
اعزاءنا زبائن سيارة نيسان،

نتقدم بالشكر الجزيل على اختياركم سيارة نيسان. 
نحن واثقون بأن سيارة نيسان الجديدة سوف تجعلكم تتمتعون بالقيادة بشكل كامل وبرضاء تام.

إن هدف نيسان هو إقتناعكم الكامل بخبرتنا الشاملة في عالم السيارات. 
الحراز هذا الهدف، نتعهد بتوفير الثقة والدعم الشامل، 

باالضافة الى  مواصلة الجهود بتوفير خدمات أكثر جاذبية لتلبية احتياجاتكم.

يشرح هذا الكتيب الضمان ومعلومات الصيانة الخاصة بسيارتك نيسان. 
نحن متأكدون من أن سيارة نيسان هذه تفي بجميع احتياجاتك، 

ونأمل بأن تستعمل هذا الكتيب أفضل استعمال.

نيسان
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ما هو هذا الكتيب وكيفية استعماله؟

تم توفير هذا الكتيب لضمان تمتعك الكامل بسيارة نيسان. سوف يشرح هذا الكتيب الضمان المخصص لسيارتك نيسان، 
باالضافة الى الصيانة المطلوبة للمحافظة على أفضل مستوى ألداء سيارتك نيسان. 

يشرح قسم الضمان معلومات الضمان، ويحتوي بصورة رئيسية على المعلومات المتعلقة بالحاالت المشمولة وغير المشمولة 
بالضمان.

يشرح قسم الصيانة معلومات الصيانة التي تتضمن الصيانة الضرورية وأنواع الصيانة وجدول الصيانة المبرمجة والتي يجب 
استعمالها لتسجيل تاريخ صيانة سيارتك نيسان.

في كل مرة يقوم فيها وكيل نيسان بصيانة سيارتك نيسان، سوف يفحص سجل الصيانة وظروف الضمان لكي نزودك بضمان 
وخدمات صيانة صحيحة. تذّكر ان تزويد خدمة الضمان ترتبط بتنفيذ الصيانة الصحيحة لسيارتك نيسان وفقًا للجدول الزمني 

للصيانة، الذي تم ذكره في قسم الضمان.

نشجعك دائمًا باالحتفاظ بهذا الكتيب في سيارتك نيسان وتسليمه الى المالك الجديد للسيارة في حالة بيعك سيارتك نيسان.
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قسم
الضمان
قسم الضمان
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W-2

تعريف السيارة

العنوان

اسم الوكيل البائع

العنوان

اسم الموزع 

العنوان 

مالحظة
إقرأ هذا الكتيب بعناية وحافظ عليه في سيارتك نيسان. وقدمه لوكيل نيسان المرخص لديك عند الحاجة الى خدمة الضمان. 

ويجب عليك ان تحفظه في سيارتك نيسان عند بيعها الى مالك آخر حتى يتسنى له معرفة ما تبقى من تغطية الضمان.

استبدال عداد السرعة

اسم الوكيل

تاريخ

مسافة 
كمالقيادة

عدد الكيلومترات  
كمعند التسليم 

تاريخ 
التسليم

رقم 
المفتاح

رمز 
التنجيد

رقم 
تعريف السيارة

رمز 
اللون

رقم  
الرخصة

رقم 
المحرك

اسم 
المالك
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W-3

المطلوب من وكيل نيسان البائع تعبئة هذه القسيمة وارسالها بريديا الى موزع نيسان. 
هذه القسيمة تعطي بداية تاريخ سريان الضمان وعدد الكيلومترات.
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W-4

تسجيل الضمان واشعار التسليم 

اشهد بانني استلمت معلومات الضمان، وقد وضح لي وكيل نيسان البائع عن التالي: 
1. ضمان السيارة الجديدة 

2. التشغيل الصحيح لسيارة نيسان
3. الصيانة الدورية 

4. مسؤوليات الصيانة التي تتعلق بالمالك 
لقد قمت بفحص سيارة نيسان عند استالمي لها وظهر لي بانها بحالة مرضية.

توقيع 
المالك

العنوان

اسم الوكيل البائع

مسافة القيادة العنوان
كمعند التسليم 

تاريخ  
التسليم

رقم  
المفتاح

رمز 
التنجيد

رقم
تعريف السيارة

رمز 
اللون

رقم  
الرخصة

رقم  
المحرك

اسم  
المالك
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W-5

معلومات حول ضمان السيارة الجديدة

ما الذي يشمله الضمان

ان شركة نيسان تضمن السيارات حسب المدة المحددة او عدد الكيلومترات 
المحددة، كما هو موضح في كل عنوان وسوف يقوم وكيل نيسان المرخص بتصليح 

او استبدال اية قطع غيار على سيارة نيسان التي ثبتت عدم صالحيتها مجانًا من دون 
المطالبة بتكلفة المواد او اجرة العمل، باستثناء المواد المذكورة في العنوان «ما 

الذي ال يشمله الضمان». 
ي  ي مفعول الضمان من التاريخ الذي يتم فيه تسليم سيارة نيسان الى المشتر يسر

االول او وضعها قيد االستعمال، ايهما اسبق.

ضمان السيارة الجديدة

إن مدة ضمان السيارة الجديدة هو 36 شهراً او 100,000 كم، ايهما اسبق. يشمل 
ضمان السيارة الجديدة جميع قطع الغيار ومكونات سيارة نيسان الجديدة باستثناء 

االطارات وتلك المواد المدرجة تحت العنوان «ما الذي ال يشمله الضمان».  

بالنسبة للبطاريات 12 فولت، وضبط واعادة شحن غاز تبريد مكيف الهواء، تختلف 
مدة الضمان عن ضمان السيارة الجديدة. ان تفاصيل الضمان موضحة تحت العنوان 

«أشياء يجب عليك معرفتها بخصوص ضمان السيارة الجديدة».

ما الذي ال يشمله الضمان

االطارات مشمولة بضمان مستقل. للمزيد من التفاصيل، انظر معلومات حول 1. 
االطارات. 

أية كماليات أو تجهيزات يتم تركيبها بواسطة  أي فرد غير وكيل أو موزع نيسان. 2. 
اي قطع او مصاريف عمالية تتصل مع المطلوب او خدمات الصيانة الموصى بها 3. 

كما هو محدد في دليل مالك السيارة وقسم الصيانة في هذا الكتيب.

خدمة الصيانة العادية مثل ضبط تشغيل المحرك، تنظيف/تلميع السيارة، 4. 
موازنة ومحاذاة العجالت، ضبط زاوية المصابيح االمامية الرئيسية، استبدال 
المصافي والريش المطاطية الخاصة بماسحات الزجاج األمامي والبطاريات 

المحملة في المفتاح ولمبات المصابيح وشمعات اإلشعال ونقاط التالمس 
الخاصة بلوحة توزيع الكهرباء وأحزمة الدفع ومواد التزليق وسائل تبريد المحرك 

واالحذية/الحشيات/االسطوانات/األعضاء الدوارة الخاصة بالفرامل وأقراص 
الكلتش. 

العطل والفشل الناتج عن:5. 
  سوء االستعمال، الحوادث، او السرقة او الحريق (تم تحديد صحة االستعمال

في دليل مالك السيارة الذي بحوزتك.) 
  استعمال وقود/سوائل/مواد تزليق وسخة أو غير مالئمة
  نقص االداء في خدمات الصيانة الصحيحة كما هو محدد في دليل مالك

السيارة وقسم الصيانة في هذا الكتيب
  استعمال قطع غير اصلية من نيسان
 عمليات التعديل/التغيير/التصليح غير الصحيحة
 تسرب غاز غير ناشئ عن عيوب في المواد أو الصنعة
  اهتراء أو تمزق طبيعي بما في ذلك االنبعاجات أو التشظيات أو الخدوش
  ،شظايا االحجار، تساقط المواد الكيمياوية (مطر حامض)، نسغ االشجار

االمالح، البرد، العواصف، العواصف الرملية، البرق، الفيضانات او الظروف 
ى البيئية االخر

 التصليحات التي لم يتم انجازها بواسطة وكيل أو موزع نيسان المرخص
ى. التلف العادي للتنجيد او الطالء او مواد المظهر الخارجي االخر  .6

اية سيارة نيسان تتغير فيها قراءة عداد المسافة الى درجة يصعب بها تحديد   .7
الكيلومترات. 

يء او العرضي مثل حالة فقدان استعمال سيارة نيسان، او تصبح غير  التلف الطار  .8
مالئمة او فقدان قيمتها التجارية.

تكاليف القطع والعمل الناشئة عن تصليح اإلطار المنثقب.  .9
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W-6

ماذا يتوجب عليك عمله

االستعمال، الصيانة والعناية بسيارتك نيسان بشكل صحيح كما ورد في دليل 1. 
مالك السيارة وقسم الصيانة في هذا الكتيب. 

اخذ سيارة نيسان الى وكيل نيسان المرخص لديك خالل ساعات العمل العادية 2. 
على حسابك الخاص لكي يتسنى لك الحصول على خدمات الضمان. 

افحص التنجيد، والطالء او اي تلف في المالمح الظاهرة في الوقت الذي يتم فيه 3. 
استالم سيارة نيسان الجديدة واخبر وكيل نيسان البائع من دون اي تأخير. 

االحتفاظ بسجالت خدمات الصيانة من أجل اإلشارة الى اتمام تنفيذ الصيانة 4. 
الصحيحة.

ما هو دورنا

تتم تصليحات الضمان مجانًا من دون المطالبة بقيمة قطع الغيار او كلفة االيدي 1. 
العاملة (باستثناء البطاريات 12 فولت، في هذه الحالة يجب عليك دفع قيمة 

معينة كما تمت مالحظته في العنوان «اشياء يجب عليك معرفتها بخصوص 
ضمان السيارة الجديدة»). أي قطع يتم استبدالها بقطع جديدة أو مصادق عليها 

بواسطة وكيل نيسان المرخص. تحتاج الى وقت كاف التمام التصليحات بعد 
تسليم سيارة نيسان الى وكيل نيسان المرخص.  

خدمة الفحص المجاني عند بلوغ 1,000 كم سيتم ادائها مجانًا، باستثناء السائل، 2. 
الشحوم والزيوت او مصاريف استبدال مصفاة الزيت.

معلومات حول االطار

  تكون االطارات المركبة اصًال في سيارة نيسان الجديدة مضمونة بواسطة
مصنع االطار. 

  لغرض الحصول على خدمة ضمان االطار، يجب عليك احضار االطار غير القابل
ى تقديمه  للخدمة الى وكيل االطارات المحلي، مالم يشترط بطريقة اخر

مباشرة بواسطة نيسان. 
  سوف يقوم وكيل نيسان بمساعدتك في طلب التعديالت عن طريق الوكيل

المحلي لالطارات اذا دعت الضرورة لذلك. 

اشياء يجب عليك معرفتها بخصوص ضمان السيارة الجديدة 

الضبط
ال تتزامن عادة عمليات الضبط مع استبدال قطع الغيار التي تغطيها فترة الضمان 

للـ 12 شهراً األولى بغض النظر عن مسافة قيادة السيارة.

غاز التبريد لمكيف الهواء
أن مكيف الهواء المثبت في سيارتك نيسان كجهاز أساسي يكون مشموًال ضمن 

الضمان للسيارة الجديدة، 36 شهراً او 100,000 كم. 
ومع ذلك، عند اعادة شحن غاز التبريد والذي يكون غير مرتبط باالصالح أو االستبدال 

للجزء المضمون يكون غيرمشمول بعد انقضاء 12 شهراً األولى، بغض النظر عن 
عدد الكيلومترات.
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W-7

البطارية 12 فولت اال صلية للسيارة
فترة تغطية الضمان هي 36 شهراً او 100,000 كم ايهما اسبق وفقًا لألسس التالية:

 تكلفة قطع الغيار
البطارية 12 فولت االصلية التي يوجد فيها خلل وتصبح غير صالحة للعمل خالل 12 

شهراً االولى سيتم استبدالها بدون اي تكلفة.
بعد 12 شهراً وضمن 24 شهراً، سوف تدفع نيسان %50 من قيمة البطارية 12 

فولت الجديدة.
بعد 24 شهراً وضمن 36 شهراً، سوف تدفع نيسان %25 من قيمة البطارية 12 

فولت الجديدة.

  أجرة العامل
أجور اليد المطلوبة الختبار وتبديل البطارية 12 فولت التالفة ضمن 36 شهراً تكون 

مشمولة بالضمان.

خدمة الفحص قبل التسليم
لكي نساعدك في ان تكون آمنًا وراضيًا عن أداء سيارتك نيسان الجديدة فأنه يتم 

فحصها وتكييفها وفقًا الجراءات الفحص قبل التسليم.

(VEH بطارية) بطارية الليثيوم أيون
بطارية الليثيوم أيون هذه سيتم فقدان قدرتها تدريجيًا مع مرور الوقت واستعمالها 

كمثل جميع بطاريات الليثيوم أيون.
فقدان قدرة البطارية بسبب أو نتيجة فقدان القدرة التدريجي غير مشمول بهذا 

الضمان.
راجع دليل المالك لإلطالع الى التوجيهات الهامة حول كيفية تطويل عمر وقدرة 

«بطارية الليثيوم أيون» إلى الحد األقصى.
باإلضافة الى ذلك، يلحق ضرر ببطارية الليثيوم أيون أو يحدث خلل فيها بسبب:

 .تعريض السيارة لدرجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية لمدة أطول من 24 ساعة
 .تعريض السيارة لدرجة حرارة أقل من 25- درجة مئوية لمدة أطول من 7 أيام
 .تشويه بطارية الليثيوم أيون أو محاولة تقصير عمر خدمتها بصورة مقصودة

 .تعريض بطارية الليثيوم أيون للهب مكشوف
 .غمس أي جزء من بطارية الليثيوم أيون في الماء أو السوائل
 .فتح غالف بطارية الليثيوم أيون أو صيانتها من طرف فني غير معتمد
 .حدوث تلف ناتج عن اإلخفاق في إصالح مشكلة قائمة

خدمات الصيانة المبرمجة
الصيانة الصحيحة والعناية بسيارة نيسان تكون أساسية من أجل قيادة آمنة 

واالقتصاد في تكلفة التشغيل. إن خدمات الصيانة المبرمجة هي الحد األدنى الذي 
يجب عمله كخطوة أولى لك. 

وقد تحتاج الى خدمات صيانة إضافية حيث ان الطقس والظروف الجوية واختالف 
ى بشكل كبير الى الحاجة  الطرق واستخدام السيارة والسلوك الشخصي للقيادة تعز

لمثل هذه الخدمات. اي تلف أو أعطال تنتج عن نقص الصيانة المطلوبة أو الصيانة 
غير الصحيحة ال يغطيها الضمان.

وكيل الخدمة 
ي الخدمات المجانية، خدمات الضمان، وخدمات الصيانة المبرمجة  نوصيك بأن تجر

لدى وكيل نيسان المرخص الذي اشتريت منه سيارتك حيث ان هذا الوكيل له اهتمام 
خاص بارضائك المستمر. 

قابلية التطبيق
يتم تطبيق هذا الضمان الى سيارات نيسان التي يتم تسجيلها واستعمالها بصورة 

عادية في الدولة التي تباع فيها سيارة نيسان أصًال. 
ي عمل هذا الضمان في أقطار دول  بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي*، يسر

مجلس التعاون الخليجي حيث يوجد وكالء نيسان المرخصون.
ان هذا الضمان مقدم الى مالكي سيارة نيسان االصليين والالحقين أثناء فترة 

الضمان.  
*اقطار دول مجلس التعاون الخليجي تشير الى البحرين والكويت وعمان وقطر 

والمملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة.
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W-8

مساعدة المستهلك

خدمات الضمان العابرة 
ى وتعطلت سيارتك نيسان، نرجو اتصالك  اذا كنت تقوم بجولة سياحية في دولة اخر

بوكيل نيسان في تلك الدولة. السيما وان خدمات الصيانة ستقدم وفقًا لشروط 
االتفاق المذكورة في هذا الكتيب. 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نرجو مالحظتك بأن االعطال المتسببة عن عدم التزامك 
بالقوانين المحلية و/أو المتطلبات البيئية المطبقة في تلك الدولة غير مغطاة بهذا 

الضمان.

نقل سيارتك الى دولة أجنبية
سيارتك نيسان مصنوعة لتلبية القواعد ومتطلبات حماية البيئة المتبعة في الدولة 

ى، قد ال تكون  التي تباع فيها سيارة نيسان أصًال. في حالة نقل سيارتك الى دولة أخر
متوافقة مع القواعد ومتطلبات حماية البيئة المتبعة في تلك الدولة. قد يكون من 

الصعب جداً تنفيذ التعديالت بحيث تكون متوافقة مع القواعد ومتطلبات حماية 
البيئة المتبعة في تلك الدولة.

ى  باإلضافة الى ذلك، حتى إذا قمت بأخذ سيارتك نيسان الى وكيل نيسان في دولة أخر
لطلب تصليحها، قد تكون قطع الغيار الالزمة لتنفيذ عمليات التصليح غير متوفرة 

لدى وكيل نيسان ذلك النه قد يتعامل مع موديالت ومواصفات مختلفة. لذا قد 
يصعب عليه صيانة سيارتك في تلك الدولة.

ى غير مشمولة  يرجى توجيه انتباهك الى أن سيارة نيسان التي تتم قيادتها في دولة أخر
في الضمان.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، سيارة نيسان التي يتم نقلها في دول 
مجلس التعاون الخليجي مشمولة في الضمان.

ان رضائك التام على سيارة نيسان هو االعتبار األول لوكيل/موزع نيسان. 
اذا طرأت هناك اي مشكلة لم ترضى عن إجراء الخدمة عليها، اتبع الخطوات التالية.

ناقش المشكلة اوًالمع وكيل نيسان لديك. الخطوة 1. 
  وإذا شعرت بأن هناك شيء أكثر يجب عمله وكان وكيل نيسان غير قادر 

على حل األمر بصفة مرضية، بعدها…

الخطوة 2.  اتصل بموزع نيسان الموجود اسمه بصفحة تعريف السيارة في هذا 
القسم. 

وسوف يطلب منك موزع نيسان المعلومات التالية:
  اسمك، عنوانك ورقم هاتفك
  رقم تعريف السيارة
  تاريخ الشراء
  قراءة عداد المسافة
  اسم وكيل نيسان لديك
 طبيعة المشكلة

03_8_WIB_AR_43.indd   W-803_8_WIB_AR_43.indd   W-8 4/24/2017   4:18:59 PM4/24/2017   4:18:59 PM



W-9

مالحظة تغيير اسم/عنوان الملكية  
اذا طرأ تغيير على اسمك وعنوانك او اصبحت 

المالك الالحق، نرجو ان تتأكد من اتمام وارسال هذه 
القسيمة بواسطة البريد الى موزع نيسان الظاهر 

بصفحة تعريف السيارة في هذا القسم. سوف 
تساعدنا هذه القسيمة على تجديد ملف الملكية 

لدينا لإلتصال بك في المستقبل حسب المطلوب. 

خدمة الفحص المجاني عند 
1,000 كم

نرجو مراجعة قسم الصيانة الموجود في هذا 
الكتيب. 

وكيل نيسان القائم بالخدمة

اذا قام وكيل نيسان غير وكيل نيسان البائع باجراء 
هذه الخدمة، نرجو ارسال هذا الكوبون بريديا الى موزع 

نيسان لديك.
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ملحوظة االسم/العنوان 
لتغيير الملكية

تغيير اسم/عنوان 
المالك الالحق 

الرجاء وضع عالمة في الخانة المناسبة.

اسم  
المالك

توقيع 
المالك

العنوان

رقم 
المحرك

رقم 
تعريف السيارة

كم
مساقة القيادة

الحالية

تاريخ 
الشراء 

رقم 
الرخصة

يرجى كتابة واعطاء المعلومات الكاملة.

اسم 
المالك

العنوان

مسافة القيادة 
عند الخدمة

اسم الوكيل 
القائم بالخدمة

رقم  
تعريف السيارة

رقم 
المحرك

اسم الوكيل  
البائع

توقيع  
المالك

تاريخ 
الخدمة

كم

مالحظة 
ي مفعول هذا الكوبون بعد مسافة 2,000 كم. ال يسر

قسيمة (كوبون) خدمة الفحص المجاني 
لوكيل نيسان عند بلوغ مسافة 1,000 كم
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سجالت خدمة الضمان العابرة

يجب على وكيل نيسان القائم بالخدمة وليس الوكيل البائع القيام بمأل كافة خدمات الضمان العابرة.

مسافة القيادة عند الخدمة

تاريخ الخدمة
اسم وعنوان الوكيل القائم بالخدمة وصف خدمة الضمان

كم

كم

كم

كم

كم
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قسم
الصيانة
قسم الصيانة

تستند جميع المعلومات والمواصفات الموجودة في قسم الصيانة على آخر المعلومات المتعلقة بالمنتج اثناء الطباعة. 

تحتفظ شركة نيسان بحق تغيير المواصفات او التصميم في اي وقت دون اشعار.
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M-2

ما هي الصيانة؟

 ضرورة الصيانة

تم استعمال أحدث تكنولوجيا في صناعة سيارة نيسان وتحت معايير قياسية دقيقة 
لجودة التحكم. وهي أيضًا مصممة من أجل تقليل متطلبات الصيانة مع خدمة 

بفواصل زمنية طويلة لالقتصاد بكل من وقتك ونقودك.  

على أي حال، الصيانة المبرمجة ضمن جدول زمني ضرورية لضمان التشغيل الالئق 
والكفوء لسيارة نيسان لألسباب المبرمجة أدناه: 

مواد التزليق
تستعمل سيارة نيسان أنواع متعددة من الزيوت والسوائل بضمنها زيت 

المحرك وسائل جهاز نقل الحركة وسائل التروس التفاضلية وسائل البطارية 
وسائل تبريد المحرك. هذه الزيوت والسوائل لها وظائف مهمة جداً، مثل تزييت 

وتبريد السيارة ومنعها من الصدأ. دوريًا تحتاج مواد التزليق هذه الى إعادة ملئها او 
تغييرها على نحو الئق.

االجزاء المطاطية
إن الخراطيم واألحزمة وصندوق األمتعة مصنوعة من المطاط، والتي تكون قابلة 

ى جديدة إذا كانت مهترئة.  للتشقق عند اهتراءها. ولهذا ينبغي استبدالها بأخر

التدهور العادي
السيارات مجهزة بعدة أجزاء التي من المستحيل تجنب اهتراءها وتمزقها 

العاديين. هذه األجزاء تتضمن: اإلطارات وحشيات الفرامل وأقراص الكلتش، الخ. 
إنها تعتبر تجهيزات هامة ال يستغني عنها للمحافظة على  الوظائف الرئيسية 

للسيارة ويجب استبدالها بانتظام.

يؤدي اإلخفاق في انجاز الصيانة المبرمجة الى انخفاض أداء السيارة او عطلها، 
وأيضًا استثناءها من تغطية الضمان.

إن مواعيد الصيانة محددة على أساس حرصنا في اختبار مدة خدمة القطع او مواد 
التزليق التي ينبغي تغييرها في فترات معينة. لذلك، يرجى التأكد من صيانة سيارة 

نيسان على افضل وجه باتباع التعليمات الموجودة في هذا الكتيب. في الوقت نفسه، 
ي فحص السيارة من يوم الى آخر من قبل الزبون أو وكيل نيسان كما هو  من الضرور
مشار اليه تحت العنوان «الصيانة العامة» الموجود في القسم «الصيانة وعمليات 

تجريها بنفسك» الوارد في «دليل مالك السيارة».

نحن نقدر تفهمك ألهمية هذه التعليمات، ونتطلع لصيانة سيارتك لدى وكالء 
نيسان.
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الصيانة المبرمجة

يوجد نوعان من مواعيد الصيانات.

سوف يشرح البائع او مرشد الخدمة لدى وكيل نيسان ما هو نوع مواعيد الصيانة التي 
يجب عليك اتباعها في صيانة السيارة وفقًا لعاداتك في القيادة، والظروف الجوية في 

منطقتك، الخ. تم شرح نوعين من المواعيد وظروفها أدناه:

مواعيد الصيانة الخاصة بالقيادة في الظروف القاسية  ❏

  اذا كنت في المقام األول تقود سيارتك تحت واحد او أكثر من الظروف المدرجة 
ادناه، يرجى اتباع «الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية».

القيادة في ظروف يوجد فيها كثير من الغبار  : A
القيادة لمسافات قصيرة بصورة متكررة  : B

قطر مقطورة أو بيت متنقل قائم على عجالت  : C
دوران المحرك بسرعة التعشيقية لمدة طويلة من الزمن  : D

E :  القيادة في ظروف جوية متقلبة وفي مناطق تكون فيها درجات الحرارة أما 
شديدة االنخفاض أو شديدة االرتفاع

القيادة في المناطق الرطبة أو الجبلية  : F
ى القيادة في مناطق توجد فيها أمالح أو عوامل تآكل كيمياوي أخر  : G

القيادة في طرق وعرة و/أو موحلة أو في الصحراء  : H
القيادة مع تكرار استعمال الفرامل أو في المناطق الجبلية  : I

القيادة في الماء بصورة متكررة  : J
القيادة المستمرة بسرعات عالية  : K

القيادة لمسافة قصيرة بصورة متكررة، درجة حرارة المحرك منخفضة  : L
القيادة بسرعات منخفضة (معدل السرعة: 30 كم/ساعة)  : M

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية  ❏

اذا كنت في المقام االول تقود سيارتك تحت ظروف غير تلك المدرجة اعاله، يرجى 
اتباع «الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية». 

الصيانة غير المبرمجة

الى جانب بنود الصيانة المبرمجة التي ينبغي تنفيذها في الفترات الزمنية الموصوفة، 
ى يمكن صيانتها على نحو جيد دون صيانة دورية. ولكن، في حالة وجود  توجد بنود أخر

خلل في هذه البنود، فإنه يمكن أن يؤثر على أداء المحرك أو السيارة عكسيًا. يجب 
فحص أو ضبط هذه البنود في حالة حدوث خلل ملحوظًا أو متوقعًا.

تعديل فسحة صمامات سحب الهواء وتفريغ غاز العادم  ❏

 :VGو SRو TB45Sو TB45E بالنسبة لمحركات البنزين باستثناء المحركات  ✓
بالنسبة للموديالت المجهزة بالمحول الحفاز الثالثي الطرق، الصيانة الدورية غير 

ضرورية. ولكن، اذا ازدادت الضوضاء الصادرة من الصمامات، افحص فسحة 
الصمامات.

✓  بالنسبة لمحركات الديزل YD وZD: اذا ازدادت الضوضاء الصادرة من الصمامات، 

افحص فسحة الصمامات.
✓  بالنسبة للمحركات المجهزة بجهاز تعديل فسحة الصمامات هيدروليكيا مثل 

المحركات SR وVG وNA20P وM9R، ال تحتاج الى تعديل فسحة الصمامات 
سحب الهواء/تفريغ غاز العادم.

فحص فوهات حقن الوقود المركبة في محرك الديزل  ❏

✓  باستثناء محركات ديزل YD وZD: عند انخفاض قوة المحرك او صدور غاز عادم 
أسود أو زيادة الضوضاء الصادرة من المحرك، افحص الضغط األولي المسلط 

على فوهات حقن الوقود ونموذج رش الوقود واضبطهما إذا استدعى األمر.
✓  بالنسبة للمحركات YD وZD: عند انخفاض قوة المحرك او صدور غاز عادم 

أسود أو زيادة الضوضاء الصادرة من المحرك، افحص فوهات حقن الوقود وقم 
باستبدال مجموعة فوهات حقن الوقود إذا استدعى األمر.
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خدمات الصيانة لدى وكالء نيسان

يسر وكالء نيسان المرخصون تزويدك بخدمات ذات جودة عالية الغراض الصيانة 
باستخدام المزايا التالية:
فني نيسان المؤهل  ✓

المعلومات التقنية الحديثة  ✓
التجهيزات واألدوات المتطورة  ✓

قطع الغيار األصلية  ✓

إن فنيي نيسان مدربين بصورة جيدة وهم يواصلون الحصول على أحدث المعلومات 
الخاصة بالصيانة من خالل النشرات التقنية، وتلميحات الصيانة والبرامج التعليمية 

التي توفرها شركة نيسان. وهم أكفاء بشكل كامل لصيانة سيارات نيسان.

إن قطع غيار نيسان االصلية أو السوائل المصادق عليها هي مصممة خصوصا 
لسيارات نيسان وظروف القيادة الخاصة بالمنطقة التي تتم فيها قيادة السيارة. 

لذلك استعمال السوائل او االدوات غير تلك المحددة يؤدي الى انخفاض أداء السيارة، 
مما قد يسبب حوادث خطيرة. للتأكد من المحافظة على سيارة نيسان في افضل 
حالة، نشدد على وجوب استعمال قطع غيار نيسان االصلية والسوائل المصادق 

عليها.

االضرار التي تحدث للسيارات بسبب عدم استخدام قطع الغيار االصلية او السوائل أو 
الوقود أو مواد التزليق غير الصحيحة تكون غير مشمولة في الضمان. (يرجى مراجعة 

العنوان «ما الذي ال يشمله الضمان» الموجود في قسم الضمان)

يجب ان تثق من أن وكالء نيسان لقسم الصيانة المبرمجة سوف يفعل أي شيء 
ممكن لاليفاء باحتياجاتك في صيانة وتصليح السيارة وبكل جدارة وبطريقة 

اقتصادية بحتة.
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جدول الصيانة المبرمجة

يجب استعمال جداول الصيانة المبرمجة المدرجة أدناه لكي تتذكر نوع الصيانة التي 
تحتاجها سيارتك ومتى يجب تنفيذها.

كيفية قراءة واستعمال جدول الصيانة المبرمجة

خاصة بظروف القيادة العادية

M-12M-13

فترة الصيانةعمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
1
-

5
3

10
6

15
9

20
12

25
15

30
18

35
21

40
24

45
27

50
30

55
33

60
36

65
39

70
42

75
45

80
48

85
51

90
54

95
57

100
60

105
63

110
66

115
69

120
72

125
75

130
78

135
81

140
84

145
87

150
90

155
93

160
96

محرك الديزل
C[]C[]C[]C[]C[]C[]C[R]C[]C[]C[]C[]C[]C[]C[R]C[]C[]C[]C[]C[]C[]C[R]C[]C[]C[]C[]C[]C[]C[R[راجع المالحظة (7)مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) 

RRRRمصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف غير المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) 
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف المركب في المحرك K9K الخاص بسنغافورة) 

RRRRمصفاة منظف الهواء (من نوع الورق اللزج) (باستثناء الموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) 
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق اللزج) (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) 

RRRRمصفاة منظف الهواء بما في ذلك مصفاة منظف الهواء المتقدم (من نوع الورق الجاف) 
IIIIIIIIIIIIII IIمنظف الهواء المتقدم من نوع الفرز بالقوة الطاردة من المركز 

IIIIIIIIنظام تبريد المحرك
IIIIIIIIIراجع المالحظة (1) (21)أحزمة الدفع 

 (ZD المجهز بالمحرك F24 للموديل) راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع
  (YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) راجع المالحظة (41)أحزمة الدفعIIII

IIIIIIIIراجع المالحظة (17)أحزمة الدفع والبكرات (للمحرك K9K الخاص بسنغافورة)  
IIIIIRIIراجع المالحظة (29)أحزمة الدفع والبكرات (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) 

 (K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 للموديالت) راجع المالحظة (29)أحزمة الدفع والبكرات
 (T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) راجع المالحظة (35)أحزمة الدفع

 (T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) بكرة العمود المرفقي
EEERراجع المالحظة (2)سائل تبريد المحرك

مصفاة الوقود (باستثناء الموديالت الخاصة بأمريكا الوسطى والجنوبية، الموديالت E26، الموديالت Y61، المحرك K9K الخاصة بسنغافورة، 
الموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب، الموديالت D40 و R51 المجهزة بالمحرك YD و M9R، الموديل D22 المجهز بالمحرك 

YD الخاص بإفريقيا، الموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ومدغشقر، المحرك R9M الخاص بالموديالت J11 و 
 (W41 الموديالت ،D23 الموديالت ،T32

راجع المالحظة (8)

DDDRDDDRDDDRDDDR

D>R<D>R<D>R<D>R>راجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للمحرك M9R باستثناء ذلك الخاص بأمريكا الوسطى والجنوبية) 
D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[D]R[Dراجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للموديالت المخصصة ألمريكا الوسطى والجنوبية) 

]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[]D[]R[راجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للموديل E26 باستثناء الموديالت المخصصة لغرب آسيا وامريكا الوسطى وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق افريقيا) 
(ZD المجهز بالمحرك W41 للموديل) راجع المالحظة (8) (42)مصفاة الوقود

استبدل كل 10,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم أو كل 24 شهراً

استبدل كل 30,000 كم أو كل 24 شهراً

استبدل كل 60,000 كم أو كل 48 شهراً

استبدل كل 300,000 كم

استبدل كل 15,000 كم وقم بتصريف الماء كل 7,500 كم

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :  ،M-31 مالحظة: راجع صفحة

 يمكن أن تجد جدول يبين مواعيد الصيانة العادية. قد تتطلب صيانة اضافية، وفقًا 
لظروف الطقس والظروف الجوية وظروف الطريق؛ واألسلوب الشخصي في 

القيادة؛ والغرض من استعمال السيارة.
الصيانة المبرمجة التي تلي آخر فترة مبينة في الجداول تتطلب صيانة مماثلة.

كل بند من بنود الصيانة مدرجة في عمود عملية الصيانة.
عمليات الصيانة ومواعيد الصيانة المحددة لكل بند من بنود الصيانة مدرجة في عمود 

الصيانة الدورية.
يشار إلى عمليات الصيانة بحرف هجائي (على سبيل المثال، I: فحص وتصليح أو 

استبدال/تغيير إذا استدعى األمر).
مواعيد الصيانة مبينة بمسافة القيادة [كم] وعدد الشهور. يجب أن تقوم بصيانة 

سيارتك اما بعد المسافة المحددة أو الفترة المحددة بعدد الشهور، حسب الذي يأتي 
أوًال.

عندما ال يتماشى موعد تنفيذ الصيانة مع أي من المواعيد األساسية حسب 
المسافة/الشهور، يجب أن تختار خانة تتماشى مع أحد الشروحات المدرجة أدناه:

[ ]: تنفيذ الصيانة حسب مسافة القيادة فقط.
< >: تنفيذ الصيانة حسب عدد الشهور فقط.

يمنكنك ايجاد مذكرة طلب لكل بند في القسم «مالحظة».
بنود الصيانة المعلمة بالعالمة «★» توضح مواعيد الصيانة المحددة لظروف القيادة 
القاسية. إذا قمت بالقيادة في ظروف قاسية، يجب أن تراجع مواعيد الصيانة لظروف 

القيادة القاسية.

خاصة بظروف القيادة القاسية
يمكن أن تجد جدول يبين مواعيد 

الصيانة لظروف القيادة القاسية. 
عمود بند الصيانة يبين بنود الصيانة.

الحروف الهجائية من A إلى M الواردة في 
عمود ظروف القيادة توضح مستوى 

ظرف القيادة القاسية. إذا تم تطبيق 
أي من تلك المستويات، يجب أن تتبع 

عمليات الصيانة والمواعيد الخاصة بظروف القيادة القاسية.
يمكن أن تجد تعريفًا لكل حرف هجائي في أعلى الجدول.

بخصوص الصيانة الدورية المبينة بمسافة القيادة [كم] وعدد الشهور، يجب أن تقوم 
بصيانة سيارتك اما بعد المسافة المحددة للقيادة أو الفترة المحددة بعدد الشهور، 

حسب الذي يأتي أوًال.

في كل مرة تقوم فيها بصيانة سيارتك نيسان لدى وكيل نيسان المرخص، سوف 
يقوم مرشد الخدمة بتسجيل التاريخ ومسافة القيادة واسم الوكيل في سجل 

تحقيق خدمة الصيانة كدليل على إنجاز الصيانة المبرمجة.

M-26

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية
يتم تطبيق فترات الصيانة الموضحة على الصفحات التالية على ظروف القيادة العادية. إذا قمت بتشغيل السيارة تحت ظروف القيادة القاسية بصورة رئيسية كما هو موضح 

أدناه، ينبغي عليك تنفيذ الصيانة في فترات أقصر من المعتاد حسب البنود التالية كما هو موضح في الجدول.

ظروف القيادة القاسية

A-القيادة في المناطق الكثيرة الغبارG-ى تسبب التآكل القيادة في مناطق توجد فيها أمالح أو مواد أخر
B- القيادة لمسافات قصيرة بصورة متكررةH-القيادة في طرق وعرة و/أو موحلة أو في الصحراء
C-قطر مقطورة أو قطيرةI-القيادة مع تكرار استعمال الفرامل أو في المناطق الجبلية
D-دوران المحرك بسرعة التعشيقية لمدة طويلة من الزمنJ-القيادة في الماء بصورة متكررة
E- القيادة في ظروف جوية متقلبة وفي مناطق تكون فيها درجات الحرارة أما شديدة

االنخفاض أو شديدة االرتفاع
K-مواصلة القيادة بسرعات عالية
L- القيادة لمسافة قصيرة بصورة متكررة في درجة حرارة منخفضة مع كون المحرك

بارداً
F-القيادة في المناطق الرطبة أو الجبليةM-(معدل السرعة أقل من 30 كم/ساعة) القيادة بسرعات منخفضة

فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
ABCD.........زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

استبدال

كل 5,000 كم أو كل 3 شهور لمحرك البنزين (باستثناء المحرك QR الخاص بالموديالت R52 و
LPG ومحرك الغاز البترولي المسال (Z52

Z52و R52 الخاص بالموديالت QR كل 3,500 كم أو كل 3 شهورالمحرك
كل 2,500 كم أو كل 3 شهورللمحرك المجهز بنظام حقن الوقود غير المباشر

 K9K المجهز بالمحرك F15 الموديل ،M9R باستثناء المحرك
 ،ZD و YD المجهزة بالمحركات D22 الخاص بالمغرب، الموديالت

الموديل F24 المجهز بالمحرك ZD، الموديل Y61 المجهز بالمحرك 
ZD، المحرك K9K الخاص بسنغافورة، الموديل C13 والموديل 

K9K المجهز بالمحرك E12

كل 7,500 كم أو كل 6 شهور

كل 5,000 كم أو كل 6 شهورللمحرك M9R الخاص باألرجنتين وتشيلي 
ABCD.........C13 و J11 الخاص بالموديالت HRA2DDT راجع المالحظة (32)المحرك
ABCD.........T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M راجع المالحظة (34)المحرك
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الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
محرك البنزين

★ (Z52و R52 الخاص بالموديالت QR المحرك) زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (C13 و J11 الخاص بالموديالت HRA2DDT المحرك) راجع المالحظة (32)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

(R53و L34 للموديالت) راجع المالحظة (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين) ★

زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل K14 المجهز بالمحرك HR10DET الخاص بفلسطين) ★
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل F16 المجهز بالمحرك HR10DDT الخاص بفلسطين)

★ (J12 للموديل) زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (باستثناء الموديالت المذكورة أعاله)★

مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف للموديالت المخصصة للصين) ★
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف للموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين)★

مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف للموديل F16 المجهز بالمحرك HR10DDT الخاص بفلسطين)
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) ★

مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف ما عدا المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) ★
★ (J12 من نوع الورق اللزج للموديل) مصفاة منظف الهواء

★ (J12 من نوع الورق اللزج باستثناء الموديل) مصفاة منظف الهواء
نظام تبريد المحرك

نظام التبريد المجهز بالمقوم العكسي (موديالت السيارات الكهربائية الهجينة)
منظف الهواء المتقدم من نوع الفرز بالقوة الطاردة من المركز ★

(T32 باستثناء موديالت السيارات الكهربائية الهجينة) (الموديالت المجهزة بالمحول الحفاز) راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع
راجع المالحظة (1) (21)أحزمة الدفع (الموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز) 

(MR المجهز بالمحرك B17 الموديل) راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع
أحزمة الدفع (للموديل K14 المجهز بالمحرك HR10DET الخاص بفلسطين)
راجع المالحظة (1) (46)أحزمة الدفع (للموديل F16 المجهز بالمحرك HR10DDT الخاص بفلسطين)

★ (J12 للموديل) أحزمة الدفع والبكرات
★ (C13 و J11 الخاص بالموديالت HRA2DDT المحرك) راجع المالحظة (33)أحزمة الدفع والبكرات

أحزمة الدفع والبكرات (للموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين) ★
(J12 للموديل) راجع المالحظة (47)سائل تبريد المحرك

راجع المالحظة (2)سائل تبريد المحرك (باستثناء الموديالت المذكورة أعاله)
راجع المالحظة (31)سائل تبريد المقوم العكسي (موديالت السيارات الكهربائية الهجينة)
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فترة الصيانة
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IIIIIIII

IIIIIIII

EEER
EEEE

استبدل كل 7,000 كم أو كل 6 شهور

استبدل كل 30,000 كم / 12 شهراً

استبدل كل 30,000 كم / 24 شهراً
استبدل كل 30,000 كم / 12 شهراً

استبدل كل 120,000 كم / 48 شهراً

استبدل كل 120,000 كم / 48 شهراً

استبدل كل 120,000 كم / 48 شهراً

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
محرك البنزين

خطوط البخار EVAP (الموديالت المجهزة بعلبة تنقية الهواء بالكربون)
مصفاة الوقود (باستثناء مصفاة الوقود المركبة في خزان الوقود) ★

راجع المالحظة (19)مصفاة الوقود (مصفاة الوقود المركبة في خزان الوقود)
خطوط الوقود

مستشعر األكسجين (الموديالت N18 الخاصة بالجزائر والعراق وتونس)
مستشعر األكسجين الساخن ومستشعر نسبة مزج الهواء والوقود A/F (الموديالت L33 الخاصة بالعراق)

(OBD والموديالت المجهزة بنظام التشخيص A/F باستثناء الموديالت المجهزة بمستشعر نسبة مزج الهواء والوقود) مستشعر األكسجين الساخن
أسالك نظام اإلشعال

راجع المالحظة (3)فسحة صمامات سحب الهواء وتفريغ غاز العادم (الموديالت التي تعمل بالوقود غير المعالج بالرصاص) 
فسحة صمامات سحب الهواء وتفريغ غاز العادم (الموديالت التي تعمل بالوقود المعالج بالرصاص أو الموديالت المجهزة بالمحرك TB باستثناء الموديالت 

المجهزة بالمحرك TB48DE أو الموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز)
★ (PCV) مصفاة تهوية علبة األعمدة المرفقية بالمروحة

راجع المالحظة (4)نظام تهوية علبة األعمدة المرفقية بالمروحة (PCV) (الموديالت المجهزة بالمحرك VQ والمحول الحفاز الثالثي الطرق) 
نظام تهوية علبة األعمدة المرفقية بالمروحة (PCV) (الموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز)

(N18 النوع التقليدي المركب في الموديالت المجهزة بالمحول الحفاز للموديالت) شمعات اإلشعال
(N18 النوع التقليدي المركب في الموديالت المجهزة بالمحول الحفاز باستثناء الموديالت) شمعات اإلشعال

شمعات اإلشعال (النوع التقليدي الخاص بالموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز التي تعمل بالوقود المعالج بالرصاص)
شمعات اإلشعال (من النوع التقليدي الخاص بالموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز التي تعمل بالوقود غير المعالج بالرصاص)

راجع المالحظة (5)شمعات اإلشعال (من نوع اإليريديوم الخاص بالموديالت A36 وT32 وR53 وموديالت السيارات الكهربائية الهجينة R52 الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي)
شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم المركب في الموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين)

شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم المركب في الموديل K14 المجهز بالمحرك HR10DET الخاص بفلسطين)
شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم المركب في الموديل F16 المجهز بالمحرك HR10DDT الخاص بفلسطين)

(J12 من النوع المغطى باإليريديوم للموديل) شمعات اإلشعال
شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم/ البالتين للموديالت L33 الخاصة بالعراق)

شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم/البالتين للموديالت الخاصة بالمغرب)
راجع المالحظة (5)شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم/البالتين المركب في الموديالت الخاصة بالفلبين)

(C13 و J11 الخاص بالموديالت HRA2DDT من النوع المغطى باإليريديوم/البالتين للمحرك) شمعات اإلشعال
راجع المالحظة (5)شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم/البالتين باستثناء الموديالت المذكورة أعاله)

حزام توقيت المحرك
جنازير التوقيت (للموديل J12 والمحرك HRA2DDT الخاص بالموديالت J11 وC13، الموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HE13 الخاصة بفلسطين)

خراطيم التفريغ الهوائي وتوصيالتها (الموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز)

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك
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استبدل كل 60,000 كم / 24 شهراً

استبدل كل 60,000 كم / 48 شهراً

استبدل كل 13,000 كم

استبدل كل 300,000 كم

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-10

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
محرك الديزل

مستوى زيت المحرك (للموديالت D22 المجهزة بالمحرك YD أو ZD من نوع القضيب غير المشترك)
(ZD أو YD المجهزة بالمحرك D22 للمحركات من نوع القضيب غير المشترك باستثناء الموديالت) مستوى زيت المحرك

★ (YD 2 والمحركWD المجهزة بوضع الدفع بعجلتين D22 للموديالت) زيت المحرك
★ (ZD أو YD 4 والمحركWD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت D22 للموديالت) زيت المحرك

★ (ZD أو YD المجهزة بالمحرك D22 للموديالت) مصفاة زيت المحرك
ى) ★ راجع المالحظة (22)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديالت األخر

زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للمحرك المجهز بنظام حقن الوقود غير المباشر) ★
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (باستثناء المحرك M9R المخصص لالرجنتين وتشيلي والمحرك K9K المخصص لسنغافورة، والموديل 

★ (DPF المجهز بالمحرك E26
راجع المالحظة (22) (23)

زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للمحرك M9R باستثناء ذلك الخاص باألرجنتين وتشيلي) ★
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (الموديل F15 المجهز بالمحرك K9K المزود بنظام منع دوران المحرك بسرعة التعشيقية الخاص 

بالمغرب) ★
راجع المالحظة (27)

راجع المالحظة (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين) ★
زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD باستثناء ذلك الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ومدغشقر وسنغافورة) ★

زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ومدغشقر) ★
راجع المالحظة (22) (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك (للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بسنغافورة) ★

★ (ZD المجهز بالمحرك Y61 للموديل) راجع المالحظة (25)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (ZD المجهز بالمحرك Y61 للموديل) راجع المالحظة (26)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (ZD المجهز بالمحرك W41 للموديل) زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (YD المجهز بالمحرك D23 للموديل) راجع المالحظة (22)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

(YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) راجع المالحظة (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) راجع المالحظة (34)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك
★ (J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك) راجع المالحظة (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

★ (K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 للموديالت) راجع المالحظة (23)زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك
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M-11

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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افحص كل 5,000 كم أو كل 6 شهور
افحص كل 7,500 كم أو كل 6 شهور

استبدل كل 10,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 10,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 8,000 كم أو كل 12 شهراً
استبدل كل 30,000 كم أو كل 12 شهراً
استبدل كل 30,000 كم أو كل 12 شهراً
استبدل كل 30,000 كم أو كل 12 شهراً
استبدل كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً
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M-12

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
محرك الديزل

راجع المالحظة (7)مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) ★
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف غير المصمم للمناطق الكثيرة الغبار) ★

مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق الجاف المركب في المحرك K9K الخاص بسنغافورة) ★
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق اللزج) (باستثناء الموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) ★

مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق اللزج) (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) ★
مصفاة منظف الهواء بما في ذلك مصفاة منظف الهواء المتقدم (من نوع الورق الجاف) ★

منظف الهواء المتقدم من نوع الفرز بالقوة الطاردة من المركز ★
نظام تبريد المحرك

راجع المالحظة (1) (21)أحزمة الدفع 
 (ZD المجهز بالمحرك F24 للموديل) راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع

 ★ (YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) راجع المالحظة (39)أحزمة الدفع
راجع المالحظة (45)أحزمة الدفع والبكرات (للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين) ★

راجع المالحظة (17)أحزمة الدفع والبكرات (للمحرك K9K الخاص بسنغافورة) ★ 
راجع المالحظة (29)أحزمة الدفع والبكرات (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) ★

★ (K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 للموديالت) راجع المالحظة (29)أحزمة الدفع والبكرات
★ (T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) راجع المالحظة (35)أحزمة الدفع
★ (J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك) راجع المالحظة (42)أحزمة الدفع

★ (R9N و R9M المحرك) بكرة العمود المرفقي
راجع المالحظة (2)سائل تبريد المحرك

مصفاة الوقود (باستثناء الموديالت الخاصة بأمريكا الوسطى والجنوبية، الموديالت E26، الموديالت Y61، المحرك K9K الخاص بسنغافورة، 
الموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب، الموديالت D40 وR51 المجهزة بالمحرك YD وM9R، الموديل D22 المجهز بالمحرك 

YD الخاص بإفريقيا، الموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ومدغشقر، المحرك R9M الخاص بالموديالت J11 و
T32، المحرك R9N الخاص بالموديالت T32 وJ11، الموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين، الموديالت C13 و E12 المجهزة 

 ★ (W41 الموديالت ،D23 الموديالت ،K9K بالمحرك

راجع المالحظة (8)

راجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للمحرك M9R باستثناء ذلك الخاص بأمريكا الوسطى والجنوبية) ★
راجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للموديالت المخصصة ألمريكا الوسطى والجنوبية) ★

راجع المالحظة (8)مصفاة الوقود (للموديل E26 باستثناء الموديالت المخصصة لغرب آسيا وامريكا الوسطى وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق افريقيا) 
(ZD المجهز بالمحرك W41 للموديل) راجع المالحظة (8) (40)مصفاة الوقود

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك
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M-13

فترة الصيانة
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استبدل كل 10,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم أو كل 24 شهراً

استبدل كل 30,000 كم أو كل 24 شهراً

استبدل كل 30,000 كم / كل 12 شهراً

استبدل كل 60,000 كم أو كل 48 شهراً

استبدل كل 300,000 كم

استبدل كل 15,000 كم وقم بتصريف الماء كل 7,500 كم

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-14

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
محرك الديزل

مصفاة الوقود (للمحرك K9K الخاص بسنغافورة) 
راجع المالحظة (30)مصفاة الوقود (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) ★

★ (YD المجهزة بالمحرك R51و D40 للموديالت) مصفاة الوقود
راجع المالحظة (30)مصفاة الوقود (للموديل D22 المجهز بالمحرك YD الخاص بإفريقيا 

مصفاة الوقود (للموديل E26 المخصص لغرب آسيا وامريكا الوسطى) ★
مصفاة الوقود (للموديل E26 المخصص آلسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق افريقيا) ★

مصفاة الوقود (للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ومدغشقر) ★
(Y61 للموديل) راجع المالحظة (24)مصفاة الوقود

★ (T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) راجع المالحظة (30) (37)مصفاة الوقود
 (J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك) راجع المالحظة (30) مصفاة الوقود

مصفاة الوقود (للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين) ★
(K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 للموديالت) مصفاة الوقود

(YD المجهز بالمحرك D23 للموديل) راجع المالحظة (38)مصفاة الوقود
(YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) (تصريف الماء) راجع المالحظة (30)مصفاة الوقود

★ (YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) مصفاة الوقود
راجع المالحظة (9)جهاز حقن الوقود

(M9R باستثناء المحرك) خطوط الوقود
راجع المالحظة (10)فوهات حقن الوقود (باستثناء المحركات من نوع القضيب المشترك)

(HLA غير المجهز بجهاز TD/QD للموديالت المجهزة بالمحرك) راجع المالحظة (21)فسحة صمامات سحب الهواء وتفريغ غاز العادم
(HLA غير المجهز بجهاز TD/QD باستثناء الموديالت المجهزة بالمحرك) راجع المالحظة (3)فسحة صمامات سحب الهواء وتفريغ غاز العادم

(M9R و ZD و YD باستثناء المحركات) راجع المالحظة (21)السرعة الالتعشيقية
(T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك) راجع المالحظة (36)جنازير التوقيت
(J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك) جنازير التوقيت

(YS المجهز بالمحرك D23 للموديل) جنازير التوقيت
حزام التوقيت الخاص بعمود الكامات ومضخة حقن الوقود

راجع المالحظة (18)حزام التوقيت والبكرات (للمحرك K9K المخصص لسنغافورة) ★
راجع المالحظة (28)حزام التوقيت والبكرات (للموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب) ★

★ (K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 للموديالت) راجع المالحظة (28)حزام التوقيت والبكرات
راجع المالحظة (44)حزام التوقيت والبكرات (للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين) ★

ي االنتقائي (بحثًا عن المستوى) راجع المالحظة (43)نظام التخفيض التحفيز

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك
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فترة الصيانة
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افحص كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 10,000 كم وقم بتصريف الماء كل 10,000 كم

استبدل كل 15,000 كم أو كل 6 اشهر، افحص المصفاة وقم بتصريف الماء كل 7,500 كم
استبدل كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

استبدل كل 15,000 كم، افحص المصفاة وقم بتصريف الماء كل 7,500 كم

استبدل كل 20,000 كم أو كل 48 شهراً

استبدل كل 300,000 كم أو كل 120 شهراً
استبدل كل 300,000 كم

استبدل كل 60,000 كم أو كل 48 شهراً

استبدل كل 60,000 كم أو كل 48 شهراً
استبدل كل 240,000 كم أو كل 120 شهراً

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-16

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
LPG محرك غاز البترول المسيل

زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك ★
مصفاة منظف الهواء (من نوع الورق اللزج) ★

المحول الحفاز (لسيارة األجرة)
نظام تبريد المحرك

راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع (المركبة في سيارة األجرة)
راجع المالحظة (1)أحزمة الدفع

EGR نظام التحكم في إعادة توزيع غاز العادم
راجع المالحظة (2)سائل تبريد المحرك

راجع المالحظة (6)مصفاة الوقود
أسالك نظام اإلشعال

توقيت اإلشعال
توصيالت سلندرات وحاوية غاز البترول المسيل LPG (بحثًا عن ارتخاء أو تلف في التوصيالت)

أنابيب وقود غاز البترول المسيل LPG وتوصيالتها (بحثًا عن تسرب الغاز وتلف)
(PCV) نظام تهوية علبة األعمدة المرفقية بالمروحة

شمعات اإلشعال (من النوع المغطى باإليريديوم/البالتين)
عزم التدوير الخاص بتثبيت صواميل المشعب وصواميل أنبوب تفريغ غاز العادم

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة المحرك
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االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-18

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
سيارة الركاب

المصفاة و/أو مصفاة غبار الطلع الخاصة بمكيف الهواء ★
★ (9AT المجهز بجهاز نقل الحركة R53 7 والموديلAT6 وATو E26 بحثًا عن المستوى والتسرب، باستثناء الموديالت) راجع المالحظة (11)سائل جهاز نقل الحركة التلقائي

(7AT6 وATو E26 للموديالت) راجع المالحظة (20)سائل جهاز نقل الحركة التلقائي
★ (7AT المجهز بجهاز نقل الحركة D23 للموديل) سائل جهاز نقل الحركة التلقائي

(9AT المجهز بجهاز نقل الحركة R53 للموديل) سائل جهاز نقل الحركة التلقائي
(ASCD) خراطيم التفريغ الهوائي الخاصة بجهاز التحكم في السرعة تلقائيًا

(Y61 للموديل) وصلة المحور المركبة على النهاية البارزة للمفصل
(F15 للموديل) راجع المالحظة (41)حشوات العجلة الخالئطية

(Y62 للموديل) مكونات تركيب جسم السيارة
(D23 للموديل) راجع المالحظة (48)مكونات تركيب جسم السيارة

خراطيم التفريغ الهوائي والتوصيالت والصمام غير المرجع الخاصة بمعزز الفرامل
سائل الفرامل ★

ى الخاصة بالفرامل ★ البطانات واالسطوانات واألجزاء األخر
ى الخاصة بالفرامل ★ الحشيات واألعضاء الدوارة واألجزاء األخر

الفرامل والكلتش (بحثًا عن المستوى والتسرب)
أنظمة الفرامل والكلتش وغاز العادم

(CV36و V36 الموديالت) راجع المالحظة (12)مصباح الفرامل ومفاتيح نظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائيًا
راجع المالحظة (13)سائل جهاز  نقل الحركة المتغير دائمًا (بحثًا عن التسرب) (للموديل غير المجهز بمقياس مستوى الزيت)

راجع المالحظة (13)سائل جهاز  نقل الحركة المتغير دائمًا (بحثًا عن المستوى والتسرب)
★ (Z52و T32  موديالت السيارات الكهربائية الهجينة لـ) سائل جهاز  نقل الحركة المتغير دائمًا

 (R52  موديالت السيارات الكهربائية الهجينة لـ) سائل جهاز  نقل الحركة المتغير دائمًا
سائل جهاز  نقل الحركة مزدوج الكلتش

زيت التروس التفاضلية (بما في ذلك النوع اللزج من التروس التفاضلية المحدودة االنزالق (LSD)) (بحثًا عن المستوى والتسرب) ★
(Y62 للموديل) زيت التروس التفاضلية

★ (R53 للموديل) (بحثًا عن المستوى والتسرب) زيت التروس التفاضلية وزيت الوصلة
((LSD) باستثناء النوع اللزج من التروس التفاضلية المحدودة االنزالق) (LSD) زيت التروس التفاضلية المحدودة االنزالق

فرامل القدم والفرامل اليدوية والكلتش (بحثًا عن الحركة الحرة للدواسة وشوط ذراع الفرامل اليدوية وتشغيل الفرامل)

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة الشاسيه وجسم السيارة
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االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-20

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة الشاسيه وجسم السيارة

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
سيارة الركاب

شحم صرة تسييب العجلة ★
شحم محامل العجالت األمامية (للموديالت المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت 4WD باستثناء المحامل من النوع المحجوب) ★

األقفال والمفصالت وسقاطة غطاء حجيرة المحرك (وبكرات ووصالت األبواب االنزالقية) ★
زيت تروس جهاز التوجيه اليدوي (من النوع RB، بحثًا عن المستوى والتسرب)

(F16 للموديل) (بحثًا عن التسرب) زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي
زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي (بحثاً عن التسرب)

(E26 للموديل) زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي
سائل وخطوط جهاز التوجيه اآللي (للمستوى والتسرب)

★(D22و Y624 وWD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت Y61 للموديل) راجع المالحظة (14)شحم عمود نقل الطاقة الحركية
احزمة المقاعد والمشابك والملفات والمرتكزات واجهزة التعديل الخاصة بها

 D22و Y61 تروس ووصالت جهاز التوجيه، اجزاء المحور وجهاز التعليق، عمود نقل الطاقة الحركية، عمود الدفع االمامي (باستثناء الموديالت
★(4WD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت

راجع المالحظة (15)

 D22و Y62و Y61 تروس ووصالت جهاز التوجيه، اجزاء المحور وجهاز التعليق، عمود نقل الطاقة الحركية، عمود الدفع االمامي (للموديالت
★(4WD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت

راجع المالحظة (21)

راجع المالحظة (16)زيت أو سائل جهاز تحويل وضع الدفع (للمستوى والتسرب)
(Y61و D22 للموديل) زيت أو سائل جهاز تحويل وضع الدفع

محاذاة العجالت (إذا استدعى االمر، قم بتبديل مواضع االطارات واضبط موازنة العجالت)

05_8_MS_AR_58.indd   M-2005_8_MS_AR_58.indd   M-20 2021/06/14   11:03:472021/06/14   11:03:47



M-21

فترة الصيانة
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االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-22

عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
السيارة التجارية

المصفاة و/أو مصفاة غبار الطلع الخاصة بمكيف الهواء ★
★ (7AT6 وATو E26 بحثًا عن المستوى والتسرب، باستثناء الموديالت) راجع المالحظة (11)سائل جهاز نقل الحركة التلقائي

(7AT6 وATو E26 للموديالت) راجع المالحظة (20)سائل جهاز نقل الحركة التلقائي
★ (7AT المجهز بجهاز نقل الحركة D23 للموديل) سائل جهاز نقل الحركة التلقائي

(ASCD) خراطيم التفريغ الهوائي الخاصة بجهاز التحكم في السرعة تلقائيًا
(Y61 للموديل) وصلة المحور المركبة على النهاية البارزة للمفصل

راجع المالحظة (21)مركبات تركيب جسم السيارة (للموديالت D22 وD40 وY61 - من نوع إطار الهيكل الصغير)
(D23 للموديل) مكونات تركيب جسم السيارة

خراطيم التفريغ الهوائي والتوصيالت والصمام غير المرجع الخاصة بمعزز الفرامل
سائل الفرامل ★

ى الخاصة بالفرامل ★ البطانات واالسطوانات واألجزاء األخر
ى الخاصة بالفرامل ★ الحشيات واألعضاء الدوارة واألجزاء األخر

الفرامل والكلتش (بحثًا عن المستوى والتسرب)
أنظمة الفرامل والكلتش وغاز العادم

راجع المالحظة (13)سائل جهاز نقل الحركة المتغير دائمًا (بحثًا عن المستوى والتسرب)
زيت التروس التفاضلية (بما في ذلك النوع اللزج من التروس التفاضلية المحدودة االنزالق (LSD)) (بحثًا عن المستوى والتسرب) ★

(E25 باستثناء الموديل) زيت التروس التفاضلية
((LSD) باستثناء النوع اللزج من التروس التفاضلية المحدودة االنزالق) (LSD) زيت التروس التفاضلية المحدودة االنزالق

فرامل القدم والفرامل اليدوية والكلتش (بحثًا عن الحركة الحرة للدواسة وشوط ذراع الفرامل اليدوية وتشغيل الفرامل)
شحم صرة تسييب العجلة ★

شحم محامل العجالت األمامية (للموديالت المجهزة بوضع الدفع بعجلتين 2WD باستثناء الموديل E25 وباستثناء المحامل من النوع المحجوب)

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة الشاسيه وجسم السيارة
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فترة الصيانة
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االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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عمليات الصيانة

قم بتنفيذ الصيانة عند الوصول الى عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال.
1,000 x كم

الشهور
السيارة التجارية

شحم محامل العجالت األمامية (الموديالت المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت 4WD باستثناء المحامل من النوع المحجوب) ★
األقفال والمفصالت وسقاطة غطاء حجيرة المحرك (وبكرات ووصالت األبواب االنزالقية) ★

زيت تروس جهاز التوجيه اليدوي (من النوع RB، بحثًا عن المستوى والتسرب)
(D40 للموديل) زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي
(F24 للموديل) زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي

(F24و D40 باستثناء الموديالت) زيت تروس جهاز نقل الحركة اليدوي
حلمات المسامير الرئيسية (للموديل W41 فقط) ★

سائل وخطوط جهاز التوجيه اآللي (بحثًا عن المستوى والتسرب)
راجع المالحظة (14)شحم عمود نقل الطاقة الحركية (للموديالت D22 وY61 وF24 المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت 4WD باستثناء تلك الخاصة بسنغافورة) ★

راجع المالحظة (14)شحم عمود نقل الطاقة الحركية (للموديل F24 الخاص بسنغافورة) ★
البراغي والصواميل المركبة على جسم السيارة الخلفي (الموديالت المجهزة بأرضية التحميل المصنوعة من الخشب فقط) ومركبات تركيب 

جسم السيارة
راجع المالحظة (21)

أحزمة المقاعد والمشابك والملفات والمرتكزات وأجهزة التعديل الخاصة بها
وحدة توهين حركة عجلة القيادة

★ (E25 باستثناء الموديل) راجع المالحظة (21)تروس ووصالت جهاز التوجيه، أجزاء المحور وجهاز التعليق، عمود نقل الطاقة الحركية وعمود الدفع األمامي
★ (E25 للموديل) راجع المالحظة (21)تروس ووصالت جهاز التوجيه، أجزاء المحور وجهاز التعليق، عمود نقل الطاقة الحركية وعمود الدفع األمامي

زيت أو سائل جهاز تحويل وضع الدفع (بحثًا عن المستوى والتسرب)
(Y61و D22 الموديالت) زيت أو سائل جهاز تحويل وضع الدفع

محاذاة العجالت (قم بتبديل مواضع اإلطارات واضبط اتزان العجالت إذا استدعى األمر)
(F24 للموديل) (كل من المحورين) شحم محامل العجالت

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة العادية

صيانة الشاسيه وجسم السيارة
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فترة الصيانة
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قم بتشحيم كل 15,000 كم أو كل 12 شهراً

االختصارات: R: استبدال، I: فحص وتصحيح/استبدال إذا استدعى األمر، C: تنظيف، A: ضبط، L: تزييت/تشحيم، تصريف الزيت وتزييت الغشاء، E: فحص وتصحيح نسبة مزج 
سائل تبريد المحرك، D: فحص المصفاة وتصريف الماء، T: تثبيت.

] [: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لمسافة القيادة فقط، < >: قم بتنفيذ الصيانة وفقًا لعدد الشهور.
M-26 الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية، راجع صفحة :★ ،M-31 مالحظة: راجع صفحة
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M-26

الصيانة المبرمجة الخاصة بظروف القيادة القاسية
يتم تطبيق فترات الصيانة الموضحة على الصفحات التالية على ظروف القيادة العادية. إذا قمت بتشغيل السيارة تحت ظروف القيادة القاسية بصورة رئيسية كما هو موضح 

أدناه، ينبغي عليك تنفيذ الصيانة في فترات أقصر من المعتاد حسب البنود التالية كما هو موضح في الجدول.

ظروف القيادة القاسية

A-القيادة في المناطق الكثيرة الغبارG-ى تسبب التآكل القيادة في مناطق توجد فيها أمالح أو مواد أخر
B- القيادة لمسافات قصيرة بصورة متكررةH-القيادة في طرق وعرة و/أو موحلة أو في الصحراء
C-قطر مقطورة أو قطيرةI-القيادة مع تكرار استعمال الفرامل أو في المناطق الجبلية
D-دوران المحرك بسرعة التعشيقية لمدة طويلة من الزمنJ-القيادة في الماء بصورة متكررة
E- القيادة في ظروف جوية متقلبة وفي مناطق تكون فيها درجات الحرارة أما شديدة

االنخفاض أو شديدة االرتفاع
K-مواصلة القيادة بسرعات عالية
L- القيادة لمسافة قصيرة بصورة متكررة في درجة حرارة منخفضة مع كون المحرك

بارداً
F-القيادة في المناطق الرطبة أو الجبليةM-(معدل السرعة أقل من 30 كم/ساعة) القيادة بسرعات منخفضة

فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
ABCD.........زيت المحرك ومصفاة زيت المحرك

استبدال

كل 3,500 كم أو كل 3 شهور Z52و R52 الخاص بالموديالت QR المحرك
C13 و J11 الخاص بالموديالت HRA2DDT راجع المالحظة (32)المحرك

كل 15,000 كم أو كل 6 الموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين
شهور

كل 10,000 كم أو كل 6 شهورالموديل K14 المجهز بالمحرك HR10DET الخاص بفلسطين
J12 كل 10,000 كم أو كل 6 شهورللموديل

لمحرك البنزين (باستثناء الموديالت المذكورة أعاله) ومحرك الغاز 
LPG كل 5,000 كم أو كل 3 شهورالبترولي المسال

للمحرك المجهز بنظام حقن الوقود غير المباشر الخاص 
كل 2,500 كم أو كل 3 شهوربفلسطين

 K9K المجهز بالمحرك F15 الموديل ،M9R باستثناء المحرك
 ،ZD و YD المجهزة بالمحركات D22 الخاص بالمغرب، الموديالت

الموديل F24 المجهز بالمحرك ZD، الموديل Y61 المجهز بالمحرك 
ZD، المحرك K9K الخاص بسنغافورة، الموديل C13 والموديل 

K9K المجهز بالمحرك E12

كل 7,500 كم أو كل 6 شهور

كل 5,000 كم أو كل 6 شهورللمحرك M9R الخاص باألرجنتين وتشيلي 
ABCD.........T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M راجع المالحظة (34)المحرك
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فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
ABCDE........J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك

استبدال

كل 10,000 كم أو كل 6 شهور
A.CD........M المزود بنظام منع دوران المحرك بسرعة K9K المجهز بالمحرك F15 للموديل

التعشيقية الخاص بالمغرب
كل 15,000 كم أو كل 6 

شهور
A.CD........M غير المزود بنظام منع دوران K9K المجهز بالمحرك F15 للموديل

كل 7,500 كم أو كل 6 شهورالمحرك بسرعة التعشيقية الخاص بالمغرب

A.CD........Mالخاص بفلسطين K9K المجهز بالمحرك K14 كل 15,000 كم أو كل 6 للموديل
شهور

ABCD......... باستثناء ذلك الخاص باألرجنتين وتشيلي M9R كل 4,000 كم أو كل 6 شهورللمحرك
للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD باستثناء ذلك الخاص بالجزائر 

وغانا ونيجيريا ومدغشقر وسنغافورة
كل 15,000 كم أو كل 6 

شهور
للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا 

كل 7,500 كم أو كل 6 شهورومدغشقر

كل 10,000 كم أو كل 6 للموديل F24 المجهز بالمحرك ZD الخاص بسنغافورة
شهور

كل 7,500 كم أو كل 6 شهورللموديل Y61 المجهز بالمحرك ZD راجع المالحظة (25)
كل 5,000 كم أو كل 3 شهورللموديل Y61 المجهز بالمحرك ZD راجع المالحظة (26)

ABCD.........ZD المجهز بالمحرك W41 كل 5,000 كم أو كل 3 شهورللموديل
..CD........Mالخاص بسنغافورة K9K كل 5,000 كم أو كل 12 للمحرك

شهراً
A.CD........MK9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 كل 7,500 كم أو كل 6 شهورللموديالت
ABCD.........YD المجهز بالمحرك D23 كل 10,000 كم أو كل 6 للموديل

شهور
ABCD.........زيت المحرك

استبدال

كل 10,000 كم أو كل 6 
شهور للموديل D22 المجهز بوضع الدفع بعجلتين 2WD المجهز 

 YD بالمحرك
للموديل D22 المجهز بوضع الدفع بأربع عجالت 4WD المجهز 

 ZD أو YD كل 5,000 كم أو كل 6 شهوربالمحرك

كل 10,000 كم أو كل 6 مصفاة زيت المحرك 
شهور  ZD أو YD المجهز بالمحرك D22 للموديل
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فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
كل 5,000 كم أو كل 12 استبدالمصفاة منظف الهواء 

شهراً A..D........M الخاص بسنغافورة K9K من نوع الورق الجاف المركب في المحرك
A............ الخاص بسنغافورة K9K في فترات أقصر من استبدالمن نوع الورق الجاف باستثناء المحرك

المعتاد من نوع الورق اللزج باستثناء الموديل J12 والموديل F15 المجهز 
استبدالبالمحرك K9K الخاص بالمغرب

J12 كل 10,000 كم أو كل 6 استبدالمن نوع الورق اللزج للموديل
شهور

A..D........M الخاص K9K المجهز بالمحرك F15 من نوع الورق اللزج للموديل
كل 7,500 كم أو كل 12 استبدالبالمغرب

شهراً
A............ في فترات أقصر من فحصمنظف الهواء المتقدم من نوع الفرز بالقوة الطاردة من المركز

المعتاد   (PCV) استبدالمصفاة نظام تهوية علبة األعمدة المرفقية بالمروحة
..CD........Mكل 120,000 كم أو كل 60 استبدالأحزمة الدفع

شهراً YS المجهز بالمحرك D23 للموديل
..CD........Mكل 20,000 كم أو كل 48 استبدالحزام الدفع والبكرات

شهراً للمحرك K9K الخاص بسنغافورة 
كل 60,000 كم أو كل 36 استبدالللموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب

شهراً
K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 كل 30,000 كم أو كل 48 استبدالللموديالت

شهراً
..CD........Mراجع المالحظة (33)استبدالأحزمة الدفع والبكرات C13 و J11 الخاص بالموديل HRA2DDT المحرك
A.CD........Mكل 60,000 كم أو كل 24 استبدالأحزمة الدفع والبكرات

شهراً J12 الموديل
A.CD........Mكل 60,000 كم أو كل 24 استبدالأحزمة الدفع والبكرات

شهراً الموديالت J11 وT32 المجهزة بالمحرك HR13 الخاصة بفلسطين
A.CD........Mكل 120,000 كم أو كل 60 استبدالأحزمة الدفع والبكرات

شهراً للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين
..CD........Mراجع المالحظة (35)استبدالحزام الدفع T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك
A...E.GH.J...كل 120,000 كم أو كل 60 استبدالحزام الدفع

شهراً J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك
..CD........Mكل 150,000 كماستبدالبكرة العمود المرفقي T32 و J11 الخاص بالموديالت R9M المحرك
A...E.GH.J...كل 150,000 كماستبدالبكرة العمود المرفقي J11 و T32 الخاص بالموديالت R9N المحرك
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فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
كل 20,000 كم أو كل 12 استبدالمصفاة الوقود 

شهراً A...E........ باستثناء مصفاة الوقود المركبة في خزان الوقود
A.C.E..H..... باستثناء الموديالت الخاصة بأمريكا الوسطى والجنوبية

والموديالت Y61 الخاصة بالفلبين والموديل D40 وR51 المجهز 
E26و M9R والمحرك YD بالمحرك

استبدال المصفاة 
وتصريف الماء

كل 20,000 كم أو كل 12 
شهراً

A.C....H..... باستثناء الموديالت الخاصة بأمريكا الوسطى M9R للمحرك
والجنوبية

استبدال المصفاة 
وتصريف الماء

كل 20,000 كم أو كل 12 
شهراً

A.C.E..H..... كل 10,000 كماستبدالللموديالت الخاصة بأمريكا الوسطى والجنوبية
A...E........YD المجهز بالمحرك R51و D40 فحص وتصريف للموديل

كل 7,500 كم أو كل 4 شهورالماء

كل 22,500 كم أو كل 13 استبدال
شهراً

A...E........ الخاص بغرب آسيا وامريكاالوسطى E26 فحص وتصريف للموديل
كل 5,000 كم أو 3 شهورالماء

كل 10,000 كم أو 6 شهوراستبدال
A...E........ الخاص بآسيا الوسطى وشرق افريقيا E26 فحص وتصريف للموديل

كل 5,000 كمالماء

كل 10,000 كم أو 6 شهوراستبدال
A...E........ الخاص بالجزائر وغانا ونيجيريا ZD المجهز بالمحرك F24 للموديل

كل 7,500 كم أو كل 6 شهوراستبدالومدغشقر

A.CD........Mالخاص بالمغرب K9K المجهز بالمحرك F15 كل 7,500 كم أو 6 شهراًاستبدالللموديل
A.CD........MT32 و J11 الخاص بالموديالت R9M راجع المالحظة (30) (37) استبدالالمحرك
..CD.........الخاص بفلسطين K9K المجهز بالمحرك K14 كل 120,000 كم أو كل 60 استبدالللموديل

شهراً
A...E........YS المجهز بالمحرك D23 كل 30,000 كم أو كل 18 استبدالللموديل

شهراً
..CD........Mحزام توقيت المحرك والبكرات

كل 20,000 كم أو 48 شهراًاستبدال
للمحرك K9K المخصص لسنغافورة

كل 60,000 كم أو 36 شهراًاستبدالللموديل F15 المجهز بالمحرك K9K الخاص بالمغرب
K9K المجهزة بالمحرك E12 و C13 كل 30,000 كم أو كل 48 استبدالللموديالت

شهراً
A.CD........Mحزام التوقيت والبكرات

كل 120,000 كم أو كل 60 استبدال
شهراً للموديل K14 المجهز بالمحرك K9K الخاص بفلسطين
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فترة الصيانةعمليات الصيانةبنود الصيانةظروف القيادة
A............كل 10,000 كم أو 6 شهوراستبدالمصفاة منظف الهواء و/ أو مصفاة غبار الطلع
..C....H.....سائل جهاز نقل الحركة التلقائي

كل 40,000 كم أو كل 24 استبدال
شهراً

باستثناء الموديالت E26 و6AT و7AT والموديل R53 المجهز 
9AT بجهاز نقل الحركة

7AT المجهز بجهاز نقل الحركة D23 للموديل
.....F.......كل 20,000 كم أو كل 12 استبدالسائل الفرامل

شهراً
A.C...GHI....ى الخاصة بالفرامل كل 10,000 كم أو كل 6 فحصالبطانات واالسطوانات واألجزاء األخر

شهور
A.C...GHI....ى الخاصة بالفرامل كل 5,000 كم أو كل 3 شهورفحصالحشيات واألعضاء الدوارة واألجزاء األخر
.BC.....I...M سائل جهاز نقل الحركة المتغير دائمًا (موديالت السيارة الكهربائية

(Z52و T32  كل 25,000 كماستبدالالهجينة لـ

..C....H..... زيت التروس التفاضلية (بما في ذلك النوع اللزج من التروس
(E25 لسيارات الركاب والموديل) (LSD كل 40,000 كم أو كل 24 استبدالالتفاضلية المحدودة االنزالق

شهراً
..C....H.....كل 40,000 كم أو كل 24 استبدالزيت التروس التفاضلية وزيت الوصلة

شهراً
.........J...كل 5,000 كم أو كل 3 شهورفحصشحم صرة تسييب العجلة
.........J... شحم محامل العجالت األمامية (الموديالت المجهزة بوضع الدفع

بأربع عجالت 4WD باستثناء المحامل من النوع المحجوب)
كل 5,000 كم أو كل 3 شهورفحص

كل 40,000 كم أو كل 24 استبدال
شهور

......G...... األقفال والمفصالت وسقاطة غطاء حجيرة المحرك (وبكرات
كل 5,000 كم أو كل 3 شهورتشحيم/تزييتووصالت األبواب االنزالقية)

......G......(فقط W41 الموديل) كل 5,000 كم أو كل 3 شهورتشحيم/تزييتحلمات المسامير الرئيسية

......GH.J...و D22 والموديالت F24 شحم عمود نقل الطاقة الحركية (للموديل
(4WD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت Y62و Y61كل 10,000 كم أو كل 6 تشحيم/تزييت

شهور
......GH..... تروس ووصالت جهاز التوجيه، أجزاء المحور وجهاز التعليق، عمود نقل

الطاقة الحركية وعمود الدفع األمامي

فحص لسيارات الركاب والموديل E25 باستثناء الموديالت Y61 وY62 و
4WD المجهزة بوضع الدفع بأربع عجالت D22

كل 10,000 كم أو كل 6 
شهور

للسيارات التجارية والموديالت Y61 وY62 وD22 المجهزة بوضع 
E25 4 باستثناء الموديلWD كل 5,000 كم أو كل 3 شهورالدفع بأربع عجالت

عمليات الصيانة: فحص = فحص وتصحيح أو استبدال إذا استدعى األمر.
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مالحظة: بنود الصيانة

قم باستبدال أحزمة الدفع إذا وجد إي تلف فيها أو عند وصول قراءة مقياس توتر   (1)
الحزام التلقائي الى الحد األقصى (إذا كانت سيارتك مجهزة بمقياس توتر الحزام)

قم باستعمال سائل تبريد المحرك األصلي من نيسان (أزرق) أو ما يعادله في   (2)
النوعية لتفادي تآكل األلمنيوم الموجود في نظام تبريد المحرك بسبب استعمال 

سائل تبريد محرك غير أصلي. قم بتغييره بعد القيادة لمسافة 100,000 كم/
لمدة 60 شهراً ألول مرة، ثم قم بتغييره كل 60,000 كم/48 شهراً.

قم بتنفيذ اإلجراء «I» (فحص نسبة المزج وتصحيحها إذا استدعى األمر) عند   
حلول منتصف فترة التغيير.

ال تحتاج الى الصيانة الدورية. ولكن عند زيادة ضوضاء صادرة من الصمامات،   (3)
افحص فسحة الصمامات

VQ40DE أو VQ37VHR أو VQ35HR باستثناء الموديالت المجهزة بالمحرك  (4)
للموديالت Z51 وJ32 وS51 وZ34: استبدل شمعة اإلشعال عند بلوغ فسحة   (5)

شمعة اإلشعال الى أكثر من 1.4 مم حتى قبل وصول مسافة القيادة الى تلك 
الموصوفة التي تتطلب االستبدال

للموديالت A36 وL33 وY62 وR53: استبدل شمعة اإلشعال عند بلوغ   
فسحة شمعة اإلشعال الى أكثر من 1.25 مم حتى قبل وصول مسافة القيادة 

الى تلك الموصوفة التي تتطلب االستبدال
للموديل R52 المجهز بالمحرك QR: استبدل شمعة اإلشعال عند بلوغ   

فسحة شمعة اإلشعال الى أكثر من 1.1 مم حتى قبل وصول مسافة القيادة الى 
تلك الموصوفة التي تتطلب االستبدال.

للموديل Z52 المجهز بالمحرك QR؛ استبدل شمعة اإلشعال عند بلوغ   
فسحة شمعة اإلشعال إلى أكثر من 1.05 مم حتى قبل وصول مسافة القيادة 

إلى تلك الموصوفة التي تتطلب االستبدال.
LPG مصفاة الوقود موجودة في خرطوم السحب الخاص بسلندرات الغاز البترولي المسال  (6)

باستثناء الموديل J10 الخاص بالمناطق غير بلدان الشرق األوسط والموديل   (7)
F24 الخاص بسنغافورة

قم بتصريف الماء عند الوصول الى الموعد المحدد أو تصريف الماء عند إضاءة   (8)
ضوء مستشعر مستوى الماء الموجود في لوحة مجموعة العدادات

عند انخفاض مستوى قدرة المحرك أو انبعاث غاز العادم المحتوي على الدخان   (9)
األسود أو زيادة ضوضاء المحرك، قم بتنفيذ بند الصيانة هذا

عند انخفاض مستوى قدرة المحرك أو انبعاث غاز العادم المحتوي على الدخان   (10)
األسود أو زيادة ضوضاء المحرك، افحص مجموعة فوهات حقن الوقود، وإذا 
استدعى األمر، قم باستبدالها أو تعديل الضغط األولي لفوهات حقن الوقود 

ونموذج رش الوقود

راجع دليل المالك للمزيد من التفاصيل حول السوائل الصحيحة  (11)
افحص الفسحة بين دواسة الفرامل والمفاتيح  (12)

قم باستعمال سائل جهاز نقل الحركة المتغير دائمًا CVT األصلي من نيسان   (13)
فقط. عند قطر مقطورة أو قطيرة أو تركيب حمالة سقفية لألمتعة أو القيادة 

على الطرق الوعرة أو الموحلة، اطلب من وكيل نيسان فحص انخفاض أداء 
سائل جهاز نقل الحركة المتغير دائمًا CVT كل 100,000 كم وتغيير سائل جهاز 

نقل الحركة المتغير دائمًا CVT إذا استدعى األمر. ولو لم يتم تنفيذ عملية 
الفحص، قم بتغيير سائل جهاز نقل الحركة المتغير دائمًا CVT (دون فحصه) 

كل 100,000 كم. عند استعمال سائل جهاز نقل حركة غير سائل جهاز نقل 
الحركة المتغير دائمًا CVT األصلي من نيسان، فإنه سيؤدي الى تعرض جهاز 

نقل الحركة المتغير دائمًا CVT للتلف الذي ال يكون مشموًال بالضمان.
راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات حول السوائل المناسبة. (باستثناء 

(Z52و T32و R52 موديالت السيارات الكهربائية الهجينة
ينبغي إعادة تشحيم عمود نقل الطاقة الحركية بعد تعرضه للماء  (14)

بالنسبة للموديالت غير المجهزة بالمحول الحفاز، قم بتنفيذ عملية الفحص   (15)
عند وصول مسافة القيادة الى 1,000 كم

عند تغيير سائل جهاز تحويل وضع الدفع، ينبغي إعادة ضبط وحدة التحكم   (16)
(Y62 الموديل)

استبدل كل 32,000 كم/كل 48 شهراً على األقل.   (17)
استبدل حزام الدفع عند مالمسته للوقود أو عند وجود تلف فيه أثناء فحصه  

فترة استبدال حزام توقيت المحرك هي عمر خدمته األقصى الذي ال ينبغي   (18)
تجاوزه. استبدل حزام توقيت المحرك عند مالمسته للوقود. ينبغي اختيار توقيت 

االستبدال وفقًا للمسافة المقطوعة بالسيارة. راجع «الصيانة المبرمجة 
الخاصة بظروف القيادة القاسية». 

البند الذي ال يحتاج الى صيانة.  (19)
سائل جهاز نقل الحركة التلقائي من النوع الذي ال تحتاج الى صيانة.  (20)

ال يتم تطبيق الصيانة الالزمة عند 1,000 كم على الموديالت الخاصة بأمريكا   (21)
الجنوبية ودول الكاريبي.

ال تقم مطلقًا باستخدام زيت من الفئة API CG-4. (للموديالت E26 وF24 و  (22)
(D23

إذا تم عرض مؤشر استبدال الزيت، قم بتغيير زيت المحرك والمصفاة بأسرع ما   (23)
يمكن. بعد استبدال زيت المحرك، اعد ضبط العرض.

إذا بدأ مؤشر االستبدال بالوميض، قم باستبدال كل من مصفاة الوقود   (24)
الرئيسية والمصفاة األولى في نفس الوقت بأسرع ما يمكن.
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في البلدان التالية، الجزائر وأنغوال وأستراليا وأذربيجان وباربادوس وبيليز وبوتان   (25)
وبوليفيا وبروني والكاميرون وكولومبيا وكوستاريكا وساحل العاج وكوراكاو 

ودومينيكا والسلفادور وفيجي والغابون وغانا وغواتيماال وغينيا وغيانا وهايتي 
وهندوراس وجامايكا وكينيا ومدغشقر وماالوي وموزمبيق وميانمار (بورما) 

ونيبال وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان وباناما 
وبابوا غينيا الجديدة وبراغواي والسنغال وسيشل وجزر سليمان وسريالنكا 
وسورينام وتنزانيا وترينداد وتوباغو وأوغندا وفيتنام وزائير وزامبيا وزيمبابوي.

في البلدان غير المذكورة في المالحظة (25).  (26)
إذا ظهر مؤشر تحذير خدمة زيت المحرك على الشاشة، يرجى تغيير زيت المحرك   (27)

والمصفاة حتى لو كان ذلك قبل حلول موعد التغيير. أعد ضبط الشاشة بعد 
تغيير زيت المحرك.

الفاصل الزمني الستبدال حزام التوقيت يعتبر نهاية عمر خدمته وال ينبغي   (28)
تجاوزه. استبدل حزام التوقيت إذا المس الوقود.

استبدل حزام الدفع إذا المس الوقود أو عند العثور على تلف فيه أثناء عملية   (29)
الفحص.

قم بتصريف الماء عندما يضيء ضوء مستشعر مستوى الماء في مجموعة   (30)
العدادات.

عند إضافة أو تغيير سائل التبريد، تأكد من استعمال سائل تبريد المحرك   (31)
األصلي (أزرق) أو ما يعادله فقط بنسبة المزج الصحيحة لتجنب تآكل األلمنيوم 

داخل نظام التبريد بسبب استعمال سائل تبريد غير أصلي.

الفاصل الزمني الموصى به لتغيير سائل التبريد الذي تمت تعبئته في المصنع   
هو 200,000 كم أو 15 سنة أيهما يأتي أوًال.

ينبغي تغيير سائل تبريد المحرك األصلي (أزرق) في المرات التالية كل 80,000 كم   
أو 4 سنوات أيهما يأتي أوًال.

مزج أي نوع آخر من سائل التبريد أو استعمال ماء غير مقطر سيؤدي الى تقصير   
الفاصل الزمني الموصى به لتغيير سائل التبريد.

قم بتنفيذ اإلجراء «E» (فحص نسبة المزج وتصحيحها إذا استدعى األمر) كل   
40,000 كم أو 24 شهراً.

للموديالت الخاصة بموريشوس  (32)
ظروف القيادة العادية:

 استبدل كل 15,000 كم أو 12 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 8,000 كم أو 12 شهراً  

للموديالت الخاصة بكاليدونيا الجديدة وتاهيتي وتنزانيا  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 10,000 كم أو 12 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 5,000 كم أو 6 شهور  

للموديالت الخاصة بمالوي وغانا ومدغشقر والصحراء الغربية  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 5,000 كم أو 6 شهور  

للموديالت الخاصة بفلسطين  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 20,000 كم أو 12 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 10,000 كم أو 6 شهور  
للموديالت الخاصة بموريشوس  (33)

ظروف القيادة العادية:
 استبدل كل 120,000 كم أو 72 شهراً

ظروف القيادة القاسية:
 استبدل كل 60,000 كم أو 36 شهراً

للموديالت الخاصة بكاليدونيا الجديدة وتاهيتي وتنزانيا  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 80,000 كم أو 48 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 40,000 كم أو 24 شهراً  

للموديالت الخاصة بمالوي وغانا ومدغشقر والصحراء الغربية  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 30,000 كم أو 48 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 15,000 كم أو 24 شهراً  
للموديالت الخاصة بفلسطين  

ظروف القيادة العادية:  
 استبدل كل 120,000 كم أو 48 شهراً  

ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 60,000 كم أو 24 شهراً  

للموديالت الخاصة بفلسطين والمغرب  (34)
ظروف القيادة العادية:

 استبدل كل 30,000 كم أو 12 شهراً  
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ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 15,000 كم أو 6 شهور  

للموديالت الخاصة بكاليدونيا الجديدة  
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 15,000 كم أو 12 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 7,500 كم أو 6 شهور  

للموديالت الخاصة بنيبال وفيجي ومالوي وبابوا غينيا الجديدة وتاهيتي   
وسريالنكا وبوتان والجزائر وتونس وموريشوس وموزنبيق وتنزانيا وأوغندا 

وزامبيا وزمبابوي وأفريقيا الوسطى وكاميرون والكونغو وتشاد وغامبيا وغانا 
وليبيريا ومالي ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وزائير

ظروف القيادة العادية:  
 استبدل كل 8,000 كم أو 12 شهراً  

للموديالت الخاصة بنيبال وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة   (35)
وتاهيتي وسريالنكا وبوتان والجزائر والمغرب وتونس وفلسطين وموريشوس 

وتنزانيا وأوغندا وزامبيا
ظروف القيادة العادية:  

 استبدل كل 160,000 كم أو 72 شهراً  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 80,000 كم أو 36 شهراً  

للموديالت الخاصة بمالوي وموزمبيق وزمبابوي وأفريقيا الوسطى وكاميرون   
والكونغو وتشاد وغامبيا وغانا وليبيريا ومالي ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وزائير

ظروف القيادة العادية:  
 استبدل كل 60,000 كم أو 48 شهراً  

ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 30,000 كم أو 24 شهراً  

للموديالت الخاصة بكاليدونيا الجديدة والمغرب وتونس وفلسطين   (36)
  للموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة اليدوي: استبدل كل 300,000 كم أو 120   

شهر
  الموديالت المجهزة بجهاز نقل الحركة المتغير دائمًا CVT: استبدل كل   

160,000 كم أو 240 شهر

للموديالت الخاصة بنيبال وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وتاهيتي وسريالنكا وبوتان   
والجزائر وموريشوس ومالوي وموزنبيق وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزمبابوي 

وأفريقيا الوسطى وكاميرون والكونغو وتشاد وغامبيا وغانا وليبيريا ومالي 

ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وزائير
 استبدل كل 300,000 كم  

للموديالت الخاصة بفيجي وبابوا غينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة والجزائر   (37)
والمغرب وتونس وفلسطين وموريشوس

ظروف القيادة العادية:  
 قم بالتصريف كل 10,000 كم أو كل 6 شهور  

 استبدل كل 30,000 كم  
ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 15,000 كم  

للموديالت الخاصة بنيبال وتاهيتي وبوتان وموزنبيق وأوغندا وزامبيا وزمبابوي   
ومدغشقر

ظروف القيادة العادية:  
 قم بالتصريف كل 10,000 كم أو كل 6 شهور  

 استبدل كل 20,000 كم  
ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 10,000 كم  

للموديالت الخاصة بسريالنكا وتنزانيا  
ظروف القيادة العادية:  

 قم بالتصريف كل 10,000 كم أو كل 6 شهور  
 استبدل كل 15,000 كم  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 7,500 كم  

للموديالت الخاصة بأفريقيا الوسطى وكاميرون والكونغو وتشاد وغامبيا وغانا   
وليبيريا ومالي ونيجيريا ورواندا وزائير

ظروف القيادة العادية:  
 قم بالتصريف كل 10,000 كم أو كل 6 شهور  

 استبدل كل 10,000 كم  
ظروف القيادة القاسية:  

 استبدل كل 5,000 كم  

للموديالت الخاصة بمالوي  
ظروف القيادة العادية:  

 قم بالتصريف كل 6 شهور  
 استبدل كل 7,500 كم  
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ظروف القيادة القاسية:  
 استبدل كل 3,750 كم  

  قم بالتصريف كل 20,000 كم أو كل 12 شهراً أو عندما يومض/يضيء ضوء   (38)
مستشعر مستوى الماء في مجموعة العدادات

  استبدل كل 100,000 كم أو عندما يضيء ضوء مستشعر مستوى الماء في   
مجموعة العدادات

استبدل كل 240,000 كم أو 120 شهر  (39)

إذا كان مؤشر االستبدال مضيئًا، قم بتغيير كل من عنصر مصفاة الوقود   (40)
الرئيسي والمصفاة المتقدمة في آن واحد بأسرع ما يمكن.

استبدل إذا ُوجد تالفًا.  (41)
استبدل كل 240,000 كم أو 120 شهراً.   (42)

قم باستبدال أحزمة الدفع إذا وجد أي تلف فيها.  
قم بإعادة تعبئة ®AdBlue عند طلب ذلك عن طريق التنبيه الذي يظهر في   (43)

شاشة معلومات السيارة وبعد كل 10,000 كم أو 6 شهور.
الفاصل الزمني الستبدال حزام التوقيت يعتبر نهاية عمر خدمته وال ينبغي   (44)

تجاوزه. استبدل حزام التوقيت إذا المس الوقود. ينبغي تحديد عدد مرات 
االستبدال وفقًا الستخدام السيارة.
استبدل كل 240,000 كم أو 120 شهر.  (45)

استبدل حزام الدفع إذا المس الوقود أو عند العثور على تلف فيه أثناء عملية   
الفحص.

استبدل كل 120,000 كم أو 48 شهراً  (46)
قم باستعمال سائل تبريد المحرك األصلي من نيسان أو ما يعادله في النوعية   (47)

لتفادي تآكل األلمنيوم الموجود في نظام تبريد المحرك بسبب استعمال سائل 
تبريد محرك غير أصلي.

قم بتغييره بعد القيادة لمسافة 80,000 كم/لمدة 48 شهراً ألول مرة، ثم قم   
بتغييره كل 60,000 كم/48 شهراً. قم بتنفيذ اإلجراء «I» (فحص نسبة المزج 

وتصحيحها إذا استدعى األمر) عند حلول منتصف فترة التغيير.
يمكن تطبيق هذا عند استخدام السيارة كسيارة تجارية.  (48)

الصيانة الالزمة بعد القيادة على الطرق الوعرة 

في كل مرة تتم فيها قيادة السيارة على الطرق الوعرة أو الرملية أو الوحلية أو في ماء 
سطحه يصل الى صرة العجلة، قد تحتاج الى الصيانة في فترات أقصر من المعتاد 

للبنود التالية: 

▲الحشيات واألعضاء الدوارة الخاصة بالفرامل  

▲بطانات واسطوانات الفرامل  

▲خطوط وخراطيم الفرامل  

▲تشحيم محامل العجالت  

▲تشحيم صرة تسييب العجلة  

▲زيت جهاز تحويل وضع الدفع وزيت التروس التفاضلية  

▲ سائل جهاز تحويل وضع الدفع من النوع All-mode 4WD وسائل جهاز نقل   

الحركة التلقائي
▲وصلة جهاز التوجيه  

▲عمود نقل الطاقة الحركية وعمود الدفع األمامي  

▲مصفاة منظف الهواء  

▲مبيت الكلتش (فحص تسرب الماء اليه)  
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سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.

1,000 كم
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

عملية الفحص المجانية

توقيع مرشد الخدمة:

  5,000 كم   3 شهور
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  10,000 كم   6 شهور
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  15,000 كم   9 شهور
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  20,000 كم   سنة واحدة
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  25,000 كم   15 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:
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  30,000 كم   18 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  35,000 كم   21 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  40,000 كم   سنتان
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  45,000 كم   27 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  50,000 كم   30 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  55,000 كم   33 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.
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  60,000 كم   3 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  65,000 كم   39 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  70,000 كم   42 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  75,000 كم   45 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  80,000 كم   4 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  85,000 كم   51 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.
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  90,000 كم   54 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  95,000 كم   57 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  100,000 كم   5 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  105,000 كم   63 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  110,000 كم   66 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  115,000 كم   69 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.

05_8_MS_AR_58.indd   M-3805_8_MS_AR_58.indd   M-38 2021/06/14   11:03:482021/06/14   11:03:48



M-39

  120,000 كم   6 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  125,000 كم   75 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  130,000 كم   78 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  135,000 كم   81 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  140,000 كم   7 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  145,000 كم   87 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.
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  150,000 كم   90 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

  155,000 كم   93 شهراً
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

الصيانة الالزمة عند استعمال السيارة في ظروف القيادة القاسية 
أو للموديالت المجهزة بمحرك الديزل فقط

توقيع مرشد الخدمة:

  160,000 كم   8 سنوات
المسافة الحقيقية بالكيلومتر:التاريخ:

اسم الوكيل:

توقيع مرشد الخدمة:

سجل التحقق من الخدمة
هذه هي شهادة على اكتمال تنفيذ العمل المحدد في الصيانة المبرمجة. ينبغي تنفيذ الصيانة الدورية عند الوصول الى أي من عدد الكيلومترات أو عدد الشهور أيهما يأتي أوًال. 

باستثناء عملية الفحص المجانية التي يتم تنفيذها بعد القيادة لمسافة 1,000 كم، ينبغي تنفيذ جميع عمليات الصيانة الدورية بكلفة مالك السيارة.
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(HEV) السيارة الكهربائية الهجينة
سجل استبدال بطارية الليثيوم أيون

كم/ميل

كم/ميلكم/ميل

كم/ميل

التاريخ:

مسافة السير عند االستبدال

اسم أو توقيع الوكيل

التاريخ:

مسافة السير عند االستبدال

اسم أو توقيع الوكيل

التاريخ:

مسافة السير عند االستبدال

اسم أو توقيع الوكيل

التاريخ:

مسافة السير عند االستبدال

اسم أو توقيع الوكيل

الرقم التسلسلي

الرقم التسلسليالرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي

عند استبدال مجموعة بطارية الليثيوم أيون، تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي في الفراغ المتوفر.
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