ويقوم النظام بتحديد أن احتمال اصطدام أمامي بالسيارة كبير.

تعمل كل من الوظائف على السرعات التالية:
تحذير ما قبل التصادم: ●

 •. تكون سرعة السيارة بين km/h 15 (١٥ كم/ساعة) وkm/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريباً
يكون الفرق في السرعة بين سيارتك والسيارة الموجود أمامك حوالي km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 

نظام تعزيز الفرامل قبل وقوع التصادم: ●
 •. تكون سرعة السيارة بين km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) وkm/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريباً
يكون الفرق في السرعة بين سيارتك والسيارة الموجود أمامك حوالي km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 

تعشيق الفرامل المتصلة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم: ●
 •. تكون سرعة السيارة بين km/h 15 (١٥ كم/ساعة) وkm/h 180 (١٨٠ كم/ساعة) تقريباً
يكون الفرق في السرعة بين سيارتك والسيارة الموجود أمامك حوالي km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 

قد ال يعمل النظام في الظروف التالية:
إذا لم تتم قيادة السيارة لمدة معينة من الزمن بعد فصل طرف البطارية وإعادة توصيله ●
● R إذا كان ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف
إذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة VSC (ستكون وظيفة تحذير ما قبل التصادم فقط فعالة) ●
عند إضاءة مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة (ستكون وظيفة تحذير ما قبل التصادم فقط فعالة) ●

وظيفة اكتشاف المشاة*٢ ■
 يقوم نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم باكتشاف المشاة 
وفقاً لحجم ونمط وحركة الجسم المكتشف. ولكن قد ال يتم 
اكتشاف المشاة اعتماداً على سطوع المنطقة المحيطة وحركة 
ووضعية وزاوية الشـيء المكتشـف، مما يمنع تشـغيل النظام 

بشكل صحيح. (← ص ٢٧٧)

*٢:  بالنسـبة للدول/المناطق المذكورة باعتبارها المنطقة ب (← ص ٢٦٦)، قد تكون وظيفة اكتشـاف المشاة غير 
متوفرة فيها. 



٢٧٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

إلغاء نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم ■
عند وقوع أية حالة من الحاالت التالية أثناء تشغيل وظيفة الفرامل قبل وقوع التصادم، سيتم إلغاؤها:

يتم ضغط دواسة التعجيل بقوة. ●
يتم لف عجلة القيادة بشكل حاد أو بصورة مفاجئة. ●

الظروف التي قد يعمل فيها النظام حتى لو لم يوجد احتمال وقوع تصادم ■
، قد يقوم النظام باكتشاف وجود احتمال تصادم أمامي ويعمل. ● في بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً

عند المرور بسيارة أو بشخص*٢• 
عند تغيير خطوط السير أثناء تجاوز السيارة التي أمامك• 
عند تجاوز السيارة الموجودة أمامك التي تقوم بتغيير خط السير• 
تقـوم •  التـي  أمامـك  الموجـودة  السـيارة  تجـاوز  عنـد 

باالنعطاف إلى اليمين/اليسار

عنـد المـرور بسـيارة متوقفـة فـي خـط السـير المقابـل • 
لالنعطاف إلى اليمين/اليسار

عنـد القيـادة علـى طريـق قـد يتغير فيـه موقعك بالنسـبة • 
للسـيارة التـي أمامك في خط السـير المجـاور كما على 

الطرقات المتعرجة مثالً

عند اقتراب سيارتك بسرعة من السيارة التي أمامك• 
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها حين يكون سطح الطريق متموجاً أو غير مستو مثالً• 
عند االقتراب من أشـياء موجودة على جانب الطريق كحواجز األمان وأعمدة الكهرباء واألشجار والجدران • 

مثالً



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٧٤

عند وجود سـيارة أو شـخص*٢ أو شـيء ما على جانب • 
الطريق عند بداية المنعطف

عند القيادة على مسار ضيق محاط بنفق مثالً أو على جسر حديدي• 
عند وجود شـيء معدنـي (أغطية البالوعات، ألواح الصلب، الخ) أو درجات أو بروز على سـطح الطريق أو • 

على جانب الطريق
عند اقتراب أحد المشاة العابرين من السيارة كثيرا*٢• 

عند المـرور في مكان فيـه هيكل منخفض فـوق الطريق • 
(كسقف منخفض، إشارة مرور، الخ)

عنـد المرور تحت شـيء ما (لوحـة إعالنـات، الخ) في • 
أعلى طريق صاعد

عند اقتراب سيارتك بسرعة من حاجز بوابة دفع رسوم المرور الكهربائي أو حاجز موقف السيارة أو الحاجز • 
اآلخر الذي يتم فتحه وإغالقه

عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات• 



٢٧٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عنـد القيادة عبر األشـياء التي قد تتالمس مع السـيارة أو • 
تحتها مثل األعشاب الكثيفة أو أغصان الشجر أو علم

عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ من سيارة موجودة أمامك• 
عند القيادة عبر البخار أو الدخان• 
عنـد وجـود أشـكال أو طـالء على الطريـق أو وجود جـدار قد يخطـئ النظام ويقوم باستشـعاره كسـيارة أو • 

شخص*٢
عند القيادة بالقرب من شيء يعكس الموجات الالسلكية مثل شاحنة كبيرة أو حاجز أمان• 
عند القيادة بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة بث أو محطة توليد طاقة كهربائية أو المواقع األخر التي • 

قد توجد فيها موجات السلكية قوية أو ضوضاء كهربائية
*٢:  بالنسـبة للدول/المناطق المذكورة باعتبارها المنطقة ب (← ص ٢٦٦)، قد تكون وظيفة اكتشـاف المشاة غير 

متوفرة فيها.
الظروف التي قد ال يعمل فيها النظام بصورة صحيحة ■

، قد ال يتم اكتشاف السيارات باستعمال المستشعر الراداري ومستشعر  ● في بعض الحاالت كالحاالت التالية مثالً
الكاميرا مما يؤدي إلى عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة:

إذا كانت هناك سيارة قادمة تقترب من سيارتك• 
إذا كانت أمامك دراجة نارية أو دراجة هوائية• 
عند االقتراب من جانب أو أمام سيارة• 
إذا كانت السيارة التي أمامك ذات خلفية صغيرة كشاحنة فارغة مثالً• 
إذا كانـت السـيارة التـي أمامـك ذات خلفيـة منخفضـة • 

كمقطورة ذات سطح تحميل منخفض مثالً

إذا كانت حمولة السيارة التي أمامك تبرز متجاوزة مصد السيارة الخلفي• 
إذا كانـت ارتفاع السـيارة التي أمامك عـن األرض كبيراً • 

جداً
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إذا كانت السيارة التي أمامك غريبة الشكل مثل القاطرة أو العربة الجانبية• 
إذا كان ضوء الشمس أو ضوء آخر يسطع على السيارة التي أمامك مباشرة• 
إذا دخلت سيارة أمام سيارتك أو ظهرت من جانب سيارة• 
إذا قامت السـيارة الموجودة أمامك بتغيير حركتها بشـكل مفاجئ (مثل االنحراف أو زيادة/خفض السـرعة • 

بشكل مفاجئ)
عند الدخول خلف السيارة التي أمامك فجأة• 
عندمـا تكـون السـيارة التـي أمامـك غيـر موجـودة أمام • 

سيارتك بشكل مباشر

عند القيادة في ظروف جوية قاسية مثل أمطار غزيرة أو ضباب أو ثلج أو عاصفة رملية• 
عند تعرض السيارة للماء أو الثلج أو الغبار، الخ من سيارة موجودة أمامك• 
عند القيادة عبر البخار أو الدخان• 
عند القيادة في المكان الذي يتغير فيه السطوع المحيط بشكل مفاجئ مثل مدخل أو مخرج النفق• 
عند تعرض مستشـعر الكاميرا لضوء سـاطع جداً مثل أشعة الشمس المباشـرة أو المصابيح األمامية الرئيسية • 

للسيارات المقبلة
عندما تكون المنطقة المحيطة بالسيارة معتمة، كما في الفجر أو عند الغسق أو في الليل أو في نفق مثالً• 
لم تتم قيادة السيارة خالل مدة معينة من الزمن بعد بدء تشغيل المحرك• 
أثناء االنعطاف إلى اليمين/اليسار ولعدة ثوان بعد االنعطاف إلى اليمين/اليسار• 
أثناء القيادة على منعطف ولعدة ثوان بعد القيادة على منعطف• 
عند انزالق سيارتك• 
عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها• 

إذا تم انحراف العجالت• 
إذا كانت ريشة الماسحة تحجب مستشعر الكاميرا• 
تتذبذب السيارة.• 
 •. تتم قيادة السيارة بسرعات عالية جداً
أثناء القيادة على مرتفعات • 
عند تعرض المستشعر الراداري أو مستشعر الكاميرا لالنحراف• 

، قد ال تكون قـوة الفرملة كافية ممـا يؤدي إلى عدم تشـغيل النظام  ● فـي بعـض الحـاالت كالحاالت التالية مثـالً
بصورة صحيحة:

إذا كانـت وظائـف الفرملة غير قادرة على تقديـم أفضل أداء ممكن، كما حين تكون أجزاء الفرامل باردة جداً • 
أو ساخنة جداً أو مبللة

فـي حالـة عدم صيانة السـيارة بصورة صحيحة (الفرامـل أو اإلطارات مهترئة جداً أو ضغـط نفخ اإلطار غير • 
مناسب، الخ)

عند قيادة السيارة على طريق مغطاة بالحصى أو على طرقات أخر ذات أسطح زلقة• 



٢٧٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

قد ال يتم اكتشـاف المشـاة في األوضاع التالية باستعمال المستشـعر الراداري ومستشعر الكاميرا مما يؤدي إلى  ●
عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة*٢:

المشاة الذين يكون طولهم أقل من m 1 (١ متر) تقريباً أو أكثر من m 2 (٢ متر) تقريباً• 
المشـاة الذيـن يرتدون مالبـس كبيرة الحجم (معطف مطر أو تنورة طويلة، الـخ) مما يؤدي إلى عدم وضوح • 

خطوطهم الخارجية
المشاة الذين يحملون أمتعة كبيرة أو مظالت، الخ مما يؤدي إلى حجب جزء من جسمهم• 
المشاة الذين ينحنون إلى األمام أو يجلسون القرفصاء• 
المشاة الذين يدفعون عربات أطفال أو كراسي مدولبة أو دراجات هوائية أو ما إليها• 
مجموعات المشاة القريبة من بعضها• 
المشاة الذين يرتدون مالبس بيضاء شديدة السطوع• 
المشاة الموجودون في مكان مظلم كما في الليل أو في نفق مثالً• 
المشاة الذين يرتدون مالبس مشابهة في اللون أو السطوع للمنطقة المحيطة بهم• 
المشاة الموجودون بالقرب من جدران أو سياجات أو حواجز أمان أو أشياء كبيرة• 
المشاة الموجودون على شيء معدني (أغطية البالوعات أو ألواح الصلب، الخ) على الطريق• 
المشاة السائرون بسرعة• 
المشاة الذين يغيرون سرعتهم فجأة• 
المشاة الذين يخرجون راكضين من وراء سيارة أو شيء كبير• 
المشاة الموجودون في مكان قريب جداً من جانب السيارة (مرايا الرؤية الخلفية الخارجية، الخ)• 

*٢:  بالنسـبة للدول/المناطق المذكورة باعتبارها المنطقة ب (← ص ٢٦٦)، قد تكون وظيفة اكتشـاف المشاة 
غير متوفرة فيها. 

عندما يومض أو يضيء ضوء تحذير نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم PCS ويتم عرض رسـالة التحذير على  ■
شاشة العرض المتعددة المعلومات

قد يكون نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم غير فعال مؤقتاً أو قد يكون هناك خلل في النظام.
فـي الحاالت التالية، سـينطفئ ضوء التحذير وسـيتم إخفاء الرسـالة وسـيصبح النظام فعاالً عنـد إعادة ظروف  ●

التشغيل العادية:
عندما يكون المستشـعر الراداري أو مستشـعر الكاميرا أو المنطقة المحيطة بأحد المستشـعرين سـاخنة، كما • 

في الشمس مثالً
عندما يكون المستشـعر الراداري أو مستشـعر الكاميرا أو المنطقة المحيطة بأحد المستشعرين باردة، كما في • 

الطقس البارد جداً مثالً
عندما يكون المستشعر األمامي متسخاً أو مغطى بالثلج، الخ• 
إذا تراكم الضباب أو الرطوبة أو الثلج على الزجاج األمامي أمام مستشعر الكاميرا (إزالة الضباب عن الزجاج • 

األمامي: ← ص ٤٤٣)
إذا كان هنـاك شـيء ما يعترض مستشـعر الكاميرا، كمـا عندما يكون غطاء حجيرة المحـرك مفتوحاً أو إذا تم • 

وضع ملصق على الزجاج األمامي بالقرب من مستشعر الكاميرا مثالً
إذا اسـتمر وميض ضوء تحذير نظام ضمان السـالمة السابقة للتصادم PCS أو إذا ظل مضاءً أو إذا استمر عرض  ●

رسالة التحذير بالرغم من أن السيارة قد عادت إلى وضعها الطبيعي، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في النظام. 
اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك على الفور.

■ VSC إذا تم إبطال نظام التحكم بثبات السيارة
إذا تـم ضبـط نظام التحكم بثبات السـيارة VSC على وضع اإليقاف (← ص ٤١١)، يتم إلغاء وظيفة مسـاعدة  ●

الفرامل المتصلة بنظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم ووظيفة تعشيق الفرامل المتصل بنظام ضمان السالمة 
. السابقة للتصادم أيضاً

سيضيء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS وسيتم عرض  ●
 على شاشة العرض المتعددة المعلومات.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٧٨

∗LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير
موجز الوظائف

عنـد القيـادة على الطرق التي توجد عليها خطوط السـير البيضاء (الصفراء)، تقوم هـذه الوظيفة بتحذير 
السائق من أن السيارة قد تنحرف عن خط سيرها.

 LDA نظـام التحذير مـن الخروج عن خط السـير
يتعـرف علـى خطـوط السـير البيضـاء (الصفراء) 
المرئية باستعمال مستشعر الكاميرا الموجودة على 

الجزء العلوي من الزجاج األمامي.

LDA الوظائف التي يتضمنها نظام التحذير من الخروج عن خط السير
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ◆

إذا قـرر النظام أن السـيارة قـد تنحرف من خط 
سيرها، يتم عرض التحذير على شاشة العرض 
المتعددة المعلومات، ويصدر صوت التحذير 

أو تهتز عجلة القيادة لتحذير السائق.
عنـد صدور صـوت التحذير أو اهتـزاز عجلة 
القيادة، تأكد من ظروف الطريق المحيطة وقم 
بتشغيل عجلة القيادة بعناية إلعادة السيارة إلى 

منتصف خط السير.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٢٧٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

وظيفة التحذير من انحراف السيارة ◆
إذا انحرفت السـيارة أو بدا أن السيارة انحرفت 
من خط سـيرها عدة مرات، يتم إصدار صوت 
التحذيـر ويتـم عـرض الرسـالة علـى شاشـة 

العرض المتعددة المعلومات لتحذير السائق.

■ LDA قبل استخدام نظام التحذير من الخروج عن خط السير
ال تعتمـد علـى نظـام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA فقط. نظام التحذير من الخروج عن خط السـير 
LDA ال يقوم بقيادة السـيارة تلقائياً أو يقلل من مسـتو االنتباه الذي يجب توجيهه إلى المنطقة الموجودة أمام 
السيارة. تقع المسؤولية كاملة على عاتق السائق للقيادة بشكل آمن وتوجيه االنتباه الكافي إلى الظروف المحيطة 
بالسـيارة والتحكم بعجلة القيادة لتصحيح خط سـير السـيارة. كذلك، ينبغي على السـائق أن يأخذ االستراحات 

. الكافية عندما يكون متعباً، بسبب القيادة لمدة طويلة من الزمن مثالً
عدم القيام بتنفيذ عمليات القيادة وتوجيه انتباه كاف قد يؤدي إلى وقوع حادث، األمر الذي يتسـبب في الوفاة أو 

اإلصابة الخطيرة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٨٠

لتفادي تشغيل نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA بالخطأ ■
عند عدم اسـتخدام نظام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA، اضبط النظام على وضع اإليقاف باستعمال 

.LDA المفتاح
■ LDA الظروف غير المالئمة لتشغيل نظام التحذير من الخروج عن خط السير

ال تستخدم نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA في الحاالت التالية.
وإال فقـد ال يعمـل النظـام بصـورة صحيحة، األمر الذي يسـبب وقـوع حادث مما يـؤدي إلى الوفـاة أو اإلصابة 

الخطيرة.
يتم استخدام اإلطار االحتياطي أو تركيب الجنازير على اإلطارات، الخ. ●
توجد األشـياء أو األشـكال التي قد يخطئ النظام ويقوم باستشـعارها كخطوط السير البيضاء (الصفراء) على  ●

جانب الطريق (حواجز أمان أو األرصفة أو األعمدة العاكسة للضوء، الخ).
تتم قيادة السيارة على الطريق المغطى بالثلج. ●
عندما تكون رؤية خطوط السير البيضاء (الصفراء) صعبة بسبب المطر أو الثلج أو الضباب أو الغبار، الخ. ●
توجد عالمات إصالح األسفلت أو عالمات خط السير البيضاء (الصفراء)، الخ إلصالح الطريق. ●
تتم قيادة السيارة في خط السير المؤقت أو خط السير المقيد بسبب عملية البناء. ●
تتم قيادة السيارة في منطقة أعمال بناء. ●

لتفادي تعرض نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA لخلل وتشغيله بالخطأ ■
ال تقم بتعديل المصابيح األمامية الرئيسية أو وضع ملصقات، الخ على سطح المصابيح. ●
ال تقم بتعديل جهاز التعليق، الخ. إذا احتاج جهاز التعليق وغيره إلى استبداله، اتصل بوكيل لكزس. ●
ال تقم بتركيب أو وضع أي شـيء على غطاء حجيرة المحرك أو الشـبكة. كذلك، ال تقم بتركيب واقية الشبكة  ●

(قضبان كبيرة، قضيب حاجز، الخ).
إذا كان البد من إصالح الزجاج األمامي، اتصل بوكيل لكزس. ●



٢٨١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

LDA تشغيل نظام التحذير من الخروج عن خط السير
اضغـط مفتاح النظام LDA لتشـغيل نظام التحذير 

.LDA من الخروج عن خط السير
يضـيء مؤشـر نظـام التحذير مـن الخـروج عن خط 

.LDA السير
اضغـط مفتاح النظام LDA مـرة أخر إليقاف نظام 

.LDA التحذير من الخروج عن خط السير
عندما يتم تشـغيل/إيقاف نظام التحذير من الخروج 
عـن خـط السـير LDA، يعمـل نظـام التحذيـر مـن 
الخروج عن خط السير LDA بنفس الحالة في المرة 

التالية التي يتم تشغيل المحرك فيها.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٨٢

عرض مؤشرات على شاشة العرض المتعددة المعلومات
مؤشر وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير

يتم عرضه عند تحويل شاشة العرض المتعددة 
نظـام  معلومـات  شاشـة  إلـى  المعلومـات 

المساعدة على القيادة.

الجـزء الداخلـي مـن خطـوط السـير البيضـاء  
المعروضة أبيض

الجـزء الداخلـي مـن خطـوط السـير البيضـاء  
المعروضة أسود

يشير ذلك إلى أن النظام يتعرف على خطوط السير 
البيضـاء (الصفراء). إذا انحرفت السـيارة عن خط 
سيرها، يومض خط السير األبيض على الجهة التي 

انحرفت عنها السيارة باللون البرتقالي.

يشـير ذلك إلى عدم قدرة النظام على التعرف على 
خطوط السـير البيضاء (الصفـراء) أو إلى أنه قد تم 

. إلغاؤه مؤقتاً



٢٨٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

ظروف تشغيل كل وظيفة ■
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ●

تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.
يتم ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA على وضع التشغيل.• 
تكون سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 
يتعرف النظام على خطوط السير البيضاء (الصفراء).• 
يكون عرض خط السير حوالي m 3 (٣ متر) أو أكثر.• 
ال يتم تشغيل ذراع إشارة االنعطاف.• 
 •. تتم قيادة السيارة على طريق مستقيم أو خالل منعطف سهل نصف قطره أكثر من m 150 (١٥٠ متر) تقريباً
ال يتم اكتشاف خلل في النظام. (← ص ٢٨٥)• 

وظيفة التحذير من انحراف السيارة ●
تعمل الوظيفة عند تلبية جميع الظروف التالية.

تكـون تهيئـة  فـي  (شاشـة التهيئـات) المعروضـة على شاشـة العـرض المتعددة • 
. (← ص ٦٣٨) المعلومات مضبوطة على وضع 

تكون سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى.• 
يكون عرض خط السير حوالي m 3 (٣ متر) أو أكثر.• 
ال يتم اكتشاف خلل في النظام. (← ص ٢٨٥)• 

إلغاء الوظائف مؤقتاً ■
. ولكن عند تلبية شـروط التشغيل من جديد، تتم إعادة  إذا لم تتم تلبية شـروط التشـغيل، قد يتم إلغاء الوظيفة مؤقتاً

. (← ص ٢٨٣) تشغيل الوظيفة تلقائياً
وظيفة التحذير من الخروج عن خط السير ■

. قد يكون من الصعب سماع صوت التحذير بسبب وجود ضوضاء خارجية أو صوت صادر من نظام الصوت مثالً
. كما قد يكون من الصعب الشعور باهتزازات عجلة القيادة بسبب ظروف الطريق مثالً

وظيفة التحذير من انحراف السيارة ■
عندمـا يقـرر النظـام أن السـيارة تتمايـل عندمـا تكـون وظيفـة 
التحذيـر من انحراف السـيارة فـي وضع التشـغيل، يتم إصدار 
صوت إشـاري وعرض رسـالة تحذير تحث السـائق على أخذ 
اسـتراحة والرمـز المبيـن فـي الشـكل التوضيحي على شاشـة 

العرض المتعددة المعلومات في نفس الوقت.
قد ال يتم تشغيل التحذير وفقاً لحالة السيارة وظروف الطريق.

ال توجد خطوط السير البيضاء (الصفراء) إال على أحد جانبي الطريق ■
ال يعمل نظام التحذير من الخروج عن خط السـير LDA على الجانب الذي لم يتم التعرف فيه على خطوط السـير 

البيضاء (الصفراء).



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٨٤
الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظائف بصورة صحيحة ■

فـي الحـاالت التالية، قد ال يكتشـف مستشـعر الكاميرا خطوط السـير البيضـاء (الصفراء) وقـد ال تعمل الوظائف 
المتنوعة بصورة عادية.

توجد ظالل على الطريق بموازاة خطوط السير البيضاء (الصفراء)، أو تغطيها. ●
تتم قيادة السيارة في المنطقة التي ال توجد فيها خطوط السير البيضاء (الصفراء)، أمام بوابة دفع رسوم المرور/ ●

. حاجز التذاكر أو على تقاطع، الخ مثالً
تكون خطوط السير البيضاء (الصفراء) متشققة، أو توجد «عالمات رصيف مرتفعة» أو أحجار. ●
ال يمكن رؤية خطوط السير البيضاء (الصفراء) أو يكون من الصعب رؤيتها بسبب الرمال، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق مبلل بسبب المطر أو الوحل، الخ. ●
خطوط السير صفراء (قد يكون التعرف عليها أصعب من التعرف على خطوط السير البيضاء). ●
قد تتقاطع خطوط السير البيضاء (الصفراء) مع حافة الرصيف، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على طريق ساطع مثل طريق من الخرسانة. ●
تتم قيادة السيارة على طريق ساطع بسبب انعكاس الضوء، الخ. ●
تتم قيادة السيارة في المنطقة التي يتغير فيها السطوع بشكل مفاجئ مثل مداخل ومخارج األنفاق، الخ. ●
تتعرض الكاميرا للضوء من المصابيح األمامية الرئيسية الخاصة بسيارة مقتربة أو أشعة الشمس، الخ. ●
تتم قيادة السيارة في أماكن تشعب الطرق أو التقائها، الخ. ●
تتم قيادة السيارة على منحدر. ●
تتم قيادة السيارة على الطريق الذي يميل إلى اليمين أو اليسار، أو على طريق متعرج. ●
تتم قيادة السيارة على طريق غير معبد أو طريق وعر. ●
تتم قيادة السيارة على منعطف حاد. ●
● . يكون خط السير ضيقاً جداً أو عريضاً جداً
تتم إمالة السيارة بشكل كبير بسبب تحميل األمتعة الثقيلة أو ضغط غير مناسب لنفخ اإلطار. ●
● . تكون المسافة من سيارتك إلى السيارة التي أمامك قصيرة جداً
تتحرك السيارة لألعلى ولألسفل بشكل كبير بسبب حاالت الطريق أثناء القيادة (الطرق الوعرة أو دروز الطرق). ●
تكون عدسـات المصابيح األمامية الرئيسـية متسـخة وينبعث منها ضوء ضعيف في الليل، أو تم انحراف اتجاه  ●

محور الضوء.
بعد قيام السيارة بتغيير خطوط السير أو عبور تقاطع مباشرة. ●



٢٨٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

رسالة التحذير ■
إذا تم عرض أية من رسـائل التحذير التالية على شاشـة العرض المتعددة المعلومات وينطفئ مؤشـر نظام التحذير 

من الخروج عن خط السير LDA، قم بتنفيذ اإلجراء المناسب لتحري الخلل وإصالحه.
تفاصيل/إجراءاترسالة التحذير

قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
← اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.

يوجد وسخ أو مطر أو رطوبة أو جليد أو ثلج، الخ على 
الزجاج األمامي أمام مستشعر الكاميرا.

 LDA اضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير  ←
على وضع اإليقاف وقم بإزالة أي من الوسخ أو المطر أو 

الرطوبة أو الجليد أو الثلج، الخ من الزجاج األمامي ثم 
قم بإعادة ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير 

LDA على وضع التشغيل.

ال تلبي شروط تشغيل مستشعر الكاميرا (درجة الحرارة، الخ).
←  عندما تلبي شروط تشغيل مستشعر الكاميرا (درجة 

الحرارة، الخ)، سيصبح نظام التحذير من الخروج عن 
. اضبط نظام التحذير من الخروج  خط السير LDA فعاالً

عن خط السير LDA على وضع اإليقاف وانتظر لفترة 
قصيرة ثم اضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير 

LDA على وضع التشغيل من جديد.

 LDA يتم إلغاء نظام التحذير من الخروج عن خط السير
مؤقتاً بسبب وجود خلل في مستشعر غير مستشعر الكاميرا.
 LDA اضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير  ←

على وضع اإليقاف وقم بتنفيذ اإلجراءات المناسبة 
لتحري الخلل وإصالحه الخاصة برسالة التحذير. بعد 

ذلك، قم بقيادة السيارة لمدة قصيرة من الزمن ثم قم 
بإعادة ضبط نظام التحذير من الخروج عن خط السير 

LDA على وضع التشغيل.

ال يمكن استعمال نظام التحذير من الخروج عن خط السير 
LDA ألن سرعة السيارة km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) تقريباً 

أو أقل.
←  قم بقيادة السيارة بسرعة km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) 

تقريباً أو أكثر.

إذا كانت هناك رسائل أخر معروضة، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٨٦
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات التالية.
تهيئة التفاصيلالوظيفة

ضبط حساسية نظام التحذيروظيفة التحذير من الخروج عن خط السير
ضبط نوع التحذير

ضبط الوظيفة على وضع التشغيل/اإليقافوظيفة التحذير من انحراف السيارة
ضبط حساسية نظام التحذير

لمعرفة كيفية تغيير التهيئات، راجع ص ٦٣٨.



٢٨٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة 
تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمدى السرعات الكامل∗

موجز الوظائف
عندمـا يكون وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة إلـى أخر مضبوطاً على وضع التشـغيل، يتم تسـريع 
السيارة وخفض سرعتها تلقائياً بحيث يكون تغير سرعة سيارتك مالئماً لتغير سرعة السيارة التي أمامك 
حتى إذا لم يتم ضغط دواسـة التعجيل. عندما تكون السـيارة في وضع التحكم بالسرعة الثابتة، تتم قيادة 

. السيارة بالسرعة المضبوطة مسبقاً
قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم 

بمد السرعات الكامل على الطرق السريعة.
وضع التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر (← ص ٢٩٠) ●
وضع التحكم بالسرعة الثابتة (← ص ٢٩٥) ●

المؤشرات  
الشاشة  

السرعة المضبوطة   
مفتاح التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر  

مفتاح نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة   
تلقائياً

١

٢

٣
٤

٥

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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قبل اسـتعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بجميع  ■
مد السرعات

تقع على السائق وحده مسؤولية القيادة بصورة آمنة. ال تعتمد على النظام فقط، وقم بالقيادة بصورة آمنة دائماً  ●
مع إيالء القدر الكافي من االنتباه إلى المناطق المحيطة بسيارتك. 

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السـرعات  ●
الكامل يوفر المساعدة على القيادة لتقليل العبء الواقع على السائق. ولكن، توجد حدود للمساعدة التي يتم 

توفيرها. 
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثيراً على هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

عندما ال يتمكن المستشعر من اكتشاف السيارة الموجودة أمامك بصورة صحيحة: ← ص ٢٩٧• 
الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة صحيحة: • 

← ص ٢٩٨
اضبط السرعة بشكل مالئم وفقاً لحدود السرعة والكثافة المرورية وظروف الطريق والظروف الجوية، إلخ. ●
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد تختلف حالة السيارة الموجودة أمامك التي يتم اكتشافها باستعمال  ●

النظـام عـن حالتهـا التي تتم مراعاتهـا من قبل السـائق. لذلك، ينبغـي على السـائق أن يظل منتبهـاً في جميع 
األوقـات، ويقـوم بتقييـم خطورة كل موقـف، ويحرص علـى القيادة بصورة آمنـة. االعتماد على هـذا النظام 
أو اعتبـار أن النظـام يضمن السـالمة أثنـاء القيادة يمكن أن يـؤدي إلى وقوع حادث، مما يتسـبب في الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطيرة.
●  قـم بإيقاف الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد

السرعات الكامل باستعمال الزر ”ON/OFF“ عند عدم استعماله.
تنبيهات حول أنظمة المساعدة على القيادة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن المساعدة التي يقوم النظام بتوفيرها تكون محدودة.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.

مساعدة السائق على قياس المسافة التالية ●
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السـرعات 
الكامل مصمم فقط لمساعدة السائق على تحديد المسافة التالية بين سيارته والسيارة المحددة الموجودة أمام 
سـيارته. إنه عبارة عن آلية ال تسـمح بالقيادة الطائشـة أو القيادة بدون انتباه، وال يمكنه مسـاعدة السـائق على 

القيادة في ظروف الرؤية الصعبة. يجب على السائق أن يوجه اهتماماً إضافياً للمناطق المحيطة بالسيارة.
مساعدة السائق على تحديد المسافة الصحيحة بين السيارتين ●

 يقـرر الـرادار الديناميكـي لنظـام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً المجهـز بوظيفـة التحكم بمد
السـرعات الكامل ما إذا كانت المسـافة بين سـيارتك والسـيارة المحددة الموجودة أمام سـيارتك ال تتجاوز 
المـد المضبـوط. وهـو غير قـادر على اتخاذ أي قـرار آخر. لذلك، ال بد للسـائق من توخي الحذر الشـديد 

وتقرير ما إذا يوجد احتمال خطر في أي حال من األحوال.
مساعدة السائق على تشغيل السيارة ●

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السـرعات 
الكامل ال يتمكن من تفادي التصادم مع السيارة الموجودة أمام سيارتك إال بشكل محدود. لذلك، عند وجود 

أي خطر، يجب على السائق التحكم بالسيارة بصورة صحيحة فوراً ومباشرة لضمان السالمة.
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يادة
الق

٤

الحاالت غير المالئمة لتشغيل الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً المجهز بوظيفة  ■
التحكم بمد السرعات الكامل

ال تقـم باسـتعمال الـرادار الديناميكي لنظـام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً المجهـز بوظيفة التحكم 
بمد السرعات الكامل في أية من الحاالت التالية.

القيام بذلك قد يؤدي إلى التحكم بالسـرعة بصورة غير مالئمة، مما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يتسـبب في 
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

الطرق التي يوجد عليها المشاة أو ركاب الدراجات الهوائية، الخ ●
في االزدحام الشديد ●
على طرق ذات منعطفات حادة ●
على طرق ملتوية ●
على طرق زلقة مثل الطرق المغطاة بالماء أو الثلج أو الجليد ●
على المنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغير مفاجئ بين المرتفعات الحادة والمنحدرات المتدرجة  ●

قد تزداد سرعة السيارة عن السرعة المضبوطة أثناء القيادة على منحدر حاد.
في مداخل الطرق السريعة ●
عندما تكون الظروف الجوية رديئة وتعيق المستشعرات من االكتشاف بصورة صحيحة (ضباب، ثلج، عاصفة  ●

رملية، مطر غزير، الخ)
عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ على السطح األمامي للمستشعر الراداري/مستشعر الكاميرا ●
في ظروف حركة المرور التي تتطلب زيادة وخفض السرعة بصورة متكررة ●
عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء قطر سيارتك عند الطوارئ ●
عندما غالباً ما يتم سماع صوت تحذير االقتراب ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٩٠

 قيادة السيارة في وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر
هذا الوضع يستعمل مستشعر راداري الكتشاف وجود سيارات ضمن مسافة m 100 (١٠٠ متر) تقريباً 
أمام سـيارتك ويحدد المسـافة الحالية بين سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ على مسافة مناسبة من 

السيارات الموجودة أمامك.
عند القيادة على منحدرات، قد تصبح المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك أقصر. 

١ ٢ ٣

مثال على قيادة السيارة بالسرعة الثابتة   
عندما ال توجد سيارات أمامك 

تسـير السـيارة بالسـرعة التي ضبطها السـائق. كما يمكن ضبط المسافة من سـيارة الى أخر عن طريق تشغيل 
.مفتاح التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر

/قيادة السـيارة بالسـرعة المضبوطة مسـبقاً وراء سيارة  مثال على خفض السـرعة المضبوطة مسـبقاً  
أخر

عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة
. إذا كان البد من خفض سرعة  عند اكتشـاف سـيارة تسـير أمامك، يقوم النظام بخفض سـرعة سـيارتك تلقائياً
السـيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستضيء مصابيح التوقف في هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغير 
سـرعة السـيارة الموجودة أمامك من أجل الحفاظ على المسـافة بين السـيارتين التي قام السـائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقتراب عندما ال يتمكن النظام من خفض السرعة إلى المستو المطلوب للحيلولة دون اقتراب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
عندمـا تتوقـف السـيارة الموجـودة أمامك، سـوف تتوقف سـيارتك أيضـاً (يتم إيقاف السـيارة بواسـطة نظام 
التحكـم). بعـد انطالق السـيارة الموجودة أمامك، يـؤدي رفع ذراع نظـام المحافظة على السـرعة المضبوطة 
.تلقائياً إلى األعلى أو ضغط دواسة التعجيل إلى استئناف القيادة بالسرعة المضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخر

مثال على التسريع   
عندما ال تعود هناك أية سيارات تسير أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة في سيارتك

يقوم النظام بتعجيل سـرعة السـيارة الى أن يتم اسـتئناف السـرعة المضبوطة. ومن ثم يعود النظام الى السـرعة 
 . الثابتة المضبوطة مسبقاً
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يادة
الق

٤

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تهيئة سرعة السيارة
نظـام  لتشـغيل   “ON-OFF” الـزر  اضغـط   ١

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سيضيء مؤشـر الرادار الديناميكي لنظام المحافظة 
عـرض  وسـيتم  تلقائيـاً  المضبوطـة  السـرعة  علـى 

الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
اضغـط الزر مرة أخر إللغاء نظـام المحافظة على 

. السرعة المضبوطة تلقائياً
إذا تم ضغط الزر ”ON/OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية أو 
أكثر، يتم تشـغيل النظام في وضع التحكم بالسـرعة 

الثابتة. (← ص ٢٩٥)
قـم بزيادة سـرعة السـيارة أو خفضها بتشـغيل   ٢
دواسة التعجيل للوصول إلى السرعة المرغوبة 
(km/h 50 [٥٠ كم/سـاعة] تقريباً أو أعلى) 

وادفع الذراع لألسفل لضبط السرعة.
بنظـام  الخـاص   “SET” الضبـط  مؤشـر  سـيضيء 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السـيارة المختارة عند رفع يدك عـن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.
إذا تم تشـغيل الذراع عند قيادة السـيارة بسـرعة أقل من km/h 50 (٥٠ كم/سـاعة) تقريبا مع وجود سـيارة 

أخر أمامك، يتم تعديل السرعة المضبوطة وضبطها على km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) تقريبا.
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تعديل السرعة المضبوطة
لتغيير السرعة المضبوطة، قم بتشغيل الذراع الى أن يتم عرض السرعة المضبوطة المرغوبة.

لزيادة السرعة   
(إال إذا تـم إيقـاف السـيارة بواسـطة نظـام التحكم 
عندما يكون وضع التحكم بالمسـافة من سيارة إلى 

( أخر مضبوطاً
لخفض السرعة   

ضبط السرعة بدقة: قم بتحريك الذراع الى االتجاه 
. المرغوب مؤقتاً

ضبط السـرعة بمقدار كبير: ادفـع الذراع لألعلى/
لألسفل مطوالً لتغيير السرعة، وارفع يدك عنه عند 

وصول السيارة إلى السرعة المرغوبة.

٢

١

عندما يكون وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر مختاراً، ستزداد أو تنخفض السرعة المضبوطة 
كما يلي:

ضبط السـرعة بدقة: بمقدار km/h 1 (١ كم/سـاعة)*١ أو mph 1 (ميل واحد/ساعة) (km/h 1.6 [١٫٦ كم/
ساعة])*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع

ضبط السرعة بمقدار كبير: تتم زيادة أو خفض السرعة على خطوات مقدار كل منها km/h 5 (٥ كم/ساعة)*١ 
أو mph 5 (٥ ميل/ساعة) (km/h 8 [٨ كم/ساعة])*٢ طوال مدة دفع الذراع مطوالً

عندمـا يكـون وضـع التحكم بالسـرعة الثابتـة (← ص ٢٩٥) مختـاراً، سـتزداد السـرعة المضبوطة أو 
تنخفض كما يلي:

ضبط السـرعة بدقة: بمقدار km/h 1 (١ كم/سـاعة)*١ أو mph 1 (ميل واحد/ساعة) (km/h 1.6 [١٫٦ كم/
ساعة])*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع

. ضبط السرعة بمقدار كبير: سيتم تغيير السرعة بشكل مستمر أثناء دفع الذراع مطوالً
*١: عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”km/h“ (كم/ساعة)

*٢: عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”MPH“ (ميل/ساعة)
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يادة
الق

٤

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تغيير المسافة من سيارة الى أخر
ضغط المفتاح يغير المسـافة بين سيارتك والسيارة 

التي أمامك كما يلي:
طويلة  

متوسطة  
قصيرة  

يتم ضبط المسـافة من سـيارة الى أخر على وضع 
المسـافة الطويلـة تلقائيـاً عنـد ضبط مفتاح تشـغيل 
 .IGNITION ON المحرك على وضع التشغيل

عالمة السيارة التي أمامك

١ ٢ ٣

. عندما توجد سيارة تسير أمامك، سيتم عرض عالمة السيارة التي أمامك أيضاً
(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تهيئات المسافة من سيارة الى أخر

اختر مسـافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه إلى أن المسـافات المبينة تنسجم مع سرعة السيارة بمعدل 
km/h 80 (٨٠ كم/ساعة). تزداد/تقل المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك وفقاً لسرعة السيارة. 
عندما يتم إيقاف السـيارة بواسـطة نظام التحكم، تتوقف السـيارة على بعد مسـافة معينة من السيارة التي 

أمامك وذلك وفقاً للظروف.
المسافة من سيارة الى أخرخيارات المسافة

حوالي m 50 (٥٠ متر)طويلة
حوالي m 40 (٤٠ متر)متوسطة
حوالي m 30 (٣٠ متر)قصيرة

استئناف القيادة بالسرعة المضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخر بعد أن يتم إيقاف السيارة 
(وضع التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر) بواسطة نظام التحكم

السـيارة  انطـالق  بعـد  أعلـى  إلـى  الـذراع  ارفـع 
الموجودة أمامك.

كما تسـتأنف سيارتك القيادة بالسـرعة المضبوطة 
مسبقاً وراء سيارة أخر إذا تم الضغط على دواسة 

التعجيل بعد انطالق السيارة الموجودة أمامك.
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إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة
اسـحب الذراع نحـوك إللغاء نظـام المحافظة   

. على السرعة المضبوط تلقائياً
يتـم أيضاً إلغاء التحكم بالسـرعة عند قيامك بضغط 

دواسة الفرامل.
(الضغـط على دواسـة الفرامـل ال يؤدي إلـى إلغاء 
التهيئـة إذا كان قـد تم إيقاف السـيارة بواسـطة نظام 

التحكم.)
السـرعة  علـى  المحافظـة  نظـام  السـتئناف   
السـرعة  إلـى  والعـودة  تلقائيـاً  المضبوطـة 

المضبوطة مسبقاً، ارفع الذراع لألعلى.

١

٢

ولكن، إذا لم يتم اكتشـاف سيارة أمامك، ال يتم اسـتئناف نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عندما 
تكون سرعة السيارة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً أو أقل.

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) التحذير من االقتراب
سـيارة  مـن  جـداً  قريبـة  سـيارتك  تصبـح  عندمـا 
 أمامك، وال يمكن تخفيض السـرعة الى المستو
المطلـوب بواسـطة نظـام المحافظة على السـرعة 
المضبوطة تلقائياً، سـتومض الشاشـة ويتم إصدار 
صوت إشاري لتحذير السـائق. مثال على ذلك قد 
يكون إذا دخل سـائق آخر في المسـافة التي امامك 
اثنـاء السـير وراء سـيارة. اضغـط دواسـة الفرامل 
لضمان المسـافة المالئمة بين سـيارتك والسـيارة 

التي أمامك.
قد ال تصدر التحذيرات في بعض الحاالت مثل ■

في الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم تقليل المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
عندما تكون سرعة السيارة التي أمامك بنفس سرعة سيارتك أو أسرع منها ●
عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة بطيئة جداً ●
بعد ضبط السرعة الخاصة بنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مباشرة ●
عند ضغط دواسة التعجيل ●



٢٩٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

اختيار الوضع العادي للتحكم بالسرعة الثابتة المضبوطة تلقائياً 
عند اختيار وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً، ستحافظ السيارة على السرعة المضبوطة بدون التحكم 
بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك. اختر هذا الوضع فقط عندما ال يعمل وضع التحكم بالمسافة 

بين سيارتك والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب اتساخ المستشعر الراداري، الخ.
عندمـا يكـون نظـام المحافظـة علـى السـرعة   ١
المضبوطـة تلقائيـاً في وضع اإليقـاف، اضغط 

الزر ”ON/OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية أو أكثر.
بعـد ضغـط الزر ”ON/OFF“ مباشـرة، سـيضيء 
مؤشر رادار نظام المحافظة على السرعة المضبوطة 
. بعـد ذلـك، يتـم تغييـره إلـى مؤشـر نظـام  تلقائيـاً

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
ال يمكن تغيير وضع التحكم بالسرعة الثابتة إال عند 
تشـغيل الـذراع عندمـا يكـون نظـام المحافظة على 

السرعة المضبوطة تلقائياً في وضع اإليقاف.
قـم بزيادة سـرعة السـيارة أو خفضها بتشـغيل   ٢
دواسة التعجيل للوصول إلى السرعة المرغوبة 
(km/h 40 [٤٠ كم/سـاعة] تقريباً أو أعلى) 

وادفع الذراع لألسفل لضبط السرعة.
بنظـام  الخـاص   “SET” الضبـط  مؤشـر  سـيضيء 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السـيارة المختارة عند رفع يدك عـن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.
ضبط تهيئة السرعة: ← ص ٢٩٢

إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة: ← ص ٢٩٤



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٩٦

■  يمكـن ضبـط الـرادار الديناميكي لنظـام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائيـاً المجهز بوظيفـة التحكم بمد
السرعات الكامل عندما

● .S 4 أو أعلى من الوضع أو عند اختيار المد D يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة
يكـون المـد 4 أو أعلـى من وضـع القيادة D مختـاراً باسـتعمال مقبض تغيير التـروس (السـيارات المجهزة  ●

بمقابض تغيير التروس).
سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى. ●

ولكن، عند اكتشـاف سـيارة أمامـك، يمكن ضبط الـرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة 
 ٥٠) 50 km/h السـرعات الكامل حتى إذا كانت سـرعة السـيارة حوالي تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد

كم/ساعة) أو أقل.
زيادة سرعة السيارة بعد ضبطها ■

يمكن تعجيل السـيارة بتشـغيل دواسـة التعجيـل. بعد التعجيل، يتم اسـتئناف السـرعة المضبوطـة. ولكن، عندما 
يكون وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة الى أخر مختاراً، قد تنخفض سرعة السيارة أقل من السرعة المضبوطة 

للمحافظة على المسافة الكافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
■ عندما تتوقف السيارة أثناء القيادة بالسرعة المضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخر

رفع الذراع إلى األعلى بينما تكون السيارة التي أمامك متوقفة، سيؤدي إلى استئناف القيادة بالسرعة المضبوطة  ●
مسبقاً وراء سيارة أخر إذا انطلقت السيارة التي أمامك في خالل ثالث ثوان تقريباً بعد رفع الذراع إلى األعلى.

إذا انطلقـت السـيارة التـي أمامـك في خالل ثالث ثوان بعد توقف سـيارتك، سـيتم اسـتئناف القيادة بالسـرعة  ●
.المضبوطة مسبقاً وراء سيارة أخر

■ االلغاء التلقائي لوضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر
يتم إلغاء وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك تلقائياً في الظروف التالية:

انخفاض سرعة السيارة الفعلية عن km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً عندما ال تكون هناك سيارات أمامك. ●
السيارة الموجودة أمامك تغادر خط السير أثناء قيادة سيارتك وراءها بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً  ●

أو أقل. وإال فلن يتمكن المستشـعر من اكتشـاف السيارة بشكل صحيح. (يتم عرض «مثبت السرعة غير متاح 
ال توجد أمامك سيارات» على شاشة العرض المتعددة المعلومات)

● .VSC تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة
تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC لمدة من الزمن. ●
● .TRC أو نظام التحكم الفعال بقوة السحب VSC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
عند ضبط وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني. ●
ال يتمكن المستشعر من االكتشاف بصورة صحيحة ألنه يكون مغطى بشيء ما. ●
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
يتم تشغيل فرامل االنتظار. ●
يتم إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم على منحدر/مرتفع حاد. ●
يتم اكتشاف األمور التالية إذا تم إيقاف السيارة بواسطة نظام التحكم: ●

السائق لم يشد حزام المقعد.• 
يتم فتح باب السائق.• 
تم إيقاف السيارة لمدة حوالي ٣ دقائق• 

عند تشغيل مفتاح إبطال التروس التفاضلية المركزية، يستغرق األمر ٥ ثوان أو أكثر الكتمال عملية اإلبطال. ●
إذا تم إلغاء القيادة بوضع التحكم بالمسـافة من سـيارة الى أخر تلقائياً ألي سـبب آخر، قد يشـير ذلك الى وجود 

خلل في النظام. يرجى االتصال بوكيل لكزس. 



٢٩٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

اإللغاء التلقائي لنظام التحكم بالسرعة الثابتة ■
يتم إلغاء وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً في الحاالت التالية:

● . عند انخفاض سرعة السيارة الفعلية إلى أقل من السرعة المضبوطة مسبقاً بمقدار km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريباً
● . انخفاض سرعة السيارة أقل من km/h 40 (٤٠ كم/ ساعة) تقريباً
● .VSC تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة
تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC لمدة من الزمن. ●
● .TRC أو نظام التحكم الفعال بقوة السحب VSC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
عند تشغيل مفتاح إبطال التروس التفاضلية المركزية، يستغرق األمر ٥ ثوان أو أكثر الكتمال عملية اإلبطال. ●

إذا تم إلغاء وضع التحكم بالسـرعة الثابتة تلقائياً ألي سـبب آخر، فقد يشـير ذلك إلى وجود خلل في النظام. اتصل 
بوكيل لكزس.

صوت تشغيل نظام الفرامل ■
قـد يصدر صوت تشـغيل نظـام الفرامل إذا تمت الفرملة تلقائياً عندما تكون السـيارة مضبوطـة على وضع التحكم 

بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك. هذا ال يشير إلى وجود خلل.
رسـائل التحذير واألصوات اإلشـارية الخاصة بالرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً  ■

المجهز بوظيفة التحكم بمد السرعات الكامل
يتم اسـتعمال رسائل التحذير واألصوات اإلشـارية لإلشارة إلى حدوث خلل في النظام أو إلبالغ السائق بضرورة 
توخـي الحـذر أثناء القيـادة. إذا تم عرض أي من رسـائل التحذير على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات، اقرأ 

الرسالة واتبع التعليمات.
عندما يكون من المحتمل أن ال يتمكن المستشعر من اكتشاف السيارة التي أمامك بصورة صحيحة ■

في الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة الفرامل عندما يكون خفض السرعة بواسطة النظام غير كاف 
أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب األمر زيادة سرعة السيارة.

بما أن المستشـعر قد ال يتمكن من اكتشـاف هذه األنواع من السـيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل وظيفة تحذير 
االقتراب (← ص ٢٩٤).

السيارات التي تجتاز بسرعة ●
السيارات التي تسير بسرعة منخفضة ●
السيارات غير المتحركة في نفس خط السير ●
السيارات التي تكون أجزائها الخلفية منخفضة (مقطورات فارغة، الخ) ●

دراجات نارية تسير في نفس خط السير ●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات المجاورة ممايعيق المستشعر عن االكتشاف بصورة صحيحة ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٢٩٨
عندما تكون مقدمة سـيارتك مرتفعة (بسـبب حمولة ثقيلة  ●

محملة في حجيرة األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً ●

الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة صحيحة ■
في الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الضرورة.

ألن المستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.
عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون المسار ضيقاً ●

أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع سيارتك في  ●
المسار غير مستقر

عندما تقوم السيارة التي أمامك بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ ●
عند القيادة على طريق محاط بهيكل، كداخل نفق أو على جسر مثال ●
أثناء انخفاض سرعة السيارة حتى السرعة المضبوطة بعد زيادة سرعتها بالضغط على دواسة التعجيل ●



٢٩٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة 
∗ تلقائياً

موجز الوظائف
عندمـا يكون وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة إلـى أخر مضبوطاً على وضع التشـغيل، يتم تسـريع 
السيارة وخفض سرعتها تلقائياً بحيث يكون تغير سرعة سيارتك مالئماً لتغير سرعة السيارة التي أمامك 
حتى إذا لم يتم ضغط دواسـة التعجيل. عندما تكون السـيارة في وضع التحكم بالسرعة الثابتة، تتم قيادة 

. السيارة بالسرعة المضبوطة مسبقاً
قم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً على الطرق السريعة.

وضع التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر (← ص ٣٠٢) ●
وضع التحكم بالسرعة الثابتة (← ص ٣٠٧) ●

المؤشرات  
الشاشة  

السرعة المضبوطة   
مفتاح التحكم بالمسافة من سيارة إلى أخر  

مفتاح نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة   
تلقائياً

١

٢

٣
٤

٥

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٠٠

قبل استعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
تقع على السائق وحده مسؤولية القيادة بصورة آمنة. ال تعتمد على النظام فقط، وقم بالقيادة بصورة آمنة دائماً  ●

مع إيالء القدر الكافي من االنتباه إلى المناطق المحيطة بسيارتك. 
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً يوفر المساعدة على القيادة لتخفيف العبء  ●

الذي يقع على السائق. ولكن، توجد حدود للمساعدة التي يتم توفيرها. 
اقرأ الظروف التالية بعناية. ال تتكل كثيراً على هذا النظام وقم دائماً بالقيادة بعناية.

عندما ال يتمكن المستشعر من اكتشاف السيارة الموجودة أمامك بصورة صحيحة: ← ص ٣٠٩• 
الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة صحيحة: • 

← ص ٣١٠
اضبط السرعة بشكل مالئم وفقاً لحدود السرعة والكثافة المرورية وظروف الطريق والظروف الجوية، إلخ. ●
حتى عندما يعمل النظام بصورة عادية، قد تختلف حالة السيارة الموجودة أمامك التي يتم اكتشافها باستعمال  ●

النظـام عـن حالتهـا التي تتم مراعاتهـا من قبل السـائق. لذلك، ينبغـي على السـائق أن يظل منتبهـاً في جميع 
األوقـات، ويقـوم بتقييـم خطورة كل موقـف، ويحرص علـى القيادة بصورة آمنـة. االعتماد على هـذا النظام 
أو اعتبـار أن النظـام يضمن السـالمة أثنـاء القيادة يمكن أن يـؤدي إلى وقوع حادث، مما يتسـبب في الوفاة أو 

التعرض إلصابات خطيرة.
اضبط الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً على وضع اإليقاف باسـتعمال الزر  ●

”ON/OFF“ عند عدم استعماله.

تنبيهات حول أنظمة المساعدة على القيادة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية ألن المساعدة التي يقوم النظام بتوفيرها تكون محدودة.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.
مساعدة السائق على قياس المسافة التالية ●

الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً مصمم فقط لمسـاعدة السائق على تحديد 
المسـافة التالية بين سـيارته والسـيارة المحـددة الموجودة أمام سـيارته. إنه عبـارة عن آلية ال تسـمح بالقيادة 
الطائشـة أو القيادة بدون انتباه، وال يمكنه مسـاعدة السـائق على القيادة في ظروف الرؤية الصعبة. يجب على 

السائق أن يوجه اهتماماً إضافياً للمناطق المحيطة بالسيارة.
مساعدة السائق على تحديد المسافة الصحيحة بين السيارتين ●

يقـرر الـرادار الديناميكـي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً ما إذا كانت المسـافة بين سـيارتك 
والسـيارة المحددة الموجودة أمام سـيارتك ال تتجـاوز المد المضبوط. وهو غير قـادر على اتخاذ أي قرار 
آخر. لذلك، ال بد للسائق من توخي الحذر الشديد وتقرير ما إذا يوجد احتمال خطر في أي حال من األحوال.

مساعدة السائق على تشغيل السيارة ●
الـرادار الديناميكـي لنظـام المحافظـة على السـرعة المضبوطة تلقائياً يتمكـن من تفادي التصادم مع السـيارة 
الموجودة أمام سـيارتك بصورة محدودة. لذلك، عند وجود أي خطر، يجب على السـائق التحكم بالسـيارة 

بصورة صحيحة فوراً ومباشرة لضمان السالمة.



٣٠١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

الظروف غير المالئمة لتشغيل الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
ال تقم باستعمال الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً في أية من الحاالت التالية.

القيام بذلك قد يؤدي إلى التحكم بالسـرعة بصورة غير مالئمة، مما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث يتسـبب في 
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

الطرق التي يوجد عليها المشاة أو ركاب الدراجات الهوائية، الخ ●
في االزدحام الشديد ●
على طرق ذات منعطفات حادة ●
على طرق ملتوية ●
على طرق زلقة مثل الطرق المغطاة بالماء أو الثلج أو الجليد ●
على المنحدرات الحادة أو مكان يوجد فيه تغير مفاجئ بين المرتفعات الحادة والمنحدرات المتدرجة  ●

قد تزداد سرعة السيارة عن السرعة المضبوطة أثناء القيادة على منحدر حاد.
في مداخل الطرق السريعة ●
عندمـا تكـون الظروف الجويـة رديئة وتعيق المستشـعرات عن االكتشـاف بصـورة صحيحة (ضبـاب، ثلج،  ●

عاصفة رملية، مطر غزير، الخ)
عندما يوجد مطر أو ثلج، الخ على السطح األمامي للمستشعر الراداري/مستشعر الكاميرا ●
في ظروف حركة المرور التي تتطلب زيادة وخفض السرعة بصورة متكررة ●
عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء قطر سيارتك عند الطوارئ ●
عندما يتم سماع صوت تحذير االقتراب ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٠٢

 قيادة السيارة في وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر
هذا الوضع يستعمل مستشعر راداري الكتشاف وجود سيارات ضمن مسافة m 100 (١٠٠ متر) تقريباً 
أمام سـيارتك ويحدد المسـافة الحالية بين سيارتك والسيارة التي أمامك ويحافظ على مسافة مناسبة من 

السيارات الموجودة أمامك. 
عند القيادة على منحدرات، قد تصبح المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك أقصر. 

١ ٢ ٣

مثال على قيادة السيارة بالسرعة الثابتة  
عندما ال توجد سيارات أمامك

تسـير السـيارة بالسـرعة التي ضبطها السـائق. كما يمكن ضبط المسافة من سـيارة الى أخر عن طريق تشغيل 
.مفتاح التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر

/قيادة السـيارة بالسـرعة المضبوطة مسـبقاً وراء سيارة  مثال على خفض السـرعة المضبوطة مسـبقاً  
أخر

عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة
. إذا كان البد من خفض سرعة  عند اكتشـاف سـيارة تسـير أمامك، يقوم النظام بخفض سـرعة سـيارتك تلقائياً
السـيارة أكثر، يقوم النظام بتعشيق الفرامل (ستضيء مصابيح التوقف في هذا الوقت). سيستجيب النظام لتغير 
سـرعة السـيارة الموجودة أمامك من أجل الحفاظ على المسـافة بين السـيارتين التي قام السـائق بضبطها. يتم 
التحذير من االقتراب عندما ال يتمكن النظام من خفض السرعة إلى المستو المطلوب للحيلولة دون اقتراب 

سيارتك من السيارة التي أمامك.
مثال على التسريع   

عندما ال تعود هناك أية سيارات تسير أمامك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة في سيارتك
يقوم النظام بتعجيل سـرعة السـيارة الى أن يتم اسـتئناف السـرعة المضبوطة. ومن ثم يعود النظام الى السـرعة 

 . الثابتة المضبوطة مسبقاً



٣٠٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تهيئة سرعة السيارة
نظـام  لتشـغيل   “ON-OFF” الـزر  اضغـط   ١

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سيضيء مؤشـر الرادار الديناميكي لنظام المحافظة 
عـرض  وسـيتم  تلقائيـاً  المضبوطـة  السـرعة  علـى 

الرسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
اضغـط الزر مرة أخر إللغاء نظـام المحافظة على 

. السرعة المضبوطة تلقائياً
إذا تم ضغط الزر ”ON/OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية أو 
أكثر، يتم تشـغيل النظام في وضع التحكم بالسـرعة 

الثابتة. (← ص ٣٠٧)
قـم بزيادة سـرعة السـيارة أو خفضها بتشـغيل   ٢
دواسة التعجيل للوصول إلى السرعة المرغوبة 
(km/h 50 [٥٠ كم/سـاعة] تقريباً أو أعلى) 

وادفع الذراع لألسفل لضبط السرعة.
بنظـام  الخـاص   “SET” الضبـط  مؤشـر  سـيضيء 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السـيارة المختارة عند رفع يدك عـن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٠٤

تعديل السرعة المضبوطة
لتغيير السرعة المضبوطة، قم بتشغيل الذراع الى أن يتم عرض السرعة المضبوطة المرغوبة.

لزيادة السرعة    
لخفض السرعة   

ضبط السرعة بدقة: قم بتحريك الذراع الى االتجاه 
. المرغوب مؤقتاً

ضبط السـرعة بمقدار كبير: ادفـع الذراع لألعلى/
لألسفل مطوالً لتغيير السرعة، وارفع يدك عنه عند 

وصول السيارة إلى السرعة المرغوبة.
٢

١

عندما يكون وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر مختاراً، ستزداد أو تنخفض السرعة المضبوطة 
كما يلي:

ضبط السـرعة بدقة: بمقدار km/h 1 (١ كم/سـاعة)*١ أو mph 1 (ميل واحد/ساعة) (km/h 1.6 [١٫٦ كم/
ساعة])*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع

ضبط السرعة بمقدار كبير: تتم زيادة أو خفض السرعة على خطوات مقدار كل منها km/h 5 (٥ كم/ساعة)*١ 
أو mph 5 (٥ ميل/ساعة) (km/h 8 [٨ كم/ساعة])*٢ طوال مدة دفع الذراع مطوالً

عندمـا يكـون وضـع التحكم بالسـرعة الثابتـة (← ص ٣٠٧) مختـاراً، سـتزداد السـرعة المضبوطة أو 
تنخفض كما يلي:

ضبط السـرعة بدقة: بمقدار km/h 1 (١ كم/سـاعة)*١ أو mph 1 (ميل واحد/ساعة) (km/h 1.6 [١٫٦ كم/
ساعة])*٢ في كل مرة يتم فيها تشغيل الذراع

. ضبط السرعة بمقدار كبير: سيتم تغيير السرعة بشكل مستمر أثناء دفع الذراع مطوالً
*١: عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”km/h“ (كم/ساعة)

*٢: عندما تكون السرعة المضبوطة معروضة بوحدة ”MPH“ (ميل/ساعة)



٣٠٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تغيير المسافة من سيارة الى أخر
ضغط المفتاح يغير المسـافة بين سيارتك والسيارة 

التي أمامك كما يلي:
طويلة  

متوسطة  
قصيرة  

يتم ضبط المسـافة من سـيارة الى أخر على وضع 
المسـافة الطويلـة تلقائيـاً عنـد ضبط مفتاح تشـغيل 
 .IGNITION ON المحرك على وضع التشغيل

عالمة السيارة التي أمامك

١ ٢ ٣

. عندما توجد سيارة تسير أمامك، سيتم عرض عالمة السيارة التي أمامك أيضاً
(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) تهيئات المسافة من سيارة الى أخر

اختر مسـافة من الجدول أدناه. يرجى االنتباه الى أن المسـافات المبينة تنسجم مع سرعة السيارة بمعدل 
km/h 80 (٨٠ كم/ساعة). تزداد/ تقل المسافة من سيارة الى أخر وفقاً لسرعة السيارة. 

المسافة من سيارة الى أخرخيارات المسافة
حوالي m 50 (٥٠ متر)طويلة
حوالي m 40 (٤٠ متر)متوسطة
حوالي m 30 (٣٠ متر)قصيرة



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٠٦

إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة
سـحب الذراع نحوك يؤدي إلـى إلغاء التحكم   

بالسرعة.
يتـم أيضاً إلغاء التحكم بالسـرعة عند قيامك بضغط 

دواسة الفرامل.
السـرعة  علـى  المحافظـة  نظـام  السـتئناف   
السـرعة  إلـى  والعـودة  تلقائيـاً  المضبوطـة 

المضبوطة مسبقاً، ارفع الذراع لألعلى.
ولكن، ال يتم اسـتئناف نظام المحافظة على السرعة 
السـيارة  سـرعة  تكـون  عندمـا  تلقائيـاً  المضبوطـة 

km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً أو أقل.

١

٢

(وضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر) التحذير من االقتراب
سـيارة  مـن  جـداً  قريبـة  سـيارتك  تصبـح  عندمـا 
 أمامك، وال يمكن تخفيض السـرعة الى المستو
المطلـوب بواسـطة نظـام المحافظة على السـرعة 
المضبوطة تلقائياً، سـتومض الشاشـة ويتم إصدار 
صوت إشاري لتحذير السـائق. مثال على ذلك قد 
يكون إذا دخل سـائق آخر في المسـافة التي امامك 
اثنـاء السـير وراء سـيارة. اضغـط دواسـة الفرامل 
لضمان المسـافة المالئمة بين سـيارتك والسـيارة 

التي أمامك.
قد ال تصدر التحذيرات في بعض الحاالت مثل ■

في الحاالت التالية، قد ال يتم التحذير حتى إذا تم تقليل المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
عندما تكون سرعة السيارة التي أمامك بنفس سرعة سيارتك أو أسرع منها ●
عندما تتحرك السيارة التي أمامك بسرعة بطيئة جداً ●
بعد ضبط السرعة الخاصة بنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً مباشرة ●
عند ضغط دواسة التعجيل ●



٣٠٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

اختيار الوضع التحكم بالسرعة الثابتة المضبوطة تلقائياً 
عند اختيار وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً، ستحافظ السيارة على السرعة المضبوطة بدون التحكم 
بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك. اختر هذا الوضع فقط عندما ال يعمل وضع التحكم بالمسافة 

بين سيارتك والسيارة التي أمامك بشكل صحيح بسبب اتساخ المستشعر الراداري، الخ.
عندمـا يكـون نظـام المحافظـة علـى السـرعة   ١
المضبوطـة تلقائيـاً في وضع اإليقـاف، اضغط 

الزر ”ON/OFF“ لمدة ١٫٥ ثانية أو أكثر.
بعـد ضغـط الزر ”ON/OFF“ مباشـرة، سـيضيء 
مؤشر رادار نظام المحافظة على السرعة المضبوطة 
. بعـد ذلـك، يتـم تغييـره إلـى مؤشـر نظـام  تلقائيـاً

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
ال يمكن تغيير وضع التحكم بالسرعة الثابتة إال عند 
تشـغيل الـذراع عندمـا يكـون نظـام المحافظة على 

السرعة المضبوطة تلقائياً في وضع اإليقاف.
قـم بزيادة سـرعة السـيارة أو خفضها بتشـغيل   ٢
دواسة التعجيل للوصول إلى السرعة المرغوبة 
(km/h 40 [٤٠ كم/سـاعة] تقريباً أو أعلى) 

وادفع الذراع لألسفل لضبط السرعة.
بنظـام  الخـاص   “SET” الضبـط  مؤشـر  سـيضيء 

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
سـرعة السـيارة المختارة عند رفع يدك عـن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.
ضبط تهيئة السرعة: ← ص ٣٠٤

إلغاء واستئناف السرعة المضبوطة: ← ص ٣٠٦



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٠٨

يمكن ضبط الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عندما ■
● .S 4 أو أعلى من الوضع أو عند اختيار المد D يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة
يكـون المـد 4 أو أعلـى من وضـع القيادة D مختـاراً باسـتعمال مقبض تغيير التـروس (السـيارات المجهزة  ●

بمقابض تغيير التروس).
سرعة السيارة حوالي km/h 50 (٥٠ كم/ساعة) أو أعلى. ●

زيادة سرعة السيارة بعد ضبطها ■
يمكن تعجيل السـيارة بتشـغيل دواسـة التعجيـل. بعد التعجيل، يتم اسـتئناف السـرعة المضبوطـة. ولكن، عندما 
يكون وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة الى أخر مختاراً، قد تنخفض سرعة السيارة أقل من السرعة المضبوطة 

للمحافظة على المسافة الكافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
■ االلغاء التلقائي لوضع التحكم بالمسافة من سيارة الى أخر

يتم إلغاء وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك تلقائياً في الظروف التالية:
● . عند انخفاض سرعة السيارة الفعلية عن km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً
● .VSC عند تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
عند تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC لمدة من الزمن. ●
● .TRC أو نظام التحكم الفعال بقوة السحب VSC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
عند ضبط وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني. ●
ال يمكن تشغيل المستشعر بصورة صحيحة ألنه يكون مغطى بشيء ما. ●
يتم تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
عند تشغيل مفتاح إبطال التروس التفاضلية المركزية، يستغرق األمر ٥ ثوان أو أكثر الكتمال عملية اإلبطال. ●

إذا تم إلغاء وضع التحكم بالمسـافة من سـيارة الى أخر تلقائياً ألي سـبب آخر، قد يشير ذلك الى وجود خلل في 
النظام. يرجى االتصال بوكيل لكزس. 

اإللغاء التلقائي لوضع التحكم بالسرعة الثابتة ■
يتم إلغاء وضع التحكم بالسرعة الثابتة تلقائياً في الحاالت التالية:

عند انخفاض سـرعة السـيارة الفعلية إلى أقل من السرعة المضبوطة مسـبقاً بمقدار km/h 16 (١٦ كم/ساعة)  ●
. تقريباً

● . انخفاض سرعة السيارة أقل من km/h 40 (٤٠ كم/ ساعة) تقريباً
● .VSC تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة
عند تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC لمدة من الزمن. ●
● .TRC أو نظام التحكم الفعال بقوة السحب VSC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة
عند تشغيل نظام تعشيق الفرامل قبل وقوع التصادم. ●
عند تشغيل مفتاح إبطال التروس التفاضلية المركزية، يستغرق األمر ٥ ثوان أو أكثر الكتمال عملية اإلبطال. ●

إذا تم إلغاء وضع التحكم بالسـرعة الثابتة تلقائياً ألي سـبب آخر، فقد يشـير ذلك إلى وجود خلل في النظام. اتصل 
بوكيل لكزس.

صوت تشغيل نظام الفرامل ■
قـد يصدر صوت تشـغيل نظـام الفرامل إذا تمت الفرملة تلقائياً عندما تكون السـيارة مضبوطـة على وضع التحكم 

بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك. هذا ال يشير إلى وجود خلل.



٣٠٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

رسائل التحذير واألصوات اإلشارية الخاصة بالرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
يتم اسـتعمال رسائل التحذير واألصوات اإلشـارية لإلشارة إلى حدوث خلل في النظام أو إلبالغ السائق بضرورة 
توخـي الحـذر أثناء القيـادة. إذا تم عرض أي من رسـائل التحذير على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات، اقرأ 

الرسالة واتبع التعليمات.
عندما يكون من المحتمل أن ال يتمكن المستشعر من اكتشاف السيارة التي أمامك بصورة صحيحة ■

في الحاالت التالية ووفقاً للظروف، قم بتشغيل دواسة الفرامل عندما يكون خفض السرعة بواسطة النظام غير كاف 
أو قم بتشغيل دواسة التعجيل عندما يتطلب األمر زيادة سرعة السيارة.

بما أن المستشـعر قد ال يتمكن من اكتشـاف هذه األنواع من السـيارات بصورة صحيحة، قد ال تعمل وظيفة تحذير 
االقتراب (← ص ٣٠٦).

السيارات التي تجتاز بسرعة ●
السيارات التي تسير بسرعة منخفضة ●
السيارات غير المتحركة في نفس خط السير ●
السيارات التي تكون أجزائها الخلفية منخفضة (مقطورات فارغة، الخ) ●

دراجات نارية تسير في نفس خط السير ●
عندما يتناثر ماء أو ثلج من السيارات المجاورة ممايعيق المستشعر عن االكتشاف بصورة صحيحة ●
عندما تكون مقدمة سـيارتك مرتفعة (بسـبب حمولة ثقيلة  ●

محملة في حجيرة األمتعة، الخ)

السيارة التي أمامك ارتفاعها عن األرض عال جداً ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣١٠
الظروف التي قد ال يعمل فيها وضع التحكم بالمسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك بصورة صحيحة ■

في الظروف التالية، قم بتشغيل دواسة الفرامل (أو دواسة التعجيل وفقاً للحالة) عند الضرورة.
ألن المستشعر قد ال يتمكن من اكتشاف السيارات التي أمامك، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة.

عندما ينعطف الطريق أو عندما يكون المسار ضيقاً ●

أثناء تشغيل عجلة القيادة أو عندما يكون موقع سيارتك في  ●
المسار غير مستقر

عندما تقوم السيارة التي أمامك بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ ●
عند القيادة على طريق محاط بهيكل، كداخل نفق أو على جسر مثال ●
أثناء انخفاض سرعة السيارة حتى السرعة المضبوطة بعد زيادة سرعتها بالضغط على دواسة التعجيل ●



٣١١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

∗ نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
موجز الوظائف

اسـتخدم نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً للمحافظة على السـرعة المضبوطة دون ضغط 
دواسة التعجيل.
المؤشرات  

مفتاح نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة   
تلقائياً 

١

٢

ضبط سرعة السيارة
نظـام  لتشـغيل   “ON/OFF” الـزر  اضغـط   ١

. المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً
السـرعة  علـى  المحافظـة  نظـام  مؤشـر  سـيضيء 

. المضبوطة تلقائياً
اضغـط الزر مـرة ثانية إللغـاء نظـام المحافظة على 

 . السرعة المضبوطة تلقائياً

قم بزيادة أو تخفيض سرعة السيارة إلى السرعة   ٢
المرغوبة وادفع الذراع لألسفل لضبط السرعة.

 .“SET” سيضاء المؤشر
سـرعة السـيارة المختارة عند رفع يدك عـن الذراع 

تصبح السرعة المضبوطة.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣١٢

تعديل السرعة المضبوطة
لتغيير السرعة المضبوطة، قم بتشغيل الذراع الى أن تحصل على السرعة المضبوطة المرغوبة.

لزيادة السرعة   
لخفض السرعة   

ضبط السـرعة بدقة: قم بتحريك الذراع الى االتجاه 
. المرغوب مؤقتاً

ضبـط السـرعة بمقـدار كبيـر: حافـظ علـى الذراع 
مسحوباً الى االتجاه المرغوب.

ستزداد أو تنخفض السرعة المضبوطة كما يلي:
ضبط السرعة بدقة: يتم تغيير السرعة بمقدار km/h 1 (١ كم/ساعة) تقريباً كلما تم تشغيل الذراع.

ضبط السرعة بمقدار كبير: يمكن زيادة أو تخفيض السرعة المضبوطة بصورة مستمرة إلى أن يتم تحرير الذراع.
الغاء واستئناف نظام التحكم في السرعة الثابتة 

سحب الذراع نحوك يؤدي اللغاء نظام التحكم   
في السرعة الثابتة.

يمكـن أيضـاً الغـاء السـرعة المضبوطـة عند ضغط 
دواسة الفرامل.

دفع الـذراع لألعلى يؤدي السـتئناف السـرعة   
المضبوطة الثابتة.

يمكـن تنفيذ عملية االسـتئناف عندما تكون سـرعة 
كم/سـاعة)   ٤٠) 40 km/h مـن  أعلـى  السـيارة 

. تقريباً

يمكن ضبط نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً عندما ■
● .S 4 أو أعلى من الوضع أو عند اختيار المد D يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة
● . سرعة السيارة أعلى من km/h 40 (٤٠ كم/ ساعة) تقريباً

زيادة سرعة السيارة بعد ضبطها ■
يمكن تعجيل السيارة بصورة عادية. بعد التعجيل، يتم استئناف السرعة المضبوطة. ●
حتى بدون إلغاء نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً، يمكن زيادة السرعة المضبوطة بواسطة تعجيل  ●

سرعة السيارة إلى السرعة المرغوبة أوالً ومن ثم دفع الذراع لألسفل لضبط السرعة الجديدة.



٣١٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

اإللغاء التلقائي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
سـيتوقف نظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً عن الحفاظ على السرعة المضبوطة في أي من الحاالت 

التالية: 
عند انخفاض سـرعة السـيارة الفعلية إلى أقل من السرعة المضبوطة مسـبقاً بمقدار km/h 16 (١٦ كم/ساعة)  ●

. تقريباً
في هذه الحالة، يتم مسح السرعة المضبوطة المحفوظة في الذاكرة.

● . عند انخفاض سرعة السيارة الفعلية عن km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً
● .VSC عند تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة
عند تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC لمدة من الزمن. ●
عند تشغيل مفتاح إبطال التروس التفاضلية المركزية، يستغرق األمر ٥ ثوان أو أكثر الكتمال عملية اإلبطال. ●
● .TRC أو نظام التحكم الفعال بقوة السحب VSC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بثبات السيارة

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
اضغط الزر ”ON/OFF“ مرة واحدة إللغاء النظام، ثم اضغط الزر مرة أخر إلعادة تشغيل النظام.

إذا لم تتمكن من ضبط السـرعة الخاصة بنظام المحافظة على السـرعة المضبوطة تلقائياً أو تم إلغاء نظام المحافظة 
على السـرعة المضبوطة تلقائياً على الفور بعد ضبطه على وضع التشـغيل، فقد يشير ذلك الى وجود خلل في نظام 

. افحص السيارة لد وكيل لكزس.   المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً

لتفادي تشغيل نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً بالخطأ ■
قم بإيقاف نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً باستعمال الزر ”ON/OFF“ عند عدم استعماله.

الظروف غير المالئمة لتشغيل نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ■
ال تستخدم نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً في أية حالة من الحاالت التالية.

قـد يـؤدي القيام بذلك إلى فقدان السـيطرة على السـيارة مما يتسـبب في وقـوع حادث يؤدي للوفـاة أو اإلصابة 
الخطيرة.

في االزدحام الشديد ●
على طرق ذات منعطفات حادة ●
على طرق ملتوية ●
على طرق زلقة مثل الطرق المغطاة بالماء أو الثلج أو الجليد ●
على منحدرات/مرتفعات حادة ●

قد تزداد سرعة السيارة عن السرعة المضبوطة أثناء القيادة على منحدر حاد.
عند قطر مقطورة باستعمال سيارتك أو أثناء قطر سيارتك عند الطوارئ ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣١٤

مفتاح اختيار وضع القيادة

يمكن اختيار اوضاع القيادة التالية لتالئم ظروف القيادة.

١

٢ ٣ ٤

الوضع العادي/وضع اإلعداد حسب الطلب  
يتم اختيار الوضع العادي ووضع اإلعداد حسب الطلب عن طريق ضغط مفتاح اختيار وضع القيادة. 
كلما تم ضغط المفتاح يتحول وضع القيادة بين الوضع العادي ووضع اإلعداد حسـب الطلب. عند 

.“CUSTOMIZE” اختيار وضع اإلعداد حسب الطلب، ستتم إضاءة مؤشر
. اضغط المفتاح لتغيير وضع القيادة إلى الوضع العادي عندما يكون وضع آخر غير الوضع العادي مختاراً

الوضع العادي• 
يوفر توازناً مثالياً في االقتصاد في اسـتهالك الوقود والهدوء واألداء الديناميكي. مناسـب للقيادة 

في المدينة.
وضع اإلعداد حسب الطلب• 

يسمح لك بالقيادة بعد ضبط الوظائف التالية على التهيئات التي تريدها. 
ال يمكـن تغييـر تهيئات وضع اإلعداد حسـب الطلب إال في شاشـة إعداد وضع القيادة حسـب 

الطلب على شاشة Remote touch. (← ص ٦٣٨)
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يادة
الق

٤

التهيئةالوظيفة

أجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية
عادي

الوضع القوي
إيكولوجي

عاديالشاسيه
رياضي

عادينظام تكييف الهواء
إيكولوجي

الوضع المريح  
يتم التحكم بجهاز التعليق وتعزيز راحة الركوب أكثر. مناسب للقيادة في المدينة.

عنـد تدويـر مفتـاح اختيار وضع القيادة إلى اليسـار عندمـا ال يكون الوضـع الرياضي مختاراً، يضيء المؤشـر 
”COMFORT“ في شاشة العرض المتعددة المعلومات.

وضع القيادة اإليكولوجية  
يساعد السائق على زيادة السرعة بطريقة صديقة للبيئة وتحسين االقتصاد في استهالك الوقود بفضل 

خصائص الخنق المعتدل وبواسطة التحكم بتشغيل نظام تكييف الهواء (تدفئة/تبريد).
إذا تـم تدويـر مفتـاح اختيـار وضع القيادة إلى اليسـار عندمـا يكون الوضع المريح مختاراً، سـيضيء المؤشـر 

”ECO“ على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

الوضع الرياضي  
 •SPORT S الوضع

يتحكم بجهاز نقل الحركة والمحرك لزيادة السـرعة بشـكل سـريع وقوي. هذا الوضع مناسـب 
. عندما تحتاج لالستجابة برشاقة كما عند القيادة على طرق فيها منعطفات كثيرة مثالً

إذا تـم تدويـر مفتاح اختيار وضع القيادة إلى اليمين عندما ال يكون الوضع SPORT S مختاراً، سـيضيء 
المؤشر ”SPORT S“ على شاشة العرض المتعددة المعلومات.

 •SPORT S+ الوضع
يساعد على ضمان أداء التوجيه واستقرار القيادة عن طريق التحكم بالتوجيه وبجهاز التعليق في 

نفس الوقت إضافة إلى جهاز نقل الحركة والمحرك. مناسب لقيادة رياضية أكثر.
إذا تـم تدويـر مفتاح اختيار وضـع القيادة إلى اليمين عندمـا يكون الوضع SPORT S مختاراً، سـيضيء 

المؤشر ”+SPORT S“ على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
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تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً ■
يقـوم وضع القيادة اإليكولوجية بالتحكم بعمليات التدفئة/ التبريد وسـرعة المروحة الخاصة بنظام تكييف الهواء 
لتعزيز فعالية االقتصاد في اسـتهالك الوقود. لتحسـين أداء نظام تكييف الهواء، قم بضبط سرعة المروحة أو بإيقاف 

تشغيل الوضع اإليكولوجي الخاص بنظام تكييف الهواء. (← ص ٤٣٦)
إبطال الوضع الرياضي ووضع اإلعداد حسب الطلب تلقائياً ■

إذا تـم ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضـع اإليقاف بعد القيادة في الوضع الرياضي أو وضع اإلعداد حسـب 
الطلب، يتم تحويل وضع القيادة إلى الوضع العادي.

الشاشة المنبثقة الخاصة بوضع القيادة ■
. (← ص ٤٣٣) عندما يتم تغيير وضع القيادة، يتم عرض وضع القيادة المختار على الشاشة الفرعية مؤقتاً
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يادة
الق

٤

مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس

عند صف السـيارة في موقف سـيارات متوازي أو المناورة إلدخال السيارة في مرآب يتم قياس المسافة 
بيـن السـيارة والعوائق بواسـطة المستشـعرات وإبالغ السـائق بها عن طريق اسـتخدام شاشـة العرض 
المتعـددة المعلومات وشاشـة Remote touch وإصدار صوت إشـاري. قم دائمـاً بفحص المنطقة 

المحيطة بالسيارة عند استعمال هذا النظام.

أنواع المستشعرات 
مستشعرات الركن األمامي  

المستشعرات األمامية الوسطى  

مستشعرات الركن الخلفي  

المستشعرات الخلفية الوسطى  

مفتاح مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس 
وضع التشغيل/اإليقاف

لضبـط النظام على وضع التشـغيل، اضغط المفتاح. 
يضيء المؤشـر ويتـم إصدار صوت إشـاري إلبالغ 

السائق بكون النظام في وضع التشغيل.
لضبـط النظام على وضـع اإليقاف، اضغـط المفتاح 

مرة ثانية.
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الشاشة 
عندمـا تكتشـف المستشـعرات عائـق مـا، يتـم عرض شـكل توضيحـي على شاشـة العـرض المتعددة 

المعلومات وشاشة Remote touch وفقاً لموضع العائق والمسافة إليه.
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

المنطقة التي يتم اكتشافها بواسطة مستشعرات   
الركن األمامي

بواسـطة  اكتشـافها  يتـم  التـي  المنطقـة   
المستشعرات األمامية الوسطى

المنطقة التي يتم اكتشافها بواسطة مستشعرات   
الركن الخلفي

بواسـطة  اكتشـافها  يتـم  التـي  المنطقـة   
المستشعرات الخلفية الوسطى

١

٣

١

٣

٢

٤
 Remote touch شاشة

مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس  
كانـت  (إذا  الخلفيـة  المـرور  حركـة  تحذيـر   

سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)
يتم عرض الشكل التوضيحي على الشاشة الفرعية 
تلقائياً عندما تقوم المستشـعرات باكتشـاف عائق. 
يمكـن ضبط الشاشـة بحيث ال يتم عرض الشـكل 

التوضيحي.
: اختره لكتم الصوت اإلشاري.

١

٢



٣١٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

شاشة االكتشاف بواسطة المستشعر، المسافة إلى العائق
عرض المسافة ■

تومض المستشعرات التي تقوم باكتشاف عائق ما أو تضيء بشكل مستمر.
شاشة عرض 
المعلومات 
المتعددة

 Remote شاشة
touch

المسافة التقريبية عن العائق
مستشعر الركن/ 

مستشعر الركن الخلفيالمستشعر األمامي األوسط

(بصورة مستمرة)(بصورة مستمرة)

المستشعر األمامي االوسط:
cm 100 (١٠٠ سم) إلى 

cm 60 (٦٠ سم)

cm 150 (١٥٠ سم) إلى 
cm 80 (٨٠ سم)

(بصورة مستمرة)(بصورة مستمرة)

cm 60 (٦٠ سم) إلى 
cm 45 (٤٥ سم)

cm 80 (٨٠ سم) إلى 
cm 65 (٦٥ سم)

(بصورة مستمرة)(بصورة مستمرة)

cm 45 (٤٥ سم) إلى 
cm 35 (٣٥ سم)

cm 65 (٦٥ سم) إلى 
cm 50 (٥٠ سم)

(بصورة مستمرة)(وميض)

أقل من cm 50 (٥٠ سم)أقل من cm 35 (٣٥ سم)



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٢٠

إصدار صوت التنبيه والمسافة عن العائق ■
يتم اصدار صوت تنبيه عند تشغيل المستشعرات.

يتم إصدار اصوت تحذير بسرعة أعلى تدريجياً كلما اقتربت السيارة من العائق.  ●
عند وصول السيارة الى المسافة التالية من العائق، يتم اصدار صوت اشاري بصورة مستمرة.

المستشعرات األمامية الوسطى: حوالي cm 35 (٣٥ سم)• 
المستشعرات المركبة في األركان: حوالي cm 35 (٣٥ سم)• 
المستشعرات الخلفية الوسطى: cm 50 (٥٠ سم) تقريباً• 

عندما تكتشـف المستشـعرات عائقين أو أكثر في آن واحد، يستجيب نظام اصدار صوت التحذير  ●
ألقـرب عائـق. إذا اصبح احد العائقين أو كالهما ضمن المسـافة الموضحة أعاله، يصدر صوت 

تحذير طويل بعد صدور اصوات التحذير السريعة.
يمكنك تغيير مستو أصوات التحذير. (← ص ٣٢١) ●

مد اكتشاف المستشعرات 
حوالي cm 100 (١٠٠ سم)  
حوالي cm 150 (١٥٠ سم)  

حوالي cm 60 (٦٠ سم)  
حوالي cm 60 (٦٠ سم)  

اكتشـاف   مـد يبيـن  التوضيحـي  الشـكل 
المستشـعرات. يرجى االنتباه إلى أن المستشعرات 
ال تسـتطيع اكتشـاف العوائق التي تكـون قريبة جداً 

من السيارة.
قد يتغير مد االكتشاف وفقاً لشكل العائق، الخ.

١
٣ ٤

٢



٣٢١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

تهيئة مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس
يمكنك تغيير تهيئات مستو صوت التحذير وظروف تشغيل الشاشة.

.“SETUP” اضغط الزر  ١
 /“LEXUS Park Assist” اختـر  ثـم اختـر  ٢

على الشاشة.
قم باختيار البند المرغوب.  ٣

يمكن ضبط مستو صوت التحذير.  
يمكن اختيار وضع تشـغيل أو اطفاء شاشة   
مستشـعر المسـاعدة علـى صف السـيارة 

لكزس.
يمكن ضبط شاشة المستشعرات الوسطى   
االماميـة أو الخلفيـة ويمكـن ضبـط نغمة 

التنبيه.

١
٢
٣

يمكن تشغيل مستشعر المساعدة على صف السيارة لكزس عندما ■
مستشعرات الركن األمامي: ●

 •.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل
 •.P يكون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع االنتظار
تكون سرعة السيارة أقل من km/h 10 (١٠ كم/ ساعة).• 

(R بأي سرعة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف)
المستشعرات االمامية الوسطى: ●

 •.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل
 •.R أو وضع P يكون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع
تكون سرعة السيارة أقل من km/h 10 (١٠ كم/ ساعة).• 

مستشعرات الركن الخلفي والوسطى الخلفية: ●
 •.IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل
 •.R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٢٢
شاشة مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس ■

عند قيام المستشـعرات باكتشـاف عائق أثناء اسـتعمال نظام مراقبة المنظر الخلفي أو شاشـة المسـاعدة على صف 
السـيارة لكزس أو شاشـة مراقبة تضاريس مختلفة، سوف يتم عرض مؤشـر التحذير في الجزء العلوي من الشاشة 

حتى إذا كانت الشاشة مضبوطة على وضع اإليقاف.
معلومات اكتشاف المستشعر ■

نطاق اكتشاف المستشعر يقتصر على المناطق المحيطة بواقيات الصدمات. ●
قد تؤثر بعض الحاالت المعينة والمنطقة المحيطة بالسـيارة على قدرة المستشـعرات الكتشاف العوائق بصورة  ●

صحيحة. فيما يلي امثلة خاصة قد تحدث فيها هذه الحالة.
عند وجود غبار أو ثلوج أو جليد على المستشعر. (يمكن حل هذه المشكلة وذلك بمسح المستشعرات.)• 
المستشعر متجمد. (يمكن حل هذه المشكلة وذلك بإذابة الجليد عن المنطقة.)• 

في الجو الشـديد البرودة، إذا كان المستشـعر متجمداً، ربما يظهر على الشاشـة عرض غير عادي أو ربما ال 
يتم اكتشاف عوائق.

المستشعر مغطى بشيء ما.• 
 •. عند انحراف السيارة الى أحد االتجاهين كثيراً
على طريق توجد عليه مطبات أو على طريق مائل أو على طريق مغطى بالحصى أو باألعشاب.• 
السـيارة محاطـة بضوضاء ناشـئة عـن أبواق السـيارات أو محـركات الدراجـات النارية أو الفرامـل الهوائية • 

لشاحنات كبيرة أو ضوضاء أخر تولد موجات فوق سمعية.
توجد سيارة أخر مجهزة بمستشعرات المساعدة على صف السيارة بالقرب من سيارتك.• 
المستشعر مغطى بشيء ما أو عليه الماء أو مطر غزير.• 
السيارة مجهزة بقضيب إشارة عرض السيارة وهوائي السلكي.• 
واقية الصدمات أو المستشعرات معرضة لصدمة قوية.• 
تقترب السيارة من رصيف عال أو منحن.• 
المستشعر معرض ألشعة الشمس الشديدة أو جو شديد البرودة.• 
ال يمكن اكتشاف المنطقة الموجودة تحت واقية الصدمات.• 
 •. عند اقتراب المستشعرات من العائق جداً
جهاز تعليق من نوع غير خاص بالسيارة لكزس (جهاز تعليق منخفض، الخ) مركب على سيارتك.• 
قد ال يتم اكتشاف شخص يرتدي أنواع معينة من المالبس.• 

باإلضافة الى األمثلة الواردة أعاله، في بعض الحاالت، قد تقوم المستشـعرات باكتشـاف اشـارات أو أجسـام 
أخر تبدو أقرب مما في الواقع، وذلك بسبب شكلها.



٣٢٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

قد ال يتمكن المستشعر من اكتشاف عائق وفقاً لشكله. توخى الحذر الشديد تجاه العوائق التالية: ●
االسالك، األسوجة، الحبال، الخ• 
قطن وثلج وأشياء أخر تمتص الموجات الصوتية• 
مواد حادة الزوايا• 
عوائق منخفضة• 
عوائق تكون اجزائها العلوية بارزة خارج نطاق السيارة • 

قد تحدث الحاالت التالية أثناء االستعمال. ●
 •. وفقاً لشكل العائق أو عوامل أخر، قد يتم االكتشاف من مسافة قصيرة أو قد يكون االكتشاف غير ممكناً
قد ال يتم اكتشاف عوائق قريبة جداً من المستشعر.• 
يوجد فرق قليل في الوقت بين اكتشـاف العائق وعرضه على الشاشـة. حتى عند القيادة بسـرعات منخفضة، • 

قد يدخل العائق ضمن المنطقة التي يتم فيها االكتشاف قبل عرضه على الشاشة واصدار صوت التحذير.
قد ال يتم اكتشـاف األعمدة الرقيقة أو األشـياء التي تكون أخفض من المستشـعر عند االقتراب منها حتى إذا • 

كان قد تم اكتشافها من قبل.
قـد يصعب سـماع أصوات التحذير بسـبب مسـتو الصـوت الصادر من نظـام الصوت أو ضوضـاء الهواء • 

المتدفق من نظام تكييف الهواء.
إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

قـد يكون المستشـعر متسـخاً أو مغطياً بالثلـج أو بالجليد. في مثل هـذه الحاالت، إذا تمت إزالته من المستشـعر، 
سيعود النظام إلى حالته العادية.

كذلك، بسـبب تجمد المستشـعر في درجات الحرارة المنخفضة، قد يتم عرض مؤشـر خلل أو قد ال يتم اكتشـاف 
عائق. إذا تمت إذابة الثلج أو الجليد عن المستشعر، سيعود النظام إلى حالته العادية.

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
وفقاً للخلل في المستشعر، قد ال يعمل الجهاز بصورة عادية.

اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، مستو صوت التحذير).
(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٢٤

عند استعمال مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم امكانية قيادة السيارة بصورة آمنة، مما قد يتسبب في وقوع حادث.
ال تستعمل المستشعرات عند قيادة السيارة بسرعة أعلى من km/h 10 (١٠ كم/ ساعة). ●
مناطق اكتشاف المستشعر ووقت رد الفعل محددة. عند التحرك لألمام أو الرجوع للخلف، تأكد من المناطق  ●

المحيطة بالسـيارة (خصوصاً جانبي السـيارة) لضمان السـالمة، وقم بالقيادة ببطء باستعمال الفرامل للتحكم 
بسرعة السيارة.

ال تقم بتركيب أية كماليات ضمن مناطق اكتشاف المستشعر. ●

عند استعمال مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس ■
في الحاالت التالية، قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة بسـبب وجود خلل في المستشـعر، الخ. افحص السيارة 

لد وكيل لكزس.
ال يتـم إصـدار صوت التحذير عند ضبط نظام االستشـعار للمسـاعدة على صف السـيارة لكزس على وضع  ●

التشغيل.
تومض شاشـة تشغيل مستشعر المسـاعدة على صف السيارة لكزس ويصدر صوت تحذير عند عدم اكتشاف  ●

أي عوائق.
إذا اصطدمت المنطقة المحيطة بالمستشعر بشيء ما أو تعرضت لصدمة قوية. ●
إذا اصطدمت واقية الصدمات بشيء ما. ●
إذا تم عرض الشاشة بشكل مستمر بدون صوت تحذير. ●
عند حدوث خلل، قم اوالً بفحص المستشعر.  ●

إذا لم يوجد جليد أو ثلج أو وحل على المستشعر، يشير ذلك الى احتمال وجود خلل في المستشعر.
مالحظات حول غسل السيارة ■

ال ترش كمية كبيرة من الماء أو البخار على منطقة المستشعر.
قد يؤدي القيام بذلك الى وقوع خلل في المستشعر.



٣٢٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة 
AHC على العجالت األربع

جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع يضبط ارتفاع 
السـيارة وفقاً لظروف القيادة. توجد ٣ أوضاع قابلة لالختيار هي الوضع ”HI“ (عالي) و ”N“ (عادي) 

و ”LO“ (منخفض).

مفتاح وضع الوصول بسهولة  
OFF مفتاح إيقاف نظام التحكم في االرتفاع  

مفتاح اختيار ارتفاع السيارة  
١

٣

٢

اختيار ارتفاع السيارة
أعلى  

السفلي  

١ ٢



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٢٦

الرمز
الوضع الحالي  

السـيارة الظاهرة في الشـكل التوضيحي هي بوضع 
إلـى  يشـيران  و   (عـادي).    N االرتفـاع 

االتجاهات التي يمكن ضبط ارتفاع السيارة فيها.
لألعلى  
لألسفل  

“OFF” مؤشر إيقاف التحكم باالرتفاع  
عندمـا يتـم عرض مؤشـر إيقاف التحكـم باالرتفاع 
”OFF“، لن يتغير ارتفاع السيارة حتى لو تم تشغيل 

مفتاح اختيار االرتفاع.

١ ٢ ٣ ٤

اوضاع ارتفاع السيارة
اضغط مفتاح اختيار االرتفاع إلى الموضع ”∧“ لالنتقال إلى األعلى درجة واحدة واسحبه إلى الموضع 
”∨“ لالنتقـال إلى األسـفل درجـة واحدة. (على سـبيل المثال عندمـا يكون وضع االرتفـاع المنخفض 
مختـاراً، اضغطه إلى الموضع ”∧“ مرة واحدة لالنتقال إلـى وضع االرتفاع العادي ومرتين لالنتقال إلى 

وضع االرتفاع العالي.)
وضع االرتفاع ”HI“ (عالي) ■

عندما يكون ارتفاع السيارة في األمام أعلى من ارتفاع الوضع العادي بمقدار mm 50 (٥٠ مم) وفي 
الخلف أعلى منه بمقدار mm 60 (٦٠ مم).

هذا الوضع مناسب عند القيادة على طرق فيها مطبات أو القيادة في الماء.
وضع االرتفاع العالي متاح فقط عندما تكون سرعة السيارة أقل من km/h 30 (٣٠ كم/ساعة).

وضع االرتفاع N (عادي) ■
وضع ارتفاع السيارة القياسي. هذا الوضع مناسب للقيادة العادية.

أثناء القيادة بسـرعات عالية، يتم خفض الجزء األمامي من السيارة تلقائياً بمقدار mm 20 (٢٠ مم) 
وخفـض الجزء الخلفي من السـيارة بمقدار mm 15 (١٥ مم) وذلك لزيـادة الخصائص الديناميكية 

الهوائية وثبات السيارة.
. عند انخفاض سرعة السيارة، يتم استئناف وضع االرتفاع العادي تلقائياً

وضع االرتفاع ”LO“ (منخفض) ■
عندما يكون ارتفاع السـيارة في األمام أخفض مـن ارتفاع الوضع العادي بمقدار mm 60 (٦٠ مم) 

وفي الخلف أخفض منه بمقدار mm 40 (٤٠ مم) .
هذا الوضع يسمح بالوصول إلى السيارة بسهولة.

وضع االرتفاع المنخفض متاح فقط أثناء قيادة السـيارة بسـرعة km/h 12 (١٢ كم/سـاعة) أو أقل. 
. عندما تتجاوز سرعة السيارة km/h 12 (١٢ كم/ساعة)، يتم اختيار الوضع العادي تلقائياً



٣٢٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

ظروف تغيير وضع ارتفاع السيارة
قد تكون بعض األوضاع غير قابلة لالختيار وفقاً لسرعة السيارة عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع 

عجالت في الموضع H4. يرجى مراجعة الجدول التالي.
الوضع العاليالوضع العاديالوضع المنخفض

متوفرمتوفرمتوفرأقل من km/h 12 (١٢ كم/ساعة)
km/h 12 (١٢ كم/ساعة) إلى 

km/h 30 (٣٠ كم/ساعة)
متوفرمتوفرغير متوفر

غير متوفرمتوفرغير متوفرkm/h 30 (٣٠ كم/ساعة) أو أعلى

وضع الوصول بسهولة
يمكنـك اختيار هـذا الوضع للوصول الى السـيارة 

والتحميل في السيارة بسهولة.
إذا تـم تحويـل مفتـاح تشـغيل المحـرك إلـى وضع 
االيقـاف خـالل ٣٠ ثانيـة بعـد إيقـاف السـيارة أثناء 
تشـغيل وضع الوصول بسـهولة، يتم خفـض ارتفاع 

السيارة تلقائياً.
عنـد بـدء خفض السـيارة يتم إصدار صوت إشـاري 
مرتيـن، وأثنـاء عملية خفـض السـيارة يومض ضوء 
المؤشـر لتحذيـر السـائق واألشـخاص المحيطيـن 

بالسيارة من أنه يتم خفض السيارة.
يتوقف وميض ضوء المؤشر ويضيء بصورة مستمرة لإلشارة إلى انتهاء عملية الخفض.

يتوفر وضع الوصول بسهولة في الظروف التالية:
عندما يكون وضع ارتفاع السيارة في الوضع العادي. ●
عندما تكون السيارة متوقفة على سطح منبسط. ●
● .P عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار
ال يتم فتح األبواب الجانبية والباب الخلفي بعد توقف السيارة. ●

عند قيامك بتنفيذ أي من الخطوات التالية، يتم إلغاء عملية إنزال السيارة ويتم رفع السيارة مرة ثانية:
● .OFF اضغط مفتاح إيقاف نظام التحكم في االرتفاع
اضغط مفتاح اختيار االرتفاع إلى الموضع ”∧“. ●
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إبطال نظام التحكم باالرتفاع
عنـد ضغط مفتاح إيقاف نظام التحكم في االرتفاع 

OFF عندما تكون السيارة متوقفة.
سـيظهر مؤشـر إيقاف التحكم باالرتفاع OFF على 
شاشـة العرض المتعددة المعلومات، وسـيتم تثبيت 
ارتفاع السـيارة على الوضع الحالي. اضغط المفتاح 

مرة أخر إلعادة ضبط النظام على وضع التشغيل.

ظروف التشغيل ■
● . يجب أن يكون المحرك دائراً
ال بد من إيقاف تشغيل نظام التحكم في ارتفاع السيارة. ●
يجب اغالق جميع األبواب الجانبية والباب الخلفي. ●

تغيير وضع ارتفاع السيارة عندما يكون المحرك متوقفاً عن الدوران ■
إذا تم إيقاف تشغيل المحرك أثناء عملية خفض ارتفاع السيارة، سيتم مواصلة خفضه. ●
إذا تم إخراج أية أمتعة من السيارة أو إذا خرج أي من الركاب من السيارة خالل ٣٠ ثانية بعد ضبط مفتاح تشغيل  ●

المحرك على وضع اإليقاف، قد يتم خفض ارتفاع السيارة بواسطة وظيفة التسوية التلقائية.
ال يكون هناك أي تأثير عند تشغيل مفتاح اختيار االرتفاع عندما يكون المحرك متوقفاً عن الدوران. ●

■ L4 التغير التلقائي في ارتفاع السيارة عندما يكون مفتاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت مضبوطاً على الوضع
إذا تجاوزت سـرعة السـيارة km/h 3 (٣ كم/ساعة) أثناء القيادة على طريق غير مستو عندما يكون مفتاح التحكم 
. (لن يتغير وضع االرتفاع أثناء  فـي الدفـع بأربع عجالت في الوضع ”L4“، يتم اختيار وضع االرتفاع العالي تلقائياً

القيادة على طرق مستوية.)
التغير التلقائي في ارتفاع السيارة عندما يكون وضع االرتفاع العالي مختاراً ■

إذا تجاوزت سـرعة السـيارة km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في  ●
. الموضع ”H4“، يتم اختيار وضع االرتفاع العادي تلقائياً

إذا تجـاوزت سـرعة السـيارة km/h 50 (٥٠ كم/ سـاعة) عندما يكـون مفتاح التحكم بالدفـع بأربع عجالت  ●
 25 mm يتم تخفيض ارتفاع السـيارة بحيث يكون أعلى من ارتفاع الوضع العادي بمقدار ،“L4” في الموضع
(٢٥ مم). إذا انخفضت سـرعة السـيارة الى km/h 20 (٢٠ كم/سـاعة) أو أقل، يتم اسـتئناف وضع االرتفاع 

. العالي تلقائياً
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يادة
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٤

وضع االرتفاع اإلضافي ■
إذا انغرزت السيارة أو إذا تطلب نظام التحكم بالزحف زيادة ارتفاع السيارة، قد يتم اختيار وضع االرتفاع اإلضافي 

.L4 تلقائياً عندما يكون وضع االرتفاع العالي مختاراً ومفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع
يزداد ارتفاع السيارة أعلى من ارتفاع الوضع العالي بمقدار mm 20 (٢٠ مم)، أو أعلى من ذلك بقليل.

سيتم تغيير وضع االرتفاع اإلضافي إلى وضع االرتفاع العالي عندما: ●
تتجاوز سرعة السيارة km/h 10 (١٠ كم/ساعة).• 
 •.H4 يتم تغيير مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت إلى الموضع

إذا قمـت بسـحب مفتاح اختيار االرتفـاع إلى الموضع ”∨“ عندمـا يكون وضع االرتفاع اإلضافـي مختاراً، يتم  ●
اختيار وضع االرتفاع العادي.

● . ال يمكن اختيار وضع االرتفاع اإلضافي يدوياً
إيقاف نظام التحكم في االرتفاع ■

سيظل النظام في وضع اإليقاف إلى أن يتم ضغط مفتاح إيقاف التحكم في االرتفاع ”OFF“، حتى إذا كان مفتاح  ●
تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف.

حتـى لـو كان النظـام في وضع اإليقاف، سـيقوم النظام بالتدخل تلقائياً إذا تجاوزت سـرعة السـيارة السـرعات  ●
التالية.

km/h 30 (٣٠ كم/ساعة) في وضع االرتفاع العالي أو المنخفض• 
km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) في وضع االرتفاع العادي• 

وظيفة التسوية التلقائية ■
يتم ضبط السيارة الى ارتفاع محدد لكل وضع، بصرف النظر عن عدد الركاب ووزن البضائع.

إال انه ال يمكن أن ترتفع السيارة اذا تجاوزت حمولتها الحدود التالية: ●
لما يصل إلى ٤ ركاب* إضافة إلى حوالي kg 300 (٣٠٠ كجم) في الوضع العادي• 
لما يصل إلى ٤ ركاب* إضافة إلى حوالي kg 200 (٢٠٠ كجم) في الوضع العالي• 

*: معدل وزن الشخص الواحد kg 68 (٦٨ كجم)

إذا كانـت زيادة ارتفاع السـيارة عند اسـتعمال وضـع االرتفاع العادي غير ممكنة وإذا ظهر المؤشـر ”LO“ على  ●
. توخى مزيداً من الحذر عند القيادة بمثل هذا الوضع. الشاشة فإن ذلك يشير إلى أن حمولة السيارة ثقيلة جداً

إذا لـم تكن زيادة ارتفاع السـيارة ممكنة حتى بعد التفريغ، اسـحب مفتاح اختيار االرتفـاع إلى الموضع ”∨“ ثم 
اضغطـه إلـى الموضع ”∧“. إذا كنت ال زلت غير قادر على زيادة ارتفاع السـيارة، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك 

على وضع اإليقاف ثم اضبطه على وضع التشغيل مرة ثانية، وقم بإعادة المحاولة بعد ذلك.
عند إيقاف السيارة أثناء القيادة ■

تشغيل وظيفة التسوية التلقائية قد يؤدي إلى تغير ارتفاع السيارة. ال يدل هذا على وجود خلل.
إذا لم يتغير ارتفاع السيارة ■

إذا كانت السـيارة محملة بحمولة ثقيلة جداً، أو أصبحت األجزاء السـفلية من السـيارة مالمسـة لسطح الطريق، ال 
يمكن زيادة/ تخفيض ارتفاع السيارة.
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فـي الحـاالت التالية لن يعمل جهـاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالـة AHC على العجالت  ■
األربع

تم ضغط دواسة الفرامل لبضع ثوان أو أكثر عندما تكون السيارة متوقفة.  ●
ال يتم استعمال نظام التحكم في ارتفاع السيارة بصورة متكررة. ●
درجة حرارة سائل جهاز التعليق أقل من C°30- (-٣٠°م). ●
عند وجود الجليد على جهاز التعليق. ●
القيادة على طرق فيها مطبات قد تتسبب في استطالة جهاز التعليق بصورة كاملة. ●
إذا تـم لف عجلة القيادة بصورة مفاجئـة ألكثر من ٤/٣ الدورة مع كون نظام إبطال التروس التفاضلية المركزية  ●

مضبوطاً على وضع التشغيل.
التشغيل في الطقس البارد ■

 -15°C قد يسـتغرق تغيير ارتفاع السـيارة وقتـاً أطول اذا انخفضت درجة حرارة سـائل جهاز التعليق إلـى أقل من
(-١٥°م).

لن يعمل جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع عندما تنخفض 
درجة حرارة سائل جهاز التعليق إلى أقل من C°30- (-٣٠°م).

فـي هـذه الحالة لن يتغير ارتفاع السـيارة حتى لو تم ضغط مفتاح اختيار االرتفاع. عندما تتم قيادة السـيارة لمدة  ●
قصيـرة وترتفع درجة حرارة سـائل جهاز التعليق إلى حدود التشـغيل، سـيعمل جهاز التعليـق الذي يتحكم في 

ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع ويتغير ارتفاع السيارة تلقائياً إلى الوضع المختار.
إذا كانـت درجة حرارة سـائل جهاز التعليـق حوالي C°30- (-٣٠°م)، قد ال يمكن تغيير ارتفاع السـيارة حتى  ●

لو تم تشغيل جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع. في هذه 
الحالـة، اسـحب مفتاح اختيار االرتفاع إلى الموضع ”∨“ ثم اضغطه إلى الموضـع ”∧“ بعد القيادة لمدة قصيرة 

الختيار ارتفاع السيارة المرغوب.
توجيهات حول صف السيارة وإيقافها ■

. عند صف  ● عند إيقاف تشـغيل المحرك بعد القيادة على طرق وعرة مباشـرة، قد ينخفض ارتفاع السيارة تدريجياً
السـيارة في الكراج، تأكد من عدم وجود أي شـيء تحت السـيارة يمكن أن يكون على تماس مع الجزء السفلي 

من الهيكل. ستعود السيارة إلى االرتفاع المضبوط بعد تشغيل المحرك.
قد يتغير ارتفاع السـيارة عندما تتغير درجة الحرارة بعد إيقاف المحرك. سـتعود السـيارة إلى االرتفاع المضبوط  ●

بعد تشغيل المحرك.
ضوضاء صادرة من عمود نقل الطاقة الحركية ■

إذا تـم ضبـط ارتفاع السـيارة عندما تكون على منحـدر، أو عندما يكون ذراع تبديل السـرعات في وضع غير وضع 
االنتظار P أو وضع الالتعشيق N حين تكون السيارة متوقفة، قد تسمع صوتاً ناجماً عن تمدد وانكماش عمود نقل 

الطاقة الحركية. هذا ال يشير إلى وجود خلل.
تحذير يتعلق بخلل في جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع ■

إذا حـدث خلـل في جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع، يتم 
. ولكن قد ال يتحول النظام إلى الوضع العادي وفقاً لموضع الخلل. اختيار الوضع العادي تلقائياً

يتم عرض رسـالة التحذير على شاشـة العرض المتعددة المعلومات، وال يمكن تشغيل جهاز التعليق الذي يتحكم 
في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت األربع إلى أن يتم إصالح الخلل.

أوقف المحرك وقم بتشـغيله مرة أخر. اختفاء رسـالة التحذير يدل على عمل النظام بصورة صحيحة. إذا اسـتمر 
عرض رسالة التحذير، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة بأسرع ما يمكن.
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عند تغيير وضع ارتفاع السيارة ■
قبـل تخفيـض ارتفاع السـيارة، افحـص لتتأكد من عدم وجود أي شـخص تحت السـيارة أو حولهـا وتحقق من 

العوائق.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى احتباس أجزاء الجسم في السيارة مما يمكن أن يتسبب في وقوع حادث.

استعمال وضع االرتفاع العالي ■
ال ينبغي استعمال وضع االرتفاع العالي إال أثناء قيادة السيارة على الطرق الوعرة. بما أن مركز ثقل السيارة سوف 

يرتفع عند استعمال هذا الوضع، قد تصبح السيارة غير مستقرة عند االنعطاف الحاد متسببة في وقوع حادث.
عند رفع السيارة بالرافعة أو عند تركيب جنازير اإلطارات ■

قم بإيقاف تشـغيل نظام التحكم في االرتفاع والمحرك، وإال فقد يتم تغيير ارتفاع السـيارة بواسطة وظيفة التسوية 
التلقائية، مما قد يؤدي الى احتباس أي جزء من جسمك بالسيارة ووقوع حادث.

عند عبور األنهار ■
اختـر وضـع االرتفـاع العالـي وقـم بإيقـاف تشـغيل نظـام التحكـم فـي االرتفـاع. قـم بقيـادة السـيارة بسـرعة 
km/h 30 (٣٠ كم/سـاعة) أو أقل. وإال فقد يتغير ارتفاع السـيارة بسـبب وظيفة التسـوية التلقائية، مما يتسبب 

في وقوع حادث.
في حالة ضرورة قطر السيارة ■

اضبط ارتفاع السيارة على الوضع العادي وقم بإيقاف تشغيل نظام التحكم في االرتفاع،وإال فقد يتم تغيير ارتفاع 
السيارة بواسطة وظيفة التسوية التلقائية، مما قد يؤدي الى احتباس أي جزء من جسمك بالسيارة ووقوع حادث.

إذا انغرزت سيارتك في حفرة ■
قم بإيقاف تشـغيل نظام التحكم في ارتفاع السـيارة، وإال قد يتغير ارتفاع السـيارة بسبب وظيفة التسوية التلقائية، 

مما يتسبب في وقوع حادث.
عند تحميل البضائع على الحمالة السقفية لألمتعة ■

ال تقم باختيار الوضع العالي. عند تشـغيل عجلة القيادة فجأة، قد تفقد السـيارة توازنها بسـبب مركز الثقل العالي 
مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.
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عند إيقاف السيارة في أماكن يكون فيها ارتفاع السقف محدداً ■
بعـد خـروج الركاب من السـيارة أو إخراج األمتعـة منها، يصبح ارتفاع السـيارة أعلى بقليل مـن المعتاد. توخى 

. الحذر عندما يكون ارتفاع السقف محدداً
لتفادي تعرض السيارة لضرر ■

سيتم تغيير الوضع إلى الوضع العادي تلقائياً حتى إذا قمت باالنطالق بالسيارة في الوضع المنخفض. توخى  ●
. الحذر عندما يكون ارتفاع السقف محدداً

ال تقم باختيار وضع االرتفاع المنخفض عند القيادة على طرق أسطحها غير مستوية، حيث قد يتالمس الجزء  ●
السفلي من هيكل السيارة مع سطح الطريق.

أثناء قيادة السيارة على طرق فيها مطبات أو عبر الماء أو أثناء القطر، اضبط وضع الوصول بسهولة على وضع  ●
اإليقاف.

تفادي التغييرات السريعة في ارتفاع السيارة ■
بمـا أنه من المحتمل أن تسـخن المضخـة أكثر من الحدود الطبيعية. إذا قمت بتغيير وضع ارتفاع السـيارة، انتظر 

لبضع ثوان قبل محاولة تغييره مرة ثانية.



٣٣٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

نظام الدفع بأربع عجالت

قم باستعمال مفتاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت ومفتاح إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية 
المركزية الختيار األوضاع التالية لجهاز تحويل وضع الدفع والتروس التفاضلية المركزية.

مفتاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت
H4 (موضع السرعة العالية)  

القيادة العادية على جميع أنواع الطرق.
L4 (موضع السرعة المنخفضة)  

القيـادة التي تتطلب الحد األقصى من قوة السـحب 
مثـل صعود المرتفعات الشـديدة الميالن أو النزول 
علـى المنحدرات الشـديدة الميـالن أو القيادة على 

الطرق الوعرة أو المغطاة بالحصى، الخ.
بسـرعة  عجـالت  بأربـع  الدفـع  مؤشـر  سـيضيء 

منخفضة.

١
٢

٢



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٣٤

مفتاح إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية
قـم بإبطال التروس التفاضلية المركزية عند إخراج 
سـيارتك المنغرزة في الخنـدق أو عند القيادة على 

الطرق الزلقة أو الوعرة.
سيضيء مؤشر إبطال التروس التفاضلية المركزية.

لفـك إبطـال التـروس التفاضليـة المركزيـة، اضغط 
المفتاح مرة ثانية.

بعد إخراج سـيارتك من الخندق أو عند القيادة على 
الطـرق الزلقة أو الوعـرة، اضبط التـروس التفاضلية 

المركزية على وضع التشغيل.
L4و H4 التحويل بين

■ L4 إلى H4 التحويل من
أوقف السيارة كامال مع االستمرار في الضغط على دواسة الفرامل.  ١

.N قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق  ٢
.L4 اضغط مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت واضبطه على الموضع  ٣

حافظ على هذه الحالة الى أن يضيء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة بطيئة.
■ H4 الى L4 التحويل من

أوقف السيارة كامال مع االستمرار في الضغط على دواسة الفرامل.  ١
.N قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق  ٢

.H4 اضغط مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت للداخل ومن ثم قم بتدويره الى الموضع  ٣
حافظ على هذه الحالة الى أن ينطفئ مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة بطيئة.



٣٣٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

يمكن تشغيل مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت عندما ■
● .IGNITION ON مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل
● .N يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الالتعشيق
تكون السيارة متوقفة بالكامل. ●

مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة بطيئة ■
.L4 و H4 يومض المؤشر أثناء عملية تحويل وضع الدفع بين الموضع

نصيحة للقيادة على طرق زلقة ■
●  وذراع تبديل السـرعات الى المد L4 إذا قمـت بتحويـل مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت الى الموضع

2 من الوضع S أو وضع القيادة D (السيارات المجهزة بمقابض تغيير التروس) أثناء القيادة على الطرق الوعرة 
 TRC الشديدة الميالن، يتم التحكم في قوة الفرامل بصورة فعالة بواسطة نظام التحكم الفعال في قوة السحب

الذي يساعد السائق على التحكم في قوة القيادة الخاصة بالدفع بأربع عجالت.
قـم باختيـار المـد 1 من الوضع S أو وضع القيادة D (السـيارات المجهزة بمقابض تغييـر التروس) للحصول  ●

علـى أكبر قدر من عزم التدوير وقوة السـحب عندمـا تكون اإلطارات منغرزة أو أثنـاء النزول على المنحدرات 
الشديدة الميالن.

مؤشر تأمين التروس التفاضلية المركزية ■
يومض المؤشر أثناء عملية تأمين/فك تأمين التروس التفاضلية المركزية.

يمكن تشغيل مفتاح إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية عندما ■
● .IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل
تكون سرعة السيارة أقل من km/h 100 (١٠٠ كم/ساعة). ●

إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية ■
عنـد ضبط مفتـاح التحكم في نظام الدفع بأربع عجالت على الموضع L4 مع كون التروس التفاضلية المركزية  ●

. (يضيء ضوء إشارة إبطال  مضبوطة على وضع اإلبطال، يتم إيقاف نظام التحكم في ثبات السيارة VSC تلقائياً
(.VSC OFF التروس التفاضلية المركزية وضوء إشارة إيقاف نظام التحكم بثبات السيارة

عنـد عدم االنتهاء من العملية التشـغيل، يومض ضوء إشـارة إبطـال التروس التفاضلية المركزيـة. إذا لم ينطفئ  ●
المؤشـر عند قيامك بفك إبطال التروس التفاضلية المركزية، قم بقيادة السـيارة في خط مستقيم لألمام مع زيادة 

أو تخفيض سرعة السيارة أو قم بالقيادة للخلف.
إذا لـم يتـم إنهاء عملية إبطال/فك إبطال التروس التفاضلية المركزية ضمن ٥ ثوان عندما يكون نظام المحافظة  ●

على السـرعة المضبوطة تلقائياً مضبوطاً على وضع التشـغيل، قم بإلغاء نظام المحافظة على السرعة المضبوطة 
. تلقائياً

إذا كان مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة أو مؤشر إبطال التروس التفاضلية المركزية في حالة وميض ■
إذا ظل مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة في حالة وميض عند استعمال مفتاح التحكم في الدفع بأربع  ●

عجالت، قم بإيقاف السيارة تماماً وتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق N بإحكام وقم بتشغيل 
المفتاح مرة ثانية.

إذا تم تحريك ذراع تبديل السـرعات قبل إضاءة/انطفاء ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة، فقد  ●
ال يتـم تحويـل جهاز تحويل وضع الدفع بشـكل كامل. في مثل هـذه الحالة، يتم تحرير كل مـن عمودي الدفع 
األمامي والخلفي عن أجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية مما يجعل السـيارة تتحرك بغض النظر عن وضع ذراع 

تبديل السرعات. (في هذا الوقت، يومض المؤشر ويتم إصدار صوت التحذير.)
لـذا، تتحرك السـيارة بحرية حتى عند وجود جهاز نقل الحركة التلقائي في وضـع االنتظار P، مما قد يؤدي إلى 

إصابتك أو إصابة شخص ما بجروح خطيرة. يجب عليك إكمال عملية تغيير وضع الدفع.
إلكمال عملية التحويل، قم بإيقاف السيارة تماماً واضبط ذراع تبديل السرعات على وضع الالتعشيق N ثم تأكد 

من اكتمال عملية التحويل (يضيء/ينطفئ المؤشر).



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٣٦
إذا كانـت درجـة حرارة سـائل تبريـد المحرك منخفضـة جداً، قـد ال يتم تحويل نظـام التحكم فـي الدفع بأربع  ●

عجالت. عندما يصبح المحرك دافئاً، قم بتشغيل المفتاح مرة ثانية.
إذا ظل مؤشـر الدفع بأربع عجالت بسـرعة منخفضة أو مؤشـر إبطال التروس التفاضلية المركزية في حالة وميض 
حتى بعد تنفيذ العمليات المذكورة أعاله، فإنه قد يشير الى وجود خلل في المحرك أو في نظام الفرامل أو في نظام 
الدفع بأربع عجالت. في مثل هذه الحالة، قد ال تتمكن من تحويل وضع الدفع بين H4 و L4 وقد ال تعمل وظيفة 

إبطال التروس التفاضلية المركزية.
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.

أثناء القيادة ■
ال تقـم مطلقـاً بتحريك مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت عندما تنزلق اإلطارات. القيام بذلك قد يؤدي إلى 

وقوع حادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
عند إيقاف السيارة في موقف سيارات ■

إذا تم تحريك ذراع تبديل السرعات قبل إضاءة/انطفاء ضوء مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة، فقد ال 
يتم تحويل جهاز تحويل وضع الدفع بشكل كامل. في مثل هذه الحالة، يتم تحرير كل من عمودي الدفع األمامي 
والخلفـي عـن أجهزة توليد ونقل الطاقـة الحركية مما يجعل السـيارة تتحرك بغض النظر عـن وضع ذراع تبديل 

السرعات. (في هذا الوقت، يومض المؤشر ويتم إصدار صوت التحذير.)
لـذا، تتحرك السـيارة بحرية حتى عند وجود جهـاز نقل الحركة التلقائي في وضع االنتظـار P، مما قد يؤدي إلى 

إصابتك أو إصابة شخص ما بجروح خطيرة. يجب عليك إكمال عملية تغيير وضع الدفع.

لتفادي تعرض التروس التفاضلية المركزية للتلف ■
عند القيادة العادية على سطح الطريق الجاف والصلب، فك إبطال التروس التفاضلية المركزية. ●
فك إبطال التروس التفاضلية المركزية بعد إخراج اإلطارات المنغرزة أو بعد القيادة على الطرق الوعرة الزلقة. ●
ال تضغـط مفتـاح إبطال/فك إبطال التـروس التفاضلية المركزية أثناء االنعطـاف أو عند دوران اإلطارات في  ●

أماكنها بدون احتكاك.



٣٣٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

نظام التحكم بالزحف (المزود بوظيفة المساعدة على 
االنعطاف)

يسـمح لك هـذا النظام بالقيادة علـى الطرق الوعرة جداً بالسـرعة المنخفضة الثابتة دون ضغط دواسـة 
التعجيل أو دواسـة الفرامل. بهذا يتم تقليل فقدان قوة السـحب أو انزالق السيارة الى الحد األدنى أثناء 

القيادة على الطرق الزلقة، األمر الذي يسمح بالقيادة المستقرة.

مفتاح نظام التحكم بالزحف
ON/OFF مفتاح التشغيل/اإليقاف  

مفتاح اختيار السرعة  
المؤشرات  

يضيء مؤشـر نظام التحكم بالزحف ويومض ضوء 
إشارة االنزالق أثناء تشغيل هذا النظام.
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

يتـم عـرض حالـة تشـغيل نظـام التحكـم بالزحف 
العـرض  شاشـة  علـى  حاليـاً  المختـارة  والسـرعة 

المتعددة المعلومات.

١

٤

٣

٢



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٣٨

أوضاع السرعة
يتم شـرح بعـض التضاريـس النموذجيـة وأوضاع 

السرعة الموصى بها في الجدول التالي.
١
٢ ٣ ٤

٥

حالة الطريقالوضع
مغطى بالصخور والحصى (منحدر) ومتموج (منحدر)منخفضة

متموج (مرتفع)

مغطى بالثلج أو الوحل أو الحصى (مرتفع) أو الرمال أو الغبار 
أو األعشاب ومتموج (مرتفع)

منخفضة متوسطة
متوسطة

عالية متوسطة
عالي

وظيفة المساعدة على االنعطاف
تقوم هذه الوظيفة بتعزيز أداء السـيارة أثناء االنعطاف الحاد وفقاً لحالة تشـغيل عجلة القيادة. إنها تحافظ 
على سـرعة السـيارة الثابتة أثناء القيادة وتقلل عدد اللفات المطلوبة للقيام باالنعطاف حين يتطلب األمر 

لف عجلة القيادة باالتجاه المعاكس.
اضغـط مفتـاح المسـاعدة علـى االنعطـاف أثنـاء 

تشغيل نظام التحكم بالزحف.
سيضيء مؤشر وظيفة المساعدة على االنعطاف.

لضبـط النظام على وضـع اإليقاف، اضغـط المفتاح 
مرة ثانية.



٣٣٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عند إيقاف تشغيل النظام
نظام التحكم بالزحف 

اضغـط مفتاح التشـغيل/اإليقاف ON/OFF أثناء تشـغيل نظام التحكم بالزحف. عنـد ضبط المفتاح 
على وضع اإليقاف، سينطفئ مؤشر االنزالق ومؤشر وظيفة المساعدة على االنعطاف (إذا كانت وظيفة 
المسـاعدة على االنعطاف في وضع التشغيل)، ويومض مؤشـر نظام التحكم بالزحف الى أن يتم إيقاف 
تشغيل النظام تماماً، ويتم عرض الرسالة التي تشير الى أن نظام التحكم بالزحف في وضع اإليقاف على 

شاشة العرض المتعددة المعلومات لبضع ثوان. 
عند الرغبة في إيقاف النظام أثناء قيادة السـيارة، أوقف السـيارة قبل انطفاء مؤشـر نظام التحكم بالزحف 

أو قم بالقيادة بحذر شديد.
وظيفة المساعدة على االنعطاف  

اضغـط مفتـاح المسـاعدة علـى االنعطاف أثناء تشـغيل وظيفة المسـاعدة علـى االنعطـاف. عند ضغط 
المفتاح، سـينطفئ مؤشـر وظيفة المسـاعدة على االنعطاف، ويتم عرض رسالة تشير إلى أنه قد تم ضبط 
وظيفة المسـاعدة علـى االنعطاف على وضع اإليقاف على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات لبضع 

ثوان.

يمكن تشغيل نظام التحكم بالزحف ووظيفة المساعد على االنعطاف عندما ■
نظام التحكم بالزحف 
● . يكون المحرك دائراً
● .“N” أو وضع الالتعشيق “P” يكون ذراع تبديل السرعات في أي وضع غير وضع االنتظار
● .“L4” يكون مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت في الوضع
● . يكون باب السائق مغلقاً
وظيفة المساعدة على االنعطاف 
يكون نظام التحكم بالزحف مضبوطاً على وضع التشغيل ●
ال تكون التروس التفاضلية المركزية في وضع اإلبطال ●
ال يتم تعشيق كل من دواسة التعجيل والفرامل ●
يكـون ذراع تبديـل السـرعات فـي أي وضع غيـر وضع االنتظـار ”P“ أو وضـع الرجوع للخلـف ”R“ أو وضع  ●

.“N” الالتعشيق
يتم لف عجلة القيادة كامالً ●



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٤٠
إلغاء النظام التلقائي ■

نظام التحكم بالزحف 
في الحاالت التالية، سـيتم إصدار الصوت اإلشـاري بصورة متقطعة واإللغاء التلقائي لنظام التحكم بالزحف. في 
هذه الحالة، يومض مؤشـر نظام التحكم بالزحف ثم ينطفئ، وينطفئ مؤشـر وظيفة المسـاعدة على االنعطاف (إذا 
كانـت وظيفـة المسـاعدة على االنعطاف في وضع التشـغيل)، ويتم عرض رسـالة تشـير إلى أنه قد تـم ضبط نظام 

التحكم بالزحف على وضع اإليقاف على شاشة العرض المتعددة المعلومات لبضع ثوان.
● .“N” أو إلى وضع الالتعشيق “P” عند تحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار
● .“H4” عند ضبط مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت على الموضع
عند فتح باب السائق. ●
وظيفة المساعدة على االنعطاف 

عنـد إبطال التروس التفاضلية المركزية، سـيتم إصدار الصوت اإلشـاري بصورة متقطعة وإلغاء وظيفة المسـاعدة 
. في هذه الحالة، سـينطفئ مؤشـر وظيفة المساعدة على االنعطاف، ويتم عرض رسالة تشير  على االنعطاف تلقائياً
إلى أنه قد تم ضبط وظيفة المسـاعدة على االنعطاف على وضع اإليقاف على شاشـة العرض المتعددة المعلومات 

لبضع ثوان.
قيود على استعمال الوظائف ■

نظام التحكم بالزحف 
فـي الحاالت التالية، يمكن اسـتعمال نظام التحكم في الفرامل للقيادة على المنحدرات بسـرعة ثابتة. ولكن ال  ●

يمكن استعمال نظام التحكم بالمحرك عند القيادة على المرتفعات بسرعة ثابتة.
عند التحويل إلى وضع االنطالق بالسيارة بالترس الثاني• 

. في هذه الحالة، سـيومض مؤشـر نظام  ● فـي الحـاالت التالية، سـيتم إيقاف التحكـم بالمحرك والفرامـل مؤقتاً
التحكم بالزحف.

 •. عندما تتجاوز سرعة السيارة km/h 25 (٢٥ كم/ساعة) تقريباً
وظيفة المساعدة على االنعطاف 

. في هذه الحالة سـيومض مؤشر  في الحاالت التالية، سـيتم إيقاف تشـغيل وظيفة المسـاعدة على االنعطاف مؤقتاً
وظيفة المساعدة على االنعطاف.

● . عندما تتجاوز سرعة السيارة km/h 10 (١٠ كم/ساعة) تقريباً
● .“R” عند تحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الرجوع للخلف

عند تشغيل نظام التحكم بالزحف بشكل مستمر ■
إذا تم اسـتعمال نظام التحكم بالزحف بشـكل مستمر لمدة طويلة، سيتم إصدار الصوت اإلشاري، ويتم عرض  ●

رسـالة تشـير الى وجود خلل في النظام على شاشـة العرض المتعددة المعلومات، سينطفئ مؤشر نظام التحكم 
بالزحف، ولن يمكن تشـغيله مؤقتاً بسـبب زيادة سـخونة نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية. في هذه الحالة، قم 
 TRC بإيقاف السـيارة في مكان آمن على الفور، وانتظر إلى أن يبرد نظام المحرك بدرجة كافية وينطفئ المؤشـر

OFF. (في هذه األثناء، تكون القيادة العادية ممكنة.)

إذا تم اسـتعمال نظام التحكم بالزحف بشـكل مسـتمر لمدة طويلة، سـيتم إصدار الصوت اإلشاري، ويتم إلغاء  ●
النظام مؤقتاً، ويتم عرض رسالة تشير إلى وجود خلل فيه على شاشة العرض المتعددة المعلومات بسبب زيادة 
سـخونة جهـاز نقل الحركة التلقائي أكثر من الحدود الطبيعية. قم بإيقاف السـيارة في مـكان آمن إلى أن تختفي 

الرسالة عن الشاشة.



٣٤١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عند ضغط دواسة التعجيل أثناء تشغيل نظام التحكم بالزحف ■
. (← ص ٣٤٣) يعمل نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة في وضع 

األصوات واالهتزازات الناشئة عن نظام التحكم بالزحف ■
قد تسـمع صوتاً صادراً من حجيرة المحرك عند بدء تشـغيل المحرك أو بعد بدء االنطالق بالسـيارة مباشـرة. ال  ●

يدل هذا الصوت على وجود خلل في نظام التحكم بالزحف.
قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشـغيل نظام التحكم بالزحف. ال تشـير أي من هذه الظروف إلى وجود  ●

خلل.
قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة.• 
قد تسمع صوتاً صادراً من الموتور بعد إيقاف السيارة.• 

عند وجود خلل في النظام ■
ستضيء أضواء التحذير و/أو يتم عرض رسائل التحذير. (← ص ٥٧٩، ٥٨٦)

عند استعمال نظام التحكم بالزحف ووظيفة المساعدة على االنعطاف ■
ال تعتمد على نظام التحكم بالزحف ووظيفة المسـاعدة على االنعطاف فقط. ال يقوم هذا النظام بتوسـيع حدود 

أداء السيارة. قم دائماً بفحص ظروف الطريق بعناية وقيادة السيارة بصورة آمنة.
هذه الحاالت قد تؤدي الى عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة ■

أثناء القيادة على الطرق التالية، ال يتمكن النظام من المحافظة على السـرعة المنخفضة الثابتة، مما قد يؤدي الى 
وقوع حادث:

المنحدرات/المرتفعات الشديدة الميالن. ●
● . السطوح غير المستوية أبداً
● .الطرق المغطاة بالثلج أو سطوح زلقة أخر

عند استعمال وظيفة المساعدة على االنعطاف ■
وظيفة المسـاعدة على االنعطاف تقوم بتعزيز أداء السـيارة عند االنعطاف أثناء القيادة على الطرق الوعرة. قد ال 

تؤثر هذه الوظيفة على أداء السيارة كثيراً عند القيادة على الطرق المعبدة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٤٢

نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة

نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة هو نظام يعزز القدرة على القيادة على الطرق الوعرة.
عند إيقاف تشغيل نظام التحكم بالزحف 

قـم باختيـار وضع يتالئم، إلى أقرب درجة ممكنة، مع نوع التضاريس التي تقود السـيارة عليها من بين ٥ 
أوضاع ضبط. 

يمكن الحصول على أفضل درجة من السيطرة على الفرامل تبعاً للوضع المختار.
عند تشغيل نظام التحكم بالزحف 

.(AUTO الوضع التلقائي) يتم اختيار وضع مالئم ألحوال الطريق تلقائيا بواسطة ضغط دواسة التعجيل
مفتاح/مؤشرات نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة

مفتاح اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة  
مؤشـر نظام اختيار الوضع المالئـم لتضاريس   

مختلفة
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

تقـوم بعـرض معلومـات الحالة بما فيهـا حالة 
التشغيل والوضع المختار من التضاريس. 

١

٢٣



٣٤٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

األوضاع القابلة لالختيار
عنـد إيقاف تشـغيل نظام التحكم بالزحف، يمكن اختيار أحد األوضـاع المالئم ألحوال الطريق من بين 

األوضاع الخمسة التالية.
 
 
 
 
 

١
٢ ٣ ٤

٥

ظروف الطريقالوضع
مناسب للطرق الموحلة والمغطاة بالرمال والطرق المغطاة بالثلج 

والمسارات الترابية وغيرها من الطرق الموحلة أو الزلقة
مناسب لظروف الطرق الزلقة التي تتكون من خليط من التراب والصخور 

غير الثابتة
مناسب لطرق توجد عليها مطبات كثيرة مثل طرق متموجة.

مناسب لطرق توجد عليها مطبات كثيرة مثل طرق متموجة أو صخرية.
مناسب للتضاريس الصخرية

عنـد تشـغيل نظام التحكـم بالزحف، يتم اختيار أفضل وضـع تلقائيا وفقا لوضع نظـام التحكم بالزحف 
المختار.

الظروف المطلوبة لبدء تشغيل نظام التحكم في اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة
عنـد تلبية جميع الظروف التالية، سـيضيء مؤشـر نظام اختيـار الوضع المالئم لتضاريـس مختلفة ويتم 
عرض شاشـة اختيار الوضع على شاشـة العرض المتعددة المعلومات ويتم بدء تشغيل نظام التحكم في 

اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة.
● .“L4” يكون مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت في الموضع
●  VSC ونظام التحكم في ثبات السـيارة TRC يكـون كل مـن نظام التحكـم الفعال في قوة السـحب

مضبوطين على وضع اإليقاف



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٤٤

تغيير األوضاع
قـم باختيـار الوضـع المرغـوب باسـتعمال مفتاح 
اختيـار الوضـع المالئـم لتضاريـس مختلفـة أثناء 
تشـغيل نظـام التحكم فـي اختيار الوضـع المالئم 

لتضاريس مختلفة.
بعد تأكيد الوضع، سيتم عرض اسم الوضع مما يشير 

الى تشغيل ذلك الوضع.

إلغاء النظام التلقائي ■
. في الحاالت التالية، سينطفئ مؤشر نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة، ويتم إلغاؤه تلقائياً

● .“H4” عند ضبط مفتاح التحكم في الدفع بأربع عجالت على الموضع
● .VSC ونظام التحكم في ثبات السيارة TRC عند إيقاف تشغيل نظام التحكم الفعال في قوة السحب

عندما يكون من الصعب توليد قوة سحب كافية ■
يوفـر وضـع  أكبر قدر من منـع انزالق اإلطارات، يليها بعـد ذلك وضع  ثم وضع 

.  ووضع  ووضع 
يمكن تحسـين القدرة على القيادة من خالل اختيار وضع يقدم أقل قدر من االنزالق عن الوضع المسـتخدم حاليا 
إذا كان مقدار االنزالق كبيرا، أو بالعكس باختيار وضع يوفر مقدارا كبيرا من انزالق اإلطارات عن الوضع الحالي 

إذا كان مقدار االنزالق صغيرا.
عندما تكون السيارة منغرزة ■

تحويل جهاز تحويل وضع الدفع والتروس التفاضلية
لتشغيل الوظائف التالية، ارجع إلى الصفحات التالية.

نظام الدفع بأربع عجالت (← ص ٣٣٣) ●
إبطال التروس التفاضلية المركزية (← ص ٣٣٤) ●

عندما يعمل نظام الفرامل بصورة مستمرة ■
 TRC قد يصبح نظام الفرامل سـاخناً بشـكل مفرط. في هذه الحالة، سـيتم إصدار صوت إشاري ويومض المؤشر
. في هذه الحالة، قم بإيقاف السيارة في مكان  OFF ولن يعمل نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة مؤقتاً

آمن على الفور، وانتظر الى أن يبرد نظام المحرك بدرجة كافية. 
(يمكنك مواصلة القيادة العادية بدون مشكلة.)

بعد قليل، سينطفئ المؤشر TRC OFF ويمكن استعمال نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة.
عند وجود خلل في النظام ■

يضيء ضوء إشارة االنزالق. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.



٣٤٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عند استخدام نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حادث قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات الخطيرة:

مـن المحتمـل أن يكـون الوضـع المختار ليـس هو األكثـر مالئمة لظـروف الطريـق مثل التـدرج واالنزالق  ●
والتموج، الخ. (← ص ٣٤٣)

ليـس الغـرض من نظام اختيار الوضـع المالئم لتضاريس مختلفـة هو زيادة قدرات السـيارة. افحص ظروف  ●
الطريق بعناية مسبقا، وقم بقيادة السيارة بأمان وانتباه.

تنبيهات احتياطية حول االستخدام ■
نظـام اختيـار الوضع المالئم لتضاريـس مختلفة مصمم لالسـتعمال أثناء القيادة على الطـرق الوعرة. ال تحاول 

.استعمال النظام في ظروف قيادة أخر



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٤٦

شاشة مراقبة تضاريس مختلفة

شاشـة مراقبة تضاريس مختلفة تسـاعد السـائق على فحص المناطق المحيطة بالسـيارة. وذلك يساعد 
السـائق علـى تحديـد حاالت المناطق المحيطة بسـيارته في تشـكيلة واسـعة من الظـروف، عند تقدير 

. الحاالت أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو التحقق من العوائق عند إيقاف السيارة مثالً

عند استخدام شاشة مراقبة التضاريس المختلفة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حادث قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات الخطيرة.

. قم بقيادة السيارة بعناية مع الحرص على ضمان  ● ال تعتمد على شاشة مراقبة التضاريس المختلفة وحدها أبداً
سـالمة المنطقـة المحيطة بها والواقعة وراءها بشـكل مباشـر كما هو متبع مع السـيارات غيـر المجهزة بتلك 

.التجهيزات. توخى الحرص الشديد لتجنب السيارات المصفوفة والعوائق األخر
بسـبب خصائص عدسـة الكاميرا، فإن الموقع الفعلي والبعد الفعلي لألشـخاص والعوائق األخر سـتكون  ●

مختلفـة عـن تلك التي تظهر على شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة. قم بالتأكد من سـالمة المنطقة المحيطة 
بك بشكل مباشر قبل القيادة.

ال تقـم بالقيـادة مع النظر إلى الشاشـة فقط. عند القيادة احـرص على التأكد من سـالمة المنطقة المحيطة بك  ●
بشكل مباشر كالنظر إلى المنطقة مباشرة وفي مرايا السيارة.

في درجات الحرارة المنخفضة، قد تصبح الشاشة معتمة أو قد تصبح الصور غير واضحة. ●
قد تتشـوه صور األجسـام المتحركة على وجه الخصوص أو تختفي عن الشاشـة. ولذلك احرص على قيادة 

السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بها مباشرة بالنظر.

شاشات مراقبة التضاريس المختلفة
يمكن اختيار الشاشات التالية باالعتماد على ظروف القيادة.

الشاشـات التي يمكن اختيارها تختلف وفقاً للظروف مثل وضع جهاز نقل الحركة وسـرعة السيارة. • 
(← ص ٣٥٢)

يمكن تحويل الشاشة من شاشة المنظر العادي إلى شاشة المنظر العريض وذلك اعتماداً على الشاشة • 
المعروضة.



٣٤٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

■ L4 الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع
عند تفحص المنطقة الموجودة أمام السيارة وعلى جانبيها ●
المنظـر األمامـي والمنظـر الجانبـي المـزدوج  المنظر األمامي والمنظر الجانبي المزدوج 

(األمامي مكبر)

← ص ٣٥٥← ص ٣٥٥
عند تفحص حالة سطح الطريق تحت السيارة ●
السـيارة   تحـت  الموجـودة  التضاريـس  منظـر 

والمنظر الجانبي المزدوج
السـيارة   تحـت  الموجـودة  التضاريـس  منظـر 

والمنظر الجانبي المزدوج (األمامي مكبر)

← ص ٣٥٩← ص ٣٥٩



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٤٨

عند تفحص المنطقة الموجودة خلف السيارة ●
المنظر الخلفي العريض المنظر الخلفي والمنظر الجانبي المزدوج 

← ص ٣٦١← ص ٣٦١
■ H4 الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع

عند تفحص المنطقة الموجودة أمام السيارة (المنظر البانورامي والمنظر األمامي العريض) ●
← ص ٣٦٣

عند تفحص المنطقة الموجودة على جانبي السيارة (المنظران الجانبيان) ●
← ص ٣٦٥



٣٤٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عند تفحص المنطقة الموجودة خلف السيارة ●
المنظر الخلفي العريض المنظر البانورامي والمنظر الخلفي 

← ص ٣٦٨← ص ٣٦٨
عنـد تفحـص المنطقة الموجودة علـى جانبي السـيارة وأمامها وخلفها (حين تكـون مرايا الرؤية  ●

الخلفية الخارجية مثنية)
المنظر الخلفي والمنظر الجانبي المنظر األمامي العريض والمنظر الجانبي 

← ص ٣٧٤← ص ٣٧٤
المنظران الجانبيان 

← ص ٣٧٤



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٥٠

استخدام شاشة مراقبة التضاريس المختلفة
عرض شاشة مراقبة التضاريس المختلفة ■

سـيتم عرض شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة عند ضغط مفتاح VIEW حين يكون مفتاح تشـغيل 
.IGNITION ON المحرك في وضع التشغيل

عندمـا تتجـاوز سـرعة السـيارة حـداً معيناً في مـدة زمنيـة معينة، تتـم العودة إلى شاشـة عـرض التوجيه أو 
المعلومات.

تختلف المدة التي يتم عرض شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة فيها اعتماداً على أمور مثل سـرعة السيارة. 
(← ص ٣٥٥)

VIEW مفتاح  
الشاشة  

١ ٢



٣٥١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عمليات تشغيل المفاتيح ■
يمكن تغيير وضع الشاشة أو تهيئات الشاشة على بعض الشاشات باستعمال المفاتيح.

مفتاح وضع العرض التلقائي ●
عندمـا يتـم تشـغيل وضع العـرض التلقائـي، يتم عرض شاشـة مراقبـة التضاريـس المختلفة في 

.VIEW الظروف التالية حتى إذا لم يتم تشغيل مفتاح
 •N أو وضع الالتعشيق D يتم تحويل ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة
تنخفض سرعة السيارة أثناء القيادة إلى حوالي km/h 10 (١٠ كم/ساعة) أو أقل (إال عندما • 

(R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف
بيـن  التلقائـي  العـرض  وضـع  يتحـول 
وضعي التشـغيل واإليقاف كلمـا تم اختيار 

.
عندمـا يكـون وضـع العـرض التلقائـي في 
علـى  المؤشـر  يضـيء  التشـغيل،  وضـع 

األيقونة.
حتـى عندما يكـون وضع العـرض التلقائي 
فـي وضـع التشـغيل، يظـل تغييـر الشاشـة 

.VIEW ممكناً بضغط مفتاح
المؤشر

مفاتيح اختيار الشاشة ●
يمكـن ضغط المفاتيح التالية أو اختيارها لتبديل شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة وللتبديل من 

شاشة المنظر العادي إلى شاشة المنظر العريض.
وظيفة المفتاحالمفتاح

VIEW تغيير شاشة (← ص ٣٥٢)مفتاح

التبديل بين شاشة المنظر الخلفي العريض والمنظر مفتاح اختيار وضع الزاوية
العريض (← ص ٣٦١، ٣٦٣)

التضاريس الموجودة 
تحت السيارة

التبديل بين المنظر األمامي ومنظر التضاريس الموجودة 
تحت السيارة (← ص ٣٥٥، ٣٥٩)



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٥٢

تغيير شاشة مراقبة التضاريس المختلفة
يمكـن تغيير عرض الشاشـة باسـتخدام األزرار كما يلي حين تكون شاشـة مراقبـة التضاريس المختلفة 
معروضـة. (تختلف الشاشـات التي يمكن عرضها اعتمـاداً على مواضع ذراع تبديل السـرعات ومفتاح 

التحكم بالدفع بأربع عجالت)
■ L4 الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع

. : اضغط 
: اختر 
: اختر 

: قم بتحريك ذراع تبديل السرعات



٣٥٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

١

٣

٥

٢

٤

٦

*

*

*

المنظـر األمامي والمنظـر الجانبي المزدوج:   
← ص ٣٥٥

منظـر التضاريـس الموجـودة تحت السـيارة   
والمنظر الجانبي المزدوج: ← ص ٣٥٩

المنظـر األمامـي والمنظر الجانبـي المزدوج   
(األمامي مكبر): ← ص ٣٥٥

السـيارة  تحـت  الموجـودة  التضاريـس  منظـر   
والمنظـر الجانبـي المزدوج (األمامـي مكبر): 

← ص ٣٥٩
المنظـر الخلفـي والمنظـر الجانبـي المزدوج:   

← ص ٣٦١
المنظر الخلفي العريض: ← ص ٣٦١  

*: يمكن تبديل الشاشة بواسطة لمس الصورة الملتقطة بالكاميرا على الشاشة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٥٤

■ H4 الشاشات عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع
. : اضغط 

: اختر 
: قم بتحريك ذراع تبديل السرعات

١

٣

٤

٢

٥

١*

١* ٢*

شاشة التوجيه، شاشة تهيئات المعلومات،   
الخ

المنظران الجانبيان: ← ص ٣٦٥  
المنظر البانورامي والمنظر األمامي   

العريض: ← ص ٣٦٣

المنظر البانورامي والمنظر الخلفي:   
← ص ٣٦٨

المنظر الخلفي العريض: ← ص ٣٦٨  

*١: تختلف الشاشة المعروضة عندما تكون مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مطوية.

*٢: يمكن تبديل الشاشة بواسطة لمس الصورة الملتقطة بالكاميرا على الشاشة.



٣٥٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عرض شاشة مراقبة التضاريس المختلفة ■
تتغيـر المـدة التي يتم عرض شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة فيها كما يلي اعتماداً على سـرعة السـيارة حين يتم 

.VIEW ضغط مفتاح
يتم عرض شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة إذا كانت سـرعة السـيارة حوالي km/h 20 (٢٠ كم/ساعة) أو أقل 

عند ضغط مفتاح الكاميرا.
عند وصول سـرعة السـيارة إلى أعلى من km/h 20 (٢٠ كم/سـاعة) تقريبا، يتم إلغاء شاشـة مراقبة التضاريس 

المختلفة.
عرض الشاشة ووظائفها

تقوم شاشـات مراقبة التضاريس المختلفة المتعددة بعرض المعلومات للمساعدة في العديد من أوضاع 
القيادة المختلفة، كما عند التأكد من عدم وجود عوائق عند التحريك إلى األمام أو الخلف، أو عند تقدير 

. أوضاع سطح الطريق عند القيادة على الطرق الوعرة مثالً
المنظر األمامي والمنظر الجانبي المزدوج ■

يمكن اسـتعمال المنظر األمامي والمنظر الجانبي المزدوج لتفحص المنطقة الموجودة حول مقدمة 
السيارة.

باإلضافة إلى عرض صورة مقدمة السـيارة، يتم عرض خطوط التوجيه في صورة مشـتركة لتكون • 
مرجعاً عند اختيار االتجاه الذي تريد التقدم فيه.

إذا تم ضغط مفتاح VIEW حين تكون الشاشة معروضة، تتحول الشاشة من العرض العادي إلى • 
العرض المكبر. (ضغط المفتاح مرة ثانية يؤدي إلى عودة الشاشة إلى العرض العادي)

إذا تـم لـف عجلة القيادة °270 (٢٧٠ درجة) أو أكثر، يتـم عرض خطوط التوجيه والمعلومات • 
. األخر التي تساعد على االنعطاف تلقائياً



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٥٦

شرح الشاشة ●

٥
٤ ٨ ٧ ٦ ٥

٣٢١٤

١٠

١١

١٢

٩

مفتـاح اختيـار منظـر التضاريـس الموجـودة   
تحت السيارة

يتـم التبديـل بيـن عرض المنظـر األمامـي ومنظر 
التضاريـس الموجـودة تحـت السـيارة كلمـا تـم 

اختيار المفتاح.
مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي  

← ص ٣٥١
شاشة مقياس الميل/االنزالق  

يتم عرض درجة ميل السـيارة المقدرة أو اإلشارة 
إلى انزالق اإلطارات. (← ص ٣٥٧)

خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)  
تشير إلى عرض السـيارة بما في ذلك مرايا الرؤية 

الخلفية الخارجية.
متـر)   ٠٫٥)  0.5 m مسـافة  توجيـه  خـط   

(أحمر)
خط توجيه مسافة m 1 (١ متر) (أزرق)  

خط توجيه مسافة m 2 (٢ متر) (أزرق)  
البنـود  إلى  تبين المسـافة المقـدرة من حافة 

السيارة األمامية.
خط مسار اإلطارات األمامية (أصفر)  

يبين مسـار اإلطارات األمامية المتوقع وفقاً لموضع 
عجلة القيادة.

خط توجيه التحرك إلى األمام (أزرق)  
يبيـن مسـار اإلطـارات المتوقع في أضيـق انعطاف 

ممكن.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)  
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)  

البنـود  و  تبين مواقع اإلطارات المقدرة على 
الصورة.

خط مسار اإلطارات الخلفية (أصفر)  
يبين مسار اإلطارات الخلفية المتوقع.



٣٥٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

وظيفة تدوير شاشة المنظر األمامي ●
.L4 تعمل هذه الوظيفة عندما يكون مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت في الموضع

يتـم تعديل صـورة المنظر األمامي تلقائيـاً بحيث تصبح متوازية لمسـاعدة السـائق على تفحص 
أوضاع سطح الطريق بغض النظر عن زاوية ميل السيارة.

مقياس الميل ●
يقوم مقياس الميل بعرض زاوية ميل السيارة 
من األمام والخلف واليسـار واليمين ضمن 

نطاق درجة صفر إلى حوالي ٣٠ درجة.
األمـام  فـي  الميـل  درجـة  عالمـات   

والخلف
األمـام  فـي  السـيارة  ميـل  درجـات  تبيـن 

والخلف.
اليسـار  علـى  الميـل  درجـة  عالمـات   

واليمين

١

٢٢

٣

تبين درجات ميل السيارة على اليسار واليمين.
المؤشر  

يبين درجة ميل السيارة بالمقارنة مع خط يوازيها.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٥٨

شاشة االنزالق ●
عنـد اكتشـاف انـزالق اإلطـارات، تتحول 
منطقـة عـرض مقيـاس الميـل إلـى شاشـة 

االنزالق تلقائيا.
مؤشر اإلطار  

تتـم اإلشـارة إلـى مواقـع اإلطـارات التي 
تـدور فـي أماكنهـا بـدون احتـكاك باللون 
التحكـم  نظـام  تشـغيل  (أثنـاء  األصفـر. 
بالزحف، تتم اإلشارة إلى جميع اإلطارات 

باللون األصفر.)

١ ٢

٣
الشاشة المنبثقة الخاص بمستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس  

يتم عرضها عند اكتشاف عائق أثناء تشغيل مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس.
الشاشـة المنبثقة الخاصة بوظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA (إذا كانت سـيارتك   

مجهزة بها)
.RCTA يتم عرضها عند اقتراب سيارة من الجانب الخلفي األيمن/األيسر أثناء تشغيل وظيفة

شاشة المنظر األمامي والمنظر الجانبي المزدوج ■
.N أو في وضع الالتعشيق D يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة

وظيفة تدوير شاشة المنظر األمامي ■
ميالن السيارة المبين على الشاشة قد يختلف عن الحالة الفعلية. ●
عندما يتم عرض الشاشة بعد تدويرها، قد ال تظهر زوايا واقية الصدمات األمامية على الشاشة. ●

شاشة مقياس الميل ■
تبين الشاشة درجات ميل السيارة عن طريق حركة المؤشر ودوران صورة السيارة. ●
يتغير لون عالمات درجة الميل إلى األمام والخلف واليسار واليمين وفقاً لميالن السيارة الحالي. ●
بعد ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل IGNITION ON، ال يتم عرض درجة الميل إلى أن يتم  ●

تحديد مثل هذه المعلومات.
درجـة الميـل التي يتم عرضها على مقياس الميل هي إشـارة تقريبية فقط وقد تختلف عـن درجة الميل التي يتم  ●

.قياسها باستخدام أدوات أخر
شاشة مقياس الميل/االنزالق ■

عندما يقوم مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس أو وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA (إذا كانت 
سـيارتك مجهزة بها) باكتشـاف وجود عائق أو سـيارة أخر، تظهر رسـالة تحذير في منطقة عرض شاشـة مقياس 

الميل/االنزالق.



٣٥٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة والمنظر الجانبي المزدوج ■
يتم عرض خطوط تبين موقع السـيارة واإلطارات الحالي في صورة مشـتركة على لقطة مأخوذة على 
بعد حوالي m 3 (٣ أمتار) وراء موقع السـيارة الحالي وتسـاعد السـائق على تفحص أوضاع الطريق 

تحت السيارة أو تحديد موقع اإلطارات األمامية.

١١ ٢٢

٣

موقع السيارة الحالي  
الصـورة التـي يتـم عرضها في منظـر التضاريس الموجودة تحت السـيارة (صورة مأخـوذة على بعد   

حوالي m 3 (٣ أمتار) وراء موقع السيارة الحالي)
موقع السيارة حين تم التقاط الصورة (على بعد حوالي m 3 (٣ أمتار) وراء موقع السيارة الحالي)  

عرض منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة ●
. عندما يكون المنظر األمامي معروضاً، أوقف السيارة بشكل كامل ثم اضغط 

ضغط  مرة أخر يؤدي إلى عرض المنظر األمامي على الشاشة من جديد.
شرح الشاشة ●

اإلطـارات  موقـع  إشـارة  خطـوط   
(سوداء)

تبين موقع اإلطارات األمامية المقدر.
خطوط إشارة موقع السيارة (زرقاء)  

تبين موقع السيارة المقدر.
األيقونة (تومض)  

التضاريـس  منظـر  شاشـة  أن  إلـى  تشـير 
الموجـودة تحـت السـيارة تعـرض صورة 

قديمة.

١ ٢ ٣



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٦٠

منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة والمنظر الجانبي المزدوج ■
● .N أو في وضع الالتعشيق D يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة
عندما يكون منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة معروضاً، تعود الشاشة تلقائياً إلى عرض المنظر األمامي  ●

إذا وصلت سرعة السيارة إلى حوالي km/h 5 (٥ كم/ساعة) أو أعلى.
● . في الحاالت التالية، ال يكون تشغيل مفتاح اختيار منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة ممكناً

لم يتم إيقاف السيارة بشكل تام• 
لم تتم القيادة لمسافة محددة أو أكثر منها بعد تشغيل المحرك• 
لـم تتم القيادة لمسـافة محددة أو أكثر منها بعد تحويـل مفتاح التحكم بنظام الدفع بأربع عجالت إلى الوضع • 

L4

في الحاالت التالية، قد ال يعمل النظام بشكل عادي أو قد يكون التحويل إلى منظر التضاريس الموجودة تحت  ●
السيارة غير ممكن.

الطريق مغطى بالثلج• 
في الليل والطريق غير مضاء• 
هناك أوساخ أو مواد غريبة ملتصقة على عدسة الكاميرا• 
يوجد هناك ماء أمام السيارة (نهر، بركة ماء، ماء البحر، الخ)• 

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.
عرض منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة ■

الصورة المعروضة هي صورة تم التقاطها مسـبقاً على بعد حوالي m 3 (٣ أمتار) وراء موقع السـيارة الحالي. قد 
تختلف الصورة المعروضة على الشاشة عن الحالة الفعلية إذا تحركت بعض األشياء مثالً بعد التقاط الصورة.



٣٦١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظر الخلفي والمنظر الجانبي المزدوج/المنظر الخلفي العريض ■
يتم عرض خطوط التوجيه في صورة مشـتركة تبين المنطقة الموجودة خلف السـيارة لالستفادة منها 
كدليل عند تحديد مسـار الحركة ولمساعدة السـائق في التحقق من سالمة المنطقة الموجودة خلف 

السيارة أو عند صف السيارة.
شرح الشاشة ●

يمكن اختيار نوعي وضع العرض التاليين باالعتماد على الظروف.
شاشة المنظر الخلفي العريض شاشة المنظر الخلفي والمنظر الجانبي المزدوج 

٣ ٥
٨

٩
٧ ١ ٢

٤ ٦٤

١

٦٥ ٣

مفتاح اختيار الزاوية  
يتـم التبديل بين شاشـة المنظـر الخلفي والمنظـر الجانبي المزدوج وشاشـة المنظر الخلفـي العريض كلما تم 

اختيار المفتاح.
شاشة مقياس الميل/االنزالق  

← ص ٣٥٧
خطوط المسار المتوقع (صفراء)  

تبين مسار السيارة المتوقع وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة.
خط توجيه مسافة m 0.5 (٠٫٥ متر) (أحمر)  

خط توجيه المسافة m 1 (١ متر) (أصفر)  
خط توجيه المسافة m 2.5 (٢٫٥ متر) (أصفر)  

 و  و  تبين المسافة المقدرة من حافة السيارة الخلفية.
خط التوجيه الممدد لعرض السيارة (أزرق)  

يبين عرض السيارة المقدر بما في ذلك مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)  
خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)  

البنود  و  تبين مواقع اإلطارات المقدرة على الصورة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٦٢

المنظر الخلفي والمنظر الجانبي المزدوج/المنظر الخلفي العريض ■
.R يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف

خطوط التوجيه ■
. إذا لم يتم عرض خطوط التوجيه حتى لو تم إغالق  لن يتم عرض خطوط التوجيه إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقاً

الباب الخلفي، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.



٣٦٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظر البانورامي والمنظر األمامي العريض ■
يتم عرض صورة السـيارة من األعلى والصورة الملتقطة بالكاميرا األمامية في نفس الوقت لمساعدة 
السـائق على تفحص وضع ما أمام السـيارة وعلى يمينها ويسـارها على تقاطعات الطرق أو ملتقيات 

الطرق التي تكون الرؤية فيها ضعيفة.
شرح الشاشة ●

يمكن اختيار نوعي وضع العرض التاليين باالعتماد على الظروف.
وضع عرض خط المسار المتوقع وضع عرض خط توجيه المسافة 

١
٦

٤٣
٥
٦

٢١
٦
٧

٤٣
٥
٦

٢

المنظر البانورامي  
يتم عرض صورة السيارة من األعلى.

المنظر األمامي العريض  
يتم عرض صورة تبين المنطقة الموجودة أمام السيارة.

منطقة العرض  
مفتاح اختيار عرض خطوط التوجيه  

← ص ٣٦٤
مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي  

← ص ٣٥١
خط توجيه المسافة األمامي (أزرق)  

يظهر على بعد حوالي m 1 (١ متر) من حافة السيارة األمامية.
خطوط المسار المتوقع األمامية  

يتم عرضها تلقائياً عند تدوير عجلة القيادة ٩٠ درجة أو أكثر من موضعها المركزي.
تبين مسار السيارة المتوقع وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٦٤

التحويل إلى وضع العرض التلقائي ●
← ص ٣٥١

تغيير أوضاع عرض خطوط التوجيه ●
يتغير الوضع ويتغير عرض المفتاح كلما تم اختيار مفتاح اختيار عرض خطوط التوجيه.

وضع عرض خط المسار المتوقعوضع عرض خط توجيه المسافةالوضع المختار

عرض المفتاح

المنظر البانورامي والمنظر األمامي العريض ■
يمكـن عرض الشاشـة عندما يكون ذراع تبديل السـرعات في وضع االنتظار P أو فـي وضع القيادة D أو في وضع 

.N الالتعشيق

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.



٣٦٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظران الجانبيان ■
يتم عرض الصورة الملتقطة بالكاميرتين الجانبيتين لمساعدة السائق على تفحص المنطقة الموجودة 

على جانبي السيارة أو التأكد من سالمة الطرق الضيقة.
شرح الشاشة ●

األماميـة  (الجهـة  الجانبـي  المنظـر   
(اليسر

األماميـة  (الجهـة  الجانبـي  المنظـر   
اليمنى)

منطقة العرض  
خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)  
تبين عـرض السـيارة المقدر بمـا في ذلك 

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

٥
٢
٤

٦٣
٧

١

خط توجيه المسافة األمامي (أحمر)  
يظهر على بعد حوالي m 0.5 (٠٫٥ متر) من حافة السيارة األمامية.

خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)  
يبين موقع اإلطارات األمامية المقدر على الصورة.

مفتاح اختيار وضع العرض التلقائي  
← ص ٣٥١



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٦٦

استعمال خطوط توضيح عرض السيارة ●
يمكن التأكد من المسافة النسبية بين العوائق وخطوط توضيح عرض السيارة.

عند وجود عائق أمام السيارة مثال ١: 
قم بتحريك عجلة القيادة بحيث ال يتراكب خط توضيح عرض السيارة والعائق.  

عند صف السيارة على حافة الطريق مثال ٢: 
اقتـرب مـن حافة الطريق ولكن ال تسـمح لخط توضيح عرض السـيارة بالتراكب مع   

.الرصيف أو مع عوائق أخر
بعـد التأكد من المسـافة التي تفصلك عـن حافة الطريق، قم بتحريك السـيارة بحيث   
يكـون خـط توضيح عرض السـيارة متوازيـاً مع الرصيـف أو العوائـق األخر حتى 

تتمكن من صف السيارة بشكل مستو.



٣٦٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظران الجانبيان ■
يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P أو في وضع القيادة D أو في وضع  ●

.N الالتعشيق
الخلفية الخارجية مطوية، تتغير المنطقة المعروضة (المنطقة التي ال تكون سوداء على  ● عندما تكون مرايا الرؤية

الشاشة). (← ص ٣٧٤)

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٦٨

المنظر البانورامي والمنظر الخلفي/المنظر الخلفي العريض ■
المنظر البانورامي والمنظر الخلفي:• 

يتـم عـرض صورة السـيارة مـن األعلى والصـورة الملتقطـة بالكاميـرا الخلفية في نفـس الوقت 
لمساعدة السائق على التأكد من سالمة المنطقة عند صف السيارة.

المنظر الخلفي العريض:• 
يتم عرض الصورة الملتقطة بالكاميرا الخلفية في نطاق حوالي ١٨٠ درجة لمساعدة السائق على 

التأكد من سالمة المنطقة عند الرجوع للوراء.
شرح الشاشة ●
المنظر الخلفي العريض المنظر البانورامي والمنظر الخلفي 

٣٤

٢
١١

٥

٢

مفتاح اختيار خطوط التوجيه  
← ص ٣٦٤

مفتاح اختيار وضع الزاوية  
يتم التبديل بين شاشة المنظر البانورامي والمنظر الخلفي والمنظر الخلفي العريض كلما تم اختيار المفتاح.

المنظر البانورامي والمنظر الخلفي  
المنظر الخلفي  

يتم تبديل الشاشة وعرض المنظر الخلفي العريض عند لمس الشاشة.
المنظر الخلفي العريض  

يتم تبديل الشاشة وعرض المنظر البانورامي والمنظر الخلفي حين يتم لمس الشاشة.



٣٦٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

تغيير األوضاع ●
يتغير وضع الشاشة ويتغير عرض األيقونة كلما تم اختيار مفتاح اختيار عرض خطوط التوجيه.

وضع عرض خط المسار الوضع المختار
المتوقع

وضع عرض خط توجيه 
المساعدة على صف 

السيارة
وضع عرض خط توجيه 

المسافة

عرض األيقونة

وضع عرض خط المسار المتوقع:• 
يتم عرض خطوط المسار المتوقع التي تتغير وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة.

وضع عرض خط توجيه المساعدة على صف السيارة:• 
يتم عرض عمليات تشغيل عجلة القيادة (خط توجيه المساعدة على صف السيارة) معكوسة. 
اسـتخدم هذا الوضع إذا كنت معتاداً على التحكم بالسـيارة (إذا كنت تسـتطيع صف السـيارة 

بدون الحاجة إلى عرض خط المسار).
وضع عرض خط توجيه المسافة:• 

يتم عرض خطوط توجيه المسافة فقط. 
خطوط التوجيه ●

شاشة المنظر البانورامي والمنظر الخلفي مشروحة هنا كمثال.
وضع عـرض خط توجيه المسـاعدة على صف  وضع عرض خط المسار المتوقع 

السيارة

٤
٥
٣
٨

١٢

٦
٤
٥
٩

٧ ٢ ١
٨

٤
٤

٩



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٧٠

وضع عرض خط توجيه المسافة 
١

٨

٤٤

خط توجيه المسافة األمامي (أزرق)  
يظهر على بعد حوالي m 1 (١ متر) من حافة السيارة األمامية.

خطوط توجيه نطاق عرض السيارة الخلفية  
تبين مسار السيارة المتوقع عند الرجوع للوراء بخط مستقيم.

العرض المعروض أوسع من عرض السيارة الفعلي.• 
في وضع عرض خط المسار المتوقع، تنطبق هذه الخطوط على خطوط المسار المتوقع عند التحرك بخط • 

مستقيم.
خط المسار المتوقع الجانبي (أصفر)  

يبين مسار الرجوع المتوقع الذي يتم حسابه اعتماداً على زاوية عجلة القيادة.
يتم عرض خط مسار الرجوع المتوقع على جهة المنعطف الخارجية وفقاً التجاه عجلة القيادة.

خط توجيه المسافة الخلفي  
 0.5 m يبيـن المسـافة المقـدرة مـن حافة المصـد الخلفي (من منتصفـه). (الخط األحمـر: على بعـد حوالي

[٠٫٥ متر]. الخط األصفر: على بعد حوالي m 1 [١ متر].)
في وضع عرض خط المسار المتوقع، يتغير خط توجيه المسافة الخلفي وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة.

مسار الرجوع المتوقع (أصفر)  
يتغير وفقاً لعمليات تشغيل عجلة القيادة ويبين مسار السيارة المتوقع.

خط توجيه المسافة الخلفي (أزرق)  
يظهر على بعد حوالي m 0.5 (٠٫٥ متر) من حافة المصد الخلفي (من منتصفه).

خط توجيه المساعدة على صف السيارة (أزرق)  
يبين مسار اإلطارات المتوقع في أضيق انعطاف ممكن عن الرجوع للوراء.

مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس  
عندما يكون مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس في وضع التشغيل، يتم عرض أيقونة حين يتم اكتشاف 

عائق. (راجع ص ٣١٧ لمعلومات حول مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس.)
خط توضيح منتصف السيارة (أزرق)  

يبين موقع منتصف السيارة المقدر على األرض.



٣٧١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عملية صف السيارة (باتباع خط المسار المقدر) ●
عنـد صف السـيارة في مـكان باالتجاه المعاكس للمكان المشـروح في األسـلوب التالي، سـتكون 

اتجاهات عجلة القيادة معكوسة.
.R قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف  ١

قـم بتدويـر عجلـة القيـادة بحيـث تكـون   ٢
خطـوط المسـار المقـدر ضمـن مسـاحة 

الموقف، وارجع للوراء ببطء.
مساحة الموقف  

خطوط المسار التخمينية  

١

٢

عندما يدخل الجزء الخلفي من السيارة في   ٣
مسـاحة الموقف، ادر عجلة القيادة بحيث 
تكون خطوط توجيه نطاق عرض السـيارة 
 ضمن خطـوط التقسـيم اليمنى واليسـر

لمساحة الموقف.
خط توجيه نطاق عرض السيارة  

٣



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٧٢

عندما تكون خطوط توجيه نطاق عرض السـيارة موازية لخطوط مسـاحة الموقف، اجعل عجلة   ٤
القيادة مستقيمة وارجع للوراء ببطء إلى أن تدخل السيارة في مساحة الموقف بشكل كامل.

أوقف السيارة في المكان المناسب، وقم بإنهاء عملية صف السيارة في المرآب.  ٥
عملية صف السيارة (باتباع خط توجيه المساعدة على صف السيارة) ●

عنـد صف السـيارة في مـكان باالتجاه المعاكس للمكان المشـروح في األسـلوب التالي، سـتكون 
اتجاهات عجلة القيادة معكوسة.

.R قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الرجوع للخلف  ١
ارجـع للـوراء إلـى أن يلتقـي خـط توجيه   ٢
المساعدة على صف السيارة مع حافة خط 

التقسيم األيسر لمساحة الموقف.
صـف  علـى  المسـاعدة  توجيـه  خـط   

السيارة
خط تقسيم مساحة الموقف  

١٢

قم بتدوير عجلة القيادة إلى اليمين بشكل كامل وارجع للوراء ببطء.  ٣
عندما تكون السـيارة موازية لمساحة الموقف، اجعل عجلة القيادة مستقيمة وارجع للوراء ببطء   ٤

إلى أن تدخل السيارة في مساحة الموقف بشكل كامل.
أوقف السيارة في المكان المناسب، وقم بإنهاء عملية صف السيارة في المرآب.  ٥



٣٧٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظر البانورامي والمنظر الخلفي/المنظر الخلفي العريض ■
.R يمكن عرض الشاشة عندما يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف

خطوط التوجيه ■
. إذا لم يتم عرض خطوط التوجيه حتى لو تم إغالق  لن يتم عرض خطوط التوجيه إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقاً

الباب الخلفي، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.
عند استعمال المنظر البانورامي والمنظر الخلفي أو المنظر الخلفي العريض ■

إذا لـم تكن خطوط توجيه نطاق عرض السـيارة وخطوط المسـار المتوقع متوازية مـع مركز عجلة القيادة، قم  ●
بالقيادة بخط مستقيم على طريق بأخف حركة مرور ممكنة وأقل عدد لفات ومنعطفات ممكن لمدة حوالي ٥ 

دقائق أو أكثر. إذا لم يتم التغلب على المشكلة، يجب فحص السيارة عند وكيل لكزس.
يتم عرض خطوط عرض السيارة الخلفي بشكل أكبر من عرض السيارة الفعلي. عند الرجوع للوراء، قم دائماً  ●

بالتأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك والمنطقة الموجودة خلف السيارة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٧٤

العرض عندما تكون مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مطوية (المنظر الجانبي والمنظران الجانبيان) ■
عندمـا تكـون مرايا الرؤيـة الخلفية الخارجيـة مطوية، يتم عرض إحد الشاشـات التالية لمسـاعدة 
السائق على التحقق من سالمة المنطقة المحيطة بالسيارة أو لصف السيارة بجانب جسم آخر وقريباً 

منه.
شرح الشاشة ●
عند عرض المنظر الخلفي عند عرض المنظر األمامي العريض 

١
٢
٣
٤

١
٢
٣
٤

عند عرض المنظران الجانبيان 

١
٢
٣



٣٧٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

لمعلومـات غير معلومات منطقة عـرض المنظر الجانبي والمنظران الجانبيـان، راجع الصفحة المتعلقة 
بالشاشة المطلوبة.

خط توجيه المسافة األمامي (أحمر)  
يظهر على بعد حوالي m 0.5 (٠٫٥ متر) من حافة السيارة األمامية.

خط موقع اإلطارات األمامية (أزرق)  
يبين موقع اإلطارات األمامية المقدر على الصورة.

خطوط توضيح عرض السيارة (زرقاء)  
تبين عرض السيارة المقدر بما في ذلك مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.

خط موقع اإلطارات الخلفية (أزرق)  
يبين موقع اإلطارات الخلفية المقدر على الصورة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٧٦

استعمال خطوط توضيح عرض السيارة ●
يمكن التأكد من المسافة النسبية بين العوائق وخطوط توضيح عرض السيارة.

اقترب من حافة الطريق ولكن ال تسـمح لخط توضيح عرض السـيارة بالتراكب مع الرصيف • 
.أو مع عوائق أخر

بعد التأكد من المسـافة التي تفصلك عن حافة الطريق، قم بتحريك السـيارة بحيث يكون خط • 
توضيح عرض السيارة متوازياً مع الرصيف أو العوائق األخر حتى تتمكن من صف السيارة 

بشكل مستو.

خطوط التوجيه ■
قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.



٣٧٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

■  RCTA شاشـة مستشـعر المسـاعدة على صف سـيارة لكزس ووظيفة تحذير حركة المرور الخلفية
المشتركة

عندمـا يكـون مستشـعر المسـاعدة على صف 
سـيارة لكـزس (← ص ٣١٧) أو نظـام مراقبة 
المنطقـة الصعبـة الرؤيـة (← ص ٣٩٥) فـي 
وضع التشـغيل، يتم عرض أيقونة لتنبيه السائق 

حين يتم اكتشاف عائق.

شاشة مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس المشتركة ■
حين يكون مستشـعر المسـاعدة على صف سـيارة لكزس في وضع التشـغيل، يتم عرض أيقونة حين يتم اكتشـاف 

عائق (← ص ٣١٧)
إال أن هـذه الوظيفـة تقوم فقط بإعالم السـائق بوجود عائق قريب من السـيارة ولكن ال يتم عـرض العائق الذي تم 

اكتشافه على الشاشة. احرص على التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك بالنظر.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٧٨

عند استخدام شاشة مراقبة التضاريس المختلفة
قـم بمراعـاة التنبيهـات االحتياطية التالية. عدم القيـام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حـادث غير متوقع. كما 
أنه أثناء القيادة عليك بالتأكد من سـالمة المنطقة المحيطة بك والمنطقة الموجودة خلف السـيارة بشكل 

مباشر.

الظروف التي ال يجوز استعمال شاشة مراقبة التضاريس المختلفة فيها ■
ال تسـتعمل شاشـة مراقبة التضاريس المختلفة في الظروف التالية. قد ال يعمل النظام بصورة صحيحة مما يؤدي 

إلى وقوع حادث غير متوقع.
عند القيادة على طريق سطحها متجلد أو مغطى بالثلج أو زلق ●
عند استعمال جنازير اإلطارات أو اإلطار االحتياطي ●
عند عدم إغالق أحد البابين األماميين أو الباب الخلفي بشكل كامل ●
عند القيادة على طريق غير مستو كما على التالل مثالً ●
عند تركيب إطارات أو أجزاء جهاز التعليق غير تلك المحددة  ●

عندما يتم استبدال اإلطارات، قد يختلف الموقع الذي تبينه خطوط التوجيه المعروضة على الشاشة.
خطوط التوجيه ■

قـد تختلف خطوط إشـارة موقع اإلطارات وخطوط إشـارة موقع السـيارة عن مواقع السـيارة الفعليـة وفقاً لعدد 
الـركاب ووزن الحمولـة وانحدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة المحيطة وغيرهـا. قم دائماً 

بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك.



٣٧٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظر البانورامي ■
●  فـي المنظـر البانورامي، يقوم النظام بجمع الصور المأخوذة بواسـطة الكاميرات األمامية والخلفية واليسـر

واليمنـى فـي صورة واحدة. هناك حدود للنطـاق والمضمون الذي يمكن عرضه. تعـرف على خصائص هذا 
النظام قبل استعماله.

قـد ينخفـض وضوح الصورة في زوايـا المنظر البانورامي األربعة. إال أن هذا ليـس خلالً ألن تلك هي مناطق  ●
حدود صورة كل من الكاميرات التي يتم جمع الصور عندها.

اعتماداً على ظروف اإلنارة قرب كل من الكاميرات، قد تظهر بقع ساطعة وداكنة في المنظر البانورامي. ●
ال يمتد عرض المنظر البانورامي إلى أعلى من موقع تركيب ونطاق التقاط صور كل من الكاميرات. ●
هناك أماكن ال يمكن رؤيتها حول السيارة وأماكن ال يتم عرضها في المنظر البانورامي. ●
األجسام الثالثية األبعاد التي يتم عرضها في المنظر األمامي العريض أو المنظر الخلفي قد ال تظهر في المنظر  ●

البانورامي.
قـد يظهر األشـخاص والعوائق األخر الثالثية األبعاد بشـكل مختلف في المنظـر البانورامي. (تتضمن هذه  ●

االختالفـات بمـا تتضمـن حاالت تظهر فيها األجسـام المعروضة وكأنهـا قد وقعت، أو تختفـي قرب مناطق 
معالجـة الصـورة، أو تظهـر مـن مناطق معالجـة الصـورة أو عندما تختلف المسـافة الفعلية إلى جسـم ما عن 

الموضع المبين.)
● . ال يتم عرض المنظر البانورامي بشكل صحيح إذا كان أحد البابين األماميين أو الباب الخلفي مفتوحاً
أيقونة السـيارة التـي تظهر في المنظر البانورامي هي صورة يتم إنشـاؤها بواسـطة الكمبيوتر، ولذلك يختلف  ●

لونها وشكلها وحجمها عن خصائص السيارة الفعلية. وعليه فقد تظهر األجسام القريبة الثالثية األبعاد وكأنها 
مالمسة للسيارة، وقد تختلف المسافات الفعلية إلى األجسام الثالثية األبعاد عن المسافات المبينة.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٨٠

نطاق العرض ■
المنظر البانورامي ●

١

٢

غير معروض.  
غير معروض. (يتم عرضه باألسود حول أيقونة السيارة.)  

المنظر األمامي العريض ●

١١

٢
٣

٤

٥

الحجب  
) على الشاشة. يتم عرض بعض أجزاء السيارة (كواقية الصدمات أو الشبكة مثالً  

نطاق رؤية الكاميرا  
جسم يمكن للكاميرا رؤيته  

جسم ال يمكن للكاميرا رؤيته  



٣٨١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

المنظران الجانبيان ●

١

٢

٣

يتم عرض جانب السيارة على الشاشة.  
نطاق رؤية الكاميرا  

جسم يمكن للكاميرا رؤيته  
المنظر الجانبي ●

١

٢

٣

يتم عرض جانب السيارة على الشاشة.  
نطاق رؤية الكاميرا  

جسم يمكن للكاميرا رؤيته  



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٨٢

المنظر الخلفي ●

١

ال تظهر زوايا واقية الصدمات على الشاشة.  
المنظر الخلفي العريض ●

١

ال تظهر زوايا واقية الصدمات على الشاشة.  



٣٨٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

نطاق عرض المنظر البانورامي ■
فـي المنظـر البانورامي يقوم النظام بمعالجة وعرض صور تم الحصول عليها من الكاميرات األربعة على اعتبار  ●

أن السيارة موجودة على سطح طريق مستو. ولذلك فقد يبدو العرض كالتالي.
قد تظهر األجسام الثالثية األبعاد وكأنها قد وقعت وتبدو طويلة ورفيعة أو أكبر منها في الواقع.• 
األجسـام الثالثية األبعاد الموجودة في موضع أعلى من سـطح الطريق قد تبدو أبعد مما هي في الواقع أو قد • 

ال يتم عرضها
قد تبدو األجسام الطويلة وكأنها خارجة من خطوط تماس معالجة الصور• 

قد تكون هناك اختالفات في سطوع الصور التي تقوم كل من الكاميرات بالتقاطها وذلك وفقاً لظروف اإلنارة. ●
قـد ال تكـون الصـورة المعروضة مسـتقيمة إذا تغير ميالن السـيارة أو ارتفاعهـا نتيجة لعدد الـركاب أو وزن • 

الحمولة أو كمية الوقود المتبقية.
قد ال تكون الصورة المعروضة مسـتقيمة حين تكون السـيارة مضبوطة على وضع غير وضع االرتفاع العادي • 

”N“. (← ص ٣٢٥)

قد ال يتم عرض الصور وخطوط التوجيه بشكل صحيح حين ال تكون األبواب مغلقة بشكل كامل. ●
المسـافات النسـبية بين أيقونة السيارة وسـطح الطريق أو العائق التي تظهر في المنظر البانورامي قد تختلف عن  ●

الحالة الفعلية.
إذا تم استعمال لوحة ترخيص سير مضاءة فقد تظهر اللوحة على الشاشة. ●
المنطقة السـوداء الموجودة حول أيقونة السـيارة هي منطقة ال تظهر على الكاميرا. تفحص هذه المناطق بشكل  ●

مباشر.
قـد تكون رؤيـة المناطق المشـار إليهـا بدوائر في الشـكل  ●

التوضيحي صعبة ألنها النقاط التي يتم جمع الصور فيها.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٨٤
نطاق عرض المنظر األمامي العريض ■

تعطي بعض المناطق المعينة الموجودة أمام السـيارة شـعوراً مختلفاً بالبعد وتتم تغطيتها باألسـود حتى ال تظهر  ●
على الشاشة.

هناك حدود للنطاق الذي يتم عرضه على الشاشـة. ال يتم عرض األشـياء الموجودة عند زوايا واقية الصدمات  ●
أو تحت واقية الصدمات مباشرة.

المسافة التي تراها في الصور المعروضة على الشاشة تختلف عن المسافة الحقيقية. ●
الصور المعروضة على الشاشة ■

كاميرات نظام مراقبة التضاريس المختلفة تستخدم عدسات خاصة. مسافة الصورة التي تظهر على الشاشة تختلف 
عن المسافة الحقيقية.

كاميرات مراقبة التضاريس المختلفة ■
مواضع الكاميرات ●

توجد كاميرات نظام مراقبة التضاريس المختلفة في المواضع التالية.
 اليسـر (الجهـة  الجانبيـة  الكاميـرا   

واليمنى)
الكاميرا األمامية  
الكاميرا الخلفية  

١

٣٢

استعمال الكاميرات ●
إذا كانت أوسـاخ أو أشـياء دخيلـة موجودة (كقطرات المـاء، الثلج، الوحل، الـخ) ملتصقة على 
الكاميرا، ال يمكن إرسـال صورة واضحة. في هذه الحالة، اغسـلها بكمية كبيرة من الماء وامسح 

عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة ومبللة.



٣٨٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

كيفية استعمال الكاميرات ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. عدم القيام بذلك قد يمنع شاشة مراقبة التضاريس المختلفة من العمل  ●

بشكل صحيح.
ال تضرب منطقة الكاميرا أو تسمح ألي شيء باالرتطام بها • 

إذا تعرضت الكاميرا أو المنطقة المحيطة بها لصدمة قوية، قد يتغير موضع الكاميرا أو زاوية التركيب، الخ. 
إذا تم تعريض الكاميرا لصدمة بصورة غير مقصودة، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

ال تقم بنزع أو تفكيك أو تعديل الكاميرا أو األجزاء المحيطة بها• 
القيام بذلك قد يؤدي إلى سوء تشغيل الكاميرا. كما قد يؤدي ذلك إلى انعدام أداء مقاومة الماء.

إذا كانت عدسة الكاميرا متسخة، قم باتباع اإلجراءات المبينة أعاله لتنظيفها• 
إذا أصيبت عدسة الكاميرا بالتلف فسوف تصبح غير قادرة على نقل صورة واضحة.

ال تسـمح للمذيبات العضوية أو شـمع تلميع السـيارة أو المادة المزيلة لطبقة الزيت أو طالء الزجاج أو ما 
إليها بمالمسة غطاء الكاميرا

حدوث ذلك سوف يؤثر سلباً على غطاء الكاميرا (راتنج). امسحها فوراً إذا حدث ذلك.
عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة، ال تسـبب أية تغيرات مفاجئة في الحرارة كاسـتعمال الماء • 

الساخن مثالً
عند غسل السيارة، ال تقم برش الماء على الكاميرا أو المنطقة المحيطة بها باستخدام آلة غسل عالية الضغط.  ●

القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض الكاميرا لصدمة قوية تؤدي إلى عدم عملها بشكل صحيح



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٨٦

االختالفات بين شاشة المنظر البانورامي والطريق الفعلي ■
تبين خطوط توجيه المسـافة وصورة المنظر البانورامي المركبة وخطوط التوجيه وغيرها المسـافات 
المقدرة على سـطح طريق مسـتو. في الحاالت التالية، تختلف المسافات الفعلية ومسار السيارة عن 

خطوط التوجيه المعروضة على الشاشة.
عندما تكون األرض خلف السيارة مرتفعة بشكل حاد ●

سـتبدو خطـوط توجيـه المسـافة أقرب إلـى السـيارة من المسـافة الفعليـة. ولذلك فـإن العوائق 
الموجـودة علـى مرتفع تبدو أبعـد مما هي عليه في الواقع. وبنفس الطريقة يكون مسـار السـيارة 

مختلفاً عن المسار الذي تبينه خطوط التوجيه على الشاشة.



٣٨٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عندما تكون األرض خلف السيارة منخفضة بشكل حاد ●
يتـم عـرض خطوط توجيه المسـافة في موضـع أبعد من المسـافة الفعليـة. ولذلك فـإن العوائق 
الموجودة على منحدر تبدو أقرب مما هي عليه في الواقع. وبنفس الطريقة يكون مسـار السـيارة 

مختلفاً عن المسار الذي تبينه خطوط التوجيه على الشاشة.

عندما تكون السيارة مائلة ●
عندما تكون السيارة مائلة نتيجة لعدد الركاب أو وزن الحمولة، تختلف المسافات الفعلية ومسار 

السيارة.
حد معين من األخطاء  

١



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٨٨

االختالفات بين عرض المنظر البانورامي واألجسام الفعلية الثالثية األبعاد ■
يرجى االنتباه إلى النقاط التالية عندما تكون هناك أجسـام ثالثية األبعاد قريبة أعلى من سـطح الطريق 

.( (كواقية صدمات سيارة أخر مثالً
عرض المنظر البانورامي ●

فـي المنظـر البانورامي يقوم النظام بمعالجة وعرض الصور على اعتبار أن السـيارة موجودة على 
سطح طريق مستو. ولذلك يكون تحديد موضع األجسام الثالثية األبعاد األعلى من سطح الطريق 
) غير ممكن. حتى لو لم يظهر على الشاشـة أن هناك احتمال  (كواقية صدمات سـيارة أخر مثالً
لحدوث اصطدام، قد ال يكون هناك في الواقع أي فراغ إضافي بين السيارة والعائق الموجود في 
موضـع أعلى من سـطح الطريق، ممـا يؤدي إلى وقوع اصطدام. في مثل هـذه األحوال، تأكد من 

سالمة المنطقة المحيطة بك بشكل مباشر.

الشاشة المنبثقة الخاصة بمستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس ■
عندما يكون مستشـعر المسـاعدة على صف سـيارة لكـزس أحمر اللون، قم بصف السـيارة والتأكد من سـالمة 

المنطقة المحيطة بك.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث غير متوقع.



٣٨٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

خطوط المسار المتوقع ●
يتـم عـرض خطوط المسـار المتوقـع على اعتبار أن السـيارة موجودة على سـطح طريق مسـتو. 
ولذلك يكون تحديد موضع األجسـام الثالثية األبعاد األعلى من سطح الطريق (كواقية صدمات 
) غير ممكن. حتى لو ظهر العائق وكأنه موجود خارج خطوط المسـار المتوقع  سـيارة أخر مثالً
وبـدا أنه ليس هناك احتمال لحدوث اصطدام على الشاشـة، قد يكون العائـق في الواقع موجوداً 

ضمن مسار السيارة مما يؤدي إلى وقوع اصطدام.
١

خطوط المسار المتوقع  
قـد ال يتم عرض األجسـام الثالثيـة األبعاد الموجودة فـي مواضع مرتفعة (كاألجـزاء البارزة من 
الجدران أو مناطق تحميل الشاحنات) على الشاشة. تأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك بشكل 

مباشر.

١

بروز في الجدار  



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٩٠

االختالفات بين المنظر الخلفي أو المنظر الخلفي العريض والطرق الفعلية ■
). يرجى االنتباه  خطوط التوجيه التي تظهر على الشاشـة مخصصة لألسـطح المستوية (كالطرق مثالً
إلـى النقـاط التالية عندمـا تكون هناك أجسـام ثالثيـة األبعاد قريبـة وفيها بروزات (عوائق كسـطوح 

.( تحميل الشاحنات مثالً
خطوط المسار المتوقع ●

يتم عرض خطوط التوجيه باالعتماد على سطح الطريق المستوي وال يمكن الرجوع إليها لمعرفة 
موقع األجسـام الثالثية األبعاد. تأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك بشكل مباشر. حتى لو ظهر 
سـطح تحميل الشـاحنة وكأنه موجود خارج خطوط المسـار المتوقع وبدا أنه ليس هناك احتمال 
لحدوث اصطدام على الشاشـة، قد يكون سطح التحميل في الواقع موجوداً ضمن مسار السيارة 

مما يؤدي إلى وقوع اصطدام.

١

خطوط المسار المتوقع  



٣٩١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

االختالفات بين المنظر البانورامي والمنظر الخلفي والمنظر الخلفي العريض والطرق الفعلية ■
خطوط توجيه المسافة ●

يتم عرض خطوط التوجيه باالعتماد على سـطح الطريق وال يمكن الرجوع إليها لمعرفة المسافة 
بين السـيارة واألجسـام الثالثية األبعاد. تأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك بشكل مباشر. على 
الشاشة، يبدو أن الشاحنة مصفوفة في النقطة  حسب خطوط توجيه المسافة. لكن، في الواقع 
، سـتصدم الشـاحنة. على الشاشـة، يبـدو أن النقطة  أقرب  إذا رجعـت للـوراء إلى النقطة 
والنقطة  أبعد. لكن، في الحقيقة أن المسافة إلى النقطة  والنقطة  متساوية، وأن النقطة 

.  أبعد من النقطة  والنقطة 

١
٢
٣

١ ٢

٣

منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة ●
قد تختلف خطوط إشارة موقع اإلطارات وخطوط إشارة موقع السيارة عن مواقع السيارة الفعلية 
وفقـاً لعـدد الـركاب ووزن الحمولة وانحـدار الطريق وأوضاع سـطح الطريق وسـطوع المنطقة 
المحيطة وغيرها. قم دائماً بقيادة السيارة مع التأكد من سالمة المنطقة المحيطة بك بشكل مباشر.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٩٢

استخدام منظر التضاريس الموجودة تحت السيارة ■
الصور التي يتم عرضها هي صور تم التقاطها مسبقاً على بعد حوالي m 3 (٣ أمتار) وراء موقع السيارة الحالي. ●

ولذلك فقد تختلف الظروف الفعلية عن تلك المبينة على الشاشة في الحاالت التالية.
ظهر عائق بعد أن تم التقاط الصورة• 
تفتتت المواد غير الثابتة كالرمل أو الثلج أو تحركت• 
تحرك العائق• 
هناك بركة أو أرض موحلة أو ما إليها ضمن مجال العرض• 
عند انزالق السيارة• 

فـي الحاالت التالية، قد تختلف مواقع اإلطارات الفعلية وموقع السـيارة عن المواقع التي تبينها خطوط إشـارة  ●
موقع اإلطارات وخطوط إشارة موقع السيارة.

تم استبدال اإلطارات• 
تم تركيب تجهيزات اختيارية• 

خطوط التوجيه ■
يتم تركيب خطوط التوجيه المعروضة باستخدام الصورة الملتقطة مسبقا التي قد تختلف عن الحالة الفعلية.

قم دائما بقيادة السيارة مع التأكد مما يحيط بك.



٣٩٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

إذا الحظت أية أعراض ■
إذا الحظت أياً من األعراض التالية، راجع األسباب والحلول المحتملة وأعد الفحص.

إذا لم يتم التغلب على االعراض بواسطة الحل المقترح، يجب فحص السيارة من قبل وكيل لكزس.
الحلالسبب المحتمل

تصعب مشاهدة الصورة ❏
توجد السيارة في مكان مظلم• 
درجة الحرارة المحيطة بالعدسة منخفضة أو عالية• 
درجة الحرارة الخارجية منخفضة• 
توجد قطرات ماء على الكاميرا• 
الجو ممطر أو رطب• 
توجد أشياء غريبة (وحل، الخ) ملتصقة على الكاميرا• 
أشـعة الشـمس أو ضوء المصابيح األمامية الرئيسـية • 

للسيارات األخر ينعكس على الكاميرا مباشرة
توجد السـيارة تحت مصابيح الفلورسـنت، مصابيح • 

الصوديوم، مصابيح زئبقية، الخ

قم بقيادة السيارة مع التأكد بنفسك مما يحيط بها. 
(استخدم شاشة مراقبة التضاريس المختلفة من جديد 

بعد تحسن الظروف.)
إن عملية ضبط جودة صورة شاشة مراقبة التضاريس 

المختلفة هي نفس عملية ضبط شاشة توجيه السيارة. 
راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام 

التوجيه والوسائط المتعددة».

الصورة غير واضحة ❏
توجد أوسـاخ أو أشـياء غريبة (كقطرات الماء، الثلج، 

الوحل، الخ) ملتصقة على الكاميرا
قم بغسل الكاميرا بكمية كبيرة من الماء وامسح عدسة 

الكاميرا بقطعة قماش ناعمة ومبللة.
الصورة خارج نطاق المحاذاة ❏

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس.تعرضت الكاميرا أو المنطقة المحيطة بها لصدمة قوية
خطوط التوجيه المثبت غير متوازية أبداً ❏

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس.موضع الكاميرا خارج نطاق المحاذاة
السـيارة مائلة (هناك حمل ثقيل على السيارة، ضغط • 

نفخ اإلطار منخفض بسـبب انثقاب أحد اإلطارات، 
الخ)

السيارة موجودة على طريق مائل• 

هذه األسباب ال تشير إلى وجود خلل وراء المشكلة.
قم بقيادة السيارة مع التأكد بنفسك مما يحيط بها.



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٩٤

الحلالسبب المحتمل
تتحـرك خطوط المسـار المتوقع حتى إذا كانت عجلة القيادة مسـتقيمة (خطوط توجيه نطاق عرض السـيارة  ❏

وخطوط المسار المتوقع غير متوازية)
يوجد خلل في اإلشـارات الصادرة من مستشعر توجيه 

اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.السيارة
ال يتم عرض خطوط التوجيه ❏

الباب الخلفي مفتوح
قم بإغالق الباب الخلفي.

إذا لم يتمكن ذلك التصرف من التغلب على المشكلة، 
يجب فحص السيارة لد وكيل لكزس.

يتم عرض ”!“ ❏

تم فصل البطارية وتمت إعادة توصيلها
قم بتدوير عجلة القيادة لليمين واليسار بالكامل.

إذا لم يتمكن ذلك التصرف من التغلب على 
المشكلة، يجب فحص السيارة لد وكيل لكزس.

اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.يوجد خلل في شاشة مراقبة التضاريس المختلفة

كيفية استعمال العدسة ■
قد ال يعمل نظام مراقبة التضاريس المختلفة بصورة صحيحة في الحاالت التالية. ●

إذا تعرضـت مقدمة السـيارة أو مؤخرتها أو المـرآة الخارجية للرؤية الخلفية لصدمـات، فقد تتغير مواضع • 
الكاميرات وزاوية تركيبها.

ال تقم بنزع الكاميرا أو تفكيكها أو تعديلها، الن بنيتها تكون مقاومة للماء. وإال فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل • 
غير صحيح.

عند تنظيف عدسة الكاميرا، قم بغسل الكاميرا بكمية كبيرة من الماء وامسحها بقطعة قماش ناعمة ومبللة. • 
فرك عدسة الكاميرا بقوة قد يؤدي إلى خدش عدسة الكاميرا وعدم إرسال صورة واضحة.

ال تدع محاليل عضوية أو شـمع تلميع السـيارة أو منظف زجاج أو مواد طالء زجاج تلتصق بالكاميرا. إذا • 
حدث هذا، امسحها بأسرع ما يمكن.

، قد ال يعمل النظام •  إذا تغيرت درجة الحرارة بسـرعة، عند سـكب ماء حار على السيارة في طقس بارد مثالً
بشكل طبيعي.

عند غسـل السـيارة، ال تقم برش كمية كبيرة من الماء على الكاميرا أو المنطقة المحيطة بها. وإال فقد يؤدي • 
ذلك إلى سوء تشغيل الكاميرا.

إذا قمت باستعمال الكاميرا في أضواء مصابيح فلورية/ مصابيح الصوديوم/ مصابيح الزئبق إلخ، قد تكون • 
أضواء المصابيح أو المنطقة المضيئة المعروضة على شاشة الكاميرا مرتعشة.

قد تؤدي الصخور واألجسام األخر المتطايرة الى إتالف الكاميرا.• 
ال تجعـل الكاميـرا تتعرض لصدمة قويـة ألن ذلك قد يؤدي الى إصابتها بخلـل. إذا حدث هذا، يجب فحص  ●

السيارة لد وكيل لكزس القريب بأسرع ما يمكن.



٣٩٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

∗BSM نظام مراقبة منطقة صعبة الرؤية
موجز نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية

يحتوي نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية على وظيفتين؛
● BSM وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية

تساعد السائق على اتخاذ القرار عند تغيير خط السير
● RCTA وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية

تساعد السائق عند الرجوع للوراء
تستعمل هاتان الوظيفتان نفس المستشعرات.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٩٦

١
٢ ٢

٤

٣

٥

شاشة العرض المتعددة المعلومات  
يمكـن ضبـط وظيفة مراقبة المنطقـة الصعبة الرؤية BSM/وظيفة تحذير حركة المـرور الخلفية RCTA على 

وضع التشغيل/اإليقاف. (← ص ٣٩٧)
يمكن تشغيل وظيفة RCTA عندما تكون وظيفة BSM في وضع التشغيل.

مؤشرات المرآة الخارجية للرؤية الخلفية  
 :BSM وظيفة مراقبة منطقة صعبة الرؤية

عنـد قيام السـيارة باكتشـاف وجود سـيارة أو اقتراب سـيارة مسـرعة مـن منطقة ال يمكنـك رؤيتها فـي المرآة 
الخارجيـة للرؤيـة الخلفية، يضيء مؤشـر المرآة الخارجية للرؤيـة الخلفية في الجهة التي تم االكتشـاف فيها. 
تشغيل ذراع إشارة االنعطاف باتجاه جهة االكتشاف يؤدي إلى وميض مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.

 :RCTA وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية
عند قيام سيارتك باكتشاف اقتراب سيارة من الجانب الخلفي األيمن/األيسر، يومض مؤشرا المرايا الخارجية 

للرؤية الخلفية كالهما.
“RCTA” مؤشر/“BSM” مؤشر  

يضيء المؤشـر عند تشـغيل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM/وظيفـة تحذير حركة المرور الخلفية 
RCTA

عرض الشاشة (وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA فقط)  
 RCTA عند قيام سـيارتك باكتشـاف اقتراب سـيارة مـن الجانب الخلفي األيمن/األيسـر، يتم عـرض أيقونة
(← ص ٤٠٦) على الشاشـة في الجهة التي تم االكتشـاف فيها. يبين هذا الشـكل التوضيحي مثاالً على سيارة 

تقترب من الجانب الخلفي األيسر.
الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA (وظيفة RCTA فقط)  

إذا قامت سـيارتك باكتشـاف اقتراب سـيارة من الجانب الخلفي األيمن/األيسـر، يتم إصدار صوت إشـاري. 
كما يصدر الصوت اإلشـاري لمدة ثانية واحدة تقريباً مباشـرة بعد تشـغيل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية 

BSM لتشغيل النظام.



٣٩٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

تشغيل/إيقاف وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM/وظيفة تحذير حركة 
RCTA المرور الخلفية

. اضغط الجزء  أو  من مفاتيح التحكم بالعداد واختر   ١
. اضغط الجزء  أو  من مفتاح التحكم بالعداد واختر ”BSM“ ثم اضغط   ٢

اضغـط الجـزء  أو  مـن مفتـاح التحكـم بالعـداد واختـر ”BSM“ أو ”RCTA“ ثـم اضغط   ٣
.

حالة رؤية مؤشرات المرآة الخارجية للرؤية الخلفية ■
عندما تكون أشعة الشمس الشديدة، قد يكون من الصعب رؤية مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.

■ RCTA سماع الصوت اإلشاري الخاص بوظيفة تحذير حركة المرور الخلفية
قد يكون من الصعب سـماع الصوت اإلشـاري الخاص بوظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA عند وجود 

. ضوضاء كالصوت العالي الصادر من نظام الصوت مثالً
عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

قـد يكـون الماء أو الثلـج أو الوحل، الخ متراكمـاً بالقرب من منطقة المستشـعر الموجودة علـى واقية الصدمات. 
(← ص ٤٠٠)

إذا تمـت إزالـة المـاء أو الثلـج أو الوحل، الخ من القـرب من منطقة المستشـعر الموجودة علـى واقية الصدمات، 
سيعود النظام إلى حالته العادية.

كذلك، قد ال يعمل المستشعر بصورة عادية عند استعماله في جو شديد الحرارة أو البرودة.
عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

قد يوجد خلل في المستشعر أو حالة غير طبيعية في الفولطية. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
شهادة نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية ■

للسيارات الخاصة بالسلفادور 



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٣٩٨
للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 

للسيارات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة 

للسيارات الخاصة بالبحرين 

للسيارات الخاصة بقطر 

للسيارات الخاصة باألردن 

للسيارات الخاصة بلبنان 

 



٣٩٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

للسيارات الخاصة بتايوان 

للسيارات الخاصة بفيتنام 

للسيارات الخاصة بالفيليبين 

للسيارات الخاصة بإندونيسيا 



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٤٠٠

التعامل مع المستشعر الراداري ■
مستشعر نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية مركب داخل الجهتين اليمنى واليسر من واقية الصدمات الخلفية. 

قم بمراعاة التنبيهات التالية بحيث يعمل نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية بصورة صحيحة.
حافـظ علـى المستشـعرات المركبة على واقيـة الصدمات  ●

 . الخلفية والمناطق المحيطة بها نظيفة دائماً
إذا كان أحـد المستشـعرات أو المنطقـة المحيطـة بـه على 
واقيـة الصدمـات الخلفيـة متسـخاً أو مغطـى بالثلـج، فقد 
ال يعمـل نظـام مراقبـة المنطقة الصعبة الرؤيـة ويتم عرض 
رسـالة تحذيـر (← ص ٣٩٧). في هذه الحالـة، قم بإزالة 
الوسـخ أو الثلـج وقـم بقيـادة السـيارة بعـد تلبيـة ظروف 
 BSM الرؤيـة  الصعبـة  المنطقـة  مراقبـة  وظيفـة  تشـغيل 
. إذا ظلت رسـالة  (← ص ٤٠٣) لمـدة ١٠ دقائـق تقريبـاً
التحذير معروضة، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

ال تقم بتعريض المستشعر المركب على واقية الصدمات الخلفية أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية.  ●
إذا تحرك المستشعر حتى ولو قليالً من موضعه، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع خلل في النظام وقد ال يتم اكتشاف 

السيارات بشكل صحيح. 
في األحوال التالية، اطلب من وكيل لكزس فحص السيارة.

إذا تعرض المستشعر أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية.• 
إذا تعرضت المنطقة المحيطة بالمستشعر لخدوش أو نقرات أو إذا انفصل أحد أجزائها.• 

ال تقم بتفكيك المستشعر. ●
ال تقم بتثبيت ملصقات على المستشعر المركب على واقية الصدمات أو المنطقة المحيطة به. ●
ال تعمد الى تعديل المستشعر المركب على واقية الصدمات الخلفية أو المنطقة المحيطة به. ●
ال تقم بطالء واقية الصدمات الخلفية بأي لون غير لون لكزس الرسمي. ●



٤٠١ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

BSM وظيفة مراقبة منطقة صعبة الرؤية
تسـتعمل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM المستشـعرات الرادارية الكتشاف السيارات التالية 
التـي تسـير في الخطـوط المجاورة، وتبلغ السـائق بوجود تلك السـيارات باسـتعمال مؤشـرات المرايا 

الخارجية للرؤية الخلفية.

١

٢

السـيارات التي تسير في مناطق ال يمكن رؤيتها باستعمال المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (المناطق   
غير المرئية)

السـيارات التـي تقترب بسـرعة من الخلف فـي مناطق ال يمكـن رؤيتها باسـتعمال المرايا الخارجية   
للرؤية الخلفية (المناطق غير المرئية)



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٤٠٢

BSM المناطق التي يتم اكتشافها باستعمال وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية
المناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات األخر فيها موضحة أدناه.

١

٢ ٣ ٤

مد كل من منطقتي االكتشاف هو:
m 0.5 (٠٫٥ متر) إلى m 3.5 (٣٫٥ متر) تقريباً من كل جانب من جانبي السيارة*  

*: ال يمكن اكتشاف المنطقة الموجودة بين جانب السيارة و m 0.5 (٠٫٥ متر) من جانب السيارة.

حوالي m 1 (١ متر) من الجزء الجانبي الخلفي للسيارة  
حوالي m 3 (٣ م) من واقية الصدمات الخلفية  

حوالي m 3 (٣ م) إلى m 60 (٦٠ م) من المصد الخلفي*  
*:  كلما زاد الفرق في السـرعة بين سـيارتك والسـيارة التي يتم اكتشافها زادت المسـافة التي تفصلك عن السيارة 

التي يتم اكتشافها، مما يؤدي إلى إضاءة أو وميض مؤشر المرآة الخارجية للرؤية الخلفية.

تنبيهات حول استعمال النظام ■
السـائق وحده مسـؤول عن القيـادة اآلمنة. قم بقيادة السـيارة بصورة آمنـة بتوجيه االنتباه الـى المناطق المحيطة 

بسيارتك.
وظيفـة مراقبـة المنطقة الصعبة الرؤية BSM هي وظيفة تكميلية تنبه السـائق إلى وجود سـيارة أو اقتراب سـيارة 
مسرعة من منطقة ال يمكنك رؤيتها في المرآة الخارجية للرؤية الخلفية. ال تتكل كثيراً على وظيفة مراقبة المنطقة 
الصعبة الرؤية BSM. ال يمكن للوظيفة تقدير ما إذا كان تغيير خط السير سليماً أم ال، ولذلك ال تتكل عليها كثيراً 

وإال فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يسبب الوفاة أو التعرض إلصابات الخطيرة.
قـد ال يعمـل النظـام بصـورة صحيحة في بعـض الظروف ولذلـك فمن الضروري علـى السـائق أن يتأكد بالنظر 

لضمان السالمة.



٤٠٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

تصبح وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM جاهزةً للعمل عند ■
تعمل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM عند تلبية جميع الشروط التالية:

وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM في وضع التشغيل. ●
● .R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع غير وضع الرجوع للخلف
● . تكون سرعة السيارة أعلى من km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقريباً

ستقوم وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM باكتشاف سيارة عند ■
تقوم وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM باكتشاف وجود سيارة في مد االكتشاف في الحاالت التالية:

تتجاوز سيارة أخر في المسار المجاور لسيارتك. ●
تدخل سيارة أخر في منطقة االكتشاف عندما تقوم بتغيير المسار. ●

الظروف التي لن تقوم فيها وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM باكتشاف سيارة ■
وظيفـة مراقبـة المنطقـة الصعبة الرؤيـة BSM غير مصممة الكتشـاف األنواع التالية من السـيارات و/أو األشـياء 

:األخر
الدراجات النارية الصغيرة، الدراجات الهوائية، المشاة، الخ* ●
السيارات المتحركة باالتجاه المعاكس ●
االسوجة الواقية والجدران ولوحات االشارة والسيارات المصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة* ●
السيارات التالية الواقعة في نفس المسار* ●
السيارات التي تسير ابعد من سيارتك بمسارين* ●

. *: وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة أو شيء آخر حتى إذا كان ذلك غير ضرورياً



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٤٠٤

الظروف التي قد ال تعمل فيها وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM بصورة صحيحة ■
قد ال تقوم وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM باكتشاف السيارات بصورة صحيحة في الحاالت التالية: ●

عند انحراف المستشعر بسبب تعرضه أو تعرض المنطقة المحيطة به لصدمة قوية• 
عند وجود وحل أو ثلج أو ملصق إلخ يغطي المستشعر أو المنطقة المحيطة به على المصد الخلفي• 
عنـد القيـادة على طريق مبلل فيه مياه راكدة في الطقس السـيء، كما عند هطول أمطـار أو ثلوج غزيرة أو في • 

الضباب.
عند اقتراب عدة سيارات من سيارتك مع وجود مسافات قصيرة بين تلك السيارات• 
عندما تكون المسافة بين سيارتك والسيارة األخر قصيرة• 
عند وجود فرق ملحوظ في سرعة سيارتك وسرعة السيارة التي تدخل في مد االكتشاف• 
 •عند تغير فرق السرعة بين سيارتك والسيارة األخر
عند دخول سيارة في مد االكتشاف بسرعة مساوية لسرعة سيارتك تقريباً• 
عند بقاء سيارة في منطقة االكتشاف حين تنطلق بسيارتك من وضع التوقف• 
أثناء قيادة سيارتك على مرتفعات ومنحدرات متتالية شديدة الميالن كالتالل وانخفاضات الطرق، الخ• 
عند القيادة على طرق ذات منعطفات حادة أو متتالية أو سطوح غير مستوية• 
عندما تكون خطوط السـير عريضة أو عند القيادة على طرف خط السـير والسـيارة التي تسـير في خط السـير • 

المجاور بعيدة عن سيارتك
عندما يتم تركيب حمالة دراجات أو كماليات أخر على مؤخرة السيارة• 
عند وجود فرق ملحوظ في ارتفاع سيارتك وارتفاع السيارة التي تدخل في مد االكتشاف• 
 •BSM مباشرة بعد تشغيل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية

قـد تـزداد حاالت قيام نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM باكتشـاف سـيارة أو شـيء آخر عندما ال يكون  ●
ذلك ضرورياً في األحوال التالية:

عند انحراف المستشعر بسبب تعرضه أو تعرض المنطقة المحيطة به لصدمة قوية• 
عندما وجود مسافة قصيرة بين سيارتك وحاجز الحماية أو الجدار الذي يصبح داخل منطقة االكتشاف• 
أثناء قيادة سيارتك على مرتفعات ومنحدرات متتالية شديدة الميالن كالتالل وانخفاضات الطرق، الخ• 
عندما تكون خطوط السـير ضيقة أو عند القيادة على طرف خط السـير ودخول سـيارة تسير في خط سير غير • 

مجاور في منطقة االكتشاف
عند القيادة على طرق ذات منعطفات حادة أو متتالية أو سطوح غير مستوية• 
عند انزالق اإلطارات أو دورانها في أماكنها• 
عندما تكون المسافة بين سيارتك والسيارة األخر قصيرة• 
عندما يتم تركيب حمالة دراجات أو كماليات أخر على مؤخرة السيارة• 



٤٠٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

RCTA وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية
تسـتعمل وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA المستشـعرات الرادارية الكتشاف السيارات التي 
تقترب من الجانب الخلفي األيمن/األيسر وتقوم بتنبيه السائق إلى وجود مثل تلك السيارات عن طريق 

وميض مؤشرات المرايا الخارجية للرؤية الخلفية وانطالق الصوت اإلشاري.

١

١

٢٢

السيارات التي تقترب من سيارتك  
مناطق اكتشاف السيارات المقتربة  



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٤٠٦

■ RCTA عرض أيقونة
عند قيام سـيارتك باكتشـاف اقتراب سـيارة من الجانب الخلفي األيمن/األيسـر، يتم عرض ما يلي 

على الشاشة
المحتوالمؤشر

هناك سيارة تقترب من الجانب الخلفي األيسر

هناك سيارة تقترب من الجانب الخلفي األيمن

هناك سيارات تقترب من كال الجانبين

يوجد خلل في وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA (← ص ٣٩٧)

تنبيهات حول استعمال الوظيفة ■
السـائق وحده مسـؤول عن القيـادة اآلمنة. قم بقيادة السـيارة بصورة آمنـة بتوجيه االنتباه إلـى المناطق المحيطة 

بسيارتك.
وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA ليست إال وظيفة تكميلية تنبه السائق إلى اقتراب سيارة من الجانب 
الخلفـي األيمن/األيسـر. قد ال تعمل وظيفة تحذير حركـة المرور الخلفية RCTA بصـورة صحيحة في بعض 
الظروف ولذلك فمن الضروري على السـائق أن يتأكد بالنظر لضمان السالمة. االعتماد الزائد على هذه الوظيفة 

قد يسبب وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.



٤٠٧ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

RCTA المناطق التي يتم اكتشافها باستعمال وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية
المناطق التي يمكن لسيارتك اكتشاف السيارات األخر فيها موضحة أدناه.

١

الصوت اإلشاري يستطيع تنبيه السائق إلى السيارات األسرع التي تقترب من مسافات أبعد.
مثال:

  مسافة التحذير التقريبيةالسرعةالسيارة التي تقترب من سيارتك
m 20 (٢٠ متر)km/h 28 (٢٨ كم/ساعة)سريعة

m 5.5 (٥٫٥ متر)km/h 8 (٨ كم/ساعة)بطيئة

يمكن تشغيل وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA في األحوال التالية ■
تعمل وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA عند تلبية جميع الشروط التالية:

وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA في وضع التشغيل. ●
● .R يكون ذراع تبديل السرعات في وضع الرجوع للخلف
● . تكون سرعة السيارة أقل من km/h 8 (٨ كم/ساعة) تقريباً
تكون سـرعة السـيارة التي تقترب من سـيارتك بين km/h 8 (٨ كم/سـاعة) و km/h 28 (٢٨ كم/سـاعة)  ●

. تقريباً



٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة٤٠٨

الظروف التي لن تقوم فيها وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA باكتشاف السيارات ■
:غير مصممة الكتشاف األنواع التالية من السيارات واألشياء األخر RCTA وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية

السيارات التي تقترب من الخلف مباشرة ●
السيارات التي تدخل في المواقف المجاورة لسيارتك ●
السـيارات التي ال تسـتطيع المستشـعرات اكتشافها بسبب  ●

وجود عوائق

السياجات الوقائية والجدران ولوحات اإلشارة والسيارات المصفوفة وأشياء مشابهة ثابتة* ●
الدراجات النارية الصغيرة والدراجات الهوائية والمشاة، الخ* ●
السيارات التي تبتعد عن سيارتك ●
السيارات التي تقترب خارجة من المواقف المجاورة لسيارتك* ●

*: وفقاً لظروف القيادة، قد يتم اكتشاف سيارة و/أو شيء آخر حتى إذا كان ذلك غير ضروري.

الظروف التي قد ال تعمل فيها وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA بصورة صحيحة ■
قـد ال تقـوم وظيفة تحذير حركـة المرور الخلفية RCTA باكتشـاف السـيارات بصورة صحيحـة في الحاالت  ●

التالية:
عند انحراف المستشعر بسبب تعرضه أو تعرض المنطقة المحيطة به لصدمة قوية• 
عند وجود وحل أو ثلج أو ملصق إلخ يغطي المستشعر أو المنطقة المحيطة به على المصد الخلفي• 
عنـد القيـادة على طريق مبلل فيه مياه راكدة في الطقس السـيء، كما عند هطول أمطـار أو ثلوج غزيرة أو في • 

الضباب.
عند اقتراب عدة سيارات من سيارتك مع وجود مسافات قصيرة بين تلك السيارات• 
عند اقتراب سيارة من سيارتك بسرعة عالية• 
الرجـوع إلى الخلف على منحـدر تتغير درجة االنحدار • 

فيه بشكل حاد



٤٠٩ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

عند الرجـوع إلى الخلف للخروج من موقف سـيارات • 
ذو ميالن خفيف

 •BSM مباشرة بعد تشغيل وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية
مباشرة بعد بدء تشغيل المحرك مع ضبط وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM على وضع التشغيل• 
عندما ال تتمكن المستشعرات من اكتشاف سيارة بسبب • 

وجود عوائق

قد تزداد حاالت قيام وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية RCTA باكتشاف سيارة أو شيء آخر عندما ال يكون  ●
ذلك ضرورياً في األحوال التالية:

عند مرور سيارة بجانب سيارتك• 
عندمـا يكـون موقـف السـيارات مواجهـاً لشـارع فيـه • 

سيارات مارة 

عندما تكون المسـافة صغيرة بين سـيارتك واألجسـام المعدنية، كحواجز الحماية أو الجدران أو السـيارات • 
المصفوفة، التي يمكن أن تعكس الموجات الكهربائية باتجاه مؤخرة السيارة.

RCTA وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية/BSM إعداد وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية
يمكنـك تغيير تهيئات وظيفة مراقبة المنطقة الصعبة الرؤيـة BSM/وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية 

.RCTA

اضغـط الـزر ”MENU“ على وحدة التحكـم عن بعـد Remote Touch واختر  على   ١
الشاشة.

اختر  ثم اختر  على الشاشة.  ٢
قم باختيار التهيئة المرغوبة. (← ص ٦٥٢)  ٣
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أنظمة المساعدة على القيادة

للمسـاعدة على تحسـين سـالمة وأداء القيادة، تعمل األنظمـة التالية تلقائياً لالسـتجابة لظروف القيادة 
المختلفة. ولكن تعتبر هذه األنظمة تكميلية وينبغي أال تعتمد عليها كثيراً أثناء قيادة السيارة. 

نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس مختلفة ◆
يساعد هذا النظام على منع احتباس العجالت عند تشغيل الفرامل بصورة مفاجئة أو إذا تم تشغيل الفرامل أثناء 
القيـادة على سـطح طريق زلق، أو في ظروف القيادة على طرق وعـرة (مثل الطرق المغطاة بالحجارة والرمال 

واألوحال)
نظام تعزيز الفرامل ◆

يولد مستو متزايد من قوة الفرامل بعد ضغط دواسة الفرامل عندما يكتشف النظام حالة وقوف مفاجئ
◆ VSC نظام التحكم في ثبات السيارة

يساعد السائق على التحكم في االنزالق عند انحراف السيارة عن خط السير أو أثناء االنعطاف على طرق زلقة
◆ TRC نظام التحكم الفعال بقوة السحب

يقـوم بالمسـاعدة على المحافظة على قوة الدفـع ومنع اإلطارات األربعة من الدوران فـي فراغ عند االنطالق 
بالسيارة أو زيادة سرعة السيارة على الطرق الزلقة أو في ظروف القيادة على الطرق الوعرة

نظام التحكم في المساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات ◆
يساعد هذا النظام على تقليل رجوع السيارة للخلف عند االنطالق بالسيارة على طريق مائل أو مرتفع زلق

◆ VGRS نظام التوجيه المتغير وفقاً لنسبة التروس
يساعد هذا النظام على ضبط زاوية دوران العجلة انسجاماً مع سرعة السيارة وحركة عجلة القيادة.

◆ AVS نظام التعليق المتغير التكييفي
يقـوم هـذا النظـام بالتحكم بقـوة تخميد ممتصـات الصدمة لـكل من العجـالت األربعة بشـكل منفصل وفقاً 
لظـروف الطريـق والقيادة، مما يزيد مـن راحة الركوب بفضل اسـتقرار التوجيه المميز ويحافظ على السـيارة 
فـي وضعية جيدة. عند اختيار وضع +SPORT S باسـتخدام مفتاح اختيار وضـع القيادة، تكون قوة التخميد 

مالئمة للقيادة الرياضية. (← ص ٣١٤)
وظيفة فرامل الطوارئ ◆

عند استخدام الفرامل فجأة، تومض مصابيح التوقف تلقائياً لتحذير سائقي السيارات التي خلفك.
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يادة
الق

٤

نظام التحكم في انحراف المقطورة ◆
يسـاعد السـائق على التحكم في انحراف المقطورة بواسطة ضبط مستو تعشيق الفرامل على عجالت فردية 

حسب الظروف وتقليل عزم تدوير المحرك عند اكتشاف انحراف المقطورة.
نظام التحكم في انحراف المقطورة جزء من نظام التحكم في ثبات السيارة VSC، وهذا ال يعمل عندما يكون 

نظام التحكم في ثبات السيارة VSC في وضع اإليقاف أو عند وجود خلل فيه.
أثناء تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة VSC/نظام التحكم في انحراف 

المقطورة/نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC/نظام التحكم في المساعدة على 
االنطالق بالسيارة على المرتفعات

يومـض ضوء إشـارة االنـزالق لإلشـارة الـى بدء 
/VSC تشـغيل نظـام التحكم في ثبـات السـيارة

نظام التحكم في انحراف المقطورة/نظام التحكم 
الفعـال بقـوة السـحب TRC/نظـام التحكـم في 
المساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات.

تضـيء مصابيح التوقـف ومصابيح التوقـف العلوية 
التركيب عند بدء تشـغيل نظام التحكم في المساعدة 
علـى االنطـالق بالسـيارة علـى المرتفعـات أو نظام 

التحكم في انحراف المقطورة.
TRC إلغاء نظام التحكم الفعال بقوة السحب

 TRC إذا انغرزت السيارة بالثلج المتساقط حديثاً أو الوحل، قد يقوم نظام التحكم الفعال بقوة السحب
بتقليل القوة التي يتم نقلها من المحرك إلى العجالت. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى إبطال النظام بحيث 

يمكنك تحريك السيارة لألمام والخلف بصورة متكررة لتخليصها.
اضغط الزر وارفع إصبعك عنه بسرعة إلبطال نظام 

.TRC التحكم الفعال بقوة السحب
.TRC OFF سيضيء المؤشر

اضغـط الـزر مـرة ثانيـة إلعـادة النظـام إلـى وضـع 
التشغيل.
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إللغاء نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في انحراف  ■
المقطورة

احتفظ بالزر مضغوطاً لمدة تزيد عن ٣ ثوان عندما يكون المحرك متوقفاً عن العمل إلبطال نظام التحكم الفعال في 
قوة السحب TRC ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في انحراف المقطورة.

*.TRC OFF والمؤشر VSC OFF سيضيء ضوء المؤشر
اضغط الزر مرة ثانية إلعادة النظام إلى وضع التشغيل.

*:  بالنسـبة للسـيارات المجهزة بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم، سـيتم إلغاء مساعدة الفرامل المتصلة بنظام 
. سيضيء  ضمان السالمة السابقة للتصادم وتعشيق الفرامل المتصل بنظام ضمان السالمة السابقة للتصادم أيضاً
ضوء تحذير نظام ضمان السـالمة السـابقة للتصادم PCS وسـيتم عرض الرسـالة على شاشة العرض المتعددة 

المعلومات. (← ص ٢٦٦)
إلعادة تشغيل نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في  ■

انحراف المقطورة تلقائياً
عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف بعد إبطال نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC ونظام 

التحكم في ثبات السيارة VSC، يتم ضبط النظامين على وضع التشغيل مرة ثانية.
إعادة تشغيل نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC تلقائياً ■

 TRC فقط، يتغير نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC إذا قمت بإبطال نظام التحكم الفعال في قوة السحب
الى وضع التشغيل عند زيادة سرعة السيارة.

إلعادة تشغيل نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في  ■
انحراف المقطورة تلقائياً

إذا قمت بإبطال نظام التحكم الفعال في قوة السـحب TRC ونظام التحكم في ثبات السـيارة VSC ونظام التحكم 
في انحراف المقطورة، ال تتغير تلك األنظمة إلى وضع التشغيل حتى عند زيادة سرعة السيارة.

عند زيادة سخونة نظام الفرامل عن الحدود الطبيعية ■
 TRC قد يصبح نظام الفرامل سـاخناً بشـكل مفرط. في هذه الحالة، سـيتم إصدار صوت إشاري ويومض المؤشر
OFF ولـن يعمـل نظام التحكم بقوة السـحب TRC ونظـام التحكم في المسـاعدة على االنطالق بالسـيارة على 
. في هذه الحالة، قم بإيقاف السـيارة في مكان آمن على الفـور، وانتظر إلى أن يبرد نظام المحرك  المرتفعـات مؤقتاً

بدرجة كافية وينطفئ المؤشر TRC OFF. (يمكنك مواصلة القيادة العادية بدون مشكلة.)
ظروف تشغيل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ ■

في الحاالت الثالث التالية، ستعمل وظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ:
تكون وماضات التحذير من الخطر مطفأة. ●
تكون سرعة السيارة الفعلية أعلى من km/h 55 (٥٥ كم/ ساعة). ●
يتم ضغط دواسة الفرامل بأسلوب يجعل النظام يقدر من خالل إبطاء السرعة أن هذه عملية فرملة مفاجئة. ●



٤١٣ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
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اإللغاء التلقائي لوظيفة إشارة تعشيق الفرامل الطارئ ■
سينطفئ مؤشر تعشيق الفرامل الطارئ في أية حالة من الحاالت التالية:

يتم تشغيل وماضات التحذير من الخطر. ●
يتم رفع قدمك عن دواسة الفرامل. ●
النظام يقدر من خالل إبطاء السرعة أن هذه ليست عملية فرملة مفاجئة. ●

صدور األصوات واالهتزازات الناشئة عن تشغيل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس مختلفة  ■
ونظـام تعزيـز الفرامـل ونظام التحكم الفعال في قوة السـحب TRC ونظام التحكم في ثبات السـيارة VSC ونظام 
التحكـم فـي انحـراف المقطورة ونظام التحكم في المسـاعدة على بدء االنطالق بالسـيارة علـى المرتفعات ونظام 

VGRS التوجيه المتغير وفقاً لنسبة التروس
قد تسـمع صوتاً صادراً من حجيرة المحرك عند بدء تشـغيل المحرك أو بعد بدء االنطالق بالسـيارة مباشـرة. ال  ●

يدل هذا الصوت على وجود خلل في أي من هذه األنظمة. 
قد تحدث أي من الظروف التالية أثناء تشغيل األنظمة المذكورة أعاله. ال يشير أي من هذه الظروف إلى وجود  ●

خلل. 
قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة.• 
قد تسمع صوتاً صادراً من الموتور بعد إيقاف السيارة.• 
قـد تنبـض دواسـة الفرامل قليالً بعد بدء تشـغيل نظـام الفرامل المانـع لالحتباس ABS الخـاص بتضاريس • 

مختلفة.
قـد تتحـرك دواسـة الفرامل لألسـفل قليالً بعد بدء تشـغيل نظـام الفرامـل المانع لالحتبـاس ABS الخاص • 

بتضاريس مختلفة.
يتم تشغيل نظام التحكم في المساعدة على بدء االنطالق بالسيارة على المرتفعات عندما ■

● .S أو في الوضع الرياضي D يكون ذراع تبديل السرعات في وضع القيادة
تكون دواسة الفرامل غير مضغوطة. ●

يتم ابطال نظام التوجيه المتغير وفقاً لنسبة التروس VGRS في المواقف التالية ■
أثناء إيقاف السيارة أو عند تحريك عجلة القيادة لفترة طويلة خالل القيادة بسرعة منخفضة. ●
بعد إعادة تشغيل المحرك بدرجة حرارة أقل من C°30- (-٣٠°م). ●
إذا قمت بفصل البطارية بينما تكون عجلة القيادة ملفوفة، قد يتغير موضع مركز عجلة القيادة قليالً لفترة مؤقتة.  ●

إلعادة تهيئة نظام التوجيه المتغير وفقاً لنسبة التروس VGRS، قم بقيادة السيارة لفترة قصيرة.
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قد تؤدي أي من الظروف التالية إلى وقوع حادث قد يؤدي إلى التعرض إلصابة الخطيرة أو الوفاة: 
ال يعمل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس مختلفة بصورة صحيحة عند ■

تجاوز حدود أداء تماسك الطريق باإلطارات (مثل القيادة على طرق مغطاة بالثلوج باستعمال إطارات مهترئة  ●
.( جداً

انـزالق السـيارة على الطبقـة المائية المتكونة بين اإلطارات وسـطح الطريق أثناء القيادة بسـرعات عالية على  ●
الطريق المبلل أو الزلق.

قد تكون المسـافة الالزمة إليقاف السـيارة عند تشـغيل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس  ■
مختلفة أطول من المسافة الالزمة إليقاف السيارة في الظروف العادية

نظـام الفرامل المانـع لالحتباس ABS الخاص بتضاريـس مختلفة غير مصمم لتقصير المسـافة الالزمة إليقاف 
السيارة. قم دائماً بالمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وخصوصاً في الظروف التالية.

أثناء القيادة على طرق موحلة أو مغطاة بالحصى أو بالثلوج ●
أثناء القيادة مع كون جنازير اإلطارات مركبة على اإلطارات ●
أثناء القيادة على طرق توجد فيها مطبات ●
أثناء القيادة على الطرق التي توجد عليها حفر أو على الطرق غير المستوية ●

ال يعمل نظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC بصورة فعالة عندما ■
قـد ال يمكـن تحقيق التحكـم التوجيهي األكيد وقوة السـحب الكافية أثنـاء القيادة على الطـرق الزلقة حتى أثناء 

 .TRC تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب
ال تقم بقيادة السيارة في الظروف التي قد يتم فيها فقدان الثبات والقوة.

إذا لم يعمل نظام التحكم في المساعدة على بدء االنطالق بالسيارة على المرتفعات بصورة فعالة ■
ال تتكل كثيراً على نظام التحكم بالمسـاعدة على االنطالق بالسـيارة على المرتفعات. قد ال يعمل نظام التحكم 
في المسـاعدة على بدء االنطالق بالسـيارة على المرتفعات بصورة فعالة عندما تكون السـيارة على مرتفع شديد 

الميالن أو على طريق مغطاة بالجليد.
عند إلغاء نظام التحكم الفعال في قوة السـحب TRC ونظام التحكم في ثبات السـيارة VSC ونظام التحكم في  ■

انحراف المقطورة
توخى الحذر الشـديد وقم بقيادة السـيارة بسرعة مالئمة لظروف الطريق. وال تقم بإبطال نظام التحكم الفعال في 
قوة السحب TRC ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في انحراف المقطورة إال عند الضرورة 

ألنها أنظمة هامة للمساعدة على ضمان ثبات السيارة وقوة السحب.
عند تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة VSC ونظام التحكم في انحراف المقطورة ■

. يومض ضوء مؤشر االنزالق. قم بقيادة السيارة بحذر دائماً
القيادة الطائشة قد تؤدي إلى وقوع حادث. توخى الحذر الشديد عندما يومض ضوء المؤشر.



٤١٥ ٤-٥. استخدام أنظمة مؤازرة القيادة

يادة
الق

٤

استبدال اإلطارات ■
تأكد من اسـتعمال إطارات من نفس الحجم والماركة ونقشـة المداس وسـعة التحمل اإلجمالية. باإلضافة الى 

ذلك، تأكد من أن اإلطارات منفوخة إلى مستو الضغط المحدد.
لن يعمل نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS الخاص بتضاريس مختلفة ونظام التحكم الفعال في قوة السحب 
TRC ونظـام التحكـم في ثبات السـيارة VSC ونظام التحكم في انحراف المقطورة بصـورة صحيحة إذا كانت 

هناك إطارات مختلفة مركبة على سيارتك.
قم باستشارة وكيل لكزس للمزيد من المعلومات عند استبدال اإلطارات أو العجالت.

التعامل مع اإلطارات وجهاز التعليق ■
يمكن الستعمال اإلطارات التي يوجد فيها أي من العيوب أو تعديل جهاز التعليق أن يؤثر على أنظمة المساعدة 

على القيادة سلبياً مما يؤدي الى وقوع خلل فيها.
تنبيه احتياطي حول نظام التحكم بانحراف المقطورة ■

ال يمكن تقليل انحراف المقطورة بواسـطة نظام التحكـم بانحراف المقطورة في كل حاالت. وفقاً لعوامل كثيرة 
مثل حاالت السـيارة والمقطورة وسـطح الطريق والبيئة التي تتم القيادة فيها، قد ال يكون نظام التحكم بانحراف 
. راجع دليل المالـك المرفق بمقطورتك للحصـول على معلومات حول كيفيـة قطر المقطورة  المقطـورة فعـاالً

بصورة صحيحة.
إذا انحرفت المقطورة ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات خطيرة.

أمسك عجلة القيادة بإحكام. حافظ على السيارة في خط مستقيم.  ●
ال تقم بمحاولة التحكم بانحراف المقطورة بواسطة تدوير عجلة القيادة.

ابدأ برفع قدمك عن دواسة التعجيل وقم بتخفيض سرعة السيارة على الفور ولكن بالتدريج.  ●
ال تقم بزيادة سرعة السيارة. ال تقم بتعشيق فرامل السيارة.

من المفروض أن تتمكن من ضمان ثبات السـيارة والمقطورة إذا لم تقم بتدوير عجلة القيادة أو تعشـيق الفرامل 
بصورة مفاجئة لتوجيه السيارة والمقطورة المنحرفتين إلى خط السير الصحيح. (← ص ٢٠٨)



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤١٦

تنبيهات احتياطية حول القيادة على الطرق الوعرة

تصنّف هذه السـيارة ضمن السـيارات المتعددة االسـتعماالت حيـث تتميز بارتفـاع أعلى عن األرض 
ومسـافة أضيـق بين اإلطارين مقارنة مع ارتفاع مركز ثقلها لكـي تصبح قادرة على توفير أداء أعلى أثناء 

القيادة على مختلف أنواع الطرق الوعرة.

مزايا السيارة المصممة للقيادة على الطرق الوعرة
مزايـا التصميم الخاصة بهذه السـيارة تمنحها مركز ثقل أعلى مما في سـيارات الركاب العادية. ميزة  ●

التصميم الخاصة بهذه السيارة تميل هذا النوع من السيارات تنقلب بسهولة. في الواقع معدل انقالب 
السيارات المتعددة االستعماالت أعلى مما في األنواع األخر من السيارات.

● . ميزة االرتفاع األعلى عن األرض تحقق لك رؤية أفضل وتسمح لك بتوقع المشاكل مقدماً
هـذه السـيارة غير مصممـة لالنعطاف بنفس سـرعات سـيارات الـركاب العادية، وال يمكـن مقارنة  ●

خاصيـة أداء االنعطاف مع تلك الخاصة بالسـيارات الرياضية التي تتسـم بمركـز ثقل منخفض جداً، 
ومصممـة لتوفيـر األداء المرضي أثنـاء القيادة على الطـرق الوعرة. لذا فإن االنعطاف الحاد بسـرعة 

زائدة قد يؤدي الى انقالب السيارة.



٤١٧ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

تنبيهات احتياطية حول السيارات الخاصة بالطرق الوعرة ■
قـم دائماً بمراعاة التنبيهـات االحتياطية التالية لتقليل خطر التعرض للوفـاة أو اإلصابة بجروح خطيرة أو تعرض 

سيارتك للتلف الى الحد األدنى:
في حالة وقوع تصادمات ناشـئة عن انقالب السـيارة، يتعرض الشـخص الذي لم يرتدي حزام المقعد للوفاة  ●

بنسـبة أعلى من الشـخص الذي يرتدي حزام المقعد إلى حد كبير. لذلك، يجب على السـائق وجميع الركاب 
. شد أحزمة المقاعد الخاصة بهم دائماً

● . تجنب االنعطاف الحاد وتوجيه السيارة فجأة إذا كان ذلك ممكناً
اإلخفاق في قيامك بقيادة هذه السـيارة بصورة صحيحة قد يؤدي الى فقدان السـيطرة على السـيارة أو انقالبها 

مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
البضائع المحملة على الحمالة السقفية لألمتعة تجعل مركز ثقل السيارة أعلى. تجنب قيادة السيارة بسرعات  ●

عالية واالنطالق المفاجئ بالسـيارة واالنعطاف الحاد وتعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة وتوجيه السيارة فجأة، 
وإال فقد يؤدي ذلك الى فقدان السيطرة على السيارة أو انقالبها بسبب اإلخفاق في تشغيلها بصورة صحيحة.

قم دائماً بتخفيض سـرعة السـيارة أثناء القيادة فـي المناطق التي تهب فيها الرياح المتعامدة. بسـبب التصميم  ●
الخارجي ومركز الثقل العالي، تتأثر هذه السيارة بالرياح المتعامدة أكثر من سيارات الركاب العادية. تخفيض 

سرعة السيارة يمكنك من السيطرة بشكل أفضل على السيارة.
ال تعمد الى قيادة السـيارة على المنحدرات/المرتفعات الشـديدة الميالن بصورة منحرفة، بل قم بالقيادة في  ●

خط مسـتقيم لألعلى أو لألسـفل. سـيارتك (وأية سـيارة شـبيهة خاصة بالطرق الوعرة) قد تنقلب الى أي من 
الجانبين بسهولة أكثر من انقالبها لألمام أو للخلف.



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤١٨

القيادة على الطرق الوعرة
عنـد قيادة سـيارتك على طرق وعرة، يرجـى مالحظة التنبيهـات االحتياطية التالية لضمـان متعة القيادة 

ومساعدتك على عدم استثناء أي مناطق يسمح فيها بقيادة السيارات المصممة للطرق الوعرة:
قم بقيادة سيارتك في المناطق التي يمكن للسيارات الخاصة بالطرق الوعرة التحرك فيها. ●
قم بمراعاة ملكية األشـخاص اآلخرين. يرجى الحصول على إذن مسـبق من المالكين قبل الدخول  ●

إلى ممتلكات خاصة.
ال تعمـد الـى الدخول في المناطق الخاصة. تشـير البوابات والحواجز واإلشـارات الى منع أو تقييد  ●

دخول سيارتك فيها.
ال تعمـد الـى القيـادة على طرق غيـر الطرق الصلبـة. عندما تكون الطـرق مبللة، ينبغـي عليك تغيير  ●

أساليب القيادة وقيادة السيارة بسرعة بطيئة، وذلك لتفادي إتالف الطرق.

تنبيهات احتياطية حول القيادة على الطرق الوعرة ■
قـم دائماً بمراعاة التنبيهـات االحتياطية التالية لتقليل خطر التعرض للوفـاة أو اإلصابة بجروح خطيرة أو تعرض 

سيارتك للتلف الى الحد األدنى:
توخـى الحـذر أثناء القيـادة على الطرق الوعرة. ال تعمـد الى محاولة القيادة في أماكـن خطيرة لتفادي الخطر  ●

غير الضروري.
ال تعمد الى مسـك أذرع عجلة القيادة أثناء القيادة على الطرق الوعرة. يمكن لعجلة القيادة أن تتحرك لألعلى  ●

واألسـفل فجـأة أثناء القيادة علـى طريق فيه مطبات، مما يـؤدي إلى إصابة يديك بجـروح. حافظ على يديك 
وخاصة إبهام يدك على الحافة الخارجية لعجلة القيادة.

قم دائماً بفحص أداء الفرامل على الفور بعد القيادة على الطرق الرملية أو الوحلية أو الثلجية أو المبللة. ●
بعد القيادة على الطرق المغطاة باألعشاب الطويلة أو بالحصى أو بالرمل أو عبر االنهار وغيرها، احرص على  ●

عدم التصاق العشب أو الورق أو الحصى أو الرمل بالجزء السفلي من جسم السيارة. عند وجود أي من تلك 
األشياء، انزعه عن الجزء السفلي من جسم السيارة. إذا قمت بقيادة السيارة مع كون تلك األشياء ملتصقة، فإنه 

يمكن أن يؤدي الى وقوع خلل في أي من األنظمة المركبة في السيارة أو نشوب حريق.
أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو على التضاريس الوعرة، ال تعمد الى القيادة بسرعات زائدة أو القفز وتجنب  ●

االنعطاف الحاد أو ارتطام السيارة بأي شيء، وإال فقد يؤدي ذلك الى فقدان السيطرة على السيارة أو انقالبها، 
مما يتسـبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة. وأيضاً يمكن أن تتعرض أجهزة التعليق والشاسـيه ألضرار 

تترتب عليها تكاليف باهظة الثمن.



٤١٩ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

لتفادي التلف الناشئ عن الماء ■
اتبع جميع الوسائل الالزمة لضمان عدم تعرض المحرك والمكونات األخر للتلف الناشئ عن الماء.

دخول الماء في فتحة سحب الهواء للمحرك سيؤدي الى تلف شديد للمحرك. ●
دخـول المـاء في جهاز نقل الحركة التلقائي سـيؤدي الى تدهـور في أداء تحويل التـروس والتصاق مكونات  ●

جهاز نقل الحركة مما يؤدي الى اهتزاز وتلف جهاز نقل الحركة في النهاية.
يمكـن للماء جرف الشـحم مـن محامل العجالت مما يؤدي الـى تكون الصدأ ووقوع خلل فيها بسـرعة وقد  ●

يدخـل المـاء في التروس التفاضلية وجهاز نقل الحركة وعلبة تحويل وضع الدفع، مما يتسـبب في تقليل أداء 
تزليق زيت التروس.

عند القيادة في الماء ■
عنـد القيـادة عبر مياه، مثل عبور التيارات المائية الضحلـة، افحص أوال لتتحقق من عمق المياه وقاع النهر لتتأكد 

من صالبته. ومن ثم قم بالقيادة ببطء وتجنب المياه العميقة.
عملية الفحص بعد القيادة على الطرق الوعرة ■

الرمال واألوحال المتراكمة في أسـطوانات الفرامل أو حول أقراص الفرامل يمكن ان تؤثر على أداء الفرامل  ●
وقد تتلف مكونات نظام الفرامل.

قم دائماً بتنفيذ الصيانة على الفور بعد قيادة السيارة على الطرق الوعرة أو المغطاة بالرمال أو الوحل أو الماء.  ●
للحصول على بيانات الصيانة المبرمجة، ارجع إلى الصيانة المبرمجة (← ص ٥٠٥).



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٢٠

توجيهات حول القيادة في فصل الشتاء

قـم بإجـراء عمليات التحضير والفحص الضرورية قبل قيادة السـيارة في فصل الشـتاء. قم دائماً بقيادة 
السيارة في األسلوب المالئم للظروف الجوية. 

اإلعداد لفصل الشتاء
قم باستعمال السوائل المالئمة لدرجة الحرارة الخارجية.  ●

زيت المحرك• 
سائل تبريد المحرك• 
سائل الغسالة• 

اطلب من فني مؤهل فحص حالة البطارية. ●
قم بتركيب إطارات الثلج األربع على السيارة أو قم بشراء مجموعة الجنازير لإلطارات األمامية.* ●

تأكـد من أن تكون جميع اإلطارات من نفس الحجم والماركة المحددة، واسـتخدم الجنازير المالئمة لمقاس 
اإلطارات.

*: ال يمكن تركيب الجنازير على إطارات مقاسها ٢١ بوصة.

قبل قيادة السيارة
قم بتنفيذ العمليات التالية وفقاً لظروف القيادة: 

ال تعمد الى محاولة فتح أي من النوافذ بقوة أو تحريك الماسحة المتجمدة. صب الماء الدافئ على  ●
المنطقة المتجمدة إلذابة الجليد. امسح الماء على الفور لتفادي تجمده. 

لضمان تشـغيل المروحـة الخاصة بنظام تكييف الهـواء بصورة صحيحة، انـزع أي ثلج متراكم على  ●
فتحات سحب الهواء الموجودة أمام الزجاج األمامي. 

قـم بفحـص وإزالة أي جليـد أو ثلج متراكم على المصابيح الخارجية وسـقف السـيارة والشاسـيه،  ●
وحول اإلطارات أو على الفرامل.

قم بإزالة أي من الثلج أو األوحال عن الجزء السفلي من حذائك قبل الدخول في السيارة. ●



٤٢١ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

أثناء قيادة السيارة
قم بتعجيل السـيارة ببطء، والمحافظة على مسـافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامها، وقيادة السيارة 

بسرعة منخفضة مالئمة لظروف الطريق. 
عند إيقاف السيارة في موقف السيارات

قم بصف السـيارة وتحريك ذراع تبديل السـرعات الى وضع االنتظار P دون تعشيق فرامل االنتظار.  ●
وإال فقد تتجمد فرامل االنتظار وال يمكن تحريرها. عند إيقاف السيارة بدون تعشيق فرامل االنتظار، 

تأكد من تثبيت اإلطارات باستعمال السندات.
عدم القيام بذلك قد يكون خطراً ألنه قد يتسـبب في تحرك السـيارة بصورة غير متوقعة مما قد يؤدي 

إلى وقوع حادث.
عند إيقاف السيارة بدون تعشيق فرامل االنتظار، تأكد من عدم إمكانية تحريك ذراع تبديل السرعات  ●

.*P خارج وضع االنتظار
عندمـا تكـون فرامل االنتظار فـي الوضع التلقائـي، قم بتحرير فرامـل االنتظار بعد تحريـك ذراع تبديل 

السرعات إلى وضع االنتظار P. (← ص ٢٢٨)
*:  سـيتم إغالق ذراع تبديل السـرعات عند المحاولة على نقله من وضع االنتظار P إلى أي وضع آخر بدون ضغط 
دواسـة الفرامل. إذا كنت تتمكن من نقل ذراع تبديل السـرعات من وضع االنتظار P، فقد يشـير ذلك إلى وجود 

مشكلة في نظام إبطال تحويل التروس. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.
اختيار الجنازير

السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢٠ بوصة و ١٨ بوصة 
قم باستعمال جنازير اإلطارات من المقاس الصحيح عند تركيب الجنازير على اإلطارات. 

مقاس الجنازير موصوف لكل مقاس لإلطار.
الجنزير الجانبي   

(القطر mm 5 (٥ مم))
الجنزير المتعارض   

(القطر mm 6.3 (٦٫٣ مم))

السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢١ بوصة 
ال يمكن تركيب جنازير اإلطارات.

ينبغي استعمال إطارات الثلج بدالً منها.



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٢٢

القوانين المتعلقة باستعمال جنازير اإلطارات
تختلـف القوانيـن المتعلقة باسـتعمال جنازير اإلطـارات وفقاً للمنطقـة ونوع الطريـق. تأكد من فحص 

القوانين المحلية دائماً قبل تركيب الجنازير.

تركيب الجنازير ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند تركيب الجنازير ونزعها:

قم بتركيب جنازير اإلطارات ونزعها في مكان آمن. ●
قم بتركيب جنازير اإلطارات على اإلطارات الخلفية. ال تعمد الى تركيب الجنازير على اإلطارات األمامية. ●
قـم بتركيـب جنازير اإلطارات علـى اإلطارات الخلفية بإحكام بقـدر اإلمكان. أعد تثبيـت الجنازير بعد القيادة  ●

لمسافة km 1.0 – 0.5 (٠٫٥ الى ١٫٠ كم).
قم بتركيب جنازير اإلطارات وفقاً للتعليمات الواردة في دليل التركيب المرفق بها. ●

وقود محرك الديزل في درجات الحرارة المنخفضة ■
اسـتخدم وقـود الديزل الشـتوي أثناء انخفاض درجـات الحرارة. إن اسـتعمال وقود الديـزل الصيفي في درجات 
الحـرارة المنخفضـة قـد يـؤدي إلى تشـغيل نظـام الوقـود بطريقة غيـر صحيحة وحـدوث خلل في المحـرك. قم 
بتقليـل أكبـر قدر ممكن من وقـود الديزل الصيفي الموجود في خزان الوقود أثناء االسـتخدام في درجات الحرارة 
المنخفضـة، وقـم بإعـادة تعبئة وقود الديزل الشـتوي بأسـرع ما يمكـن. تحقق مـن المعلومات عن نـوع وميزات 

استخدام وقود الديزل في محطات الوقود.



٤٢٣ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

القيادة مع كون إطارات الثلج مركبة على السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل خطر وقوع حوادث. 

اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي الى فقدان السـيطرة على السـيارة، مما يتسـبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح 
خطيرة.

قم باستعمال اإلطارات ذات المقاس المحدد. ●
حافظ على اإلطارات منفوخة بالمستو الموصى به. ●
ال تعمد الى القيادة بسـرعة أعلى من حدود السـرعة أو حدود السرعة الموصوفة إلطارات الثلج المركبة على  ●

سيارتك.
قم باستعمال إطارات الثلج على جميع العجالت، وليس على بعض العجالت. ●

القيادة حين تكون الجنازير مركبة على اإلطارات (السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢٠ بوصة و ١٨ بوصة) ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتقليل خطر وقوع حوادث.

اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي الى عدم إمكانية قيادة السـيارة بصورة آمنة، مما يتسـبب في الوفاة أو اإلصابة 
بجروح خطيرة.

●  50 km/h ال تعمد الى القيادة بسـرعة أعلى من حدود السـرعة الموصوفة لجنازير اإلطارات المسـتعملة أو
(٥٠ كم/ساعة)، أيهما تكون أخفض.

تجنب القيادة على طرق توجد عليها مطبات أو على حفر. ●
تجنـب تعجيل السـيارة فجأة وتوجيه السـيارة فجأة وتعشـيق الفرامل بصورة مفاجئة وتحويـل التروس الذي  ●

يؤدي الى استعمال فرامل المحرك فجأة.
قم بتخفيض سرعة السيارة بصورة كافية قبل الدخول في منعطف لضمان السيطرة األكيدة على السيارة. ●

عند تركيب الجنازير على اإلطارات (السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢٠ بوصة و ١٨ بوصة) ■
قم بإيقاف نظام التحكم في ارتفاع السيارة.

قـد يتـم تغيير ارتفاع السـيارة بواسـطة وظيفة التسـوية التلقائية، مما قد يـؤدي الى احتباس أي جزء من جسـمك 
بالسيارة ووقوع حادث. (← ص ٣٢٥)

تصليح او استبدال اطارات الثلج ■
اطلب تصليح او استبدال اطارات الثلج من وكالء لكزس أو بائعي اطارات التجزئة المرخصين.

ذلك ألن ازالة وتركيب اطارات الثلج يؤثر على تشغيل صمامات تحذير ضغط االطار والمرسالت.
تركيب الجنازير على اإلطارات (السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢٠ بوصة و ١٨ بوصة) ■

ربما ال تعمل صمامات تحذير ضغط االطار والمرسالت بشكل صحيح عند تركيب جنازير االطار.



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٢٤

توجيهات حول القيادة الصديقة للبيئة

لتحسـين االقتصاد في اسـتهالك الوقود وتقليل انبعاث ثاني أكسـيد الكربون، يرجى االنتباه إلى النقاط 
التالية:

استعمال وضع القيادة اإليكولوجية ◆
عنـد اسـتعمال وضع القيـادة اإليكولوجية، يتم توليد عزم التدوير اسـتجابة لضغط دواسـة التعجيل 
بسالسة أكثر مما في الظروف العادية. باإلضافة الى ذلك، يتم تقليل أداء نظام تكييف الهواء (تدفئة/

تبريد) الى الحد األدنى لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود. (← ص ٣١٤)
استعمال مؤشر القيادة االيكولوجية ◆

يمكن القيادة الصديقة للبيئة بواسـطة االحتفاظ بضوء مؤشـر القيادة اإليكولوجية مضيئاً واالحتفاظ 
بالشـريط الخـاص بمؤشـر مـد القيـادة اإليكولوجيـة المعـروض على شاشـة العـرض المتعددة 

المعلومات موجوداً ضمن مد القيادة اإليكولوجية. (← ص ١١٣)
تشغيل دواسة التعجيل/دواسة الفرامل ◆

قم بقيادة سيارتك بسالسة. تجنب زيادة/خفض سرعة السيارة فجأة. ستساعد زيادة/خفض سرعة 
السيارة بصورة تدريجية على تقليل استهالك الوقود بصورة فعالة.

عند تعشيق الفرامل ◆
قـم بمراقبة أحوال أمام/حول السـيارة وقم بتخمين موقع توقف سـيارتك. ارفع قدمك عن دواسـة 
التعجيـل مسـبقاً وقم بمواصلـة الهبوط بفعل الجاذبية. قم باسـتعمال دواسـة الفرامـل لضبط موقع 

توقف سيارتك. تأكد من ضغط دواسة الفرامل بلطف.
التأخير ◆

زيادة سرعة السيارة وخفضها وإيقاف السيارة على إشارات المرور لفترات طويلة يؤدي إلى استهالك 
الوقود غير االقتصادي. افحص تقارير حركة المرور قبل بدء القيادة وتجنب التأخير بقدر اإلمكان.



٤٢٥ ٤-٦. توجيهات حول القيادة

يادة
الق

٤

القيادة على الطرق السريعة ◆
قم بالسـيطرة على السـيارة والمحافظة على قيادتها بسـرعة ثابتة. قبل إيقاف السـيارة عند بوابة دفع 
رسـوم المـرور أو ما إليها، ارفع قدمك عن دواسـة التعجيـل ببطء تدريجياً واضغط دواسـة الفرامل 

بلطف.
نظام تكييف الهواء ◆

قم باسـتعمال نظام تكييف الهواء فقط عندما تحتاج إليه. القيام بذلك، يمكنك أن تسـاعد على تقليل 
استهالك الوقود بصورة فعالة.

في فصل الصيف: عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بالسـيارة مرتفعة، قم باسـتعمال وضع إعادة 
توزيـع الهـواء بداخل المقصورة. بهذا، سـيمكن المسـاعدة علـى تقليل الحمل المسـلط على نظام 

تكييف الهواء، مما يقلل استهالك الوقود.
في فصل الشـتاء: اضبط مفتاح نظام تكييف الهواء A/C على وضع التشـغيل فقط عندما تحتاج إلى 
كل من تدفئة الهواء وإزالة الرطوبة عنه، واضبط مفتاح نظام تكييف الهواء A/C على وضع اإليقاف 
فقـط عندما تحتاج إلى التدفئة. ضبط مفتاح نظام تكييف الهواء A/C على وضع التشـغيل عندما ال 

تحتاج إليه يؤدي إلى استهالك الوقود الزائد.
تنفيذ إيقاف دوران المحرك بالسرعة الالتعشيقية ◆

تجنب دوران المحرك بالسرعة الالتعشيقية غير الضروري. لتقليل استهالك الوقود بصورة فعالة،  ●
قم بإيقاف المحرك عند إيقاف السيارة في موقف سيارات حتى لفترة قصيرة من الزمن فقط.

، ال تحتاج إلى  ● باستثناء في البيئة القاسية عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة جداً مثالً
تسـخين المحرك قبل القيادة. لتدفئة كل جزء مع تجنب ازدياد سـرعة دوران المحرك بصورة غير 
ضرورية وزيادة/خفض سرعة السيارة بصورة مفاجئة، قيادة السيارة ببطء طريقة فعالة أفضل من 

دوران المحرك بسرعة التعشيقية.
للمحافظة على الوظائف، ال يتم دوران المحرك بالسرعة الالتعشيقية غير الضروري بل يتم تنفيذ  ●

اإلجراءات التالية.
دوران المحرك بسرعة التعشيقية قبل إيقاف تشغيل المحرك المجهز بشاحن تربيني • 

(← ص ١٩٦)
الحمولة ◆

تحميل األمتعة الثقيلة في السيارة سيؤدي إلى استهالك الوقود غير االقتصادي. تجنب تحميل أمتعة 
غير ضرورية. تركيب حمالة سقفية كبيرة لألمتعة سيؤدي أيضاً إلى استهالك الوقود غير االقتصادي.



٤-٦. توجيهات حول القيادة٤٢٦

الصيانة الدورية ◆
تأكد من فحص ضغط نفخ اإلطارات بشـكل دائم. ضغط نفخ اإلطارات غير المناسـب قد يؤدي  ●

إلى استهالك الوقود غير االقتصادي. كما أن استعمال إطارات الثلج على الطرق الجافة قد يؤدي 
إلى استهالك الوقود غير االقتصادي ألنها يمكن أن تتسبب بكمية كبيرة من االحتكاك. قم باختيار 

اإلطارات المالئمة للفصل وظروف الطريق.
قم باسـتعمال الجـودة الموصى بها من الزيت والسـائل ألنهـا تؤثر على اسـتهالك الوقود وعمر  ●

خدمة السيارة. كذلك، افحص الزيت والسائل في فترات منتظمة. (← ص ٥٠٥)



٤٢٧
 ٥ مزايا التجهيزات الداخلية

Remote Touch شاشة  .٥-١
Remote وحدة التحكم عن بعد

٤٢٨ .....  Touch/الشاشة ١٢٫٣ بوصة
نظام لكزس لمراقبة المناخ في المقصورة  .٥-٢

نظام لكزس لمراقبة المناخ في 
المقصورة........................... ٤٣٤
استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب  .٥-٣
٤٣٦ .... نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي
نظام تكييف الهواء الخلفي............ ٤٥٠

جهاز تدفئة عجلة القيادة/أجهزة تدفئة 
٤٥٣ ...... المقاعد/أجهزة تهوية المقاعد

استعمال المصابيح الداخلية  .٥-٤
٤٥٧ ............. الئحة المصابيح الداخلية

المصابيح الداخلية.................. ٤٥٨• 
 •٤٥٩ ................ المصابيح الشخصية

استعمال خصائص التخزين  .٥-٥
الئحة مزايا التخزين................... ٤٦١

صندوق القفازات................... ٤٦٢• 
 •٤٦٣ .......... الصندوق الحاوي العلوي
حامالت األكواب................... ٤٦٣• 
 •٤٦٥ .................... حامالت القناني
 •٤٦٦ ................ الصناديق االحتياطية

مزايا حجيرة األمتعة................... ٤٦٨
استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر  .٥-٦
٤٧٢ .....مزايا التجهيزات الداخلية األخر

 •٤٧٢ ..................... صندوق التبريد
 •٤٧٤ ................... حاجبات الشمس
 •٤٧٤ .......................... مرايا الزينة
 •٤٧٥ .............................. الساعة
مآخذ الطاقة......................... ٤٧٥• 
الشاحن الالسلكي.................. ٤٧٨• 
 •٤٨٦ ........................ مسند الذراع
مظالت الشمس الخاصة بالباب • 

الجانبي الخلفي..................... ٤٨٧
خطاطيف الثياب.................... ٤٨٧• 
 •٤٨٨ ..................... مقابض اإلسناد

فاتح باب الكراج...................... ٤٨٩



٤٢٨Remote Touch ٥-١. شاشة

وحدة التحكم عن بعد Remote Touch/الشاشة ١٢٫٣ بوصة

 .Remote Touch لتشغيل شاشات Remote Touch يمكن استعمال وحدة التحكم عن بعد
ينبغـي على مالك الموديالت المجهزة بنظام التوجيه مراجعة «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك 

نظام التوجيه والوسائط المتعددة».

Remote Touch تشغيل وحدة التحكم عن بعد

١ ٢ ٣
٤

٥

٦ ٦

٦ ٦٥

٧ ٢
٤
٣

الزر ”MAP“ (السيارات المجهزة بنظام توجيه السيارة)  
اضغط هذا الزر لعرض موقع السيارة الحالي.

الزر ”∨•∧“  
. اضغط هذا الزر لتغيير مقاس الخريطة وتحريك القوائم عمودياً

زر الرجوع  
اضغط هذا الزر لعرض الشاشة السابقة.

“MENU” الزر  
. اضغط هذا الزر لعرض الشاشة 

Remote Touch مقبض  
قم بتحريكه في االتجاه المرغوب الختيار الوظيفة والحرف وزر الشاشة.

اضغط المقبض لتحديد الوظيفة أو الحرف أو زر الشاشة الذي اخترته.
“ENTER” الزر  

اضغط هذا الزر لتأكيد الوظيفة أو الحرف أو زر الشاشة الذي اخترته.
الزر ”HOME“ (السيارات غير المجهزة بنظام توجيه السيارة)  

اضغط هذا الزر لعرض الشاشة الرئيسية.



٤٢٩ Remote Touch ٥-١. شاشة

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٥

Remote Touch تشغيل وحدة التحكم عن بعد
 Remote مقبـض  بتحريـك  قـم  لالختيـار:   

Touch إلى االتجاه المرغوب.

للتأكيـد: اضغط مقبـض Remote Touch أو   
.“ENTER” الزر

١ ٢

عرض الشاشة حين تكون درجة الحرارة منخفضة ■
عندما تكون درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية، قد تتأخر اسـتجابة الشاشـة حتى عند تشـغيل وحدة التحكم 

.Remote Touch عن بعد

■  Remote Touch عند استعمال وحدة التحكم عن بعد
انتبـه حتى ال تعلق أصابعك أو أظفارك أو شـعر رأسـك بوحدة التحكم عن بعـد Remote Touch وإال فقد  ●

تتعرض لإلصابة.
توخى الحذر عند لمس وحدة التحكم عن بعد Remote Touch في درجة الحرارة العالية أو المنخفضة جداً  ●

ألنها قد تكون ساخنة أو باردة جداً بسبب درجة الحرارة داخل السيارة.

■  Remote Touch لتفادي إلحاق ضرر بوحدة التحكم عن بعد
●  Remote ال تسمح لألطعمة أو السوائل أو الملصقات أو السجائر المشتعلة بمالمسة وحدة التحكم عن بعد

Touch ألن ذلك قد يؤدي إلى تغير لونها أو انبعاث رائحة غريبة منها أو توقفها عن العمل.

ال تقم بتعريض وحدة التحكم عن بعد Remote Touch لضغط زائد أو لصدمة قوية ألن ذلك قد يؤدي إلى  ●
تشوهها أو انكسارها.

ال تـدع العمـالت المعدنيـة أو العدسـات الالصقة أو غيرها من األشـياء التـي تعلق بوحـدة التحكم عن بعد  ●
Remote Touch ألن القيام بذلك قد يؤدي إلى توقف تشغيلها.

● .Remote Touch قد يتم تمزيق األشياء مثل المالبس إذا علقت بمقبض
إذا كانـت يدك أو أي شـيء موجودة على مقبض وحدة التحكم عن بعـد Remote Touch عند ضبط مفتاح  ●

تشـغيل المحـرك علـى وضـع الكماليـات ACCESSORY، فقد ال يعمـل مقبض وحدة التحكـم عن بعد 
Remote Touch بصورة صحيحة.



٤٣٠Remote Touch ٥-١. شاشة

شاشة 
اضغـط الـزر ”MENU“ الموجـود علـى وحـدة التحكم عـن بعـد Remote Touch لعرض الشاشـة 

.
قد تختلف الشاشة وفقاً لنوع النظام.

عند اختيار عرض الشاشة المقسمة، سيتم عرض شاشة  على الشاشة الرئيسية. 
(← ص ٤٣١)
الوظيفةالمفتاح

اختره لعرض شاشة الخريطة أو شاشة قائمة خيارات التوجيه.*١، ٢

اختره لعرض شاشة التحكم بالراديو.*٢

اختره لعرض شاشة التحكم بالوسائط.*٢

اختره لعرض شاشة تشغيل النظام الاليدوي.*٢

٢*. اختره لعرض شاشة 

اختره لعرض شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء. (← ص ٤٣٦)

٢*. اختره لعرض شاشة 
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خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٥

الوظيفةالمفتاح
اختره لضبط تباين وسطوع الشاشة وإطفاء الشاشة، الخ.*٢

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة

*٢: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».

تشغيل الشاشة ١٢٫٣ بوصة
عرض الشاشة الكاملة ■

يمكن عرض الوظائف التالية على الشاشة الكاملة:
الشاشة المبدئية ●
شاشة  (← ص ٤٣٠) ●
شاشة الخريطة* ●
شاشة نظام الصوت* ●
شاشة استهالك الوقود (← ص ١٢٠) ●
شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء (← ص ٤٣٦) ●

*: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



٤٣٢Remote Touch ٥-١. شاشة

عرض الشاشة المقسمة ■
يمكن عرض معلومات مختلفة على يمين ويسـار الشاشـة. على سبيل المثال، يمكن عرض وتشغيل 
شاشـات نظام تكييف الهواء أو نظام الصوت أثناء عرض شاشـة معلومات استهالك الوقود. الشاشة 
الكبيرة المعروضة على يسـار الشاشـة تسـمى الشاشـة الرئيسية، والشاشـة الصغيرة المعروضة على 

اليمين تسمى الشاشة الفرعية.



٤٣٣ Remote Touch ٥-١. شاشة
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تشغيل الشاشة المقسمة
الشاشة الرئيسية ■

للتفاصيل حول وظائف الشاشـة الرئيسـية وتشـغيلها، قم بالرجوع إلى القسم الخاص و «دليل مالك 
نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».

الشاشة الفرعية ■
الشاشات األساسية 

لتغيير الشاشة المعروضة على الشاشة الفرعية، استخدم أزرار الشاشة في يمين الشاشة.
نظام توجيه السيارة*  

نظام الصوت*  
الهاتف*  

معلومات السيارة (← ص ١٢٠)  
نظام تكييف الهواء (← ص ٤٣٦)  

١
٢
٣
٤
٥

 
شاشات المقاطعة 

يتم عرض كل من الشاشات التالية تلقائيا وفقا للحاالت.
مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس (← ص ٣١٧)• 
الهاتف*• 
وضع القيادة (← ص ٣١٤)• 

*: راجع «دليل مالك نظام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسائط المتعددة».



٥-٢. نظام لكزس لمراقبة المناخ في المقصورة٤٣٤

نظام لكزس لمراقبة المناخ في المقصورة

يتـم التحكـم في كل من أجهزة تدفئة المقاعد وأجهزة تهوية المقاعـد وجهاز تدفئة عجلة القيادة تلقائيا 
وفقـا لدرجـة الحـرارة المضبوطة في نظـام تكييف الهـواء، ودرجة الحـرارة الخارجيـة ودرجة حرارة 
المقصـورة، الخ. يتيح لـك نظام لكزس لمراقبة المناخ في المقصورة وضعـا مريحا مع المحافظة عليه 

دون تعديل كل نظام.

“CLIMATE CONCIERGE” المفتاح
عنـد ضغط المفتـاح، يضيء المؤشـر الموجود فوق 
المفتـاح وتعمـل جميـع األنظمـة التالية فـي الوضع 

التلقائي.
إذا تـم تشـغيل أي نظـام يدويـا، ينطفئ المؤشـر. إال 
أن جميـع الوظائف األخر تظل في وضع التشـغيل 

التلقائي.

نظام تكييف الهواء التلقائي (← ص ٤٣٦، ٤٥٠) ■
يمكن ضبط درجة الحرارة لمقعد السائق ومقعد الراكب والمقاعد الخلفية بشكل منفصل.

عنـد اكتشـاف راكب في مقعـد الصف الثانـي، يتم تشـغيل نظام تكييـف الهواء الخلفـي في الوضع 
التلقائي.

أجهزة تدفئة وتهوية المقاعد (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) (← ص ٤٥٣) ■
يتـم اختيـار تدفئة أو تهويـة المقاعد تلقائيـا وفقا لدرجة الحـرارة المضبوطة في نظـام تكييف الهواء 

ودرجة الحرارة الخارجية، الخ.
يتم تشـغيل أجهزة تدفئـة وتهوية مقعد الراكـب األمامي ومقعدي الصف الثاني األيمن واأليسـر في 

الوضع التلقائي إذا تم اكتشاف ركاب.
جهاز تدفئة عجلة القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) (← ص ٤٥٣) ■

يتم تشغيل جهاز تدفئة عجلة القيادة تلقائيا وفقا لدرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة المقصورة.
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٥-٢. نظام لكزس لمراقبة المناخ في المقصورة

تشغيل نظام تكييف الهواء األمامي ■
لتحسـين أداء نظـام تكييـف الهواء في منطقـة المقعد األمامي، يمكن إغـالق فتحات التهويـة الموجودة على جهة 

الصندوق الحاوي الخلفية حين ال يوجد ركاب في مقعد الصف الثاني.
تشغيل نظام تكييف الهواء الخلفي ■

قد يتم إيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء الخلفي تلقائيا حين ال يوجد ركاب في مقعد الصف الثاني.
تشغيل جهاز تدفئة/تهوية المقعد ■

عند اختيار الوضع التلقائي باستخدام مفتاح أجهزة تدفئة/تهوية المقاعد، ال يتم تشغيل وظيفة اكتشاف الراكب.



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٣٦

نظام تكييف الهواء التلقائي األمامي

يتم ضبط فتحات التهوية وسرعة المروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة المختارة.
اختر الزر ”MENU“ الموجود على وحدة التحكم عن بعد Remote Touch ثم اختر  لعرض 

شاشة التحكم بنظام تكييف الهواء. (← ص ٤٣٠)
يمكن عرض نظام تكييف الهواء وتشغيله على الشاشة الفرعية. (← ص ٤٣٢)

لوحة التحكم
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين 
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٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

ضبط تهيئة درجة الحرارة ■
اضغط  لرفع درجة الحرارة و  لخفض درجة الحرارة.

إذا كان مؤشر  مطفأ، سيتدفق هواء بنفس درجة الحرارة المحيطة أو هواء دافئ.
ضبط تهيئة سرعة المروحة ■

اضغط  لزيادة سرعة المروحة و  لتخفيضها.

اضغط  إليقاف تشغيل المروحة.
تغيير وضع تدفق الهواء ■

. لتغيير اتجاه تدفق الهواء، اضغط 
يتـم تحويل وضـع فتحات التهوية فـي كل مرة 

يتم فيها ضغط الزر.
مـن  العلـوي  الجـزء  إلـى  الهـواء  يتدفـق   

الجسم.
يتدفق الهواء إلى الجزء العلوي من الجسم   

والقدمين.
يتدفق الهواء إلى القدمين.  

يتدفـق الهـواء إلـى القدمين ويعمـل مزيل   
ضباب الزجاج األمامي

١ ٢ ٣

٤

■ الوظائف األخر
المقصـورة  ● بداخـل  الهـواء  توزيـع  وإعـادة  الخارجـي  الهـواء  إدخـال  وضعـي  بيـن  التحويـل 

(← ص ٤٤٣)
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي (← ص ٤٤٣) ●
إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية (← ص ٤٤٤) ●



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٣٨

شاشة التحكم
الشاشة الرئيسية ■

٣ ٤

٧

٥٢

١

٦

٩ ٨١١١٢ ١٠
التحكم بدرجة حرارة بجهة المقعد األمامي األيسر  

زر اختيار فتحات التهوية الخاص بجهة المقعد األمامي األيسر  
يتدفق الهواء إلى القدمين ويعمل مزيل ضباب الزجاج األمامي  

التحكم بسرعة المروحة  
زر اختيار فتحات التهوية الخاص بجهة المقعد األمامي األيمن  

شاشة التحكم بالخيارات  
التحكم بدرجة حرارة بجهة المقعد األمامي األيمن  

شاشة تشغيل نظام تكييف الهواء الخلفي  
الوضع اإليكولوجي  

ضبـط درجـة حـرارة مقعـدي السـائق/الراكب والمقاعـد الخلفيـة بشـكل منفصـل (الوضـع   
(“4-ZONE”

تشغيل/إيقاف وظيفة التبريد/إزالة رطوبة الهواء  
الوضع التلقائي  
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٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

تغيير وضع تدفق الهواء ■
لضبط التهيئات، اختر زر الشاشة.

  ⎯ يتدفق الهواء إلى الجزء العلوي من الجسم.

  ⎯ يتدفق الهواء إلى الجزء العلوي من الجسم والقدمين.

  ⎯ يتدفق الهواء إلى القدمين.

  ⎯ يتدفق الهواء إلى القدمين ويعمل مزيل ضباب الزجاج األمامي.



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٠

الشاشة الفرعية ■
اختيـار وضع تدفـق الهواء الخـاص بجهة   

المقعد األمامي األيسر
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليسر  

ضبط تهيئة سرعة المروحة  
اختيـار وضع تدفـق الهواء الخـاص بجهة   

المقعد األمامي األيمن
ضبط تهيئة درجة حرارة الجهة اليمنى  

السـائق  مقعـدي  حـرارة  درجـة  ضبـط   
(الوضـع  منفصـل  بشـكل  والراكـب 

(“4-ZONE”

اختره لتشغيل/إيقاف وظيفة التبريد وإزالة   
رطوبة الهواء 

اختره لتشغيل الوضع التلقائي  

١

٢
٣

٤

٥

٦٧٨  

شاشة التحكم بالخيارات ■
اختر  على الشاشة الرئيسية لعرض شاشة التحكم بالخيارات. يمكن ضبط الوظائف على وضع 

التشغيل أو وضع اإليقاف.
منـع تراكم الجليـد على الزجـاج األمامي   
وشـفرات الماسـحة (إذا كانـت سـيارتك 

مجهزة بتلك الوظيفة) (← ص ٤٤٤)
وضع إزالة غبار الطلع (← ص ٤٤٤)  

تشغيل/إيقاف نظام ™nanoe* (إذا كانت   
سيارتك مجهزة به) (← ص ٤٤٨)

*:  ™nanoe والعالمـة ™nanoe هي عالمات 
.Panasonic Corporation تجارية لشركة

١
٢
٣
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٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء
استعمال الوضع التلقائي ■

اضغط  أو قم باختيار  على شاشة التحكم.  ١
سـيبدأ نظام تكييف الهواء في العمل. يتم ضبط فتحات التهوية وسـرعة المروحة بشـكل تلقائي 

تبعاً لدرجة الحرارة المختارة.
. اضغط  أو  للتغيير إلى وضع إدخال الهواء الخارجي تلقائياً  ٢

يتغيـر نظام تكييـف الهواء تلقائياً بين وضع إدخـال الهواء الخارجي ووضع إعـادة توزيع الهواء 
بداخل المقصورة.

اضغط  أو اختر  لرفع درجة الحرارة واضغط  أو اختر  لخفض درجة   ٣
الحرارة.

يمكن ضبط درجات الحرارة لكل من مقعد السائق والراكب األمامي بشكل منفصل.
. إليقاف العملية، اضغط   ٤

مؤشر الوضع التلقائي ■
ينطفـئ مؤشـر الوضـع التلقائي إذا تم تشـغيل تهيئة سـرعة المروحـة أو أوضاع تدفق الهـواء. إال أن 

الوضع التلقائي الخاص بوظائف غير تلك التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.
(“4-ZONE” الوضع) ضبط درجة حرارة مقعدي السائق/الراكب بشكل منفصل

يتحول نظام تكييف الهواء بين الوضع الفردي والوضع المتزامن في كل مرة يتم فيها اختيار  
على شاشة التحكم.

الوضـع الفـردي (يضيء المؤشـر.): يمكن ضبط درجة الحـرارة لكل من مقعد السـائق ومقعد الراكب 
األمامـي والمقاعد الخلفية (← ص ٤٥٠) بشـكل منفصل. سـينتقل وضع التحكـم بدرجة حرارة جهة 

الراكب األمامي أو جهة المقاعد الخلفية إلى وضع التشغيل الفردي.
فـي الوضـع المتزامن، ال يمكن اسـتعمال سـو  (للزيادة) أو  (للتقليـل) على جانب 

السائق لضبط درجة حرارة جميع المقاعد.



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٢

تغيير تهيئات المقاعد الخلفية
استعمال الوضع التلقائي ■

اختر  على الشاشة الرئيسية.  ١
. اختر   ٢

اختـر  لرفع درجة الحرارة واختر    ٣
لخفض درجة الحرارة.

 
ضبط تهيئة درجة الحرارة ■

اختر  على الشاشة الرئيسية.  ١
اختـر  لرفع درجة الحرارة واختر    ٢

لخفض درجة الحرارة.
عند تشـغيل المفتاح، ينتقـل النظام إلى الوضع 

الفردي.
المقعد الخلفي األيسر  
المقعد الخلفي األيمن  

١ ٢

 
ضبط تهيئة سرعة المروحة ■

اختر  على الشاشة الرئيسية.  ١
اختر  لزيادة سرعة المروحة واختر  لتخفيض سرعة المروحة.  ٢

اختر  إليقاف تشغيل المروحة.  ٣
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٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

الوظائف األخر
التحويل بين وضعي إدخال الهواء الخارجي وإعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

النوع أ 
. اضغط 

يتحـول الوضع بيـن  (وضع إعادة توزيع الهواء بداخل المقصـورة) و  (وضع إدخال الهواء 
الخارجي) كلما تم ضغط الزر.

النوع ب 
. اضغط 

يتحـول الوضع بين  (وضـع إعادة توزيع الهواء بداخل المقصـورة) والوضع التلقائي ”AUTO“ و 
 (وضـع إدخـال الهواء الخارجي) كلما تـم ضغط الزر. عند ضبط النظام علـى الوضع التلقائي، يتم 

تشغيله تلقائيا.
إزالة الضباب عن الزجاج األمامي ■

يتم استخدام مزيالت الضباب إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية.
اضغط  أو  على لوحة التحكم.

اضبـط زر وضـع إدخال الهـواء الخارجي/إعادة تدوير الهـواء بداخل المقصورة على وضـع إدخال الهواء 
(. الخارجي إذا كان مضبوطاً على وضع إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة. (قد يتغير تلقائياً

إلزالة الضباب عن الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة تدفق الهواء ودرجة الحرارة.
للرجوع إلى الوضع السابق، اضغط  أو  مرة أخر عندما تتم إزالة الضباب عن الزجاج 

األمامي.



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٤٤

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية ■
يتم اسـتعمال مزيالت الضبـاب إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية وقطـرات الماء والند والصقيع 

عن مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.
اضغط  أو  على لوحة التحكم.

اضغط  أو  مرة ثانية إليقاف تشغيل مزيل الضباب.
وضع إزالة غبار الطلع ■

تتم إزالة غبار الطلع من الهواء ويتدفق الهواء إلى الجزء العلوي من الجسم.
قم باختيار  على شاشة التحكم بالخيارات.

قـد يتم تشـغيل وظيفة إزالـة رطوبة الهواء لتفادي تراكـم الضباب على الزجاج األمامـي عندما يكون الهواء 
. الخارجي بارداً

تتم إزالة غبار الطلع حتى لو كان وضع إزالة غبار الطلع مضبوطاً على وضع اإليقاف.
مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■

تحول هذه الميزة دون تراكم الجليد على الزجاج األمامي وعلى شفرات الماسحة.
قم باختيار  على شاشة التحكم بالخيارات.

عند تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي، يضيء المؤشر.
يتم إيقاف تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي تلقائياً بعد مرور مدة معينة.

تعزيـز أداء جهـاز التدفئـة أثنـاء دوران المحرك بسـرعة التعشـيقية (إذا كانت سـيارتك مجهزة بتلك  ■
الوظيفة)

تستخدم هذه الخاصية لتعزيز فعالية التدفئة في الطقس القارس البرودة عندما تكون السيارة متوقفة.
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 

اضغط المفتاح لزيادة سرعة المحرك.
اضغط المفتاح مرة أخر إلعادة المحرك إلى السـرعة الالتعشـيقية العادية. إذا لم تقم بضبط المفتاح على 

وضع اإليقاف، فإن سرعة المحرك ستزداد كلما قمت بتشغيله.
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فتحات التهوية
مواضع فتحات التهوية ■

تتغير فتحـات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 
تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

 
ضبط اتجاه تدفق الهواء وفتح/إغالق فتحات التهوية ■
الجزء األمامي األوسط  في األمام 

١
١ ٢

٢
١١ ٢٢

في الخلف 

١١ ٢٢

توجيه تدفق الهواء إلى اليمين أو اليسار وإلى األعلى أو األسفل  
تدوير المقبض لفتح فتحة التهوية أو إغالقها  
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عندما يكون صندوق التبريد مضبوطاً على وضع التشغيل ■
السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي* واليمن واألردن ولبنان والعراق ومصر 

ال يمكـن ضبـط نظام تكييـف الهواء األمامي علـى وضع اإليقاف. ولكـن، يمكن إيقاف تدفق الهـواء إلى الركاب 
. بواسطة ضغط 

كذلـك، تتدفق كمية صغيـرة جداً من الهواء من فتحة التهوية الموجودة على الزجـاج األمامي لحماية نظام تكييف 
الهواء.
 السيارات الخاصة بالدول األخر

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي على وضع اإليقاف.
*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

استعمال الوضع التلقائي ■
يتم ضبط سرعة المروحة بشكل تلقائي تبعاً لتهيئة درجة الحرارة والظروف المحيطة بالسيارة.

لذلـك قـد تتوقـف المروحة عن الدوران لمـدة من الزمن إلى أن يصبح الهـواء البارد أو الدافئ جاهـزاً للتدفق بعد 
ضغط  أو اختيار  على شاشة التحكم مباشرة.

تشغيل نظام تكييف الهواء عندما يكون وضع القيادة اإليكولوجية مختاراً ■
عندمـا يكـون وضع القيـادة اإليكولوجية مختـاراً، يتم التحكـم بنظام تكييف الهـواء كما يلي إلعطـاء األولوية  ●

لالقتصاد في استهالك الوقود
يتم التحكم بسرعة دوران المحرك وتشغيل الضاغط لتقييد قوة التدفئة/ التبريد• 
يتم تقييد سرعة المروحة عندما يكون الوضع التلقائي مختاراً• 

لتحسين أداء نظام تكييف الهواء، قم بتنفيذ العمليات التالية ●
ضبط سرعة المروحة• 
إيقاف تشغيل الوضع اإليكولوجي• 

تراكم الضباب على النوافذ ■
سـيتراكم الضبـاب على النوافذ بسـهولة إذا كانت الرطوبة داخل السـيارة عالية. سـيؤدي اختيار  إلى  ●

إزالـة الرطوبـة من الهـواء المتدفق من فتحات التهوية مما يسـاعد علـى إزالة الضباب من علـى النافذة األمامية 
بكفاءة عالية. 

إذا تم ضبط  على وضع اإليقاف، قد يتراكم الضباب على النوافذ بسهولة. ●
قد يتراكم الضباب على النوافذ إذا تم استخدام وضع إعادة تدوير الهواء بداخل المقصورة. ●

عند القيادة على طرق كثيرة الغبار ■
قـم بإغـالق جميع النوافـذ. عند دخول الغبار المتطاير الى السـيارة حتى بعد إغالق النوافـذ، يوصى بضبط إدخال 

الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي وضبط سرعة المروحة على أي وضع غير وضع اإليقاف.
وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة ■

يوصـى بالضبـط مؤقتاً على وضع إعادة توزيـع الهواء بداخل المقصورة لمنع دخول الهـواء الملوث إلى داخل  ●
السيارة والمساعدة على تبريد السيارة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة.

قـد يتغير وضع إدخال الهواء الخارجي/إعادة توزيع الهـواء بداخل المقصورة تلقائياً وفقاً لتهيئة درجة الحرارة  ●
أو درجة الحرارة الداخلية. (باستثناء السيارات الخاصة بدول الشرق األوسط)
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الوضع التلقائي لوظيفة التحكم بإدخال الهواء الخارجي (إذا كانت السيارة مجهزة به) ■

فـي الوضع التلقائي، يكتشـف النظـام غازات العادم والملوثـات األخر ويتحول تلقائياً بيـن وضع إدخال الهواء 
الخارجي ووضع إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة. 

عندما تكون وظيفة إزالة الرطوبة في وضع اإليقاف والمروحة في وضع التشـغيل، سيؤدي تشغيل الوضع التلقائي 
إلى تشغيل وظيفة إزالة الرطوبة.

عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة ■
. قد ال تعمل وظيفة إزالة الرطوبة من الهواء حتى عند اختيار 

وضع إزالة غبار الطلع ■
لتفادي تكون الضباب على النوافذ عندما يكون الهواء الخارجي بارداً، قد يحدث الظروف التالية. ●

ال يتم التحويل من وضع إدخال الهواء الخارجي إلى وضع إعادة توزيع الهواء بداخل المقصورة.• 
يعمل نظام تكييف الهواء بشكل تلقائي.• 
يتم إلغاء عملية التشغيل بعد دقيقة واحدة.• 

● . في الطقس الممطر، قد يتكون الضباب على النوافذ. اضغط  أو 
يمكن تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية ومزيل ضباب مرآة الرؤية الخلفية الخارجية ومزيل الجليد عن ماسحات  ■

الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) عندما
.IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل

عند تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
. يتم إيقاف تشغيل مزيل الجليد عن ماسحات الزجاج األمامي تلقائياً بعد مرور ١٥ دقيقة تقريباً

التهوية والروائح الكريهة الصادرة من نظام تكييف الهواء ■
إلدخال الهواء المنعش، اضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي. ●
أثنـاء اسـتعمال نظام تكييف الهواء، قـد تدخل أنواع مختلفة من الروائح الكريهة من داخل وخارج السـيارة إلى  ●

النظام وتتراكم فيه. وقد يؤدي ذلك إلى انبعاث الروائح الكريهة من فتحات التهوية.
لتقليل احتمال صدور الروائح:  ●

يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع إدخال الهواء الخارجي قبل إيقاف تشغيل السيارة.• 
قد يتم تأخير توقيت بدء تشـغيل المروحة لمدة قصيرة من الزمن بعد بدء تشـغيل نظام تكييف الهواء بالوضع • 

التلقائي مباشرة.
يمكن تشـغيل مفتاح تعزيز أداء جهاز التدفئة أثناء دوران المحرك بسـرعة التعشـيقية (السـيارات المجهزة بمحرك  ■

الديزل) عندما
● . يكون المحرك دائراً
تكون درجة حرارة الهواء الخارجي منخفضة. ●
تكون درجة حرارة سائل تبريد المحرك منخفضة. ●
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نظام ™nanoe*١ (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
نظـام تكييـف الهـواء يعتمد علـى التكنولوجيا ™nanoe. هذا يسـاعد على تعبئـة المقصورة بالهـواء المنعش عن 
طريق انبعاث أيونات ™nanoe الحمضية مشـبعة بجزيئات الماء من خالل منفذ الهواء الموجود على جهة النافذة 

الخاصة بمقعد الراكب األمامي*٢.
عند تشـغيل المروحة واختيار الوظيفة ™nanoe على شاشـة التحكم في الخيارات، سـوف يتم تشغيل الوظيفة  ●

.nanoe™

عند تشـغيل المروحة في الظروف التالية، سـيزداد أداء النظام إلى الحد األقصى. عند عدم توفر الظروف التالية،  ●
. سيكون األداء محدوداً

 •. يتم استخدام فتحات التهوية  أو  أو 
منفذ الهواء الموجود على جهة النافذة الخاصة بمقعد الراكب األمامي مفتوح.• 

عنـد تشـغيل نظـام ™nanoe، ينبعث مقدار قليل مـن األوزون وقد تشـم رائحته قليالً في بعـض الحاالت. إال  ●
، وال يؤثر على صحة  أن ذلـك يكـون بنفـس كمية األوزون الموجـودة في الطبيعة تقريبـاً، كما في الغابات مثـالً

اإلنسان.
قد تُسمع ضوضاء منخفضة أثناء التشغيل. ال يدل هذا على وجود خلل. ●

 .Panasonic Corporation هي عالمات تجارية لشركة nanoe™ والعالمة nanoe™ :١*

 nanoe™ ٢:  وفقـاً لظـروف درجة الحرارة والرطوبة وسـرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء، قـد ال يعمل نظام*
بكامل طاقته. 

مصفاة نظام تكييف الهواء ■
← ص ٥٥١

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، حساسية مستشعر غاز العادم).

(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)

لمنع تكون الضباب على الزجاج األمامي ■
ال تقم باسـتخدام  أو  أثناء تشـغيل وظيفة تبريد الهواء في ظروف الطقس البالغ الرطوبة.  ●

يمكـن أن يـؤدي الفرق بين درجة حـرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجـاج األمامي إلى تراكم الضباب 
على السطح الخارجي للزجاج األمامي مما قد يتسبب في إعاقة الرؤية.

لتفادي اإلصابة بحروق ■
ال تلمس سطوح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية عندما تكون مزيالت الضباب الخاصة بها في وضع التشغيل. ●
ال تلمـس الزجاج في الجزء السـفلي من الزجاج األمامي أو الجزء المجـاور للدعامات األمامية عندما يكون  ●

مزيـل الجليـد عن ماسـحات الزجـاج األمامي فـي وضع التشـغيل. (السـيارات المجهزة بمزيـل الجليد عن 
ماسحات الزجاج األمامي)

مولد ™nanoe (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
ال تقم بتفكيك أو تصليح المولد ألنه يحتوي على أجزاء عالية الفولطية.

اتصل بوكيل لكزس إذا دعت الحاجة إلى تصليح المولد.
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لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم عندما يكون المحرك متوقفاً عن الدوران.

لتفادي تعرض مولد ™nanoe للتلف (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
ال تعمد إلى إدخال أي شيء في منفذ الهواء الموجود على جهة النافذة الخاصة بمقعد الراكب األمامي أو تعليق 
أي شـيء عليه أو اسـتعمال بخاخات بالقرب من منفذ الهواء الموجود على جهة النافذة الخاصة بمقعد الراكب 

األمامي. هذه األشياء قد تؤدي إلى عدم تشغيل المولد بصورة صحيحة.
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نظام تكييف الهواء الخلفي

يتم ضبط فتحات التهوية وسرعة المروحة بشكل تلقائي تبعاً لدرجة الحرارة المختارة.
مفاتيح التشـغيل الخاصـة بتكييف الهواء الخلفي موجودة على مسـند ذراع مقعـد الصف الثاني. (← 

ص ٤٨٦)

ضبط تهيئة درجة الحرارة ■

اضغط  لرفع درجة الحرارة و  لخفض درجة الحرارة.
ضبط تهيئة سرعة المروحة ■

اضغط  لزيادة سرعة المروحة و  لتخفيضها.

اضغط  إليقاف تشغيل المروحة.
تغيير وضع تدفق الهواء ■

. اضغط 
يتم تحويل وضع تدفق الهواء في كل مرة يتم فيها ضغط الزر.
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مفاتيح التحكم بنظام تكييف الهواء
استعمال الوضع التلقائي ■

. اضغط   ١
اضبط تهيئة درجة الحرارة.  ٢

. إليقاف العملية، اضغط   ٣
إذا تم تشغيل النظام يدوياً في الوضع التلقائي ■

ينطفـئ مؤشـر الوضـع التلقائي إذا تم تشـغيل تهيئة سـرعة المروحـة أو أوضاع تدفق الهـواء. إال أن 
الوضع التلقائي الخاص بوظائف غير تلك التي يتم تشغيلها يبقى كما هو.

فتحات التهوية
مواضع فتحات التهوية ■

تتغير فتحـات التهوية وكمية الهواء وفقاً لوضع 
تدفق الهواء الذي يتم اختياره.

 
ضبط وضع فتحات التهوية وفتحها وإغالقها ■

قـم بتوجيـه تدفـق الهـواء إلـى اليميـن أو   
اليسار، وإلى األعلى أو األسفل.

قـم بتدويـر المقبـض إلـى اآلخـر باتجـاه   
مؤخرة السيارة إلغالق فتحة التهوية.

١
٢
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لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
ال تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة أطول من الالزم عندما يكون المحرك متوقفاً عن الدوران.
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جهاز تدفئة عجلة القيادة∗/أجهزة تدفئة المقاعد/أجهزة 
تهوية المقاعد∗

يقـوم جهـاز تدفئة عجلة القيـادة وأجهزة تدفئة المقاعد بتدفئـة المقابض الجانبية لعجلـة القيادة وتدفئة 
المقاعد. تحافظ أجهزة تهوية المقاعد على تيار هواء جيد بنفخ الهواء من المقاعد.

ينبغي عليك تركيز االنتباه لتفادي التعرض إلصابات إذا المس أي من األشخاص التاليين عجلة القيادة عندما  ●
يكون جهاز تدفئة عجلة القيادة مضبوطاً على وضع التشغيل:

الرضع واألطفال الصغار والمسنون والمرضى واألشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية• 
األشخاص ذوو البشرة الحساسة• 
األشخاص المتعبون• 
أشخاص تناولوا الكحول أو العقاقير الطبية التي تسبب النعاس (الحبوب المنومة وعالج الزكام، الخ)• 

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي اإلصابة بحروق طفيفة أو التسخين أكثر من الحدود الطبيعية:  ●
ال تقم بتغطية المقعد ببطانية أو وسادة عند استعمال جهاز تدفئة المقعد.• 
ال تستعمل جهاز تدفئة المقعد لمدة أطول من الالزم. • 

ال تقم بوضع مواد ثقيلة ذات سـطح غير مسـتو على المقعد وال تقم بغرز مواد مدببة (إبر، مسـامير، الخ) في  ●
المقعد.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تقم بتشغيل هذه الوظائف عندما يكون المحرك غير دائر. ●

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٤

جهاز تدفئة عجلة القيادة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
التشغيل التلقائي 

الحـرارة  لدرجـة  وفقـاً  تلقائيـاً  تشـغيله  يتـم 
الخارجيـة ودرجـة حرارة المقصـورة عندما يكون 
فـي   “CLIMATE CONCIERGE”المفتـاح
إيقـاف  يمكـن   (٤٣٤ ص  التشـغيل. (←  وضـع 

التشغيل التلقائي باستعمال المفتاح.
يضيء ضوء اإلشارة عندما يكون جهاز تدفئة عجلة 

القيادة في وضع التشغيل.
 التشغيل اليدوي 

تشغيل/إيقاف جهاز تدفئة عجلة القيادة
يضيء ضوء اإلشارة عندما يكون جهاز تدفئة عجلة القيادة في وضع التشغيل.

يمكن استعمال جهاز تدفئة عجلة القيادة عندما ■
.IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل

وظيفة المؤقت ■
التشغيل التلقائي: يتم التشغيل لمدة ٣٠ دقيقة كحد أقصى. 

(يتم إيقاف التشغيل وفقا لدرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة المقصورة.)
التشغيل اليدوي: يتم إيقاف التشغيل بعد ٣٠ دقيقة تقريبا.

إذا كان المؤشر يومض ■
اضغـط المفتـاح إليقاف تشـغيل جهاز تدفئة عجلـة القيادة ثم اضغطه مـرة أخر. إذا ظل ضوء المؤشـر في حالة 
وميض، يشـير ذلك إلى وجود خلل في النظام. قم بإيقاف تشـغيل جهاز تدفئة عجلة القيادة واطلب فحص السيارة 

من وكيل لكزس.
إعداد سيارتك حسب الطلب ■

يمكن إعداد وظيفة تشغيل/إيقاف جهاز تدفئة عجلة القيادة تلقائيا حسب الطلب. 
(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب ← ص ٦٣٨)
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٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب

أجهزة تدفئة وتهوية المقاعد (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
مقعدا الصف الثاني األيمن واأليسر المقاعد األمامية 

١ ٣

٣
٤

٢

١

٢

١ ٣

٣
٤

٢

١

٢

مفاتيح جهاز تدفئة المقاعد  
يضيء ضوء اإلشارة (أصفر) على المفتاح عندما يكون جهاز التدفئة في وضع التشغيل.

مفاتيح جهاز تهوية المقاعد (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)  
يضيء ضوء اإلشارة (أخضر) على المفتاح عندما يكون جهاز تهوية المقاعد في وضع التشغيل.

أضواء مؤشر المستو  
يتم عرض درجة حرارة أجهزة تدفئة المقاعد أو مستو سرعة مروحة أجهزة تدفئة المقاعد (إذا كانت سيارتك 

مجهزة بتلك الوظيفة).
“AUTO” أضواء مؤشر الوضع التلقائي  



٥-٣. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب٤٥٦

األوضاع والمؤشرات ■
يمكن تغيير الوضع بضغط المفتاح.

أضواء مؤشر المستوضوء مؤشر الوضع التلقائي ”AUTO“الوضع
إيقافإيقافإيقاف

٣ إلى ١، أو إيقافتشغيلتلقائي*
٣إيقافعالي
٢إيقافمتوسط
١إيقافمنخفض

*: عندما يكون الوضع التلقائي مختاراً، يتغير المستو تلقائياً وفقاً لتهيئات نظام تكييف الهواء.

يمكن استخدام أجهزة تدفئة المقاعد/أجهزة تهوية المقاعد عندما ■
.IGNITION ON يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل

استبدال مصافي الهواء ■
توجد المصافي في أجهزة تهوية المقعد. بالنسبة الستبدال المصافي، قم باالتصال بوكيل لكزس.

إعداد سيارتك حسب الطلب ■
يمكن تغيير تهيئات الوضع التلقائي الخاصة بأجهزة تدفئة وتهوية المقاعد. 

(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)
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٥-٤. استعمال المصابيح الداخلية

الئحة المصابيح الداخلية

١ ٣

٧ ٩ ٨ ٧

٢ ١ ٣ ٤ ٥ ٦ ١١
١٢

١٣

١٤

١٠ ١٠

١٤

المصابيح الداخلية الخلفية (← ص ٤٥٨)  
المصابيح الشخصية الخلفية (← ص ٤٥٩)  

مصابيح مقبض الباب الداخلي  
المصابيح الداخلية األمامية (← ص ٤٥٨)  

المصابيح الشخصية األمامية (← ص ٤٥٩)  
مصبـاح ذراع تبديل السـرعات (عندما يكون   
مفتاح تشـغيل المحرك فـي وضع الكماليات 
التشـغيل  وضـع  فـي  أو   ACCESSORY

(IGNITION ON

مصابيح منطقة األقدام  

كانـت  (إذا  السـيارة  أرضيـة  إضـاءة  مصابيـح   
سيارتك مجهزة بها)

مصباح مفتاح تشغيل المحرك  
مصابيح تضيء عند فتح الباب  

مصبـاح حجيـرة األمتعـة (إذا كانـت سـيارتك   
مجهزة به)

مصابيح منطقة األقدام الخارجية  
مصابيح الدرجة  

مصابيح إطار الباب  



٥-٤. استعمال المصابيح الداخلية٤٥٨

المصابيح الداخلية
في األمام  ■

النوع أ 
إطفاء  

ضبط موضع الباب على وضع التشـغيل/  
اإليقاف
إضاءة  

١ ٣٢

النوع ب 
إضاءة/إطفاء (المس المصباح)  

ضبط موضع الباب على وضع التشـغيل/  
اإليقاف

١

٢

في الخلف  ■
إضاءة/ضبط موضع الباب على وضع التشغيل
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٥-٤. استعمال المصابيح الداخلية

المصابيح الشخصية
في األمام ■
النوع ب النوع أ 

إلضاءة/إطفاء المصباح (المس المصابيح)إلضاءة/إطفاء المصابيح
في الخلف ■

إلضاءة/إطفاء المصابيح

نظام الدخول المضاء ■
تضيء أو تنطفئ المصابيح تلقائياً وفقاً لوضع مفتاح تشغيل المحرك ووفقاً لوجود المفتاح االلكتروني في السيارة 

أم ال ووفقاً لما إذا كانت األبواب مؤمنة أم غير مؤمنة ووفقاً لما إذا كانت األبواب مفتوحة أم مغلقة.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

حتى إذا ظلت المصابيح الداخلية مضاءة عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف، ستنطفئ المصابيح 
تلقائياً بعد حوالي ٢٠ دقيقة:

إعداد سيارتك حسب الطلب الذي يمكن تنفيذه من قبل وكيل لكزس ■
يمكن تغيير التهيئات (على سبيل المثال، المدة المنقضية قبل انطفاء المصابيح الداخلية). 

(مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)



٥-٤. استعمال المصابيح الداخلية٤٦٠

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تترك المصابيح مضاءة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.



٤٦١

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٥

٥-٥. استعمال خصائص التخزين

الئحة مزايا التخزين

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤

٨ ٧ ٦ ٧ ١ ١
الصناديق االحتياطية (← ص ٤٦٦)  

الصندوق الحاوي العلوي (← ص ٤٦٣)  
صندوق القفازات (← ص ٤٦٢)  

حامالت القناني (← ص ٤٦٥)  
جيوب الباب  

صندوق التبريد (إذا كانت سـيارتك مجهزة به)   
(← ص ٤٧٢)

حامالت األكواب (← ص ٤٦٣)  
سـيارتك  كانـت  (إذا  االحتياطـي  الصنـدوق   

مجهزة به) (← ص ٤٦٦)
الشـاحن الالسلكي (إذا كانت سيارتك مجهزة   

به) (← ص ٤٧٨)

األشياء التي ال يجب تركها في أماكن التخزين ■
ال تتـرك النظـارات أو والعات السـجائر أو البخاخات في أماكن التخزين ألن تلك األشـياء قد تؤدي إلى ما يلي 

عندما تصبح درجة حرارة المقصورة عالية:
● .قد تصبح النظارات مشوهة بفعل الحرارة أو متصدعة إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخر
قد تنفجر والعات السـجائر أو البخاخات. إذا كانت مالمسة ألشياء مخزنة أخر، قد تشتعل والعة السجائر  ●

أو قد يندفع الغاز من البخاخة مما يتسبب في خطر نشوب حريق.



٥-٥. استعمال خصائص التخزين٤٦٢

صندوق القفازات
للفتح (اضغط الزر)  

لفك التأمين بالمفتاح الميكانيكي  
للتأمين بالمفتاح الميكانيكي  

١

٢

٣

مصباح صندوق القفازات  ■
يضيء مصباح صندوق القفازات عندما تكون مصابيح مؤخرة السيارة مضاءة. 

لنزع الصينية المنفصلة ■
اسحب الصينية المنفصلة للخارج أثناء فك المشابك.

احتفظ بصندوق القفازات مغلقا أثناء القيادة.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إصابة عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السيارة إلى أحد االتجاهين 

فجأة أو وقوع حادث.
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٥-٥. استعمال خصائص التخزين

الصندوق الحاوي العلوي
اضغط الزر.

المواد غير المالئمة للتخزين ■
ال تقم بتخزين مواد أثقل من kg 0.2 (٠٫٢ كجم).

قد يؤدي القيام بذلك إلى فتح غطاء الصندوق الحاوي العلوي وسـقوط المواد المخزنة فيه مما يؤدي إلى وقوع 
حادث.

أثناء القيادة ■
ال تترك الصندوق الحاوي العلوي مفتوحا. 

وإال فقد تسقط األشياء منه مما يؤدي إلى إصابات.

حامالت األكواب
مقاعد الصف الثاني المقاعد األمامية 

للفتح، اسحب مسند الذراع للخارج واضغط الزر اضغط الغطاء لألسفل لتحريره.
على مسـند الـذراع لفتح غطاء حامـالت األكواب 

الخلفية.



٥-٥. استعمال خصائص التخزين٤٦٤

سـيارتك   كانـت  (إذا  الثالـث  الصـف  مقاعـد 
مجهزة بها)

حجيرة األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) 

المواد غير المناسبة لالستعمال في حامالت األكواب ■
ال تضع أي شـيء غير األكواب أو قناني المشـروبات في حامالت األكواب. ينبغي عدم تخزين تلك األشـياء في 

حامالت األكواب حتى عندما تكون أغطيتها مغلقة.
قد تنقذف المواد األخر من الحامالت في حالة وقوع حادث أو عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة مما يتسبب 
بإصابات. إذا كان ذلك ممكنا، قم بتغطية حامالت المشـروبات السـاخنة لمنع انسـكابها وذلك لتفادي اإلصابة 

بحروق.
عند عدم االستعمال ■

احتفظ بحامالت األكواب مغلقة.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إصابة عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السيارة إلى أحد االتجاهين 

فجأة أو وقوع حادث.

لتفادي تلف حامالت األكواب ■
قم بتخزين حامالت األكواب قبل تخزين مسند الذراع الخلفي.
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٥-٥. استعمال خصائص التخزين

حامالت القناني
مقاعد الصف الثاني المقاعد األمامية 

األشياء التي ينبغي عدم تخزينها في حامالت القناني ■
ضع الغطاء على القنينة قبل تخزينها. ال تقم بوضع القناني المفتوحة أو األكواب الزجاجية والورقية التي تحتوي 

على سائل في حامالت القناني. وإال فقد تنسكب المحتويات أو قد تنكسر األكواب الزجاجية.



٥-٥. استعمال خصائص التخزين٤٦٦

الصناديق االحتياطية
سيارتك مجهزة بالصندوق األمامي االحتياطي من النوع ب أو بالشاحن الالسلكي. 

بالنسبة للسيارات المجهزة بالشاحن الالسلكي، راجع صفحة ٤٧٨.
المقاعد األمامية ■

النوع أ 
اضغط الزر لفتحه.

النوع ب (إذا كانت سيارتك مجهزة به) 
اضغط الغطاء لفتحه.
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٥-٥. استعمال خصائص التخزين

مقاعد الصف الثاني ■
اسحب مسند الذراع لألسفل.  ١

اضغط الزر لفك التأمين.  ٢

مقاعد الصف الثالث/حجيرة األمتعة ■

أثناء القيادة ■
باستثناء مقاعد الصف الثالث: ال تترك الصندوق االحتياطي مفتوحاً أثناء قيادة السيارة.

وإال فقـد تسـقط المواد المخزنة فيه للخارج مما يـؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة فـي حال وقوع حادث أو 
تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة.



٥-٥. استعمال خصائص التخزين٤٦٨

مزايا حجيرة األمتعة
خطاطيف األمتعة

ارفع الخطاف الستعماله.
خطاطيـف األمتعـة مصممـة لتثبيت األغـراض غير 

الثابتة.

خطاطيف تثبيت شبكة األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
لتعليق شـبكة األمتعة، اسـتعمل خطاطيف شـبكة 

األمتعة.
شـبكة األمتعـة نفسـها ليسـت متضمنـة كتجهيـزات 

أصلية.
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٥-٥. استعمال خصائص التخزين

حجيرة التخزين (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
انزع الغطاء.

حامل عاكس التحذير
انزع الغطاء. قم بتثبيت عاكس التحذير باسـتخدام 

األشرطة.
عاكس التحذير نفسه ليس مشموالً ضمن التجهيزات 

األصلية.

حامل طقم اإلسعافات األولية
انـزع الغطاء. قم بتثبيـت طقم اإلسـعافات األولية 

باستخدام الشريط.
متضمـن  غيـر  نفسـه  األوليـة  اإلسـعافات  طقـم 

كتجهيزات أصلية.



٥-٥. استعمال خصائص التخزين٤٧٠

غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
استخدام غطاء األمتعة ■

اسحب غطاء األمتعة وقم بتثبيته بالمرتكزات.

نزع غطاء األمتعة ■
اسـحب الغطاء وقم بتحرير كال الطرفين ثم قم 

بإخراجهما.
بعـد نزع غطـاء األمتعة، ضعه في مـكان آخر غير 

مقصورة الركاب.

عند تثبيت غطاء األمتعة (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
احتفـظ بالعالمـة ”TOP“ الموجـودة علـى أطـراف غطـاء 

األمتعة متجهة لألعلى.
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٥-٥. استعمال خصائص التخزين

لتالفـي التعـرض إلصابات، قم دائمـا بإعادة خطاطيف األمتعة إلـى مواضعها األصلي عند عدم اسـتعمالها.  ●
(السيارات المجهزة بخطاطيف األمتعة)

. وإال فقد يصطدم الصندوق االحتياطي المفتـوح أو المواد المخزنة فيه  ● احتفـظ بالصندوق االحتياطـي مغلقاً
بأحد الركاب عند تعشـيق الفرامل فجأة أو انحراف السـيارة إلى أحد االتجاهين بصورة مفاجئة مما قد يؤدي 

إلى وقوع حادث.
ال تسـمح لألطفال بالصعود على غطاء األمتعة. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تعرض غطاء األمتعة للتلف  ●

مما قد يتسبب في وفاة الطفل أو تعرضه إلصابات خطيرة.

لتفادي تعرض خطاطيف شبكة األمتعة للتلف ■
تجنب تعليق أشياء غير شبكة األمتعة عليها.



٤٧٢٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

مزايا التجهيزات الداخلية األخرى
صندوق التبريد (إذا كانت سيارتك مجهزة به)

عندما يكون المحرك دائراً، يمكن استعمال صندوق التبريد الذي يتم تبريده بنظام تكييف الهواء.
اضغط الزر لفتح الغطاء.  ١

لضبـط صنـدوق التبريد على وضع التشـغيل/  ٢
اإليقاف

عندما يكـون مضبوطاً على وضع التشـغيل، يضيء 
ضوء المؤشر.

عند عدم استعمال نظام تكييف الهواء األمامي ■
السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي* واليمن واألردن ولبنان والعراق ومصر 

عندمـا يكـون صندوق التبريد مضبوطاً على وضع التشـغيل، تتدفق كميـة صغيرة جداً من الهواء مـن فتحة التهوية 
الموجودة على الزجاج األمامي لحماية نظام تكييف الهواء.

 السيارات الخاصة بالدول األخر
. عندما يكون صندوق التبريد مضبوطاً على وضع التشغيل، يتم تشغيل نظام تكييف الهواء األمامي تلقائياً
*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت
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٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر
عندما يكون صندوق التبريد مضبوطاً على وضع التشغيل ■

السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي* واليمن واألردن ولبنان والعراق ومصر 
ال يمكـن ضبـط نظام تكييـف الهواء األمامي علـى وضع اإليقاف. ولكـن، يمكن إيقاف تدفق الهـواء إلى الركاب 

. بواسطة ضغط 
ولكـن، تتدفـق كمية صغيرة جداً من الهـواء من فتحة التهوية الموجودة على الزجـاج األمامي لحماية نظام تكييف 

الهواء.
 السيارات الخاصة بالدول األخر

ال يمكن ضبط نظام تكييف الهواء األمامي على وضع اإليقاف.
*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

عندما تكون درجة الحرارة الخارجية C°0 (درجة الصفر المئوية) أو أقل ■
قد ال يعمل صندوق التبريد.

احتفظ بصندوق التبريد مغلقا أثناء القيادة. 
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إصابة عند تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة أو انحراف السيارة إلى أحد االتجاهين 

فجأة أو وقوع حادث.

لتفـادي تفريغ شـحنة البطارية، ال تترك صندوق التبريد في وضع التشـغيل أكثر من الـالزم عندما يكون المحرك 
غير دائر.



٤٧٤٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

حاجبات الشمس
حاجب الشمس الرئيسي 

لضبط حاجب الشمس للموضع األمامي، اقلبه   
لألسفل.

لضبط حاجب الشـمس إلى الموضع الجانبي،   
اقلبـه لألسـفل وخلصه مـن الخطـاف ومن ثم 

احرفه للجانب.
السـتعمال جزء التمديد الجانبي، ضع حاجب   
الشـمس في الموضع الجانبي ومن ثم اسـحبه 

للخلف.

١
٢٣

حاجب الشمس الفرعي 
اقلبه لألسفل حين يكون حاجب الشمس الرئيسي 

. في الموضع  أو 

مرايا الزينة
قم بتحريك الغطاء لفتحه.

يضيء المصباح عند فتح الغطاء.

إذا ظلت مصابيح مرآة الزينة مضاءة حتى عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف فإنها سـتنطفئ تلقائياً 
بعد ٢٠ دقيقة.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية، ال تترك مصابيح مرآة الزينة مضاءة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك غير دائر.
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الساعة
يتـم ضبط وقـت السـاعة GPS تلقائيا باسـتخدام 
معلومـات الوقـت GPS. للمزيد مـن التفاصيل، 
راجـع «دليل مالـك نظام التوجيـه» أو «دليل مالك 

نظام التوجيه والوسائط المتعددة».

مآخذ الطاقة
يمكن استعمال مأخذ الطاقة لتشغيل األجهزة التالية:

تيار مباشر V 12 (١٢ فولط): الكماليات التي يتم تشغيلها بأقل من A 10 (١٠ أمبير)
تيار متردد V 220 (٢٢٠ فولط): الكماليات التي تستعمل أقل من W 100 (١٠٠ واط)

منتصف الصندوق الحاوي ■
في األمام (تيار مباشر V 12 (١٢ فولط)) 

اضغط الغطاء لفتحه.



٤٧٦٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

في الخلف (تيار مباشر V 12 (١٢ فولط)) 

حجيرة األمتعة ■
النوع ب (تيار متردد V 220 (٢٢٠ فولط)) النوع أ (تيار مباشر V 12 (١٢ فولط)) 

يمكن استخدام مأخذ الطاقة عندما ■
V DC 12 (تيار مباشـر ١٢ فولط): يكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليات ACCESSORY أو في 

.IGNITION ON وضع التشغيل
.IGNITION ON 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط): مفتاح تشغيل المحرك مضبوط على وضع التشغيل V AC

عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف ■
افصل األجهزة الكهربائية التي بها وظائف شحن، مثل بطاريات الهاتف المحمول.

إذا تم ترك هذه األجهزة متصلة، فقد ال يتم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف بشكل طبيعي.
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٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

لتفادي تعرض مأخذ الطاقة للتلف ■
قم بإغالق غطاء مأخذ الطاقة عند عدم استعمال مأخذ الطاقة.

قد يؤدي دخول أجسام غريبة أو سوائل في مأخذ الطاقة إلى حدوث تماس في الدائرة الكهربائية.
لمنع احتراق الفيوز ■

V DC 12 (تيار مباشر ١٢ فولط): ال تقم باستعمال أجهزة كمالية تستخدم أكثر من V 10 A 12 (١٢ فولط/١٠ 
أمبير).

V AC 220 (تيـار متـردد ٢٢٠ فولـط): ال تسـتعمل أجهزة تسـتخدم V AC 220 (تيار متـردد ٢٢٠ فولط) 
وتتطلب أكثر من W 100 (١٠٠ واط).

إذا تم استعمال أجهزة تستخدم V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط) وتتطلب أكثر من W 100 (١٠٠ واط)، 
ستقوم دائرة الحماية بقطع إمداد الطاقة.

لمنع تفريغ شحنة البطارية ■
ال تستخدم مأخذ الطاقة لمدة أكثر من الالزم عندما يكون المحرك متوقفاً عن العمل.

األجهزة التي قد ال تعمل بشكل مناسب (V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط)) ■
قد ال تعمل األجهزة التالية التي يجري تشغيلها بـ V AC 220 (تيار متردد ٢٢٠ فولط) بشكل مناسب حتى لو 

كان استهالكها للطاقة أقل من W 100 (١٠٠ واط).
األجهزة التي تكون واطية الذروة المبدئية فيها عالية ●
أجهزة القياس التي تعالج بيانات دقيقة. ●
أجهزة أخر تتطلب إمداد طاقة مستقر جداً ●



٤٧٨٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

الشاحن الالسلكي (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يمكـن شـحن األجهـزة المحمولـة المتوافقة مـع مقياس Qi للشـحن الالسـلكي وفقا لجمعيـة الطاقة 
الالسـلكية Wireless Power Consortium كبطاريـات الهواتـف الذكية والهواتـف النقالة وغيرها 

بسهولة بوضعها على منطقة الشحن.
ال يمكن اسـتخدام هذه الوظيفة مع أجهزة محمولة حجمها أكبر من منطقة الشـحن. كذلك، قد ال تعمل 

بشكل عادي وفقا للجهاز المحمول. يرجى قراءة دليل تشغيل الجهاز المحمول الذي تريد استخدامه.
■ “Qi” الرمز

.Wireless Power Consortium هو عالمة تجارية لجمعية الطاقة الالسلكية “Qi” الرمز

أسماء جميع األجزاء ■
مفتاح إمداد الطاقة  
ضوء مؤشر التشغيل  

منطقة الشحن  

١ ٢

٣
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استخدام الشاحن الالسلكي ■
اضغط الغطاء لفتحه.  ١

الشـاحن  طاقـة  إمـداد  مفتـاح  اضغـط   ٢
الالسلكي.

يتم التبديل بين وضعي التشـغيل واإليقاف في 
كل مرة يتم فيها ضغط مفتاح إمداد الطاقة.

عند ضبطـه على وضع التشـغيل، يضيء ضوء 
مؤشر التشغيل (أخضر).

حتـى إذا كان المحـرك مضبوطـا علـى وضـع 
اإليقاف، يتـم حفظ وضع مفتاح إمـداد الطاقة 

(وضع التشغيل/اإليقاف) في الذاكرة.
ضـع الجهاز المحمول بحيـث تكون جهة   ٣

الشحن متجهة لألسفل.
يضـيء ضوء مؤشـر التشـغيل (برتقالـي) أثناء 

شحن الجهاز.
إذا لـم يبـدأ الشـحن، ضـع الجهـاز المحمول 
بحيـث يكون فـي منتصف منطقة الشـحن قدر 

اإلمكان.
يضـيء ضـوء مؤشـر التشـغيل (أخضـر) عند 

اكتمال عملية الشحن.
وظيفة إعادة الشحن ●

تتم إعادة الشحن بعد مرور المدة المحددة والجهاز في وضع التوقف عن الشحن مؤقتا بعد • 
اكتمال عملية الشحن.

تحريك الجهاز المحمول يؤدي إلى إيقاف شحنه لمدة معينة إال أنه تتم إعادة شحنه.• 



٤٨٠٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

ظروف إضاءة ضوء مؤشر التشغيل ■
الظروفضوء مؤشر التشغيل

عند ضبط مفتاح إمداد طاقة الشاحن الالسلكي على وضع اإليقافينطفئ

في وضع االستعداد (الشحن ممكن)يضيء باللون األخضر
عند اكتمال عملية الشحن*

يضيء باللون البرتقالي
عند وضع الجهاز المحمول على منطقة الشحن (اكتشاف الجهاز 

المحمول)
أثناء الشحن

*: قد يظل ضوء مؤشر التشغيل مضيئا باللون البرتقالي حتى بعد اكتمال الشحن وفقا للجهاز المحمول.

عند وميض ضوء مؤشر التشغيل ●
عنـد وقوع خلل، يومض ضوء مؤشـر التشـغيل باللون البرتقالي. قم بمعالجـة الخلل باتباع الجدول 

التالي.
طريقة المعالجةأسباب محتملةضوء مؤشر التشغيل

يومض مرة في كل ثانية بشكل 
متكرر (باللون البرتقالي)

وقوع خلل في االتصال بين السيارة 
اتصل بوكيل لكزس.والشاحن.

يستمر بالوميض ٣ مرات بشكل 
متكرر (باللون البرتقالي)

يوجد شيء غريب بين الجهاز 
المحمول ومنطقة الشحن.

قم بإزالة الشيء الغريب الموجود بين 
الجهاز المحمول ومنطقة الشحن.

ال يتم شحن الجهاز المحمول بشكل 
صحيح بسبب تحريكه من مكانه.

ضع الجهاز المحمول بالقرب من 
منتصف منطقة الشحن.

يستمر بالوميض ٤ مرات بشكل 
متكرر (باللون البرتقالي)

ترتفع درجة حرارة الشاحن 
الالسلكي.

توقف عن الشحن مرة وأعد الشحن 
بعد مدة من الزمن.
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يمكن تشغيل الشاحن الالسلكي عندما ■
.IGNITION ON أو في وضع التشغيل ACCESSORY يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات

األجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها ■
يمكن استخدام أجهزة متوافقة مع مقياس Qi للشحن الالسلكي. 

 .Qi إال أنه ال يمكن ضمان شحن جميع األجهزة المتوافقة مع مقياس
هذا الشـاحن مصمم لشـحن أجهزة محمولة يتم إمدادها بطاقة منخفضة ال تزيد عن 5W (٥ وات) مثل الهواتف 

النقالة والهواتف الذكية.
عندما تكون أغطية وكماليات مثبتة على أجهزة محمولة ■

ال تقـم بالشـحن عند وجـود غطاء وكماليات ال تتناسـب مـع مقياس Qi مثبتة علـى الجهاز المحمـول. قد يكون 
الشـحن غير ممكن وفقا لنوع الغطاء والكماليات. إذا لم يتم الشـحن حتى عند وضع الجهاز المحمول على منطقة 

الشحن، قم بإزالة الغطاء والكماليات.
يتداخل الضوضاء مع راديو AM أثناء الشحن ■

قم بإيقاف تشـغيل الشـاحن الالسـلكي وتأكـد من انخفاض الضوضـاء. إذا انخفض الضوضاء، يمكـن تغيير تردد 
الشاحن بواسطة ضغط مفتاح إمداد طاقة الشاحن الالسلكي لمدة ثانيتين مما يؤدي إلى تقليل الضوضاء. 

كما سيومض ضوء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي مرتين في تلك الحالة.
نقاط هامة بخصوص الشاحن الالسلكي ■

إذا لـم يتم اكتشـاف المفتاح اإللكتروني داخل السـيارة، الشـحن غير ممكن. فتح البـاب وإغالقه قد يؤدي إلى  ●
إيقاف الشحن مؤقتا.

يصبح الشاحن الالسلكي والجهاز المحمول ساخنا أثناء الشحن إال أن ذلك ال يدل على وجود خلل.  ●
حين يكون الجهاز المحمول ساخنا للغاية أثناء الشحن، قد يتم إيقاف الشحن بسبب تشغيل وظيفة الحماية على 
.الجهاز المحمول. في هذه الحالة، تنخفض درجة حرارة الجهاز المحمول بشكل كبير وقم بالشحن مرة أخر

صوت التشغيل ■
عنـد ضبط مفتاح إمداد الطاقة على وضع التشـغيل، يصدر الصوت أثنـاء البحث عن الجهاز المحمول إال أن ذلك 

ال يدل على وقوع خلل.
الشهادة الخاصة بالشاحن الالسلكي ■

للسيارات الخاصة بتايوان 

للسيارات الخاصة بالباراغواي 



٤٨٢٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر
للسيارات الخاصة بغواتيماال 
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٤٨٤٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

تنبيه أثناء القيادة ■
عند شـحن جهـاز محمول أثناء القيادة، ينبغي على السـائق عدم تشـغيل الجهاز المحمول أثنـاء القيادة لدواعي 

السالمة.
تنبيه بخصوص حصول تداخل مع أجهزة إلكترونية ■

ينبغي على أشخاص يستخدمون منظم ضربات القلب أو منظم القلب الكهربائي أو مزيل رجفان ضربات القلب 
باإلضافة إلى أي جهاز طبي كهربائي آخر استشـارة أطبائهم بخصوص اسـتخدام الشـاحن الالسـلكي. قد تؤثر 

عمليات تشغيل الشاحن الالسلكي على األجهزة الطبية.
لتفادي أي تلف أو اإلصابة بحروق ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. 
عـدم القيـام بذلك قد يتسـبب في احتمال وقوع خلل في التجهيزات وتلفها ونشـوب الحريـق واإلصابة بحروق 

بسبب التسخين الزائد.
ال تقم بإدخال أي شيء من األشياء المعدنية بين منطقة الشحن والجهاز المحمول أثناء الشحن ●
ال تقم بتثبيت ملصقات أو أشياء معدنية أو غيرها على منطقة الشحن أو الجهاز المحمول ●
ال تقم بالشحن حين يكون الشاحن مغطى بقطعة قماش وغيرها ●
ال تقم بشحن أجهزة محمولة غير مخصصة ●
ال تقم بمحاولة نزع الشاحن لتفكيكه أو تعديله ●
ال تقم بضرب الشاحن أو بتسليط قوة زائدة عليه ●



٤٨٥

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٥

٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

الظروف التي قد ال تعمل فيها الوظيفة بصورة صحيحة ■
قد ال يعمل الشاحن الالسلكي بصورة صحيحة في الظروف التالية

الجهاز المحمول مشحون بشكل كامل ●
يوجد شيء غريب بين منطقة الشحن والجهاز المحمول ●
ارتفعت درجة حرارة الجهاز المحمول بسبب الشحن. ●
جهة شحن الجهاز المحمول متجهة لألعلى ●
تم وضع الجهاز المحمول خارج منطقة الشحن ●
عندمـا تكـون السـيارة بالقرب من برج بث تلفزيـون أو محطة توليد طاقة كهربائية أو محطـة تزويد بالوقود أو  ●

محطـة بـث راديو أو شاشـة عرض كبيـرة أو مطار أو مواقـع أخر تولد موجات السـلكية قويـة أو ضوضاء 
كهربائية

عندما يكون المفتاح اإللكتروني مالمساً للمواد المعدنية التالية أو مغطى بها ●
بطاقات عليها ورقة األلومنيوم• 
علب سجائر يوجد فيها ورقة األلومنيوم• 
محافظ نقود أو حقائب معدنية• 
عمالت معدنية• 
أجهزة تدفئة اليدين المصنوعة من المواد المعدنية• 
 •DVD و CD وسائط مثل أسطوانات

عندما يتم استعمال مفاتيح السلكية أخر (ترسل الموجات الالسلكية) بالقرب من سيارتك ●
باإلضافة إلى ذلك، عندما ال يعمل الشـاحن بشـكل عادي أو يومض ضوء المؤشـر بشـكل مسـتمر في حالة غير 

الحاالت المذكورة أعاله، يمكن أن يشير ذلك إلى وجود خلل في الشاحن الالسلكي. اتصل بوكيل لكزس.
لتفادي وقوع خلل في البيانات أو تلفها ■

ال تقـم بوضـع بطاقات مغناطيسـية مثل بطاقات ائتمانية أو وسـط تسـجيل مغناطيسـي أو غيرهـا بالقرب من  ●
الشاحن أثناء الشحن، وإال فقد يتم فقدان بيانات بتأثيرات مغناطيسية. كذلك، ال تقم بوضع أجهزة دقيقة مثل 

ساعات معصم أو غيرها بالقرب من الشاحن بما أن مثل هذه األجهزة قد تتعطل.
ال تتـرك أجهزة محمولة فـي المقصورة. قد تصبح درجة حرارة المقصورة عالية حين تكون السـيارة متعرضة  ●

ألشعة الشمس مما يتسبب في تلف الجهاز.
لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■

. ال تقم باستخدام الشاحن الالسلكي لمدة طويلة حين يكون المحرك متوقفاً
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مسند الذراع
اسحب مسند الذراع لألسفل الستعماله.

ال تطبق حمالً ثقيالً جداً على مسند الذراع لتفادي تعريضه للتلف.
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مظالت الشمس الخاصة بالباب الجانبي الخلفي (إذا كانت سيارتك مجهزة بها)
بالبـاب  الخـاص  الشـمس  مظلـة  لسـان  اسـحب 
الجانبـي الخلفـي وقـم بتعليـق المظلة مسـتخدماً 

المرتكز.
إلرجـاع مظلـة الشـمس الخاصـة بالبـاب الجانبـي 

الخلفي، افصل المظلة وأرجعها ببطء. 

لضمان التشـغيل العادي لمظلة الشـمس الخاصـة بالباب الجانبي الخلفـي، قم بمراعات التنبيهـات االحتياطية 
التالية.

ال تضع أي شيء يمكن أن يعيق فتح/إغالق مظلة الشمس. ●
ال تقم بتثبيت أي شيء على مظلة الشمس الخاصة بالباب الجانبي الخلفي. ●
ال تقم بتخزين مظلة الشمس الخاصة بالباب الجانبي الخلفي بصورة مائلة. ●

خطاطيف الثياب
مقابـض اإلسـناد  خطاطيـف الثيـاب مـزودة فـي 

الخلفية الثانية.

ال تقم بتعليق عالقات ثياب أو أغراض أخر صلبة أو حادة على الخطاف. عند انتفاخ األكياس الهوائية العلوية 
المتضمنـة فـي نظـام تقييد الحركة التكميلـي SRS، قد تنقذف هذه األغـراض مما يؤدي إلى الوفـاة أو التعرض 

إلصابات خطيرة.
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مقابض اإلسناد
يمكن استعمال مقبض اإلسناد (النوع أ) إلسناد جسمك أثناء الجلوس على المقعد.

يمكن استعمال مقبض اإلسناد (النوع ب) عند دخول السيارة والخروج منها، الخ.
مقبض اإلسناد (النوع أ)  

مقبض اإلسناد (النوع ب)  

١ ١ ١ ٢٢٢

ال تقم باستعمال مقبض اإلسناد (النوع أ) عند دخول السيارة أو الخروج منها أو ترك مقعدك.

ال تقم بتعليق أي شيء ثقيل أو وضع حمولة ثقيلة على مقابض اإلسناد لتفادي إتالفها.
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فاتح باب الكراج∗
يمكـن برمجـة فاتح باب الكـراج بحيث تتمكن من تشـغيل أبواب الكراج والبوابـات وأبواب الدخول 

وأقفال األبواب وأنظمة اإلضاءة المنزلية وأنظمة الحماية وغيرها من األجهزة.

HomeLink® برمجة نظام
نظام التحكم الالسـلكي ®HomeLink الموجود في سـيارتك يضم ٣ أزرار يمكن برمجتها لتشغيل ٣ 

أجهزة مختلفة. راجع طرق البرمجة الموضحة في الصفحات التالية لتحديد الطريقة المالئمة للجهاز.
HomeLink® ضوء مؤشر نظام  

مؤشرات تشغيل باب الكراج  
HomeLink® أيقونة نظام  

قيـد   HomeLink® نظـام  يكـون  عندمـا  تضـيء 
التشغيل.
األزرار  

١

٢ ٢٣
٤

 
■ HomeLink® قبل برمجة نظام

أثنـاء برمجة النظام، قد يتم تشـغيل أبواب الكـراج أو البوابات أو أجهزة أخر. لذا تأكد من عدم  ●
وجود أشـخاص أو أشـياء بالقـرب من باب الكـراج أو األجهـزة األخر لتفـادي اإلصابات أو 

األضرار األخر المحتملة.
يوصى بوضع بطارية جديدة في وحدة التحكم باإلرسال عن بعد لبرمجة أكثر دقة. ●
قـد تكـون فاتحات باب الكراج المصنوعة بعد ١٩٩٥ مجهزة بوظيفة الحماية بالرمز المتغير. في  ●

هـذه الحالة قد تحتاج إلى سـلم نقال أو أداة أخر متينـة وآمنة حتى تتمكن من الوصول إلى الزر 
”Learn“ أو ”Smart“ الموجود على الموتور الخاص بفاتح باب الكراج.

∗: إذا كانت سيارتك مجهزة به
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■ HomeLink® برمجة نظام
اضغط ضغطة قصيرة على زر ®HomeLink الذي تريد برمجته ثم تأكد من وميض ضوء مؤشر   ١

®HomeLink (برتقالي).

١ وإال فسـوف يتوقف ضوء المؤشـر عن  ٣ فـي غضون ٦٠ ثانية من تنفيذ الخطوة  قـم بتنفيـذ الخطوة 
الوميض ويتعذر إتمام عملية البرمجة.

قـم بتوجيه وحـدة التحكم باإلرسـال عن   ٢
برمجتـه  المـراد  بالجهـاز  الخاصـة  بعـد 
بعـد  علـى  الخلفيـة  الرؤيـة  مـرآة  باتجـاه 
mm 75 - 25 (٢٥ إلـى ٧٥ مـم) مـن 

.HomeLink® أزرار
 HomeLink® تأكد من أن يكون ضوء مؤشر

في مجال رؤيتك أثناء عملية البرمجة.
 

باب كراج من النوع أ 
اضغـط مطـوالً علـى زر وحـدة التحكـم   ٣
باإلرسـال عـن بعـد إلـى أن يتحـول ضوء 
مؤشـر نظـام ®HomeLink من الوميض 
باللون البرتقالي ببطء إلى الوميض باللون 
األخضـر بسـرعة (الرمـز المتغيـر) أو إلى 
اإلضـاءة باللـون األخضر بشـكل مسـتمر 
(الرمز الثابت)، ثم ارفع إصبعك عن الزر.

 
برمجة بوابة الدخول/برمجة نظام ®HomeLink (باب كراج من النوع ب) 

اضغـط علـى زر وحدة التحكم باإلرسـال عن بعد مرة كل ثانيتين بشـكل متكـرر إلى أن يتحول   ٣
ضوء مؤشـر نظـام ®HomeLink من الوميض ببـطء (برتقالي) إلى الوميض بسـرعة (أخضر) 

(الرمز المتغير) أو إلى اإلضاءة بشكل مستمر (أخضر) (الرمز الثابت).
جرب تشغيل نظام ®HomeLink بضغط زر النظام المبرمج حديثاً ومراقبة ضوء المؤشر:  ٤

األجهزة المزودة برمز ثابت: إذا أضاء ضوء المؤشـر بشـكل ثابت/مسـتمر، يشـير ذلك إلى  ●
اكتمـال عملية البرمجة وإلى أنه سـيتم تشـغيل باب الكراج أو جهـاز آخر عند ضغط زر نظام 

®HomeLink ورفع إصبعك عنه.
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األجهـزة المزودة برمز متغير: إذا كان ضوء المؤشـر يومض بسـرعة فذلـك يعني أن الموتور  ●
الخـاص بفاتـح باب الكـراج (أو جهـاز آخر) مزود برمـز متغير. قـم بإتمام عمليـة البرمجة 

بالضغط بإحكام على زر ®HomeLink المبرمج لمدة ثانيتين ثم رفع إصبعك عنه.
إذا لم يتم تشغيل باب الكراج أو جهاز أخر انتقل إلى «برمجة نظام مزود برمز متغير». ●

قم بتكرار الخطوات الواردة أعاله لبرمجة جهاز آخر في أي من أزرار ®HomeLink المتبقية.  ٥
برمجة نظام مزود برمز متغير  ■

 “Smart” أو   “Learn”الـزر بتحديـد  قـم   ١
الموجود على الموتور الخاص بفاتح باب 

الكراج المركب على سقف الكراج.
يوجـد هـذا الزر عـادة في مكان تركيب سـلك 
الهوائـي علـى الوحدة. قد يختلف اسـم ولون 
الزر وفقاً للصانـع. لمزيد من التفاصيل، راجع 
دليل المالك المرفق بموتور فاتح باب الكراج.

 
اضغـط الزر ”Learn“ أو ”Smart“ وارفع   ٢

إصبعك عنه.
. ٢ ٣ خالل ٣٠ ثانية من تنفيذ  قم بتنفيذ 

 
اضغط على زر ®HomeLink المرغوب   ٣
(الموجود داخل السـيارة) لمدة ثانيتين ثم 
ارفع إصبعك عنـه. قم بتكرار هذا اإلجراء 
/رفـع  مضغوطاً بـه  (ضغطه/االحتفـاظ 
إصبعـك عنه) ٣ مرات كحد أقصى إلتمام 

البرمجة. 
إذا تـم تشـغيل موتـور فاتـح باب الكـراج عند 
ضغـط زر ®HomeLink فذلـك يعنـي بـأن 
موتور فاتح باب الكراج يسـتطيع التعرف على 

.HomeLink® إشارة
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تشغيل وظيفة االتصال بوضع اإلرسال واالستقبال مع باب الكراج (متوفرة لألجهزة المتوافقة فقط) ■
عند تشـغيل وظيفة االتصال بوضع اإلرسـال واالسـتقبال، يمكنك التأكد من حالة فتح وإغالق باب 

الكراج عن طريق المؤشرات الموجودة في سيارتك. 
 . وظيفـة االتصال بوضع اإلرسـال واالسـتقبال ال تتوفـر إال إذا كان موتور فاتح باب الكـراج متوافقاً

(www.HomeLink.com. للتأكد من توافقية الجهاز الرجاء زيارة)
إذا تـم ضبـط موتور فتح باب الكـراج على ®HomeLink في غضون ٥ ثـوان من إتمام برمجة   ١
فاتح باب الكراج، سـيقوم كال مؤشري تشـغيل باب الكراج بالوميض بسرعة (أخضر) ويومض 
الضـوء الموجود على موتور فتح باب الكـراج مرتين للداللة على تفعيل وظيفة االتصال بوضع 

اإلرسال واالستقبال.
٣ خـالل أول ١٠ ضغطات على زر  ٢ و  إذا لـم تقـم المؤشـرات بالوميض، قم بتنفيـذ الخطوات 

®HomeLink بعد إتمام البرمجة.

اضغط زر نظام ®HomeLink المبرمج لتشغيل باب الكراج.  ٢
خـالل دقيقة واحدة من ضغـط زر نظام ®HomeLink بعد انتهاء تشـغيل باب الكراج، اضغط   ٣
الـزر ”Learn“ أو ”Smart“ الموجـود علـى موتـور فاتح بـاب الكراج. في غضـون ٥ ثوان من 
تفعيـل وظيفـة االتصال بوضع اإلرسـال واالسـتقبال مع فاتح بـاب الكراج، يقوم كال مؤشـري 
تشـغيل باب الكراج بالوميض بسـرعة (أخضر) ويومض الضوء الموجـود على موتور فتح باب 

الكراج مرتين للداللة على تفعيل وظيفة االتصال بوضع اإلرسال واالستقبال.
إعادة برمجة زر ®HomeLink واحد ■

عند تنفيذ اإلجراءات التالية، يمكن تغيير برمجة األزرار التي كان قد تم تسجيل أجهزة فيها:
اضغط مطوالً على زر ®HomeLink المرغوب بيد واحدة.   ١

 HomeLink® بالوميـض (برتقالـي)، احتفـظ بـزر HomeLink® عندمـا يبـدأ ضـوء مؤشـر  ٢
 HomeLink® ١ (يبـدأ مؤشـر  “Programming HomeLink®” مضغوطـاً وقـم بتنفيـذ

بالوميض بعد مرور ٢٠ ثانية).
HomeLink® تشغيل نظام

.HomeLink® المناسب. ينبغي أن يضيء ضوء مؤشر HomeLink® اضغط زر نظام



٤٩٣

خلية
الدا

ات 
هيز
لتج

ايا ا
مز

٥

٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

مؤشرات تشغيل باب الكراج
تشـير المؤشـرات إلـى حالـة فتـح وإغـالق بـاب 

الكراج.
الفتح  

اإلغالق  
ال تتوفـر هـذه الوظيفـة إال إذا كان الموتور الخاص 
. (للتأكـد مـن توافقية  بفاتـح بـاب الكـراج متوافقـاً
(www.HomeLink.com. الجهاز الرجاء زيارة

١

٢

الحالةاللون
جاري الفتح/اإلغالقبرتقالي (يومض)

اكتملت عملية الفتح/اإلغالقأخضر
ال يمكن استقبال اإلشارات االسترجاعيةأحمر (يومض)

تعمـل المؤشـرات في نطـاق حوالـي m 250 (٢٥٠ متر) من باب الكـراج. ولكن إذا كانت هنـاك عوائق مثل 
البيوت واألشجار بين باب الكراج والسيارة، قد ال يتم استقبال اإلشارات االسترجاعية من باب الكراج. 

السـتدعاء حالـة تشـغيل البـاب السـابقة، اضغـط زري ®HomeLink  و  أو  

و  في آن واحد ثم ارفع يدك عنهما. سيتم عرض آخر حالة مسجلة لمدة ٣ ثوان.

مسح ذاكرة ®HomeLink بأكملها (الرموز الثالثة كلها)
لمـدة  مطـوالً  واأليسـر  األيمـن  الزريـن  اضغـط 
نظـام  مؤشـر  ضـوء  يتحـول  أن  إلـى  ثـوان   ١٠
®HomeLink من وضع اإلضاءة بشـكل مستمر 

(باللـون البرتقالـي) إلـى وضـع الوميض بسـرعة 
(باللون األخضر).

عند بيع سيارتك، تأكد من مسح البرامج المحفوظة 
.HomeLink® في ذاكرة



٤٩٤٥-٦. استعمال مزايا التجهيزات الداخلية األخر

■ HomeLink® الرموز المحفوظة في ذاكرة
ال يتم مسح الرموز المسجلة حتى عند فصل كبل البطارية. ●
إذا فشـل تسـجيل رمز مختلف في زر ®HomeLink يضم رمزاً مسجالً في ذاكرته، ال يتم مسح الرمز المسجل  ●

في األصل.
قبل البرمجة ■

قم بوضع بطارية جديدة في وحدة اإلرسال. ●
● .HomeLink® ينبغي عدم توجيه جانب البطارية في وحدة اإلرسال نحو

عند برمجة باب الكراج أو أجهزة أخر يتم التحكم فيها عن بعد ■
قد يتم تشـغيل باب الكراج أو جهاز آخر، لذا تأكد من عدم وجود أي شـخص أو شـيء ما حوله لتفادي األضرار 

المحتملة.
التوافق مع معايير السالمة الفيدرالية ■

ال تستعمل وحدة اإلرسال واالستقبال المتوافقة مع نظام ®HomeLink مع أي فاتح باب كراج أو جهاز ال يضم 
ميزات اإليقاف والرجوع اآلمن التي تتطلبها معايير السالمة الفيدرالية.

يتضمـن ذلـك أبواب الكراجات التي ال يمكنها استشـعار وجـود العوائق. األبواب واألجهـزة التي ال تضم هذه 
الميزات تزيد من احتمال التعرض للموت أو اإلصابات الخطيرة.

■ HomeLink® عند تشغيل أو برمجة نظام
ال تسمح لألطفال أبداً بتشغيل أزرار ®HomeLink أو العبث بها.
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تنظيف التجهيزات الخارجية للسيارة وحمايتها

يرجى اتباع الخطوات التالية لحماية السيارة والحفاظ عليها في حالة جيدة:
ابـدأ من أعلى ألسـفل وقم بصب كمية كبيرة من الماء على هيكل السـيارة وواقيات الوحل وأسـفل  ●

السيارة إلزالة أي وسخ أو غبار.
● . اغسل هيكل السيارة باستخدام إسفنجة أو خرقة ناعمة، الشمواة مثالً
إلزالة البقع الصعبة، استخدم الصابون الخاص بغسل السيارات ثم اشطف السيارة بالماء بعناية. ●
امسح الماء من على السيارة. ●
قم بتشميع السيارة عندما تتآكل الطبقة المقاومة للماء. ●

إذا لم تتشكل القطرات المائية على األسطح النظيفة، قم بتشميع السيارة بعدما يبرد الهيكل.

ماكينة الغسل التلقائي للسيارات ■
اطوي المرايا قبل غسل السيارة. ابدأ غسل السيارة من مقدمتها. تأكد من تمديد المرآة قبل القيادة. ●
الفرش المستخدمة في ماكينة الغسل التلقائي للسيارات قد تسبب خدوشاً بسطح السيارة كما قد تضر بطالئها. ●
قـد ال يمكن غسـل جنيح صد الهواء الخلفي في بعض ماكينات الغسـل التلقائي للسـيارة. قـد يوجد أيضاً خطر  ●

متزايد لتعرض السيارة للتلف.
ماكينة الغسل للسيارات باستخدام الماء عالي الضغط ■

ال تعمد إلى تقريب حافة الفوهة من الفراغات الموجودة حول األبواب أو محيط النوافذ أو إلى رش هذه المناطق 
بشكل مستمر، ألن الماء قد يدخل إلى المقصورة.

العجالت (بما في ذلك األجزاء المحيطة بها) ■
قم بإزالة أي وسـخ على الفور باسـتعمال مادة منظفة متعادلة. ال تعمد الى اسـتعمال فرشـة خشـنة أو منظفات  ●

كاشـطة. ال تعمد الى اسـتعمال منظفات كيميائية قوية أو حادة. قم باسـتعمال نفس المنظفات المعتدلة والشمع 
كما هو مستعمل على السطح المطلي.

ال تقم باسـتعمال مادة منظفة للعجالت عندما تكون العجالت سـاخنة، على سـبيل المثال بعد القيادة لمسـافة  ●
طويلة في الجو الحار.

قم بغسل العجالت وإزالة مادة منظفة عنها على الفور بعد استعمال المادة. ●
واقيات الصدمات ■

ال تفركها باستعمال منظفات كاشطة.
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مالحظات حول النظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل ■
إذا تبلـل مقبـض الباب عنـد وجود المفتـاح اإللكتروني ضمن المد الفعـال، قد يتم تأمين البـاب وفك تأمينه  ●

بصـورة متكـررة. ضـع المفتـاح في مـكان بعيد عن السـيارة بمقـدار m 2 (٢ متر) أو أكثر عند غسـل السـيارة. 
(احرص على عدم تعريض المفتاح للسرقة.)

إذا تبلل أحد مقابض األبواب بالماء أثناء غسل السيارة مع وجود المفتاح اإللكتروني في السيارة، قد يتم عرض  ●
رسـالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات وإصدار صوت التحذير خارج السيارة. إليقاف إصدار صوت 

التحذير، قم بتأمين جميع األبواب.
األجزاء المطلية ■

إذا لم تكن إزالة األوساخ ممكنة، قم بتنظيف األجزاء على النحو التالي:
قم باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول مركز بنسبة ٥% تقريباً من منظف متعدل وماء إلزالة األوساخ. ●
امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة إلزالة أية رطوبة متبقية. ●
إلزالة الرواسب الزيتية، استخدم مناديل مبللة بالكحول أو منتج مماثل. ●

عند غسل السيارة ■
ال تعمـد إلـى صب الماء فـي داخل حجيرة المحرك. القيام بذلك يمكن أن يؤدي الى نشـوب حريق في األجهزة 

الكهربائية وغيرها.
عند تنظيف الزجاج األمامي ■

اضبط مفتاح الماسحة على وضع اإليقاف.
إذا كان مفتـاح الماسـحة في الوضع التلقائـي ”AUTO“، قد 
تعمل الماسحة بصورة غير متوقعة في الحاالت التالية مما قد 
 يؤدي الى احتباس يديك بها أو إصابة بجروح جسـيمة أخر

وإلحاق ضرر بريش الماسحات.

OFF وضع اإليقاف

الوضع التلقائي 
AUTO

عند مالمسة يد للجزء العلوي من الزجاج األمامي المركب فيه مستشعر قطرات المطر ●
عند وضع خرقة مبللة أو ما يعادلها بالقرب من مستشعر قطرات المطر ●
عند ارتطام شيء ما بالزجاج األمامي ●
عند مالمسة يدك لجسم مستشعر قطرات المطر بصورة مباشرة أو ارتطام شيء ما بمستشعر قطرات المطر ●

تنبيهات احتياطية حول أنابيب غاز العادم ■
تؤدي غازات العادم إلى رفع درجة حرارة أنابيب غاز العادم.

عند غسـل السـيارة، يرجى مراعاة عدم لمس أي من أنابيب غاز العادم إلى أن يبرد بصورة كافية، حيث أن لمس 
أنابيب غاز العادم الساخن قد يسبب إصابة بالحروق.

تنبيهات احتياطية حول نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
في حالة تشقق أو خدش طالء واقية الصدمات الخلفية، قد يؤدي ذلك إلى وقوع خلل في النظام. 

إذا حدث هذا، استشر وكيل لكزس.
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لتفادي تآكل الطالء وإصابة جسم السيارة ومكوناتها بالصدأ (عجالت األلمنيوم وغيرها) ■
اغسل السيارة على الفور في أي من الحاالت التالية: ●

بعد القيادة بالقرب من شاطئ البحر• 
بعد القيادة على الطرقات المالحة• 
عند وجود قطران الفحم أو سوائل األشجار على السطح المطلي للسيارة• 
عند وجود حشرات ميتة أو إفرازات حشرات/طيور على السطح المطلي• 
بعـد القيـادة فـي المناطق الملوثة بالسـخام أو الدخـان الزيتي أو غبـار المناجم أو برادة الحديـد أو المواد • 

الكيميائية
إذا أصبحت السيارة متسخة بالغبار أو الطين بصورة كثيفة• 
في حالة سكب سوائل مثل البنزين أو الجازولين على السطح المطلي للسيارة• 

في حالة تشقق أو خدش الطالء، اطلب إصالحه على الفور. ●
عند تخزين العجالت، قم بإزالة أي وسـخ منها وتخزينها في مكان منخفض الرطوبة، وذلك لتفادي إصابتها  ●

بصدأ.
تنظيف المصابيح الخارجية ■

اغسلها بعناية. ال تعمد الى استعمال المواد العضوية وال تفركها بفرشاة خشنة. ●
وإال فقد يؤدي ذلـك إلى إلحاق ضرر بسطح المصابيح.

ال تضع الشمع على أسطح المصابيح. ●
فقد يلحق الشمع الضرر بالعدسات.

عند استعمال ماكنة الغسل التلقائي للسيارات ■
اضبط مفتاح الماسحة على وضع االيقاف.

إذا كان مفتاح الماسحة في الوضع التلقائي ”AUTO“، قد يتم تشغيل الماسحات وقد تتعرض رياش الماسحات 
للتلف.

عند استعمال ماكينة الغسل للسيارات باستخدام الماء عالي الضغط ■
ال تقـرب حافـة الفوهة من األغلفة (المغطاة بالمطاط أو الراتينج) أو الوصالت أو األجزاء التالية. قد تتعرض  ●

هذه األجزاء للتلف إذا تعرضت للماء عالي الضغط.
األجزاء المتعلقة بقوة السحب• 
األجزاء المتعلقة بجهاز التوجيه• 
األجزاء المتعلقة بجهاز التعليق• 
األجزاء المتعلقة بنظام الفرامل• 

احتفظ بمسافة cm 30   (٣٠ سم) على األقل بين فوهة التنظيف وجسم السيارة. وإال فإن جزء الراتينج، مثل  ●
الحلـي وواقيات الصدمات، قد يتعرض للتشـوه والتلف. كذلك، ال تمسـك الفوهة فـي نفس المكان بصورة 

مستمرة.
ال تقم برش الجزء السفلي من الزجاج األمامي بصورة مستمرة. إذا دخل الماء في فتحة سحب الهواء الخاصة  ●

بنظـام تكييـف الهواء الموجودة بالقرب من الجزء السـفلي من الزجاج األمامي، فقد يحول هذا دون تشـغيل 
نظام تكييف الهواء بصورة صحيحة.
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تنظيف التجهيزات الداخلية للسيارة وحمايتها

ستسـاعدك اإلجـراءات التالية على حمايـة التجهيزات الداخلية للسـيارة والمحافظة عليها في أحسـن 
حاالتها:

حماية التجهيزات الداخلية للسيارة
قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة كهربائية. امسح األسطح المتسخة باستخدام قطعة قماش  ●

مبللة بماء فاتر.
إذا لـم تكـن إزالـة األوسـاخ ممكنة، امسـحها باسـتعمال قطعة قمـاش ناعمـة مبللة بمـادة التنظيف  ●

. المتعادلة المخففة بتركيز ١% تقريباً
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية والماء بعناية فائقة. ●

تنظيف المواد المصنوعة من الجلد
قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة كهربائية. ●
امسح أي غبار أو وسخ متبقي باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة تنظيف مخففة. ●

استخدم محلول مخفف بالماء بواقع ٥% تقريباً من منظف صوف متعادل.
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية بعناية فائقة. ●
امسح السطح باستخدام خرقة ناعمة جافة إلزالة أي رطوبة متبقية. دع الجلد يجف في منطقة مظللة  ●

جيدة التهوية.
تنظيف المواد المصنوعة من الجلد االصطناعي

قم بإزالة الوسخ والغبار باستخدام مكنسة كهربائية. ●
● . امسحها باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمادة التنظيف المتعادلة المخففة بتركيز ١% تقريباً
قم بعصر أي ماء زائد بقطعة القماش وامسح آثار مادة التنظيف المتبقية والماء بعناية فائقة. ●
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العناية بالمواد المصنوعة من الجلد ■
توصـي لكـزس بتنظيـف األجزاء الداخلية للسـيارة علـى األقل مرتين كل عـام وذلـك للحفاظ علـى جودة داخل 

السيارة.
غسل سجاد األرضية بالشامبو ■

يتوفر في األسواق العديد من المنظفات التجارية ذات الرغوة. يوصى باستعمال إسفنجة أو فرشاة لنشر الرغوة. قم 
بمسـح سـجاد األرضية في دوائر متداخلة. ال تعمد الى استعمال الماء. يمكن الحصول على أفضـل نتائج بواسطة 

الحفاظ على سجاد األرضية في أقصى حاالت الجفاف الممكنة.
أحزمة المقاعد ■

قـم بتنظيـف أحزمـة المقاعد بصابون معتدل ومياه فاترة باسـتخدام خرقة أو إسـفنجة. كذلك قـم بمعاينة األحزمة 
بصورة دورية للتأكد من عدم تهالكها أو تعرضها للتهرئة أو القطع.

الماء داخل السيارة ■
ال تعمد الى رش أو سكب أي سوائل في السيارة. ●

القيام بذلك يمكن أن يؤدي الى وقوع خلل في األجهزة الكهربائية وغيرها أو نشوب حريق.
تأكـد مـن عـدم تعـرض أجـزاء نظـام تقييـد الحركـة التكميلـي SRS أو األسـالك بداخـل السـيارة للبلـل.  ●

(← ص ٤٧)
العطـل الكهربائـي قد يؤدي إلى انتفاخ األكياس الهوائية أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد يسـبب الوفاة 

أو التعرض إلصابات جسيمة.
تنظيف التجهيزات الداخلية (بخصوص لوحة أجهزة التحكم والمقاييس) ■

ال تقم باستعمال شمع تلميع أو مادة تلميع منظفة. وإال فإنه يتسبب في انعكاس لوحة أجهزة التحكم والمقاييس 
علـى الزجـاج األمامـي، مما يعيق رؤية السـائق ويسـبب وقوع حادث، األمر الـذي يؤدي إلى الوفـاة أو اإلصابة 

بجروح خطيرة.

المواد المنظفة ■
ال تعمد الى اسـتعمال األنواع التالية من المنظفات، حيث انها قد تزيل طالء التجهيزات الداخلية للسـيارة أو  ●

تسبب أثراً مخططاً أو تلف السطوح:
لألجـزاء مـا عدا المقاعد: المواد العضوية مثـل البنزين أو الجازولين أو المحاليـل القلوية أو الحمضية أو • 

األصباغ والمبيضات
للمقاعد: المحاليل القلوية أو الحمضية مثل الثنر أو البنزين والكحول• 

ال تقم باسـتعمال شـمع تلميع أو مادة تلميع منظفة. وإال فإنه قد يؤدي إلى تلف سـطوح مطلية للوحة أجهزة  ●
.التحكم والمقاييس أو للتجهيزات الداخلية األخر
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تفادي اإلضرار باألسطح الجلدية ■
يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي إلحاق الضرر أو التلف باألسطح الجلدية:

قم بإزالة أي غبار أو وسخ عن األسطح الجلدية على الفور. ●
ال تعـرض السـيارة إلى أشـعة الشـمس المباشـرة لفتـرات طويلة مـن الزمن. يجـب إيقاف السـيارة في الظل  ●

والسيما خالل فصل الصيف.
ال تضع على األسـطح الجلدية للسـيارة أية مواد مصنوعة من الفينيل أو البالسـتيك أو تلك التي تحتوي على  ●

شمع، حيث إنها قد تلتصق باألسطح الجلدية إذا ارتفعت حرارة السيارة من الداخل بشدة.
■  Lexus Safety عند تنظيف الجهة الداخلية من الزجاج األمامي (السيارات المجهزة بنظام سالمة لكزس بالس

(System +

ال تقم بتعريض العدسة لمادة منظفة زجاج. كذلك، ال تلمس العدسة. (← ص ٢٦٣)
الماء على أرضية السيارة ■

ال تغسل أرضية السيارة باستخدام الماء.
قد يتم تعريض المكونات الكهربائية المركبة على أرضية السيارة أو تحتها مثل الجهاز السمعي للتلف، إذا دخل 

الماء فيها. كذلك قد يؤدي الماء إلى تعرض جسم السيارة للصدأ.
تنظيف السطح الداخلي من النوافذ الخلفية الصغيرة والنافذة الخلفية ■

ال تقم باسـتعمال منظف الزجاج لتنظيف النوافذ الخلفية الصغيرة والنافذة الخلفية، حيث أنه قد يضر بأسالك  ●
جهـاز التدفئـة الخاص بمزيل ضبـاب النافذة الخلفية أو بالهوائي. اسـتخدم خرقة مبللة بالماء الفاتر وامسـح 

النافذة برفق لتنظيفها. امسح النافذة بحركة موازية ألسالك جهاز التدفئة أو الهوائي.
تأكد من عدم خدش أو إتالف أسالك جهاز التدفئة أو الهوائي. ●



٦-٢. الصيانة٥٠٢

متطلبات الصيانة

لضمان القيادة اآلمنة واالقتصادية في استهالك الوقود، فإن العناية اليومية والصيانة الدورية للسيارة أمر 
ضروري. توصي لكزس بإجراءات الصيانة التالية:

الصيانة المبرمجة
يجب إجراء الصيانة في فترات زمنية محددة تبعاً لجدول الصيانة. ●

يتم تحديد الفترات الزمنية للخدمة والصيانة المبرمجة باالستعانة بقراءة عداد المسافة أو لفترات زمنية محددة، 
أيهما يحل أوال، كما هو موضح في الجدول.

يجب إجراء خدمة الصيانة بعد آخر فترة بمراعاة نفس الفترات الزمنية.
أين يمكن إجراء خدمة الصيانة؟ ●

مـن المفيد أخذ سـيارتك إلى وكيل لكزس المحلي إلجراء خدمة الصيانـة باإلضافة إلى فحوص وتصليحات 
.أخر

إن الفنيين التابعين للكزس متخصصون يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والتدريب، وتصلهم أحدث البيانات 
المتعلقة بالخدمة والصيانة من خالل النشـرات الفنية الدورية وإرشـادات الخدمـة وبرامج التدريب الداخلية. 

لديهم الخبرة السابقة للعمل على سيارات لكزس. أال تعتقد أن هـذا هو الحل األمثل بالنسبة لك؟
لقـد اسـتثمر وكيل لكـزس المعتمد الخـاص بك أمواالً طائلـةً في العـدد واألدوات الخاصة بصيانة سـيارات 

لكزس. فهي األقدر على القيام بالمهمة وبأقل التكاليف.
إن قسـم الصيانة التابع لوكيل لكزس سـيقوم بتنفيذ جميع بنود الصيانة الدورية على سـيارتك بصورة اقتصادية 

وموثوقية عالية.
يجب فحص الخراطيم المطاطية (لنظام التبريد والتدفئة، نظام الفرامل، ونظام الوقود) بواسطة فني متخصص 

مؤهل وفقـاً لبرنامج الصيانة الخاص بالسيارة لكزس.
إن الخراطيم المطاطية من أهم البنود في عملية الصيانة. يجب على الفور استبدال أي خراطيم تالفة أو متآكلة. 
يجـب مراعـاة أن الخراطيـم المطاطية تتهالك بمـرور الزمن، مما يؤدي إلـى انتفاخها وبالتالي تغير شـكلها أو 

تشققها.
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الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
ماذا عن أمور الصيانة التي بمقدورك القيام بها بنفسك؟

تتميـز العديـد مـن بنـود الصيانـة بالسـهولة بحيث يمكنـك القيام بهـا بنفسـك إذا كنـت تتمتع بأقـل المهارات 
الميكانيكية ولديك العدد اليدوية البسـيطة والمناسـبة. في هـذا القسـم سـنقدم لك اإلرشـادات البسـيطة حول 

كيفية القيام بتنفيذ بنود الصيانة تلك.
ومـع ذلـك يجب مراعاة أن بعـض مهام الصيانة تتطلب نوعاً خاصاً من العـدد اليدوية والمهارات الفنية. يجب 
تنفيذهـا بواسـطة الفنيين المؤهليـن. حتى وإن كانت لديك الخبـرة الميكانيكية الكافية للقيام بها بنفسـك، فإننا 
نوصـي بقيام وكيل لكزس بتنفيذ أعمال اإلصالح والصيانة هـذه، والسـيما أنه سـيحتفظ بالسـجل الذي تُدون 
فيهـا بيانـات الصيانة الخاصة بسـيارتك. هـذا السـجل مفيد لك للغاية في االسـتفادة من الصيانة خالل سـريان 

فترة الضمان.

هل سيارتك في حاجة إلى إصالح؟ ■
كن يقظاً ألي تغيرات في أداء سيارتك أو الصوت الصادر منها، والمالحظات النظرية التي تشير إلى ضرورة إجراء 

الصيانة. وفيما يلي أبرزها:
عدم تشغيل المحرك من أول مرة أو تعثره أو إصداره ألزيز ●
تدهور طاقة المحرك/الموتور الكهربائي بصورة ملحوظة ●
صدور أصوات غريبة من المحرك ●
وجود تسـرب سـوائل أسـفل السـيارة (مع مراعاة أن سـقوط قطرات ميـاه من أنبـوب نظام تكييـف الهواء بعد  ●

(. االستعمال يُعد أمراً طبيعياً
التغير في صوت إصدار غاز العادم (قد يشـير ذلـك إلى تسـرب أول أكسيد الكربون الخطر. يجب قيادة السيارة  ●

والنوافذ مفتوحة والتوجه على الفور لفحص نظام غاز العادم.)
تغير شكل اإلطارات أو صدور أصوات عند االنعطاف أو عدم انتظام اهتراء اإلطارات ●
انحراف السيارة إلى إحد الجهتين عند قيادتها لألمام على طريق مستو ●
صدور أصوات غريبة متعلقة بحركة جهاز التعليق ●
ضعف فعالية نظام الفرامل، شـعور بضعف مقاومة دواسـة الفرامل، قرب مالمسـتها ألرضية السـيارة، انحراف  ●

السيارة إلى إحد الجهتين عند الضغط على دواسة الفرامل
ارتفاع حرارة سائل تبريد المحرك بصورة مستمرة إلى أكثر من الحد الطبيعي (← ص ١٠١) ●
ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة، وانخفاض مستو ضغط الزيت ●

فإذا الحظت أي من هذه المؤشرات، يجب عليك أن تأخذ سيارتك إلى وكيل لكزس في أقرب فرصة ممكنة. فإن 
سيارتك في حاجة إلى إصالح أو ضبط.



٦-٢. الصيانة٥٠٤

في حالة عدم صيانة سيارتك بصورة صحيحة ■
قد تؤدي الصيانة غير الصحيحة إلى إتالفها كما قد ينتج عن ذلـك التعرض للوفاة أو إلصابات جسدية.

التعامل مع البطارية ■
إن أعمدة البطارية وأطراف توصيلها ولوازمها تحتوي على الرصاص ومكونات الرصاص والمعروف أنها مضرة 

بالدماغ. لذلـك يرجى غسل اليدين عقب التعامل مع البطارية. (← ص ٥٢٩)
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الصيانة المبرمجة

يرجى إجراء الصيانة بإتباع الجدول التالي:

متطلبات الصيانة الدورية
يجـب صيانة السـيارة لكزس الخاصة بك وفقـاً لبرنامج الصيانـة المعتاد (راجع «جدول 

الصيانة الدورية» [← ص ٥٠٦]).

إذا كنت تقود سيارة لكزس بشكل أساسي تحت واحد أو أكثر من ظروف التشغيل الخاصة المذكورة 
أدنـاه، سـتحتاج إلى صيانـة بعض البنـود المذكورة في جـدول الصيانة على فترات أقـرب لالحتفاظ 

بسيارتك في حالة جيدة (راجع «جدول الصيانة الدورية اإلضافية» [← ص ٥١٢]).
حالة الطريق أ. 

القيادة على طـرق وعرة أو موحلة أو مغطاة   .١
بالثلوج الذائبة.

القيادة على طرق ترابية.  .٢
(فـي المناطق التي فيها ال توجـد الكثير من   
الطـرق المعبـدة أو فيهـا توجـد الكثيـر من 

التراب والهواء فيها جاف.)
القيادة على طريق تم معالجتها بالملح.  .٣

محرك الديزل فقط:  .٤
 2000 m ارتفاعهـا  منطقـة  فـي  القيـادة   
(٢٠٠٠ متـر) فـوق مسـتو سـطح البحـر 

بصورة متكررة. 

حالة القيادة ب. 
تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (على سبيل   .١
المثـال: قطر مقطـورة أو اسـتخدام كابينة 

تخييم أو استخدام حمالة سقفية، الخ)
 8 km رحـالت قصيرة متكـررة أقل مـن  .٢
(٨ كـم) ودرجـة الحـرارة الخارجية أقل 
من درجة التجمد. (لن يصل المحرك إلى 

درجة الحرارة العادية.)
دوران المحـرك بسـرعة التعشـيقية لفترة   .٣
السـيارة  قيـادة  و/أو  الزمـن  مـن  طويلـة 
بسرعة بطيئة لمسـافة طويلة مثل سيارات 
دوريـات الشـرطة أو سـيارات األجرة أو 

سيارات توزيع البضائع.
القيادة المسـتمرة بسـرعة عالية (٨٠ % أو   .٤
أكثر مـن السـرعة القصو للسـيارة) لما 

يزيد عن ساعتين.



٦-٢. الصيانة٥٠٦

جدول الصيانة الدورية
ح أو استبدل حسب الضرورة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 

م استبدل أو غيِّر أو شحِّ س  =   
م شحِّ ش  =   

ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث    
ف نظِّ  = ن    

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
الوحدة: 1000 
km (١٠٠٠ كم)

10
(١٠)

20
(٢٠)

30
(٣٠)

40
(٤٠)

50
(٥٠)

60
(٦٠)

70
(٧٠)

80
(٨٠)

مكونات المحرك الرئيسية

١

أحزمة الدفع
٢٤ففففمحرك البنزين

محرك الديزل
افحصها عند أول km 100000 (١٠٠٠٠٠ كم) أو 

 20000 km ٧٢ شهراً، وبعد ذلك افحصها كل
(٢٠٠٠٠ كم) أو ١٢ شهراً

٢

زيت المحرك
قم بتغييره عند عرض مؤشر التذكير محرك البنزين

-بالصيانة. «راجع المالحظة ١.»
محرك الديزل

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب 
٦قم بتغييره كل km 5000 (٥٠٠٠ كم)إفريقيا

١٢سسسسسسسسللسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

٣
مصفاة زيت المحرك

قم بتغييرها عند عرض مؤشر التذكير محرك البنزين
-بالصيانة. «راجع المالحظة ١.»

١٢سسسسسسسسمحرك الديزل
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ح أو استبدل حسب الضرورة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ س  =   

م شحِّ ش  =   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث    

ف نظِّ  = ن    

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
الوحدة: 1000 
km (١٠٠٠ كم)

10
(١٠)

20
(٢٠)

30
(٣٠)

40
(٤٠)

50
(٥٠)

60
(٦٠)

70
(٧٠)

80
(٨٠)

مكونات المحرك الرئيسية
نظام التبريد/التدفئة ٤

٢٤فف«راجع المالحظة ٢.»

سائل تبريد المحرك ٥
-فف«راجع المالحظة ٣.»

١٢ففففأنابيب وتركيبات غاز العادم٦
نظام اإلشعال

استبدلها كل km 100000 شمعات اإلشعال (محرك البنزين)٧
-(١٠٠٠٠٠ كم)

١٢ففففففففالبطارية٨
أنظمة التحكم في الوقود وغاز العادم

مصفاة الوقود (محرك البنزين) ٩
٩٦س«راجع المالحظة ٤.»

١٠

مضخة الوقود (محرك الديزل)
استبدلها كل km 250000 للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا

-(٢٥٠٠٠٠ كم)

300000 للسيارات األخر km استبدلها كل
-(٣٠٠٠٠٠ كم)

١٢ففففففففجهاز ترسيب المياه (محرك الديزل)١١



٦-٢. الصيانة٥٠٨
ح أو استبدل حسب الضرورة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 

م استبدل أو غيِّر أو شحِّ س  =   
م شحِّ ش  =   

ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث    
ف نظِّ  = ن    

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
الوحدة: 1000 
km (١٠٠٠ كم)

10
(١٠)

20
(٢٠)

30
(٣٠)

40
(٤٠)

50
(٥٠)

60
(٦٠)

70
(٧٠)

80
(٨٠)

أنظمة التحكم في الوقود وغاز العادم

١٢

مصفاة منظف الهواء (بما في ذلـك 
فحص منظف الهواء المتقدم)

ف: ٢٤سفسفمحرك البنزين
س: ٤٨

افحص كل km 5000 (٥٠٠٠ كم)محرك الديزل
استبدلها كل km 30000 (٣٠٠٠٠ كم)

ف: ٦
س: ٣٦

٤٨ففدخان الديزل (محرك الديزل)١٣

١٤
غطاء خزان الوقود، خطوط الوقود، 

وصالت وصمام التحكم ببخار الوقود 
(محرك البنزين) «راجع المالحظة ٢.»

٢٤فف

١٥
غطاء خزان الوقود وخطوط ووصالت 

الوقود (محرك الديزل) 
«راجع المالحظة ٢.»

٢٤فف

٢٤ففعلبة الفحم (محرك البنزين)١٦
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ح أو استبدل حسب الضرورة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 
م استبدل أو غيِّر أو شحِّ س  =   

م شحِّ ش  =   
ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث    

ف نظِّ  = ن    

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
الوحدة: 1000 
km (١٠٠٠ كم)

10
(١٠)

20
(٢٠)

30
(٣٠)

40
(٤٠)

50
(٥٠)

60
(٦٠)

70
(٧٠)

80
(٨٠)

الشاسيه وجسم السيارة
٦ففففففففدواسة الفرامل١٧

١٨
بطانات واسطوانات الفرامل

(بما فيها بطانات واسطوانات فرامل 
االنتظار)

١٢فففف

٦ففففففففحشيات وأقراص الفرامل١٩
ف: ٦سفففسفففسائل الفرامل٢٠

س: ٢٤
١٢ففففأنابيب وخراطيم الفرامل٢١
٦ففففففففسائل جهاز التوجيه اآللي٢٢

٢٣
عجلة القيادة وربطها وعلبة تروسها
٦ففففففففباستثناء السيارات الخاصة بتايوان

١٢ففففللسيارات الخاصة بتايوان
شحم عمود نقل الطاقة الحركية ٢٤

٦شششششششش«راجع المالحظة ٥.»
٦ثثثثثثثثبراغي عمود نقل الطاقة الحركية٢٥
٢٤ففففأغلفة عمود الدفع٢٦
الوصالت الكروية والغطاء المانع ٢٧

٦ففففففففلدخول الغبار الخاصة بجهاز التعليق
٢٤ففسائل جهاز نقل الحركة التلقائي٢٨

٢٩
خراطيم وتوصيالت جهاز تبريد سائل 
جهاز نقل الحركة التلقائي (جهاز نقل 

الحركة التلقائي بثمان سرعات)
٢٤فف

٤٨ففزيت جهاز تحويل وضع الدفع٣٠



٦-٢. الصيانة٥١٠
ح أو استبدل حسب الضرورة افحص أو صحّ  = ف  إجراءات الصيانة: 

م استبدل أو غيِّر أو شحِّ س  =   
م شحِّ ش  =   

ثبّت بعزم التدوير المحدد  = ث    
ف نظِّ  = ن    

قراءة عداد المسافةفترة الصيانة:
الشهور (قراءة عداد المسافة أو 

الشهور أيهما أقرب.)
الوحدة: 1000 
km (١٠٠٠ كم)

10
(١٠)

20
(٢٠)

30
(٣٠)

40
(٤٠)

50
(٥٠)

60
(٦٠)

70
(٧٠)

80
(٨٠)

الشاسيه وجسم السيارة
ف: ١٢سفسفزيت التروس التفاضلية األمامية٣١

س: ٤٨
ف: ١٢سفسفزيت التروس التفاضلية الخلفية٣٢

س: ٤٨
٦ففففففففجهاز التعليق األمامي والخلفي٣٣
سائل جهاز التعليق الذي يتحكم في ٣٤

ارتفاع السيارة بصورة فعالة
 100000 km استبدله كل

-(١٠٠٠٠٠ كم)

حجيرة الغاز الخاصة بالتحكم في ارتفاع ٣٥
السيارة بصورة فعالة

افحصها عند أول km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو 
 10000 km كل ٤٨ شهراً، وبعد ذلك افحصها كل

(١٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ شهراً
٦ففففففففاإلطارات وضغط النفخ٣٦
المصابيح وبوق التنبيه والماسحات ٣٧

٦ففففففففوالغسالة
-ننسننسننمصفاة نظام تكييف الهواء٣٨
١٢ففففكمية مادة التبريد لمكيف الهواء٣٩



٥١١ ٦-٢. الصيانة

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٦

مالحظة:
عند مرور ١٢ شهراً أو قيادة السيارة لمسافة أكثر من km 10000 (١٠٠٠٠ كم) بعد تغيير زيت المحرك آخر   .١
مرة، قم بتغيير كل من زيت المحرك ومصفاة الزيت حتى عند عدم عرض مؤشر التذكير بالصيانة. قد يؤدي هذا 
إلى عرض مؤشـر التذكير بالصيانة حتى لو تمت قيادة السـيارة لمسـافة أقل من km 10000 (١٠٠٠٠ كم). 
إذا تمت قيادة السيارة على الطرق كثيرة الغبار أو الطرق الترابية بشكل رئيسي، قم بتغيير كل من زيت المحرك 

ومصفاة الزيت كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو ٦ شهور حتى عند عدم عرض مؤشر التذكير بالصيانة. 
بعد km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهراً من الفحص السابق، افحص كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم)   .٢

. أو كل ١٢ شهراً
قم بالتغيير عند km 160000 (١٦٠٠٠٠ كم) ألول مرة ومن ثم كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم).  .٣

بما في ذلـك المصفاة المركبة في خزان الوقود.  .٤
قم بوضع الشحم خالل ٢٤ ساعة بعد القيادة عبر مجر مائي.  .٥



٦-٢. الصيانة٥١٢

الصيانة المبرمجة اإلضافية
راجـع الجـدول التالي لبنود الصيانة الدورية العادية التي تتطلب تكرار أكثر للخدمة تبعا لنوعية الظروف 

القاسية. (لإليجاز، راجع «متطلبات الصيانة الدورية» [← ص ٥٠٥].)
القيادة على طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بالثلوج الذائبة. أ-١: 

فحص* بطانات واسطوانات الفرامل (بما في   ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

فحص* حشيات وأقراص الفرامل كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
فحص* أنابيب وخراطيم الفرامل كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور❑ 

فحص* أغلفة عمود الدفع كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ شهرا❑ 
تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑ 
تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية  ❑

<<راجع المالحظة ١.>>
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

إحكام البراغي الخاصة بعمود نقل الطاقة الحركية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
فحص* عجلة القيادة والروابط وعلبة تروس   ❑

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهورجهاز التوجيه
فحص* أجهزة التعليق األمامية والخلفية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 

إحكام ربط البراغي والصواميل المركبة على   ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورالشاسيه وجسم السيارة <<راجع المالحظة ٢.>>

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.



٥١٣ ٦-٢. الصيانة

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٦

القيادة على طرق ترابية. (في المناطق التي فيها ال توجد الكثير من الطرق المعبدة أو فيها توجد الكثير  أ-٢: 
من التراب والهواء فيها جاف.)

تغيير زيت المحرك   ❑
(محرك الديزل فقط)

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

استبدال مصفاة زيت المحرك  ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور(محرك الديزل فقط)

فحص* أو استبدال مصفاة منظف الهواء (بما في   ❑
ذلك فحص منظف الهواء المتقدم)

باستثناء محرك البنزين الخاص بتايوان 
ف:  كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ١٢ شهراً

س:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل 
٤٨ شهراً

محرك البنزين الخاص بتايوان 
ف: كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

س:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل 
٤٨ شهراً

محرك الديزل 
ف: كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

س:  كل km 30000 (٣٠٠٠٠ كم) أو كل 
٣٦ شهراً

فحص* بطانات واسطوانات الفرامل (بما في   ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

فحص* حشيات وأقراص الفرامل كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑ 
تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية  ❑

<<راجع المالحظة ١.>>
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

إحكام البراغي الخاصة بعمود نقل الطاقة الحركية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
تنظيف أو استبدال مصفاة نظام تكييف الهواء  ❑

ن: كل km 5000 (٥٠٠٠ كم)
س: كل km 15000 (١٥٠٠٠ كم)

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.



٦-٢. الصيانة٥١٤

القيادة على طريق تم معالجتها بالملح. أ-٣: 
تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية  ❑

<<راجع المالحظة ١.>>
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

إحكام البراغي الخاصة بعمود نقل الطاقة الحركية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
محرك الديزل فقط: أ-٤: 

القيادة في منطقة ارتفاعها m 2000 (٢٠٠٠ متر) فوق مستو سطح البحر بصورة متكررة.

تغيير زيت المحرك  ❑
(محرك الديزل فقط)

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور



٥١٥ ٦-٢. الصيانة
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٦

تحميل السيارة بحمولة ثقيلة. (على سبيل المثال: قطر مقطورة أو استخدام كابينة تخييم أو استخدام  ب-١: 
حمالة سقفية، الخ)

تغيير زيت المحرك (محرك الديزل فقط)  ❑

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

استبدال مصفاة زيت المحرك (محرك الديزل   ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورفقط)

فحص* بطانات واسطوانات الفرامل (بما في   ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

فحص* حشيات وأقراص الفرامل كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 

فحص* أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة التلقائي  ❑
ف:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل 

٢٤ شهراً
س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو كل 

٤٨ شهراً
تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑ 
تغيير زيت التروس التفاضلية األمامية كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑ 
تغيير زيت التروس التفاضلية الخلفية كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑ 

تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية  ❑
<<راجع المالحظة ١.>>

كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور
إحكام البراغي الخاصة بعمود نقل الطاقة الحركية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 

فحص* أجهزة التعليق األمامية والخلفية كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 
إحكام ربط البراغي والصواميل المركبة على   ❑

كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورالشاسيه وجسم السيارة <<راجع المالحظة ٢.>>

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.



٦-٢. الصيانة٥١٦

رحالت قصيرة متكررة أقل من km 8 (٨ كم) ودرجة الحرارة الخارجية أقل من درجة التجمد. (لن  ب-٢: 
يصل المحرك إلى درجة الحرارة العادية.)

تغيير زيت المحرك (محرك الديزل فقط)  ❑

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

استبدال مصفاة زيت المحرك (محرك الديزل   ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورفقط)

دوران المحرك بسرعة التعشيقية لفترة طويلة من الزمن و/أو قيادة السيارة بسرعة بطيئة لمسافة  ب-٣: 
طويلة مثل سيارات دوريات الشرطة أو سيارات األجرة أو سيارات توزيع البضائع.

تغيير زيت المحرك (محرك الديزل فقط)  ❑

باستثناء السيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 2500 (٢٥٠٠ كم) أو كل ٣ شهور

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهور

استبدال مصفاة زيت المحرك (محرك الديزل   ❑
كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورفقط)

فحص* بطانات واسطوانات الفرامل (بما في   ❑
كل km 10000 (١٠٠٠٠ كم) أو كل ٦ شهورذلك بطانات واسطوانات فرامل االنتظار)

فحص* حشيات وأقراص الفرامل كل km 5000 (٥٠٠٠ كم) أو كل ٣ شهور❑ 

فحص* أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة التلقائي  ❑

ف:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل 
٢٤ شهراً

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو كل 
٤٨ شهراً

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.



٥١٧ ٦-٢. الصيانة
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القيادة المستمرة بسرعة عالية (٨٠% أو أكثر من السرعة القصو للسيارة) لما يزيد عن ساعتين. ب-٤: 

فحص* أو تغيير سائل جهاز نقل الحركة التلقائي  ❑

ف:  كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل 
٢٤ شهراً

س:  كل km 80000 (٨٠٠٠٠ كم) أو كل 
٤٨ شهراً

تغيير زيت جهاز تحويل وضع الدفع كل km 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو كل ٤٨ شهراً❑ 
تغيير زيت التروس التفاضلية األمامية كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑ 
تغيير زيت التروس التفاضلية الخلفية كل km 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو كل ٢٤ شهراً❑ 

*: قم بالتصحيح أو االستبدال حسب الضرورة.
مالحظة:

قم بوضع الشحم خالل ٢٤ ساعة بعد القيادة عبر مجر مائي.  .١
لبراغـي تركيب المقاعد وبراغي تثبيت مكونات أجهزة التعليق والبراغي التي على شـكل حرف U لتثبيت   .٢

النوابض الصفائحية.



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥١٨

تنبيهات احتياطية حول الصيانة التي يمكنك تنفيذها بنفسك

في حالة قيامك بتنفيذ أعمال الصيانة بنفسك، تأكد من صحة اإلجراءات الواردة في هـذا القسم.

القطع والعدد اليدويةالبنود
حالة البطارية 

(← ص ٥٢٩)
مياه دافئة                  • بيكربونات الصودا                  • شحم• 
مفك براغي عادي (لبراغي تثبيت مشابك أطراف التوصيل)• 
مياه مقطرة• 

مستو سائل تبريد 
المحرك (← ص ٥٢٧)

 • “Toyota Super Long Life سائل تبريد تويوتا الفائق طويل األجل
”Coolant أو أي سائل تبريد مماثل عالي الجودة بقاعدة اثيلين غليكول غير 

سيلكاتي غير أميني غير نيتراتي وغير بوريكي ويتسم بتكنولوجيا حمض-
عضوي مهجن طويل األجل. سوائل تبريد تويوتا الممتازة طويلة األجل 

”Toyota Super Long Life Coolant“ مخلوطة سلفاً بنسبة ٥٠% سائل 
تبريد و٥٠% مياه غير مؤينة.

قمع (يستخدم فقط إلضافة سائل التبريد)• 

مستو زيت المحرك 
(← ص ٥٢٤)

زيت المحرك األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Motor Oil“ أو ما • 
يعادله

خرقة أو منشفة ورقية• 
قمع (يستخدم فقط إلضافة زيت المحرك)• 

فيوز بنفس معدل األمبير األصلي• الفيوزات (← ص ٥٥٧)
لمبات المصابيح 

(← ص ٥٦٢)
اللمبات ذات نفس الرقم والقدرة بالواط المزودة كتجهيزات أصلية• 
مفك براغي مزود بالحافة المتصالبة       • مفك براغي مزود بالحافة المسطحة• 
مفك براغي• 

الراديتير والمكثف وجهاز 
التبريد البيني 

(← ص ٥٢٨)
—

ضغط نفخ اإلطارات 
مقياس ضغط اإلطار                              • مصدر الهواء المضغوط• (← ص ٥٤٧)

سائل الغسالة 
(← ص ٥٣٣)

الماء أو سائل الغسالة الذي يحتوي على مضاد للتجمد (لالستعمال في فصل • 
الشتاء)

قمع (يستخدم فقط إلضافة الماء أو سائل الغسالة)• 



٥١٩ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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لسي
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٦

تحتـوي حجيـرة المحرك على العديد من اآلليات والسـوائل التي قد تتحرك بصورة مفاجئة، وقد تصبح سـاخنة أو 
مشحونة بالطاقة الكهربائية. لتفادي التعرض لإلصابة أو الوفاة، يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:

عند العمل على حجيرة المحرك ■
أبعد يديك ومالبسك وأدواتك عن المراوح المتحركة وحزام تشغيل المحرك. ●
احرص على عدم لمس المحرك، الراديتير، مشعب غاز العادم، إلخ بعد القيادة مباشرة حيث قد تكون ساخنة.  ●

. ستكون الزيوت والسوائل األخر ساخنة أيضـاً
ال تترك أي شيء قابل لالشتعال مثل الورق والقماش داخل حجيرة المحرك. ●
ال تدخن أو تحدث شرارات أو تعرض اللهب للوقود أو البطارية. الوقود وانبعاثات البطارية قابلة لالشتعال. ●
توخى الحذر الشديد عند التعامل مع البطارية. حيث أنها تحتوي على أحماض كبريتية سامة وأكالة. ●
يرجى االنتباه الى أن سـوائل الفرامل قد تؤدي الى ضرر بيديك أو عينيك كما أنها قد تتلف األسـطح المطلية.  ●

فـإذا اتصل السـائل بيديك أو عينيك، اغسـل المنطقة المتضـررة بالمياه النظيفة على الفـور. فإذا كنت ال تزال 
تشعر باأللم، عليك استشارة الطبيب.

عند العمل بالقرب من مراوح التبريد الكهربائية أو شبكة الراديتير ■
تأكـد مـن كون مفتاح تشـغيل المحرك في وضـع اإليقاف. فـإذا كان مفتاح تشـغيل المحرك في وضع التشـغيل 
IGNITION ON، فقـد تـدور مـراوح التبريد الكهربائية بصـورة تلقائية إذا كان نظام تكييـف الهواء في وضع 

التشغيل و/أو إذا كانت درجة حرارة سائل التبريد مرتفعة. (← ص ٥٢٨)
عند العمل على حجيرة المحرك أو تحتها ■

ال تدخل أسفل السيارة عندما تكون السيارة مرفوعة بالرافعة فقط.
. قم باستخدام حوامل الرافعة أو دعامات صلبة أخر دائماً

واقي العينين ■
استخدم واقي العينين لتفادي دخول المواد المتطايرة أو المتساقطة أو رذاذ السوائل أو غيرها إلى داخل عينيك.

إذا قمت بنزع مصفاة منظف الهواء ■
إن القيادة بدون مصفاة منظف الهواء قد تسبب اهتراء المحرك بصورة كبيرة بسبب الغبار الموجود في الهواء.

إذا كان مستو السائل منخفضاً أو عالياً ■
 سـائل الفرامل قليالً كلما تعرضت حشيات الفرامل للبلى أو عندما يكون مستو من الطبيعي أن يتدنى مسـتو
. إذا كان الخزان يحتاج إلى إعادة التعبئة بصورة متكررة، فإنه قد يشـير  السـائل في خزان السـائل المضغوط عالياً

إلى وجود مشكلة خطيرة بنظام الفرامل.



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٢٠

غطاء حجيرة المحرك

قم بفك التأمين من داخل السيارة لفتح غطاء حجيرة المحرك.

اسحب ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك.  ١
. يرتفع غطاء حجيرة المحرك إلى األعلى قليالً

ارفع سقاطة غطاء حجيرة المحرك وارفع غطاء   ٢
حجيرة المحرك لألعلى.

فحص ما قبل القيادة ■
تأكد من أن غطاء حجيرة المحرك مغلق تماماً وأنه مؤمن بصورة محكمة.

إن لم يكن غطاء حجيرة المحرك مؤمناً بصورة محكمة، فقد ينفتح بينما تكون السـيارة في وضع الحركة مما قد 
يؤدي إلى حوادث قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات بجروح خطيرة.



٥٢١ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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حجيرة المحرك
محرك البنزين 

٢ ٣ ٤ ٥١

٦٧٨١٠ ٩
(← ص ٥٣٥) منظف الهواء    

عصا قياس مستو زيت المحرك   
(← ص ٥٢٤)  

خزان سائل تبريد المحرك   
(← ص ٥٢٧)  

غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك   
(← ص ٥٢٥)  

(← ص ٥٥٧) صندوق الفيوزات    
(← ص ٥٣٣) خزان سائل الغسالة    
(← ص ٥٢٩) البطارية    

مراوح التبريد  
(← ص ٥٢٨) المكثف    
(← ص ٥٢٨) الراديتير    



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٢٢

محرك الديزل 
١ ٣٢ ٤ ٥ ٦

٧٨٩١٢ ١١ ١٠
(← ص ٥٣٥) منظف الهواء   

عصا قياس مستو زيت المحرك  
(← ص ٥٢٤)  

غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك  
(← ص ٥٢٥)  
(← ص ٥٢٨) جهاز التبريد البيني   
(← ص ٥٥٧) صندوق الفيوزات   
(← ص ٥٣٤، ٦١٤) مصفاة الوقود   

(← ص ٥٣٣) خزان سائل الغسالة   
(← ص ٥٢٩) البطارية   

مراوح التبريد  
خزان سائل تبريد المحرك  

(← ص ٥٢٧)  
(← ص ٥٢٨) المكثف   
(← ص ٥٢٨) الراديتير   



٥٢٣ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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غطاء حجيرة المحرك
نزع غطاء حجيرة المحرك ■

تركيب المشابك ■
اسحب الجزء األوسط لألعلى  

أدخل  
اضغط  

بعد تركيب غطاء المحرك ■
تأكد من كون الغطاء مركباً بإحكام في مكانه األصلي.



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٢٤

زيت المحرك
عندمـا يكـون المحرك ضمـن نطاق درجـة الحرارة التشـغيلية ولكن ليـس في وضع التشـغيل، افحص 

مستو زيت المحرك باستعمال عصا قياس مستو الزيت.
فحص مستو زيت المحرك ■

أوقف السـيارة على أرض مسـتوية. بعد تسخين المحرك ومن ثم إيقاف تشغيله، انتظر ألكثر من   ١
٥ دقائق الى أن يتجمع الزيت في الجزء السفلي من المحرك.

أمسك قطعة قماش تحت الحافة واسحب   ٢
عصا قياس مستو الزيت للخارج.

. امسح عصا قياس مستو الزيت لتنظيفها تماماً  ٣
أعد إدخال عصا قياس مستو الزيت حتى نهايتها.  ٤

أمسك قطعة القماش تحت الحافة، واسحب العصا للخارج وافحص مستو الزيت.  ٥
مستو منخفض  
مستو عادي  
مستو زائد  

عصا قياس مستو الزيت المسطحة عصا قياس مستو الزيت غير المسطحة 

قد يختلف شكل عصا قياس مستو الزيت وفقاً لنوع السيارة أو المحرك.
امسح العصا مرة أخر وأعد إدخالها حتى نهايتها.  ٦



٥٢٥ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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إضافة زيت المحرك ■
إذا كان مسـتو زيت المحرك أدنى أو بالقرب 
مـن عالمـة المسـتو المنخفض، قـم بإضافة 
زيت محرك مـن نفس النـوع الموجود بالفعل 

في المحرك.

تأكد من فحص نوع زيت المحرك وتجهيز البنود المطلوبة قبل إضافة الزيت.
← ص ٦٢٤اختيار زيت المحرك

كمية الزيت (المستو المنخفض ← 
L 1.5 (١٫٥ لتر)مستو االمتالء)

قمع نظيفالبنود
انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت بواسطة تدويره بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.  ١

أضف زيت المحرك ببطء، وتفقد المستو باستعمال عصا القياس.  ٢
قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت بواسطة تدويره باتجاه حركة عقارب الساعة.  ٣

استهالك زيت المحرك ■
سيتم استهالك كمية معينة من زيت المحرك أثناء القيادة. في الحاالت التالية، قد تزداد كمية الزيت المستهلك وقد 

تحتاج إلى إعادة تعبئة زيت المحرك بين فترات تغيير الزيت المحددة.
إذا كان المحرك جديداً، على سبيل المثال، مباشرةً بعد شراء السيارة أو بعد استبدال المحرك ●
إذا قمت باستعمال زيت منخفض نوعية أو زيت لزوجته غير المناسبة ●
إذا قمت بالقيادة بسرعات دوران المحرك العالية أو مع كون السيارة معرضة لحمل زائد، أو عند قطر السيارة أو  ●

عند القيادة بزيادة أو بتخفيض سرعة السيارة بصورة متكررة
إذا تركـت السـيارة مع كون المحرك دائراً بسـرعة التعشـيقية لمدة طويلـة، أو قمت بالقيادة بصـورة متكررة في  ●

حركة المرور المزدحمة



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٢٦
بعد تغيير زيت المحرك (محرك البنزين) ■

ينبغي إعادة ضبط بيانات صيانة زيت المحرك. قم بتنفيذ اإلجراءات التالية:
. اضغط الجزء  أو  من مفتاح التحكم بالعداد الختيار   ١

. اضغط الجزء  أو  من مفتاح التحكم بالعداد واختر  ثم اضغط   ٢
. اختر  واضغط   ٣

يتم عرض رسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.  ٤

زيت المحرك المستعمل ■
إن زيـت المحـرك المسـتخدم يحتـوي على ملوثـات ضارة قد تـؤدي إلى اإلصابـة باضطرابـات جلدية مثل  ●

االلتهاب كما قد تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الجلد، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر لتفادي تعرض الجلد 
للزيـت بصورة متكررة ولفترة طويلة من الزمن. إلزالة زيت المحرك المسـتعمل عن بشـرتك، يجب غسـلها 

جيداً بالماء والصابون.
يجب التخلص من زيت المحرك المسـتخدم وكذلـك المصافي بطريقة آمنة ومقبولة. ال يجب التخلص منها  ●

في سالت المهمالت أو في المجاري أو إلقاءها في الطرقات. يجب االتصال بوكيل لكزس أو محطة الخدمة 
أو قطع الغيار للمزيد من المعلومات بشـأن إعادة تدويرها أو التخلص منها.

ال تترك زيت المحرك المستخدم في متناول األطفال. ●

لمنع إلحاق أي ضرر أو تلف بالمحرك ■
افحص مستو الزيت في فترات منتظمة.

عند تغيير زيت المحرك ■
كن حذراً أال تسكب زيت المحرك على أجزاء السيارة. ●
تجنب تعبئة المحرك أكثر من الالزم بالزيت، وإال فقد يتعرض المحرك للضرر. ●
افحص مستو الزيت المشار اليه على عصا قياس مستو زيت المحرك في كل مرة تعيد فيها تعبئته بالزيت. ●
تأكد من أن غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك مغلق بإحكام. ●



٥٢٧ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك
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سائل تبريد المحرك
محرك البنزين 

 “L”و (االمتالء مسـتو) “F” رضي إذا كان بيـن الخطين مسـتو سـائل المحـرك يكون في الوضـع المُ
. (مستو منخفض) الموجودين على الخزان عندما يكون المحرك بارداً

غطاء الخزان  
الخط ”F“ (مستو االمتالء)  

الخط ”L“ (مستو منخفض)  
إذا كان المسـتو عند أو أسـفل الخط ”L“، فيجب 

 .“F” إضافة سائل التبريد حتى يصل إلى الخط

١

٢
٣

محرك الديزل 
رضي إذا كان بين الخطين ”FULL“ (مستو االمتالء)  مستو سائل تبريد المحرك يكون في الوضع المُ

. و”LOW“ (مستو منخفض) الموجودين على الخزان عندما يكون المحرك بارداً
غطاء الخزان  

“FULL” الخط  
“LOW” الخط  

 ،“LOW” عند أو أسـفل الخـط إذا كان المسـتو
فيجـب إضافـة سـائل التبريد حتى يصـل إلى الخط 

.“FULL”

١

٢
٣



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٢٨

اختيار نوع سائل التبريد ■
اسـتخدم فقـط سـائل التبريـد ”Toyota Super Long Life Coolant“ أو أي سـائل تبريد مماثـل عالي الجودة 
بقاعـدة اثيليـن غليكول غير سـيلكاتي غير أميني غيـر نيتراتي وغير بوريكي ويتسـم بتكنولوجيـا حمض-عضوي 

مهجن طويل األجل.
سـائل التبريد ”Toyota Super Long Life Coolant“ مخلوط سـلفاً بنسـبة ٥٠% سـائل تبريد و٥٠% مياه غير 

مؤينة. (لتشغيله: C°35- (-٣٥ °م))
للمزيد من التفاصيل حول سائل تبريد المحرك، اتصل بوكيل لكزس.

إذا تراجع مستو سائل التبريد خالل فترة قصيرة بعد إعادة تعبئته ■
افحـص بالنظـر الراديتير والخراطيم وغطاء خزان سـائل تبريد المحـرك وغطاء الراديتير وسـدادة فتحة التصريف 

ومضخة الماء. إذا لم تجد أي تسرب، اطلب من وكيل لكزس فحص الغطاء ونظام التبريد بحثاً عن تسرب فيه.

عندما ترتفع درجة حرارة المحرك ■
ال تقم بنزع غطاء الراديتير أو غطاء خزان سائل التبريد.

قـد يكـون نظـام التبريد معرضاً لضغط مرتفع وقد يندفع سـائل التبريد السـاخن في حالة نزع غطـاء الخزان، مما 
يسبب اإلصابة بجروح خطيرة مثل حروق.

عند إضافة سائل التبريد ■
ال يكـون سـائل التبريـد عبارة عن إما ماء عادي أو مقاوم للتجمد. ويجب اسـتخدام الخليـط الصحيح من المياه 
ومقـاوم التجمد لتوفير اللزوجة المناسـبة ومقاومة الصدأ وتوفير أكبر قدر مـن التبريد. تأكد من قراءة التعليمات 

الواردة على بطاقة حاوية مقاوم التجمد أو سائل التبريد المستخدم.
في حالة انسكاب سائل التبريد ■

تأكد من غسله بالماء لمنع أي ضرر أو تلف بأجزاء السيارة أو الطالء.

الراديتير والمكثف وجهاز التبريد البيني (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
افحص الراديتير والمكثف وجهاز التبريد البيني وقم بإزالة أي مواد غريبة.

فـي حالة تعـرض أي من األجزاء المذكـورة أعـاله لالتسـاخ الشـديد أو إن لم تكن متأكـداً من حالتها، 
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس.
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عندما ترتفع درجة حرارة المحرك ■
ال تلمـس الراديتيـر أو المكثف أو جهاز التبريد البيني حيث إن درجة حرارتها قد تكون مرتفعة للغاية وتؤدي إلى 

اإلصابة الخطيرة مثل حروق.

البطارية
افحص البطارية على النحو التالي.

رموز التحذير ■
إن كل رمز تحذير تراه على سطح البطارية يعني كما يلي:

ممنوع التدخين، ال تعرضها للهب أو 
حمض البطاريةشرارة مباشرة

يجب مراعاة تعليمات التشغيلضع واقياً على عينيك

غاز انفجاريال تتركها في متناول األطفال

التجهيزات الخارجية للبطارية ■
تأكد من كون أطراف توصيل البطارية غير مصابة بالصدأ ووصالتها مثبتة بإحكام وغير مرتخية، ومن 

عدم وجود أي تشققات بالبطارية أو مشابك غير مثبتة بإحكام.
أطراف توصيل البطارية  

مشبك التثبيت  ١ ١

٢
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فحص محلول البطارية ■
تأكد من كون المستو بين الخطين العلوي والسفلي.

الخط العلوي  
الخط السفلي  

قم بإضافة الماء المقطر إذا كان مستو السائل 
عند الخط السفلي أو تحته.

إضافة المياه المقطرة ■
انزع سدادة فتحة التهوية.  ١

أضف المياه المقطرة.  ٢
إن كان الخـط العلـوي غيـر مرئـي، تفقـد مـن 

مستو السائل بالنظر مباشرة إلى الخلية.

مستو منخفض جيد

أعد وضع سدادة فتحة التهوية في مكانها وأغلقها بإحكام.  ٣
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قبل إعادة شحن البطارية ■
عنـد إعادة شـحن البطاريـة، ينبعث من البطارية غاز الهيدروجين القابل لالشـتعال واالنفجـار. لذلك، قم بمراعاة 

النقاط التالية قبل إعادة شحن البطارية:
في حالة إعادة شحن البطارية مع كونها مركبة في السيارة، تأكد من نزع كبل التأريض منها. ●
تأكـد مـن أن مفتاح الطاقة الموجود على الشـاحن في وضع اإليقـاف عند توصيل كبالت الشـحن بالبطارية أو  ●

فصلها عنها.
بعد إعادة شحن البطارية/إعادة توصيلها ■

. قد ال يبدأ تشغيل المحرك. يجب اتباع الخطوات التالية لتمهيد النظام أوالً
.P قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار  ١

قم بفتح ثم إغالق أي من أبواب السيارة.  ٢
أعد بدء تشغيل المحرك.  ٣

قـد ال يمكـن فك تأمين األبواب باسـتعمال النظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل بعد إعادة توصيل  ●
البطارية مباشرة. في هذه الحالة، قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد الالسلكية أو المفتاح الميكانيكي لتأمين/

فك تأمين األبواب.
قم بتشـغيل المحرك مع كون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع الكماليات ACCESSORY. قد ال يتم تشغيل  ●

المحـرك مـع كون مفتاح تشـغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف. ولكن، سـيتم تشـغيل المحرك بشـكل 
عادي عند محاولة بدء تشغيله في المرة الثانية.

يتم حفظ وضع مفتاح تشغيل المحرك في الذاكرة المجهزة بالسيارة. عند إعادة توصيل البطارية، ستنتقل السيارة  ●
إلـى وضع مفتاح تشـغيل المحرك المختار قبل فصل البطارية. تأكد مـن ضبط المحرك على وضع اإليقاف قبل 
فصـل البطارية. توخى الحذر الشـديد عند توصيل البطارية إذا لم تكن متأكداً من وضع مفتاح تشـغيل المحرك 

المختار قبل تفريغ شحنة البطارية.
إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك حتى بعد محاولته عدة مرات، قم باالتصال بوكيل لكزس.

المواد الكيميائية بالبطارية ■
تحتـوي البطاريات على مواد سـامة وحمـض كبريتيك حاد وقد ينبعـث منها غاز الهيدروجين القابل لالشـتعال 
واالنفجـار. للحد مـن المخاطر التي قد تؤدي الى الوفـاة أو اإلصابات بجروح خطيرة، يجـب مراعاة التنبيهات 

االحتياطية التالية أثناء التعامل مع البطارية أو العمل بالقرب منها:
ة اليدوية. ● ال تعمد الى التسبب في حدوث أي شرارة من خالل اتصال أطراف توصيل البطارية بالعدّ
ال تعمد الى التدخين أو إشعال الثقاب بالقرب من البطارية. ●
تجنب مالمسة محلول البطارية للعينين أو البشرة أو المالبس. ●
ال تعمد مطلقاً الى استنشاق أو ابتالع أي محلول بطارية. ●
البس واقي العينين عند العمل بالقرب من البطارية. ●
حافظ على أي من األطفال بعيداً عن البطارية. ●

أين يمكنك شحن البطارية بأمـان؟ ■
يجـب شـحن البطارية دائماً في مكان مفتوح. ال تعمد الى شـحن البطارية داخل الكـراج أو غرفة مغلقة حيث ال 

تتوفر فيها تهوية كافية.
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اإلجراءات الطارئة بشـأن محلول البطارية ■
إذا دخل محلول البطارية في عينيك ●

يجب غمرهما بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة على األقل والخضوع للعالج الطبي المباشر. وإن أمكن، واصل 
غمـر عينيك بالماء بواسـطة إسـفنجة أو قطعة قمـاش أثناء توجهك إلى أقرب مستشـفى أو مركـز طبي لتلقي 

العالج.
إذا وقع محلول البطارية على بشرتك ●

يجب غسـل المنطقـة المتضررة بالماء بعناية. فإذا شـعرت باأللم أو الحرق، فيجـب الخضوع للعالج الطبي 
على الفور.

إذا وقع محلول البطارية على مالبسك ●
فقـد يتخلـل مالبسـك ليصل إلى الجلد. وهنـا يجب على الفور خلـع المالبس وإتباع الخطـوات المذكـورة 

أعـاله إذا لزم األمر.
إذا ابتلعت محلول البطارية بالخطأ ●

اشرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب. يجب الخضوع للعالج الطبي على الفور.

عند إعادة شحن البطارية ■
ال تعمد مطلقاً إلى إعادة شحن البطارية أثناء دوران المحرك. كما يجب أن تتأكد أيضـاً من أن جميع الكماليات 

ليست في وضع التشغيل.
عند إضافة الماء المقطر إلى البطارية ■

تجنب إضافة الماء المقطر أكثر من الالزم. فإن الماء المسكوب خالل عملية إعادة شحن البطارية قد يؤدي إلى 
انتشار الصدأ والتآكل بالسيارة.
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سائل الغسالة
ظهـرت  إذا  أو  الغسـاالت  مـن  أي  تعمـل  لـم  إذا 

 
علـى شاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات، فإن 
ذلـك قد يشـير إلى أن خزان سـائل الغسـالة فارغ. 

يجب إضافة سائل الغسالة.

عند إضافة سائل الغسالة ■
ال تعمد الى إضافة سـائل الغسـالة عندما يكون المحرك ساخناً أو دائراً، ألن سائل الغسالة يحتوي على الكحول 

الذي يمكن أن يشتعل عند انسكابه على المحرك، الخ.

ال تعمد الى استعمال أي سائل بخالف سائل الغسالة  ■
ال تعمـد الـى اسـتعمال ماء مزود بمحلـول صابوني أو رغـوي أو مقاوم تجمـد خاص بالمحرك بدالً من سـائل 

الغسالة.
القيام بذلك قد يؤدي إلى تشـقق األسـطح المطلية في السـيارة باإلضافة إلى تعـرض المضخة للتلف مما يؤدي 

بدوره إلى حدوث مشاكل تتعلق بعدم رش سائل الغسالة.
تخفيف سائل الغسالة ■

يمكن تخفيف سائل الغسالة بإضافة الماء إذا لزم األمر.
راجع قائمة درجات حرارة التجمد الواردة على البطاقة الموجودة على قنينة سائل الغسالة.
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مصفاة الوقود (محرك الديزل فقط)
يمكنـك تصريف الماء من مصفاة الوقود بنفسـك. ولكننا نوصيك بطلب مـن وكيل لكزس تصريفه ألن 

عملية التصريف صعبة. قم باالتصال بوكيل لكزس حتى إذا كنت رغبت في تصريفه بنفسك.
مـن الضـروري تصريف المـاء المتراكم في مصفـاة الوقود إذا تم عرض رسـالة التحذيـر الخاصة بنظام 
الوقود على شاشـة العرض المتعددة المعلومات وتم إصدار صوت إشـاري (إذا كانت سـيارتك مجهزة 

به).
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١

ضع صينية صغيرة تحت فتحة التصريف لتجميع الماء والوقود الذي يتسرب للخارج.  ٢
قـم بتدوير غطاء فتحة التصريـف بعكس اتجاه   ٣
حركة عقارب السـاعة بمقـدار لفتين إلى لفتين 

. ونصف تقريباً

قم بتشغيل مضخة التصريف اليدوية إلى أن يتم   ٤
. تصريف وقود تماماً

بعد اكتمال عملية التصريف، قم بشد غطاء فتحة التصريف باليد.  ٥
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مصفاة منظف الهواء
قـم باسـتعمال الهواء المضغوط إلزالـة الغبار أو الرمال أو غيرها عن المنطقـة المحيطة بعلبة مصفاة   ١

منظف الهواء.
قم بفك المشابك.   ٢

ارفع الغطاء وقم بإخراج المصفاة.  ٣
افحص السـطح الخارجي للمصفاة وقم باسـتبدال 
المصفاة إذا كانت متسـخة بصورة شديدة. إذا كانت 
المصفـاة مغبـرة بصـورة بسـيطة، يمكن اسـتخدام 

الهواء المضغوط إلزالة الغبار عنها.

قم بتعشيق األلسنة بالكامل ثم قم بتأمين الغطاء   ٤
العلوي لعلبة منظف الهواء باستخدام المشابك 

الخاصة بها.
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لتفادي استنشاق الغبار ■
عليك ارتداء كمامة واقية عند استخدام الهواء المضغوط لتنظيف مصفاة منظف الهواء.

لتفادي إتالف المحرك ■
ال تعمـد الـى قيادة السـيارة مع كون مصفاة منظف الهـواء منزوعة. فإن القيادة بدون مصفـاة منظف الهواء قد  ●

تسبب اهتراء شديداً للمحرك.
ال تقم بالطرق على المصفاة أو إسقاطها، ألنها فقد تتضمن الغبار أو الرمال أو غيرها. ●

علبة تجميع الغبار
بعـد نزع مصفـاة منظف الهواء، قـم بتحرير الغطاء 

وافحص علبة تجميع الغبار. (← ص ٥٣٥)
قم بإزالة الغبار إذا كانت العلبة متسخة.
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اإلطارات

قم باستبدال اإلطارات أو تبديل مواضع اإلطارات وفقاً لجدول الصيانة واهتراء نقشة المداس.

فحص اإلطارات
تأكـد مما إذا كانت مؤشـرات اهتراء المداس ظاهـرة على اإلطارات. افحص اإلطـارات أيضاً بحثاً عن 
اهتراء غير منتظم مثل االهتراء الشديد على أحد جانبي المداس. افحص حالة اإلطار االحتياطي وضغط 

نفخه حتى إذا لم يتم استعماله لتبديل مواضع اإلطارات.
١ ٢

٣

المداس الجديد  
المداس المهترئ  

مؤشر اهتراء المداس  
“، الـخ الموجودة على الجدار الجانبي لكل  موضـع مؤشـرات اهتراء المداس موضح بالعالمة ”TWI“ أو ”

إطار.
قم باستبدال اإلطارات إذا كانت مؤشرات اهتراء المداس ظاهرة على اإلطار.

تبديل مواضع اإلطارات
قـم بتبديل مواضـع اإلطارات كما هـو موضح في 

الشكل التوضيحي.
لتسـوية اهتـراء اإلطـارات وتمديـد خدمـة عمرها، 
 5000 km يوصـى بتبديل مواضع اإلطـارات كل

. (٥٠٠٠ كم) تقريباً
احـرص على تمهيد نظام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار 
بعد تبديل مواضع اإلطارات. (السـيارات المجهزة 

بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

مقدمة السيارة



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٣٨

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
سـيارة لكزس مجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار الذي يسـتعمل صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 
ووحـدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها الكتشـاف انخفاض ضغـط نفخ اإلطار قبل حدوث مشـاكل 

خطيرة.
إذا انخفـض ضغـط نفخ اإلطـار إلى أقل من مسـتو الضغط المحـدد، يتم تحذير السـائق من ذلك  ●

بواسطة عرض رسالة التحذير على الشاشة وإضاءة ضوء التحذير. (← ص ٥٨١)
يمكـن عـرض ضغـط نفـخ اإلطـار الـذي تـم  ●

اكتشافه بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار 
علـى شاشـة العـرض المتعـددة المعلومـات.  

(← ص ١٠٥)

تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها ◆
عند اسـتبدال اإلطارات أو العجالت، ينبغي عليك أيضاً تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار 

ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها.
عنـد تركيـب صمامـات تحذير ضغط نفـخ اإلطار الجديـدة ووحدات إرسـال اإلشـارات الجديدة 
الخاصـة بها، ينبغي عليك تسـجيل رموز التعريف ID فـي كمبيوتر تحذير ضغط نفخ اإلطار وتمهيد 
نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. اطلب تسـجيل رموز التعريف ID الخاصة بصمام تحذير ضغط نفخ 

اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به من وكيل لكزس. (← ص ٥٣٩)
تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ◆
ينبغي عليك تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار في الحاالت التالية: ■

عند تبديل مواضع اإلطارات. ●
في حالة تغير ضغط نفخ اإلطار، على سبيل المثال، عند تغيير سرعة القيادة. ●
عند تغيير حجم اإلطار. ●
عند ضبط ضغط نفخ اإلطار. ●

عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار، يتم تسجيل ضغط نفخ اإلطار الحالي كضغط قياسي.
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كيفية تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن واضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١

ال يمكن تنفيذ التمهيد أثناء تحرك السيارة.
 . اضبـط ضغط نفخ اإلطار إلى مسـتو ضغط نفخ اإلطار الموصوف عندمـا يكون اإلطار بارداً  ٢

(← ص ٦٣٤)
 . تأكـد مـن ضبط ضغط نفخ اإلطار إلى مسـتو ضغط نفـخ اإلطار الموصوف عندما يكـون اإلطار بارداً

سيتم تشغيل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً لمستو الضغط هذا.
.IGNITION ON اضبط مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل  ٣

احتفـظ بمفتاح إعادة ضبـط وظيفة تحذير   ٤
ضغط نفخ اإلطار مضغوطاً إلى أن يومض 
ضـوء تحذيـر ضغط نفـخ اإلطـار ببطء ٣ 

مرات.
سـيتم عرض ”--“ لإلشـارة إلى ضغط نفخ كل 
إطار على شاشة العرض المتعددة المعلومات 
أثنـاء قيـام نظـام تحذيـر ضغـط نفـخ اإلطـار 

بتحديد موضع كل إطار.

عند تحديد موضع كل إطار، سيتم عرض ضغط نفخ كل إطار على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
قم بقيادة السيارة بسرعة km/h 40 (٤٠ كم/ساعة) تقريباً أو أكثر لمدة حوالي ١٠ دقائق.   ٥

عند اكتمال عملية التمهيد، سيتم عرض ضغط نفخ كل إطار على شاشة العرض المتعددة المعلومات. 
يسـتغرق التمهيـد مدة أطول من ١٠ دقائق تقريبا إذا تم إيقاف السـيارة لمدة طويلـة كما عند التوقف على 

إشارات المرور مثال.
◆ ID تسجيل رموز التعريف

يوجد رمز تعريف ID خاص بصمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات. عند استبدال 
صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات الخاصة به، من الضروري تسـجيل رمز 

التعريف ID. اطلب تسجيل رمز التعريف ID من وكيل لكزس.
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متى يجب استبدال إطارات السيارة؟ ■
يجب استبدال اإلطارات عندما:

مؤشرات اهتراء المداس ظاهرة على اإلطار. ●
يوجد تلف ظاهر باإلطار مثل القطع أو التشـقق العميق بما يكفي لظهور أنسـجة اإلطار ووجود انتفاخ باإلطار  ●

يعكس ما به من تلف داخلي
يتسرب الهواء تماماً من اإلطار بصورة متكررة حتى بعد نفخه أو ال يمكن إصالحه بصورة صحيحة بسبب حجم  ●

القطع أو أشكال التلف األخر أو بسبب موضعه
إن لم تكن متأكداً، يجب استشارة وكيل لكزس.

استبدال اإلطارات والعجالت (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
النوع أ 

إذا لـم يتم تسـجيل رمز تعريف صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات، لـن يعمل نظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة. بعد القيادة لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار لمدة 

دقيقة واحدة ومن ثم يضيء لإلشارة إلى وجود خلل في النظام.
النوع ب 

إذا لـم يتم تسـجيل رمز تعريف صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات، لـن يعمل نظام تحذير 
ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة. بعد القيادة لمدة ١٠ دقائق تقريباً، يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار لمدة 

دقيقة واحدة ومن ثم يضيء لإلشارة إلى وجود خلل في النظام.
مـر اإلطار ■ عُ

ينبغـي فحـص أي إطـار عمره يتجاوز ٦ سـنوات من قبـل فني مؤهل حتـى إذا كان نادراً ما يتم اسـتعماله أو لم يتم 
استعماله مطلقاً أو لم يكن التلف ظاهراً به.

فحوص ضغط نفخ اإلطار اليومية (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
نظـام تحذيـر ضغـط نفخ اإلطار ال يسـتبدل فحوص ضغـط نفخ اإلطـار اليومية. تأكد من كـون فحص ضغط نفخ 

اإلطار جزءاً من فحوص السيارة اليومية اإلعتيادية.
تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

قم بتمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار حين يكون ضغط نفخ اإلطار مضبوطا على المستو المحدد.
إذا أصبح عمق نقشة المداس إلطارات الثلج mm 4 (٤ مم) أو أقل ■

ال يمكن لإلطارات أن تعمل كإطار ثلج.
إذا ضغطت مفتاح إعادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة غير مقصودة (السيارات المجهزة بنظام تحذير  ■

ضغط نفخ اإلطار)
إذا تـم تنفيـذ التمهيد، اضبط ضغط نفخ اإلطار على المسـتو المحدد وقم بتمهيـد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار 

.مرة أخر
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الظروف التي قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة فيها ■
في الحاالت التالية، قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة. ●

إذا تم استعمال العجالت غير األصلية الخاصة بالسيارة لكزس.• 
إذا تم استبدال اإلطار بإطار غير اإلطار OE (تجهيزات أصلية).• 
إذا تم استبدال اإلطار بإطار مقاسه غير المقاس المحدد.• 
إذا تم تركيب جنازير اإلطارات، إلخ.• 
إذا تم تركيب اإلطار االحتياطي القابل للقيادة بعد انثقابه.• 
إذا تم تركيب مظلة النافذة التي تؤثر على إشارات الموجات الالسلكية.• 
إذا كانت كمية كبيرة من الثلج أو الجليد موجودةً على السيارة، وخصوصاً حول العجالت أو مبيت العجالت.• 
إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعلى من مستو ضغط نفخ اإلطار الموصوف بصورة زائدة.• 
إذا كان اإلطار االحتياطي في المكان الذي يتم استقبال إشارات الموجات الالسلكية الضعيفة فيه.• 
إذا كانت المواد المعدنية الكبيرة التي قد تعيق استقبال اإلشارة مخزنةً بالقرب من اإلطار االحتياطي.• 
إذا تـم اسـتعمال اإلطـارات غير المـزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات • 

الخاصة بها.
رمز التعريف ID الخاص بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات غير مسـجلة في • 

كمبيوتر تحذير ضغط نفخ اإلطار.
قد يتأثر أداء السيارة في الظروف التالية. ●

عندمـا تكون السـيارة بالقـرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد طاقة كهربائيـة أو محطة تزويد بالوقود أو • 
محطـة بـث راديو أو شاشـة عرض كبيرة أو مطار أو معـدات أخر تولد موجات السـلكية قوية أو ضوضاء 

كهربائية
عند حمل راديو نقال أو هاتف نقال أو هاتف السلكي أو جهاز اتصال السلكي آخر• 

إذا تم عرض المعلومات غير الصحيحة عن موضع اإلطار بسبب حاالت الموجات الالسلكية غير المالئمة، قد 
يتم تصحيح المعلومات المعروضة على الشاشة عند تغير حاالت الموجات الالسلكية أثناء القيادة.

عند إيقاف السيارة في موقف سيارات، قد يتم تمديد الوقت المستغرق للتحذير لبدء تشغيل أو إيقاف النظام. ●
، قد ال يعمل نظام التحذير. ● في حالة انخفاض ضغط نفخ اإلطار بسرعة، عند انفجار اإلطار مثالً

عملية التمهيد (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
تأكد من تنفيذ التمهيد بعد ضبط ضغط نفخ اإلطار. ●

كذلك، تأكد من كون اإلطارات باردةً قبل تنفيذ التمهيد أو ضبط ضغط نفخ اإلطار.
حتـى إذا قمت بضبط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع اإليقاف أثناء التمهيد بصورة غيـر مقصودة، ال تحتاج  ●

إلى ضغط مفتاح إعادة الضبط ألن التمهيد سـيبدأ مرة ثانية تلقائياً عند ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع 
التشغيل IGNITION ON في المرة التالية.

إذا قمت بضغط مفتاح إعادة الضبط بصورة غير مقصودة عندما ال تحتاج إلى التمهيد، اضبط ضغط نفخ اإلطار  ●
، قم بتنفيذ التمهيد مرة ثانية. إلى مستو الضغط الموصوف عندما تكون اإلطارات باردةً

أثنـاء تحديـد موضع كل إطـار بدون عرض قيم ضغـط نفخ اإلطار على شاشـة العرض المتعـددة المعلومات،  ●
سيضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار عند انخفاض ضغط نفخ اإلطار.

أداء التحذير بواسطة نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ■
سيتغير التحذير الذي يقدمه نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار وفقاً لظروف القيادة. لذلك، قد يعمل نظام التحذير حتى 
إذا لم يصل ضغط نفخ اإلطار إلى مسـتو منخفض يكفي، أو إذا كان ضغط نفخ اإلطار أعلى من مسـتو الضغط 

الذي تم ضبطه عند تمهيد النظام.
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عند اإلخفاق في تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

يمكـن إكمال التمهيـد لمدة بضع دقائق. ولكن، في الحاالت التالية، لن يعمل النظام بصورة صحيحة بسـبب عدم 
تنفيـذ تسـجيل التهيئات. إذا لـم تنجح المحـاوالت المتكررة لتسـجيل تهيئات ضغط نفخ اإلطـار، اطلب فحص 

السيارة من وكيل لكزس.
حتى عند ضبط مفتاح إعادة ضبط وظيفة تحذير ضغط نفخ اإلطار على وضع التشـغيل، ال يومض ضوء تحذير  ●

ضغط نفخ اإلطار ٣ مرات.
بعـد تنفيـذ عملية التمهيـد، يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطـار لمدة دقيقة واحدة، ومن ثـم يظل مضيئاً بعد  ●

. القيادة لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً
تسجيل رموز التعريف (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

بالنسـبة لبعـض الموديـالت: يمكـن تسـجيل رمـوز تعريف صمـام تحذيـر ضغط نفخ اإلطـار ووحدات إرسـال 
اإلشارات لمجموعتين من العجالت.

إذا كانـت رمـوز تعريـف كل من اإلطـارات العاديـة وإطارات الثلج مسـجلة مسـبقاً، ال تحتاج إلى تسـجيل رموز 
التعريف عند استبدال اإلطارات العادية بإطارات الثلج.

لمعرفة معلومات حول تغيير رموز التعريف من قبل وكيل لكزس.
الشهادة الخاصة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

للسيارات الخاصة بكوستاريكا وبنما والبيرو وبوليفيا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان 
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للسيارات الخاصة بإندونيسيا 

للسيارات الخاصة بتايوان 

للسيارات الخاصة بفيتنام 

للسيارات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة 
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للسيارات الخاصة باألردن 

للسيارات الخاصة بالباراغواي 

للسيارات الخاصة بجنوب إفريقيا 

للسيارات الخاصة بالمغرب 

للسيارات الخاصة بالباراغواي 
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تشغيل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■
قـد ال يقـوم نظـام تحذير ضغط نفخ اإلطـار بالتحذير فوراً في حالـة انفجار أحد اإلطارات أو تسـرب الهواء منه 

بصورة مفاجئة.
عند فحص اإلطارات أو استبدالها ■

يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حوادث. 
فـإن اإلخفاق في ذلك قد يؤدي إلـى إتالف أجزاء أجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية باإلضافة إلى مخاطر فقدان 

السيطرة على السيارة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
● . ال تعمد الى استعمال إطارات مختلفة في الصنع والموديالت ونقشة المداس معاً

كذلك، ال تعمد الى استعمال إطارات مختلفة في اهتراء المداس بصورة ملحوظة.
ال تعمد الى استعمال مقاسات إطارات غير تلك الموصى بها. ●
ال تعمد الى استعمال إطارات مختلفة في البنية (إطارات الراديال أو إطارات الباياس بطبقات من األحزمة أو  ●

. إطارات الباياس) معاً
● . ال تعمد الى استعمال إطارات صيفية وإطارات صالحة لجميع المواسم وإطارات الثلج معاً
● .ال تعمد الى استعمال إطارات تم استعمالها على سيارة أخر

ال تعمد الى استعمال إطارات إن لم تكن تعلم عن كيفية استعمالها السابقة.
عند تمهيد نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار ■

قبل ضبط مفتاح إعادة ضبط وظيفة تحذير ضغط نفخ اإلطار على وضع التشـغيل، اضبط ضغط نفخ اإلطار إلى 
. وإال فقـد ال يضيء ضوء تحذير ضغـط نفخ اإلطار حتـى إذا كان ضغط نفخ  مسـتو الضغـط الموصـوف أوالً

اإلطار منخفضاً، أو قد يضيء ضوء التحذير حتى إذا كان ضغط نفخ اإلطار عادياً في الواقع.
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تصليـح أو اسـتبدال اإلطـارات والعجـالت وصمامات تحذيـر ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات  ■
الخاصة بها وأغطية صمامات اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)

عند نزع أو تركيب العجالت/اإلطارات أو صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة  ●
بها، قم باالتصال بوكيل لكزس ألن صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة بها قد 

تتعرض للتلف إذا لم تتعامل معها بصورة صحيحة.
تأكـد من تركيب أغطية صمامات اإلطـارات. إذا لم يتم تركيب أغطية صمامات اإلطارات، فإنه قد يؤدي إلى  ●

. دخول الماء في صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار وقد تكون صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار مقيدةً
عنـد اسـتبدال أغطية صمامات اإلطارات، ال تعمد إلى اسـتعمال إال أغطية صمامـات اإلطارات الموصوفة.  ●

وإال فإنه قد يؤدي إلى احتباس الغطاء.
لتفادي إلحاق الضرر بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها (السـيارات  ■

المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
إذا قمـت بتصليـح إطار بواسـطة مادة سـد الثقب، قـد ال يعمل صمام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال 
اإلشارات الخاصة به بصورة صحيحة. إذا كنت ترغب في استعمال مادة سد الثقب، قم باالتصال بوكيل لكزس 
أو محـل صيانـة مؤهل آخر بأسـرع ما يمكن. تأكد من اسـتبدال صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال 

اإلشارات الخاصة به عند استبدال اإلطار. (← ص ٥٣٨)
القيادة على الطرق الوعرة ■

توخى الحذر الشديد عند القيادة على الطرق ذات األسطح غير المتماسكة أو ذات الحفر.
فقـد تـؤدي هـذه الظـروف إلى فقدان ضغط هـواء اإلطار، وتقليص القـدرة االمتصاصية لإلطـار. باإلضافة إلى 
ذلــك، فـإن القيادة على الطـرق الوعرة قد تـؤدي إلى إتالف اإلطـارات ذاتها، باإلضافة إلى العجالت وجسـم 

السيارة.
إذا انخفض ضغط هواء اإلطار خالل القيادة ■

ال تعمد الى مواصلة القيادة، وإال فإن اإلطارات و/أو العجالت الخاصة بسيارتك قد تتعرض للتلف الشديد.
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ضغط نفخ اإلطارات

تأكـد مـن الحفاظ على الضغط المناسـب لإلطارات. يجب فحص الضغط علـى األقل مرة واحدة كل 
شهر. ومع ذلـك، يوصى بفحص ضغط اإلطار كل أسبوعين. (← ص ٦٣٤)

اآلثار المترتبة على نفخ اإلطار بالضغط غير الصحيح ■
إن قيادة السيارة بضغط إطار غير سليم قد تنتج عنه اآلثار التالية:

تراجع االقتصاد في استهالك الوقود ●
سوء التوجيه والحد من راحة القيادة ●
تقصير عمـر اإلطارات بسبب اهترائها ●
تقليل معامالت األمان ●
إتالف أجزاء مجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية ●

إذا كان هناك حاجة إلى نفخ اإلطار بصورة متكررة، اطلب فحصه لد وكيل لكزس.
التعليمات بشـأن فحص ضغط نفخ اإلطار ■

عند فحص ضغط نفخ إطار سيارتك، يجب مراعاة ما يلي:
افحص اإلطار وهو بارد فقط. ●

 1.5 km تتجـاوز  لمسـافة  قيادتهـا  يتـم  لـم  أو  األقـل  علـى  سـاعات   ٣ لمـدة  متوقفـة  سـيارتك  كانـت  إذا 
(١٫٥ كم)، يكون إطار سيارتك بارداً ومناسباً لقياس ضغط النفخ به.

● . استخدم مقياس ضغط نفخ اإلطار دائماً
من الصعب تقدير صحة نفخ اإلطار وفقاً لمظهره فقط.

من الطبيعي أن يكون ضغط نفخ اإلطار مرتفعاً بعد القيادة بسـبب تولد الحرارة في اإلطار. ال تقم بتقليل ضغط  ●
نفخ اإلطار عقب قيادة سيارتك.

يجب مراعاة الحد األمثل لمعدل وزن الركاب واألمتعة بالسيارة للحفاظ على توازنها. ●
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ضغط اإلطار الصحيح أمر ضروري للحصول على أفضـل أداء لإلطار ■
يجب الحفاظ على اإلطارات منفوخة بشكل صحيح.

إذا لـم يتم نفخ اإلطارات بشـكل صحيـح، قد تحدث األمور التاليـة التي قد تؤدي إلى وقوع حادث يتسـبب في 
الوفاة أو اإلصابات الخطيرة: 

االهتراء الزائد باالستعمال ●
االهتراء غير المنتظم بين إطارات السيارة ●
سوء أداء التوجيه ●
احتمال انفجار إطار السيارة الناشئ عن ارتفاع درجة حرارته ●
تسرب الهواء من بين اإلطار والعجلة ●
تشوه شكل العجلة و/أو تلف اإلطار ●
زيـادة احتمـال تلـف اإلطـار أثنـاء القيادة (بسـبب مخاطـر الطرق أو وصـالت االمتـداد أو الحـواف الحادة  ●

الموجودة على الطرق، الخ)

عند فحص وضبط ضغط إطار السيارة ■
تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات اإلطارات.

إذا لـم يتـم تركيـب غطاء الصمام، قـد يدخل الغبار أو الرطوبة إلى داخل الصمام ويسـبب تسـرب الهواء مما قد 
يؤدي إلى خفض ضغط نفخ اإلطار.
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العجالت

في حالة انثناء إحد العجالت أو تشققها أو إصابتها بصدأ شديد، يجب استبدالها على الفور. 
وإال فقد يؤدي ذلك الى انفصال اإلطار عن العجلة أو فقدان السيطرة على السيارة.

اختيار العجالت
عند اسـتبدال العجالت، يجب أخذ العناية الكافية لضمان أنها مماثلة ومطابقة للمستبدلة من حيث سعة 

الحمل والقطر وعرض الجنط والمسافة بين مركز الجنط وسطح التركيب*.
تتوفر عجالت لالستبدال لد وكيل لكزس.

*: هذه هي المسافة بين خط منتصف الجنط وسطح التركيب للسيارة.
ال نوصي باستخدام أي مما يلي:

عجالت مختلفة المقاس والنوع ●
عجالت مستعملة ●
عجالت تم تقويم جزءها المعوج ●

تنبيهات احتياطية بشـأن عجالت األلمنيوم
يجـب اسـتخدام الصواميل ومفاتيـح ربط صواميـل العجالت الخاصة بالسـيارة لكـزس المصممة  ●

خصوصاً لالستخدام مع عجالت األلمنيوم الخاصة بسيارتك.
عنـد تبديل مواضع اإلطارات أو إصالح أو اسـتبدال أي منها، يجـب التأكد من أن الصواميل ال تزال  ●

محكمة الربط بعد القيادة لمسافة km 1600 (١٦٠٠ كم).
كن حذراً أال تتلف عجالت األلمنيوم بسيارتك عند تركيب جنازير اإلطارات. ●
اسـتخدم فقط أثقال التوازن األصلية من لكزس أو ما يعادلها وكذلـك اسـتخدم مطرقة بالستيكية أو  ●

مطاطية عند إجراء عملية التوازن في العجالت.

عند استبدال العجالت (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
العجالت المركبة في سيارتك مزودة بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها 
التـي تسـمح لنظام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار بتقديم تحذير مسـبق في حالة انخفاض ضغط نفـخ اإلطار. لكل مرة 
يتم فيها اسـتبدال العجالت، ينبغي عليك تركيب صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات 

الخاصة بها. (← ص ٥٣٨)
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عند استبدال العجالت ■
ال تعمد الى استعمال عجالت ذات مقاس مختلف عن المقاس الموصى به في دليل مالك السيارة، حيث قد  ●

يؤدي ذلـك إلى فقدان السيطرة على السيارة.
ال تعمد مطلقاً الى اسـتعمال األنبوب الداخلي في اإلطار بال إطار داخلي حتى عند وجود تسـرب الهواء منه.  ●

وإال فقد يؤدي ذلـك إلى وقوع حوادث مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
ممنوع استعمال عجالت تالفة ■

ال تقم باستعمال عجالت متشققة أو مشوهة.
وإال فإنه قد يؤدي إلى تسرب الهواء من اإلطار أثناء القيادة مما يتسبب في وقوع حدث.

اسـتبدال صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها (السيارات المجهزة بنظام  ■
تحذير ضغط نفخ اإلطار)

ألن تصليح اإلطار أو اسـتبداله قد يؤثر على صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشارات  ●
الخاصة بها، تأكد من طلب إجراء صيانة اإلطارات من وكيل لكزس أو محل صيانة مؤهل آخر. باإلضافة إلى 
ذلك، تأكد من شـراء صمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها من وكيل 

لكزس.
تأكد من تركيب فقط العجالت األصلية الخاصة بالسيارة لكزس في سيارتك. ●

قـد ال تعمـل صمامـات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بهـا بصورة صحيحة 
عندما تكون العجالت غير األصلية الخاصة بالسيارة لكزس مركبةً في سيارتك.
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مصفاة نظام تكييف الهواء

يجب تنظيف مصفاة نظام تكييف الهواء أو تغييرها بصورة دورية منتظمة للحفاظ على فعالية النظام.

طريقة نزع المصفاة
اضبـط مفتاح تشـغيل المحرك علـى وضع التشـغيل IGNITION ON وقم باختيـار وضع توزيع   ١

الهواء بداخل المقصورة ثم اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.
افتح صندوق القفازات وانزع الصينية المنفصلة. (← ص ٤٦٢)  ٢

انزع غطاء المصفاة.  ٣

انزع علبة المصفاة.  ٤
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طريقة تنظيف المصفاة
إذا كانـت المصفـاة متسـخة، يجب تنظيفهـا بنفخ 
الهـواء المضغـوط إلـى داخل المصفاة مـن الجهة 

السفلية.
 5 cm بعـد  علـى  الهـواء  ضغـط  ماكينـة  امسـك 
المضغـوط  الهـواء  وانفـخ  المصفـاة  مـن  سـم)   ٥)
 500 kPa بضغـط  تقريبـاً  دقيقتيـن  لمـدة  بهـا 

(٥٫٠ كجم.ق/سم٢ أو بار، ٧٢ رطل بالبوصة٢).
إن لـم يكن ذلــك ممكنـاً، اطلب من وكيـل لكزس 

تنظيف المصفاة.
طريقة استبدال المصفاة

 انزع مصفاة نظام تكييف الهواء واسـتبدلها بأخر
جديدة.

ينبغي أن تكـون العالمـات ”UP↑“ الموجودة على 
المصفاة متجهة لألعلى.

فترة الفحص ■
قـم بفحـص مصفاة نظام تكييف الهواء وتنظيفها واسـتبدالها وفقاً للصيانة المبرمجـة. وفي المناطق ذات معدالت 
الغبـار المرتفعـة أو الكثافة المروريـة، يكون تنظيف المصفاة في فترات أقصر من المعتاد أو اسـتبدالها المبكر أمراً 

. (← ص ٥٠٥) الزماً
إذا انخفض تدفق الهواء من فتحات التهوية بصورة حادة ■

قد تكون المصفاة مسدودة. يجب فحص المصفاة و استبدالها إذا لزم األمر.

لتفادي تلف النظام ■
تأكد دائماً من أن المصفاة مركبة عند استعمال نظام تكييف الهواء. ●
عند تنظيف المصفاة، ال تقم بتنظيفها بالماء. ●
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البطارية المحملة في المفتاح االلكتروني

عليك استبدال البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني بأخر جديدة إذا كانت شحنتها فارغة.

ستكون في حاجة إلى البنود التالية:
مفك براغي مزود بالحافة المسطحة ●
● (CR2032) بطارية الليثيوم من النوع

استبدال البطارية
النوع أ 

اسحب المفتاح الميكانيكي للخارج.  ١

انزع الغطاء.  ٢
لتفادي إتالف المفتاح، قم بتغطية حافة مفك براغي 

مزود بالحافة المسطحة بشريط.
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انزع غطاء البطارية.  ٣

انزع البطارية الفارغة الشحنة.  ٤
أدخـل البطاريـة الجديدة مـع كون طـرف التوصيل 

الموجب ”+“ متجهاً لألعلى.
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النوع ب 
اسحب المفتاح الميكانيكي للخارج.  ١

انزع الغطاء.  ٢
لتفادي إتالف المفتاح، قم بتغطية حافة مفك براغي 

مزود بالحافة المسطحة بشريط.

انزع البطارية الفارغة الشحنة.  ٣
عنـد نـزع الغطـاء، إذا لم تتمكـن من رؤيـة البطارية 
ألن وحـدة المفتـاح اإللكترونـي مثبتة علـى الغطاء 
العلوي، انزع وحدة المفتاح اإللكتروني عن الغطاء 
بحيـث تكـون البطاريـة ظاهـرة كمـا هـو مبيـن في 

الشكل التوضيحي.
أدخـل البطاريـة الجديدة مـع كون طـرف التوصيل 

الموجب ”+“ متجهاً لألعلى.



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٥٦

■ CR2032 استخدم بطارية ليثيوم من النوع
يمكن شراء البطاريات من وكيل لكزس أو محالت األجهزة الكهربائية أو الكاميرات. ●
استبدل البطاريات بأخر جديدة يوصي بها الصانع أو النوع الـذي يعادلها. ●
تخلص من البطارية المستعملة وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها. ●

عند الحاجة الى استبدال بطارية المفتاح الذي على شكل بطاقة ■
ال تتوفـر البطاريـة الخاصة بالمفتاح الذي على شـكل بطاقـة إال عند وكالء لكزس. يمكن لوكيل لكزس اسـتبدال 

البطارية بدالً منك.
في حالة انتهاء شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني ■

قد تظهر األعراض التالية:
لن يعمل النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل ووظيفة التحكم عن بعد الالسلكية بصورة صحيحة.  ●
سيتقلص مد تشغيل المفتاح عن بُعد. ●

■ البطارية المستبدلة والقطع األخر
فهــذه القطع صغيرة وقد تؤدي إلـى اختناق األطفال لو تم ابتالعها. أبعدها عن متناول األطفال. وإال فإنه يمكن 

أن يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

للعمل بصورة طبيعية بعد استبدال البطارية ■
يجب مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي وقوع حوادث:

استعمل البطارية دائماً ويداك جافتان. ●
فالرطوبة قد تؤدي إلى انتشار الصدأ بالبطارية.

ال تعمد الى لمس أي مكون آخر موجود في وحدة التحكم عن بعد أو تحريكه. ●
ال تعمد الى ثني أي من أطراف توصيل البطارية. ●
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فحص الفيوزات واستبدالها

. إذا  فـي حالـة عدم عمل أي من المكونات الكهربائية، فقد يشـير ذلك الى كون أحـد الفيوزات محترقاً
حدث ذلـك، عليك فحص واستبدال الفيوز إذا لزم األمر.

اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف.  ١
افتح غطاء صندوق الفيوزات.  ٢

حجيرة المحرك 
ادفع اللسان للداخل وارفع الغطاء للخارج.

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس بجهة السائق (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار) 
انزع الغطاء.
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لوحـة أجهـزة التحكم والمقاييـس بجهة الراكـب األمامي (السـيارات المجهزة بعجلـة القيادة على  
اليسار)

انزع الغطاء.

انزع الغطاء.

لوحة أجهزة التحكم والمقاييس في جهة السائق (السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين) 
انزع الغطاء.
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لوحـة أجهـزة التحكم والمقاييـس بجهة الراكـب األمامي (السـيارات المجهزة بعجلـة القيادة على  
اليمين)

انزع الغطاء.

انزع الغطاء.

انزع الفيوز باستعمال أداة سحب الفيوز.  ٣
ال يمكـن نـزع إال الفيوز من النوع أ باسـتعمال أداة 

النزع.
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افحص للتأكد مما إذا كان الفيوز قد احترق.  ٤
فيوز عادي  
فيوز محترق  
النوع أ و ب:

قم باسـتبدال الفيوز المحترق بآخر جديد ذي معدل شـدة التيار المناسـب. يمكـن االطالع على تفاصيل 
معدالت شدة التيار الموجودة على غطاء صندوق الفيوزات.

النوع ج و د:
اتصل بوكيل لكزس.

النوع ب النوع أ 

١ ٢١ ٢

النوع د النوع ج 

١ ٢١ ٢
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بعد استبدال الفيوز ■
إذا لـم تضـيء المصابيـح حتـى بعـد اسـتبدال الفيـوز، فإنـه قد يشـير الـى كـون اللمبة فـي حاجة لالسـتبدال.  ●

(← ص ٥٦٢)
إذا احترق الفيوز المستبدل مرة أخر، فيجب فحص السيارة لد وكيل لكزس. ●

إذا كان هناك حمل زائد في الدائرة الكهربائية ■
الفيوزات مصممة لالحتراق لحماية وحدة األسالك من أي ضرر.

عند استبدال لمبات المصابيح ■
توصيك شـركة لكزس باسـتعمال منتجات لكزس األصلية المصممة لهذه السيارة. بما أن بعض اللمبات موصولة 

بدوائر تمنع فرط التحميل، قد ال يمكن استعمال قطع غير أصلية أو غير مصممة لهذه السيارة.

لتفادي األعطال بالنظام واحتراق السيارة ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

وإال فقد تتعرض السيارة للتلف مع احتمال نشوب حريق أو إصابة جسدية.
ال تعمـد مطلقـاً الى اسـتعمال أي فيوز مزود بمعدل أمبير أعلى من المشـار إليـه أو ال تعمد الى اسـتعمال أي  ●

شيء آخر بدالً من الفيوز.
استخدم دائما فيوزات لكزس األصلية أو ما يعادلها. ●

ال تعمد مطلقاً الى استعمال سلك بدالً من الفيوز حتى لمدة وجيزة.
ال تقم بتعديل الفيوزات أو صناديق الفيوزات. ●

قبل استبدال الفيوز ■
يجب تحديد سبب الحمل الزائد في الدائرة الكهربائية وإصالحه لد وكيل لكزس بأسرع ما يمكن.



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٦٢

لمبات المصابيح

قد يمكنك اسـتبدال لمبات المصابيح التالية بنفسك. يختلف مستو صعوبة استبدالها تبعاً لكل لمبة. 
بسـبب وجود الخطر الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمكونات، نوصيك بطلب اسـتبدالها من وكيل 

لكزس.

التحضير الستبدال لمبة المصباح
افحص واطية لمبة المصباح الواجب استبداله. (← ص ٦٣٥)

نزع أغطية المحرك
← ص ٥٢٣

مواقع اللمبات

١
مصباح الضباب الخلفي (إذا كانت سـيارتك   

مجهزة به)



٥٦٣ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٦

استبدال لمبات المصابيح
مصابيح الضباب الخلفية (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ■

انـزع  للعمـل،  الكافيـة  المسـاحة  لتأميـن   ١
براغي الغطاء السـفلي وقـم بتثبيته كما هو 

مبين في الشكل التوضيحي.

افصل الموصل أثناء ضغط زر فك التأمين.  ٢

قم بتدوير قاعدة اللمبة بعكس اتجاه حركة   ٣
عقارب الساعة.

انزع لمبة المصباح.  ٤

. عند التركيب، قم بتنفيذ عملية النزع عكسياً  ٥



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٦٤

استبدال اللمبات التالية ■
إذا احترقت أي من المصابيح المذكـورة أدناه، يجب استبدالها لد وكيل لكزس.

المصابيح األمامية الرئيسية ●
مصابيح إشارة موقع السيارة األمامية/المصابيح التي تتم إضاءتها أثناء القيادة في النهار ●
مصابيح الضباب األمامية ●
مصابيح االنعطاف (إذا كانت سيارتك مجهزة بها) ●
مصابيح إشارة االنعطاف األمامية ●
مصابيح إشارة االنعطاف الجانبية ●
مصابيح منطقة األقدام الخارجية ●
مصابيح إشارة االنعطاف الخلفية ●
مصباح التوقف العلوي التركيب ●
مصابيح التوقف/مؤخرة السيارة ●
مصابيح التوقف ●
مصابيح إشارة الرجوع للخلف ●
مصابيح لوحة ترخيص السير ●
مصابيح الدرجة ●

■ LED مصابيح الصمام الثنائي النبعاث الضوء
بخـالف مصابيح الضباب الخلفية، تتكون المصابيح األخر من عدد من مصابيح الصمام الثنائي النبعاث الضوء 

LED. في حالة احتراق أي منها، يجب عليك أن تأخذ سيارتك إلى وكيل لكزس الستبدال ذلك المصباح.

تراكم البخار المتكثف داخل عدسات المصابيح ■
تراكـم البخار المتكثف مؤقتاً داخل عدسـات المصابيح األمامية الرئيسـية ال يشـير إلى وجود أي عطل بالسـيارة. 

اتصل بوكيل لكزس للمزيد من المعلومات في الحاالت التالية:
تراكم قطرات ماء كبيرة داخل العدسات. ●
تراكم الماء داخل المصابيح األمامية الرئيسية. ●

عند استبدال لمبات المصابيح ■
← ص ٥٦١



٥٦٥ ٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك

 بها
ناية

والع
ارة 

لسي
انة ا

صي

٦

استبدال لمبات المصابيح ■
أطفئ المصابيح األمامية الرئيسية. ال تحاول استبدال اللمبة على الفور بعد إطفائها. ●

فقد تكون ساخنة للغاية مما يسبب اإلصابة بالحروق.
ال تلمس الجزء الزجاجي من اللمبة بيد عارية. عندما ال يكون بإمكانك تفادي مسك الجزء الزجاجي، امسكه  ●

باستعمال قطعة قماش نظيفة وجافة لتفادي تعرض اللمبة للرطوبة والزيوت. 
دشت أو سقطت، فقد تحترق أو تنفجر. فإذا خُ

قم بتركيب لمبة المصباح وأي جزء مسـتخدم لتأمينها بإحكام حتى آخر وضعية لها. وإال فقد يؤدي ذلك الى  ●
أضرار ناجمة عن الحرارة أو نشـوب حريق أو دخول الماء في وحدة المصابيح األمامية الرئيسـية. يمكن لهذا 

أن يضر بالمصابيح األمامية الرئيسية أو يسبب تكثف البخار داخل العدسات.
ال تحاول إصالح أو فك اللمبة أو الموصالت أو الدائرة الكهربائية أو أي جزء من مكوناتها. ●

وإال فقد تتعرض للوفاة أو لإلصابة بجروح خطيرة بسبب الصدمة الكهربائية.
لتفادي أي تلف أو نشوب حريق  ■

تأكد من أن اللمبات مستقرة بصورة تامة ومحكمة التثبيت. ●
افحص قوة اللمبة بالواط قبل التركيب لتفادي تلف ناشئ عن فعل الحرارة. ●



٦-٣. الصيانة التي يمكن تنفيذها بنفسك٥٦٦
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٧-١. معلومات ضرورية٥٦٨

وماضات التحذير من الخطر

يتـم اسـتعمال وماضات التحذيـر من الخطر لتحذير سـائقي السـيارات األخر عنـد الحاجة إليقاف 
السيارة على الطريق بسبب وجود خلل في السيارة وغيره.

اضغط المفتاح.
تومض جميع مصابيح إشارات االنعطاف.

إلطفائها، اضغط المفتاح مرة ثانية.

وماضات التحذير من الخطر ■
إذا تم استعمال وماضات التحذير من الخطر لمدة طويلة من الزمن أثناء إيقاف تشغيل المحرك، قد تصبح البطارية 

فارغة الشحنة.



٥٦٩ ٧-١. معلومات ضرورية

اكل
 مش

جود
د و

عن

٧

إذا كان ال بد من إيقاف سيارتك في حالة الطوارئ

فقـط عنـد الطـوارئ التـي ال يمكن فيهـا إيقـاف السـيارة بالطريقة العاديـة، قم بإيقـاف السـيارة بإتباع 
اإلجراءات التالية:

اضغط دواسة الفرامل بقدميك بإحكام.  ١
ال تقم بضغط دواسة الفرامل بصورة متكررة، وإال فإنه يؤدي إلى زيادة الجهود الالزمة لتخفيض سرعة السيارة.

.N قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق  ٢
 N بعد تحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع الالتعشيق

بعد تخفيض سرعة السيارة، قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق.  ٣
قم بإيقاف تشغيل المحرك.  ٤

 N عند عدم إمكانية تحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق
قم باالحتفاظ بدواسة الفرامل مضغوطة بقدميك لتخفيض سرعة السيارة بقدر اإلمكان.  ٣

إليقاف تشغيل المحرك، احتفظ بمفتاح تشغيل   ٤
المحـرك مضغوطـاً لمـدة ثانيتيـن أو أكثـر، أو 

اضغطه قليالً ٣ مرات أو أكثر بالتتابع.

احتفظ بالمفتاح مضغوطاً لمدة ثانيتين 
أو أكثر، أو اضغطه قليالً ٣ مرات أو أكثر

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق.  ٥

إذا كان ال بد من إيقاف دوران المحرك أثناء القيادة ■
سـيتم فقـدان قـدرة التعزيز اآللي للفرامل وعجلـة القيادة مما يجعل ضغط دواسـة الفرامل صعبـاً وتدوير عجلة 

. قم بتخفيض سرعة السيارة بقدر اإلمكان قبل إيقاف دوران المحرك. القيادة ثقيالً



٧-١. معلومات ضرورية٥٧٠

إذا علقت السيارة في ماء منسوبه مرتفع

إذا غمر الماء السيارة، قم بتنفيذ اإلجراءات التالية بهدوء.
● . انزع حزام المقعد أوالً
إذا كان فتح الباب ممكناً، افتح الباب واخرج من السيارة. ●
إذا لـم يكـن فتح البـاب ممكناً، افتح النافذة باسـتعمال مفتـاح النافذة اآللية واخرج من السـيارة عبر  ●

النافذة.
●  إذا تعذر فتح النافذة باسـتخدام مفتاح النافذة اآللية، حافظ على هدوئك وانتظر حتى يرتفع مسـتو

الماء داخل السيارة إلى الدرجة التي يصبح فيها ضغط الماء داخل السيارة مساوياً لضغط الماء خارج 
السيارة، وعندئذ افتح الباب واخرج من السيارة.

استعمال مطرقة الطوارئ* للهروب في حاالت الطوارئ ■
يمكـن تحطيـم النوافـذ الجانبية الخلفيـة والنافذة الخلفية لهذه السـيارة بواسـطة مطرقة الطوارئ* المسـتخدمة 
للهـروب فـي حـاالت الطوارئ، لكن ال يمكن اسـتخدام مطرقـة الطـوارئ* لتحطيم الزجاج األمامـي والنوافذ 

الجانبية األمامية لكونها مصنوعة من الزجاج الرقائقي.
*:  لمزيـد مـن المعلومات حـول مطرقة الطـوارئ، قـم باالتصال بوكيـل لكزس أو بالشـركة المصنعـة للكمالية 

المتوفرة في األسواق.
الهروب من السيارة عبر النافذة ■

في بعض الحاالت، قد يتعذر الهروب من السيارة عبر النافذة بسبب موضع الجلوس ونوع جسم الراكب، الخ.
عنـد اسـتخدام مطرقة الطوارئ، ضع فـي االعتبار موقع مقعدك وحجم فتحة النافـذة للتأكد من إمكانية الوصول 

للفتحة وأنها كبيرة بما يكفي للهروب من خاللها.



٥٧١ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

جود
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٧

إذا كان ال بد من قطر سيارتك

إذا كان من الضروري قطر سيارتك، فنحن نوصي بأن يتم قطرها من قبل وكيل لكزس أو خدمات قطر 
تجارية باستخدام شاحنة ذات مرفاع العجالت أو ذات سطح تحميل منبسط.

استخدم نظام جنزير األمان لكل عمليات القطر، والتزم بالقوانين المحلية/اإلقليمية.

الحاالت التي تتطلب االتصال بالوكيل قبل قطر سيارتك
قد يشـير ما يلي إلى وجود مشـكلة في جهاز نقل الحركة المركب في سـيارتك. اتصل بوكيل لكزس أو 

خدمات قطر تجارية قبل قطر سيارتك.
المحرك يدور ولكن السيارة ال تتحرك. ●
يتم إصدار صوت غير عادي من السيارة. ●



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٧٢

قطر السيارة باستعمال شاحنة ذات جهاز تعليق
ال تقم باسـتخدام شـاحنة ذات جهاز تعليق لتفادي 

تعرض جسم السيارة للتلف.

قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز رفع اإلطارات
مع كون السيارة متجهة للخلف مع كون السيارة متجهة لألمام 

تحـت  العجـالت  ذات  القطـر  منصـة  اسـتخدم 
اإلطارات الخلفية.

تحـت  العجـالت  ذات  القطـر  منصـة  اسـتخدم 
اإلطارات األمامية.



٥٧٣ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٧

استخدام شاحنة ذات سطح تحميل منبسط
عند نقل سـيارتك باسـتعمال شـاحنة ذات سـطح 
تحميـل منبسـط، ينبغـي تثبيتهـا بسـطح التحميـل 
للشـاحنة عنـد المواضـع الموضحـة فـي الشـكل 

التوضيحي.

لتثبيـت  الكبـالت  أو  الجنازيـر  اسـتعمال  عنـد 
سـيارتك، فال بـد أن تكون الزوايـا المظللة باللون 

األسود بزاوية ٤٥ درجة.
ال تقـم باإلفـراط في تثبيـت السـيارة، وإال فقد يتم 

إلحاق ضرر بالسيارة.

قطر السيارة عند الطوارئ
إذا لم تتوافر شـاحنة خاصة بالقطر في حالة الطوارئ، من الممكن قطر سيارتك بشكل مؤقت باستعمال 
كبالت أو جنازير مثبتة بخطاف القطر عند الطوارئ. ينبغي محاولة ذلك فقط على الطرق الصلبة لمسافة 

80km (٨٠ كم) كحد أقصى بسرعة أقل من 30km/h (٣٠ كم/ساعة).
ال بد من وجود سـائق داخل السـيارة لتوجيه السـيارة وتعشـيق الفرامل. ال بد أن تكون إطارات السـيارة 

ومجموعة أجهزة نقل الطاقة الحركية والمحاور وجهاز التوجيه والفرامل في حالة جيدة.



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٧٤

إجراءات قطر السيارة عند الطوارئ
قم بتثبيت كبالت أو جنازير بخطاطيف القطر بإحكام.  ١

احرص على عدم إلحاق ضرر بجسم السيارة.
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 

ادخل السيارة التي يتم قطرها وقم بتشغيل المحرك.  ٢
.IGNITION ON إذا لم يبدأ تشغيل المحرك، اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل

اضبط مفتاح التحكم بالدفع بأربع عجالت على الموضع ”H4“. (يتم فك إبطال التروس التفاضلية   ٣
المركزية.)

قـم بتغييـر ارتفاع السـيارة إلى الوضع N (العـادي) واضغط زر إيقاف نظام التحكم بارتفاع السـيارة   ٤
إلنهاء عملية التحكم بارتفاع السيارة. (← ص ٣٢٨)

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الالتعشيق N وقم بتحرير فرامل االنتظار.  ٥
إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل السرعات: ← ص ٢٢٥

أثناء عملية قطر السيارة ■
إذا كان المحـرك غيـر دائر، فقد يشـير ذلك إلى عدم تشـغيل نظام التعزيـز اآللي الخاص بكل مـن الفرامل وعجلة 

القيادة، مما يجعل عمليات توجيه السيارة وإيقاف السيارة بتعشيق الفرامل صعبة.



٥٧٥ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
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جود
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٧

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.
وإال فإنه قد يؤدي الى الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

عند قطر السيارة ■
تأكـد من نقل السـيارة عندمـا تكون جميع اإلطـارات األربعة 
مرفوعـة عن األرض. قد تتعـرض مجموعة أجهزة نقل الطاقة 
الحركيـة واألجـزاء المتعلقة بها للتلف أو قد تنفصل السـيارة 
عن الشـاحنة إذا تم قطر السيارة عندما تكون إطاراتها مالمسة 

لألرض.

أثناء عملية قطر السيارة ■
عند قطر السـيارة باسـتعمال كبالت أو جنازير، تجنب االنطالق المفاجئ بالسـيارة، الخ مما يتسبب في حمل  ●

زائـد محمل على خطاطيف القطر والكبـالت أو الجنازير. قد تكون خطاطيف القطر أو الكبالت أو الجنازير 
تالفةً وقد ترتطم أجسامها المنكسرة بشخص ما مما يتسبب في اإلصابة الخطيرة.

ال تقم بضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف. ●
هناك احتمال انقفال عجلة القيادة مما يؤدي إلى عدم إمكانية تشغيلها.
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لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات مرفاع العجالت ■
ال تقم بقطر السـيارة عندما تكون متجهة للخلف ويكون مفتاح تشـغيل المحرك في وضع اإليقاف. آلية تأمين  ●

عجلة القيادة غير متينة بالدرجة الكافية للمحافظة على العجالت األمامية في خط مستقيم.
عند رفع السـيارة، تأكد من وجود ارتفاع كاف عن األرض عند الطرف المقابل للطرف المرفوع من السـيارة.  ●

عند عدم وجود ارتفاع مالئم عن األرض، فقد تتعرض السيارة ألضرار أثناء قطرها.
لتفادي تعرض السيارة للتلف عند قطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق ■

ال تقم بقطر السيارة باستخدام شاحنة ذات جهاز التعليق، سواء من األمام أو من الخلف.
لتفادي تعرض السيارة للتلف أثناء قطر سيارتك في حالة الطوارئ ■

ال تقم بتثبيت كبالت أو جنازير بمكونات جهاز التعليق.
لتالفي حدوث تلف بالغ بسيارتك ■

ال تقم باستخدام خطاف قطر الطوارئ الخلفي.
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إذا شعرت بوجود خلل ما

إذا الحظـت أي مـن األعـراض التاليـة، فإن سـيارتك ربما تحتاج إلـى ضبط أو إصـالح. اتصل بوكيل 
لكزس في أقرب وقت ممكن.

األعراض المرئية
وجود سوائل متسربة تحت السيارة ●

(تساقط قطرات الماء من نظام تكييف الهواء عقب االستعمال أمر عادي.)
اإلطارات تبدو مسطحة أو وجود اهتراء غير منتظم بها ●
إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك تشير باستمرار إلى درجة حرارة أعلى من المعتاد ●
إبرة مقياس ضغط زيت المحرك تشير باستمرار إلى ضغط أدنى من المعتاد. ●
عداد الفولطية يشير باستمرار إلى مستو أعلى أو أدنى من المعتاد. ●

األعراض المسموعة
تغير في صوت انبعاث غاز العادم ●
صدور صفير حاد من اإلطارات عند االنعطاف ●
صوت غريب يصدر عن نظام التعليق ●
صوت أزيز أو أصوات أخر تصدر عن المحرك ●

األعراض التشغيلية
المحرك يدور بصورة متقطعة أو متعثرة أو غير منتظمة ●
تدهور طاقة المحرك/الموتور الكهربائي بصورة ملحوظة ●
السيارة تنحرف بشدة إلى جانب واحد عند تعشيق الفرامل ●
السيارة تنحرف بشدة إلى جانب واحد أثناء القيادة على طريق مستو ●
فقـدان فعاليـة الفرامل أو شـعور بمقاومـة ضعيفة عند ضغط دواسـة الفرامل أو الدواسـة تقترب من  ●

لمس األرضية
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نظام إيقاف مضخة الوقود (محرك البنزين فقط)

للتقليل من أخطار تسرب الوقود إلى أدنى حد عند توقف المحرك أو انتفاخ أحد األكياس الهوائية بعد 
وقوع تصادم مباشرة، فإن نظام إيقاف مضخة الوقود يعمل إليقاف تزويد المحرك بالوقود.

قم باتباع العمليات التالية إلعادة بدء تشغيل المحرك بعد تشغيل نظام إيقاف مضخة الوقود.
قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات ACCESSORY أو إلى وضع اإليقاف.  ١

أعد بدء تشغيل المحرك.  ٢

قبل بدء تشغيل المحرك ■
افحص األرض الواقعة تحت السيارة.

إذا تحققت من تسرب الوقود على األرض، فإنه يشير الى كون نظام الوقود قد أصيب بتلف ويحتاج إلى إصالح. 
ال تقم بإعادة بدء تشغيل المحرك.
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عند إضاءة ضوء التحذير أو إصدار صوت التحذير

قم بتنفيذ اإلجراءات التالية بهدوء إذا أضاء أو أومض أي من أضواء التحذير. إذا أضاء أو أومض أحد 
األضواء، ثم انطفأ، فإن هذا ال يعني بالضرورة وجود خلل بالنظام. ولكن إذا حدث هذا بصورة متكررة، 

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس.

قائمة أضواء التحذير وأصوات التحذير
ضوء التحذير/التفاصيل/الحلضوء التحذير

ضوء تحذير نظام الفرامل (صوت التحذير)*١
يشير إلى الحاالت التالية:

مستو سائل الفرامل منخفض؛ أو• 
يوجد خلل في نظام الفرامل.• 

قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس. قد يكون  ←
. االستمرار في قيادة السيارة خطراً

ضوء التحذير من نظام الشحن
يشير إلى وجود خلل بنظام الشحن بالسيارة

قم بإيقاف السيارة على الفور في مكان آمن واتصل بوكيل لكزس. ←
ضوء إشارة الخلل في التشغيل

يشير إلى وجود خلل في:
نظام التحكم في المحرك الكترونياً؛• 
نظام التحكم بصمام الخانق للوقود الكترونياً؛• 
نظام التحكم بجهاز نقل الحركة التلقائي الكترونياً؛ أو• 
نظام التحكم بغاز العادم (إذا كانت سيارتك مجهزة به)• 

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←
SRS ضوء التحذير من نظام تقييد الحركة التكميلي

يشير إلى وجود خلل في:
األكياس الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي SRS؛ أو• 
نظام شد حزام المقعد مسبقاً• 

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←
ABS ضوء التحذير من نظام الفرامل المانع لالحتباس

يشير إلى وجود خلل في:
نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS؛ أو• 
نظام تعزيز الفرامل• 

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←
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ضوء التحذير/التفاصيل/الحلضوء التحذير

(يومض أو يضيء)

ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS (إذا كانت سيارتك مجهزة به)
يشير إلى وجود خلل في نظام PCS (نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم) أو إلى 

أن النظام غير فعال مؤقتاً بسبب كون السيارة ساخنة/باردة جداً أو بسبب وجود 
أوساخ حول المستشعر األمامي، الخ (← ص ٢٧٧، ٥٨٦)

اتبع التعليمات المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. (← ص ٢٧٧، ٥٨٦) ←
إذا تم فصل نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS أو نظام التحكم بثبات 

.PCS سيضيء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم ،VSC السيارة
 ص ٢٧٧ ←

مؤشر االنزالق
يشير إلى وجود خلل في:

نظام اختيار الوضع المالئم لتضاريس مختلفة؛• 
نظام التحكم بالزحف؛• 
نظام التحكم بثبات السيارة VSC؛• 
نظام التحكم الفعال بقوة السحب TRC؛• 
نظام التحكم بانحراف المقطورة؛ أو• 
نظام التحكم بالمساعدة على االنطالق بالسيارة على المرتفعات• 

سيومض الضوء عند تشغيل أي من األنظمة المذكورة أعاله باستثناء نظام اختيار 
الوضع المالئم لتضاريس مختلفة.

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←
ضوء تحذير نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً

يشير إلى وجود خلل في نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←

(في حالة وميض)

مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة منخفضة
يشير إلى وجود خلل في نظام الدفع بأربع عجالت إذا ظل الضوء في حالة وميض. 

(← ص ٣٣٣)
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←

(في حالة وميض)

ضوء مؤشر إبطال التروس التفاضلية المركزية
يشير إلى وجود خلل في نظام الدفع بأربع عجالت إذا ظل الضوء في حالة وميض. 

(← ص ٣٣٣)
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←

ضوء (صوت) التحذير من الباب المفتوح*٢
يشير إلى كون أي من األبواب غير مغلق بالكامل

تأكد من كون جميع األبواب والنافذة الخلفية الزجاجية مغلقة. ←
ضوء التحذير من انخفاض مستو الوقود

السيارات المجهزة بخزان الوقود الفرعي 
يشير إلى أن الوقود المتبقي يبلغ L (4.4 Imp.gal.) 20.0 (٢٠٫٠ لتر (٤٫٤ غالون 

بريطاني)) تقريباً أو أقل.
السيارات غير المجهزة بخزان الوقود الفرعي 

يشير إلى أن الوقود المتبقي يبلغ L (3.3 Imp.gal.) 15.0 (١٥٫٠ لتر (٣٫٣ غالون 
بريطاني)) تقريباً أو أقل.

أعد تعبئة السيارة بالوقود. ←
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ضوء التحذير/التفاصيل/الحلضوء التحذير
ضوء التذكير بشد حزام مقعد السائق (صوت التحذير)*٣

يحذر السائق من ضرورة ربط حزام المقعد الخاص به.
شد حزام المقعد. ←

(على اللوحة الوسطى)

ضوء التذكير بشد حزام مقعد الراكب األمامي (صوت التحذير)*٣
يحذر الراكب األمامي من ضرورة ربط حزام المقعد الخاص به.

شد حزام المقعد. ←
ضوء التحذير الرئيسي

يتم إصدار صوت التحذير ويضيء ضوء التحذير ومن ثم يومض لإلشارة إلى قيام 
نظام التحذير الرئيسي باكتشاف وجود خلل.

ص ٥٨٦ ←

(إذا كانت سيارتك 
مجهزة بة)

ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار
يشير إلى انخفاض ضغط نفخ اإلطار نتيجة أحد األسباب التالية:

إطار مثقوب• 
أسباب طبيعية• 
وجود خلل في نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار• 

قم بإيقاف السيارة في مكان آمن على الفور. ←
طريقة المعالجة (← ص ٥٨٣)

(في حالة وميض)

ضوء إشارة (صوت تحذير) فرامل االنتظار
يشير إلى أنه لم يتم تعشيق أو تحرير فرامل االنتظار بالكامل

← .قم بتشغيل مفتاح فرامل االنتظار مرة أخر
يضيء هذا الضوء عند عدم تحرير فرامل االنتظار.*٥ إذا انطفأ الضوء بعد تحرير 

فرامل االنتظار كامال، ذلك يعني أن النظام يعمل بصورة عادية.
ضوء التحذير من نظام الفرامل

يشير إلى وجود خلل في نظام فرامل االنتظار الكهربائية
اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←

ضوء (صوت) تحذير نظام التوجيه اآللي
يشير إلى وجود الخلل في نظام التوجيه اآللي

اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور. ←
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صوت تحذير نظام الفرامل:  :١*
يتم إصدار صوت التحذير لإلشـارة إلى انخفاض مسـتو سـائل الفرامل (عند وصول سـرعة السـيارة إلى 

km/h 5 (٥ كم/ساعة)).

صوت التحذير من الباب المفتوح:  :٢*
يتـم إصـدار صوت التحذير من الباب المفتوح للتنبيه بأن أحد األبواب أو أكثر ليس مغلقا بشـكل كامل (عند 

وصول سرعة السيارة إلى km/h 5 (٥ كم/ساعة)).
صوت تحذير حزام المقعد الخاص بالسائق والراكب األمامي:  :٣*

السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي*٤، ولبنان واليمن واألردن والعراق والسلفادور 
صوت تحذير حزام المقعد الخاص بالسائق:

يتـم إصـدار صـوت تحذير حزام المقعد الخاص بالسـائق لتحذير السـائق مـن كون حزام مقعد السـائق غير 
مشـدود. يتم إصدار الصوت اإلشـاري بمجرد ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل ON. إذا 
كان حزام المقعد ال يزال غير مشـدود، يتم إصدار الصوت اإلشـاري بصورة متقطعة لفترة زمنية معينة بعد أن 

تصل السيارة إلى سرعة معينة.
صوت تحذير حزام المقعد الخاص بالراكب األمامي:

يتـم إصـدار صوت تحذير حزام المقعد الخاص بالراكب األمامي لتحذيـر الراكب األمامي من كون حزام مقعد 
الراكب األمامي غير مشـدود. إذا كان حزام المقعد غير مشـدود، يتم إصدار الصوت اإلشـاري بصورة متقطعة 

لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة. 
 السيارات الخاصة بالدول األخر

يتـم إصدار صوت تحذير حـزام المقعد الخاص بالسـائق والراكب األمامي لتحذير السـائق وراكب المقعد 
األمامـي مـن كون حـزام المقعد الخـاص بهما غير مشـدود. إذا كان حـزام المقعد غير مشـدود، يتم إصدار 

الصوت اإلشاري بصورة متقطعة لفترة زمنية معينة بعد أن تصل السيارة إلى سرعة معينة.
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت  :٤*

صوت التحذير من كون فرامل االنتظار معشقة:  :٥*
 5 km/h سـيتم إصدار صوت لإلشـارة إلى أن فرامل االنتظار تظل معشـقة (عند وصول سـرعة السيارة إلى

(٥ كم/ساعة)).
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مستشعر اكتشاف الراكب األمامي ووظيفة التذكير بشد حزام المقعد وصوت التحذير ■
إذا تم وضع أمتعة على مقعد الراكب األمامي، فإن مستشعر اكتشاف الراكب األمامي قد يؤدي إلى وميض ضوء  ●

التحذير وإصدار صوت التحذير، حتى إذا لم يكن هناك راكب يجلس على المقعد.
إذا تم وضع وسـادة على المقعد، فقد ال يقوم المستشـعر باكتشـاف الراكب، وقد ال يعمل ضوء التحذير بشكل  ●

صحيح.
عند إضاءة ضوء إشارة خلل في التشغيل أثناء قيادة السيارة ■

. أعد تعبئة السـيارة بالوقود على الفور إذا كان خزان  سـيضيء ضوء إشـارة الخلل إذا كان خزان الوقود فارغاً تماماً
. سينطفئ ضوء إشارة الخلل بعد عدة رحالت. الوقود فارغاً

إذا لم ينطفئ ضوء إشارة الخلل، قم باستشارة وكيل لكزس بأسرع ما يمكن.
إذا كان مؤشر الدفع بأربع عجالت بسرعة بطيئة أو مؤشر إبطال التروس التفاضلية المركزية في حالة وميض ■

قم بتنفيذ الخطوات الموصوفة. (← ص ٣٣٥)
إذا أضـاء ضـوء تحذيـر نظام الفرامل أو ضوء مؤشـر الخلـل في نفس الوقـت، أو إذا ظل ضوء مؤشـر الدفع بأربع 
عجالت بسـرعة بطيئة أو ضوء مؤشر إبطال التروس التفاضلية المركزية في حالة وميض حتى بعد تنفيذ الخطوات 
المحددة، فإنه قد يشـير إلى وجود خلل في المحرك أو في نظام الفرامل أو في نظام الدفع بأربع عجالت. في مثل 
هـذه الحالـة، قد ال يمكنك التحويل بين وضعـي ”H4“ و”L4“ وقد يتعذر إبطال أو فـك إبطال التروس التفاضلية 

المركزية. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

افحص اإلطارات للتأكد مما إذا كان أحد اإلطارات مثقوبا.
: ← ص ٥٩١ إذا كان أحد اإلطارات مثقوباً

إذا لم يوجد إطار مثقوب:
اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف ثم اضبطه على وضع التشغيل IGNITION ON. تأكد مما إذا 

كان يضيء أو يومض ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار.
إذا أضاء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار 

بعـد أن تكـون درجة حرارة اإلطـارات منخفضة بالكفاية، افحـص ضغط نفخ كل من اإلطـارات واضبطها على   ١
المستو المحدد.

إذا لـم ينطفـئ ضوء التحذير حتى بعد مـرور عدة دقائق، تأكد من أن ضغط نفخ كل مـن اإلطارات مضبوط على   ٢
المستو المحدد وقم بتنفيذ عملية التمهيد. (← ص ٥٣٨)

إذا كان ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار يومض لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك يظل مضيئاً 
قد يكون هناك خلل في نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس على الفور.

قد يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بفعل أسباب طبيعية (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
قد يضيء ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار بفعل أسـباب طبيعية مثل تسـرب الهواء الطبيعي وتغير ضغط نفخ اإلطار 
بفعـل درجـة الحرارة. في هذه الحالة، سـيؤدي ضبط ضغط نفخ اإلطار الى انطفاء ضـوء التحذير (بعد مرور بضع 

دقائق).



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٤
عند استبدال اإلطار باإلطار االحتياطي (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

اإلطار االحتياطي مزود أيضاً بصمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال اإلشارات الخاصة به. سيضيء ضوء 
. عند انثقاب اإلطار، حتى إذا تم اسـتبدال  تحذير ضغط نفخ اإلطار إذا كان ضغط نفخ اإلطار االحتياطي منخفضاً
اإلطـار المثقـوب باإلطار االحتياطـي، ال ينطفئ ضوء تحذير ضغـط نفخ اإلطار. قم باسـتبدال اإلطار االحتياطي 
باإلطار الذي تم إصالحه واضبط ضغط نفخ اإلطار على المسـتو المناسـب. سـينطفئ ضوء تحذير ضغط نفخ 

اإلطار بعد مرور بضع دقائق.
الحاالت التي قد ال يعمل فيها نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار بصورة صحيحة ■

← ص ٥٤١
صوت التحذير ■

في بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير في مكان صاخب أو بسبب صوت جهاز الصوت.
صوت التحذير من السرعة (للسيارات الخاصة بالهند) ■

يتم إصدار صوت التحذير عند وصول سرعة السيارة إلى km/h 80 (٨٠ كم/ساعة) أو أعلى.
ثـم يتـم إصدار صوت التحذيـر بنغمة مختلفة عند وصول سـرعة السـيارة الى km/h 120 (١٢٠ كم/سـاعة) أو 

أعلى.

إذا ظل كل من ضوء التحذير من نظام الفرامل المانع لالحتباس ABS وضوء التحذير من نظام الفرامل مضيئين ■
قم بإيقاف سـيارتك في مكان آمن على الفور واالتصال بوكيل لكزس. سـتصبح السـيارة غير مسـتقرة جداً عند 
تعشـيق الفرامـل وقـد ال يعمل نظـام الفرامل المانـع لالحتباس ABS بصـورة صحيحة مما قد يـؤدي الى وقوع 

حادث، األمر الذي قد يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.
عند إضاءة ضوء تحذير ضغط نفخ اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

تأكد من مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي الى فقدان السيطرة على السيارة، 
مما يتسبب في الوفاة أو اإلصابة بجروح خطيرة.

●  . قم بإيقاف السيارة في مكان آمن بأسرع ما يمكن. اضبط ضغط نفخ اإلطار فوراً
إذا أضـاء ضـوء تحذيـر ضغط نفخ اإلطـار حتى بعد ضبط ضغط نفـخ اإلطار، من المحتمـل أن يكون اإلطار  ●

. افحـص اإلطارات. إذا كان أحد اإلطارات مثقوباً، قم باسـتبداله باإلطـار االحتياطي واطلب إصالح  مثقوبـاً
اإلطار المثقوب من أقرب وكيل لكزس.

تجنـب االنعطاف المفاجئ أو تعشـيق الفرامل فجأة. إذا كانت اإلطـارات متهالكة، فقد يؤدي ذلك الى فقدان  ●
السيطرة على عجلة القيادة أو الفرامل.

عند انثقاب اإلطار أو تسرب الهواء منه فجأة (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
. قد ال يعمل نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار فوراً
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لضمـان تشـغيل نظام تحذير ضغـط نفخ اإلطار بصـورة صحيحة (السـيارات المجهزة بنظـام تحذير ضغط نفخ  ■
اإلطار)

ال تقـم بتركيـب إطارات مختلفة المواصفـات أو الصانع ألن نظام تحذير ضغط نفخ اإلطـار قد ال يعمل بصورة 
صحيحة.

عند وميض ضوء التحذير من نظام الوقود (محرك الديزل فقط) ■
ال تقم بمواصلة قيادة السيارة على اإلطالق مع كون ضوء التحذير في حالة وميض. مواصلة قيادة السيارة عندما 

يكون الماء متراكماً في مصفاة الوقود يمكن أن تؤدي إلى تعرض مضخة حقن الوقود للتلف.
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إذا تم عرض رسالة التحذير على شاشة العرض

تعرض شاشـة العرض المتعـددة المعلومات تحذيرات من حدوث خلل باألنظمـة والعمليات التي لم 
يتم إنجازها بشـكل صحيح ورسائل تشـير إلى الحاجة إلجراء صيانة. عند عرض أية رسالة، قم بتنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية المالئمة الخاصة بها.

ضوء التحذير الرئيسي  
يضـيء أو يومـض ضـوء التحذيـر الرئيسـي أيضـاً 
لإلشارة الى كون الرسالة معروضة حالياً على لوحة 

أجهزة القياس.
شاشة العرض المتعددة المعلومات  

طريقة المعالجة  
شاشـة  علـى  المعروضـة  الرسـالة  تعليمـات  اتبـع 

العرض المتعددة المعلومات.

١
٣

٢

إذا تم عرض أية من رسائل التحذير مرة ثانية حتى بعد تنفيذ العمليات التالية، قم باالتصال بوكيل لكزس.
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الرسائل والتحذيرات
تعمل أضواء التحذير وأصوات التحذير كما يلي تبعا لمحتو الرسالة. إذا أشارت رسالة ما إلى الحاجة 

إلجراء فحص لد الوكيل، اطلب فحص السيارة من وكيل لكزس على الفور.

تحذيرصوت التحذير*ضوء تحذير النظام

يشـير إلى وضع مهم، مثل حدوث خلل في أحد األنظمة يتم إصدارهيضيءيضيء
المتعلقـة بالقيـادة أو أن خطرا قد يحدث إذا لم يتم اتخاذ 

اإلجراء التصحيحي يتم إصداره⎯يضيء

يشـير إلـى وضـع مهـم، مثـل حـدوث خلـل باألنظمـة يتم إصدارهيضيء أو يومض⎯
المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات

يشـير إلـى حالة قد تـؤدي إلى إلحـاق ضرر بالسـيارة أو يتم إصداره⎯يومض
تعريض الذين في السيارة للخطر على سبيل المثال

يشـير إلـى حالـة، مثـل وجـود خلـل بأحـد المكونـات ال يتم إصداره⎯يضيء
الكهربائية أو حالته أو يشير إلى الحاجة إلجراء الصيانة

يشـير إلى حالة، مثل إجراء عملية بشكل غير صحيح، أو ال يتم إصداره⎯يومض
يشير إلى كيفية إجراء هذه العملية بشكل صحيح

*: يتم إصدار صوت التحذير في أول مرة يتم فيها عرض رسالة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٥٨٨

أضواء تحذير النظام ■
ال يضـيء أو يومـض ضوء التحذير الرئيسـي في الحاالت التالية. بل سـيضيء ضوء تحذير خـاص بنظام معين مع 

عرض رسالة أو صورة على شاشة العرض المتعددة المعلومات.
عندما يكون نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS غير فعال حالياً ●

يضيء ضوء تحذير نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم PCS. (← ص ٥٨٠)
عندما يكون مستو الوقود المتبقي منخفضا أو يكون هناك خلل في نظام خزان الوقود* ●

يضيء ضوء تحذير انخفاض مستو الوقود. (← ص ٥٧٩)
*: السيارات المجهزة بمحرك الديزل

إذا تم عرض  ■
يشير عرض الرسالة  إلى وجود خلل في ذلك النظام. ●

اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك على الفور.
يشـير عرض الرسـالة  إلـى أن درجة حرارة سـائل جهاز نقـل الحركة  ●

التلقائي عالية للغاية.
قـم بإيقاف السـيارة في مكان آمن على الفور وتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضـع االنتظار P وانتظر إلى 
أن تنطفئ رسـالة وضوء التحذير. يمكن بدء تشـغيل السيارة مرة أخر عند انطفاء رسالة وضوء التحذير. إذا لم 

تنطفئ رسالة وضوء التحذير، قم باالتصال بوكيل لكزس.
إذا تم عرض  ■

يتم عرض الرسـالة عند فتح باب السـائق بدون ضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع اإليقاف عندما يكون ذراع 
.P تبديل السرعات في أي وضع غير وضع االنتظار

.P قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار
إذا تم عرض  ■

. تم فصل الطاقة بوظيفة إيقاف الطاقة تلقائياً
عنـد بدء تشـغيل المحرك في المـرة التالية، قم بزيادة سـرعة دوران المحرك قليالً واحتفظ بهذا المسـتو لمدة ٥ 

دقائق تقريباً إلعادة شحن البطارية.
عند عرض الرسالة التي تشير إلى ضرورة تحريك ذراع تبديل السرعات ■

لتفـادي تحريـك ذراع تبديل السـرعات بشـكل غير صحيح أو تحرك السـيارة بصـورة غير متوقعـة، قد يتم عرض 
الرسـالة التي تشـير إلى ضرورة تحريك ذراع تبديل السـرعات على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. في تلك 

الحالة، اتبع تعليمات الرسالة وقم بتحريك ذراع تبديل السرعات.
عند عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

قد يوجد هناك خلل في األنظمة التالية. اطلب من وكيل لكزس فحص سيارتك.
● LED نظام المصابيح األمامية الرئيسية من نوع
نظام تسوية المصابيح األمامية الرئيسية تلقائياً ●
نظام الشعاع العالي التكيفي AHS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
الشعاع العالي التلقائي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
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(إذا  ■  . أو  عـرض   تـم  إذا 
كانت سيارتك مجهزة بتلك الوظيفة)

قد يتم إيقاف تشغيل األنظمة التالية إلى أن يتم حل المشكلة المبينة في الرسالة. (← ص ٢٧٧، ٥٧٩)
● PCS نظام ضمان السالمة السابقة للتصادم
● LDA نظام التحذير من الخروج عن خط السير
الـرادار الديناميكـي لنظام المحافظة على السـرعة المضبوطـة تلقائياً المجهز بوظيفة التحكم بمد السـرعات  ●

الكامل
الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً ●
نظام الشعاع العالي التكيفي AHS (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●
الشعاع العالي التلقائي (إذا كانت سيارتك مجهزة به) ●

إذا تم عرض  (محرك الديزل) ■
يشير ذلك إلى وصول كمية الماء المتراكم في مصفاة الوقود إلى المستو المحدد.

← ص ٥٣٤
إذا تم عرض  ■

تشير إلى الموعد المبرمج لتغيير زيت المحرك. (لن يعمل المؤشر بصورة صحيحة إذا لم تتم إعادة ضبط الرسالة.)
قـم بفحـص زيـت المحـرك وتغييـره إذا اسـتدعى األمـر. بعد تغييـر زيت المحـرك، ينبغي إعـادة ضبط الرسـالة. 

 (← ص ٥٢٤)
إذا تم عرض  ■

تشير إلى ضرورة تغيير زيت المحرك. (بعد تغيير زيت المحرك وإعادة ضبط الرسالة.)
اطلـب مـن وكيل لكزس فحص وتغيير زيت المحرك ومصفاة الزيت. بعـد تغيير زيت المحرك، ينبغي إعادة ضبط 

الرسالة. (← ص ٥٢٤)
إذا تم عرض  ■

يشير ذلك إلى أن مستو زيت المحرك منخفض.
افحص مستو زيت المحرك وأضف زيت المحرك عند الضرورة.

قد يتم عرض هذه الرسالة عند إيقاف السيارة على سطح مائل.
قم بقيادة السيارة إلى سطح مستو وتأكد من انطفاء الرسالة.

إذا تم عرض  على شاشة العرض المتعددة المعلومات ■
تـم وصول سـرعة السـيارة إلـى km/h 120 (١٢٠ كم/سـاعة) أو أعلى. في هـذا الوقت، يتم إصـدار صوت التحذير 
. سيتوقف صوت التحذير بعد مرور ٦ ثوان أو إذا قمت بتخفيض السرعة أقل من km/h 120 (١٢٠ كم/ساعة).  أيضاً

قم بخفض سرعة السيارة.
إذا تم عرض إحد الرسائل التالية، قم بتنفيذ اإلجراء المالئم وتأكد من اختفاء الرسالة. (← ص ٣٣٧) ■

● 

● 

● 

● 

إذا تم عرض  ■
يوجـد خلـل في النظام أو الجزء المعروض على شاشـة العرض المتعددة المعلومات. اطلب فحص سـيارتك من 

وكيل لكزس على الفور.
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صوت التحذير ■

في بعض الحاالت، قد ال تسمع صوت التحذير في مكان صاخب أو بسبب صوت نظام الصوت.

عندما يتم عرض التحذير من مستو زيت المحرك ■
مواصلة تشغيل المحرك حين يكون مستو زيت المحرك منخفضاً ستؤدي إلى تلف المحرك.

إذا تم عرض رسالة التحذير  ■
ال تقم بمواصلة قيادة السـيارة على اإلطالق إذا تم عرض رسـالة التحذير على الشاشـة. مواصلة قيادة السـيارة 

عندما يكون الماء متراكماً في مصفاة الوقود يمكن أن تؤدي إلى تعرض مضخة حقن الوقود للتلف.
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إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً

سيارتك مجهزة باإلطار االحتياطي. يمكن استبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي.
للمزيد من التفاصيل حول اإلطارات: ← ص ٥٣٧

إذا أصبح أحد اإلطارات مثقوباً ■
ال تواصل قيادة السيارة مع كون اإلطار المثقوب مركباً عليها.

قيادة السيارة حتى لمسافة قصيرة مع كون إطار مثقوب مركبا قد تؤدي إلى تعرض اإلطار والعجلة للتلف الدائم 
مما قد يتسبب في وقوع حادث.

قبل رفع السيارة بالرافعة
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن وسطحه صلب ومستو. ●
قم بتعشيق فرامل االنتظار. ●
● .“P”قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار
اضبط مستشعر التطفل ومستشعر الميالن على وضع اإليقاف (← ص ٩٠) ●
قـم بإيقاف تشـغيل جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السـيارة بصورة فعالـة AHC على العجالت  ●

األربع. (← ص ٣٢٥)
قم بإيقاف تشغيل المحرك. ●
قم بتشغيل وماضات التحذير من الخطر. ●
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ة موضع اإلطار االحتياطي والرافعة والعدّ

١

٣

٢

الرافعة  
اإلطار االحتياطي  

صندوق العدة  

استخدام الرافعة ■
قد يؤدي االستخدام غير الصحيح للرافعة إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة بسبب سقوط السيارة المفاجئ عن الرافعة.

ال تقم باستعمال رافعة اإلطار ألي غرض آخر بخالف استبدال اإلطارات أو تركيب أو نزع جنازير اإلطارات. ●
استخدم فقط رافعة اإلطار المرفق بهذه السيارة الستبدال إطار مثقوب. ●

ال تقم باستعمالها على سيارات أخر، وال تقم باستعمال أي من رافعات اإلطار األخر الستبدال اإلطارات 
المركبة على هذه السيارة.

افحص دائما لتتأكد من أن الرافعة مثبتة بإحكام في نقطة الرفع. ●
احرص على إيقاف تشغيل جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHC على العجالت  ●

األربع والمحرك.
ال تقم بوضع أي جزء من جسمك تحت السيارة المدعومة بالرافعة. ●
ال تقم بتدوير أو تشغيل المحرك عندما تكون السيارة مدعومة بالرافعة. ●
ال تقم برفع السيارة بالرافعة أثناء وجود شخص ما بداخلها. ●
عند رفع السيارة، ال تقم بوضع أي أجسام على الرافعة أو تحتها. ●
ال تقم برفع السيارة أكثر من الالزم الستبدال اإلطار. ●
استخدم حامل الرافعة إذا دعت الضرورة للدخول تحت السيارة. ●

توخى الحرص الشديد عند إنزال السيارة لضمان عدم وجود أشخاص يعملون بالسيارة أو حولها قد يتعرضون لإلصابات.
استخدام مقبض الرافعة ■

قـم بتثبيـت جميع براغي مقبض الرافعة بإحكام باسـتخدام مفك براغـي مزود بالحافة المتصالبـة، لمنع انفصال 
قضيب التمديد عن مقبض الرافعة بشكل غير متوقع.
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اكل
 مش

جود
د و
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٧

إخراج الرافعة
انزع الغطاء.  ١

فك الشريط المطاطي وقم بإخراج الرافعة.  ٢
لإلرخاء  
للشد  

١أرخ وانزع الرافعة.
٢

ة إخراج صندوق العدّ
انزع الغطاء.  ١

ة. قم بإخراج صندوق العدّ  ٢
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إخراج اإلطار االحتياطي
تركيب مقبض الرافعة.  ١

قـم بإخراج مقبض الرافعة وقضيـب تمديد الرافعة من صندوق العدة وقم بتركيبهما باتباع الخطوات 
التالية.

قم بإرخاء البرغي باستعمال مفك براغي.  ١

قم بتركيـب مقبض الرافعة وقضيب تمديد   
الرافعة ومن ثم قم بشد البرغي.

تأكد من أن البرغي مشدود بإحكام.

٢

افتح الغطاء.  ٢

أدخـل قضيب تمديد مقبـض الرافعة في مقبس   ٣
التنزيل.

أخفض  
ارفع  

ضع خرقة تحـت قضيب تمديد مقبض الرافعة 
لحماية الباب الخلفي.

١٢
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٧

قم بإنزال اإلطار االحتياطي إلى األرض بشكل   ٤
كامل.

اسـحب اإلطار االحتياطي للخارج وانزع سناد   ٥
التثبيت وغطاء العجلة االحتياطية.

استبدال إطار مثقوب
قم بتثبيت اإلطارات باستعمال السندات.  ١

موضع سندات اإلطاراتاإلطار المثقوب

وراء اإلطار الخلفي األيمناأليسراألمامي
وراء اإلطار الخلفي األيسراأليمن

أمام اإلطار األمامي األيمناأليسرالخلفي
أمام اإلطار األمامي األيسراأليمن
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إطارات مقاسها ٢١ بوصة: ارفع طاسة العجلة   ٢
طاسـة  نـزع  ألداة  المائلـة  الحافـة  باسـتعمال 
العجلة كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

قم بإرخاء صواميل العجلة قليال (لفة واحدة).  ٣

تركيب مقبض الرافعة.  ٤
قـم بإخراج مقبض الرافعة وقضيب تمديد مقبـض الرافعة وقضيب مقبض الرافعة من صندوق العدة 

وقم بتركيبها بإتباع الخطوات التالية.
مـن  أي  باسـتعمال  البراغـي  بإرخـاء  قـم   

١مقبض الرافعة أو مفك براغي.

قم بتركيـب قضيب تمديد مقبـض الرافعة   
بشـد  قـم  ثـم  الرافعـة  مقبـض  وقضيـب 

البراغي.
تأكد من أن البراغي مشدودة بإحكام.

٢
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اكل
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٧

قم بتركيـب قضيب تمديد الرافعة ومقبض   
الرافعة ومن ثم قم بشد البرغي.

تأكد من كون البرغي مشدوداً بإحكام.
٣

ضع الرافعة عند نقاط الرفع كما هو موضح في   ٥
الشكل التوضيحي.

في األمام   
تحت القضيب الجانبي إلطار الشاسيه

في الخلف   
تحت مبيت المحور الخلفي

١

٢

ارفع السـيارة حتـى يكون اإلطـار مرتفعا قليال   ٦
عن سطح األرض.
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انزع جميع صواميل العجلة وكذلك اإلطار.  ٧
عند سـند اإلطـار على األرض، ضـع اإلطار بحيث 
يكون السطح األمامي متجهاً لألعلى لتالفي خدش 

سطح العجلة األمامي.

استبدال إطار مثقوب ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية. ●

اإلخفاق في ذلك قد يؤدي الى اإلصابة بجروح خطيرة:
قم بإنزال اإلطار االحتياطي كامال إلى األرض قبل نزعه من تحت السيارة.• 
ال تقـم بمحاولـة نـزع طاسـة العجلة باليـد. يرجى توخي الحـرص عند التعامـل مع طاسـة العجلة لتالفي • 

اإلصابة بجروح خطيرة. 
ال تقم بلمس العجالت أو المنطقة المحيطة بالفرامل بعد قيادة السيارة مباشرة.• 

. عنـد لمس هذه  بعـد قيادة السـيارة مباشـرة، تكـون العجـالت والمنطقة المحيطـة بالفرامل سـاخنة جداً
المناطـق بيديـك أو قدميـك أو األجزاء األخر من جسـمك أثناء اسـتبدال اإلطار أو غيـره، فإنه قد يؤدي 

الى إصابة بالحروق.
قم بإيقاف نظام التحكم في ارتفاع السيارة. • 

قد يتم تغيير ارتفاع السيارة بواسطة وظيفة التسوية التلقائية، مما قد يؤدي إلى احتباس أي جزء من جسمك 
بالسيارة ووقوع حادث. (← ص ٣٢٥)

قد يؤدي عدم القيام باتباع هذه التنبيهات إلى ارتخاء صواميل العجالت وانفصال اإلطارات، مما يتسـبب في  ●
الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.

ال تقم أبدا باستعمال الزيت أو الشحم على براغي أو صواميل العجالت. • 
قد يتسـبب اسـتعمال الزيت والشحم في شد صواميل العجالت بصورة زائدة، مما يؤدي إلى تلف البراغي 
أو العجـالت. باإلضافـة إلـى ذلـك، يمكن السـتعمال الزيت أو الشـحم أن يتسـبب في ارتخـاء صواميل 
العجالت مما يؤدي إلى انفصال العجالت، األمر الذي يسـبب وقوع حادث خطير. قم بإزالة أي شـحم أو 

زيت عن براغي أو صواميل العجالت.
 • 131 N•m التدويـر  بعـزم  بإحـكام  العجـالت  صواميـل  تثبيـت  مؤهـل  فنـي  مـن  اطلـب 

(١٣٫٤ كجم ق·متر) بأسرع وقت ممكن بعد قيامك باستبدال اإلطارات.
ال تقم بإعادة تركيب طاسة عجلة بالغة التلف، وإال فإنها قد تنفصل عن العجلة أثناء تحرك السيارة.• 
عنـد تركيب اإلطار، ال تقم باسـتعمال إال صواميـل العجلة الموصوفة والمصممـة للعجلة الخاصة بذلك • 

اإلطار.
عند وجود أي من التشـققات أو التشـوهات في البراغي أو الصواميل أو في ثقوب البرغي الموجودة على • 

العجلة، اطلب فحص السيارة من وكيل لكزس.
استبدال إطار مثقوب بالنسبة للسيارات المجهزة بالباب الخلفي اآللي ■

احـرص علـى ضبـط مفتـاح البـاب اآللـي الرئيسـي علـى وضـع اإليقـاف كمـا عنـد اسـتبدال اإلطـارات مثال 
(← ص ١٤١). اإلخفاق في قيامك بذلك قد يؤدي إلى تشغيل الباب الخلفي بصورة غير متوقعة عند لمس مفتاح 

الباب الخلفي اآللي بالخطأ مما يتسبب في احتباس األيدي واألصابع بالباب الخلفي والتعرض لإلصابات.
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٧

تركيب اإلطار االحتياطي
قم بإزالة أي أوسـاخ أو أجسام غريبة عن سطح   ١

تالمس العجلة.
تالمـس  سـطح  علـى  غريبـة  أجسـاماً  وجـدت  إذا 
العجلـة، فقـد ترتخـي صواميل العجلـة أثناء تحرك 

السيارة، وقد ينفصل اإلطار عن السيارة.

كل  واربـط  االحتياطـي  اإلطـار  بتركيـب  قـم   ٢
صامولة يدويـا بمقادير متسـاوية تقريباً بصورة 

غير محكمة.
قم بتدوير الصواميل حتى تتالمس مع العجلة.

الفلكة
العجلة

قم بإنزال السيارة.  ٣

اربـط كل صامولـة العجلـة بإحـكام بتدويرهـا   ٤
مرتيـن أو ٣ مـرات حسـب الترتيـب الموضح 

بالشكل التوضيحي.
عزم التدوير للتثبيت: 

N•m 131 (١٣٫٤ كجم ق·متر)

١
٥٤
٣

٢
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قم بإعادة تركيب طاسة العجلة.  ٥
إطارات مقاسها ٢١ بوصة إطارات مقاسها ١٨ بوصة/٢٠ بوصة 

انزع طاسـة العجلـة عن اإلطـار المثقوب بواسـطة 
دفعها من الجانب العكسي، وقم بإعادة تركيبها.

تأكد من ضغط الجزء المركزي لطاسة العجلة.
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تخزين اإلطار المثقوب ■
عدم القيام بتنفيذ اإلجراءات المذكورة في قسم تخزين اإلطار قد يؤدي إلى تعرض حامل اإلطار االحتياطي للتلف 

وخروج اإلطار من الحامل مما قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابات خطيرة.

تخزين اإلطار المثقوب والرافعة وكل العدد
قـم بوضـع اإلطار علـى األرض بحيـث يكون   ١
عمـود الصمـام متجهـاً لألعلـى وقـم بتركيب 

غطاء العجلة االحتياطية.

قم بتركيب سـناد التثبيت مع إدخال اللسان في   ٢
فتحة صامولة العجلة. قم بتدوير قضيب تمديد 
مقبـض الرافعـة باتجـاه حركة عقارب السـاعة 

إلزالة ارتخاء الجنزير.
تأكد بعد ذلك من وجود اللسـان فـي فتحة صامولة 

العجلة ووجود سناد التثبيت في مركز العجلة.
سناد التثبيت  

اللسان  
١٢

صحيح

خطأ
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ارفع اإلطار.  ٣
عنـد رفـع اإلطـار، قـم بتثبيتـه ورفعـه لألعلـى مع 
األشـياء  مـن  بـأي  احتباسـه  عـدم  علـى  الحـرص 
المحيطـة بـه لتفـادي قذفـه إلـى األمـام عنـد وقوع 

اصطدام أو تعشيق الفرامل بصورة مفاجئة.
بعد رفع اإلطار إلى المنتصف، تأكد من أنه يمكن إدخال 

الجنزير المعلق في فتحة اإلطار للتخزين الصحيح.
عزم التدوير للتثبيت: 

N•m 45 (٤٫٦ كجم ق·متر)

تأكد من عدم ارتخاء اإلطار بعد تثبيته:  ٤
ادفع اإلطار واسحبه  
قم بمحاولة تدويره  

تأكـد بالنظـر من أن اإلطار غيـر عالق باألجزاء 
المحيطة به.

١

٢

 . ٤ ٣ والخطوة  عند وجود ارتخاء أو سوء تثبيت، قم بتكرار الخطوة 
٤ كلما انخفض اإلطار أو اختل تثبيته. قم بتكرار الخطوة   ٥

قم بتخزين العدة والرافعة بإحكام.  ٦
بعد اكتمال عمليات استبدال اإلطار (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■

ينبغي إعادة ضبط نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار. (← ص ٥٣٨)

عند تخزين اإلطار المثقوب ■
تأكد من عدم وجود أجسام غريبة بين اإلطار وأجزاء سفلية من جسم السيارة.

عند استبدال اإلطارات (السيارات المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار) ■
عنـد نـزع أو تثبيـت العجـالت أو اإلطـارات أو صمام تحذيـر ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال اإلشـارات  ●

الخاصة به، اتصل بوكيل لكزس ألن التعامل غير الصحيح مع صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسال 
اإلشارات الخاصة به قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بهما.

● . قم باستبدال الحلقات المثبتة لصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسال اإلشارات الخاصة بها أيضاً
لتفادي إلحاق الضرر بصمامات تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدات إرسـال اإلشـارات الخاصة بها (السـيارات  ■

المجهزة بنظام تحذير ضغط نفخ اإلطار)
إذا قمت بتصليح إطار باسـتعمال مادة سـائلة لمنع التسرب، قد ال يعمل صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة 
إرسـال اإلشـارات الخاصـة به بصـورة صحيحة. إذا تم اسـتعمال مادة سـد الثقب، قم باالتصـال بوكيل لكزس 
أو محـل صيانـة مؤهل آخر بأسـرع ما يمكن. تأكد من اسـتبدال صمام تحذير ضغط نفخ اإلطار ووحدة إرسـال 

اإلشارات الخاصة به عند استبدال اإلطار. (← ص ٥٣٨)
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٧

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك

إذا تعذر بدء تشـغيل المحـرك حتى بعد اتباع إجراءات بدء التشـغيل الصحيح (← ص ٢١٤)، تحقق 
من كل النقاط التالية:

لن يبدأ دوران المحرك حتى إذا كان موتور بدء تشغيل المحرك يعمل بشكل عادي.
قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:

قد ال يكون هناك وقود يكفي في خزان الوقود بالسيارة. ●
محرك البنزين: أعد تعبئة السيارة بالوقود.

محرك الديزل: ← ص ٦١٤
قد يكون المحرك مملوءاً بالوقود. (محرك البنزين) ●

حاول بدء تشغيل المحرك مرة أخر باتباع إجراءات بدء التشغيل الصحيحة. (← ص ٢١٤)
قد يكون هناك خلل في النظام المانع لتشغيل المحرك.(← ص ٨٤) ●

موتور بدء تشغيل المحرك يدور ببطء أو المصابيح الداخلية والمصابيح األمامية 
الرئيسية خافتة اإلضاءة أو بوق التنبيه ال يصدر صوتا أو يصدر صوتا خافتا.

قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:
قد تكون شحنة البطارية فارغة. (← ص ٦٠٨) ●
قد تكون توصيالت أطراف توصيل البطارية مرتخية أو يغطيها الصدأ. ●

موتور بدء تشغيل المحرك ال يدور.
وجـود  مثـل  كهربائيـة  مشـكلة  بسـبب  المحـرك  تشـغيل  بـدء  بنظـام  خلـل  هنـاك  يكـون  قـد 
السـيارة.  محـرك  تشـغيل  لبـدء  مؤقـت  إجـراء  يتوفـر  ولكـن،  فيـوز.  احتـراق  أو  مفتوحـة  دائـرة 

(← ص ٦٠٤)
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ال يدور موتور بدء تشغيل المحرك أو المصابيح الداخلية والمصابيح األمامية الرئيسية 
. ال تضيء أو بوق التنبيه ال يصدر صوتاً

قد تكون إحد النقاط التالية هي سبب المشكلة:
● . قد يكون أحد طرفي توصيل البطارية أو كالهما مفصوالً
قد تكون شحنة البطارية فارغة. (← ص ٦٠٨) ●
قد يكون هناك خلل في نظام تأمين عجلة القيادة. ●

اتصل بوكيل لكزس إذا لم تتمكن من حل المشكلة، أو إذا كانت إجراءات اإلصالح غير معروفة.
وظيفة بدء التشغيل في حاالت الطوارئ 

عندما ال يبدأ تشـغيل المحرك، يمكن اسـتخدام الخطوات التالية كإجراء مؤقت لبدء تشغيل المحرك إذا 
كان مفتاح تشغيل المحرك يعمل بصورة عادية.

قم بتعشيق فرامل االنتظار.  ١
.P قم بتحريك ذراع تبديل السرعات الى وضع االنتظار  ٢

.ACCESSORY اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات  ٣
احتفظ بمفتاح تشغيل المحرك مضغوطاً لمدة ١٥ ثانية مع كون دواسة الفرامل مضغوطة بإحكام.  ٤

حتـى إذا أمكن بدء تشـغيل المحرك باسـتخدام الخطوات أعـاله، فقد يكون هناك خلـل بالنظام. اطلب 
فحص سيارتك من وكيل لكزس.
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إذا لم يعمل المفتاح االلكتروني بصورة صحيحة

إذا حدث انقطاع في االتصال بين المفتاح اإللكتروني والسـيارة (← ص ١٥٢) أو لم يمكن اسـتخدام 
المفتاح االلكتروني بسـبب نفاد شـحنة البطارية، ال يمكن اسـتخدام النظام الذكي للدخول في السـيارة 
وبدء التشـغيل ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية. في هذه الحالة، يمكن فتح األبواب وغطاء صندوق 

األمتعة وبدء تشغيل المحرك من خالل اتباع اإلجراءات التالية.

تأمين وفك تأمين األبواب والوظائف المتصلة بالمفتاح
قم باسـتعمال المفتاح الميكانيكي (← ص ١٢٧) 

لتنفيذ عمليات التشغيل التالية:
لتأمين جميع األبواب  

إلغـالق النوافـذ والنافـذة السـقفية*١، ٢ (قـم   
بتدوير المفتاح وأبقه كذلك)
لفك تأمين جميع األبواب  

عنـد تدويـر المفتـاح للخلـف، يتم فـك تأمين باب 
السـائق. عند تدويـر المفتاح للخلف مـرة ثانية، يتم 

.فك تأمين األبواب األخر

١٢ ٣ ٤

لفتح النوافذ والنافذة السقفية*١، ٢ (قم بتدوير المفتاح وأبقه كذلك)  
*١:  إذا كانت سيارتك مجهزة بها

*٢:  يجب تنفيذ إعداد هذه التهيئات حسب الطلب من قبل وكيل لكزس.
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بدء تشغيل المحرك
تأكد من وجود ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P واضغط دواسة الفرامل.  ١

اجعـل الجانب مـن المفتـاح االلكتروني الذي   ٢
يوجد عليه شعار لكزس مالمساً لمفتاح تشغيل 

المحرك.
يتـم إصـدار صوت إشـاري عنـد اكتشـاف المفتاح 
اإللكترونـي وسـيتم ضبـط مفتاح تشـغيل المحرك 

.IGNITION ON على وضع التشغيل
عندمـا يكـون النظـام الذكـي لدخول السـيارة وبدء 
التشـغيل مضبوطـاً علـى وضـع اإليقاف فـي تهيئة 
ضبـط  سـيتم  الطلـب،  حسـب  سـيارتك  إعـداد 
مفتـاح تشـغيل المحـرك علـى وضـع الكماليـات 

.ACCESSORY

اضغـط دواسـة الفرامـل بإحـكام وتأكـد مـن عـرض  علـى شاشـة العـرض المتعددة   ٣
المعلومات.

اضغط مفتاح تشغيل المحرك.  ٤
إذا ظل بدء تشغيل المحرك غير ممكن، اتصل بوكيل لكزس.

إيقاف دوران المحرك ■
قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع االنتظار P واضغط مفتاح تشغيل المحرك كالمعتاد عند إيقاف تشغيل 

المحرك.
استبدال البطارية المحملة في المفتاح ■

بمـا أن هـذا اإلجراء الموضح أعاله هو إجراء مؤقت، فيوصى باسـتبدال البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني 
على الفور عند نفاد شحنتها. (← ص ٥٥٣)

نظام التحذير ■
لن يؤدي استخدام المفتاح الميكانيكي لتأمين األبواب إلى تهيئة نظام التحذير.

فـي حالـة فك تأمين أحد األبواب باسـتخدام المفتاح الميكانيكـي عندما يكون نظام التحذيـر مضبوطاً على وضع 
التشغيل، فقد يتم إصدار صوت التحذير. (← ص ٨٧)

تغيير أوضاع مفتاح تشغيل المحرك ■
٣ الموضحة أعاله. ال يبدأ تشغيل المحرك  قم بتحرير دواسة الفرامل واضغط مفتاح تشغيل المحرك في الخطوة 

وسيتم تغيير األوضاع في كل مرة يتم فيها ضغط المفتاح. (← ص ٢١٥)
عندما ال يعمل المفتاح اإللكتروني بصورة صحيحة ■

تهيئة إعداد  ● تأكد من أن يكون النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل غير مضبوط على وضع اإليقاف في
سيارتك حسب الطلب. إذا كان النظام في وضع اإليقاف، قم بتشغيله.

(المزايا القابلة لإلعداد حسب الطلب: ← ص ٦٣٨)
. إذا كان ذلـك الوضـع مختـاراً، قـم بإلغـاء الوظيفة.  ● تأكـد ممـا إذا كان وضـع توفيـر شـحنة البطاريـة مختـاراً

(← ص ١٥١)
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عند استعمال المفتاح الميكانيكي وتشغيل النوافذ اآللية أو النافذة السقفية ■
قـم بتشـغيل النوافـذ اآللية أو النافذة السـقفية بعد التأكـد من عدم احتمـال احتباس أي جزء من أجسـام الركاب 

بالنافذة أو النافذة السقفية.
كذلـك، ال تسـمح لألطفال بتشـغيل المفتـاح الميكانيكي. من المحتمـل احتباس أجزاء من أجسـام األطفال أو 

الركاب اآلخرين بالنافذة اآللية أو النافذة السقفية.
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إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة

يمكن اتباع اإلجراءات التالية لبدء تشغيل المحرك إذا كانت بطارية السيارة فارغة الشحنة.
يمكنك أيضاً االتصال بوكيل لكزس أو ورشة تصليح مؤهلة.

إذا توافر لديك زوج من كبالت التوصيل وسيارة أخر توجد فيها بطارية ١٢ فولط، فيمكنك بدء تشغيل 
محرك سيارتك لكزس باتباع الخطوات التالية.

تأكد من حمل المفتاح اإللكتروني.  ١
عند توصيل كبـالت التوصيل ووفقاً للظروف، 
قد يعمـل نظام التحذيـر ويتم تأميـن األبواب. 

(← ص ٨٩)

افتح غطاء حجيرة المحرك. انزع غطاء المحرك. (← ص ٥٢٣)  ٢
قم بتوصيل كبالت التوصيل.  ٣

محرك البنزين 

١

٢
٣

٤
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محرك الديزل 

١

٢
٣

٤

طرف توصيل البطارية الموجب (+) بسيارتك.  
طرف توصيل البطارية الموجب (+) بالسيارة الثانية.  

طرف توصيل البطارية السالب (-) بالسيارة الثانية.  
قم بتوصيل كبل التوصيل باألرضي الخاص بسيارتك كما هو موضح بالشكل التوضيحي.  

قم ببدء تشـغيل محرك السـيارة الثانية. قم بزيادة سرعة المحرك قليال واحتفظ بهذا المستو لمدة ٥   ٤
دقائق تقريبا لشحن بطارية سيارتك.

افتح وأغلق أي من األبواب عندما يكون مفتاح تشغيل المحرك مضبوطاً على وضع اإليقاف.  ٥
حافظ على سـرعة دوران المحرك للسـيارة الثانية واضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع التشغيل   ٦

IGNITION ON، ومن ثم ابدأ تشغيل محرك السيارة.

بعد بدء دوران محرك السيارة، قم بفصل كبالت التوصيل بعكس ترتيب توصيلها.  ٧
بعد بدء دوران المحرك، اطلب فحص سيارتك من وكيل لكزس في أقرب وقت ممكن.
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بدء تشغيل المحرك عندما تكون البطارية فارغة الشحنة  ■
ال يمكن بدء تشغيل المحرك بواسطة دفع السيارة.

لتفادي تفريغ شحنة البطارية ■
اضبط المصابيح األمامية الرئيسية والجهاز السمعي على وضع اإليقاف أثناء عدم دوران المحرك. ●
قم بإيقاف تشـغيل أي أجهزة كهربائية غير ضرورية أثناء تحرك السـيارة بسـرعات بطيئة لمدة طويلة من الزمن،  ●

مثل االزدحام المروري، الخ.
شحن البطارية ■

سيتم تفريغ شحنة البطارية تدريجياً طبيعياً وبفعل استهالك الطاقة من طرف أجهزة كهربائية معينة، وذلك حتى عند 
عدم اسـتعمال السـيارة. إذا كنت تترك السـيارة متوقفة لمدة طويلة من الزمن، قد تصبح البطارية فارغة الشحنة مما 

قد يؤدي الى عدم إمكانية تشغيل المحرك. (يتم شحن البطارية تلقائياً أثناء القيادة.)
عند نزع البطارية أو نفاد شحنتها ■

ينبغي تمهيد الباب الخلفي اآللي. (← ص ١٤٣)

لتالفي نشوب حريق أو انفجار البطارية ■
قم بمراعاة التنبيهات التالية لتالفي حوادث اشتعال الغاز القابل لالشتعال الذي قد ينبعث من البطارية:

تأكـد مـن أن كبل التوصيل موصـول بطرف التوصيل الصحيح وانه غير مالمـس دون عمد ألجزاء أخر غير  ●
صحيحة.

ال تسمح لكبالت التوصيل بمالمسة لطرفي التوصيل الموجب (+) والسالب (–). ●
ينبغـي عـدم وجود أي مـن مصادر اللهب المكشـوفة بالقرب مـن البطارية، وال تقم بإشـعال أعـواد ثقاب أو  ●

والعات سجائر أو التدخين بالقرب منها.
تنبيهات احتياطية حول البطارية ■

تحتـوي البطاريـة علـى محلول يضم مواد سـامة وأحمـاض أكالة، بينمـا تحتـوي المكونات المرتبطـة بها على 
الرصاص ومركبات الرصاص. يرجى مراعاة التنبيهات االحتياطية التالية عند التعامل مع البطارية:

عنـد التعامـل مـع البطاريـة، ينبغي دائما ارتـداء نظارات واقيـة واحرص على عدم مالمسـة محلـول البطارية  ●
(حامض) للجلد، أو المالبس أو جسم السيارة.

ال تعمد الى االنحناء فوق البطارية. ●
فـي حالـة التالمـس العفوي لمحلول البطارية مـع الجلد أو العين، فقـم على الفور بغسـل المنطقة المتضررة  ●

بالماء واإلسراع للحصول على رعاية طبية.
قم بوضع اسفنجة أو قماش مبلل على المنطقة المصابة لحين تلقي الرعاية الطبية.

قم دائما بغسل اليدين بعد التعامل مع البطارية أو أطراف توصيلها وغيرها من األجزاء المرتبطة بها. ●
ال تسمح بوجود أطفال بالقرب من البطارية. ●

عند التعامل مع كبالت التوصيل ■
احرص على عدم احتباس كبالت التوصيل بمروحة التبريد أو بأي من األحزمة عند توصيلها أو فصلها.
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إذا ازدادت سخونة السيارة عن الحدود الطبيعية

قد تشير الحاالت التالية إلى تسخين سيارتك عن الحدود الطبيعية.
إبرة مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك (← ص ١٠١) تدخل في المنطقة الحمراء أو هناك  ●

فقدان ملحوظ في قوة المحرك. (على سبيل المثال، ال تزداد سرعة السيارة.)
البخار يتصاعد من أسفل غطاء حجيرة المحرك. ●

إجراءات التصحيح
أوقف السيارة في مكان آمن وأوقف تشغيل نظام تكييف الهواء، ومن ثم أوقف المحرك.  ١

إذا الحظت بخارا يتصاعد:  ٢
ارفع غطاء حجيرة المحرك بحذر بعد أن يتالشى البخار.

إذا لم تالحظ بخارا:
ارفع غطاء حجيرة المحرك بحذر.

بعد أن يبرد المحرك بدرجة كافية، افحص الخراطيم والراديتير بحثا عن تسربات بسائل التبريد.  ٣
الراديتير  

مراوح التبريد  
إذا حـدث تسـرب كميـة كبيـرة مـن سـائل 
. التبريد، يرجى االتصال بوكيل لكزس فوراً

١

٢
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 “L” و (االمتالء مستو) “F” رضي إذا كان بين الخطين مستو سائل التبريد يكون في الوضع المُ  ٤
(مستو منخفض) الموجودين على الخزان. 

الخزان  
الخط ”F“ (مستو االمتالء)  

الخط ”L“ (مستو منخفض)  
غطاء الراديتير  ١

٢
٣

٤

قم بإضافة سائل التبريد إذا دعت الضرورة.  ٥
يمكن استخدام الماء في حاالت الطوارئ إذا لم يتوفر سائل التبريد.

محرك الديزل محرك البنزين 

قم بتشـغيل المحرك ونظام تكييف الهواء للتأكد من تشـغيل مراوح تبريد مكثف نظام تكييف الهواء   ٦
وللبحث عن تسرب سائل تبريد المحرك من الراديتير أو الخراطيم.

تعمل المراوح عند تشغيل نظام تكييف الهواء بعد بدء تشغيل المحرك البارد مباشرة. تأكد من أن المراوح تعمل 
بشكل مناسب من خالل التأكد من صوت تشغيل المروحة وتدفق الهواء. إذا كان من الصعب التأكد منهما، قم 

بتشغيل نظام تكييف الهواء ومن ثم إيقافه بصورة متكررة. (قد ال تعمل المراوح في درجات التجمد.)
إذا كانت المراوح ال تعمل:  ٧

أوقف دوران المحرك على الفور واتصل بوكيل لكزس.
إذا كانت المراوح تعمل:

اطلب فحص السيارة من أقرب وكيل لكزس.



٦١٣ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٧

عند فحص حجيرة المحرك لسيارتك ■
قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية.

اإلخفاق في ذلك قد يؤدي الى اإلصابة بجروح خطيرة مثل الحروق.
إذا الحظـت بخـاراً يتصاعد من أسـفل غطاء حجيرة المحرك، ال تعمد الى فتح غطـاء حجيرة المحرك الى أن  ●

. يتالشى البخار. قد تكون حجيرة المحرك ساخنة جداً
احتفـظ باأليدي والمالبس (خصوصاً ربطة العنق أو لفاع أو وشـاح) بعيداً عـن المراوح واألحزمة. اإلخفاق  ●

في قيامك بذلك قد يؤدي إلى احتباس األيدي والمالبس، األمر الذي يتسبب في اإلصابة بجروح خطيرة.
ال تقـم بإرخـاء غطاء الراديتير أو غطاء خزان سـائل التبريد بينما يكون المحرك والراديتير على درجة سـخونة  ●

عالية. قد يندفع بخار أو سائل التبريد الشديد الحرارة.

عند إضافة سائل تبريد المحرك ■
أضف سـائل التبريد ببطء بعد أن يبرد المحرك بصورة كافية. قد تؤدي إضافة سـائل تبريد بارد إلى محرك ساخن 

بسرعة عالية الى حدوث تلف بالمحرك.
لتفادي تلف نظام التبريد ■

قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية:
تفادي تلويث سائل التبريد بمادة غريبة (مثل رمل أو غبار أو غيره). ●
ال تقم باستعمال أية مواد إضافة لسائل التبريد. ●



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٤

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بسبب نفاد الوقود (محرك 
الديزل فقط)

إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بسبب نفاد الوقود:
قم بتزويد سيارتك بالوقود.  ١

لتفريـغ الهواء مـن نظام الوقود، قم بتشـغيل   ٢
تشـعر  حتـى  اليدويـة  التصريـف  مضخـة 

بمقاومة أكبر.

ابدأ تشغيل المحرك. (← ص ٢١٤)  ٣
٣ مرة  ٢ و  إذا لم يبدأ تشغيل المحرك حتى بعد إجراء الخطوات أعاله، انتظر ١٠ ثوان وحاول تكرار الخطوة 

أخر. إذا لم يمكن بدء تشغيل المحرك بعد ذلك، اتصل بوكيل لكزس.
بعد بدء تشغيل المحرك، اضغط دواسة التعجيل بخفة حتى يدور المحرك بسالسة.

عند إعادة بدء تشغيل المحرك ■
ال تحاول تشـغيل موتور بدء تشـغيل المحرك قبل تعبئة الوقود وتشـغيل مضخة التصريف اليدوية. قد يؤدي  ●

ذلك إلى حدوث تلف بالمحرك وبنظام الوقود.
ال تقـم بتشـغيل موتور بدء تشـغيل المحرك لمـدة أكثر من ٣٠ ثانية فـي المرة الواحدة. وإال فقـد تزداد درجة  ●

حرارة موتور بدء تشغيل المحرك ونظام توصيل األسالك.



٦١٥ ٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ

اكل
 مش

جود
د و

عن

٧

إذا كانت السيارة منغرزة

قم بإتباع اإلجراءات التالية إذا دارت إطارات السـيارة في أماكنها بدون احتكاك أو انغرزت السـيارة في 
الوحل أو الرمل أو الثلج:

قـم بإيقاف تشـغيل المحرك. قم بتعشـيق فرامل االنتظـار وتحريك ذراع تبديل السـرعات إلى وضع   ١
.P االنتظار

انزع األوحال أو الثلج أو الرمال من حول اإلطارات الخلفية.  ٢
ضـع الخشـب أو األحجار أو غيرهـا من المواد تحت اإلطـارات الخلفية للمسـاعدة على توفير قوة   ٣

السحب.
أعد بدء تشغيل المحرك.  ٤

قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة D أو وضع الرجوع للخلف R وقم بتحرير فرامل   ٥
االنتظار. ثم اضغط دواسة التعجيل بانتباه.

عندما يكون من الصعب تخليص السيارة من الغرز ■
اضغط  إليقاف تشـغيل نظام التحكم الفعال بقوة السـحب 

.TRC

وضع االرتفاع اإلضافي ■
← ص ٣٢٩



٧-٢. خطوات يجب اتخاذها في حاالت الطوارئ٦١٦

عند محاولة تخليص السيارة المنغرزة ■
إذا قمـت باختيار تأرجح السـيارة لألمام والخلف لتحريرها، تأكد من خلـو المنطقة المجاورة لتالفي االصطدام 
بسيارات أو أشياء أخر أو بأشخاص آخرين. قد تندفع السيارة فجأة للخلف أو لألمام فور تخليصها من الغرز. 

يرجى توخي الحذر الشديد.
عند تحريك ذراع تبديل السرعات ■

احرص على عدم تحريك ذراع تبديل السرعات مع كون دواسة التعجيل مضغوطة.
يمكن لهذا أن يؤدي الى تعجيل سـريع غير متوقع مما قد يؤدي الى وقوع حادث، األمر الذي يتسـبب في الوفاة 

أو اإلصابة بجروح خطيرة.

لتالفي إتالف جهاز نقل الحركة وغيره من المكونات ■
تجنب دوران اإلطارات الخلفية في أماكنها بدون احتكاك وضغط دواسة التعجيل أكثر من الالزم. ●
إذا ظلـت السـيارة منغـرزة حتى بعد تنفيذ تلك اإلجـراءات، فقد يكون من الضروري قطر السـيارة لتخليصها  ●

من الغرز.
عندمـا يتـم عرض رسـالة التحذير مـن درجة حرارة سـائل جهاز نقل الحركـة التلقائي أثنـاء محاولة تخليص  ●

السـيارة المنغرزة، ارفع قدمك عن دواسـة التعجيل على الفور وانتظر إلى أن تختفي رسالة التحذير. وإال فقد 
يتعرض جهاز نقل الحركة للتلف. (← ص ٥٨٦)



٦١٧
 ٨ مواصفات السيارة

المواصفات  .٨-١
 بيانات الصيانة (الوقود ومستو

٦١٨ ........................ الزيت، الخ)
٦٣٦ ................ المعلومات عن الوقود

إعداد سيارتك حسب الطلب  .٨-٢
٦٣٨ .... مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب

التمهيد  .٨-٣
٦٥٤ ............... البنود الواجب تمهيدها



٨-١. المواصفات٦١٨

بيانات الصيانة (الوقود ومستوى الزيت، الخ)
األبعاد واألوزان

الطول اإلجمالي

mm 5065 (٥٠٦٥ مم)*١
mm 5080 (٥٠٨٠ مم)*٢
mm 5150 (٥١٥٠ مم)*٣
mm 5210 (٥٢١٠ مم)*٤
mm 5270 (٥٢٧٠ مم)*٥

mm 1980 (١٩٨٠ مم)العرض اإلجمالي

mm 1865 (١٨٦٥ مم)االرتفاع اإلجمالي*٦

mm 2850 (٢٨٥٠ مم)المسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية

المسافة بين العجلتين
mm 1650 (١٦٥٠ مم)*٧، ٨األماميتين

mm 1645 (١٦٤٥ مم)*٩

الخلفيتين
mm 1645 (١٦٤٥ مم)*٧
mm 1650 (١٦٥٠ مم)*٨
mm 1640 (١٦٤٠ مم)*٩

*١: السيارات غير المجهزة بمجموعة رياضية وغطاء وصلة الربط وخطاف القطر

*٢: السيارات المجهزة بغطاء وصلة الربط (بدون مجموعة رياضية)

*٣: السيارات المجهزة بمجموعة رياضية (بدون خطاف القطر)

*٤: السيارات المجهزة بخطاف القطر (بدون مجموعة رياضية)

*٥: السيارات المجهزة بخطاف القطر (بمجموعة رياضية)

*٦: السيارات غير المحملة

*٧: السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ١٨ بوصة

*٨: السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢١ بوصة

*٩: السيارات المجهزة بإطارات مقاسها ٢٠ بوصة



٦١٩ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

األوزان (السيارات المجهزة بوصلة ربط المقطورة)
kg 3400 (٣٤٠٠ كجم)*١وزن السيارة بكامل الحمولة

kg 3350 (٣٣٥٠ كجم)*٢

الحمل األقصى المسلط 
على المحور المسموح به

kg 1630 (١٦٣٠ كجم)األمامي

kg 1950 (١٩٥٠ كجم)الخلفي

kg 140 (١٤٠ كجم)الحمل المسلط على قضيب القطر 

kg 2500 (٢٥٠٠ كجم)*١مع تعشيق الفراملسعة القطر
kg 3500 (٣٥٠٠ كجم)*٢

kg 750 (٧٥٠ كجم)بدون تعشيق الفرامل

٣*URJ201L-GNZGKV ١: موديل*
٣*VDJ201R-GMTGZQ و URJ201R-GNZGKQ ٢: موديالت*

*٣: يوجد رمز الموديل على بطاقة بيانات المصنع أو على بطاقة الشهادة القانونية: ← ص ٦٢٠



٨-١. المواصفات٦٢٠

تعريف السيارة
رقم تعريف السيارة ■

رقـم تعريف السـيارة (VIN) هو وسـيلة التعريف القانونية لسـيارتك. هذا هو رقـم التعريف األولي 
لسيارتك لكزس. يتم استعمال هذا الرقم في تسجيل ملكية سيارتك.

هـذا الرقم مختـوم على الجزء العلوي األيسـر 
من لوحـة أجهـزة التحكـم والمقاييـس وعلى 

الجزء األمامي األيمن من الهيكل.

كمـا يكـون هـذا الرقـم علـى بطاقـة الشـهادة 
القانونية*١ أو بطاقة بيانات المصنع*٢.

*١: للسيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي*٣ ولبنان واليمن واألردن والعراق

*٢: باستثناء السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي*٣ ولبنان واليمن واألردن والعراق

*٣: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت



٦٢١ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

سنة التصنيع وبلد المنشأ (دول مجلس التعاون الخليجي* ولبنان واليمن واألردن والعراق) ■
توجد سنة التصنيع وبلد المنشأ على بطاقة الشهادة القانونية.

*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

رقم المحرك ■
هذا الرقم مختوم على كتلة المحرك كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

محرك الديزل محرك البنزين 



٨-١. المواصفات٦٢٢

المحرك
محرك البنزين 

3UR-FEالموديل

محرك بنزين ثماني السلندرات ورباعي الدورات النوع
V من النوع

mm 102.0 × 94.0 (٩٤٫٠ × ١٠٢٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3 5663 (٥٦٦٣ سم٣)السعة

يتم ضبطهما تلقائياًفسحة الصمامات توتر حزام الدفع
١*210 (٢١٠ كم/ساعة)سرعة السيارة القصو km/h

١*(NET) 530 عزم التدوير األقصى N•m @ 3200 rpm
(٥٣٠ نيوتن-متر @ ٣٢٠٠ دورة/دقيقة)

 ١*(NET) 270 قوة اإلخراج القصو kW @ 5600 rpm
(٢٧٠ كيلو واط @ ٥٦٠٠ دورة/دقيقة)

.“V” ١: للسيارات التي تحمل رمز الموديل*٢ الذي ينتهي بحرف*

*٢: يوجد رمز الموديل على بطاقة بيانات المصنع أو على بطاقة الشهادة القانونية. (← ص ٦٢٠)

محرك الديزل 
1VD-FTVالموديل

محرك ديزل ثماني السلندرات ورباعي الدورات النوع
من النوع V (مجهز بشاحن تربيني)

mm 96.0 × 86.0 (٨٦٫٠ × ٩٦٫٠ مم)التجويف والشوط

cm3 4461 (٤٤٦١ سم٣)السعة

يتم ضبطهما تلقائياًفسحة الصمامات توتر حزام الدفع
١*210 (٢١٠ كم/ساعة)سرعة السيارة القصو km/h

١*(NET) عزم التدوير األقصى
 615 N•m @ 1800 - 2200 rpm

(٦١٥ نيوتن-متر @ ١٨٠٠ - ٢٢٠٠ دورة/
دقيقة)

 ١*(NET) 173 قوة اإلخراج القصو kW @ 3200 rpm
(١٧٣ كيلو واط @ ٣٢٠٠ دورة/دقيقة)

.“V” ١: للسيارات التي تحمل رمز الموديل*٢ الذي ينتهي بحرف*

*٢: يوجد رمز الموديل على بطاقة بيانات المصنع أو على بطاقة الشهادة القانونية. (← ص ٦٢٠)



٦٢٣ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

الوقود
محرك البنزين 

البنزين غير المعالج بالرصاص فقطنوع الوقود

رقم األوكتان بالبحث

للسـيارات الخاصة بدول مجلس التعـاون الخليجي*  
واليمن واألردن ولبنان والعراق وماليزيا

٩٥ أو أعلى
باسـتثناء السـيارات الخاصـة بـدول مجلـس التعـاون  

الخليجي* واليمن واألردن ولبنان والعراق وماليزيا
٩١ أو أعلى

سعة خزان الوقود 
(مراجعة)

السيارات المجهزة بنظام 
خزان الوقود الفرعي

 138 L (30.3 Imp.gal.)
(١٣٨ لتر (٣٠٫٣ غالون بريطاني))

السيارات غير المجهزة بنظام 
خزان الوقود الفرعي

 93 L (20.4 Imp.gal.)
(٩٣ لتر (٢٠٫٤ غالون بريطاني))

*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

محرك الديزل 
وقود الديزل فقطنوع الوقود

رقم السيتين

السـيارات المجهـزة بنظـام إعـادة توزيـع غـاز العادم  
المتولد من وقود الديزل

٤٨ أو أعلى
السـيارات غير المجهزة بنظام إعـادة توزيع غاز العادم  

المتولـد من وقـود الديزل (ارتفاع من مسـتو سـطح 
البحر أقل من m 1500 (١٥٠٠ متر))

٤٤ أو أعلى
السـيارات غير المجهزة بنظام إعـادة توزيع غاز العادم  

المتولـد من وقـود الديزل (ارتفاع من مسـتو سـطح 
البحر أعلى من m 1500 (١٥٠٠ متر))

٤٨ أو أعلى

سعة خزان الوقود 
(مراجعة)

السيارات المجهزة بنظام 
خزان الوقود الفرعي

 138 L (30.3 Imp.gal.)
(١٣٨ لتر (٣٠٫٣ غالون بريطاني))

السيارات غير المجهزة بنظام 
خزان الوقود الفرعي

 93 L (20.4 Imp.gal.)
(٩٣ لتر (٢٠٫٤ غالون بريطاني))



٨-١. المواصفات٦٢٤

نظام التزليق
محرك البنزين (لموديالت EURO IV والموديالت التي تليها*١) 

سعة الزيت 
(التصريف وإعادة التعبئة – مراجعة*٢)

مع المصفاة
بدون المصفاة

L 7.5 (٧٫٥ لتر)
L 7.1 (٧٫١ لتر)

*١:   EURO IV هـو مقيـاس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييـس المتعلقة به، 
اتصل بوكيل لكزس.

*٢:   تعتبر سعة زيت المحرك المذكورة أعاله دليالً فقط يتم استعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين المحرك 
وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
يستخدم زيت المحرك األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في سيارتك لكزس. 
قم باستعمال زيت المحرك ”Toyota Genuine Motor Oil“ المصدق عليه من قبل لكزس أو ما 

يعادله ليناسب المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.
مرتبة الزيت:

 :10W-305 وW-305 وW-200 وW-20

زيـت المحـرك المتعدد المرتبات من النوع «الموفر للطاقـة» SL أو «الموفر للطاقة» SM أو «الموفر 
ILSAC أو API من التصنيف SN PLUS «أو «الموفر للموارد SN «للموارد

 :15W-40

API من التصنيف SN PLUS أو SN أو SM أو SL زيت المحرك المتعدد المرتبات
:(SAE) اللزوجة الموصى بها

إذا قمـت باسـتعمال زيـت المحرك مـن النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلـى اللزوجة 
في الجو الشديد البرودة، قد يكون من الصعب 
بـدء تشـغيل المحـرك. فـي مثـل هـذه الحالة، 
يوصـى باسـتعمال زيـت المحـرك مـن النـوع 

.SAE 0W-20/5W-20/5W-30

مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير الزيت في 
المرة التالية

°م-١٨-٢٧١٠١٢



٦٢٥ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

لزوجة الزيت (0W-20 مشروح كمثال هنا):
الجزء 0W من 0W-20 يشـير إلى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشـغيل المحرك بسهولة • 

في الجو البارد. الزيوت ذات رقم أقل من الرقم المعين على يسـار الحرف W تجعل بدء تشـغيل 
المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 20 من 0W-20 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة الزيت مرتفعة. • 
قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل السيارة بسرعات 

عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.

كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:
تتـم إضافـة إحد العالمتين المسـجلتين لد معهد البتـرول األمريكـي API أو كالهما إلى بعض 

حاويات الزيت لمساعدتك على اختيار النوع المناسب لسيارتك.
API رمز الخدمة  

الجزء العلوي: ”API SERVICE SN“ يعني 
تصنيـف نوعيـة الزيت مـن قبل معهـد البترول 

.(API) األمريكي
الجزء المركـزي: ”SAE 0W-20“ يعني فئة 

.SAE اللزوجة من التصنيف
 “Resource-Conserving” :الجـزء السـفلي
(الموفـر للموارد) يعني أن الزيت له قدرات على 

توفير الوقود والحفاظ على البيئة.

١ ٢

ILSAC عالمة الشهادة  
توجـد عالمـة شـهادة اللجنة االستشـارية الدوليـة لمواصفات مـواد التزليـق (ILSAC) علـى الوجه 

األمامي لحاوية الزيت.



٨-١. المواصفات٦٢٦

محرك البنزين (لموديالت EURO III والموديالت التي تسبقها*١) 
سعة الزيت 

(التصريف وإعادة التعبئة – مراجعة*٢)
مع المصفاة

بدون المصفاة
L 7.5 (٧٫٥ لتر)
L 7.1 (٧٫١ لتر)

*١:   EURO III هـو مقيـاس االنبعاثـات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييـس المتعلقة به، 
اتصل بوكيل لكزس.

*٢:   تعتبر سعة زيت المحرك المذكورة أعاله دليالً فقط يتم استعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين المحرك 
وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
يستخدم زيت المحرك األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Motor Oil“ في سيارتك لكزس. 
قم باستعمال زيت المحرك ”Toyota Genuine Motor Oil“ المصدق عليه من قبل لكزس أو ما 

يعادله ليناسب المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.
مرتبة الزيت:

 :10W-30 5 وW-30
زيـت المحـرك المتعدد المرتبات من النوع «الموفر للطاقـة» SL أو «الموفر للطاقة» SM أو «الموفر 

ILSAC أو API من التصنيف SN PLUS «أو «الموفر للموارد SN «للموارد
 :20W-50 15 وW-40

API من التصنيف SN PLUS أو SN أو SM أو SL زيت المحرك المتعدد المرتبات
:(SAE) اللزوجة الموصى بها

إذا قمـت باسـتعمال زيـت المحرك مـن النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نوع أعلى لزوجة في 
الجـو الشـديد البـرودة، قد يكون مـن الصعب 
بـدء تشـغيل المحـرك، فـي مثـل هـذه الحالة، 
يوصـى باسـتعمال زيـت المحـرك مـن النـوع 

.SAE 5W-30

مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 
الزيت في المرة التالية

°م-١٨-٢٧١٠٧



٦٢٧ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

لزوجة الزيت (5W-30 مشروح كمثال هنا):
الجزء 5W من 5W-30 يشـير إلى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشـغيل المحرك بسهولة • 

في الجو البارد. الزيوت ذات القيمة األدنى على يسار الحرف W تجعل بدء تشغيل المحرك أكثر 
سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 في 5W-30 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة الزيت مرتفعة. • 
قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت ذو القيمة األعلى) أكثر مالئمة عند قيادة السيارة بسرعات 

عالية أو عند قيادة السيارة بحمولة كبيرة.

كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:
تتـم إضافـة إحد العالمتين المسـجلتين لد معهد البتـرول األمريكـي API أو كالهما إلى بعض 

حاويات الزيت لمساعدتك على اختيار النوع المناسب لسيارتك.
API رمز الخدمة  

الجزء العلوي: ”API SERVICE SN“ يعني 
تصنيـف نوعيـة الزيت مـن قبل معهـد البترول 

.(API) األمريكي
الجـزء األوسـط: ”SAE 5W-30“ يعني فئة 

.SAE اللزوجة من التصنيف
 “Resource-Conserving” :الجزء السفلي
(الموفـر للموارد) يعنـي أن الزيت لـه قدرات 

على توفير الوقود والحفاظ على البيئة.

١ ٢

ILSAC عالمة الشهادة  
توجـد عالمـة شـهادة اللجنة االستشـارية الدوليـة لمواصفات مـواد التزليـق (ILSAC) علـى الوجه 

األمامي لحاوية الزيت.



٨-١. المواصفات٦٢٨

 (١*EURO IV لموديالت) محرك الديزل
سعة الزيت 

(التصريف وإعادة التعبئة – مراجعة*٢)
مع المصفاة

بدون المصفاة
L 9.2 (٩٫٢ لتر)
L 8.2 (٨٫٢ لتر)

*١:   EURO VI هـو مقيـاس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييـس المتعلقة به، 
اتصل بوكيل لكزس.

*٢:   تعتبر سعة زيت المحرك المذكورة أعاله دليالً فقط يتم استعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين المحرك 
وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
زيت المحرك األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Motor Oil“ مستعمل في سيارتك لكزس. 
قـم باسـتعمال زيت المحرك األصلي مـن لكـزس ”Toyota Genuine Motor Oil“ أو ما يعادله 

لترضية المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.
JASO DL-0 أو B5 ،B4 ،ACEA B3 أو CF ،API CF-4 :مرتبة الزيت

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
مـن األفضـل اختيـار SAE 5W-30 لتحقيق 
االقتصـاد في اسـتهالك الوقـود واألداء العالي 

لالنطالق بالسيارة في الجو البارد.
إذا قمـت باسـتعمال زيـت المحرك مـن النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلـى اللزوجة 
في الجو الشديد البرودة، قد يكون من الصعب 
بـدء تشـغيل المحـرك. فـي مثـل هـذه الحالة، 
يوصـى باسـتعمال زيـت المحـرك مـن النـوع 

.SAE 5W-30

مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 
الزيت في المرة التالية

°م-١٨-٢٧١٠١٢

مفضل

كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:
تتـم إضافـة عالمـة DL-0 الخاصـة بالمنظمة 
للسـيارات  القياسـية  للمواصفـات  اليابانيـة 
الزيـت  حاويـات  بعـض  إلـى   (JASO)
لمسـاعدتك على اختيار نوع الزيت المناسـب 

لسيارتك.



٦٢٩ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

لزوجة الزيت (5W-30 مشروح كمثال هنا):
الجزء 5W من 5W-30 يشـير إلى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشـغيل المحرك بسهولة • 

في الجو البارد. الزيوت ذات رقم أقل من الرقم المعين على يسـار الحرف W تجعل بدء تشـغيل 
المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 من 5W-30 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة الزيت مرتفعة. • 
قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل السيارة بسرعات 

عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.
 (١*EURO IV لموديالت) محرك الديزل

سعة الزيت 
(التصريف وإعادة التعبئة – مراجعة*٢)

مع المصفاة
بدون المصفاة

L 9.2 (٩٫٢ لتر)
L 8.2 (٨٫٢ لتر)

*١:   EURO IV هـو مقيـاس االنبعاثات. عندما ال تكون متأكداً من أن سـيارتك تسـتوفي المقاييـس المتعلقة به، 
اتصل بوكيل لكزس.

*٢:   تعتبر سعة زيت المحرك المذكورة أعاله دليالً فقط يتم استعماله عند تغيير زيت المحرك. قم بتسخين المحرك 
وإيقاف تشغيله وانتظر ألكثر من ٥ دقائق ثم افحص مستو الزيت على عصا القياس.

اختيار زيت المحرك ■
زيت المحرك األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Motor Oil“ مستعمل في سيارتك لكزس. 
قـم باسـتعمال زيت المحرك األصلي مـن لكـزس ”Toyota Genuine Motor Oil“ أو ما يعادله 

لترضية المرتبة واللزوجة الموضحتين أدناه.
JASO DL-0 أو B5 ،B4 ،ACEA B3 أو CF ،API CF-4 :مرتبة الزيت

:(SAE) اللزوجة الموصى بها
مـن األفضـل اختيـار SAE 5W-30 لتحقيق 
االقتصـاد في اسـتهالك الوقـود واألداء العالي 

لالنطالق بالسيارة في الجو البارد.
إذا قمـت باسـتعمال زيـت المحرك مـن النوع 
SAE 10W-30 أو مـن نـوع أعلـى اللزوجة 
في الجو الشديد البرودة، قد يكون من الصعب 
بـدء تشـغيل المحـرك. فـي مثـل هـذه الحالة، 
يوصـى باسـتعمال زيـت المحـرك مـن النـوع 

.SAE 5W-30

°م-١٨-٢٧١٠٧

مفضل

مستو درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير 
الزيت في المرة التالية



٨-١. المواصفات٦٣٠

كيفية قراءة بطاقات حاويات الزيت:
تتـم إضافـة عالمـة DL-0 الخاصـة بالمنظمة 
للسـيارات  القياسـية  للمواصفـات  اليابانيـة 
الزيـت  حاويـات  بعـض  إلـى   (JASO)
لمسـاعدتك على اختيار نوع الزيت المناسـب 

لسيارتك.

لزوجة الزيت (5W-30 مشروح كمثال هنا):
الجزء 5W من 5W-30 يشـير إلى خاصية الزيت التي تمكنك من بدء تشـغيل المحرك بسهولة • 

في الجو البارد. الزيوت ذات رقم أقل من الرقم المعين على يسـار الحرف W تجعل بدء تشـغيل 
المحرك أكثر سهولة في الجو البارد.

الرقم 30 من 5W-30 يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما تكون درجة حرارة الزيت مرتفعة. • 
قد يكون الزيت العالي اللزوجة (الزيت العالي القيمة) أكثر مالئمة عند تشـغيل السيارة بسرعات 

عالية أو عند قيادة السيارة بكامل الحمولة.



٦٣١ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

نظام التبريد

السعة (مرجع)
16.2L (١٦٫٢ لتر)محرك البنزين

L 17.6 (١٧٫٦ لتر)محرك الديزل

نوع سائل تبريد المحرك

قم باستعمال أي من سوائل تبريد المحرك التالية:
 • “Toyota Super سائل التبريد المحرك من النوع

Long Life Coolant”
سائل تبريد مماثل عالي الجودة بقاعدة إثيلين غليكول • 

غير سيلكاتي غير أميني غير نيتراتي وغير بوراتي يتسم 
بتكنولوجيا حمض-عضوي مهجن طويل األجل

ال تعمد إلى استعمال الماء بمفرده.

نظام اإلشعال (محرك البنزين فقط)
شمعة اإلشعال

النوع
الفجوة

DENSO SK20HR11
mm 1.1 (١٫١ مم)

شمعات اإلشعال المغطاة باإلريديوم ■
ال تعمد إلى استعمال إال شمعات اإلشعال المغطاة باإلريديوم. ال تقم بتعديل الفجوة أثناء عملية ضبط المحرك.

النظام الكهربائي
البطارية

قراءة الكثافة المحددة عندما تكون درجة 
الحرارة C°20 (٢٠ °م):

١٫٢٥٠ – ١٫٢٩٠ عندما تكون البطارية مشحونة كامالً
١٫١٦٠ – ١٫٢٠٠ عندما تكون البطارية مشحونة جزئياً
١٫٠٦٠ – ١٫١٠٠ عندما تكون البطارية فارغة الشحنة

معدالت الشحن
الشحن السريع
الشحن البطيء

١٥ أمبير كحد أقصى
٥ أمبير كحد أقصى



٨-١. المواصفات٦٣٢

التروس التفاضلية
سعة الزيت

التروس التفاضلية األمامية
التروس التفاضلية الخلفية

L 1.90 (١٫٩٠ لتر)
L 4.20 (٤٫٢٠ لتر)

نوع الزيت ولزوجته
زيت التروس التفاضلية األصلي من تويوتا 

 Toyota Genuine Differential Gear Oil LT
75W-85 GL-5 أو ما يعادله

 “Toyota Genuine Differential Gear تمـت تعبئة سـيارتك لكزس بالزيـت األصلي مـن تويوتـا
”Oil في المصنع. 

قـم باسـتعمال الزيـت”Toyota Genuine Differential Gear Oil“ المصـادق عليـه من لكزس أو 
مـا يعادلـه في الجـودة لتلبية المواصفـات المذكورة أعـاله. يرجى االتصـال بوكيل لكـزس للمزيد من 

التفاصيل.
جهاز نقل الحركة التلقائي

سعة السائل (مرجع)
L 10.1 (١٠٫١ لتر)محرك البنزين

L 11.8 (١١٫٨ لتر)محرك الديزل

السائل األصلي من تويوتا Toyota Genuine ATF WSنوع السائل
تعتبر سعة السائل دليالً فقط.عند الحاجة الى تغيير السائل، قم باالتصال بوكيل لكزس.

نوع سائل جهاز نقل الحركة التلقائي ■
اسـتعمال سـائل جهاز نقل حركة تلقائي غير السـائل األصلـي من تويوتـا ”Toyota Genuine ATF WS“ قد 
يؤدي الى انخفاض في أداء تحويل التروس واهتزاز جهاز نقل الحركة وتلف جهاز نقل الحركة التلقائي المركب 

. في سيارتك أخيراً

جهاز تحويل وضع الدفع
L 1.45 (١٫٤٥ لتر)سعة الزيت

زيت التروس األصلي من تويوتا Toyota Genuine نوع الزيت*
Transfer Gear oil LF أو ما يعادله

SAE 75Wلزوجة الزيت الموصى بها

*:  تمت تعبئة سيارتك لكزس بالزيت األصلي من تويوتا ”Toyota Genuine Transfer Gear oil LF“ في 
المصنع. قم باستعمال الزيت ”Toyota Genuine Transfer Gear oil LF“ المصادق عليه من تويوتا أو ما 

يعادله في الجودة لتلبية المواصفات المذكورة أعاله. يرجى االتصال بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.



٦٣٣ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

الفرامل

ارتفاع الدواسة عن األرضية*
السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليسار 

mm 114 (١١٤ مم) كحد أدنى

السيارات المجهزة بعجلة القيادة على اليمين 
mm 116 (١١٦ مم) كحد أدنى

mm 6 — 1 (١ – ٦ مم)الحركة الحرة للدواسة

SAE J1703 أو FMVSS No. 116 DOT 3نوع السائل

*:  ارتفاع الدواسة األدنى عن األرضية عند ضغطها بقوة N 490 (٥٠ كجم ق) أثناء دوران المحرك

تشحيم الشاسيه

أعمدة نقل الطاقة 
الحركية

شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من النوع NLGI No.2تركيبة ذات أذرع شعاعية

مقرن انزالقي
شحم الشاسيه بقاعدة موليبدنوم - ليثيوم ثاني الكبريتيد من 

النوع NLGI No.2 أو شحم الشاسيه بقاعدة ليثيوم من 
NLGI No.2 النوع

عجلة القيادة
أقل من mm 30 (٣٠ مم)الحركة الحرة

سائل جهاز نقل الحركة التلقائي DEXRON® II/IIIنوع سائل جهاز التوجيه اآللي

جهاز التعليق
سائل جهاز التعليق الذي يتحكم في ارتفاع السيارة بصورة فعالة AHCنوع السائل



٨-١. المواصفات٦٣٤

اإلطارات والعجالت
إطارات مقاسها ٢١ بوصة 

275/50R21 113V XLمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات
(ضغط نفخ اإلطار الموصى به 

( عندما يكون اإلطار بارداً

سرعة السيارة
 kPa اإلطار األمامي

 (كجم·ق/سم٢ أو بار، 
رطل بالبوصة٢)

 kPa اإلطار الخلفي
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)
 160 km/h أعلى من

(١٦٠ كم/ساعة)
230 (2.3, 33)

((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)
280 (2.8, 41)

((٢٫٨، ٤١) ٢٨٠)
 160 km/h

(١٦٠ كم/ساعة) 
أو أقل

230 (2.3, 33)
((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)

230 (2.3, 33)
((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)

1/2J 8 × 21مقاس العجلة

N•m 131 (١٣٫٤ كجم ق·متر)عزم التدوير لشد صامولة العجلة

إطارات مقاسها ٢٠ بوصة 
285/50R20 112Vمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات
(ضغط نفخ اإلطار الموصى به 

( عندما يكون اإلطار بارداً

سرعة السيارة
 kPa اإلطار األمامي

 (كجم·ق/سم٢ أو بار، 
رطل بالبوصة٢)

 kPa اإلطار الخلفي
(كجم·ق/سم٢ أو بار، 

رطل بالبوصة٢)
 160 km/h أعلى من

(١٦٠ كم/ساعة)
230 (2.3, 33)

((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)
260 (2.6, 38)

((٢٫٦، ٣٨) ٢٦٠)
 160 km/h

(١٦٠ كم/ساعة) 
أو أقل

230 (2.3, 33)
((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)

230 (2.3, 33)
((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)

1/2J 8 × 20مقاس العجلة

N•m 131 (١٣٫٤ كجم ق·متر)عزم التدوير لشد صامولة العجلة



٦٣٥ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

إطارات مقاسها ١٨ بوصة 
285/60R18 116Vمقاس اإلطار

ضغط نفخ اإلطارات
(ضغط نفخ اإلطار الموصى به 

( عندما يكون اإلطار بارداً

 kPa اإلطار األمامي
(كجم·ق/سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)

 kPa اإلطار الخلفي
(كجم·ق/سم٢ أو بار، رطل 

بالبوصة٢)
230 (2.3, 33)

((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)
230 (2.3, 33)

((٢٫٣، ٣٣) ٢٣٠)
8J × 18مقاس العجلة

N•m 131 (١٣٫٤ كجم ق·متر)عزم التدوير لشد صامولة العجلة

الشهادة ■
اإلطـارات المركبة على هذه السـيارة متوافقة مـع متطلبات المعيار الهنـدي IS 15633 والقانون 95 الموصوف 

.1989 (CMVR) وفقاً لقوانين السيارات المركزية
لمبات المصابيح

النوعالقدرة بالواطلمبات المصابيح
أ٢١مصابيح الضباب الخلفية*الخارجية

أ: اللمبات التي على شكل اإلسفين
*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٨-١. المواصفات٦٣٦

المعلومات عن الوقود
محرك البنزين ◆

السيارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي* واليمن واألردن ولبنان والعراق 
ال ينبغي استعمال إال البنزين غير المعالج بالرصاص في سيارتك.

للحصـول على أداء المحـرك المثالي، قم باختيار البنزين العالي الجودة غير المعالج بالرصاص ذي 
رقم األوكتان بالبحث ٩٥ أو أعلى.

إذا لـم تتمكـن من الحصـول على البنزيـن العالي الجـودة، يمكنك اسـتعمال البنزين غيـر المعالج 
بالرصاص ذي رقم األوكتان بالبحث ٩١ كحد أدنى.

للسيارات الخاصة بماليزيا 
ال ينبغي استعمال إال البنزين غير المعالج بالرصاص في سيارتك.

للحصـول على أداء المحـرك المثالي، قم باختيار البنزين العالي الجودة غير المعالج بالرصاص ذي 
رقم األوكتان بالبحث ٩٥ أو أعلى.

إذا لـم تتمكن من الحصول على هذا النوع من البنزين العالي الجودة، يمكنك اسـتعمال البنزين غير 
 . المعالج بالرصاص ذي رقم األوكتان بالبحث ٩١ كحد أدنى مؤقتاً

باسـتثناء السـيارات الخاصة بدول مجلس التعـاون الخليجي* واليمـن واألردن ولبنان والعراق  
وماليزيا

ال ينبغي استعمال إال البنزين غير المعالج بالرصاص في سيارتك.
للحصـول على أداء المحـرك المثالي، قم باختيار البنزين العالي الجودة غير المعالج بالرصاص ذي 

رقم األوكتان بالبحث ٩١ أو أعلى.
*:  المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر ودولة الكويت

محرك الديزل ◆
السيارات المجهزة بنظام إعادة توزيع غاز العادم المتولد من وقود الديزل 

ينبغي عدم استعمال إال وقود الديزل المزود برقم السيتين ٤٨ أو أعلى.
  السيارات غير المجهزة بنظام إعادة توزيع غاز العادم المتولد من وقود الديزل (ارتفاع من مستو

سطح البحر أقل من m 1500 (١٥٠٠ متر))
ينبغي عدم استعمال إال وقود الديزل المزود برقم السيتين ٤٤ أو أعلى.

  السيارات غير المجهزة بنظام إعادة توزيع غاز العادم المتولد من وقود الديزل (ارتفاع من مستو
سطح البحر أعلى من m 1500 (١٥٠٠ متر))

ينبغي عدم استعمال إال وقود الديزل المزود برقم السيتين ٤٨ أو أعلى.



٦٣٧ ٨-١. المواصفات

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

استعمال البنزين الممزوج باإليثانول في محرك البنزين ■
تسمح لكزس باستعمال البنزين الممزوج باإليثانول عندما يكون تركيز اإليثانول بنسبة ١٠% كحد أقصى. تأكد من 

استعمال البنزين الممزوج باإليثانول ذي رقم األوكتان بالبحث المذكور أعاله.
استخدام الوقود الممزوج بوقود الديزل الحيوي في محرك الديزل (للسيارات الخاصة بإندونيسيا) ■

توصـي شـركة لكزس باسـتخدام وقود الديزل الممـزوج بوقود الديـزل الحيـوي FAME (B5) بتركيز ٥% كحد 
أقصى.

إذا تم تشغيل المحرك باستعمال وقود الديزل الممزوج بوقود الديزل الحيوي FAME (B5) بتركيز أكثر من ٥%، 
قد تصبح الفواصل الزمنية الستبدال مصفاة الوقود أقصر من المعتاد.

إذا كنت تعتزم قيادة السيارة في دول أجنبية ■
قد ال يتوافر وقود الديزل المنخفض الكبريت، لذا يرجى سؤال الوكيل القريب منك حول توفر الوقود.

إذا صدر صوت قرقعة من محرك سيارتك ■
استشر وكيل لكزس. ●
قـد تالحـظ أحيانا صوت قرقعة خفيفـة لفترة قصيرة أثناء التسـارع أو القيادة على طريق صاعـد. هذا أمر عادي  ●

وليس هناك داع للقلق.

مالحظة حول نوعية الوقود ■
ال تقم باستعمال وقود غير مناسب. ألن استعمال وقود غير مناسب سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحرك. ●
محـرك البنزين: ال تسـتخدم البنزين الذي يحتوي على مواد إضافيـة معدنية كالمنغنيز أو الحديد أو الرصاص  ●

مثالً ألنه قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحرك أو بنظام التحكم بغاز العادم.
محرك البنزين: ال تقم بإضافة مواد إضافية متوفرة في األسواق للوقود إذا كانت تتضمن مواداً معدنية. ●
محـرك البنزيـن: ال تقم باسـتعمال البنزين الممـزوج بالميثانول مثـل M15 أو M85 أو M100. اسـتعمال  ●

البنزين الذي يحتوي على الميثانول قد يؤدي إلى تعرض المحرك للتلف أو وقوع خلل فيه.



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٣٨

مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب

تتسـم سـيارتك بعدد من المزايـا اإللكترونية التي يمكـن إعدادها لتالئم تفضيالتك الشـخصية. يمكن 
 Remote Touch تغيير تهيئات هذه المزايا باسـتعمال شاشـة العرض المتعددة المعلومات أو شاشة

أو لد وكيل لكزس.

مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب
■ Remote Touch التغيير باستخدام شاشة

.Remote Touch على وحدة التحكم عن بعد “MENU” اضغط الزر  ١
. اختر  على شاشة  واختر   ٢

يمكن تغيير التهيئات المختلفة. لمعرفة التفاصيل، راجع قائمة التهيئات التي يمكن تغييرها.
تغيير التفضيالت باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

. اضغط الجزء  أو  من مفتاح التحكم بالعداد الختيار   ١
اضغـط الجزء  أو  من مفتـاح التحكم بالعداد واختر البند المرغوب أو التهيئة المرغوبة   ٢

. ثم اضغط 
. للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط 



٦٣٩ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

مزايا إعداد سيارتك حسب الطلب
عنـد قيامك بإعداد بعـض الوظائف، قد يتم تغيير تهيئات وظائف أخر فـي نفس الوقت. قم باالتصال 

بوكيل لكزس للمزيد من التفاصيل.
Remote Touch التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال شاشة  

التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات  
التهيئات التي يمكن تغييرها من قبل وكيل لكزس  

معنى الرموز: O = متوفر، — = غير متوفر
النظام الذكي للدخول في السيارة وبدء التشغيل (← ص ١٥٠) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
النظام الذكي للدخول في السيارة 

O—Oإيقافتشغيلوبدء التشغيل

فك تأمين األبواب بواسطة النظام 
الذكي للدخول في السيارة وبدء 

التشغيل
O—Oجميع األبوابباب السائق

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (← ص ١٢٦) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O——إيقافتشغيلوحدة التحكم عن بعد الالسلكية

عملية فك التأمين

يتم فك تأمين باب 
السائق في مرحلة 

واحدة ويتم فك تأمين 
 جميع األبواب األخر

في مرحلتين

يتم فك تأمين جميع 
األبواب في مرحلة 

O—Oواحدة



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٤٠

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

فتح/إغالق الباب الخلفي اآللي*١ 
باستعمال المفتاح  الموجود 

على وحدة التحكم عن بعد 
الالسلكية

للفتح: ضغطه لثانية 
واحدة عندما يكون 

الباب الخلفي غير مؤمن
لإلغالق: ضغطه لمدة 

ثانية واحدة

إيقاف

——O

للفتح: ضغطه لمدة 
قصيرة مرة واحدة عندما 

يكون الباب الخلفي 
على وضع فك التأمين
لإلغالق: ضغطه لمدة 

قصيرة مرة واحدة
للفتح: ضغطه مرتين 

عندما يكون الباب 
الخلفي على وضع فك 

التأمين
لإلغالق: ضغطه مرتين
للفتح: ضغطه مرتين*٢
لإلغالق: ضغطه مرتين

للفتح: ضغطه لمدة ثانية 
واحدة*٢

لإلغالق: ضغطه لمدة 
ثانية واحدة

فك تأمين الباب عند فتح الباب 
الخلفي اآللي*١ باستعمال المفتاح 

 الموجود على وحدة التحكم 
عن بعد الالسلكية*٣

O——الباب الخلفيجميع األبواب

O——إيقافتشغيلنظام التحذير (وضع التحذير)*١

*١:  إذا كانت سيارتك مجهزة به

*٢:  هذه التهيئة تمكنك من فتح الباب الخلفي اآللي سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن.

*٣:  هذه الوظيفة متوفرة فقط عند اختيار التهيئة الشخصية التي تمكنك من فتح الباب الخلفي اآللي سواء كان مؤمناً 
أو غير مؤمن. (انظر *٢ أعاله.)



٦٤١ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

النظام الذكي للدخول في السـيارة وبدء التشـغيل (← ص ١٥٠) ووحدة التحكم عن بعد الالسـلكية  ■
(← ص ١٢٦)

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
اضات تحذير  إشارة التشغيل (ومّ

O—Oإيقافتشغيلالخطر)*

ضبط مستو صوت التأكيد الصادر 
إيقاف٥عند تأمين أو فك تأمين السيارة*

O—O ١ إلى ٧
وظيفة التحذير من الباب المفتوح 

O——إيقافتشغيل(عند تأمين السيارة)

الوقت حتى تشغيل وظيفة تأمين 
األبواب التلقائي عند عدم فتح الباب 

بعد فك تأمينه
٦٠ ثانية٣٠ ثانية

——O
١٢٠ ثانية

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها

تأمين الباب (← ص ١٣٢) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

فك التأمين باستعمال المفتاح 
الميكانيكي

يتم فك تأمين باب 
السائق في مرحلة 

واحدة ويتم فك تأمين 
 جميع األبواب األخر

في مرحلتين

يتم فك تأمين جميع 
األبواب في مرحلة 

واحدة
——O

تأمين األبواب تلقائياً باكتشاف سرعة 
O—Oإيقافتشغيلالسيارة

تأمين جميع األبواب عند تحريك 
ذراع تبديل السرعات إلى وضع غير 

P وضع االنتظار
O—Oتشغيلإيقاف

فك تأمين جميع األبواب عند 
تحريك ذراع تبديل السرعات إلى 

P وضع االنتظار
O—Oتشغيلإيقاف

فك تأمين جميع األبواب عند فتح 
O—Oتشغيلإيقافباب السائق*

*: تختلف التهيئة المبدئية وفقاً للبلدان.



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٤٢

الباب الخلفي اآللي* (← ص ١٣٩) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

احتفاظ بمفتاح تشغيل مفتاح الباب الخلفي اآللي
مضغوطاً

ضغط المفتاح قليالً مرة 
O——واحدة

O——تشغيلإيقاف*إشارة التشغيل

وظيفة الفتح التلقائي لزر فاتح الباب 
O——إيقافتشغيلالخلفي

يصدر صوت التحذير من بدء التشغيل.  :*
بعـض الموديالت: ال يصدر صوت التحذير من بدء التشـغيل (حركة واحـدة) المتصل بوحدة التحكم عن بعد   

الالسلكية.
النوافذ اآللية (← ص ١٨٦) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
التشغيل (إغالق) المتصل بالمفتاح 

O——تشغيلإيقافالميكانيكي*

التشغيل (فتح) المتصل بالمفتاح 
O——تشغيلإيقافالميكانيكي*

التشغيل (إغالق) المتصل بوحدة 
O——تشغيلإيقافالتحكم عن بعد*

التشغيل (فتح) المتصل بوحدة 
O——تشغيلإيقافالتحكم عن بعد*

O——إيقافتشغيلصوت التحذير من فتح النوافذ اآللية 
يتم إصدار صوت إشاري عند 

تشغيل النوافذ اآللية باستعمال وحدة 
التحكم عن بعد الالسلكية

O——إيقافتشغيل

*: يتم تغيير تهيئات نافذة السقف باالشتراك مع تغيير تهيئات النوافذ اآللية.



٦٤٣ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

النافذة السقفية*١ (← ص ١٨٩) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

التشغيل (فتح) المتصل بالمفتاح 
O——تشغيلإيقافالميكانيكي*٢

التشغيل (إغالق) المتصل بالمفتاح 
O——تشغيلإيقافالميكانيكي*٢

تشغيل مكونات النافذة السقفية 
O——إمالة فقطتزليق فقطالمتصل بالمفتاح الميكانيكي

التشغيل (فتح) المتصل بوحدة 
O——تشغيلإيقافالتحكم عن بعد*٢

التشغيل (إغالق) المتصل بوحدة 
O——تشغيلإيقافالتحكم عن بعد*٢

تشغيل المكونات المتصل بوحدة 
O——إمالة فقطتزليق فقطالتحكم عن بعد الالسلكية

صوت التحذير من كون النافذة 
O——إيقافتشغيلالسقفية مفتوحة

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به.

*٢: يتم تغيير تهيئات النوافذ اآللية باالشتراك مع تغيير تهيئات نافذة السقف.



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٤٤

نظام التحكم في اإلضاءة تلقائياً (← ص ٢٣١) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O—O-٢ إلى ٢عاديةحساسية مستشعر الضوء
المدة المنقضية قبل إضاءة المصابيح 

* O——طويلةعاديةاألمامية الرئيسية تلقائياً

O——إيقافتشغيلالتحكم بإضاءة مصباح الترحيب

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها

ماسحة وغسالة النافذة الخلفية (← ص ٢٥٢) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
O——إيقافتشغيلالوظيفة المانعة للتقطر

تشغيل ماسحة النافذة الخلفية 
O——إيقافتشغيلالمتصل بالغسالة

التشغيل المتصل عند ضبط ذراع 
تبديل السرعات على وضع الرجوع 

R للخلف
O——إيقافتشغيل

عدد مرات التشغيل المتصل عند 
ضبط ذراع تبديل السرعات على 

R وضع الرجوع للخلف
O——مستمرمرة واحدة



٦٤٥ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

اإلضاءة (← ص ٤٥٧) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O——إيقافتشغيلالتحكم بإضاءة المصابيح الداخلية

المدة المنقضية قبل انطفاء المصابيح 
١٥ ثانيةالداخلية

إيقاف
O—O ٧٫٥ ثانية

٣٠ ثانية
وظيفة اإلضاءة بعد ضبط مفتاح 

O——إيقافتشغيلتشغيل المحرك على وضع اإليقاف

O——إيقافتشغيلالتشغيل عند فك تأمين األبواب
وظيفة اإلضاءة عند اقترابك من 

السيارة مع كون المفتاح االلكتروني 
عندك (حين يكون مفتاح المصباح 

الداخلي مضبوطا على وضع الباب)
O——إيقافتشغيل

O——إيقافتشغيلمصباح ذراع تبديل السرعات
O——إيقافتشغيلإضاءة منطقة األقدام

التحكم بإضاءة مصابيح إطار الباب 
O——إيقافتشغيلومصابيح منطقة األقدام

O——إيقافتشغيلمصابيح إطار الباب
تشغيل مصابيح منطقة األقدام 

/غير ممكن، وذلك  الخارجية ممكناً
عند اقترابك من السيارة مع كون 

المفتاح اإللكتروني عندك
O——إيقافتشغيل

تشغيل مصابيح منطقة األقدام 
/غير ممكن، وذلك  الخارجية ممكناً

عند فك تأمين األبواب باستعمال 
مفتاح تأمين الباب اآللي

O——إيقافتشغيل

تشغيل مصابيح الدرجة عند اقترابك 
من السيارة عندما يكون المفتاح 

اإللكتروني عندك
O——إيقافتشغيل



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٤٦

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
تشغيل مصابيح الدرجة عند فك 

تأمين األبواب باستعمال مفتاح تأمين 
الباب اآللي

O——إيقافتشغيل

تشغيل مصابيح الدرجة عند فتح أحد 
O——إيقافتشغيلاألبواب

حساسية مستشعر الضوء المحيط 
بالسيارة التي يتم استعمالها لتعتيم 

أضواء العدادات وغيرها
O——-٢ إلى ٢عادية

حساسية مستشعر الضوء المحيط 
بالسيارة التي يتم استعمالها لزيادة 
سطوع أضواء العدادات وغيرها

O——-٢ إلى ٢عادية

مستشعر المساعدة على صف سيارة لكزس (← ص ٣١٧) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

المسافة التي يمكن للمستشعر 
األمامي األوسط اكتشاف العوائق 

الموجودة فيها
O—Oقصيرةطويلة

المسافة التي يمكن للمستشعر 
الخلفي األوسط اكتشاف العوائق 

الموجودة فيها
O—Oقصيرةطويلة

مستو صوت التحذير (يمكن ضبط 
١O—O إلى ٣٥مستو صوت التحذير)

تهيئة شاشة العرض (أثناء تشغيل 
مستشعر المساعدة على صف سيارة 

لكزس)
عرض جميع 
O—Oإطفاء الشاشةالمستشعرات



٦٤٧ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

نظام تكييف الهواء التلقائي (← ص ٤٣٦) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O—O-٣ إلى ٣عاديةحساسية مستشعر غاز العادم
تشغيل مفتاح الوضع التلقائي 

O—Oيدويتلقائيالخاص بنظام تكييف الهواء 

عملية التحويل بين وضعي إدخال 
الهواء الخارجي وإعادة توزيع الهواء 

بداخل المقصورة المتصلة بتشغيل 
“AUTO” المفتاح

O—Oيدويتلقائي

ذاكرة موضع القيادة (← ص ١٧٠) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

تحريك مقعد السائق عند الخروج 
إيقافعاديةمن السيارة

O—O جزئي
ضبط موضع القيادة المحفوظ في 

O——جميع األبوابباب السائقالذاكرة تلقائياً عند فك تأمين األبواب

نظام التحذير (← ص ٨٧) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

ضبط حساسية مستشعر التطفل 
O——منخفضةعاديةعندما تكون أية النوافذ مفتوحة

اإللغاء عند استعمال المفتاح 
O——تشغيلإيقافالميكانيكي لفك التأمين*

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٤٨

المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (← ص ١٨٢) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

متصلة بتأمين وفك عملية الثني/التمديد التلقائي
تأمين األبواب

إيقاف
——O متصلة بتشغيل مفتاح 

تشغيل المحرك
أجهزة تدفئة المقعد وأجهزة التهوية* (← ص ٤٥٣) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة
ضبط درجة حرارة أجهزة تدفئة 

المقاعد األمامية أو سرعة مروحة 
التهوية عند التشغيل التلقائي (يمكن 
ضبط كل من المقاعد بشكل خاص)

المستو ١ (منخفض) المستو ٣ (قياسي)
O—Oإلى المستو ٥ (عال)

ضبط درجة حرارة أجهزة تدفئة 
مقاعد الصف الثاني أو سرعة مروحة 
التهوية أثناء التشغيل التلقائي (يمكن 
ضبط كل من المقاعد بشكل خاص)

المستو ١ (منخفض) المستو ٣ (قياسي)
O—Oإلى المستو ٥ (عال)

*: إذا كانت سيارتك مجهزة بها

جهاز تدفئة عجلة القيادة* (← ص ٤٥٣) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O—Oإيقافتشغيلتدفئة عجلة القيادة تلقائيا
الوقت حتى إيقاف تدفئة عجلة 

المستو ١ (قصير) إلى المستو ٣ (قياسي)القيادة تلقائيا
O—Oالمستو ٥ (طويل)

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٦٤٩ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

نظام الشعاع العالي التكيفي AHS*١ (← ص ٢٣٥) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

O——إيقاف*٢تشغيلنظام الشعاع العالي التكيفي

النطاق الذي ال يتم إضاءته باألشعة 
العالية حول السيارة الموجودة 

أمامك
عادي

ضيق
——O واسع

تعديل سطوع األشعة العالية 
والمنطقة المضاءة بها وفقا لسرعة 

السيارة

يتم تشغيل الوظيفة حين 
تكون سرعة السيارة 
 15 km/h حوالي

(١٥ كم/ساعة) أو 
أعلى.

يتم تشغيل الوظيفة حين 
تكون سرعة السيارة 
 30 km/h حوالي
(٣٠ كم/ساعة) أو 

أعلى.
——O يتم تشغيل الوظيفة حين 

تكون سرعة السيارة 
 80 km/h حوالي
(٨٠ كم/ساعة) أو 

أعلى.
تعديل شدة األشعة العالية أثناء 

القيادة على منعطف (إضاءة المنطقة 
التي تسير السيارة إلى اتجاهها بشكل 

أكثر سطوعا)
O——إيقافتشغيل

تعديل نطاق إضاءة األشعة 
المنخفضة وفقا للمسافة التي 

تفصلك عن السيارة الموجودة 
أمامك

O——إيقافتشغيل

*١: إذا كانت سيارتك مجهزة به

*٢: يتم تشغيل المصابيح األمامية الرئيسية تحت تحكم نظام الشعاع العالي التلقائي. (← ص ٢٤٠)



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٥٠

إعداد وضع القيادة حسب الطلب (← ص ٣١٤) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

إيكولوجيمستو عاديأجهزة توليد ونقل الطاقة الحركية
O—— وضع تعزيز الطاقة

رياضيمستو عاديالشاسيه
O—— مريح

——Oإيكولوجيمستو عادينظام تكييف الهواء التلقائي
ذراع إشارة االنعطاف (← ص ٢٢٧) ■

التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

عدد ومضات مصباح إشارة 
االنعطاف تلقائياً عند تحريك ذراع 

إشارة االنعطاف إلى الموضع األول 
أثناء تغيير خط السير

٣

٤

——O

٥
٦
٧

إيقاف



٦٥١ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

شاشة العرض المتعددة المعلومات (← ص ١٠٥) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

—O—*٢اإلنجليزيةاللغة*١
km (L/100km) الوحدات*١

(كم (لتر/١٠٠ كم))
 km (km/L)
—OO(كم (كم/لتر))

—O—إيقافتشغيلضوء مؤشر القيادة اإليكولوجية
معلومات وضع تهيئات المفتاح 

القيادة ١
شاشة الحالة 
—O—المرغوبة*٣

بنود معلومات القيادة المعروضة 
على الشاشة األولى من 

(معلومات وضع القيادة ١)

استهالك الوقود الحالي
٤*—O— معدل االقتصاد في 

استهالك الوقود 
(بعد إعادة الضبط)

بنود معلومات القيادة المعروضة 
على الشاشة الثانية من 

(معلومات وضع القيادة ٢)

(المد) المسافة
٤*—O— معدل السرعة 

(بعد إعادة الضبط)
العرض على شكل الساعة 

١٢ ساعة 
العرض على شكل 

—O—٢٤ ساعة 
—O—إيقافتشغيلالشاشة المنبثقة
—OOاللون ٢اللون ١اللون التوجيهي

*١: تختلف التهيئة المبدئية وفقاً للبلدان.

*٢: الفرنسية واإلسبانية واأللمانية واإليطالية والروسية والتركية والصينية والعربية واليابانية

*٣: ال يمكن تسجيل بعض شاشات الحاالت (مبينة على شاشة العرض المتعددة المعلومات)

*٤:  بنـدان من البنود التالية: اسـتهالك الوقـود الحالي، معدل االقتصاد في اسـتهالك الوقود (بعـد إعادة الضبط)، 
معـدل االقتصاد في اسـتهالك الوقـود (بعد إعادة تعبئة الوقود)، معدل االقتصاد في اسـتهالك الوقود (بعد بدء 
التشغيل)، معدل سرعة السيارة (بعد إعادة الضبط)، معدل سرعة السيارة (بعد بدء التشغيل)، المسافة (مسافة 
القيادة الممكنة)، المسـافة (بعد بدء التشـغيل)، المدة المنقضية (بعد إعادة الضبط)، المدة المنقضية (بعد بدء 

التشغيل)، الفراغ



٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب٦٥٢

نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA* (← ص ٢٧٨) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

(اهتزازات عجلة أساليب التحذير
—O—(صوت التحذير)القيادة)

—O—عاليةعاديةحساسية نظام التحذير
—O—إيقافتشغيلالتحذير من انحراف السيارة

حساسية نظام التحذير من انحراف 
منخفضةعاديةالسيارة

—O— عالية
*: إذا كانت سيارتك مجهزة به

نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية BSM* (← ص ٣٩٥) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

نظام مراقبة منطقة صعبة الرؤية 
BSM

—O—إيقافتشغيل
وظيفة تحذير حركة المرور الخلفية 

RCTA
—O—إيقافتشغيل

سطوع مؤشر مرآة الرؤية الخلفية 
O—Oمظلمساطعالخارجية

توقيت تشغيل وظيفة التحذير عند 
وجود السيارة التي تقترب من 

سيارتك (وظيفة مراقبة المنطقة 
الصعبة الرؤية BSM فقط)

متوسط

مبكر

O—O

متأخر
فقط عند وجود سيارة 

في المنطقة الصعبة 
الرؤية

مستو الصوت اإلشاري الخاص 
بوظيفة تحذير حركة المرور الخلفية 

RCTA
٢ المستو

١ المستو
O—O

٣ المستو
*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٦٥٣ ٨-٢. إعداد سيارتك حسب الطلب

يارة
الس

ات 
صف

موا

٨

وظيفة العرض العلوي HUD* (← ص ١١٥) ■
التهيئة الشخصيةالتهيئة المبدئيةالوظيفة

عرض دعم القيادة 
—O—إيقافتشغيل(نظام توجيه السيارة*)

عرض دعم القيادة 
—O—إيقافتشغيل(نظام المساعدة على القيادة*)

عرض دعم القيادة 
—O—إيقافتشغيل(البوصلة*)

عرض دعم القيادة 
—O—إيقافتشغيل(نظام الصوت*)

*: إذا كانت سيارتك مجهزة به

إعداد السيارة حسب الطلب ■
عندما يكون النظام الذكي لدخول السـيارة وبدء التشـغيل على وضع اإليقاف، ال يمكن اختيار وظيفة فك تأمين  ●

الباب.
إذا لم يتم فتح األبواب بعد فك تأمينها ثم تمت إعادة تأمينها تلقائياً، سـتصدر إشـارة إذا كانت إشـارة التشـغيل  ●

.ON (وماضات التحذير من الخطر) أو إشارة التشغيل (صوت التحذير) في وضع التشغيل
عند الضبط باستعمال شاشة العرض المتعددة المعلومات ■

عند اسـتعمال المفاتيح المركبة في السـيارة لضبط بند يمكن برمجته باسـتعمال الشاشة اللمسية، لن يتم تغيير البند 
المعروض على الشاشة اللمسية على الفور.

، سـتتغير شاشـة العـرض عند ضبط مفتاح تشـغيل  إذا تـم ضبـط مفتاح تشـغيل المحـرك على وضع اإليقاف أوالً
المحرك على وضع التشغيل IGNITION ON مرة ثانية.

■ Remote Touch عند الضبط باستخدام شاشة
 .P قـم بإيقاف السـيارة في مكان آمن وتعشـيق فرامل االنتظار وتحريك ذراع تبديل السـرعات إلـى وضع االنتظار

كذلك، ابق المحرك دائراً أثناء إعداد المزايا حسب الطلب وذلك لتفادي تفريغ شحنة البطارية.

أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب ■
ينبغي أن يكون المحرك دائراً أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب، لذلك تأكد من كون السيارة مصفوفة في 
مكان جيد التهوية. في منطقة مغلقة مثل الكراج، قد يتم تجميع غازات العادم التي تتضمن أول أكسـيد الكاربون 

الضار فيها وقد تدخل في السيارة. قد يؤدي ذلك الى الوفاة أو التسمم بالغاز.

أثناء عملية إعداد سيارتك حسب الطلب ■
لتفادي تفريغ شحنة البطارية، تأكد من كون المحرك دائراًً أثناء عملية إعداد المزايا حسب الطلب.



٨-٣. التمهيد٦٥٤

البنود الواجب تمهيدها

ينبغي تمهيد البند التالي لتشغيل النظام بصورة عادية في حاالت مثل بعد إعادة توصيل البطارية أو تنفيذ 
صيانة السيارة:

المرجععملية التمهيد ضرورية عندالبند

الباب الخلفي اآللي*
بعد إعادة توصيل البطارية أو استبدالها مع • 

كون الباب الخلفي اآللي مفتوحاً
بعد استبدال أي من الفيوزات مع كون • 

الباب الخلفي اآللي مفتوحاً
ص ١٣٩

ص ٣٩٣بعد إعادة توصيل البطارية أو استبدالهاشاشة مراقبة تضاريس مختلفة

نظام تحذير ضغط نفخ اإلطار*
عند تبديل مواضع اإلطارات• 
عند تغيير ضغط نفخ اإلطار بواسطة تغيير • 

سرعة القيادة أو وزن الحمولة، إلخ
عند تغيير حجم اإلطار• 

ص ٥٣٧

ص ٥٢٤بعد تنفيذ تغيير الزيتبيانات تغيير زيت المحرك*
*: إذا كانت سيارتك مجهزة به



٦٥٥
معلومات إضافية

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

بالنسـبة للسيارات المجهزة بنظام توجيه السيارة أو بنظام الوسائط المتعددة، راجع «دليل مالك 
نظـام التوجيه» أو «دليل مالك نظام التوجيه والوسـائط المتعددة» لمعرفة معلومات التجهيزات 

المدرجة أدناه.
نظام التوجيه• 
نظام الصوت/الفيديو• 
نظام التسلية لركاب المقاعد الخلفية• 
النظام الاليدوي (للهاتف الخلوي)• 



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٦٥٦

إذا كان لديك مشكلة، تأكد مما يلي قبل االتصال بوكيل لكزس.

ال يمكن تأمين األبواب أو فك تأمينها أو فتحها أو إغالقها

فقدت المفاتيح
إذا فقـدت المفاتيـح الميكانيكيـة، يمكن طلـب مفاتيح ميكانيكيـة جديدة أصلية مـن وكيل لكزس  ●

لديك. (← ص ١٢٨)
إذا فقدت المفاتيح االلكترونية، فإنه يشير الى زيادة خطر سرقة السيارة الى حد كبير. يرجى االتصال  ●

بوكيل لكزس على الفور. (← ص ١٣١)

ال يمكن تأمين األبواب أو فك تأمينها
هل أن شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني منخفضة أو فارغة؟ (← ص ٥٥٣) ●
هل أن مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON؟ ●

عند تأمين األبواب، اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف. (← ص ٢١٥)
هل يوجد المفتاح االلكتروني داخل السيارة؟ ●

عند تأمين األبواب، تأكد من حمل المفتاح االلكتروني معك.
قد ال تعمل الوظيفة بصورة صحيحة بسبب حالة الموجات الالسلكية الضعيفة. (← ص ١٥٢) ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي
هل تم ضبط وظيفة تأمين الباب لحماية األطفال؟ ●

ال يمكن فتح الباب الخلفي من داخل السيارة عندما تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع 
التشغيل. افتح الباب الخلفي من داخل السيارة ومن ثم قم بإلغاء وظيفة تأمين الباب لحماية 

األطفال. (← ص ١٣٥)

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



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

إذا شعرت بوجود خلل ما

ال يبدأ تشغيل المحرك
هل ضغطت مفتاح تشغيل المحرك مع كون دواسة الفرامل مضغوطة بإحكام؟ (← ص ٢١٤) ●
هل أن ذراع تبديل السرعات في وضع االنتظار P؟ (← ص ٢١٤) ●
هل أن المفتاح االلكتروني في مكان داخل السيارة قابل لالكتشاف؟ (← ص ١٥٠) ●
هل أن عجلة القيادة غير مؤمنة؟ (← ص ٢١٧) ●
هل أن شحنة البطارية المحملة في المفتاح اإللكتروني منخفضة أو فارغة؟ ●

في هذه الحالة، يمكن بدء تشغيل المحرك بأسلوب مؤقت. (← ص ٦٠٦)
هل أن البطارية فارغة الشحنة؟ (← ص ٦٠٨) ●

ال يمكن تحريك ذراع تبديل السرعات من وضع االنتظار P حتى عند ضغط دواسة الفرامل
هل يكون مفتاح تشغيل المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON؟ ●

إذا لم تتمكن من تحرير ذراع تبديل السرعات بضغط دواسة الفرامل مع كون مفتاح تشغيل 
المحرك في وضع التشغيل IGNITION ON (← ص ٢٢٥)



ما الذي ينبغي تنفيذه عندما... (تحري الخلل وإصالحه)٦٥٨

ال يمكن تدوير عجلة القيادة بعد إيقاف دوران المحرك
يتم تأمينها تلقائياً لتفادي سرقة السيارة. (← ص ٢١٦) ●

ال يتم فتح أو إغالق النوافذ بواسطة تشغيل مفاتيح النافذة اآللية
هل ضغطت مفتاح تأمين النوافذ؟ ●

ال يمكن تشغيل النوافذ اآللية غير النافذة بجهة مقعد السائق إذا تم ضغط مفتاح تأمين النوافذ. 
(← ص ١٨٦)

يتم ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع اإليقاف تلقائياً
سـتعمل وظيفـة إيقاف الطاقة تلقائياً إذا ظلت السـيارة في وضع الكماليـات ACCESSORY أو  ●

وضع التشغيل IGNITION ON (عندما يكون المحرك غير دائر) لمدة معينة. (← ص ٢١٦)

يتم إصدار صوت التحذير أثناء القيادة
يومض ضوء التذكير بربط حزام المقعد ●

هل أن حزامي مقعدي السائق والراكب األمامي مشدودان؟ (← ص ٥٨١)
يضيء ضوء إشارة فرامل االنتظار ●

هل تم تحرير فرامل االنتظار؟ (← ص ٢٢٨)
 .وفقاً للحاالت، قد يتم أيضاً إصدار صوت التحذير من األنواع األخر

(← ص ٥٧٩، ٥٨٦)



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

يتم تشغيل نظام التحذير ويتم إصدار صوت من بوق التنبيه
هل فتح أي شخص موجود في السيارة باباً أثناء ضبط نظام التحذير؟ ●

المستشعر يكتشف ذلك ويتم إصدار صوت التحذير. (← ص ٨٧)
 IGNITION ON إليقاف صدور صوت التحذير، اضبط مفتاح تشـغيل المحرك على وضع التشـغيل

أو قم بتشغيل المحرك.

يتم إصدار صوت التحذير عند مغادرة السيارة
هل يوجد المفتاح االلكتروني داخل السيارة أو تكون النافذة السقفية مفتوحة؟ ●

تأكد من الرسالة المعروضة على شاشة العرض المتعددة المعلومات. (← ص ٥٨٦)

يضيء ضوء التحذير أو يتم عرض رسالة التحذير
عند إضاءة ضوء التحذير أو عرض رسالة التحذير، راجع ص ٥٧٩، ٥٨٦. ●

عند وقوع مشكلة

إذا انثقب أحد اإلطارات
قم بإيقاف السيارة في مكان آمن واستبدال اإلطار المثقوب باإلطار االحتياطي. (← ص ٥٩١) ●

أصبحت السيارة منغرزة
قـم بمحاولـة تنفيـذ اإلجـراء الـالزم عندما تكـون السـيارة منغرزة فـي الوحـل أو الطيـن أو الثلج.  ●

(← ص ٦١٥)



٦٦٠
المعلومات الواجب مراجعتها عند تعبئة الوقود

باب فتحة تعبئة الوقود
ص ٢٥٨

ذراع تثبيت غطاء حجيرة المحرك االحتياطي
ص ٥٢٠

ضغط نفخ اإلطارات
ص ٦٣٤

ذراع فك تأمين غطاء حجيرة المحرك
ص ٥٢٠

فاتح باب فتحة تعبئة الوقود
ص ٢٥٨

سعة خزان الوقود 
(مراجعة)

السيارات المجهزة بنظام 
خزان الوقود الفرعي

 138 L (30.3 Imp.gal.)
(١٣٨ لتر (٣٠٫٣ غالون بريطاني))

السيارات غير المجهزة 
بنظام خزان الوقود الفرعي

 93 L (20.4 Imp.gal.)
(٩٣ لتر (٢٠٫٤ غالون بريطاني))

ص ٦٢٣نوع الوقود  
ص ٦٣٤ضغط نفخ اإلطار عندما يكون اإلطار بارداً  

سعة زيت المحرك
ص ٦٢٤(التصريف وإعادة التعبئة - مراجعة)  

ص ٦٢٤نوع زيت المحرك  




