


شكًرا على اختياركم JAC! يسعدنا مرافقتكم طوال فترة تمتعكم
بقيادة السيارة الرائعة وتقديم خدمات العناية المتكاملة.

!JAC نشكرك على اختيارك سيارة
نرحب بك كمالك لسيارة JAC S2. ونقدر حًقا ثقتك ودعمك. يختص هذا الدليل بجميع موديالت السيارة S2، ومع ذلك فإن بعض المعدات والمرفقات 

المقدمة في هذا الدليل قد ال تتوفر في موديل معين قمت بشرائه.
و]جل تمتعك بقيادة آمنة ومريحة لسيارتك الجديدة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

وسوف تقدم لك مراكز خدمة بعد البيع المعتمدة من شركة JAC جميع الخدمات وعمليات الصيانة الفعالة والمناسبة الخاصة بسيارتك. وفي حالة 
كان لديكم أية أسئلة أو آراء أو اقتراحات، ال تتردد في االتصال بنا في أي وقت.

وتحتفظ JAC بالحق في تغيير وتعديل محتويات هذا الدليل من دون إخطار مسبق. 
ونتيجة للتطوير المستمر في جودة المنتج والمستوى التقني، تعمل الشركة على التطوير والتعديل المستمر للمظهر والمواصفات الفنية وإمكانيات 
وتصميم هيكل هذه السيارة. وقد ال تتوافق الصور والبيانات والتوضيحات المقدمة في هذا الدليل مع الواقع الفعلي، كما أن ا]خطاء والتقصير وارد. 

لذلك، رجاًء تفهم موقفنا والتجاوز عن أي تقصير وعدم اعتباره سمة أساسية لتعامالتنا تستحق اتخاذ إجراءات قانونية. آملين تفهمكم لمجهوداتنا.

نضع نصب أعيننا تحسين درجة رضائك حيث أن هدفنا التفوق
وتقديم خدمات متخصصة والعمل على التطور المستمر.





معلومات المستخدم

تعليمات خاصة

المستخدم ا^ول

االســـــــــم:

العنــــــوان:

رقم الهاتف:

صندوق بريدى:

تاريخ الشـــراء:

المستخدم الثاني

االســـــــــم:

العنــــــوان:

رقم الهاتف:

صندوق بريدى:

تاريخ الشـــراء:

ينبغي التعامل مع هذا الدليل كجزء من سيارتك. إذا قررت بيع سيارتك، يرجى تسليم 
جميع الملحقات والوثائق إلى المالك الجديد.



 

يرجى استيعاب المعلومات التالية قبل قراءة هذا الدليل.

إن سالمتك وسالمة اyخرين هي مسئولية المالك الرئيسية من خالل قيادة السيارة على نحو آمن. 

ويتضمن هذا الدليل العديد من العالمات والرموز التي لها الدالالت التالية:

في حال عدم إتباعك التعليمات الواردة 
أو  سيارتك  تتعرض  قد  التنبيه،  جزء  في 
محتويات  إتباع  يرجي  ]ضرار.  معداتك 

التنبيه.

هذا  في  المذكورة  المعلومات 
الحماية  لتعليمات  تشير  الجزء 

البيئية أو توجيهات هامة.

التعليمات،  إتباعك  عــدم  حــال  في 
تعرض  أن  حقيقي  احتمال  هناك 
حياتك وحياة اyخرين للخطر.  يرجى 
ــارم بــالــمــحــتــويــات  ــصـ االلـــتـــزام الـ

المذكورة في التحذير.

تعني العالمة "يحظر القيام بذلك" أو "ال تسمح بحدوث ذلك"

تعني أن هذا ا�عداد / الجهاز / المعدة اختياري، يرجى مراجعة قائمة المواصفات المقدمة من شركة 
JAC أو الوكيل المعتمد للتأكد من أن سيارتك مزودة بهذا ا�عداد / الجهاز / المعدة أم ال.

تذكير:تنبيه:تحذير:



تعليمات خاصة

النقاط الخاصة بالصيانة:
يرجى مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل لتتعرف على نقاط وتعليمات الصيانة الصحيحة، خاصة في حالة قيادة السيارة 

في بيئة قاسية، حيث ستحتاج لمزيد من خدمات العناية والصيانة. بصفتك مالك السيارة، يتوجب عليك قراءة نقاط 
وتعليمات الصيانة المقدمة بواسطة شركة JAC بعناية. 

ال تقم بإجراء تعديالت على السيارة من طرفك:
.JAC ال تعد المكونات المعدلة في نطاق الضمان المقدم من شركة

قد تؤثر التعديالت على سالمة ومتانة وإمكانيات السيارة، لذلك ال تحاول عمل تعديالت على سيارتك تحت أي ظرف.

يحظر عمل تعديالت أو ضبط أو فك المصدات ا]مامية / الخلفية والرفرف والزجاج ا]مامي وأغطية ا�طارات وملحقات سقف 
السيارة وألواح أغطية التهوية من طرفك. وإال فمن الممكن أن يؤثر ذلك على نظام السالمة ووظائف السيارة، مما قد يؤدي 

إلى حوادث أو يتسبب في حريق أو أضرار أخرى. وال تتحمل شركة JAC أية مسئولية نتيجة لذلك.

احتياطات خاصة باستخدام الزيوت وزيوت التشحيم:
في حالة ا]ضرار التي تصيب المحرك أو نظام النقل نتيجة الستخدام وقود وزيوت تشحيم غير مطابقة للمواصفات، ال تقدم 
شركة JAC ضماًنا للجودة حتى خالل فترة الضمان. يرجى التأكد من استخدام الوقود وزيوت التشحيم المناسب والمطابق 

للمواصفات.



JAC يرجى استخدام قطع الغيار ا^صلية المقدمة من شركة

• ما هي قطع الغيار ا^صلية المقدمة من شركة JAC؟
تقدم  والتي  التصميم،  بنفس  السيارة  إنتاج  خط  في  المستخدمة  تلك  إلى  ا]صلية  الغيار  قطع  تشير 

أفضل ضمان سالمة للعمالء.

• لماذا يجب استخدام المكونات ا^صلية؟
ا]ضرار  أو  بالجودة  خاصة  مطالبات  أية  مقابل  ضماًنا  تقديم  أو  مسئوليات  أية   JAC شركة  تتحمل  ال 

التبعية نتيجة ل�ضرار التي تسبب استخدام قطع غيار منسوخة أو مقلدة أو غير أصلية.

.JAC يرجى التحديد الصحيح واختيار شراء قطع الغيار ا^صلية من إنتاج شركة •



yمرحًبا بك مالك

S2 لسيارة  
في بداية كل جزء، نقدم قائمة بمحتوياته للفحص والمراجعة من قبلك.
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كابينة القيادة
مقدمة عامة للكابينة

1 - مقبض الباب الداخلي

2 - ذراع تشغيل املصابيح

3 - عجلة القيادة متعددة الوظائف

4 - العدادات

5 - ذراع تشغيل املساحة

6 - الراديو

7 - مصباح االنتظار

8 - صندوق التابلوه

9 - لوحة مفاتيح التحكم مبكيف الهواء

10 - ذراع ناقل احلركة

11 - دواسة السرعة

12 - دواسة الفرامل

13 - دواسة القابض

14 - ذراع رفع غطاء احملرك

15 - مجموعة املفاتيح أسفل اجلانب األيسر

التشغيل

3



التشغيل
العدادات 

1 - عداد دورات املحرك
2 - مقياس الوقود

3 - مقياس درجة حرارة املاء 

4 - عداد السرعة
5 - زر إعادة الضبط / التصفير

6 - ضوء املؤشر
-7 زر ضبط الوقت

التشغيل
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عداد دورات المحرك

يظهر العداد بيانات عدد دورات املحرك. حلماية 
املحرك، توقف عن قيادة السيارة عندما يصل مؤشر 

العداد إلى املنطقة احلمراء.
فترة  أثناء  املرتفعة  املحرك  دورات  عــدد  جتنب 

التليني.
تعتمد نقطة بداية املنطقة احلمراء بعداد دورات 

املحرك على نوع املحرك.

عداد السرعة تذكير!

تنبيه:

احلالية  السيارة  سرعة  السرعة،  عــداد  يوضح 
حسب وحدة كم / الساعة.

التليني  بفترة  اخلاصة  للتعليمات  االنتباه  ويرجى 
الواردة يف جزء تعليمات القيادة.

• يساعد النقل إلى وضع النقل األعلى مبكًرا يف 
توفير استهالك الوقود وخفض الضوضاء.

• يتسبب عدد دورات املحرك املرتفع يف أضرار 
تخسر  سوف  لذلك  ونتيجة  باملحرك،  بالغة 

الضمان.
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مستوى مقياس الوقود ينخفض  عندما  املــؤشــر  ضــوء  يــضــيء 
الوقود املتبقي باخلزان إلى مستوى التحذير. يف هذه 
احلالة، يرجى التزود بالوقود من أقرب محطة بأسرع 

ما ميكن.
ســوف يــعــرض املــقــيــاس مــؤشــر مستوى الــوقــود 
التزود  عقب  ببطئ  االرتفاع  يف  يبدأ  حيث  اجلديد 

بالوقود.

(TEMP) مقياس درجة الحرارة

درجة   (TEMP) احلــرارة  درجــة  مقياس  يوضح 
مفتاح  تشغيل  بــعــد  املــحــرك  تــبــريــد  ســائــل  ــرارة  حــ

اإلشعال.
يف  احلــرارة  درجة  مقياس  مؤشر  يكون  أن  يجب 
منتصف العداد أثناء القيادة، إذا وصل إلى الدرجة 
ارتفاع  ذلك  يعني  املؤشر،  مصباح  وأضــاء  السابعة 
ــرارة ســائــل تــبــريــد املــحــرك عــن القيمة  درجـــة حــ
السيارة  إيــقــاف  عليك  يتوجب  عندئذ  الطبيعية. 
وإيقاف تشغيل املحرك وفتح غطاء املحرك لفحص 

مستوى سائل التبريد وسير التدوير عندما يبرد.

يوضح مقياس الوقود حجم الوقود املتبقي حالًيا 
توقف  عند  دقيًقا  املؤشر  يكون  الــوقــود.  خــزان  يف 
السيارة على أرض ممهدة، وعلى العكس من ذلك يف 
حالة الفرملة أو السرعة أو املنعطفات أو القيادة على 
الــطــرق الـــوعـــرة حــيــث يــتــفــاوت املــؤشــر ارتــفــاًعــا 
وانخفاًضا مبقدار درجتني.  سوف يعود املؤشر إلى 
وضعه الطبيعي عندما تستقر السيارة. يبدأ املؤشر 
يف االرتفاع عند تشغيل مفتاح اإلشعال. كذلك سويف 

تنبيه:
يكون  عندما  الــســيــارة  قــيــادة  جتنب  حـــاول   •
مستوى الوقود منخفض بشدة مما قد يتسبب 

يف توقف املحرك وأضرار للمحول احلفاز.
• يرجى استخدام وقود خالي من الرصاص # 

93 فأعلى.
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كمبيوتر الرحلة

1 - الساعة
2 - مقياس الوقود (8 درجات)

3 - عرض وضع النقل
4 - متوسط استهالك الوقود

5 - مقياس درجة احلرارة (8 درجات)
6 - ضوء مؤشر حالة األبواب

7 - التذكير بتغيير حركة النقل (النقل اليدوي)
8 - مسافة الرحلة واملسافة اإلجمالية

ــود عــطــل بــنــظــام الــتــبــريــد، يرجى  يف حــالــة وجـ
وخدمة  لفحص  املعتمد   JAC شركة بوكيل  االتصال 

السيارة.

يتم   LED شــاشــة  عــن  عــبــارة  الــرحــلــة  كمبيوتر 
اإللكترونية  التحكم  وحــدة  خــالل  مــن  بها  التحكم 
مثل  القيادة،  معلومات  أنواع  جميع  لعرض   (ECU)
الزمن، ومسافة الرحلة، وإجمالي املسافة املقطوعة، 
ومتوسط استهالك الوقود وخالفه، وذلك مبجرد بدء 
تشغيل مفتاح اإلشعال. بعد الفصل من البطارية، يتم 
املسافة  باستثناء  املسجلة  املعلومات  جميع  تصفير 

اإلجمالية.
أ ) السطر األول: الساعة لعرض الوقت احلالي.
ب ) السطر الثاني: متوسط استهالك الوقود

تشغيل  دون  مــن  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  مبجرد 
الوقود  استهالك  متوسط  الشاشة  تعرض  املحرك، 
آلخر رحلة، ومع تشغيل املحرك، يف حالة عدم وجود 
التحكم  وحدة  على  الوقود  استهالك  ملتوسط  إشارة 
الوقود  استهالك  متوسط  عرض  سيتم  اإللكترونية، 
سيعرض  اإلشــارة  وجــدت  إذا  أن  غير  رحلة.  آلخــر 
قيمة مــتــوســط اســتــهــالك الــوقــود احلــالــيــة. زمــن 

التحديث هو 5 ثواني.
ج ) السطر الثالث: املسافة اإلجمالية أو مسافة 

الرحلة الواحدة.
يتراوح نطاق الرحلة الواحدة بني 0 ~ 999,9 
كم مبعدل دقة 0,1 كم، بينما يتراوح نطاق املسافة 
اإلجمالية بني 0 ~ 999999 كم مبعدل دقة 0,1 

كم.

تذكير!

تنبيه:

• حاول جتنب عدد دورات املحرك املرتفعة أو 
زيادة التحميل بعد تشغيل السيارة للتو.

• ال تقم بفتح غطاء الرادياتير بينما املحرك لم 
التبريد  سائل  يندفع  قد  وإال  ساخًنا،  يــزل 
الساخن حتت الضغط ويسبب حروق. لذلك، 
املحرك  يبرد  حتى  االنتظار  عليك  يتوجب 

بالكامل ثم فتح غطاء الرادياتير.



التشغيل

8

بعد ذلك. يف حالة عدم القيام بأي عملية خالل 5 
ثواني، يتم تسجيل اخلروج تلقائًيا.

ــاود الــضــغــط ســريــًعــا عــلــى زر ضــبــط الــوقــت  عـ
الوميض،  يف  الرحلة  مسافة  قيمة  تبدأ  وعندها 
القيمة  تصفير  ضبط  زر  على  بالضغط  احتفظ 
الصفرية  للقيمة  تصل  حيث  ثانيتني)،   > (الــوقــت 
عملية  بأي  القيام  عدم  حالة  يف  الوميض.  ويتوقف 

خالل 5 ثواني، يتم تسجيل اخلروج تلقائًيا.
الوقت  ضبط  زر  على  أخرى  مرة  سريًعا  اضغط 
الوميض،  يف  اإلجمالية  املسافة  قيمة  تبدأ  عندها 
التصفير  ضبط  زر  على  بالضغط  احتفظ  عندئذ 
ويتم  التصفير  اجلهاز  يدرك  ال  ثانيتني)،  (الوقت < 

تسجيل اخلروج تلقائًيا خالل 5 ثواني.

ضبط الساعة
يف الواجهة االفتراضية، احتفظ بالضغط على زر 
ضبط الوقت (الوقت < ثانيتني) للدخول إلى صفحة 
ضبط الوقت، عندها تبدأ "الساعة" يف الوميض. يف 
جزء ضبط "الساعة"، اضغط سريًعا على زر ضبط 
عند  بينما  واحــدة  لدرجة  الساعة  لزيادة  التصفير 
استمرار الضغط تزيد الساعة مبقدار 5 درجات يف 

املرة. يتم تسجيل اخلروج تلقائًيا بعد 5 ثواني.
زر  على  سريًعا  اضغط  الساعة،  ضبط  جزء  يف 
سريًعا  الضغط  عند  الدقيقة،  لضبط  الوقت  ضبط 
على زر ضبط التصفير تزيد الدقيقة لدرجة واحدة، 
يف  درجــات   5 مبعدل  تزيد  الضغط  استمرار  وعند 
خالل 5  تلقائًيا  اخلروج  تسجيل  يتم  الواحدة.  املرة 

ثواني.
ويالحظ أن تردد الوميض 1 هرتز.

األبــواب  حالة  مؤشر  ضــوء  الــرابــع:  السطر   ( د 
اخلمسة وعرض معلومات وضع النقل.

إغالقه  عــدم  أو  واحــد  بــاب  غلق  عــدم  حالة  يف 
إغالق  بعد  وينطفئ  املؤشر  يضيء  صحيح،  بشكل 

جميع األبواب.
ملوديل  احلالي  النقل  وضع  معلومات  عرض  ويتم 
ناقل احلركة ذو التعشيق املستمر (CVT). حيث يتم 
سهم  دون  من  احلالي  النقل  وضع  معلومات  عرض 
يف  اليدوي،  النقل  وضع  ملوديالت  النقل  وضع  تغيير 
حالة ظهور سهم التذكير، يتم عرض معلومات وضع 
النقل  وضع  بتغيير  يوصى  حيث  االقتصادي  النقل 

حسبها.
هـ ) مفتاح الوظائف والتصفير

يف  ســاعــة  هــي  للشاشة  االفــتــراضــيــة  الــواجــهــة 
السطر األول، ومتوسط استهالك الوقود يف السطر 
السطر  يف  اإلجــمــالــي  املسافة  عــرض  يتم  الــثــانــي، 

الثالث.
عند الضغط على زر ضبط الوقت قليالً (الوقت 
يف  االســتــهــالك  متوسط  قيمة  تــبــدأ  ثــانــيــتــني)،   <
التصفير  ضبط  زر  على  بالضغط  احتفظ  الوميض، 

(الوقت < ثانيتني)، يتم التصفير ويتوقف الوميض 



ضوء مؤشر إشارة االنعطاف غير 
المعايرة (أصفر)

التوجيه  نظام  مؤشر  ضوء  يضيء  سوف   (     )
املعزز الكهربي (باور ستيرينج) عند تشغيل املحرك 

عند عدم معايرة إشارة االنعطاف.

ضوء مؤشر عطل المحرك

(        ) يعتبر مصباح فحص أداء املحرك (        ) 
أعطال  ملراقبة  السيارة  تشخيص  نظام  من  جــزًءا 
املحرك. عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع التشغيل 

ON، يضيء املصباح ملدة ثانيتني ثم ينطفئ.
ال  أو  القيادة  أثناء  املؤشر  مصباح  يضيء  عندما 
 ،ON وضع  إلى  اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند  يضيء 

يرجى االتصال بوكيل JAC املعتمد للفحص.

مصابيح التحذير والمؤشرات
ضوء مؤشر شحن / تفريغ البطارية 

التشغيل  وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
ON، يضيء ضــوء مؤشــــر شحــن / تفريغ البطارية 
(      ) وينطفئ بعد تشغيل املحرك. يف حالة عدم 
انطفاء املصباح، يعني ذلك تفريغ شحن البطارية. يف 
امللحقات  جميع  بإغالق  احلال  يف  قم  اللحظة،  هذه 
الكهربية غير الضرورية، مثل الراديو ومكيف الهواء 
عليك  الوقت،  نفس  يف  وخالفه.  الداخلية  واألضواء 
االنتباه بعدم إيقاف السيارة، حيث أن إعادة تشغيل 
املحرك ستستهلك البطارية على نحو أسرع. يرجى 
لفحص   JAC مــن  معتمد  وكــيــل  بــأقــرب  االتــصــال 

وإصالح نظام الشحن والتفريغ. 
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يف حالة كان زيت املحرك غير كايف، يرجى إضافة 
بعض الزيت وأعد تشغيل املحرك. يف حالة استمرار 
يرجى  ثــوانــي،   10 خــالل  التحذير  مصباح  إضــاءة 
إيقاف املحرك واالتصال بوكيل JAC املعتمد لفحص 

النظام.

مصباح تحذير تعطل نظام التوجيه 
المعزز الكهربي (أحمر)

(       ) سوف يضيء مصباح التحذير عند تشغيل 
املحرك إذا كان هناك عطل بالنظام.

تنبيه:
• يف حالة تشغيل املحرك بينما استمر مصباح 
يسبب  قد  اإلضــاءة  يف  املحرك  زيــت  حتذير 

أضرارًا فورية للمحرك.

تنبيه:
موصل  فصل  قبل  أوالً  الطاقة  فصل  يرجى   •
أداة التحكم يف نظام التوجيه املعزز الكهربي 

(باور ستيرينج).
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ضوء مؤشر الضوء العالي
الضوء  مصباح  تشغيل  عند  املؤشر  يضيء 
العالي أو تطلق إشارة حتذير من خالل تقليب ضوء 

مصباح الضوء العالي.

ضوء مؤشر الضوء المنخفض
 يضيء املؤشر عندما تشغيل مصباح الضوء 
تقليب  خالل  من  حتذير  إشــارة  تطلق  أو  املنخفض 

ضوء مصباح الضوء املنخفض.

ضوء مؤشر ضوء الضباب ا^مامي
يضيء املؤشر عند تشغيل مصباح الضباب 

األمامي.

ضوء مؤشر ضوء الضباب الخلفي
الضباب  ضــوء  تشغيل  عند  املؤشر  يضيء 

اخللفي.

ضوء مؤشر االنعطاف
يومض ضوء مؤشر االنعطاف لليمني أو 
اليسار عند اإلشارة لتغيير احلارات أو االنعطاف. يف 
حالة لم يومض املؤشر أو كان الوميض سريًعا جًدا أو 

يف حالة عدم انطفاء ضوء املؤشر وإضــاءة ضوء 
حتذير نظام الفرامل املانع لالنغالق ABS، قم بإيقاف 
السيارة فورًا واتصل بخدمة قطر السيارة إلى أقرب 

وكيل JAC معتمد لفحص وإصالح السيارة.

مؤشر عدم قفل حزام ا^مان
عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع ON أو 
األمان  حلزام  السيارة  قائد  ارتداء  وعدم   ،START
وسرعة السيارة أقل من 20 كم / الساعة، يومض 
املؤشر كل 0�5 ثانية لكن ال يعمل الرنني يف هذه 
 / كم   20 السيارة  سرعة  تتجاوز  عندما  احلــالــة، 
الساعة، يطلق الرنني حتذير كل 0�5 ثانية ويومض 
املؤشر يف ذات الوقت. يستمر الوميض والرنني ملدة 

90 ثانية ويتوقف بعدها.

عطل  وجــود  ذلك  يعني  متاًما،  متوقف 
بنظام إشارة االنعطاف، ينبغي عليك يف هذه احلالة 
االتصال بوكيل JAC املعتمد للصيانة يف أقرب وقت 
من  اآلخرين  السيارات  قادة  يتمكن  لن  وإال  ممكن، 

إدراك إشارة االنعطاف أو الدوران التي تصدرها.
تضغط  عندما  االنعطاف  مصباحي  كال  يومض 

على مفتاح االنتظار.

ضوء مؤشر عطل فرامل اليد أو 
نظام الفرامل

عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع ON أو 
ينطفئ  ــورًا.  ــ ف املــؤشــر  مصباح  يــضــيء   ،START
كذلك  اليد.  فرامل  حترير  مبجرد  املؤشر  مصباح 
سوف يطلق رنني حتذير يف حالة عدم حترير فرامل 

اليد وجتاوز سرعة السيارة 5 كم / الساعة.
يرجى  آخر،  وقت  أي  يف  املؤشر  إضــاءة  حالة  يف 
خفض سرعة السيارة، والتوقف يف مكان آمن، ثم قم 
بفحص والتأكد من أن حجم سائل الفرامل كايف يف 

حاوية سائل الفرامل داخل مقصورة املحرك.
يضيء  كـــايف،  غير  السائل  حجم  يــكــون  عندما 
ينطفئ   ،DOT4 فرامل سائل  إضافة  بعد  املؤشر. 
آخر،  عطل  أي  وجود  عدم  ذلك  ويعني  املؤشر  ضوء 
لفحص  املعتمد   JAC وكيل إلى  فورًا  التوجه  يرجى 

وصيانة السيارة.

تحذير:
السيارة  قيادة  يحظر  املؤشر،  يضيء  عندما   •

بعد ذلك، لوجود عطل بنظام الفرامل.
• من اخلطير للغاية قيادة السيارة أثناء وجود 
ــل، ممــا قــد يعرضك  ــرام ــف عــطــل بــنــظــام ال

حلوادث تصادم وإصابات بشرية.
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مؤشر عدم قفل حزام ا^مان 
للراكب ا^مامي

عندما يجلس شخص ما يف املقعد األمامي 
يتم استشعار ذلك عبر حساس املقعد للمقاومة (تقل 
وتزيد  شخص  وجود  حالة  يف   150Ω عن  املقاومة 
عن 10Ω يف حالة عدم وجود أحد). عندما يجلس 
التذكير  معامالت  تشبه  األمامي،  املقعد  يف  أحدهم 
اخلاصة  نفسها  والــصــوت  املــؤشــر  بضوء  اخلــاصــة 
مبقعد قائد السيارة. لن يعمل ضوء املؤشر والرنني 

يف حالة عدم اجللوس باملقعد األمامي.

ضوء مؤشر الوسادة الهوائية

على  بالسيارة  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
يضيء  املحرك،  بدء  بعد  أو   ،"ON" التشغيل  وضع 
مؤشر الوسادة الهوائية (SRS)، ويستمر يف الوميض 
ملدة 6 ثواني، ثم يختفي، وهو ما يشير إلى جاهزية 

نظام الوسادة الهوائية.
التشغيل  وضــع  على  اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند 
مؤشر  إضــاءة  وعــدم  املحرك،  تشغيل  عند  أو   ON
نظام الوسادة الهوائية أو أومض أثناء القيادة، يعني 
يرجى  الهوائية،  الــوســادة  بنظام  عطل  وجــود  ذلــك 
االتصال بوكيل JAC املعتمد لفحص وإصالح النظام.

ضوء تحذير تعطل نظام الفرامل 
(ABS) المانع لالنغالق

عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع التشغيل 
الفرامل  نظام  تعطل  حتذير  مصباح  يضيء   ،"ON"
املانع لالنغالق (ABS) وسيختفي بعد 3 ثواني، وهو 
 ABS ما يشير إلى استكمال الفحص الذاتي لنظام

وعمله يف الوضع املعتاد.
عندما يستمر ضوء التحذير يف اإلضاءة أو يضيء 
أثناء القيادة أو عدم إضاءته عند إدارة مفتاح اإلشعال 
إلى وضع التشغيل "ON"، يشير ذلك إلى وجود عطل 
نظام  أن  غير   .ABS لالنغالق املانع  الفرامل  بنظام 
احلالة،  هذه  يف  معتاد.  بشكل  يعمل  العادي  الفرامل 

اتصل بالوكيل املعتمد من JAC لفحص السيارة.

تحذير:
أو  التحذير  ضــوء  إضــاءة  استمرار  حالة  يف   •
أضـــاء فــجــأة أثــنــاء الــقــيــادة. قــد يتسبب يف 
انحراف السيارة، حيث تقفل العجالت بشكل 
أشد أثناء استخدام الفرامل. يرجى االتصال 

بالوكيل املعتمد من JAC لفحص السيارة.

تحذير:
• قد يؤدي إهمال عطل نظام الوسادة الهوائية 
التعرض  حالة  يف  بالغة  إصابات  حدوث  إلى 

حلادث.
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ضوء مؤشر التحذير الخاص بدرجة 
حرارة الماء

عندما يضيء مؤشر التحذير        ، يشير ذلك إلى 
للقيمة  املــحــرك  تبريد  سائل  حـــرارة  درجــة  جتــاوز 
وقم  آمــن  نحو  على  السيارة  إيقاف  يجب  املعتادة. 
سائل  كمية  افــحــص  ثــم  املــحــرك،  تشغيل  بــإيــقــاف 
التبريد وسير التدوير بعد أن يبرد املحرك. إذا كان 
بالوكيل  االتصال  يرجى  التبريد،  بنظام  عطل  هناك 

املعتمد من JAC لفحص النظام.

ضوء مؤشر نظام تشخيص ا^عطال 
EOBD

بنظام  عطل  وجــود  حالة  يف  املؤشر  يضيء 
حيث  للتلف.  العادم  نظام  مكونات  تعرض  أو  العادم 

أنه يراقب وضع العادم داخل السيارة.
التشغيل  وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
"ON"، يضيء املؤشر ثم ينطفئ بعد تشغيل املحرك. 
يف حالة إضاءة املؤشر فجأة أثناء القيادة أو لم يضيء 
 ،"ON" بعد إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع التشغيل
جتــاوز  أو  الــنــظــام  أداء  اســتــقــرار  عــدم  ــك  ذل يعني 
ستعمل  الوقت  هــذا  يف  للمعايير،  العادم  انبعاثات 
املعتمد   JAC بوكيل  االتصال  ينبغي  لكن  السيارة، 
لفترات  القيادة  ألن  ممكن،  وقت  أقرب  يف  للفحص 
طويلة قد تتسبب يف مزيًدا من األضرار ملكونات نظام 

العادم وتسوء حالة الغاز العادم.

ضوء مؤشر الوقود
خزان  يف  املتبقية  الوقود  كمية  تصل  عندما 
الوقود إلى 7 لترات، يضيء مؤشر التحذير اخلاص 
أسرع  يف  بالوقود  التزود  عليك  يجب  الوقود،  بكمية 
اخلاص  التحذير  مؤشر  يضيء  عندما  ممكن.  وقت 
 ،"E" الوضع عن  الوقود  مستوى  ينخفض  أو  بالوقود 
قد يؤدي االستمرار يف قيادة السيارة لتوقف املحرك 

ويتعرض املحول احلفاز ألضرار.

ضوء مؤشر عطل وحدة التحكم في 
(TCU) النقل ا^وتوماتيكي

املجهزة  السيارة  موديل  يف  املؤشر  يضيء 
النقل  نظام  يتعطل  عندما  األوتوماتيكي.  بالنقل 
إضاءة  حال  يف  املصباح.  هذا  يضيء  األوتوماتيكي، 
بوكيل  االتصال  يرجى  القيادة،  أثناء  فجأة  املؤشر 

JAC املعتمد لفحص وإصالح السيارة.

مصباح التحذير الخاص بضغط 
ا�طارات غير السليم

يف  التحذير  املصباح  هذا  يوضح  املعتاد،  يف 
درجة  ارتفاع  أو  املنخفض  أو  العالي  الضغط  حالة 
حرارة اإلطارات، ويومض عند حدوث تسرب سريع 
للهواء. يرجى االتصال بوكيل JAC املعتمد للفحص 

واإلصالح.

مؤشر عطل نظام مراقبة ضغط 
(TPMS) طارات�ا

ذلك  يعني  ــؤشــر،  امل يــضــيء  عندما   (TPMS)
يرجى  النظام،  بحساس  الطاقة  مستوى  انخفاض 

االتصال بوكيل JAC املعتمد لفحص النظام.

ضوء مؤشر نظام الرحلة
عند الضغط على مفتاح التحكم الرئيسي يف 
ليذكرك  أبيض  بلون  املؤشر  ضــوء  يومض  الرحلة، 
وضع  يف  السيارة  وتدخل  الرحلة،  إمكانية  بتشغيل 

اإلعداد املسبق للرحلة.
زر  على  الضغط  عند  الرحلة،  أوضاع  إعداد  مع 
ويبدأ  األخضر  إلــى  الضوء  يتغير   ،"SET" اإلعــداد 

وضع التحكم يف الرحلة.

مؤشر نظام التحكم ا�لكتروني في 
(ESP) ثبات السيارة

يضيء مؤشر نظام التحكم اإللكتروني يف ثبات 
السيارة (ESP) عندما يكون مفتاح اإلشعال يف وضع 
التشغيل، ثم يختفي بعد ثالث ثواني. عند بدء نظام 
ESP، يقوم مبراقبة حالة القيادة. يظل املؤشر يف وضع 
التوقف أثناء وضع القيادة الطبيعي. يف حاالت القيادة 
على أرضية لزجة أو اجلر املنخفض، يبدأ النظام يف 

العمل، ويومض املؤشر يف احلال ليوضح عمل النظام.
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عطل  وجود  حالة  يف  اإلضــاءة  يف  املؤشر  يستمر 
يرجى  عندئذ  الــســيــارة.  ثــبــات  يف  التحكم  بنظام 

االتصال بوكيل JAC املعتمد لطلب املساعدة.

مؤشر توقف برنامج التحكم في 
ESP OFF ثبات السيارة

يضيء   ESP OFF زر  على  الضغط  بعد 
يف  التحكم  برنامج  تشغيل  بإيقاف  لتذكيرك  املؤشر 

ثبات السيارة.

مؤشر التذكير بالصيانة
التشغيل،  لوضع  اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند 
يضيء  حيث  ربــط،  مفتاح  شكل  على  مؤشر  يظهر 
عملية  ــإجــراء  ب الــســيــارة  قــائــد  لتذكير  بــاســتــمــرار 

الصيانة.

تذكير
زر  خالل  من  التذكير  ضوء  إزالة  ميكن   (WIN)
القفل  وضع  إلى  املفتاح  بــإدارة  قم  العدادات.  لوحة 
"LOCK"، اضغط على زر التصفير / اإلعداد، ثم قم 
 ،ON التشغيل وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  ــإدارة  بـ
املؤشر  يعود  وســوف  ثواني.   5 بعد  املؤشر  ينطفئ 
لإلضاءة يف بعد اجتياز 5000 كم (عملية الصيانة 

األولى عند 1000 كم).

مؤشر وضع الجليد
عند الضغط على زر وضع اجلليد على لوحة 
التشغيل، يبدأ وضع اجلليد، ويضيء املؤشر. يف هذا 
الوضع، تبدأ السيارة يف حركة النقل الثانية أو حتى 
الطاقة،  خــرج  ليقل  وذلـــك  الــثــالــثــة،  النقل  حــركــة 
وينخفض احتمال انزالق اإلطارات على طبقة اجلليد 

الناعمة.

مؤشر مانع السرقة الخاص 
بالمحرك

 LOCK عندما يكون مفتاح اإلشعال يف وضع
وكل  ثواني   5 كل  املؤشر  مصباح  يومض   ،ACC أو
250 ملي ثانية يف املرة الواحدة. عند إدارة املفتاح 
إلى وضع التشغيل "ON"، ينطفئ ضوء املؤشر، بعد 
ثانيتني بعد إجراء عملية الفحص الذاتي، يعني ذلك 
يف  البدء  وإمكانية  بنجاح  التعريف  عملية  استكمال 
تشغيل السيارة، يف حالة وميض املؤشر كل 5 ثواني 
وحتى 250 ملي ثانية لكل مرة، يعني ذلك فشل نظام 
يرجى  السيارة.  تشغيل  بدء  إمكانية  وعدم  التعريف 

االتصال بوكيل JAC املعتمد للمساعدة. 

المصابيح الجانبية
املصباح  فتح  عندما  املــؤشــر  ضــوء  يعمل 

الصغير.

مؤشر التذكير بتغيير وضع النقل
اليدوي، يوصي  احلركة  بناقل  السيارة  موديل  يف 
املؤشر بتغيير وضع النقل إلى وضع اقتصادي، لكن 
حسب  عشوائي  بشكل  للتذكير  االمتثال  من  احترس 
للسيارة  قائد  بصفتك  النظام،  من  املقترح  الوضع 
املناسب  احلركة  وضــع  اختيار  مسئولية  ستتحمل 

واالقتصادي.

تذكير!
بتغيير  التذكير  إمكانية  تنشيط  حــاالت   -  1

وضع احلركة:
 ،ON التشغيل وضع  إلى  اإلشعال  مفتاح  إدارة 

والسرعة يف نطاق معني.
.R 2 - عدم ضبط النقل على وضع الرجوع

3 - عدم الضغط على دواسة الفرامل (فقط 
عند النقل لسرعة أعلى).

4 - عدم وجود عطل باحلساس (عدم تشغيل 
بحساس  عــطــل  أو   ،"CAN" كـــان  مــوصــل 
القابض أو الفرامل أو السرعة أو عدد دورات 

املحرك، أو حساسات الصمام اخلانق).
5 - عدم تشغيل نظام الرحلة أو تشغيل برنامج 
نظام  أو   "ESP" الــســيــارة  ثبات  يف  التحكم 

."ABS" الفرامل املانع لالنغالق
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تنبيه:
يتوجب  لذلك  معقدة،  الفعلية  القيادة  أحوال   •
على قائد السيارة اختيار وضع النقل املناسب 
إمكانية  تعمل  الفعلية.  الطريق  حالة  حسب 
التذكير بتغيير وضع النقل فقط بهدف تقدمي 

مساعدة إضافية.
يف مواقف القيادة التالية، يرجى التحفظ عند 
ميكنك  أو  النقل  وضــع  تغيير  تذكير  إتــبــاع 

جتاهله على اإلطالق.
أو  جبلي  طريق  اجتياز  أو  االنعطافات،  عند   •
منحدر أو طريق متجمد بالثلج، أو طريق وعر 

وخالفه.
داخل املدن وال يسمح بالقيادة بسرعة منخفضة 

ملدة طويلة أو تغيير وضع النقل باستمرار.
الكثافات  أو  التقاطعات  أو  اجلانبية  الطرق 
األخــرى  الطريق  وأوضـــاع  املرتفعة  املــروريــة 

التي تسبب تشوش.
يف حالة أعطال إدارة املحرك غير املذكورة يف 

حالة التنشيط.

املحايد  السرعة  وضع  يف  قسًرا  منحدر  نزول 
يف  املنحدرات  نــزول  يحظر  عامة  (كقاعدة 

وضع النقل املحايد).
عند الرجوع للخلف بالسيارة.

ولوحة   CAN كان اتصال  تأخر  عند  كذلك   •
النقل  تغيير  عــرض  عند  مــثــالً  الـــعـــدادات، 
عندما  الشاشة  يف  األدنــى   / األعلى  للوضع 
حترر دواسة السرعة فجأة أثناء القيادة. هذه 

الظاهرة طبيعية.
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مفتاح فتح وقفل السيارة

1 - زر حترير املفتاح امليكانيكي
2 - زر القفل

3 - زر فتح حقيبة السيارة
4 - زر الفتح

مفتاح اليدوي

اضغط على الزر 1 لفتح املفتاح وطيه يدوًيا بعد 
الضغط على الزر 1.

تنبيه:
• يجب وضع املفتاح بعيًدا عن أشعة الشمس، أو 
لتجنب  الرطبة،  البيئة  أو  املرتفعة  احلــرارة 

تلف املكونات اإللكترونية باملفتاح.
• جتنب ٍإسقاط املفتاح من مكان مرتفع أو وضع 

أشياء ثقيلة على املفتاح.
• يحظر فتح املفتاح من دون الضغط على زر 1 

وإال سوف يتلف املفتاح.
الكائنات  مــن  بالقرب  املفتاح  وضــع  جتنب   •

املعدنية أو الصلبة حتى ال يفقد تأثيره.
 



تذكير!
• ألغراض التأمني، ننصحك بعمل املفاتيح لدى 

وكيل JAC املعتمد فحسب.
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كود المفتاح

يف  املــوضــح  النحو  على  مفتاحني  تستلم  ســوف 
الصورة أعاله، يستطيع أًيا من املفتاحني فتح وقفل 
آمن  مكان  يف  املفتاحني  أحــد  ضع  يرجى  السيارة، 
واستخدمه كمفتاح احتياطي يف حالة فقدان املفتاح 

اآلخر داخل السيارة.
حتتوي  بالستيكية  بطاقة  على  ستحصل  كذلك 
على كود. إذا قمت بعمل مفاتيح جديدة حال فقدان 
هــذه  لــتــقــدمي  حتــتــاج  ســـوف  ــة،  ــي األصــل مفاتيحك 

البطاقة. ننصحك باالحتفاظ بالكود يف مكان آمن.

استبدال البطارية

إلى  حتتاج  قد  املفتاح،  بطارية  تضعف  عندما 
القفل،  أو  الفتح  عند  مرات  عدة  الزر  على  الضغط 
ويف ذات الوقت لن يعمل كذلك ضوء املؤشر. عندها 
حتتاج الستبدال خلية البطارية يف أسرع وقت ممكن.

خطوات االستبدال
قم بنزع الغطاء اخللفي من املفتاح، وأخرج خلية 
البطارية بحذر، ثم أدخل البطارية اجلديدة وتأكد من 

اجتاه الكاثود ألعلى.
قم بتثبيت الغطاء.

تنبيه:
• حتى إن كنت ستغادر السيارة لدقيقة واحدة، 

تأكد من إخراج املفتاح وحمله معك.
• ال تترك طفلك وحيًدا مع مفتاح السيارة، فقد 
أية  أو  املــحــرك  تشغيل  يف  الطفل  يتسبب 

معدات أخرى مما قد يؤدي لعواقب وخيمة.
تتوقف  أن  قبل  ــال  اإلشــع مفتاح  تــخــرج  ال   •
عجلة  قفل  يتم  فقد  وإال  ــا،  متــاًم الــســيــارة 

القيادة مما يؤدي لعدم القدرة على إدارتها.
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تذكير!
• يتوجب عليك قفل الباب عند مغادرة السيارة.

• سوف يتم تنشيط نظام مانع السرقة عند قفل 
الباب باملفتاح.

ثم اضغط على الزر الفتح أو القفل باملفتاح، يف 
جهاز  عمل  ذلــك  يعني  املــؤشــر،  ضــوء  إضـــاءة  حالة 

اإلرسال بشكل صحيح.

مقبض الباب
فتح وقفل الباب ا^مامي

عقارب  عكس  اجتاه  يف  وأدره  املفتاح  بإدخال  قم 
الساعة، عندما يومض املصباح مرة واحدة، يتم قفل 
أبواب السيارة األربعة. وعند إدارته يف اجتاه عقارب 
املصباح  يــومــض  لــألمــام  املقبض  وســحــب  الساعة 

مرتني، يتم فتح جميع األبواب.

تنبيه:
• عند استبدال البطارية، ينبغي مراعاة جتنب 
مالمسة لوحة الدائرة. فالكهرباء الساكنة قد 
تنتقل من جسمك إلى لوحة الدائرة مما يتلف 

جهاز اإلرسال.
للبطارية  املــســطــحــني  الــوجــهــني  تــلــمــس  ال   •
بإصبعك مباشرة من دون قفازات، وإال سيقل 

عمر البطارية.
• ال تضع البطاريات القدمية مع قمامة املنزل. 
املحلية  املنتجات  معاجلة  لوائح  إتباع  يرجى 
بإرسال  قم  التالفة.  البطاريات  من  للتخلص 
مواقع  إلــى  والــقــدميــة  التالفة  الــبــطــاريــات 

التجميع املخصصة لها.
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تذكير!
• عندما يتم قفل األبواب بهذه الطريقة، لن يتم 

تشغيل نظام مانع السرقة.
السيارة  داخل  املفتاح  ترك  عدم  من  احترس   •

عندما يتم قفل األبواب بهذه الطريقة.
• ميكن فتح األبواب من خالل استخدام املقبض 
قفل  زر  يكون  عندما  واخلــارجــي  الــداخــلــي 

الباب مفتوح على النحو املوضح بالشكل.
• يحتاج قائد السيارة لسحب املقبض الداخلي 
لفتح الباب عندما يكون قفل الباب يف وضع 
الزر  لفتح  األبــواب  بقية  حتتاج  ولكن  القفل، 

أوالً ثم استخدام املقبض يف فتح الباب.

فتح وقفل ا^بواب ا^مامية من دون 
استخدام المفتاح

استخدام  دون  من  األيسر  األمــامــي  الباب  قفل 
القفل  وضع  إلى  اإلشعال  مفتاح  بــإدارة  قم  املفتاح: 
"LOCK"، قم بإخراج املفتاح، اضغط على زر القفل 
باملقبض الداخلي. ثم أغلق الباب باستخدام املقبض 

اخلارجي، بهذه الطريقة يتم قفل الباب.
قفل الباب األمامي األمين واألبواب اخللفية من 
دون استخدام املفتاح: اضغط على زر القفل باملقبض 
بهذه  ــواب  ــ األب قفل  يتم  ــبــاب.  ال وأغــلــق  الــداخــلــي، 

الطريقة. 

زر التحكم في قفل الباب المركزي

قائد  بجانب  الباب  قفل  يف  التحكم  زر  يستطيع 
على  اضغط  األربــعــة.  األبـــواب  وقفل  فتح  السيارة 
اجلزء األمامي أو جزء 1 لقفل الباب، ولفتح الباب 

اضغط على اجلزء اخللفي أو جزء 2.

 

 

 

قفلفتح

زر قفل الباب
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نظام قفل الباب باستخدام جهاز 
التحكم عن بعد

فتح وقفل الباب باستخدام جهاز التحكم عن بعد
القفل: اضغط على زر      مرة واحــدة وسوف 
بدء  يعني  مما  واحدة،  مرة  التوجيه  مصابيح  تومض 

تشغيل اإلنذار ويتم قفل جميع األبواب.
وسوف  واحــدة  مــرة  زر      على  اضغط  الفتح: 
إيقاف  يعني  مما  مرتني.  التوجيه  مصابيح  تومض 

نظام اإلنذار وفتح جميع األبواب.
لفتح  زر       على  اضغط  الــســيــارة:  حقيبة  فتح 
االنتظار  ضــوء  سيومض  عندها  الــســيــارة.  حقيبة 

مرتان، غير أن األبواب األربعة لم تزل مقفلة.

تذكير!
• قد ينخفض نطاق أقصى مسافة لعمل مفتاح 
التحكم عن بعد، يف حالة وجود موانع باجلوار 
حالة  يف  أو  أخــرى  راديــو  موجات  تداخل  أو 

الطقس السيئ.
املحرك  تشغيل  أو  الباب  فتح  عدم  حالة  يف   •
السيارة  أبـــواب  فتح  بعد  ثانية،   30 خــالل 
باستخدام مفتاح التحكم عن بعد، يتم إعادة 
قفل األبواب ويعاد تنشيط نظام مانع السرقة 

لتجنب أخطار فتح الباب الشعورًيا.
لن  الباب،  من  املفتاح  سحب  عــدم  حالة  يف   •
مانع  نظام  وال  بعد  عن  التحكم  جهاز  يعمل 

السرقة.

تذكير!
األربعة  األبـــواب  من  أي  قفل  عــدم  حالة  يف   •
بشكل كامل، باستثناء باب قائد السيارة، عند 
عن  التحكم  مفتاح  باستخدام  ــواب  األب قفل 
أن  غير  التوجيه،  مصابيح  تومض  لن  بعد، 
األبواب األربعة سيتم قفلها. عند فتح األبواب 
سوف  بعد،  عــن  التحكم  مفتاح  باستخدام 
فتح  ويتم  مرتني  التوجيه  مصابيح  تومض 
قفل  عــدم  حالة  يف  األربــعــة.  األبـــواب  جميع 
كامل،  بشكل  السيارة  قائد  جانب  إلى  الباب 
عند فتحه باستخدام مفتاح التحكم عن بعد، 
سوف تومض مصابيح التوجيه مرتان ولن يتم 
قفل األبواب األربعة. بينما عند قفل األبواب 
باستخدام مفتاح التحكم عن بعد، لن تومض 
مصابيح التوجيه ولن يتم قفل األبواب األربعة 
وكذلك لن يعمل نظام مانع السرقة. يف هذه 
األبواب  جميع  قفل  من  التأكد  يرجى  احلالة 

بشكل جيد.
• يوصى بسحب مقبض الباب للتأكد من إحكام 
غلقه متاًما بعد الضغط على زر القفل مبفتاح 

التحكم عن بعد.
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نظام مانع السرقة
لنظام مانع سرقة السيارة أهمية بالغة، خاصة يف 
مدن معينة. على الرغم من متتع السيارة بالعديد من 
وظائف منع السرقة، فمن املعروف أنه ما من جهاز 
وال  للسرقة  السيارة  تعرض  دون  يحول  السرقة  ملنع 

ميكن جتنب السرقة بشكل مطلق.
عند  الــســرقــة  مــانــع  نــظــام  تنشيط  يــتــم  ســـوف 
قفل  يف  بعد  عن  التحكم  جهاز  أو  املفتاح  استخدام 

األبواب. لن يعمل النظام مبجرد غلق باب السيارة.

تشغيل نظام مانع السرقة
القفل  وضع  على  اإلشعال  مفتاح  ــإدارة  ب قم   .1

(LOCK) وأخرج مفتاح اإلشعال.
وغطاء  والنوافذ  ــواب  األب جميع  بإغالق  قم   .2
املحرك وحقيبة السيارة. ميكن تشغيل النظام كذلك 

حتى يف حالة عدم إغالق النوافذ.
املفتاح  أو  بعد  عن  التحكم  جهاز  استخدم   .3

امليكانيكي يف قفل الباب األيسر األمامي.

يف حالة عدم فتح األبواب أو تشغيل املحرك خالل 
30 ثانية بعد فتح الباب باستخدام مفتاح التحكم عن 
بعد، يعاد قفل جميع األبواب ويعاد تنشيط نظام مانع 

السرقة.

كيفية تشغيل إنذار مانع السرقة
يف حالة فتح األبواب أو حقيبة السيارة من دون 
استخدام املفتاح امليكانيكي أو جهاز التحكم عن بعد 
عند تنطلق سرينة اإلنذار وتومض مصابيح التوجيه 

وتستمر العملية لنحو 100 ثانية.

كيفية إغالق إنذار منع السرقة
طريقة إيقاف إنذار مانع السرقة

ميــكــن اســـتـــخـــدام أي مـــن الــطــريــقــتــني الــتــالــيــتــني 
إليقاف إنذار مانع السرقة:

عن  التحكم  مفتاح  على  زر  أي  على  اضغط   .1
بعد.

قفل  أو  فتح  يف  امليكانيكي  املفتاح  استخدم   .2
الباب األمامي األيسر.

إيقاف تشغيل نظام مانع السرقة
الباب  فتح  يف  امليكانيكي  املفتاح  استخدم   -  1

بجانب قائد السيارة.
مبفتاح  الفتح  أو  القفل  زر   على  اضغط   -  2

التحكم عن بعد.

تذكير!
عند  السيارة  انتظار  مصابيح  تومض  سوف   •
قفل  يف  بعد  عــن  التحكم  مفتاح  اســتــخــدام 

الباب.
• سوف يتم قفل جميع األبواب.

• يتم تنشيط نظام مانع السرقة.

تذكير!
• سوف يتم فتح جميع األبواب.

• تومض مصابيح االنتظار مرتني.
• يتم إيقاف تنشيط نظام مانع السرقة.
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عمود  إدخــال  خــالل  من  املحرك  غطاء  ثبت   .3
الدعم يف الفتحة املخصصة.

غطاء  بخفض  وقم  ملكانه  الدعم  عمود  أعد   .4
املحرك ألسفل بهدوء حتى يصل الرتفاع 30 سم من 
قفل  إحكام  من  تأكد  أخيًرا،  يسقط.  دعه  ثم  القفل 
مناسب،  بشكل  القفل  عدم  حالة  يف  املحرك،  غطاء 

كرر اخلطوات املذكورة أعاله.

غطاء المحرك
غطاء  أسفل  املحرك  غطاء  فتح  مقبض  يوجد 

 .A العمود

العملية
1. اسحب ذراع فتح غطاء املحرك.

غطاء  من  الداخلي  اجلانب  يف  املقبض  ارفع   .2
اليسرى  للجهة  األمان  عمود  وحرك  لفتحه  املحرك 

لرفع غطاء املحرك.

تحذير:
• تــأكــد مــن إحــكــام قفل غــطــاء املــحــرك قبل 
مجال  ويعيق  فجأة  يفتح  قــد  وإال  الــقــيــادة، 

الرؤية، وقد يتسبب يف حادث.
ــال عــمــود الــدعــم يف الفتحة  • تــأكــد مــن إدخـ
املخصصة بالكامل، وإال فقد يصيب اآلخرين 

يف حالة سقوطه بشكل عارض.
• ال تقد السيارة وغطاء املحرك مفتوح لتجنب 

سقوطه وتعرضه للضرر.
• ال ترفع ذراع غطاء املحرك أثناء القيادة.
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الطريقة الثانية:
اضغط على زر فتح حقيبة السيارة 1 يف مفتاح 
التحكم عن بعد، ويف الوقت نفسه، احتفظ بالضغط 
غطاء  لفتح  للسيارة  اخللفي  بــالــبــاب   A زر  على 

احلقيبة من الفتحة املخصصة.

الطريقة الثالثة:
اضغط على زر     إلى جانب باب قائد السيارة 
لقفل جميع أبواب السيارة األربعة وزر      لفتح جميع 

أبواب السيارة األربعة.
بالباب   A زر  على  بالضغط  احتفظ  الفتح،  بعد 
من  السيارة  حقيبة  غطاء  وارفــع  للسيارة  اخللفي 

الفتحة املخصصة.

حقيبة السيارة
فتح حقيبة السيارة:

الطريقة ا^ولى:
اضغط على زر     على مفتاح التحكم عن بعد 
وعندها تومض مصابيح التوجيه مرتني لتعني إيقاف 

اإلنذار عندما تكون السيارة يف وضع الفتح. 
استمر يف الضغط على الزر A على الباب اخللفي 
للسيارة وارفع غطاء احلقيبة من الفتحة املخصصة. 

تذكير!
عن  اآلخرين  ــادي  وأي يديك  ابتعاد  من  تأكد   •

احلقيبة حال إغالقها حتى ال تتأذى.
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غطاء فتحة ملء الوقود
ــود يف اجلــانــب األيــســر  ــوق تــوجــد فتحة مـــلء ال

اخللفي من جسم السيارة.

فتح غطاء فتحة التزود بالوقود

قم بفتح غطاء فتحة التزود بالوقود برفع مقبض 
الفتح أسفل اجلانب األيسر من مقعد قائد السيارة، 
وسوف يفتح الغطاء تلقائًيا، ثم قم بإدارة غطاء خزان 
الوقود يف اجتاه عكس عقارب الساعة لفتح الغطاء.

1. قم بثني املقعد اخللفي، وأزل لوح تغطية ذرع 
فتح قفل حقيبة السيارة من داخل السيارة.

لفتح  اليمني  جهة  الفتح  ذراع  بتحريك  قــم   .2
حقيبة السيارة.

فتح الحقيبة في حالة الطوارئ في 
حالة عدم وجود طاقة كهربية تحذير:

• إذا قمت بقيادة السيارة واحلقيبة مفتوحة، قد 
يتسرب غاز العادم إلى كابينة الركاب. إن غاز 
إصابات  يسبب  وقــد  املعتاد  يف  ســام  العادم 

خطيرة.
القيادة  أثناء  السيارة  حقيبة  فتح  حالة  يف   •
حتدث  وقــد  اخللفية،  ــة  ــرؤي ال تعيق  ســوف 

حوادث تصادم وقد تؤدي إلصابات.
أثناء  اخللفي  السيارة  زجاج  على  تضغط  ال   •

قفل حقيبة السيارة وإال فقد ينكسر.
• يف كل مرة بعد إغالق حقيبة السيارة، حاول 
تفتح  قد  وإال  غلقها  إحكام  من  للتأكد  رفعها 

فجأة أثناء القيادة.
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تنبيه:
• يف حال صعوبة فتح غطاء خزان الوقود نتيجة 
التجمد، قم بهدوء بالطرق على الغطاء أو دفعه 
إلزالة الثلج. ال حتاول خلع الغطاء. أو ميكنك 
تستخدم  اجلليد (ال  إلذابة  معتمد  سائل  رش 
سائل تبريد الرادياتير) حول الغطاء أو قيادة 

السيارة إلى مكان دافئ حتى يذوب اجلليد.

إغالق غطاء فتحة التزود بالوقود
عقارب  اجتاه  يف  الوقود  خزان  غطاء  بــإدارة  قم 
بإغالق  قم  ثم  "نــقــرة".  صــوت  تسمع  حتى  الساعة 

غطاء خزان الوقود.
بأقفال  السيارة  لهذه  اخللفيني  البابني  تزويد  مت 
من  الــبــاب  الطفل  فتح  حالة  يف  األطــفــال،  لتأمني 
الداخل أثناء القيادة. يوصى باستخدام هذا النظام 

يف حالة جلوس أطفال باملقعد اخللفي.

إعداد نظام أمان الطفل
إلعداد قفل أمان الطفل، يجب حتريك قفل أمان 
الطفل يف اجلزء اخللفي من الباب إلى الوضع            قبل 
غلق الباب. يف هذه اللحظة، ميكن فتح األبواب فقط 

من خالل سحب املقبض اخلارجي للباب.

يظهر عداد السرعة بيانات عدد دورات املحرك، 
حترك  حالة  يف  السيارة  تقد  ال  املــحــرك،  حلماية 

مؤشر العداد إلى املنطقة احلمراء.
جتنب الوصول لعدد دورات زائد للمحرك يف فترة 

التليني.
تعتمد نقطة بداية املنطقة احلمراء بعداد السرعة 

على نوع املحرك.
 

نظام أمان الطفل
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النوافذ
التشغيل  وضــع  يف  اإلشعال  مفتاح  يكون  عندما 

"ON"، تكون النوافذ الكهربائية قابلة للتشغيل.
اجلانبي  الباب  لوحة  يف  الرئيسي  املفتاح  يوجد 
لقائد السيارة، كما أن األبواب الثالث األخرى مجهزة 

مبفاتيح للتحكم يف زجاج النوافذ.
وظيفة  على  األمامي  األيسر  الباب  زجاج  يشتمل 
املوديالت  (بعض  الضغط"،  و"مانع  للرفع"  "الدفع 
بنقرة  الــنــافــذة  زجــاج  رفــع  بإمكانية  فقط  مجهزة 
بعد  إال  تعمالن  ال  الوظيفتني  كال  أن  غير  واحــدة) 

تشغيل النظام.
الزجاج  بخفض  قم  البداية،  يف  النظام:  تشغيل 
لرفع  الــرفــع  زر  على  بالضغط  قــم  األســفــل،  حتى 
الزجاج حتى يصل ألعلى، واحتفظ بالضغط على زر 

الرفع لفترة ال تقل عن ثانيتني يف الوضع اليدوي.

تحرير نظام أمان الطفل
بفتح  البداية  يف  قم  الطفل،  أمــان  نظام  لتحرير 
الباب من اخلارج، وحرك قفل أمان الطفل يف اجلزء 

اخللفي من الباب إلى الوضع     .

تحذير:
ــاول فــتــح املــفــتــاح الــرئــيــســي واملــفــتــاح  • ال حتـ
اإلضايف يف اجتاهات مختلفة يف نفس الوقت، 
وإال سيتوقف زجاج النافذة وال ميكن فتحه أو 

غلقه.
• انتبه لوضع يدك أثناء قفل زجاج النافذة.

تحذير:
حال  خاصة  األبواب  فتح  للغاية  اخلطير  من   •
جميع  قفل  من  تأكد  بالسيارة،  أطفال  وجود 
ألحزمة  الــركــاب  جميع  واستخدام  األبـــواب 
للسقوط  املسافرين  تعرض  لتجنب  األمـــان 

خارج السيارة.
• قبل فتح األبواب، الحظ أحوال املرور املحيطة 

لتجنب احلوادث.

تذكير!
أو  تعليمات  يقدم  الــرمــز،  هــذا  عــرض  عند   •

تذكير مهم بخصوص حماية البيئة.
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1 - مفتاح قفل النافذة
2 - مفتاح فتح إغالق نافذة الباب األيسر األمامي
3 - مفتاح فتح إغالق نافذة الباب األيسر اخللفي
4 - مفتاح فتح إغالق نافذة الباب األمين األمامي
5 - مفتاح فتح إغالق نافذة الباب األمين اخللفي

الفتح: اضغط على املفتاح لفتح النافذة.
اإلغالق: اسحب املفتاح ألعلى إلغالق النافذة.

مفتاح قفل النافذة
يــوجــد مــفــتــاح قــفــل الــنــافــذة يف لــوحــة التحكم 
األمــامــي  الــراكــب  يتمكن  لــن  الرئيسية.  باملفاتيح 
بعد  الــنــوافــذ  فتح  مــن  اخللفية  باملقاعد  والــركــاب 
الضغط على زر القفل، بينما يستطيع قائد السيارة 
تشغيل نوافذ يف وضع القفل. عند الضغط على زر 
القفل مرة أخرى، يستطيع الراكب األمامي والركاب 

باملقعد اخللفي التحكم يف حركة النوافذ.

لوحة التحكم الرئيسية في 
المفاتيح

تحريك النوافذ بجانب الراكب 
ا^مامي والمقعد الخلفي

تنبيه:
• يرجى استخدام مفتاح قفل النوافذ الكهربية 
باملقعد  طفل  يجلس  عندما  النوافذ،  لقفل 

اخللفي.
ــواب  • تــأكــد مــن إغـــالق جميع الــنــوافــذ واألبـ
واسحب املفتاح حتى إذا غادرت السيارة لفترة 

وجيزة.
• انتبه لوضع يدك أثناء إغالق النافذة.
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تظهر عالمة مثلث على مفتاح ضوء االنتظار، على 
ضوء  تشغيل  ميكن  أعاله.  الشكل  يف  الظاهر  النحو 
وضع  يف  اإلشعال  مفتاح  يكون  عندما  حتى  االنتظار 

 ."OFF" اإليقاف
ميكنك تشغيل مفتاح االنتظار يف احلاالت التالية:

1 - يف حالة الطوارئ 
2 - توقف سيارتك يف ازدحام مروري

عطل  أو  بالسيارة  ميكانيكية  أعطال  وجود   -  3
بالنظام

4 - قيادة السيارة أثناء املطر الشديد أو اجلليد 
أو الضباب أو عندما يكون مستوى الرؤية منخفض.

5 - عند إيقاف السيارة يف مكان غير آمن نتيجة 
ألعطال.

مصابيح  تومض  االنتظار،  مصباح  تشغيل  عند 
الوقت  ويف  العدادات،  لوحة  يف  ومؤشراتها  التوجيه 

نفسه، ينطلق رنني بتردد متزامن.

مفتاح ضوء االنتظار

1 - مقبض ضبط ارتفاع املصباح األمامي
2 - مقبض ضبط اإلضاءة اخللفية

3 - زر إيقاف نظام التحكم اإللكتروني يف ثبات 
"ESP OFF" السيارة

 

مجموعة المفاتيح بأسفل الجانب 
ا^يسر 

تحذير:
النظام  يحدد  االنتظار،  مصباح  تشغيل  عند   •
احلارات  تغيير  أو  التوجيه  إلشارات  األولوية 
ضوء  يستأنف  التوجيه.  ضوء  ذراع  رفع  عند 
مصابيح  تطفئ  عندما  الوميض  االنــتــظــار 

التوجيه.
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مقبض ضبط ارتفاع المصباح 
ا^مامي

قم بإدارة املقبض من 0 وحتى السرعة السادسة 
لضبط ارتفاع مصباح الضوء املنخفض حسب وضع 
ميل السيارة حسب سعة التحميل املختلفة بالسيارة.

مقبض ضبط ا�ضاءة الخلفية
اخللفية  اإلضــــاءة  لضبط  املــقــبــض  بــــإدارة  قــم 
للمعدات الكهربية بالسيارة. يعمل املقبض فقط عند 

تشغيل اإلضاءة اخللفية.

زر إيقاف نظام التحكم ا�لكتروني 
"ESP OFF" في ثبات السيارة

التحكم  نظام  إيقاف  أو  تشغيل  يف  الزر  يستخدم 
فصل  مراجعة  يرجى  السيارة.  ثبات  يف  اإللكتروني 
"تعليمات القيادة" للتعرف على وظائف نظام التحكم 

اإللكتروني يف ثبات السيارة.

ا�ضاءة والرؤية
ا�ضاءة الداخلية
المصباح العلوي

1 - مفتاح ضوء القراءة األيسر / األمين
2 - مفتاح التحكم يف الباب

القراءة  يف  لتساعدك  القراءة  مصابيح  تستخدم 
خالل الليل أو للعمل كمصباح إضاءة خاصة للراكب 
من  األمــامــي  اجلـــزء  يف  ويــوجــد  ــامــي،  األم باملقعد 

السقف، مما يساعد الراكب على تشغيله وإيقافه.
مصابيح  تضيء   ،1 املفتاح  على  الضغط  عند 
القراءة. عند نقل املفتاح 2 إلى وضع املنتصف         ، 
تضيء مصابيح القراءة وتطفئ عند فتح وقفل الباب. 
عند وضع املفتاح 2 إلى الوضع          تضيء مصابيح 
قفل  أو  فتح  عن  النظر  بغض  دائــم،  بشكل  الــقــراءة 
ــوضــع        ،  األبـــواب. وعند نقل املفتاح 2 إلــى ال

تنطفئ املصابيح العلوية.



التشغيل

29

مصابيح السيارة الكاملة

1 - مصباح التوجيه األيسر
2 - مجموعة املصابيح األمامية

3 - املصباح النهاري
4 - مصباح الضباب األمامي

مصباح حقيبة السيارة

يوجد مصباح حقيبة السيارة يف اجلانب األيسر 
العلوي من حقيبة السيارة، ويضيء تلقائًيا عند فتح 

حقيبة السيارة وينطفئ تلقائًيا عند إغالقها.

1 - مجموعة املصابيح اخللفية
2 - مصباح الفرامل العالي
3 - مصباح الضباب اخللفي
4 - مصباح الرجوع للخلف

5 - املصباح العاكس
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مفتاح الضوء المنخفض
يستخدم مفتاح الضوء املنخفض يف ساعات الليل 
عندما ميكنك رؤية حالة الطريق بوضوح، مثل القيادة 

يف طريق مضاء بشكل جيد.

مصباح الضوء العالي
ــاءة  يــســتــخــدم مــصــبــاح الــضــوء الــعــالــي يف إضـ
الرؤية،  مجال  ضعف  حالة  يف  أو  البعيدة  املسافات 
أثناء  املنخفض  الضوء  مصباح  إلى  التحويل  يرجى 

تخطي السيارات.

مصباح الموضع ا^مامي
يستخدم يف الصباح أو وقت الغروب أو يف حاالت 

ضعف مجال الرؤية.

مصباح التوجيه ا^مامي
يستخدم عند االنعطاف أو تغيير احلارات.

1 - مفتاح الضوء املنخفض
2 - مفتاح الضوء العالي
3 - مفتاح املوضع األمامي
4 - مفتاح التوجيه األمامي

تنبيه:مجموعة المصابيح ا^مامية
للهواء  األمامية  املصابيح  مجموعة  تعرض  ال   •
أو  اخللفي  غطاؤها  فــك  بعد  طويلة  لفترة 
قاعدتها، وإال قد تتأثر درجة اإلضاءة نتيجة 
تسرب الغبار أو الرطوبة أو الدخان وخالفه 

إلى داخل املجموعة.
• مجموعة املصابيح األمامية شبه مغلقة، لذلك 
ــور املــصــبــاح من  ــدال نـ ــب مـــن األفـــضـــل اســت
األمامي  املصباح  فك  خــالل  من  الهالوجني 

بالكامل من مقصورة املحرك.
فقط  ميكن  املصباح،  نــور  غــالف  تلمس  ال   •
اإلمساك بالقاعدة البالستيكية لنور املصباح.

• ال تقم بهز أو إدارة نور املصباح أثناء عملية 
الفك.

ــادة تركيب  ــ • يــجــب ضــبــط اإلضــــاءة بــعــد إع
 JAC مجموعة املصابيح األمامية، يقوم وكيل

املعتمد بهذا األمر.
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ويستخدم  األمامي  الضباب  مصباح  أعلى  يوجد 
يف  الســــيارة  على  للتعرف  أســـاســـى  بشـــكل 
إلى  اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند  النهـــار.  ســـــاعات 
يضيء  اليد،  فرامل  وحترير   ON/START وضع 
املصباح النهاري، وينطفئ عند تشغيل مصباح املوضع 

األمامي.

واملــشــاة  الــســيــارات  قــائــدي  إعـــالم  يف  تستخدم 
اآلخرين باجتاهك أثناء القيادة.

األشعة  ذو  األمــامــي  الضباب  مصباح  يستخدم 
النافذة يف حاالت مجال الرؤية الضعيف، مثل األيام 

الضبابية وذلك لسالمتك وسالمة اآلخرين.

مصابيح التوجيه الجانبية المصباح النهاري  مصباح الضباب ا^مامي
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مصباح التوجيه الخلفي
السيارات  لقادة  السيارة  اجتــاه  املصباح  يوضح 

واملشاة من خلفك.

مصباح الموضع الخلفي
وقت  مثل  ــة  ــرؤي ال ضعف  ــاالت  حـ يف  يستخدم 

الغروب والفجر وما إلى ذلك.

1 - مصباح الفرامل
2 - مصباح التوجيه اخللفي
3 - مصباح املوضع اخللفي

مصباح الفرامل
يستخدم مصباح الفرامل يف التذكير بشأن حالة 

الطريق األمامي لقادة السيارات واملارة من خلفك.

مجموعة المصابيح الخلفية تذكير!
• قد يتكون غيم يف اجلزء الداخلي من مصباح 
أو  الــبــارد  للطقس  نتيجة  الــعــالــي  ــضــوء  ال
الرطوبة، التي تتكون بسبب الفرق بني درجة 
احلرارة واخلارجية. سوف يختفي هذا الغيم 
الوقت،  لبعض  األمامي  املصباح  تشغيل  بعد 
بينما لن يزل الغيم املتكون على إطار العدسة 

ظاهًرا.
الرجوع  مصباح  على  كذلك  الغيم  يتكون  قد   •
لن  الغيم  أن  غير  التوجيه.  ومصابيح  للخلف 

يؤثر على مدة اخلدمة.

تنبيه:
• يرجى التأكد من عمل مصباح الفرامل بشكل 
صحيح قبل قيادة السيارة وذلك حرًصا على 
عملية  وإجـــراء  اآلخــريــن،  وسالمة  سالمتك 
تعرض  إذا  املــنــاســب  ــوقــت  ال يف  التصليح 
غير  ــوادث  حــ أيـــة  لتجنب  للكسر  املــصــبــاح 

ضرورية

تنبيه:
• يرجى تشغيل مصباح التوجيه قبل االنعطاف 
يسمح  مما  متر  بـ 50 – 100  الــدوران  أو 
مبعرفة  خلفك  من  واملشاة  السيارات  لقادة 

اجتاه السيارة لتجنب احلوادث.
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يوجد أعلى لوحة الرخصة اخللفية، ويضيء عند 
تشغيل مصباح املوضع ويوفر إضاءة للوحة الرخصة 

أثناء الليل للمشاة وقائدي السيارات األخرى.

يعمل كمساعد إضايف ملصابيح الفرامل. السيارات  لقادة  السيارة  اجتــاه  املصباح  يوضح 
واملشاة من خلفك.

مصباح الفرامل العالي مصباح لوحة الرخصةمصباح الرجوع للخلف

تذكير!
• من األفضل فحص حالة الطريق خلفك قبل 
الرجوع للخلف لتجنب أية حوادث تصادم غير 

ضرورية أو االصطدام بحاجز الطريق.
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يستخدم  بــل  ــه.  داخــل ــاءة  إضـ شريحة  تــوجــد  ال 
السطح الداخلي يف عكس الضوء لتحذير السيارات 

من خلفك.

المصباح االنعكاسي

بوضع  خلفك  من  واملشاة  السيارات  قائدي  يذكر 
سيارتك لتجنب أية اختناقات مرورية من دون ضرورة 

أو حوادث يف حاالت ضعف مجال الرؤية.

تنبيه:مصباح الضباب الخلفي
• إذا لم متتلك األدوات املناسبة، ونور املصباح 
علم  ــى  وعــل ــة،  ــاســب املــن ــوات  ــ الـ ــدرة  ــ ق ذات 
بإصالح  يوصى  األخرى،  التشغيل  مبعلومات 
 .JAC لشركة  املعتمد  الوكيل  لدى  املصابيح 
اخلارجية  املصابيح  وتركيب  فك  يــؤدي  قد 

ألضرار بالسيارة.
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مجموعة  مفتاح  طــرف  يف  املقبض  ــإدارة  ــ ب قــم 
املفاتيح إلى الوضع       ورفع الذراع ألعلى (االجتاه 
املقابل لقائد السيارة) تسمع صوت "نقرة" ثم يضيء 
على  املؤشر  مصباح  ويضيء  العالي  الضوء  مصباح 
لوحة العدادات. وأعد الذراع إليقاف تشغيل الضوء 

العالي.

مفتاح مصباح الضوء العالي

مجموعة  مفتاح  على  اخللفي  املقبض  بــإدارة  قم 
املفاتيح إلــى الــوضــع       لتشغيل ضــوء الرخصة، 
اخللفية  واألضــواء  العدادات  وضوء  املوضع،  وضوء 
للشاشة. وعند إدارة املقبض إلى الوضع       لتشغيل 

املصباح األمامي.

مفتاح المصباح ا^مامي

مفتاح  إدارة  عند  فقط  التوجيه  مصابيح  تعمل 
."ON" اإلشعال إلى وضع التشغيل

قم بتحريك ذراع مفتاح مجموعة املصابيح ألسفل 
عند االنعطاف لليسار وألعلى عند االنعطاف لليمني 

حيث يومض املؤشر على لوحة العدادات.
يعود الذراع لوضعه األصلي وينطفئ املؤشر على 
لوحة العدادات تلقائًيا عند إعادة عجلة القيادة إلى 

وضعها األصلي.

مفتاح مجموعة المصابيح
مفتاح مصابيح التوجيه

تذكير!
أي  إلــى  األمامي  املصباح  مفتاح  إدارة  عند   •
تضيء  سوف   ،"OFF" الوضع  باستثناء  وضع 
سحب  عند  ــم  دائـ بشكل  املــوضــع  مصابيح 

املفتاح.
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مفتاح مصباح الضباب الخلفي مفتاح مصباح الضباب ا^مامي وميض المصباح ا^مامي

للخلف  املصابيح  مجموعة  مفتاح  ذراع  اسحب 
وحرره جلعل املصباح األمامي يومض (التقليب) حتى 
عندما يكون الذراع يف وضع OFF. كلما استمررت يف 

جذب الذراع، يضيء املصباح.

قـــــم بإدارة املقبض يف طــــرف الذراع إلى الوضـع 
"      " أو الوضع "      " ثم أدر املقبض يف املنتصف 
إلى الوضع "      " لتشغيل مصباح الضباب األمامي 
ويظهر املؤشر "      " على لوحة العدادات. وإليقاف 
تشغيل املصباح، قم بإدارة املقبض يف املنتصف إلى 

.OFF وضع اإليقاف

قــــم بإدارة املقبض يف طــــرف الذراع إلى الوضع 
"       "  أو الوضع "       " ثم أدر املقبض يف املنتصف 
من الوضع "       " إلى الوضع "       " لتشغيل مصباح 
لوحة  على   "      " املؤشر  ويظهر  اخللفي  الضباب 
الـــعـــدادات. وإليــقــاف تشغيل املــصــبــاح، قــم بـــإدارة 
املقبض يف املنتصف إلى وضع اإليقاف OFF أو كرر 

اخلطوات السابقة.
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 ،"INT" عند إدارة الذراع إلى وضع املسح املتقطع
بالشكل  الظاهر  السهم  اجتاه  يف  املقبض  بــإدارة  قم 
أعاله لتخفيض سرعة املسح أو زيادة الفترة الزمنية.

وسائل  مساحة  يف  بالتحكم  خــاص  الــذراع  هــذا 
غسيل الزجاج األمامي.

التشغيل  وضــع  يف  اإلشعال  مفتاح  يكون  عندما 
وضع  يف  الغسيل  وســائــل  املــســاحــة  تــكــون   ،"ON"

االستعداد. يتضمن الذراع 5 سرعات مختلفة.

المسح البطيء 
قم برفع الذراع إلى وضع "MIST" لبدء تشغيل 
املساحة. سوف يعود الذراع للوضع األصلي وتتوقف 

املساحة عن العمل عند توقف القوة اخلارجية.

المسح المتقطع
تشغيل  لبدء   "INT" وضع إلى  الــذراع  بتنزيل  قم 
املساحة. ميكن ضبط الفاصل الزمني لعمل املساحة 

من خالل املقبض على الذراع.

المسح بسرعة منخفضة
قم بنقل ذراع املساحة إلى الوضع "LOW" لبدء 

تشغيل املساحة بسرعة منخفضة.

المسح بسرعة عالية
قم بتحريك الذراع ألسفل إلى الوضع "HI" لبدء 

تشغيل املساحة بسرعة عالية.

إيقاف المساحة
إليقاف   "OFF" الوضع  إلى  الــذراع  بتحريك  قم 

تشغيل املساحة.

ضبط الفاصل الزمني للمساحة مساحة الزجاج ا^مامي
ا^مامية
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قم بــإدارة املقبض A يف طرف الــذراع يف اجتاه 
.ON عقارب الساعة إلى وضع التشغيل

إيقاف تشغيل مساحة الزجاج 
الخلفي

قم بــإدارة املقبض A يف طرف الــذراع يف اجتاه 
.OFF عكس عقارب الساعة إلى وضع اإليقاف

مساحة الزجاج الخلفي
تشغيل مساحة الزجاج الخلفي

عندما حترك الذراع يف اجتاه قائد السيارة، سيتم 
رش سائل الغسيل على الزجاج األمامي، بينما تبدأ 

املساحة يف املسح البطيء حتى يتم حترير الذراع.
تستمر املساحة يف التحرك 3 مرات بعد حترير 

الذراع.

غسل الزجاج الخلفي
لقائد  املقابل  االجتــاه  يف  الـــذراع  حتــرك  عندما 
الــزجــاج  على  الغسيل  ســائــل  رش  سيتم  الــســيــارة، 
حتى  البطيء  املسح  يف  املساحة  تبدأ  بينما  اخللفي، 

يتم حترير الذراع.
إضافية  واحدة  ملرة  التحرك  يف  املساحة  تستمر 

بعد حترير الذراع.

سائل غسيل الزجاج ا^مامي
غسل الزجاج ا^مامي

تذكير!
• يرجى التأكد من عدم جتمد شفرة املسح على 
يف  املساحة  استخدام  قبل  األمامي  الزجاج 

فصل الشتاء أو عند الطقس البارد.
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حاجب الشمس
أو  األمـــام  مــن  الساقطة  الشمس  أشعة  حلجب 
اجلانب، مت تركيب حاجب للشمس أمام قائد السيارة 

والراكب األمامي.
اإلطــار  من  ألسفل  الشمس  حاجب  بخفض  قم 
اخللفي واجلس يف الوضع املناسب وأعده إلى وضعها 

األصلي عندما تنتهي من استخدامها.
ميكنك ســحــب حــاجــب الــشــمــس مــن الــدعــامــة 
اجلانبية أدره إلى جانب الباب حلجب أشعة الشمس 

الساقطة من جانب الباب.

زينة  مــرآة  الشمس  حاجب  منتصف  يف  يوجد 
الستخدامك.

كذلك يوجد بحاجب الشمس جهة قائد السيارة 
األعــمــال  ببطاقات  فيه  االحــتــفــاظ  ميكنك  ربـــاط 

اخلاصة بك أو أية فواتير وخالفه.
األمامي  الــراكــب  أمــام  الشمس  بحاجب  يوجد 
العالمة اخلاصة بنظام الوسادة الهوائية والتعليمات 

ذات الصلة.

تنبيه:
يوجد  ال  عندما  الغسل  جهاز  تشغيل  يحظر   •
ال  السائل.  حاوية  يف  املساحة  لغسيل  سائل 
 15 املساحة  تشغيل  زمــن  يتجاوز  أن  يجب 

ثانية يف املرة الواحدة.
• يجب استخدام سائل غسيل مانع للتجمد يف 
ــادة يف املــنــاطــق  ــي ــق فــصــل الــشــتــاء وعــنــد ال

املتجمدة.
• افحص إذا كانت شفرة املساحة متجمدة على 
الزجاج األمامي يف الطقس البارد حيث أنها 

قد تتسبب يف احتراق محرك املساحة.
لتراكم  نتيجة  املساحة  حركة  إعاقة  حالة  يف   •
يجب  عملها،  أثناء  آخــر  عائق  أي  أو  الثلج 
إيقاف السيارة فورًا وتنظيف الزجاج األمامي 

حلماية محرك املساحة.
الزجاج  يكون  عندما  املساحة  تستخدم  ال   •
األمامي جاف، وإال قد يتلف الزجاج األمامي 

ويحدث تآكل مبكر لشفرة املساحة.
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بعد ضبط وضع اجللوس املريح، قم بضبط املرآة 
من خالل حتريكها بعد اإلمساك مبنتصفها إلى وضع 

الرؤية اخللفية املناسب.
الوضع النهاري املعتاد: قم بإدارة طرف ذراع مانع 

التوهج ليتجه جهة الزجاج األمامي.
الوضع الليلي املعتاد: قم بإدارة طرف ذراع مانع 

التوهج ليتجه إلى جهة مرآة الرؤية اخللفية.

مرآة الرؤية الخلفية
مانع ا�بهار اليدوي داخل مرآة 

الرؤية الخلفية
مانع اإلبهار اليدوي داخل مرآة الرؤية اخللفية

الضبط الكهربي لمرآة الرؤية 
الخلفية الخارجية

يوجد مفتاح الضبط على لوحة املفاتيح إلى يسار 
عجلة القيادة.

تنبيه:
حوادث  إلى  للخلف  الغائمة  الرؤية  تؤدي  قد   •

تصادم وأضرار لسيارتك وإصابات بشرية.
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ضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية
اجلانب  ــى  إل  2 التحكم  مفتاح  حتــرك  عندما 
األيسر، ميكن ضبط مرآة الرؤية اخللفية اخلارجية 
الــرفــع –  ــار  إطـ على  الضغط  خــالل  مــن  الــيــســرى 
التنزيل، اليمني-اليسار على املقبض 1. كذلك احلال 
اخلارجية  اخللفية  الــرؤيــة  مــرآة  ضبط  طريقة  مع 
اجلانب  إلى   2 التحكم  مفتاح  حتريك  بعد  اليمنى، 
األمين. يف حالة كان مفتاح التحكم يف املنتصف، ال 

ميكن حتريك مرايا الرؤية اخللفية اخلارجية.

تسخين مرآة الرؤية الخلفية 
الخارجية

إزالة  زر  على  اضغط  السيارة،  تشغيل  بدء  بعد 
لتشغيل  اخللفي  للزجاج  الضباب  إزالــة   / الصقيع 
اخلارجية  اخللفية  الــرؤيــة  مــرآة  تسخني  إمكانية 

لتتبخر الرطوبة أو األمطار املتراكمة.

الطي اليدوي لمرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية

ميكنك دفع مرايا الرؤية اخللفية اخلارجية جتاه 
جسم السيارة لطيها. يوصى بطي املرايا عند إيقاف 

السيارة يف مكان ضيق.

تذكير!
 ACC يجب إدارة مفتاح اإلشعال إلى الوضع •
ــة  ــرؤي ال ــرآة  ــ م ضــبــط  ميــكــن  حــتــى   ON أو

اخللفية اخلارجية.

تذكير!
مرايا  طي  أثناء  وإصبعك  يدك  ملوضع  انتبه   •

الرؤية اخللفية اخلارجية.

تنبيه:
• تأكد من بقاء مرايا الرؤية اخللفية اخلارجية 
أثناء  الرؤية  مجال  لتعظيم  مناسب  وضع  يف 

القيادة.
بني  املسافة  حتديد  يف  اإلخــفــاق  ــؤدي  ي قــد   •
حــوادث  ــى  إل ــرى  األخـ والــســيــارات  سيارتك 

تصادم وأضرار لسيارتك وإصابات بشرية.
الرؤية  ملرايا  اخلاطئة  الصيانة  أعمال  تؤدي   •
ال  للمرايا.  أضــرار  إلــى  اخلارجية  اخللفية 
حتاول خدش الثلج املتراكم على مرايا الرؤية 
املرايا  حتريك  ويحظر  اخلارجية  اخللفية 
متنعها  أو  متجمدة  كانت  إذا  عنوة  اخلارجية 

عوائق أخرى.
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إشارة الصوت
من  باملسافة  اخلــاص  التحذيري  الصوت  يصدر 

مصدر الرنني بلوحة العدادات.
 

ملرتني،  الرنني  وانطالق  النظام،  تعطل  حالة  يف 
لفحص  املعتمد   JAC وكــيــل  إلــى  ــذهــاب  ال يــرجــى 

السيارة.
حساسات  مجس  نطاق  بــني  العالقة  يلي  فيما 

الرادار عند الرجوع للخلف:

الرجوع للخلف
رنني  للخلف  الرجوع  عند  الـــرادار  نظام  يصدر 
حتذيري عندما يستشعر مجس احلساس عائًقا، يقل 
زمن الرنني كلما انخفضت املسافة من العائق. عندما 
بشكل  الرنني  يتواصل  متًرا،   0,3 عن  املسافة  تقل 
للخلف  الرجوع  عن  التوقف  عليك  يتوجب  مستمر، 

فورًا.

نظام الرادار عند الرجوع للخلف

التشغيل  وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
"ON"، سوف يجري النظام فحًصا ذاتًيا عندما تنقل 
نتائج  تظهر   ،R للخلف  للرجوع  النقل  وضــع  إلــى 

الفحص الذاتي على النحو التالي:

نتيجة الفحص الذاتي

النظام طبيعي 

عطل النظام

مسافة العائق

0,9 – 1,5 متر

0,6 – 0,9 متر

0,3 – 0,6 متر

0 – 0,3 متر

تكرار الرنني

رنني كل 1/2 ثانية

رنني كل 1/4 ثانية

رنني كل 1/8 ثانية

رنني متواصل

املنطقة

منطقة التحذير املسبق

منطقة التحذير

منطقة التحذير

منطقة اخلطر

رنني

رنني ملرة واحدة

رنني ملرتني
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الكاميرا الخلفية 
التشغيل  وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
الصورة  تعرض  بينما  العمل  يف  النظام  يبدأ   ،ON
اخللفية يف شاشة MP5 بعد النقل إلى وضع الرجوع 
اخللفي  املشهد   MP5 شاشة  تعرض   .R للخلف 

.R وتنطفئ عند النقل من وضع الرجوع للخلف

الخط ا�ضافي عند الرجوع للخلف
إظهار  حــالــة  يف  خــاص  بشكل  االنــتــبــاه  يتوجب 

الصورة أية عوائق.
يظهر اخلط اإلضايف عند الرجوع للخلف حسب 

اجلدول أدناه:
مسافة العائق

3 متر

2 متر

1 متر

0,5 متر

اخلط اإلضايف

خط أخضر كامل

خط أصفر كامل

خط أحمر كامل

خط أحمر متقطع

املنطقة

منطقة التحذير املسبق

منطقة التحذير

منطقة التحذير

منطقة اخلطر

تحذير:
يرجى  عمياء،  استشعار  منطقة  للحساسات   •
ــاه بــشــكــل خـــاص لــألطــفــال الــصــغــار  ــب ــت االن
للخلف،  الــرجــوع  أثــنــاء  األليفة  واحلــيــوانــات 
يف  استشعارهم  يف  احلساسات  تفشل  فقط 

بعض احلاالت لتجنب وقوع حادث.
الرجوع  عند  ــرادار  ال نظام  يحل  أن  ميكن  ال   •
السيارة  لقائد  اخلــاص  احلكم  محل  للخلف 
قائد  على  يتوجب  الفعلي،  الــوضــع  بــشــأن 
الرجوع  أثناء  كامل  بشكل  التركيز  السيارة 
واالنتباه  أخــرى  عملية  أي  إجــراء  أو  للخلف 

للمحيط اخلارجي يف جميع األوقات.
نطاق  يف  الــعــائــق  يختفي  وأن  يــحــدث  قــد   •
اإلنــذار  ينطلق  ال  وبالتالي  النظام  استشعار 
فحص  يف  األحيان  بعض  يف  النظام  ويفشل 
املعدنية  السالسل  قبيل  مــن  التي  األشــيــاء 
أو  املطلية  الرفيعة  واألعمدة  اجلر  وقضيب 
قائد  على  يتوجب  لذلك،  وخالفه،  األســوار 
السيارة االنتباه أثناء الرجوع باخللف لتجنب 

وقوع حوادث.
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وضع الجلوس وضبط المقعد
المقاعد ا^مامية

ضبط المقعد ل�مام والخلف

قم برفع املقبض أسفل اجلزء األمامي من املقعد 
لتحريكه.

قم بتحريك املقعد حسب الوضع املرغوب ثم حرر 
خالل  مــن  املقعد  قفل  إحــكــام  مــن  تــأكــد  املــقــبــض. 

محاولة حتريكه لألمام واخللف.

تحذير:
• ال ميكن للكاميرا اخللفية أن حتل محل تقدير 
على  يتوجب  اخلارجي،  للوضع  السيارة  قائد 
الرجوع  أثناء  الكامل  التركيز  السيارة  قائد 
للخلف بالسيارة أو أي عملية مشابهة واالنتباه 

للمحيط اخلارجي يف جميع األوقات.
واملنخفضة  الصغيرة  العوائق  بعض  حتتاج   •
الرجوع  أثناء  السيارة  قائد  من  خاص  النتباه 
للخلف. يتوجب عليك مغادرة السيارة لفحص 
ــضــرورة،  ال عــنــد  شــخــصــًيــا،  خلفك  املــوقــف 
خلف  صغار  أطفال  وجــود  حالة  يف  خاصة 

السيارة.
ما  وكل  واجلليد  والثلج  الغبار  تنظيف  يرجى   •

يعلق بالكاميرا يف حينه.

تحذير:
القيادة  أثناء  املقعد  وضــع  ضبط  يــؤدي  قد   •
نتيجة  باخلطأ  دواسة  أي  ضغط  أو  لتشتتك 
للتشوش بسبب حركة املقعد املفاجئة، مما قد 
يفقدك التحكم بالسيارة وبالتالي يقع حادث. 
لــذلــك، يــرجــى ضــبــط املــقــعــد فــقــط عندما 

تتوقف السيارة بشكل كامل.
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ضبط مسند الرأس للمقاعد 
ا^مامية والخلفية

يواجه  كي  الــرأس  مسند  ارتــفــاع  ضبط  ميكنك 
يقل  وبالتالي  ممكن،  وضع  أقرب  يف  اجلبهة  مقدمة 

خطر التعرض إلصابة العنق نتيجة التصادم.

ضبط ارتفاع المقعد

يوجد ذراع ضبط ارتفاع املقعد باجلانب األيسر 
من املقعد.

خطوات ضبط ارتفاع المقعد
ارفع ذراع ضبط ارتفاع املقعد ألعلى أو اخفضه 
ألسفل لضبط ارتفاع املقعد حسب املستوى املرغوب.

ضبط مسند الظهر

يوجد ذراع ضبط مسند الظهر يف اجلانب األيسر 
من املقعد.

خطوات ضبط مسند الظهر
1 - ارفع الذراع وقم بضبط مسند الظهر حسب 

الوضع املرغوب.
2 - حرر الذراع وحاول حتريك مسند الظهر كي 

تتأكد من إحكام قفله.
3 - ارفع الذارع لتحريك مسند الظهر، ال حتاول 

ضبط مسند الظهر أثناء القيادة.
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المقعد الخلفي

دفعه  خالل  من  املقعد  ظهر  مسند  إمالة  ميكنك 
اجلانبني  يف  التحرير  زر  على  الضغط  بعد  لألمام 

األمين واأليسر من املقعد اخللفي.
بشكل  قفله  إحكام  من  تأكد  املقعد،  تعيد  عندما 

كامل.

عجلة القيادة متعددة الوظائف

زر التحكم في الرحلة
1 -  زر إنهاء االتصال بالهاتف 

تتاح إمكانية االتصال بالهاتف فقط مع املوديالت 
الصوت.  على  التعرف  ونظام  بلوتوث  بنظام  املجهزة 
ميكن استخدام الزر يف إنهاء أو رفض االتصال أثناء 

استخدام نظام االتصال بالهاتف عبر بلوتوث.
على  الــتــعــرف   / بــالــهــاتــف  االتـــصـــال  زر    - 2

الصوت

تنبيه:
أسفل  األمـــان  حــزام  انحشار  جتنب  يرجى   •
مسند الظهر عندما حترك مسند الظهر وإال 

فسوف يتلف حزام األمان.
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نظام التحكم في الرحلة

تسجيل  يف  الــرحــلــة  يف  التحكم  نــظــام  يساعد 
واالحتفاظ بأية سرعة بداية من 40 كم / الساعة 
السرعة  تتفاوت  قــد  الساعة.   / كــم   160 وحتى 
الفعلية عن السرعة املسجلة أثناء هبوط املنحدرات 

أو صعود املرتفعات.
ال تستخدم نظام التحكم يف الرحلة إذا كانت حالة 
الطريق ال تسمح باالحتفاظ بسرعة محددة. يسمح 
أعلى  بسرعة  التحرك  عند  النظام  باستخدام  فقط 
مــن وضـــع الــنــقــل الــثــانــي. يــرجــى مــراجــعــة وصــف 
"مصباح  جـــزء  يف  الــرحــلــة  نــظــام  مــؤشــر  مصابيح 

االنتظار".

التنشيط

املؤشر       ء  يضي    وســوف  زر        على  اضغط 
تتجاوز  عندما  الــعــدادات.  لوحة  يف  األبيض  باللون 
السرعة احلالية 40 كم / الساعة، يتم تسجيلها من 
خالل إدارة املقبض جتاه SET/- حيث يتحول ضوء 
املؤشر للون األخضر على لوحة العدادات، ثم ميكنك 
حترير دواسة السرعة. سوف تزداد السرعة عندما 
للسرعة  ستعود  ولكنها  السرعة  دواسة  على  تضغط 

السابقة بعد حترير دواسة السرعة.

زيادة  يف  التالية  الطرق  من  أي  استخدام  ميكن 
سرعة الرحلة املسجلة

تصل  حتى   +/RES جتاه  املقبض  بدفع  احتفظ 
للسرعة املتوقعة، ثم اترك املقبض.

وبشكل متكرر،  ادفع املقبض جتاه RES/+ قليالً 
سوف تزداد السرعة مبقدار 1 كم / الساعة كل مرة 

بهذه الطريقة.
خفض  يف  التالية  الطرق  من  أي  استخدام  ميكن 

سرعة الرحلة املسجلة
يتم  حتى   -/RES جتــاه  املقبض  بدفع  احتفظ 
اتــرك  ثــم  املتوقعة،  السرعة  ــى  إل السرعة  خفض 

املقبض.
وبشكل متكرر،  ادفع املقبض جتاه RES/- قليالً 
سوف تنخفض السرعة مبقدار 1 كم / الساعة كل 

مرة بهذه الطريقة.
إيقاف  يف  التالية  الطرق  من  أي  استخدام  ميكن 

نظام التحكم يف الرحلة
- الضغط على دواسة الفرامل.

(للموديالت  الــقــابــض  ــة  دواسـ على  الضغط   -
املجهزة بناقل حركة يدوي).

يتاح هذا الزر فقط يف املوديالت املجهزة بنظام 
عدم  حالة  يف  الصوت.  على  التعرف  ونظام  بلوتوث 
تشغيل نظام بلوتوث، يبدأ النظام الصوتي من خالل 
بلوتوث  نظام  تشغيل  عند  الــزر.  هذا  على  الضغط 
بالهاتف، ويف حالة ورود اتصال، ميكنك اإلجابة على 

االتصال من خالل الضغط على هذا الزر.
3 - التحكم يف الرحلة

RES/+: ادفع املقبض جتاه هذا االجتاه لضبط 
سرعة السيارة أو خفضها.

إيقاف  ميكن  الرحلة:  نظام  تشغيل  إيقاف 
هذا  على  الضغط  خــالل  من  الرحلة  نظام  تشغيل 

الزر.
SET/-: ادفع املقبض جتاه هذا االجتاه لضبط 

السرعة أو خفضها.

4 - مفتاح التحكم يف الرحلة

اضغط على زر        لتشغيل أو إيقاف تشغيل 
أو  األخضر  املؤشر  لون  ذو  الرحلة  يف  التحكم  نظام 

ضوء املؤشر األبيض الظاهر على لوحة العدادات.
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ضبط وضع عجلة القيادة
تعليمات ضبط وضع عجلة القيادة

1 - أدخل املفتاح لفتح قفل عجلة القيادة.
2 - قم بضبط مقعد قائد السيارة حسب الوضع 

املناسب.
3 - ادفع ذراع القفل يف اجلزء السفلي من عمود 

التوجيه ألسفل.
4 - ضم بضبط عجلة التوجيه ألعلى أو أسفل 
جميع  ــة  رؤي مــن  تأكد  ولكن  املثالي  الــوضــع  حسب 
لوحة  على  بــوضــوح  التحذير  ومصابيح  املــؤشــرات 

العدادات.
 

أزرار الوسائط المتعددة متعددة 
الوظائف

1 - اختيار العناصر
املقطوعة  أو  السابق  الراديو  تــردد  األيــســر:  الـــزر 

الصوتية السابقة.
املقطوعة  أو  التالي  الــراديــو  تــردد  األميــــن:  الـــزر 

الصوتية التالية.
SRC - 2 (مصدر الصوت)

حتويل مصدر صوت االستيريو.
3 - زر التحكم يف درجة الصوت
الضغط ألسفل: كتم الصوت
التحريك ألعلى: رفع الصوت

التحريك ألسفل: خفض الصوت

- الضغط على زر      يف عجلة القيادة متعددة 
الوظائف.

- جتاوز سرعة السيارة 160 كم / الساعة
ثبات  يف  اإللــكــتــرونــي  التحكم  نــظــام  تشغيل   -

ESP السيارة
تستخدم أي من العمليات السابقة يف إيقاف نظام 
التحكم يف الرحلة حيث يتحول ضوء املؤشر إلى اللون 
األبيض يف لوحة العدادات غير أن نظام التحكم يف 

الرحلة لن يتم إيقاف تنشيطه.

اتبع الخطوات التالية الستئناف 
تشغيل نظام التحكم في الرحلة

- اضغط على زر RES/+ قليالً من دون الضغط 
على دواسة السرعة.

- قم بزيادة السرعة إلى سرعة أعلى من املسجلة 
يف نظام التحكم يف الرحلة ثم حرر دواسة السرعة، 
سوف تعود السرعة للسرعة املسجلة سابًقا يف نظام 

التحكم يف الرحلة.

مسح ذاكرة سرعة نظام التحكم 
في الرحلة

الرحلة  يف  التحكم  نظام  سرعة  ذاكــرة  مسح  يتم 
عندما تضغط على الزر أو توقف تشغيل املحرك.

املرة  يف  االستخدام  عند  السرعة  لضبط  حتتاج 
التالية.
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5 - ادفع ذراع القفل ألعلى لقفل عجلة القيادة.
6 - تأكد من إحكام قفل عجلة القيادة من خالل 

حتريكها ألعلى وأسفل.

صندوق التابلوهبوق السيارة

اضغط على عالمة البوق على عجلة القيادة إلطالق 
صوت البوق. يجب فحص البوق بشكل دوري 

والتأكد من وضع التشغيل املناسب. 

اسحب مفتاح صندوق التابلوه لفتحه، وادفعه للخلف 
إلغالقه.

تحذير:
بشكل  القيادة  عجلة  وضع  ضبط  يــؤدي  قد   •
خاطئ، ووضع اجللوس اخلاطئ إلى إصابات 

بالغة.
• اضغط على ذراع القفل ألعلى بإحكام بعد كل 
مرة تقوم فيها بضبط عجلة القيادة، حتى ال 
أثناء  مفاجئ  بشكل  القيادة  عجلة  تتحرك 

القيادة.
عملية  أثــنــاء  الــقــيــادة  عجلة  ضبط  يحظر   •
ومن  بالسيارة  التحكم  تفقد  قد  وإال  القيادة، 
املحتمل التعرض إلصابات بالغة أو تصل إلى 

الوفاة.
تنبيه:

• يحظــــر الضغط بقـــــوة علــــى مفتــــاح البوق 
أو الضغط عليه باستخدام آلة حادة.
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تحذير:
• جتنب قيادة السيارة وصندوق التابلوه مفتوح، 
نتيجة  لألشخاص  إصــابــات  حتــدث  قد  وإال 
لــتــســاقــط األشـــيـــاء املــوضــوعــة يف صــنــدوق 
التابلوه يف حالة الضغط املفاجئ على الفرامل  

أو عند وقوع حادث.
• ال تضع أشياء قابلة للكسر أو االنفجار مثل 
صندوق  داخــل  وخالفه،  الوالعة  أو  النظارة 
داخل  األشياء  تتعرض  أن  يسهل  ألنه  التابلوه 
ترتفع  وكذلك  التصادم  إلى  التابلوه  صندوق 
سريًعا درجة احلرارة داخله. ال تتجاوز سعة 

التحميل داخل صندوق التابلوه 150 نيوتن.

حامل ا^كواب الخلفي

يوجد خلف فرامل اليد.

صندوق القفازات ا^مامي

لوضع األكواب أو املشروبات أو أية أشياء صغيرة 
مثل الهاتف اجلوال أو املفاتيح وخالفه.
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مقبس الطاقة للمعدات الملحقة

إن سيارتك مجهزة مبقبس للطاقة خاص بشحن 
األدوات الكهربية اخلارجية. ويوجد إلى جانب 

صندوق القفازات.
يرجى فتح الغطاء أوالً الستخدام مقبس الطاقة. ثم 

قم بإغالق الغطاء يف حالة عدم استخدامه. يعمل 
مقبس الطاقة عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع 

.ON أو ACC

تنبيه:
خارجية  وحدة  أي  أو  إصبعك  إدخال  يحظر   •
إلى مقبس الطاقة، ويحظر كذلك ملس املقبس 

بيد مبللة، وإال قد تتعرض لصدمة كهربية.

تحذير:
قد  ــواب،  األك حامل  استخدام  أثناء  احترس   •
بحروق  املسكوب  الساخن  املشروب  يصيبك 
من  املشروب  ينسكب  قد  اآلخرين.  والركاب 
السيارة،  باب  وفتح  قفل  أثناء  األكواب  حامل 

لذلك يجب استخدام األكواب املغلقة.
يف  خفيفة  مــادة  من  كــوب  وضــع  فقط  ميكن   •
حامل األكواب، قد تتسبب األكواب من مواد 

ثقيلة يف إصابات يف حالة وقوع حادث.
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قضيب السقف

ميكنك حتميل أغراض أعلى سيارتك املجهزة 
بقضيب السقف.

تنبيه:
• ميكن فقط استخدام مقبس الطاقة عند إدارة 
الطاقة  مقبس  اســتــخــدام  ــؤدي  يـ ــحــرك،  امل
لفترات طويلة أثناء إيقاف املحرك إلى تفريغ 
القابس  سحب  على  احرص  للبطارية.  سريع 

بعد االستخدام.
• يسمح فقط باستخدام األجهزة الكهربية أقل 

من 12 فولت / 10 أمبير.
استخدام  يتم  ال  عندما  الغطاء  بإغالق  قم   •

املقبس.
• قد يؤدي توصيل بعض األجهزة الكهربية مع 
مقبس القدرة لإلكسسوارات يف تداخل نظام 
الكهرباء  تــداخــل  مــثــل  الــداخــلــي  الــكــهــربــاء 
املــعــدات  أو  النظم  أو  لالستيريو  الساكنة 

األخرى.

تنبيه:
• يجب إضافة حامل عرضي مبشبك يقوم قائد 
السيارة بشرائه بنفسه قبل استخدام قضيب 
بالسقف.  االحتكاك  من  األمتعة  ملنع  السقف 
قضيب  على  الشبك  موضع  يكون  أن  يجب 

األلومونيوم بدالً من األطراف البالستيكية.
الشبك  مكان  على  جلدية  طبقة  وضع  يجب   •

حلماية الطالء يف هذا اجلزء.

تنبيه:
• أقصى وزن للتحميل على القضيب 40 كجم.
العرضي  احلامل  منتصف  يف  األمتعة  ضع   •

لتوزيع الوزن على القضيب.
اجلــزء  مــن  بالقرب  األمتعة  وضــع  يجب  ال   •
الباب  فتح  مينع  ال  حتى  السقف  اخللفي 

اخللفي.
على  متوازي  وضع  يف  األمتعة  وضع  يفضل   •
وتقليل  الـــريـــاح  مــقــاومــة  لتقليل  الــســقــف 

استهالك الوقود.
السقف  على  األمتعة  ربــط  إحكام  من  تأكد   •

ملنعها من احلركة أثناء القيادة.
أعلى  تصير  بالسيارة  املركز  نقطة  أن  تذكر   •
عند وضع األمتعة على السقف، لذلك يجب 
االنــتــبــاه عــنــد الــقــيــادة بــســرعــة عــالــيــة ويف 

املنعطفات وعند الفرملة، وخالفه.



التشغيل

53

يصعب التخلص منها إلى أن يتم استبدال املبخر 
حلل املشكلة.

دون  من  خامالً  الــهــواء  مكيف  نظام  بقاء  يــؤدي 
استخدام لفترة طويلة إلى تكون روائح غريبة باملبخر، 
الهواء  مكيف  تشغيل  يجب  الرائحة،  من  للتخلص 

وضبط أقصى درجة للمروحة ملدة 5 دقائق 

مكيف الهواء ونظام االستيريو
نظام مكيف الهواء
التعليمات ا^ساسية

يساعد استخدام مكيف الهواء بشكل مناسب يف 
ــا ومــريــًحــا  ــل الــســيــارة جــاًف االحــتــفــاظ بــاجلــو داخـ

والنوافذ نظيفة لتحقيق أفضل مجال للرؤية.
الهواء.  مكيف  استخدام  قبل  املحرك  إدارة  يجب 
طاقة  التبريد  جهاز  مكثف  يستهلك  التبريد  عند 
جهاز  يعمل  آخـــر  جــانــب  ومـــن  ــود.  ــوقـ والـ املــحــرك 
من  املنبعثة  احلــرارة  استخدام  خالل  من  التسخني 

املحرك. 
من األمور الطبيعية أن يتساقط املاء املتكثف من 
السيارة،  أسفل  املــاء  ويتسرب  الهواء  مكيف  مبخر 
اخلارجية  ــرارة  احلـ ودرجـــة  الرطوبة  تكون  عندما 

مرتفعة.
أثناء تشغيل نظام مكيف الهواء،  يحظر التدخني 
فمن جانب يشكل التدخني خطًرا على الصحة ألنه 
مــن الــصــعــب أن يــتــبــدد الــدخــان يف مــكــان ضيق. 
الهواء،  تدوير  وضع  تشغيل  عند  لذلك،  وباإلضافة 

سيتسرب الدخان إلى املبخر مما يسبب رائحة 

تنبيه:
• يرجى الذهاب إلى الوكيل املعتمد من شركة 
JAC لشحن نظام مكيف الهواء بغاز التبريد 

املعتمد. 
وكيل  لدى  املتخصص  الفني  يتولى  أن  يجب   •
مكيف  نــظــام  إصـــالح  مهمة  املعتمد   JAC

الهواء. 
دخول  بفتحة  انسداد  وجــود  عــدم  من  تأكد   •
لتراكم  نتيجة  األمامي  الزجاج  أمــام  الهواء 
الثلج أو أوراق الشجر وخالفه، حتى ال تتأثر 

كفاءة التسخني أو التبريد.
• يخرج الهواء الداخلي عبر منفذ الهواء بجوار 

احرص  رجاًء  لذلك  اخللفية،  اجلانبية  النافذة 
من  املنفذ  لهذا  السيارة  فرش  سد  عدم  على 

دون قصد.
• يستطيع نظام مكيف الهواء العمل على نحو 
أكثر فعالية عند إغالق النوافذ. ترتفع درجة 
احلرارة الداخلية سريًعا بشكل ملحوظ عند 
القوية،  الشمس  أشعة  حتت  السيارة  إيقاف 
ويساعد فتح النوافذ لفترة وجيزة يف تسهيل 

عملية التبريد.
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تنبيه:
• يشتمل املكثف على عناصر التحكم اخلاصة 
به. حيث يتم فصل التحكم، على سبيل املثال، 
من  ألكثر  املــاء  حـــرارة  درجــة  ترتفع  عندما 
120˚ مئوية أو تنخفض درجة حرارة املبخر 
بشدة، بني 0˚ مئوية إلى 4˚ مئوية، وعندها 
يعتبر  وال  طبيعي  األمــر  هذا  املكثف،  يفصل 

عطالً.
• يرجى فصح وتنظيف السيارة بشكل دوري إذا 
كنت تقود السيارة يف بيئة ترابية. حيث يتكون 
هيكل  أســفــل  األتــربــة   / الــوحــل  مــن  الكثير 
دخــول  إلــى  بسهولة  ــؤدي  ي قــد  ممــا  السيارة 
القابض  اســطــوانــة  إلــى  ــرمــال  ال أو  الــوحــل 

ويتسبب يف حدوث انسداد.
• امنع األطفال من إدخال قطع ورقية / عمالت 
معدنية وخالفه إلى منفذ الهواء بنظام مكيف 
أصــوات  يسبب  أن  السهولة  فمن  الــهــواء، 

مزعجة.

تحذير:
التسخني  جهاز  بعمل  اإلملـــام  عليك  لــذلــك،   •
والتهوية، وتشغيل وضع إزالة الرطوبة وإزالة 

الصقيع وعمليات التبريد.
• لرفع كفاءة التبريد، قم بتوصيل وضع تدوير 
بتوصيله  تقم  ال  ولكن  قصيرة،  لفترة  الهواء 
لفترة طويلة، حيث أن الهواء "امللوث" قد يؤدي 
التأثير  أو  ــراكــب  وال الــســيــارة  قــائــد  إلعــيــاء 
عليهم، ويتكون بخار على النوافذ، مما يزيد 
بخار  يتكون  أن  مبجرد  اخلطر.  احتمال  من 
على النوافذ، قم بإيقاف تشغيل وضع تدوير 

الهواء الداخلي فورًا.
يدخل  لن  الداخلي،  الهواء  تدوير  وضــع  يف   •
بعد  لذلك  القيادة.  كابينة  إلى  النقي  الهواء 
إغالق جهاز التبريد، يتكون بخار أو حتى ثلج 
على زجاج النوافذ يف وضع التدوير الداخلي 
مما يؤثر بشكل كبير على مجال الرؤية ويزيد 

احتمال خطر احلوادث.

تحذير:
أو  سيارات  موقف  يف  السيارة  إيقاف  عند   •
تدوير  وضع  بتنشيط  قم  التهوية  سيء  مكان 
الهواء الداخلي ملنع الغاز العادم من التسرب 

إلى كابينة القيادة.
قد  ملوث  السيارة  داخل  الهواء  كان  حالة  يف   •
باإلعياء  لــإلصــابــة  الــســيــارة  قــائــد  يتعرض 
ــوادث ووقـــوع  ــؤدي حلــ والــتــشــوش ممــا قــد يـ

إصابات.
• احرص على عدم إيقاف تشغيل نافخ الهواء 
لفترة طويلة، وكذلك ال تستخدم وضع التدوير 
الهواء  يدخل  لن  وإال  طويلة،  لفترة  الداخلي 

النقي إلى السيارة.
• يف حال عدم وجود ضرورة الستخدام وضع 

التدوير الداخلي، قم بإيقاف تشغيله.
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مخطط فتحات مكيف الهواء
1 - فتحة الهواء اجلانبية

2 - فتحة الهواء إلزالة للصقيع / إزالة الضباب 
أمام الزجاج األمامي

3 - فتحة الهواء املركزية
4 - فتحة هواء األرضية

5 - فتحة الهواء إلزالة الصقيع / إزالة الضباب 
اجلانبية



3 - درجة احلرارة الداخلية أقل من °3 مئوية
4 - درجة سائل تبريد املحرك مرتفعة

5 - تعطل فيوز مكيف الهواء
6 - يف حالة وجود أعطال أخرى يرجى الذهاب 

للوكيل املعتمد من شركة JAC للفحص واإلصالح.
وضع التدوير الداخلي: مينع الهواء اخلارجي 
الهواء  يكون  عندما  القيادة  كابينة  إلى  التسرب  من 
على  البخار  يتكون  قد  برائحة.  أو  ملوًثا  اخلارجي 
إيقاف  يرجى  الداخلي.  التدوير  وضــع  يف  الــزجــاج 
البخار  يتكون  عندما  الداخلي  التدوير  وضع  تشغيل 

على الزجاج.
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نظام التحكم في مكيف الهواء

1 - مقبض ضبط حجم الهواء
للزجاج  الضباب  إزالــة   / الصقيع  إزالــة  زر   -  2

األمامي
3 - مفتاح املكثف اخلاص بنظام مكيف الهواء

4 - زر مفتاح وضع تدوير الهواء الداخلي واخلارجي
للزجاج  الضباب  إزالــة   / الصقيع  إزالــة  زر   -  5

اخللفي
6 - مقبض ضبط درجة احلرارة 
7 - وضع توجيه الهواء للوجه

8 - وضع توجيه الهواء للوجه والقدمني
9 - وضع توجيه الهواء للقدمني

10 - وضع توجيه الهواء للقدمني وإزالة الصقيع

التشغيل اليدوي
اجتــاه  يف  الــهــواء  حجم  ضبط  مقبض  أدر 
الهواء.  نافخ  دوران  سرعة  لزيادة  الساعة  عقارب 
وأدره يف اجتاه عكس عقارب الساعة لتقليل سرعة 

دوران نافخ الهواء.
يف  احلــرارة  درجــة  ضبط  مقبض  أدر   (TEMP)
اجتاه عقارب الساعة لزيادة درجة احلرارة، وأدره يف 

عكس اجتاه عقارب الساعة خلفض درجة احلرارة.

مفتاح مكثف نظام مكيف الهواء
تشغيل  إيقاف  أو  لتشغيل  املفتاح  على  اضغط 
املكثف. يضيء ضوء املؤشر بعد الضغط على املفتاح 
مما يعني تنشيط املكثف وبدء عملية التبريد. اضغط 
بفتح  قم  املكثف.  تشغيل  إليقاف  أخــرى  مــرة  عليه 
من  الساخن  الهواء  يتبدد  كي  دقائق  لبضع  النافذة 
القيام  عند  النافذة.  إغالق  عاود  ثم  القيادة  كابينة 

بذلك، تقل فترة التبريد وتزداد كفاءته.

في حالة ا�خفاق في تشغيل جهاز 
التبريد، فيما يلي ا^سباب المحتملة:

1 - توقف املحرك
2 - توقف نافخ الهواء
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وإزالـــة  القدمني  ــى  إل الــهــواء  توجيه  وضــع 
إلى  الهواء  تيار  من  جزء  الوضع  هذا  يقود  الصقيع: 
فتحات األرضية واجلزء اآلخر إلى الزجاج األمامي 

واجلانبي إلزالة الصقيع.

إزالة الضباب وإزالة الصقيع

يتكثف الضباب على النوافذ نتيجة جتمد رطوبة 
ساخنة جًدا على سطح الزجاج البارد. عند تشغيل 
وضع إزالة الضباب، يتم إزالة الضباب والرطوبة من 
على النوافذ ويشعر الركاب بالدفء. كما ميكن إزالة 
الضباب أو الصقيع سريًعا من سطح الزجاج األمامي 

من خالل تشغيل وضع إزالة الصقيع.
تيار  الوضع  هذا  يقود  الضباب:  إزالة  وضع 
الهواء إلى الفتحات اخلارجية على الزجاج األمامي 
لتشغيل  حتتاج  اجلانبي.  الــزجــاج  أمــام  والفتحات 
على  احلــرارة  درجة  بضبط  قم  وكلما  الهواء  مكيف 
على  الضباب  إزالــة  ومت  الهواء  تيار  زاد  درجــة،  أقل 

نحو أفضل.
تيار  الوضع  هذا  يقود  الصقيع:  إزالة  وضع 
الهواء إلى فتحات الزجاج األمامية واجلانبية. يوصى 
أقصى  إلــى  احلــرارة  درجــة  مقبض  بــإدارة  تقوم  أن 
درجة وإيقاف مكيف الهواء واستخدام وضع التدوير 

الداخلي.
 

وضع توجيه الهواء للوجه: يقود هذا الوضع 
تيار الهواء إلى الفتحات يف مقدمة لوحة العدادات.

سوف  والقدمني:  للوجه  الهواء  توجيه  وضع 
الفتحات  إلى  الهواء  تيار  من  جزء  الوضع  هذا  يقود 
ــدادات واجلـــزء اآلخــر إلــى فتحات  ــع أمــام لوحة ال

األرضية.
يقود  ســوف  لألرضية:  الهواء  توجيه  وضــع 
األرضية،  فتحات  إلى  الهواء  تيار  أغلب  الوضع  هذا 
تأكد من عدم وجود أي عائق أسفل املقاعد األمامية 

حتى يتدفق الهواء بسالسة إلى املقصورة اخللفية.

تنبيه:
عالية.  بسرعة  السيارة  قيادة  عند  اخلارجي   •
الداخلي  التدوير  وضع  إلى  التحويل  ميكنك 
داخل  إلــى  اخلــارجــي  الــهــواء  تسرب  إليقاف 

السيارة. 
لفترة  الداخلي  التدوير  وضــع  تستخدم  ال   •
داخل  الــهــواء  جــودة  تتدهور  قد  وإال  طويلة 

السيارة.
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الرؤية  ومرآة  اخللفي  الزجاج  عن  الصقيع  إزالة 
اخللفية اخلارجية

سيارتك مجهزة بإمكانية إزالة الضباب والصقيع 
عن الزجاج اخللفي. حاول إزالة الثلج أو اجلليد على 
الزجاج اخللفي قبل استخدام إمكانية إزالة الصقيع.
إزالة الضباب والصقيع عن الزجاج اخللفي: 
ميكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل إمكانية إزالة الصقيع 
الزر  هــذا  على  الضغط  خــالل  من  اخللفي  للزجاج 
هذه  تعمل  ينطفئ.  أو  املــؤشــر  ضــوء  يضيء  حيث 
إيقاف  يتم  املــحــرك.  دوران  أثــنــاء  فقط  اإلمكانية 
تشغيل إمكانية التسخني تلقائًيا بعد نحو 20 دقيقة 
الــزر  هــذا  على  الضغط  ميكنك  أو  التشغيل.  مــن 

إليقاف تشغيله مسبًقا.

تنبيه:
• لضمان تأثير إمكانية إزالة الضباب / إزالة 
الصقيع، يتم التحويل إلى وضع تدوير الهواء 
إذا  تلقائًيا،  الهواء  مكيف  وتشغيل  اخلارجي 
إلى  التحويل  أو  التشغيل  إيقاف  إلى  احتجت 
وضع تدوير الهواء الداخلي، بيرجى الضغط 

على الزر املطلوب.

تنبيه:
الزجاج  على  حــادة  أدوات  أي  مترير  يحظر   •
سلك  يــتــلــف  أو  يــنــقــطــع  قـــد  وإال  اخلــلــفــي 
ال  الــضــمــان.  يغطيه  ال  مــا  وهــو  التسخني، 
حتاول تثبيت لوحة رخصة مؤقتة أو شريط أو 
مشابهة  أشياء  أية  أو  الزجاج  على  ملصقات 

إلزالة الصقيع.
الزجاج  على  الضعيف  الــرؤيــة  مجال  يزيد   •
والتعرض  حـــوادث  ــوع  وق خطر  مــن  اخللفي 
إلصــابــات بــشــريــة، لــذلــك يجب الــتــأكــد من 
االعتياد على إمكانية إزالة الضباب والصقيع.
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مرشح الهواء كابينة القيادة

سيارتك مجهزة مبرشح لهواء كابينة القيادة أسفل 
بعد  استبدالها  أو  فحص  وميكنك  العدادات،  لوحة 

فك صندوق التابلوه.
أو  الغبار  أكــثــر  مــن  التخلص  املــرشــح  يستطيع 
الدوري،  لالستبدال  يحتاج  ولكنه  بالترشيح.  األتربة 

كما هو احلال مع مرشح الهواء املحرك.

خطوات استبدال مرشح الهواء 
كابينة القيادة

1 - قم بفك صندوق التابلوه.
2 - اسحب مرشح الهواء القدمي.

وأعــد  اجلــديــد  الــهــواء  مرشح  بتركيب  قــم   -  3
صندوق التابلوه ملكانه بعد إعادة اخلطوات السابقة.

4 - فتــــرة االستبدال املوصــى بها هــي 500 كم 
أو 6 أشهر، أيهما أقرب.

حماية البيئة

املحرك  من  احلــرارة  فائض  السخان  يحول   - 1
الزائدة، وبالتالي نادرًا ما يستهلك الوقود.

2 - عند تشغيل نظام التبريد، تتأثر قدرة املحرك 
ويزيد استهالك الوقود. لذلك، يقترح اختيار التهوية 
من خالل الهواء النقي الطبيعي يف حالة عدم احلاجة 

لنظام التبريد.

ضبط مخرج الهواء

اجتاه  لتغيير  املركزي  التشغيل  شريط  بإدارة  قم 
نفخ الهواء واستخدام البكرة اجلانبية أو السفلى يف 

فتح أو غلق مخرج الهواء.

تذكير!
غير  علوي  غطاء  لوحة  استخدام  يــؤدي  قد   •
معتمد ملقصورة املحرك األمامية إلى تأثيرات 

سلبية على النظام.
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مفتاح اQشعال
أوضاع ووظائف مفتاح اQشعال

يوجد مفتاح اإلشعال يف اجلانب األمين من عجلة 
القيادة. ويتضمن أربعة مواضع.

LOCK وضع
هــذا  يف  فــقــط  سحبه  أو  املــفــتــاح  ــاق  ــ إرف ميــكــن 
الوضع. اسحب املفتاح من وضع LOCK وأدر عجلة 
قفل  مسمار  تعشيق  صــوت  تسمع  عندها  القيادة، 
حالة  يف  القيادة  عجلة  قفل  سيتم  وعندها  العجلة، 

سرقة السيارة.

ACC وضع
ميكنك  الــوضــع،  هــذا  يف  املــفــتــاح  يــكــون  عندما 
استخدام نظام االستيريو، ووالعة السجائر وخالفه. 
ال ننصح باستخدام املعدات الكهربية املذكورة حتى ال 

ينفد شحن البطارية.

ON وضع
عند إدارة املفتاح إلى هذا الوضع، تضيء جميع 
الوقت،  ذات  ويف  الذاتي،  للفحص  اإلشارة  مصابيح 
جاهزة  بالسيارة  وامللحقات  املــعــدات  جميع  تكون 
يف  املفتاح  يكون  السيارة،  قيادة  أثناء  لالستخدام. 

.ON وضع
يف حالة عدم دوران املحرك، ال تترك املفتاح على 
وضع ON لفترة طويلة حتى ال ينفد شحن البطارية.

START وضع
بعد  املــحــرك،  تشغيل  يف  الوضع  هــذا  يستخدم 

.ON تشغيل املحرك يعود املفتاح تلقائًيا إلى وضع

سحب المفتاح
إلى  الساعة  عقارب  عكس  اجتاه  يف  املفتاح  أدر 
وضع ACC واضغط عليه للداخل ثم أدره إلى وضع 

LOCK ثم اسحبه.

Stereo نظام
Stereo نظام  تعليمات  دليل  مراجعة  بيرجى 

بشكل  التشغيل  تعليمات  على  للتعرف   S2 للسيارة 
تفصيلي.

الهوائي

املعدل   Stereo بنظام  اخلــاص  الهوائي  يوجد 
للسيارة S2 يف نهاية مؤخرة السقف، بيرجى التأكد 
من سالمة الهوائي وتوصيله بشكل صحيح، وإال قد 

تتداخل إشارات الراديو املستلمة.
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بدء تشغيل المحرك

السيارة  موديالت  مع  املحرك،  تشغيل  بدء  قبل 
على  بالضغط  يوصى  يــدوي،  حركة  بناقل  املـــزودة 
دواسة القابض ألسفل ونقل وضع ناقل احلركة إلى 

وضع املحايد.
بعد تشغيل املحرك، بيرجى ترك مفتاح اإلشعال 
فورًا حتى يعود املفتاح من وضع START إلى وضع 

ON لتجنب عمل املحرك والبادئ يف ذات الوقت.
بعد  مرتفع  املحرك  صوت  يكون  أن  الطبيعي  من 
دورانه لفترة قصيرة بعد تشغيل املحرك البارد، نظًرا 
ضبط  عملية  أثناء  أوالً  هيدروليكي  ضغط  حلدوث 

خلوص الصمام الهيدروليكي.
جتنب إدارة املحرك لفترة طويلة يف وضع التوقف، 

يجب التحرك بالسيارة يف أقرب وقت ممكن.

والضغط  مرتفعة  محرك  ــدورة  ب القيادة  جتنب 
املفاجئ على السرعة قبل أن يسخن املحرك.

بالنسبة ملوديالت السيارات املجهزة مبحول حفاز 
للعوادم، ال تقم ببدء املحرك من خالل جر السيارة 
ألكثر من 50 متر. وإال سيدخل الوقود غير املحترق 

إلى املحول احلفاز ويتلفه.

تذكير!
وضع  مــن  املــفــتــاح  إدارة  مــن  تتمكن  ال  قــد   •
LOCK، ألن العجلة القيادة مت قفلها، عندئذ 
لليسار  قليالً  الــقــيــادة  عجلة  إلدارة  حتتاج 

واليمني وإدارة املفتاح.

تنبيه:
تستخدم  أن  ــاول  حــ الـــطـــوارئ،  حــالــة  فــى   •
يف  للمساعدة  األخـــرى  الــســيــارة  بــطــاريــات 
من  ملــزيــد  بديلة.  بطريقة  الــســيــارة  تشغيل 
حالة  يف  "التشغيل  قسم  راجـــع  املــعــلــومــات 

الطوارئ".

تحذير:
• ال تقم بتشغيل املحرك يف أماكن مكتومة أو 
بدون تهوية ألن غاز أول أكسيد الكربون الذي 
يخرج يف عادم السيارة من دون رائحة ويسبب 

حاالت تسمم خطيرة قد تؤدي للوفاة.
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تشغيل السيارة بنظام النقل 
اليدوي

1. قبل التشغيل تأكد من رفع فرامل اليد، ونقل 
ذراع التحكم يف النقل إلى وضع املحايد.

2. اضغط على دواسة القابض حتى نهايتها.
 START وضع إلى  اإلشعال  مفتاح  بإدارة  قم   .3
واحتفظ به 10 ثواني كحد أقصى حتى يعمل املحرك.

فورًا  اإلشعال  مفتاح  اترك  املحرك،  بدء  بعد   .4
حتى يعود إلى وضع "ON"، كي تتجنب تشغيل البادئ 

واملحرك يف ذات الوقت.

تشغيل السيارة بنظام النقل 
اdوتوماتيكي

1. بيرجى وضع ذراع النقل يف وضع P، واضغط 
على دواسة الفرامل بالقدم اليمنى.

 START 2. قم بإدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع
يعمل  حتى  أقصى  كحد  ثواني  ملدة 10  به  واحتفظ 

املحرك.
3. عند بدء املحرك، تأكد أن عدد دورات املحرك يف 
من  الدقيقة  يف  دورة  الطبيعي 1000  املعدل  حــدود 
أثناء  باستمرار  الفرامل  دواســة  على  الضغط  خــالل 
مرحلة التشغيل، ثم انقل ذراع النقل إلى الوضع املطلوب. 
عن  بهدوء  قدمك  ارفع  ثم  اليد  فرامل  حرر   .4
دواسة الفرامل، ثم اضغط على دواسة السرعة حتى 

حترك السيارة لألمام.

تنبيه:
• يف حالة الطوارئ، حاول أن تستخدم بطارية 
السيارة  تشغيل  يف  للمساعدة  أخــرى  سيارة 
بطريقة بديلة. ملزيد من املعلومات راجع قسم 

"التشغيل يف حالة الطوارئ".
• يحظر بدء املحرك من خالل اجلر أو الدفع أو 

السحب.
انخفاض  أو  املحرك  إشعال  إخفاق  حال  يف   •
الطاقة أو التشغيل بشكل غير طبيعي، بيرجى 
خفض سرعة السيارة فورًا واذهب إلى أقرب 
وكيل معتمد من شركة JAC لفحص وإصالح 

السيارة.
 START يحظر إبقاء مفتاح اإلشعال يف وضع •

بعد تشغيل املحرك.
جتمعات  منطقة  يف  السيارة  قيادة  حالة  يف   •
بيرجى  الــعــادم،  أنبوب  املــاء  يغمر  قد  مائية 
إلى  بالنقل  وقم  املحرك  بتشغيل  االحتفاظ 
وضع نقل حركة أقل عند القيادة، ملنع املاء من 

التسرب إلى املحول احلفاز وإتالفه.

تحذير:
يصدر  إيقافه،  بعد  أو  املحرك  دوران  أثناء   •
أنبوب العادم كمية كبيرة من احلرارة، مما قد 
إيقاف  جتنب  حريق.  اشتعال  خلطر  ــؤدي  ي
أو  اجلــافــة  الــشــجــر  أوراق  عــلــى  ــارة  ــســي ال
األعشاب أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال أو 

تركها دائرة على املواضع السابقة.
السيارات  أنــواع  جلميع  العادم  أنظمة  تنتج   •
درجات حرارة عالية، بيرجى عدم ملس أنبوب 
العادم مرتفع احلرارة، أو قد تصاب بحروق. 
بيرجى عدم إضافة أي وسائل حماية إضافية 
أو صفيحة أو مادة مانعة للتآكل على أنبوب 
العادم أو جهاز تنقية غاز العادم أو صفيحة 
الــعــزل  صفيحة  فــك  أو  احلـــــراري  الــعــزل 

احلراري حول أنبوب العادم.
• غاز املحرك العادم سام ويسبب تلوث البيئة، 
حتى إذا كان يلبي معايير االنبعاث املحلية. يف 
أي وقت، إذا شممت غاز عادم املحرك داخل 

كابينة القيادة، قم بفتح النوافذ فورًا.



التشغيل

63

تحذير:
عبر  السيارة  قيادة  ميكن  الطوارئ،  حالة  يف   •
جتمعات مائية حتى عمق ال يتجاوز 200 مم 
وبسرعة ال تتجاوز 10 كم / الساعة وبوضع 
ناقل حركة منخفض ملنع املاء من التسرب إلى 

املحرك عبر عادم السيارة.
عميًقا،  الطريق  على  املــاء  مستوى  كــان  إذا   •
توقف  حال  يف  عالية.  بسرعة  القيادة  جتنب 
املحرك يف هذه األثناء، ال تقم بإعادة تشغيله 

مرة أخرى.
• عند بدء املحرك يف درجة حرارة منخفضة، 
على  تضغط  أن  يفضل  الــســيــارة،  تقفز  قــد 
دواسة القابض عند تشغيل املحرك. يف هذا 
ــة الــقــابــض إلــى  ــت، ســـوف تــعــود دواســ ــوق ال
أداء  على  ذلك  يؤثر  لن  ولكن  ببطء،  وضعها 

القابض.

النقل
الناقل اليدوي ذو خمس سرعات

أضرار  إلى  عالي  محرك  دوران  معدل  أو  عالية 
بالغة بالقابض ونظام النقل.

3 - ميكن النقل إلى وضع الرجوع "R" فقط بعد 
إيقاف السيارة وتوقفها بالكامل.

نقل  ذراع  حتــريــك  يف  صعوبة  تــواجــه  قــد   -  4
احلركة يف الطقس البارد، هذا األمر طبيعي. وسوف 

يختفي بعد ارتفاع درجة حرارة زيت النقل.
الوضع  إلى  احلركة  نقل  من  تتمكن  لم  إذا   -  5
األول أو وضع الرجوع للخلف بينما السيارة متوقفة 
وضع  إلى  احلركة  نقل  جتربة  ميكنك  كامل،  بشكل 
املحايد أوالً، ثم حرر دواسة القابض. بعد ذلك حاول 
الرجوع  وضــع  أو  ــى  األول السرعة  وضــع  إلــى  النقل 

للخلف.
فقد  كمسند  النقل  ذراع  استخدام  يحظر   -  6

يؤدي ذلك إلى تآكل مبكر لشوكة النقل.

يتم متييز موضع كل حركة نقل على ذراع النقل 
اليدوي.

تعليمات

أثناء   (R) الرجوع  وضع  إلى  النقل  يحظر   -  1
قيادة السيارة بشكل طبيعي، وإال سيتلف نظام النقل.
2 - ميكن النقل لوضع أدنى بالتدريج حتى أقل 
سرعة ويف معدل دوران محرك منخفض. يؤدي نقل 
احلركة إلى وضع نقل منخفض أثناء القيادة بسرعة 
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تعليمات خاصة بالقيادة

فرامل المحرك

ميكن استخدام فرامل املحرك أثناء هبوط منحدر 
طويل من خالل تغيير نقل احلركة إلى وضع السرعة 

األدنى (الوضع األول أو الثاني) على الترتيب.

إيقاف السيارة
فرامل  ارفع  املحايد،  وضع  إلى  احلركة  بنقل  قم 

اليد، واسحب املفتاح من مفتاح اإلشعال.

توقف وانتظار السيارة
نفسه  الوقت  ويف  الفرامل  دواســة  على  اضغط 

ارفع فرامل اليد.
مع املوديالت املزودة بناقل حركة يدوي:

1 - قم بنقل احلركة إلى وضع املحايد N عندما 
تتوقف السيارة على أرض ممهدة.

 R 2 - قم بنقل احلركة إلى وضع الرجوع للخلف
عند إيقاف السيارة على منحدر.

3 - قم بنقل احلركة إلى الوضع األول عند إيقاف 
السيارة على مرتفع.

القيادة االقتصادية
مع  أقل  وقــود  واستهالك  القيادة  ظــروف  لتحسني 

قيادة السيارة ملسافة أطول:
1 - قم بالقيادة بهدوء واستخدم دواسة السرعة 

بهدوء وسالسة.
2 - احتفظ مبسافة آمنة مع السيارات األخرى 
وتقليل  ضــرورة  دون  الفرامل  على  الضغط  لتجنب 

معدل تغيير السرعة دون ضرورة.

تذكير!
استخدام  عند  الفرامل  عمر  إطــالــة  ميكن   •
املحرك يف الفرملة أثناء هبوط منحدر طويل.

تنبيه:
• يحظر النقل من وضع حركة النقل اخلامسة 
إلى الوضع الثاني باخلطأ، مما يؤدي الرتفاع 
ــؤدي إلــى عطل  عــدد دورات املــحــرك وقــد ي

محتمل باملحرك.
ــاع نقل حــركــة غير  • قــد يـــؤدي اخــتــيــار أوضـ
ووقوع  بالسيارة  التحكم  فقدان  إلى  صحيحة 
على  تضغط  ال  بشرية.  وإصــابــات  حـــوادث 
لسرعة  احلــركــة  نقل  أثــنــاء  السرعة  دواســـة 
سوف  القابض،  دواســة  حترير  مبجرد  أعلى 

تتحرك السيارة.
من  أعلى  املحرك  دورات  عدد  يكون  عندما   •
5000 دورة يف الدقيقة، يحظر النقل لوضع 
نقل  أو  الــواحــدة  ــرة  املـ يف  بسرعتني  أدنـــى 
ــى، حــيــث ســيــؤدي ذلــك  ــ احلــركــة لــوضــع أدن

ألعطال باملحرك وبنظام النقل.
ال  للقابض،  املبكر  التعطل  أو  التآكل  لتجنب   •
تضغط على دواسة القابض إليقاف السيارة 
أثناء صعود مرتفع أو عند التوقف يف إشارة 

مرور.

تنبيه:
املرة  يف  بسرعتني  أدنــى  لوضع  النقل  حظر   •
الــواحــدة وإال ســيــؤدي ذلــك ألعــطــال بنظام 
والتالي  الــســيــارة  يف  التحكم  وتفقد  النقل 

حتدث إصابات بشرية.
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نظام النقل اdوتوماتيكي استخدام القابض

يف  تشغيله  عند  املحرك  يتحرك  وأن  يحدث  قد 
دواســة  على  الضغط  يقترح  لذلك  الــبــارد،  الطقس 
القابض. يف هذا الوقت، تعود دواسة القابض ببطئ 
إلى الوضع األصلي، غير أن ذلك ال يؤثر على كفاءة 

القابض.
السرعة  وضع  إلى  النقل  الصعوبة  من  يكون  قد 
األول أو وضع الرجوع للخلف R يف بعض األحيان، 
ميكنك جتربة نقل احلركة إلى وضع املحايد أوالً، ثم 
حرر دواسة القابض. بعد ذلك حاول النقل إلى وضع 

السرعة األولى أو وضع الرجوع للخلف.
قم بالضغط على دواسة القابض حتى النهاية ثم 

حرره ببطئ.
ال تضغط نصف ضغطة على دواسة القابض، وإال 

قد تزداد سرعة تآكل القابض أو حتى يحترق.
ال تضع قدمك على دواسة القابض حيث أن ذلك 

يزيد من معدل تآكل القابض.

1 - عرض معلومات النقل
2 - زر فتح النقل
3 - وضع اجلليد

معلومات عن نظام النقل 
اdوتوماتيكي

عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع ON، تعرض 
لوحة العدادات معلومات نظام النقل.

P يقافQا
يجب إيقاف السيارة بالكامل قبل نقل احلركة إلى 
وضع P حيث يتم قفل العجالت األمامية ومينعها من 

التحرك.

تنبيه:
• ال حتاول احلصول على أثر فرملة إضايف من 
على  ــى  أدن لوضع  النقل  خــالل  مــن  املــحــرك 
دوران  مــحــور  يضعف  وإال  مــنــزلــق،  طــريــق 
عجالت القيادة مما يؤدي لالنزالق. قد تفقد 
السيطرة على السيارة وبالتالي ميكن أن يقع 

حادث.
• يتعرض القابض للتلف ويصدر صوًتا، يف حالة 
ــة  عـــدم الــضــغــط حــتــى الــنــهــايــة عــلــى دواسـ

القابض.
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النقل  وضع  من  التأكد  يرجًى  املحرك،  بدء  قبل 
.P على وضع

يجب الضغط على دواسة الفرامل عند النقل من 
وضع P. يف حالة عدم النقل، بيرجى مراجعة "حترير 

قفل وضع النقل".
 ،P وضع يف  الفرامل  دواسة  على  تضغط  عندما 
نظام  يف  طبيعي  صوت  وهو  نقرة،  صوت  تسمع  قد 

النقل.

R وضع الرجوع

عند  الفرامل  دواســة  على  الضغط  عليك  يجب 
النقل إلى وضع الرجوع للخلف R أو P، حيث تتوقف 

السيارة بشكل كامل.
السيارة  تصدر  قد   ،R الوضع  إلــى  النقل  عند 
ضوضاء، وهو صوت معتاد لتشغيل التروس وال يعني 

تلف نظام النقل.

N الوضع المحايد

غير  وضــع  يف   N وضــع يف  القيادة  تــروس  تكون 
موصل. عند احلاجة إلعادة تشغيل املحرك أو حتتاج 
لبقاء املحرك يف سرعة تباطؤ أثناء التوقف املؤقت، 
ميكن استخدام وضع املحايد N. إذا غادرت السيارة 
ألي سبب، قم بالنقل إلى وضع P. يجب الضغط على 
 N وضع من  النقل  ذراع  تغيير  عند  الفرامل  دواسة 
إلى P أو R. ميكنك النقل مباشرة من وضع N إلى 

D من دون الضغط على دواسة الفرامل.
عند الضغط على دواسة الفرامل يف وضع N، قد 
املعتاد  التشغيل  الصوت  وهــو  نقرة،  صــوت  يصدر 

لنظام النقل.

تنبيه:
كامل  بشكل  السيارة  توقف  من  التأكد  يجب   •
قبل النقل إلى وضع الرجوع R أو التغيير منه.

• يؤدي النقل إلى وضع الرجوع R أثناء حترك 
ولن  النقل،  نظام  تلف  إلــى  لألمام  السيارة 

يغطي الضمان تكاليف اإلصالح.

تحذير:
• بغض النظر عن حالة الطريق، يجب النقل إلى 

وضع P ورفع فرامل اليد.
• يف حالة النقل إلى وضع P أثناء القيادة بهدف 
قفل عجلة القيادة، سوف يتعرض نظام النقل 
هذه  السيارة،  على  السيطرة  وتفقد  للتلف 

اخلسائر ال يغطيها الضمان.
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القيادة في الوضع الرياضي
يف  الــقــيــادة  ميكنك   ،S وضــع  ــى  إل تنقل  عندما 

الوضع الرياضي باستخدام دواسة السرعة.

القيادة في الوضع اليدوي
 ،S عندما تنقل ذراع التحكم يف النقل إلى الوضع
ميكنك القيادة يف الوضع اليدوي من خالل رفع ذراع 

النقل ألعلى وأسفل.
السرعة  اختيار  يجب  النزول،  منحدر  اشتد  كلما 
األدنى، ميكن نقل ذراع التحكم يف النقل إلى الوضع 
فرامل  تأثير  لــزيــادة  األولـــى،  للسرعة  والــنــزول   ،S

املحرك.
يف ظروف القيادة القاسية التالية، بيرجى اختيار 
وضع النقل اليدوي للنقل بني السرعات بشكل أسرع 
نظام  يف  الداخلية  لألجزاء  احلــرارة  توليد  وتقليل 

النقل.
1 - االعتياد على زيادة السرعة املفاجئة وجتاوز 
بسرعة  القيادة  أثناء  السرعة  خفض  ثم  السيارات 

عالية.
باملنعطفات،  مليء  طويل  تلف  صعود  أثناء   -  2
املــســارات  يف  مفاجئ  بشكل  الــســرعــة  تــزيــد  حيث 

املستقيمة ومن ثم تخفضها فجأة يف املنعطفات.

.N أو P 2 - وضع النقل إلى وضع
بعد تشغيل املحرك، ميكن النقل إلى وضع النقل 
D أو S للتحرك بالسيارة إلى األمام، أو النقل إلى 

وضع R للرجوع للخلف.

القيادة في الوضع المعتاد

بعد النقل إلى وضع D، حتتاج للتحكم يف دواسة 
نقل  يتم  وســوف  طبيعي.  بشكل  للقيادة  السرعة 

السرعات تلقائًيا.
اإلشــارة  منتظًرا  مــرور  إشـــارة  يف  تقف  عندما 
ميكنك  مؤقًتا،  السيارة  إليقاف  حتتاج  أو  اخلضراء، 

.N النقل إلى وضع وضع D (القيادة)

يقوم نظام النقل بتحديد النطاق املناسب لسرعة 
السيارة والسرعة االجتاهية. للحصول على مزيد من 
بيرجى  املــنــحــدرات،  صعود  أو  للتخطي  الدافعية 
يتم  حتى  النهاية  حتى  السرعة  دواسة  على  الضغط 

النقل تلقائًيا إلى السرعة األدنى.
يلزم وجود شرطني لتشغيل املحرك:

1 - يجب توصيل الكهرباء بالسيارة.

تنبيه:
دواســة  على  اضغط  الــســيــارة،  إيــقــاف  بعد   •
الفرامل للنقل من الوضع D إلى P. ال تدفع 
ذراع تبديل النقل بسرعة كبيرة وإال قد ال يتم 
مما  املناسب،  الوقت  يف   N الوضع قفل  فتح 
وضع  يف  عائق  بــوجــود  شــعــورك  يف  يتسبب 

النقل N. انتقل من وضع N إلى P بهدوء.

تحذير:
مرتفعة  املــحــرك  دورات  عــدد  تكون  عندما   •
اخلطورة  مــن   ،N املحايد  وضــع  يف  والنقل 
الشديدة النقل إلى وضع D يف هذا الوقت، 
ألن السيارة سوف تتحرك بسرعة عالية وقد 

تصدم أشخاص أو عوائق.
• يحظر قيادة السيارة يف وضع املحايد N حيث 
وإال  طويلة،  لفترة  متوقًفا  يكون  املحرك  أن 

فسوف يتلف نظام النقل.
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سوف ترجع السيارة للخلف قليالً إذا كانت زاوية 
االنحدار أكبر من 8.

قيادة السيارة ذات ناقل الحركة 
أوتوماتيكي

1. تأكد من إحكام قائد السيارة والركاب تثبيت 
أحزمة األمان على النحو املناسب.

الرؤية  ومرايا  املقاعد  وضع  ضبط  من  تأكد   .2
عند  بضبطها  وقــم  املــنــاســب.  الــوضــع  يف  اخللفية 

الضرورة.
.P 3. تأكد من ضبط ذراع النقل على وضع

 START 4. قم بإدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع
دوران  عــدم  حالة  يف  املــحــرك.  دوران  بعد  وحـــرره 

املحرك انتظر ملدة 10 ثواني ثم عاود املحاولة.
من  ألكثر  تباطؤ  سرعة  يف  يــدور  املحرك  دع   .5

30 ثانية مما يزيد من درجة أريحية بدء التشغيل.
تشغيل  حالة  (يف  اليد  فرامل  مقبض  ارفــع   .6
حترير  األخيرة  خطوتك  اجعل  منحدر،  يف  السيارة 

فرامل اليد).
7. قم بتحريك ذراع النقل إلى وضع D أو R ثم 
إلى  للتحرك  بــهــدوء  السرعة  دواســـة  على  اضغط 

األمام أو الرجوع للخلف.

وضع الجليد
 " Snow" اضغط على زر اخلاص بوضع اجلليد
يف أسفل اجلانب األمين من ذراع التحكم يف السرعة 
العدادات،  لوحة  على   "WIN" مصباح يضيء  حيث 
الذي مينع السيارة من االنزالق عند تساقط الثلوج.

الطبيعية  الظروف  يف  الزر  هذا  على  تضغط  ال 
وإال ستنفد الطاقة بالسيارة.

والرياضي  األوتوماتيكي  النقل  وضــع  بــني  النقل 
واليدوي واجلليد

ادفع ذراع النقل يسارًا من وضع النقل D للتحويل 
أو  ألعلى  النقل  ذراع  ادفــع  الرياضي.  الوضع  إلــى 
القيادة  وضع  لتنشيط  الرياضي  الوضع  من  أسفل 
ــع ألعــلــى لــزيــادة الــســرعــة وأســفــل  ــ ــة، وادف ــدوي ــي ال

خلفضها.

وضع التحرك ببطء

وضع  أو   D وضــع  يف  النقل  ذراع  يكون  عندما 
دواســة  عــن  الــقــدم  رفــع  وعند   ،R للخلف الــرجــوع 
الــفــرامــل وحتــريــر فــرامــل الــيــد، تــبــدأ الــســيــارة يف 
التحرك ببطئ على األرض املمهدة أو الطريق بزاوية 
ميل أقل من 8 من دون الضغط على دواسة السرعة. 

تنبيه:
وضع  يف   – أو   + زر  على  الضغط  يحظر   •

القيادة املعتادة.
 N النقل وضع  يف  بالسيارة  تنزلق  أن  يحظر   •

أثناء القيادة على طرق جبلية.
• ال حتاول احلصول على تأثير فرملة إضافية 
سرعة  لوضع  النقل  خــالل  من  املحرك  من 
أدنى على الطرق املنزلقة، وإال يضعف محور 
النــزالق  يــؤدي  ممــا  الــقــيــادة  عجالت  دوران 

السيارة.
تكون  عندما  اجتــاه –  إلى  الــذراع  دفعت  إذا   •
لوضع  النقل  ميكن  ال  جــًدا،  عالية  السرعة 
وإال  األوتوماتيكي،  النقل  نظام  على  ــى  أدن

فسوف يدور املحرك بسرعة زائدة.
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نظام البرمجة الذاتية للقابض في 
نظام النقل اdوتوماتيكي

يف حالة ارجتاج السيارة بالكامل بشدة عند النقل 
إلى وضع D أو وضع الرجوع R عند تشغيل املحرك 
بعد قيادة السيارة ألكثر من 20,000 كم، يرجى قم 
بزيارة الوكيل املعتمد من شركة JAC لفحص نظام 
خلوص  درجــة  يضبط  الــذي  للقابض  الذاتي  التعلم 

القابض بعد درجة التآكل.

تنبيه:
أثناء   P أو   R وضع  إلى  النقل  ذراع  تنقل  ال   •
القيادة. يجب النقل إلى وضع R أو P فقط 
نظام  يتلف  وإال  بالكامل،  السيارة  توقف  بعد 

النقل.
• حتتاج للضغط على دواسة الفرامل للتحرك 
من وضــع N أو وضــع P إلــى وضــع الرجوع 
 N ميكنك ضبك احلركة من وضع ،R للخلف
إلى D مباشرة من دون الضغط على دواسة 

الفرامل.
• قم بإيقاف املحرك وانقل إلى وضع P حتى إذا 

كنت ستغادر السيارة لفترة وجيزة.
• قد يؤدي اختيار وضع احلركة غير الصحيح 
وقوع  واحتمال  بالسيارة  التحكم  فقدان  إلى 

حوادث وإصابات بشرية.
.N يحظر االنزالق بالسيارة يف وضع •

تنبيه:
• يحظر قيادة السيارة بسرعة عالية عندما ال 
املعتادة  للدرجة  املحرك  حــرارة  درجــة  تصل 

وقت التشغيل.
• جتنب بدء التشغيل املتكرر أو القيادة يف وضع 

التحرك ببطئ.
• ال تضع أي عناصر للزينة على غطاء ذراع نقل 

احلركة، وإال قد يتلف أو يتآكل الغطاء.
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فتح قفل النقل

تتمكن  ولم  الفرامل،  دواسة  على  تضغط  عندما 
من حتريك ذراع النقل من وضع P أو N إلى وضع 

الرجوع للخلف R، يرجًى اتبع اخلطوات التالية:
1 - قم بإيقاف املحرك، وارفع فرامل اليد.

2 - أخرج املفتاح امليكانيكي.
3 - اضغط على غطاء زر فتح القفل بجانب ذراع 
أداة  أية  أو  الرأس  مسطح  مسمار  باستخدام  النقل 
يف  املوضح  النحو  على  بحذر،  الغطاء  لفتح  أخــرى 

الشكل.
.N إلى وضع P 4 - قم بنقل الذراع من وضع

5 - أخرج املفتاح من فتحة فتح قفل النقل وأعد 
وضعه  يف  الغطاء  وضــع  من  وتأكد  الغطاء،  تثبيت 
وأعد  الفرامل،  دواسة  على  بالضغط  قم  الصحيح. 

تشغيل املحرك.

إيقاف السيارة على منحدر

1. قم بالضغط على دواسة الفرامل حتى تتوقف 
السيارة.

2. ارفع فرامل اليد.
3. قم بالنقل إلى وضع P وارفع قدمك عن دواسة 

الفرامل.

بدء التحرك بالسيارة في منحدر

على  الضغط  أثناء   D وضع  إلى  بالنقل  قم   .1
دواسة الفرامل. 

السرعة  ــة  دواسـ على  بالضغط  بــهــدوء  قــم   .2
حدود 2000 ~  يف  املحرك  دورات  بعدد  واحتفظ 
عندما  اليد  فرامل  ارفع  الدقيقة.  يف  دورة   2500
على  الضغط  يف  واستمر  لألمام  السيارة  تتحرك 

دواسة السرعة حتى تبدأ السيارة يف التحرك.
تنبيه:

التوقف  أثناء  بإحكام  اليد  فرامل  رفع  يجب   •
على منحدر، وإال قد يتعطل نظام النقل مما 

تنبيه:يؤدي للتعرض إلى خطر انزالق السيارة.
السابقة  السيارة  قيادة  خطوات  إتباع  يجب   •
لتجنب  السابقة  منحدر  على  التوقف  أثناء 

خطر االنزالق.
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الضغط  يف  القوة  من  املزيد  لبذل  حتتاج  سوف 
على دواسة الفرامل لزيادة قوة الفرملة.

يف حالة وجود عطل بنظام الفرامل أثناء القياد، 
العتبارات  األدنى  للوضع  احلركة  وضع  نقل  بيرجى 
املحرك،  فرامل  إمكانية  من  واالستفادة  السالمة، 
واعمل على إيقاف السيارة يف مكان آمن، ثم اتصل 

بوكيل JAC املعتمد واطلب املساعدة.

نظام الفرامل

الفرملة أثناء القيادة

إتباع  بيرجى  اآلمنة.  للقيادة  للغاية  مهًما  رامــل 
معايير صيانة نظام الفرامل بصرامة، وقم بالزيارات 
الدورية للوكيل املعتمد من شركة JAC لفحص نظام 

الفرامل.
سيارتك مزودة بدائرتني ثنائيتني لنظام الفرملة، 
حيث توجد بكل عجلة دائرة واحدة. يف حالة تعطل 
إحدى دائرتي نظام الفرامل، ستعمل الدائرة األخرى 
ضغط  مسافة  ســتــزداد  الــوقــت،  هــذا  يف  ــه  أن غير 
الفرملة على الدواسة وتزداد كذلك مسافة الفرملة. 
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فرامل اليد

توجد فرامل اليد بني املقعدين األماميني.
اليد،  فرامل  وارفع  الفرامل  دواسة  على  اضغط 
عندها يضيء مؤشر الفرامل، إذا كان مفتاح اإلشعال 

.ON يف وضع
اليد  فرامل  وارفــع  الفرامل  دواســة  على  اضغط 
حتى ميكنك الضغط على زر التحرير، ثم حرر فرامل 

اليد حتى تنزل ألسفل بالكامل.
 

تذكير!
وإال  الــفــرامــل،  دواســـة  على  قدمك  تضع  ال   •
وتطول  الفرامل  مكونات  تآكل  معدل  يــزداد 
حرارة  درجة  الرتفاع  نتيجة  الفرملة  مسافة 

الفرامل.

تنبيه:
الــفــرامــل،  ــي  ــرت دائ ــدى  إحـ تعطل  حــالــة  يف   •
ستحتاج ملزيد من القوة للضغط على دواسة 

الفرامل وسوف تزداد مسافة الفرملة.
دواسة  على  الضغط  مسافة  تزايد  حالة  يف   •
الفرامل، يعني ذلك احلاجة لإلصالح. بيرجى 
االتصال بالوكيل املعتمد لشركة JAC لفحص 

وإصالح النظام فورًا.
مؤقًتا  الفرملة  أثر  الفرامل  نظام  يفقد  قد   •
مكونات  حــرارة  درجــة  ارتفاع  أو  لبلل  نتيجة 
ــفــرامــل عــنــد االســتــخــدام املــفــرط  نــظــام ال
نــزول  بعد  أو  السيارة  غسيل  بعد  للفرامل 
جتمعات  منطقة  اجتياز  أو  طــويــل  منحدر 

مائية.
مؤقًتا  الفرملة  قــوة  الفرامل  نظام  فقد  إذا   •
النقل  بيرجى  حرارته،  درجة  الرتفاع  نتيجة 
تأثير  على  للحصول  أدنــى  سرعة  وضع  إلى 

فرملة إضايف من فرامل املحرك.
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عند إيقاف السيارة:

1 - تأكد من إحكام غلق جميع النوافذ.
2 - قم بإطفاء املصابيح.

أو  السيارة  حقيبة  يف  القيمة  األشياء  ضع   -  3
خذها معك.

4 - قم بقفل الباب وحقيبة السيارة باملفاتيح.
الشجر  أوراق  على  السيارة  بإيقاف  تقم  ال   -  5
اجلافة أو األعشاب الطويلة أو أي أشياء أخرى قابلة 
لالحتراق. حيث أن املحول احلفاز يكون ساخن جًدا، 

مما قد يؤدي الشتعال حريق.
قم  منحدر،  قمة  تواجه  السيارة  كانت  إذا   -  6
أثناء  احلافة  عن  بعيًدا  األمامية  العجلة  بتحريك 

اإليقاف. ويجب نقل وضع احلركة إلى السرعة 

"األولى" يف السيارة املجهزة بناقل حركة يدوي.
قم  منحدر،  قمة  تواجه  السيارة  كانت  إذا   -  7
أثناء  احلافة  عن  بعيًدا  األمامية  العجلة  بتحريك 
اإليقاف. ويجب نقل وضع احلركة إلى وضع الرجوع 

للخلف يف السيارة املجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي.
8 - تأكد من إنزال فرامل اليد بشكل كامل قبل 
التشغيل. وإال يتعرض محور الفرامل اخللفية للتلف 

أو ارتفاع درجة حرارته بشدة.

نظام مراقبة ضغط اQطارات 
"TPMS"

 (TPMS) يستطيع نظام مراقبة ضغط اإلطارات
مراقبة ضغط ودرجة حرارة اإلطارات وإصدار إنذار 
القيمة  اإلطار  وضغط  حرارة  درجة  جتاوز  حالة  يف 
املحددة ويضيء مؤشر التحذير على لوحة العدادات 
وشاشة MP5، مما يساعد قائد السيارة يف معرفة 
حــالــة اإلطـــار يف الــوقــت املــنــاســب، وتــقــل مخاطر 

احلوادث بسبب عيوب اإلطارات.
وإضــاءة  الصحيح  غير  اإلطـــار  ضغط  حالة  يف 
مراجعة  بيرجى  النظام،  عطل  من  التحذير  مؤشر 

مقدمة ضوء ومؤشر التحذير. 

تذكير!
اليد،  فرامل  رفع  أثناء  السيارة  قيادة  يحظر   •
ــرارة نــظــام الــفــرامــل،  ــة حــ وإال تــرتــفــع درجـ

ويحدث تآكل مبكر ملكونات نظام الفرامل.
قبل  بالكامل  اليد  فــرامــل  حترير  مــن  تأكد 

القيادة واختفاء ضوء املؤشر.

تنبيه:
يحدث  قــد  عــنــوة،  الــيــد  فــرامــل  رفــعــت  إذا   •
اإلطارات  فرملة  يتم  حيث  للسيارة،  انحراف 
اخللفية فقط، لذلك بيرجى رفع فرامل اليد 

ببطئ.
• ال تضغط على دواسة السرعة أثناء التوقف 

بالسيارة حلماية املحرك وتوفير الوقود.
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يعرض ضغط اإلطارات يف شاشة MP5، إجراء 
الفحص هو مراقبة ضغط إطارات السيارة. عندما 
درجة  أو  منخفض  أو  مرتفع  اإلطــارات  ضغط  يكون 
حرارته عالية أو يوجد تسرب سريع للهواء، وخالفه، 
تعرض شاشة MP5 واجهة ضغط اإلطارات تلقائًيا 
وعلى قائد السيارة اخلروج من الواجهة يدوًيا. ملزيد 
برنامج  تشغيل  دليل  مراجعة  بيرجى  التفاصيل  من 

تشغيل الوسائط املتعددة.

زيادة التحميل والسرعة العالية، مما يؤدي إلى 
انفجار اإلطارات وفقدان التحكم يف السيارة.
• بيرجى االنتباه حلساس اإلطارات أثناء تثبيت 

اإلطار.

تحذير:
• قد يؤدي الضغط املختلف لإلطارات األربعة 
حادث  ووقوع  السيارة  يف  التحكم  فقدان  إلى 

نتيجة لتلف اإلطارات.
• يف حالة ظهور مصباح حتذير اإلطارات أثناء 
يف  السيارة  بإيقاف  قم  لسالمتك  القيادة، 
أسرع وقت ممكن (جتنب التوجيه املفاجئ أو 
التوقف)  عند  الــطــوارئ  فرملة  اســتــخــدام 

وافحص جميع اإلطارات.
لإلطارات  املختلف  اإلطـــارات  ضغط  يسرع   •
األربـــــع أو الــضــغــط املــنــخــفــض مـــن تــآكــل 
ويطيل  الــقــيــادة  ثبات  مــن  ويقلل  ــارات  اإلطــ

مسافة الفرملة.
• يزداد انبعاج اإلطار نتيجة لضغط اإلطار غير 
الكايف الذي يؤدي الرتفاع درجة حرارة اإلطار 
سريًعا واحتمال تسرب الهواء أو حتى انفجار 

اإلطار.
• يسهل أن ترتفع درجة حرارة اإلطارات مع 
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تنبيه:
• عندما يضيء ضوء إنذار نظام مراقبة ضغط 
بيرجى  ــومــض،  ي أو  بــاســتــمــرار  اإلطـــــارات 

إصالحه يف الوقت املناسب.
اإلطــارات  ضغط  مراقبة  نظام  إشــارة  تنتقل   •
ــارة لــتــداخــل  ــ اإلشـ ــا، إذا تــعــرضــت  الســلــكــًي
طويلة،  ولفترة  التردد  لنفس  كهرومغناطيسي 
ــذار نــظــام مــراقــبــة ضغط  ــ يــضــيء ضـــوء إن
ــادة الــســيــارة مــن مجال  ــارات بــعــد قــي ــ اإلطـ

مغناطيسي قوي.
اإلطـــارات  ضغط  مراقبة  نظام  يصدر  قــد   •
السيارة  قيادة  عند  األحيان  بعض  يف  إنــذارًا 
من  حيث  االنعطاف  وعند  وعــر  طريق  على 
املمكن أن يرتفع أو ينخفض ضغط اإلطارات، 
على  السيارة  قيادة  بعد  اإلنـــذار  يتوقف  ثم 

طريق ممهد ومستقيم. هذا األمر طبيعي.
• ال يوجد حساس ملراقبة ضغط اإلطارات يف 
اإلطار االحتياطي، بالتالي يضيء ضوء نظام 
بعد  مستمر  بشكل  اإلطــارات  ضغط  مراقبة 

تغيير اإلطار االحتياطي.

• يجب مراعاة عدم شحن ضغط اإلطار بشكل 
يجب  كما  جـــًدا،  منخفض  أو  جـــًدا  مرتفع 

االنتباه للضغط الفعلي لإلطار.
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حزام اdمان

من  الركاب  وبقية  السيارة  قائد  حماية  سبيل  يف 
التعرض إلصابات، يتوجب على قائد السيارة وبقية 

الركاب ارتداء حزام األمان طوال الوقت.
بشكل  واســتــخــدامــه  ــان  األمـ حـــزام  ارتـــداء  يقلل 
مناسب من احتمال التعرض ألذى وإصابات بالغة قد 
الضغط  عند  أو  احلــوادث  نتيجة  الوفاة  إلــى  تصل 

املفاجئ على الفرامل.

كيف يحافظ حزام اdمان على 
سالمة الركاب؟

تتحرك،  مركبة  داخـــل  أو  على  جتلس  عندما 
ستتحرك وفق نفس سرعة هذه املركبة.

سرعة  بنفس  ستتحرك  كمثال،  السيارة  لنأخذ 
السيارة ولن تتوقف عن احلركة لألمام ما لم يعيقك 
شيء أمامك مثل الزجاج األمامي أو لوحة العدادات 

أو حزام األمان عندما تسرع السيارة ثم تتوقف.

تحذير:
واحد  فــرد  األمــان  حــزام  يستخدم  أن  يجب   •
(ومنهم  شخصان  يستخدم  أن  يحظر  فقط، 
فقد  وإال  ــان.  ــ األمـ حـــزام  نــفــس  ــفـــال)  األطـ

تتضاعف خطورة اإلصابة نتيجة احلادث.
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وضع الجلوس الصحيح
أهمية االحتفاظ بوضع جلوس 

صحيح
يف  للغاية  مهًما  الصحيح  اجللوس  وضــع  يعتبر 
سبيل تقدمي حزام األمان والوسادة الهوائية احلماية 
املثالية. ميكن ضبط وضع املقاعد األمامية يف عدة 

اجتاهات حسب قوام الراكب. 
يضمن وضع اجللوس الصحيح ما يلي:

ودقيق  آمــن  نحو  على  السيارة  يف  التحكم   -  1
وفعال.

2 - وضع اجلسم املريح لتجنب الشعور بالتعب.
األمـــان  حلـــزام  املــثــالــيــة  احلــمــايــة  حتقيق   -  3

والوسادة الهوائية.

ترتدي  عندما  السيارة  مع  حركتك  سرعة  ستقل 
واملسافة  الوقت  أمامك  يسنح  وبالتالي  األمان  حزام 
ستتحملها  املــؤثــرة  القوة  أن  كما  للتوقف،  الكافية 
العظام، التي متثل اجلزء األكثر صالبة وقوة يف جسم 
اإلنـــســـان. لــذلــك يــعــد حـــزام األمــــان مــهــًمــا ألجــل 

سالمتك.

حماية حزام اdمان

ويجب  األمــان  حــزام  نظام  فك  أو  تعديل  يحظر 
التأكد من عدم تعرضه للتلف بسبب مفصلة املقعد أو 
الباب. تأكد من كفاءة حزام األمان وامللحقات األخرى 

من خالل الصيانة الدورية.

الفحص الدوري لحزام اdمان
تأكد من عدم تآكل أو وجود تلف بأحزمة األمان، 
يف حالة وجود أي تلف، يرجى استبدال حزام األمان 

فورًا.

احتفظ بنظافة وجفاف حزام اdمان
إذا تعرض حزام األمان لالتساخ، يرجى استخدام 
ال  تنظيفه.  يف  دافـــئ  مــاء  أو  بصابون  نظيف  مــاء 
تستخدم مسحوق مبيض أو صبغة أو مطهر قوي أو 
نسيج  تلف  أو  ضعف  إلى  يؤدي  ما  وهو  جتليخ  مادة 

حزام األمان.

متى يجب تغيير حزام اdمان؟
بالكامل  ــان  ــ األم ــزام  حـ مجموعة  تغيير  يــجــب 
عدم  حالة  يف  حتى  حـــادث،  وقــوع  بعد  ومكوناتها 
تعرضه ألي ضرر. يرجى استشارة الوكيل املعتمد من 

شركة JAC بشأن تعليمات استخدام حزام األمان.

تنبيه:
بشكل  اخللفي  املقعد  حتريك  عند  حذرا  كن   •
عمودي حتى ال يتشابك شريط ومشبك حزام 

األمان أو يلتصقان.
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تنبيه:
اجللوس  أو  االضطجاع  للغاية  اخلطير  من   •
األمــان  حــزام  يعمل  لن  القيادة.  أثناء  املائل 
بشكل معتاد حتى إذا قمت بارتدائه ألن حزام 
عندما  باجلسم  ملتصًقا  يــكــون  لــن  الكتف 
املؤثرة  القوة  ستؤدي  مائل.  وضع  يف  جتلس 
اجلسم  انــدفــاع  يف  حــادث  وقــع  عند  القوية 
واألجزاء  الرقبة  تتعرض  قد  وبالتالي  لألمام 

األخرى من اجلسم إلصابة بالغة.
إلى  ليصل  املنفرج  األمــان  حزام  يتحرك  قد   •
قد  وبالتالي  حادث  وقوع  عند  البطن  منطقة 
لتأثير  نتيجة  بالغة  داخلية  إصابات  يسبب 
احلــوض.  عظم  من  بــدالً  البطن  على  القوة 
لسالمتك، يرجى ضبط مسند ظهر املقعد يف 
وضع  يف  باجللوس  واحتفظ  مستقيم  وضــع 

صحيح مع ارتداء حزام األمان.

احلماية  على  واحلصول  اإلصابة  خطر  لتقليل 
الركاب  جميع  على  يتوجب  األمان،  نظام  من  املثالية 
اجللوس  وضع  الصحيح،  اجللوس  بوضع  االحتفاظ 
املستقيم لقائد السيارة والراكب األمامي. يؤدي النوم 
على املقعد اخللفي واجللوس بشكل مائل يف املقعد 
بشكل  لوظيفته  األمان  حزام  أداء  عدم  إلى  األمامي 

طبيعي.

وضع جلوس قائد السيارة الصحيح

إن وضع جلوس قائد السيارة الصحيح مهم للغاية 
السيارة.  قيادة  أثناء  القائد  سالمة  على  للحفاظ 
لتقليل  التالية  اخلطوات  بعمل  السيارة  قائد  ينصح 

خطر اإلصابة:

ال  مبسافة  لالحتفاظ  القيادة  عجلة  ضبط   -  1
تقل عن 25 سم من صدر قائد السيارة.

السرعة  دواســة  مع  للتعامل  املقعد  ضبط   -  2
والفرامل بسهولة.

3 - ضبط مسند الرأس حسب قامتك.
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وضع  يف  الظهر  مبسند  االحــتــفــاظ  يجب   -  4
مستقيم، ويجب أن يسند قائد السيارة ظهره بالكامل 

إلى املسند.
5 - ارتداء حزام األمان بشكل صحيح.

وضع الجلوس الصحيح للراكب 
اdمامي

بإتباع  ينصح  اخلطر،  من  وحمايتك  لسالمتك 
التعليمات التالية:

حزام اdمان الثالثي اdمامي

أمــان  بــحــزام  الــســيــارة  مقاعد  جميع  جتهيز  مت 
ثالثي. تعليمات االستخدام على النحو التالي:

ربط مشبك حزام اdمان

قم بسحب حزام األمان من أداة السحب وأدخل 
اللسان املعدني يف املشبك حتى تسمع صوت نقرة.

املناسب  الطول  حسب  األمان  حزام  ضبط  ميكن 
من خالل الضبط اليدوي حتى يحيط بعظم الورك 
بشكل صحيح. ميكن أن ميتد احلزام إذا ملت لألمام 
الضغط  حــالــة  يف  سيقفل  احلـــزام  أن  غير  بــبــطء 

املفاجئ على الفرامل أو يف حالة التصادم.

1 - االحتفاظ مبسافة ال تقل عن 25 سم بني 
لوحة العدادات والراكب األمامي.

2 - ضبط مسند املقعد يف وضع مستقيم وإسناد 
الظهر على املسند بالكامل.

مقدمة  يــقــابــل  كــي  ــرأس  ــ ال مسند  ضــبــط   -  3
اجلبهة.

4 - ارتداء حزام األمان بشكل صحيح.
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تحرير حزام اdمان ضبط حزام اdمان الثالثي

على  األمــان  حــزام  حترير  زر  على  الضغط  عند 
املشبك، يتم سحب حزام األمان تلقائًيا. يف حالة عدم 
حدوث ذلك، يرجى التأكد إذا كان حزام األمان ملتًفا 

وعاود املحاولة.

يجب عليك وضع حزام األمان من االسفل وصوال 
من اخلصر. إذا كــان وضــع حزام  ــورك بــدالً  إلــى ال
األمان مرتفًعا، قد تنزلق ألسفل يف حالة وقوع حادث 
احتمال  يزيد  مما  الفرامل  على  املفاجئ  الضغط  أو 
تعرضك خلطر اإلصابة. يرجى وضع كلتا اليدين إلى 

جانبي حزام األمان بدالً من جانب واحد.

حزام اdمان الثالثي للمقعد الخلفي

مت جتهيز كال جانبي املقعد اخللفي بحزام أمان 
والتحرير  والضبط  باملشبك  الربط  وطريقة  ثالثي، 

هي نفسها اخلاصة بحزام األمان األمامي.
تأكد من وضع اللسان املعدني يف املشبك األمين.

حزام األمان األوسط باملقعد اخللفي
قم بإدخال اللسان املعدني يف املشبك حتى تسمع 
صوت نقرة، وتأكد من إحكام قفل حزام األمان بشكل 

جيد أو أنه تعرض لاللتفاف.
اضغط على زر حترير حزام األمان لفكه.
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تنبيه:
الوقت  يف  األمــان  حزام  باستبدال  قم  يرجى   •

املناسب بعد حدوث تصادم.
• قاعدة تشغيل أداة إحكام ربط حزام األمان: 
الهواء،  غرفة  داخــل  املسحوق  يخف  عندما 
تندفع الكرة داخل الغرفة بفعل ضغط الهواء. 
اجتاه  يف  املركزي  الــدوران  عمود  يدور  بينما 
لسحب  يؤدي  مما  املؤثرة  القوة  بفعل  عكسي 

احلزام. 

أداة إحكام ربط حزام اdمان

تقدم أداة إحكام ربط حزام األمان حماية لقائد 
السيارة والراكب األمامي أثناء التصادمات األمامية 
حيث تعمل على تثبيت وضع الراكب األمامي وقائد 
حزام  ربط  إحكام  أداة  تعمل  حيث  بإحكام  السيارة 

األمان.
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مجموعة وزن الطفل
مكان املقعد

مقعد الصف األمام مع أداة ضبط االرتفاع

مجموعة 0 – 
مجموعة 0 > 13 

كجم
مجموعة 1 9- كجم 

– 18 كجم
مجموعة 2 – 15 
كجم – 25 كجم

مجموعة 3 – 25 
كجم – 36 كجم

مقعد الصف األمامي من دون أداة ضبط االرتفاع

املقعد اجلانبي 
بالصف اخللفي

املقعد األوسط بالصف اخللفي 
(مع حزام األمان الثالثي)

استخدام أحزمة اdمان في تركيب مقعد الطفل بالسيارة

حسب اللوائح، يقدم اجلدول التالي قائمة بخيارات تركيب مقعد الطفل بالسيارة باستخدام أحزمة األمان حسب وزن الطفل ومقعد السيارة.

أ: مجموعة  0: األطفال من امليالد وحتى وزن 10 كجم. يف حالة عدم إمكانية إغالق الوسائط الهوائية من جانب الراكب بالصف األمامي، ال ميكن تركيب مقعد وعربة 
األطفال يف املقعد بالصف األمامي.

U: مناسب لتركيب مقعد الطفل الذي "مقدمته لألمام" أو "مقدمته للخلف" بواسطة حزام األمان.
U (R): ينطبق نفس األمر مع مجموعة U، غير أنه يجب ضبط املقعد حسب أطول وضع وإسناده للخلف ألقصى وضع.

L: ميكن فقط تركيب مقعد األطفال الظاهر باجلدول.
X: ال يناسب تركيب مقعد األطفال حسب مجموعة وزن الطفل.

*: تركيب مقعد الطفل مع أرجل داعمة. يرجى مراجعة مالحظات التركيب املقدمة بواسطة مصنع املقعد.
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مجموعة وزن الطفل

مجموعة 1: 9 كجم – 18 كجممجموعة 0 + > 13 كجممجموعة 0 > 10 كجم 

مواجه الجتاه القيادة مواجه للخلف مواجه للخلف مواجه 
للخلف سرير محمول نوع مقعد إيزوفيكس

حجم مقعد إيزوفيكس

مجموعة وزن الطفل

املقعد اجلانبي اخللفي

تثبيت مقعد "إيزوفيكس"
يعرض اجلدول التالي خيارات تركيب مقعد إيزوفيكس لألطفال بالسيارة مع أدوات تركيب إيزوفيكس حسب اللوائح.

يف حالة تركيب مقعد إيزوفيكس كامل، يحدد حجم مقعد طفل إيزوفيكس حسب الرموز A-G.ISOFIX على مقعد الطفل الذي يظهر احلروف ذات الصلة.

IUF: مناسب لتركيب مقعد إيزوفيكس بأربطة علوية و"مقدمته لألمام".
IL: يناسب لتركيب أحد أنواع مقاعد إيزوفيكس شبه الكاملة التالية: 

استخدام األربطة العلوية أو األرجل الداعمة لتثبيت املقعد "املواجه للخلف".  -
استخدام األرجل الداعمة لتركيب املقعد "املواجه لألمام".  -

تستخدم مقاعد األطفال األربطة العلوية أو األرجل الداعمة يف التركيب.  -
بخصوص اقتراحات تركيب األربطة العلوية، يرجى مراجعة جزء "طريقة تركيب مقعد إيزوفيكس".

X: غير مناسب لتركيب مقعد الطفل حسب مجموعات وزن الطفل.
*: تركيب مقعد الطفل مع أرجل داعمة بعناية. يرجى مراجعة مالحظات التركيب املقدمة بواسطة مصنع املقعد.

**: تركيب مقعد الطفل مع حلقتي تركيب منخفضتني ملقعد إيزوفيكس الذي يشغل مقعدين خلفيني.
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حماية  بهدف  صممت  فقد  الهوائية  الوسادة  أما 
البالغني غير أنها تشكل خطًرا كبيًرا على األطفال. 
لذلك، يحظر تركيب مقعد الطفل على مقعد الراكب 
الندفاع  األكــبــر  التأثير  يصيب  قــد  وإال  األمــامــي، 
الرضع  أو  األطــفــال  إصــابــة  يف  الهوائية  ــوســادة  ال

بإصابات أو حتى الوفاة.

يف بعض البلدان، يفرض القانون استخدام مقعد 
أمان الطفل. بغض النظر عن كونها قانوًنا ملزًما أم 
الطفل  أمان  مقعد  باستخدام  بشدة  ننصح  فإننا  ال، 
بغرض حماية األطفال الرضع أو األطفال أقل وزًنا 

من 18 كجم.

يجب التأكد أن مقعد أمان الطفل يناسب مقعد 
الــســيــارة وحـــزام األمـــان قبل شـــراؤه، وإتــبــاع دليل 
التعليمات اخلاص مبقعد أمان الطفل عند التركيب 

واالستخدام.
خاصة  إيــزوفــيــكــس  بفتحة  الــســيــارة  جتهيز  مت 

بتركيب مقعد أمان الطفل.

حماية اdطفال اdكبر سًنا

يفضل أن يجلس الطفل األكبر سًنا باخللف الذي 
واستخدام  الطفل  أمان  مقعد  استخدام  يستطيع  ال 
حزام حول الركبة / الكتف. يجب أن يحيط احلزام 
بعظم الفخذ وخفضه إلى أسفل وضع ممكن. يجب 

فحص حزام األمان بشكل دوري.

حماية اdطفال والسيدات الحوامل

جهاز حماية اdطفال والسيدات 
الحوامل

حماية اdطفال
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حماية السيدات الحوامل

جلوس  بخصوص  الطبيب  تعليمات  إتباع  يرجى 
حزام  استخدام  حاول  بالسيارة.  احلوامل  السيدات 
للجزء  ممكن  وضــع  ألقــل  واخفضه  الثالثي  األمــان 

املنفرج.
عجلة  عــن  االبتعاد  احلبلى  املـــرأة  على  يتوجب 
القيادة أو لوحة العدادات واجللوس يف وضع مستقيم 
وإصابة  الهوائية  الوسادة  اندفاع  خطر  تقليل  بهدف 

الطفل واألم يف حالة االصطدام.

قد يكون حزام األمان يف مكان غير صحيح بسبب 
نظام  يستطيع  الــطــفــل.  جلسم  املــتــكــرر  االلــتــفــاف 
احلماية أن يقدم احلماية األمثل للطفل يف حالة وقوع 

حادث.
إذا جتاوز الطفل 13 سنة وكان من الضروري أن 
يجلس باملقعد األمامي، يرجى استخدام احلزام الذي 
يلتف حول الركبة / الكتف وضبط وضع املقعد إلى 
اخللف إلى آخر وضع ممكن. أما األطفال دون 13 
نظام  وضبط  باخللف  اجللوس  عليهم  فيجب  سنة 
احلماية. ويحظر وضع مقعد أمان الطفل يف مواجهة 

املقعد األمامي.

حماية المصابين

املصابني.  نقل  عند  األمان  حزام  استخدام  يجب 
وعند الضرورة، يرجى استشارة الطبيب للتعرف على 

املعلومات الالزمة.
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تنبيه:
• إذا لم ترتد حزام األمان بشكل صحيح، حتى 
يف حالة جتهيز السيارة بحزام أمان، قد تعاني 
نتيجة  الوفاة  إلى  تصل  أو  بالغة  إصابات  من 
احلــادث. يساعد ارتــداء حــزام األمــان بشكل 
الراكب  اصــطــدام  احتمال  تقليل  يف  صحيح 
واألشياء املوجودة داخل السيارة. متثل الوسادة 
الهوائية أداة حماية إضافية مع حزام األمان، 
غير أنه ال ميكنها أن حتل محل حزام األمان.

يف  للعمل  األمامية  الهوائية  الوسائد  صممت   •
أو  املتوسطة  األمامية  التصادم  حوادث  حالة 
الشديدة أو حاالت التصادم األمامية القريبة، 
انقالب  حـــوادث  مــع  مصممة  ليست  ولكنها 
األمامية  أو  اخللفية  التصادمات  أو  السيارة 
بسرعة منخفضة أو حاالت التصادم اجلانبية. 
باإلضافة لذلك، قد تعرض الوسادة الهوائية 
عدم  حالة  يف  أكبر  خلطر  األمــامــي  الــراكــب 
ارتدائه حزام األمان عند وقوع تصادم أمامي.
السيارة  داخــل  الــركــاب  جميع  على  يتوجب   •
ارتداء حزام األمان بشكل صحيح بغض النظر 

عن وجود وسادة هوائية أم ال.

تنبيه:
• يتسبب الهواء يف زيادة سرعة اندفاع الوسائد 
الهوائية األمامية بأسرع حتى من ملح البصر، 
كنت  إذا  بالغة  إصابة  من  تعاني  قد  بالتالي 
املندفعة.  الهوائية  الوسادة  من  للغاية  قريًبا 
يجب عليك ارتداء حزام األمان حتى إن كانت 
أن  حيث  هوائية  بــوســادة  مجهزة  سيارتك 
احلزام يربطك بإحكام إلى املقعد أثناء اندفاع 
املقعد  وضع  ضبط  يرجى  الهوائية.  الوسادة 
إلى اخللف بأقصى ما ميكن من دون أن يتأثر 
حتــكــمــك يف الـــســـيـــارة. ال يــســمــح لــلــركــاب 

األماميون بامليل على الباب للنوم.
عجلة  على  شيء  أي  وضع  أو  تركيب  يحظر   •
القيادة أو غطاء الوسادة الهوائية. احترس من 
الهوائية  للوسادة  الــهــواء  صــرف  فتحة  غلق 

اجلانبية بغطاء املقعد.

الوسادة الهوائية

وضع الوسادة الهوائية

قائد  مقعد  أمام  األمامية  الهوائية  الوسادة   -  1
السيارة

2 - الوسادة الهوائية األمامية أمام مقعد الراكب 
األمامي

تحذير:
• حتى إن كانت السيارة مجهزة بوسادة هوائية، 
وبقية  أنت  ترتدي  أن  الضروري  من  يزل  لم 
حــادث  خطر  لتقليل  ــان  األمـ حـــزام  الــركــاب 
التصادم أو انقالب السيارة إلى احلد األدنى.
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تنبيه:
على  الهوائية  الوسادة  تعليمات  قراءة  يرجى   •

تحذير:حاجب الشمس أمام الراكب األمامي.
إعاقة  إلى  املناسب  غير  املقعد  غطاء  يؤدي   •
اندفاع الوسادة الهوائية املركبة يف مسند ظهر 
الهوائية  الــوســادة  ــؤدي  ت ال  وبالتالي  املقعد 

دورها بشكل طبيعي.

تحذير:
إلى  إضافية  وسيلة  الهوائية  الــوســادة  تعتبر   •
محله.  حتل  ال  أنــه  غير  األمــان  حــزام  جانب 
يتوجب على جميع الركاب داخل السيارة ارتداء 
عما  النظر  بغض  صحيح  بشكل  األمان  حزام 
إذا كانت السيارة مجهزة بوسادة هوائية أم ال.

من  العديد  يف  الهوائية  الوسادة  تندفع  سوف   •
حاالت التصادمات األمامية، غير أنها لن تعمل 
يف حالة التصادم اجلانبي أو اخللفي أو انقالب 
السيارة. وميكن استخدام الوسادة الهوائية ملرة 

واحدة فقط.

تظهر   ،(SRS) هوائية  بوسادة  مجهزة  سيارتك 
عجلة  بــوق  غطاء  على   "SRS AIRBAG" عالمة 
ــام الــراكــب  الــقــيــادة لــوحــة الـــعـــدادات األمــامــيــة أمـ
إضافية  حماية  الهوائية  الــوســادة  تقدم  األمــامــي. 

بجانب حزام األمان يف حالة التصادم.

الوسادة الهوائية الجانبية

خالل  مــن  اجلانبية  الــهــوائــيــة  الــوســادة  تندفع 
الصطدام  السيارة  جانب  يتعرض  عندما  احلساس 
قوي. توجد الوسادة الهوائية اجلانبية يف مسند ظهر 
املقعد بجوار الباب لتقدم حماية للرقبة وجانب وجه 

قائد السيارة والراكب األمامي.

الوسادة الهوائية اdمامية
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سوف تتقلص الوسادة الهوائية فورًا بعد أن تتمدد 
لتسمح مبجال رؤية واضح.

كيف يعمل نظام الوسادة 
الهوائية؟

عند حـــدوث تــصــادم أمــامــي قـــوي، يــقــوم نظام 
الوسادة الهوائية بفتح الوسادة الهوائية ويندفع فورًا 
لسرعة  املــفــاجــئ  االنــخــفــاض  مالحظة  خــالل  مــن 
إحكام  جهاز  تنشيط  يتم  ذاته،  الوقت  ويف  السيارة، 

ربط الوسادة الهوائية.
اجلــزء  تثبيت  يف  األمـــان  حـــزام  يساعد  ســوف 
السفلي من اجلسم بينما متتص الوسادة الهوائية من 

الطاقة املؤثرة وحتمي الرأس وعظام الصدر.
بعد  فورًا  الهواء  الهوائية  الوسادة  تصرف  سوف 
0,1 ثانية من االندفاع وبالتالي تسمح مبجال رؤية 

أمامية واضح.
من الظواهر الطبيعية سماع صوت انفجار ورؤية 
دخان منبعث أثناء عمل نظام الوسادة الهوائية. فعلًيا، 
هذا الدخان عبارة عن املسحوق على سطح الوسادة 
حالة  يف  ووجهك  يديك  بغسل  قم  يرجى  الهوائية. 

إصابتك بحساسية.

أجزاء ووظائف نظام الوسادة 
الهوائية

يتكون نظام الوسادة الهوائية من:

- الوسادة الهوائية (الرئيسية / االحتياطية)
- جهاز إحكام ربط الوسادة الهوائية

الــوســادة  بنظام  اخلــاصــة  الــرقــابــة  مــكــونــات   -
الهوائية

- مصباح مؤشر نظام الوسادة الهوائية
التشغيل  وضــع  إلــى  اإلشــعــال  مفتاح  إدارة  عند 
ON، تراقب مكونات الرقابة اخلاصة بنظام الوسادة 
الهوائية حاالت التصادم األمامية بشكل دائم وتقرر 

إذا كانت هناك حاجة لفتح الوسادة الهوائية أم ال.
عندما يكون مفتاح اإلشعال يف وضع ON أو عند 
الوسادة  نظام  مؤشر  مصباح  يومض  املحرك،  إدارة 

الهوائية يف لوحة العدادات ملدة 7 ثواني ثم ينطفئ.
تتحكم مكونات رقابة الوسادة الهوائية يف االندفاع 
التصادم  حاالت  وتفحص  الهوائية  للوسادة  التلقائي 
األمامية القوية. تبطئ الوسادة الهوائية املندفعة مع 
ــزام األمـــان مــن حــركــة قــائــد الــســيــارة األمامية  حـ

والراكب األمامي وتقلل من احتمال إصابة الرأس. 



السالمة

91

تحذير:
• يعمل نظام الوسادة الهوائية فقط عند إدارة 
مفتاح اإلشعال إلى وضع ON. يف حالة عدم 
الهوائية  الوسادة  نظام  مؤشر  مصباح  إضاءة 
اإلضــاءة  يف  استمر  أو  املحرك  تشغيل  أثناء 
بنظام  عطل  هناك  يكون  قد  القيادة،  أثناء 
الوكيل  مراجعة  يــرجــى  الــهــوائــيــة،  ــوســادة  ال
وإصــالح  لفحص   JAC شــركــة  مــن  املعتمد 

النظام.
 LOCK يرجى إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع •
أو  الفيوز  استبدال  قبل  للخارج  سحبه  عند 
فصل البطارية. يحظر فصل أو استبدال فيوز 
يف  اإلشــعــال  مفتاح  بينما  الهوائية  الــوســادة 
وضع ON، وإال سوف يضيء مصباح مؤشر 

الوسادة الهوائية باستمرار.

حاالت تشغيل الوسادة الهوائية

1 - تعرض مقدمة السيارة لتصادم قوي مما قد 
يعرض الركاب خلطر إصابات بالغة.

غير  أسمنتي  بــجــدار  األمــامــي  الــتــصــادم   -  2
متحرك وغير قابل للسقوط.

حاالت عدم تشغيل الوسادة الهوائية

االصطدام بأشياء يسهل سقوطها مثل شجرة.

االصطدام بأشياء قصيرة مثل درجات السلم 
أثناء القيادة.



السالمة

92

تحذير:
• يحظر تعديل أسالك أو تركيب نظام الوسادة 
الهوائية بنفسك، مما قد يؤدي إلى تعطل النظام 
وعدم عمل الوسادة الهوائية يف حالة التصادم.

أو  الهوائية  الــوســادة  حتريك  أو  ملس  يحظر   •
األسالك  أو  الهوائية  الوسادة  نظام  مكونات 
بشكل اعتباطي مما قد يؤدي لالندفاع العارض 

للوسادة الهوائية وتصيب نفسك أو اآلخرين.

صيانة نظام الوسادة الهوائية

الهوائية،  الوسادة  لنظام  صيانة  توجد  ال  فعلًيا 
يرجى زيارة الوكيل املعتمد لشركة JAC للمساعدة يف 

حالة وجود أي عطل.
نظام  وخــدمــة  وتــركــيــب  فــك  عملية  أداء  يجب 
الوسادة الهوائية بواسطة الوكيل املعتمدة من شركة 
اخلدمة  تؤدي  وقد  املتخصص.  اخلدمة  وفني   JAC

غير املناسبة إلى مخاطر محتملة بالغة للسالمة.
يف  ومياه  نظيفة  قماش  قطعة  استخدام  يرجى 
تنظيف مكان الوسادة الهوائية، ال تستخدم أي مطهر 

كيميائي مجهول. السقوط المفاجئ في حفرة عميقة أو خندق.

االصطدام اdمامي الخفيف بين سيارتين.
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مقعد أمان الطفل (يعده 
المستخدم بنفسه)

جهاز حماية أمان الطفل

تأكد من جلوس الطفل باملقعد اخللفي ويف مقعد 
التعرض  خطر  من  يقلل  مما  لــه،  املخصص  األمــان 
أو  الفرامل  على  املفاجئ  الضغط  حالة  يف  إلصابة 
األطفال  ارتـــداء  مــراعــاة  يرجى  املفاجئ،  التحرك 
األكبر سًنا حزام األمان ممن ال يستطيعون استخدام 
يتمتع  اإلحــصــائــيــات،  بحسب  الطفل.  ــان  أم مقعد 
الطفل بحماية أكبر عندما يجلس باملقعد اخللفي عن 

املقعد األمامي.
من الضروري استخدام نظام أمان الطفل الفعال 
يف حــالــة وجـــود أطــفــال بــالــســيــارة. يف حــالــة عدم 
يتعرضون  قــد  لــألطــفــال،  أمـــان  جــهــاز  اســتــخــدام 
إلصـــابـــات بــالــغــة تــصــل إلـــى الـــوفـــاة عــنــد حـــوادث 
التصادم. قبل شراء نظام معني حلماية الطفل، تأكد 
السيارة  مقاعد  ومــع  ألطفالك  النظام  مالءمة  من 
التعليمات  دلــيــل  ــراءة  ــ ق يــرجــى  األمــــان.  وأحــزمــة 

استخدام مقعد أمان الطفل قبل التركيب.

تنبيه:
كتف  منتصف  عبر  مير  األمــان  حزام  تدع  ال   •
حول  األمان  حزام  لف  بتاًتا  ويحظر  الطفل، 
العنق أو الظهر. ويجب حتريك الطفل بالقرب 
حماية  أفضل  لتوفير  األمــان  حــزام  قفل  من 
من  املنفرج  باجلزء  احتفظ  الكتف.  حلــزام 
احلزام منخفض إلى أقصى وضع ممكن كي 

يناسب االلتفاف حول فخذ الطفل.
• ال تسمح للطفل بالوقوف أو بوضع ركبته على 

املقعد أثناء التحرك بالسيارة. 
من  األطــول  الطفل  أمــان  مقعد  تستخدم  ال   •
احلماية  يقدم  لن  ألنه  الظهر  مسند  خطاف 

الكافية يف حالة وقوع حادث.
• ال حتمل الطفل بني يديك أثناء القيادة، وإال 
قد يتعرض إلصابة بالغة يف حالة وقوع حادث 
أو الضغط املفاجئ على الفرامل حتى إن كنت 

ترتدي حزام األمان.
• يف حالة عدم تثبيت مقعد الطفل بشكل جيد، 
الوفاة  أو  اإلصابة  خطر  كبير  بشكل  ــزداد  ي

نتيجة حدوث تصادم.

تنبيه:
املقاعد  يف  الطفل  أمــان  مقعد  تركيب  يجب   •
املقعد  يف  النظام  تركيبه  ويحظر  اخللفية، 
األمامي. وإال، فسوف يسبب اندفاع الوسادة 
إصابات  حدوث  يف  األمامي  للراكب  الهوائية 

بالغة أو حتى الوفاة أثناء احلوادث. 
أمــان  مقعد  سطح  حـــرارة  درجــة  ترتفع  قــد   •
الطفل وحزام األمان بشدة يف السيارة املغلقة، 
لذلك، يرجًى قم مبراجعة درجة حرارة سطح 
إصابته  لتجنب  الطفل  جلوس  قبل  املقعد 

بحروق.
• يجب على األطفال األكبر سًنا ممن ال ميكنهم 
يف  اجلــلــوس  الطفل  أمـــان  مقعد  اســتــخــدام 
املقاعد اخللفية وارتداء حزام األمان. ال تدع 

األطفال يجلسون يف املقعد األمامي.
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أمان  مقعد  ربــاط  تثبيت  واجهة  عن  ابحث   .3
الطفل يف مؤخرة مسند الظهر.

دليل  ــق  وف الطفل  أمـــان  مقعد  بتثبيت  قــم   .4
تعليمات االستخدام اخلاصة باملقعد.

اخلــاصــة  التعليمات  دلــيــل  بــقــراءة  قــم  ــرجــًى  ي
باستخدام مقعد أمان الطفل بعناية قبل تركيبه. يف 
دليل  حسب  املقعد  تركيب  مــن  متكنك  عــدم  حالة 
التعليمات، يرجى االتصال بالوكيل املعتمد من شركة 

JAC  للفحص.

واجهة مقعد أمان الطفل

طريف  كال  على  إيزوفيكس  معيارية  واجهة  توجد 
الطفل.  أمــان  مقعد  بتثبيت  خاصة  اخللفي  املقعد 
يرجى اختيار مقعد أمان الطفل املناسب حسب عمر 

وحجم جسم الطفل.

خطوات تركيب مقعد أمان الطفل

قفله  من  للتأكد  للخلف  الظهر  مسند  ادفــع   .1
بشكل كامل.

حسب  الطفل  أمــان  مقعد  واجهة  عن  ابحث   .2
العالمة املوضحة.

تنبيه:
املقعد  يف  الطفل  أمــان  مقعد  تركيب  يجب   •
الــراكــب  مبقعد  تركيبه  ويــحــظــر  اخلــلــفــي، 
الهوائية  الــوســادة  تندفع  قد  وإال  األمــامــي، 
إلى  تصل  قد  للطفل  بالغة  إصابات  وتسبب 
يف  الطفل  أمان  مقعد  حتريك  يرجى  الوفاة. 
تثبيته  إحكام  من  للتأكيد  االجتاهات  جميع 

بشكل كامل بعد التركيب.
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بدء تشغيل المحرك

راجع حالة اإلطارات قبل تشغيل املحرك.

التزود بالوقود في الوقت المناسب

عندما  املناسب  الوقت  يف  بالوقود  التزود  يجب 
لوحة  يف  بالوقود  اخلــاص  التحذير  مصباح  يضيء 
السيارة  قــيــادة  ميكن  احلــالــة،  هــذه  يف  الــعــدادات. 

ملسافة 60 كم وبسرعة ثابتة 110 كم / الساعة.

فترة التليين

تليين السيارة

حالة  تكون  القيادة،  من  كم   1000 أول  خــالل 
لذلك  ذلــك،  بعد  من  بكثير  أســوء  الداخلية  املحرك 
ــادة، ممــا يــســاعــد يف  ــي ــق يــجــب االنــتــبــاه لــعــادات ال
املحافظة على كفاءة السيارة واإلمكانيات األخرى يف 

املستقبل.

خالل أول 1000 كم

يجب مراعاة التعليمات التالية خالل هذه الفترة:
حتى  السرعة  دواســة  على  الضغط  يحظر   -  1

النهاية.
2 - احتفظ بقيادة السيارة بسرعة ال تتجاوز 80 

كم / الساعة.
3 - جتنب دوران املحرك مبعدل دورات مرتفع.

4 - يحظر قطر السيارات األخرى.
5 - جتنب الضغط املفاجئ على الفرامل. حتتاج 

الفرامل واإلطارات اجلديدة للتليني كذلك.

فترة التليين

السيارة الجديدة

كفاءة  لرفع  أدناه  املذكورة  التعليمات  اتبع  يرجًى 
القيادة.

ال تقد السيارة بسرعة ثابتة خالل أول 1000 كم.
أول  خالل  الفرامل  على  املفاجئ  الضغط  جتنب 
300 كم ألن تيل الفرامل اجلديد لم يتم تليينه حتى 
ذلك الوقت. يؤدي الضغط املفاجئ على الفرامل إلى 
التآكل املبكر أو استبدال تيل الفرامل اجلديد. يرجى 
إتباع هذه التعليمات بعد تركيب كل تيل فرامل جديد.

قضايا مهمة قبل القيادة

قبل ركوب السيارة

يجب الفحص النظري للتأكد من سالمة إطارات 
كان  وإذا  كايف،  اإلطــارات  ضغط  كان  وإذا  السيارة، 
اإلجراءات  اتخاذ  يجب  اإلطار،  داخل  شوائب  هناك 

املقابلة عند الضرورة.
اإلضايف  باخلزان  السائل  مستوى  كان  إذا  راجع 

.Lو F بني معياري

تنبيه:
على  يحتوي  الــذي  الوقود  استخدام  يحظر   •
لتلف  يــؤدي  حيث  السيارة،  هذه  يف  الكحول 
مكونات نظام الوقود ويؤثر على أداء السيارة. 
ال يغطي الضمان األضرار الناجمة عن ذلك.
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من 1000 كم وحتى 3000 كم

حد  وإلى  القصوى  للسرعة  السرعة  زيادة  ميكن 
عدد دورات املحرك املسموح بها. 

بعد  أو  التليني  فترة  مع  التالية  التعليمات  تطبق 
فترة التليني.

1 - يحظر السير مع عدد دورات املحرك املرتفع 
مع املحرك البارد بغض النظر عما إذا كان يف وضع 

النقل املحايد N أو أي وضع آخر.

منخفض  دورات  عدد  وفق  السيارة  تقد  ال   -  2
للمحرك يف حالة عدم دوران املحرك بشكل ثابت.

بعد فترة التليين

دورات  لعدد  به  املسموح  األقصى  احلــد  يظهر 
عداد  يف  األحمر  باللون  املظللة  املنطقة  يف  املحرك 
إلى  يصل  املحرك  دورات  بعدد  تسمح  ال  املسافة. 

املنطقة احلمراء، وإال قد يتعرض املحرك للضرر.

القيادة االقتصادية وحماية البيئة
تآكل  ومعدل  الوقود  استهالك  عوامل   3 حتــدد 

املحرك والفرامل واإلطارات والتكيف البيئي:
1 - عادات القيادة الشخصية

2 - أوضاع االستخدام الشخصية
3 - احلالة الفنية للسيارة

أن  واالقتصادية  املتوقعة  القيادة  عادات  تستطيع 
 ~  10 بنحو  الــوقــود  استهالك  مــن  بسهولة  تقلل 
بتوفير  الــتــالــيــة  الــقــيــادة  تنبيهات  تتعلق   .15%

استهالك الوقود وحماية البيئة.

تنبيهات
1 - القيادة المتوقعة

يستهلك الوقود بشكل كبير أثناء السرعة وبالتالي 
فإن قيادة السيارة مع توقع حالة الطريق يساعد يف 
ودواســة  الفرامل  على  الضغط  مــرات  عــدد  تقليل 
أيًضا  يساعد  لــذلــك،  وبــاإلضــافــة  كــذلــك.  السرعة 
إذا  تتوقف  حتى  معني  نقل  وضع  يف  السيارة  انزالق 
سمحت حالة الطريق بذلك، فعلى سبيل املثال، عند 

توقع إشارة املرور احلمراء التالية عند املنعطف.

تنبيه:
• يجب تليني اإلطارات اجلديدة كذلك لتحقيق 
احلذر  توخي  ويرجى  التصاق.  كفاءة  أعلى 

خالل أول 500 كم والقيادة بشكل متوازن.
اجلديدة  الفرامل  احتكاك  صفيحة  حتتاج   •
ال  حيث  كم،  أول 200  خالل  للتليني  كذلك 
تقدم أفضل أداء لالحتكاك. يرجى زيادة قوة 
الضغط على دواسة الفرامل عندما ال يكون 
أثر الفرملة جيًدا. تنطبق نفس التعليمات بعد 

تغيير صفيحة احتكاك الفرامل اجلديدة.

تذكير!
• ال تقد السيارة وفق عدد دورات املحرك غير 
الضروري، قم بالنقل إلى وضع سرعة أعلى 
مستوى  وخلــفــض  الـــوقـــود،  لتوفير  مــبــكــًرا 

ضوضاء التشغيل وحماية البيئة.
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2 - ضغط اQطارات المناسب

يف  املناسب  ــارات  اإلطـ بضغط  االحتفاظ  يجب 
جميع األوقات. عندما يقل ضغط اإلطار بنحو 50 
 .5% بنسبة  الوقود  استهالك  يــزداد  باسكال،  كيلو 
مقاومة  من  املنخفض  اإلطــارات  ضغط  يزيد  كذلك 
ويضعف  اإلطــار  تآكل  حالة  تسوء  بحيث  االنقالب، 
بدء  قبل  اإلطــار  ضغط  فحص  يرجى  القيادة.  أداء 

تشغيل املحرك.

3 - توفير الوقود من خالل تغيير 
وضع النقل

استهالك  لتقليل  األخـــرى  الفعالة  الــطــرف  مــن 
ميكن.  ما  بأسرع  أعلى  سرعة  لوضع  النقل  الوقود 
تؤدي قيادة السيارة يف عدد دورات محرك مرتفع من 
دون النقل لسرعة أعلى إلى استهالك الوقود بشكل 

غير ضروري.
قد يساعدك املعيار التالي:

األولى  السرعة  على  ملسافة  السيارة  قيادة  ميكن 
والنقل لسرعة أعلى عندما تصل عدد دورات املحرك 

إلى 2000 دورة يف الدقيقة.
مع املوديالت املزودة بناقل حركة أوتوماتيكي

حتى  بهدوء  السرعة  دواســة  على  بالضغط  قم 
االقتصادي  الوضع  النقل  يف  التحكم  نظام  يختار 
فوري،  بشكل  أعلى  لسرعة  النقل  يتم  حيث  تلقائًيا، 
بينما يتم النقل للسرعة األدنى متأخًرا، وذلك حسب 

عادات قيادتك للسيارة.

4 - ال تقد السيارة بالسرعة القصوى

حيث  للسيارة،  القصوى  بالسرعة  القيادة  يحظر 
العادم  انبعاثات  وكمية  الوقود  استهالك  يتضاعف 

والضوضاء الصادرة عند القيادة بسرعة عالية.
سرعة  ــاع  أربـ ــالث  ث بنحو  الــســيــارة  قــيــادة  عند 
مبعدل  الوقود  استهالك  ينخفض  القصوى،  السيارة 

النصف.
5 - تقليل زمن دوران المحرك في 

سرعة التباطؤ

تقاطع  أو  مــروريــة،  كثافة  يف  التوقف  حالة  يف 
طويلة،  ملدة  حمراء  إشارة  يف  أو  احلديدية،  للسكك 
يؤدي إيقاف تشغيل املحرك ملدة 30 ~ 40 ثانية إلى 
تشغيل  إعادة  عند  عنه  الوقود  من  أكبر  كمية  تقليل 

املحرك.

6 - الصيانة الدورية

من  املعتمد  الوكيل  لدى  الدورية  الصيانة  تعتبر 
شركة JAC هي أول شروط ضمان األداء االقتصادي 
للسيارة. ال تعمل الصيانة اجليدة للمحرك على زيادة 
درجة أمان القيادة واالحتفاظ بقيمة املحرك فحسب 

بل تقلل كذلك من استهالك الوقود.
زيــادة  إلــى  السيئة  املــحــرك  صيانة  تـــؤدي  كما 

استهالك الوقود بنحو 10%.

تنبيه:
• يوصى بعدم إيقاف السيارة يف سرعة تباطؤ 
لفترة طويلة، فمن جانب تنخفض جودة الهواء 
داخل السيارة وتشعر الفرد بعدم الراحة حتى 
يف حالة تشغيل مكيف الهواء، ومن جانب آخر، 
ال يعتبر األمر جيًدا مع التوزيع احلراري ونظام 
العادم. ويف الوقت ذاته، يزداد استهالك زيت 

املحرك وتقل فترة الصيانة الدورية.
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راجع مستوى زيت املحرك يف كل مرة تتزود فيها 
حتميل  على  املحرك  زيت  استهالك  يعتمد  بالوقود. 

السيارة وعدد دورات املحرك.
الــوقــود،  اســتــهــالك  لتقليل  اجلــيــدة  األمـــور  مــن 
فترة  بعد  االنتشار.  خفيف  محرك  زيــت  استخدام 
تليني املحرك، يصل معدل استهالك زيت املحرك إلى 
املستوى الطبيعي بينما حجم االستهالك يكون أكبر 

قليالً من املستوى الطبيعي خالل فترة التليني.

7 - ال تحمل أحماًال غير ضرورية

باإلضافة إلى عادات القيادة الصحيحة والصيانة 
التخلص  عند  الوقود  استهالك  كذلك  يقل  الدورية، 

من األحمال غير الضرورية.
افحص حقيبة السيارة وتخلص من األغراض غير 
الضرورية ألن كل 1 كجم إضايف حتمله السيارة يزيد 

من استهالك الوقود.

8 - الحد من القيادة لمسافات 
قصيرة

يجب أن تصل درجة حرارة املحرك واملرشح 

احلفاز لدرجة التشغيل الطبيعية حتى يتم تقليل 
استهالك الوقود والعادم بشكل فعال. 

قيادة  األمـــر  يستغرق  الطبيعية،  الــظــروف  يف 
السيارة ملسافة 4 كم بعد تشغيل املحرك للوصول إلى 
درجة حرارة التشغيل املعتادة وبالتالي يصل استهالك 
الوقود إلى املستوى الطبيعي، لذلك، ميكنك االنتقال 

لألماكن القريبة سيًرا بدالً من استخدام السيارة.
كما أن درجة حرارة الطقس من العوامل املهمة، 
حيث يكون استهالك الوقود يف الشتاء أكبر منه يف 

الصيف.

9 - توفير الكهرباء

من  الكهربية  األجهزة  استخدام  أو  تشغيل  يزيد 
التحميل على املولد وكذلك استهالك الوقود. يحتاج 
العالية  السيارة  ومصابيح  اخللفي  الزجاج  سخان 
كهربية  طاقة  إلى  الهواء  مكيف  ونظام  واملنخفضة 
سخان  تشغيل  يستهلك  املثال،  سبيل  فعلى  كبيرة، 
من  لتر   1 نحو  ساعات   10 لكل  اخللفي  الــزجــاج 
الـــوقـــود. بــالــتــالــي يــرجــى إيــقــاف تشغيل األجــهــزة 

الكهربية غير الضرورية.

10 - احتفظ بسجل

باختالفات  خـــاص  بسجل  االحــتــفــاظ  ميكنك 
عند  الالزمة  اإلجــراءات  واتخاذ  الوقود،  استهالك 
الضرورة. ميكنك مراجعة عادات القيادة اخلاصة بك 
وأحوال الطريق يف آخر مرة تزودت فيها بالوقود، إذا 

زاد استهالك الوقود بشكل واضح.

11 - تجنب تراكم الوحل على 
شاسيه السيارة

حيث  السيارة  شاسيه  على  الوحل  تراكم  جتنب 
يؤدي إلى زيادة وزن السيارة وقد يسبب تآكل.
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تحذير:
• من اخلطير للغاية قيادة السيارة حتت تأثير 
تؤثر  قليلة،  كميات  تناول  مع  حتى  الكحول 
الكحوليات على استجابة وحس وانتباه الفرد 
وكذلك حكمه. وقد حتدث إصابات بالغة أو 
ــنــاول  ممــيــتــة عــنــد قـــيـــادة الـــســـيـــارة بــعــد ت
السيارة  قيادة  عدم  يرجى  لذلك  الكحوليات، 
مخمور.  شخص  يــقــودهــا  ســيــارة  ركـــوب  أو 
االتصال  أو  أجــرة  ســيــارة  استقالل  ميكنك 

بصديق ليقود السيارة نيابة عنك.

أوضاع القيادة المتعددة

القيادة الليلية

من الطبيعي أن تكون القيادة يف الليل أكثر خطًرا 
والشعور  الــرؤيــة  مجال  لضعف  نتيجة  النهار  مــن 

بالتعب يف ساعات الليل.
فيما يلي بعض املالحظات للقيادة يف الليل:

1 - قد بحذر.
2 - ال تقد حتت تأثير الكحول.

اخللفية  الرؤية  مبــرآة  الوهج  مستوى  قلل   -  3
الداخلية.

4 - احتفظ مبسافة آمنة عن السيارات األخرى.
ــارة بــبــطــئ، خــاصــة يف الــطــرق  ــســي ــد ال 5 - ق
مجال  األمامي  السيارة  ملصباح  أن  حيث  السريعة، 

إضاءة محدود.
املناطق  يف  القيادة  أثناء  للحيوانات  انتبه   -  6

النائية.
قليالً  بالسيارة  توقف  بالتعب  شعرت  إذا   -  7

للراحة.
8 - اخفض سرعتك وجتنب النظر املباشر إلى 
مصباح السيارة املقابلة إذا أضاء الضوء املرتفع. قد 
كي  ثانية  ملدة 1 ~ 2  املؤقت  بالعمى  العني  تصاب 

تعتاد على الظالم.
تزيد  حيث  النوافذ،  جميع  بنظافة  احتفظ   -  9
وجتعل  الليل  يف  الــوهــج  مــن  الــنــوافــذ  على  األتــربــة 

حدقتي العني تضعف بشكل دائم.
10 - ميكنك إدراك الكائنات املعتمة باملنعطفات 
أو الدوران من خالل االحتفاظ بإغالق حدقة العينني 

قليالً.

جوانب،  أربــعــة  يف  الكحولية  املـــواد  تؤثر  ســوف 
واالنتباه.  والرؤية  العضالت  حركة  وتنسيق  احلكم 
من   40% قــرابــة  ســبــب  أن  اإلحــصــائــيــات  أثــبــتــت 
أغلب  ويف  الكحوليات.  تناول  إلــى  يعود  احلـــوادث 
قائد  تناول  هو  الوفاة  وراء  السبب  يكون  احلــاالت، 
يزيد  طبية،  لــدراســة  وفــًقــا  للكحوليات.  الــســيــارة 
الكحول داخل جسم اإلنسان من احتمال اإلصابات أو 
إصابة املخ أو العمود الفقري أو القلب، مما يعني أن 
قائد كــان  ســـواء  الــكــحــول،  يتناول  الـــذي  الشخص 
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تحذير:
• قد يضعف تأثير الفرملة بينما جتتاز جتمعات 
تطول  قــد  وكــذلــك  مــوحــل  طــريــق  أو  مائية 
خلطر  التعرض  احتمال  مع  الفرملة  مسافة 

احلوادث.
• حـــــاول أن تتجــــنب زيادة الســـرعة املفاجئة 
أو استخدام فرملة الطوارئ بعد القيادة عبر 

جتمعات مائية.
خالل  مــن  الــفــرامــل  وجتفيف  بتنظيف  قــم   •
بعد  متقطع  بشكل  الــفــرامــل  على  الضغط 
حالة  تسمح  عندما  مائية  جتمعات  اجتياز 
السيارات  على  التأثير  دون  من  بذلك  املرور 

األخرى.

القيادة عبر التجمعات المائية

يرجى االنتباه لألمور التالية حلماية سيارتك أثناء 
القيادة عبر جتمعات مائية.

1 - تأكد أن عمق املياه ال يتجاوز 1/4 من ارتفاع 
اإلطار.

 / كم   10 تتجاوز  ال  بسرعة  بالقيادة  قم   -  2
الساعة، إذا زادت السرعة عن ذلك، قد تتكون أمواج 
يف األمام وتؤدي لتسرب املياه إلى داخل نظام مأخذ 

املحرك أو أي مكون آخر.
3 - حتــت أي ظــــرف، ال تقم بإيقاف الســـــيارة، 

أو الرجوع للخلف، أو إيقاف املحرك.

الســــــيارة أم الراكب، ســـــوف يواجه خطـــر الوفـــاة 
يف  غيره  من  أكبر  بشكل  دائمة  بإعاقة  اإلصابة  أو 

حالة التعرض حلادث تصادم.
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إن وضع اجللوس الصحيح لن مينع فقط الشعور 
بالتعب بعد القيادة لفترات طويلة، بل يضمن توفير 
مجال رؤية جيد ويجعل التحكم يف القيادة أكثر دقة 

وسرعة وحكمة.
منخفضة  أو  متوسطة  بسرعة  بالقيادة  قم   -  4
عند اجتياز تقاطع أو القيادة يف طريق مروري مفرد 
لالستعداد للضغط على الفرامل يف أي وقت يف حالة 

تغيير احلارة املفاجئ للمركبات غير اآللية.
5 - تابع عالمات املرور. اخفض سرعتك مقدًما 
األمامية  املـــرور  عــالمــات  والحــظ  التقاطعات  قبل 

واختر احلارة الصحيحة.
الرؤية  مجال  متنح  فعلك.  ردة  بــزيــادة  قم   -  6
االحتفاظ  يف  بهدوء  املوقف  مع  والتعامل  اجليدة 

بالقيادة على نحو آمن.

القيادة في وسط المدينة

تعتبر املشكلة األكبر التي تواجه القيادة يف وسط 
املدينة هي حركة املرور، حيث يتوجب عليك مراقبة 
سلوك قادة السيارة اآلخرين وإشارات املرور كذلك.

انتبه للمالحظات التالية لزيادة سالمة القيادة يف 
وسط املدينة

1 - يجب ارتداء حزام األمان.
2 - يجب االعتياد على أفضل مسار للوصول إلى 

وجهتك.
3 - قم بضبط وضع اجللوس أثناء القيادة. حيث 

تنبيه:
• قد يتعرض املحرك أو نظام النقل أو شاسيه 
بالغة  أعطال  إلى  الكهرباء  نظام  أو  السيارة 

عند قيادة السيارة عبر جتمعات مائية.
االجتاه  يف  السيارات  من  املتكونة  املوجة  إن   •
الرتفاع  األقصى  احلــد  من  تزيد  قد  املقابل 

املياه املسموح بها مع سيارتك.
صخرة  أو  حفرة  أو  بركة  هناك  تكون  قــد   •
مختفية أسفل التجمعات املائية مما تزيد من 
صعوبات املرور أو تعيق املرور بالكامل عبرها.
ماحلة  مائية  جتمعات  عبر  السيارة  تقد  ال   •
فقط تؤدي لتآكل األجزاء املعدنية. قد بغسل 
باملاء  اتصلت  التي  األجــزاء  جميع  وتنظيف 

املالح باملاء الطاهر فورًا.
شركة  من  املعتمد  للوكيل  بالذهاب  يوصى   •
عبر  الــقــيــادة  بــعــد  الــســيــارة  لفحص   JAC

جتمعات مائية.



تعليمات القيادة  

103

القيادة على الطرق السريعة

فيما يلي مجموعة من االقتراحات األكثر أهمية 
بخصوص القيادة على الطرق السريعة:

1 - اتبع تدفق املرور وقد يف اجلانب املناسب.
2 - احتفظ بالقيادة بنفس السرعة حسب أغلب 
السيارات األخرى، تؤدي القيادة بسرعة عالية جًدا 

أو بطيئة جًدا إلى تعطل التدفق املروري.
3 - قبل الدخول إلى التدفق املــروري من الطريق 
الدائري السريع، الحظ حالة الطريق أمامك وقم بإضاءة 
املصابيح وتابع حالة املرور خلفك باستخدام مرآة الرؤية 

اخللفية، وميكنك النظر إلى اخللف عند الضرورة.

بضبط  قم  سريع  طريق  عبر  القيادة  عند   -  4
سرعتك حسب عالمة السرعة املسموح بها وسرعة 

التدفق املروري.
واستخدم  اخللفية  الــرؤيــة  مــرآة  عبر  تابع   -  5
نظرة  إلــقــاء  ميكنك  ــارة.  احلـ تغيير  قبل  املصابيح 
يف  ســيــارة  وجــود  عــدم  مــن  للتأكد  للخلف  خاطفة 

منطقة الرؤية العمياء.
6 - احتفظ مبسافة مناسبة يف الطريق السريع 

وقلل سرعتك قليال ً يف الليل.
7 - قم بالقيادة يف احلارة املناسبة للخروج من 
للخلف  الرجوع  أو  التوقف  يحظر  مقدًما.  الطريق 
يتوجب  املطلوب،  املخرج  فاتك  إذا  ظرف  أي  حتت 

عليك االستمرار يف القيادة حتى املخرج التالي.
من  8 - قلل سرعتك حسب عداد السرعة بدالً 
شعورك الداخلي، ألن شعورك بالسرعة يكون أقل من 

السرعة الفعلية بعد القيادة بسرعة عالية لفترة.

القيادة لمسافات طويلة

تأكد من اتخاذ جميع االستعدادات واسترح جيًدا 
قبل املغادرة. ال تقد من البداية لفترة طويلة إذا لم 

تكن تشعر بالراحة عند املغادرة.

راجع اdجزاء التالية قبل المغادرة:

من  وتــأكــد  التنظيف  سائل  خــزان  افحص   -  1
امتالؤه وأن جميع النوافذ نظيفة.

2 - تأكد من توفر مقدار كايف من الوقود، وزيت 
املحرك والزيوت األخرى.

3 - تأكد من عمل املصابيح بشكل طبيعي.
4 - تأكد من نظافة سطح املصابيح.

وحالة  السيارة  إطــار  ضغط  دقة  من  تأكد   -  5
اإلطار.
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القيادة في اdيام الممطرة

من اخلطير للغاية قيادة السيارة يف األيام املمطرة 
ــة عــدم  أو عــلــى الـــطـــرق املــبــتــلــة، خــاصــة يف حــال

استعدادك.

فيما يلي بعض التنبيهات الخاصة 
بالقيادة في اdيام الممطرة

1 - ســوف تــؤدي األمــطــار املنهمرة إلــى ضعف 
يجب  لذلك،  الفرملة.  مسافة  وتــزداد  الرؤية  مجال 

مراعاة القيادة ببطئ.

بانتظام  التنظيف  وسائل  املساحة  افحص   -  2
التنظيف.  سائل  من  كافية  كمية  وجــود  من  للتأكد 
يف  املناسب  الوقت  يف  املساحة  شفرة  تغيير  يرجى 
دون  من  خالية  مساحة  أو  أجــزاء  يف  تسببها  حالة 

مسح على الزجاج األمامي.
3 - عند استخدام الفرامل قد تتعرض السيارة 
لالنزالق أو حتى حادث بسبب سوء حالة اإلطارات.

ومصابيح  األمــامــي  املــصــبــاح  بتشغيل  قــم   -  4
االنتظار.

5 - يرجى خفض سرعة السيارة عندما تتجاوز 
املياه املتجمعة على الطريق.

6 - يف حالة كانت الفرامل رطبة، يرجى الضغط 
الفرامل  تــعــود  حتى  بــهــدوء  الــفــرامــل  ــة  دواسـ على 

حلالتها الطبيعية.
أو  الفرامل  على  مفاجئ  بشكل  تضغط  ال   -  7
حادث  وقوع  لتجنب  القيادة  لعجلة  املفاجئ  التوجيه 

أثناء القيادة.
8 - اضغط على دواسة الفرامل بهدوء لتجفيف 

الفرامل بعد جتاوز جتمعات مائية.

القيادة على المنحدرات أو الطرق 
الجبلية

شديدة  جبلية  طرق  على  السيارة  تقود  كنت  إذا 
االنحدار أو تخطط للذهاب إلى تلك املناطق، يجب 

مراعاة املالحظات التالية للقيادة اآلمنة.

احتفظ بالسيارة في حالة جيدة
الفرامل  وحــالــة  التشحيم  ــوت  زي حجم  افحص 
سوف  الــنــقــل،  ونــظــام  التبريد  وســائــل  واإلطــــارات 
تتعرض جميع هذه النظم حلمل مرتفع عند القيادة 

على الطرق اجلبلية.

اجتياز المنحدر بمهارة
طويل،  أو  االنــحــدار  شديد  منحدر  عبر  للقيادة 
ميكن نقل وضع النقل إلى سرعة منخفضة للفرملة 

باستخدام قوة املحرك.
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القيادة على الطرق المغطاة 
بالجليد / الثلوج

أو  للثلوج  املخصصة  اإلطــارات  استخدام  حــاول 
الثلوج.  على  القيادة  عند  اإلطــارات  سلسلة  تركيب 
تأكد من استخدام اإلطارات املخصصة للثلوج والتي 
حتمل ذات املواصفات ونفس نوع اإلطارات األصلية.

الفرملة  أو  والسرعة  العالية  السرعة  تعتبر   - 1
األمــور  مــن  قصيرة  بــزاويــة  واالنعطافات  املفاجئة 
يرجى  املتجمدة.  الطرق  على  القيادة  عند  اخلطيرة 
استخدام املحرك يف الفرملة بأقصى ما ميكنك أثناء 
ــؤدي الــفــرمــلــة املــفــاجــئــة إلــى  ــ ــســرعــة. ت خــفــض ال
االحتفاظ  يرجى  املتجمد.  الطريق  عن  االنــحــراف 
على  واضغط  األمامية  السيارة  مع  آمنة  مبسافة 

الفرامل بهدوء.

االنتباه أثناء اجتياز قمة منحدر

يجب االنتباه بشكل خاص للعوائق املحتملة التي 
من قبيل السيارة املتوقفة عند جتاوز قمة منحدر.

انتباه لعالمات التحذير الخاصة

على  خــاصــة  حتــذيــر  عــالمــات  تــرى  أن  ميكنك 
الطرق اجلبلية مثل منحدر طويل أو منطقة جتاوز أو 
منطقة ممنوع فيها التجاوز أو منطقة تساقط صخور 
أو منعطف، يرجى االنتباه لعالمات التحذير اخلاصة 

أثناء القيادة.

تنبيه:
يوصى   ،15% املنحدر  درجــة  جتــاوزت  إذا   •
باستخدام سرعة النقل األولى أو الثانية عند 

صعود مرتفع لتجنب الطاقة غير الكافية.
• ال ميكن للفرامل أن تعمل بشكل طبيعي نتيجة 
الرتفاع درجة حرارتها بسبب الضغط املتكرر 
على الفرامل عند هبوط منحدر، فقد يضعف 
تأثير الفرملة أو يفقد بالكلية وبالتالي يحتمل 

التعرض حلادث.
• من اخلطورة االنزالق بالسيارة مع وضع النقل 
هبوط  أثناء  املحرك  إيقاف  عند  أو  املحايد 
من  ستأتي  الفرملة  قــوى  جميع  ألن  منحدر 
الفرامل فقط. لن تعمل الفرامل بشكل معتاد 
نتيجة الرتفاع درجة حرارتها. يجب التأكد من 
النقل  وضع  استخدام  وعــدم  املحرك  دوران 

املحايد أثناء هبوط منحدر.
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القيادة في فصل الشتاء

تؤدي ظروف القيادة القاسية يف فصل الشتاء إلى 
يرجى  أخرى.  مشكالت  ظهور  أو  التآكل  معدل  زيادة 
فصل  يف  السيارة  قيادة  عند  التالية  التعليمات  اتباع 

الشتاء.

استخدم زيت المحرك المخصص 
لفصل الشتاء، عند الضرورة

محرك  زيـــت  بــاســتــخــدام  يــوصــى  ــاء،  ــشــت ال يف 
منخفض اللزوجة. يرجى االتصال بالوكيل املعتمد من 

شركة JAC الختيار نوع زيت املحرك املناسب.

بدء  أثناء  االنــزالق  من  السيارة  منع  ميكن   -  2
التشغيل يف األيام الثلجية من خالل الضغط على زر 
وضع اجلليد "SNOW MODEL" بأسفل اجلانب 

األمين من ذراع النقل.
3 - يرجى تركيب سلسلة اإلطارات على عجالت 
ما  بأقصى  السلسلة  أو  املطاط  شد  واختر  القيادة 

ميكن. حاول أال تستخدم السلسلة املعدنية العادية.
4 - لسالمتك، يرجى التحكم يف سرعة السيارة 
أقـــل مــن 40 كــم / الــســاعــة بــعــد تــركــيــب سلسلة 

اإلطارات.
بسرعة  القيادة  جتنب  يرجى  لذلك،  باإلضافة 
عالية والتوقف املفاجئ وفرملة الطوارئ واالنعطاف 
تؤدي  سوف  باجلليد،  املغطى  الطريق  على  املفاجئ 
يرجى  ــارات.  ــ اإلطـ انـــزالق  إلــى  املفاجئة  الفرملة 
السيارة  عــن  املعتاد  مــن  أكــبــر  مبسافة  االحــتــفــاظ 

األمامية.

تنبيه:
• بعد القيادة ملسافة 0,5 ~ 1 كم بعد تركيب 
تركيب  إحكام  من  تأكد  اإلطـــارات،  سلسلة 
ارتــخــاء  حــالــة  يف  صحيح،  بشكل  السلسلة 
السلسلة، أعد ربطها بإحكام أو أعد تركيبها، 
وإال لن يغطي الضمان نتيجة إساءة استخدام 

سلسلة اإلطارات.
ــزالق  االنـ مــنــع  ــار  اإلطــ سلسلة  تستطيع  ال   •
اجلانبي على الرغم من أنها توفر قوة أكبر يف 

القيادة.
• سوف يؤدي تركيب السلسلة ذات احلجم غير 
ــاســب إلـــى أضـــرار  ــن الــصــحــيــح أو غــيــر امل
واإلطــار  التعليق  ونظام  الفرامل  بخراطيم 

والعجالت.
• يرجى إيقاف السيارة فورًا إذا سمعت صوت 
احتكاك السلسلة بجسم السيارة وأعد إحكام 

ربطها.
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تنبيه:
أثناء  اإلشعال  مفتاح  تشغيل  بإيقاف  تقم  ال   •

القيادة.
• يحظر بدء تشغيل املحرك عنوة عندما يكون 
توصيل  عدم  أو  اإلشعال  بقابس  عطل  هناك 
سيتجمع  أنــه  حيث  العالي  الفولت  أســالك 
البنزين ويحترق يف املحول احلفاز مما يسبب 

ضرر له.

استخدم سائل تبريد من غليكول 
اQيثيلين عالي الجودة

من  وتأكد  املنظم  التبريد  سائل  استخدام  يجب 
الصيانة.  قواعد  حسب  التبريد  سائل  ومــلء  تغيير 
تأكد من أن نقطة جتمد سائل التبريد مناسب لدرجة 

احلرارة املتوقعة يف فصل الشتاء.
ميكنك شراء سائل التنظيف املانع للتجمد ألجل 
لشركة  املعتمد  الوكيل  من  للسيارة  األمامي  الزجاج 
ال  الــســيــارات.  غــيــار  قطع  متاجر  أغــلــب  أو   JAC
أخرى  سوائل  أية  أو  املحرك  تبريد  سائل  تستخدم 

للتبريد وإال قد تتلف طبقة الطالء.

فحص البطارية واdسالك
فصل  يف  ثقيل  حمل  حتت  البطارية  تكون  سوف 
اخلدمة  مركز  يف  البطارية  فحص  يجب  الشتاء. 

.JAC املعتمد من شركة

فحص شفرة المساحة
يرجى التأكد من عدم جتمد شفرة املساحة على 
حتى  االنتظار  يجب  جتمدت،  وإذا  األمامي،  الزجاج 
يذوب الثلج بالكامل وميكن حتريك ذراع املساحة بحرية.

فحص منفذ الهواء
الهواء  مبكيف  اخلاص  الهواء  منفذ  بتنظيف  قم 
نظام  عمل  مــن  أن  وتــأكــد  اجلليد،  ينهمر  أن  بعد 

التدفئة والتهوية ملكيف الهواء بشكل طبيعي.

تجنب تجمد قفل الباب
ميكنك إدخــــــــال الســـــــــائل املانع لتكون اجلليد 
من  القفل  ملنع  املــفــتــاح  فتحة  إلــى  الغليسرين  أو 
التجمد. يف حالة جتمد فتحة املفتاح قم برش مانع 

تكون اجلليد لتنظيف الفتحة.

تجنب تجمد فرامل اليد
اليد  فرامل  جهاز  يتجمد  قد  احلاالت،  بعض  يف 
اجلليد  أو  الثلج  يحيط  حيث  الــتــروس  تعشيق  مــع 
بفرامل اليد. إذا جتمدت فرامل اليد، يرجى التعشيق 
 R إلى وضع السرعة األولى أو وضع الرجوع للخلف
 P وضع وإلى  يدوي  حركة  بناقل  املزودة  السيارة  يف 
حيث تكون اإلطارات مثبتة مع السيارة املزودة بناقل 

حركة أوتوماتيكي، ثم ميكنك حترير فرامل اليد.

معدات الطوارئ
التي  املناسبة  الطوارئ  معدات  باستخدام  يوصى 
وجهاز  القطر  وسلسلة  اإلطــارات  سالسل  قبيل  من 
وســجــادة  وقــفــازات  الــنــافــذة  تنظيف  وأداة  وامـــض 

ومالبس خاصة للعمل وخالفه.

شمعة ونظام اQشعال
افحص قابس اإلشعال ونظام اإلشعال وقم بتغيير 
قابس اإلشعال عند الضرورة. وافحص جميع أسالك 
واكسسوارات اإلشعال وتأكد من عدم وجود أي متزق 

أو تآكل أو أضرار.
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الفرامل
يوجد مبوديل السيارة S2 املعدلة اسطوانة فرامل 
أمامية وخلفية ونظام فرملة مزدوج الدائرة، يف حالة 
وجود عطل بالدائرة، تستطيع الدائرة األخرى العمل 
غير أن مسافة الفرملة ستزداد حيث أنها حتتاج ملزيد 

من القوة للضغط على دواسة الفرامل.
تبلل الفرامل

عبر  القيادة  أثناء  للبلل  الفرامل  تتعرض  سوف 
جتمعات مائية أو بعد غسل السيارة.

استعادة أداء الفرملة المعتاد
1 - قم بالتأكد من عدم وجود سيارة باخللف.

2 - احتفظ بسرعة آمنة وتأكد من وجود مسافة 
كافية بجانب السيارة وخلفها.

حتى  بهدوء  الفرامل  دواســة  على  اضغط   -  3
تستعيد أداءها املعتاد.

ارتفاع درجة حرارة الفرامل
عند القيادة عبر منحدر طويل وشديد االنحدار، 
سوف تؤدي الفرملة الزائدة إلى ارتفاع درجة حرارة 
الفرامل بشكل مؤقت. يرجى النقل لوضع النقل األقل 

وال تضغط على الفرامل باستمرار.

تذكير!
أثناء  الفرامل  دواســة  على  قدمك  تضع  ال   •
الفرملة  ــزاء  أجـ لتآكل  يـــؤدي  ممــا  الــقــيــادة، 
تزداد  وبالتالي  الفرامل  حرارة  درجة  وارتفاع 

مسافة الفرملة وتنخفض درجة السالمة.

تنبيه:
تزداد  سوف  بالدائرة،  عطل  وجود  حالة  يف   •
من  ملزيد  حتتاج  أنها  حيث  الفرملة  مسافة 

القوة للضغط على دواسة الفرامل.
دواسة  على  الضغط  مسافة  زيــادة  حالة  يف   •
الفرامل  نظام  حاجة  ذلــك  يعني  الــفــرامــل، 

للتصليح.
• يرجى الذهاب إلى مركز اخلدمة املعتمد من 

JAC لفحص وتصليح السيارة.

تنبيه:
• عندما تتجاوز السيارة جتمعات مائية أو بعد 
غسلها أو بعد االستخدام الزائد للفرامل يف 
وظيفتها  الفرامل  تفقد  قد  طويل،  منحدر 
بشكل مؤقت نتيجة لتبلل أجزاء نظام الفرامل 

أو ارتفاع درجة حرارته.
األدنــى  السرعة  وضــع  إلــى  التعشيق  يرجى   •
لتجنب فقد تأثير الفرملة مؤقًتا أثناء هبوط 

املنحدر.
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تنبيه:
• عــنــدمــا تــرفــع فــرامــل الــيــد ولــكــن مــع عــدم 
التعشيق إلى وضع P بشكل كامل بينما يدور 
فجأة  لألمام  السيارة  تتحرك  قد  املــحــرك، 
اآلخرين  أو  يعرضك  قد  مما  تغادرها،  بينما 
التعليمات  اتــبــاع  يــرجــى  بــجــروح.  لإلصابة 
التالية لتجنب التحرك املفاجئ للسيارة حتى 

يف حالة إيقاف السيارة على سطح ممهد.

تنبيه:
دوران  أثــنــاء  السيارة  مــغــادرة  اخلــطــورة  مــن   •
املحرك. إذا رفعت فرامل اليد ولكن لم تنقل 
تتحرك  قد  كامل،  بشكل   P النقل  وضع  إلى 
السيارة فجأة. وبالتالي قد ترتفع درجة حرارة 
املحرك أو حتى قد يشتعل حريق بعد مغادرة 
السيارة بينما لم يزل املحرك دائًرا. لذلك، ال 

تترك املحرك دائًرا عندما تغادر السيارة.

P التعشيق إلى وضع

فرامل  وارفــع  الفرامل  دواســة  على  اضغط   - 1
اليد بهدوء.

.P 2 - قم بالتعشيق إلى وضع النقل
القفل  وضع  إلى  اإلشعال  مفتاح  بــإدارة  قم   -  3

.LOCK
4 - اسحب املفتاح خارًجا واحتفظ به معك.

غادر السيارة أثناء دوران المحرك

إذا لزم األمر مغادرة السيارة بينما يعمل املحرك، 
إلى  بالنقل  وقم  بإحكام  اليد  فرامل  رفع  من  تأكد 
وضع التعشيق P بشكل كامل يف السيارة املزودة بناقل 
يف   N املحايد  النقل  وضع  وإلى  أوتوماتيكي،  حركة 

السيارة املزودة بناقل حركة يدوي.

قفل عزم الدوران

يف حالة إيقاف السيارة على منحدر ولكن لم يتم 
سوف  صحيح،  بشكل   P النقل  وضــع  إلــى  التعشيق 
سقاطة  على  للغاية  كبيرة  قوة  السيارة  وزن  يفرض 
صعًبا  النقل  يكون  وبالتالي  النقل  نظام  يف  اإليقاف 
عزم  "قفل  بـ  يعرف  ما  وهــو   ،P وضــع  من  للتحرك 
يرجى  الظاهرة،  هذه  حدوث  منع  بهدف  ــدوران".  ال
بشكل   P وضع  إلى  والنقل  بإحكام  اليد  فرامل  رفع 

كامل قبل مغادرة السيارة.
قبل  اليد  فرامل  حرر  ثم   ،P وضع من  بالنقل  ثم 

التحرك بالسيارة.
يتطلب  الـــدوران"،  عزم  "قفل  ظاهرة  حدثت  إذا 
لصعود  املتعطلة  السيارة  لقطر  أخرى  سيارة  األمر 
املنحدر إلزالة القوة املفروضة على سقاطة اإليقاف 
بنظام النقل كي يتحرك ذراع النقل من وضع اإليقاف 

.P
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P النقل من وضع

أوتوماتيكي  حركة  بناقل  مـــزودة  السيارة  هــذه 
اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند  النقل.  قفل  حتكم  ونظام 
على  الضغط  من  بد  ال   ،ON التشغيل  وضــع  إلــى 

.P دواسة الفرامل للنقل من وضع
إذا لم تتمكن من النقل من وضع P بعد الضغط 
األول  الفصل  مراجعة  يرجى  الفرامل،  دواســة  على 

"إزالة قفل نظام النقل".

نظام السالمة النشط

نظام الفرامل المانع لالنغالق 
"ABS"

كهربي  نظام  لالنغالق  املانع  الفرامل  نظام  يعتبر 
اإلطــارات  ــزالق  ان منع  يف  ويساعد  للفرملة  متقدم 
وعدم فقدان التحكم، يستطيع النظام جتنب العوائق 
أثناء الفرملة املفاجئة ويقدم أقصى قوة فرملة على 

الطرق الرطبة.
التشغيل،  وضــع  إلــى  اإلشعال  مفتاح  إدارة  عند 
يضيء مصباح مؤشر تعطل نظام ABS ملدة 3 ثواني 
أو  املؤشر  مصباح  إضــاءة  عدم  حالة  يف  ينطفئ.  ثم 
بنظام  عطل  وجــود  ذلك  يعني  القيادة،  أثناء  أضــاء 
اخلدمة  مركز  زيارة  يرجى  لالنغالق.  املانع  الفرامل 
املعتمد من شركة JAC لفحص السيارة. ويف عملية 
الفرملة، سوف يراقب نظام الفرامل املانع لالنغالق 
سرعة كل عجلة، يف حالة قفل ميل أحد العجالت، 
العجالت  فرامل  يف  بالتحكم  الكمبيوتر  يقوم  سوف 

األمامية واخللفية على الترتيب.
صوت  ويصدر  قليالً  الفرامل  دواسة  تهتز  سوف 

أثناء عمل نظام الفرامل املانع لالنغالق.

تنبيه:
• لن يغير نظام الفرامل املانع لالنغالق من زمن 
االستجابة للفرامل وكذلك لن يقلل من مسافة 
مع  آمنة  مبسافة  االحتفاظ  يجب  الفرملة. 
السيارات األخرى حتى إن كانت معدة بنظام 
تشعر  أن  ميكنك  لالنغالق.  املانع  الفرامل 
باهتزاز خفيف بدواسة الفرامل وتسمع صوت 
من املحرك. هذه الظاهرة طبيعية أثناء عمل 

نظام الفرامل املانع لالنغالق.

على  تضغط  ال  الطريق،  حالة  عن  النظر  بغض 
على  اضغط  متقطع.  بشكل  ألسفل  الفرامل  دواسة 
الفرامل  نظام  لتنشيط  النهاية  حتى  الفرامل  دواسة 

املانع لالنغالق.
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تنشيط نظام الفرامل المانع 
لالنغالق

متقطع.  بشكل  الفرامل  دواســة  على  تضغط  ال 
بشدة  الفرامل  دواســة  على  للضغط  حتتاج  ســوف 
قد  وعندها  لالنغالق  املانع  الفرامل  نظام  لتنشيط 
تشعر باهتزاز خفيف أو تسمع صوت. هذه الظاهرة 

طبيعية.

فرملة الطوارئ

يف  الفرملة  على  والضغط  السيارة  توجيه  ميكن 
نفس الوقت باستخدام نظام الفرامل املانع لالنغالق. 
املانع  الــفــرامــل  نــظــام  يضمن  ــاالت،  احلــ أغــلــب  يف 

لالنغالق والتوجيه حتقيق أفضل تأثير للفرملة.

تنبيه:
نظام  تعطل  مؤشر  مصباح  إضــاءة  حالة  يف   •
الفرامل ومؤشر ABS يف نفس الوقت، يعني 
يرجى  الــفــرامــل،  بنظام  عطل  ــود  وجـ ذلــك 
 JAC شركة  مــن  املعتمد  بالوكيل  االتــصــال 

لفحص السيارة فورًا. 

تحذير:
ــوادث  ــوع احلـ • لــن ميــنــع نــظــام ABS مــن وقـ
الناجمة عن قيادة السيارة على نحو خطر أو 
لالحتفاظ  حتــتــاج  تـــزل  ــن  ل مــنــاســب.  غــيــر 
مبــســافــة آمــنــة عــن الــعــوائــق عــنــد الضغط 
املفاجئ على الفرامل حتى إذا كانت السيارة 

حتت السيطرة.
• يتوجب عليك خفض السرعة عند القيادة يف 

ظروف الطريق احلادة.
املجهزة  للموديالت  الفرملة  مسافة  تكون   •
من  أطـــول  لالنغالق  املــانــع  الــفــرامــل  بنظام 
حاالت  يف  بالنظام  املجهزة  غير  املــوديــالت 
ــوعــرة والــطــرق  الــطــريــق الــتــالــيــة: الــطــرق ال
باجلليد  املغطاة  والطرق  باحلصى  املفروشة 
حيث تستخدم سلسلة اإلطارات والطرق غير 
املستوية.  يف حاالت الطريق املذكورة، يتوجب 
خفض سرعة السيارة. ال ميكنك اختبار أداء 
قيادة  عند  لالنغالق  املــانــع  الــفــرامــل  نــظــام 
السيارة بسرعة مرتفعة أو يف املنعطفات، مما 

يعرض سالمتك وسالمة اآلخرين للخطر.
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استخدم سائل تبريد من غليكول 
اQيثيلين عالي الجودة

نظام التوجيه املعزز الكهربي "باور ستيرينج"
ــاور  "بـ الــكــهــربــي  ــزز  ــع امل الــتــوجــيــه  نــظــام  يعتبر 

ستيرينج" صديق للبيئة ويقدم أفضل جتربة قيادة.
يعمل النظام فقط أثناء تشغيل املحرك.

يضيء مصباح التحذير 
(المصباح باللون اdحمر شكل 

عجلة القيادة)

 ،on عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع التشغيل
الكهربي  املعزز  التوجيه  نظام  يف  التحكم  أداة  تقوم 
بإجراء فحص ذاتي لكل وحدة ويضيء مصباح حتذير 
ينطفئ  سوف   ،"EPS" الكهربي  املعزز  التوجيه  نظام 
مصباح  انطفاء  عدم  حالة  يف  ثانيتني.  بعد  املصباح 
التحذير أو أضاء فجأة أثناء القيادة، يعني ذلك وجود 
قد  ثم  ومــن  الكهربي،  املعزز  التوجيه  بنظام  عطل 
يرجى  تفقد.  أو  املساعد  التوجيه  طاقة  تضعف 
االتصال مبركز خدمة JAC املعتمد لفحص النظام.

يضيء مصباح التحذير 
(المصباح باللون اdصفر شكل 

عجلة القيادة)

 ،on عند إدارة مفتاح اإلشعال إلى وضع التشغيل
الكهربي  املعزز  التوجيه  نظام  يف  التحكم  أداة  تقوم 
بإجراء فحص ذاتي لكل وحدة ويضيء مصباح حتذير 
ينطفئ  سوف   ،"EPS" الكهربي  املعزز  التوجيه  نظام 
مصباح  انطفاء  عدم  حالة  يف  ثانيتني.  بعد  املصباح 
أن  ذلك  يعني  القيادة،  أثناء  فجأة  أضاء  أو  التحذير 
حيث  معايرة  غير  الــقــيــادة  لعجلة  ــة  ــزاوي ال ــارة  إشـ
سيضعف التوجيه عند حتريره وإعادته إلى وضعه. 
ملعايرة  املعتمد   JAC خدمة  مبركز  االتصال  يرجى 

زاوية عجلة التوجيه.

معايرة زاوية عجلة التوجيه بعد 
الخدمة

عمل  بعد  التوجيه  عجلة  زاوية  معايرة  أداء  يجب 
فك  أو  التوجيه  عمود  فك  قبيل  من  التي  اخلدمات 
ال  قد  اخلدمات،  هذه  بعد  وخالفه.  العجلة  محاذاة 
يضيء ضوء املؤشر غير أن زاوية التوجيه قد ال تكون 

دقيقة.
التوجيه  وضــع  يف  تبقى  أن  العجلة  تستطيع  ال 
نظام  محرك  فإن  وإال  ثواني،   10 من  ألكثر  احلــاد 
ترتفع  سوف  التحكم  وأداة  الكهربي  املعزز  التوجيه 
درجة حرارتها سريًعا. وكلما زادت وقت ارتفاع درجة 
نظام  يتلف  قــد  أو  التوجيه  أداء  يضعف  ــرارة  احلـ

التوجيه.

تنبيه:
لتوجيه  القوة  من  املزيد  فــرض  عليك  يجب   •
املعزز  التوجيه  نظام  يكون  عندما  السيارة 

الكهربي ضعيًفا أو مفقوًدا.
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"ESP" برنامج الثبات الكهربي

الكهربي،  الثبات  برنامج  بنظام  مجهزة  سيارتك 
وهو ما سيساعدك يف االحتفاظ بثبات هيكل السيارة 
أثناء ظروف القيادة القاسية. وعندما يكتشف جهاز 
الكمبيوتر وجود مشكلة بهيكل السيارة، سوف يعمل 
على  الفرملة  قوة  ويفرض  الكهربي  الثبات  برنامج 

الفرامل بشكل اختياري لتحسني ثبات القيادة.
سوف يبدأ مصباح مؤشر برنامج الثبات الكهربي 
يف الوميض يف لوحة العدادات حيث يعمل النظام. قد 
دواســة  بــاهــتــزاز  تشعر  أو  ــوات  األصــ بعض  تسمع 
الفرملة، وهذه الظاهرة طبيعية. سوف يضيء مؤشر 
املصباح بشكل دائم إذا كان هناك عطل بنظام برنامج 
الثبات  برنامج  نظام  تشغيل  يقترح  الكهربي.  الثبات 
ثبات  يف  بالتحكم  لالحتفاظ  الوقت  طوال  الكهربي 

السيارة.

إيقاف تشغيل برنامج الثبات 
الكهربي

الثبات  برنامج  تشغيل  إيــقــاف  زر  على  اضغط 
الكهربي ESP OFF        يف مجموعة العدادات يف 
إليقاف  القيادة  عجلة  من  السفلي  األيسر  اجلانب 
الوقت،  ذات  يف  الكهربي،  الثبات  برنامج  تشغيل 

يضيء مصباح املؤشر      .
شروط إيقاف تشغيل برنامج الثبات الكهربي

اإلطارات  سلسلة  باستخدام  السيارة  قيادة   -  1
املانعة لالنزالق.

2 - القيادة يف جتمعات جليدية عميقة أو طريق 
وعر.

حتتاج  ولــلــخــروج  مــا  مــكــان  يف  االنــحــشــار   - 3
للتحرك ذهابًا وإيابًا.

تحذير:
• يف حالة جتاهلك تشغيل مصباح املؤشر ولم 
تلتزم بالتعليمات أو التحذيرات املطابقة، قد 
بالغة  إصــابــات  حتــدث  أو  لإلصابة  تتعرض 

بالسيارة.
املعزز  التوجيه  بنظام  عطل  وجــود  حالة  يف   •
عجلة  تصبح  ســوف  يعمل،  لــم  أو  الكهربي 
سيؤثر  ما  وهو  للتوجيه،  للغاية  ثقيلة  القيادة 

على سالمة القيادة بشدة.
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امكانية التحكم في السيارة عند 
"HHC" صعود مرتفع

تستطيع هذه اإلمكانية منع السيارة من االنزالق 
صعود  أثناء  الفرامل  دواســة  حتــرر  عندما  للخلف 
لتحريك  ثانية   1,5 بـ  السيارة  قائد  يتمتع  مرتفع. 
لبدء  السرعة  دواسة  إلى  الفرامل  دواسة  من  قدمه 
التحرك. يف حالة تعرض السيارة لالنزالق اجلانبي 
أثناء عمل هذه اإلمكانية، يتم حترير قوة الفرملة فورًا 

بهدف التحكم يف السيارة.

تنبيه:
ستنزل  الهيدروليكية  الفرملة  عمل  أثــنــاء   •

دواسة الفرامل تلقائًيا ألسفل.
يستمر  أن  يجب  الفرامل،  دواسة  نزول  أثناء   •
ــد الــســيــارة يف الــضــغــط عــلــى دواســـة  ــائ ق

الفرامل.

تنبيه:
• يجب استخدام نفس مواصفة اإلطارات أثناء 
تغيير اإلطارات مع املوديالت املزودة ببرنامج 

الثبات اإللكتروني.
اإللكتروني  الثبات  برنامج  نظام  يستطيع   •
املساعدة يف االحتفاظ بثبات السيارة وجتنب 
التعرض للخطر، لذلك يوصى بتشغيل برنامج 
ــقــيــادة  ــات اإللــكــتــرونــي يف حــــاالت ال ــب ــث ال
مثل  اخلاصة  احلــاالت  باستثناء  الطبيعية، 
ــارة أو  ــســي ــادة عــلــى الــثــلــج أو قــطــر ال ــقــي ال
توقف  ال  ذلــك  وبــخــالف  بالوحل  االلــتــصــاق 

تشغيل نظام برنامج الثبات اإللكتروني.

تشغيل برنامج الثبات الكهربي

عاود الضغط على زر    لتشغيل برنامج الثبات 
عندما   . مــؤشــر    مصباح  ينطفئ  حيث  الكهربي 
يعمل  سوف  الساعة،   / كم   100 السرعة  تتجاوز 

برنامج الثبات الكهربي.

"HBA" الفرملة الهيدروليكية

إضافية  أداة   HBA الهيدروليكية  الفرملة  تعتبر 
تزيد  أن  تستطيع  حيث  اإللكتروني،  الثبات  لبرنامج 
الفرملة  مسافة  وتقليل  النظام  استجابة  سرعة  من 

خالل فرملة الطوارئ.
يف املعتاد، تكون القوة الواقعة على دواسة الفرامل 
الفرملة  تستطيع  الطوارئ،  فرملة  أثناء  كافية  غير 
الفرملة  ــوة  ق الــوضــع،  هــذا  إدراك  الهيدروليكية 
املفاجئة ولكن غير الكافية، وسوف تنشئ قوة فرملة 
بهدف  لالنغالق  املانع  الفرامل  نظام  لتنشيط  كافية 

تقليل مسافة الفرملة بشكل ملموس.
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تنبيه:
السيارة،  هــذه  يف  كحولي  وقــود  تستخدم  ال   •
حيث أنه سيضعف أداء السيارة ويتسبب يف 
أضرار بأجزاء نظام الوقود. ال يغطي الضمان 

األضرار الناجمة عن هذه املشكالت.

تذكير!
• قد يؤدي استخدام وقود منخفض اجلودة أو 
بقيمة أوكتني منخفضة إلى أضرار باملحرك.

• كما يؤدي استخدام وقود يحتوي على الرصاص 
إلى أضرار باملحول احلفاز وتلوث البيئة.

التزود بالوقود

القيادة في دول أخرى

التسجيل  لــوائــح  بجميع  االلــتــزام  يــرجــى   -  1
والتأمني.

الدولة  هذه  يف  املستخدم  الوقود  أن  تأكد   -  2
1 - قم بإيقاف تشغيل املحرك.يناسب سيارتك.

2 - اسحب ذراع غطاء فتحة التزود بالوقود لفتح 
من  اخللفي  األيسر  باجلانب  الغطاء  يوجد  الغطاء. 

الرفرف اجلانبي.
عكس  اجتــاه  يف  بالوقود  التزود  غطاء  أدر   -  3

عقارب الساعة.
4 - تزود بالوقود.

يف  الفتحة  غطاء  أدر  بالوقود،  التزود  بعد   -  5
اجتاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "نقرة".

6 - قم بإغالق غطاء الفتحة.

أمور مهمة أثناء القيادة

قبل ركوب السيارة

افحص مستوى السائل يف اخلزان اإلضايف وتأكد 
.Lو F من وجوده بني معياري

الوقود

اقتراحات

الطاقة،  خرج  يف  بشدة  الوقود  جــودة  تؤثر   -  1
وأداء القيادة، ومدة عمر املحرك. 

2 - يؤدي الوقود ذو قيمة األوكتني املنخفضة إلى 
خبط باملحرك. يوصى باستخدام وقود بقيمة أوكتني 

عالية.
3 - يرجى استخدام وقود 93# أو أعلى حيث 

تلبي مواصفاته معيار جي بي 17930 الصيني.
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تنبيه:
التزود  أثناء  املحرك  تشغيل  إيقاف  يرجى   •

بالوقود.
• بخار الوقود من املواد سريعة االشتعال. يرجى 
التأكد من إبعاد البنزين عن الكائنات املشتعلة 

أو اللهب أو أية كائنات تصدر دخاًنا.
إلى  اللهب  من  البنزين  بخار  اقتراب  يــؤدي   •

حدوث حرائق خطيرة.

تنبيه:
• إذا لم تتمكن من فتح غطاء التزود بالوقود يف 
ثم  الطقس البارد، ميكنك اخلبط عليه قليالً 

أعد املحاولة.
• يرجى التأكد االحتفاظ بامتالء نصف خزان 
استخدام  عــدم  حــالــة  يف  بالسيارة  الــوقــود 
وحــدوث  تآكل  لتجنب  طويلة  لفترة  السيارة 

ضرر مبضخة اإلمداد بالوقود.

تحذير:
امللوثات  انبعاث  حد  مع   JAC سيارات تلبي   •
وفًقا  اخلفيف  للتشغيل  املخصصة  للسيارات 
للمواصفة الصينية جي بي / 18523.3 – 
ومستوى  االختبار  بطريقة  اخلاصة   2005
الصني  بــجــمــهــوريــة  بــاالنــبــعــاثــات  الــســمــاح 
واخلامس.  الرابع  الوطني  املعيار  الشعبية، 
املعيار  مع  الــعــادم  انبعاث  توافق  إذا  وحتى 
يزل  لم  الصني،  جلمهورية  اخلامس  الوطني 

العادم ملوث وسام.
يرجى فتح النافذة فورًا مبجرد أن تشم رائحة 
العادم يف مقصورة القيادة بسبب كونه ساًما.

تعليمات الحماية البيئية

مبجرد توقف مدفع التزود بالوقود األوتوماتيكي، 
يعني ذلك امتالء خزان الوقود، يحظر إضافة املزيد 
من الوقود بعد ذلك، وإال فإن املسافة اإلضافية يف 
اخلزان سوف يتم شغلها بالوقود ويفيض الوقود بفعل 
حلماية  فورًا  الفائض  الوقود  مسح  يرجى  احلــرارة. 

طالء السيارة.

ال تستنشق عادم المحرك
عدمي  الكربون  أكسيد  أول  على  العادم  يحتوي 
بغيبوبة  األفــــراد  يصيب  ما  وهــــو  واللون،  الرائحـــة 

أو حتى الوفاة بعد استنشاقه.

تأكد من عدم وجود تسرب بنظام 
العادم

عندما  متزامن  بشكل  العادم  نظام  فحص  يرجى 
ألي  أو  املحرك  زيت  تغيير  أثناء  السيارة  ترفع  يتم 

غرض آخر. 
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تحذير:
على  يحتوي  الــذي  الوقود  استخدام  يحظر   •
الرصاص مع السيارات املزودة بجهاز ترشيح 
الــعــادم ألن الــرصــاص ســوف يـــؤدي لتسمم 
يؤثر  مما  احلفاز  املحول  يف  الثمينة  املعادن 
من  ويضعف  بارز  بشكل  الترشيح  تأثير  على 

أداء املحول احلفاز.
• يرجى التزود بالبنزين اخلالي من الرصاص. 
إلى  اجلـــودة  منخفض  البنزين  ــؤدي  ي ســوف 
محتوى  كان  إذا  العادم.  لنظام  املبكر  التلف 
كفاءة  تنخفض  املعدل،  من  أعلى  الرصاص 
الترشيح باملحول احلفاز ويتسبب يف انبعاثات 

أعلى من املعدل القياسي يف النهاية.

املعدل  مــن  أعلى  املنغنيز  محتوى  كــان  إذا   •
القياسي يف البنزين، سوف يؤدي إلى احتباس 

على سطح املحول احلفاز أو حتى احتراقه.
املعدل  من  أعلى  الكبريت  محتوى  كان  وإذا   •
ترشيح  أداء  ينخفض  البنزين،  يف  القياسي 
حمضي  سائل  لتكون  ويــؤدي  احلفاز  املحول 
بعد احتراقه مما يزيد من سرعة تآكل نظام 

العادم الكامل.
• للتزود بالوقود يوصى بزيارة محطات البنزين 

املعروفة وحسنة السمعة.

أو  الــعــادم  لنظام  معتاد  غير  صــوت  سمعت  إذا 
عليك  يجب  القيادة،  أثناء  لصدمة  الشاسيه  تعرض 
زيارة مركز خدمة JAC املعتمد لفحص نظام العادم 

يف أقرب وقت ممكن.

يحظر تشغيل المحرك في مكان 
مغلق

اجلراج  يف  تباطؤ  بسرعة  املحرك  تشغيل  يعتبر 
حتى يف حالة فتح الباب من العادات اخلطيرة. حيث 
لون  وال  رائــحــة  بــال  الــكــربــون  أكسيد  أول  غــاز  إن 
الوفاة.  حتى  أو  خطيرة  تسمم  حــاالت  يف  ويتسبب 
داخل  طويلة  لفترة  املحرك  تشغيل  يحظر  لذلك، 

اجلراج.
لفترة  تباطؤ  سرعة  يف  السيارة  تشغيل  جتنب 

طويلة أثناء ركوب أفراد 
إذا تطلب األمر تشغيل السيارة يف سرعة تباطؤ 
أثناء ركوب أفراد بالسيارة، تأكد من وجود السيارة 
لدورة  اخلارجي  "الـــدوران  وتشغيل  متسع  مكان  يف 
الهواء" وقم بتشغيل نافخ الهواء حسب أعلى سرعة 

دوران لتجديد الهواء النقي بأسرع ما ميكن.
يرجى اتباع التعليمات التالية إذا لزم األمر قيادة 

السيارة أثناء فتح حقيبة السيارة
1 - قم بإغالق جميع النوافذ.

2 - قم بفتح فتحات التهوية.
3 - قم بالضبط على وضع تدوير الهواء الداخلي 
ووضع توجيه الهواء للوجه أو القدمني وقد بتشغيل 

نافخ الهواء حسب أعلى سرعة دوران.
تأكد من نظافة وعدم انسداد فتحة الهواء اخلاصة 
مبكيف الهــــواء، إذا غطــــاها الثلــــج أو ورق الشـــجـــر 

أو عوائق أخرى، يرجى تنظيفها يف الوقت املناسب.





4
طلبات الصيانة ................................................................................................. 120
تكوين طلبات الصيانة .......................................................................... 120
بنود الصيانة الدورية ................................................................................ 121

الصيانة الخارجية .......................................................................................... 126
الصيانة الداخلية ............................................................................................ 131
المعالجة المانعة للصدأ .................................................................. 131

فحص مقصورة المحرك ................................................................ 132
مخطط عام على مقصورة المحرك ............................ 134
زيت المحرك ......................................................................................................... 134
سائل تبريد المحرك .................................................................................. 137
سائل الفرامل .................................................................................................... 139
مرشح الهواء ....................................................................................................... 142
البطارية ....................................................................................................................... 144
فحص شفرة المساحة ..................................................................... 149

صيانة السيارة   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 



صيانة السيارة   

120

تحذير:
• يرجى التأكد من استخدام قطع الغيار األصلية 
أثناء اخلدمة أو الصيانة حيث إن جودة قطع 
الغيار تعد عامالً مهًما يؤثر يف سالمة السيارة 

والقيادة االقتصادية وانبعاثات السيارة.
منخفًضا،  الفرامل  سائل  مستوى  كــان  إذا   •
قبل  تسرب  وجود  من  والتأكد  فحصه  يرجى 

التزود بالوقود.
• تأكد إذا كان مقياس الفرامل يف غير موضعه 
أو متآكل، وإذا وصلت صفيحة االحتكاك إلى 
كان  وإذا  مم)،  (تبقى 2  للتآكل  األدنى  احلد 
للمكونات  الــفــرامــل  لــســائــل  تــســرب  هــنــاك 

املجاورة ملقياس الفرامل.

• ال تتحمل شركة JAC أية مسئولية بخصوص 
السيارة  وســالمــة  مبتانة  اخلــاصــة  املشاكل 
نتيجة التعديالت املنفذة من طرفك على نظام 

التعليق ومصد الصدمات.
• ال تتحمل شركة JAC أية مسئولية بخصوص 
السيارة  وســالمــة  مبتانة  اخلــاصــة  املشاكل 
مثل  الطبيعية  غير  الــقــيــادة  عـــادات  نتيجة 
بالتفحيط  املــعــروفــة  البهلوانية  احلــركــات 

وخالفه.

طلبات صيانة السيارة
تكوين طلبات الصيانة

الــدوريــة  الصيانة  مــن  الصيانة  عملية  تتكون 
والصيانة يف الوقت املحدد وصيانة املالك.

الفحص الدوري
يرجى فحص املكونات والوظائف ذات الصلة بعد 

وقبل قيادة السيارة.

الصيانة في الوقت المحدد
يرجى  املحدد،  الوقت  يف  بالصيانة  يختص  فيما 
مراجعة قائمة بنود الصيانة يف الوقت املحدد واتبع 
بصرامة.  القائمة  هذه  يف  الواردة  الصيانة  تعليمات 
بالسيارة  اخلاصة  الصيانة  عمليات  إجراء  ويتوجب 
 JAC شركة بواسطة  املدرب  اخلدمة  رجل  بواسطة 
حيث تتوفر لديه معدات اخلدمة املتخصصة. وننصح 
بشدة استخدام قطع غيار JAC األصلية يف عمليات 
نقترح  كما  الــغــيــار.  قطع  اســتــبــدال  وعند  اخلــدمــة 
زيت  من  بكل  اخلاصة  األصلية  املكونات  استخدام 
النقل  نظام  تشحيم  وزيــوت  التبريد  وسائل  املحرك 

وسائل الفرامل.

تعليمات الصيانة
عملية  كل  بعد  الصيانة  بسجل  االحتفاظ  يرجى 
صيانة. تعتبر السجالت دليالً مثبًتا للشكاوى املقدمة 
من جانبك إذا أخفق مركز اخلدمة أو الفني يف تقدمي 

الصيانة الصحيحة.
الصيانة  بإيصال  االحتفاظ  عليك  يتوجب  كما 
لنظام العادم حتى ميكن إثبات مطابقة انبعاث العادم 

بسيارتك مع املعايير الوطنية.
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الصيانة الخارجية

تسري جميع تعليمات الصيانة التالية على جميع 
موديالت السيارة JAC S2 املعدلة، لذلك قد ال تتاح 

بعض األجهزة املقدمة يف هذا الفصل يف سيارتك.
املحافظة  الدورية  الصيانة  تساعد  أن  وتستطيع 
للتقدم  الــشــروط  إحــدى  ومتثل  السيارة  قيمة  على 
جسم  تــآكــل  أو  الــطــالء  ــأضــرار  ب خــاصــة  مبطالبة 

السيارة.
الصيانة  ومــواد  املطهرة  املــادة  استخدام  ونقترح 
من  شراؤها  ميكنك  التي   ،JAC شركة من  املعتمدة 
مركز اخلدمة املعتمد من شركة JAC. يرجى االنتباه 

للتعليمات الواردة على العبوة.

تنبيه:
إلى  الصيانة  مواد  استخدام  إساءة  تؤدي  قد   •

أضرار على صحتك.
مناسب  بشكل  الصيانة  مــواد  حفظ  يرجى   •

وبعيًدا عن متناول األطفال.
وحتى  خطرة  بكونها  املطهرات  بعض  تتسم   •
املطهرات  بعض  تبدأ  لذلك  باإلضافة  سامة، 
يف االشتعال عندما تقترب من مصدر النيران 
بشكل  تخزينها  يــرجــى  لــذلــك  ــرارة،  احلــ أو 

مناسب.
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تنظيف السيارة

يعتبر تنظيف السيارة بشكل متكرر وتشميعها هي 
الطريقة املثلى حلماية السيارة.

إيقافها  وحالة  السيارة  استخدام  طريقة  وحتدد 
والفصل والطقس والبيئة وخالفه مدى تكرار عملية 

تنظيف وتشميع السيارة.
الــطــيــور  مــخــلــفــات  تـــراكـــم  ــرة  ــت ف زادت  وكــلــمــا 
على  والــطــالء  والغبار  الشجر  وأوراق  واحلــشــرات 
سطح السيارة، زاد حجم األضرار على الطالء. كذلك 

تزيد أشعة الشمس من حدة التآكل.
يف  واحــدة  مــرة  السيارة  غسيل  الــضــروري  ومــن 
املناطق  يف  شهرًيا  واحــدة  مــرة  وتشميعها  األسبوع 

شديدة التلوث.
ملحي،  طريق  على  سيارتك  بقيادة  قمت  إذا  اما 
بعد  كامل  بشكل  السيارة  أسفل  غسل  عليك  يجب 

ذلك.

تنبيه:
أثر  من  املتجمدة  أو  الرطبة  الفرامل  تقلل   •

الفرملة.

تحذير:
على  مباشر  بشكل  املياه  رش  جتنب  يرجى   •
ال  حتى  الغسيل  عملية  أثناء  الــهــواء  مدخل 
قناة  عبر  الــهــواء  مرشح  إلــى  املــيــاه  تتسرب 
املدخل. إذا تسربت املياه إلى داخل املحرك، 

سوف يتعرض املحرك ألعطال.

تذكير!
• يرجى اختيار منتجات صيانة صديقة للبيئة 

وال تعتبر خاصة بالنفايات املنزلية.
الغبار  أو  الوحل  أو  األوســـاخ  بــإزالــة  تقم  ال   •
تنظفه  وال  جـــاًفـــا،  الــســطــح  ــكــون  ي عــنــدمــا 
جافة،  إسفنجه  أو  قماش  قطعة  باستخدام 
زجــاج  أو  لــلــطــالء  تــلــًفــا  يسبب  ســـوف  وإال 
ثم  بــاملــاء  ــاخ  األوســ ترطيب  يجب  الــنــافــذة. 

إزالتها.
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تنبيه:
الشمس  أشعة  حتت  السيارة  غسيل  يحظر   •

القوية.
• ال ترش املياه مباشرة على قفل الباب أو فتحة 
الباب أو فتحة الغطاء وإال فقد تتجمد املياه 

يف الطقس البارد.
• قم بإيقاف تشغيل مفتاح اإلشعال أثناء غسيل 

السيارة.
أثناء  احلــادة  املعدنية  احلــواف  من  احترس   •
غسيل أرضية السيارة وغطاء العجلة وغطاء 

صرة العجلة حتى ال تتعرض يدك للجرح. تنبيه:
• تأكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب قبل 

الغسيل األوتوماتيكي للسيارة.
• قم بطي مرايا الرؤية اخللفية اجلانبية لعدم 

تعرضها ألضرار.
• إذا كانت سيارتك مجهزة مبعدات خاصة مثل 
اجلـــناح احلـــــاجز للهـــــواء أو حـــامل السقف 
قبل  اجلهاز  مشغل  إخطار  يرجى  هوائي،  أو 

غسيل السيارة.

الغسيل اليدوي
1 - قم بغسل األوساخ املتربة بأكبر قدر ممكن 

من املاء الوفير. 
2 - استخدم قطعة إسفنج ناعمة أو قطعة قماش أو 
فرشاة خاصة يف تنظيف سطح السيارة بنعومة من أعلى 

إلى أسفل، استخدم املطهر فقط مع البقع العنيدة.
3 - قم بتنظيف قطعة اإلسفنج أو القماش بشكل 

كامل بعد االستخدام.
يف  جديدة  إسفنج  قطعة  استخدام  يفضل   -  4

تنظيف العجالت وعتبات األبواب وخالفه.
5 - قم بغسل السيارة مباء نظيف بعد االنتهاء، 

ثم استخدم منشفة ناعمة يف جتفيف السيارة

جهاز غسيل السيارة اBوتوماتيكي

ــاز غــســيــل الــســيــارة  ــاد ال يــســبــب جــه ــت ــع يف امل
األوتوماتيكي يف أضرار لطبقة الطالء. يعتمد التأثير 
على الطالء بدرجة كبيرة على هيكل جهاز الغسيل، 
وسائل التنظيف، ونوع املادة املستخدمة وخالفه. إذا 
بعد  السيارة  سطح  بريق  عــدم  أو  خــدوش  ظهرت 
فــورًا  اجلهاز  مشغل  إلــى  التحدث  يرجى  الغسيل، 

واستخدم جهاز آخر إلعادة الغسيل عند الضرورة.



جهاز الغسيل بالضغط العالي

معدات  تشغيل  بتعليمات  الصارم  االلتزام  ينبغي 
الضغط  قيمة  خــاصــة  الــعــالــي،  بالضغط  الغسيل 
ومسافة الرش. ال تستخدم ضاغط نفاث، وال ميكن 

أن ترتفع درجة حرارة املاء عن 60˚ مئوية.
ــاء غسيل  ــن يــرجــى االحــتــفــاظ مبــســافــة آمــنــة أث
املــصــدات  مثل  والبالستيكية  املطاطية  ــزاء  األجــ

وخالفه.
تنظيف  يف  النفاث  الضاغط  استخدام  يحظر 
اإلطارات، فحتى مع مراعاة الرش من مسافات بعيدة 
ولفترات قصيرة قد حتدث كذلك أضرار باإلطارات.

التشميع

متنع عملية التشميع اجليدة من أن تؤثر األضرار 
البيئية يف الطالء وتقلل من آثار االحتكاكات البسيطة 

يف جسم السيارة.
للشمع  اجلامدة  احلافظة  املــادة  بوضع  فــورًا  قم 
جسم  من  املياه  من  قطرات  أية  تتساقط  ال  عندما 
السيارة. يوصى بعمل حماية بطبقة شمع مرتني يف 
العام إذا كنت تستخدم املواد احلافظة يف التنظيف 

بشكل دوري.
وميكنك تشميع سطح السيارة بعد أن تبرد درجة 

حرارته. 

تنبيه:
• يوصى بتشميع جسم السيارة اجلديدة بعد 6 

شهور من استخدامها.

تنبيه:
نافذة  مــن  للغاية  قريبة  الــفــوهــة  جتعل  ال   •
السيارة، وإال قد يؤدي ضغط املياه املرتفع إلى 

تسرب املياه إلى داخل السيارة.
• كذلك ال جتعل الفوهة قريبة للغاية من نظام 
التعليق، وإال قد تتعرض بعض أجزاء التعليق 

للتلف نتيجة لضغط املياه العالي.

صيانة السيارة 

١٢٤
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التلميع 
عندما تبهت  وتلميع جسم السيارة  لصقل  نحتاج 
اللمعان  درجة  على  احلفاظ  ميكن  وال  الطالء  ألوان 
بواسطة مواد التشميع. إذا لم حتتو مادة التلميع على 
تركيبة حافظة، يجب تشميع جسم السيارة بعد ذلك.

أضرار طالء السيارة
بالسيارة  البسيطة  الطالء  أضــرار  تغطية  يجب 
بسبب  النقرات  أو  االحتكاكات  أو  اخلـــدوش  مثل 
احلصى باستخدام طالء جديد بأسرع ما ميكن قبل 
أن تتعرض للصدأ. إذا تعرضت للصدأ بالفعل، يرجى 
إزالة الصدأ بشكل كامل، ثم رش دهان مانع للتآكل 
تنفيذ  يجب  الطالء.  رش  استكمال  ثم  املوضع  على 

.JAC هذه األعمال يف مركز اخلدمة املعتمد من

زجاج النوافذ
من األفضل إزالة الثلج على زجاج النوافذ ومرايا 

الرؤية اخللفية يدوًيا.
شفرة  باستخدام  النوافذ  عن  الثلج  إزالــة  ميكن 
بالستيكية ناعمة، ويفضل استخدام مادة مذيبة للثلج 

حيث حتقق نتيجة أفضل.
وعند استخدام شفرة إزالة الثلج، ال تقم باخلدش 

جيئة وذهابًا، بل قم بالتحريك يف اجتاه واحد. ال 
على  والثلج  اجلليد  إزالة  يف  الساخن  املاء  تستخدم 
يتعرض  فقد  وإال  اخللفية،  الرؤية  ومرايا  الزجاج 
أو  الزيت  أو  املطاط  ــة  إزال ميكن  للتشقق.  الزجاج 
التشحيم أو بقايا السليكون باستخدام مطهر خاص 

بالزجاج أو مطهر سيلكون.
خاص،  مطهر  باستخدام  الشمع  تنظيف  ميكن 
اخلدمة  مبركز  االتصال  يرجى  املعلومات  من  وملزيد 
تنظيف  دوري  بشكل  يجب  كذلك   .JAC من املعتمد 

السطح الداخلي لزجاج النوافذ.
ال تستخدم قطع من اجللد اخلاصة مبسح الطالء 
يف تنظيف زجاج السيارة، ألن بقايا الشمع قد تؤدي 

ألضرار بالزجاج.
ال تضع أية مادة على أسالك التسخني الكهربائية 

املوجودة بالنوافذ اخللفية.

الحواف المطاطية لYبواب وحقيبة 
السيارة والسقف والنوافذ

لصيانة  خاصة  مادة  باستخدام  قم  دوري  بشكل 
احلــواف  ملعاجلة  بالسليكون)  الــرش  (مثالً  املطاط 
مرونة  على  باحلفاظ  ذلــك  يسمح  حيث  املطاطية، 

املطاط ويطيل عمره، وباإلضافة لذلك، فإنه مينع 

التسرب  ومينع  املطاطية  للحواف  املبكر  التآكل 
ويحقق أعلى قوة إلغالق الباب. وال ميكن أن يتعرض 

للتجمد حتى يف الشتاء.

مصد الباب
تشحيم  يف  التشحيم  زيت  استخدم  دوري  بشكل 
غير  االحتكاك  صوت  ملنع  وذلك  الباب،  مصد  ذراع 

الطبيعي والتآكل ويطيل عمر مصد الباب.

العجالت
بشكل  العجلة  كسوة  ولوحة  مركز  تنظيف  ينبغي 
متزامن أثناء غسيل السيارة ملنع اجلزيئات الصغيرة 
أو األتربة أو األمالح من أن تعلق على السطح. وميكن 
منظف  باستخدام  العنيدة  الصغيرة  اجلزيئات  إزالة 
الغبار. يرجى تصليح األجزاء التالفة من الطالء قبل 

أن تتعرض للصدأ.
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صيانة جنوط السيارة 
استخدم قطعة إسفنج مغموسة مع مطهر محايد 
مطهر  استخدام  يحظر  املتسخة.  البقع  تنظيف  يف 

مجروش أو فرشاة كاشطة يف تنظيف العجالت.
ويحظر استخدام البخار أو املاء الساخن يف غسل 

العجالت ملنع فقدان بريق اجلنوط.

شاسيه السيارة 
مت معاجلة شاسيه السيارة بالفعل مبادة خاصة. 
غير أن األضرار أثناء القيادة حتمية ال ميكن جتنبها، 
السيارة  لشاسيه  الـــدوري  بالفحص  يوصى  لذلك 
والتصليح عند الضرورة. يجب تنفيذ أعمال التصليح 
اخلدمة  مركز  بواسطة  األخرى  احلماية  وإجــراءات 

.JAC املعتمد من

تنبيه:
على  املتناثر  واملــلــح  والــثــلــج  الــرطــوبــة  تــؤثــر   •

الفرامل عند تنظيف العجالت.

تنبيه:
حلماية  إضــافــيــة  طبقة  اســتــخــدام  يحظر   •
الشاسيه أو استخدم مواد مانعة للتآكل على 
أنبوب كامت صوت العادم أو أنبوب العادم أو 
احلراري،  العازل  صفيحة  أو  احلفاز  املحول 
حدوث  يف  تتسبب  قد  األماكن  هذه  إن  حيث 

حريق أثناء القيادة.
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الصيانة الداخلية للسيارة
اBجزاء البالستيكية ولوحة 
العدادات والجلد الصناعي

قطعة  باستخدام  األجـــزاء  هــذه  تنظيف  ميكن 
قماش مبتلة. إذا لم يكن أثر التنظيف كافًيا، يوصى 
املذابة  املواد  من  خالي  بالستيكي  مطهر  باستخدام 

ومادة للصيانة.
قد يؤدي املطهر الذي يحتوي على مواد مذابة إلى 

تآكل أجزاء.

الفرش واBقمشة الداخلية
قم بتنظيف الفرش واألقمشة الداخلية بالسيارة 
السيارة  وسقف  وحقيبة  األبواب  فرش  تشمل  والتي 
أو  بــالــفــوم  التجفيف  أو  خــاص  مطهر  باستخدام 

باستخدام فرشاة ناعمة.

المقاعد الجلدية
ال تعرض املقاعد اجللدية ألشعة الشمس القوية 

لفترات طويلة وإال سوف يبهت لون اجللد.
أو  مذابة  مواد  استخدام  يحظر  ظرف،  أي  حتت 
شمع األرضية أو ملمع األحذية أو مواد مطهرة أو أي 
حــدوث  لتجنب  اجلــلــد.  معاجلة  يف  مشابهة  مـــواد 
املتخصصة  الصيانة  محطات  إلــى  اذهــب  أضـــرار، 

لتنظيف البقع العنيدة.
ويوصى بصيانة املقاعد اجللدية باستخدام مادة 

خاصة للجلد مرتني يف السنة.
وميكنك استخدام قطعة قماش مبللة يف تنظيف 
سطح اجللد، وميكنك كذلك استخدام صابون سائل 
ناعم يف تنظيف األماكن شديدة االتساخ. وال تسمح 
للماء بالنفاذ عبر غرز اخلياطة وقم بالتجفيف بعد 

االنتهاء من التنظيف.

تنبيه:
سطح  على  املــاء  من  الكثير  تركز  يسبب  قد   •

املقعد يف تيبس اجللد وانكماشه.

تنبيه:
مــواد  على  يحتوي  مطهر  استخدام  يحظر   •
ــدادات  ــع ال لــوحــة  سطح  تنظيف  يف  مــذابــة 

ووحدة الوسادة الهوائية.
على  يحتوي  الذي  املطهر  عبر  النفاذ  يسهل   •
متفككًا.  السطح  يكون  وبالتالي  مذابة،  مواد 
وعندما تندفع الوسادة الهوائية، فإن مثل هذه 
يف  تتسبب  قد  املفكوكة  البالستيكية  األجزاء 

إصابات.
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حزام اBمان
سوف  األمـــان.  حــزام  بنظافة  االحتفاظ  يرجى 

تتأثر وظيفة حزام األمان إذا تعرض لالتساخ.
باستخدام  املتسخ  األمــان  حــزام  تنظيف  وميكن 
حزام  فك  ويحظر  فقط،  الناعم  السائل  الصابون 
األمان من السيارة. ميكن سحب حزام األمان بعد أن 

يجف احلزام.

المعالجة المانعة للصدأ
الصدأ  ملنع  األمد  طويلة  للعناية  سيارتك  حتتاج 
حتى إن كانت سيارتك مصنعة ومصممة وفق أحدث 

التقنيات. 

اBسباب الشائعة للصدأ
والرطوبة  واألتــربــة  امللح  يتجمع  أن  الشائع  من 
أسفل السيارة. يؤدي خدش الطالء اخلارجي أو تآكل 
وحبيبات  احلصى  بسبب  الواقية  اخلارجية  الطبقة 
للحماية  الداخلي  املعدن  فقدان  إلى  وخالفه  الرمل 

مما يعرضه للهواء وبالتالي الصدأ.

اBماكن سهلة التعرض للصدأ
فيها  تتعرض  أن  يسهل  بيئة  يف  تعيش  كنت  إذا 
السيارة للصدأ، من األهمية البالغة اتخاذ اإلجراءات 
لتسارع  املؤدية  األسباب  ومن  الصدأ.  ملنع  الالزمة 
الكيميائية  واملـــواد  والغبار  امللحية  األرض  الصدأ 

والبيئة الساحلية وامللوثات الصناعية.

منع الصدأ
المحافظة على نظافة السيارة

تعتبر املحافظة على نظافة السيارة والتخلص من 
ملنع  املثلى  الطريقة  هي  الصدأ  تسبب  التي  ــواد  امل
ــارة  والــتــخــلــص من  ــســي الــصــدأ، خــاصــة أســفــل ال

الشوائب.
سيارتك  فيها  تتعرض  منطقة  يف  تقيم  كنت  وإذا 
بسهولة للصدأ نتيجة وجود الطرق امللحية أو ساحل 
البحر أو منطقة ترتفع فيها نسب امللوثات الصناعية 
عليك  ينبغي  ذلك.  إلى  وما  احلامضية،  األمطار  أو 
خالل  للصدأ.  املانعة  بــاإلجــراءات  االهتمام  ــادة  زي
مرة  السيارة  أسفل  تنظيف  يرجى  الشتاء،  فصل 
السيارة  أسفل  تنظيف  من  وتأكد  الشهر،  يف  واحدة 

بعد نهاية فصل الشتاء.
حيث  السيارة  ألسفل  خاص  انتباه  توخي  ويرجى 
حاجز الوحل واملواضع التي يصعب مالحظتها. يجب 
يزيد  سوف  وإال  كامل،  بشكل  األوســاخ  من  التخلص 
املبتلة.  األوســاخ  بسبب  منعه  من  بدالً  الصدأ  معدل 
من  مرتفع  بضغط  والبخار  املــاء  استخدام  ويعتبر 
الوسائل الفعالة بشكل خاص يف إزالة الوحل املتراكم 

والصدأ.
فتح  يجب  السفلية،  الباب  ــواح  أل تنظيف  وعند 
ثقوب الصرف بالباب واحلواف حتى يتم التخلص من 

املياه ومنع الصدأ الداخلي.

تنبيه:
• ال تقم بفك حزام األمان بغرض التنظيف.

• ال تستخدم مطهر كيميائي يف تنظيف أحزمة 
يتلف  ســوف  الكيميائية  املـــادة  ألن  األمـــان، 
تعريض  يجب  ال  الوقت،  نفس  ويف  القماش. 

أحزمة األمان لسائل يؤدي للتآكل.
وإذا  ــان.  األمـ حلــزام  ــدوري  الـ بالفحص  قــم   •
وجدت تلف بنسيج حزام األمان أو اللسان أو 
من  املــشــبــك،  أو  ــيــكــي  األوتــومــات الــســحــاب 
من  املعتمد  اخلدمة  ملركز  الذهاب  الضروري 

JAC الستبدال حزام األمان املعيب.
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االحتفاظ بالجراج جاًفا
ال تقم بإيقاف السيارة يف جراج يتعرض لرطوبة 
الظروف  هــذه  يف  أنــه  حيث  التهوية،  وسيئ  عالية 

يسهل أن تتعرض السيارة للصدأ.
وإذا مت تنظيف السيارة يف اجلراج أو تدخل سيارة 
إلى  الوحل  أو  اجلليد  أو  الثلج  أو  بالرطوبة  مشبعة 
اجلراج، ستتعرض السيارة وبعض األجزاء للصدأ ما 
بشكل  الرطوبة  من  والتخلص  متاًما  تهويتها  يتم  لم 

كامل.

المحافظة على سطح الطالء 
واBجزاء المزخرفة في حالة جيدة

سطح  يف  االنبعاجات  أو  اخلدوش  تصليح  ينبغي 
حدوث  احتمال  لتقليل  زخــريف  بطالء  فــورًا  الطالء 
ننصحك  املــعــدن،  طبقة  انــكــشــاف  حــال  يف  صـــدأ. 
جسم  إصــالح  يف  متخصصة  ورشــة  إلــى  بالذهاب 

السيارة وطالء السطح.

صيانة السيارة الداخلية
السيارة  أرضية  فرش  أسفل  الرطوبة  تتراكم  قد 
مما يسبب صدأ األرضية. لذلك يجب بشكل دوري 
ويرجى  جفافه.  من  والتأكد  السيارة  فرش  فحص 
مــواد  أو  األســمــدة  نقل  عند  خــاص  بشكل  االنتباه 
لذلك  سيارتك.  يف  الكيميائية  ــواد  امل أو  التنظيف 
يرجى استخدام احلاويات املناسبة لنقل هذه املواد. 
وجتفيفها  باملاء  بغسلها  قم  املــواد،  هذه  تسربت  إذا 

بشكل كامل.
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فحص مقصورة المحرك
مخطط عام لمقصورة المحرك

(1) حاوية تخزين سائل تنظيف الزجاج األمامي
(2) عصا قياس الزيت

(3) فتحة ملء زيت املحرك
(4) مرشح الهواء

(5) اخلزان اإلضايف
(6) حاوية تخزين سائل الفرامل

(7) صندوق الفيوز مبقصورة املحرك
(8) البطارية
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تنظيف والمعالجة المانعة للتآكل 
لمقصورة المحرك

قم بإزالة أوراق الشجر والشوائب التي قد تسقط 
داخل خزان احلوض يف الوقت املناسب ملنع الشوائب 
تهوية  فتحة  عبر  السيارة  داخــل  إلــى  التسرب  من 
صرف  فتحة  انسداد  دون  واحليلولة  الهواء  مكيف 

املياه.
وجتدر اإلشارة أنه مت عمل املعاجلة مانعة للتآكل 
ومجموعة  املحرك  ملقصورة  اخلارجية  األسطح  على 
الطاقة يف مصنع JAC. ويف حالة قيادة السيارة على 
طريق منثور عليه امللح ملنع التجمد يف فصل الشتاء، 
بالكامل  املــحــرك  مقصورة  تنظيف  عليك  يتوجب 

وخزان احلوض ثم تنفيذ املعاجلة املضادة املانعة 

إيقاف  ويجب  املــلــح.  نتيجة  التآكل  ملنع  للتآكل 
تشغيل مفتاح اإلشعال قبل تنظيف املحرك. كما يجب 

عدم توجيه املاء مباشرة نحو املصابيح األمامية.
يف  الشحم  من  مذيبة  مادة  باستخدام  قمت  وإذا 
إزالة  إلى  أيًضا  ذلك  يــؤدي  سوف  املحرك،  تنظيف 
الطبقة املانعة للتآكل باملحرك.، لذلك، يجب التأكد 
من تنفيذ املعاجلة املانعة للتآكل على جميع األسطح 
مقصورة  يف  واملجموعة  ــوصــالت  وامل والــتــجــاويــف 
ضد  فعالة  مقاومة  لديها  تتكون  بالتالي  املــحــرك 
املكونات  على  كذلك  املتطلب  هذا  وينطبق  التآكل. 

حديثة التركيب.
املطهر   JAC من  املعتمد  اخلدمة  مركز  ويقدم 
مبركز  ويتوفر   JAC من بها  املوصى  الواقية  واملــادة 

اخلدمة املعدات الالزمة.
أخرى،  إصابات  أو  بحروق  إصابات  حتدث  وقد 
عند  واحلرائق  احلوادث  ملخاطر  إمكانية  توجد  كما 
تنفيذ عمليات مثل فحص وملء زيوت التشحيم داخل 
مقصورة املحرك. ولذلك يجب التأكد من وضع زيوت 
التشحيم بشكل صحيح ومن دون أي خلط وإال فقد 

حتدث أعطال بالغة.

تذكير!
رواسب  تتسرب  سوف  املحرك،  تنظيف  عند   •
البنزين والشحم وزيت املحرك، لذلك، ميكن 
مركز  يف  فقط  املحرك  تنظيف  عميلة  أداء 
اخلدمة  محطة  أو   JAC من املعتمد  اخلدمة 

املؤهلة.
• يــرجــى الــفــحــص الــــدوري ألســفــل الــســيــارة 
الكتشاف وجود تسربات من زيت املحرك أو 
ويف  األرض.  على  األخـــرى  التشحيم  ــوت  زي
قم  األرض،  على  تسربات  أية  اكتشاف  حالة 
بزيارة مركز اخلدمة املعتمد من JAC إلجراء 

الفحص.

تنبيه:
هذا  يف  ــواردة  ــ ال التعليمات  مــراعــاة  يرجى   •
الفصل، قبل إصالح وصيانة األجزاء اخلاصة 

مبقصورة املحرك. 
• ألغراض السالمة، قم بإخراج مفتاح اإلشعال 
تتحرك  قــد  وإال  احلـــوض.  خــزان  ملــس  قبل 
املساحة بشكل مفاجئ وقد تتعرض لإلصابة.
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تحذير:
التي  األمور  من  السيارة  صيانة  عملية  تعتبر   •
تتعرض  وقـــد  محتملة  مــخــاطــر  تشهد  قــد 
الصيانة،  حــاالت  بعض  يف  بالغة  إلصــابــات 
واخلــبــرة  للمعرفة  تفتقد  كنت  إذا  لــذلــك، 
األدوات  متتلك  ال  أو  بــالــصــيــانــة  الــكــافــيــة 
واملعدات املناسبة، يجب إجراء هذه العمليات 

.JAC يف مركز اخلدمة املعتمد من
ميثل  املحرك  غطاء  أسفل  العمل  فإن  كذلك   •
خاصة،  املــحــرك،  عمل  أثــنــاء  بالغة  خــطــورة 
عندما ترتدي حلي أو مالبس فضفاضة، ألن 
بواسطة  للسحب  تتعرض  قد  املكونات  هذه 
األجزاء التي تدور مثل مروحة التبريد. لذلك، 
إذا كان من الالزم العمل أسفل غطاء املحرك 
أثناء دوران املحرك، تأكد من إزالة أية حلي 
ــســاعــات  ــاور وال ــ (خـــاصـــة اخلـــــوامت واألســـ
والقالدات) ورابطة العنق والوشاح قبل العمل 

حتت غطاء املحرك.

سائل  تسرب  أو  بخار  تصاعد  الحظت  إذا   •
أو  املحرك  غطاء  فتح  متاًما  يحظر  التبريد، 
القيام بأي عمل يف املحرك، لتجنب اإلصابة 
عدم  من  تتأكد  حتى  بالعمل  تقم  ال  بحروق. 
التبريد  سائل  تسرب  أو  بخار  أي  تصاعد 

وانتظر حتى يبرد املحرك بشكل كامل.
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زيت المحرك
اختيار زيت المحرك

وعمر  أداء  يف  مهًما  دورًا  املــحــرك  زيــت  يلعب 
املحرك، لذلك من الضروري استخدام زيت محرك 
باستخدام  بصدق  وننصحك  والنقاء.  اجلــودة  فائق 
 ،JAC مصنع  بواسطة  املنتج  األصلي  املحرك  زيت 
يجب اختيار زيت املحرك ذو درجة اللزوجة املناسبة 

SAE وفق الشكل التالي.

يوفر  الــذي  املحرك  زيــت  استخدام  دائًما  يجب 
اجلــودة  "تــوافــق  بعبارة  واملميز  االقتصادي  الــوقــود 
معيار API (املعهد األمريكي للبترول) SJ أو أعلى". 
ويساعد زيت الوقود من هذا النوع يف تقليل استهالك 

الوقود باملحرك.

فحص مستوى زيت المحرك

كان  طاملا  طبيعًيا،  املحرك  زيت  استهالك  يكون 
معدل استهالك زيت املحرك مقابل الوقود أقل من 
فحص  يجب  لذلك،  الوطني.  للمعيار  طبًقا   0�3
التزود  قبل  ويفضل  دوري،  بشكل  الــزيــت  مستوى 

بالوقود أو قبل القيادة ملسافة طويلة.
زيت  يبرد  أن  يجب  دقيقة،  قــراءة  على  للحصول 

املحرك أوالً.
بالنسبة ملوضع عصا قياس الزيت، راجع املخطط 

العام ملقصورة املحرك.

ويجب  ممهدة،  أرض  على  السيارة  إيقاف  يجب 
االنتظار لنحو 5 دقائق بعد إيقاف املحرك حتى يعود 

الزيت إلى حوض الزيت. 
وامسحها  الــزيــت،  قياس  عصا  بــإخــراج  قــم  ثــم 
يف  إدخالها  وأعــد  نظيفة،  قماش  قطعة  باستخدام 
الفتحة حتى تعود إلى وضعها األصلي. يجب أن يكون 
وإذا   .MINو  MAX نقطتي  بني  الــقــراءة  مستوى 
كانت أقل من نقطة MIN يجب إضافة زيت املحرك.
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التزود بزيت المحرك

عالمة  دون  أو  من  قريب  الزيت  مستوى  كان  إذا 
MIN، قم بإضافة زيت املحرك يف الوقت املناسب.

الزيت  مستوى  يتجاوز  أال  يجب  ظرف،  أي  حتت 
زيت  يتسرب  ســوف  وإال   ،MAX الــعــالمــة  نقطة 
املحرك عبر فتحة العمود املرفقي ويصرف عبر نظام 
العادم بعد االحتراق. كذلك، قد يحترق زيت املحرك 

يف املحول احلفاز ويؤدي لتعطله.

بعد االنتهاء من إضافة زيت املحرك، ينبغي إغالق 
ملوضعها  الزيت  قياس  عصا  ودفع  امللء  فتحة  غطاء 

وإال قد يتدفق زيت املحرك عندما يعمل املحرك.
تنبيه:

عمل  عند  السالمة  تعليمات  مراعاة  يرجى   •
املحرك أو العمل يف مقصورة املحرك.

أجـــزاء  عــلــى  يسقط  املــحــرك  زيـــت  تـــدع  ال   •
باملحرك  الساخنة  األجــزاء  خاصة  املحرك، 

التي قد تتعرض خلطر احلريق.
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تغيير زيت المحرك
ينبغي تغيير زيت املحرك خالل الفترات الزمنية 
مركز  بزيارة  وننصحك  الصيانة.  دليل  يف  املذكورة 

اخلدمة املعتمد من JAC لتغيير زيت املحرك.

ميثل نظام التبريد دورة تبريد مغلقة حيث معدل 
االستهالك ضعيف. ويوضح االنخفاض امللحوظ يف 
مستوى سائل التبريد خالل فترة زمنية قصيرة إلى 
زيارة  يرجى  احلالة  هذه  ويف  تسرب،  وجود  احتمال 

مركز اخلدمة املعتمد من JAC لفحص السيارة.

سائل تبريد المحرك
فحص سائل تبريد المحرك

املحرك،  مقصورة  داخل  اإلضايف  اخلزان  يوجد 
املحرك  ملــقــصــورة  الــعــام  املخطط  مــراجــعــة  يــرجــى 

للتعرف على موقعه بالضبط.
وعندما توقف السيارة على أرض مسطحة، ويبرد 
املحرك بشكل كامل، يكون مستوى سائل التبريد بني 
تصل  عندما  املستوى  يرتفع  وسوف   .Lو  F عالمتي 
درجة حرارة املحرك لدرجة حرارة التشغيل املعتادة، 

وتنخفض درجة احلرارة عندما يبرد املحرك.

تذكير!
• حتت أي ظرف، يحظر صرف زيت املحرك يف 

مياه املجاري أو على األرض. 

تنبيه:
• إذا ملست يدك زيت املحرك، قم بغسلها بشكل 

كامل.
• احتفظ بزيت املحرك يف مكان آمن بعيًدا عن 
بحسب  منه  التخلص  قبل  األطــفــال  متناول 

اللوائح املعمول بها.
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إضافة سائل تبريد المحرك
 ،L املعيار خط  من  أقل  السائل  مستوى  كان  إذا 
يبرد  عندما  املناسب  التبريد  سائل  إضافة  ميكن 

املحرك، واخلطوات على النحو التالي:
1 - تأكد من برودة املحرك والرادياتير.

أعلى  من  اإلضــايف  اخلــزان  غطاء  اسحب   -  2
بشدة.

3 - قم بإضافة سائل التبريد حتى يصل بالقرب 
.F من خط معيار

4 - ضع الغطاء وتأكد من إحكام قفله.

تحذير:
يكون  عندما  التبريد  سائل  إضافة  يحظر   •
يبرد  حتى  االنتظار  يجب  ساخًنا.  املحرك 
قد  وإال  التبريد،  سائل  إضافة  ثم  املحرك 

يتعرض املحرك ألضرار بالغة.
التبريد  سائل  نوع  نفس  تستخدم  أن  حــاول   •
بقدر إمكانك، ألن األنواع املختلفة من سائل 
التبريد قد تؤدي حلدوث تفاعل كيميائي بني 
هذه  لتلف  يـــؤدي  ممــا  املتنوعة  ــات  اإلضــاف

السوائل.
• إن سائل التبريد غير املخفف سريع االشتعال، 
تساقطه  حالة  يف  حريق  حلــدوث  يــؤدي  وقد 

على أنبوب العادم الساخن.
سائل  إلى  أخــرى  إضافات  أي  إضافة  يحظر   •
املانع  األداء  بشدة  يضعف  قد  وإال  التبريد، 
للتآكل، مما يسبب تآكل أجزاء بنظام التبريد 
وتسرب السائل وحدوث أضرار بالغة باملحرك.

تحذير:
• يف حاالت الطوارئ، إذا لم ميكنك استخدام 
سائل تبريد أصلي، ميكنك إضافة املاء النقي 
ومن ثم إضافة سائل التبريد األصلي بأسرع 

ما ميكنك.
• يؤدي استخدام سائل التبريد املخفف بشكل 
خاطئ لفترة طويلة يف أعطال باملحرك نتيجة 
للتآكل أو السخونة الزائدة أو البرودة الزائدة.
• يحظر تغيير هيكل أو مكونات نظام التبريد.

وغطاء  اإلضــايف  اخلــزان  غطاء  فتح  يحظر   •
والرادياتير  املحرك  يكون  عندما  الرادياتير 
امللتهب  السائل  أو  البخار  فإن  وإال  ساخنني، 

قد يندفع ويصيبك بحروق.
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تغيير سائل التبريد
وفق ظروف التشغيل املعتادة، حتتاج لتغيير سائل 

التبريد كل 4 سنوات أو 80000 كم، أيهما أقرب.

مروحة التبريد
تبدأ مروحة التبريد يف العمل تلقائًيا إذا ارتفعت 
مكيف  عمل  حالة  يف  أو  التبريد  سائل  حرارة  درجة 

الهواء.
اخلــزان  داخـــل  التبريد  ســائــل  وصـــول  حــالــة  يف 
اإلضايف لدرجة الغليان، يف هذه اللحظة، ال تقم بأي 

إجراء حتى يبرد.

تنبيه:
• ميكن فقط إضافة سائل التبريد بعد أن يبرد 

املحرك والرادياتير.
• ال ميكن ضمان درجة حرارة التشغيل املطلوبة 
للمحرك بعد إضافة سائل التبريد باملاء النقي 
وهو ما يؤدي حلدوث أضرار باملحرك نتيجة 

تآكل األجزاء الداخلية.
• يف حالة الطقس البارد، قد يؤدي املاء البارد 
أو  والرادياتير  باملحرك  أضــرار  حــدوث  إلى 
سائل  استخدام  يرجى  لذلك  أخــرى،  أجــزاء 

التبريد املوصى به.
سطح  على  التبريد  سائل  تساقط  حالة  يف   •
طبيعته  بسبب  فــورًا  إزالته  يرجى  السيارة، 

األكالة، وإال سوف يتلف ملعان السطح.
الصحة،  على  خطرة  مادة  التبريد  سائل  إن   •
لذلك يرجى االبتعاد عنه. ويجب إبعاد سائل 

التبريد عن متناول األطفال.

• يف حالة تساقط سائل التبريد على البشرة أو 
العينني، قم فورًا بغسل أثر السائل مباء وفير 

ويجب طلب الرعاية الطبية فورًا.
• يرجى الذهاب إلى املستشفى فورًا إذا شربت 

سائل التبريد باخلطأ.

تنبيه:
• يتم التحكم يف عمل مروحة التبريد من خالل 
درجة حرارة سائل تبريد املحرك، ويف بعض 
حتى  تعمل  التبريد  مروحة  تزل  لن  األحيان 
بعد إيقاف تشغيل املحرك. يرجى احلذر من 
التبريد.  مروحة  دوران  أثناء  املروحة  شفرة 
وسوف تتوقف املروحة تلقائًيا عندما تنخفض 
الظاهرة  وهــذه  التبريد،  سائل  حــرارة  درجــة 

طبيعية.
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سائل  باستخدام  بشدة  يوصى  لــذلــك،  التآكل. 
التبريد املقترح من مركز اخلدمة املعتمد من شركة 

JAC

نوع سائل التبريد
يحظر استخدام سائل تبريد ذو تركيز أعلى من 
%60 أو أقل من %35 حيث من املمكن أن يؤدي 
استخدام  يــرجــى  املــحــرك.  تبريد  بنظام  ــرار  ألضـ
التركيز املناسب لسائل التبريد حسب اجلدول التالي 

أثناء ملء أو تغيير سائل التبريد.

الشتاء  فصل  يف  التبريد  ســائــل  فحص  يجب 
املذكور  اجلــدول  حسب  التبريد  سائل  نــوع  وضبط 
 JAC بسيارة  التبريد  نظام  ملء  بالفعل  ومت  أعاله. 
بسائل تبريد عالي اجلودة من غليكول اإليثيلني، وال 
يقدم هذا السائل حماية مانعة للتجمد فحسب، لكنه 

مينع جميع أجزاء السبائك يف نظام التبريد من 

سائل الفرامل
فحص سائل الفرامل

خــزان  يف  الــفــرامــل  ســائــل  فحص  دوري  بشكل   
بني  دائــًمــا  السائل  مستوى  يكون  أن  يجب  السائل، 
عالمتي "MAX" و"MIN". أثناء القيادة، من الطبيعي 
للتآكل  نتيجة  قليالً  السائل  مستوى  ينخفض  أن 

والضبط األوتوماتيكي لشرائح احتكاك الفرامل.
بشدة  اخلــزان  يف  السائل  انخفض  إذا  ذلــك،  مع 
دون عالمة "MIN" خالل فترة قصيرة، من املحتمل 
أن يكون إحكام غلق نظام الفرامل ضعيًفا، ثم يضيء 
هذه  يف  الفرامل،  بنظام  اخلــاص  التحذير  مصباح 
من  املعتمد  اخلدمة  مبركز  االتصال  يرجى  احلالة 

JAC لفحص نظام الفرامل.

نقطة التجمد ( ° م )

-15

-25

-35

-45

سائل التبريد %

35

40

50

55
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تغيير سائل الفرامل

سوف يقوم سائل الفرامل بامتصاص الرطوبة يف 
الهواء املحيط، لذلك ال بد من تغيير سائل الفرامل 
محتوى  يرتفع  ســوف  الــوقــت،  مبــرور  ألنــه  بانتظام 
الرطوبة يف سائل الفرامل مما يسبب يف تآكل بنظام 
سائل  غليان  نقطة  يف  ملحوظ  وانخفاض  الفرامل 

الفرامل.
يجب استخدام سائل فرامل JAC األصلي، يرجى 
االتصال مبركز اخلدمة املعتمد من JAC ملعرفة النوع 
الصحيح. ويجب أن يكون سائل الفرامل جديًدا ولم 

يسبق استعماله.
من  املعتمد  اخلدمة  مركز  بزيارة  بشدة  ننصحك 
JAC لتغيير سائل الفرامل حيث إن العملية تتطلب 
درجة عالية من االحترافية واملعرفة الفنية املتعمقة 

واستخدام أدوات خاصة.

تنبيه:
سائل  إضافة  أثناء  احلــذر  كامل  توخي  يرجى 
ــاب عينيك ســـوف يــؤدي  ــإذا أصـ ــفــرامــل، فـ ال
جسم  على  سقوطه  حالة  ويف  الرؤية،  لضعف 
يتلف  سوف  وإال  فــورًا،  مسحه  يرجى  السيارة، 

طبقة الطالء.
سائل  مــن  زائـــدة  كمية  إضــافــة  يف  تفرط  ال   •
الفرامل، حيث إن الكمية الزائدة من السائل 
قد تسقط على املحرك مما قد يؤدي حلدوث 
يعرضك  مما  ساخًنا،  املحرك  كان  إذا  حريق 

واآلخرين للخطر ويصيب سيارتك بأضرار.
حاوية  يف  الفرامل  بسائل  االحتفاظ  يرجى   •
لطبيعته  ــال  األطــف مــتــنــاول  وبــعــيــًدا  مغلقة 

السامة.

أو  عامني  كــل  الفرامل  سائل  تغيير  يرجى   •
سائل  اســتــخــدام  حالة  يف  كــم.   40�000
تغيير،  دون  من  طويلة  زمنية  لفترة  الفرامل 
سوف يؤثر على أداء الفرملة وسالمة القيادة 
حتت  الفرامل  نظام  يف  فقاقيع  تتكون  حيث 

أحمال الفرملة الثقيلة.

تنبيه:
الفرامل  نظام  فحص  مهمة  تترك  أن  نقترح   •
واملحافظة   JAC من  املعتمد  اخلدمة  ملركز 

على الفحص الدوري.
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مرشح الهواء

دوريــة  بصفة  الهواء  مرشح  وتغيير  فحص  يجب 
حسب دليل الصيانة.

أوالً  الهواء  ملرشح  الهواء  منفذ  أنبوب  فك  يرجى 
باستخدام مفك، ثم قم بإدارة املسامير الثالثة يف أعلى 
وأسفل الغطاء، ثم اسحب الغطاء ألسفل. قم بتنظيف 
مرشح الهواء كل 5000 كم واستبدله عند الضرورة.

تنبيه:
هواء  وجود  للمحرك  املعتاد  التشغيل  يتطلب   •
دون  من  السيارة  قيادة  يحظر  لذلك  نقي، 

وجود مرشح الهواء.
عدم  حالة  يف  للتلف  املحرك  يتعرض  سوف 
قطع  استخدام  يرجى  الهواء.  مرشح  وجــود 
غيار JAC األصلية عند تغيير مرشح الهواء 

وعنصر املرشح.

تحذير:
سائل  واستبدال  إضافة  عملية  تنفيذ  يجب   •
 .JAC الفرامل يف مركز اخلدمة املعتمد من
ماركات  من  فرامل  سائل  مزج  بشدة  ويحظر 
عطل  أي  الضمان  يغطي  وال  مختلفة،  وأنواع 
يف نظام الفرامل نتيجة الستخدام خليط من 

سائل الفرامل.
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تنظيف مرشح الهواء
تنفيذ  بعد  الهواء  ترشيح  عنصر  تنظيف  يرجى 

اخلطوات التالية:
1 - قم مبسح الغبار من عنصر مرشح الهواء.

2 - قم بتنظيف اجلزء الداخلي من غالف مرشح 
الهواء.

باستخدام  الهواء  مرشح  غالف  بتغطية  قم   -  3
قطعة قماش أثناء التنظيف.

4 - قم بتنظيف عنصر مرشح الهواء باستخدام 
الهواء املضغوط يف عكس مسار اجتاه تدفق الهواء.

منفذ  مقابل  مباشرة  املياه  توجيه  جتنب  يرجى 
الهواء أثناء غسيل السيارة ألن املياه قد تتسرب إلى 
مرشح الهواء عبر أنبوب منفذ الهواء. ويف حالة تسرب 

املياه إلى املحرك، سوف يتعرض املحرك للتلف.

البطارية

السيارة مجهزة ببطارية خارج نطاق الصيانة. عند 
من  التأكد  يرجى  جديدة،  بطارية  لتركيب  احلاجة 
بالبطارية  اخلاص  اجلزء  ورقم  النوع  نفس  استخدام 
األصلية. ويرجى مراجعة املخطط العام لـ "مقصورة 

املحرك" للتعرف على موضع البطارية املحدد.

تنبيه:
الهواء  مرشح  فك  أثناء  احلذر  اتخاذ  يرجى   •
ملنع الغبار أو األتربة من السقوط إلى أنبوب 
أضـــرار  حتـــدث  ســـوف  وإال  ــواء،  ــهـ الـ منفذ 

للمحرك.
حجم  على  امللوث  الهواء  مرشح  يؤثر  سوف   •
الهواء الداخل إلى املحرك بشكل مباشر مما 
بشكل  العمل  على  املحرك  قدرة  لعدم  يؤدي 
مدة  فترة  وتقل  التآكل  معدل  ويــزداد  طبيعي 

اخلدمة.
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تنبيه:
يتدفق  قد  وإال  البطارية،  حتريك  يجب  ال   •
إذا  الــعــادم.  فتحة  خــارج  احلمضي  السائل 
ــورًا  أصـــاب الــســائــل احلمضي الــعــني، قــم ف
واذهــب  دقائق،  لعدة  الطاهر  باملاء  بغسلها 
مباشرة لزيارة الطبيب. أما إذا أصاب السائل 
ماء  استخدم  املالبس،  أو  بشرتك  احلمضي 
وصابون يف غسله، ثم استخدم ماء وفير يف 
احلمضي  الــســائــل  شــربــت  وإذا  التنظيف. 
لتلقي  للمستشفى  ــورًا  ــ ف اذهـــب  بــاخلــطــأ، 

الرعاية الطبية.
• عند تشغيل البطارية، يحظر إشعال نيران أو 
تسليط  أو  منها  كهربائية  شـــرارات  اقــتــراب 
ضوء قوي عليها أو التدخني بجانبها. يرجى 
عند  الكهربائية  الـــشـــرارات  تــولــيــد  جتــنــب 
التعامل مع كبالت أو معدات كهربائية، وتفريغ 
بعمل  تقم  ال  الساكنة.  الكهربائية  الشحنات 
توصيل دائرة قصيرة بالبطارية، وإال قد تتولد 
مما  كبيرة،  طــاقــة  ذات  كهربائية  شـــرارات 

يعرضك خلطر اإلصابة.
مزيج  غاز  توليد  ميكن  البطارية،  شحن  عند   •

قابل لالنفجار.

بعيًدا  والبطارية  احلمضي  بالسائل  احتفظ   •
عن متناول األطفال.

بإيقاف  قم  كهربية،  معدات  استبدال  قبل   •
املــعــدات  وجميع  اإلشــعــال  ومــفــتــاح  املــحــرك 
الكهربية، ثم قم بإزالة كابل البطارية السالب. 
ــور املــصــبــاح، قــم بإيقاف  وعــنــد اســتــبــدال ن

تشغيل املصابيح.
• عند فك البطارية، قم بفك الكبل السالب أوالً 

ثم الكبل املوجب.
بإيقاف  قــم  البطارية،  توصيل  ــادة  إعـ قبل   •
قم  ــم  ث الــكــهــربــيــة،  املــعــدات  جميع  تشغيل 
ثم  أوالً  ــود"  ــ "األن املــوجــب  القطب  بتوصيل 
عمل  ويحظر  ــود".  ــاث ــك "ال الــســالــب  القطب 
تــوصــيــالت تــبــادلــيــة بــني الــقــطــبــني املــوجــب 

والسالب فقد يؤدي ذلك حلدوث حريق.

تنبيه:
قفازات  ارتـــداء  يرجى  البطارية،  فــك  عند   •
ونظارات، ملنع السائل احلمضي أو اجلزيئات 
الــتــي حتــتــوي على الــرصــاص مــن الــوصــول 

للعينني أو البشرة أو املالبس.
التوصيل  ومرابط  البطارية  أقطاب  حتتوي   •
وامللحقات األخرى بالبطارية على الرصاص، 
أخرى،  كيميائية  ومنتجات  الرصاص  ومركب 
لــذلــك يــجــب غــســل الــيــديــن بــعــد ملــس هــذه 

األجزاء.
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تنظيف مرابط توصيل البطارية

1 - قم بإيقاف تشغيل مفتاح اإلشعال واسحبه.
2 - تأكد من فصل مربط الكبل السالب "الكاثود" 

أوالً ثم فصل مشبك الكبل من املربط.
3 - قم بتنظيف مربط التوصيل باستخدام فرشاة 

من الصلب أو بأداة تنظيف خاصة.
4 - تأكد من وجود مسحوق أبيض أو أزرق فاحت 
على مربط التوصيل، ويف حالة وجود املسحوق، يعني 

ذلك أن مرابط التوصيل بدأت يف التآكل.
5 - قم بتنظيف مسحوق التآكل باستخدام محلول 
فقاقيع  تتكون  حتى  الصوديوم،  بيكربونات  من  مائي 

ويتحول لون مرابط التوصيل للون البني.
6 - عندما تختفي الفقاقيعـ قم بتنظيف املحلول 
أو  خرقة  باستخدام  جففه  ثم  طاهر  ماء  باستخدام 

قطعة قماش. 
التوصيل،  مرابط  ربط  وإحكام  توصيل  أعد   - 7

القطب املوجب أوالً ثم القطب السالب.

تخزين وصيانة البطارية

إذا لم تكن ستستخدم السيارة لثالثة أسابيع على 
األقل، من الضروري فك الكبل السالب للبطارية ملنع 

التفريغ الكهربي للبطارية.
ينبغي حتريك البطارية ألعلى وأسفل بهدوء لتجنب 
تركيب  وقبل  االنفجار.  خطر  أو  اإللكتروليت  تسرب 

البطارية، يرجى التأكد أوالً من وجود كهرباء بها.

zطالة عمر بطارية السيارة، يرجى 
اتباع الخطوات التالية:

1 - احتفظ بسطح البطارية العلوي نظيًفا وجاًفا.
نظيفة  وأطرافها  التوصيل  مبرابط  احتفظ   -  2

ومحكمة الغلق واستخدم شحم خاص.
الفائض  اإللكتروليت  مــكــان  بتنظيف  قــم   -  3
باستخدام محلول مائي من بيكربونات الصوديوم فورًا.
4 - إذا كنت لن تستخدم السيارة لفترة طويلة، قم 
البطارية  بشحن  وقم  للبطارية  السالب  الكبل  بفصل 

غير املوصلة مرة واحدة كل 6 أسابيع.

تنبيه:
تشغيل  إدارة  عند  البطارية  بفصل  تقم  ال   •
مفتاح اإلشعال أو دوران املحرك، وإال، ميكن 
ــات  ــون ــك ــدات الــكــهــربــيــة (امل ــعـ أن تــتــلــف املـ
الكهربية). ال تعرض البطارية لضوء الشمس 

حلماية الغالف اخلارجي.
• إذا كان من الضروري استخدام نظام بطارية 
مراعاة  يجب  سيارتك،  لتشغيل  أخرى  سيارة 
املوجبة  األطــراف  لتوصيل  الصحيح  الوضع 
وجتنب  للبطارية،  "الكاثود"  والسالبة  "األنود" 
اخلاطئ  التوصيل  بسبب  قصر  دائرة  حدوث 

بني األطراف املوجبة والسالبة.
من  باللحام،  لتصليح  السيارة  احتاجت  إذا   •
للبطارية،  السالب  الطرف  فصل  الضروري 
بــأدوات  اخلاصة  الدائرة  لوحة  تلف  لتجنب 

التحكم.
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فحص شفرة المساحة

يجب بشكل دوري التأكد من حالة تشغيل ودرجة 
تآكل شفرة املساحة. ويف حالة صدور صوت احتكاك 
لألسباب  نتيجة  ذلك  يكون  قد  املساحة،  عمل  أثناء 

التالية:
1 - تكثف الشمع الصلب على الزجاج األمامي بعد 
استخدام جهاز الغسيل األوتوماتيكي للسيارة. وميكن 
األمامي  الزجاج  على  الصلبة  الشمع  بقايا  تنظيف 
يرجى  املعلومات،  من  ملزيد  خاص.  مطهر  باستخدام 

.JAC االتصال مبركز اخلدمة املعتمد من
صوًتا،  التالفة  املساحة  شفرة  تسبب  قــد   -  2

وعندها يجب تغيير الشفرة.
3 - عندما تكون زاوية اجتاه ذراع املساحة خاطئًا. 
يجب زيارة مركز اخلدمة املعتمد من JAC للفحص 

والضبط.

ننصحك مبلء سائل تنظيف الزجاج مبادة مانعة 
للتجمد يف املناطق الباردة.

سائل مساحة الزجاج

غطاء سائل المساحة

الزجاج  مسح  سائل  أن  تأكد  السيارة،  قيادة  قبل 
األمامي كايف. وقم بإضافة سائل الغسيل املناسب وفق 

هذا الدليل.
مسح  سائل  إضــافــة  يحظر  ــارد،  ــب ال الطقس  يف 
الزجاج األمامي عندما يكون أعلى من ثالثة أرباع. من 
درجــات  يف  املسح  سائل  ويتمدد  يتجمد  أن  املمكن 
احلرارة املنخفضة، وإذا كان السائل ممتلئ أكثر مما 
ينبغي، سوف يفقد سائل املسح مساحة التمدد، ومن 

املحتمل أن تتلف حاوية سائل التنظيف.

تنبيه:
• ال يستطيع جهاز تنظيف الزجاج العمل ألكثر 
من 15 ثانية يف املرة الواحدة. ويحظر تشغيل 
سائل  يوجد  ال  عندما  الزجاج  تنظيف  جهاز 

الغسيل.
• يجب استخدام سائل تنظيف مانع للتجمد يف 
يرجى  لذلك  الباردة.  واملناطق  الشتاء  فصل 
دوري  بشكل  الغسيل  سائل  مستوى  فحص 

وملئه يف الوقت املناسب.
بكونه  األمامي  الزجاج  تنظيف  سائل  يتسم   •
عدم  يرجى  لذلك  واحليوان،  لإلنسان  ساًما 
حتى  أو  بالغة  إلصابات  يؤدي  قد  وإال  تناوله 

الوفاة.
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شفرة المساحة الخلفية

لتغيير شفرة املساحة اخللفية، حتتاج فقط لرفع 
ذراع املساحة ثم فك وتغيير الشفرة.

تغير شفرة المساحة

مساحة الزجاج اBمامي

1 - قم برفع شفرة املساحة.
2 - اضغط على مكان املفصلة.

3 - ارفع الشفرة ثم اسحبها خارًجا.
4 - قم بتركيب الشفرة بعكس اخلطوات السابقة.

تنبيه:
على  املساحة  شفرة  جتمد  عــدم  مــن  تأكد   •
الزجاج األمامي يف حاالت الطقس البارد مما 

قد يؤدي الحتراق محرك املساحة.
ــدوري لــشــفــرة املــســاحــة  ــ • يــجــب الــفــحــص الـ
والتخلص من األتربة والعوالق عليها، وإال لن 

متسح بشكل نظيف.
وجود  بسبب  املساحة  حركة  إعاقة  حالة  يف   •
ثلج أو عائق أثناء عملها، يجب إيقاف السيارة 
األمامي  الزجاج  على  العوائق  وتنظيف  فورًا 

حلماية محرك املساحة.
الزجاج  يكون  عندما  املساحة  تستخدم  ال   •
األمامي جاًفا، وإال قد تؤدي ألضرار بالزجاج 

األمامي وتآكل مبكر لشفرة املساحة.
• يرجى التأكد من عدم جتمد شفرة املساحة 
املساحة  استخدام  قبل  األمامي  الزجاج  على 

يف فصل الشتاء أو الطقس املتجمد.



صيانة السيارة 

1٤٦

تنبيه:
غطاء  غلق  بعد  املــســاحــة  ذراع  طــي  ميكن   •
يف  يتسبب  فقد  وإال  كــامــل،  بشكل  املــحــرك 

أضرار بغطاء املحرك.
• يرجى جتنب احتكاك ذراع املساحة بالزجاج 

األمامي عند فك شفرة املساحة.

فحص وتغيير اzطارات

اzطارات

مت توريد إطارات سيارتك بواسطة مصنع إطارات 
عاملي. إذا كان لديك أية أسئلة خاصة بصيانة وخدمة 

.JAC اإلطارات، يرجى مراجعة دليل صيانة

تنبيه:
• عدم الصيانة وإساءة استخدام اإلطارات من 

األمور شديدة اخلطورة.
• قد يؤدي زيادة احلمل على اإلطار إلى ارتفاع 
درجة حرارته بسبب قوة االحتكاك املفرطة، 
إلى  يؤدي  مما  اإلطار  هواء  يتسرب  وبالتالي 

حوادث خطيرة.
نفس  يف  الكايف  غير  اإلطــار  ضغط  يتسبب   •
درجــة مخاطر زيــادة ضغط اإلطــار، مما قد 
يرجى  حـــادث.  أو  شخصية  إصــابــات  ــؤدي  ي
عندما  ــارات  اإلطــ جلميع  الـــدوري  الفحص 
يكون اإلطار يف وضع بارد للتأكد من ضغط 

اإلطار السليم.
• يسهل أن يتعرض اإلطار ذو الضغط الزائد إلى 
تشققات أو قطع أو حتى انفجار اإلطار نتيجة 
للتأثيرات املفاجئة (مثل جتاوز حفرة). لذلك، 
يجب احلفاظ على قيمة ضغط اإلطار املناسبة.
وقوع  يف  والتالف  القدمي  اإلطــار  يتسبب  قد   •
حادث. إذا تعرض سطح اإلطار لتآكل شديد 
الوقت  يف  استبداله  الضروري  من  التلف،  أو 

املناسب.
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تنبيه:
سوف يؤدي ضغط الهواء غير الكايف إلى:

• انبعاج وتشوه مفرط باإلطار.
• ارتفاع درجة احلرارة

• زيادة احلمل على اإلطار
• التآكل املبكر أو غير املنتظم
• ضعف القدرة على املناورة
• زيادة استهالك الوقود

كذلك سوف يؤدي زيادة ضغط اإلطار إلى:
• معدل تآكل غير طبيعي

• ضعف القدرة على املناورة
• ضعف الشعور بالراحة

حلالة  نتيجة  لــإلطــارات  ضــروري  غير  تلف   •
الطريق السيئة

العالمة على جانب اzطار

على  باإلطار  اخلاصة  التوجيهية  املعلومات  تطبع 
جانب اإلطار.

ضغط نفخ اzطار

يجب ضبط اإلطار وفق الضغط املناسب لضمان 
عمله بصورة فعالة.

واحلمل  اإلطــار  مبعلومات  خاصة  عالمة  تلصق 
العالمة  تــوضــح  حيث  الــســيــارة،  قــائــد  ــاب  ب بجانب 
احلد  ميثل  الــذي  الــبــارد،  لإلطار  املناسب  الضغط 
األدنى لضغط اإلطار املطلوب الذي يدعم أقصى حمل 

للسيارة.

وقت فحص ضغط اzطار
قم بفحص ضغط اإلطار مرة واحدة على األقل كل 

شهر.

كيفية فحص ضغط اzطار
ضغط  لفحص  ــودة  اجلـ عــالــي  مقياس  استخدم 
اإلطار عندما يكون بارًدا. يبدو إطار من نوع راديال 
كايف.  بشكل  اإلطــار  نفخ  يتم  ال  عندما  حتى  طبيعًيا 

ويعني اإلطار البارد إيقاف السيارة ملدة تتجاوز 3 

ساعات أو أكثر أو التحرك ملسافة ال تتجاوز 1,6 
كم.

ــة الــصــمــام مــن عنصر صــمــام اإلطـــار،  ــإزال قــم ب
لقراءة  الصمام  على  اإلطار  ضغط  مبقياس  واضغط 

الضغط. 
القيمة  يناسب  بــارد  وهو  اإلطــار  ضغط  كان  وإذا 
املحددة من غير الضروري ضبطه. أما إذا كان الضغط 
أقل من القيمة املحددة، ال بد من ملئه حتى الوصول 

للقيمة املحددة.
إذا ارتفع الضغط بشدة، اضغط على أداة الصمام 
املعدنية يف مركز الصمام لتفريغ الضغط، ثم استخدم 

مقياس الضغط إلعادة فحص ضغط اإلطار.
غطاء  ألن  الصمام  غطاء  تركيب  إعــادة  من  تأكد 

الصمام مينع األتربة والرطوبة.

فحص وتبديل اzطارات
لالحتفاظ بتساو درجة التآكل، يقترح بتبديل أماكن 
اإلطارات كل 10000 كم. ويف حالة وجود تآكل مبكر، 
مواضع  بتغيير  وقــم  العطلة  تـــوازن  فحص  يــرجــى 

اإلطارات مقدًما.
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تأكد إذا كانت اzطارات متوازنة بعد 
تغيير الموضع.

تأكد إذا كانت اإلطارات تعرضت ملعدل تآكل غير 
ويكون  للتلف.  والعجلة  اإلطــار  تعرض  وإذا  طبيعي 
غير  الضغط  نتيجة  لــإلطــار  الطبيعي  غير  التآكل 
الصحيح، وسوء محاذاة العجلة وعدم دقة التوازن ويف 
حالة استخدام الفرملة أو االنعطاف املفاجئ. كذلك 
تأكد من وجود انبعاج أو انتفاخ بنسيج أو جانب اإلطار، 
ويف حالة وجود أي من احلاالت السابقة، يرجى تغيير 
اإلطار. ويجب اتباع التعليمات الواردة باملخطط التالي 

ال تستخدم اzطار االحتياطي أثناء عند تغيير اإلطارات.
تبديل مواضع اzطارات

قم بضبط ضغط اإلطارات حسب القيم املحددة 
وفق بطاقة املعلومات وتأكد من إحكام قفل صواميل 

العجلة وفق عزم الدوران املناسب.

تنبيه:
أو  العجلة  على  البقع  أو  الــصــدأ  ــؤدي  ي قــد   •
صواميل  فــك  ــى  إل بالعجلة  املــوصــل  اجلـــزء 
العجلة للحظة بعد فترة من القيادة وبالتالي 
قد تخلع العجلة مما قد يؤدي لوقوع حادث. 
ومن الضروري إزالة وتنظيف أي صدأ أو بقع 
باستخدام  بالعجلة  املوصلة  ــزاء  األجـ على 
الــطــوارئ،  حــاالت  ويف  الصلب.  مــن  فــرشــاة 
يف  خرقة  أو  قماش  قطعة  استخدام  ميكن 

تنظيف العجلة. 
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تحذير:
التحكم  عـــدم  أو  حــــادث  وقــــوع  احــتــمــال  لتقليل 
التزام  يرجى  اإلطــارات،  لعيوب  نتيجة  بالسيارة 

التعليمات التالية:

• قم بتغيير اإلطار املعيب أو التالف أو املتآكل 
على نحو غير متساو يف الوقت املناسب. حيث 
إن اإلطار التالف أو املعيب سوف يقلل من أثر 

الفرملة ومن التحكم يف التوجيه وقوة اجلر.
وأحجام  أنــواع  من  إطــارات  استخدام  يحظر   •
إلى  يــؤدي  قد  مما  السيارة،  بنفس  مختلفة 

ضعف التحكم وحتى وقوع حادث.
• قد يؤدي استخدام إطارات من أنواع وأحجام 
يؤدي  مما  التركيب  ضعف  إلى  متوافقة  غير 

إلى ضعف التحكم وحتى وقوع أضرار.

تشغيل  سيتم  كان  إذا  السيارة  سرعة  حتدد   •
ال.  أم   "ABS" لالنغالق  املانع  الفرامل  نظام 
عند  اإلطـــارات  نــوع  نفس  استخدام  ويجب 
يؤدي  سوف  ــع.  األرب السيارة  عجالت  تغيير 
استخدام أنواع مختلفة من اإلطارات يف عمل 
غير  بشكل  لالنغالق  املــانــع  الــفــرامــل  نظام 

طبيعي.
• يحظر استخدام اإلطار املقوي واإلطار راديال 
على نفس السيارة بشكل مختلط، وإال سوف 
تؤدي إلى حتكم غير طبيعي بالسيارة وبالتالي 

إصابات شخصية أو أضرار باملمتلكات.

موعد التغيير بإطار جديد

ميكن حتديد وقت تغيير اإلطار بآخر جديد وفق 
عالمة تـآكل اإلطار على نسيج اإلطار. عند تآكل سطح 
اإلطار حتى يتبقى منه 1,6 مم أو أقل، تظهر عالمة 

اإلطار.
من  أي  وقــوع  حالة  يف  اإلطــار  الستبدال  وحتتاج 

احلوادث التالية:
1 - تبقي 3 عالمات تآكل تظهر على اإلطار.

2 - ظهور خيوط اإلطار.
3 - تشقق خيوط أو جدار اإلطار بدرجة عميقة 

كفاية لرؤية خيوط األسالك.

طبقات  تــفــاوت  أو  انتفاخ  أو  انبعاج  وجــود   -  4
اإلطار.

5 - ثقب اإلطار أو تشققه أو حدوث أضرار أخرى 
يصعب تصليحها.
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ضبط زوايا العجلة واتزان اzطار

وتقدمي  ممكنة،  فترة  ألطــول  اإلطــار  عمر  إلطالة 
األداء األمثل، يتم ضبط زوايا العجلة واتزان اإلطارات 
توجد  ال  احلـــاالت،  أغلب  ويف  السيارة.  تسليم  قبل 
حاجة لضبط زوايا العجلة واتزان اإلطار مرة أخرى، 
أو  لإلطار  طبيعي  غير  تآكل  اكتشاف  حالة  يف  ولكن 
ضبط  لفحص  حتتاج  قد  عندئذ  السيارة،  انحراف 
زوايا العجلة. إذا شعرت بخبطات أثناء حركة السيارة 
اتــزان  ضبط  بــإعــادة  قــم  ممهد،  طريق  سطح  على 

اإلطارات مرة أخرى.

تغيير العجالت

يجب أن تتأكد أن اإلطار اجلديد وعرض اجلنوط 
واالنحراف هي نفسها مثل اإلطار األصلي عند تغيير 

العجلة.
وإذا كان من الضروري استبدال صواميل العجالت، 
للتأكد  األصلية  واملسامير  الصواميل  استخدام  يجب 

من مطابقتها.

تنبيه:
أحجام  ذات  إطـــارات  استخدام  بشدة  يؤثر   •
املحمل،  خدمة  ومــدة  العجلة  على  مختلفة 
وأداء الفرامل وإمكانية التحكم، وكذلك على 
معايرة عداد السرعة وعداد املسافة، وتتأثر 
وعلى  األمامي  املصباح  تثبيت  إمكانية  كذلك 
اخللوص  درجـــة  تتأثر  كما  املــصــد،  ــفــاع  ارت
األرضـــــي واخلـــلـــوص بـــني اإلطـــــار وجــســم 

السيارة.
أو  صواميل  اســتــخــدام  ــاءة  إسـ تتسبب  كما   •
تؤثر  أنها  حيث  خطورة،  يف  العجلة  مسامير 
املــنــاورة  على  والــقــدرة  الــفــرامــل  أداء  على 
بالسيارة وتؤدي إلى تسرب باإلطار واحتمال 
وقوع حادث وإصابات شخصية نتيجة لفقدان 
استخدام  يجب  لــذلــك،  بالسيارة.  التحكم 

الصواميل واملسامير املناسبة للسيارة.
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لوحة المثلث العاكس آمن  غير  مكان  يف  السيارة  إيقاف  ضــرورة   -  5
بسبب وجود عطل.

وميض  مع  وتومض  التوجيه  مصابيح  تشغيل  يتم 
مصباح املؤشر يف لوحة العدادات وذلك عندما تضغط 

على مفتاح مصباح االنتظار.

يرجى وضع لوحة املثلث العاكس على بعد 150 م 
خلف السيارة وتوقيفه على األرض.

أداة التحذير من الخطر

مصباح االنتظار

عدم  مــع  حتى  االنــتــظــار  مصابيح  تشغيل  ميكن 
تشغيل مفتاح اإلشعال. يرجى تشغيل مصباح االنتظار 

حتت الظروف التالية:
1 - يف حاالت الطوارئ.

2 - التوقف يف اختناق مروري.
3 - أثناء حالة غير آمنة بسبب وجود عطل.

أو  اجلليدية  أو  املمطرة  األيـــام  يف  القيادة   -  4
الضبابية أو يف حاالت ضعف مجال الرؤية.

تنبيه:
• يستطيع مصباح االنتظار العمل يف أي وقت 

بغض النظر عن قيادة السيارة أم ال.
تكون  االنتظار،  مصباح  على  الضغط  عند   •
األولوية لعرض إشارة االنعطاف بينما يتوقف 

مصباح االنتظار عن العمل.
قطر  أثناء  التحذير  مصباح  استخدام  يرجى   •

السيارة جلذب االنتباه.
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عدم إمكانية تشغيل المحرك

عدم إمكانية دوران املحرك أو الدوران على نحو 
بطيء

حركة  بناقل  مجهزة  ســيــارتــك  كــانــت  إذا   -  1
الوضع  على  النقل  ذراع  وضع  من  تأكد  أوتوماتيكي، 

"N" أو "P"، واسحب فرامل اليد.
2 - افحص توصيالت البطارية وتأكد أنها نظيفة 

ومحكمة التثبيت.
3 - قم بتشغيل األضواء الداخلية بالسيارة. إذا 
عند  تعمل   ال  أو  معتمة  الداخلية  ــواء  األضـ كانت 
غير  البطارية  طاقة  أن  ذلك  يعني  املحرك،  تشغيل 

كافية.
4 - قم بفحص وضع توصيالت البادئ وتأكد من 

توصيلها بشكل محكم.
5 - ال تقم بدفع أو سحب السيارة لبدء تشغيلها. 
التوصيل  تعليمات  مبراجعة  السيارة  تشغيل  وميكن 

ببطارية سيارة أخرى.

عدم إمكانية بدء التحرك بالسيارة 
بينما يدور المحرك بشكل معتاد

1 - افحص كمية الوقود.
2 - عندما يكون مفتاح اإلشعال يف وضع القفل 
"LOCK"، قم بفحص جميع توصيالت ملف وشمعة 
اإلشعال، ثم قم بإعادة توصيل األجزاء املفصولة أو 

املفكوكة.
داخل مقصورة  خراطيم الوقود  قم بفحص   - 3

املحرك.
4 - إذا لم تتمكن من بدء املحرك، يرجى االتصال 

.JAC مبركز اخلدمة املعتمد من

حاالت الطوارئ أثناء القيادة

توقف المحرك في تقاطع طرق

إذا توقف املحرك يف تقاطع طرق أو أثناء عبوره، 
بالنسبة   "N" وضــع  إلــى  النقل  ذراع  نقل  يــرجــى 
وضع  أو  أوتوماتيكي  حركة  بناقل  املجهزة  للسيارات 
املحايد للسيارات املجهزة بناقل حركة يدوي، ثم ادفع 

السيارة لتصل إلى مكان آمن.

توقف المحرك أثناء القيادة

1 - قم تدريجًيا بخفض السرعة واحتفظ بقيادة 
السيارة يف مسار مستقيم ثم قم بإيقاف السيارة يف 

مكان آمن.
2 - قم بتشغيل مصباح االنتظار.

3 - أعد تشغيل املحرك مرة أخرى. وإذا لم يعمل 
من  املعتمد  اخلدمة  مبركز  االتصال  يرجى  املحرك، 

.JAC
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تشغيل المحرك بتوصيل بطارية 
سيارة أخرى

استخدام سيارة أخرى يف التوصيل
إذا نفدت طاقة البطارية أو كانت الطاقة الكهربية 
محاول  ميكنك  الــســيــارة،  تشغيل  لبدء  كافية  غير 

توصيل البطارية ببطارية سيارة أخرى.

إعداد البطارية الموصلة

1 - قم برفع فرامل اليد بإحكام.
2 - قم بالنقل إلى وضع النقل P للسيارة املزودة 
للسيارة  املحايد  والوضع  أوتوماتيكي  حركة  بناقل 

املزودة بناقل حركة يدوي.
الكهربية  املعدات  جميع  تشغيل  بإيقاف  قم   -  3

امللحقة.

تنبيه:
قبل  االستيريو  نظام  تشغيل  إيقاف  يرجى   •
تتعرض  قد  وإال  أخــرى،  ببطارية  التوصيل 

البطارية للتلف.
عبر  املوصلة  البطارية  كبل  وضــع  من  تأكد   •
حول  الكبل  ــإدارة  ــ ب تقم  ال  مــنــاســب،  مــكــان 
قد  وإال  املحرك،  مبقصورة  الدائرة  األجــزاء 
إصــابــات  أو  بــالــســيــارة  ــرار  أضــ يف  يتسبب 

شخصية.

تحذير:
• يحظر بـــدء الــســيــارة مــن خـــالل دفــعــهــا أو 
سحبها، وإال سوف يتلف املحول احلفاز نظام 
الــنــقــل األوتــومــاتــيــكــي وقـــد تــتــعــرض كذلك 

إلصابات شخصية.
وقد  االنفجار  خلطر  البطارية  تتعرض  قد   •
احلمضي  للسائل  نتيجة  ــروق  حلـ تتعرض 
بالبطارية. كما أن دائرة القصر قد تتسبب يف 

إصابات شخصية أو أضرار بالسيارة.
مصدر  مــن  بالقرب  البطارية  وضــع  يحظر   •

حراري أو لهب.
أثناء  البطارية  أعلى  بجسمك  امليل  يحظر   •

التوصيل ببطارية أخرى.

• يحظر مالمسة طريف توصيل الكبل.
ــاء الــتــعــامــل مع  ــن • يــجــب ارتــــداء نــظــارات أث

البطارية من مسافة قريبة.
يالمس  بالبطارية  احلمضي  السائل  تدع  ال   •
سطح  أو  املــالبــس  أو  البشرية  أو  العينني 

الطالء.
• تأكد أن فولتية البطارية املوصلة هي نفسها 

بالسيارة املعيبة.
• يحظر فصل البطارية الفارغة.
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تنبيه:
• يحظر التوصيل  بالطرف السالب بالبطارية 

الفارغة للطاقة يف التوصيل النهائي.
• يجب توصيل مشبك الوصلة النهائية باجلسم 
املعدني السطوانة املحرك باستخدام مسمار 
يف  النهائية  التوصيل  نقطة  تكون  أن  ويجب 

أبعد مكان ممكن عن البطارية.
السالب  بالطرف  الكبل  توصيل  يتسبب  قد   •
أو  كهربي  قــوس  عمل  يف  الفارغة  للبطارية 
أو  بالغة  إصابات  يف  يتسبب  قد  مما  انفجار 

أضرار بالسيارة.

قم بتشغيل املحرك مبوجب التعليمات الواردة يف 
فصل تشغيل املحرك.

انتظر  فورًا،  التشغيل  يف  املحرك  أخفق  حالة  يف 
ملدة 30 ثانية ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

الــهــواء  مكيف  إدارة  يــرجــى  الــســيــارة،  ــدء  ب بعد 
كبل  فصل  قبل  األمــامــي  الــزجــاج  تسخني  ومفتاح 
البطارية املوصلة لتقليل تسرب الفولتية، ويف الوقت 
ذاته، يجب إيقاف تشغيل املصباح األمامي ألن ذروة 
نور  تلف  يف  تتسبب  قد  الكبل  فصل  أثناء  الفولتية 

املصباح.
أثناء  العكسي  التسلسل  حسب  الكبلني  بإزالة  قم 

دوران املحرك.
من اخلطورة للغاية إجراء عملية توصيل البطارية 
تسلسل  اتباع  يرجى  لذلك،  خاطئ.  بشكل  بأخرى 
شخصية  إصابات  حــدوث  لتجنب  التوصيل  عملية 
وأضرار بالسيارة. إذا كانت لديك أية شكوك، يرجى 
من  أخـــرى  ببطارية  التوصيل  يف  املــســاعــدة  طلب 
قطر  يف  متخصصة  شــركــة  أو  متخصص  شخص 

السيارة.

 (X) 4 - قم بتوصيل الطرف اآلخر للكبل السالب
بجسم اسطوانة املحرك أو جزء معدني مرفق بجسم 
اسطوانة املحرك. ويرجى االبتعاد بأقصى ما ميكنك 

.A عن البطارية الفارغة للطاقة
5 - أثناء توصيل البطاريات، ميكن إدارة املحرك 

بالسيارة املزودة بالطاقة.

عالمة لون كبل البطارية الموصلة

يف املعتاد يكون لون الكبل املوجب "األنود" أحمر.
بينما يكون لون الكبل الســـــالب "الكاثود" أســــود 

أو بني أو أزرق.

بالقطب  املوجب  الكبل  طرف  بتوصيل  قم   -  1
.A املوجب بالبطارية الفارغة

املوجب  للكبل  اآلخــر  الطرف  بتوصيل  قم   -  2
.B بالقطب املوجب بالبطارية املزودة بالطاقة

بالقطب  السالب  الكبل  طرف  بتوصيل  قم   -  3
.B السالب للبطارية املزودة بالطاقة
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ارتفاع درجة حرارة المحرك

إذا أشار مقياس درجة حرارة املياه TEMP إلى 
ارتفاع درجة احلرارة، وشعرت بانخفاض الطاقة أو 
سمعت صوت طرق، يعني ذلك ارتفاع حرارة املحرك. 
يف هذه احلالة عليك االلتزام بالتعليمات التالية وفق 

هذا السيناريو:
1 - لضمان سالمتك، يرجى قيادة السيارة إلى 
السيارة  بإيقاف  وقم  الطريق  جانب  إلى  آمن  مكان 

بأسرع ما ميكن.
2 - انقل ذراع النقل إلى الوضع "P" مع املوديل 
يف  املحايد  وضع  أو  أوتوماتيكي  حركة  بناقل  املزود 
ناقل احلركة اليدوي، ثم قم برفع فرامل اليد. إذا كان 

مكيف الهواء يعمل، قم بإيقافه.
3 - إذا الحظت تسرب بسائل تبريد املحرك أو 
بإيقاف  قــم  املــحــرك،  غــطــاء  مــن  يتصاعد  البخار 
يوجد  ال  عندما  املحرك  غطاء  بفتح  وقــم  املحرك، 
سائل تبريد يتدفق أو بخار يتصاعد. يف هذه احلالة، 
التبريد  مروحة  عمل  من  وتأكد  املحرك  بتدوير  قم 
بإيقاف  قم  املــروحــة  تعمل  لم  وإذا  طبيعي.  بشكل 

املحرك.

مشدود.  املاء  مضخة  سير  كان  إذا  افحص   - 4
سائل  كــان  إذا  تأكد  مشكلة،  وجــود  عــدم  حالة  ويف 
من  واخلـــرطـــوم.  الــراديــاتــيــر  مــن  يتسرب  التبريد 
مكيف  تشغيل  بعد  التبريد  ماء  يتسرب  أن  الطبيعي 

الهواء.
يتسرب  أو  تالًفا  املاء  مضخة  سير  كان  إذا   -  5
سائل تبريد املحرك، قم فورًا بإيقاف املحرك ويرجى 
من  معتمد  خدمة  مركز  أقــرب  من  املساعدة  طلب 

.JAC
6 - إذا لم تتمكن من اكتشاف سبب ارتفاع درجة 
لدرجة  املحرك  يعود  حتى  االنتظار  يرجى  احلــرارة، 
كافًيا،  التبريد  سائل  يكن  لم  إذا  الطبيعية.  حرارته 
اإلضــايف  اخلــزان  إلــى  التبريد  سائل  إضافة  يرجى 

.Lو F حتى يكون املستوى بني املعيارين
حل  مت  إذا  تأكد  املحرك،  تدوير  بإعادة  قم   - 7
استمرار  حالة  يف  ــرارة.  احلـ درجــة  ارتــفــاع  مشكلة 
املشكلة، يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة معتمد 

من JAC للمساعدة.

تنبيه:
إلى  التبريد  لسائل  احلــاد  االنخفاض  يشير   •
حدوث تسرب يف نظام التبريد، وعندئذ يجب 
زيارة مركز اخلدمة املعتمد من JAC لفحص 

السيارة.
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تنبيه:
بــاإلطــار  اخلـــاص  الــقــوس  تثبيت  مــن  تــأكــد   •

االحتياطي على أرضية حقيبة السيارة.

تنبيه:
ألجــل   JAC شــركــة مـــن  مــصــمــم  ــاع  ــرفـ املـ  •

االستخدام مع هذه السيارة فحسب.
• يحظر جتاوز أقصى حمل للمرفاع.

تنبيه:
من  لالنزالق  السيارة  تعرض  أن  املمكن  من   •

املرفاع مما قد يتسبب يف إصابات بالغة.
السيارات  رفــع  يف  املرفاع  استخدام  يحظر   •

األخرى.

تحذير:
وعلى  آمــن  مكان  يف  السيارة  إيقاف  يرجى   •

أرض مستوية وصلبة.
قم بتشغيل مصباح االنتظار وضع لوحة املثلث 
ــارة عند  ــســي الــعــاكــس الــتــحــذيــريــة خــلــف ال

الضرورة.

تغيير اzطارات
سحب اzطار الحتياطي واBدوات

المرفاع واBدوات
حقيبة  يف  واألدوات  بــاملــرفــاع  االحــتــفــاظ  يــتــم 

السيارة.

توجد أدوات السيارة S2 املعدلة يف صندوق من 
مثلث  لوحة  أمــا  االحتياطي.  اإلطـــار  أسفل  الــفــوم 
التحذير فتوجد على لوحة غطاء اإلطار االحتياطي.

يوجد اإلطار االحتياطي يف حقيبة السيارة وأسفل 
اسحب  الــغــطــاء،  لوحة  بسحب  قــم  الــغــطــاء.  لوحة 
صندوق األدوات من الفوم، وقم بفك مسامير اإلطار 

االحتياطي، ثم اسحب اإلطار االحتياطي.   

مواصفات المرفاع:

أقصى حمل تشغيل: 1000 كجم.

اzطار االحتياطي
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3 - أخرج املرفاع من السيارة واألدوات واإلطار 
االحتياطي.

4 - ضع مفتاح اإلطار على صامولة العجلة وقم 
جميع  لفك  الساعة  عقارب  عكس  اجتاه  يف  باإلدارة 
الصواميل حتى قبل دورة واحدة من النهاية ولكن ال 

تزيل الصواميل من اإلطار.

تغيير اzطار التالف وتركيب اzطار 
االحتياطي

وممهدة،  مستوية  أرض  على  السيارة  بإيقاف  قم 
قم  اليد.  فرامل  وارفــع  املحرك  تشغيل  بإيقاف  قم 
الرجوع  وضــع  أو  األول  السرعة  وضــع  إلــى  بالنقل 
لناقل   P وضع  أو  اليدوي  احلركة  لناقل   R للخلف 
مصباح  بتشغيل  قــم  ــم  ث األوتــومــاتــيــكــي،  ــة  احلــرك

االنتظار.
تغيير  قبل  أوالً  السالمة  عوامل  من  تأكد   -  1

اإلطار.
مستوية  أرض  على  الــســيــارة  بإيقاف  قــم   -  2
وقم  بإحكام  اليد  فرامل  ذراع  برفع  وقــم  وممهدة 
مصباح  وتشغيل  باخللف  الرجوع  وضع  إلى  بالنقل 
يف  اإلطــار  أسفل  حجًرا  أو  عوائق  وضــع  االنتظار. 

االجتاه القطري أمام اإلطار التالف.
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تنبيه:
تسقط  حتى  أو  ألضرار  السيارة  تتعرض  قد   •
صحيحة.  ــاع  ــرف امل رفــع  نقطة  تكن  لــم  إذا 
ــك، بــهــدف جتــنــب حــــدوث إصــابــات  ــذلـ ولـ
شخصية أو أضرار بالسيارة، تأكد من وجود 
رأس املرفاع يف النقطة الصحيحة قبل الرفع.
• من اخلطورة الشديدة النزول أسفل السيارة 
قد  أو  بالغة  إلصابات  تتعرض  قد  املرفوعة. 
تصل إلى الوفاة يف حالة سقوط السيارة من 
املرفاع. ولذلك، يحظر، النزول أسفل السيارة 

املرفوعة بواسطة املرفاع.

من  وتأكد  املناسب  املكان  يف  املــرفــاع  ضع   -  5
وضعه يف نقطة الرفع (االنبعاج املوجود أسفل الباب 
األمامي واخللفي) وقم بضبط املرفاع حسب االرتفاع 

املناسب.

6 - قم بتوصيل ذراع املرفاع.
7 - قم بــإدارة الــذراع يف اجتاه عقارب الساعة 
وقم  األرض  عن  سم  مسافة 3  حتى  اإلطــار  وارفــع 

بتركيب اإلطار االحتياطي.
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8 - قم بنزع صواميل العجلة بالكامل من خالل 
الدوران يف عكس اجتاه عقارب الساعة.

9 - انزع اإلطار.
10 - قم بتركيب اإلطار االحتياطي على محور 

العجلة.

11 - ضع لوحة غطاء العجلة (إذا وجد).
12 - قم بإدارة صواميل العجلة يف اجتاه عقارب 

الساعة وأحكم قفلها قليالً.
13 - قم بإدارة ذراع املرفاع ألسفل حتى تهبط 

السيارة إلى األرض.
مسبًقا  العجلة  صواميل  ربط  بإحكام  قم   -  14
كل  قفل  بإحكام  قم  ثم  السيني،  االجتــاه  باستخدام 
صامولة على نحو متساو حسب التسلسل القطري، 

عزم دوران القفل 90 ~ 110 نيوتن متر.

يف  التالف  واإلطــار  واألدوات  املرفاع  ضع   - 15
أماكنهم املحددة يف حقيبة السيارة.

تنبيه:
• تــأكــد مــن اســتــخــدام الــصــامــولــة واملــســمــار 
الــدوران  عزم  حسب  القفل  وإحكام  املناسب 

املناسب.
• قد يؤدي استخدام األجزاء اخلاطئة أو غير 
صامولة  أو  مسمار  ربط  إحكام  يف  املناسبة 

العجلة يف سقوط اإلطار.
لتغيير  املعتمد   JAC لوكيل  الذهاب  يرجى   •
واستبدال اإلطار التالف يف أسرع وقت ممكن 

عند احلاجة.

تنبيه:
وعدم  ثابت  وضع  يف  املرفاع  وضع  من  تأكد   •

سقوط السيارة عن املرفاع.
• يحظر رفع السيارة بارتفاع مبالغ فيه. يجب 

الرفع حتى االرتفاع الكايف لتغيير اإلطار.
تشغيل  بدء  أو  السيارة  أسفل  النزول  يحظر   •

املحرك أثناء رفع السيارة مبرفاع.
املرفاع   عــن  للسقوط  السيارة  تتعرض  قــد   •

والتسبب يف إصابات شخصية بالغة.

تحذير:
اتخاذ  يرجى  حــادة،  حافة  بالعجلة  يكون  قد   •

احلذر أثناء العمل.
األتربة،  مثل  شوائب  وجــود  عــدم  من  تأكد   •
والغبار والقار وخالفه على محور العجلة أو 
ضعف  يف  الشوائب  هذه  تتسبب  قد  اإلطــار، 
لسقوط  ــؤدي  ي ممــا  املجموعة  سطح  متــاس 
العجلة نتيجة لفك صواميل مما يؤدي لفقدان 

التحكم بالسيارة ووقوع حوادث خطرة.
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قطر السيارة

قطر السيارة

إذا احتجت لقطر سيارتك، يرجى االتصال مبركز 
اخلدمة املعتمد من JAC أو شركة متخصصة للقطر، 
القطر  أثناء  السيارة  سالمة  يضمن  ذلك  أن  حيث 
املحلية  باللوائح  املتخصصون  الفنيون  كذلك  ويعتاد 

لقطر السيارة.
ميكنك استخدام شاحنة مبنصة خلفية على النحو 
املوضح أدناه يف الرسم رقم 1 أو رقم 2 أو شاحنة 
مبنصة مسطحة على النحو املوضح يف الرسم رقم 3 

يف قطر السيارة.

تنبيه:
• يحظر وضع املرفاع واإلطار االحتياطي داخل 
شخصية  إصابات  يف  تتسبب  فقد  السيارة، 
الضغط  حالة  يف  العشوائي  اندفاعها  بسبب 

املفاجئ على الفرامل أو االصطدام.
• عند استخدام املرفاع، قد تكون السيارة غير 
أضـــرارًا  يسبب  ممــا  فــجــأة،  وتتحرك  ثابتة 
استخدام  أثناء  لآلخرين  وإصابات  بالسيارة 

املرفاع.
ــع املـــرفـــاع يف نــقــطــة الــرفــع  • تــأكــد مــن وضـ

الصحيحة.
• يجب االحتفاظ باملرفاع يف وضع عمودي على 

األرض أثناء االستخدام.
• يحظر النزول أسفل مؤخرة السيارة املرفوعة 

باستخدام املرفاع.
• يحظر بدء تشغيل املحرك أثناء رفع السيارة 
مغادرة  الركاب  جميع  على  ويتعني  باملرفاع 

السيارة والبقاء بعيًدا على مسافة آمنة.
اإلطــار  تغيير  أثناء  املــرفــاع  استخدام  يجب   •

فقط.

تنبيه:
يكون  عندما  املساحة  ذراع  رفع  فقط  ميكن   •
غطاء املحرك مغلق متاًما، وإال قد يتسبب يف 

أضرار لغطاء املحرك.
• يرجى جتنب احتكاك ذراع املساحة بالزجاج 

األمامي عند فك شفرة املساحة.
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النقل اليدوي

يرجى وضع مفتاح اإلشعال يف وضع ACC ونقل 
استخدام  عدم  حالة  يف  املحايد  وضع  إلى  احلركة 

سيارة للقطر.

تذكير!
• إذا كانت اإلطارات اخللفية مالمسة لألرض، 

تأكد من حترير ذراع فرامل اليد.
• قم بفحص مستوى الزيت يف نظام النقل قبل 
قطر السيارة. إذا لم يكن كافًيا، قم بإضافة 
إضافة  ميكن  لم  إذا  النقل.  نظام  إلى  الزيت 
الزيت، قم برفع السيارة على شاحنة مبنصة 
عملية  أثناء  األرض  العجالت  تلمس  ال  حتى 

النقل.

تنبيه:
وشاسيه  مصد  وحماية  احلذر  توخي  يرجى   •

السيارة أثناء القطر.
• ال تستخدم شاحنة مزودة بحبل رفع يف رفع 
مبصد  أضـــرار  يف  ستسبب  ألنــهــا  الــســيــارة 

وشاسيه السيارة.

تنبيه:
• يف حالة عدم استخدام شاحنة قطر، ال تقم 
بسحب مفتاح اإلشعال من السيارة أو إدارته 
إلى وضع LOCK عند القطر من اخللف ملنع 
لكسر  يسبب  مما  القفل  من  التوجيه  عمود 

أجزاء نظام التوجيه أو التعرض حلادث.
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الفيوز

بهدف منع حــدوث دائــرة قصر أو حــدوث ضرر 
يتم احلمل،  زيادة  نتيجة  للسيارة  الكهربية  بالدائرة 

النقل اBوتوماتيكي

األرض  على  األربــع  العجالت  جميع  تكن  لم  إذا 
للسيارة التي سيتم قطرها، ميكن فقط قطر السيارة 
 N من األمام. وتأكد من وضع نظام النقل على وضع
ومفتاح اإلشعال على وضع ACC، وتأكد كذلك من 
السيارة  قائد  على  ويجب  التوجيه.  عجلة  قفل  عدم 
القيادة  عجلة  يف  للتحكم  الــســيــارة  داخـــل  الــبــقــاء 

واستخدام الفرامل.

حتى ال يتعرض نظام النقل األوتوماتيكي ألضرار 
 / كم   30 السيارة  سرعة  تتجاوز  أال  يجب  بالغة، 

الساعة ومسافة القطر ال تتجاوز 30 كم.

من  النقل  نظام  فحص  يجب  السيارة،  قطر  قبل 
عدم وجود تسرب للزيت،  للتأكد من  أسفل السيارة 
السيارة  قطر  الــضــروري  مــن  تــســرب،  وجــد  وإذا 

باستخدام شاحنة ذات منصة مسطحة.

تنبيه:
• مع السيارات املزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، 
ال ميــكــن قــطــر الــســيــارة مــن اخلــلــف حيث 

سيؤدي ذلك ألضرار بالغة يف نظام النقل.



صيانة السيارة 

16٤

تزويد كل دائرة بفيوز. وإذا احترق الفيوز ثم احترق 
بعد  قصيرة  فترة  خــالل  املستبدل  اجلديد  الفيوز 
بالدائرة،  مشكلة  وجــود  إلى  ذلك  يشير  استبداله، 
من  املعتمد  اخلدمة  مبركز  االتصال  يرجى  عندئذ 
JAC لفحص واكتشاف السبب وإصالح أو استبدال 
فيوز  استخدام  يرجى  الفيوز،  استبدال  عند  الفيوز. 

بنفس درجة الصهر مثل الفيوز احلالي.

تغيير الفيوز

1 - قم بفتح غطاء الفيوز.
2 - حدد الفيوز املحترق.

الفيوز  إزالـــة  يف  الفيوز  كماشة  استخدم   -  3
املحترق. 

يف  الفيوز  صندوق  داخــل  الفيوز  كماشة  توجد 
مقصورة املحرك.

وأصلح  الفيوز  احــتــراق  وراء  السبب  حــدد   -  4
املشكلة.

5 - قم بتركيب الفيوز اجلديد وفق درجة التيار 
الصحيح.

تنبيه:
أداة  باستخدام  املحترق  الفيوز  إزالــة  يحظر   •

موصلة. يجب استخدام كماشة الفيوز.
نظام  تلف  إلى  تؤدي  قصر  دائــرة  حتدث  قد   •
الكهرباء أو حدوث حريق، من خالل استخدام 
يف  يتسبب  قــد  ممــا  معدنية،  موصلة  أداة 

إصابات بالغة لألشخاص.

تنبيه:
• عند استبدال الفيوز، يتوجب استخدام الفيوز 
وفق املواصفات املحددة. ال تستخدم فيوز أو 
القيمة  من  أعلى  صهر  تيار  درجــة  ذو  بديل 
ــحــددة (مــثــل الــســلــك الــكــهــربــي)، ألنـــه ال  امل
الكهربية  والــدائــرة  املعدات  حماية  يستطيع 

وقد يتسبب يف حريق.
أو  الفيوز  مواضع  تغيير   / باستبدال  تقم  ال   •

املرحل الكهربائي بشكل عشوائي.
عن  متخلفة  قيمة  ذو  فيوز  استخدام  يحظر   •

قيمة الفيوز احلالي.
• ال تستخدم الفيوز أو املرحل الكهربائي غير 

.JAC املعتمد من
إضافة  أو  الكهربية  الــدائــرة  تعديل  يحظر   •

معدات كهربية إضافية.
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قطر سيارة 
سلسلة  أو  سلك  تثبيت  ميكن  الطوارئ،  حالة  يف 
من الصلب يف اخلطاف يف مقدمة أو مؤخرة السيارة 

عند قطر السيارة. 
يف  السارية  باللوائح  االلــتــزام  من  التأكد  يرجى 

بلدك اخلاصة بقطر السيارة.

خطاف القطر اBمامي

العمود  يف  األمامية  اخلطاف  فتحة  توجد   -  1
مقصورة  من  األميــن  اجلانب  أسفل  السيارة  بجسم 

املحرك.

2 - قم بفتح حقيبة السيارة وأخرج خطاف القطر 
املوجود يف صندوق األدوات أسفل فرش األرضية.

3 - اضغط على غطاء فتحة اخلطاف يف املصد 
األمامي.

عقارب  اجتاه  يف  القطر  خطاف  بــإدارة  قم   - 4
الساعة نحو الفتحة حتى يتم تركيب خطاف القطر 

بشكل تام.
غطاء  بتركيب  وقم  القطر  خطاف  بفك  قم   - 5

الفتحة يف الوقت املناسب بعد االستخدام. 

تنبيه:
نوع  من  فيوز  أو  بديل  فيوز  استخدام  يــؤدي   •
وقيمة غير مناسبة إلى تلف نظام الكهرباء أو 

يحدث حريق.
نوع  نفس  وفــق  الفيوز  استخدام  الــالزم  من   •
ودرجة التيار املذكورة يف هذا الدليل. وإال، قد 
بالسيارة  وأضــرار  شخصية  إصابات  حتدث 

واملمتلكات.

تنبيه:
• مع طريقة القطر هذه يلزم بقاء قائد السيارة 
داخلها أثناء القطر لتوجيه السيارة واستخدام 

الفرامل.
مع  القطر  مــن  الــنــوع  هــذا  اســتــخــدام  ميكن   •
أال  ويجب  قصيرة.  وملسافات  املمهدة  الطرق 

تتجاوز سرعة السيارة 20 كم/الساعة.
العجالت  تكون  أن  يجب  لذلك،  وباإلضافة   •
يف  والفرامل  والتوجيه  النقل  ونظام  واملحاور 

وضع تشغيلي جيد.

تذكير!
صندوق  يف  احتياطية  فيوزات  ثــالث  يوجد   •
الفيوز واملرحل الكهربائي يف مقصورة الركاب 

الستبدال الفيوزات املعيبة.
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توزيع اBحمال داخل السيارة 

ينبغي مراعاة توزيع األحمال داخل السيارة بتساو 
لتحقيق أفضل أداء للقيادة.

اإلمكان  قدر  األمام  يف  الثقيلة  املواد  وضع  يجب 
املحورين  بني  وضعها  يفضل  أو  املقعد  ظهر  وخلف 

األمامي واخللفي.
واجلوانب  األطــراف  لف  يف  واقية  مادة  استخدم 

احلادة.
يجب أال يتجاوز ارتفاع احلافة العلوية للمواد من 

احللقة العلوية لظهر املقعد.

خطاف القطر الخلفي

قطر  يف  اخللفي  القطر  خطاف  استخدام  ميكن 
سيارة أخرى متعطلة.

تنبيه:
القطر  قــوة  فــإن  وإال  ببطء  الــقــيــادة  يرجى   •

العالية سوف تؤدي ألضرار بسيارتك.

تنبيه:
• ميكن استخدام سيارتك يف القطر فقط عندما 

يكون وزن السيارة املقطورة أقل من سيارتك.
• خالل أول 3000 كم من فترة تليني السيارة 
اجلديدة، يحظر قطر السيارة وإال فقد حتدث 

أضرار باملحرك ونظام النقل.
بشكل  السيارتني  قــائــدا  يتواصل  أن  يجب   •

متواصل.
• قبل قطر سيارة، تأكد من عدم كسر أو تلف 

اخلطاف.
الصلب  من  سلسلة  أو  سلك  ربط  بإحكام  قم   •

باخلطاف.
• لتجنب اإلضرار باخلطاف، ال تسحب السيارة 
من  تــأكــد  عــمــوديــة.  ــة  زاويـ أو  جانبي  بشكل 

السحب يف اجتاه خط مستقيم لألمام.
• يجب أال يتجاوز طول سلسلة القطر عن 5 م 
وقم بربط قطعة قماش حمراء اللون (بعرض 
كعالمة  القطر  سلسلة  منتصف  يف  سم)   30

حتذيرية.
سلسلة  فك  لتجنب  بحذر  السيارة  بقيادة  قم   •

القطر.
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أدوات الطوارئ
يف  الـــطـــوارئ  أدوات  ببعض  االحــتــفــاظ  يــرجــى 
مع  التعامل  يف  مساعدتك  تستطيع  التي  سيارتك، 

بعض حاالت الطوارئ.

صندوق اzسعافات اBولية
يجب أن يحتوي صندوق اإلسعافات األولية على 

مقص وضمادة وشريط طبي وما إلى ذلك.

مقياس ضغط اzطار
قد تفقد اإلطارات القليل من ضغط الهواء بسبب 
طبيعي  تآكل  معدل  ذلك  وميثل  اليومي،  االستخدام 
بالهواء  اإلطـــارات  مــلء  يرجى  لذلك  تسربًا،  وليس 
اإلطار  ضغط  فحص  إجراء  من  تأكد  دوري.  بشكل 
تكون  لــن  وإال  بــــارًدا،  اإلطـــار  يــكــون  عندما  فقط 
ارتفاع  مع  يزيد  اإلطــار  ضغط  ألن  دقيقة  القراءات 

درجة احلرارة.

مطفأة الحريق
عندما تتعرض السيارة لحادث حريق

قم فورًا بإيقاف السيارة يف مكان آمن وقم بإيقاف 
تشغيل املحرك، واستخدم مطفأة احلريق يف إطفاء 

النيران.
إطفاء  يف  فعالية  أكــثــر  احلــريــق  مطفأة  تــكــون 

احلريق عند االستخدام يف مراحل احلريق األولى.
بهدف تقليل اخلسائر نتيجة حادث حريق، ينصح 
الوقت  طــوال  السيارة  داخــل  احلريق  مطفأة  بوضع 

لالستخدام وقت احلاجة.

تعليمات استخدام مطفأة الحريق
وال  احلريق،  مطفأة  أعلى  املسمار  اسحب   -  1

تضغط فجأة على املقبض.
2 - وجه الفوهة إلى مصدر احلريق.

3 - اضغط على املقبض وأطلق سائل اإلطفاء من 
مسافة 2,5 م من مصدر احلريق. وإذا قمت بتحرير 

املقبض، يتوقف سائل اإلطفاء عن االنطالق.
إلى  متمايل  وضــع  يف  الفوهة  بتوجيه  قــم   -  4
مصدر احلريق. بعد انطفاء احلريق، الحظه بعناية، 

ألنه من املمكن أن يشتعل مرة أخرى.
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اBبعاد الرئيسية للسيارة

مواصفات الجودة للسيارة

املواصفات (ناقل حركة يدوي 5 سرعات)الوحدةالبند

املواصفات

املواصفات (ناقل احلركة األوتوماتيكي)

ناقل احلركة األوتوماتيكيناقل حركة يدوي 5 سرعات

الطول اإلجمالي
العرض اإلجمالي

إجمالي االرتفاع (مع حامل السقف وبدون حمل)
قاعدة العجالت

مسار العجلة األمامية
مسار العجلة اخللفية

مم
مم
مم
مم
مم
مم

الوحدةالبند

عدد الركاب
الوزن الفارغ للسيارة
الوزن اإلجمالي للسيارة
سعة حتميل املحور األمامي
سعة حتميل املحور اخللفي

كجم
كجم
كجم
كجم
كجم
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اBبعاد الرئيسية للسيارة

مواصفات الجودة للسيارة

ناقل حركةالوحدةالبند
يدوي 1,5

ناقل احلركة
األوتوماتيكي 1,5

زمن التسارع املستمر لنقل التروس املستمر من 0 – 100 كم/الساعة
زمن التسارع من 80 – 120 كم/الساعة يف تعشيق ترس معني

السرعة القصوى
أقصى درجة انحدار

البند

اإلزاحة 
الطاقة املقدرة / دورة يف الدقيقة
أقصى عزم دوران / دورة يف الدقيقة

قطر االسطوانة x الشوط
سرعة التباطؤ دورة يف الدقيقة

معدل االنضغاط

ثانية
ثانية

كم / الساعة
%

ناقل احلركة األوتوماتيكي 1,5ناقل حركة يدوي 1,5الوحدة

لتر
كيلو وات / دورة يف الدقيقة
نيوتن متر / دورة يف الدقيقة

مم
دورة / الدقيقة
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مواصفات الزيوت وزيوت التشحيم

االسم

بنزين خالي من الرصاص
سائل تبريد املحرك

زيت تشحيم النقل

زيت املحرك

زيت تشحيم مكثف مكيف الهواء
سائل الفرامل

النوع
املواصفات

ناقل احلركة األوتوماتيكي ناقل حركة يدوي 5 سرعات

بنزين 93# خالي من الرصاص أو أعلى
سائل غليكول تركيز 50 %

                      75 W/90 GL-4
CVTF ,ESS O EZL799(A)

                     Idemistu CVTF-EX1
                     SAE 5W/30 (-30-30°C)
                   SAE 15W/30 (-20-40°C)

PAG56
DOT4

 (ناقل يدوي 5 سرعات)

درجة SJ أو أعلى
درجة SJ أو أعلى

(ناقل أوتوماتيكي)
 أو

42 لتر
5,3 لتر

2 لتر
4,3 ± 0,05 لتر

4 لتر

0,12 لتر
650 مل ± 50 مل

42 لتر
5,3 لتر
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مواصفات استهالك الوقود

مواصفات محاذاة العجلة اBمامية والخلفية (من دون أحمال)

مواصفات اzطارات وضغط اzطار البارد

استهالك الوقود (الوضع العام)
استهالك الوقود (بسرعة ثابتة 90 كم / الساعة)

لتر / 100 كم
لتر / 100 كم

الوحدة البند

العجالت األمامية

العجالت اخللفية

اإلطار
اإلطار االحتياطي
ضغط اإلطار البارد

R16 205/55
R16 205/55

220/240 كيلو باسكال

زاوية ميل العجلة األمامية (كامبر)
زاوية ميل املسمار الرئيسي
زاوية الكاستر اخللفية
زاوية انفراج العجلة

زاوية ميل العجلة (كامبر)
زاوية انفراج العجلة

قيمة املواصفاتمواصفات محاذاة العجلة البند

ناقل احلركة األوتوماتيكي 1,5ناقل حركة يدوي 1,5
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رقم تعريف السيارة

رقم تعريف السيارة 

موقع رقم تعريف السيارة 

يوجد رقم تعريف السيارة يف عدة أماكن، غير أن 
على  السيارة  تعريف  رقم  لوجود  املعتادين  املكانني 

النحو التالي:
األمامي  الزجاج  من  األيسر  اجلانب  أسفل   -  1
على لوحة العدادات، وميكن رؤية رقم تعريف السيارة 

من اخلارج.

قائد  مقعد  حتــت  ــة  األرضــي فــرش  أســفــل   -  2
الــســيــارة، وميــكــن رؤيــتــه مــن خــالل حتــريــك املقعد 

للخلف وفتح فرش األرضية.

رقم مجموعة المحرك

ــى مجمع  ــحـــرك عــل ــم مــجــمــوعــة املـ ــ يـــوجـــد رق
االسطوانات بالقرب من أنبوب العادم وبجانب عجلة 

التوازن.



حتتفظ شركة JAC باحلق يف تعدل وتغيير دليل املستخدم لسيارة JAC S2 املعدلة من دون 
إخطار مسبق. وشاكرين لكم تفهمكم!
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