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الدليل المرجعي السريع

Nissan Tablet / Primary
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٥ فهرس الصور 

٦ األبواب - القفل وإلغاء القفل 

٧ التحكم بالباب الخلفي باإليماءات (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٧ ضبط عجلة القيادة 

٧ ضبط المقعد 

٨ بدء تشغيل المحرك وإيقافه باستخدام المفتاح الذكي 

٨ بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي 

٨ تسلسل مفتاح اإلشعال 

٩ األضواء األمامية والماسحات 

١٠ فتحة السقف والشماسة 

١٠ مفتاح إعادة ضبط الرحلة/التحكم في السطوع 

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

١١ مفاتيح تحكم عجلة القيادة 

١٢ شاشة عرض معلومات السيارة 

١٣ اللغات المتاحة لشاشة عرض معلومات السيارة 

١٤ كمبيوتر الرحلة 

١٤ ضبط الساعة 

١٤ التحكم في تكييف الهواء 

١٥ النظام الصوتي (النوع A) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

١٦ النظام الصوتي (النوع B) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

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

١٧ نظام المالحة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

١٧ توصيل مصدر صوت خارجي أو جهاز ذاكرة 

١٨   Bluetooth نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر

 توصيل الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر مزود بخاصية 

١٨  Bluetooth عبر تقنية Bluetooth
٢٠ إجراء مكالمة هاتفية 

٢٠ مفاتيح محدد السرعة والتحكم في ثبات السرعة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

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

٢٢ فرامل اليد الكهربائية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٢ التعليق التلقائي للفرامل (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٣ مساعد بدء التشغيل على المنحدرات 

٢٣ التحكم عند نزول المنحدرات (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٣ نظام مستشعر التوقف اإللكتروني (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٤ شاشة الرؤية الخلفية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٤ إعادة التزود بالوقود 

٢٤ نظام التعرف على إشارات المرور (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٥ أنظمة مساعدة السائق (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٦ شاشة الرؤية المحيطية الذكية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٧ نظام مساعدة صف السيارة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٧ نظام التحكم في الهيكل (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٧ نظام تحذير السائق الذكي (IDA) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) 

٢٨ التحكم في وضع الدفع الرباعي 

٢٩ في حالة الطوارئ 

 مرحًبا بك في سيارة

NISSAN X-TRAIL الجديدة

يقدم هذا "الدليل المرجعي السريع" مرجًعا سريًعا إلى العديد من الميزات 

المفيدة التي تتمّيز بها سيارة X-TRAIL الجديدة.

انتبه إلى أن بعض تلك الميزات تكون اختيارية، وقد ال تنطبق على سيارتك.

لالطالع على الوصف الكامل لجميع أنظمة السيارة وميزاتها، ُيرجى الرجوع إلى 

استمتع بالقيادة!دليل المالك للسيارة. 

المحتويات
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فهرس الصور

١  المقاعد

  ضبط المقعد - صفحة ٧ -

  طي مقاعد الصف الثاني في السيارات المزودة بمقاعد الصف الثالث - صفحة ٧ -

٢  ذراع ضبط عجلة القيادة
  ضبط عجلة القيادة - صفحة ٧ -

٣  مقبض تحرير غطاء فتحة تعبئة الوقود
  إعادة التزود بالوقود - صفحة ٢٤ -

٤  مفاتيح تحكم عجلة القيادة (الجانب األيسر)
  مفاتيح تحكم عجلة القيادة - صفحة ١١ -

٥  مفتاح الضوء األمامي
  األضواء األمامية والماسحات - صفحة ٩ -

٦  مقبض الباب
  األبواب – القفل وإلغاء القفل - صفحة ٦ -

  نظام المفتاح الذكي - صفحة ٦ -

  تحديد وضع إلغاء قفل الباب - صفحة ٦ -

  التحكم بالباب الخلفي باإليماءات - صفحة ٧ -

٧  مفاتيح تحكم عجلة القيادة (الجانب األيمن)
  التحكم في ثبات السرعة - صفحة ٢٠ -

  التحكم الذكي في ثبات السرعة (ICC) - صفحة ٢١ -

٨  شاشة عرض معلومات السيارة
  شاشة عرض معلومات السيارة - صفحة ١٢ -

  اللغات المتاحة لشاشة عرض معلومات السيارة - صفحة ١٣ -

  تحديد وضع إلغاء قفل الباب - صفحة ٦ -

  كمبيوتر الرحلة - صفحة ١٤ -

  ضبط الساعة - صفحة ١٤ -

  نظام مستشعر التوقف اإللكتروني - صفحة ٢٢ -

  نظام التعرف على إشارات المرور - صفحة ٢٤ -

٩  مفتاح الماسحة
  األضواء األمامية والماسحات - صفحة ٩ -

١٠ مفتاح اإلشعال بزر الدفع
  بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الذكي - صفحة ٨ -

  بدء تشغيل المحرك عند نفاد الشحن من بطارية المفتاح الذكي - صفحة ٨ -

  تسلسل مفتاح اإلشعال - صفحة ٨ -

١١  نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر Bluetooth/الصوت/المالحة

  النظام الصوتي - صفحة ١٥ -

  الجمع بين النظام الصوتي/المالحة - صفحة ١٦ -

  نظام المالحة - صفحة ١٧ -

  نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر Bluetooth - صفحة ١٨ -

  توصيل هاتفك المحمول عبر Bluetooth - صفحة ١٨ -

  شاشة الرؤية الخلفية - صفحة ٢٤ -

١٢  نظام التحكم في درجة الحرارة

  نظام التحكم في درجة الحرارة اليدوي - صفحة ١٤ -

  نظام التحكم في درجة الحرارة التلقائي - صفحة ١٥ -

  مزيل ضباب النافذة الخلفية - صفحة ١٥ -

١٣  المدخالت اإلضافية

  توصيل مصدر صوت خارجي أو جهاز ذاكرة - صفحة ١٧ -



٦

األبواب - القفل وإلغاء القفل

يمكنك قفل األبواب وإلغاء قفلها بالضغط على زر القفل  أو زر إلغاء القفل  الموجودين في 

سلسلة المفاتيح بوحدة التحكم عن بُعد أو المفتاح الذكي.

نظام المفتاح الذكي (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

إن نظام المفتاح الذكي هو نظام دخول بدون مفتاح يتيح لك قفل األبواب والباب الخلفي وإلغاء قفلها 

دون استخدام المفتاح عندما يكون المفتاح الذكي ضمن نطاق تشغيل السيارة. لفتح أحد األبواب، 

ادفع زر إلغاء القفل الموجود في مقبض الباب  واسحب المقبض تجاهك. ويمكنك إلغاء قفل 

الباب الخلفي بالضغط على زر إلغاء القفل  الموجود في الباب الخلفي. لفتح الباب الخلفي، اضغط 

. لقفل األبواب أو الباب الخلفي، اضغط على الزر الموجود في مقبض الباب أو الباب  على مفتاح الفتح 

الخلفي.

يمكن أيًضا فتح الباب الخلفي أو إغالقه عن طريق الضغط مع االستمرار على زر الباب الخلفي العامل 

بالطاقة  الموجود في المفتاح الذكي، أو عن طريق الضغط على مفتاح الباب الخلفي العامل 

بالطاقة على الجانب السفلي من لوحة أجهزة القياس.

سلسلة المفاتيح بوحدة التحكم عن ُبعد المفتاح الذكي

تحديد وضع إلغاء قفل الباب

يمكن تحديد وضعين مختلفين إللغاء القفل:

وضع إلغاء قفل األبواب االختياري – سيتم إلغاء قفل باب السائق بشكل أولي فقط بعد • 

الضغط على الزر الموجود في مقبض باب السائق أو زر إلغاء القفل  بسلسلة المفاتيح. 

إللغاء قفل كل األبواب، اضغط على أي من الزرين مرة أخرى.

الوضع المالئم – سيتم إلغاء قفل كل األبواب بضغطة واحدة على الزر الموجود في مقبض • 

الباب أو الزر  بسلسلة المفاتيح.

ووفًقا لإلعدادات االفتراضية، يتم ضبط وضع إلغاء القفل على "الوضع المالئم".

للتبديل بين األوضاع:

 -  الطرز المزودة بسلسلة المفاتيح بوحدة التحكم عن ُبعد:

اضغط على زري القفل وإلغاء القفل بسلسلة المفاتيح في آٍن واحد ألكثر من ٥ ثواٍن.

-  الطرز المزودة بالمفتاح الذكي:

انتقل إلى قائمة [Settings] (اإلعدادات) في شاشة عرض معلومات . ١

السيارة، وحدد [Vehicle Settings] (إعدادات السيارة) من القائمة، 

.<ENTER> ثم اضغط على

٢ . [Vehicle Settings] (إلغاء القفل) من قائمة [Unlocking] حدد  

<ENTER> (إعدادات السيارة)، ثم اضغط على
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٧

 حدد [Selective Unlock] (إلغاء القفل االختياري) من القائمة. . ٣

اضغط على <ENTER> لضبط وضع Selective Unlock (إلغاء 

القفل االختياري) على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف التشغيل)

التحكم بالباب الخلفي باإليماءات (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يتيح لك مستشعر حركة الركل، الموجود خلف المصد 

الخلفي، فتح الباب الخلفي أو إغالقه بدون استخدام 

يديك.

أثناء حمل المفتاح الذكي، عند تحريك قدمك أسفل 

المصد وبعيًدا عنه باستخدام حركة ركل، يتم فتح 

الباب الخلفي أو إغالقه تلقائًيا.

ضبط عجلة القيادة

 تتميز عجلة القيادة بإمكانية إمالتها وضبطها لتقريبها كما هو 

موضح في الشكل.

لضبط عجلة القيادة في أي من االتجاهين:

١ ألسفل.•   ادفع ذراع القفل 

 اضبط عجلة القيادة حسبما هو مطلوب.• 

٢ ألعلى بإحكام لقفل عجلة القيادة.•   ادفع ذراع القفل 

C11:14 21
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ضبط المقعد

ضبط المقعد الكهربائي

الضبط اليدوي للمقعد

١  الضبط األفقي

٢  إمالة ظهر المقعد

٣  ضبط ارتفاع المقعد (مقعد السائق فقط)

٤  دعامة أسفل الظهر (مقعد السائق فقط)

٥  ضبط مسند الرأس

طي مقاعد الصف الثاني في السيارات المزودة 

بمقاعد الصف الثالث

١ الموجود على الحافة . ١ لطي مقاعد الصف الثاني، اسحب الحزام 

٢ بظهر  الخارجية لوسادة قاعدة المقعد، وقم بتشغيل الذراع 

المقعد.

٢  بمفرده الوصول إلى مقعد . ٢ يتيح تشغيل ذراع ظهر المقع 

الصف الثالث.
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٨

بدء تشغيل المحرك وإيقافه باستخدام المفتاح الذكي

لبدء تشغيل المحرك باستخدام المفتاح الذكي:

اضغط على دواسة الفرامل وحرك ذراع . ١

.<N> أو <P> تغيير السرعة إلى الوضع

٢ .ENGINE START/> اضغط على زر

STOP> (بدء/إيقاف المحرك) لبدء 
تشغيل المحرك.

إليقاف تشغيل المحرك باستخدام المفتاح الذكي:

قم بإيقاف تشغيل السيارة.. ١

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

اضغط على زر <ENGINE START/STOP> إليقاف تشغيل المحرك. تأكد من أن وضع . ٣

مفتاح اإلشعال على وضع إيقاف التشغيل.

بعد فتح الباب، سيتغير وضع مفتاح اإلشعال من الوضع OFF إلى الوضع LOCK وسيتم . ٤

تنشيط قفل عجلة القيادة.

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 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.

في غضون خمس ثواٍن من إصدار صوت التنبيه، • 

اضغط على مفتاح اإلشعال، وستبدأ عملية 

تشغيل المحرك.

تسلسل مفتاح اإلشعال

 <ENGINE START/STOP> عند الضغط المتكرر على زر

(بدء تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك) دون الضغط 
 ON على دواسة الفرامل، تتغير حالة اإلشعال من الوضع

(تشغيل) إلى الوضع OFF (إيقاف). من الوضع OFF (إيقاف)، 
عند فتح باب، يتم الوصول إلى الوضع LOCK (قفل) الذي 

يؤدي إلى قفل عجلة القيادة

الملحق التلقائي

للتمتع بقدر أكبر من الراحة، لم يعد مفتاح اإلشعال مزوًدا بوضع ACC (ملحقات) منفصل. ويمكن 

تشغيل نظامي الصوت المالحة بدون الحاجة إلدخال المفتاح أو الضغط على زر بدء التشغيل.

بعد إيقاف تشغيل المحرك، يمكنك متابعة االستماع إلى الصوت. وسيتوقف تشغيل النظام تلقائًيا 

بعد مرور فترة من الوقت لتوفير طاقة بطارية السيارة. لمواصلة االستماع إلى صوت لفترة طويلة، 

اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) بوحدة الصوت أو زر UNLOCK (إلغاء القفل) بالمفتاح 

الذكي.

LOCK ON

OFF



٩

األضواء األمامية والماسحات

نظام اإلضاءة التلقائية

أدر مفتاح الضوء إلى الوضع <AUTO> (تلقائي). يضيء الضوء األمامي وينطفئ تلقائًيا وفًقا لظروف 

اإلضاءة الخارجية وفي الطقس الممطر، عند تشغيل ماسحات الزجاج األمامي بشكل متواصل.

AUTO

AUTO

أضواء القيادة النهارية

تضيء أضواء القيادة النهارية بعد بدء تشغيل المحرك، حتى ولو كانت األضواء األمامية مطفأة.

تنطفئ أضواء القيادة النهارية عند تشغيل مصابيح الخلوص أو األضواء األمامية، سواء كان ذلك 

بطريقة يدوية أو تلقائية.

أضواء الضباب األمامية والخلفية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

لتشغيل أضواء الضباب األمامية و/أو الخلفية، أدر الحلقة الموجودة في مفتاح المصباح أثناء 

تشغيل األضواء األمامية في أي وضع. وعند تشغيل أضواء الضباب، يضيء مصباح مؤشر ضوء 

الضباب األمامي و/أو الخلفي.

إضاءة الطريق إلى المنزل

بعد ضبط مفتاح اإلشعال على الوضع OFF (إيقاف) أو LOCK (قفل)، تظل األضواء األمامية مضيئة 

لفترة من الوقت، ثم تنطفئ تلقائًيا.

إضاءة الترحيب

 [Settings] (إيقاف) من خالل قائمة OFF (تشغيل) أو ON يمكن ضبط إضاءة الترحيب على

(اإلعدادات) في شاشة عرض معلومات السيارة.

وعند ضبطها على ON (تشغيل)، تضيء األضواء الداخلية األمامية والخلفية لمدة ٣٠ ثانية بعد إلغاء 

قفل أحد األبواب. وتظل مضيئة لمدة ١٠ ثواٍن بعد قفل األبواب.

المّساحات

حّرك مفتاح الماسحة لألسفل لتحديد المسح على فترات زمنية أو المسح بسرعة منخفضة أو 

المسح بسرعة عالية.

يمكن ضبط طول الفترة الزمنية من خالل إدارة الحلقة، كما هو موضح:

 = فترة زمنية قصيرة

 = فترة زمنية طويلة

حّرك مفتاح الماسحة لألعلى للقيام بمسحة واحدة.

اسحب مفتاح الماسحة تجاهك لتشغيل غاسلة 

الزجاج األمامي، تعمل الماسحات عدة مرات أثناء غسل 

الزجاج األمامي.

نزع ماسحات الزجاج األمامي

لمسح الزجاج األمامي أو استبدال شفرات الماسحة، 

يلزم نزع أذرع الماسحات من الزجاج األمامي.

وال يمكن نزع أذرع الماسحة من الزجاج األمامي إال 

إذا كانت في وضع قائم. وإلجراء ذلك، اسحب ذراع 

الماسحة ألعلى مرتين مع ضبط مفتاح اإلشعال 

على الوضع ON (تشغيل) أو في خالل دقيقة واحدة 

من ضبط مفتاح اإلشعال على الوضع OFF (إيقاف)، 

وستتحرك أذرع الماسحة في وضع قائم.

إلعادة أذرع الماسحة إلى وضعها الطبيعي، اسحب 

ذراع الماسحة لألعلى مرة واحدة.

تشغيل الماسحة الخلفية

لتشغيل الماسحة الخلفية، أدر مفتاح الماسحة الخلفية في اتجاه عقارب الساعة لتحديد المسح 

على فترات زمنية أو المسح المتواصل. أدر المفتاح في عكس اتجاه عقارب الساعة لتشغيل غاسلة 

النافذة الخلفية.

OFF

OFF
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فتحة السقف والشماسة

 . ١ لفتح الشماسة، حّرك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع OPEN (فتح) 

حّرك المفتاح مرة أخرى وسيتم فتح فتحة السقف في وضع "الراحة"، ويفضل 

استخدام ذلك عند القيادة وفتحة السقف مفتوحة. لفتح فتحة السقف تماًما، 

. ١ حّرك المفتاح مرة أخرى إلى الوضع OPEN (فتح) 

عند إغالق فتحة السقف والشماسة وضبط مفتاح فتحة السقف على الوضع 

١ حتى يصل إلى الماسك الثاني، يتم فتح الشماسة تماًما وفتح  OPEN (فتح) 
فتحة السقف في وضع "الراحة". اضغط على المفتاح مرة أخرى لفتح فتحة 

السقف تماًما.

إليقاف فتحة السقف أثناء الفتح أو اإلغالق في أي وضع مطلوب، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح 

. ٣ ٢ أو UP (ألعلى)  ١ أو CLOSE (إغالق)  فتحة السقف لضبطها على الوضع OPEN (فتح) 

٢ حتى  عند فتح الشماسة وفتحة السقف، حّرك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع CLOSE (إغالق) 

يصل إلى الماسك الثاني: سيتم إغالق فتحة السقف والشماسة.

. إلمالة  ٣ إلمالة فتحة السقف ألعلى، اضغط على حّرك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع UP (ألعلى) 

فتحة السقف ألسفل، حّرك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع UP (ألعلى) مرة أخرى أو حّرك المفتاح 

. ٢ إلى الوضع CLOSE (إغالق) 

٢ حتى  عند إمالة فتحة السقف ألعلى وتحريك مفتاح فتحة السقف إلى الوضع CLOSE (إغالق) 

يصل إلى الماسك الثاني، تتم إمالة فتحة السقف ألسفل وإغالق الشماسة.

مفتاح إعادة ضبط الرحلة/التحكم في السطوع

اضغط على الجانب السالب — أو الموجب + بمفتاح 

التحكم في السطوع  لتغيير سطوع شاشة عرض 

معلومات السيارة.

 <TRIP RESET> اضغط لفترة وجيزة على مفتاح 

 (إعادة ضبط الرحلة)  للتبديل بين شاشة عرض 

 عداد المسافة اإلجمالية وشاشة عداد المسافة 

.(B الرحلة) Trip B و (A الرحلة) Trip A لـ

اضغط على المفتاح لمدة ثانية واحدة تقريًبا إلعادة 

.(B الرحلة) Trip B أو (A الرحلة) Trip A ضبط عداد المسافة لـ

مرآة الرؤية الخلفية الذكية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

تتيح مرآة الرؤية الخلفية الذكية رؤية الجانب الخلفي بوضوح 

من خالل كاميرا موجودة بالجانب الخلفي من السيارة. 

ثمة وضعان لمرآة الرؤية الخلفية الذكية: وضع مرآة الرؤية 

الخلفية الذكية التقليدي ووضع مرآة الرؤية الخلفية الذكية 

(وضع عرض الكاميرا). ويمكنك التبديل بين هذين الوضعين 
. ٤ باستخدام ذراع تحديد الوضع 

يمكنك اختيار إعدادات العرض لمرآة الرؤية الخلفية الذكية، 

على سبيل المثال، السطوع وزاوية الكاميرا وضبط مؤشر 

النص على الوضع ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف) واللغة. 

عند تشغيل وضع مرآة الرؤية الخلفية الذكية، يمكن تحديد 

. في كل مرة يتم خاللها الضغط على  ١  قائمة اإلعدادات من خالل الضغط على زر MENU (القائمة) 

، تتغير قائمة اإلعدادات على النحو التالي: ١ زر MENU (القائمة) 

 DOWN/UP  (السطوع) BRIGHTNESS  (شاشة العرض الطبيعية) (القائمة) MENU 
 INDICATION  (تدوير) ROTATION  (لليسار/لليمين) LEFT/RIGHT  (ألعلى/ألسفل)

(مؤشر) LANGUAGE  (اللغة) MENU  (القائمة) (شاشة العرض الطبيعية). استخدم الزرين 
٣ للتمرير  عبر الخيارات في كل القوائم. ٢ و 

٣
٢

١

٤

٢
١ ٣
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مفاتيح تحكم عجلة القيادة

(B النوع) مفاتيح التحكم في القائمة والصوت

١ مفتاح التحكم في القائمة / <OK> (موافق)

  اضغط على زري  للتنقل عبر العناصر الموجودة في شاشة عرض معلومات السيارة

  اضغط على زري  لالنتقال من إحدى شاشات العرض إلى شاشة العرض التالية (على 

سبيل المثال، االنتقال من شاشة عرض معلومات السيارة إلى وضع الصوت).

  اضغط على زر <OK> (موافق) لتحديد عنصر في شاشة عرض معلومات السيارة أو حتى يتم 

تحديد مصدر الصوت المفضل المتاح.

٢ Volume (مستوى الصوت)

  اضغط على الزر + أو − لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

٣ زرا التوليف

  اضغط على الزرين  /  لتحديد محطة أو مسار.

  وفًقا لحالة شاشة عرض معلومات السيارة، ال يمكن استخدام زري التوليف للتحكم في 

الصوت.

الراديو:

الضغط على  /  لفترة وجيزة: المحطة المضبوطة مسبًقا • 

السابقة أو التالية

الضغط على  /  لفترة طويلة: المحطة السابقة أو التالية• 

:Bluetooth®  أو صوت USB أو جهاز iPod أو CD
الضغط على  /  لفترة وجيزة: المسار التالي أو بداية المسار الحالي• 

الضغط على  /  لفترة طويلة: التقديم السريع أو اإلرجاع• 

٣ رجوع  

  اضغط على زر  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو إلغاء االختيار الحالي.

OK

OK

١
٢

٣ ٤
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شاشة عرض معلومات السيارة

توجد شاشة عرض معلومات السيارة في الوسط بين عداد سرعة دوران المحرك وعداد السرعة. توفر شاشة العرض الكثير من المعلومات المفيدة، كما أنها تتيح لك تخصيص إعدادات السيارة باستخدام 

٢ بالجانب األيسر من عجلة القيادة. ١ و   المفتاحين  

فيما يلي المعلومات التي تستطيع شاشة عرض معلومات السيارة توفيرها:
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A القسم

B القسم

C القسم

D القسم

OK

OK

في أعلى شاشة العرض (القسم A)؛

الساعة – بتنسيق ١٢ أو ٢٤ ساعة • 

نظام التعرف على إشارات المرور (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) • 

درجة حرارة الهواء الخارجي • 

في أعلى شاشة العرض الثانية (القسم B)؛

أيقونات أنظمة مساعدة السائق / المؤشرات (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) • 

معلومات التحكم في ثبات السرعة • 

في شاشة العرض الرئيسية (القسم C)؛

التحذيرات والتنبيهات• 

بيانات كمبيوتر الرحلة• 

معلومات التحكم في الهيكل (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)• 

المالحة خطوة بخطوة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)• 

 • Driver ،(إعدادات السيارة) Vehicle settings ،قوائم اإلعدادات (على سبيل المثال

assistance (مساعدة السائق)، Display (شاشة العرض)، Clock (الساعة)، 
Maintenance (الصيانة)، Units (الوحدات)، وما إلى ذلك)

مفاتيح التحكم
. يرجى الرجوع إلى  ١ للتنقل بين صفحات متنوعة في هذا القسم، استخدم مفتاحي ألعلى/ألسفل  

دليل مالك السيارة لمعرفة التفاصيل الكاملة.

في أسفل شاشة العرض (القسم D "د")؛

مؤشر وضع ذراع تغيير السرعة • 

عداد مسافات Trip A/Trip B (الرحلة A/الرحلة B) وعداد المسافة اإلجمالية  و• 

١

٢
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اللغات المتاحة لشاشة عرض معلومات السيارة

يمكن تغيير لغة عرض معلومات السيارة إلى English/Arabic "اللغة اإلنجليزية/العربية" وفًقا 

لإلجراء التالي:

بدًءا من الشاشة الرئيسية، استخدم مفاتيح التحكم المركبة في عجلة القيادة لالنتقال إلى . ١

شاشة [Settings] (اإلعدادات).

بعد الدخول إلى قائمة [Settings] (اإلعدادات)، استخدم الزر ألسفل . ٢

المركب في عجلة القيادة لالنتقال إلى [Language] (اللغة).

أثناء تحديد [Language] (اللغة)، اضغط على الزر <ENTER> (إدخال) . ٣

الموجود على عجلة القيادة للدخول إلى القائمة الفرعية للغة.

في القائمة الفرعية لـ [Language] (اللغة)، حدد اللغة المطلوبة . ٤

 باستخدام مفاتيح عجلة القيادة ألعلى/ألسفل. وبعد ذلك، اضغط 

على <ENTER> (إدخال).

بعد الضغط على <ENTER> (إدخال)، ستتغير لغة العرض إلى اللغة . ٥

المحددة.
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قائمة [Settings] (اإلعدادات)

للوصول إلى قائمة [Settings] (اإلعدادات)، قم بالتمرير إلى صفحة [Settings] (اإلعدادات) باستخدام 

. ١ مفتاح  

٢ ألعلى أو ألسفل للتمرير عبر القائمة واضغط على <ENTER> (إدخال) لتحديد  اضغط على مفتاح  

العنصر المطلوب من القائمة. استخدم مفتاح <ENTER> (إدخال) أيًضا لتحديد/إلغاء تحديد وظيفة 

محددة في القائمة الفرعية.

. ٣ لمغادرة قائمة، اضغط بشكل متكرر على زر <BACK> (رجوع)  

يمكن تخصيص ما يلي في قائمة [Settings] (اإلعدادات)

[Driver Assistance] (مساعدة السائق) – Parking Aids (أنظمة مساعدة صف السيارة)، • 
Chassis Control (التحكم في الشاسيه)

[الساعة]• 
[Display Settings] (إعدادات شاشة العرض) – Contents Selection (تحديد • 

المحتويات)، Body Colour (لون الهيكل)، ects�Welcome E (تأثيرات الترحيب)

[Vehicle Settings] (إعدادات السيارة) – Lighting (اإلضاءة)، Turn indicator (مؤشر • 
االنعطاف)، Unlocking (إلغاء القفل) وWiper mode settings (إعدادات وضع 

الماسحة)

[Maintenance] (الصيانة) – Service (الخدمة)، Filter (الفلتر)، Tyre (اإلطار)، Other (غير ذلك)• 
[Alert] (تنبيه) – Timer (المؤقت)، Navigation (المالحة)، Phone (الهاتف)، Mail (البريد)• 
[Units] (الوحدات) – Distance/Fuel Economy (المسافة/استهالك الوقود)، • 

Temperature (درجة الحرارة)
[اللغة] – اإلنجليزية (الواليات المتحدة)، اإلنجليزية (المملكة المتحدة) أو العربية.• 
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كمبيوتر الرحلة

استخدم مفتاح  للتمرير عبر بيانات كمبيوتر الرحلة في شاشة عرض 

معلومات السيارة. فيما يلي البيانات التي يمكن عرضها:

السرعة الحالية ومتوسط السرعة أثناء الرحلة.• 

مسافة الرحلة والوقت المنقضي.• 

 النطاق المتبقي حتى يلزم التزود بالوقود ("المسافة حتى نفاد الوقود") • 

(إذا كانت السيارة مزودة بذلك).
بيانات استهالك الوقود• 

إلعادة ضبط بيانات كمبيوتر الرحلة، اضغط مع االستمرار على مفتاح 

<ENTER> (إدخال) أثناء عرض بيانات كمبيوتر الرحلة المطلوب إعادة 
ضبطها.

ضبط الساعة

يمكن تغيير تنسيق الساعة الذي يتم عرضه على شاشة عرض 

معلومات السيارة بين وضعي العرض ١٢ ساعة و٢٤ ساعة. حدد 

[Clock] (الساعة) في قائمة [Settings] (اإلعدادات) في شاشة عرض 
معلومات السيارة لتغيير تنسيق عرض الساعة.

عندما يلزم ضبط الوقت، فينبغي إجراء ذلك في وحدة الصوت/المالحة. 

ويتم تطبيق إجراءات أخرى لألنواع المختلفة من وحدات الصوت/المالحة 

التي قد تكون السيارة مزودة بها.

 Nissan Connect ارجع إلى دليل مالك السيارة أو دليل مالك نظام

للتعرف على إجراء ضبط الساعة لوحدات الصوت/المالحة المختلفة.
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فحص تكييف الهواء

تكييف الهواء اليدوي

زالة الضباب عن الزجاج األمامي زالة الجليد/إ إ

. سيضيء ضوء المؤشر الموجود •  ٢ زالة الضباب عن الزجاج األمامي   اضغط على مفتاح إ

في المفتاح.

اضغط على زر <A/C> لتشغيل تكييف الهواء. سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.• 

١ إلى وضع سرعة عالية.•  أدر القرص الخاص بالتحكم في سرعة المروحة 

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

٤ على تدوير الهواء الخارجي. وحينئٍذ، ينبغي انطفاء •  تأكد من ضبط مفتاح وضع سحب الهواء 

ضوء المؤشر الموجود بمفتاح إعادة تدوير الهواء.

تشغيل تكييف الهواء بأقصى سرعة

زالة الرطوبة بسرعة. عند •  اضغط على <MAX A/C> (أقصى سرعة لتكييف الهواء) للتبريد وإ

تحديد وضع MAX A/C (أقصى سرعة لتكييف الهواء)، يتم تشغيل تكييف الهواء ويتدفق 

الهواء بشكل رئيسي من فتحات التهوية الجانبية والمركزية، كما يتم تحديد وضع إعادة تدوير 

الهواء تلقائًيا للمساعدة على التبريد من الداخل بسرعة.

زر مزيل ضباب النافذة الخلفية

 • . ٦ إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، اضغط على مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 

سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.

يتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائًيا بعد حوالي ١٥ دقيقة.• 

  إليقاف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية يدوًيا، اضغط على المفتاح مرة أخرى. سينطفئ 

ضوء المؤشر الموجود بالمفتاح.

OFF

A/C MAX
A/C

FRONT REAR

٥

٤٢

١

٣

٦
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تكييف الهواء التلقائي

زالة الضباب عن الزجاج األمامي (الوضع AUTO (تلقائي)) زالة الجليد/إ إ

١ لتحديد الوضع AUTO (تلقائي): يضيء حينئٍذ ضوء •  اضغط على زر <AUTO> (تلقائي) 

المؤشر الموجود في القرص.

زالة الضباب عن الزجاج األمامي  •  للحصول على أقصى أداء إلزالة الضباب، اضغط على مفتاح إ

.  سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح. يتم تشغيل تكييف الهواء تلقائًيا عندما تكون  ٢

 <A/C> درجة الحرارة المحيطة أعلى من -٢ درجة مئوية ويضيء ضوء المؤشر الموجود في مفتاح

زالة الضباب  ٣ في الوقت ذاته، كما يتم تحديد أقصى سرعة للمروحة إلزالة الجليد/إ (تكييف الهواء) 
عن الزجاج األمامي. يتم تشغيل وضع إعادة تدوير الهواء تلقائًيا على الهواء الخارجي الذي يجري 

. ٤ سحبه إلى الداخل. وحينئٍذ، ينطفئ ضوء المؤشر الموجود بمفتاح إعادة تدوير الهواء 

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

الوضع DUAL (مزدوج)

يتيح الوضع DUAL (مزدوج) للراكب تحديد درجة حرارة مختلفة عن درجة الحرارة التي يتم تحديدها 

٦ لتحديد الوضع DUAL (مزدوج)، ثم حدد  بواسطة السائق. اضغط على قرص <DUAL> (مزدوج) 

. ٦ ٥ و  درجة الحرارة المستقلة من خالل إدارة قرصي التحكم في درجة الحرارة 

زر مزيل ضباب النافذة الخلفية

 • . ٧  إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، اضغط على مفتاح مزيل ضباب النافذة الخلفية 

سيضيء ضوء المؤشر الموجود في المفتاح.

يتوقف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية تلقائًيا بعد حوالي ١٥ دقيقة.• 

  إليقاف تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية يدوًيا، اضغط على المفتاح مرة أخرى. سينطفئ 

ضوء المؤشر الموجود بالمفتاح.

النظام الصوتي (النوع A) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

١  اضغط لضبط الوحدة على الوضع ON/OFF (تشغيل/إيقاف) وأدره لضبط مستوى الصوت.

٢  اضغط للتمرير عبر النص الخاص بقنوات الراديو ونص المسار، إن ُوجد.

.FM واضغط مع االستمرار لتحديث قائمة محطات .(AM/FM) ٣  اضغط لتحديد موجة الراديو

٤  اضغط للتبديل بين إضاءة الشاشة في الوضعين الليلي/النهاري.

.CD ٥  اضغط إلخراج قرص

٦  اضغط للتبديل بين مصادر الوسائط (المولف، CD، األجهزة الموصولة عبر المدخالت اإلضافية 

.((AUX  ،Bluetooth Audio  ،USB)
٧  اضغط للدخول إلى قائمة الهاتف.

٨  أدره إلجراء موالفة يدوية لمحطات البث أو للتنقل عبر قائمة. اضغط إلدخال اختيار ضمن قائمة.

٩  اضغط لتشغيل المسارات عشوائًيا.

١٠  اضغط لتحديد محطة البث التالية/السابقة أو للرجوع إلى مسار سابق/تخطي المسار الحالي 

في قرص CD أو وسائط أخرى موصولة. اضغط مع االستمرار للتقديم/الترجيع السريع لوسائط 

المسار الحالي.

١١  اضغط للدخول إلى قائمة اإلعداد.

١٢  اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة في القائمة.

١٣  أزرار الضبط المسبق للمحطات ١-٦، وتكرار المسارات (<RPT>)، وإدخال حرف في وضع عرض 

.(<A-Z>) الئحة

ارجع إلى دليل مالك السيارة لمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بتشغيل الوحدة. مالحظة:

٦

٦

٧

٧

٨

٩

١٣

١٢١١١٠

١

١

٢

٢
٣

٣

٤

٤

٥

٥



١٦

 (NISSAN CONNECT) الجمع بين النظام الصوتي والمالحة 

(إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

١  شاشة عرض باللمس.

٢  اضغط لضبط الوحدة على الوضع ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، وأدره لضبط مستوى الصوت.

٣  اضغط لعرض شاشة الرؤية الخلفية/المحيطية.

٤  اضغط لتحديد محطة البث التالية/السابقة أو للرجوع إلى مسار سابق/تخطي المسار الحالي 

في قرص CD أو وسائط أخرى موصولة. اضغط مع االستمرار للتقديم/الترجيع السريع لوسائط 

المسار الحالي.

 (AUX) واألجهزة الموصولة عبر المدخالت اإلضافية CD) ٥  اضغط للتبديل بين مصادر الوسائط

.((AUX  ،Bluetooth Audio  ،USB) 
٦  اضغط للوصول إلى قائمة الهاتف.

.(AMو FM) ٧  اضغط للتبديل بين موجات الراديو

.CD ٨  اضغط إلخراج قرص

٩  فتحة بطاقة SD (لخرائط المالحة فقط).

١٠  اضغط لعرض الخريطة على الشاشة.

 <INFO> (المالحة)، واضغط على Navigation (المالحة) لتحديد قائمة <NAV> ١١  اضغط على

(المعلومات) للوصول إلى شاشة INFO (المعلومات).
١٢  اضغط على زر النهار/الليل للتبديل بين وضع اإلضاءة الليلية/النهارية لشاشة العرض. اضغط 

على زر <SETUP> (اإلعداد) لتحديد قائمة [SETUP] (اإلعداد).

١٣  اضغط للرجوع إلى شاشة سابقة أو إللغاء تحديد.

١٤  أدره للتمرير عبر قائمة أو الئحة، واضغط إلدخال اختيار ضمن قائمة.

ارجع إلى دليل مالك نظام Nissan Connect لمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة 

بتشغيل الوحدة.

مالحظة:

النظام الصوتي (النوع B) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

١  اضغط للتبديل بين مصادر الوسائط (المولف، CD، األجهزة الموصولة عبر المدخالت اإلضافية 

.(Bluetooth Audioو (AUX  ،USB)
.(FM٢/AM/FM١) ٢  اضغط لتحديد موجة الراديو

.CD ٣  اضغط إلخراج قرص

.CD ٤  اضغط لتحديد تشغيل قرص

٥  اضغط إليقاف تشغيل شاشة العرض.

٦  اضغط للبحث عن محطات الراديو من التردد المنخفض إلى العالي مع التوقف عند كل محطة 

راديو يتم استقبالها في غضون ٥ ثواٍن.

٧  اضغط لتحديد محطة البث التالية/السابقة أو للرجوع إلى مسار سابق/تخطي المسار الحالي 

في قرص CD أو وسائط أخرى موصولة. اضغط مع االستمرار للتقديم/الترجيع السريع للمسار 

الحالي.

.iPod ٨  اضغط لعرض واجهة تشغيل

٩  اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة في إحدى القوائم.

١٠  أدر قرص <TUNE/FOLDER> (التوليف/المجلد) إلجراء الضبط اليدوي أو للتمرير عبر الئحة 

 ضمن قائمة.

اضغط على زر <ENTER/SETTING> (إدخال/إعداد) للدخول إلى قائمة [Setting] (إعداد) أو 

لتأكيد اختيار في قائمة.

١١  أزرار الضبط المسبق للمحطات ١-٦.

١٢  اضغط لتحديد تشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

١٣  اضغط لتكرار تشغيل المسارات.

١٤

٦

٦
٧٧

٨

٨

٩

٩

١٣

١٣

١٢

١٢

١١

١١

١٠

١٠

١
١

٢

٢

٣

٣

٤

٤

٥

٥



١٧

نظام المالحة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

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

بنظام المالحة المنفصل. وللتوضيح بمثال، نجد أدناه شرًحا لكيفية تشغيل النظام من أجل التنقل 

إلى إحدى نقاط االهتمام.

اضغط على الزر <MENU> لعرض شاشة القائمة • 

الرئيسية.

حدد [Points of Interest] (نقاط االهتمام) من الشاشة • 

[Navigation] (المالحة).

حدد [By Name] (حسب االسم) من شاشة • 

[Points of Interest] (نقاط االهتمام).

 اكتب الكلمة الرئيسية المطلوبة في حقل اإلدخال ثم • 

اضغط على (List) [قائمة] للحصول على قائمة بنقاط 

االهتمام القريبة من موقعك الحالي والتي تطابق الكلمة 

الرئيسية.

أدخل نقطة اهتمام أو عنوان

عنوان المنزل

الهاتف المعلومات التوصيل مساعدة السائق

نقطة االهتمام المنزل الوجهة

القائمة

استخدم بدًال من ذلك عنوان الشارع أو قائمة الوجهة للعثور على وجهة حسب االسم أو 

اإلحداثيات.

مالحظة:

ضصثقفغعهـخح

م&

ئءؤرالىة"

شسيبلأتك

أ ب جمسافة موافق

أثناء إدخال اسم المنشأة، يتم عرض االختيارات المتوقعة على شاشة اإلدخال. يمكن 

تمرير الخيارات المتوقعة من خالل لمس [<] أو [>].
مالحظة:

حدد الوجهة المطلوبة من القائمة.• 

يتم عرض الطريق بالكامل على الشاشة العلوية. • 

قبل بدء توجيه المسار، استخدم القوائم الموجودة على • 

الشاشة السفلية لتعديل المسار، أو استعراض قائمة 

المنعطفات، أو تخزين المسار.

المس [ابدأ] لبدء توجيه المسار.• 

توصيل مصدر صوت خارجي أو جهاز ذاكرة

السيارة مزودة بمقابس مدخالت إضافية (USB، مقبس ٣,٥ مم) 

موجودة في وحدة التحكم المركزية. وباستخدام المدخالت 

اإلضافية هذه، يمكنك توصيل مشغل iPod/MP٣ أو جهاز 

USB بالنظام الصوتي.

اضغط على زر <AUX> (الملحقات) أو <MEDIA> (الوسائط) 

بوحدة الصوت أو زر <SOURCE> (المصدر) بعجلة القيادة 

لتحديد تشغيل الصوت من الجهاز المتصل خارجًيا.

نقاط االهتمام

النوع

1.  XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

خيار

70.4 km

احتساب المسار

1

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

األسرع

قائمة االنعطافات

ابدأ

إضافة للمسار

تغيير الموقع

بيانات الموقع

حفظ الموقع

حفظ المسار

األسرع

200m

AUX



١٨

توصيل 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

(A الطرز المزودة بالنظام الصوتي) إجراء االقتران

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

 •.Bluetooth لتشغيل تقنية Bluetooth حدد

 • <ENTER> إذا لم يتم تشغيلها، فاضغط على

.Bluetooth (إدخال) لتشغيل تقنية

اضغط على الزر BACK (العودة) للرجوع إلى قائمة • 

الهاتف، وحدد [Pair device] (إقران الجهاز) 

واضغط على <ENTER> (إدخال).

:Bluetooth في جهازك المزود بتقنية

 •.Bluetooth تأكد من تشغيل تقنية

 • Bluetooth ابحث عن األجهزة المزودة بتقنية

باستخدام هاتفك. عند تعّرف جهاز على نظام 

السيارة، ستتم مطالبتك بأحد أمرين:

تأكيد أن رقم PIN المكّون من ٦ أرقام هو نفسه  -

الظاهر في الرسالة المنبثقة على هاتفك 

المحمول أو لـ:

- (٠٠٠٠) PIN أدخل رمز

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

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

مالحظة:

Settings
Bluetooth

ON
OFF

Pair device
Scan devices

Settings

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855

نظام التحدث في وضع حر اليدين الخاص بالهاتف عبر 

BLUETOOTH

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

يتكّون من المكونات التالية:

 •١ وحدة صوت/مالحة/هاتف داخل السيارة 

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

الصوتي/قبول مكالمة أو رفضها أو إنهاؤها) من عجلة القيادة.

٣ في فرش السقف من السيارة.•  ميكروفون 

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

.Bluetooth الخاص بالهاتف عبر

 قبل أن تتمكن من استخدام النظام، يجب توصيل ("إقران") هاتفك المحمول بوحدة الهاتف 

داخل السيارة.

١

٢

٣



١٩

بعد إدخال رمز PIN أو تأكيد كلمة المرور، يكتمل إجراء االقتران.• 

ستتصل الوحدة تلقائًيا بهاتفك المحمول في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل مفتاح اإلشعال.

(B الطرز المزودة بالنظام الصوتي) إجراء االقتران

 اضغط على الزر <ENTER/SETTING> على وحدة • 

الصوت للوصول إلى قائمة [Settings] (اإلعدادات)، 

ENTER/> ثم اضغط على الزر [Bluetooth] وحدد

.<SETTING

 تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth. وإذا لم تكن قيد • 

 <ENTER/SETTING> التشغيل، فاضغط على الزر

(إدخال/الضبط) لتشغيلها.

أدر القرص المدرج <TUNE/FOLDER> (موالفة/مجلد) • 

لتحديد [Add Phone] (إضافة هاتف) واضغط على الزر 

 <ENTER/SETTING> (إدخال/الضبط) لتأكيد اختيارك.

 سيبدأ النظام البحث بهدف اكتشاف هاتفك أو أي جهاز • 

Bluetooth آخر.

   بعد اكتشاف النظام لجهازك، حدد الجهاز باسم 

 "My Car" 
من جهاز Bluetooth لديك إلقرانه بالنظام داخل 

 السيارة.

 سيتم عرض رمز PIN على شاشة وحدة الصوت وعلى • 

جهاز Bluetooth لديك.

  قم بتأكيد رمز PIN المعروض على الجهاز بالضغط على 

<ENTER> (إدخال).

SETTINGS 17:15

Bluetooth

Bass

Treble

Balance

Fade R L

R L

SETTINGS 17:15

Bluetooth

Add Phone

ON

Bluetooth

Phone 17:15

Searching

End

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

Phone 17:15

The PIN is 772347

Yes

No

End

 على جهاز Bluetooth، قم بتأكيد أن رمز PIN المعروض • 

على جهازك مطابق للرمز المعروض على شاشة عرض 

وحدة الصوت.

 أصبح جهاز Bluetooth لديك جاهًزا اآلن لالستخدام مع • 

النظام داخل السيارة.

(Nissan Connect الطرز المزودة بنظام) إجراء االقتران

اضغط على الزر <MENU> (القائمة) والمس . ١

[Connections] (التوصيالت).

٢ . [Add New] (األجهزة) ثم المس [Devices] المس 

(إضافة جديد). تظهر رسالة.

شّغل الجهاز وفًقا لتوجيهات النظام.. ٣

Phone 17:15

The PIN is 772347

End

Please confirm the pin matches using the Handset

Phone 17:15

Connected

Go Back

التوصيل

أجهزة

XXXXX

XXXXX

إضافة جديد (2/6)

موصول

غير موصول

USB



٢٠

إجراء مكالمة هاتفية

بعد إقران الهاتف المحمول بالنظام داخل السيارة، يمكنك استخدام نظام التحدث في وضع حر 

اليدين الخاص بالهاتف.

١ . [Phone] (القائمة) ثم المس <MENU> اضغط على الزر

) الموجود على  (الهاتف) أو اضغط على مفتاح الهاتف (
عجلة القيادة.

حدد إحدى الطرق التالية إلجراء مكالمة هاتفية.. ٢

 [Quick Dial] (االتصال السريع): حدد أحد أرقام الهاتف  -
المسجلة كرقم لالتصال السريع.

 [Phone Book] (دليل الهاتف): حدد شخص ورقم  -
هاتف ترغب في االتصال به من سجل الهاتف.

 [Call History] (سجل المكالمات): اختر رقم هاتف من المكالمات األخيرة الواردة، أو  -
الصادرة أو الفائتة.

 [Dial Number] (االتصال برقم): قم بإدخال رقم الهاتف يدوًيا باستخدام لوحة المفاتيح  -
الظاهرة على الشاشة.

INFO (معلومات):
يمكن تحديد أي من جهازي الهاتف المتصلين إلجراء االتصال 

 [Phones Simultaneously ٢ Allow] عندما يكون خيار

(السماح لهاتفين في نفس الوقت) قيد التشغيل.

سيبدأ االتصال وتتغير الشاشة إلى شاشة مكالمة قيد . ٣

اإلجراء.

الهاتف

الهاتف معلوماتالصوتاإلعدادات القائمة الخريطة االتصاالت

القائمة

مكالمة جارية...

إنهاء االتصال

الهاتفمعلوماتالصوتالقائمةالخريطةاالتصاالتاإلعدادات

كَْتم صوتاتصل برقماستخدم الهاتف

الهاتفمعلوماتالصوتالقائمةالخريطةاالتصاالتاإلعدادات

مفاتيح محدد السرعة والتحكم في ثبات السرعة (إذا كانت 

السيارة مزودة بذلك)

١  المفتاح  <+RES>  (استئناف)

٢  المفتاح <CANCEL> (إلغاء)

٣  المفتاح  <-SET>  (ضبط)

٤  المفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف) لنظام التحكم في ثبات السرعة

٥  المفتاح MAIN (الرئيسي) لمحدد السرعة

قم بتشغيل محدد السرعة أو نظام التحكم في ثبات السرعة أو إيقاف تشغيله باستخدام المفتاح 

٤ بعجلة القيادة. يضيء ضوء مؤشر  ON/OFF (تشغيل/إيقاف) لنظام التحكم في ثبات السرعة 
محدد السرعة أو نظام التحكم في ثبات السرعة الموجود أعلى شاشة عرض معلومات السيارة.

OK
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نظام التحكم في ثبات السرعة

، وقم بزيادة  ٤ اضغط على المفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف) لنظام التحكم في ثبات السرعة 

سرعة نظام التحكم في ثبات السرعة إلى السرعة المطلوبة واضغط على  <-SET>  (ضبط)؛ يتم 

عرض السرعة الثابتة المضبوطة على شاشة عرض معلومات السيارة ويضيء ضوء مؤشر نظام 

التحكم في ثبات السرعة باللون األخضر. تحافظ السيارة حينئٍذ على السرعة الثابتة المضبوطة بدون 

الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود. اضبط السرعة الثابتة على قيم أعلى أو أقل بالضغط على 

 <+RES>  (استئناف) أو  <-SET>  (ضبط). يمكن إلغاء تشغيل التحكم في ثبات السرعة بالضغط 
على دواسة الفرامل أو دواسة القابض أو بالضغط على <CANCEL> (إلغاء). استأنف تشغيل 

النظام عند السرعة السابقة بالضغط على  <+RES>  (استئناف+). إليقاف تشغيل نظام التحكم في 

ثبات السرعة، اضغط على المفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف) لنظام التحكم في ثبات السرعة.

محدد السرعة

، وقم بزيادة السرعة إلى حد السرعة المطلوب  اضغط على المفتاح الرئيسي لمحدد السرعة 

واضغط على  <-SET>  (ضبط). 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). ألِغ تشغيل محدد السرعة بالضغط على 

<CANCEL> (إلغاء).

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 محدد السرعة وتزيد سرعة السيارة عن السرعة 

المحددة.

للحصول على تفاصيل كاملة حول استخدام نظامي التحكم في ثبات السرعة ومحدد 

السرعة، ُيرجى الرجوع إلى دليل مالك السيارة.

مالحظة:

 التحكم الذكي في ثبات السرعة الذكي (إذا كانت السيارة 

مزودة بذلك)

١ المفتاح  +/RES : الستئناف السرعة المضبوطة أو زيادة السرعة تدريجًيا.

٢  المفتاح CANCEL (إلغاء): إللغاء تنشيط النظام دون حذف السرعة المضبوطة.

٣  المفتاح  -/SET  (ضبط): لضبط السرعة المطلوبة لثبات السرعة، وتقليل السرعة تدريجًيا.

٤  المفتاح CRUISE ON/OFF (تشغيل/إيقاف التحكم في ثبات السرعة): مفتاح رئيسي لتنشيط 

النظام

٥ المفتاح DISTANCE (المسافة): لتغيير المسافة التالية للسيارة:

طويلة -

متوسطة -

قصيرة -

اضغط على المفتاح CRUISE ON/OFF (تشغيل/إيقاف التحكم في 

٤ الختيار وضع التحكم في ثبات السرعة: وضع التحكم  ثبات السرعة) 

في المسافة بين سيارتين أو وضع التحكم في ثبات السرعة التقليدي 

(السرعة الثابتة).
وضع التحكم في المسافة بين سيارتين مصمم للحفاظ على مسافة 

محددة وخفض السرعة بما يتوافق مع السيارة أمامك التي تسير ببطء؛ 

سيخفض النظام من سرعة السيارة على حسب الضرورة وإذا أوشكت 

السيارة األمامية على الوقوف، فستنخفض سرعة السيارة إلى أن 

تتوقف تماًما. ومع ذلك، ال يمكن لنظام التحكم الذكي في ثبات السرعة 

(ICC) أن يستخدم سوى ٤٠٪ تقريًبا من طاقة الفرامل الكلية للسيارة. 
ويجب عدم استخدام هذا النظام إال عندما تسمح الظروف المرورية 

بالحفاظ على ثبات سرعة السيارة بقدر معقول أو عندما تتغير سرعات 

السيارة تدريجًيا.

OK
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إذا انتقلت سيارة إلى الحارة المرورية أمامك، أو إذا انخفضت سرعة السيارة التي تسير باألمام انخفاًضا 

سريًعا، فقد تصبح المسافة بين السيارتين أكثر قرًبا ألن نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة 

(ICC) ال يمكنه خفض سرعة السيارة بدرجة سريعة بما يكفي. وفي هذه الحالة، يصدر نظام التحكم 
الذكي في ثبات السرعة (ICC) جرس تحذير وتومض الشاشة النظام لتنبيه السائق حتى يأخذ اإلجراء 

المناسب.

فرامل اليد الكهربائية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يوجد مفتاح فرامل اليد الكهربائية أمام وحدة التحكم المركزية، 

كما هو موضح بالرسم. للضغط على فرامل اليد يدوًيا، 

اسحب المفتاح، وسيضيء ضوء المؤشر الموجود في 

المفتاح. لتحرير فرامل اليد، اضغط على دواسة الفرامل، ثم 

اضغط على مفتاح دواسة الفرامل ألسفل، وسينطفئ ضوء 

المؤشر.

السيارات المزودة بناقل حركة يدوي:

يتم الضغط على فرامل اليد تلقائًيا عندما توقف تشغيل اإلشعال، ويتم تحريرها تلقائًيا عندما تبدا 

القيادة.

:Xtronic السيارات المزودة بناقل حركة

ال يتم الضغط على فرامل اليد تلقائًيا. وإذا تم الضغط عليها يدوًيا، فسيتم تحرير فرامل اليد تلقائًيا 

عندما تضغط على دواسة الوقود أثناء ضبط ذراع تغيير السرعة على الوضع <D> أو <R> وبشرط 

ارتداء حزام األمان.

 ،(ICC) للحصول على تفاصيل كاملة حول استخدام نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة

يرجى الرجوع إلى دليل مالك السيارة.

مالحظة:

P

التعليق التلقائي للفرامل (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

تحافظ وظيفة التعليق التلقائي للفرامل على قوة الفرملة بدون االضطرار إلى الضغط على دواسة 

 ON الفرامل أثناء توقف السيارة في إشارة مرور أو تقاطع. وعند ضبط مفتاح اإلشعال على الوضع

(تشغيل)، اضغط على مفتاح التعليق التلقائي للفرامل. يضيء ضوء مؤشر مفتاح التعليق التلقائي 
للفرامل حينئٍذ. وعند الضغط على دواسة الوقود مرة أخرى، يتم تعطيل وظيفة التعليق التلقائي 

للفرامل وتحرير قوة الفرملة.

يضيء مؤشر نظام التعليق التلقائي للفرامل (األبيض) عندما يكون نظام التعليق التلقائي للفرامل 

في وضع االستعداد، ويضيء مؤشر التعليق التلقائي للفرامل (األخضر) أثناء تشغيل نظام التعليق 

التلقائي للفرامل.

تحذير

ال تستخدم نظام التعليق التلقائي للفرامل عند توقف السيارة على منحدر مائل أو طريق زلق؛ فقد تواصل 

السيارة الحركة، ولكن استخدم فرامل القدم أو فرامل اليد إليقاف حركة السيارة.

AUTO
HOLD
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مساعد بدء التشغيل على المنحدرات

يحافظ نظام مساعد بدء التشغيل على المنحدرات (HSA) تلقائًيا على الضغط على الفرامل لمدة 

ثانيتين لمنع السيارة من االنحدار أثناء بدء القيادة على منحدر.

وسيعمل مساعد بدء التشغيل على منحدر تلقائًيا في الظروف التالية:

يتم تحريك ذراع تغيير السرعة لألمام (القيادة لصعود منحدر) أو إلى ترس الرجوع إلى الخلف • 

(القيادة للنزول من على منحدر)،
إيقاف السيارة تماًما على المنحدر من خالل الضغط على فرامل القدم،• 

يتجاوز المنحدر ٣ درجات.• 

إذا كان المنحدر حاًدا بما يكفي لتنشيط نظام HSA، فسيضيء ضوء مؤشر نظام 

HSA باللون األخضر في عداد المجموعة.

التحكم عند نزول المنحدرات (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يتيح نظام التحكم عند نزول المنحدرات قوة فرملة إضافية 

تلقائًيا على التالل المنحدرة عند السرعات التي تقل عن ٢٥ كم/

ساعة أثناء القيادة على الطرق الوعرة مثًال.

لتنشيط نظام التحكم عند نزول المنحدرات:

حرك ذراع تغيير السرعة ترًسا لألمام أو للخلف،. ١

٢ . <LOCK> ٤ إلى الوضعWD أدر مفتاح وضع الدفع الرباعي

(قفل) ثم حرره،
اضغط على مفتاح التحكم عند نزول المنحدرات الموجود . ٣

في وحدة التحكم المركزية. يضيء ضوء مؤشر نظام 

التحكم عند نزول المنحدرات في لوحة العدادات.

إذا ضغطت على دواسة الوقود أو دواسة الفرامل، فسيتم تعطيل النظام بشكل مؤقت. بمجرد 

تحرير دواسة الوقود أو دواسة الفرامل، تعمل وظيفة التحكم عند نزول المنحدرات 

مرة أخرى.

إليقاف تشغيل نظام التحكم عند نزول المنحدرات، اضغط على مفتاح التحكم عند 

نزول المنحدرات مرة أخرى.

نظام مستشعر التوقف اإللكتروني (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

 [Parking Aids] عند تنشيط نظام مستشعر التوقف اإللكتروني، تظهر

(أنظمة مساعدة صف السيارة) على شاشة عرض معلومات السيارة.

  عند اكتشاف عنصر بالجانب الخلفي من السيارة، فإنه يظهر على شاشة 

العرض، ويقوم النظام بتنبيهك بذلك من خالل إطالق صافرة مسموعة. 

ويزداد عدد الصافرات كلما اقتربت السيارة من العائق.

إليقاف تشغيل نظام جهاز استشعار التوقف مؤقًتا، اضغط على مفتاح 

<ENTER> (إدخال) بعجلة القيادة.

في حالة التشغيل مؤقًتا، يتم تشغيل نظام جهاز استشعار 

التوقف تلقائًيا مرة أخرى عند:

 • ON (إيقاف) إلى OFF إدارة نظام اإلشعال من الوضع

(تشغيل)،
 •<R> تحريك ذراع تغيير السرعة إلى وضع الرجوع للخلف

انخفاض سرعة السيارة عن ١٠ كم/ساعة.• 

لتعطيل التنشيط التلقائي لوظيفة نظام جهاز استشعار التوقف، قم بتعطيل هذه الوظيفة من 

خالل تحديد [Sensor] (المستشعر) في شاشة عرض معلومات السيارة.

لتغيير إعدادات أنظمة مساعدة صف السيارة المتنوعة، حدد [Parking Aids] (أنظمة مساعدة 

صف السيارة) في شاشة عرض معلومات السيارة.
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شاشة الرؤية الخلفية (إن كانت مزودة)

يساعدك نظام شاشة الرؤية الخلفية على 

المناورة بسيارتك عن طريق عرض األشياء 

خلف السيارة واكتشافها، عند صف سيارتك 

مثًال.

سيتم تنشيط النظام تلقائًيا عند تحديد 

ترس الرجوع للخلف. يمكنك أيًضا تنشيط 

النظام يدوًيا عن طريق الضغط على الزر 

 NISSAN (الكاميرا) في وحدة <CAMERA>
.CONNECT

تعرض الخطوط الصفراء مؤشرات للمسافة 

خلف السيارة. تعرض الخطوط الخضراء المسار المتوقع للسيارة، وفًقا لزاوية عجلة القيادة المحددة.

إعادة التزود بالوقود

يشير مقياس منسوب الوقود إلى مستوى الوقود في الخزان عندما يكون 

مفتاح اإلشعال في الوضع ON (تشغيل).

عند انخفاض مستوى الوقود في الخزان، تعرض شاشة عرض معلومات 

السيارة تحذيًرا. وحينئٍذ، ينبغي التزود بالوقود في أقرب وقت.

) الظاهر على مقياس منسوب الوقود   يذكرك رمز مضخة الوقود (

بأن غطاء فتحة تعبئة الوقود مفتوح على الجانب األيمن من السيارة.

C11:14 2150
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 لفتح غطاء فتحة تعبئة الوقود، اسحب مقبض تحرير غطاء فتحة تعبئة الوقود على الجانب السفلي 

من لوحة أجهزة القياس، كما هو موضح بالشكل. بعد تزويد الوقود، أدر غطاء فتحة تعبئة الوقود حتى 

تسمع صوت طقطقة السقاطة.

نظام التعرف على إشارات المرور (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

وفًقا لمواصفات السيارة، قد تكون سيارتك مزودة بنظام التعرف على 

إشارات المرور: يتم عرض آخر إشارة مرور تم التعرف عليها (حد السرعة، 

عالمة تحذير، وما إلى ذلك) في منتصف الجانب العلوي من شاشة عرض 

معلومات السيارة.

يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة التعرف على إشارة المرور من 

خالل قائمة [Settings] (اإلعدادات).

 بالنسبة للسيارات المزودة بنظام NISSAN CONNECT، يتم عرض حد السرعة بناًء على مجموعة 

بيانات نظام المالحة وكاميرا التعرف ذات البث المباشر.

 بالنسبة للسيارات غير المزودة بنظام NISSAN CONNECT، يعرض النظام حد السرعة باستخدام 

كاميرا التعرف ذات البث المباشر فقط.
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إذا لم تتوفر معلومات حول حد السرعة من خالل استخدام بيانات المالحة 

أو كاميرا التعرف، فسيتم عرض "- - -". وال يشير ذلك إلى عطل في النظام.

إذا اكتشف النظام حد سرعة مشروط، فسيتم حينئٍذ عرض كلتا 

السرعتين في الجانب العلوي من شاشة عرض معلومات السيارة.

السرعة المشروطة موضحة بالتفصيل في صفحة نظام التعرف على 

إشارات المرور في شاشة عرض معلومات السيارة.

أنظمة مساعدة السائق (إذا كانت السيارة 

مزودة بذلك)

قد تكون سيارتك مزودة بأنظمة مساعدة السائق التالية:

 •(LDW) نظام تحذير مغادرة الحارة

 •(BSW) نظام تحذير النطاق المحجوب

 •(RCTA) منبه المرور من الخلف

 •(IEB) نظام فرامل الطوارئ الذكية

عند التنشيط، من خالل قائمة [Settings] (اإلعدادات)، يتم عرض 

 المعلومات المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق هذه بالجانب العلوي 

من شاشة عرض معلومات السيارة.

(LDW) نظام تحذير مغادرة الحارة

يعمل نظام LDW عند سرعات أعلى من ٦٠ كم/ساعة (٣٧ ميًال في الساعة) تقريًبا. 

إذا اقتربت من جانب الحارة التي تسير خاللها، فسيصدر صوت جرس ويبدأ مؤشر 

نظام LDW الموجود في شاشة عرض معلومات السيارة في الوميض لتنبيهك.
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(BSW) نظام تحذير النطاق المحجوب

يعمل نظام BSW عند سرعات أعلى من ٣٢ كم/ساعة (٢٠ ميًال في الساعة) تقريًبا. 

عندما تكتشف مستشعرات الرادار السيارات في منطقة االكتشاف، يضيء ضوء 

المؤشر الجانبي في المرآة الخارجية حيث تم اكتشاف السيارة. في حالة تنشيط 

إشارة االنعطاف، يصدر صوت جرس (مرتين) ويومض ضوء المؤشر الجانبي لتنبيهك إلى وجود سيارة 

في الحالة المجاورة لك.

يستمر ضوء المؤشر الجانبي في الوميض إلى أن تغادر السيارة المكتشفة منطقة االكتشاف.

(RCTA) منبه المرور من الخلف

سيساعدك نظام RCTA عند الرجوع من مساحة إيقاف سيارات. يعمل نظام RCTA عندما يكون 

ذراع تغيير السرعة في الوضع R (رجوع للخلف) وسرعة السيارة أقل من ٨ كم/الساعة (٥ أميال في 

الساعة) تقريًبا. إذا اكتشف الرادار سيارة تقترب من أحد الجانبين، يصدر النظام صوت جرس (مرة 

واحدة) ويومض ضوء المؤشر الجانبي على جانب السيارة التي تقترب منه.

(IEB) نظام فرامل الطوارئ الذكية

يساعدك نظام IEB على تجنب التصادمات األمامية. يعمل هذا النظام عند سرعات أعلى من ٥ 

كم/ساعة (٣ أميال في الساعة) تقريًبا. ويستخدم مستشعًرا رادارًيا خلف المصد األمامي للسيارة 

لحساب المسافة بين سيارتك وبين السيارة التي تسير أمامك.

نظام BSW عبارة عن نظام بصري. في ظروف الرؤية المعاكسة (مطر أو أضواء متوهجة 

مثًال)، قد يصدر نظام BSW إشارات زائفة. وال يشير ذلك إلى عطل في النظام.

مالحظة:
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إذا أصبحت المسافة قصيرة للغاية، فسيضيء ضوء إنذار نظام IEB ويصدر 

صوت جرس. وإذا أصبحت المسافة أقصر، فسيصدر صوت جرس ويبدأ ضوء 

تحذير نظام IEB في الوميض. وأخيًرا إذا أصبحت المسافة أصغر، فسيتم استخدام 

الفرامل لتجنب التصادم، أو تقليل أثره مع السيارة التي أمامك.

إعدادات أنظمة مساعدة السائق

يمكن ضبط أنظمة مساعدة السائق على ON/OFF (تشغيل/إيقاف) 

من خالل قائمة [Settings] (اإلعدادات) أو عن طريق الضغط على زر 

<OK> (موافق) بالجانب األيسر من عجلة القيادة عند عرض صفحة 
[Driving Aids] (أنظمة مساعدة السائق) على شاشة عرض معلومات 

السيارة.

نظام IEB عبارة عن وسيلة مساعدة إضافية للسائق. وهذا النظام ال يعفي السائق  	

من االنتباه إلى ظروف حركة المرور أو مسئوليته عن القيادة بأمان. وال يستطيع النظام 

منع وقوع الحوادث الناتجة عن عدم االكتراث أو أساليب القيادة الخطيرة.

ال يعمل نظام IEB في جميع الظروف المتعلقة بالقيادة وحركة المرور والطقس والطريق. 	

تحذير

C11:14 2150

P  225.5 
10166 km

شاشة الرؤية المحيطية الذكية (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)
IAVM نظام

سيتم تنشيط النظام تلقائًيا عند تحديد ترس الرجوع 

للخلف. يمكنك أيًضا تنشيط النظام يدوًيا عن طريق 

الضغط على الزر <CAMERA> (الكاميرا) في وحدة 

.NISSAN CONNECT

(MOD) اكتشاف األجسام المتحركة

 .MOD شاشة الرؤية المحيطية مزودة بوظيفة

يتحول مؤشر MOD الموجود على الشاشة إلى اللون 

األزرق لإلشارة إلى طريقة العرض التي يعمل النظام 

من خاللها. إذا تم اكتشاف جسم متحرك، فسيظهر 

مربع أصفر حول صورة الكاميرا، وسيصدر صوت 

صافرة لتنبيهك إلى اكتشاف جسم متحرك.

MOD

تأكد أن المكان المحیط آمن قبل المناورة

MOD MOD
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نظام مساعدة صف السيارة (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

بإمكان نظام PA تحديد ما إذا كانت مساحة التوقف الموازية كبيرة بشكل كاٍف 

لصف سيارتك والتحكم في عجلة القيادة لصف السيارة داخل هذه المساحة. 

ويمكنه أيًضا المساعدة في صف السيارة في مساحة بين عمودين.

لتمكين نظام مساعدة صف السيارة الذكي، اضغط على زر <CAMERA> (الكاميرا) في وحدة 

NISSAN CONNECT واضغط على  في شاشة عرض IAVM. اتبع اإلرشادات المبّينة على 
.IAVM شاشة عرض

بمجرد عرض أيقونة التوجيه AUTO (تلقائي)، يتحكم النظام في عجلة 

القيادة فقط، وتحتاج إلى التحكم في سرعة السيارة والفرملة بنفسك. 

إذا قمت بالتحكم في عجلة القيادة أثناء التوجيه التلقائي، فسيتم إلغاء 

تشغيل وظيفة التوجيه التلقائي.

عندما يكون وضع صف السيارة في مساحة بين عمودين مطلوًبا، اضغط على رمز 

.IAVM صف السيارة في مساحة بين عمودين في شاشة عرض

للحصول على تفاصيل كاملة حول تشغيل نظام PA، ارجع إلى دليل مالك السيارة.

MODPA

نظام التحكم في الهيكل (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يساعد نظام التحكم في الهيكل على تقديم تجرية قيادة مريحة وتحسين 

أداء التعامل مع السيارة من خالل إدارة حركة الهيكل عن طريق ضبط 

ضغط الفرامل وعزم المحرك، لو كان ذلك مطلوًبا. ويمكن ضبط نظام 

التحكم في الهيكل على ON/OFF (تشغيل/إيقاف) من خالل شاشة 

عرض معلومات السيارة.

 Chassis Control عند تشغيل نظام التحكم في الهيكل وتحديد وضع

 Intelligent (التحكم في الهيكل) في كمبيوتر الرحلة، يتم عرض شاشة
Ride Control (التحكم الذكي في القيادة) على شاشة عرض معلومات 

السيارة.

نظام تحذير السائق الذكي (IDA) (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

يتعرف نظام IDA على أسلوب قيادتك أثناء أول ٢٠ دقيقة من الرحلة. 

وبعد ذلك، يراقب هذا النظام طريقة التوجيه ويقوم بتحذيرك إذا اكتشف 

انخفاض مستوى يقظتك.

 [Settings] أو إلغاء تنشيطه من خالل قائمة IDA يمكن تنشيط نظام

(اإلعدادات).
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مستوى يقظة آخذ في  مستوى يقظة طبيعي

االنخفاض

مستوى يقظة منخفض
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التحكم في وضع الدفع الرباعي

ُيستخدم مفتاح تحديد وضع الدفع الرباعي (٤WD)، الموجود في وحدة التحكم المركزية، لالختيار من بين وضع الدفع الثنائي (٢WD) أو وضع AUTO (تلقائي) أو وضع LOCK (القفل) 

(الخاص بالدفع الرباعي ٤WD)، وفًقا لظروف القيادة.

 •.<٢WD> ٤ إلى الموضعWD ٢، أدر مفتاح اختيار الوضعWD لتحديد وضع

لتحديد وضع AUTO (تلقائي)، أدر المفتاح إلى الموضع <AUTO> (تلقائي).• 

 لتحديد وضع LOCK (القفل) (الخاص بالدفع الرباعي ٤WD)، أدر مفتاح تحديد الوضع ٤WD إلى وضع <LOCK> (القفل) بينما تكون سرعة • 

 LOCK (القفل). إللغاء تعشيق وضع LOCK السيارة أقل من ٤٠ كم/ساعة. يعود المفتاح إلى الموضع المركزي عندما يتم تنشيط وضع

(القفل) والرجوع إلى وضع AUTO (تلقائي)، أدر المفتاح مرة أخرى إلى وضع <LOCK> (القفل) ثم حرره.

استخدم الجدول التالي كمرجع لتحديد وضع القيادة المناسب.

4WD العجالت الداخلة في عملية القيادةوضع الدفع الرباعي

ضوء مؤشر وضع 

4WD ظروف القيادةالدفع الرباعي

2WD

للقيادة على الطرق الجافة الممهدة.ينطفئالعجالت األمامية

AUTO

يتغير توزيع العزم على العجالت األمامية والخلفية تلقائًيا، حسب ظروف الطريق. تتراوح 

.(4WD) 50:50و (2WD) 100:0 نسبة توزيع العزم بين المحور األمامي والخلفي بين

للقيادة على الطرق الممهدة أو الزلقة. هذا هو 

الوضع الموصى به للقيادة العادية/اليومية.

LOCK (قفل)

العجالت األمامية والخلفية
/

للقيادة على الطرق الوعرة.

يتغير وضع LOCK (القفل) إلى الوضع AUTO (تلقائي) تلقائًيا عند زيادة سرعة السيارة بشدة أو عندما تكون سرعة السيارة أعلى من 40 كم/ساعة تقريًبا. ينطفئ ضوء مؤشر وضع 4WD LOCK. يؤدي 

إيقاف تشغيل اإلشعال إلى إلغاء وضع LOCK (القفل) تلقائًيا.
مالحظة:
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في حالة الطوارئ

اإلطار المفرغ

 

 تجد اإلطار االحتياطي واألدوات والمرفاع في . ١

المكان الموضح في الشكل.

 ضع المرفاع أسفل نقطة الرفع كما هو موضح . ٢

في الشكل.

  حرك المرفاع ألعلى بتدويره أوًال بيديك.. ٣

أرِخ صواميل العجالت قليًال، ثم ارفع السيارة إلى أن تصبح العجلة محررة تماًما عن مالمسة . ٤

األرض.

أزل صواميل العجلة وأزلها.. ٥

ضع اإلطار االحتياطي وأحكم ربط صواميل العجلة بقدٍر . ٦

متساٍو بالتسلسل A-B-C-D كما هو موضح في الشكل.

أنزل السيارة حتى يلمس اإلطار األرض. بعدئٍذ، أحكم ربط . ٧

.A-B-C-D صواميل العجالت بنفس التسلسل

اخفض السيارة بالكامل وخزن اإلطار المفرغ والمرفاع . ٨

واألدوات في الحقيبة.

بدء التشغيل بكابل توصيل

لبدء تشغيل السيارة باستخدام بطارية معززة أو بطارية من 

سيارة أخرى، اتبع اإلجراء الموضح التالي.

إذا كانت البطارية المعززة في سيارة أخرى، فاجعل السيارتين في مكان يجعل البطاريتين . ١

قريبتين من بعضهما. ال تسمح بمالمسة السيارتين لبعضهما.

اضغط على دواسة الفرامل وحرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع P (توقف). قم بإيقاف . ٢

تشغيل جميع األنظمة الكهربائية غير الضرورية.

قم بتوصيل كابالت التوصيل بالترتيب A-B-C-D الموضح في الرسم.. ٣

ابدأ تشغيل محرك السيارة المعززة واستمر في تشغيله لعدة دقائق.. ٤

احتفظ بسرعة محرك السيارة ذات البطارية المعززة عند قرابة ٢٠٠٠ دورة/دقيقة وابدأ تشغيل . ٥

محرك السيارة التي تريد بدء تشغيلها بكابل توصيل.

٦ . .D-C-B-A بعد بدء تشغيل المحرك، افصل الكابل السالب ثم الكابل الموجب بالتسلسل
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بدء تشغیل السیارة بكابل توصیل سیارة مساعدة
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nissan-me.com facebook.com/NissanMENissanME/NissanMiddleEast/nissanmiddleeast@

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.




