Nissan Tablet / Primary

تحقيق أقصى استفادة من سيارتك

NISSAN SENTRA

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

الدليل المرجعي السريع

مرحبًا بك في سيارة
 NISSAN SENTRAالجديدة
يوفر الدليل المرجعي السريع هذا مرجعًا سريعًا إلى العديد من الميزات المفيدة في سيارة
 SENTRAالجديدة.
انتبه إلى أن بعض تلك الميزات تكون اختيارية ،وقد ال تنطبق على سيارتك.
لالطالع على الوصف الكامل لجميع أنظمة السيارة وميزاتها ،يُرجى الرجوع إلى دليل المالك للسيارة.
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فهرس الصور
 1المقاعد

-ضبط المقعد  -صفحة 6

 2مقبض تحرير غطاء فتحة تعبئة الوقود
إعادة التزود بالوقود  -صفحة 10 3ذراع ضبط عجلة القيادة
ضبط عجلة القيادة  -صفحة 7 4مفتاح فتح غطاء صندوق السيارة
تشغيل مفتاح فتح غطاء صندوق السيارة  -صفحة 6 5أدوات التحكم في عجلة القيادة (على الجانب األيسر)
كمبيوتر الرحلة  -صفحة 9نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  - Bluetoothصفحة 14 6مفتاح الضوء األمامي
األضواء األمامية والماسحات  -صفحة 7 7مقبض الباب
األبواب  -القفل وإلغاء القفل  -صفحة 6التشغيل بوحدة التحكم عن بُعد  -صفحة 6-التشغيل بالمفتاح الذكي  -صفحة 6

 11نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر /Bluetoothالصوت/المالحة
راديو /FM/AMمشغل  - CDصفحة 12الجمع بين النظام الصوتي والمالحة  -صفحة 13نظام المالحة  -صفحة 13نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  - Bluetoothصفحة 14 توصيل هاتفك المحمول عبر تقنية  - Bluetoothصفحة 15بث الصوت عبر تقنية  - Bluetoothصفحة 16شاشة الرؤية الخلفية  -صفحة 17 12نظام التحكم في درجة الحرارة
نظام التحكم في درجة الحرارة اليدوي  -صفحة 11نظام التحكم في درجة الحرارة التلقائي  -صفحة 11مزيل ضباب النافذة الخلفية  -صفحة 11 13مفتاح اإلشعال بزر الدفع
بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الذكي  -صفحة 8بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن منبطارية المفتاح الذكي  -صفحة 8
تسلسل مفتاح اإلشعال  -صفحة 8 14المداخل اإلضافية
-توصيل مصدر صوت خارجي أو جهاز ذاكرة  -صفحة 13

 8شاشة عرض معلومات السيارة
شاشة عرض معلومات السيارة  -صفحة 9كمبيوتر الرحلة  -صفحة 9 9مفاتيح نظام التحكم في ثبات السرعة
التحكم في ثبات السرعة  -صفحة 10 10مفتاح الماسحة
-األضواء األمامية والماسحات  -صفحة 7
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األبواب  -القفل وإلغاء القفل
تشغيل مفتاح فتح غطاء صندوق السيارة

التشغيل بوحدة التحكم عن بُعد
يمكنك قفل األبواب وإلغاء قفلها باستخدام زر
المفتاح الذكي.

وزر

الموجودين في سلسلة المفاتيح بوحدة التحكم عن بُعد أو

اضغط على زر
في سلسلة المفاتيح بوحدة
التحكم عن بُعد أو المفتاح الذكي ألكثر من ثانية
واحدة لفتح غطاء صندوق السيارة .يصدر صوت
رنين خارجي أربع مرات .ارفع غطاء صندوق
السيارة لفتحه.

يمكن أيضًا فتح غطاء صندوق السيارة باستخدام مفتاح
فتح غطاء صندوق السيارة الموجود على يسار لوحة
أجهزة القياس .لفتح غطاء صندوق السيارة،
اضغط على مفتاح الفتح،
كما هو موضح في الشكل.

RES/+

CANCEL

SET/-

ENTER

SOURCE

ضبط المقعد

تشغيل المفتاح الذكي
يتيح لك نظام المفتاح الذكي قفل األبواب/غطاء صندوق السيارة وإلغاء قفلهما دون االستخدام النشط للمفتاح ،شريطة
أن يكون المفتاح الذكي في نطاق التشغيل.

3

2

 1اسحب القضيب الموجود أسفل المقعد إلى األعلى للضبط األفقي.
 2اسحب المقبض لضبط زاوية ظهر المقعد.
 3ادفع/اسحب المقبض لضبط ارتفاع مقعد السائق (مقعد السائق فقط).

لفتح قفل األبواب ،اضغط على المفتاح على أحد مقابض الباب األمامي،
وسيتم إلغاء قفل جميع األبواب.
لفتح غطاء صندوق السيارة ،اضغط على المفتاح على غطاء صندوق السيارة لفتحه .يصدر صوت رنين خارجي
أربع مرات .ارفع غطاء صندوق السيارة لفتحه.
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1

األضواء األمامية والماسحات
نظام اإلضاءة التلقائية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
عند ضبط مفتاح اإلضاءة على وضع < ،>AUTOيتم
تشغيل إضاءة السيارة وإيقاف تشغيلها تلقائيًا وفقًا لظروف
اإلضاءة.

ضبط عجلة القيادة

تتميز عجلة القيادة بإمكانية إمالتها وضبطها لتقريبها كما هو موضح في
الشكل.
لضبط عجلة القيادة في أي من االتجاهين:
•ادفع ذراع القفل  1ألسفل.

•اضبط عجلة القيادة حسبما هو مطلوب.

•ادفع ذراع القفل  2ألعلى بإحكام لقفل عجلة القيادة.

مصابيح الضباب األمامية
(إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

فتحة السقف والشماسة

لتشغيل مصابيح الضباب األمامية ،أدر الحلقة الداخلية لمفتاح اإلضاءة حينما
تكون المصابيح األمامية قيد التشغيل.

الشماسة

ماسحات الزجاج األمامي
اضغط على مفتاح الماسحة لتحديد الفترة الزمنية للمسح ،أو المسح المستمر بسرعة منخفضة ،أو المسح المستمر
بسرعة عالية .لضبط طول الفترة الزمنية،
أدر حلقة التحكم في الفترة الزمنية إلى االتجاه المطلوب
%40

= فترة زمنية أقصر
= فترة زمنية أطول
اسحب المفتاح باتجاهك لتشغيل غاسلة الزجاج األمامي.
تعمل الماسحات عدة مرات عندما تكون الغاسلة نشطة.

2
1

يمكن تشغيل فتحة السقف عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع ( ONتشغيل).
لفتح الشماسة أو إغالقها ،قم بإمالتها يدويًا.
ستُفتح الشماسة تلقائيًا عند فتح فتحة السقف.
فتحة السقف
حرك مفتاح فتحة السقف نحو الوضع OPEN
لفتح فتحة السقف أو إغالقهاّ ِ ،
 1أو  2 CLOSEوحرره .وال داعي لالستمرار في الضغط على المفتاح
أثناء الفتح/الغلق .وإليقاف حركة فتحة السقف أثناء الفتح/اإلغالق ،ادفع المفتاح
إلي أي وضع من الوضعين أثناء الفتح/اإلغالق.
إلمالة فتحة السقف ألعلى ،أغلق أوالً فتحة السقف بالكامل من خالل ضبط
المفتاح على الوضع CLOSE  . 2ثم ادفع المفتاح مرة ً أخرى إلى وضع
( CLOSEغلق)  2؛ وستميل فتحة السقف ألعلى.

1
2

إلمالة فتحة السقف ألسفل ،اضغط على المفتاح إلى وضع  1الفتح.
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بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي

بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام
المفتاح الذكي

يُتيح لك نظام المفتاح الذكي إمكانية تشغيل المحرك وإيقافه دون إخراج المفتاح الذكي من الجيب أو المحفظة.

لبدء تشغيل المحرك:

حرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع ( Pتوقف).
• ِّ

•حرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع (( )Pتوقف).

•اضغط دواسة المكابح ثم اضغط على زر
<.>ENGINE START/STOP
وسيقوم موتور بادئ التشغيل بتدوير المحرك.

RES/+

CANCEL

SET/-

SOURCE

إليقاف عمل المحرك:

•اضغط على زر <.>ENGINE START/STOP
وسيتوقف المحرك.

تسلسل مفتاح اإلشعال

ON

•المس مفتاح اإلشعال بزر الدفع باستخدام المفتاح الذكي ،كما
هو موضح في الشكل؛ وسيصدر صوت رنين.
ثوان من إصدار صوت الرنين ،اضغط
•في غضون خمس
ٍ
على مفتاح اإلشعال؛ وسيبدأ تشغيل المحرك.

وحرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع ( Pتوقف).
•أوقف السيارة
ِّ
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•اضغط على دواسة الفرامل.
ENTER

حرر زر < >ENGINE START/STOPبمجرد تشغيل
• ِّ
المحرك.

عند الضغط المتكرر على زر <ENGINE
 >START/STOPدون الضغط على دواسة
المكابح ،يتم تبديل حالة اإلشعال بين األوضاع
 ACCو ONو .OFFمن وضع ،OFF
عند فتح أحد األبواب أو إغالقه ،يتم الوصول إلى
وضع  LOCKالذي يؤدي إلى قفل عجلة القيادة.

عند نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي ،يومض ضوء مؤشر [ ]KEYأثناء تشغيل
المحرك .وإذا حدث ذلك ،فاستبدل بطارية المفتاح الذكي في أقرب فرصة .وإذا لم يعد
بإمكانك بدء تشغيل المحرك بالطريقة المعتادة بسبب نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي،
فاتبع بالخطوات التالية:

ACC

LOCK

OFF
OPEN/CLOSE DOOR

KEY

شاشة عرض معلومات السيارة
km/I
30

H

1

140
160
180

120

240

100

80
60
40

200
220

1/2

km/h

C

0

x1000 r/min

3
3

6
20

30

10

2

10

AVG

km/I

2

c

˚

km

0

1

7

20
0

5

4

20

0

1

استهالك الوقود اللحظي (مخطط باألعمدة ) 1
متوسط استهالك الوقود (بيان رسومي  2ورقمي .) 3

km/I
km

c

˚

0
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متوسط سرعة السيارة.
AVG

km/h

˚c

km

توفر شاشة عرض معلومات السيارة ،الموجودة بين عداد السرعة وعداد سرعة دوران المحرك،
معلومات على النحو التالي:
•بيانات كمبيوتر الرحلة
•درجة حرارة الهواء الخارجي
•مؤشر وضع ذراع تغيير السرعة
•بيانات عداد المسافات/عداد مسافة الرحلة المزدوجة

km

c

˚

km

كمبيوتر الرحلة
يتم تشغيل كمبيوتر الرحلة عبر مفتاح كمبيوتر الرحلة
على يسار عجلة القيادة

المسافة حتى نفاد الوقود :المسافة المحتسبة التي يمكن قطعها حتى يلزم
إعادة التزود بالوقود.

km

الموجود
km

في كل مرة يتم فيها الضغط على المفتاح عندما يكون مفتاح اإلشعال
مضبو ً
طا على وضع  ،ONتتغير المعلومات المعروضة كما يلي:
استهالك الوقود اللحظي والمتوسط (بيانات رسومية ورقمية)  متوسط
سرعة السيارة  المسافة حتى نفاد الوقود  عداد المسافة للرحلة  A
عداد المسافة للرحلة .B

ENTER

A

عداد المسافة للرحلة /Aالرحلة B

˚c

CANCEL

RES/+
ENTER

SET/-

SOURCE

إعادة ضبط كمبيوتر الرحلة/بيانات الرحلة
SOURCE

إلعادة ضبط بيانات كمبيوتر الرحلة أو عداد المسافة للرحلة /Aالرحلة  ،Bاضغط على مفتاح كمبيوتر الرحلة
في
عجلة القيادة لمدة ثانية واحدة تقريبًا بينما تظهر البيانات المطلوب إعادة ضبطها في شاشة عرض معلومات السيارة.
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التحكم في ثبات السرعة ومحدد السرعة
(إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

2
3

محدد السرعة
اضغط على مفتاح محدد السرعة  ، 5وارفع السرعة إلى حد السرعة المطلوب ،ثم اضغط على < .>SET-يتم
عرض حد السرعة المضبوط على شاشة عرض معلومات السيارة ويضيء ضوء مؤشر حد السرعة باللون األخضر.
اضبط حد السرعة على قيم أعلى أو أقل بالضغط على( <RES+>استئناف) أو( <SET->ضبط) .يمكن إلغاء
محدد السرعة بالضغط على <.>CANCEL
إليقاف تشغيل محدد السرعة ،اضغط على المفتاح الرئيسي لمحدد السرعة .في حالة تمكين محدد السرعة وتجاوز
السيارة السرعة المحددة (على منحدر) ،يصدر صوت تحذيري مسموع .في حالة الضغط بشكل كامل على دواسة
الوقود ،يتم تجاوز سرعة محدد السرعة وتزداد سرعة السيارة عن السرعة المحددة.

1
CANCEL

RES/+
CANCEL

RES/+
ENTER

SET/-

SOURCE

SET/-

4
5

 1مفتاح <>CANCEL
 2مفتاح <>RES+
 3مفتاح <>SET-
 4مفتاح < >ON/OFFالخاص بنظام التحكم في ثبات السرعة
 5مفتاح < >ON/OFFالخاص بمحدد السرعة

نظام التحكم في ثبات السرعة

•

شغِّل نظام التحكم في ثبات السرعة باستخدام مفتاح < >ON/OFFالخاص بنظام التحكم في ثبات السرعة 4

من عجلة القيادة .سيضيء ضوء مؤشر .CRUISE

•ارفع السرعة وصوالً إلى سرعة الثبات المطلوبة واضغط على <>SET-  3؛ تحافظ السيارة حينئ ٍذ على السرعة
الثابتة المضبوطة دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود.
•اضبط السرعة الثابتة على قيم أعلى أو أقل بالضغط على مفتاح <>RES+  2أو مفتاح <>SET- . 3

•يمكنك إلغاء التحكم في ثبات السرعة مؤقتًا بالضغط على دواسة المكابح أو على مفتاح <>CANCEL . 1
•والستئناف تشغيل النظام عند السرعة السابقة ،اضغط على <>RES+ . 2

•إليقاف التحكم في ثبات السرعة ،اضغط على مفتاح < >ON/OFFالخاص بالتحكم في ثبات السرعة . 4
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مالحظة:

للحصول على تفاصيل كاملة حول استخدام نظامي التحكم في ثبات السرعة ومحدد السرعة ،يُرجى
الرجوع إلى دليل مالك السيارة

إعادة التزود بالوقود

يشير مقياس منسوب الوقود إلى مستوى الوقود في الخزان عندما يكون مفتاح اإلشعال في الوضع ( ONتشغيل).
عند القيادة على المرتفعات/المنحدرات أو المنعطفات الدائرية ،يتغير الوقود الموجود في الخزان .قد يؤثر ذلك مؤقتًا
على مستوى الوقود الذي يشير إليه مقياس الوقود أو المعلومات األخرى ذات الصلة بالوقود ،مثل مدى القيادة المتبقية
("المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود") .عند انخفاض مستوى الوقود الموجود في الخزان ،سيضيء ضوء تحذير
انخفاض مستوى الوقود  ،ولذلك ينبغي إعادة التزود بالوقود بأسرع ما يمكن ،مهما كان الوضع ،قبل أن يشير
المقياس إلى القراءة صفر .يُذكرك رمز مضخة الوقود الظاهر على مقياس منسوب الوقود بأن غطاء فتحة تعبئة
الوقود مفتوح على الجانب األيمن من السيارة.

نظام التحكم في درجة الحرارة اليدوي

2
4

1

RES/+

CANCEL

SET/-

ENTER

SOURCE

3
5

1/2

0

1
6

إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي

•أدر قرص التحكم في تدفق الهواء  1إلى وضع إزالة الصقيع

.

•تأكد من اختيار وضع إعادة تدوير الهواء الخارجي :ينبغي ضبط ذراع االختيار  2بالطريقة الموضحة في
الشكل.
•أدر قرص التحكم في سرعة المروحة  3إلى وضع سرعة المروحة القصوى.

•أدر القرص الخاص بالتحكم في درجة الحرارة  4إلى وضع درجة الحرارة المرتفعة.

•لتحقيق أفضل أداء في إزالة الصقيع/إزالة الضباب ،اضغط على الزر <>A/C  5لتشغيل مكيف الهواء،
وسيضيء ضوء المؤشر في المفتاح.
لفتح غطاء فتحة تعبئة الوقود ،اسحب مقبض تحرير غطاء فتحة تعبئة الوقود
عند إعادة التزود بالوقود ،ضع غطاء فتحة تعبئة الوقود على الحامل .

على لوحة أجهزة القياس السفلية.

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

مزيل ضباب النافذة الخلفية
إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية ،ادفع مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية  6الموجود في لوحة التحكم في درجة
الحرارة .سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.
وسيتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائيا ً بعد  15دقيقة.
لتجنب نفاد شحن البطارية ،ال تستخدم مزيل ضباب النافذة الخلفية إال أثناء تشغيل المحرك.
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راديو /FM/AMمشغل ( CDالنوع  ،Aإذا كانت السيارة مزودة بذلك)

نظام التحكم في درجة الحرارة التلقائي

3
4

2

MODE
DUAL

AUTO

A/C

5

1

6

CD

5

ON•OFF

TUNE/MENU

6

17

إزالة الجليد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي

 . 3سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.
•اضغط على مفتاح مزيل ضباب النافذة األمامية
وسيتم تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا إذا كانت درجة الحرارة المحيطة تسمح بذلك .سيضيء ضوء المؤشر الموجود
في المفتاح <>A/C . 5
•تأكد من تحديد وضع تدوير الهواء الخارجي :من المفترض أن يضيء ضوء المؤشر الخاص بالمفتاح . 4
•اضغط مفتاح التحكم في درجة الحرارة  1لتحديد درجة حرارة عالية.

•اضغط على مفتاح التحكم في سرعة المروحة  6الختيار سرعة المروحة القصوى.

•بعد تنظيف الزجاج األمامي ،اضغط مرة أخرى على مفتاح مزيل ضباب النافذة األمامية
نظام التحكم في درجة الحرارة إلى اإلعدادات السابقة.

 . 3وهكذا يعود

مزيل ضباب النافذة الخلفية
إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية ،ادفع مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية  2الموجود في لوحة التحكم في درجة
الحرارة .سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.
وسيتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائيا ً بعد  15دقيقة.
لتجنب نفاد شحن البطارية ،ال تستخدم مزيل ضباب النافذة الخلفية إال أثناء تشغيل المحرك.
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2
4

AUX

FM • AM

1
3

12

11
16

10

DISP

15

9
14

8

7

13

 1اضغط للتبديل بين وضعي اإلضاءة الليلي/النهاري لشاشة العرض.
 2اضغط إلخراج القرص المضغوط المحمل.
 3اضغط لتحديد موجة راديو  AMأو  FM1أو  FM2أو  .FM-Tاضغط لمدة  1.5ثانية لتخزين أقوى ست محطات
راديو تلقائيًا في نطاق .FM-T
 4اضغط لتشغيل الموسيقى من جهاز متصل خارجيًا (،USB ،AUX .)Bluetooth
 5اضغط لتحديد التشغيل من قرص مضغوط  CDيتم تحميله.
 6اضغط للوصول إلى قائمة الهاتف ،لقبول مكالمة واردة أو إلنهاء مكالمة جارية.
 7اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة ،وقم بالتدوير لرفع/خفض مستوى الصوت.
 8اضغط لتكرار المسار الصوتي الجاري تشغيله مرة ً أخرى.
 9اضغط لتشغيل جميع المسارات الصوتية بترتيب عشوائي.
 10أزرار المحطات مسبقة الضبط  .6-1عند موالفة محطة راديو ،اضغط باستمرار على الزر حتى تصدر إشارة
صوتية لتخزين محطة الراديو في زر محطة الراديو مسبقة الضبط الخاص بها.
جار تشغيله (ال يتوفر إال إذا كان المسار يتضمن عالمات لمعلومات حول
 11اضغط لعرض معلومات حول مسار ٍ
الموسيقى).
 12الزر  :A-Zيُستخدم في وضع عرض القائمة للبحث السريع عن أغنية تبدأ بحرف أبجدي معين.
 13اضغط لتنشيط وظيفة اإلعالمات المرورية.
 14اضغط للبحث عن محطة الراديو السابقة/التالية ،واضغط لمدة قصيرة لتحديد المسار التالي/السابق الذي ترغب في
جار تشغيله
تشغيله ،واضغط مع االستمرار للترجيع/للتقديم السريع لمسار ٍ
 15اضغط للدخول إلى قائمة اإلعداد  SETUPلضبط إعدادات الصوت والساعة و Bluetoothواللغة واتجاه التمرير.
 16اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة في إحدى القوائم.
 17اضغط إلدخال اختيار في إحدى القوائم ،أدر لموالفة محطة راديو يدويًا أو للتمرير عبر عناصر القائمة.

راديو /FM/AMمشغل CD
(النوع  ،Bإذا كانت السيارة مزودة بذلك)

9
8
7
6

الجمع بين النظام الصوتي والمالحة
(إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

SCAN

SEEK
TRACK

FM • AM

Apps

CD

MEDIA

BACK

DISP

14
ENTER

SETTINGS

TUNE
FOLDER

6

5

3

4

13

RDM
2

RPT
1

5
4
3
2
1

4
5

1

2

7

6

16

15

9

8

14

10

13

10
VOL

11 12

جار تشغيله (متوفر فقط إذا كان المسار يتضمن عالمات لمعلومات حول
 1اضغط لعرض معلومات حول مسار ٍ
الموسيقى).
 2اضغط لتشغيل الموسيقى من جهاز متصل خارجيا ً (.)USB/iPod, AUX, Bluetooth
 3اضغط لتحديد التشغيل من قرص مضغوط  CDيتم تحميله.
 4اضغط لتحديد موجة راديو  AMأو  FM1أو .FM2
 5اضغط إلخراج القرص المضغوط المحمل.
 6اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة في إحدى القوائم.
 7اضغط لتشغيل وضع التكامل مع الهواتف الذكية عبر .Nissan Connect
 8اضغط للبحث عن محطة الراديو السابقة/التالية ،واضغط لمدة قصيرة لتحديد المسار التالي/السابق
جار تشغيله.
الذي ترغب في تشغيله ،واضغط مع االستمرار للترجيع/للتقديم السريع إلى مسار ٍ
ثوان عند كل محطة بث .اضغط مرة ً أخرى خالل
 9اضغط للموالفة من الترددات المنخفضة إلى العالية وتوقف لمدة 5
ٍ
ثوان لمواصلة االستماع إلى محطة البث.
فترة الـ 5
ٍ
 10اضغط لتشغيل/إيقاف الوحدة ،وأدر لرفع/خفض مستوى الصوت.
 11اضغط لتكرار المسار الصوتي الجاري تشغيله
 12اضغط لتشغيل جميع المسارات الصوتية بترتيب عشوائي.
 13أزرار المحطات مسبقة الضبط  .6-1عند موالفة محطة راديو ،اضغط باستمرار على الزر حتى تصدر إشارة
صوتية لتخزين محطة الراديو في زر محطة الراديو مسبقة الضبط الخاص بها.
 14اضغط للدخول إلى قائمة اإلعداد  SETTINGلضبط إعدادات  Bluetoothوالصوت والشاشة والساعة ونظام
بيانات الراديو  RDSومستوى الصوت الحساس للسرعة ومستوى صوت  AUXواللغة.
وقم بالتدوير للتمرير عبر العناصر الموجودة في إحدى القوائم.

3

11

12

 1اضغط لعرض شاشة الهاتف أو قبول مكالمة واردة.
 2اضغط للتحديد من بين موجات راديو  AMأو .FM
 3اضغط عليه إلخراج قرص CD
 4فتحة بطاقة  SDلخرائط المالحة.
 5اضغط لعرض الخريطة على الشاشة.
 6اضغط عليه لتحديد قائمة المالحة.
 7اضغط عليه لعرض شاشة المعلومات
 8اضغط عليه للتبديل بين وضعي العرض الليلي والنهاري.
 9اضغط عليه لتحديد قائمة [.]SETUP
 10اضغط عليه للرجوع إلى شاشة سابقة أو إللغاء تحديد أحد الخيارات.
 11أدره لموالفة محطة راديو ،أو للتمرير عبر قائمة ،أو لتكبير/تصغير جزء على الخريطة .اضغط لتأكيد اختيار في
قائمة.
 12اضغط عليه لتشغيل/إيقاف وحدة الصوت ،وأدره لضبط مستوى الصوت.
 13اضغط عليه لعرض أوضاع شاشة مراقبة الرؤية المحيطية/الخلفية.
 14اضغط عليه لبدء الموالفة من التردد المرتفع إلى التردد المنخفض أو العكس ،أو لتغيير المسار الذي يتم تشغيله على
قرص  CDأو على جهاز
متصل خارجيًا من خالل المدخالت اإلضافية.
 15اضغط لتحديد وضع تشغيل قرص .CD
 16اضغط لتحديد التشغيل من جهاز متصل خارجيًا.
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توصيل مصدر صوت خارجي أو جهاز ذاكرة

تتمتع سيارتك بمقابس مدخالت إضافية ( USBومقبس  3.5مم) في وحدة
التحكم المركزية .وباستخدام هذه المدخالت ،يمكنك توصيل مشغل iPod/
 iPhoneأو مشغل  MP3آخر أو جهاز ذاكرة بالنظام الصوتي بالسيارة.
اضغط على زر < >AUXأو < >MEDIAبوحدة الصوت لتحديد تشغيل
الصوت من الجهاز المتصل خارجيًا.

AUDIO IN

•على شاشة [ ،]SEARCH POIsحدد []By Name
لتمكين إدخال كلمة دليلية حرة للبحث عنها.
	إذا تم تحديد [ ،]Categoryفيمكنك االختيار من قائمة الفئات.

نظام المالحة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

•اكتب الكلمة الدليلية المطلوبة في شريط البحث واضغط على
[( ]OKموافق) .سيبدأ النظام في البحث عن النقاط المهمة
بجوار موقعك الحالي والمطابقة للكلمة الدليلية.

•اضغط على زر < >NAVفي وحدة الصوت/المالحة لعرض شاشة [.]NAVIGATION

•حدد [ ]Current Locationللبحث عن أقرب نقطة مهمة من
موقعك الحالي.

17:15

By Category

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.

•حدد [( ]Points Of Interestالنقاط المهمة) من شاشة
[( ]NAVIGATIONالمالحة).

SEARCH POIs
By Name

Search DUBAI MALL

OK

Delete
O

P
L

,

∙
)
NAVIGATION

17:15
Previous
Destination

New Address

Home

Points Of
Interest

Next Page

Cancel
Route

•من شاشة نتائج البحث ،حدد وجهتك المطلوبة .تظهر تفاصيل
الوجهة المحددة في الشاشة التالية.

I
K

17:15

U
J

M
(

Y
H

N
&

17:15
Nearby Petrol
Stations

Nearby
Parking

Quick Stop
POIs

Current
Location

POI Around
Destination

In Another
City

B

F
V

E
D

C

W
S

X
;

A
Z

'

@

SEARCH RESULT DUBAI MALL

Continue Search With Smartphone App
P GRAND PARKING DUBAI...

8.6 km

THE DUBAI MALL HOTEL

8.6 km

THE DUBAI MALL

P DUBAI MALL PARKING-3

8.7 km
POINTS OF INTEREST

G

R

Space

8.6 km

8.7 km

•اضغط على المفتاح [( ]Startبدء) لبدء حساب مسافة الطريق
إلى الوجهة .وسيؤدي الضغط على المفتاح [( ]Mapالخريطة)
إلى عرض وجهتك على الخريطة.

T

123/ABC
Q

THE ADDRESS DUBAI M...

SEARCH RESULT

17:15

THE DUBAI MALL
SHOPPING CENTRE
COMMUNITY 345
)UNITED ARAB EMIRATES (UAE

Call

•بعد حساب مسافة الطريق ،ستظهر شاشة خريطة المالحة
وسيعلن النظام جاهزيته لالنتقال بك إلى وجهتك.

10:10

Map

Start

AUDIO OFF

Menu
500m
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نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر BLUETOOTH
AUX

1

TUNE/MENU

باستخدام تقنية  ،Bluetoothيمكنك توصيل ("إقران") هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر متوافق مع التقنية بالسيارة
لالستخدام حر اليدين للهاتف أو بث الصوت عبر تقنية .Bluetooth

FM • AM

CD

DISP

مالحظة:

3
ENTER

RES/+

CANCEL

SET/-

للحصول على معلومات تفصيلية حول التوصيل عبر  Bluetoothأو  ،iPod / USBيُرجى الرجوع
إلى دليل مالك السيارة أو دليل مالك نظام .Nissan Connect

إجراء االقتران
(الطرز المزودة بالنظام الصوتي من النوع )A

•اضغط على زر الهاتف على وحدة الصوت أو عجلة القيادة لعرض قائمة الهاتف

ENTER

SOURCE

SOURCE

2
يتكون من
مزودة بنظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر  Bluetoothالذي ّ
تأتي السيارة ّ
المكونات التالية:

•

توصيل الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر مزود بخاصية BLUETOOTH
عبر تقنية BLUETOOTH

وحدة صوت/مالحة/هاتف داخل السيارة 1

•مفاتيح التحكم  2على الجانب األيسر من عجلة القيادة.
•ميكروفون  3في فرش السقف من السيارة.

يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة هواتف محمولة مختلفة بنظام التحدث في وضع حر اليدين
الخاص بالهاتف عبر تقنية .Bluetooth
قبل أن تتمكن من استخدام النظام ،يجب توصيل ("إقران") هاتفك المحمول بوحدة الهاتف داخل السيارة.

•حدد  Bluetoothلتشغيله.

Settings
Bluetooth

•إذا لم يتم تشغيلها ،فاضغط على <( >ENTERإدخال)
لتشغيل تقنية .Bluetooth
•اضغط على الزر ( BACKالعودة) للرجوع إلى قائمة
الهاتف ،وحدد [( ]Pair deviceإقران الجهاز) واضغط
على <( >ENTERإدخال).
•في جهازك المزود بتقنية :Bluetooth
•تأكد من تشغيل تقنية .Bluetooth

•ابحث عن األجهزة المزودة بتقنية  Bluetoothباستخدام
هاتفك .عند تعرف الجهاز على نظام السيارة،
سوف يُطلب منك أحد األمرين:
المكون من  6أرقام هو نفسه
 تأكيد أن رقم PINّ
الظاهر في الرسالة المنبثقة على هاتفك المحمول
أو:
 -إدخال رمز )0000( PIN

ON
OFF

Scan devices
Pair device
Settings

To Pair
Enter Pin
0000

54..

Pairing request
Confirm password
148855

AF

AF

15

•على جهاز  ،Bluetoothقم بتأكيد أن رمز  PINالمعروض على
جهازك مطابق للرمز المعروض على شاشة عرض وحدة الصوت.

•بعد إدخال رمز  PINأو تأكيد كلمة المرور ،يكتمل إجراء االقتران.
ستتصل الوحدة تلقائيًا بهاتفك المحمول في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل مفتاح اإلشعال.

17:15

The PIN is 772347
Please confirm the pin matches using the Handset

إجراء االقتران
(الطرز المزودة بالنظام الصوتي من النوع ب)
•اضغط على زر < >ENTER/SETTINGفي وحدة الصوت
للوصول إلى قائمة [ ،]Settingsوحدد [ ،]Bluetoothثم
اضغط على زر <.>ENTER/SETTING

Phone

End

SETTINGS

17:15

•أصبح جهاز  Bluetoothلديك جاهزً ا اآلن لالستخدام مع النظام
داخل السيارة.

Phone

17:15

Connected

Bluetooth
Bass
Treble

•تأكد من تشغيل تقنية .Bluetooth
وإذا لم يكن قيد التشغيل ،فاضغط على زر <ENTER/
 >SETTINGلتشغيله.

L

R

Balance

L

R

Fade

17:15
ON

•أدر قرص < >TUNE/FOLDERلتحديد []Add Phone
واضغط على زر < >ENTER/SETTINGلتأكيد اختيارك.
•سيبدأ النظام البحث بهدف اكتشاف هاتفك أو أي جهاز
 Bluetoothآخر.
	بعد اكتشاف النظام لجهازك ،حدد الجهاز باسم ""My Car
من جهاز  Bluetoothلديك إلقرانه بالنظام داخل السيارة.

SETTINGS Bluetooth
Bluetooth
Add Phone

Go Back

إجراء االقتران
(الطرز المزودة بنظام )Nissan Connect
على وحدة الصوت:
•اضغط على زر < >SETUPفي وحدة NISSAN
 CONNECTوحدد []Telephone & Bluetooth
من قائمة [.]SETUP

SETUP

17:15
System

Phone

17:15

& Telephone
Bluetooth

Searching
Using your handset, look for and select the Bluetooth
device called My Car.

•تأكد من تشغيل  ،Bluetoothثم حدد []Pair New Device

17:15

The PIN is 772347

Select Paired Device

No

End

Delete Paired Device
ON

Yes

	قم بتأكيد رمز  PINالمعروض على الجهاز بالضغط على
<( >ENTERإدخال).
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Pair New Device

Phone

17:15

TELEPHONE & BLUETOOTH SETUP

Telephone Setup

End

•سيتم عرض رمز  PINعلى شاشة وحدة الصوت وعلى جهاز
 Bluetoothلديك.

Audio
Navigation

Bluetooth

نظام االستشعار الخلفي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
في الهاتف المحمول:
•تأكد من تشغيل تقنية .Bluetooth
•ابحث عن األجهزة المزودة بتقنية  Bluetoothباستخدام هاتفك.
عند تعرف جهاز  Bluetoothعلى نظام السيارة ،MYCAR
قد يُطلب منك إدخال
أو تأكيد رمز  PINإلكمال
عملية اإلقران.
•أصبح جهاز  Bluetoothلديك جاهزً ا اآلن لالستخدام مع النظام
داخل السيارة.

17:15

TELEPHONE & BLUETOOTH SETUP

Please start
pairing with MYCAR from
Telephone
Setup
your Bluetooth device. If device requests
PIN please enter: 1234

Pair New Device

Select Paired Device

Cancel
Delete Paired Device

ON

Bluetooth

بث الصوت عبر تقنية BLUETOOTH

يمكنك تشغيل الموسيقى من جهاز صوت ( Bluetoothمثالً هاتف  iPhoneأو جهاز آخر متوافق)
عبر تقنية  Bluetoothبواسطة النظام الصوتي بالسيارة .للقيام بذلك:

صل جهاز الصوت بالنظام الصوتي للسيارة .اتبع الخطوات ذاتها الموضحة لتوصيل هاتفك المحمول
• ِ
عبر تقنية .Bluetooth
كرر الضغط على الزر  AUXفي وحدة الصوت/المالحة حتى يظهر []BT Audio
•عند التوصيلّ ِ ،
أو [.]Bluetooth Audio

•حدد المسار المطلوب تشغيله في جهاز صوت  ،Bluetoothوسيتم تشغيله عبر النظام الصوتي للسيارة حينئذٍ.

تقيس المستشعرات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية ،الموجودة في المصد الخلفي ،المسافة الفاصلة بين المصد
الخلفي وأي عائق خلف السيارة عند الرجوع للخلف.
يتم تنشيط النظام تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع للخلف ( .)Rإذا تم رصد جسم ما ،فسوف تصدر نغمة متقطعة.
إذا اقتربت السيارة من الجسم ،فسيزداد تكرار النغمة لتصبح نغمة مستمرة عندما تنخفض المسافة الفاصلة عن الجسم
إلى حوالي  30سم.

شاشة الرؤية الخلفية (إن كانت مزودة)

يساعدك نظام شاشة الرؤية الخلفية على المناورة بسيارتك عن
طريق رصد األجسام خلف السيارة ،عند صف سيارتك مثالً.
سينشط النظام تلقائيًا عند تحديد ترس الرجوع للخلف (.)R
يمكنك أيضًا تنشيط النظام يدويًا عن طريق الضغط على زر
< >CAMERAفي النظام الصوتي/المالحة.

Check surroundings for safety.
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في حالة الطوارئ
اإلطار المفرغ

3 .ضع المرفاع أسفل نقطة الرفع كما هو موضح
في الشكل.
.

1أخرج اإلطار االحتياطي والمرفاع واألدوات
المخزنة أسفل أرضية الحقيبة الداخلية.
4 .حرك المرفاع ألعلى بتدويره أوالً بيديك.


.

2اخلع غطاء العجلة كما هو موضح في الشكل ،إذا كانت السيارة
مزودة بذلك .استخدم قطعة قماش لتجنب تلف غطاء العجلة.

5 .فِك صواميل العجالت قليالً ،ثم ارفع السيارة إلى أن تصبح العجلة محررة تما ًما عن مالمسة األرض.
6 .أزل صواميل العجلة وأزلها.
وبقدر متسا ٍو
7 .ضع العجلة االحتياطية واربط صواميل العجلة بالتبادل
ٍ
بالتسلسل  A-B-C-D-Eكما هو موضح في الشكل.
8 .أنزل السيارة ببطء حتى يلمس اإلطار األرض .ثم أحكم ربط صواميل
العجالت بنفس التسلسل .A-B-C-D-E
9 .اخفض السيارة بالكامل وخزن اإلطار المفرغ والمرفاع واألدوات في
الحقيبة.
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بدء التشغيل بكابل توصيل
لبدء تشغيل السيارة باستخدام بطارية معززة أو بطارية من سيارة أخرى ،اتبع اإلجراء الموضح التالي.
.

1إذا كانت البطارية المعززة في سيارة أخرى  ،فاجعل السيارتين في مكان يجعل البطاريتين قريبتين من
بعضهما .ال تسمح بمالمسة السيارتين لبعضهما.

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.

Engine - HR16DE
Engine - MRA8DE

SUPPORT VEHICLE

VEHICLE BEING JUMP STARTED

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

مالحظة:

إذا لم تتبع إجراء التشغيل بكابل التوصيل أعاله ،فقد يكون نظام كمبيوتر المحرك تالفًا.
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QR21AR-B17GOME1
سعت كل الجهود المبذولة إلى ضمان صحة محتويات هذه النشرة في وقت الطباعة.
ووفقًا لسياسة الشركة التي تنص على التحسين المستمر لمنتجاتها ،تحتفظ شركة  NISSAN MIDDLE EAST FZEبحقّها 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

