Nissan Tablet / Primary

تحقيق أقصى استفادة من سيارتك
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Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

الدليل المرجعي السريع

مرحبا بك في سيارة
ً
 NISSAN PATROLالجديدة
ً
ً
سريعا إلى العديد من الميزات المفيدة في سيارة
مرجعا
يوفر الدليل المرجعي السريع هذا
 PATROLالجديدة.
ترجى مالحظة أن بعض هذه الميزات اختيارية وربما ال تنطبق على سيارتك.
للحصول على وصف كامل لكل األنظمة والميزات في السيارة ،يرجى الرجوع إلى دليل مالك
السيارة.
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فهرس الصور
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ضبط المقعد األمامي  -صفحة 8مقاعد الصف الثاني والثالث  -اإلمالة والطي  -صفحة 9المقاعد التي يتم التحكم في مناخها  -صفحة 10عناصر التحكم في الباب
ضبط المرايا وطيها  -صفحة 11مفاتيح نظام محدد وضع القيادة التلقائي
نظام محدد وضع القيادة التلقائي  -صفحة 10مفتاح مصباح الضباب/المصباح األمامي
المصابيح األمامية ومصابيح الضباب والماسحات  -صفحة 15مفاتيح عجلة القيادة (الجانب األيسر)
نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  - Bluetoothصفحة 22إقران الهاتف المحمول أو جهاز Bluetoothعبر  - Bluetoothصفحة 22
إجراء مكالمة هاتفية  -صفحة 23مفتاح الرحلة/إعادة التعيين
عداد المسافات وعداد مسافة الرحلة المزدوجة  -صفحة 13شاشة عرض معلومات السيارة
شاشة عرض معلومات السيارة وكمبيوتر الرحلة  -صفحة 13أنظمة مساعدة السائق  -صفحة 27مفاتيح نظام التحكم في ثبات السرعة
نظام التحكم في ثبات السرعة  -صفحة 16مفتاح المساعدة الديناميكية للسائق
أنظمة مساعدة السائق  -صفحة 27مفاتيح كمبيوتر الرحلة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
-شاشة عرض معلومات السيارة وكمبيوتر الرحلة  -صفحة 13

مفتاح الماسحة
المصابيح األمامية ومصابيح الضباب والماسحات  -صفحة 15مفتاح اإلشعال بزر الدفع
مفتاح اإلشعال بزر الدفع  -صفحة 12بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن منبطارية المفتاح الذكي  -صفحة 12
مفتاح فتحة السقف
فتحة السقف والشماسة  -صفحة 10مرآة الرؤية الخلفية
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الذكية  -صفحة 11عناصر التحكم في شاشة العرض المركزية
نظام المالحة  -صفحة 21شاشة الرؤية الخلفية/المحيطية  -صفحة 26آمر الشاشة  -صفحة 16النظام الصوتي
راديو /FM/AMمشغل  CD/DVDالنوع أ/ب  -صفحة 20/18نظام التحكم في المناخ
نظام التحكم في المناخ النوع أ/ب  -صفحة 19/18مفاتيح المقعد الذي يتم التحكم في مناخه
المقاعد التي يتم التحكم في مناخها  -صفحة 10مفتاح االنتقال إلى الدفع الرباعي
مفتاح االنتقال إلى الدفع الرباعي  -صفحة 30نظام التحكم عند نزول المنحدرات  -صفحة 31نظام التحكم الديناميكي بالسيارة  -صفحة 31وضع القفل التفاضلي  -صفحة 31-وضع  4 X 4المتغير  -صفحة 31
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قفل األبواب وفتحها ،والباب الخلفي وغطاء فتحة تعبئة الوقود
قفل/فتح الباب عن بعد

تمكين/تعطيل وضع الفتح االنتقائي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يمكنك قفل األبواب والباب الخلفي وغطاء فتحة تعبئة الوقود وفتحها عن طريق الضغط على زر
القفل أو الفتح بالمفتاح الذكي.

إذا كان وضع الفتح االنتقائي في الوضع ( ONتشغيل) ،فسيتم فتح باب السائق وغطاء فتحة تعبئة
الوقود فقط بعد فتح الباب باستخدام زر الفتح بالمفتاح الذكي .عند الضغط على المفتاح الموجود
بأحد مقابض الباب األمامي ،سيتم فتح الباب المناظر وغطاء فتحة تعبئة الوقود فقط .لفتح األبواب
األخرى ،يجب الضغط ً
مرة أخرى على زر الفتح بالمفتاح الذكي أو المفتاح الموجود بمقبض الباب.

يمكن فتح الباب الخلفي وإغالقه عن بعد بالضغط
ألكثر من ثانية واحدة.
على زر الباب الخلفي
ألغراض الطوارئ ،يخزن مفتاح ميكانيكي في
سلسلة المفاتيح لقفل األبواب أو فتحها يدويًا.

نظام المفتاح الذكي
يتيح لك نظام المفتاح الذكي ،في نطاق تشغيل معين ،قفل األبواب والباب الخلفي وغطاء فتحة
تعبئة الوقود وفتحها دون استخدام سلسلة المفاتيح فعليًا .لقفل األبواب وغطاء فتحة تعبئة
الوقود أو فتحها ،احمل المفتاح الذكي معك واضغط فقط على الزر بأحد مقابض الباب األمامي أو
زر فتح الباب الخلفي بالباب الخلفي.

في حالة عدم فتح األبواب ،بعد إجراء فتحها أو عدم تشغيل مفتاح اإلشعال خالل  30ثانية ،فسيعاد
قفل األبواب تلقائيًا.
ال يمكن قفل األبواب إذا ترك المفتاح الذكي داخل السيارة.
إذا ترك المفتاح الذكي داخل السيارة وحاولت قفل األبواب ،فسيصدر صوت تحذير وسيتم
فتح األبواب.
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في حالة إيقاف وضع الفتح االنتقائي ،سيتم فتح جميع األبواب وغطاء فتحة تعبئة الوقود بعد
الضغط على الزر بالمفتاح الذكي أو المفتاح الموجود بأحد مقابض الباب األمامي.
يمكن تشغيل وضع الفتح االنتقائي أو إيقافه عبر القائمة [( ]Settingsاإلعدادات):
1.اضغط على < >SETTINGبلوحة التحكم متعددة الوظائف.
2.حدد [( ]Vehicleالسيارة)( ]Vehicle Settings[/إعدادات السيارة) واضغط على <.>ENTER
3.حدد [( ]Selective Door Unlockفتح الباب االنتقائي) واضغط على < >ENTERلتشغيل
وضع الفتح االنتقائي أو إيقافه.

فتح/إغالق الباب الخلفي الكهربي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يمكن فتح/إغالق الباب الخلفي الكهربي تلقائيًا بثالث طرق ،بشرط أن يكون المفتاح الرئيسي للباب
الخلفي الكهربي في وضع التشغيل < >ONوذراع نقل السرعة في الوضع "( "Pتوقف).

بالضغط على مفتاح الباب الخلفي الكهربي
السفلي من لوحة أجهزة القياس.

بالجانب

بالضغط على زر الباب الخلفي الكهربي
من ثانية واحدة،

الموجود بالمفتاح الذكي ألكثر

وظيفة عكس الباب الخلفي الكهربي
أثناء الفتح أو الغلق ،ستنعكس حركة الباب الخلفي الكهربي عند تنشيط أحد المفاتيح ذات الصلة
أثناء الفتح/الغلق .وستنعكس تلقائيًا ً
أيضا إذا علق جسم ما أثناء الفتح أو الغلق.

أقفال الباب الخلفي لتأمين سالمة األطفال
تساعد أقفال الباب الخلفية لتأمين سالمة األطفال في
منع فتح األبواب الخلفية بطريق الخطأ ،خاصة عندما
يكون هناك أطفال صغار داخل السيارة.
عندما تكون األذرع في وضع القفل ،يتم تعشيق أقفال
األبواب الخلفية لتأمين سالمة األطفال وال يمكن فتحها
إال باستخدام المقابض الخارجية لألبواب.

بالضغط على مفتاح فتح الباب الخلفي الكهربي
الموجود بالباب الخلفي ألكثر من ثانية واحدة
(فقط عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع
اإليقاف <.)>OFF

لغلق الباب الخلفي تلقائيًا ،يمكنك ً
أيضا استخدام
مفتاح الباب الخلفي الكهربي الموجود على
الجزء السفلي من الباب الخلفي.
لتعطيل وظيفة فتح/إغالق الباب الخلفي
الكهربي ،ادفع المفتاح الرئيسي للباب الخلفي
الكهربي إلى الوضع <.>OFF
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ضبط المقعد األمامي
ضبط المقعد الكهربي

الضبط اليدوي للمقعد

الضبط األفقي :اسحب الشريط الموجود في مقدمة
المقعد وأزح المقعد لألمام أو للخلف.

ضبط زاوية مسند الظهر :اسحب المقبض
زاوية ظهر المقعد حسب المطلوب.

واضبط

الضبط األفقي :حرك مفتاح الضبط

لألمام أو للخلف.

ضبط زاوية مسند الظهر :حرك مفتاح الضبط
أو الخلف لضبط زاوية المقعد.

لألمام

1

أداة رفع المقعد :اسحب المقبض
ألسفل لرفع المقعد أو خفضه.

ألعلى أو ادفعه

أداة رفع المقعد :اسحب مقبض الضبط ألعلى أو
ادفعه ألسفل لرفع المقعد أو خفضه .قم بإمالة المفتاح
ألعلى أو ألسفل لضبط زاوية المقعد.

ضبط دعامة أسفل الظهر :ادفع أي جانب من مفتاح
الضبط لضبط مستوى دعامة أسفل الظهر الذي
يوفره المقعد.
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مقاعد الصف الثاني والثالث  -اإلمالة والطي
طي مقعد الصف الثالث (النوع اليدوي)

إمالة مقعد الصف الثاني
إلمالة ظهر المقعد بمقعد الصف الثاني ،اسحب الذراع
بإمالة ظهر المقعد إلى الوضع المطلوب ،ثم حرر الذراع .

وقم

اسحب شريط التثبيت وقم بطي ظهر
المقعد لألمام .عند إعادة ظهر المقعد  ،تأكد
من قفله في مكانه بإحكام.

الدخول إلى مقعد الصف الثالث
يمكن قلب مقعد الصف الثالث لألمام للدخول إلى مقعد
الصف الثالث والخروج منه بسهولة .اسحب الذراع أو
بمقعد الصف الثاني وقم بطي ظهر المقعد لألمام.
ثم ارفع قاعدة المقعد وأمل مقعد الصف الثاني لألمام.

طي مقعد الصف الثالث (النوع الكهربي)

إمالة ظهر مقعد الصف الثالث (النوع اليدوي)
اسحب شريط التثبيت وضع ظهر المقعد في الزاوية
المطلوبة .ثم حرر شريط التثبيت .

اضغط مع االستمرار على
الجانب األمامي للمفتاح المناظر
( = Lالمقعد األيسر = R ،المقعد األيمن)
بالجانب األيمن من حجرة األمتعة لطي
مسند الظهر ألسفل .ادفع باستمرار
الجانب الخلفي من المفتاح إلرجاع
مسند الظهر إلى وضعه األصلي.

إمالة ظهر مقعد الصف الثالث
(النوع الكهربي)
ادفع باستمرار أي جانب من المفتاح الواقع بالقرب من حوامل
أكواب مقعد الصف الثالث حتى تصل إلى زاوية ظهر المقعد
المطلوبة.

9

نظام محدد وضع القيادة التلقائي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

فتحة السقف والشماسة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يحتوي نظام محدد وضع القيادة التلقائي
على وظيفة دخول وخروج تنقل عجلة القيادة
ألعلى ومقعد السائق للخلف للدخول والخروج
بسهولة عند فتح الباب ومفتاح اإلشعال في
وضع <.>LOCK
يمكن للنظام تخزين إعدادين فرديين لموضع
مقعد السائق ،وعجلة القيادة ومرايا الباب
الخارجية.

يمكن تشغيل فتحة السقف عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع ( ONتشغيل).
الشماسة
لفتح الشماسة أو إغالقها ،قم بإمالتها يدويًاُ .
ستفتح الشماسة تلقائيًا عند فتح فتحة السقف.
فتحة السقف

اضغط على < >SETثم < >1أو < >2لتخزين أحد اإلعدادات.
اضغط على < >1أو < >2الستدعاء اإلعداد.
المقاعد التي يتم التحكم في مناخها (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يعمل نظام المقاعد التي يتم التحكم في مناخها على تبريد (النوع أ وب) المقعد أو تدفئته (النوع ب)
من خالل نفخ هواء دافئ أو بارد من أسفل سطح المقعد.

لفتح فتحة السقف أو إغالقها ،ادفع مفتاح فتحة السقف نحو الوضع ( OPENفتح) أو CLOSE
(غلق) وحرره .وال داعي لالستمرار في الضغط على المفتاح أثناء الفتح/الغلق .وإليقاف حركة فتحه
السقف أثناء الفتح/اإلغالق ،ادفع المفتاح إلي أي وضع من الوضعين أثناء الفتح/اإلغالق.
إلمالة فتحة السقف ألعلى ،أغلق ً
أوال فتحة السقف بالكامل بدفع المفتاح إلى وضع ( CLOSEغلق)
 .ثم ادفع المفتاح ً
مرة أخرى ِإلى وضع ( CLOSEغلق) ؛ وستميل فتحة السقف ألعلى.

النوع أ:

النوع ب:

لتنشيط المقعد الذي يتم التحكم في مناخه:
النوع أ :اضغط على مفاتيح المقعد الذي يتم التحكم في مناخه لتبريد المقعد .وسيُ ضيء مصباح
المؤشر في المفتاح المناظر حسب مستوى التبريد.
النوع ب :أدر مقبض التحكم في المناخ في اتجاه عقارب الساعة (التبريد) أو عكس اتجاه عقارب
الساعة (التدفئة) .سيضيء مصباح المؤشر بمقبض التحكم عندما يكون نظام المقعد الذي يتم
ً
نشطا.
التحكم في مناخه
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إلمالة فتحة السقف ألسفل ،اضغط على المفتاح إلى وضع

الفتح.

ضبط عجلة القيادة

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الذكية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

تتميز عجلة القيادة بإمكانية إمالتها وضبطها لتقريبها.

بغض النظر عن إمكانية الرؤية عبر النافذة الخلفية ،يمكن أن توفر مرآة الرؤية الخلفية الذكية رؤية
خلفية واضحة من كاميرا واقعة على الطرف الخلفي للسيارة.

ضبط عجلة القيادة المشغلة يدويً ا
اسحب ذراع القفل ألسفل وحرك عجلة القيادة لألمام أو الخلف
حسب المطلوب .ادفع الذراع ألعلى من أجل تثبيت قفل عجلة القيادة
في مكانها.
اسحب ذراع القفل واضبط عجلة القيادة ألعلى أو ألسفل حسب
المطلوب ،ثم حرر ذراع القفل لقفل عجلة القيادة في مكانها.

ضبط عجلة القيادة المشغلة كهربيً ا
حرك مفتاح عجلة القيادة
المطلوب.

يمكن تشغيل مرآة الرؤية الخلفية سواء في وضع التشغيل التقليدي (رؤية المرآة) أو في وضع
التشغيل الذكي (رؤية الكاميرا).
للتبديل بين الوضعين ،اسحب/ادفع ذراع تحديد الوضع
 .عند تحديد وضع رؤية الكاميرا ،سيتم عرض رمز الكاميرا
في المرآة.
ادفع الزر لعرض القائمة لضبط مختلف إعدادات مرآة
الرؤية الخلفية الذكية في وضع رؤية الكاميرا:

في أي اتجاه لضبط عجلة القيادة حسب

استخدم الزرين

المرايا الخارجية
ضبط المرايا
يمكن ضبط المرايا الخارجية عبر تحريك المفتاح
في ضبطه.
بمجرد تحديد أحد الجوانب ،يمكن استخدام المفتاح

سطوع الشاشة
ضبط الكاميرا ألعلى/ألسفل
ضبط الكاميرا لليسار/اليمين
تدوير شاشة العرض
اإلشارة (تمكين/تعطيل المؤشرات السياقية)
اللغة (حدد بين اإلنجليزية والعربية)

باتجاه الجانب الذي ترغب
لضبط الموضع.

و

لضبط اإلعداد المحدد كما هو مشار إليه بالمرآة.

ً
بديلة عن التشغيل المناسب للسيارة.
مالحظة :مرآة الرؤية الخلفية الذكية هي ميزة مريحة وليست
يحتوي النظام على مناطق ال يمكن رؤية أي أجسام بها .تحقق من النقطة العمياء لمرآة
الرؤية الخلفية الذكية قبل تشغيل السيارة.
يختلف عرض وضع مرآة الرؤية الخلفية الذكية (وضع رؤية الكاميرا) عن صورة مرآة
الرؤية الخلفية التقليدية .ال تعتمد فقط على مرآة الرؤية الخلفية الذكية .واعتمد دائمًا على
تشغيلك فقط لتجنب الحوادث.

طي المرايا
يتم طي مرايا الرؤية الخلفية الخارجية تلقائيًا عند الضغط على مفتاح طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية
إلى الوضع "( "CLOSEإغالق) .لفتح طي المرآة ،اضغط على المفتاح إلى الوضع "( "OPENفتح).
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مفتاح اإلشعال بزر الدفع

بدء تشغيل المحرك عن بعد (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

ً
بداية من الوضع < ،>LOCKيؤدي الضغط
المتكرر على زر الدفع بدون الضغط على مكابح
القدم إلى تغيير حالة مفتاح اإلشعال كما هو
موضح.

يمكن بدء تشغيل المحرك عن بعد عندما يكون المفتاح الذكي في نطاق التشغيل عن بعد (ضمن
 60مت ًر ا تقريبا من السيارة) وعصا نقل الحركة في الوضع ( Pتوقف) .يمكن استخدام وظيفة بدء
التشغيل ًعن بعد من أجل ،على سبيل المثال ،تدفئة/تبريد السيارة من الداخل و/أو إزالة الضباب من
على النوافذ قبل التحرك.

ُ

ON
ON
(تشغيل)

ACC
ACC
(ملحقات)

LOCK

LOCK
(قفل)

(إيقاف)
OFF
OFF

الباب)
(DOORفتح/غلق
OPEN-CLOSE DOOR
OPEN/CLOSE

ابدأ تشغيل المحرك بالضغط على مكابح القدم
ودفع مفتاح اإلشعال.
بعد إيقاف المحرك ،سيكون مفتاح اإلشعال في الوضع ( OFFإيقاف) .عند فتح أحد األبواب ،ستتغير
حالة مفتاح اإلشعال إلى الوضع <.>LOCK

بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي
في حالة نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي ،سيتم عرض التحذير "Key
( "Battery Lowانخفاض شحن بطارية المفتاح) على شاشة عرض
معلومات السيارة .استبدل بطارية المفتاح الذكي بأسرع ما يمكن عند عرض
هذا التحذير .وإذا لم يعد بإمكانك بدء تشغيل المحرك بالطريقة المعتادة
بسبب نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي ،فاتبع بالخطوات التالية:
حرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع (( )Pتوقف).
اضغط على دواسة الفرامل.
المس مفتاح تشغيل المحرك باستخدام
المفتاح الذكي كما هو موضح في الشكل؛
وسيصدر صوت تنبيه.
في غضون خمس ثوان من إصدار صوت
التنبيه ،اضغط على ٍ
مفتاح اإلشعال،
وستبدأ عملية تشغيل المحرك.
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لبدء تشغيل المحرك عن بعد:
ُ
اضغط على الزر ( LOCKقفل) بالمفتاح الذكي.
خالل  5ثوان ،اضغط على الزر
بالمفتاح الذكي حتى تبدأ أضواء مؤشر
ٍ
بالوميض وتضيء أضواء االنتظار :يبدأ تشغيل المحرك.
الخطر
طالما كان المحرك قيد التشغيل ،تظل أضواء الخلوص مضيئة .بعد  10دقائق،
سيتوقف المحرك تلقائيًا .بعد توقف المحرك ،يمكن بدء تشغيل دورة أخرى
للمحرك عن بعد .يمكن ً
أيضا إطالة وقت تشغيل المحرك لمدة  10دقائق أخرى
قبل توقف ُ
المحرك تلقائيًا باتباع إجراء بدء تشغيل المحرك عن بعد بينما ال
ُ
يزال المحرك قيد التشغيل.
بعد بدء تشغيل المحرك عن بعد مرتين ،ينبغي تغيير وضع تشغيل اإلشعال
من الوضع ( OFFإيقاف) إلى الوضع ( ONتشغيل) ثم الرجوع إلى الوضع OFF
(إيقاف) مرة أخرى حتى يمكن بدء تشغيل دورة أخرى من عمليات بدء تشغيل المحرك عن بعد.
إللغاء إحدى دورات بدء تشغيل المحرك عن بعد أثناء تشغيل المحرك ،اضغط على الزر
بالمفتاح الذكي حتى تنطفئ أضواء الخلوص ويتوقف تشغيل المحرك.

شاشة عرض معلومات السيارة (النوع ب) وكمبيوتر الرحلة
تعرض شاشة معلومات السيارة ،الواقعة بين عداد السرعة وعداد
سرعة المحرك ،ومؤشرات نظام القيادة وعمل المفتاح الذكي
وتحذيرات متنوعة أخرى ومعلومات السيارة وبيانات كمبيوتر الرحلة.

C

شاشة عرض معلومات السيارة (النوع أ)

توجد شاشة معلومات السيارة بين عداد السرعة وعداد المسافة ،وتعرض أي تحذيرات ومعلومات.
يتم ً
أيضا عرض العناصر التالية إذا كانت السيارة مجهزة بها:
نظام التحكم في ثبات السرعة
نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة ()ICC
نظام تحذير مغادرة الحارة المرورية (/)LDWنظام دخول الحارة المرورية الذكي
تحذير النطاق المحجوب/دخول النطاق المحجوب الذكي/التدخل في التصادم
االحتياطي الذكي
فرامل الطوارئ الذكية المزودة بنظام اكتشاف المشاة
نظام فرامل الطوارئ الذكي
نظام تحذير التصادم األمامي الذكي
معلومات أخرى

لتشغيل كمبيوتر الرحلة ،استخدم المفاتيح و ،
الواقعة على الجانب األيمن من لوحة أجهزة القياس .في
كل مرة يتم فيها دفع المفتاح ستعرض الشاشة
ً
الحقا:
استهالك الوقود الحالي
متوسط استهالك الوقود
الوقت المنقضي ومسافة الرحلة
المسافة حتى الحاجة إلى إعادة التزويد بالوقود
("المسافة حتى نفاد الوقود")
درجة حرارة الهواء الخارجي
اإلعدادات
تحذير الفحص
ادفع المفتاح

إلعادة تعيين بيانات كمبيوتر الرحلة.

يوجد كمبيوتر الرحلة على الجانب األيسر من عجلة القيادة.
لتشغيل كمبيوتر الرحلة ،اضغط على مفتاح كمبيوتر الرحلة.
في كل مرة يتم الضغط فيها على الجانب األيسر أو األيمن من المفتاح،
ستتغير الشاشة.
يتغير العنصر المعروض الخاص بكمبيوتر الرحلة على الشاشة السفلية.
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شاشات عرض كمبيوتر الرحلة (النوع ب)

km/I

AVG 10.2
30

10

20

0

استهالك الوقود الحالي ومتوسط استهالك الوقود منذ آخر مرة تمت فيها
إعادة تعيين كمبيوتر الرحلة.

25750 km
54.6

OUTSIDE TEMP
23°C

درجة حرارة الهواء الخارجي.

25750 km
54.6

عداد المسافة وعداد مسافة الرحلة المزدوجة
BRAKE

10.2
44.7

KM/L
KM/H

متوسط استهالك الوقود والسرعة منذ آخر إعادة تعيين.
يعرض عداد المسافة

25750 km
54.6

RANGE

455 KM

25750 km
0000.0

1:17
57.3

TIME
KM

الوقت المنقضي والمسافة المقطوعة منذ آخر إعادة تعيين.

25750 km
54.6

RANGE

455 KM

25750 km
54.6
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المسافة الباقية التي يمكن قطعها بالسيارة إلى حين يلزم إعادة التزود
بالوقود.

إجمالي المسافة التي قطعتها السيارة.

عداد مسافة الرحلة المزدوجة للرحلة أ أو الرحلة ب يعرض المسافات
الفردية المسجلة للرحلة أ والرحلة ب منذ آخر إعادة تعيين.

ادفع لفترة وجيزة المفتاح <>TRIP/RESET
على لوحة أجهزة القياس للتبديل بين عرض عداد
المسافة وعداد مسافة الرحلة للرحلة أ وب.
ادفع باستمرار المفتاح < >TRIP/RESETلمدة
ثانية واحدة إلعادة تعيين عداد مسافة الرحلة
للرحلة أ أو ب.

TRIP
RESET

لغة شاشة عرض معلومات السيارة

المصابيح األمامية ومصابيح الضباب والماسحات

يمكن تغيير لغة شاشة عرض معلومات السيارة ً
وفقا لإلجراء التالي:
النوع أ:
1.اضغط على <( >MENUالقائمة) والمس [( ]Settingsاإلعدادات) لعرض شاشة قائمة
اإلعدادات على الشاشة السفلية.
2.المس [( ]More Settingsالمزيد من اإلعدادات) لفتح الصفحة التالية.
3.المس مفتاح [( ]Languageاللغة) لعرض شاشة إعدادات اللغة.
4.حدد اللغة المفضلة للنظام.
النوع ب:
1.عندما تكون السيارة متوقفة في مكان آمن ،اضغط على الزر لتحديد [( ]OPTIONSالخيارات)
والتأكيد باستخدام الزر .
2.بعد دخول قائمة [( ]OPTIONSالخيارات) ،استخدم الزر لالنتقال إلى [( ]Languageاللغة)
والتأكيد باستخدام الزر .
3.أثناء تحديد [( ]SETTINGاإلعدادات) ،اضغط على الزر للدخول إلى قائمة اختيار اللغة.
4.في القائمة الفرعية للغة ،حدد اللغة المطلوبة باستخدام الزر  .ثم اضغط على للتأكيد
والعودة إلى القائمة السابقة.

نظام اإلضاءة التلقائية
مع وجود مفتاح اإلضاءة في الوضع < ،>AUTOسيتم
تشغيل مصابيح السيارة وإيقاف تشغيلها تلقائي ًا ،تبع ًا
لظروف اإلضاءة المحيطة.

مصابيح الضباب األمامية/الخلفية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
لتشغيل مصابيح الضباب األمامية أو األمامية والخلفية ،أدر الحلقة
الداخلية لمفتاح اإلضاءة حينما تكون المصابيح األمامية قيد
التشغيل.

نظام المسح التلقائي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
مع وجود مفتاح الماسحة في الوضع < ،>AUTOستبدأ
الماسحات في العمل تلقائيًا عند اكتشاف المطر على الزجاج
األمامي.
يمكن ضبط حساسية نظام استشعار المطر عن طريق
تدوير مفتاح الماسحة كما هو مشار إليه:
= أكثر حساسية
= أقل حساسية

الغاسلة والماسحة الخلفية
أدر مفتاح الماسحة الخلفية في اتجاه عقارب الساعة لتحديد
العمل المتقطع أو المتواصل للماسحة الخلفية.
ادفع مفتاح الماسحة بعيدً ا عنك لتشغيل غاسلة النافذة
الخلفية.
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آمر الشاشة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

 MAP/VOICE1.اضغط عليه لعرض موقع السيارة الحالي على
الخريطة.
	اضغط مع االستمرار لالستماع إلى الدليل الحالي الخاص
بالمسار المبرمج.
 BACK2.اضغط عليه للرجوع للشاشة السابقة.
 CAMERA3.اضغط عليه لعرض شاشة الرؤية المحيطية
الذكية.
اضغط مع االستمرار للتحكم في السطوع.

مُثبت السرعة
قد يتم تزويد سيارتك بأحد أنظمة التحكم في ثبات السرعة التالية:
نظام التحكم في ثبات السرعة الثابتة :يسمح لك بالحفاظ على سرعة ثابتة بدون الضغط
على دواسة الوقود.
نظام 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 ً
أيضا الحفاظ
على مسافة محددة بينك وبين السيارة الموجودة أمامك
(التحكم في المسافة الواقعة بين سيارة وأخرى) تلقائيًا.
كال النظامين لن يتم تشغيلهما على السرعات المنخفضة.

4.قم بزيادة السرعة إلى السرعة المطلوبة.
5.ادفع المفتاح < >COAST/SETألسفل ثم حرره .يضيء مؤشر []SET
(تعيين) على شاشة عرض معلومات السيارة.
ستحافظ السيارة حينئذ على السرعة المضبوطة بدون الحاجة إلى عمل
دواسة الوقود.
ً
مؤقتا ،ادفع المفتاح
إللغاء تشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة
< >CANCELأو اضغط على دواسة المكابح.
الستئناف ثبات السرعة عند السرعة المحددة ،ادفع لفترة وجيزة مفتاح
< >ACCEL/RESألعلى.
لزيادة ثبات السرعة أو تقليلها ،ادفع المفتاح < >ACCEL/RESأو المفتاح < >COAST/SETعلى
التوالي حتى تصل إلى السرعة المطلوبة.
اضغط على المفتاح الرئيسي للتحكم في ثبات السرعة
السرعة ،وستنطفئ مؤشرات التحكم في ثبات السرعة.

إليقاف تشغيل نظام التحكم في ثبات

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

نظام التحكم في ثبات السرعة الثابتة
قم بتشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة بالضغط
على المفتاح الرئيسي للتحكم في ثبات السرعة
 .يضيء مؤشر [( ]CRUISEتثبيت السرعة) على
شاشة عرض معلومات السيارة.

CRUISE

SET

1.5 sec.
CRUISE
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إعادة التزود بالوقود
1.قم بتشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة بالضغط على المفتاح الرئيسي للتحكم في ثبات
السرعة .
يؤدي الضغط لفترة وجيزة على المفتاح الرئيسي إلى تنشيط وضع نظام ICC
ّ
المطول (حوالي  1.5ثانية) إلى
(وضع التحكم في المسافة بين سيارة وأخرى) ،بينما يؤدي الضغط
تنشيط وضع التحكم في ثبات السرعة التقليدي (السرعة الثابتة).
بالنسبة لوضع التحكم في ثبات السرعة الثابتة ،يرجى الرجوع إلى الفقرة "نظام
التحكم في ثبات السرعة الثابتة".
في حالة تحديد وضع  ،ICCسيضيئ مؤشر [( ]CRUISEتثبيت السرعة)
مع مؤشرات المسافة المضبوطة والسرعة المضبوطة ( --كم/ساعة).

يشير مقياس منسوب الوقود إلى مستوى الوقود في الخزان عندما يكون مفتاح اإلشعال في
الوضع ( ONتشغيل) .عند انخفاض مستوى الوقود الموجود بالخزان ،سيضيء مصباح التحذير من
انخفاض مستوى الوقود أو ستظهر رسالة تحذير تفيد بانخفاض مستوى الوقود على شاشة عرض
معلومات السيارة .وفي حالة حدوث ذلك ،قم بإعادة التزويد بالوقود في أسرع وقت.

2.قم بزيادة السرعة إلى السرعة المطلوبة.
3.ادفع المفتاح <>COAST/SET
السيارة المضبوطة.

ألسفل ثم حرره .سيتم عرض سرعة

ستحافظ السيارة حينئذ على السرعة المضبوطة بدون الحاجة إلى عمل دواسة الوقود.
عند تحديد وضع المسافة من السيارة إلى السيارة ( ،)ICCفإن سيارتك ستحافظ تلقائيًا على وجود
مسافة محددة بينها وبين السيارة الواقعة أمامك.
ادفع المفتاح (إذا كانت السرعة تقريب ًا  100كم/ساعة) لتغيير المسافة المحددة إلى قصيرة
( 30مت ًر ا) أو متوسطة ( 45مت ًر ا) أو طويلة ( 60مت ًر ا).

ويذكرك رمز مضخة الوقود
الظاهر على مقياس مستوى الوقود بأن غطاء فتحة تعبئة الوقود
مفتوح على الجانب األيسر من السيارة .يتم فتح غطاء فتحة تعبئة الوقود مع األبواب .لفتح غطاء
فتحة تعبئة الوقود ،تأكد من فتح األبواب ،وادفع غطاء فتحة تعبئة الوقود ،ثم افتحه.
عند إعادة التزويد بالوقود ،ضع غطاء فتحة تعبئة الوقود على حامل الغطاء

.

بعد إعادة التزويد بالوقود ،أدر غطاء فتحة تعبئة الوقود حتى تسمع صوت طقطقة السقاطة مرتين.

ً
مؤقتا ،ادفع المفتاح <>CANCEL
إللغاء تشغيل نظام التحكم في ثبات السرعة
دواسة المكابح.
الستئناف ثبات السرعة عند السرعة المحددة ،ادفع لفترة وجيزة مفتاح < >ACCEL/RESألعلى.
لزيادة ثبات السرعة أو تقليلها ،ادفع المفتاح < >ACCEL/RESأو المفتاح < >COAST/SETعلى
التوالي حتى تصل إلى السرعة المطلوبة.
أو اضغط على

اضغط على المفتاح الرئيسي للتحكم في ثبات السرعة إليقاف تشغيل نظام التحكم في ثبات
السرعة ،وستنطفئ جميع مؤشرات التحكم في ثبات السرعة.
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نظام التحكم في المناخ  /نظام الصوت والمالحة (النوع أ)

اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

زر مزيل الضباب الخلفي
زر "( "ON-OFFالتشغيل-إيقاف التشغيل)
زر تدفئة المقعد (جانب الراكب)
زر تبريد المقعد (جانب الراكب)

إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي

َ
اﻟﻔ ْﺘﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ

ﻣ 
ُﻜﻴﻒ
اﻟﻬﻮاء

ﺛﻨﺎﺋﻲ

ادفع مفتاح إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي .سيضيء ضوء المؤشر الموجود
في المفتاح.
للحصول على أقصى أداء إلزالة الجليد/إزالة الضباب ،حدد درجة
حرارة عالية باستخدام أزرار التحكم في درجة الحرارة واستخدم أزرار التحكم في سرعة المروحة
لتحديد أعلى سرعة للمروحة.
بعد مسح الزجاج األمامي ،ادفع الزر < >PUSH AUTOللتبديل إلى وضع التحكم في المناخ
التلقائي.
تشغيل مكيف الهواء الخلفي (النوع أ)
يمكن تشغيل نظام مكيف الهواء الخلفي عبر لوحة التحكم
في المناخ األمامية.

شاشة العرض
زر زيادة التحكم في درجة الحرارة (جانب السائق)
زر خفض التحكم في درجة الحرارة (جانب السائق)
زر "( "AUTOتلقائي)
زر زيادة سرعة المروحة
زر خفض سرعة المروحة
زر التحكم اليدوي في تدفق الهواء
زر تدفئة المقعد (جانب السائق)
زر تبريد المقعد (جانب السائق)
زر "( "MENUالقائمة)
زر "( "CLIMATEالمناخ)
زر زيادة التحكم في درجة الحرارة (جانب الراكب)
زر خفض التحكم في درجة الحرارة (جانب الراكب)
زر إعادة تدوير الهواء
زر مزيل الضباب األمامي
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ادفع الزر < >CLIMATEالموجود بلوحة التحكم المركزية متعددة
الوظائف والمس [( ]Rear Climateالمناخ الخلفي) لعرض
شاشة [( ]Rear Climateالمناخ الخلفي) التي يمكن التحكم
من خاللها في نظام مكيف الهواء الخلفي.
استخدم لوحة التحكم في مكيف الهواء الخلفي لتشغيل نظام
مكيف الهواء الخلفي من مقاعد الصف الثاني.

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ

24 C

زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﻬﻮاء

ﺧﻔﺾ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﻬﻮاء

ﺗﺸﻐﻴﻞ/
إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

زﻳﺎدة درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة

ﺧﻔﺾ درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة

نظام التحكم في المناخ (النوع ب)

تشغيل المبرد الخلفي (النوع ب)
DUAL

AUTO
A/C

MODE

ON•OFF

لتشغيل نظام المبرد الخلفي ،ادفع الزر
< >REAR COOLERالموجود بأسفل منتصف
لوحة أجهزة القياس .سيضيء مصباح المؤشر
الموجود على المفتاح عند تنشيط نظام المبرد
الخلفي.

REAR
COOLER

إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي
اضغط على الزر <( >ON.OFFتشغيل/إيقاف) لتشغيل نظام التحكم في درجة الحرارة.
ادفع مفتاح إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي  .وسيُ ضيء مصباح المؤشر
الموجود في المفتاح .سيتم تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا عندما تسمح له درجة الحرارة
المحيطة بذلك وسيومض مصباح المؤشر في مفتاح ( A/Cمكيف الهواء)  .وسيتم
تحديد وضع تدوير الهواء النقي تلقائيًا :سيتم تشغيل ضوء المؤشر الموجود في المفتاح .
للحصول على أقصى أداء من إزالة الجليد/إزالة الضباب ،ادفع مفتاح التحكم في سرعة
المروحة إلى سرعة عالية للمروحة وحدد درجة حرارة مرتفعة باستخدام قرص التحكم في
درجة الحرارة .

استخدم لوحة التحكم في المبرد الخلفي لتشغيل نظام المبرد الخلفي من مقاعد الصف الثاني.
COOLER

AUTO

ً
نظيفا ،ادفع مفتاح إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج
عندما يصبح الزجاج األمامي للسيارة
األمامي  .وهكذا يعود نظام التحكم في درجة الحرارة إلى اإلعدادات السابقة.
مزيل ضباب النافذة الخلفية
الموجود في

إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية ،ادفع مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية
لوحة التحكم في درجة الحرارة .سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.
سيتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائي ًا بعد  15دقيقة.
إليقاف تشغيل مزيل الضباب الخلفي يدويًا ،ادفع المفتاح مجددً ا.
سينطفئ ضوء المؤشر الموجود بالمفتاح.
لتجنّ ب نفاد شحن البطارية ،ال تستخدم مزيل ضباب النافذة الخلفية إال أثناء تشغيل المحرك.
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راديو /FM/AMمشغل الفيديو (النوع ب ،إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

المداخل اإلضافية
الطرز غير المزودة بنظام المالحة :قد تكون سيارتك مجهزة بمدخل قابس  3.5 JACKمم وUSB
يقع في الدرج بوحدة التحكم المركزية أو على نظام الترفيه .

ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺼﻮت

رادﻳﻮ

رادﻳﻮ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ

اﻹﻋﺪادات

ﻫﺎﺗﻒ

اضغط لعرض القائمة الرئيسية.
اضغط لتنشيط التعرف على الصوت.
اضغط لتشغيل الوحدة/إيقاف تشغيلها.
يمكن استخدام منفذ  USBلتوصيل جهاز  iPod/iPhoneأو مشغل  MP3أو جهاز ذاكرة
متوافق آخر بنظام الصوت/الفيديو بالسيارة.
المس لتحديد موجة راديو  AMأو  FM1أو .FM2
المس لتشغيل الموسيقى من جهاز متصل خارجيًا.)USB/ iPod، Bluetooth، AUX( .
المس لتشغيل ملفات الفيديو من جهاز متصل خارجيًا.)USB/ iPod، Bluetooth، AUX( .
الساعة.
المس للدخول إلى شاشة ( Phoneالهاتف).
المس للدخول إلى قائمة ( Mobile Linkربط الهاتف المحمول).
المس للدخول إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات) لضبط إعدادات  Bluetoothوالصوت
والشاشة والساعة واللغة.
المس لتغيير وضع اإلضاءة (نهار/ليل).
اضغط لخفض مستوى الصوت.
اضغط لكتم جميع األصوات.
اضغط لزيادة مستوى الصوت.
مقبس مدخل  AUXألجهزة الصوت المتوافقة.
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ﻫﺎﺗﻒ

ُ
الطرُ ز المزودة بنظام مالحة من النوع ب :سيارتك مجهزة بمدخلي  USBيقعان في مقدمة
وحدة التحكم المركزية .ويمكن استخدام المداخل اإلضافية لتوصيل جهاز  iPod/iPhoneأو
مشغل  MP3أو جهاز ذاكرة متوافق آخر بنظام الصوت/الفيديو بالسيارة.
قم بتوصيل جهاز متوافق لتشغيل الوسائط مثل جهاز  iPodأو جهاز ذاكرة .USB
اضغط على الزر < >MEDIAأو <>AUX
بوحدة الصوت أو الزر <>SOURCE
بعجلة القيادة لتحديد التشغيل من
الجهاز المتصل بالمدخل اإلضافي/
المداخل اإلضافية.

مالحظة :منفذ  USB 1مخصص لكابالت  USB Type-Cفقط

منافذ شحن  USBالخلفية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

قد تكون سيارتك مجهزة بمنفذي شحن USB
في الجزء الخلفي لوحدة التحكم المركزية لتمكين
الركاب الخلفيين من شحن أجهزتهم اإللكترونية.
ومنفذا  USBالخلفيان ليسا مصممين لتوصيل
جهاز بنظام الصوت أو الفيديو بالسيارة.

نظام المالحة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

حدد [( ]Points of Interestنقاط االهتمام) من
الشاشة [( ]Navigationالمالحة).
حدد [( ]By Nameحسب االسم) من شاشة
[( ]Points of Interestنقاط االهتمام).

ﺧﻴﺎر

1. XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

70.4 km

يتم عرض الطريق بالكامل على الشاشة العلوية.

للحصول على تفاصيل كاملة حول كل وظائف نظام المالحة ،يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص
بنظام المالحة المنفصل .وللتوضيح بمثال ،نجد أدناه شرحً ا لكيفية تشغيل النظام من أجل التنقل
إلى إحدى نقاط االهتمام.
اضغط على الزر < >MENUلعرض شاشة القائمة
الرئيسية.

حدد الوجهة المطلوبة من القائمة.

ﻧﻘﺎط اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻨﻮع

قبل بدء توجيه المسار ،استخدم القوائم الموجودة على
الشاشة السفلية لتعديل المسار ،أو استعراض قائمة
المنعطفات ،أو تخزين المسار.

اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎر
اﺑﺪأ
اﻷﺳﺮع
XXXXXXXXXXX
اﻷﺳﺮع
XXXXXXXXXXX

إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر
1

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺎت

أدﺧﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻫﺘﻤﺎم أو ﻋﻨﻮان

اﻟﻮﺟﻬﺔ

ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم

اﻟﻤﻨﺰل

المس [( ]Startبدء) لبدء توجيه المسار.

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل

200m
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻖ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

	استخدم بدالً من ذلك عنوان الشارع أو قائمة الوجهة للعثور على وجهة حسب
مالحظة:
االسم أو اإلحداثيات.

اكتب الكلمة الرئيسية المطلوبة في حقل اإلدخال ثم
اضغط على ([ )Listقائمة] للحصول على قائمة بنقاط
االهتمام القريبة من موقعك الحالي والتي تطابق الكلمة
الرئيسية.

ح

خ

ﻫـ

ع

غ

ف

ق

ث

ص ض

&

م

ك

ت

أ

ل

ب

ي

س ش

"
ﻣﻮاﻓﻖ

ة

ى

ﻻ

ر

ﻣﺴﺎﻓﺔ

ؤ

ء

ئ

أبج

	أثناء إدخال اسم المنشأة ،يتم عرض االختيارات المتوقعة على شاشة اإلدخال.
مالحظة:
يمكن تمرير الخيارات المتوقعة من خالل لمس [<] أو [>].
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نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر
BLUETOOTH

إقران الهاتف المحمول أو جهاز  BLUETOOTHعبر
BLUETOOTH

SOURCE

ENTER

باستخدام تقنية  ،Bluetoothيمكنك إقران هاتفك المحمول مع نظام الهاتف داخل السيارة
الستخدام هاتفك المحمول في الوضع حر اليدين .كما يمكن إقران أي جهاز  Bluetoothمتوافق آخر
لدفق صوت  Bluetoothعبر نظام الصوت بالسيارة.
إلقران الهاتف أو جهاز  Bluetoothآخر متوافق بنظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف،
اتبع اإلجراء أدناه ً
وفقا لنوع وحدة الصوت المركبة بالسيارة.
إجراء إقران الطرز المزودة بالنظام الصوتي أ
1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس
[( ]Connectionsالتوصيالت).

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
USB

أﺟﻬﺰة
إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪ )(2/6

ّ
يتكون
تأتي السيارة مزوّ دة بنظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  Bluetoothالذي
من المكونات التالية:
وحدة صوت/هاتف داخل السيارة
مفاتيح التحكم على الجانب األيسر من عجلة القيادة.
ميكروفون في فرش السقف من السيارة.
يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة هواتف محمولة مختلفة بنظام التحدث في وضع حر اليدين
الخاص بالهاتف عبر .Bluetooth
قبل أن تتمكن من استخدام النظام ،يجب توصيل ("إقران") هاتفك المحمول بوحدة الهاتف داخل
السيارة.
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2.المس [( ]Devicesاألجهزة) ثم المس []Add New
(إضافة جديد) .تظهر رسالة.

XXXXX

ﻣﻮﺻﻮل

XXXXX

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮل

ّ 3.
شغل الجهاز ً
وفقا لتوجيهات النظام.

إجراء مكالمة هاتفية

مساعد الرسائل النصية في وضع حر اليدين

بعد إقران الهاتف المحمول بالنظام داخل السيارة ،يمكنك استخدام نظام التحدث في وضع حر
اليدين الخاص بالهاتف.

يُ تيح مساعد الرسائل النصية في وضع حر اليدين إرسال الرسائل النصية واستالمها من خالل واجهة
السيارة .عند استالم رسالة ،يظهر إشعار على شاشة العرض مصحوبا بنغمة.
ً

1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) ثم المس []Phone
(الهاتف) أو اضغط على مفتاح الهاتف ( ) الموجود على
عجلة القيادة.

وحتى يمكن لمستخدمي  iPhoneتمكين مساعد الرسائل النصية في وضع حر اليدين ،فإنه ينبغي
عليهم اتباع اإلجراء التالي:

اﻟﻬﺎﺗﻒ

2.حدد إحدى الطرق التالية إلجراء مكالمة هاتفية.
[( ]Quick Dialاالتصال السريع) :حدد أحد أرقامالهاتف المسجلة كرقم لالتصال السريع.
[( ]Phone Bookدليل الهاتف) :حدد شخص ورقمهاتف ترغب في االتصال به من سجل الهاتف.
[( ]Call Historyسجل المكالمات) :اختر رقم هاتف من المكالمات األخيرة الواردة ،أو الصادرةأو الفائتة.
[( ]Dial Numberاالتصال برقم) :قم بإدخال رقم الهاتف يدويًا باستخدام لوحة المفاتيحالظاهرة على الشاشة.
اﻹﻋﺪادات

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ

( INFOمعلومات):
يمكن تحديد أي من جهازي الهاتف المتصلين إلجراء االتصال
عندما يكون خيار []Phones Simultaneously 2 Allow
(السماح لهاتفين في نفس الوقت) قيد التشغيل.
3.سيبدأ االتصال وتتغير الشاشة إلى شاشة مكالمة قيد
اإلجراء.

اﻟﺼﻮت

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

اﻹﻋﺪادات

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ً
سابقا في الدليل المرجعي السريع.
1.قم بإقران  iPhoneبالنظام داخل السيارة كما هو موضح
2.على جهاز  ،iPhoneحدد قائمة [ ]Bluetoothوشغل
[إظهار اإلشعارات].
3.افصل جهاز  iPhoneعن النظام داخل السيارة ثم أعد
توصيله بالنظام ،وذلك من خالل ،على سبيل المثال،
إيقاف تشغيل  Bluetoothثم تشغيله مرة أخرى.
بعد إعادة التوصيل ،يمكنك استخدام مساعد الرسائل
النصية في وضع حر اليدين.
للحصول على تفاصيل كاملة حول استخدام مساعد
الرسائل النصية في وضع حر اليدين ،يرجى الرجوع إلى دليل
مالك السيارة.

اﻟﺼﻮت

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺟﺎرﻳﺔ...

إﻧﻬﺎء اﻻﺗﺼﺎل
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻹﻋﺪادات

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ

اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻛ َْﺘﻢ ﺻﻮت

اﻟﺼﻮت

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻬﺎﺗﻒ
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نظام الترفيه المحمول (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

من شأن نظام الترفيه المحمول أن يتيح لك وللركاب االستمتاع بالصوت أو الفيديو مما يصل إلى
ثالثة مصادر مختلفة في نفس الوقت .يُ رجى مالحظة أن الشاشة األمامية ال يمكن استخدامها
لتشغيل الفيديو إال عندما تكون السيارة متوقفة وعصا نقل الحركة في الوضع ( Pتوقف) مع
استخدام مكابح التوقف.

التشغيل األمامي
للتحكم في الشاشات الخلفية والسماعات الخلفية من
الشاشة األمامية:
1.اضغط على <( >AUDIOالصوت) أثناء ظهور شاشة
الصوت
2.المس [( ]Rear Displayالشاشة الخلفية).
يمكن ً
أيضا عرض شاشة العرض الخلفية من خالل
الضغط على <( >MEDIAالوسائط).
ستظهر شاشة نظام الترفيه المحمول على الشاشة
األمامية مما يسمح بالتحكم في النظام من المقعدين األماميين.
المس [( ]Left Disp.الشاشة اليسرى) أو [( ]Right Disp.الشاشة اليمنى) لتشغيل أوإيقاف الشاشة الخلفية على الجانب المحدد.
المس [( ]Change Rear Sourceتغيير المصدر الخلفي) لعرض شاشة تغيير المصدرالخلفي .حدد [( ]Left Displayالشاشة اليسرى) أو [( ]Right Displayالشاشة اليمنى) ثم
حدد مصد ًر ا ليتم تشغيله على الشاشة.
المس [( ]Play Controlsعناصر التحكم في التشغيل) لبدء شاشة التشغيل.يمكن استخدام [( ]Lock Remote Controlقفل وحدة التحكم عن بعد) لقفل عمليةالتحكم عن بعد أو إلغاء قفلها.
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ

يتكون نظام الترفيه المحمول من المكونات التالية:
الشاشة المركزية األمامية
شاشتان خلفيتان في ظهر مساند الرأس األمامية
وحدة تحكم عن بعد
سماعتا رأس
منافذ  HDMIو USBخلفية

ﻗﻔﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

باإلضافة إلى إمكانية تشغيل  ،DVDتحتوي وحدة التحكم المركزية على منفذي USB

يمكن تشغيل الشاشتين الخلفيتين إما من
األمام أو الخلف.
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اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻴﺴﺮى

إﻟﻐﺎء ﻛﺘﻢ اﻟﺼﻮت ﻟﻠﻜﻞ

تتوفر مصادر إدخال متنوعة لتشغيل الصوت/الفيديو على الشاشة المركزية األمامية:

في مؤخرة السيارة ،عند الجانب الخلفي
السفلي من وحدة التحكم المركزية ،تتوفر
منافذ  USBو HDMIإضافية .ويمكن
استخدامها لتشغيل الصوت/الفيديو من
خالل النظام الخلفي فقط.

اﻟﻤﺼﺪر

HDMI

.

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮت اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺨﻠﻔﻲ

نظام مستشعر التوقف
التشغيل الخلفي
1.اضغط على الزر < >POWERلتشغيل الشاشتين الخلفيتين.
2.حدد الشاشة الخلفية اليسرى < >Lأو اليمنى < >Rباستخدام المفتاح
<>DISPLAY SELECT
3.اضغط على الزر < >HOMEلعرض الشاشة [( ]HOMEالمنزل) على
شاشة العرض المحددة وحدد مصدر الدخل المطلوب
( DVDأو  AUXأو  USBأو  )HDMIلشاشة العرض المحددة.
4.اضغط على زر ( MENUالقائمة) لعرض شاشة التشغيل لمصدر
الصوت المحدد.
5.اضغط على الزر < >SETUPللتحكم في إعدادات شاشة العرض الخلفية
المتنوعة.
6.لتشغيل الصوت من خالل كل مكبرات الصوت بالسيارة ،اضغط على الزر
< . >SPEAKERلالستماع إلى الصوت من خالل سماعة الرأس ،ادفع الزر
<. >HEADPHONE

لتشغيل الصوت من خالل إحدى سماعات الرأس ،قم ً
أوال
بتشغيل سماعة الرأس من خالل الضغط على المفتاح
< . >ON/OFFحدد شاشة العرض المراد ربط سماعة
الرأس بها باستخدام المفتاح <>DISPLAY SELECT
 .حدد وضع الصوت المطلوب (< >CINEMA>، <MUSICأو
< )>GAMEمن خالل دفع مفتاح < >MODEبشكل متكرر.

DISPLAY
SELECT

L

MENU

ENTER

BACK

SETUP

SPEAKER

HEADPHONE

VOL

SURROUND

MODE

CINEMA

MUSIC
GAME

POWER

ON/OFF

R

L

VO

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
تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع للخلف ( )Rأو القيادة ( )Dوإلغاء تنشيطه عند القيادة بسرعات تتجاوز
 10كم/ساعة.
عند اكتشاف جسم ،سيصدر نظام مستشعر التوقف نغمة متقطعة .وعندما تقترب السيارة أكثر
إلى الجسم ،يزداد تكرار النغمة .عندما تكون المسافة إلى الجسم ضئيلة للغاية ،ستصدر النغمة
باستمرار.

natune

L
R

DISPLAY SELECT

H

POWER

HOME

وسيظهر مؤشر مستشعر التوقف ،إذا كانت السيارة مزودة
بهً ،
أيضا في شاشة العرض المركزية .وفي حالة تحرك السيارة
أقرب إلى الجسم ،يتغير لون مؤشر مستشعر التوقف من
األخضر إلى األصفر ويزداد معدل الوميض .عند اقتراب السيارة
للغاية من الجسم ،يتحول مؤشر مستشعر التوقف إلى
األحمر ،ويتوقف المؤشر عن الوميض.

إﻏﻼق

ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ.

L

ً
مؤقتا ،اضغط على مفتاح مستشعر
إليقاف تشغيل نظام مستشعر التوقف
التوقف بأسفل لوحة أجهزة القياس ،وسيضيء مصباح المؤشر الموجود في
المفتاح .سيعاد تنشيط نظام مستشعر التوقف تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع
للخلف ،أو عندما تنخفض سرعة السيارة عن  10كم/ساعة أو عند تبديل مفتاح
اإلشعال من الوضع ( OFFإيقاف) إلى ( ONتشغيل).
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شاشة الرؤية الخلفية/المحيطية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يساعدك نظام شاشة الرؤية الخلفية أو الرؤية المحيطية على المناورة بسيارتك عن طريق اكتشاف
وعرض األجسام الموجودة خلف السيارة أو حولها ،على سبيل المثال ،عند ركن السيارة.
سينشط النظام تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع للخلف (.)R
وسيتم تنشيط شاشة الرؤية المحيطية ً
أيضا عند تحديد
وضع القيادة ( )Dحتى سرعة  10كم/ساعة.

تقسيم الشاشة:
عرض عين الطائر/الرؤية
األمامية

يمكنك ً
أيضا تنشيط نظام شاشة الرؤية المحيطية وتغيير
طرق العرض على شاشة الرؤية المحيطية بالضغط على
الزر < >CAMERAبلوحة التحكم متعددة الوظائف.

شاشة عرض واسعة

يمكن ً
أيضا تغيير طرق العرض على شاشة الرؤية المحيطية بالضغط على المفتاح
[( ]Change Viewتغيير العرض) بالشاشة.
ً
إضافة إلى العرض األمامي والخلفي الواسع ،يمكن تحديد تقسيم صور شاشة العرض التالية على
شاشة العرض المحيطية:
 عرض عين الطائر/الرؤية األمامية عرض الرؤية األمامية/الرؤية الجانبية األمامية عرض عين الطائر/الرؤية الخلفية -عرض الرؤية الخلفية/الرؤية الجانبية األمامية
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اكتشاف األجسام المتحركة
تم تزويد شاشة الرؤية المحيطية بوظيفة اكتشاف األجسام
المتحركة ( .)MODإذا كان لون مؤشر  MODالموجود على
الشاشة هو اللون األزرق ،فهذا يشير إلى أن وظيفة
 MODنشطة .إذا تم اكتشاف جسم متحرك،
فسيظهر إطار أصفر حول صورة الكاميرا حيث يوجد
الجسم الذي تم اكتشافه وسيصدر صوت تنبيه يحذرك من
اكتشاف الجسم المتحرك.

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

أنظمة مساعدة السائق (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

قد يتم تزويد سيارتك بأنظمة مساعدة السائق التالية:
أنظمة تحذير السائق
تحذير التصادم األمامي الذكي ()FCW
تحذير مغادرة الحارة ()LDW
نظام تحذير النطاق المحجوب ()BSW
منبه حركة المرور الخلفي المتعارض ()RCTA
أنظمة مساعدة السائق الديناميكية
فرامل الطوارئ الذكية ()IEB
نظام دخول الحارة المرورية الذكي ()ILI
نظام الدخول إلى النطاق المحجوب ()BSI
التدخل في التصادم االحتياطي الذكي (.)IBI

أنظمة تحذير السائق
تحذير التصادم األمامي الذكي ()FCW
يستخدم نظام التحذير من التصادم األمامي الذكي مستشعر المسافة المدمج في المصد األمامي
لقياس المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
إذا تم تحديد أن المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك صغيرة
للغاية وبرز خط التصادم ،فسيبدأ مصباح مؤشر السيارة التي
أمامك في الوميض ،وسيصدر صوت تنبيه لتنبيهك باتخاذ إجراء
لتجنب التصادم األمامي.
عند تشغيل إعداد نظام فرامل الطوارئ الذكي أو إيقاف تشغيله ،يتم ً
أيضا تشغيل نظام تحذير
التصادم األمامي الذكي أو إيقاف تشغيله في وقت واحد.
تحذير مغادرة الحارة ()LDW
يراقب نظام التحذير من مغادرة الحارة موضع سيارتك بالنسبة إلى عالمات
الحارة المرورية بحارة السير باستخدام كاميرا واقعة بالقرب من
المرآة الداخلية .وعندما يكتشف النظام أنك تسير بالقرب من إحدى
عالمات الحارة المرورية ،سيبدأ مصباح تحذير  LDWفي الوميض
وسيصدر صوت تنبيه لتنبيهك بالرجوع إلى وسط حارة السير.

تحذير المناطق العمياء ()BSW
يستخدم نظام التحذير من النطاق المحجوب مستشعرات رادار بالقرب من المصد الخلفي
الكتشاف السيارات على أي جانب من السيارة في الحارات المجاورة.
إذا تم اكتشاف سيارة في منطقة االكتشاف ،فسيضيء مصباح
تحذير النطاق المحجوب في الجانب الذي تم فيه اكتشاف السيارة.
إذا قمت بعد ذلك بتنشيط مصابيح إشارة االنعطاف على جانب
السيارة ،فسيبدأ مصباح تحذير النطاق المحجوب بالوميض
وسيصدر صوت تنبيه مرتين.
1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس
[( ]Driver Assistمساعدة السائق) في الشاشة السفلية.
2.المس [( ]Blind Spot Assistمساعدة النطاق المحجوب).
3.المس [( ]Blind Spot Warningتحذير النطاق المحجوب) لتشغيل/إيقاف النظام.
منبه حركة المرور الخلفي المتعارض ()RCTA
يستخدم نظام تنبيه حركة المرور الخلفي المتعارض مستشعرات
رادار مثبتة على كال الجانبين بالقرب من المصد الخلفي للكشف عن
السيارات المقتربة.
سيساعدك نظام  RCTAعند الرجوع من مساحة إيقاف سيارات.
ُصمم النظام الكتشاف سيارات أخرى تقترب من الجانب األيمن
أو األيسر للسيارة ،عند رجوع السيارة للخلف.
إذا اكتشف الرادار سيارة تقترب من أحد الجانبين ،فسيصدر النظام
صوت جرس (مرة واحدة) ويومض ضوء مؤشر تحذير النطاق
المحجوب على جانب السيارة التي تقترب منه.
يُ ستخدم مفتاح أنظمة التحذير لتشغيل نظام  RCTAوإيقاف تشغيله.
في حالة تنشيط نظامي  LDWو ،BSWسيتم تشغيلهما وإيقافهما في وقت واحد.

1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس [( ]Driver Assistمساعدة السائق)
في الشاشة السفلية.
2.المس [( ]Lane Assistمساعد الحارة المرورية).
3.المس [( ]Lane Assist Departure Warningتحذير مغادرة مساعد الحارة المرورية)
لتشغيل/إيقاف النظام.
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أنظمة مساعدة السائق الديناميكية

التدخل الذكي في المناطق العمياء ()BSI

يستخدم نظام فرامل الطوارئ الذكي مستشعر المسافة المدمج في المصد األمامي لقياس
المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

يعمل نظام الدخول إلى النطاق المحجوب بنفس طريقة نظام  BSWالكتشاف السيارات على أي
ً
إضافة إلى ذلك ،يراقب نظام  BSIموضع سيارتك بالنسبة إلى
جانب من السيارة في الحارات المجاورة.
عالمات الحارة المرورية بحارة السير باستخدام كاميرا واقعة بالقرب من المرآة الداخلية.

نظام فرامل الطوارئ الذكي

إذا تم تحديد أن المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك صغيرة للغاية
وبرز خطر التصادم ،فسيبدأ مصباح مؤشر السيارة التي أمامك في
الوميض ،وسيصدر صوت تنبيه مع تنشيط المكابح لمساعدتك على تجنب
التصادم األمامي.
1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس [( ]Driver Assistمساعدة السائق) في
الشاشة السفلية.
2.المس [( ]Emergency Assistمساعدة الطوارئ).
3.المس [( ]Emergency Brakingفرامل الطوارئ) لتشغيل/إيقاف النظام.
نظام دخول الحارة المرورية الذكي
يعمل نظام دخول الحارة المرورية الذكي بنفس طريقة نظام  LDWلمراقبة موضعك في الحارة
بالنسبة إلى عالمات الحارة المرورية.
وعندما يكتشف النظام أنك تسير بالقرب من إحدى عالمات الحارة المرورية،
سيبدأ مصباح تحذير  LDWفي الوميض ،وسيصدر صوت تنبيه وسيتم
استخدام المكابح على أحد جوانب السيارة إلرجاع السيارة إلى منتصف حارة
السير.
1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس [( ]Driver Assistمساعدة السائق) في
الشاشة السفلية.
2.المس [( ]Lane Assistمساعد الحارة المرورية).
3.المس [( ]Lane Interventionدخول الحارة المرورية) لتشغيل/إيقاف النظام.
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إذا تم اكتشاف سيارة في منطقة االكتشاف ،فسيضيء مصباح
تحذير النطاق المحجوب في الجانب الذي تم فيه اكتشاف السيارة.
إذا كانت سيارتك تقترب من عالمة الحارة بالحارة التي تم اكتشاف
السيارة بها ،فسيبدأ مصباح تحذير النطاق المحجوب في
الوميض ،وسيصدر صوت تنبيه ثالث مرات وسيتم استخدام
المكابح على أحد جوانب السيارة لفترة قصيرة إلرجاع السيارة إلى
وسط حارة السير.
1.اضغط على الزر <( >MENUالقائمة) والمس
[( ]Driver Assistمساعدة السائق) في الشاشة السفلية.
2.المس [( ]Blind Spot Assistمساعدة النطاق المحجوب).
3.المس [( ]Blind Spot Interventionدخول النطاق المحجوب) لتشغيل/إيقاف النظام.

تشغيل أنظمة التحذير من تبديل السائق ومساعدة السائق
الديناميكية وإيقاف تشغيلها

التدخل الذكي لمنع التصادم الخلفي ()IBI
يستخدم نظام التدخل في التصادم االحتياطي الذكي مستشعرات رادار
وسونار الكتشاف السيارات المقتربة من الجانب والعوائق الموجودة خلف
ً
مثال عند الرجوع من ساحة انتظار السيارات .وسيتم
السيارة لمساعدتك
تنشيط النظام تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع للخلف .عند التنشيط ،سيتم
عرض الرسالة IBI [SYSTEM ON]([ IBIالنظام مشغل]) على شاشة
عرض معلومات السيارة وسيتم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية
على شاشة العرض المركزية.

SYSTEM
ON

عند اكتشاف اقتراب سيارة من أحد الجوانب ،سيصدر صوت تنبيه
وسيتم عرض إطار أصفر على صورة كاميرا الرؤية الخلفية بشاشة
العرض المركزية .وفي الوقت ذاته ،سيومض مصباح مؤشر BSW
على الجانب الذي تم فيه اكتشاف السيارة المقتربة.

يمكن تشغيل نظامي تحذير السائق  LDWو BSWأو إيقاف
تشغيلهما بشكل دائم عبر قائمة []Driver Assist
(مساعدة السائق) .يمكن لمفتاح أنظمة التحذير الموجود على
ً
لوحة أجهزة القياس السفلية تمكين/تعطيل نظام  RCTAمؤقتا،
جنبا إلى جنب مع نظامي  LDWو BSWفي حالة تشغيلهما من
ً
خالل قائمة [( ]Driver Assistمساعدة السائق).
عند اإليقاف ،سينطفئ مصباح المؤشر الموجود بالمفتاح.
يمكن تمكين/تعطيل أنظمة مساعدة السائق الديناميكية  ILIو BSIالمشغلة
ً
مؤقتا باستخدام مفتاح مساعدة
عبر قائمة [( ]Driver Assistمساعدة السائق)
السائق الديناميكية الموجود على عجلة القيادة.

عند اكتشاف اقتراب سيارة أو وجود جسم قريب خلف السيارة أثناء
التراجع بقوة ،سيصدر صوت تنبيه ثالث مرات وسيتم عرض إطار
أحمر على صورة كاميرا الرؤية الخلفية بشاشة العرض المركزية.
وبعد ذلك ،سيحرك المؤشر دواسة الوقود ألعلى وسيتم استخدام
المكابح بشكل لحظي .بعد الضغط التلقائي على المكابح ،يجب
عليك الضغط على المكابح للمحافظة على ضغط الكبح.
ً
مؤقتا ،المس مفتاح نظام التدخل في
إليقاف تشغيل نظام IBI
التصادم االحتياطي الذكي على الشاشة.

عند إيقاف التشغيل ،ستظهر الرسالة IBI [SYSTEM ON]
([ IBIالنظام مشغل]) على شاشة عرض معلومات السيارة.

SYSTEM
OFF
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مفتاح االنتقال إلى الدفع الرباعي
يُ ستخدم مفتاح االنتقال إلى الدفع الرباعي ( )4WDللتحديد بين االختيار التلقائي (القيادة بالعجالت الخلفية أو  )4WDواليدوي لـ  4WDبما في ذلك القيادة بالتروس العالية والمنخفضة.
يوفر الجدول أدناه تفاصيل حول كل موضع لمفتاح .4WD
إجراء االنتقال إلى 4WD

شروط االستخدام

العجالت الداخلة في عملية
القيادة

مؤشر االنتقال إلى
4WD

للقيادة على الطرق الممهدة أو الزلقة

العجالت الخلفية أو العجالت
األربع

ال ضرورة لتحريك ذراع تغيير السرعة إلى
الوضع ( Nمحايد) في هذه العملية.
قم بهذا اإلجراء عند القيادة المستقيمة.
عند التحويل من ( )AUTOال ( )4HIيجب التأكد من ان سرعة قيادة
السيارة اقل من  100كم/ساعة  ،لمزيد من المعلومات ارجع الي دليل
المالك.

بالنسبة للقيادة على الطرق الصخرية أو
الطرق المغطاة بالجليد أو الرمال

 4عجالت

)1أوقف السيارة.
)2حرك ذراع اختيار السرعة إلى الوضع ( Nالوضع المحايد.
)3اضغط وحول مفتاح النقل إلى  4WDبين
 4Hو 4Lمع الضغط على دواسة مكابح القدم.

يقوم الوضع المحايد بإلغاء تعشيق
قفل التوقف الميكانيكي لناقل الحركة
التلقائي ،مما يسمح بتدحرج السيارة.
ال تترك موضع ذراع النقل في الوضع
المحايد (*.)2

محايد

حرك مفتاح االنتقال إلى  4WDبين  AUTOو .4Hسيشير مصباح مؤشر
االنتقال إلى  4WDإلى تعشيق موضع ذراع النقل.

ال يمكنك نقل مفتاح النقل إلى  4WDبين
 4Hو 4Lإال إذا أوقفت السيارة ً
أوال ،ثم الضغط على دواسة المكابح
ونقل ذراع تغيير السرعة إلى
الوضع ( Nمحايد) .وبعد ذلك ،اضغط على مفتاح النقل
 4WDوأدره بين الوضعين  4Hو4L(*.)3

مفتاح االنتقال إلى 4WD

( AUTOتلقائي)

4H

لالستخدام عند الحاجة إلى استخدام
الطاقة القصوى والجر (على سبيل
المثال ،القيادة على درجات شديدة
االنحدار أو القيادة على الطرق الطينية أو
الرملية أو الصخرية).

()5 flashing

(*)1

A
( 4LOمضيئة)

 4عجالت

4L

*)1قد يومض مؤشر  4LOو 4HIبالتبادل .أوقف السيارة وتأكد من إدارة مفتاح النقل إلى  4WDبعد تغيير ذراع تبديل السرعة إلى الوضع ( Nمحايد) .إذا استمر المؤشر في الوميض بعد إجراء
النقل إلى  ،4WDفقم بالقيادة ببطء بدون مناورات مفاجئة لبعض الوقت .ثم سيضيء المؤشر أو يتوقف .تجنب القيام بانعطاف أو بدايات تشغيل مفاجئة أثناء النقل إلى
الوضع  .4LOوإال فقد تنكسر التروس ويتلف نظام القيادة.
*)2أثناء التغيير من الوضع  4LOوإليه ،يجب أن يكون المحرك قيد التشغيل .وإال ،فلن يحدث النقل ولن يومض مؤشر  4LOأو يضيء.
*)3تأكد من إضاءة مؤشر  4LOعند تبديل مفتاح النقل إلى  4WDإلى الوضع  .4Lسيضيء مصباح مؤشر إيقاف التحكم الديناميكي في السيارة ( )VDCعند تحديد .4L
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نظام مساعد بدء صعود المنحدرات

وضع القفل التفاضلي

يحافظ نظام مساعد بدء صعود المنحدرات تلقائيًا على تشغيل المكابح للمساعدة في حماية
السيارة من االنزالق إلى الخلف عند تحرير السائق لدواسة المكابح وضغطه على دواسة الوقود أثناء
توقف السيارة على منحدر.
يكون الوقت األقصى للتعليق هو ثانيتين .بعد انقضاء الثانيتين ،تشرع السيارة في التحرك للخلف
ويتم إيقاف تشغيل نظام مساعد بدء صعود المنحدرات تمامًا.

إذا علقت السيارة في الوحل أو الرمال أو إذا ارتفعت إحدى العجالت عن
ً
عادة نقل طاقة المحرك إلى إحدى العجالت ،مما يجعلها
األرض ،يتم
تدور.
ُصمم نظام القفل التفاضلي الخلفي لنقل طاقة المحرك إلى العجالت
الخلفية اليسرى واليمنى بالتساوي.
لقفل الترس التفاضلي الخلفي:

نظام التحكم أثناء الهبوط من المنحدرات
عند الحاجة إلى الكبح اإلضافي عند السير على التالل شديدة االنحدار،
قم بتنشيط نظام التحكم أثناء الهبوط من المنحدرات بالضغط على
مفتاح التحكم أثناء الهبوط من المنحدرات.

1.قم بتقليل سرعة السيارة إلى أقل من  7كم/ساعة
2.أدر مفتاح النقل إلى  4WDإلى الوضع  4Hأو  .4Lفي حالة تحديد  ،4Hأوقف نظام VDC
3.ادفع مفتاح وضع القفل التفاضلي .سيبدأ مصباح مؤشر القفل التفاضلي في الوميض .عند
قفل القفل التفاضلي ،يظل مصباح المؤشر مضي ًئا باستمرار.

ال يمكن تنشيط النظام إال في حالة توفر جميع الشروط التالية:
تحديد أحد التروس
تحديد الوضع  4Hأو  4Lباستخدام مفتاح النقل إلى 4WD
سرعة القيادة أقل من  25كم/ساعة

ال تستخدم القفل التفاضلي الخلفي إال في حاالت الطوارئ .ال تستخدم القفل التفاضلي على الطرق
العادية فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف شديد بمجموعة نقل الحركة حيث ال يمكن إدارة العجالت
الخلفية بشكل مستقل عند قفل القفل التفاضلي.

ادفع مفتاح التحكم في الهبوط من المنحدرات
لتنشيط النظام .سيضيء مصباح مؤشر التحكم
ً
سابقا
في الهبوط من المنحدرات .سيومض مصباح المؤشر إذا لم تتوفر جميع الشروط المذكورة
أثناء الضغط على مفتاح التحكم أثناء الهبوط من المنحدرات.

وضع X 4  4المتغير

ً
مؤقتا إذا قمت بالضغط على المكابح أو دواسة الوقود .بمجرد تحرير أي من
سيتوقف عن العمل
الدواستين ،سيبدأ النظام في العمل ً
مرة أخرى.

نظام التحكم الديناميكي في السيارة ()VDC
يستخدم نظام  VDCمستشعرات متعددة لمراقبة إدخاالت السائق
وحركة السيارة وسيستخدم المكابح الخاصة بكل عجلة و/أو يقلل خرج
المحرك عندما تتطلب المواقف ذلك لتحسين استقرار السيارة.
وفي حاالت معينة (على سبيل المثال ،إذا علقت السيارة في الطين أو
الجليد) ،قد يكون من الضروري إيقاف نظام  .VDCللقيام بذلك ،ادفع
 .سيضيء مصباح المؤشر
المفتاح ( VDC OFFإيقاف )VDC

صمم وضع X 4  4المتغير لمساعدة القيادة على الطرق الوعرة من
خالل التحكم في المحرك ووظائف الكبح بطريقة مثالية للتضاريس
المحددة:
( ON ROADعلى الطرق)
( ROCKالطرق الصخرية)
( SNOWجليد)
( SANDالرمال)
لتحديد الوضع المطلوب ،ادفع أحد مفاتيح وضع  4 × 4المتغير األربعة  .سيضيء مصباح المؤشر
المناظر في المفتاح وسيتم عرض الوضع المحدد على شاشة عرض معلومات السيارة.

.
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في حالة الطوار ئ
ذراع تحرير الباب الخلفي

9.حدد مواضع نقاط الرفع أسفل السيارة.

إذا تعذر فتح الباب الخلفي من خالل مفتاح قفل الباب بسبب تفريغ شحن البطارية ،فاتبع هذه
الخطوات.
1.قم بإزالة الغطاء الموجود داخل الباب الخلفي
باستخدام أداة مالئمة.
2.حرك الذراع كما هو موضح لفتح الباب الخلفي.

العجلة االحتياطية واألدوات
1.افتح الباب الخلفي وارفع لوحة أرضية األمتعة
باستخدام المقبض .

	10.ضع المرفاع أسفل السيارة وحرك المرفاع
ألعلى بيدك حتى يتحاذى مع نقطة الرفع ،ثم
ارفع السيارة ألعلى برفق.

2.انزع غطاء أرضية األمتعة.
3.أخرج المرفاع واألدوات.
4.ضع الطرف المربع لذراع المرفاع بالفتحة المربعة من مفتاح صامولة العجلة لتشكيل إبرة.
5.ضع الفتحة البيضاوية فوق وسط المصد الخلفي.
6.أدخل النهاية التي على شكل  Tمن ذراع المرفاع بالفتحة ووجهها
في اتجاه مجموعة رافعة العجلة االحتياطية ،الموجودة أعلى
العجلة االحتياطية مباشرة.
7.ضع النهاية التي على شكل  Tمن ذراع المرفاع بالفتحة
على شكل  Tبرافعة العجلة االحتياطية ،ثم أدر قضيب
المرفاع عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض العجلة
االحتياطية.
8.بمجرد خفض العجلة االحتياطية بشكل كامل ،أزل ذراع المرفاع
وحاول الوصول أسفل السيارة إلزالة لوحة التثبيت .
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ً
قليال باستخدام مفتاح صامولة العجلة ،ثم ارفع السيارة بعناية حتى
	11.قم بفك صواميل العجلة
ترتفع العجلة عن األرض.
	12.قم بفك صواميل العجلة والعجلة ثم قم بتركيب العجلة االحتياطية.
	13.ركب صواميل العجلة ،وأحكم ربطها ً
أوال بيديك ،ثم استخدم مفتاح
صامولة العجلة إلحكام ربط صواميل العجلة بالترتيب
 A-B-C-D-E-Fالموضح في الرسم.
	14.أنزل السيارة حتى تالمس العجلة األرض ،ثم أحكم ربط صواميل
العجلة بالترتيب .A-B-C-D-E
	15.أنزل السيارة تمامًا ،وأزل المرفاع ،وقم بتخزين المرفاع واألدوات
واإلطار المفرغ في السيارة.

D

F

بدء التشغيل بكابل توصيل
لبدء تشغيل السيارة باستخدام بطارية معززة أو بطارية من سيارة أخرى ،اتبع اإلجراء الموضح التالي.
1.إذا كانت البطارية المعززة في سيارة أخرى  ،فاجعل السيارتين في مكان يجعل البطاريتين
قريبتين من بعضهما .ال تسمح بمالمسة السيارتين لبعضهما.

5.احتفظ بسرعة محرك السيارة ذات البطارية المعززة عند قرابة  2000دورة/قيقة وابدأ بتشغيل
محرك السيارة التي تريد بدء تشغيلها بكابل توصيل.
6.بعد بدء تشغيل المحرك ،افصل كابالت الوصلة بحرص بعكس الترتيب .D-C-B-A

	إذا لم تتبع إجراء التشغيل بكابل التوصيل أعاله ،فقد يكون نظام كمبيوتر المحرك ً
مالحظة:
تالفا.

2.اضغط على دواسة الفرامل وحرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع ( Pتوقف) .قم بإيقاف تشغيل
جميع األنظمة الكهربائية غير الضرورية.
3.قم بتوصيل كابالت التوصيل بالترتيب  A-B-C-Dالموضح في الرسم.

نظام مراقبة ضغط اإلطار ()TPMS
يعمل نظام مراقبة ضغط اإلطار ( )TPMSباستمرار على مراقبة ضغط
ً
مقارنة بمستويات الضغط المعينة .إذا
العجالت أثناء السير على الطريق
اختلف ضغط واحد أو أكثر من اإلطارات بشكل ملحوظ عن القيمة المستهدفة،
فسيوفر نظام مراقبة ضغط اإلطارات تحذي ًر ٍا على شاشة عرض معلومات
السيارة وسيضيء ضوء تحذير على عداد المجموعة.

ﺳﻴﺎرة اﻟﺪﻋﻢ

ﺳﻴﺎرة ﻳﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻜﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ

عند توفير نظام مراقبة ضغط اإلطارات للتحذير:
1.اركن السيارة في مكان آمن ومسطح.
2.اضغط على دواسة الفرامل (بالنسبة لطرز نقل الحركة التلقائية :ضع ذراع اختيار ناقل الحركة
ً
أيضا في الوضع ( Pتوقف)).
3.اضبط مفتاح اإلشعال على الوضع ( ONتشغيل).
4.انفخ اإلطار.
5.بعد بضع ثوان ،تبدأ أضواء مؤشر الخطر في الوميض.
ٍ
الوصول إلى الضغط المحدد ،ينطلق البوق مرة واحدة ويتوقف وميض أضواء مؤشر
6.بمجرد
الخطر.
7.قم بالخطوات  4إلى  6في كل اإلطارات ذات الضغط المنخفض.

Engine: VQ40D

المساعدة المرئية والمسموعة في النفخ
ﺳﻴﺎرة اﻟﺪﻋﻢ

ﺳﻴﺎرة ﻳﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻜﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ

فيما يلي إشارات مرئية ومسموعة لمساعدتك على نفخ
اإلطارات إلى ضغط اإلطار البارد المُوصى به:

Hazard & horn pattern
Tire pressure
3

2

1

Over pressure

Deflate
Recommended COLD tire pressure

Engine: VK56DE / VK56VD

Inflate
Time

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

Low pressure

Horn

Hazard

Pressure
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QR21AR-Y62GOME0
سعت كل الجهود المبذولة إلى ضمان صحة محتويات هذه النشرة في وقت الطباعة.
ووفقا لسياسة الشركة التي تنص على التحسين المستمر لمنتجاتها ،تحتفظ شركة ّ NISSAN MIDDLE EAST FZE
ً
بحقها في إجراء التغييرات على مواصفات
السيارات الموضحة والمعروضة في هذه النشرة في أي وقت ودون إشعار.

facebook.com/NissanME

NissanME/

NissanMiddleEast/

@nissanmiddleeast

nissan-me.com

