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فهرس الصور

  مرايا األبواب الخارجية

ضبط مرايا األبواب الخارجية - صفحة 7 	

2  مقبض الباب
األبواب - القفل وإلغاء القفل - صفحة 6 	

التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد - صفحة 6 	

التشغيل بالمفتاح الذكي - صفحة 6 	

وضع إلغاء القفل االنتقائي - صفحة 6 	

3  ضبط عجلة القيادة
ضبط عجلة القيادة - صفحة 8 	

4  مفتاح المصباح األمامي
المصابيح األمامية والماسحات - صفحة 8 	

5  شاشة عرض معلومات السيارة

شاشة عرض معلومات السيارة - صفحة 10 	

كمبيوتر القيادة - صفحة 11 	

6  مفتاح الماسحة
المصابيح األمامية والماسحات - صفحة 8 	

7  شاشة العرض المركزية
 النظام الصوتي/المالحة - صفحة 12 	

 نظام المالحة - صفحة 13 	

 نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  Bluetooth - صفحة 14 	

 إقران الهاتف المحمول أو جهاز Bluetooth آخر عبر  Bluetooth - صفحة 14 	

 شاشة الرؤية الخلفية/المحيطية - صفحة 17 	

8  مفاتيح التحكم في ثبات السرعة
 التحكم في ثبات السرعة - صفحة 15 	

 التحكم الذكي في ثبات السرعة - صفحة 15 	

9  نظام التحكم في درجة الحرارة
 إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي - صفحة 12 	

 مزيل ضباب النافذة الخلفية - صفحة 12 	

10  مفتاح اإلشعال بزر الدفع
 بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الذكي - صفحة 8 	

 بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي - صفحة 9 	

 تسلسل مفتاح اإلشعال - صفحة 9 	

عد - صفحة 9 	
ُ
 بدء تشغيل المحرك عن ب

11  التحكم في درجة حرارة المقاعد
المقاعد التي يتم التحكم في مناخها - صفحة 7 	
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األبواب - القفل وإلغاء القفل

عد - تشغيل إلغاء القفل االنتقائي
ُ
تشغيل التحكم عن ب

ي  يمكنك قفل األبواب وإلغاء قفلها باستخدام زر

القفل  أو إلغاء القفل  الموجودين في المفتاح 

الذكي.

إللغاء قفل األبواب وغطاء صندوق السيارة:

اضغط على الزر   في المفتاح الذكي: ستومض  	

أضواء تحذير الخطر وسيتم إلغاء قفل باب 

السائق.

ى في غضون 60 ثانية:  	 اضغط على الزر   مرًة أخر

سيتم إلغاء قفل جميع األبواب وغطاء صندوق 

السيارة.

لقفل األبواب وغطاء صندوق السيارة:

اضغط على الزر   في المفتاح الذكي: ستومض أضواء تحذير الخطر مرتين، وسيصدر البوق  	

صوتًا مرتين وسيتم قفل كل األبواب وغطاء صندوق السيارة.

التشغيل بالمفتاح الذكي - تشغيل إلغاء القفل االنتقائي

يتيح لك نظام المفتاح الذكي قفل األبواب/غطاء صندوق السيارة وإلغاء قفلهما دون االستخدام 

عد الموجودة في المفتاح الذكي، شريطة أن يكون المفتاح الذكي 
ُ
النشط للمفتاح أو أزرار التحكم عن ب

في نطاق التشغيل وأن يكون ]Ext. Door Switch[ )مفتاح الباب الخارجي( في وضع التشغيل من 

خالل القائمة ]Vehicle Settings[ )إعدادات السيارة( في شاشة عرض معلومات السيارة.

إللغاء قفل األبواب وغطاء صندوق السيارة، اضغط على المفتاح الموجود في مقبض الباب أو غطاء 

صندوق السيارة: ستومض أضواء تحذير الخطر مرة واحدة وسيصدر البوق صوتًا لمرة واحدة وسيتم 

إلغاء قفل الباب أو غطاء صندوق السيارة المطابق.

ى في غضون 60 ثانية إللغاء قفل األبواب المتبقية أو غطاء  اضغط على المفتاح المعني مرًة أخر

صندوق السيارة.

لقفل األبواب وغطاء صندوق السيارة، اضغط على المفتاح الموجود في مقبض الباب أو غطاء 

صندوق السيارة: ستومض أضواء تحذير الخطر مرتين وسيصدر البوق مرتين وسيتم قفل كل 

األبواب وغطاء صندوق السيارة.

وضع إلغاء القفل االنتقائي

من قائمة ]Vehicle Settings[ )إعدادات السيارة( ضمن شاشة عرض معلومات السيارة، يمكنك 

تحديد تشغيل ]Selective Unlock[ )إلغاء القفل االنتقائي( أو إيقاف تشغيله.

عد الموجود في المفتاح الذكي،  	
ُ
عند التشغيل وإلغاء قفل األبواب باستخدام زر التحكم عن ب

ى  ى إللغاء قفل األبواب األخر سيتم إلغاء قفل الباب بجانب السائق فقط. ويلزم الضغط مرًة أخر

وغطاء صندوق السيارة.

عند التشغيل وإلغاء قفل األبواب/غطاء صندوق السيارة باستخدام المفتاح الموجود في  	

مقبض الباب/غطاء صندوق السيارة، يتم إلغاء قفل الباب أو غطاء صندوق السيارة المطابق 

فقط. من شأن الضغط على المفتاح الموجود في مقبض الباب/غطاء صندوق السيارة مرًة 

ى/غطاء صندوق السيارة. ى أن يلغي قفل األبواب األخر أخر

 واحد بعد  	
ٍ

عند إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء قفل كل األبواب وغطاء صندوق السيارة في آن

عد الموجود في المفتاح الذكي أو عند الضغط على 
ُ
إلغاء قفل السيارة باستخدام زر التحكم عن ب

المفتاح الموجود في مقبض الباب أو غطاء صندوق السيارة.
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نظام محدد وضع القيادة التلقائي )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

يتمتع نظام محدد وضع القيادة التلقائي بوظيفة دخول وخروج 

تنقل عجلة القيادة ألعلى ومقعد السائق للخلف للدخول 

والخروج بسهولة عندما يكون الباب مفتوًحا.

يمكن للنظام تخزين إعدادين فرديين لموضع مقعد السائق 

وعجلة القيادة ومرايا الباب الخارجية. 

اضغط على >SET< ثم 1 أو 2 لتخزين أحد اإلعدادات.

اضغط على 1 أو 2 الستدعاء إعداد.

محدد وضع القيادة التلقائي 

يتمتع نظام تحديد موضع القيادة التلقائي بثالث ميزات: 

وظيفة تخزين الذاكرة )رابط المفتاح( 	

وظيفة تخزين الذاكرة )المفتاح( 	

وظيفة الدخول/الخروج 	

وظيفة ذاكرة رابط المفتاح:

عند تمكين رابط المفتاح، فإنه يقوم تلقائًيا باالحتفاظ بآخر أوضاع مقعد للسائق، وعجلة القيادة 

التلقائية، والمرايا الخارجية لهذا المفتاح تحديًدا عند إدارة اإلشعال من تشغيل إلى إيقاف التشغيل.

يمكن تخزين وضَعي مقعد السائق في ذاكرة محدد وضع القيادة التلقائية.

وظيفة مفتاح الذاكرة:

يمكن تخزين وضعين لمقعد السائق وعمود التوجيه ومرايا الرؤية الخارجية في ذاكرة نظام تحديد 

موضع القيادة التلقائي.

عند ركن السيارة، اضبط مقعد السائق على الوضع المراد باستخدام مفاتيح ضبط المقعد . 1

الكهربائي.

، اضغط مع االستمرار على مفتاح الذاكرة . 2
ٍ

اضغط على مفتاح >SET<، وفي غضون 5 ثوان

المطلوب )1 أو 2(.

عند ضبط وضع الذاكرة، سينطلق التحذير الصوتي وسيتم حذف الوضع السابق الذي يحتفظ . 3

به هذا المفتاح. لتحديد الوضع )1 أو 2(، أوقف السيارة في مكان آمن باستخدام مكابح التوقف 

واضغط على مفتاح الذاكرة المطلوب.

ضبط المقعد

حّرك المفتاح لألمام أو الخلف للضبط األفقي.  1

أدر المفتاح لألمام أو الخلف إلمالة المقعد إلى الزاوية المطلوبة.  2

حّرك الطرف األمامي أو الخلفي من المفتاح ألعلى أو ألسفل لضبط زاوية وسادة المقعد   3

وارتفاعها )مقعد السائق فقط(.

ادفع الطرف األمامي أو الخلفي من المفتاح لضبط مسند أسفل الظهر )مقعد السائق فقط(.  4

1234
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وظيفة الدخول/الخروج:

الغرض من هذه الميزة هو تحريك مقعد السائق وعمود التوجيه تلقائًيا عند الخروج من السيارة 

لجعل دخول السيارة والخروج منها أكثر سهولة.

يتحرك مقعد السائق إلى الخلف عندما يكون ذراع النقل في الوضع P )توقف(، واإلشعال في الوضع 

OFF )إيقاف التشغيل(، والباب مفتوًحا.
يعود مقعد السائق إلى الوضع السابق عندما يكون ذراع النقل في الوضع P )توقف(، واإلشعال في 

الوضع ACC )الملحقات( أو ON )تشغيل(. يمكن إلغاء وظيفة الدخول/الخروج من خالل إعدادات 

السيارة في "شاشة عرض معلومات السيارة".

المقاعد التي يتم التحكم في مناخها )إذا كانت السيارة مزودة 

بذلك(

يعمل نظام المقاعد التي يتم التحكم في 

مناخها على تدفئة المقعد أو تبريده من خالل 

نفخ هواء دافئ أو بارد من أسفل سطح 

المقعد.

لتنشيط تبريد أو تدفئة المقعد الذي يتم 

التحكم في درجة حرارته، قم بتدوير مقبض 

التحكم في المناخ في اتجاه حركة عقارب 

الساعة )للتدفئة( أو عكس اتجاه عقارب 

الساعة )للتبريد(. سيضيء مصباح المؤشر 

بمقبض التحكم عندما يكون نظام المقعد الذي يتم التحكم في مناخه نشًطا.

ضبط مرايا األبواب الخارجية

لضبط مرايا األبواب الخارجية، حدد أواًل المرآة 

. 1 ى أو اليمنى باستخدام مفتاح التحديد  اليسر

 2  اضبط المرآة المحددة بالضغط على المفتاح 

حسب المطلوب.

ضبط عجلة القيادة

طبًقا لمواصفات السيارة، يمكن إمالة عجلة القيادة يدوًيا أو كهربائًيا وضبطها باستخدام عمود 

القيادة التلسكوبي.

ضبط عجلة القيادة المشغلة يدوًيا

لضبط عجلة القيادة في أي من االتجاهين:

1 ألسفل. 	 ادفع ذراع القفل 

اضبط عجلة القيادة حسبما هو مطلوب. 	

2 ألعلى بإحكام لقفل عجلة القيادة. 	 ادفع ذراع القفل 

ضبط عجلة القيادة المشغلة كهربًيا

1 في أي اتجاه لضبط عجلة القيادة  حرك مفتاح عجلة القيادة 

حسب المطلوب.

2

1

2

1

1
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المصابيح األمامية والماسحات

نظام اإلضاءة التلقائية

مع وجود مفتاح اإلضاءة في الوضع >AUTO< )تلقائي(، 

سيتم تشغيل المصابيح وإيقاف تشغيلها تلقائًيا تبًعا 

لظروف اإلضاءة المحيطة.

مساعد الضوء العالي

إذا ظهرت سيارة قادمة أو سيارة تسير أمام سيارتك أثناء تشغيل نظام مساعد الضوء العالي، 

فسيقوم المصباح األمامي بتبديل الضوء العالي بالضوء المنخفض تلقائًيا.

لتشغيل نظام مساعد الضوء العالي:

1 ..>AUTO< أدر مفتاح المصباح األمامي إلى الوضع

ادفع الذراع إلى وضع الضوء العالي.

مصابيح الضباب

لتشغيل مصابيح الضباب، أدر الحلقة الداخلية لمفتاح اإلضاءة حينما 

تكون المصابيح األمامية قيد التشغيل.

نظام المسح التلقائي

مع وجود مفتاح الماسحة في الوضع >AUTO<، ستبدأ 

الماسحات في العمل تلقائًيا عند اكتشاف المطر على الزجاج 

األمامي.

يمكن ضبط حساسية نظام استشعار المطر عن طريق تدوير 

مفتاح الماسحة كما هو مشار إليه:

أ = أكثر حساسية

ب = أقل حساسية

AUTOFRONT
OFF

AUTO

LO

HI

بدء تشغيل المحرك وإيقافه باستخدام المفتاح الذكي

لبدء تشغيل المحرك باستخدام المفتاح الذكي:

اضغط على دواسة الفرامل وحرك . 1

 >P< ذراع تغيير السرعة إلى الوضع

.>N< أو

2 .ENGINE START/< اضغط على زر

STOP< )بدء تشغيل/إيقاف 
تشغيل المحرك( لبدء تشغيل 

المحرك.

إليقاف تشغيل المحرك باستخدام 

المفتاح الذكي:

قم بإيقاف تشغيل السيارة.. 1

2 ..>P< اضغط على دواسة الفرامل وحرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع

اضغط على زر >ENGINE START/STOP< )بدء تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك( إليقاف . 3

تشغيل المحرك. تأكد من أن وضع مفتاح اإلشعال على وضع إيقاف التشغيل.

بعد فتح الباب، سيتغير وضع مفتاح اإلشعال من وضع OFF )إيقاف التشغيل( إلى وضع . 4

LOCK )القفل( وسيتم تنشيط قفل عجلة القيادة.

أ
ب
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بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي

 Key Battery[ في حالة نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي، يظهر التحذير

Low[ )انخفاض شحن بطارية المفتاح( على شاشة عرض معلومات 
السيارة. استبدل بطارية المفتاح الذكي بأسرع ما يمكن عندما تظهر هذه 

الرسالة. وإذا لم يعد بإمكانك بدء تشغيل المحرك بالطريقة المعتادة 

بسبب نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي، فاتبع بالخطوات التالية:

حرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع )P( )توقف(. 	

اضغط على دواسة الفرامل. 	

المس مفتاح تشغيل المحرك باستخدام  	

المفتاح الذكي كما هو موضح في الشكل؛ 

وسيصدر صوت تنبيه.

 من إصدار صوت التنبيه،  	
ٍ

في غضون خمس ثوان

اضغط على مفتاح اإلشعال، وستبدأ عملية 

تشغيل المحرك.

تسلسل مفتاح اإلشعال

 ENGINE< عند الضغط المتكرر على زر

START/STOP< )بدء تشغيل/إيقاف 
تشغيل المحرك( دون الضغط على دواسة 

الفرامل، تتغير حالة اإلشعال على النحو التالي:

اضغط مرة واحدة لتغيير الوضع إلى  	

ACC )الملحقات( )يمكن استخدام عدة 
أنظمة كهربائية(.

	  ON اضغط مرتين لتغيير الوضع إلى

)تشغيل( )يمكن استخدام كل األنظمة 

الكهربائية(

اضغط ثالث مرات لتغيير الوضع إلى OFF )إيقاف( )جميع األنظمة الكهربائية مفصولة(. 	

من الوضع OFF )إيقاف(، بعد فتح أو غلق باب، يتم الوصول إلى الوضع LOCK )قفل( الذي ُتقفل 

فيه عجلة القيادة.

Key
Battery Low

LOCK

OFF
OPEN/CLOSE DOOR

ACC ON

عد )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(
ُ
بدء تشغيل المحرك عن ب

عد عندما يكون المفتاح الذكي في نطاق التشغيل عن بعد )ضمن 
ُ
يمكن بدء تشغيل المحرك عن ب

ا من السيارة( وعصا نقل الحركة في الوضع P )توقف(. يمكن استخدام وظيفة بدء 
ً
ا تقريب 60 متًر

عد، على سبيل المثال، لتدفئة السيارة من الداخل و/أو إزالة الضباب من على النوافذ 
ُ
التشغيل عن ب

قبل التحرك.

عد:
ُ
Vلبدء تشغيل المحرك عن ب

اضغط على الزر LOCK )القفل(  بالمفتاح الذكي. 	

، اضغط على الزر   بالمفتاح الذكي حتى تبدأ أضواء  	
ٍ

خالل 5 ثوان

مؤشر الخطر بالوميض وتضيء أضواء االنتظار: يبدأ تشغيل 

المحرك.

 طالما كان المحرك قيد التشغيل، تظل أضواء التوقف مضيئة. بعد 

10 دقائق، سيتوقف المحرك تلقائًيا. بعد توقف المحرك، يمكن بدء 

عد. يمكن أيًضا إطالة وقت تشغيل 
ُ
ى للمحرك عن ب تشغيل دورة أخر

ى قبل توقف المحرك تلقائًيا بعد 10 دقائق باتباع  المحرك لمدة 10 دقائق أخر

عد بينما ال يزال المحرك قيد التشغيل.
ُ
إجراء بدء تشغيل المحرك عن ب

عد مرتين، ينبغي تغيير وضع تشغيل 
ُ
بعد بدء تشغيل المحرك عن ب

اإلشعال من الوضع )OFF( )إيقاف( إلى الوضع ON )تشغيل( ثم الرجوع 

ى  ى حتى يمكن بدء تشغيل دورة أخر إلى الوضع )OFF( )إيقاف( مرة أخر

عد.
ُ
من عمليات بدء تشغيل المحرك عن ب

عد أثناء تشغيل المحرك، اضغط على الزر   
ُ
إللغاء إحدى دورات بدء تشغيل المحرك عن ب

بالمفتاح الذكي حتى تنطفئ أضواء التوقف ويتوقف تشغيل المحرك.
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تشغيل شاشة عرض معلومات السيارة

 يمكن تشغيل شاشة معلومات السيارة باستخدام الزرين  و الموجودين على عجلة القيادة.

SOURCE 1 )المصدر( - يؤدي الضغط على 

مفتاح SOURCE )المصدر( أثناء ضبط 

اإلشعال على ON )تشغيل( إلى عرض 

قائمة بمصادر الصوت المتوفرة على 

شاشة عرض معلومات السيارة. يمكن 

 تحديد مصادر الصوت باستخدام 
ٍ
حينئذ

الزرين  وOK )موافق( على عجلة 

القيادة للوصول إليها مباشرًة.

OK 2 )موافق( - تغيير عنصر في شاشة عرض معلومات السيارة أو تحديده.

3  — التمرير ألعلى وألسفل وصواًل إلى عناصر قائمة معلومات السيارة. إذا كانت شاشة عرض 

، فسيؤدي الضغط على  أو  إلى التغيير  معلومات السيارة ال تعرض قائمة تتضمن الزرين 

إلى اإلعداد المسبق الصوتي السابق/التالي.

4  — االنتقال لألمام أو للخلف من خالل عناصر قائمة معلومات السيارة أو التعيير من إحدى 

شاشة إلى الشاشة التالية.

تتيح األزرار OK )موافق( و و التحكم أيًضا في الصوت ووظائف لوحة التحكم في حاالت معينة. 

توفر معظم الشاشات والقوائم مطالبات إرشادية ألزرار مفاتيح عجلة القيادة لتوضيح كيفية 

التحكم في شاشة عرض معلومات السيارة. يظهر مؤشر برتقالي لإلشارة إلى مكانك في القائمة 

المعروضة. يظهر شريط تمرير وسهمان لألعلى ولألسفل إن كانت هناك أكثر من صفحة واحدة في 

القائمة. ولمزيد من المعلومات، راجع دليل مالك نظام المالحة، الذي يتوفر بشكل منفصل.

OK

شاشة عرض معلومات السيارة

يمكن لشاشة عرض معلومات السيارة، الموجودة بين عداد السرعة وعداد سرعة دوران المحرك، 

عرض المعلومات الخاصة بمجموعة كبيرة من العناصر:

معلومات الصوت 	

معلومات المالحة 	

معلومات كمبيوتر القيادة 	

معلومات توفير استهالك الوقود 	

معلومات أنظمة مساعدة السائق 	

معلومات ضغط اإلطار 	

 معلومات وضع القيادة الرياضي  	

)ضغط الزيت، درجة حرارة زيت التروس، عداد السرعة الرقمي، القدرة الحصانية(

المؤشرات والتحذيرات 	

إعدادات شاشة عرض المركبة والعداد 	

إعدادات التحكم في ثبات السرعة 	

بيانات عداد المسافات/عداد مسافة الرحلة المزدوج 	

	 )D  ،N  ،R  ،P( مؤشر وضع التروس

معلومات المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود 	

مؤشرات نظام االستشعار 	

40

60

80

20

12550 km 345

5

6

7

8

C21

P

11:14
3 1

2

4



12

كمبيوتر القيادة

اضغط على زر   أو  لتحديد وضع كمبيوتر القيادة، ثم اضغط على >OK<. تعرض شاشة كمبيوتر 

القيادة معلومات حول:

متوسط استهالك الوقود منذ آخر مرة تمت  	

فيها إعادة تعيين كمبيوتر القيادة،

متوسط السرعة منذ آخر مرة تمت فيها  	

إعادة تعيين كمبيوتر القيادة،

المسافة المقطوعة منذ آخر مرة تمت فيها  	

إعادة تعيين كمبيوتر القيادة،

الوقت المنقضي منذ آخر مرة تمت فيها  	

إعادة تعيين كمبيوتر القيادة.

أثناء عرض شاشة كمبيوتر القيادة، اضغط 

مع االستمرار على زر >OK< على عجلة القيادة 

إلعادة تعيين كمبيوتر القيادة.

40

60

20

6

7

C21

P

11:14

AVERAGE

Drive Computer

RESET

14.7 km/l

58.2 km/h

26.3 km

25:15 

DRIVING

فتحة السقف والشماسة

فتح فتحة السقف

ك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع >OPEN< حتى  	 لفتح فتحة السقف تمامًا، حرِّ

تصل إلى السقاطة الثانية. وإذا تم تحريك المفتاح حتى السقاطة األولى، فسيتم 

فتح الشماسة فقط.

	  >CLOSE< ك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع إلغالق فتحة السقف تمامًا، حرِّ

حتى تصل إلى السقاطة الثانية. وإذا تم تحريك المفتاح حتى السقاطة األولى، 

فسيتم إغالق الشماسة فقط، وستظل فتحة السقف مفتوحة.

ر المفتاح أثناء فتح فتحة السقف أو  	 لفتح فتحة السقف أو غلقها جزئًيا، حرِّ

إغالقها عند الوضع المطلوب.

إمالة فتحة السقف

ره. عند الضغط على المفتاح  	 إلمالة فتحة السقف، اضغط على مفتاح >PUSH/TILT<، ثم حرِّ

أثناء فتح فتحة السقف، يتم إغالق فتحة السقف أواًل ثم إمالتها لألعلى.

ره، أثناء إمالة فتحة  	 إلمالة فتحة السقف لألسفل، اضغط على مفتاح >PUSH/TILT<، ثم حرِّ

 السقف لألعلى. ويمكنك أيًضا إمالة فتحة السقف لألسفل عن طريق تحريك المفتاح إلى 

.>CLOSE< الوضع
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إعادة التزود بالوقود

يشير مقياس الوقود إلى مستوى الوقود في الخزان عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع 

التشغيل. عند القيادة على المرتفعات/المنحدرات أو المنعطفات الدائرية، يتغير الوقود الموجود 

في الخزان: قد يؤثر ذلك مؤقًتا على مستوى الوقود الذي يشير إليه مقياس الوقود أو المعلومات 

ى ذات الصلة بالوقود، مثل مدى القيادة المتبقية )"المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود"( على  األخر

النحو المعروض على شاشة عرض معلومات السيارة.

عند انخفاض مستوى الوقود في الخزان بشكل كبير، تظهر رسالة التحذير ]Low Fuel[ )مستوى 

الوقود منخفض( على شاشة عرض معلومات السيارة. وفي حالة حدوث ذلك، قم بإعادة التزويد 

بالوقود في أسرع وقت.

( الظاهر بجوار مقياس الوقود بأن غطاء فتحة تعبئة الوقود على  يذكرك رمز مضخة الوقود )

الجانب األيسر من السيارة.

لفتح غطاء فتحة تعبئة الوقود، اضغط على الجانب األيمن من الغطاء أثناء فتح قفل األبواب، ثم 

افتح الغطاء. 

بعد تزويد الوقود، قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الوقود وإدارته، حتى تسمع صوت طقطقة 

السقاطة.

20200

0
1/2

1

Low Fuel

Warning

فحص تكييف الهواء

إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي

6 لتشغيل نظام التحكم في درجة الحرارة. 	 اضغط على الزر >ON.OFF< )تشغيل/إيقاف( 

. سيضيء ضوء المؤشر الموجود  	 1 ادفع مفتاح إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي 

في المفاتيح. سيتم تشغيل مكيف الهواء تلقائًيا عندما تسمح له درجة الحرارة المحيطة بذلك 

. وسيتم تحديد وضع تدوير الهواء  4 وسيومض مصباح المؤشر في مفتاح A/C )مكيف الهواء( 

. 3 النقي تلقائًيا: سيتم تشغيل ضوء المؤشر الموجود في المفتاح 

	  5 للحصول على أقصى أداء من إزالة الجليد/إزالة الضباب، اضبط مفتاح التحكم في سرعة المروحة 

. 2 على سرعة مروحة عالية وحدد درجة حرارة مرتفعة باستخدام قرص التحكم في درجة الحرارة 

. وهكذا  	 1 عندما يصبح الزجاج األمامي للسيارة نظيًفا، ادفع مفتاح إزالة الجليد/إزالة الضباب 

يعود نظام التحكم في درجة الحرارة إلى اإلعدادات السابقة.

مزيل ضباب النافذة الخلفية

7 الموجود في لوحة  	 إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، ادفع مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 

التحكم في درجة الحرارة. سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفاتيح.

يتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائًيا بعد 15 دقيقة. إليقاف تشغيل مزيل الضباب  	

الخلفي يدوًيا، ادفع المفتاح مجدًدا. سينطفئ ضوء المؤشر الموجود بالمفتاح.

لتجّنب نفاد شحن البطارية، ال تستخدم مزيل ضباب النافذة الخلفية إال أثناء تشغيل المحرك.

ON•OFF MODE A/C
AUTO

PUSH

DUAL
PUSH

1

2

7 6 5 4

3
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توصيل مصدر صوت خارجي أو وحدة ذاكرة

 USB تتمتع سيارتك بمنفذي

ومنفذ AUX في صندوق 

الوسائط، كما في الصورة. 

وباستخدام هذه المدخالت، 

 iPod/ iPhone يمكنك توصيل

أو مشغل MP3 آخر أو وحدة ذاكرة 

بالنظام الصوتي للسيارة.

للتحديد من الجهاز الخارجي 

 >AUDIO< على عجلة القيادة أو استخدم زر >SOURCE< الموصول أو إعادة التشغيل، اضغط على زر

على وحدة الصوت لعرض شاشة اختيار مصدر الصوت.

USB/IPOD منافذ شحن

توجد منافذ شحن USB/iPod على الجزء الخلفي من وحدة التحكم المركزية. 

وتقوم هذه المنافذ بشحن األجهزة المتوافقة.

 USB عبر نظام الصوت إال منفذ )منافذ( توصيل USB/iPod®  ال يتيح تشغيل أجهزة

الموجود أسفل لوحة أجهزة القياس.

مالحظة:

AUX1 2

النظام الصوتي/المالحة

اضغط لعرض خريطة الموقع الحالي.  1

اضغط لعرض قائمة HOME )الصفحة الرئيسية(.  2

اضغط إلخراج أسطوانة  3

CD فتحة قرص  4

المس شاشة اللوحة التي يتم عرض العديد من المعلومات وقوائم التشغيل وتشغيلها   5

عليها.

فتحة بطاقة SD لبيانات خريطة المالحة. إلخراج بطاقة SD، افتح الغطاء، واضغط على   6

بطاقة SD، ثم قم بإخراجها.

ي. اضغط مع االستمرار  اضغط للتبديل بين إضاءة الشاشة في الوضعين الليلي والنهار  7

ى لتشغيل الشاشة مجدًدا. إليقاف تشغيل الشاشة. اضغط على الزر مرة أخر

أثناء تشغيل الصوت، اضغط للتحديد وتقديم/ترجيع المقاطع المجلة على قرص CD أو   8

لضبط محطات الراديو.

اضغط لعرض شاشة الصوت. عند الضغط على هذا الزر أثناء عرض شاشة الصوت، يتم   9

عرض شاشة قائمة تحديد مصدر الصوت.

ر القرص لضبط مستوى الصوت.
ِ
اضغط لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها. أد  10

ر القرص لتحديد عناصر على الشاشة. اضغط لتأكيد العنصر 
ِ
عند عرض قائمة على الشاشة، أد  11

أو اإلعداد المحدد.

  عندما ال يتم عرض أي قوائم، اضغط لضبط إعدادات الصوت.

ر القرص لضبط محطة راديو يدوًيا.
ِ
في وضع الموالف، أد  

اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة. أثناء إدخال الحروف، اضغط لحذف الحروف التي يتم   12

إدخالها.

النوع أ

VOLUME

ENTER

SOUND

MAP

MENU

AUDIO BACK

3

2

1

9

10

5

4 6

7

8

12

11
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نظام المالحة

للحصول على تفاصيل كاملة حول كل وظائف نظام المالحة، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص 

بنظام المالحة المنفصل. كمثال على ذلك، نوضح أدناه كيفية تشغيل النظام بهدف االنتقال إلى 

نقطة مهمة، ونبحث في هذه الحالة باستخدام كلمة دليلية عن مركز تسوق.

المس مفتاح ]Map[ )الخريطة( على شريط التشغيل  	

بلوحة التحكم لعرض قائمة المالحة.
MENU

Audio OFF

Audio

Search POI or
Address

Call History

Go Home
(Save Location)

Previous
Destinations

SettingsConnectionsMENUAudioPhone Info Map

حدد ]POI[ )النقاط المهمة( من شاشة المالحة. 	
12:25

200m

في شاشة ]Points of Interest[ )النقاط المهمة(  	

التي ستظهر الحًقا، حدد ]By Name[ )حسب االسم( 

إلدخال االسم المطلوب للنقاط المهمة التي سيتم 

البحث عنها. 

بلداإلمارات العربية المتحدة

حسب األسم أطعمة و مشروبات إقامة موقف سيارات

مواصالت محطة وقود عناية صحية  مصارف، مكاتب
بريدية

نقاط األهتمام

أدخل اسم النقاط المهمة التي سيتم البحث عنها  	

باستخدام أزرار لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة. 

المس ]List[ )قائمة( لعرض قائمة بالنقاط المهمة 

المطابقة إلدخالك.

نقاط األهتمام
البلد: اإلمارات العربية المتحدة

مول االميرنت نقاط األهتمام
مطابق

28

بلدة مسافة و قائمة

ABC

123

أ &

‘ -

بابت ج

ح

د

هـ

ت ث و

ز

يط
شسصنملك

ض ظ ع غ ر فق

حدد النقاط المهمة المطلوبة من قائمة النقاط المهمة  	

مركز التسوقلتعيينها كوجهتك. البرشاء 1 18km

1/26

حسب المسافة حسب الفئة

مول االمارات (البرشاء 1     دبي)

مول األمارات (التجمع 373    دبي) 

نقاط األهتمام

مول األمارات (البرشاء 1    دبي) 

مول األمارات (التجمع 373    دبي) 

مول األمارات-البوابة الغربية (البرشاء 1    دبي) 

على الشاشة التالية، اضغط على ]Start[ )بدء( لبدء  	

 توجيه المسار حتى الوجهة المحددة.

بعد حساب المسار، تظهر شاشة خريطة المالحة وتبدأ 

المالحة.

أسرع

بدء

تفاصيل المسار

إضافة للمسار

حفظ الموقع
100m

N

تعديل الموقع

تفاصيل

نقاط األهتمام
مول االمارات (البرشاء 1     دبي)

مول األماراتمول األمارات

معلومات الرحلة المرورية الممتازة

يمكن عرض معلومات الرحلة المرورية في الوقت الفعلي واستخدامها للعثور على المسار األسرع.

اضغط على >MENU< )القائمة(.. 1

المس ]Info[ )المعلومات( على شريط التشغيل ثم المس ]Premium Traffic[ )معلومات . 2

الرحلة المرورية الممتازة(.

يتم عرض قائمة بأنواع المعلومات المتوفرة.. 3

المس العنصر المفضل فُتعرض قائمة األحداث المتوفرة.. 4

حدد حدث من القائمة لعرض المعلومات المفصلة وموقع الحدث على الخريطة.. 5

المس ]Avoid[ )التجنب( للبحث عن مسار بديل.. 6
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APPLE CARPLAY نظام

يمكنك استخدام نظام Apple CarPlay عن طريق توصيل 

iPhone متوافق بمنفذ USB في وحدة التحكم المركزية 
بالسيارة. من خالل نظام Apple CarPlay، يمكنك استخدام 

النظام في السيارة كشاشة عرض ووحدة تحكم لبعض 

 Siri وظيفة Apple CarPlay يتضمن نظام .iPhone وظائف

والتي تتيح إمكانية القيام بعمليات محددة من خالل وسيلة 

التحكم الصوتي.

لالطالع على معلومات إضافية عن نظام Apple CarPlay، ُيرجى الرجوع إلى دليل مالك 

 NissanConnect المزود على حدة. للخروج من شاشة نظام Apple CarPlay، المس وحدد 
.Apple CarPlay في شاشة نظام ]Nissan[

	  iPhone ستختلف التطبيقات واللغة المعروضة على شاشة العرض وفًقا إلعدادات

الخاص بك.

	  ]Settings[ في القائمة :CarPlay تلقائًيا، فتأكد من إعدادات Apple CarPlay إذا لم يبدأ

.]Apple CarPlay[ >- )تطبيقات( ]Apps[ >- )إعدادات(

راجع دليل مالك NissanConnect لمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بتشغيل الوحدة. 	

مالحظة:

ANDROID AUTO تطبيق

 Google قم بتنزيله من ،Android Auto الستخدام تطبيق

 Apple أواًل. يمكنك استخدام نظام Android لهواتف Play
CarPlay عن طريق توصيل هاتف Android متوافق بمنفذ 

 Android في وحدة التحكم المركزية بالسيارة. من خالل USB
Auto، يمكنك استخدام النظام في السيارة كشاشة عرض 

ووحدة تحكم في بعض وظائف هواتف Android. يوفر 

Android Auto الدعم لـ Talk to Google الذي يمّكن من 
القيام بعمليات محددة عن طريق التحكم الصوتي.

لتنشيط وظيفة Siri، اضغط مع االستمرار على زر التعرف على الصوت في الجانب األيمن 

من عجلة القيادة. 

تلميح:

BLUETOOTH  نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر

تأتي السيارة مزّودة بنظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  Bluetooth الذي يتكّون 

من المكونات التالية:

وحدة صوت/مالحة/هاتف داخل السيارة. 	

مفاتيح التحكم بالجانب األيسر )مستوى الصوت( والجانب األيمن )االتصال/االتصال الصوتي/ 	

قبول مكالمة أو رفضها أو إنهاؤها( من عجلة القيادة.

ميكروفون في فرش سقف السيارة. 	

يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة هواتف محمولة مختلفة بنظام التحدث في وضع حر اليدين 

.Bluetooth  الخاص بالهاتف عبر

قبل أن تتمكن من استخدام نظام الهاتف حر اليدين، يجب إقران هاتفك المحمول بوحدة الهاتف 

داخل السيارة.

لتنشيط وظيفة Talk to Google، اضغط مع االستمرار على زر التعرف على الصوت في 

الجانب األيمن من عجلة القيادة.

لالطالع على معلومات إضافية عن نظام Android Auto، ُيرجى الرجوع إلى دليل مالك 

.Android Auto المزود على حدة وموقع نظام NissanConnect
.Android Auto المس على شاشة ،Android Auto للخروج من شاشة نظام

تلميح:

ستختلف التطبيقات واللغة المعروضة على شاشة العرض وفًقا إلعدادات هاتف  	

Android الخاص بك. 
 إذا لم يبدأ Android Auto تلقائًيا، فتأكد من إعدادات Android Auto: في القائمة  	

 .]Android Auto[ >- )تطبيقات( ]Apps[ >- )إعدادات( ]Settings[

راجع دليل مالك NissanConnect لمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بتشغيل الوحدة. 	

مالحظة:
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إقران الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر مزود بخاصية 

BLUETOOTH عبر BLUETOOTH
باستخدام تقنية Bluetooth، يمكنك توصيل )"إقران"( هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر متوافق مع 

.Bluetooth التقنية بالسيارة لالستخدام حر اليدين للهاتف أو بث الصوت عبر تقنية

إجراء اإلقران )للطرز المزودة بالوحدات الصوتية )أ( و)ب((

على وحدة الصوت:

حدد ]Settings[ )إعدادات( في شريط التشغيل.. 1

المس ]Connections[ )التوصيالت(.. 2

انتقل إلى عالمة التبويب ]Bluetooth[ التي تعرض . 3

األجهزة المتصلة في الوقت الحالي.

المس ]Add New[ )إضافة جديد( وستظهر رسالة.. 4

للحصول على معلومات تفصيلية حول التوصيل عبر Bluetooth أو iPod / USB، ُيرجى 

.Nissan Connect الرجوع إلى دليل مالك السيارة أو دليل مالك نظام

مالحظة:

MENU

00:28 25.0kmCancel

Phone SettingsAudioInfo MENU Map Connections

Connections

Not Connected
Galaxy A5 (2017)

Add New (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

إذا لم يكن خيار Bluetooth قاباًل لالختيار، 

فأزل كابل USB من أي أجهزة متصلة.

مالحظة:

Add New

Cancel

The system is waiting for your device to initiate 
pairing. From your handset´s Bluetooth setting 
menu, have the handset scan for nearby 
Buetooth devices and select MYCAR.

حدد نوع الجهاز الذي ترغب في إقرانه.. 5

-  المس ]Yes[ )نعم( لتوصيل هاتف محمول.
-  المس ]No[ )ال( لتوصيل جهاز صوت.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتعليمات 

التي تظهر على هاتفك المحمول / جهازك الصوتي 

إلتمام اإلقران.

6 ..Bluetooth ستتم إضافة الهاتف/الجهاز المقترن إلى القائمة الظاهرة على شاشة توصيل

يؤدي لمس اسم جهاز آخر بالقائمة إلى التبديل إلى الجهاز الموصول. 	

[ توصيل الجهاز عبر Bluetooth واستخدامه على نظام الهاتف حر اليدين. 	 يتيح لمس ]

[ إمكانية توصيل الجهاز من خالل تقنية Bluetooth واستخدامه مع جهاز  	 سيتيح لمس ]

.Bluetooth الصوت بتقنية

[ المعلومات والخيارات الخاصة بالهاتف المحمول، بما في ذلك خيار حذف  	 سيعرض لمس ]

الجهاز المقترن.

Add New

Cancel

The system is waiting for your device to initiate 
pairing. From your handset´s Bluetooth setting 
menu, have the handset scan for nearby 
Buetooth devices and select MYCAR.

Please con�rm on your Bluetooth device 
that PIN 655038 is displayed.
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التحكم في ثبات السرعة

قد يتم تزويد سيارتك بأحد أنظمة التحكم في ثبات السرعة التالية:

التحكم في ثبات السرعة الثابتة: يسمح لك بالحفاظ على سرعة ثابتة بدون الضغط على  	

دواسة الوقود.

التحكم في ثبات السرعة الذكي: يسمح لك بالحفاظ على سرعة ثابتة بدون الضغط على  	

دواسة الوقود )مثل التحكم في ثبات السرعة الثابتة( بينما سيتيح النظام أيًضا الحفاظ على 

مسافة محددة بينك وبين السيارة الموجودة أمامك )التحكم في المسافة الواقعة بين سيارة 

ى( تلقائًيا. وأخر

كال النظامين لن يتم تشغيلهما على السرعات المنخفضة.

نظام التحكم في ثبات السرعة الثابتة

قم بتشغيل نظام التحكم في ثبات  	

السرعة أو إيقاف تشغيله باستخدام 

3 بعجلة القيادة.  المفتاح الرئيسي 

سيضيء مؤشر التحكم في ثبات السرعة 

الموجود أعلى شاشة عرض معلومات 

السيارة.

قم بزيادة سرعة نظام التحكم في  	

ثبات السرعة إلى السرعة المطلوبة 

2 إلى األسفل. يتم عرض سرعة الرحلة الثابتة على شاشة عرض    >SET/-<  واضغط على مفتاح

معلومات السيارة وسيضيء ضوء مؤشر التحكم في ثبات السرعة باللون األخضر. تحافظ 

 على السرعة الثابتة المضبوطة بدون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود.
ٍ
السيارة حينئذ

	   >SET/-<  استئناف( أو(  >RES/+<  اضبط السرعة الثابتة على قيم أعلى أو أقل بالضغط على

. 2 )ضبط( 

يمكن إلغاء تشغيل التحكم في ثبات السرعة مؤقًتا بالضغط على دواسة الفرامل أو على  	

. 1 >CANCEL< )إلغاء( 

	 . 2 استأنف تشغيل النظام عند السرعة السابقة بالضغط على  >+/RES<  )استئناف( 

	  . 3 إليقاف تشغيل التحكم في ثبات السرعة، اضغط على المفتاح الرئيسي للتحكم في ثبات السرعة 

ستنطفئ مؤشرات التحكم في ثبات السرعة.

نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

ُصمم نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة )ICC( كنظام للتحكم في ثبات السرعة في سبيل توفير 

مساعدة إضافية تتيح لك االبتعاد بمسافة معينة

عن السيارة التي أمامك في نطاق سرعة تتراوح ما بين 0 إلى 144 كم/ساعة )0 إلى 90 مياًل في الساعة( إلى 

ي موجود في مقدمة السيارة بقياس المسافة  أن تصل السرعة المضبوطة. يقوم مستشعر رادار

بين سيارتك والسيارة األمامية باستمرار. عندما تسير السيارة األمامية بسرعة أبطأ من سرعتك 

الثابتة المحددة، سيقوم نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة بتقليل السرعة تلقائًيا للحفاظ على 

المسافة المحددة بين سيارتك والسيارة األمامية. بمجرد أن تزيد السيارة األمامية من سرعتها أو 

ى، سيقوم نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة تلقائًيا باستئناف السرعة الثابتة  تنتقل إلى حارة أخر

المحددة.

يمكن تعيين نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة )ICC( في واحد من وضعي التحكم في ثبات 

السرعة:

وضع التحكم في المسافة بين سيارتين: للحفاظ على المسافة بين سيارتك والسيارة  	

األمامية حتى بلوغ السرعة المعدة مسبًقا.

وضع التحكم في ثبات السرعة )السرعة الثابتة( التقليدي: لثبات السرعة بالنسبة للسرعة  	

المعدة مسبًقا. 

قم بتشغيل نظام التحكم في ثبات  	

السرعة بالضغط على المفتاح الرئيسي 

. سيؤدي  3 للتحكم في ثبات السرعة 

الضغط البسيط على المفتاح الرئيسي إلى 

تنشيط وضع نظام ICC )وضع التحكم 

ى( بينما  في المسافة بين سيارة وأخر

يؤدي الضغط المطّول )قرابة 1,5 ثانية( 

إلى تنشيط وضع التشغيل التقليدي 

)السرعة الثابتة( للتحكم في ثبات السرعة.

نظام ICC ليس مصممًا للتحكم في سرعة السيارة عند االقتراب من سيارات/أجسام 

ثابتة أو تتحرك ببطء: يجب أن تنتبه دائمًا لحركة المرور للتدخل بواسطة الفرامل عندما 

تتطلب الظروف المرورية ذلك. 

إذا لزم األمر، فسيقوم نظام ICC باستخدام الفرامل الجزئية للحفاظ على مسافة ثابتة 

بين سيارتك والسيارة الموجودة أمامك. ومع ذلك، ال يزيد الحد األقصى بأداء الفرامل الذي 

يقدمه نظام ICC عن 40% من إجمالي أداء الفرامل بالسيارة.

مالحظة:
1

2
3

3

2

1
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بمجرد تنشيط وضع تحكم، ال يمكن تغييره إلى وضع التحكم في ثبات السرعة. لتغيير   
3 مرة واحدة إليقاف تشغيل النظام. وبعد ذلك، اضغط    ICC الوضع، اضغط على مفتاح

3 إلعادة تشغيل النظام وحدد وضع التحكم في ثبات السرعة    ICC ى على مفتاح مرة أخر

المطلوب.

.ICC تأكد دائمًا من اإلعداد في شاشة نظام  
بالنسبة لوضع التحكم في ثبات السرعة الثابتة، يرجى الرجوع إلى الفقرة "نظام التحكم في   

ثبات السرعة الثابتة".

في حالة تحديد وضع ICC، سيضيء مؤشر التحكم في ثبات السرعة مع مؤشرات المسافة   
المضبوطة والسرعة المضبوطة )-- كم/ساعة(.

قم بزيادة السرعة إلى السرعة المطلوبة. 	

 يتم عرض سرعة السيارة المحددة وتحتفظ  	
ٍ
1 لألسفل نحو  -/SET  ثم حرره؛ وحينئذ ك مفتاح  حرِّ

السيارة بالسرعة المحددة دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود.

عند تحديد وضع المسافة من السيارة إلى السيارة )ICC(، فإن سيارتك ستحافظ تلقائًيا على وجود 

مسافة محددة بينها وبين السيارة التي تسير أمامك.

ا( أو متوسطة  2 لتغيير المسافة المحددة إلى قصيرة )30 متًر ادفع المفتاح 

أ  ا( أو طويلة )60 متًرا(. ُيشار إلى المسافة المحددة بعدد األشرطة  )45 متًر

الموضحة في شاشة العرض. 

ب . في حالة اكتشاف وجود سيارة أمامك، سيومض مؤشر سيارة في األمام 

1 أو  إللغاء تشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة مؤقًتا، ادفع المفتاح >CANCEL< )إلغاء( 

اضغط على دواسة المكابح.

1 لألعلى نحو  الستئناف نظام تثبيت السرعة عند السرعة المعينة، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح 

 +/SET ، ثم حرره.

ك المفتاح 1 لألعلى نحو  >+/RES <  أو  >-/SET<  على  لزيادة سرعة نظام تثبيت السرعة أو خفضها، حرِّ

التوالي حتى تصل إلى السرعة المطلوبة.

؛  3 إليقاف تشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة، اضغط على مفتاح التحكم في ثبات السرعة الرئيسي 

وستنطفئ كل مؤشرات التحكم في ثبات السرعة.

للحصول على تفاصيل كاملة حول استخدام نظام التحكم في ثبات السرعة/التحكم الذكي 

في ثبات السرعة، يرجى الرجوع إلى دليل مالك السيارة.

مالحظة:

نظام االستشعار األمامي والخلفي

تقوم المستشعرات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، والموجودة في المصد األمامي والخلفي 

للسيارة، بقياس المسافة بين المصد وبين أي عائق أمام السيارة أو خلفها. سيتم تنشيط النظام 

تلقائًيا عند تحديد ترس الرجوع للخلف )R( أو القيادة )D( وإلغاء تنشيطه عند السرعات التي تتجاوز 

10 كم/ساعة.

عندما يكون نظام االستشعار نشًطا، ُتعرض 

صورة علوية للسيارة على شاشة عرض 

معلومات السيارة. وفي حال اكتشاف جسم 

ما، سيتم عرض موقعه على شاشة العرض 

وستصدر نغمة متقطعة. وفي حالة اقتراب 

السيارة أكثر من الجسم، يتغير لون المؤشر 

المعروض على شاشة العرض من األخضر 

إلى األصفر ويزداد تكرار النغمة. عندما تكون 

المسافة إلى الجسم ضئيلة للغاية، سيتحول 

المؤشر إلى اللون األحمر وستصدر النغمة 

باستمرار.

ويمكن تشغيل/إيقاف تشغيل نظام 

االستشعار من خالل شاشة عرض معلومات 

السيارة:

اضغط على زر   في عجلة القيادة لتحديد قائمة ]Settings[ )اإلعدادات(. 	

حدد ]Driver Assistance[ )مساعدة السائق( من قائمة ]Settings[ )اإلعدادات(، ثم  	

اضغط على >ENTER< )إدخال(.

	  ]Driver Assistance[ أدوات المساعدة في اإليقاف( من قائمة( ]Parking Aids[ حدد

)مساعدة السائق(، ثم اضغط على >ENTER< )إدخال(.

	  >ENTER<استشعار( من القائمة ثم اضغط على( ]Sensor[ استخدم زر السهم لتحديد

)إدخال( لـ ON )تشغيل( أو OFF )إيقاف تشغيل( النظام.
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12550 km

Sonar

OFF
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أنظمة مساعدة السائق )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

قد تكون سيارتك مزودة بأنظمة مساعدة السائق التالية:

	 )BSW( نظام تحذير النطاق المحجوب

	 )RCTA( منبه المرور من الخلف

	 )IEB( ئ الذكية نظام فرامل الطوار

	 )FCW( تحذير التصادم األمامي الذكي

تحذير النطاق المحجوب

يقوم نظام تحذير النقطة العمياء )BSW( بتحذيرك من وجود سيارات في حارة )حارات( القيادة 

ا. إذا تم اكتشاف سيارة في 
ً
المجاورة. يعمل هذا النظام عند سرعات أعلى من 32 كم/ساعة تقريب

1 في الجانب الذي تم فيه اكتشاف السيارة. إذا   BSW منطقة االكتشاف، فسيضيء مصباح مؤشر

قمت بعد ذلك بتنشيط مصابيح إشارة االنعطاف في الجانب الذي تم اكتشاف السيارة فيه، فسيبدأ 

ضوء مؤشر BSW في الوميض وسيصدر جرس لتحذيرك من وجود سيارة في الحارة المجاورة لك. 

يستمر ضوء مؤشر BSW في الوميض حتى تغادر السيارة المكتشَفة منطقة االكتشاف.

تنبيه المرور الخلفي المتعارض

يعمل نظام تنبيه المرور الخلفي المتعارض )RCTA( على تنبيهك من السيارات التي تقترب منك، 

على سبيل المثال عند الرجوع من مساحة إيقاف سيارات. ينشط النظام تلقائًيا عند نقل ذراع النقل 

ا.
ً
إلى الوضع R )الرجوع إلى الخلف( وعندما تكون سرعة السيارة أقل من 8 كم/ساعة تقريب

إذا اكتشف نظام RCTA اقتراب سيارة، فسيصدر صوت جرس وسيبدأ ضوء مؤشر تحذير النقطة 

العمياء في الوميض بالجانب الذي اكتشفت فيه السيارة.

شاشة الرؤية الخلفية/المحيطية )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

يساعدك نظام شاشة الرؤية الخلفية أو الرؤية 

المحيطية على المناورة بسيارتك عن طريق اكتشاف 

األجسام الموجودة خلف السيارة أو حولها، على سبيل 

المثال، عند ركن السيارة.

 سينشط النظام تلقائًيا عند تحديد ترس الرجوع 

للخلف )R(. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تنشيط نظام 

شاشة الرؤية المحيطية تلقائًيا عندما ينتقل ذراع نقل 

السرعة إلى الوضع D(  Drive( )القيادة( عندما تكون 

السرعة أقل من 10 كم/ساعة. يمكنك أيًضا تنشيط النظام 

يدوًيا أو تغيير مشاهد نظام شاشة الرؤية المحيطية بالضغط على زر >CAMERA< على وحدة 

الصوت/المالحة.

يمكن تحديد صور الشاشة المقسمة على شاشة الرؤية المحيطية:

- عرض عين الطائر/الرؤية األمامية

- عرض الرؤية األمامية/الرؤية الجانبية األمامية

- عرض عين الطائر/الرؤية الخلفية

- عرض الرؤية الخلفية/الرؤية الجانبية األمامية

اكتشاف األجسام المتحركة

تم تزويد شاشة الرؤية المحيطية بوظيفة اكتشاف 

 MOD إذا تحول لون مؤشر .)MOD( األجسام المتحركة

على الشاشة إلى اللون األزرق، فهذا يشير إلى أن وظيفة 

MOD نشطة. إذا تم اكتشاف جسم متحرك، فسيظهر 
ا أصفًرا حول صورة الكاميرا، حيث يوجد الجسم الذي  إطاًر

تم اكتشافه، كما يصدر صوت تنبيه لتنبيهك باكتشاف 

الجسم المتحرك.

MOD MOD

Check surroundings for safety

 تقسيم الشاشة: 

عرض عين الطائر/الرؤية األمامية

MOD MOD

Check surroundings for safety

 تقسيم الشاشة: 

عرض عين الطائر/الرؤية الخلفية

1
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ئ الذكية فرامل الطوار

ئ الذكية )IEB( على تجنب التصادمات األمامية. يعمل هذا النظام عند  يساعدك نظام فرامل الطوار

ا رادارًيا موجوًدا في مقدمة السيارة  ا. يستخدم النظام مستشعًر
ً
سرعات أعلى من 5 كم/ساعة تقريب

لحساب المسافة بين سيارتك والسيارة األمامية.

إذا أصبحت المسافة قريبة للغاية، فسيومض ضوء 

ا  ، كما يصدر تحذيًر 3 ئ الذكية  تحذير نظام فرامل الطوار

1 على  صوتًيا باإلضافة إلى عرض تحذير مرئي أولي 

شاشة عرض معلومات السيارة.

إذا لم تتخذ إجراًء )كافًيا( وأصبحت المسافة أصغر، 

 2  
ٍ

فسيصدر إنذار مسموع بتكرار أكبر، وسيظهر تحذير ثان

على شاشة عرض معلومات السيارة وسيستخدم النظام 

المكابح الجزئية. إذا أصبح خطر التصادم وشيًكا، فسيقوم 

النظام باستخدام مكابح أقوى بشكل تلقائي لتجنب التصادم األمامي.
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ئ الذكية نظام مساعدة تكميلية للسائق. وهذا النظام ال يعفي  	 يعد نظام فرامل الطوار

السائق من االنتباه إلى ظروف حركة المرور أو مسئوليته عن القيادة بأمان. وال يمكن لهذا 

ر.
ِ

النظام منع وقوع الحوادث الناجمة عن إهمال السائق أو نمط قيادته الخط

ئ الذكية في جميع أنماط القيادة وحركة المرور والظروف  	 قد ال يعمل نظام فرامل الطوار

الجوية وظروف الطريق.

تحذير التصادم األمامي الذكي

يحذرك نظام تحذير التصادم األمامي الذكي عندما تتوقف 

ى تسير أمامك فجأة. يعمل نظام IFCW عند  سيارة أخر

ا. يستخدم النظام 
ً
سرعات أعلى من 5 كم/ساعة تقريب

ي مثبت خلف الشبكة السفلية من  جهاز استشعار رادار

المصد األمامي.

إذا تم اكتشاف خطر محتمل لحدوث تصادم أمامي، 

فسيحذرك نظام IFCW عن طريق وميض مؤشر وجود 

1 وإضاءة ضوء نظام تحذير التصادم األمامي  سيارة أمامك 

2 وإطالق تحذير صوتي. الذكي 

تنشيط/إلغاء تنشيط أنظمة مساعدة السائق

يمكن تنشيط أنظمة مساعدة السائق أو إلغاء تنشيطها من قائمة ]Settings[ )اإلعدادات( في 

شاشة عرض معلومات السيارة.

1 ..>OK< اإلعدادات(، ثم اضغط على( ]Settings[ اضغط على زر  أو  على عجلة القيادة لتحديد قائمة 

 حدد ]Driver Assistance[ )مساعدة السائق( من قائمة ]Settings[ )اإلعدادات(، ثم اضغط . 2

.>OK< على

 اضغط على نظام مساعدة السائق ذي الصلة المطلوب تشغيله أو إيقافه، واضبط النظام على . 3

.>OK< تشغيل أو إيقاف بالضغط على زر
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يتكامل نظام تنبيه المرور الخلفي المتعارض مع نظام تحذير النقطة العمياء، ويؤدي إيقاف 

تشغيل نظام تحذير النقطة العمياء إلى إيقاف نظام تنبيه المرور الخلفي أيًضا.

ئ الذكية. ويؤدي  وبالمثل، يتكامل نظام تحذير التصادم األمامي الذكي مع نظام فرامل الطوار

ئ الذكية إلى إيقاف نظام تحذير التصادم األمامي التنبئي أيًضا. إيقاف نظام فرامل الطوار

مالحظة:

1

2

3

2

1
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تحذير مغادرة الحارة المرورية

)ILI( نظام دخول الحارة المرورية الذكي

يعمل نظام دخول الحارة المرورية الذكي )ILI( عند سرعات أعلى من حوالي 60 كم/ساعة )37 مياًل في 

 ILI الساعة(. إذا اقتربت من جانب الحارة التي تسير فيها، فسيصدر صوت جرس ويبدأ مؤشر نظام

في الوميض باللون األصفر على شاشة عرض معلومات السيارة لتنبيهك. يساعدك نظام ILI كذلك 

في إبقاء السيارة داخل حارة السير عن طريق استخدام نظام المكابح.

للحصول على تفاصيل كاملة حول نظام دخول الحارة المرورية الذكي )ILI(، يرجى الرجوع إلى 

دليل مالك السيارة.

مالحظة:

ILI تنشيط نظام

يجب تشغيل نظام دخول الحارة المرورية الذكي )ILI( بواسطة مفتاح نظام دخول الحارة المرورية 

الذكي )ILI( في كل مرة يكون فيها مفتاح اإلشعال على الوضع ON )تشغيل(. عند تشغيل نظام 

ILI، ُيشار إلى ذلك برمز أخضر في شاشة عرض معلومات السيارة.

ILI إلغاء تنشيط نظام

يمكنك إيقاف تشغيل نظام ILI بالضغط على مفتاح ILLI بالجزء السفلي من لوحة أجهزة القياس.

نظام تنبيه السائق الذكي

يراقب هذا النظام باستمرار مدى انتباه السائق، كما يستطيع أن ُيصدر تحذيرات متعددة في الرحلة 

الواحدة. إذا اكتشف النظام أن تعب السائق يزيد أو أن انتباهه يقل، فستظهر رسالة تحذيرية على 

شاشة عرض معلومات السيارة، كما ُيصدر الجرس صوتًا عند قيادة السيارة بسرعة تزيد عن 60 كم/

ساعة )37 مياًل في الساعة(.

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

يعمل نظام مراقبة ضغط اإلطارات )TPMS( باستمرار على مراقبة ضغط 

العجالت أثناء السير على الطريق مقارنًة بمستويات الضغط المعينة. إذا اختلف 

 ملحوظ عن القيمة المستهدفة، فسيوفر 
ٍ

ضغط واحد أو أكثر من اإلطارات بشكل

نظام مراقبة ضغط اإلطارات تحذيًرا على شاشة عرض معلومات السيارة 

وسيضيء ضوء تحذير على عداد المجموعة.

عند توفير نظام مراقبة ضغط اإلطارات للتحذير:

اركن السيارة في مكان آمن ومسطح.. 1

اضغط على مكبح التوقف )للموديالت المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي: اضبط أيًضا ناقل الحركة . 2

على الوضع P )توقف((.

ضع مفتاح اإلشعال على الوضع ON )تشغيل(.. 3

انفخ اإلطار.. 4

، تبدأ أضواء مؤشر الخطر في الوميض.. 5
ٍ

بعد بضع ثوان

بمجرد الوصول إلى الضغط المحدد، ينطلق البوق مرة واحدة ويتوقف وميض أضواء مؤشر الخطر.. 6

قم بالخطوات 4 إلى 6 في كل اإلطارات ذات الضغط المنخفض.. 7

المساعدة المرئية والمسموعة في النفخ

فيما يلي إشارات مرئية ومسموعة لمساعدتك على نفخ 

اإلطارات إلى ضغط اإلطار البارد المُوصى به:

نمط الخطر والبوق

ضغط اإلطار

الوقت

الضغط الخطر البوق

الضغط منخفض

ضغط اإلطار البارد الموصى به

الضغط الزائد

نفخ

تفريغ الهواء

١ ٢ ٣
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ئ في حالة الطوار

اإلطار المفرغ

ُتخّزن األدوات والمرفاع أسفل أرضية . 1

األمتعة بصندوق السيارة. ارفع أرضية 

األمتعة، وأخرج المرفاع واألدوات وأزل لوح 

التخزين عن العجلة االحتياطية.

ُتخّزن األدوات والمرفاع أسفل أرضية . 2

األمتعة بصندوق السيارة. ارفع أرضية 

األمتعة، وأخرج المرفاع واألدوات وأزل لوح 

التخزين عن العجلة االحتياطية.

ضع المرفاع أسفل نقطة الرفع كما هو موضح . 3

في الشكل.

حّرك المرفاع ألعلى بتدويره أواًل بيدك. 4

 صواميل العجالت قلياًل، ثم ارفع السيارة بحيث تبعد العجلة  تمامًا عن األرض.. 5
ِ

أرخ

أزل صواميل العجلة وأزلها.. 6

7 . 
ٍ
ضع العجلة االحتياطية وأحكم ربط صواميل العجلة بقدر

 بالتسلسل أ-ب-ج-د-هـ كما هو موضح في الشكل.
ٍ
متساو

أنزل السيارة ببطء حتى يلمس اإلطار األرض. ثم أحكم ربط . 8

صواميل العجالت بنفس التسلسل أ-ب-ج-د-هـ.

اخفض السيارة بالكامل وخّزن اإلطار المفرغ والمرفاع . 9

واألدوات في صندوق السيارة.
أ

ب
د

هـ

ج
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بدء التشغيل بكابل توصيل

ى، اتبع اإلجراء الموضح التالي. لبدء تشغيل السيارة باستخدام بطارية معززة أو بطارية من سيارة أخر

ى، فاجعل السيارتين في مكان يجعل البطاريتين . 1 إذا كانت البطارية المعززة في سيارة أخر

قريبتين من بعضهما. ال تسمح بمالمسة السيارتين لبعضهما.

اضغط على دواسة الفرامل وحرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع P )توقف(. قم بإيقاف تشغيل . 2

جميع األنظمة الكهربائية غير الضرورية.

قم بتوصيل كابالت التوصيل بالترتيب أ-ب-ج-د الموضح في الرسم.. 3

ابدأ تشغيل محرك السيارة المعززة واستمر في تشغيله لعدة دقائق.. 4

احتفظ بسرعة محرك السيارة ذات البطارية المعززة عند قرابة 2000 دورة/دقيقة وابدأ تشغيل . 5

محرك السيارة التي تريد بدء تشغيلها بكابل توصيل.

بعد بدء تشغيل المحرك، افصل الكابل السالب ثم الكابل الموجب بالتسلسل د-ج-ب-أ.. 6

SUPPORT VEHICLEVEHICLE BEING JUMP STARTED
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سعت كل الجهود المبذولة إلى ضمان صحة محتويات هذه النشرة في وقت الطباعة.

ووفًقا لسياسة الشركة التي تنص على التحسين المستمر لمنتجاتها، تحتفظ شركة NISSAN MIDDLE EAST FZE بحّقها في إجراء التغييرات على مواصفات السيارات الموضحة والمعروضة في هذه النشرة في أي 

وقت ودون إشعار.

nissan-me.com facebook.com/NissanME/NissanME/NissanMiddleEast  @nissanmiddleeast


