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الدليل المرجعي السريع
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الفهرس المصور

ير غطاء فتحة تعبئة الوقود   مقبض تحر

  التزود بالوقود - صفحة ١١– 

اع ضبط عجلة القيادة   ذر

  ضبط عجلة القيادة - صفحة 8– 

آة الباب الخارجي   مفاتيح ضبط مر

  ضبط مرآة الباب الخارجي - صفحة 8– 

 مفاتيح التحكم فى لوحه العدادات

 مفاتيح التحكم فى لوحه العدادات - صفحة ١0– 

  مفتاح المصابيح األمامية

  المصابيح األمامية والمّساحات - صفحة 8– 

  شاشة معلومات السيارة

  إيقاف تشغيل وضع فّك القفل االنتقائي - صفحة 7– 

  شاشة معلومات السيارة - صفحة ١0– 

  كمبيوتر القيادة - صفحة ١0– 

  نظام السونار الخلفي - صفحة ١6– 

  ضوء مؤشر نظام المساعدة على صعود المرتفعات

  نظام المساعدة على صعود المرتفعات - صفحة ١7– 

المّساحات   مفتاح 

  المصابيح األمامية والمّساحات - صفحة 8– 

البلوتوث   نظام الصوت/المالحة/هاتف بتقنية 

  ضبط الساعة - صفحة ١١– 

  راديو AM/FM - صفحة ١3– 

  نظام الصوت/المالحة المدمج - صفحة ١3– 

  نظام المالحة - صفحة ١4– 

  نظام هاتف بتقنية البلوتوث - صفحة ١5– 

  توصيل الهاتف المحمول عبر البلوتوث - صفحة ١5– 

  بث الصوت عبر البلوتوث - صفحة ١6– 

  شاشة الرؤية الشاملة ألبعاد السيارة/الرؤية الخلفية - صفحة ١7– 

ارة   نظام التحكم في درجة الحر

  نظام التحكم اليدوي في درجة الحرارة - صفحة ١2– 

  نظام التحكم األتوماتيكي في درجة الحرارة - صفحة ١2– 

  مزيل ضباب النافذة الخلفية - صفحة ١2– 

الملحقات   مدخالت 

  توصيل جهاز صوت خارجي أو وحدة ذاكرة - صفحة ١4– 

ر تشغيل المحرك   مفتاح إشعال بز

  بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الذكي - صفحة ٩– 

  بدء تشغيل المحرك عند نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي - صفحة ٩– 

  تسلسل مفتاح اإلشعال - صفحة ٩– 
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األبواب – فّك القفل والقفل باستخدام المفتاح الذكي

عد - تشغيل وضع فّك القفل االنتقائي
ُ
تشغيل نظام التحكم عن ب

يمكنك قفل األبواب وفّك قفلها باستخدام زر القفل  أو زر فّك القفل  بالمفتاح الذكي.

لفّك قفل األبواب والباب الخلفي:

 مفاتيح االنتظار ويتم فّك قفل باب  ▪
ٍ
اضغط على الزر  بالمفتاح الذكي؛ تومض حينئذ

السائق.

ى في غضون 30 ثانية، سيتم فّك قفل جميع األبواب والباب  ▪ اضغط على الزر  مرة أخر

الخلفي.

لقفل األبواب والباب الخلفي:

 مصباح التحذير من الخطر، وينطلق  ▪
ٍ
اضغط على الزر  بالمفتاح الذكي؛ يومض حينئذ

صوت البوق، كما يتم قفل جميع األبواب والباب الخلفي.

تشغيل المفتاح الذكي - تشغيل وضع فّك القفل االنتقائي

يتيح لك نظام المفتاح الذكي قفل األبواب/الباب الخلفي وفّك قفلها بدون استخدام المفتاح 

 فعال، ولكن ُيشترط وجود المفتاح الذكي في نطاق التشغيل وضبط ]مفتاح الباب 
ٍ

بشكل

الخارجي[ على الوضع ON من قائمة ]إعدادات السيارة[ في شاشة معلومات السيارة.

لفّك قفل األبواب والباب الخلفي، اضغط على المفتاح بمقبض الباب أو الباب الخلفي لفّك 

ى في غضون 30  قفل الباب أو الباب الخلفي المناظر له. اضغط على المفتاح المختص مرة أخر

ثانية لفّك قفل األبواب المتبقية أو الباب الخلفي.

لقفل السيارة، ما عليك سوى الضغط على المفتاح بمقبض الباب أو الباب الخلفي: تومض 

 مصابيح التحذير من الخطر، وينطلق صوت البوق، كما يتم قفل جميع األبواب والباب 
ٍ
حينئذ

الخلفي.

وضع فّك القفل االنتقائي

من قائمة ]إعدادات السيارة[ في شاشة معلومات السيارة، يمكنك تحديد ضبط ]فّك قفل 

.OFF أو ON انتقائي[ على

عد بالمفتاح  ▪
ُ
عند ضبط هذا الوضع على ON وفّك قفل األبواب باستخدام زر التحكم عن ب

ى على هذا الزر لفّك  الذكي، يتم فّك قفل باب جانب السائق فقط. ويلزم الضغط مرة أخر

ى والباب الخلفي. قفل األبواب األخر

عند ضبط هذا الوضع على ON وفّك قفل األبواب/الباب الخلفي باستخدام المفتاح  ▪

الموجود بمقبض الباب/الباب الخلفي، يتم فّك قفل الباب المناظر أو الباب الخلفي. ويؤدي 

ى على المفتاح الموجود بمقبض الباب/الباب الخلفي إلى فّك قفل األبواب  الضغط مرة أخر

ى/الباب الخلفي. األخر

 واحد بعد  ▪
ٍ

عند ضبط هذا الوضع على OFF، يتم فّك قفل جميع األبواب والباب الخلفي في آن

عد بالمفتاح الذكي، أو عند الضغط على المفتاح 
ُ
ّفك قفل السيارة باستخدام زر التحكم عن ب

الموجود بمقبض الباب أو الباب الخلفي.
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أقفال األبواب الخلفية لتأمين سالمة األطفال

تحول وظيفة قفل األبواب الخلفية لتأمين 

سالمة األطفال دون فتح األبواب الخلفية 

من الداخل.

لتمكين وظيفة قفل األبواب الخلفية لتأمين 

سالمة األطفال، انقل الذراع الموجود على 

.>LOCK< حافة كل باب خلفي إلى الوضع

ضبط المقعد

  حّرك القضيب الموجود أسفل المقعد إلى األعلى لضبط المقعد في اتجاه أفقي.

  حّرك المقبض لضبط زاوية ظهر المقعد.

  ادفع/حّرك المقبض لضبط ارتفاع المقعد )مقعد السائق فقط(. 

LOCK

إيقاف تشغيل وضع فّك القفل االنتقائي

يتم تشغيل وضع فّك القفل االنتقائي بشكل افتراضي. وإليقاف تشغيل وضع فّك القفل 

 واحد عند فّك قفل السيارة(، اتخذ 
ٍ

االنتقائي )يتم فّك قفل جميع األبواب والباب الخلفي في آن

الخطوات التالية:

 باستخدام مفتاحي السهم األيسر أو األيمن  في عجلة . ١

القيادة، حدد قائمة ]اإلعدادات[ من شاشة معلومات 

السيارة، واضغط على ]OK[  للدخول في قائمة 

]اإلعدادات[.

 من قائمة ]اإلعدادات[، حدد ]إعدادات السيارة[ باستخدام . 2

مفتاحي سهم ألعلى/ألسفل في عجلة القيادة، ثم 

.]OK[ اضغط على

 من قائمة ]إعدادات السيارة[، حدد ]القفل[، ثم اضغط . 3

.]OK[ على

 حدد ]فّك قفل انتقائي[ واضغط على ]OK[ لضبط وضع . 4

فّك القفل االنتقائي على OFF. وسوف ينطفئ ضوء 

مؤشر الوضع ]فّك قفل انتقائي[.

OK

545.2 km

مساعدة السائق

ساعة

صيانة

TPMS إعدادات
إعدادات السيارة

ضبط الشاشة الخاص

145 km0 1

11:15

1/2

C21

545.2 km

اإلضاءة

المّساحات

القفل

مؤشر االنعطاف

0 1

11:15 C21

إعدادات السيارة

145 km

545.2 km

مفتاح الباب الخارجي

بوق جوابي

فّك قفل انتقائي

0 1

11:15 C21

القفل

ON

ON

ON

145 km
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المصابيح األمامية والمّساحات

نظام اإلضاءة األتوماتيكي )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

عند ضبط مفتاح اإلضاءة على الوضع >AUTO<، يتم تشغيل إضاءة السيارة وإيقاف 

تشغيلها أتوماتيكًيا، بناًء على ظروف اإلضاءة.

أضواء الضباب )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

لتشغيل أضواء الضباب، أدر الحلقة 

الداخلية الخاصة بمفتاح اإلضاءة 

والمصابيح األمامية مضيئة.

مّساحات الزجاج األمامي

اضغط على مفتاح المّساحات لتحديد الفاصل الزمني بين كل مسحة أو المسح المتواصل 

بسرعة منخفضة أو المسح المتواصل بسرعة عالية. لضبط طول الفاصل الزمني، أدر حلقة 

التحكم في الفواصل الزمنية إلى االتجاه المطلوب.

%40

أ = فاصل زمني طويل

ب = فاصل زمني قصير

ادفع المفتاح باتجاهك لتشغيل غاسلة 

الزجاج األمامي. تعمل المّساحات عدة مرات 

أثناء تشغيل غاسلة الزجاج األمامي.

المّساحة/الغاسلة الخلفية

أدر مفتاح المّساحات الخلفية في اتجاه عقارب الساعة لتحديد المسح بفواصل زمنية أو 

المسح المتواصل. ادفع مفتاح المّساحات باتجاهك لتشغيل غاسلة النوافذ الخلفية؛ 

وستعمل المّساحة الخلفية عدة مرات أثناء تشغيل الغاسلة.

OFF

أ

ب

ضبط مرآة الباب الخارجي

ى أو اليمنى باستخدام  لضبط مرآتي الباب الخارجيتين، حدد أواًل المرآة اليسر

. مفتاح التحديد 

اضبط المرآة المحددة من خالل الضغط على المفتاح  حسب المطلوب.

ضبط عجلة القيادة

يمكن إمالة عجلة القيادة وضبطها من خالل عمود التلسكوب، 

كما هو موضح في الرسم.

لضبط عجلة القيادة في أحد االتجاهين:

 اضغط على  ذراع القفل. ▪

 اضبط عجلة القيادة حسب المطلوب ▪

اضغط على ذراع القفل العلى  لقفل عجله القيادة. ▪



٩

بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الذكي

يتيح لك نظام المفتاح الذكي بدء تشغيل المحرك وإيقاف تشغيله بدون إخراج المفتاح الذكي 

من جيبك أو محفظتك.

لبدء تشغيل المحرك:

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

 اضغط على دواسة الفرامل وعلى الزر  ▪

 >ENGINE START/STOP<. وسيقوم 

موتور بدء الحركة بتشغيل المحرك.

▪  >ENGINE START/STOP< حرر زر 

بمجرد بدء تشغيل المحرك.

إليقاف تشغيل المحرك:

أوقف السيارة وحّرك ذراع تغيير السرعة إلى الوضع P )توقف(. ▪

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

بدء تشغيل المحرك عند نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي

 عند نفاد شحن بطارية المفتاح الذكي، يظهر التحذير ]طاقة البطارية منخفضة[ 

 على شاشة معلومات السيارة. استبدل بطارية المفتاح الذكي في أقرب فرصة 

ا على بدء تشغيل المحرك بسبب نفاد   عند ظهور هذه الرسالة. إذا لم تعد قادًر

شحن بطارية المفتاح الذكي، فاتخذ الخطوات التالية:

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

اضغط على دواسة الفرامل. ▪

 قم بمالمسة مفتاح اإلشعال بزر دفع بالمفتاح  ▪

 الذكي، كما هو موضح في الرسم، وسينطلق 

صوت صافرة.

 بعد انطالق صوت الصافرة بخمس ثواني،  ▪

 اضغط على مفتاح اإلشعال، وسيبدأ تشغيل 

المحرك.

تسلسل مفتاح اإلشعال

ENGINE START/< عند الضغط بشكل متكرر على زر

STOP<، ولكن بدون الضغط على دواسة الفرامل، تتغير 
حالة اإلشعال بين ON وOFF. من الوضع OFF، عند فتح 

أحد األبواب، يتم الوصول إلى الوضع LOCK ومن خالله يتم 

قفل عجلة القيادة.

بطارية

المفتاح منخفضة

LOCK

OFF

ON
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شاشة معلومات السيارة )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

تعرض شاشة معلومات السيارة مقدار ثابت من البيانات لتختار منها:

 البيانات/القوائم التي يمكن اختيارها:

  عرض عداد سرعة دوران المحرك.

  عرض معلومات الصوت.

  عرض بيانات البوصلة/المالحة.

  عرض معلومات استهالك الوقود.

  عرض شاشات متنوعة لمعلومات السيارة: اتجاه السفر ومؤشر السرعة الرقمي 

ومعلومات كمبيوتر القيادة ومقياس درجة حرارة سائل التبريد وبيانات ضغط 

اإلطارات ومعلومات التحكم في الشاسيه.

  عرض أي تحذيرات و/أو إنذارات متوفرة.

  عرض قائمة ]اإلعدادات[.

  الوقت ودرجة حرارة الهواء الخارجي.

 مؤشر وضع عصا نقل الحركه او )السرعات( او )التروس(.

  مقياس الوقود، ومسافة القيادة التي يطلب بعدها التزود بالوقود وبيانات عداد 

المسافات/عداد مسافة الرحلة المزدوجة.

545.2 km0 1

11:15

6

1

2

C21

x1000r/min

145 km

مفاتيح التحكم فى لوحه العدادات

يمكن الدخول في القوائم المتوفرة في شاشة معلومات السيارة والتحكم فيها من خالل 

مفاتيح عجلة القيادة الموجودة في الجانب األيسر من عجلة القيادة.

  أزرار التحكم للتمرير بين القوائم في قوائم شاشة 

معلومات السيارة.

  ُيستخدم الزر >OK< لتأكيد االختيار.

  زر BACK: للرجوع إلى الشاشة السابقة أو إنهاء/

إلغاء عنصر في قائمة.

للتنقل بين البيانات التي يمكن تحديدها في شاشة معلومات 

السيارة، حدد العنصر المطلوب باستخدام مفتاحي السهم 

األيسر أو األيمن في عجلة القيادة.

اذا توفرت اكثر من صفحة فى قائمة العنصر المختار، فستتم 

أ في الجانب األيسر من  االشاره الى ذلك من خالل "النقاط" 

الشاشة.

اضغط على مفتاح سهم ألعلى/ألسفل في عجلة القيادة 

لعرض الصفحة السابقة أو التالية المتوفرة.

كمبيوتر القيادة

لعرض بيانات كمبيوتر القيادة، حدد قائمة  المعلومات في 

شاشة معلومات السيارة باستخدام مفتاحي سهم لليسار/

.>OK< لليمين في عجلة القيادة واضغط على

 استخدم مفتاحي سهم ألعلى/ألسفل في عجلة القيادة 

للتمرير بين الصفحات حتى يظهر ]كمبيوتر القيادة[.

OK

545.2 km

OFF النظام الصوتي

0 1

11:15 C21

0 km/h

N ENE

145 km

545.2 km

درجة حرارة سائل التبريد

50 130

0 1

11:15 C21

145 km

545.2 km

OFF النظام الصوتي

0 1

11:15 C21

0 km/h

N ENE

145 km

545.2 km

كمبيوتر القيادة

المتوسط

13.1 km/l
66 km/h

999.9 km
19.18 

القيادة

0 1

11:15 C21

إعادة تشغيل

1 2

145 km

4

1 2

3

1
2

3

أ



١١

التزود بالوقود

يظهر مقياس الوقود في شاشة معلومات السيارة عند 

تشغيل اإلشعال. عند القيادة على مرتفعات/منحدرات أو 

منعطفات دائرية، يتحرك الوقود في الخزان. وقد يؤثر ذلك 

على مستوى الوقود المبّين في مقياس الوقود أو المعلومات 

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

يذكرك رمز مضخة الوقود المعروض بجانب مقياس الوقود بوجود غطاء فتحة تعبئة الوقود 

على يسار السيارة.

لفتح غطاء فتحة تعبئة الوقود وتخزين غطاء خزان الوقود أثناء التزود بالوقود:

بعد التزود بالوقود، ركّب غطاء خزان الوقود، وأدره حتى تسمع صوت تكة.

0 1
فيما يلي البيانات التي تظهر في شاشة كمبيوتر القيادة:

متوسط استهالك الوقود والسرعة منذ آخر مرة تمت فيها إعادة ضبط كمبيوتر القيادة. ▪

المدة والمسافة اإلجمالية للقيادة منذ آخر مرة تمت فيها إعادة ضبط كمبيوتر القيادة. ▪

إلعادة ضبط كمبيوتر القيادة، اضغط على المفتاح >OK< في عجلة القيادة أثناء عرض بيانات 

كمبيوتر القيادة.

ضبط الساعة

يتم ضبط الساعة تلقائًيا، ومع ذلك، يمكن ضبطها يدوًيا من خالل قائمة ]اإلعدادات[ في 

وحدة الصوت/المالحة.

لضبط الساعة يدوًيا: 

اضغط على زر >اإلعدادات< في وحدة الصوت/المالحة  ▪

وحدد ]النظام[ من قائمة ]اإلعدادات[.

حدد ]الساعة/التاريخ[ من شاشة ]النظام[. ▪

 تحديد/ضبط العناصر التالية:
ٍ
يمكن حينئذ

تنسيق التاريخ/الوقت. ▪

 وضع الساعة: يدوي: لضبط الوقت يدوًيا، تلقائي: لضبط الوقت تلقائًيا. ▪

 تمكين/تعطيل التوقيت الصيفي. ▪

 المنطقة الزمنية. ▪

17:15اإلعدادات

الصوت

الهاتف
والبلوتوث

النظام المالحة



١2

نظام التحكم اليدوي في درجة الحرارة

إزالة التجمد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي

▪ . أدر قرص التحكم في تدفق الهواء  إلى الوضع 

 إضاءة مصباح المؤشر الموجود في  ▪
ٍ
تأكد من تحديد وضع تدوير الهواء الخارجي: ينبغي حينئذ

. الزر 

أدر قرص التحكم في سرعة المروحة  إلى وضع سرعة مروحة عالية. ▪

أدر قرص التحكم في درجة الحرارة  إلى وضع درجة حرارة مرتفعة. ▪

للتمتع بأفضل أداء إلزالة التجمد/إزالة الضباب، اضغط على زر >A/C<  لتشغيل تكييف  ▪

 يضيء مصباح المؤشر الموجود في المفتاح.
ٍ
الهواء؛ وحينئذ

مزيل ضباب النافذة الخلفية

إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، اضغط على مزيل ضباب النافذة الخلفية  في لوحة 

التحكم في درجة الحرارة. سوف يضيء مصباح المؤشر الموجود في المفتاح. يتم إيقاف 

تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية أتوماتيكًيا بعد ١5 دقيقة.

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

A/C

نظام التحكم األتوماتيكي في درجة الحرارة

)AUTO إزالة التجمد/إزالة الضباب عن الزجاج األمامي )الوضع

اضغط على زر >ON  OFF<  لتشغيل نظام التحكم في درجة الحرارة. ▪

اضغط على قرص >AUTO<  لتحديد الوضع AUTO، وسوف يضيء مصباح المؤشر  ▪

الموجود في المفتاح.

. سوف ُيضيء مصباح المؤشر  ▪  FRONT  اضغط على مفتاح إزالة التجمد/إزالة الضباب 

الموجود في المفتاح. يتم تشغيل تكييف الهواء أتوماتيكًيا عندما تكون درجة الحرارة 

المحيطة أعلى من -2 درجة مئوية، كما يضيء مصباح المؤشر الموجود في تكييف الهواء 

. يتم تحديد وضع تدوير الهواء النقي أتوماتيكًيا: وينطفئ مصباح المؤشر الموجود في 

. مفتاح وضع إعادة تدوير الهواء 

 للتمتع بأفضل أداء إلزالة التجمد/إزالة الضباب، أدر قرص التحكم في سرعة المروحة   ▪

إلى وضع سرعة مروحة عالية وحدد درجة حرارة مرتفعة باستخدام قرص التحكم في درجة 

. الحرارة 

 عندما يكون الزجاج األمامي نظيًفا، اضغط على مفتاح إزالة التجمد/إزالة الضباب عن الزجاج  ▪

. يعود نظام التحكم في درجة الحرارة إلى اإلعدادات السابقة. األمامي 

مزيل ضباب النافذة الخلفية

إلزالة الضباب عن النافذة الخلفية، اضغط على مزيل ضباب النافذة الخلفية  في لوحة 

التحكم في درجة الحرارة. سوف يضيء مصباح المؤشر الموجود في المفتاح. يتم إيقاف 

تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية أتوماتيكًيا بعد ١5 دقيقة.

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

ON OFF

AUTO
PUSH PUSH

A/C

FRONT REAR

MAX

61 2

3 45

61

2 3 4 5



١3

راديو AM/FM )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

.)AMو FM2و FM1( ١  اضغط للتبديل بين موجات الراديو

2  شاشة العرض

 ID3 ي تشغيله )إذا كان المقطع به عالمات 3  اضغط لعرض معلومات حول المقطع الجار

للمعلومات الموسيقية(.
4  اضغط للوصول إلى قائمة الهاتف أو قبول مكالمة واردة.

5  اضغط على >OK< لتأكيد اختيار في قائمة، وأدر قرص >MENU< للتمرير بين عناصر قائمة 

أو لضبط ترددات البث يدوًيا.
6  اضغط للرجوع إلى شاشة سابقة أو إلغاء اختيار في قائمة.

7  زر المحطات مسبقة الضبط 6: اضغط مطواًل لتخزين تردد بث كمحطة مسبقة الضبط، 

واستخدم الزر A-Z لإلدخال األبجدي.
8  اضغط للتبديل بين أوضاع اإلضاءة النهارية/الليلية.

٩  أزرار المحطات مسبقة الضبط 3 و4 و5: اضغط مطواًل لتخزين تردد بث كمحطة مسبقة 

الضبط.
١0  الزران SEEK/TRACK: اضغط ضغطة قصيرة لتغيير تردد الراديو درجة واحدة أو حدد 

المقطع السابق أو التالي في جهاز خارجي موصول. اضغط مطواًل لضبط محطة راديو 
تلقائًيا أو إلجراء تقديم/ترجيع سريع لمقطع في جهاز خارجي موصول.

١١  زر المحطات مسبقة الضبط 2: اضغط مطواًل لتخزين تردد بث كمحطة مسبقة الضبط، 

زر >MIX<: اضغط على هذا الزر لمزج مقاطع في جهاز خارجي موصول.
١2  زر المحطات مسبقة الضبط ١: اضغط مطواًل لتخزين تردد بث كمحطة مسبقة الضبط، 

واضغط على الزر >RPT<: اضغط على هذا الزر لتكرار مقاطع أو ألبومات في جهاز خارجي 
موصول.

١3  اضغط للوصول إلى قائمة ]اإلعدادات[ لتكوين اإلعدادات ذات الصلة بـ ]الراديو[ و]الصوت[ 

و]الساعة[ و]اللغة[ و]البلوتوث[.
١4  اضغط لضبط وحدة الصوت على ON/OFF، وأدره لضبط مستوى الصوت.

.AUX أو USB ١5  اضغط لتحديد التشغيل من جهاز خارجي موصول عبر مدخل

OK

VOL MENU

نظام الصوت والمالحة المدمج )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

١   اضغط لعرض شاشة االتصال الهاتفي أو لقبول مكالمة واردة.

.FMو AM اضغط للتحديد بين موجات الراديو >FM  AM<  2

CD 3   اضغط إلخراج أسطوانة

4   فتحة بطاقة SD لخرائط نظام المالحة.

MAP<  5< اضغط لعرض الخريطة على الشاشة.

NAV<  6< اضغط لتحديد قائمة المالحة.

INFO<  7< اضغط لعرض شاشة المعلومات

ي والليلي. 8   اضغط للتبديل بين وضع العرض النهار

٩  >SETUP< اضغط لتحديد قائمة ]اإلعدادات[.

١0  >BACK< اضغط للرجوع إلى شاشة سابقة أو إلغاء اختيار.

١١   >ZOOM/>OK  أدره لضبط محطة راديو أو للتمرير بين خيارات قائمة أو للتكبير/للتصغير 

في خريطة. اضغط لتأكيد اختيار في قائمة.

/VOL< اضغط لضبط وحدة الصوت على ON/OFF، وأدره لضبط مستوى الصوت. <  ١2

١3  >CAMERA< اضغط لعرض وضعي الرؤية الخلفية/الرؤية الشاملة ألبعاد السيارة.

١4  اضغط لبدء الضبط من الترددات العالية إلى المنخفضة أو المنخفضة إلى العالية أو لتغيير 

مقطع في أسطوانة CD أو جهاز خارجي موصول عبر مدخالت الملحقات.

.CD اضغط لتحديد وضع تشغيل أسطوانة >CD<  ١5

١6  >AUX< اضغط لتحديد التشغيل من جهاز خارجي موصول.

FM ● AM

AUXCD NAV

MAP

SETUP

INFO

BACK

OK

6

1
2

3

4

5

13

7

8

9

10

1112

15

14

6

1 2

3 4

5

13

7

8 9

10

1112

15

14

16



١4

في شاشة ]البحث عن وجهات خاصة[، حدد ]باالسم[  ▪

 لتمكين إدخال كلمة أساسية من اختيارك للبحث عنها.

في حالة تحديد ]بالفئة[، يمكنك االختيار من قائمة 

فئات.

أدخل الكلمة األساسية المطلوبة في شريط  ▪

، يبدأ النظام 
ٍ
البحث واضغط على ]موافق[. وحينئذ

البحث عن وجهات خاصة مطابقة لكلمة البحث 

األساسية بالقرب من موقعك الحالي.

من شاشة نتائج البحث، حدد موقعك المطلوب.  ▪

توفر الشاشة التالية تفاصيل حول الوجهة المحددة.

اضغط على مفتاح ]بدء[ لبدء حساب طول الطريق  ▪

حتى الوصول إلى الوجهة. يؤدي الضغط على مفتاح 

]الخريطة[ إلى عرض وجهتك على الخريطة.

بعد حساب طول الطريق، تظهر شاشة المالحة  ▪

ويعلن النظام عن الجاهزية لنقلك إلى وجهتك.

البحث عن وجهات خاصة 17:15

باالسم

بالفئة

بحث موافق

١٢٣/أ.ب.ت

دبي مول

حذف

مسافة د

ظذ

( كطج(

ئ

ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح

ش س ي ب ل ا ت

ء ؤ ر ى ة و ز

ن م

نتيجة البحث دبي مول 17:15

دبي مارينا مول

موقف دبي مارينا مول

11.4 km

11.5 kmP

ي مركز تجار 17:15

دبي مارينا مول

ي مركز تجار

COMMUNITY 392

شارع المرسى

بدء خريطة اتصال Pg.

كتم الصوت

500m

10:10

P
10:18 am
1.4 km

قائمة

P

توصيل جهاز صوت خارجي أو وحدة ذاكرة

 تتمتع سيارتك بمنافذ مدخالت للملحقات 

)USB ومقبس JACK مقاس 3.5 ملم( 

في وحدة التحكم المركزية. وباستخدام هذه 

iPod/ المدخالت، يمكنك توصيل جهاز

iPhone أو مشّغل MP3 آخر أو وحدة ذاكرة 
بالنظام الصوتي في السيارة. اضغط على 

زر >AUX< أو >MEDIA< في وحدة الصوت 

لتحديد التشغيل من جهاز خارجي موصول.

نظام المالحة )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

للتعرف على التفاصيل الكاملة لجميع وظائف نظام المالحة، ُيرجى الرجوع إلى دليل مالك 

نظام المالحة المتوفر بشكل منفصل. يوضح المثال أدناه كيفية تشغيل النظام لالنتقال إلى 

ي باستخدام كلمة أساسية. وجهات خاصة )POI(، وفي هذه الحالة يتم البحث عن مول تجار

اضغط على زر >NAV< في وحدة الصوت/المالحة لعرض شاشة ]المالحة[. ▪

حدد ]وجهات خاصة[ من شاشة ]المالحة[. ▪

 حدد ]الموقع الحالي[ للبحث عن وجهات خاصة  ▪

بالقرب من موقعك الحالي.

AUX

المالحة 17:15

عنوان جديد

المنزل

الوجهات
السابقة

وجهات
خاصة

إلغاء التوجيه
نحو الوجهة

الصفحة التالية

وجهات خاصة 17:15

المواقف القريبة

نقاط مهمة
للتوقفات القصيرة

محطات الوقود
القريبة

الموقع
الحالي

ى في مدينة أخر وجهة خاصة
بمحيط الوجهة



١5

نظام هاتف بتقنية البلوتوث

تتمتع سيارتك بنظام هاتف بتقنية البلوتوث يتضمن المكونات التالية:

▪ ١ وحدة صوت/مالحة مدمجة بالسيارة 

2 في الجانب األيسر )مستوى الصوت( والجانب األيمن )الطلب/الطلب  ▪ مفاتيح تحكم 

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

3 في فرش سقف السيارة. ▪ ميكروفون 

يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة هواتف محمولة مختلفة بنظام الهاتف المزود بتقنية 

البلوتوث.

وقبل أن يمكنك استخدام نظام الهاتف الالسلكي، ينبغي توصيل )"إقران"( هاتفك المحمول 

بوحدة الهاتف المدمجة بالسيارة.

OK

FM ● AM

AUXCD NAV

MAP

SETUP

INFO

BACK

OK

توصيل الهاتف المحمول عبر البلوتوث

الطرز غير المزودة بنظام المالحة

اضغط على زر  في وحدة الصوت للوصول إلى قائمة  ▪

الهاتف.

 أدر قرص >MENU< لتحديد ]بلوتوث[ من القائمة 

وتأكد من تشغيل البلوتوث.

اضغط على الزر BACK للرجوع إلى القائمة السابقة  ▪

وحدد ]إقران جهاز[.

تظهر الرسالة ]أدخل رقم التعريف الشخصي 0000[.  ▪

 أدخل رقم التعريف الشخصي 0000 في غضون 60 ثانية 

في هاتفك المحمول.

 توصيل هاتفك بنظام الهاتف المدمج بالسيارة. عند تشغيل الوحدة في المرة  ▪
ٍ
يتم حينئذ

التالية، يتم توصيل هاتفك المحمول تلقائًيا.

الطرز المزودة بنظام المالحة

اضغط على زر >SETUP< في لوحة التحكم في وحدة الصوت/المالحة. ▪

المس مفتاح ]الهاتف والبلوتوث[ في شاشة  ▪

]اإلعدادات[.

إعدادات

إقران جهاز

بلوتوث

إعدادات

بلوتوث

إقران جهاز

أدخل رقم

60التعريف الشخصي

0000

اإلعدادات17:15

الصوت

الهاتف
والبلوتوث

النظام المالحة

١

2

3
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تأكد من ضبط البلوتوث على ]تشغيل[؛ يجب أن  ▪

يضيء مصباح مؤشر البلوتوث.

المس مفتاح ]توصيل جهاز جديد[ في الشاشة. ▪

الهاتف المحمول: تظهر الرسالة التالية: ]يرجى بدء  ▪

التوصيل مع MYCAR بواسطة جهاز بلوتوث. أدخل 

١234 كرمز عند طلبه[. 

يعرض النظام الرسالة ]أكد في جهاز بلوتوث الخاص  ▪

بك أن رقم XXXXXX  PIN يظهر على الشاشة[. 

في حالة ظهور رقم PIN على هاتفك المحمول، حدد 

]توصيل[ إلكمال عملية التوصيل.

بث الصوت عبر البلوتوث )الطرز المزودة بنظام 

المالحة(

يمكنك تشغيل الموسيقى من جهاز صوت مزود بتقنية البلوتوث )أي جهاز iPhone أو جهاز 

آخر متوافق( من خالل ميزة البلوتوث في النظام الصوتي بالسيارة. وإلجراء ذلك:

ل جهاز الصوت بالنظام الصوتي بالسيارة. اتبع الخطوات ذاتها الموضحة في توصيل  ▪
ِ

ص

الهاتف المحمول عبر البلوتوث.

عند التوصيل، اضغط بشكل متكرر على زر AUX في وحدة الصوت/المالحة حتى يظهر  ▪

]صوت بلوتوث[.

▪  
ٍ
حدد المسار المطلوب تشغيله على جهاز صوت بتقنية البلوتوث، وسيتم تشغيله حينئذ

من خالل النظام الصوتي بالسيارة.

إعدادات الهاتف والبلوتوث 17:15

تشغيل

توصيل جهاز جديد

اختر الجهاز الموصل

احذف الجهاز الموصل

بلوتوث

إعدادات الهاتف والبلوتوث 17:15

تشغيل

توصيل جهاز جديد

اختر الجهاز الموصل

احذف الجهاز الموصل

بلوتوث

إلغاء

ُيرجى بدء التوصيل مع MYCAR بواسطة جهاز 

بلوتوث. أدخل ١٢٣٤ كرمز عند طلبه

إعدادات الهاتف والبلوتوث 17:15

تشغيل

توصيل جهاز جديد

اختر الجهاز الموصل

احذف الجهاز الموصل

بلوتوث

 PIN أكد في جهاز بلوتوث الخاص بك أن رقم

٧٥٢٩٨٤ يظهر على الشاشة.

نظام السونار الخلفي )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

توجد بالسيارة مستشعرات بالموجات فوق الصوتية في المصد الخلفي لقياس المسافة 

بين المصد الخلفي وأي عائق عند رجوع السيارة للخلف. يعمل هذا النظام أتوماتيكًيا عند تحديد 

ترس الرجوع للخلف )R(. بتحديد ترس الرجوع للخلف، يتم عرض منظر علوي للسيارة في 

شاشة معلومات السيارة. وفي حالة اكتشاف جسم، يظهر موقعه على الشاشة وينطلق 

صوت نغمة متقطع. وفي حالة اقتراب السيارة من هذا الجسم، يتكرر تشغيل النغمة بشكل 

أكثر حتى تصبح نغمة مستمرة عندما تكون المسافة من هذا الجسم صغيرة جًدا.

إليقاف تشغيل وظيفة نغمة التحذير مؤقًتا، اضغط على الزر >OK< في الجانب األيسر من 

عجلة القيادة.

Average

OK

545.2 km0 1

11:15 C21

OFF

Parking Sensor

1/2

R

145 km
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شاشة الرؤية الشاملة ألبعاد السيارة/الرؤية الخلفية )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

 يساعدك نظام الرؤية الخلفية أو الرؤية الشاملة ألبعاد 

 السيارة على المناورة بسيارتك من خالل اكتشاف أي جسم 

خلف سيارتك، عند ركن السيارة مثاًل.

 .)R( يعمل النظام أتوماتيكًيا عند تحديد ترس الرجوع للخلف 

 وباإلضافة إلى ذلك، يعمل نظام شاشة الرؤية الشاملة ألبعاد 

 )D( السيارة عند ضبط ذراع تغيير السرعة على وضع القيادة 

 بسرعات أقل من ١0 كم/ساعة. يمكنك أيًضا تفعيل النظام 

 يدوًيا أو تغيير طريقة  عرض نظام شاشة الرؤية الشاملة 

 >CAMERA< ألبعاد السيارة من خالل الضغط على زر 

في وحدة الصوت/المالحة.

يمكن تحديد الصور المقسمة التالية في شاشة الرؤية الشاملة ألبعاد السيارة:

- منظر أمامي/نظرة عامة )منظور عين الطائر(

- منظر أمامي/منظر للجانب األمامي

- منظر خلفي/نظرة عامة )منظور عين الطائر(

- منظر خلفي/منظر للجانب األمامي

اكتشاف األجسام المتحركة

 تتمتع شاشة الرؤية الشاملة ألبعاد السيارة بوظيفة اكتشاف 

 األجسام المتحركة )MOD(. يتحول مؤشر MOD في 

 .MOD الشاشة إلى اللون األزرق لإلشارة إلى تشغيل وظيفة 

 في حالة اكتشاف جسم متحرك، يظهر إطار أصفر اللون 

 حول صورة الكاميرا حيث تم اكتشاف الهدف وينطلق صوت 

صافرة للتحذير بشأن اكتشاف جسم متحرك.

MOD MOD

إتخاذ احتياطات السالمة قبل المناورة

 شاشة مقسمة: 

منظر أمامي/نظرة عامة )منظور عين الطائر(

MOD MOD

إتخاذ احتياطات السالمة قبل المناورة

 شاشة مقسمة: 

منظر خلفي/نظرة عامة )منظور عين الطائر(

نظام المساعدة على صعود المرتفعات )إذا كانت السيارة مزودة بذلك(

يحافظ نظام المساعدة على صعود المرتفعات على الضغط على الفرامل حتى ثانيتين 

بحد أقصى لمنع دحرجة السيارة عند تحرير دواسة الفرامل لمتابعة القيادة على مرتفعات أو 

منحدرات.

يعمل نظام المساعدة على صعود المرتفعات أتوماتيكًيا في الحاالت التالية:

تحريك ذراع تغيير السرعة إلى األمام )السيارة تصعد مرتفع( أو ترس الرجوع للخلف  ▪

)السيارة تنزل منحدر(،

إيقاف السيارة تمامًا على مرتفع باستخدام فرملة القدم، ▪

زاوية المنحدر أكبر من 3 درجات، ▪

إذا كان المنحدر شديد االنحدار بما يكفي لتشغيل نظام المساعدة على 

صعود المرتفعات، فسوف يضيء ضوء مؤشر نظام المساعدة على صعود 

المرتفعات في العداد.



١8

ئ في حالة الطوار

إطار مثقوب

 

 خذ اإلطار االحتياطي والمعدات والمرفاع . ١

المخزن أسفل أرضية صندوق السيارة 

الداخلية.

 ضع المرفاع أسفل نقاط الرفع كما هو . 2

موضح في الرسم.

 حّرك المرفاع ألعلى من خالل تدويره باليد.. 3

 صواميل العجالت، ثم ارفع السيارة من خالل المرفاع حتى ترتفع العجالت عن . 4
ِ

  أرخ

األرض.

 أزل صواميل العجالت، ثم أزل العجلة.. 5

 ركّب العجلة االحتياطية واربط صواميل العجالت . 6

بالتناوب وبالتساوي وفًقا للتسلسل أ-ب-ج-د 

الموضح في الرسم.

 أنزل السيارة حتى يلمس اإلطار األرض. وبعد ذلك، . 7

اربط صواميل العجالت بإحكام بنفس التسلسل 

أ-ب-ج-د.

 أنزل السيارة تمامًا، ثم خزن االطار المثقوب . 8

والمرفاع والمعدات في صندوق السيارة.

أ

ب

ج

د



١٩

بدء التشغيل بكابل توصيل

ى، اتبع اإلجراء  لبدء تشغيل سيارتك باستخدام البطارية المعززة أو بطارية في سيارة أخر

الموضح أدناه.

ى، ضع السيارتين بحيث تكون البطاريات قريبة . ١  إذا كانت البطارية المعززة في سيارة أخر

من بعضها. وال تسمح بمالمسة السيارتين لبعضهما.

 اضغط على فرامل التوقف وحّرك ذراع تغيير السرعة إلى وضع التوقف )P(. أوقف . 2

تشغيل جميع األنظمة الكهربائية غير الضرورية.

ل كابالت التوصيل بالتسلسل أ-ب-ج-د، كما هو موضح في الرسم.. 3
ِ

  ص

أ

ب

ج

د

سيارة يبدأ تشغيلها بكابل توصيل سيارة الدعم

ى واستمر في تشغيله لبضع دقائق.. 4   ابدأ تشغيل محرك السيارة األخر

ا وابدأ تشغيل محرك . 5
ً
ى على 2000 دورة في الدقيقة تقريب ت سرعة محرك السيارة األخر

ّ
  ثب

السيارة التي يبدأ تشغيلها بكابل توصيل.

 بعد بدء تشغيل المحرك، قم بحرص بفصل كابالت التوصيل بالتسلسل د-ج-ب-أ.. 6

مالحظة:  إذا لم تتبع إجراء بدء التشغيل بكابل توصيل الموضح أعاله، فقد يتعرض نظام الكمبيوتر الخاص 
للتلف. بالمحرك 
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لقد تم بذل العناية الالزمة للتأكد من ان محتوى هذا الكتيب صحيح حتى وقت الطباعة.

ات المذكوره  ق اللوسط تحتفظ بحقها فى تغيير مواصفات السيار وفقا لسياسة الشركه بخصوص التطوير المستمر لمنتجاتها, نيسان الشر

وضه فى هذا الكتيب بدون اخطار مسبق. والمعر

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


