
شكًرا على اختياركم JAC! يسعدنا تقديم خدمات العناية
بالسيارة طوال رحلتك مع هذه السيارة الرائعة.

 وفًقا لمتطلباتك الخاصة، نضع نصب أعيننا تحسين درجة رضائك وخدماتنا الفنية
وكذلك تلبية جميع متطلباتك الشخصية الخاصة بالخدمات.

!JAC نشكرك على اختيارك سيارة
يسعدنا انضمامك إلى مالك سيارة JAC S3. ونقدر حًقا ثقتك ودعمك.

يختص هذا الدليل بجميع موديالت السيارة S3. لذلك فإن بعض األجهزة واملعدات املقدمة قد ال تتوفر يف موديل معني قمت بشرائه.
وحتى تتمتع بقيادة آمنة ومريحة لسيارتك اجلديدة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

وسوف تقدم لك مراكز خدمة بعد البيع املعتمدة من شركة JAC جميع اخلدمات الفعالة واملناسبة اخلاصة بسيارتك. وإذا كان لديكم أية أسئلة أو 
آراء أو اقتراحات، يرجى االتصال بنا يف أي وقت.

وحتتفظ شركة JAC بجميع احلقوق اخلاصة بتعديل هذا الدليل. وتخضع جميع محتويات الدليل للتغيير من دون إخطار مسبق. 
ونتيجة للتطوير املستمر يف جودة املنتج واملستوى التقني، تعمل الشركة على التطوير املستمر للمظهر والتصميم الداخلي واملواصفات الفنية 

للسيارات. قد ال تتوافق الصور والبيانات والتوضيحات املقدمة يف هذا الدليل مع الواقع الفعلي، كما أن األخطاء والتقصير وارد. ولذلك، رجاء تفهم 
موقفنا والتجاوز عن أي تقصير وعدم اعتباره سمة أساسية لتعامالتنا تستحق اتخاذ إجراءات قانونية. 



ينبغي التعامل مع هذا الدليل كجزء من سيارتك. إذا قررت بيع سيارتك، يرجى  تسليم جميع هذه الوثائق إلى 
املالك اجلديد.

معلومات المستخدم

االســـــــــم:

العنــــــوان:

رقم الهاتف:

صندوق بريدى:

تاريخ الشـــراء:

االســـــــــم:

العنــــــوان:

رقم الهاتف:

صندوق بريدى:

تاريخ الشـــراء:

المستخدم الثانىالمستخدم األول



تحذير:

قبل قراءة هذا الدليل، يرجى  إدراك ما يلي:

إن أمانك وأمان اآلخرين هو أولوية قصوى، لذلك من املسئوليات األساسية للمالك القيادة بأمان. يتضمن 
هذا الدليل العديد من العالمات التي لها الدالالت التالية:

يف حال عدم اتباعكم للتعليمات، هناك احتمال حقيقي أن تعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطر.  لذلك يرجى  االلتزام 
باملحتويات املذكورة يف التحذير.

يف حالة عدم اتباعك للتعليمات، هناك احتمال حقيقي أن 
تعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطر. لذلك يرجى االلتزام 

باملحتويات املذكورة يف التحذير.

املعلومات املذكورة أسفل هذه العالمة تشير لتعليمات احلماية 
البيئية أو توجيهات هامة.

تنبيه:ملحوظة:

تعني العالمة »ال تقم بذلك« أو »ال تسمح بحدوث ذلك«

ــى القائمــة  تعنــي أن هــذا التوصيــف غيــر مــزود بجميــع املوديــالت. إن املعــدة اخلاصــة باملوديــل الــذي قمتــم بشــراءه تعتمــد عل
املقدمــة بواســطة JAC أو كل مــوزع.



تعليمات خاصة

النقاط األساسية الخاصة بالصيانة

يرجــى مراجعــة متطلبــات الصيانــة اخلاصــة بالســيارة JAC S3 يف الفصــل الرابــع مــن هــذا الدليــل. كمالــك للســيارة، ســتتحمل 
مســئولية قــراءة طريقــة الصيانــة الصحيحــة املقدمــة بواســطة املصنــع بعنايــة. وســتحتاج خلدمــات صيانــة أفضــل وأشــمل، خاصــة 
يف حالــة قيــادة الســيارة يف بيئــة قاســية. وملعلومــات الصيانــة املطلوبــة للقيــادة يف البيئــات القاســية، يرجــى مراجعــة هــذا الفصــل.

احتياطات خاصة باستخدام السائل

يف حالة األضرار التي تصيب املحرك ونظام النقل نتيجة الستخدام وقود وزيت تشحيم غير مطابق، ال تقدم الشركة ضمان 
للجودة حتى خالل فترة الضمان. ويرجى التأكد من استخدام الوقود وزيوت التشحيم املطابقة.

يحظر إجراء تعديالت على السيارة حسب المراد

ال تعد املكونات املعدلة يف نطاق الضمان املقدم من املصنع.

قد تؤثر التعديالت على أمان ومتانة وكفاءة السيارة، لذلك ال حتاول عمل تعديالت على سيارتك حتت أي ظرف.

يحظر من دون تصريح مسبق عمل تعديالت أو ضبط أو فك املصدات األمامية واخللفية والرفرف والزجاج األمامي وأغطية 
اإلطارات وامللحقات أعلى السيارة وأغطية التهوية وما إلى ذلك. يومكن أن يؤثر انتهاك اللوائح املذكورة على أداء وسالمة نظام 

السيارة، مما قد يؤدي إلى حوادث أو يتسبب يف حريق أو أضرار للسيارة. وال يتحمل املصنع أية مسئولية لهذه العواقب. 



.JAC يرجى استخدام قطع الغيار األصلية المقدمة من شركة

· ما هي قطع الغيار األصلية المقدمة من شركة JAC؟
ــاج JAC للســيارة.  ــد إنت ــك املســتخدمة عن ــي تتوافــق مــع تل ــة املقدمــة مــن شــركة JAC القطــع الت ــار األصلي ــل قطــع الغي متث

ويضمــن تصميــم وفحــص هــذه القطــع حتقيــق أفضــل أمــان ممكــن للعمــالء.

· لماذا يجب استخدام قطع الغيار األصلية؟
مت تصنيــع قطــع الغيــار األصليــة املقدمــة مــن شــركة JAC وفــق إدارة صارمــة لإلنتــاج وأحــكام فحــص اجلــودة. إن العيــوب 
الناجمــة عــن اســتخدام قطــع غيــار مقلــدة أو مزيفــة أو مهربــة خــارج نطــاق الضمــان املقــدم بواســطة الشــركة، وال تتحمــل الشــركة 

أيــة مســئوليات نتيجــة لألضــرار التــي تســبب فيهــا هــذه القطــع للمنتجــات األخــرى املعتمــدة.

·  يرجى التحديد الصحيح واختيار شراء قطع غيار JAC األصلية. 
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المقصورة1- التشغيل

مؤشر مصباح الضباب األمامي *

مؤشر مصباح الضباب اخللفي *

مؤشر الضوء العالي

مؤشر وضع اجلليد *

مؤشر نظام الرحلة *

مؤشر الضوء املنخفض

مؤشر الصيانة

مؤشر االنعطاف

مؤشر حزام األمان اخلاص بقائد السيارة

إنذار ضغط زيت املحرك

مؤشر شحن وتفريغ البطارية

مؤشر الوسادة الهوائية

مؤشر نظام إنذار فرامل اليد والفرامل

مجموعة العدادات

مؤشر التحذير اخلاص بدرجة حرارة املياه 

مؤشر الضوء اجلانبي

مؤشر حزام أمان الراكب األمامي*

)ABS( مؤشر عطل نظام الفرامل املانع لالنغالق

)EPC( مؤشر عطل نظام فحص أداء املحرك

مؤشر مانع سرقة املحرك

مؤشر عادم املحرك

مؤشر حتذير ضغط اإلطار *

)ESC( مؤشر إيقاف تشغيل التحكم اإللكتروني يف ثبات السيارة

)ESC( مؤشر تشغيل التحكم اإللكتروني يف ثبات السيارة

مؤشر حتذير الوقود

)TCU( مؤشر عطل وحدة التحكم يف النقل األوتوماتيكي

مؤشر حتذير عطل نظام فحص ضغط اإلطار

مؤشر حتذير عطل نظام التوجيه املعزز الكهربي
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عداد دورات المحرك

“التاكومتــر”  املحــرك  دورات  عــداد  يعــرض 
 .)rpm( عــدد دورات املحــرك يف الدقيقــة
ويتــراوح نطــاق مؤشــر عــداد التاكومتــر مــن 0 
– 8000 دورة يف الدقيقــة، ويصــل املؤشــر إلــى 
املنطقــة احلمــراء عندمــا تتجــاوز عــدد دورات 

املحــرك يف الدقيقــة 6200 دورة.
وســيتآكل املحــرك بســهولة عندمــا ترتفــع عدد 

دورات املحــرك بشــدة.
وكلمــا انخفــض عــدد دورات املحــرك زادت 
ــب الظــروف. كفــاءة اســتخدام الوقــود يف أغل

وعندمــا يبــدأ املحــرك، يعــود مؤشــر عــداد 
التاكومتــر إلــى وضعــه األســفل. وال يشــير ذلك 

لوجــود عطــل.

عداد السرعة

الســيارة  ســرعة  الســرعة  عــداد  يعــرض 
الســاعة. يف  بالكيلومتــر 

 / كــم   220 هــو  للســرعة  األقصــى  احلــد 
الســاعة.

املنطقــة  إلــى  يصــل  املؤشــر  تــدع  ال   ●
يف  سيتســبب  ذلــك  ألن  احلمــراء، 

للمحــرك. بالغــة  أضــرار 

ملحوظة:
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المقصورة1- التشغيل

مؤشر ناقل الحركة *

يقــدم مؤشــر ناقــل احلركــة )GSI( مالحظــات 
خاصة باالستخدام االقتصادي لناقل احلركة 
للســيارة املجهــزة بناقــل حركــة يــدوي، وذلــك 
ــل اســتهالك  ــد الســيارة يف تقلي ملســاعدة قائ
الوقــود وحتســني ســلوك القيــادة االقتصاديــة. 
وســيعرض مؤشــر ناقــل احلركــة وضــع النقــل 
ــي تتوافــق مــع  ــة الت النموذجــي ووضــع احلرك
عــادات القيــادة املعتــادة حتت جميــع الظروف. 

ولــن تقــدم أي حــدود ألداء الســيارة.
وســيحدد مؤشــر ناقــل احلركــة وضــع احلركــة 
ــة  ــار وضــع احلرك النموذجــي وإشــارات الختي

األعلــى واألدنــى علــى واجهــة املســتخدم:
)1( عــرض النقــل: يتــم عــرض وضــع النقــل 

احلالــي والوضــع النموذجــي )ال يتــم العــرض 
عنــد النقــل للســرعة األعلــى واألدنــى، ويوضــح 
الرقــم وضــع النقــل احلالــي للســيارة، عنــد 
اســتخدام مؤشــر رفــع أو خفــض النقــل، ميثــل 

الرقــم املعــروض وضــع النقــل النموذجــي(.
النقــل  وضــع  يظهــر  ألعلــى:  النقــل   )2(
النموذجي ويقترح على قائد الســيارة االنتقال 

األعلــى. للوضــع 
)3( النقل ألدنى: يظهر وضع النقل النموذجي 
ويقتــرح علــى قائــد الســيارة االنتقــال للوضــع 

األدنى.

المقصورة1- التشغيل

● عندمــا يقــود قائــد الســيارة بطريقــة طبيعيــة ســيتم تنشــيط 
نظــام ناقــل احلركــة عنــد تلبيــة الشــروط التاليــة:

ــون  ــى وضــع التشــغيل “ON” وتك ــاح اإلشــعال إل - إدارة مفت

ــة. ســرعة يف الســيارة يف حــدود معين

- ال يكون ذراع نقل احلركة يف الوضع املحايد.

- ال يكون ذراع نقل احلركة يف وضع الرجوع للخلف.

- عــدم الضغــط علــى الفرامــل )عنــد النقــل للســرعة األعلــى 

فحســب(.

القابــض،  النقــل،  )نظــام  - عــدم وجــود عطــل باحلســاس 

وخالفــه(. اإللكترونــي،  اخلانــق  الصمــام  الســرعة، 

وعــدم  الرحلــة،  التحكــم يف  الســيارة يف وضــع  تكــون  - ال 

تنشــيط نظــام التحكــم اإللكترونــي يف ثبــات الســيارة ونظــام 

ــالق. ــع لالنغ ــل املان الفرام

- يــؤدي الضغــط علــى دواســة البنزيــن مــع عــدم الضغــط علــى 

دواســة القابــض إلــى تنشــيط مؤشــر نظــام ناقــل احلركــة، 

اســتهالك  لتوفيــر  املناســب  االقتــراح  النظــام  وســيقدم 

الوقــود ويســمح املعلومــات عــن االنتهــاء مــن عمليــة نقــل 

احلركــة.

ملحوظة:
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مقياس الوقود

يعــرض مقيــاس الوقــود كميــة الوقود التقريبية 
بخــزان الوقــود. ويكــون العــرض أكثــر دقــة عند 
قيــادة الســيارة علــى طــرق مســتوية، وقــد يقفز 
مؤشــر مقيــاس الوقــود بــني نقطتــني خــالل 
اســتخدام الفرامل أو زيادة الســرعة أو القيادة 
يف منعطفــات أو طــرق وعــرة ومــن ثــم يعــود 
لطبيعتــه عنــد عــودة الســيارة للطــرق الثابتــة.

ويعمــل العــرض عنــد تشــغيل مفتــاح اإلشــعال. 
وعندمــا يصــل املؤشــر للجــزء اخلــاص بوضــع 
االســتعداد ويضــيء مصبــاح التحذيــر اخلــاص 
بالوقــود، يجــب إعــادة التزود بالوقــود يف أقرب 
محطــة وقــود يف أســرع وقــت ممكــن لضمــان 

قيــادة الســيارة بشــكل طبيعــي.

● يقــدم مؤشــر ناقــل احلركــة املســاعدة يف القيــادة املوفــرة 
للوقــود، لذلــك يرجــى القيــادة حســب الوضــع الفعلــي.

- يرجــى جتاهــل أو الرجــوع إلــى املســاعدة بنظــام مؤشــر 

القيــادة يف  عنــد  اخلــاص  تقديــرك  وفــق  ناقــل احلركــة 

التاليــة: الظــروف 

- املنحنيــات والطــرق اجلبليــة واملنحــدرة والطــرق املغطــاة 

بالثلــوج واجلليــد، والطــرق الظــروف التــي تشــهد ظروًفــا 

معقــدة.

- عنــد القيــادة بالطــرق املزدحمــة داخــل املدينــة لفتــرات 

طويلــة بســرعات منخفضــة أو عنــد التغييــر املتكــرر لناقــل 

احلركــة.

- الطــرق اجلانبيــة والتقاطعــات وعنــد الكثافــات املروريــة 

املزدحمــة أو املواقــف األخــرى التــي قــد تشــوش علــى قائــد 

الســيارة.

- عطــل بنظــم أخــرى إلدارة املحــرك غيــر واردة يف احلــاالت 

املذكــورة عاليــه.

- االنــزالق اإلجبــاري عنــد القيــادة يف وضــع املحايــد وهــو 

محظــور بشــدة مــع الســيارات ذات احلقــن اإللكترونــي.

- الرجوع بالسيارة إلى اخللف.

ملحوظة:
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المقصورة1- التشغيل

مؤشر درجة حرارة المياه

املــاء درجــة  يعــرض مقيــاس درجــة حــرارة 
حــرارة ســائل تبريــد املحــرك عنــد تشــغيل 

اإلشــعال. مفتــاح 
ويجب أن يشــير مقياس درجة حرارة املاء إلى 
منتصف املؤشر عند تشغيل السيارة يف وضع 
طبيعــي. وعندمــا يصــل مؤشــر درجــة حــرارة 
املاء للنقطة الســابعة ويضيء مؤشــر التحذير، 
يشــير ذلك إلى أن درجة حرارة الســائل املبرد 
للمحــرك يتجــاوز القيمــة الطبيعيــة. ويجــب 
ــاف  ــم إيق ــن، ث ــى نحــو آم ــاف الســيارة عل إيق
وافحــص  املحــرك،  غطــاء  وافتــح  املحــرك، 
كميــة ســائل التبريــد وســير نقــل مضخــة املــاء. 

وإذا كان هنــاك عطــل بنظــام التبريــد، اتصــل 
مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة 

JAC لفحــص النظــام.

وبعــد إعــادة مــلء الوقــود وغلق مفتاح اإلشــعال 
يتحــرك مؤشــر كميــة الوقــود ببطــئ ليعــرض 

كميــة الوقــود اجلديــدة.

● عنــد بــدء تشــغيل الســيارة يتــم عــرض 

درجــة حــرارة امليــاه، ويجــب عندئــذ جتنــب 
ســرعة املحــرك الزائــدة أو درجة التحميل 

العالية.

تنبيه:

تحذير:
●  يحظــر فتــح غطــاء خــزان املــاء عندمــا 

يكــون املحــرك ســاخًنا. وإال، ســيندفع 
ســائل تبريــد املحــرك بســبب الضغــط 
املفاجــئ، ممــا قــد يتســبب يف اإلصابــة 
بحــروق. ولذلــك، يجــب عليــك فتــح 
غطــاء خــزان املــاء فقــط بعــد أن يبــرد 

املحــرك بشــكل كايف.

الوقــود  مســتوى  يكــون  عندمــا  الســيارة  قيــادة  جتنــب   ●
منخفــض بشــدة. فقــد يــؤدي قيــادة الســيارة حتــى نفــاد 

احلفــاز. باملحــول  وأضــرار  املحــرك  توقــف  إلــى  الوقــود 

بالرصــاص درجــة  بنزيــن غيــر معالــج  اســتخدام  يرجــى   ●
أعلــى. أو  أوكتــني 93 

ملحوظة:
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نبذة عن شاشة العرض

العــرض شاشــة LCD مصفوفــة  يســتخدم 
النقــاط 3,5 بوصــة.

بتوقيــت 24  الســاعة  تعــرض  الســاعة:   )1(
 +  MP5 بجهــاز والســيارة مجهــزة  ســاعة. 
ــد  ــي GPS. وعن ــد املواضــع العامل نظــام حتدي
إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل، يتم 

ــداد.  ــى الع ــث الوقــت عل ــا حتدي تلقائًي
وميكنــك ضبــط الوقــت يدوًيــا عندمــا ال تتــاح 
إشــارة نظــام حتديــد املواضــع GPS أو عندمــا 

ال تكــون الســيارة مجهــزة. وطريقــة اإلعــداد:
1- ادخــل إلــى القائمــة. 2- اختــر إعــدادات 
وقــت العــرض. 3- قــم بتغييــر الوقــت حســب 

املالحظــات. 

)متوســط  العــرض  معلومــات  العــرض:   )2(
اإلجماليــة  املســافة  الوقــود،  اســتهالك 
املقطوعــة(، واســتهالك الوقــود علــى املــدى 
والقائمــة. التحذيــر،  ومعلومــات  القصيــر، 

)3( املســافة اإلجماليــة: يكــون نطــاق املســافة 
ــم ~ 9,999,99  ــني0 ك ــة املقطوعــة ب اإلجمالي
كــم. وعنــد افتقــاد املســافة اإلجماليــة، تظهــر 

.”Err“ الشاشــة وجــود خطــأ
املســافة  تعــرض  اجلزئيــة:  املســافة   )4(
الســيارة  تقطعهــا  التــي  املســافة  اجلزئيــة، 
بعــد آخــر تصفيــر للشاشــة. وميكــن تشــغيلها 
يف القائمــة بالعــداد الفرعــي، أمــا بالنســبة 
لطريقــة تصفيــر العــداد:  قــم بالدخــول إلــى 
املــرور  معلومــات  ضبــط  إلعــادة  القائمــة 

املقطوعــة. املســافة  وضبــط 
بالعــداد وظيفــة احلفــظ التلقائــي للمســافة 
اجلزئيــة املقطوعــة. ففــي حالة إيقاف تشــغيل 
مفتاح اإلشــعال، ســيتم تلقائًيا تصفير املسافة 
اإلجماليــة، غيــر إنــه بعــد فصــل البطاريــة، 
ســيتم ضبــط املســافة اإلجماليــة تلقائًيــا. ويتم 
حتديــث واجهــة املســافة اجلزئيــة كل 0,1 كــم.

ويتــراوح نطــاق العــرض بــني 0 كــم إلــى 999,9 
كــم. وعنــد الوصــول للقيمــة القصــوى، يتــم 
ــة مــن  إعــادة حســاب عــرض املســافة اجلزئي

0,0 كــم.
النقــل: تعــرض الشاشــة وضــع  )5( عــرض 

بالســيارة. املســتخدم  النقــل 
ميكــن أن يعــرض عــداد موديــل الســيارة بناقــل 
 P، R، :احلركــة األوتوماتيكــي األوضــاع التاليــة
ــل الســيارة بناقــل حركــة  N، D، S، أمــا مودي
يــدوي فتعــرض وضــع النقــل احلالــي وتنبيهات 

خاصــة بالنقــل.
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المقصورة1- التشغيل

إعدادات شاشة العرض

االجتــاه،  هــذا  يف  املقبــض  بــإدارة  قــم   :D
ــر  ــى آخــر واجهــة بكمبيوت ــل إل وســيتم التحوي
الرحلــة، يف واجهــة القائمــة، وميكنــك التحــول 

ــة الســابقة.  ــد القائم ــى بن إل
Ñ: عنــد إدارة املقبــض إلــى هــذا االجتــاه، يتــم 
االنتقــال إلــى واجهــة كمبيوتــر الرحلــة التاليــة، 
ويف واجهــة القائمــة، ميكنــك التحــول إلــى بنــد 

القائمــة التالية.
OK: عنــد الضغــط علــى مفتــاح OK للدخول 

إلــى القائمــة، اختــر بنــد القائمــة أو ضبط.

معلومات كمبيوتر الرحلة

متوسط استهالك الوقود

يتــم عــرض متوســط اســتهالك الوقــود بـــ كم / 
لتر حيث تشــير إلى متوســط استهالك الوقود 
منــذ آخــر تصفيــر للذاكــرة. وستســاعدك هذه 
املعلومــات يف ضبــط عــادات القيــادة اخلاصــة 

بك لتحقيق اســتهالك الوقود املســتهدف.
ويتــم حتديــث الواجهــة كل 5 ثوانــي. وإن أردت 
الوقــود يف دورة  قيــاس متوســط اســتهالك 
قيــادة معينــة، قــم بإعــادة ضبــط معلومــات 
حســاب  بدايــة  قبــل  القائمــة  يف  القيــادة 

الذاكــرة. وتصفيــر  الوقــود  اســتهالك 

وعنــد مســح الســجل، وبعــد القيــادة ألقــل مــن 
100 متــر يتــم عــرض املســافة يف صــورة --- 
كــم / لتــر، بعــد اجتيــاز 100 متــر، متوســط 

اســتهالك الوقــود املقــدر.
وبعــد كل عمليــة إشــعال، يســتخدم متوســط 
اســتهالك الوقــود آخــر قيمــة مســجلة. ويف 
حالــة فصــل العــداد وتوصيــل البطاريــة، يعــاد 
ضبط متوســط اســتهالك الوقود إلى الصفر.
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النطاق

يســتخدم النطــاق يف عــرض مســافة الســفر 
ــوم  ــي. ويق ــود احلال ــا خــزان الوق ــي يغطيه الت
النظــام كل ثانيــة بحســاب نطاق املســافة، ويتم 

حتديــث الواجهــة كل 10 ثوانــي.
ويتــم حســاب نطــاق املســافة اســتناًدا إلــى 
اســتهالك الوقــود احلالــي، وبالتالــي فحســب 
ــة،  ــادة املختلف ــق، وأوضــاع القي ظــروف الطري
ســيظهر نطاق املســافة تغير موجب وعكســي، 
وســتختلف مســافة القيــادة الفعليــة، وبالتالــي 

ــة فحســب. تكــون القيمــة مرجعي

وعنــد إخفــاق حســاس الوقــود، تعــرض القيمــة 
ــث يعــرض نطــاق املســافة 50  ــم«، حي »--- ك

كــم بحــد أدنــى.

استهالك الوقود أثناء الرحلة

ــة  ــاء الرحل ــم حســاب اســتهالك الوقــود أثن يت
بحســب كــم / لتــر كوحــدة لعــرض متوســط 
اســتهالك الوقــود أثنــاء دورة القيــادة، ومــع كل 
دورة تســتغرق أكثــر مــن ســاعتني، يتــم تلقائًيــا 

مســح اســتهالك الوقــود أثنــاء الرحلــة.
الشاشــة  تعــرض  الســجل،  مســح  وبعــد 
اســتهالك الوقــود املقــدر أثنــاء الرحلــة عندمــا 
تقطــع الســيارة 100 متــر أو أقــل بعــد 100 متر 

مــن التحــرك يف وحــدة كــم / لتــر.

تختلــف  قــد  قيادتــك،  حســب طريقــة   ●
املســافة املقطوعــة بصــورة حــادة، وهــو 
نتيجــة حســاب الوقــت الفعلــي لكمبيوتر 

ــة. الرحل
مراعــاة  الســيارة  قائــد  علــى  يقتــرح 
فرملــة  وجتنــب  االقتصاديــة،  القيــادة 
الطــوارئ غيــر الضروريــة، ممــا يقلــل 
ويخفــض  الوقــود،  اســتهالك  مــن 
االنبعاثــات، ويزيــد كذلــك مــن املســافة 

املقطوعــة.

ملحوظة:
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مصابيح التحذير واإلضاءة

 – البطاريــة  وتفريــغ  شــحن  مؤشــر 
أحمــر

عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضع التشــغيل 
ــم  ــغ ث »ON”، يضــيء مؤشــر الشــحن والتفري
ينطفــئ بعــد بدايــة املحــرك. ويف حالــة إضــاءة 
املؤشــر بعــد أن يعمــل املحــرك، يشــير ذلــك 
لتوقــف نظــام الشــحن عــن شــحن البطاريــة.

ويتعــني عندئــذ فــورًا إيقــاف جميــع امللحقــات 
الكهربيــة التــي ال يلــزم تشــغيلها، مثــل الراديــو، 
ومكيــف الهــواء، ومصابيــح اإلضــاءة الداخليــة، 
وخالفــه. ويف الوقــت ذاتــه، يتعــني مراعاة عدم 
إيقــاف الســيارة، وإعــادة تشــغيل املحــرك حيث 
إن ذلــك سيســتهلك طاقــة البطاريــة بشــكل 
أســرع. ويرجــى االتصــال بأقــرب مركــز خدمــة 
ــع معتمــد مــن شــركة JAC لفحــص  ــد البي بع
نظام الشــحن والتفريغ يف أســرع وقت ممكن.

مصباح تحذير ضغط الزيت
أو  كاف  غيــر  الزيــت  يكــون ضغــط  عندمــا 
النظــام، ســيضيء مصبــاح حتذيــر  يتعطــل 
الطبيعيــة،  الظــروف  ويف  الزيــت.  ضغــط 
ســيضيء مصبــاح حتذيــر ضغــط الزيــت عنــد 
التشــغيل  إلــى وضــع  اإلشــعال  إدارة مفتــاح 

املحــرك. بــدء  بعــد  وينطفــئ   ”ON«
ويف حالة إضاءة مصباح التحذير بعد تشــغيل 
ــك  ــادة، يشــير ذل ــاء القي املحــرك أو أضــاء أثن
أن مســتوى زيــت املحــرك غيــر كايف أو وجــود 
أعطــال أخــرى. ويف هــذه احلالــة، ومــع مراعــاة 
عوامــل الســالمة، يتعــني إيقــاف الســيارة فــورًا 
وإيقــاف تشــغيل املحــرك لفحــص كميــة الزيــت 
بعــد االنتظــار لبضــع دقائــق. ويف حالــة عــدم 
كفايــة كميــة الوقــود، يتعــني التــزود بالكميــة 
ــت  املناســبة وإعــادة تشــغيل املحــرك. وإن كان

كميــة الزيــت غيــر كافيــة، أضــف كمية مناســبة 
مــن الزيــت وأعــد تشــغيل املحــرك. واتصــل 
مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة 

JAC لفحــص النظــام.

مصبــاح تحذيــر نظــام التوجيــه المعــزز 
الكهربــي – أحمــر، أصفــر

عندمــا تكــون هنــاك أعطــال خاصــة بنظــام 
مصبــاح  يضــيء  الكهربــي،  املعــزز  التوجيــه 
املؤشــر اخلــاص بــه عنــد تشــغيل املحــرك.

● قــد يــؤدي تشــغيل املحــرك عنــد إضــاءة 
إلــى  الزيــت  ضغــط  حتذيــر  مصبــاح 

باملحــرك. أضــرار 

ملحوظة:
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مؤشر عطل المحرك - أصفر
يعتبــر هــذا املؤشــر جــزءًا مــن نظــام الفحــص 
الذاتــي للســيارة ويســتطيع مراقبــة املشــكالت 
مفتــاح  إدارة  وعنــد  الســيارة.  محــرك  يف 
اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل »ON”، يضــيء 

املؤشــر ويختفــي بعــد تشــغيل املحــرك.
وعندمــا يضــيء املؤشــر أثنــاء القيــادة أو ال 
يضــيء عنــد وضــع التشــغيل »ON”، يرجــى 
االتصــال مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 

JAC لفحــص الســيارة.

مؤشر مصباح الضوء العالي - أزرق
يضــيء املؤشــر عنــد تشــغيل مصابيــح الضــوء 
عبــر  التحذيــر  إشــارات  ترســل  أو  العالــي 

مصابيــح الضــوء العالــي.

مؤشــر مصبــاح الضــوء المنخفــض – 
ــر أخض

يضــيء هــذا املؤشــر عنــد تشــغيل مصبــاح 
املنخفــض. الضــوء 

مصباح الضباب األمامي – أخضر *
يضــيء هــذا املؤشــر عنــد تشــغيل مصابيــح 

األماميــة. الضبــاب 

مصباح الضباب الخلفي – أصفر
يضــيء هــذا املؤشــر عنــد تشــغيل مصابيــح 

الضبــاب اخللفيــة.

مصباح االنعطاف - أخضر
أو  احلــارة  لتغييــر  إشــارة  توجيــه  عنــد 
االنعطــاف، يومــض مصبــاح االنعطاف لليســار 
أو اليمــني علــى لوحــة العــدادات. ويف حالــة 
عــدم إضــاءة املصبــاح أو أومــض علــى نحــو 
ــى اإلطــالق، يشــير  ــم يضــيء عل متســارع أو ل
ذلــك لوجــود عطــل يف نظــام اإلشــارات، ويجب 
البيــع  بعــد  عليــك االتصــال مبركــز خدمــة 
املعتمــد مــن شــركة JAC لإلصــالح يف أســرع 

وقــت ممكــن. 

موصــالت  فصــل  أو  إدخــال  عنــد   ●
مبنافــذ مفتــاح التحكــم بنظــام التوجيــه 
الكهربــي، يرجــى فصــل مصــدر الطاقــة 
أوالً لتجنــب اإلضــرار مبفتــاح التحكــم.

ملحوظة:
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وإال، لــن يتمكــن قــادة الســيارات اآلخريــن مــن 
رؤيــة اإلشــارات التــي ترســلها.

يومــض مؤشــر االنتظــار عنــد الضغــط علــى زر 
مصبــاح االنتظار. 

مؤشر مصباح االنتظار – أخضر
املؤشــر عنــد تشــغيل مصبــاح  يضــيء هــذا 

االنتظــار.

ونظــام  اليــد  فرامــل  عطــل  مؤشــر 
أحمــر  – الفرامــل 

مفتــاح  يكــون  عندمــا  املؤشــر  هــذا  يضــيء 
اإلشــعال يف وضــع التشــغيل »ON” أو وضــع 
حتريــر  عنــد  ويختفــي   ،”START“ البــدء 

املحــرك. بــدء  بعــد  االنتظــار  فرامــل 

ويف حالــة إضــاءة مصبــاح املؤشــر يف أي وقــت 
آخــر، قــم بتهدئــة الســرعة وقيادة الســيارة إلى 

منطقــة آمنــة إليقافها.
اســطوانة  يف  الزيــت  كميــة  تكــون  وعندمــا 
الفرامل الرئيســية غير كافية، يضيء املؤشــر. 
وبعــد إضافــة كميــة كافيــة مــن ســائل الفرامــل 
يتوافــق مــع اللوائــح اخلاصــة بســائل فرامــل 
الســيارة )DOT4(، يف حالــة اختفــاء ضــوء 
املؤشــر وعــدم ظهــور أي عيــوب أخــرى، قــم يف 
احلــال بقيــادة الســيارة بحــذر واجتــه إلى مركز 
خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC لفحصها. 
ويف حالــة عــدم اختفــاء ضــوء املؤشــر، ولــم تزل 
هنــاك أعطــال أخــرى، يحظــر قيــادة الســيارة. 
ــى مركــز  واســتخدم شــاحنة لنقــل الســيارة إل
خدمــة بعــد البيــع املعتمد مــن JAC لإلصالح.

تحذير:
ــادة الســيارة عندمــا يضــيء  ● يحظــر قي

مؤشــر عطــل نظــام الفرامــل. حيــث 
يشــير ذلــك إلــى عطــل بنظــام الفرامــل 

بالســيارة.
● مــن اخلطــر قيــادة الســيارة عنــد وجــود 

أعطــال بنظــام الفرامــل، وقــد حتــدث 
حــوادث تصــادم تســبب يف إصابــات 

بشــرية.
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مصباح حزام األمان الرئيسي – أحمر
عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
»ON”، يف حالــة عــدم إحــكام ربــط حــزام 
ســيومض  الســيارة،  بقائــد  اخلــاص  األمــان 
ــاح إلــى أن يرتــدي قائــد الســيارة حــزام  املصب

األمــان.

مصبــاح حــزام األمــان الخــاص بالراكــب 
األمامــي – أحمــر *

عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
»ON”، يف حالــة عــدم إحــكام ربــط حــزام 
األمــان اخلــاص بالراكــب األمامــي، ســيومض 
األمامــي  الراكــب  يغــادر  أن  إلــى  املصبــاح 

الســيارة أو يرتــدي حــزام األمــان.

مؤشر الوسادة الهوائية – أحمر 
عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال بالســيارة إلــى وضع 
التشــغيل »ON”، أو بعــد بــدء املحــرك، يضــيء 
مؤشــر الوســادة الهوائيــة )SRS(، ويســتمر يف 
الوميــض ملــدة 6 ثوانــي، ثــم يختفــي، وهــو مــا 
يشــير إلــى جاهزيــة نظــام الوســادة الهوائيــة. 

وضــع  إلــى  التشــغيل  مفتــاح  إدارة  وعنــد 
يضــيء  املحــرك،  بــدء  أو   ”ON« التشــغيل 
مؤشــر الوســادة الهوائية، ويســتمر يف اإلضاءة 
بعــد الوميــض ملــدة 6 ثوانــي، أو يســتمر يف 
اإلضــاءة أثنــاء القيــادة أو يومــض ويختفــي مــن 
حــني آلخــر، ويشــير ذلــك إلــى عدم عمــل نظام 
الوســادة الهوائيــة بالشــكل املــالءم. وعندهــا 
يرجــى االتصــال مبركــز خدمــة بعــد البيــع 

املعتمــد مــن JAC لفحــص النظــام.

تحذير:
● إذا أهملــت ظاهــرة تشــغيل / إيقــاف 

حالــة  يف  الهوائيــة،  الوســادة  مؤشــر 
الوســادة  نظــام  يف  أعطــال  وجــود 
ذلــك  يــؤدي  أن  ميكــن  الهوائيــة، 

بالغــة. إلصابــات 
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ــر عطــل نظــام الفرامــل  مصبــاح تحذي
ــر ــالق )ABS( - أصف ــع لالنغ المان

عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
ــر عطــل نظــام  ــاح حتذي »ON”، يضــيء مصب
الفرامــل املانــع لالنغــالق )ABS( وســيختفي 
ــى اســتكمال  ــا يشــير إل ــي، وهــو م ــد 3 ثوان بع
املانــع  الفرامــل  لنظــام  الذاتــي  الفحــص 

لالنغــالق ABS وعملــه يف الوضــع املعتــاد.
وعندمــا يســتمر مصبــاح التحذيــر يف اإلضــاءة 
أو يضــيء أثنــاء القيــادة أو عــدم إضاءتــه عنــد 
وضــع مفتــاح اإلشــعال علــى وضــع التشــغيل 
»ON”، يشــير ذلــك إلــى وجــود عطــل يف نظــام 
ــع لالنغــالق. ويف هــذه اللحظــة،  الفرامــل املان
يعمــل نظــام الفرامــل العــادي بشــكل معتــاد، 
غيــر أن، نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق ال 
االتصــال  احلــال،  عليــك يف  ويتعــني  يعمــل. 
 JAC مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

لفحــص الســيارة يف أقــرب وقــت ممكــن.

مصبــاح مؤشــر تحذيــر درجــة حــرارة 
المــاء – أحمــر

عندمــا يضــيء ضــوء مؤشــر التحذيــر اخلــاص 
بدرجــة حــرارة املــاء، يشــير ذلــك إلــى جتــاوز 
درجــة حــرارة ســائل التبريــد القيمــة املعتــادة. 
ويجــب إيقــاف الســيارة علــى نحــو آمــن، افتــح 
غطــاء املحــرك وافحــص كميــة ســائل التبريــد 
وســير نقــل مضخــة املــاء. وإذا كان هناك عطل 
بنظــام التبريــد، اتصــل مبركــز خدمــة بعــد 

البيــع املعتمــد مــن JAC لفحــص النظــام.

تحذير:
● يف حالــة اســتمرار إضــاءة مصباح نظام 

الفرامــل املانــع لالنغــالق أثنــاء القيــادة، 
يوجــد مشــكلة يف النظــام. ويف هــذه 
باالنغــالق  العجــالت  تقــوم  اللحظــة، 
بشــكل أســرع أثنــاء اســتخدام الفرامــل، 
لذلــك  للســيارة.  دوران  يحــدث  وقــد 
يرجــى االتصــال مبركــز خدمــة بعــد 
البيــع املعتمــد مــن JAC للفحــص يف 

أقــرب وقــت ممكــن.
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مؤشر عادم المحرك – أصفر
يعــد هــذا املؤشــر جــزءًا مــن نظــام الفحــص 
عــادم  انبعاثــات  حالــة  ويراقــب  الداخلــي 

الســيارة.
وعندمــا تتعــرض األجزاء املتعلقــة بنظام العادم 
لعيــوب أو ال يعمــل نظــام العــادم بشــكل طبيعــي 
ممــا يتســبب يف نتائــج غيــر منوذجيــة لضبــط 
ــد إدارة  ــادم، ســيضيء مؤشــر العطــل. وعن الع
 ،”ON« ــى وضــع التشــغيل ــاح اإلشــعال إل مفت
بــدء  بعــد  ثــم ينطفــئ  يضــيء هــذا املؤشــر 

تشــغيل املحــرك.
وعندمــا يضــيء هــذا املصبــاح، أو ال ينطفــئ 
خــالل القيــادة، يشــير ذلــك لعــدم اســتقرار 
وضــع الســيارة ونظــام العــادم الــذي يتجــاوز 
ــا وفــق نظــام التحكــم يف  ــر املســموح به املعايي
االنبعاثــات. ويف هــذه احلالــة، ســتعمل الســيارة 
بشــكل طبيعــي، غيــر أنــه يتعني عليــك االتصال 
مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة 

JAC لفحــص العيــوب يف أســرع وقــت ممكــن، 
ألن القيــادة لفتــرات طويلــة قــد تتســبب يف 
أضــرار بالغــة لألجــزاء امليكانيكيــة املتعلقــة 
بالتحكــم يف انبعاثــات العــادم وتســوء حالــة 

ــادم. ــن الع ــات م االنبعاث

مؤشر تحذير الوقود – أصفر
عندمــا تكــون كميــة الوقــود املتبقيــة يف خــزان 
ــر  ــة، يضــيء مؤشــر التحذي ــر كافي الوقــود غي
اخلــاص بكميــة الوقــود. ويجــب عليــك التــزود 
بالوقــود يف أســرع وقــت ممكــن. وعنــد إضــاءة 
مؤشــر التحذيــر بكميــة الوقــود أو انخفــض 
ــؤدي  ــد ي ــود عــن الوضــع »E”، ق مســتوى الوق
االســتمرار يف قيــادة الســيارة لتوقــف املحــرك 

وأضــرار باملحــول احلفــاز.

التحكــم فــي  مؤشــر عطــل وحــدة 
)TCU( األوتوماتيكــي  النقــل 

يضــيء هــذا املؤشــر فقــط يف حالــة جتهيــز 
نظــام النقــل األوتوماتيكــي بوحــدة حتكــم يف 
النقــل األوتوماتيكــي )TCU( ووجــود عطــل يف 
نظــام النقــل. ويف حالــة إضــاءة مؤشــر عطــل 
ــاء  ــي أثن ــل األوتوماتيك ــم يف النق وحــدة التحك
القيــادة، اتصــل فــورًا مبركــز خدمــة بعــد البيــع 

املعتمــد مــن JAC لفحــص النظــام.
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المقصورة1- التشغيل

غيــر  اإلطــار  ضغــط  تحذيــر  مؤشــر 
* أصفــر   – الطبيعــي 

يف املعتــاد، يضــيء هــذا املصبــاح للتحذيــر يف 
حالــة الضغــط العالــي أو املنخفــض أو ارتفــاع 
عندمــا  ويومــض  اإلطــارات،  حــرارة  درجــة 
يوضــح حــدوث تســرب ســريع يف اإلطــارات. 
 JAC ويرجــى االتصــال مبركــز خدمــة مبيعــات

املعتمــد لفحــص اإلطــارات.

ــة  ــام مراقب ــل نظ ــر عط ــاح تحذي مصب
ــر * ــار – أصف ــط اإلط ضغ

ــى  ــاح إل ــذا املصب تشــير اإلضــاءة املســتمرة له
الطاقــة  وانخفــاض  بالنظــام،  عطــل  وجــود 

باحلســاس، ويف هــذه احلالــة يرجــى االتصــال 
 JAC مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

لفحــص النظــام.

مؤشر نظام الرحلة – أبيض، أخضر *
عند الضغط على مفتاح التحكم الرئيســي يف 
الرحلــة علــى عجلــة القيــادة، يومــض املصبــاح 
األبيــض ليذكــرك بتشــغيل وظيفــة الرحلــة. 
ــط  ــد الضغ ــة، بع ــد إعــداد أوضــاع الرحل وعن
علــى زر اإلعــداد »SET / -” يضــيء املصبــاح 
األخضــر، وتدخــل الســيارة يف وضــع الرحلــة.

فــي  اإللكترونــي  التحكــم  مؤشــر 
* أصفــر   –  )ESC( الســيارة  ثبــات 

يضــيء ضــوء مؤشــر التحكــم اإللكترونــي يف 
ثبــات الســيارة )ESC( عندمــا يكــون مفتــاح 
اإلشــعال يف وضع التشــغيل “ON”، ثم يختفي 
 ،ESC بعــد ثــالث ثوانــي. وعنــد تنشــيط نظــام
يقــوم مبراقبــة حالــة القيــادة. ويظل املؤشــر يف 
وضــع اإليقــاف أثنــاء وضــع القيــادة الطبيعــي. 
ويف حــاالت أوضــاع القيــادة علــى أرضية لزجة 
أو اجلــر املنخفــض، يعمــل نظــام التحكــم يف 
ثبــات الســيارة، ويومــض املؤشــر يف احلــال 
ليوضــح عمــل النظــام. ويف حالــة تعطــل نظــام 
التحكــم يف ثبــات الســيارة، يف املعتــاد يضــيء 
مصبــاح املؤشــر. وعندهــا يرجــى االتصــال 
مبركــز خدمــة املبيعــات املعتمــد مــن JAC أو 

محطــة اخلدمــة لفحــص النظــام.
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مؤشــر توقــف نظــام التحكــم فــي 
– أصفــر *  ESC OFF الســيارة  ثبــات 

الضغــط علــى زر ESC OFF يضــيء  عنــد 
مؤشــر إيقــاف نظــام التحكــم يف ثبات الســيارة، 
ممــا يوضــح تعطيــل نظــام التحكــم يف ثبــات 

.ESC الســيارة

مؤشر التذكير بالصيانة – أحمر
تبلــغ القيمــة املبدئيــة للصيانــة 1000 كــم أو 90 
يــوم. وبعــد إعــادة الضبــط، يتــم تلقائًيــا ضبــط 
قيمــة الصيانــة إلــى 5000 كــم أو 180 يــوم. 
وعندمــا تقتــرب مــدة الصيانــة مــن االنتهــاء، 
يظهــر رمــز مفــك عنــد تشــغيل مفتــاح اإلشــعال 
وذلــك لتذكيــر قائــد الســيارة بصيانــة الســيارة.

مؤشر وضع الجليد – أصفر *
عنــد الضغــط علــى زر وضــع اجلليــد علــى 
لوحــة التشــغيل، يبــدأ وضــع اجلليــد، يضــيء 
املؤشــر. ويف هــذا الوضــع، تبــدأ الســيارة يف 
ــي أو حتــى يف وضــع النقــل  وضــع النقــل الثان
الثالــث، ويقل خــرج الطاقة، وينخفض احتمال 
انــزالق اإلطــارات علــى طبقة اجلليــد الناعمة.

مؤشر مانع سرقة المحرك – أصفر
عندمــا يكــون املفتــاح يف وضع إيقاف التشــغيل 
»OFF”، يومــض مصبــاح املؤشــر كل 5 ثوانــي. 
ومــن خــالل إدارة املفتــاح إلــى وضــع التشــغيل 
“ON”، يف حالــة جنــاح تشــغيل نظــام مانــع 
الســرقة، ينطفــئ املؤشــر ويحتفــظ يف وضــع 
إيقــاف التشــغيل، ويف حالــة عــدم تشــغيل نظام 
مانــع الســرقة، يومــض املؤشــر كل 0,5 ثانيــة، 
ــذ، يرجــى  ــن تشــغيل الســيارة. وعندئ وال ميك

االتصــال بفنــي صيانــة لفحــص النظــام.

● ميكــن إعــادة ضبــط معلومــات الصيانــة 
يف القائمــة.

ملحوظة:
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الفتح والقفل1- التشغيل

المفتاح

استخدام المفتاح

عنــد شــراء الســيارة، يتــم تقــدمي مفتاحــني 
املفتــاح يف  اســتخدام  وميكــن  الســيارة.  مــع 
فتــح وغلــق الســيارة بواســطة جهــاز التحكــم 
ــاح اآلخــر  ــد. ويرجــى االحتفــاظ باملفت عــن بع
يف مــكان آمــن واســتخدامه كمفتــاح احتياطــي 
يف حالــة القفــل علــى املفتــاح األصلــي داخــل 
 )A( الســيارة. ولفتــح املفتــاح، اضغــط علــى زر
لتحريــر املفتــاح، ولغلــق املفتــاح أوتوماتيكًيــا، 

اضغــط زر التحريــر لغلــق املفتــاح يدوًيــا.

كود المفتاح

ســوف تســتلم بطاقــة بالســتيكية حتتــوي علــى 
كلمــة مــرور عنــد اســتالم املفاتيــح. ويف حالــة 
عمــل مفاتيــح جديــدة حــال فقــدان مفاتيحــك 
األصليــة، ســوف حتتــاج لتقدمي هــذه البطاقة. 
وبهــدف تأمــني الســيارة، ننصحــك باالحتفــاظ 

بالكــود يف مــكان آمــن بعــد شــراء الســيارة.

اإللكترونيــة  املكونــات  علــى  للحفــاظ   ●
يرجــى  بعــد،  عــن  التحكــم  مبفتــاح 
االحتفــاظ باملفاتيــح بعيــًدا عــن ضــوء 
احلــرارة  ودرجــات  املباشــر  الشــمس 

والرطوبــة. املرتفعــة 
ــاع أو  ــح مــن ارتف ــب إســقاط املفاتي ● جتن

ــة عليهــا. ــات ثقيل وضــع كائن
● يحظــر طــي املفتــاح مــن دون الضغــط 
علــى زر التحريــر وإال ســيتعرض املفتــاح 

للتلــف.
● جتنــب وضــع املفتــاح مــع مــواد معدنيــة 

ــاح. ــة لتجنــب تعطــل املفت أو صلب

ملحوظة:

● ألغــراض األمــان، ننصحــك بعمــل املفاتيــح 

ــع املعتمــد مــع  ــد البي ــة بع ــز خدم يف مرك
JAC واســتخدام املفاتيــح املعتمــدة مــن 

.JAC شــركة

تنبيه:
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استبدال البطارية
عندمــا تضعــف بطاريــة جهــاز التحكــم عــن 
بعــد، قــد حتتــاج إلــى الضغــط علــى الــزر عــدة 
مــرات عنــد الفتــح أو اإلغــالق، ويف الوقــت 

ــن يعمــل كذلــك ضــوء املؤشــر.  ــه ل ذات
ــت  ــة يف أســرع وق ــاج الســتبدال البطاري وحتت

ممكــن.

خطوات االستبدال:
1- قــم بنــزع غطــاء التغطيــة يف الواجهــة 
األماميــة ملفتــاح التحكــم عــن بعــد، 

وأخــرج جهــاز اإلرســال.
اإلرســال  جهــاز  غطــاء  بفتــح  قــم   -2
بعنايــة، واســتخرج البطاريــة القدمية 
وثبــت اجلديــدة. وتأكــد مــن تشــابه 
ــة )القطــب املوجــب  أقطــاب البطاري

إلــى أعلــى(.
3- قــم بتثبيــت غطــاء جهــاز اإلرســال 
وتأكــد مــن إحــكام غلقــه ملنــع تســرب 

ــاء. امل

4-  ضع جهاز اإلرسال يف مفتاح التحكم 
عــن بعد، وثبت لوح التغطية.

5- قــم باختبــار تشــغيل جهــاز اإلرســال. 
أو  الفتــح  زر  علــى  الضغــط  وعنــد 
 ،LED اإلغــالق، إذا أومــض مؤشــر
يعنــي ذلــك أن جهــاز اإلرســال يعمــل 

ــادي. بشــكل اعتي

تحذير:
●  حتــى إن كنــت ســتغادر الســيارة لفتــرة 

مفتــاح  إخــراج  مــن  تأكــد  قصيــرة، 
اإلشــعال وحملــه معــك.

مبفردهــم  األطفــال  تــرك  يحظــر   ●

واملفتــاح داخــل الســيارة، فقــد يتســبب 
ــزة  ــل يف تشــغيل املحــرك أو أجه الطف
يف  يتســبب  وقــد  األخــرى  التحكــم 
حتــرك الســيارة. وقــد يتعــرض الطفــل 
أو أشــخاص آخريــن إلصابــات بالغــة 

نتيجــة لذلــك.
يحظــر ســحب مفتــاح اإلشــعال إلــى   ●

أن تتوقــف الســيارة متاًمــا، وإال فقــد 
يســتهدف بشــكل عــارض جهــاز إغــالق 
ــادة ممــا يســبب يف تعطــل  ــة القي عجل

ــه. التوجي
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الفتح والقفل1- التشغيل

المفتاح الذكي *

كل ســيارة مجهــزة مبفتاحــني ذكيــني )باللونــني 
األبيــض واألســود(.

عملية استبدال بطارية المفتاح 
الذكي

1- الوضع املبدئي

ــى كمــا هــو  ــة ألعل 2- اســحب غطــاء البطاري
غطــاء  وســيميل   ،17-1 بالشــكل  موضــح 

قليــالً. البطاريــة 

ينبغــي  البطاريــة،  اســتبدال  عنــد   ●
مراعــاة جتنــب مالمســة لوحــة الدائــرة. 
مــن  تنتقــل  قــد  الســاكنة  فالكهربــاء 
جســمك إلــى لوحــة الدائــرة ممــا يتلــف 

اإلرســال. جهــاز 
● ال تلمــس الوجهــني املســطحني للبطاريــة 

بأصابعــك وإال ســيقل عمــر البطاريــة.
البطاريــات املســتعملة ضــارة بالبيئــة.   ●
ويرجــى اتبــاع اللوائــح املحليــة اخلاصــة 
مــن  للتخلــص  املنتجــات  بتدويــر 
بإرســال  قــم  ثــم  التالفــة.  البطاريــات 
إلــى  والقدميــة  التالفــة  البطاريــات 
وال  لهــا.  املخصصــة  التجميــع  مواقــع 
املنــزل. قمامــة  مــع  البطاريــات  تضــع 

ملحوظة:
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3- افتح الشق املوجود يف غطاء البطارية.

ملنــع  البطاريــة  غطــاء  بهــدوء  اســحب   -4
بســرعة. الســقوط  مــن  البطاريــة 

واســتبدال  البطاريــة  غطــاء  فتــح  يتــم   -5
البطاريــة، واتبــع اخلطــوات عكــس املذكــور 

لتركيبهــا. عاليــه 

خطوات سحب الشفرة الميكانيكية
1- افتــح يف البدايــة غطــاء البطاريــة باإلشــارة 
املفتــاح  بطاريــة  اســتبدال  »خطــوات  إلــى 

الذكــي«.

تحذير:
● يحظــر دفــع غطــاء البطاريــة إلــى وضــع 

املفتــاح الذكــي يف حالــة عــدم تثبيــت 
غطــاء البطاريــة. وإال، ســيعلق غطــاء 

ــة. البطاري
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الفتح والقفل1- التشغيل

2- انزع سن الشفرة امليكانيكية.

3- أزل السن امليكانيكي.
اتبــع اخلطــوات املذكــورة عاليــه لعكــس   -4

عمليــة التثبيــت.

مفتاح التحكم عن بعد
ميكن فتح الســيارة من دون اســتخدام املفاتيح 
امليكانيكية باســتخدام مفتاح التحكم عن بعد، 

وذلــك مــن خالل اخلطــوات التالية:

القفل عن بعد:
1- قــم بإغــالق جميــع األبــواب )مبــا يف 

ذلــك مقصــورة األمتعــة(.
2- اضغــط علــى زر  علــى املفتــاح 

الذكــي يف إطــار النطــاق املعــني.
3- يتــم قفــل جميــع األبواب )مبــا يف ذلك 
مقصــورة األمتعــة( يف نفــس الوقــت، 
وتومــض مفاتيح إشــارة االنعطاف يف 
ــه، ويصــدر صــوت يظهــر  الوقــت ذات

أن الســيارة يف وضــع اإلنــذار.

● يف حالــة إغــالق جميــع األبــواب باســتثناء 

تتمكــن  لــن  األمامــي،  األيســر  البــاب 
القفــل. الســيارة مــن أداء وظيفــة 

● باإلضافــة إلــى البــاب األيســر األمامــي، 

يف حالــة عــدم إغــالق أي بــاب، ســتفعل 
لــن  إنــه  غيــر  القفــل،  وظيفــة  الســيارة 
تدخــل الســيارة يف وضــع التحصــني. أمــا 
عنــد إغــالق جميــع األبــواب، يتــم تنشــيط 

وضــع التحصــني.

تنبيه:
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الفتح باستخدام مفتاح التحكم عن بعد
1- يف إطــار نطــاق معــني، اضغــط بهــدوء 
علــى زر مفتــاح الفتــح  علــى املفتــاح 

الذكي.
2- يتــم فتــح جميــع األبــواب )مبــا يف ذلــك 
مقصــورة األمتعــة( يف نفــس الوقــت، 
ويومــض مصبــاح إشــارة االنعطــاف 
مرتــني لإلشــارة إلــى حتريــر حتذيــر 

الســيارة.

النتيجة:
املفتــاح  علــى  بهــدوء  اضغــط    -1
املحــدد. النطــاق  إطــار  يف  الذكــي 

االنعطــاف  مصابيــح  إضــاءة  يتــم   -2
لليمــني واليســار ثــالث مــرات، ثــم 
تومــض مصابيــح االنعطــاف ثــالث 
ومضــات بينمــا ينطلــق صــوت رنــني 

مــرات. ثــالث 

رفع وخفض النوافذ باستخدام مفتاح 
التحكم عن بعد

1- إغــالق جميــع األبــواب )مبــا يف ذلــك 
مقصــورة األمتعــة(.

2- يف إطــار النطــاق املحــدد، اضغــط 
علــى زر القفــل  علــى املفتاح الذكي 

بهــدوء.
ــواب )مبــا يف  ــع األب 3- ســيتم قفــل جمي
نفــس  ذلــك مقصــورة األمتعــة( يف 
الوقــت، وينطلــق صــوت رنــني يظهــر 

دخــول الســيارة وضــع التحذيــر.
4- يف إطــار النطــاق املحــدد، احتفــظ 
بالضغــط علــى مفتــاح القفــل  على 
املفتــاح الذكــي. وعندمــا يرتفــع زجــاج 
النافــذة، توقــف عــن الضغــط علــى 
القفــل  وســيرتفع زجــاج  مفتــاح 

ــا ألعلــى. النافــذة تلقائًي

● يف حالــة عــدم فتــح البــاب خــالل 30 ثانية، 

ســيتم تلقائًيــا قفــل جميع األبــواب )مبا يف 
ذلك مقصــورة األمتعة(.

تنبيه:
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الفتح والقفل1- التشغيل

قفل الباب
قفل وفتح األبواب األمامية 

باستخدام المفتاح

لقفــل األبــواب باســتخدام مفتاح من اخلــارج، قم 
بإدخــال املفتــاح وإدارتــه عكــس عقــارب الســاعة، 
وبالتالــي يتــم قفــل األبــواب األربعــة. ولفتــح 
األبــواب، قــم بــإدارة املفتــاح يف اجتــاه عقــارب 

الســاعة ثــم اســحب مقبــض البــاب للخــارج.

● أثنــاء عمليــة التحكــم عــن بعــد يف النافــذة، 

ميكنــك الضغــط علــى أي زر علــى املفتــاح 
الذكــي إليقــاف زجــاج النافــذة. وباإلضافة 
لذلــك، ميكنــك معــاودة الضغــط علــى زر 
القفــل  علــى املفتــاح الذكــي الســتكمال 

أمــر النافــذة.

تنبيه:

● عنــد مغــادرة الســيارة، قــم بإغــالق جميــع 
األبــواب واحتفــظ باملفتــاح معــك.

ــاح،  ــواب باســتخدام املفت ● عنــد إغــالق األب
الســرقة  مانــع  نظــام  تشــغيل  ال ميكــن 

بالســيارة. اخلــاص 

تنبيه:

تحذير:
ــاح اإلشــعال إلــى وضــع  ● عنــد إدارة مفت

مفتــاح  يعمــل  لــن   ،ON أو   ACC
التحكــم عــن بعــد بالشــكل املطلــوب.

األبــواب  قفــل  محــرك  تشــغيل  بعــد   ●

األربعــة، ميكــن اســتخدام التحكــم عــن 
بعــد يف النافــذة.

● عندما تكون السيارة يف وضع التعشيق 

املحايــد، ال ميكــن أداء وظيفــة التحكــم 
عــن بعد.
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مــن  األماميــة  األبــواب  وفتــح  إغــالق 
المفتــاح اســتخدام  دون 

يف البدايــة، قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى 
وضــع القفــل »LOCK«، وقــم بإخــراج املفتــاح، 
ثــم اضغــط علــى زر غلــق املقبــض، واســحب 
مقبــض البــاب اخلارجــي، وأغلــق األبــواب حتى 

يتــم قفلهــا.

زر التحكم في قفل الباب المركزي

ــاب املركــزي  يســتطيع زر التحكــم يف قفــل الب
املوجــود يف بــاب قائــد الســيارة قفــل األبــواب 
األربعــة. عنــد الضغــط على مقدمة زر التحكم 
وعنــد  األربعــة،  األبــواب  قفــل  يتــم  ألســفل 
الضغــط علــى مؤخــرة الــزر ألســفل يتــم فتــح 

األبــواب.

● عندمــا يتــم إغــالق األبــواب بهذه الطريقة، 

لــن يتــم تشــغيل نظام مانع الســرقة.
● عندمــا يتــم قفــل األبــواب بهــذه الطريقــة، 

احتــرس مــن عــدم تــرك املفتــاح داخــل 
الســيارة.

● عندمــا يكــون زر قفــل البــاب يف وضــع 

الفتــح، ميكــن فتــح األبــواب مباشــرة مــن 
خــالل فتــح املقبــض مــن الداخــل وميكــن 
فتحــه كذلــك مباشــرة باســتخدام املقبــض 

مــن اخلــارج.

تنبيه:
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نظــام قفــل البــاب باســتخدام جهــاز 
التحكــم عــن بعــد

تشــغيل نظــام قفــل البــاب باســتخدام جهــاز 
التحكــم عــن بعــد

قفــل األبــواب أو فتحهــا باســتخدام نظــام 
قفــل البــاب بجهــاز التحكــم عــن بعــد

القفــل Lock: اضغــط علــى زر  لقفــل 
جميــع األبــواب بينمــا يتــم طــي املرايــا 
ال  إعدادهــا،  عــدم  حالــة  )ويف  تلقائًيــا 
ــى واليســرى(. ويف  ــا اليمن ــم طــي املراي يت
حالــة إغــالق جميــع األبــواب ومقصــورة 
مــرة  االنتظــار  ضــوء  يضــيء  األمتعــة، 

قفلهــا  الســيارة مت  أن  ويوضــح  واحــدة 
وبــدء تشــغيل نظــام مانــع الســرقة. 

ويف حالــة عــدم غلــق مقصــورة األمتعــة، 
ــا  ــاح االنتظــار. وعنده ــن يومــض مصب ل

ــة. ــق مقصــورة األمتع يرجــى غل
مــن  )ألكثــر  الطويــل  الضغــط  وعنــد 
ثانيتــني( علــى زر  يتــم قفــل جميــع 
املرايــا  يتــم طــي  ذلــك،  األبــواب. ومــع 
تلقائًيــا )ويف حالــة عــدم إعدادهــا ال يتــم 
ــع  ــى واليســرى(، وترتف ــا اليمن طــي املراي
النوافــذ إلــى املوضــع املحــدد )ويف حالــة 
عــدم إعدادهــا، لــن تصــل نافــذة واحــدة 
علــى األقــل إلــى املوضــع املحــدد بأعلــى(.

ســيتوقف  املفتــاح،  توجيــه  حالــة  ويف 
الزجــاج عــن االرتفــاع فــورًا. ويف حالــة 
الضغــط علــى هــذا الــزر ملــدة طويلــة، 
ســينطلق البــوق ألربــع مــرات، ويومــض 
مــا  وهــو  مــرات،   4 االنتظــار  مصبــاح 
ــع الطــي  ــى تنشــيط وظيفــة مان يشــير إل
بالســيارة. ويف حالــة عــدم رفــع أي زجــاج 
نافــذة إلــى املوضــع املحــدد بأعلــى، يرجى 

فحــص حالــة الســيارة. ويف حالــة عــدم 
وجــود أي عطــل آخــر، يرجــى االحتفــاظ 
بالضغــط ملــدة طويلــة علــى الــزر مــرة 

أخــرى.
زر   علــى  اضغــط   :Unlock الفتــح
لفتــح جميــع األبــواب. يف حالــة أومــض 
مصبــاح االنتظــار مرتــني وفتــح املرايــا 
تلقائًيــا إلــى وضــع الفتــح، يشــير ذلــك 
إلــى توقــف نظــام مانــع الســرقة وفتــح 

الســيارة.
ــواب خــالل 30  ــح األب ــة عــدم فت ويف حال
ــاز اإلرســال يف  ــة بعــد اســتخدام جه ثاني
تلقائًيــا قفــل  يتــم  فتــح قفــل األبــواب، 
جميــع األبــواب ويعــاد تشــغيل نظــام مانــع 

الســرقة.
فتــح حقيبــة الســيارة Tank: اضغــط 
علــى هــذا الــزر لفتــح مقصــورة األمتعــة. 
االنتظــار،  ضــوء  ســيومض  وعندهــا 

وميكــن فتــح مقصــورة األمتعــة.
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مضاهاة جهاز اإلرسال
يتــم إلكترونًيــا تشــفير جهــاز اإلرســال اخلــاص 
بقفــل بــاب الســيارة باســتخدام جهــاز التحكــم 
عــن بعــد، وذلــك ملنــع أجهــزة اإلرســال األخــرى 
مــن فتــح الســيارة. ويف حالــة ضيــاع جهــاز 
اإلرســال أو ســرقته، ميكنــك شــراء جهــاز آخــر 
 .JAC بديــل مــن مركــز خدمــة املبيعات لشــركة
ويف حالــة احلاجــة إلــى جهــاز إرســال بديــل أو 
أكثــر، يرجــى تقــدمي جهــاز اإلرســال احلالــي 
عندما تصل ملركز خدمة مبيعات JAC لشــراء 
جهــاز اإلرســال البديــل. وعندمــا يضاهي مركز 
خدمــة مبيعــات JAC اجلهــاز البديــل للســيارة، 
اإلرســال  جهــاز  كذلــك  يضاهــي  أن  يجــب 

احلالــي الســيارة.
وبعــد أن يقــوم موظــف مركــز خدمــة مبيعــات 
JAC بالتشــفير اإللكترونــي جلهــاز اإلرســال 
اجلديــد، قــد تالحــظ أن نطــاق فعاليــة جهــاز 

ــان.  اإلرســال قــد يقــل يف بعــض األحي
وفعلًيــا هــذا األمــر طبيعــي مــع أي نظــام لغلــق 
األبــواب بجهــاز التحكــم عــن بعــد. وإذا لم يعمل 

جهــاز اإلرســال أو ال يعمــل إال عنــد وقوفــك 
قريًبــا للغايــة مــن الســيارة:

عندئذ يرجى مراجعة اخلطوات التالية:
1- راجــع املســافة. قــد تكون بعيًدا للغاية 
مــن الســيارة. وحتتــاج لالقتــراب مــن 
الســيارة يف حالــة تســاقط اجلليــد 

واملطــر.
2- راجــع إذا كانــت هنــاك ســيارات أو 
كائنــات أخــرى حتــول مــن وصــول 
بضــع  ســر  املوضــع،  يف  اإلشــارة 
اليمــني،  أو  اليســار  خطــوات جهــة 
ــى قليــالً  وارفــع جهــاز اإلرســال ألعل

مجــدًدا. وحــاول 
حتتــاج  البطاريــة  كانــت  إذا  راجــع   -3
مراجعــة  وميكنــك  لالســتبدال. 
جــزء »اســتبدال البطاريــة« يف جــزء 
»تشــغيل نظــام قفل الباب باســتخدام 

جهــاز التحكــم عــن بعــد« أدنــاه.
4- إذا اســتمرت املشــكلة يرجى االتصال 
 JAC مبيعــات  خدمــة  مبركــز 

لإلصــالح.

الفتح من دون استخدام مفتاح

القفل من دون استخدام مفتاح:
1- قــم بإغــالق جميــع األبــواب )مبــا يف 

ذلــك مقصــورة األمتعــة(.
مــن  بالقــرب  الذكــي  املفتــاح  وجــه   -2
املفتــاح  علــى  واضغــط  الســيارة، 
البــاب  مقبــض  علــى  الصغيــر 

رجــي. اخلا
ــواب )مبــا يف  ــع األب 3- ســيتم قفــل جمي
ذلــك مقصــورة األمتعــة(، وســتومض 
مصابيــح إشــارة االنعطــاف، وينطلــق 
رنــني ملــرة واحــدة، ممــا يشــير إلــى 

تفعيــل وضــع التحذيــر بالســيارة.
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الفتح من دون استخدام املفتاح:
مــن  بالقــرب  الذكــي  املفتــاح  ضــع   -1
املفتــاح  علــى  واضغــط  الســيارة، 
الســيارة  مقبــض  علــى  الصغيــر 

رجــي. اخلا
2- ســيتم فتــح جميــع األبــواب )مبــا يف 
ذلــك مقصــورة األمتعــة(، وســيومض 
مرتــني،  االنعطــاف  إشــارة  مصبــاح 
ممــا يشــير إلــى إنهــاء وضــع التحذيــر 

بالســيارة.

● عندما تغلق جميع األبواب باستثناء الباب 

األيســر األمامــي، لــن يتــم تفعيــل وظيفــة 
قفــل الســيارة ولــن تومض مصابيح إشــارة 

االنعطاف.
● باإلضافــة إلــى البــاب األيســر األمامــي، يف 

حالــة عــدم إغــالق أي بــاب آخــر، ميكنــك 
ــاز التحكــم  ــى زر القفــل بجه الضغــط عل
عــن بعــد لقفــل الســيارة غيــر إنــه لــن يتــم 

تفعيــل وضــع حتصــني الســيارة.

تنبيه:
ــة. وإال  ــاب خــالل 30 ثاني ــح الب ● يرجــى فت

ــا قفــل جميــع األبــواب )مبــا  ســيتم تلقائًي
يف ذلــك مقصــورة األمتعــة(. وعندئــذ، يف 
حالــة وجــود مفتــاح آخــر بالســيارة، لن يتم 

قفــل الســيارة تلقائًيــا.
مــن دون وجــود  الســيارة  تقفــل  عندمــا   ●

الســيارة  فتــح  ســيتم  بالســيارة،  مفتــاح 
واحــدة. مــرة  اإلنــذار  وينطلــق  تلقائًيــا 

تنبيه:
ــة الدخــول يف احلــاالت  ــن تعمــل إمكاني ● ل

التاليــة:
- ال ميكــن فتح الســيارة مــن خالل الضغط 
مقبــض  علــى  الصغيــر  املفتــاح  علــى 
ــر  ــت قصي الســيارة اخلارجــي خــالل وق
بعــد الضغــط علــى املفتــاح الصغيــر لقفل 

الســيارة.
-  ســيتم تعطيــل وظيفــة الفتــح مــن دون 
اســتخدام املفتــاح عنــد اســتخدام القفــل 

املركــزي.
-  ســيتم تعطيــل وظيفــة الفتــح مــن دون 
اســتخدام املفتــاح عنــد اســتخدام جهــاز 

ــد يف الســيارة. ــم عــن بع إرســال التحك
ال ميكــن اســتخدام إمكانيــة الفتــح والقفــل 
قفــل  عنــد  املفتــاح  اســتخدام  دون  مــن 

الســيارة باســتخدام مفتــاح.

ملحوظة:
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نظام مانع السرقة
إن ســرقة الســيارة ليســت باألمر الهني، خاصة 
يف مــدن معينــة. وعلــى الرغم من متتع الســيارة 
ــع الســرقة،  ــي من ــات الت ــد مــن اإلمكاني بالعدي
فمــن املعــروف أنــه باملطلــق مــا مــن جهــاز يحول 

دون تعرض الســيارة للســرقة.
الســرقة.  بنظــام مانــع  إن ســيارتك مجهــزة 
عنــد  فقــط  النظــام  هــذا  تنشــيط  وميكــن 
اســتخدام املفتــاح أو جهــاز اإلرســال بجهــاز 

بعــد يف قفــل األبــواب.  التحكــم عــن 

تشغيل نظام مانع السرقة:
1- قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع 
مفتــاح  وأخــرج   )LOCK( القفــل 

اإلشــعال.
2- قــم بإغــالق األبــواب والنوافــذ وغطــاء 
املحــرك وحقيبــة الســيارة. وتأكــد مــن 
إغــالق النوافــذ، ألنــه ميكــن كذلــك 
ــة عــدم  تشــغيل النظــام حتــى يف حال

إغــالق النوافــذ.
3- اســتخدم جهــاز اإلرســال أو املفتــاح 
البــاب األيســر  امليكانيكــي يف قفــل 

األمامــي.

ــع الســرقة،  ــك تشــغيل نظــام مان ــم ميكن إذا ل
يرجى اســتخدام املفتاح يف قفل الباب األيســر 

األمامــي.

حترير النظام:
ــاب  ــل ب ــح قف ــاح يف فت 1- اســتخدم املفت

ــد الســيارة. قائ
2- اضغــط علــى زر الفتح unlock على 

جهاز اإلرســال.
●  سيتم فتح جميع األبواب.

● سيومض ضوء االنتظار مرتني.

● سيتم حترير وضع مانع السرقة.

ــة عــدم فتــح األبــواب أو تشــغيل  ويف حال
املحــرك خــالل 30 ثانيــة بعــد اســتخدام 
جهــاز اإلرســال يف حتريــر النظــام، ســيتم 
ــاد  ــا ويع ــواب أوتوماتيكًي ــع األب ــل جمي قف

تشــغيل نظــام مانــع الســرقة.

كيفية تشغيل إنذار مانع السرقة
أو جهــاز  املفتــاح  اســتخدام  عــدم  يف حالــة 
التحكــم عــن بعــد عنــد فتــح األبــواب أو حقيبــة 
الســيارة، تنطلــق ســرينة اإلنــذار ويومــض ضوء 

االنتظــار لنحــو 90 ثانيــة.

كيفية إغالق إنذار منع السرقة

طريقة حترير اإلنذار:
القفل/الفتــح  زر  علــى  اضغــط   -1
جهــاز  علــى   )lock/unlock(

بعــد. عــن  التحكــم 
2- قــم بفتــح قفــل البــاب األمامــي مــن 
باســتخدام  الســيارة  قائــد  جهــة 

املفتــاح.
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غطاء المحرك

يوجــد مقبــض فتــح غطــاء املحــرك يف اجلانــب 
األيســر الســفلي مــن لوحة العــدادات أمام قائد 

الســيارة. وفيمــا يلــي خطوات الفتــح والغلق:
العملية:

1- اسحب غطاء املحرك وحرر املقبض.
2- ارفــع املقبــض يف اجلانــب الداخلــي من 
غطــاء املحــرك لفتحــه وحــرك عمــود 
ــع غطــاء  ــة اليســرى لرف ــان للجه األم

املحــرك.
3- ارفــع عمــود الدعــم مــن مشــبك عمــود 
الدعم إلى فتحة الدعم بغطاء املحرك 

للمســاعدة يف رفــع غطــاء املحرك. 

قليــالً  ارفــع  املحــرك،  إغــالق غطــاء  وقبــل 
غطــاء املحــرك، اســحب عمــود الدعــم وضعــه 
يف موضعــه األصلــي، اخفــض ببطــئ غطــاء 
املحــرك ودعــه يســقط بهــدوء لغلقــه علــى بعــد 
30 ســم تقريًبــا مــن موضع القفــل. وأخيًرا، قم 
برفــع غطــاء املحــرك قليــالً ألعلــى لتتأكــد مــن 
إغــالق وقفــل غطــاء املحــرك. ويف حالــة عــدم 
ــرر اخلطــوات  ــه، ك ــق غطــاء املحــرك وقفل غل

الســابقة.

تحذير:
● تأكــد مــن قفــل غطــاء املحــرك قبــل 

القيــادة أو فقــد ينفتــح غطــاء املحــرك 
فجــأة ويعيــق الرؤيــة ممــا قــد يتســبب 

يف حادثــة ســير.
فحــص  وقــت  عــن  النظــر  بغــض   ●

ــا مراعــاة إحــكام  املحــرك، يجــب دائًم
وضــع عمــود الدعــم  يف فتحــة الدعــم 
ملنعــه مــن الســقوط وجــرح اآلخريــن.

● يحظــر التحــرك بالســيارة بينمــا غطــاء 

غطــاء  فــإن  وإال  مرفوًعــا،  املحــرك 
ــد يســقط  ــة وق املحــرك ســيعيق الرؤي

أو يتحطــم.
غطــاء  فتــح  مقبــض  ســحب  يحظــر   ●

القيــادة. أثنــاء  املحــرك 
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حقيبة السيارة

الطريقة األولى:
الســيارة  خــارج  املفتــاح  يكــون  عندمــا 
باملفتــاح مــن  اقتــرب  والســيارة مقفلــة، 
الســيارة،  حســاس  نطــاق  يف  الســيارة 
واضغــط بهــدوء علــى زر حتريــر احلقيبــة 
علــى املفتــاح. سترســل الســيارة صــوت 
االنتظــار  يومــض ضــوء  »تكــة« وســوف 
مرتــني، ممــا يشــير إلــى انتهــاء اإلنــذار.

حقيبــة  فتــح  زر  علــى  بهــدوء  اضغــط 
لفتــح  الفتــح  زر  واســحب  الســيارة، 

. حلقيبــة ا

الطريقة الثانية:
األمامــي  بالبــاب  التحكــم  زر  يســتخدم 
بجــوار قائــد الســيارة يف قفــل أو فتــح 
األبــواب. ويقــوم الــزر بفتــح البــاب مــن 
خــالل الضغــط علــى مؤخــرة الــزر، ثــم 
ــة  ــح حقيب ــة لفت ــى زر احلقيب ــط عل اضغ

الســيارة.

● تأكــد مــن ابتعــاد يديــك وأيــادي اآلخريــن 

بشــكل كامــل عــن احلقيبــة حــال إغالقهــا 
حتــى ال تتــأذى.

واحلقيبــة  الســيارة  بقيــادة  قمــت  إذا   ●

مفتوحــة، قــد يتســرب غــاز العــادم إلــى 
مقصــورة الــركاب. ويف املعتــاد يتســم غــاز 
أنــه ســام وقــد يســبب إصابــات  العــادم 

خطيــرة.
الرؤيــة  الســيارة  حقيبــة  تعيــق  ســوف   ●

اخللفيــة عندمــا تكــون مفتوحــة. ويف حالــة 
إعاقــة الرؤيــة اخللفيــة أثنــاء القيــادة، قــد 
حتــدث حــوادث تصــادم ممــا يتســبب يف 
أضــرار بســيارتك أو ممتلــكات اآلخريــن 

وقــد تــؤدي لوفــاة وإصابــة اآلخريــن.
● يف كل مــرة بعــد إغــالق احلقيبــة، حــاول 

رفعهــا للتأكــد مــن إحــكام غلقهــا وإال قــد 
تفتــح فجــأة أثنــاء القيــادة.

ملحوظة:
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الطريقة الثالثة*:
ــاح الذكــي بالقــرب مــن  ــرب باملفت 1- اقت
حقيبــة الســيارة، واضغــط علــى زر 

ــة الســيارة. حقيب
2- عندمــا تســمع صــوت »نقــرة«، ســيتم 

فتــح حقيبــة الســيارة.

تقنيــات  يف  املســتمر  للتطــور  نتيجــة   ●

الســرقة، ننصحك بســحب مقبض الباب 
بعــد غلــق األبــواب بواســطة جهاز التحكم 
عــن بعــد للتأكــد مــن قفل الســيارة بشــكل 

صحيــح.

● قــد ال تعمــل إمكانيــات جهــاز التحكــم عــن 

بعــد بشــكل معتــاد يف احلــاالت التاليــة:
- أن تتجــاوز املســافة بــني جهــاز اإلرســال 

والســيارة نطــاق العمــل.
- أن تكون بطارية جهاز اإلرسال ضعيفة.

موجــات  تصــدر  مرافــق  توجــد   -
أبــراج  مثــل  قويــة،  كهرومغناطيســية 
التلفزيــون ومحطــات الطاقــة، ومحطــات 

الراديــو.
- عندمــا يتصــل املفتــاح الذكــي أو يغطــي 

بكائــن معدنــي.
- أن تكون البطارية ضعيفة.

ملحوظة:
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فتح احلقيبة يف حالة الطوارئ أثناء عدم 
تشغيل السيارة:

1- قــم بثنــي املقعــد اخللفــي، وأزل قفــل 
احلقيبــة داخــل الســيارة لفتــح لــوح 

ــة املقبــض. تغطي
2- قــم بتحريــك ذراع رفــع قفــل احلقيبــة 

لفتــح حقيبة الســيارة.

غطاء فتحة ملء الوقود
توجــد فتحــة مــلء الوقــود يف اجلانــب األيســر 

اخللفــي مــن هيــكل الســيارة.

فتح غطاء فتحة ملء الوقود

الوقــود عبــر  بفتــح غطــاء فتحــة مــلء  قــم 
مقبــض الفتــح بجــوار املقعــد األمامــي األيســر، 
ثــم قــم بــإدارة غطــاء خــزان الوقــود ويف اجتــاه 

ــح الغطــاء. عكــس عقــارب الســاعة لفت

تحذير:
وضــع  يف  الســيارة  تكــون  عندمــا   ●

التحصــني ويف حالــة نســيان املفتــاح 
بشــكل عرضــي يف مقصــورة األمتعــة، 
ويتــم  إجــراء،  فــورًا  الســيارة  تنفــذ 
فتــح األبــواب األربعــة ويصاحــب ذلــك 
صــدور رنــني حتذيــر، اضغــط علــى 
زر فتــح حقيبــة الســيارة، وميكــن فتــح 

الســيارة.
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إغالق غطاء فتحة ملء الوقود
اجتــاه  الوقــود يف  خــزان  غطــاء  بــإدارة  قــم 
ــرة«  ــى تســمع صــوت »نق ــارب الســاعة حت عق
بعــد انتهــاء التــزود بالوقــود ثــم قــم بإغــالق 

الوقــود. غطــاء خــزان 

جهاز أمان الطفل

مت إعــداد البابــني اخللفيــني لهــذه الســيارة 
هــذه  وتســتخدم  الطفــل.  لتأمــني  بأقفــال 
األقفــال ملنــع املســافرين )خاصــة األطفــال( 
مــن ســحب املقابــض الداخليــة ممــا يســبب 
يف إصابــات غيــر ضروريــة مــن خــالل الفتــح 

املفاجــئ لألبــواب مــن الداخــل.
إعداد جهاز أمان الطفل

إلعــداد قفــل أمــان الطفــل، يجــب حتريــك قفل 
أمــان الطفــل يف اجلــزء اخللفــي من البــاب إلى 
« قبــل غلــق البــاب. وعندئــذ، ميكن  الوضــع »
فتــح األبــواب فقــط مــن خــالل ســحب املقبــض 

اخلارجــي للباب.

تحرير نظام أمان الطفل
لتحريــر نظــام أمــان الطفــل، قــم يف البدايــة 
بفتــح البــاب مــن اخلــارج، وحــرك قفــل أمــان 
الطفــل يف اجلــزء اخللفــي مــن البــاب إلــى 

»أســفل«.

● يف حالــة صعوبــة فتح غطــاء خزان الوقود 

نتيجــة تراكــم اجلليــد، قــم بهــدوء بالطرق 
علــى الغطــاء أو دفعــه لكســر اجلليــد، ثــم 
ميكنــك فتــح الغطــاء. وال حتــاول خلــع 
ــة الضــرورة، قــم بــرش  الغطــاء. ويف حال
ســائل معتمد إلذابة اجلليد )ال تســتخدم 
ســائل الرادياتيــر املانــع للتجمــد( حــول 
لــوح الغطــاء أو قيــادة الســيارة إلــى مــكان 

دافــئ حتــى يــذوب اجلليــد.

ملحوظة:

● عنــد بــدء نظــام أمــان الطفــل، ال تســحب 

املقبــض الداخلــي عنــوة، وإال فقــد يتلــف 
املقبــض.

تنبيه:
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نوافذ السيارة
وضــع  يف  اإلشــعال  مفتــاح  يكــون  عندمــا 
التشــغيل »ON«، تكــون النوافــذ الكهربائيــة 

للتشــغيل. قابلــة 
البــاب  لوحــة  يف  الرئيســي  املفتــاح  يوجــد 
اجلانبــي لقائــد الســيارة، كمــا أن لوحات الباب 
اخللفيــة مجهــزة مبفاتيــح للتحكــم يف زجــاج 

النوافــذ.
ــى  ويحتــوي زجــاج البــاب األيســر األمامــي عل
وظيفــة »الدفــع للرفــع« و«مانــع الضغــط«، غيــر 
أن كال الوظيفتني ال تعمالن إال بعد التشغيل.

بخفــض  قــم  البدايــة،  يف  النظــام:  تشــغيل 
الزجــاج حتــى األســفل، قــم بالضغــط علــى 
زر الرفــع لرفــع الزجــاج حتــى يصــل ألعلــى، 
واحتفــظ بالضغــط علــى زر الرفــع لفتــرة ال 

تقــل عــن 2 ثانيــة يف الوضــع العلــوي.
ال  عندمــا  اإلشــعال،  مفتــاح  إغــالق  وبعــد 
يتــم فتــح املقصــورة خــالل 30 ثانيــة، ميكــن 
رفــع وخفــض الزجــاج، ويف حالــة رفــع بــاب 
املقصــورة ألكثــر مــن 30 ثانيــة، تتوقــف وظيفــة 

رفــع وخفــض الزجــاج عــن العمــل.

تحذير:
األبــواب  فتــح  للغايــة  اخلطيــر  مــن   ●

تقــود  أن  وقبــل  القيــادة.  أثنــاء 
ســيارتك )خاصــة حــال وجــود أطفــال 
جميــع  غلــق  مــن  تأكــد  بالســيارة(، 
األبــواب وقفلهــا لضمــان عــدم فتــح 
احلــوادث،  وخــالل  فجــأة.  األبــواب 
ــق  مينــع اســتخدام أحزمــة األمــان وغل
األبواب املســافرين من الســقوط خارج 

الســيارة.
● قبــل فتــح األبــواب، الحــظ أحــوال املرور 

املحيطة لتجنــب احلوادث.

● ال حتــاول فتــح املفتــاح الرئيســي واملفتــاح 

اإلضــايف يف اجتاهــات مختلفــة يف نفــس 
الوقــت، وإال ســيتوقف زجــاج النافــذة وال 

ميكــن فتحــه أو غلقــه.
ــى الرغــم  ــق زجــاج! عل ــاء غل ــرس أثن ● احت

ــإن  ــط، ف ــع الضغ ــة مان ــن وجــود وظيف م
بقــوة ضغــط  يتمتــع  يــزل  لــم  الزجــاج 
ــك  ــن. ولذل ــى 100 نيوت قصــوى تصــل إل
ذراعــك  يتعــرض  ال  حتــى  احتــرس 

للضغــط مــن قبــل الزجــاج.

ملحوظة:
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لوحة تحكم المفتاح الرئيسي

)1(  مفتاح قفل النافذة
- اضغــط علــى مفتــاح قفــل البــاب لألمــام، 

وســيتم قفــل البــاب.
- اضغــط علــى مفتــاح قفــل البــاب ألســفل، 

وســيتم فتــح البــاب.
)2(  مفتاح رفع نافذة الباب األيسر األمامي

ــاح قفــل النافــذة، وال ميكــن  ــى مفت اضغــط عل
فتــح أو قفــل النوافــذ، وميكــن فقــط فتــح أو 
قفــل النافــذة علــى البــاب األيســر األمامــي. 
وميكــن اســتعادة وضع التشــغيل املعتــاد للنوافذ 

ــى زر القفــل. بعــد معــاودة الضغــط عل
)3(  مفتاح رفع نافذة الباب األيسر األمامي

عنــد الرفــع للوضــع األول، يتــم رفــع النافــذة 
يدوًيــا، ولإليقــاف حــرر الــزر.

وعنــد الضغــط علــى زر الوضــع األول، تهبــط 
النافــذة بشــكل يــدوي، ولإليقــاف حــرر الــزر. 
وعنــد الضغــط علــى الوضــع الثانــي، تهبــط 
النافــذة بشــكل تلقائــي، ولإليقــاف حــرر الــزر.

)4(  مفتاح رفع نافذة الباب األمين األمامي
)5(  مفتاح رفع نافذة الباب األيسر اخللفي
)6( مفتاح رفع نافذة الباب اخللفي األمين

يعمــل مفتــاح رفــع النافــذة لألبــواب الثــالث 
الفرعيــة بنفــس الطريقــة، وعند الرفــع ألعلى، 
ميكــن رفــع زجــاج النافــذة يدوًيــا ولإليقــاف 
حــرر الــزر، وعنــد الضغــط علــى الــزر، ميكــن 
رفــع زجــاج النافــذة بشــكل يــدوي، ولإليقــاف 

ــزر. حــرر ال

الراكــب  بجــوار  النافــذة  مفتــاح 
مــي ما أل ا

الفتح: اضغط على زر املفتاح ألســفل، وســيتم 
فتــح زجــاج النافــذة. ولإليقاف حــرر الزر.

اإلغــالق: اســحب الــزر ألعلــى وســيتم غلــق 
زجــاج النافــذة. ولإليقــاف حــرر الــزر.
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لوحة المفتاح الرئيسي )2( *

)1( مفتاح قفل الباب
اضغــط علــى مفتــاح قفل الباب لألمام، وســيتم 

قفــل الباب.
وعنــد الضغــط علــى مفتاح قفــل الباب للخلف، 

وســيتم فتح الباب.
)2( مفتاح قفل النافذة

اضغــط علــى مفتــاح قفــل النافــذة، وســيتم قفل 
رفــع النافــذة، ويف هــذه احلالــة ميكــن رفــع 
النافــذة إلــى جانــب قائــد الســيارة، وال ميكــن 
رفــع النافــذة إلــى جانــب الراكــب األمامــي، 
وعنــد الضغــط علــى مفتاح قفل النافذة، ســيتم 

حتريــر قفــل رفــع النافــذة.

)3( مفتاح رفع نافذة الباب األيسر األمامي
عنــد الرفــع للوضــع األول، يتــم رفــع النافــذة 

يدوًيــا، ولإليقــاف حــرر الــزر.
وعنــد الضغــط علــى زر الوضــع األول، تهبــط 
النافــذة بشــكل يــدوي، ولإليقــاف حــرر الــزر. 
وعنــد الضغــط علــى الوضــع الثانــي، ميكــن 
خفــض النافذة بشــكل تلقائــي، ولإليقاف حرر 

الــزر.
)4( مفتاح رفع نافذة الباب األمين األمامي
)5( مفتاح رفع نافذة الباب األيسر اخللفي
)6( مفتاح رفع نافذة الباب اخللفي األمين

يعمــل مفتــاح رفــع النافــذة لألبــواب الثــالث 
الفرعيــة بنفــس الطريقــة، وعند الرفــع ألعلى، 
ميكــن رفــع زجــاج النافــذة يدوًيــا ولإليقــاف 
حــرر الــزر، وعنــد الضغــط علــى الــزر، ميكــن 
رفــع زجــاج النافــذة بشــكل يــدوي، ولإليقــاف 

ــزر. حــرر ال

مفتــاح النافــذة إلــى جانــب الراكــب 
* األمامــي 

ــا رفــع  ــد الرفــع للوضــع األول، ميكــن يدوًي عن
ــزر. ــاف حــرر ال ــذة، ولإليق الناف

وعنــد الضغــط ألســفل دفعــة واحــدة، يتــم 
ــا ولإليقــاف حــرر الــزر.  خفــض النافــذة يدوًي
يتــم  الثانــي،  الوضــع  علــى  الضغــط  وعنــد 
خفــض النافــذة تلقائًيــا، ولإليقــاف حــرر الــزر.
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الفتح والقفل1- التشغيل

فتحة السقف *
تشغيل فتحة السقف الكهربائية

فتح / غلق فتحة السقف 
عندمــا يكــون مفتاح اإلشــعال يف وضــع القيادة، 
عنــد الضغــط علــى زر A، متيــل فتحة الســقف 
حتى وضع الفتح بالكامل وتتوقف أوتوماتيكًيا. 
عنــد  )األوتوماتيكــي(،  امليــل  عمليــة  وأثنــاء 
ــى أي زر، تتوقــف فتحــة الســقف  الضغــط عل
يف وضعهــا احلالــي. ويف حالــة الضغــط علــى 
الــزر شــكل متواصــل، ميكن فتح فتحة الســقف 
بالكامــل، ولكــن عنــد حتريــر الــزر يف منتصــف 
احلركــة، تتوقــف فتحــة الســقف عــن التحــرك.

وعنــد االحتفــاظ بالضغــط على الــزر B، ميكن 

غلــق فتحــة الســقف. ويف هــذه العمليــة، ال 
تتضمــن فتحــة الســقف وظيفة مانــع الضغط.

وعنــد الضغــط علــى زر B، ال ميكنــك إغــالق 
فتحــة الســقف بشــكل تلقائــي.

فتح / غلق زجاج فتحة السقف 
وضــع  يف  اإلشــعال  مفتــاح  يكــون  عندمــا 
القيــادة، عنــد حتريــك زر B، يتحــرك زجــاج 
فتحــة الســقف للخلــف ويتوقــف تلقائًيــا يف 
الوضــع األقصــى. وعنــد الضغــط علــى أي 
زر يف منتصــف العمليــة، يتوقــف زجــاج فتحــة 

الســقف يف وضعــه احلالــي.
وعنــد الضغــط علــى الــزر، ميكــن أن تنزلــق 
فتحهــا  يتــم  حتــى  للخلــف  الســقف  فتحــة 
بالكامــل، لكــن عنــد حتريــر الــزر يف املنتصــف، 
ســيتوقف زجــاج فتحــة الســقف عــن احلركــة. 
وعندمــا تنزلــق فتحــة الســقف للخلــف ســيتم 

فتحهــا.
وعنــد االحتفــاظ بالضغــط علــى زر A ســيتم 
إغــالق فتحــة الســقف. ومــع ذلــك، عند حترير 
فتحــة  تتوقــف  العمليــة،  منتصــف  الــزر يف 
الســقف عــن احلركــة. وعنــد الضغــط علــى زر 
A، ال ميكــن غلــق فتحــة الســقف أوتوماتيكًيــا. 

وميكــن غلــق فتحــة الســقف يدوًيــا فقــط.
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وعنــد إغــالق زجــاج فتحــة الســقف، تعــاود 
فتحــة الســقف احلركــة تلقائًيــا وتتوقــف يف 
وضــع الفتــح األقصــى. وال يتضمــن وضع الغلق 

ــة. ــة هــذه الوظيف باإلمال

أجهزة تنقية الهواء *

)2( منفذ هواء )1( شاشة ليد 

بدء التشغيل

 ،)ACC بعــد توصيــل الطاقة بالســيارة )وضــع
اضغــط علــى مفتــاح الطاقــة / ســرعة الريــاح، 
وتعرض الشاشــة ســرعة وجودة الهواء، ويكون 

منقــي الهــواء يف وضع التشــغيل.

تحذير:
● احتــرس أثنــاء تشــغيل فتحــة الســقف، 

فقــد يــؤدي التشــغيل غيــر املناســب 
حلــوادث وإصابــات لآلخريــن! تأكــد 
دائًمــا مــن حمــل مفتــاح الســيارة معــك 

بعــد مغــادرة الســيارة.
أشــخاص  أو  أطفــال  تــرك  يحظــر   ●

معاقــني داخــل الســيارة، وبشــكل خاص 
يجــب احلفــاظ علــى مفاتيــح الســيارة 
بعيــًدا عــن متناولهــم. فقد يؤدي إســاءة 
اســتخدام مفتــاح الســيارة إلــى قفــل 
الســيارة أو تشــغيل املحــرك أو فتــح 
مفتــاح اإلشــعال أو التالعــب يف فتحــة 

الســقف.
● يف حالــة تعطــل عمــل فتحــة الســقف 

ولــم تعمــل وظيفــة مانــع الضغــط يف 
فتحــة الســقف بشــكل معتــاد. يف هــذه 
خدمــة  مركــز  إلــى  اذهــب  احلالــة، 
 JAC بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة

لإلصــالح يف أقــرب وقــت ممكــن.
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العملية
وضــع  عــرض  ســيتم  املنتــج،  تشــغيل  عنــد 
التنظيــف املتوســط النموذجــي مع حجــم الهواء 
الثاني، ويف هذا الوضع اخلاص بتنقية الهواء، 
ــاح الطاقــة / ســرعة  ــى مفت ــد الضغــط عل عن
الريــاح يصــدر صــوت »رنــني«، وينتقــل املنتــج 
إلــى وضــع تنقيــة الهــواء الفعــال مــع ثــالث كتــل 
مــن حجــم الهــواء، يف الوضــع الفعــال، ثــم عنــد 
الضغــط علــى مفتــاح الطاقــة / ســرعة الريــاح، 
يصــدر صــوت »رنــني«، وينتقــل املنتــج إلــى وضع 
تنقيــة الهــواء غيــر الفعــال، وعنــد الضغــط على 
مفتــاح الطاقــة / ســرعة الريــاح ميكــن االنتقال 

إلــى األوضــاع الثــالث املتاحــة.

وضع االستعداد، إيقاف تشغيل 
المنتج

االســتعداد،  وضــع  املنتــج يف  يكــون  عندمــا 
اضغــط علــى مفتــاح الطاقــة / ســرعة الريــاح 
ملــدة 3 ثوانــي ويصــدر صــوت »رنــني« وينتقــل 
تعــاود  إلــى وضــع االنتظــار وعندمــا  املنتــج 
الضغــط علــى مفتــاح الطاقــة / ســرعة الريــاح 
يصــدر صــوت »رنــني« وتنتقــل إلــى وضــع تنقية 

الهــواء األوســط.

● يف حالــة لــم يظهــر اختبــار جــودة الهــواء 
ــوث حــاد، ال يوصــى  بالســيارة وجــود تل
الفعــال.  التنقيــة  وضــع  باســتخدام 
التنقيــة  وضــع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الفعــال يقــدم كفــاءة تنقيــة عاليــة، غيــر 
ــوث  ــن التل ــد م ــه يزي ــت ذات ــه يف الوق إن
الضوضائــي، وينصــح أن يكــون الوضــع 
االفتراضــي للمنتــج هــو وضــع التنظيــف 

)الوضــع الثانــي(.

ملحوظة:

ــج يف وضــع التشــغيل أو  ● ســواء كان املنت
ــج  االنتظــار، ســيتم إيقــاف تشــغيل املنت
بشــكل كامــل يف حالــة فصــل الطاقــة 

عــن الســيارة.

ملحوظة:
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الطاقــة عنــد فتــح  الحمايــة بفصــل 
الــذراع مســند 

املنتــج مجهــز مبفتــاح طاقــة، وعندمــا تفتــح 
صنــدوق مســند الــذراع، والضغــط علــى مفتــاح 
ــة  ــة الطاقــة، يكــون املنتــج يف هــذه احلال حماي
عــن  املروحــة  وتتوقــف  االنتظــار،  وضــع  يف 
العمــل، وعنــد تثبيــت صنــدوق مســند الــذراع، 
يتــم تنشــيط املنتــج، ويعــود املنتــج إلــى وضعــه 
الســابق يف حالــة عــدم فتــح صنــدوق مســند 

الــذراع.

إمكانية تذكير تغيير المرشح
يشــتمل املنتــج علــى توقيــت تراكمــي خــاص 
يف  املنتــج  عمــل  وطاملــا  الداخلــي،  باملرشــح 
التنقية مع أي وضع تشــغيل، يبدأ عمل توقيت 
املرشــح، وعنــد إيقــاف املنتج، أو يكــون يف وضع 
االســتعداد، يتوقــف عــن العمــل. وعندمــا تصــل 
فتــرة عمــر املرشــح إلــى الوقــت املحــدد مســبًقا 
باســتبدال  تلقائًيــا  يذكــرك  التصنيــع،  عنــد 
املرشــح، وتعــرض الشاشــة الرســالة »اســتبدال 
املرشــح«، وينطلــق رنــني، ويكــون املنتــج يف وضع 

االســتعداد وال ميكنــه العمــل، ومــن ثــم يتعــني 
اســتبدال املرشــح.

مفتاح ضوء االنتظار

توجــد عالمــة مثلث على مفتاح ضــوء االنتظار، 
على النحو الظاهر يف الشــكل أعاله.

وميكــن أن يصــدر ضــوء مفتــاح االنتظــار صوًتا 
عنــد إيقــاف مفتــاح اإلشــعال. ويف الظــروف 

التاليــة ميكنــك تشــغيل مفتــاح االنتظــار:
- يف حالة الطوارئ.

- توقف سيارتك يف ازدحام مروري.
- أن تكــون الســيارة يف حالــة غيــر آمنــة بســبب 

وجــود عطل.
أو  الشــديد  املطــر  أثنــاء  الســيارة  قيــادة   -
اجلليــد أو الضبــاب أو عندمــا يكــون مســتوى 

الرؤيــة منخفــض.

● يف حالــة احلاجــة الســتبدال املرشــح، 
الوقــت  يف  املرشــح  اســتبدال  يرجــى 
املحــدد لتجنــب انخفــاض جــودة الهــواء.

ملحوظة:



45

اإلضاءة ومجال الرؤية1- التشغيل

- عندمــا يتحتــم عليــك إيقــاف الســيارة يف 
مــكان غيــر آمــن ألي ســبب كان.

بالســيارة،  االنتظــار  مصبــاح  تشــغيل  عنــد 
يومــض مصبــاح االنعطــاف بالســيارة، ويومــض 
املؤشــر علــى مصبــاح االنتظــار بنفــس الوتيــرة.

مجموعة مفاتيح التحكم المركزية

)1( مفتاح اإلضاءة
ارتفــاع اإلضــاءة داخــل  يعمــل علــى ضبــط 
املقصــورة، ويوجــد مفتــاح الضبــط علــى لوحــة 
العــدادات باجلانــب األيســر من عجلــة القيادة. 
ومــن خــالل مفتــاح الضبــط، ميكــن ضبــط 
الســيارة  أوضــاع  بحســب  اإلضــاءة  ارتفــاع 
املختلفــة. ومــع النقــل لوضــع حركــة أعلــى، 

تنخفــض إضــاءة املصبــاح حتــت الضغــط.
)2( مفتاح الضبط

)3( مفتاح ضبط مرآة الرؤية اخللفية
)4( مفتاح اختيار مرآة الرؤية اخللفية

)5( مفتاح طي مرآة الرؤية اخللفية
اإلغــالق  مفتــاح  علــى  الضغــط  عنــد 
ــة  ــا طــي مــرآة الرؤي )CLOSE(، ســيتم تلقائًي

. اخللفيــة
 ،)OPEN( وعنــد الضغــط علــى مفتــاح الفتــح

ســيتم تلقائًيــا فتــح مــرآة الرؤيــة اخللفيــة.

● يجــب أن يكــون مفتــاح اإلشــعال يف وضــع 

التشــغيل »ON« بهــدف ضبــط مفتــاح 
ضبــط اإلضــاءة.

تنبيه: تحذير:
عنــد إدارة ضــوء االنتظــار، ال ميكــن   ●

ــد  تشــغيل ضــوء إشــارة االنعطــاف عن
االنعطــاف أو تغييــر احلارات، عند رفع 
اللحظــة،  ذراع االنعطــاف. ويف هــذه 
إذا احتجــت للــدوران أو تغييــر احلــارة 
املروريــة، تأكــد مــن وجــود ســيارتك يف 

موقــف آمــن.
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الســيارة:  إيقــاف  يف  املســاعدة  مفتــاح   )1(
األمامــي. الــرادار  إيقــاف   / تشــغيل 

ثبــات  يف  اإللكترونــي  التحكــم  مفتــاح   )2(
الســيارة )ESC( *: تشــغيل / إيقــاف إمكانيــة 

التحكــم اإللكترونــي يف ثبــات الســيارة.
 :»AVM« 3( مفتــاح نظــام مراقبــة الســيارة(
تشــغيل / إيقــاف إمكانيــة العــرض البانورامــي 

ــة 360˚. للســيارة بزاوي

مفتاح إزالة الصقيع عن الزجاج 
الخلفي

تعمــل إمكانيــة إزالــة الصقيــع عــن الزجــاج 
اخللفــي فقــط عنــد تشــغيل املحــرك. ويضــيء 
املؤشــر علــى مصابيــح املفتــاح عنــد تشــغيل 
ــع عــن الزجــاج اخللفــي.  ــة الصقي ــاح إزال مفت
ــة الصقيــع عــن  ــا إمكانيــة إزال وتتوقــف تلقائًي
الزجــاج اخللفــي بعــد نحــو 20 دقيقــة مــن 
التوصيــل. كمــا ميكــن إيقاف اإلمكانية مســبًقا 
مــن خــالل الضغــط علــى املفتــاح مــرة أخــرى.

● يف حالــة عــدم تأثيــر الصقيــع أو األحــوال 

بالزجــاج  الرؤيــة  مجــال  علــى  األخــرى 
اخللفــي، يجــب إغــالق جهــاز التســخني. 
يف  الطاقــة  اســتهالك  تقليــل  ويســاهم 
توفيــر الوقــود، ويعبــر عــن منــط قيــادة 

اقتصــادي وصديــق للبيئــة.

تنبيه:
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مصباح القراءة األمامي

تناســب األضــواء املنبعثــة للقــراءة الليليــة أو 
لقائــد  خاصــة  كإضــاءة  اســتخدامها  ميكــن 

والراكــب. الســيارة 

هناك ثالث أوضاع ملفتاح القراءة 
األمامي:

●          يف هذا الوضع، بغض النظر عن 

ــاح  ــاح اإلشــعال، يضــيء مصب وضــع مفت
القــراءة عنــد فتــح أي بــاب. وطاملــا كان 
املصبــاح  يســتمر  مفتــوح،  بــاب  هنــاك 
يف اإلضــاءة ملــدة 30 ثانيــة ثــم ينطفــئ 
تدريجًيــا طاملــا لــم يتــم فتــح أي بــاب. 
ويف حالــة غلــق األبــواب، ينطفــئ مصبــاح 

ــة.  ــد 30 ثاني ــا بع ــراءة تدريجًي الق
ومــع ذلــك، يف حالــة كان مفتــاح اإلشــعال 
يف وضــع التشــغيل »ON« أو مت إغــالق 
جميــع األبــواب، ينطفــئ مصبــاح القــراءة 
ــق  ــح وغل ــرار فت ــة تك يف احلــال. ويف حال
ــورًا  ــراءة ف ــاح الق ــئ مصب ــواب، ينطف األب

بعــد تشــغيله ملــدة 15 دقيقــة.
●          الوضع الطبيعي ملفتاح القراءة.

●        مصبــاح القــراءة يف وضــع اإليقــاف 

الدائم.

مصباح السقف المركزي

املركــزي  الســقف  التحكــم يف مصبــاح  يتــم 
بواســطة مفتــاح ثالثــي االجتــاه لضوء الســقف 
املركــزي. ولكــن يف حالــة عــدم إضــاءة مصابيح 
األبــواب، ميكــن يدوًيــا الضغــط علــى الــزر يف 
مصبــاح الســقف املركــزي لتشــغيل مصبــاح 

الســقف
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مصابيح الباب * 

توجــد مصابيــح البــاب يف اجلانــب الداخلي من 
البابــني األماميــني وأســفل احلــواف اخلارجية. 
ــواب، يضــيء الضــوء  ــح أحــد األب ــا تفت وعندم
تتوقــف  البــاب،  غلــق  وبعــد  بــه.  اخلــاص 

اإلضــاءة.

اجلــزء  أعلــى  يف  احلقيبــة  مصبــاح  يوجــد 
ــح  ــد فت ــة، وعن ــن مقصــورة األمتع ــي م الداخل
مصبــاح  يضــيء  األمتعــة،  مقصــورة  غطــاء 
احلقيبــة. وبعــد غلق مقصــورة األمتعة، تتوقف 

اإلضــاءة.
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)1(  مصابيح االنعطاف اجلانبية
)2(  مجموعة املصابيح األمامية
)3(  مصابيح التشغيل النهارية
)4(  مصابيح الضباب األمامية

)1( مجموعة املصابيح اخللفية
)2( مصباح الفرامل العلوي

)3( مصابيح الضباب اخللفية

مجموعة مصابيح السيارة 



50

مجموعة المصابيح األمامية

مجموعــة املصابيــح األماميــة )مصابيــح الضوء 
العالــي، مصابيــح الضــوء املنخفــض، مصابيــح 

املوضــع، إشــارة االنعطــاف(
)1( مصباح الضوء العالي / الضوء املنخفض

)2( مصابيح املوضع والضوء النهاري
)3( إشارة االنعطاف

مصابيح الضوء العالي
تستخدم مصابيح الضوء العالي يف مساعدتك 
يف معرفــة أحــوال الطريــق للمســافات البعيــدة 
الرؤيــة  حالــة  يف  أو  الليليــة  القيــادة  خــالل 

املنخفضــة.

مصابيح الضوء املنخفض
تســتخدم مصابيــح الضــوء املنخفــض عنــد 
القيــادة الليليــة للتعــرف علــى أحــوال الطريــق 
للمســافات البعيــدة نســبًيا )يف حالــة مثــالً 
ــك  ــق باملــدن(، وذل ــدة للطري وجــود إضــاءة جي

لضمــان ســالمتك.

مصابيح املوضع
 تســتخدم مصابيــح املوضــع يف وقــت الغــروب 

أو الفجــر أو يف حالــة ضعــف الرؤيــة.

اســتبدال  أو  إزالــة  بعــد  مــرة  كل  يف   ●

املصابيــح أو اســتبدال مصــدر اإلضــاءة، 
ينبغــي عمــل اختبــار إعــادة معايــرة. تعتبــر 
املصابيــح مــن األجــزاء املرتبطــة باألمــان، 
ويف حالــة االســتبدال أو الصيانــة، يتعــني 
زيــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد من 
JAC. وباإلضافــة لذلــك يحظــر تعديــل أو 

ــح بنفســك. ــة املصابي ــة أو إزال صيان

تنبيه:
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مصباح الضباب األمامي *

إضــاءة  األماميــة  الضبــاب  مصابيــح  تقــدم 
بدرجــة قابليــة اختــراق معينــة يف حالــة ضعــف 
الرؤيــة )مثــل األيــام الضبابيــة( وتعمــل علــى 
ضمــان الســالمة الشــخصية لــك ولآلخريــن.

وعند دوران املحرك، وتتجاوز ســرعة الســيارة 
≤ 40 كــم / الســاعة، وعنــد تنشــيط مصبــاح 
الضــوء املنخفــض أو الضــوء العالــي، وعنــد 
انعطــاف الســيارة، ســيضيء اجلانــب جهــة 

ــاب األمامــي. ــاح الضب االنعطــاف ملصب

المصابيح النهارية

 
تعمــل املصابيــح النهاريــة علــى حتديد الســيارة 

بشــكل أســهل خــالل القيــادة النهارية.
وعنــد تشــغيل محــرك الســيارة، وبعــد حتريــر 
فرامــل اليــد، تعمــل املصابيح النهاريــة يف حالة 

إيقــاف تشــغيل املصبــاح الصغيــر.

قــد  الرطــب،  أو  البــارد  الطقــس  يف   ●

يتراكــم الضبــاب بشــكل مؤقــت داخــل 
املصبــاح، ويعــود ذلــك نتيجــة اختــالف 
درجــة احلــرارة بــني داخــل وخــارج غطــاء 
املصابيــح  تضــيء  وعندمــا  املصبــاح. 
لبعــض الوقــت، ســيختفي الضبــاب بعيًدا 
وقــد يتراكــم بعض الضباب داخل منطقة 
حافــة غطــاء املصبــاح. وال تؤثــر هــذه 
الظاهــرة علــى فتــرة حيــاة مكونــات نظــام 
اإلضــاءة، وقــد حتــدث هــذه الظاهــرة مــع 

املصابيــح اخللفيــة واإلشــارات.

ملحوظة:
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مصباح االنعطاف الجانبي

لتذكيــر قــادة الســيارة واملشــاة بخصــوص اجتاه 
القيادة. 

المصباح الخلفي

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

مصباح االنعطاف اخللفي
تعمــل علــى تذكيــر قــادة الســيارات اخللفيــة 

واملشــاة باجتــاه قيادتــك.

مصابيح الفرامل
تســتخدم مصابيــح الفرامــل يف تذكير وحتذير 
قــادة الســيارات واملشــاة خلفــك، بشــأن وضــع 

الطريــق يف األمــام.

● لســالمتك الشــخصية وســالمة اآلخرين، 

مصابيــح  عمــل  مــن  التأكــد  يرجــى 
الفرامل بشــكل مناســب يف ســيارتك قبل 
القيــادة، ويف حالــة تبــني وجــود عطــل أو 
تلــف نظــام الفرامــل، يرجــى إصالحــه يف 
الوقــت املناســب، لتجنــب حــوادث الســير 

ــة. ــر الضروري غي

ملحوظة:
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اإلضاءة ومجال الرؤية1- التشغيل

مصابيح الرجوع للخلف

تســتخدم مصابيــح الرجــوع للخلــف يف تذكيــر 
قائــد الســيارة واملشــاة خلفــك باجتــاه ســيارتك 

عنــد الرجــوع للخلــف.

مصباح الفرامل العلوي

يســتخدم مصبــاح الفرامــل العلــوي كإجــراء 
تذكيــر وحتذيــر إضــايف ملصابيــح الفرامــل.

مصباح ضوء الرخصة

ــاح ضــوء الرخصــة يف تقــدمي  يســتخدم مصب
معلومــات عــن الســيارة للمشــاة خــارج الســيارة 

خــالل الليــل.

● عندمــا حتتــاج للرجــوع باخللف بســيارتك، 

ــزول مــن الســيارة ودراســة  يستحســن الن
أيــة  لتجنــب  خلفــك  الطريــق  وضــع 
تصادمــات غيــر ضروريــة أو ســقوط يف 

طريــق ناعــم.

تنبيه:



54

مصابيح الضباب الخلفية

توجه مصابيح الضباب اخللفية قائد الســيارة 
واملشــاة خلفــك مبعلومــات عــن ســيارتك يف 
حــاالت ضعــف الرؤيــة لتجنــب أي اضطرابــات 

أو حــوادث مروريــة ميكــن جتنبهــا.

العاكس الخلفي

ال يوجــد مصــدر للضــوء يف العاكــس اخللفــي، 
حيــث يســتخدم العاكــس بشــكل رئيســي يف 
عكــس األمنــاط الداخليــة لتحذيــر الســيارات 

خلفــك.

● إذا لــم تتــاح لديــك أدوات متخصصــة، 

ونــور املصابيــح بالقــدرة املناســبة، وإملــام 
بالتقنيــات املالءمــة. يرجــى زيــارة مركــز 
ــة املصابيــح  خدمــة JAC املعتمــد لصيان

ــة.  الداخلي
ــور  ــب احلــاالت، يكــون اســتبدال ن ● يف أغل

املصبــاح الداخلية صعًبــا ألنه من الضروري 
فــك العديــد مــن األجــزاء األخــرى بالســيارة 
قبــل الوصــول لنــور املصبــاح. وقــد تــؤدي 
عمليــة إزالــة / تركيــب مجموعــة املصابيــح 

الداخليــة لإلضــرار بســيارتك.

ملحوظة:
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اإلضاءة ومجال الرؤية1- التشغيل

مجموعة المفاتيح
مفتاح مصابيح االنعطاف

تعمــل مصابيــح االنعطــاف فقــط عنــد تشــغيل 
ــد احلاجــة لالنعطــاف  ــاح اإلشــعال. وعن مفت
لليســار ادفــع ذراع مفتــاح االنعطــاف ألســفل، 
ولالنعطــاف مييًنــا ارفــع الــذراع. ويف هــذه 
اللحظــة، يومــض مؤشــر االنعطــاف ذو الصلة 
انتهــاءك  وبعــد  العــدادات.  مجموعــة  علــى 
مــن االنعطــاف وعــودة عجلــة القيــادة للوضــع 
إشــارة  أوتوماتيكًيــا  تختفــي  األساســي، 

االنعطــاف ويتوقــف ضــوء املؤشــر.

مفتاح المصابيح األمامية

ــة ذراع  ــاح الدائــري يف نهاي عليــك إدارة املفت
ــح االنعطــاف للتحكــم يف  التحكــم يف مصابي

اإلضــاءة. وعنــد حتويــل املفتــاح للوضــع 
ــاح  ــح املوضــع ومصب ، ميكــن تشــغيل مصابي
الرخصــة وضــوء خلفيــة العــدادات وضــوء 
حتويــل  وعنــد  املركزيــة.  الشاشــة  خلفيــة 
املفتــاح للوضــع  ميكــن تشــغيل املصابيــح 

األماميــة.

● عندمــا يكــون مفتــاح املصابيــح األماميــة 

تســتمر  املواضــع،  هــذه  مــن  أي  يف 
حتــى  اإلضــاءة  يف  املوضــع  مصابيــح 

املفتــاح. إزالــة 
مفتــاح  كان  إذا  بفحــص  ننصحــك   ●

اإليقــاف  وضــع  يف  األماميــة  املصابيــح 
أي  نفــاد  لتجنــب  الســيارة  مغــادرة  قبــل 
طاقــة غيــر مطلوبــة مــن البطاريــة ممــا 
قــد يــؤدي لعــدم إمكانيــة تشــغيل الســيارة 

بعــد. فيمــا 

تنبيه:
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تشغيل المصابيح األمامية تلقائًيا *

األوتوماتيكــي  للوضــع  املفتــاح  حتويــل  عنــد 
ــا  »AUTO«، تضــيء مصابيــح الســيارة تلقائًي

عنــد حلــول املســاء أو انخفــاض الرؤيــة. 
وعلــى العكــس، خــالل ســاعات النهــار أو وجــود 

إضــاءة قويــة، تتوقــف املصابيــح تلقائًيا.

مفتاح الضوء العالي

ذراع  نهايــة  الدائــري يف  املفتــاح  بــإدارة  قــم 
التحكــم يف مصبــاح االنعطــاف إلــى الوضــع 
 وادفــع واضغــط علــى ذراع التحكــم لألمام 
ــح  ــرة لتشــغيل مصابي ــى تســمع صــوت نق حت
الضــوء العالــي. ويتســم مصبــاح الضــوء العالي 
بكونه أكثر ســطوًعا وســيضيء مؤشــر مصباح 
الضــوء العالــي يف لوحــة العــدادات. وللعــودة 
إلــى تشــغيل مصابيــح الضــوء العــادي، أعــد 

ــى. ــه األول ــم لوضع ذراع التحك

وميض المصابيح األمامية

إذا أردت أن تومــض مصابيــح الضــوء العالــي، 
قــم بســحب ذراع االنعطــاف قليــالً ثــم اتركــه. 
الضــوء  مصابيــح  تومــض  ســوف  وعندئــذ، 

العالــي ثــم تتوقــف.
كمــا تومــض املصابيــح األمامية كذلــك حتى إن 
كان مفتــاح إشــارة االنعطــاف يف وضــع إيقــاف 
ذراع  بســحب  قمــت  وإذا   .»OFF« التشــغيل 
االنعطــاف للخلــف ولــم تتركــه ليعــود ملوضعــه، 
ســوف تســتمر مصابيــح الضــوء العالــي يف 
ــرة  ــد ذراع االنعطــاف م ــم تع ــا ل اإلضــاءة طامل

أخــرى.
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المقصورة1- التشغيل

مفتاح ضوء الضباب األمامي *

عندمــا يكــون املفتـــــــاح الدائــري يف طــــــرف 
، ويف حالــة كان  الــذراع يف وضــع  أو 
مقبــض الوســط يف ذراع التحكــم يف الضــوء يف 
وضــع  ، تعمــل مصابيــح الضبــاب األماميــة، 
مصبــاح  مؤشــر  يضــيء  الوقــت،  ذات  ويف 
الضبــاب األمامــي علــى لوحــة العــدادات. وعند 
حتويــل املفتــاح لوضع اإليقــاف »OFF«، تنطفئ 

مصابيــح الضبــاب األماميــة.

مفتاح مصباح الضباب الخلفي

ذراع  يف  اخللفــي  الضبــاب  مصبــاح  يوجــد 
التحكــم يف الضــوء. وعندمــا يكــون املفتــاح 
أو  الدائــري يف طــرف الــذراع يف الوضــع 
، ميكنــك تدويــر مقبــض الوســط يف ذراع 
. ويف هــذه  التحكــم مــن وضــع  إلــى 
اللحظــة، يعمــل مصبــاح الضبــاب اخللفــي، يف 
الوقــت نفســه، يضيء مؤشــر مصبــاح الضباب 
العــدادات.  عــرض  شاشــة  علــى  اخللفــي 
إليقــاف مصابيــح الضبــاب اخللفيــة عليــك 
ــرار اخلطــوات الســابقة، وعندهــا ينطفــئ  تك
مؤشــر مصابيح الضباب اخللفية على شاشــة 

العــدادات.

● عنــد اســتخدام مصابيــح الضبــاب، يجــب 

إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
.»ON«

تنبيه:
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مساحة الزجاج األمامي

غســل  وســائل  املســاحة  يف  التحكــم  ميكــن 
املفاتيــح. مجموعــة  مــن  األمامــي  الزجــاج 

وفيمــا يلــي طريقــة التحكــم يف مســاحة الزجاج 
األمامي:

 MIST عنــد نقــل ذراع املســاحة إلــى وضــع
القــوة  تتوقــف  وعندمــا  املســاحة،  تعمــل 
ــه  ــى موضع ــود ذراع املســاحة إل ــة، يع اخلارجي

العمــل. عــن  املســاحة  وتتوقــف 
املسح املتقطع

قــم بتحريــك مقبــض مفتــاح املجموعــة ألســفل 
إلــى الوضــع »INT«، وقــم بضبــط زمــن حركــة 

املســاحة عبــر املقبــض علــى الــذراع.

املسح بسرعة منخفضة
إلــى  ألســفل  املجموعــة  مفتــاح  بنقــل  قــم 
الوضع »LOW« وســتتحرك املســاحة بسرعة 

منخفضــة.
املسح بسرعة عالية

قــم بتحريــك مفتــاح املجموعــة ألســفل إلــى 
الوضــع »HI« وســتتحرك املســاحة بســرعة 

عاليــة.
إيقاف مساحة الزجاج األمامي

إلــى وضــع  قــم بتحريــك مفتــاح املجموعــة 
عــن  املســاحة  وســتتوقف   »OFF« اإليقــاف 

العمــل.

ضبط زمن المسح المتقطع للمساحة 

عندمــا يكــون مقبــض مفتــاح املجموعــة علــى 
ســرعة  ضبــط  ميكنــك   ،»INT« الوضــع 
املســاحة مــن خــالل إدارة املقبض علــى الذراع.
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المقصورة1- التشغيل

مساحة الزجاج الخلفي *

تشغيل مساحة الزجاج اخللفي
.»ON« أدر ذراع التحكم إلى وضع التشغيل

إيقاف مساحة الزجاج اخللفي
.»OFF« أدر ذراع التحكم إلى وضع اإليقاف

سائل غسل الزجاج
غسل الزجاج األمامي 

اسحب ذراع التحكم يف املساحة ألسفل.

غسل الزجاج اخللفي *

اسحب ذراع التحكم يف املساحة ألعلى.

●  قبــل اســتخدام املســاحة خــالل الشــتاء 

والطقــس املتجمــد، يرجــى التأكــد مــن 
عــدم جتمــد شــفرة املســاحة علــى الزجــاج 

األمامــي.

تنبيه:
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حاجب الشمس

ملنــع ضــوء الشــمس املواجــه أو اجلانبــي مــن 
الراكــب، مت  التأثيــر علــى قائــد الســيارة أو 
ولتقليــل  تزويــد ســيارتك بحاجبــي شــمس. 
تأثيــر ضــوء الشــمس الباهــر أو املباشــر، يرجى 

تنزيــل حاجــب الشــمس ألســفل.
وملنــع ضــوء الشــمس اجلانبــي، قم بفتح حاجب 
الشــمس أمــام مقعد قائد الســيارة وقــم بإدارته 

لليسار أو اليمني.
ومت تزويــد حاجــب الشــمس مــن الداخــل مبــرآة 
زينــة. وعلــى ســبيل املثــال، يف حالــة إعــداد 
الســيارة مبــرآة زينــة، يضيء ضــوء املرآة تلقائًيا 
اســتخدام  وميكــن  املــرآة،  رفــع غطــاء  عنــد 
الوضــع اجلانبــي يف زيــادة املســاحة املظللــة مــن 

خــالل اللوحــة املمتــدة. 

مرايا الرؤية الخلفية
المرآة الداخلية

تتضمــن مــرآة الرؤيــة الداخليــة آليــة يدوية ملنع 
االنبهــار. ويتعــني علــى قائــد الســيارة حتديــد 
الرؤيــة  مــرآة  وضبــط  مريــح،  قيــادة  وضــع 
اخللفيــة ملتابعــة الســيارة خلفــك بوضــوح مــن 
وحتريكهــا  املــرآة  بوســط  اإلمســاك  خــالل 

ألعلــى وأســفل أو لليســار واليمــني.

 )A( الوضــع األساســي: قــم بســحب املقبــض
لألمــام.

●  قــد تــؤدي الرؤيــة اخللفيــة غيــر الواضحة 

إلــى حــوادث تصــادم أثنــاء القيــادة، ممــا 
قــد يــؤدي لتحطــم ســيارتك وممتلكاتــك 

وتــؤدي إلصابــات شــخصية.

ملحوظة:
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مرآة الرؤية الخلفية الخارجية الكهربية
يوجــد مفتــاح التحكــم ملــرآة الرؤيــة اخللفيــة 
العــدادات يســار  الكهربيــة يف لوحــة مفتــاح 

عجلــة القيــادة.

ضبط مرآة الرؤية اخللفية اخلارجية
قــم بتحريــك زر التحكــم )2( مــن مــرآة الرؤيــة 
اخللفيــة اخلارجيــة إلــى اجلانــب األيســر مــن 
خــالل الضغــط علــى اجلانــب املطابــق علــى 
الــزر القابــل للضبــط ذو االجتاهــات األربــع 
)1(، وســوف يتــم ضبــط العــرض مبــرآة الرؤيــة 
اخللفيــة اليســرى وفًقــا لذلــك إلــى االجتــاه 
املطلــوب. ولتحريــك زر التحكــم مبــرآة الرؤيــة 
اخللفيــة اخلارجيــة إلــى اجلانــب األميــن )2(، 

ــزر ذو  ــى ال ــق عل ــى اجلانــب املطاب اضغــط عل
االجتاهــات األربــع )1( حتــى ميكــن ضبــط 
مرآة الرؤية اخللفية اليمنى. ويف حالة كان زر 
التحكــم يف وضــع املنتصــف، لــن تتحــرك مرايا 

ــة يف أي مــن اجلانبــني. ــة اخللفي الرؤي

تسخني مرآة الرؤية اخللفية اخلارجية*
عند الضغط على زر إزالة الصقيع عن الزجاج 
اخللفــي املوجــود علــى لوحــة التحكــم يف مكيف 
الهــواء، يتــم تنشــيط آليــة تســخني عدســة املرآة 
اخلارجيــة، وميكنــك التخلــص مــن الضبــاب 

وبخــار املــاء املتراكــم علــى املرايــا اخلارجيــة.
الطي اإللكتروني للمرايا اخلارجية*

يوجــد مفتــاح التحكــم يف الطــي اإللكترونــي 
ــب األيســر  ــى اجلان ــة )3( عل ــرآة اخلارجي للم

ــادة. ــة القي ــى عجل ــدادات عل مــن لوحــة الع

وضــع  يف  اإلشــعال  مبفتــاح  احتفــظ   ●

.»ON« التشــغيل 

تنبيه:

●  احتفــظ دائًمــا بضبــط مرايــا الرؤيــة 
اخللفية يف وضع مناســب، واســتخدمها 
لتوســعة مجــال رؤيتــك  القيــادة  أثنــاء 
الكائنــات  رؤيــة  مــن  تتمكــن  حتــى 
املحيطــة والســيارات األخــرى بوضــوح.

املســافة  حتديــد  مــن  تتمكــن  لــم  إذا    ●
األخــرى،  والكائنــات  ســيارتك  بــني 
قــد  ممــا  تصــادم،  حــوادث  تقــع  قــد 
ــكات  ــؤدي ألضــرار بســيارتك أو املمتل ي

إصابــات. يف  التســبب  أو  األخــرى 
●  قــد تــؤدي الصيانــة غيــر املناســبة ملــرآة 
الرؤيــة الداخليــة إلــى أضــرار. ويحظــر 
خــدش الثلــج علــى أســطح مرايــا الرؤيــة 

اخللفيــة. 
●  يف حالــة منــع الثلــج أو أي كائــن آخــر 
ــرآة  ــط امل ــا، ال حتــاول ضب ــة املراي حرك
ــج أو  ــب للثل ــوة. واســتخدم رذاذ مذي عن

ســخانات يف إذابــة الثلــج.

ملحوظة:
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نظام المساعدة في إيقاف السيارة *

الســيارة  إيقــاف  يف  املســاعدة  نظــام  يعمــل 
اســتناًدا إلــى مبــدأ نطاق الــرادار وتقنية بيانات 
الكمبيوتــر لتحديــد مــدى وجود عائــق يف خلف 
التقريبيــة  املســافة  ويوضــح  الســيارة  وأمــام 

شاشــة  يف  العــرض  ويتــم  عائــق  ألقــرب 
النظــام.  معلومــات 

يرجى التأكد من املسافة اآلمنة

نظام املساعدة يف إيقاف السيارة

حساس الرادار

تحذير:
● ال ميكــن لنظــام املســاعدة يف إيقــاف 

الســيارة أن يحــل محــل قائــد الســيارة 
يف تقديــر املوقــف الفعلــي، لــم يــزل 
إيقــاف الســيارة أو أيــة عمليــات خاصة 
بالقيــادة حتتــاج لتركيــز قائــد الســيارة، 
ــي حــول  ــة الوضــع الفعل ويرجــى متابع

الســيارة طــوال الوقــت.
يف  املســاعدة  نظــام  يف  للحساســات   ●

إيقــاف الســيارة بقعــة عميــاء. ويرجــى 
بشــكل  واحليوانــات  األطفــال  متابعــة 
خــاص، حيــث إنــه ال ميكــن للحســاس 

اكتشــافهم.

● يعــد النظــام نظــام إضــايف ملحــق وال 

ميكنــه توقــع وجتنــب العقبــات بشــكل 
تلقائــي.

● قــد يتأثــر نظــام املســاعدة يف إيقــاف 

الســيارة بالعديــد مــن العوامــل واألوضــاع 
قائــد  مســئولية  ذلــك  ويعــد  البيئيــة، 

الســيارة وحــده.
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طريقة عمل النظام

ــاح اإلشــعال  ــدء التشــغيل: عندمــا يكــون مفت ب
وضــع  وتعشــيق   ،»ON« التشــغيل  وضــع  يف 
الرجــوع للخلــف أو الضغــط علــى مفتاح P على 
لوحــة التحكــم، ســيتم تنشــيط نظــام املســاعدة 
يف إيقــاف الســيارة، بينمــا يســتدعي عــرض 

ــرادار.  مضيــف التصفــح واجهــة عــرض ال
إيقــاف التشــغيل: عندمــا تتجــاوز الســرعة 15 
كــم / الســاعة أو الضغــط على مفتــاح »P« على 
لوحــة التحكــم. ســيتم إيقــاف تنشــيط نظــام 

املســاعدة يف إيقــاف الســيارة.

الفحص الذاتي للنظام ونوع التحذير
يف بدايــة العمــل، ســيجري الــرادار اخللفــي 
ذاتــي ســريع لضمــان عمــل جميــع  فحــص 
األجــزاء بشــكل طبيعــي، وتظهر نتائج الفحص 

الذاتــي يف اجلــدول التالــي:

جدول 2-1
ويصــدر إنــذار العائــق األمامــي مــن خــالل 
وجــود  حالــة  يف  أمــا  العــدادات،  لوحــة 
عائــق خلفــي يصــدر رنــني. وعنــد التشــغيل 
الطبيعــي، تفحــص أداة التحكم العائق بحســب 
القطاعــات املختلفــة، وبالتالــي ترســل لوحــة 
العــدادات أو الرنــني إشــارة متكــررة، ومبوجــب 
ذلــك ترســل لوحــة العــدادات والرنــني بحســب 
نطــاق املســافة املختلــف صــوت يتكــرر علــى 
نحــو مختلــف للتوجيــه بشــأن مســافة العائــق:

جدول 3-1

رننيالفحص الذايت

مرة واحدةاعتيادي

مرتنيعطل النظام

ملحوظة املنطقة املسافة الصوت
( بالسم )

 رجوع
معتاد

 منطقة
أمان بطيء 150 ~ 100

 رجوع
بطيء

بطيء رسيع 100 ~ 60

 إيقاف
السيارة

تحذير متسارع 60 ~ 35

خطر توقف دائم 35 ~ 0

● إذا أردت إيقــاف الســيارة يف املقدمــة 

ــق وأردت اإلخطــار  ــت مــن عائ أو اقترب
بتحذيــر املســافة، يتعــني عليــك الضغــط 
نظــام  لتشــغيل  املفتــاح  علــى  يدوًيــا 

املســاعدة يف إيقــاف الســيارة.
موضــع  فحــص  النظــام  يســتطيع   ●

الكائــن. ونطــاق  احلســاس 
ــر يف نفــس  ــني أو أكث ــد استشــعار كائن ● عن

الوقــت، يتعــني أوالً حتديــد الكائــن األقــرب.

ملحوظة:
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الشروط المؤثرة في نظم اإليقاف 
التلقائي

إيقــاف  يف  املســاعدة  نظــام  يعمــل  ال  قــد 
الســيارة بشــكل مناســب أو يصــدر حتذيــر 

التاليــة: احلــاالت  يف  عطــل  بوجــود 
- جتمد حساس الرطوبة.

ــل  ــب مث ــن غري ــة احلســاس بكائ - تغطي
ــاء. ــج أو امل الثل

- عنــد قيــادة الســيارة علــى ســطح غيــر 
مســتو، مثــل العشــب أو الطــرق املغطــاة 
باحلصــى أو الطــرق غيــر املمهــدة أو 

املنحــدرات.
- قــد يــؤدي التداخــل الكهرومغناطيســي 
املتاخــم للســيارة إلــى تعطــل احلســاس، 
مثــل محطــات توليــد الطاقــة، واإلشــعاع 

الكهربــي عالــي القــدرة.
- األمطار الغزيرة أو رذاذ املاء.

- البيئــات شــديدة احلــرارة أو قارصــة 
البــرودة.

ال يستشعر احلساس الكائنات التالية:
مثــل  الرفيعــة،  أو  احلــادة  الكائنــات   -

السالســل. أو  احلبــال 
- املوجــات الصوتيــة ســهلة االمتصــاص 
ــات األخــرى. للقمــاش واإلســفنج والكائن

ــى  ــل األكــوام عل ــي مــن قبي ــق الت - العوائ
الطــرق التــي يزيــد ارتفاعهــا عــن 50 

ــل عــن 10 ســم. ســم وبقطــر يق
مــن  بشــدة  تقتــرب  التــي  الكائنــات   -

مم(.  300 )نحــو  احلســاس 

تحذير:
● يحظــر اســتخدام ميــاه الضغــط العالــي 

يف تنظيــف حســاس الســيارة.
احلســاس  ســطح  خــدش  يحظــر   ●

حــاد. كائــن  باســتخدام 

● حيــث إن الضمــان ال يغطــي األضــرار 

أو احلــوادث التــي تتعــرض لهــا الســيارة 
نتيجــة تعطــل نظــام املســاعدة يف إيقاف 
الســيارة، مــن الــالزم االنتبــاه للكائنــات 

خلــف الســيارة قبــل الرجــوع للخلــف.
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نظام الكاميرا الخلفية *
 ،S3 يف نظــام املســاعدة يف إيقــاف الســيارة
باإلضافــة إلــى ا جلوانــب الســمعية والبصريــة 
لنظــام املســاعدة يف إيقــاف الســيارة يتكامــل 

ذلــك مــع إمكانيــة الصــورة اخللفيــة.

طريقة العمل
التشغيل

عندمــا يكــون وضــع الطاقــة يف وضــع التشــغيل 
الرجــوع  وضــع  الســرعة يف  وتعشــيق   ،ON
للخلــف R، وتعــرض لوحــة التصفــح الصــورة 

ــة. اخللفي

اإلغالق
يف حالــة عــدم تعشــيق وضــع النقــل إلــى وضــع 
الرجــوع للخلــف »R«، ســيتم إغــالق الكاميــرا.

تحذير:
نظــام  اخللفيــة  الصــورة  نظــام  يعــد   ●

ثانــوي، ويعمــل علــى التأكــد مــن البيئــة 
اخللفيــة، ويتعــني عليــك مراعــاة البيئــة 
اخللفيــة بنفســك لضمــان الســالمة، 
ألن هنــاك منطقــة عميــاء ال ميكــن 

للكاميــرا أن ترصدهــا.
●  يتعــني مراعــاة املحافظــة علــى نظافــة 

ســطح الكاميــرا يف جميــع األوقــات، 
بكائنــات  تغطيتهــا  حالــة  يف  ألنــه 
غريبــة لــن تتمكــن الكاميــرا مــن عــرض 

الصــورة.
●  يلعــب هــذا النظــام دور إضايف فحســب 

عنــد الرجــوع للخلــف، ألن هنــاك زاويــة 
الوصــول  للكاميــرا  ميكــن  ال  ميتــة 
إليهــا، وتقــوم اخلطــوط اخللفيــة بــدور 
مســاعد، كمرجــع فحســب، ويتحمــل 
قائــد الســيارة املســئولية عنــد الرجــوع 
باخللــف بالســيارة قبــل مراعــاة منطقة 

الســيارة وبعــد ذلــك.

اإلضافيــة  اخلطــوط  عكــس  عنــد   ●

خــط  عكــس  يتــم  الســيارة،  واجتــاه 
املســار اإلضــايف املميــز الــذي يوضــح 
كان  وســواء  الســيارة.  حتميــل  وضــع 
ــل  ــل الســيارة نصــف حتمي وضــع حتمي
املســافة  ســتمثل  كامــل،  حتميــل  أم 
اإلضــايف  اخلــط  حســب  املوضحــة 

معــني. انحــراف 

ملحوظة:
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المقاعد األمامية
ضبط المقعد لألمام والخلف

ــت ذراع التحكــم يف مقدمــة  قــم بســحب وتثبي
املقعــد حتــى ميكــن حتريــك املقعــد.

ثــم قــم بتحريــك املقعــد حتــى الوضــع املطلــوب 
ثــم أطلــق ذراع التحكــم. وحــاول حتريــك املقعــد 

بجســمك وتأكــد مــن تأمــني وضــع املقعــد.

ضبط ظهر المقعد

 
مت تزويــد مقعــد قائــد الســيارة مبقبــض يــدوي 

لضبــط ظهــر املقعــد مثبــت بجانــب املقعد.

ــط  ــؤدي ضب ــد ي ــادة الســيارة، ق ــاء قي ●  أثن

مقعــد قائــد الســيارة يدوًيــا إلــى عــدم 
التحكــم بالســيارة. وقــد تصيبــك حركــة 
املقعــد املفاجئــة بالذعــر أو التوتــر أو قــد 
جتعلــك تضغــط علــى دواســة معينــة ال 
شــعورًيا. لذلــك قــم بضبــط مقعــد القائد 

حــال توقــف الســيارة.

ملحوظة:
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المقاعد وضبط األوضاع1- التشغيل

خطوات ضبط ظهر املقعد:
)1( ارفــع ذراع التحكــم وقــم بضبــط ظهــر 

املقعــد حســب وضعــك املفضــل.
ظهــر  وادفــع  التحكــم  ذراع  اتــرك   )2(
املقعــد للخلــف للتأكــد مــن إحــكام 

املقعــد. ظهــر  وضــع 
)3( ارفــع ذراع التحكــم، ســوف يتحــرك 

ظهــر املقعــد يف وضــع عمــودي.
يحظر إمالة ظهر املقعد أثناء القيادة.

ضبط ارتفاع المقاعد *

مت إعداد مقعد قائد الســيارة مبقبض لضبط 
ارتفاع املقعد، مت تثبيته بجانب املقعد.

خطوات ضبط االرتفاع:
ــاع  ــط االرتف ــض ضب ــك مقب ــم بتحري ●  ق

ــد  ــاع املقع ــط ارتف ــى أو أســفل لضب ألعل
حســب الوضــع املناســب.
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للمقاعــد  الــرأس  مســند  ضبــط 
والخلفيــة األماميــة 

ميكنــك ضبــط مســند الــرأس حتــى يكــون 
ــرأس قــدر  ــى املســند يف أقــرب موضــع لل أعل

اإلمــكان.
ويقلــل الوضــع الســابق مــن مخاطــر إصابــة 

العنــق يف حالــة حــدوث تصــادم.

المقاعد الخلفية
إمالة المقاعد الخلفية

اضغــط علــى زر حتريــر ظهــر املقعــد، وميكنك 
ســحب ظهــر املقعــد لألمــام، ميكــن طــي ظهــر 
املقعــد ليســمح بإمالــة املقاعــد اخللفية بدرجة 

.6 : 4
الوضــع  إلــى  املقعــد  ظهــر  تعيــد  وعندمــا 
املقعــد. وضــع  إحــكام  مــن  تأكــد  األصلــي، 
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عجلة القيادة متعددة الوظائف *

الوظائف:
)1( الــرد علــى الهاتــف عبــر البلوتــوث / تشــغيل 

الوظائــف الصوتيــة
يتــاح هــذا الــزر بالســيارات املعــدة بنظــام هاتف 

البلوتــوث والتعرف علــى الكالم. 
ويف حالــة عــدم تنشــيط نظام هاتــف البلوتوث، 
اضغــط علــى هــذا الزر لتشــغيل نظــام الصوت، 
وعنــد تفعيــل النظــام، وتــرد مكاملــة، اضغــط 

علــى اإلجابــة للــرد.
)2( تعليق / كتم هاتف البلوتوث

ــالت الســيارات  ــف يف مودي ــة الهات ــاح وظيف تت
املجهــزة بهاتــف بلوتــوث ونظــام التعــرف علــى 

الــكالم. وعنــد تنشــيط نظــام الصــوت، يــؤدي 
الضغــط علــى هــذا الــزر إلــى إيقــاف تنشــيط 
ــد اســتخدام  ــكالم، عن ــى ال ــرف عل نظــام التع
ــة  ــى املحادث ــرد عل ــوث وال ــف البلوت نظــام هات

الهاتفيــة.
)3( املقبض 

عنــد إدارة املقبــض لألمــام ســوف يتــم تشــغيل 
إدارة  وعنــد  التاليــة،  الصوتيــة  املقطوعــة 
املقطوعــة  تشــغيل  ســيتم  للخلــف  املقبــض 
الســابقة. عنــد الضغــط علــى املقبــض لفتــرة 

قصيــرة يتــم تغييــر األوضــاع.
)4( زر رفع درجة الصوت

)5( زر خفض درجة الصوت

نظام التحكم في الرحلة *

)1( مفتاح نظام التحكم يف الرحلة الرئيسي
)2( إلغاء نظام الرحلة 

)3( ضبط نظام الرحلة / +
)4( ضبط نظام الرحلة / -

)5( التحرك ألعلى 
)6( التحرك ألسفل

)7( مفتاح التأكيد
ميكــن نظــام التحكــم يف الرحلــة مــن ضبــط 
ســرعة الســيارة علــى قيمــة ثابتــة، وتتــراوح 
كــم/ و160  كم/الســاعة   40 بــني  الســرعة 

الســاعة. ومــن املمكــن أن تتفــاوت الســرعة 
املطلوبــة وســرعة الســيارة الفعليــة عنــد صعود 

مرتفــع أو نــزول منحــدر.
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يحظــر اســتخدام نظــام التحكــم يف الرحلــة 
يف حالــة لــم تســمح حالــة الطريــق باســتخدام 
ــة. وميكــن فقــط اســتخدام نظــام  ســرعة ثابت
الســيارات املجهــزة  مــع  الرحلــة  التحكــم يف 

بناقــل حركــة أوتوماتيكــي.

بدء النظام
عندمــا تتجــاوز الســرعة 40 كم/الســاعة، قــم 
بالضغــط علــى الــزر العلــوي  مــن املفتــاح 
متعــدد الوظائــف علــى عجلــة القيــادة، وســوف 
يضــيء مصبــاح املؤشــر مبجموعــة العــداد  
املطلوبــة،  الســرعة  حتــى  الســرعة  ولزيــادة 
اضغــط علــى زر »RES / -«، وســيتم حفــظ 
الســرعة احلاليــة واالحتفــاظ بهــا. وعندهــا قم 
بتحريــر دواســة البنزيــن. واضغــط على دواســة 
البنزيــن لزيــادة الســرعة. وعنــد حتريــر دواســة 
البنزيــن يتــم العــودة إلــى القيمــة املحفوظــة 
يف  التحكــم  نظــام  تنشــيط  وعنــد  مســبًقا. 
الرحلــة، لــن يــزل نظــام التحكــم يف الرحلــة 
مفتــاح  تشــغيل  إيقــاف  حالــة  يف  منشــًطا 

اإلشــعال ومعــاودة تشــغيله.

زيادة السرعة
لزيــادة الســرعة املحــددة، قــم بتنفيــذ أي مــن 

ــة: اإلجــراءات التالي
- اضغــط علــى زر RES / + واحتفــظ بــه، 
وســتزيد ســرعة الســيارة. وحــرر الــزر عندمــا 

ــة. تصــل الســيارة للســرعة املطلوب
- اضغــط علــى زر RES / + قليــالً، وســتزيد 
ســرعة الرحلــة مبعــدل 1,0 كم/الســاعة يف كل 

مــرة تضغــط فيهــا علــى الــزر.
 

خفض السرعة
ــذ أي مــن  ــم بتنفي ــة، ق خلفــض ســرعة الرحل

اإلجــراءات التاليــة:
- اضغط على زر SET / - واحتفظ بالضغط، 
ســتنخفض ســرعة الســيارة تدريجًيــا، وحــرر 

الــزر عنــد الوصــول للســرعة املطلوبة.
- اضغط قليالً على زر SET / -، وستنخفض 
ســرعة الســيارة مبعــدل 1,0 كم/الســاعة يف 

كل مــرة بهــذه الطريقة.

إيقاف النظام
إليقــاف التحكــم يف ســرعة الرحلــة، قم بتنفيذ 

أي مــن اإلجــراءات التالية:
- قم بالضغط على دواسة الفرامل.

اضغط على زر  على عجلة القيادة.
- تســتخدم أي مــن اإلجــراءات الســابقة يف 
إيقــاف التحكــم يف الرحلــة غيــر إنــه لــن يتــم 

إيقــاف تنشــيط النظــام.

استعادة التحكم في الرحلة
يف حالة احلاجة الســتعادة التحكم يف الرحلة، 

قم بتنفيــذ اخلطوات التالية:
 »+ RES« اضغــط علــى نحــو قصيــر علــى زر -

مــن دون الضغــط علــى دواســة البنزين.
- اضغط على دواســة البنزين لزيادة الســرعة 
أعلــى مــن ســرعة الرحلــة املحــددة، ارفــع 
قدمــك عــن الدواســة وســوف تعــود للســرعة 

املحــددة مســبًقا.

مسح ذاكرة التحكم في الرحلة
عنــد الضغــط علــى مفتــاح اإلشــعال أو إيقــاف 
ــرة الســرعة املحــددة  ــم مســح ذاك تشــغيله، يت
للرحلــة ويتــم إعــادة الضبــط عنــد تنشــيط 

ــة. ــرة التالي النظــام يف امل
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ضبط موضع عجلة القيادة

خطوات ضبط عجلة القيادة:
)1( قم بإدخال املفتاح يف مفتاح اإلشــعال 

لفتح عجلــة القيادة.
)2( ادفــع مقبــض القفــل أســفل عمــود 

التوجيــه إلــى أدنــى موضــع.
)3( اســحب عجلــة القيــادة ألعلــى وأســفل 
املناســب.  املوضــع  إلــى  للوصــول 
ــة  ــادة حلرك ــة القي وستســتجيب عجل
الصــدر، وليــس الوجــه، بينمــا تضمــن 
رؤيتــك جلميــع العــدادات واملؤشــرات 

ــدادات.  ــى لوحــة الع عل

)4( ارفــع مقبــض القفــل لقفــل عجلــة 
القيــادة.

)5( حــاول حتريــك عجلــة القيــادة ألعلــى 
وأســفل للتأكــد مــن إحــكام قفلهــا يف 

املوضــع املناســب.

عنــد توجيــه أو التحــرك بالســيارة، ال    ●

حتتفــظ بعجلــة القيــادة يف أقصــى زاويــة 
ــة.  ــرة طويل انعطــاف لفت

وال حتــاول فــرض قــوة التوجيــه للعجلــة 
لفتــرة طويلــة عندمــا تتحــرك العجلــة يف 
اجتــاه مرتفــع أو منحــدر. وعنــد تطبيــق 
قــوة التوجيــه قــد تفشــل عجلــة القيــادة يف 
االنعطــاف، إذا قمــت بهــذا األمــر لفتــرة 
طويلــة قــد ترتفــع حــرارة نظــام التوجيــه 

ويتعطــل.

ملحوظة:

تحذير:
●  ال حتــاول ضبــط عجلــة القيــادة أثنــاء 

القيــادة وإال قــد ال تتمكــن مــن التحكــم 
يف الســيارة وقــد حتــدث إصابات بالغة 

وقــد تصــل إلــى الوفــاة.
●  يتعــني ضبــط عجلــة القيــادة فقط أثناء 

توقف السيارة.
●  قــد يــؤدي موضــع عجلــة القيــادة غيــر 

املناســب أو اخلاطــئ إلــى حــدوث جــروح 
أو إصابــات قاتلــة.

●  بعــد كل عمليــة ضبــط، ادفــع مقبــض 

ــادة  ــة القي ــع عجل ــى بقــوة ملن القفــل ألعل
مــن تغييــر موضعهــا بشــكل عــارض أثنــاء 

القيــادة.
مــواد مزخرفــة  أو  كائنــات  تضــع  ال    ●

بالقــرب مــن عمــود التوجيــه، ألنهــا قــد 
متنــع دوران عمــود التوجيــه.
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البوق

عجلــة  علــى  البــوق  عالمــة  علــى  اضغــط 
القيــادة، يصــدر صــوت البــوق. وافحــص بشــكل 
دوري وضع تشــغيل البوق لضمان عمله بشــكل 

ــادي. اعتي

صندوق التابلوه

عنــد ســحب صنــدوق التابلــوه ســيتم فتحــه، 
ــى ســيغلق. ــوه ألعل ــدوق التابل ــد دفــع صن وعن

●  ال حتــاول الضــرب أو الطــرق علــى مفتــاح 

البــوق بقبضــة يــدك، وال تضغــط علــى 
مفتــاح البــوق بــأدوات حــادة.

ملحوظة:

تحذير:
●  ال حتــاول فتــح صنــدوق التابلــوه أثنــاء 

علــى  الضغــط  عنــد  وإال  القيــادة، 
وقــوع  أو  الطــوارئ  حــال  الفرامــل 
حــادث، قــد تقــع الكائنــات يف صنــدوق 
التابلــوه وتســبب إصابــات شــخصية. 
ويحظــر وضــع النظــارة أو والعــة أو 
أو  لالنفجــار  قابلــة  أخــرى  كائنــات 
الكســر يف صنــدوق التابلــوه، حيــث أن 
هــذه الكائنــات قــد تتصــادم مــع بعضها 
حــرارة  درجــة  الرتفــاع  يــؤدي  ممــا 
صنــدوق التابلــوه أثنــاء القيــادة. ويجــب 
أال يتجــاوز حمــل الكائنــات يف صنــدوق 

التخزيــن أكثــر مــن 150 نيوتــن.
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المقاعد وضبط األوضاع1- التشغيل

صندوق مسند الذراع المركزي

عنــد الضغــط علــى مقبــض صنــدوق مســند 
ــح  ــى يفت ــود حت ــه يف اجتــاه العم ــذراع وإدارت ال
صنــدوق مســند الــذراع، خــالل ذلــك قــم بدفــع 

ــه ينزلــق. صنــدوق املســند واجعل

حامل األكواب

يوجــد حامــل األكــواب للــركاب باملقعــد األمامــي 
خلــف ذراع التحكــم يف النقــل. ويجــب احلــذر 
أثناء استخدام حامل األكواب، إذا انسكب سائل 
ســاخن قد يصيبك أو الركاب اآلخرين بحروق.

وميكــن اســتخدام حوامــل األكــواب يف الســيارة 
مــع األكــواب ذات الغطــاء فحســب. وميكــن 
أمــام وخلــف طفايــة  أكــواب  وضــع حاملــي 
الســجائر، ويراعــي حامــل األكــواب أال يرتفــع 
الكــوب اخللفــي عــن 210 مم املوضــوع خلــف 
صنــدوق مســند الــذراع املنزلق. ويضمن حامل 
األكــواب عــدم وضــع حامــل أكــواب يتجــاوز 
ارتفاعــه 230 مم خلــف صندوق مســند الذراع 

املنزلــق املعتــاد.

*صندوق النظارات

ميكــن اســتخدام صنــدوق النظــارات يف اجلــزء 
العلــوي من وســط شــريط الزينــة وميكن فتحه 
باســتخدام أصابعــك لفتح صندوق النظــارات. 
وبعــد االنتهــاء مــن االســتخدام يعــود الصنــدوق 

ملوضعه تلقائًيا.
تحذير:

املســند  صنــدوق  انــزالق  لقضيــب    ●

معينــة  درجــة  واخللفــي  األمامــي 
ــدوق حتــرك  ــع الصن للتحــرك، وال مين

الــذراع. مســند 
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طفاية السجائر * 

قابلــة  ســجائر  بطفايــة  مجهــزة  ســيارتك 
عمــود  مؤخــرة  يف  مثبتــة  وهــي  للتحريــك. 
النقل والتشــغيل، قم بســحب الغطاء إذا أردت 

فتحهــا.

والعة السجائر

 »ACC« عندما يكون مفتاح اإلشعال يف وضع
أو »ON«، ميكن استخدام والعة السجائر.

قــم  الســجائر،  اســتخدام والعــة  أردت  وإذا 
بالضغــط علــى زر الوالعــة. وســوف يرتفــع 
ــا بعــد التســخني حتــى درجــة  الــزر أوتوماتيكًي
احلــرارة املناســبة لالســتخدام. وعندئــذ، قــم 
بإخــراج والعــة الســجائر واســتخدمها عبــر 

ســلك التســخني.

تحذير:
●  ال تضــع أي شــيء بخــالف النظــارات 

يف صنــدوق النظــارات، وإال قد تســقط 
ــى الفرامــل  ــد الضغــط عل األشــياء عن
يف حالــة الطــوارئ أو عنــد احلــوادث.

●  ال تقــم بفتــح صنــدوق النظــارات، وإال 

ســوف يعيــق الصنــدوق الرؤيــة عبــر مرآة 
الرؤيــة اخللفيــة.

تحذير:
●  ال تضــع أشــياء قابلــة لالشــتعال يف 

طفايــة الســجائر. إذا وضعــت ورق أو 
أي منتجــات أخــرى قابلة لالشــتعال يف 
طفاية الســجائر ســوف تشــتعل أعقاب 
الســجائر ممــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب 

خطيــرة.
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المقاعد وضبط األوضاع1- التشغيل

مقبس الطاقة اإلضافي

ســيارتك مجهــزة مبقبســني إضافيــني لإلمداد 
العــدادات  لوحــة  علــى  )أحدهمــا  بالطاقــة 
 .USB ــة الســيارة( ومنفــذي واآلخــر يف حقيب
وميكــن إرفــاق األجهــزة اإللكترونيــة اإلضافيــة 
ــة  ــذ الطاق ــة. ويوجــد منف ــس الطاق ــر مقب عب
وعنــد  املركزيــة.  التحكــم  لوحــة  أســفل 
ــع  ــك أوالً رف ــاء، علي ــس الكهرب اســتخدام مقب
الغطــاء. وعنــد عــدم االســتخدام، تأكــد مــن 

تغطيــة غطــاء املقبــس. 
 ،USB وباســتخدام خط شــحن توصيل واجهة
ميكنــك شــحن اجلهــاز مباشــرة، ووفًقــا ملعدات 
الشــحن، ميكــن تلقائًيــا ضبــط تيــار الشــحن، 
واحلــد األقصــى لتيــار الشــحن هــو 2,4 أمبير.

تحذير:
والعــة  اســتخدام  أثنــاء  احتــرس   ●

الســجائر! قــد يــؤدي اإلهمــال أو عــدم 
لالحتــراق. التعــرض  يف  التحكــم 

●  أثنــاء التســخني، ال تضغــط علــى والعة 

تســخني  حــدوث  لتجنــب  الســجائر 
ــد. زائ

ــا  ● إذا لــم تخــرج والعــة الســجائر تلقائًي

الوالعــة  أخــرج  ثانيــة،   30 خــالل 
الزائــد. التســخني  لتجنــب  بنفســك 
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 ACC وعندمــا يكــون مفتــاح اإلشــعال يف وضــع
 START أو  )التشــغيل(   ON أو  )امللحــق( 
)البــدء(، ميكــن ملنفــذ الطاقــة امللحــق اإلمــداد 

بالطاقــة.

●  يوصــى باســتخدام مقبــس الطاقــة عنــد 

تشغيل املحرك فحسب، واسحب قوابس 
الطاقة اإلضافية بعد االســتخدام. وعند 
اســتخدام مصــدر الطاقــة اإلضايف لفترة 
طويلــة أثنــاء توقــف املحــرك، تتعــرض 

البطاريــة للتفريــغ بشــكل مفــرط.
●  يســمح فقــط باســتخدام امللحقــات أقــل 

ــر. ــت، 10 أمبي مــن 12 فول
●  يف حالــة عــدم اســتخدام مقبــس الطاقــة، 

أغلــق الغطاء. 
●  قــد تتســبب بعــض املعــدات الكهربيــة يف 

ــل مبصــدر  ــد التوصي ــي عن تداخــل كهرب
الطاقــة يف الســيارة. وقــد تتســبب هــذه 
األجهــزة يف ضوضــاء ثابتــة مفرطــة مــن 
أو  آخــر  كهربــي  نظــام  ومــن  الصــوت 

عيــوب املعــدات داخــل الســيارة.

تحذير:ملحوظة:
أو مكونــات  يحظــر وضــع أصابعــك    ●

ــاء، ويحظــر  ــذ الكهرب ــة يف منف خارجي
ملــس اليــد املبتلــة منفــذ الكهربــاء، وإال 

ــة. ــة كهربي ــرض لصدم ــد تتع ق
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مكيف الهواء ونظام الصوت1- التشغيل

حامل األمتعة العلوي *

علــوي  بحامــل  مــزودة  ســيارتك  كانــت  إذا 
لألمتعــة، ميكنــك وضــع أغراضك أعلى ســقف 

الســيارة.

قــم  األمتعــة،  حامــل  اســتخدام  قبــل    ●

بتركيــب حوامــل عرضيــة بــأداة تثبيــت 
بحامــل  بإعدادهــا(  املســتخدم  )يقــوم 
األمتعــة ملنــع األمتعــة مــن التحميــل علــى 
ســقف الســيارة. ويجــب أن يكــون موضــع 
أداة التثبيــت علــى عمود مــن األلومونيوم، 
اخلــاص  البالســتيك  علــى  وليــس 
بالطرفــني. ويشــتمل جــزء أداة التثبيــت 
بحامل األمتعة على غطاء جلدي سميك 
حلمايــة ســطح الطــالء مــن اخلــدش.

●  ال يجــب أن يتجــاوز أقصــى وزن حمــل 

40 كجــم.
●  يجــب وضــع األمتعــة يف املنتصف لضمان 

توزيــع وزن احلمــل باملســاواة علــى حامــل 
األمتعة.

ملحوظة:
●  ال ميكــن وضــع األمتعــة يف مــكان بعيــد 

للغايــة، تأكــد مــن إمكانيــة فتــح البــاب 
اخللفي بشــكل معتاد. وبالنســبة للســيارة 
ذات فتحــة ســقف، احتــرس مــن التأثيــر 

علــى إمكانيــة فتــح فتحــة الســقف.
●  يجــب وضــع األمتعــة يف وضــع مســطح 

الريــاح  تأثيــر  لتقليــل  الســيارة  أعلــى 
الوقــود. اســتخدام  وحتســني 

●  تأكيــد مــن إحــكام ربــط األمتعــة كمــا 

اجتــاه.  أي  يف  وعــدم حتركهــا  ينبغــي 
●  عنــد اســتخدام حامــل األمتعــة، تذكــر أن 

ــي  مركــز ثقــل الســيارة قــد ارتفــع، بالتال
يجــب توجيــه اهتمــام خــاص باألمان عند 
القيــادة بســرعة عاليــة أو يف املنعطفــات 

أو عنــد اســتخدام الفرامــل.
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نظام مكيف الهواء
وصف المكونات الرئيسية

عنــد اســتخدام نظــام مكيــف الهــواء بشــكل 
صحيــح، ســتتمتع بالراحــة وحتتفــظ بجفــاف 
بنظافــة  كذلــك  وحتتفــظ  الداخلــي  الهــواء 

النوافــذ ممــا مينــح أفضــل مــدى رؤيــة.
وعنــد التبريــد، يســتهلك مكثــف جهــاز التبريــد 
والوقــود، عنــد عمــل جهــاز  املحــرك  طاقــة 
احلــرارة  يســتخدم  أنــه  حيــث  التســخني، 
الفائضــة، يجــب أن يكــون املحــرك يف وضــع 
التشــغيل حــال تقــدمي مكيــف الهــواء هــواء بــارد 

دافــئ. أو 
احلــرارة  ودرجــة  الرطوبــة  تكــون  وعندمــا 
ــواء يف  ــف اله ــة، ويعمــل مكي ــة مرتفع اخلارجي
وضــع التبريــد، يتســاقط املــاء املتكثــف مــن 
مبخــر مكيــف الهــواء ويتســرب املــاء أســفل 

الســيارة، هــذا األمــر طبيعــي.
وعلــى اجلانــب اآلخــر، عنــد التشــغيل يف وضــع 
تدويــر الهــواء، يتــم ربــط الســيارة بنظــام مكيف 
الهــواء، ممــا يــؤدي لعــدم إمكانيــة التخلــص مــن 

الروائــح، وعلــى اجلانــب اآلخــر حيــث إن أن 
البيئــة مغلقــة عند تشــغيل وضع تدويــر الهواء، 
سيتســرب الدخــان إلــى املبخــر ممــا يســبب 
رائحــة يصعــب التخلــص منهــا إلــى أن يتــم 

اســتبدال املبخــر.
ويف حالــة عــدم اســتخدام نظــام مكيــف الهــواء 
لفتــرة طويلــة، قــد تكــون هنــاك روائــح غريبــة 
مــن  وللتخلــص  باملبخــر.  امللحقــات  بســبب 
الروائــح الغريبــة، اســتخدم مكيــف الهــواء مــرة 
واحــدة علــى األقــل كل شــهر وقــم بضبطه على 
أقصــى تدفــق هــواء ملــدة 5 دقائــق، قــم بهــذه 
العمليــة حتــى خــالل شــهر الشــتاء، وقــم بفتــح 

النوافــذ يف الوقــت ذاتــه.

 Jianghuai تولـــــــــــت شــــــــــــــــركــــــــة ●

مكيــف  نظــام  توريــد   Automobile
الهــواء، وهــي مركــز خدمــة بعــد البيــع 
ــد ســائل  املعتمــد مــن شــركة JAC لتوري

التبريــد املعتمــد.
مكيــف  نظــام  إصــالح  إجــراء  يتعــني   ●

الهــواء بواســطة متخصصــني مــن مركــز 
 Jianghuai اخلدمــة املعتمــد مــن قبــل

.Automobile
● حتــى ال يتــم التأثيــر علــى طاقة التســخني 

أو التبريــد ومنــع زجــاج النوافــذ مــن تكويــن 
ضبــاب، تأكــد مــن عــدم تغطيــة مدخــل 
الهــواء يف مقدمــة الزجاج األمامي باجلليد 

أو أوراق الشــجر.
ــر  ــواء داخــل الســيارة عب ــم صــرف اله ● يت

فتحــة تهويــة قريبــة مــن الزجــاج اخللفــي. 

ملحوظة:
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●  ينبغــي مراعــاة عــدم غلــق الفتحــات عبــر 

أقمشــة أو أي كائنــات أخــرى متنــع الهــواء 
مــن التدفــق.

●  عنــد إغــالق النوافــذ وفتحــة الســقف، 

ــر  يعمــل نظــام مكيــف الهــواء بشــكل أكث
فعاليــة. ومــع ذلــك، عندمــا تكون الســيارة 
يف وضع اإليقاف، بســبب وهج الشــمس، 
ترتفــع درجــة احلــرارة داخــل الســيارة، 
لذلــك، ميكــن فتــح النافــذة لفتــرة قصيرة 

لتســريع عمليــة التبريــد.
●  يشــتمل املكثــف علــى مزيــد مــن عناصــر 

التحكــم. ويتــم فصل التحكم، على ســبيل 
املثــال، عندمــا ترتفــع درجــة حــرارة املــاء 
ــم فصــل  ــة كمــا يت ــر مــن 112˚ مئوي ألكث
ــف، عندمــا تنخفــض درجــة حــرارة  املكث

 - إلــى  مئويــة  بــني 0˚  بشــدة،  املبخــر 
4˚مئويــة، وعندهــا يفصــل املكثــف، هــذا 

األمــر طبيعــي وال يعتبــر عيــب.
●  يف حالــة قيــادة الســيارة يف أماكــن موحلــة 

بشــكل متكــرر، يرجــى فصــح وتنظيــف 
الســيارة بشــكل دوري. فتكــون الكثيــر مــن 
الوحــل أســفل الهيــكل قــد يــؤدي بســهولة 
إلــى دخــول الوحــل أو الرمــال إلــى قــرص 
حــدوث  يف  ويســبب  املكثــف  قابــض 

انســداد.
احتــرس وال تســمح لألطفــال بإدخــال    ●

إلــى  أو عمــالت معدنيــة  قطــع ورقيــة 
مصــرف الهــواء عبــر منفــذ الهــواء، فمــن 

الســهولة أن يســبب ضوضــاء.

تحذير:
ــاب  ــج أو ضب ــون ثل ــم عــدم تك ــن امله ●  م

علــى زجــاج النوافــذ مــن أجــل الســالمة 
أثنــاء القيــادة. ولذلــك، عليــك اإلملــام 
والتهويــة،  التســخني  جهــاز  بعمــل 
الرطوبــة  إزالــة  وضــع  وتشــغيل 

والتبريــد. والضبــاب 
●  لتحســني تأثيــر التبريــد، قــم بتوصيــل 

وضــع تدويــر الهــواء لفتــرة قصيــرة، 
ــة،  ــرة طويل ــه لفت ولكــن ال تقــم بتوصيل
حيــث أن الهــواء »امللــوث« قــد يــؤدي 
أو  والراكــب  الســيارة  قائــد  إلعيــاء 
ــى  ــاب عل ــم، ويتكــون ضب ــر عليه التأثي
احتمــال  مــن  يزيــد  ممــا  النوافــذ، 
ضبــاب  يتكــون  أن  مبجــرد  اخلطــر. 
علــى النوافــذ، قــم بإيقــاف تنشــيط 
الداخلــي فــورًا. الهــواء  وضــع تدويــر 
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ــن  ــي، ل ــواء الداخل ــر اله ●  يف وضــع تدوي

إغــالق  وبعــد  النقــي.  الهــواء  يدخــل 
جهــاز التبريــد، يتكــون ضبــاب علــى 
التدويــر  وضــع  يف  النوافــذ  زجــاج 
الداخلــي ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
الرؤيــة اخلارجيــة ويزيــد احتمال خطر 

احلــوادث!
موقــف  يف  الســيارة  إيقــاف  عنــد    ●

ســيارات أو مــكان ســيء التهويــة قــم 
بتنشــيط وضــع تدويــر الهــواء الداخلــي 
ملنــع الغــاز العــادم مــن دخــول الســيارة 

ممــا قــد يســبب التســمم.
●  يف حالــة كان الهــواء داخــل الســيارة 

الســيارة  قائــد  يتعــرض  قــد  متعكــر 
ممــا  والتشــوش  باإلعيــاء  لإلصابــة 
قــد يــؤدي حلــوادث مروريــة وحتــدث 

إصابــات.

●  ال حتتفــظ بنافــخ الهــواء مــن دون عمــل 

وضــع  تســتخدم  وال  طويلــة،  لفتــرة 
التدويــر الداخلــي لفترة طويلــة، وإال لن 

يدخــل الهــواء النقــي إلــى الســيارة.
●  يف حالة عدم وجود ضرورة الستخدام 

ــم بإيقــاف  ــي، ق ــر الداخل وضــع التدوي
تنشيطه.
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مخطط منافذ مكيف الهواء

)1( الفتحات اجلانبية إلزالة الصقيع
)2( فتحات إزالة صقيع الزجاج األمامي

)3( الفتحات املركزية
)4( الفتحات اجلانبية

)5( فتحات هواء األرضية
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مكيف الهواء اليدوي

اضغــط  األمامــي،  الصقيــع  إزالــة  زر   )1(
الصقيــع. إزالــة  وضــع  إلــى  للدخــول 

)2( زر تدوير الهواء اخلارجي
إليقــاف   ،»OFF« التشــغيل  إيقــاف  زر   )3(
الهــواء. تكييــف  وظائــف  جميــع  تشــغيل 

)4( زي مكيــف الهــواء A/C للتحكــم يف مفتــاح 
مكثــف مكيف الهــواء.

)5( زر تدوير الهواء الداخلي.
)6( زر إزالة الصقيع عن الزجاج اخللفي

)7( مقبض ضبط حجم الهواء.
)8( زر وضــع النفــخ، اضغــط للتحــول إلى وضع 

نفــخ الهــواء ملنطقة القــدم والوجه.

)9( زر وضــع النفــخ، اضغــط للتحــول إلــى 
وضــع نفــخ الهــواء ملنطقــة الوجــه.

)10( زر وضــع النفــخ، اضغــط للتحــول إلــى 
وضــع نفــخ الهــواء ملنطقــة القــدم.

إزالــة الصقيــع عــن جهــاز  )11( زرع وضــع 
النفــخ، اضغــط للتحــول إلــى وضــع إزالــة 

ــخ. ــاز النف ــع عــن جه الصقي
)12( مقبــض درجــة احلــرارة، أدر يف اجتــاه 
عقــارب الســاعة لزيــادة درجــة احلــرارة.

شاشة العرض

 
)1( أيقونــة إزالــة الصقيــع، تضــيء ممــا يشــير 
ــع عــن  ــة الصقي إلــى تشــغيل وظيفــة إزال

الزجــاج األمامــي.
)2( أيقونــة طلــب املكثف، عنــد اإلضاءة توضح 

طلب تشــغيل املكثف.
)3( متابعة املستخدم لوضع درجة احلرارة.

)4( أيقونــة تدويــر الهــواء اخلارجــي والداخلي، 
وتظهــر وضــع الرياح.

)5( عرض حجم الهواء.
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التشغيل اليدوي
)مقبض حجم الهواء(

قــم  الهــواء،  حجــم  يف  للتحكــم 
الســاعة  عقــارب  اجتــاه  يف  املقبــض  بــإدارة 
ــد إدارة املقبــض يف  ــواء، وعن ــادة حجــم اله لزي
اجتــاه عكــس عقــارب الســاعة خلفــض تدفــق 

الهــواء.

)مقبض درجة احلرارة(
للتحكــم يف درجــة حــرارة الهــواء، 
قــم بــإدارة املقبــض يف اجتــاه عقــارب الســاعة 
لرفــع درجــة احلــرارة، وأدر املقبــض يف اجتــاه 
درجــة  خلفــض  الســاعة  عقــارب  عكــس 

احلــرارة.

)وضع إزالة الصقيع(
يعمــل هــذا الوضــع علــى توجيــه 
غالبيــة تدفــق الهــواء إلــى الزجــاج األمامــي 

اجلانبيــة. والنوافــذ 

)تكييف الهواء(
ــزر إليقــاف  ــى هــذا ال اضغــط عل
تشــغيل أو تشــغيل املكثــف اخلــاص مبكيــف 
الهــواء. وعنــد الضغــط علــى زر A/C، يضــيء 
املصبــاح علــى الــزر مما يشــير لتشــغيل املكثف 
اخلــاص مبكيــف الهــواء وطلــب التبريــد. وعند 
معــاودة الضغــط علــى هــذا الــزر مــرة أخــرى 

يتــم إيقــاف تشــغيل مكثــف مكيــف الهــواء.

بفتــح  قــم  حــارًا،  الطقــس  يكــون  وعندمــا 
باخلــروج  الســاخن  للهــواء  لتســمح  النوافــذ 
مــن الســيارة، ثــم عــاود إغــالق النوافــذ، ممــا 
يســاعد يف تقليــل الفتــرة الزمنيــة املطلوبــة 

الســيارة. لتبريــد 

يف حالة عدم متكنك من فتح جهاز 
التبريد، قد يكون ذلك لألسباب التالية:

1- عدم تشغيل املحرك.
2- إيقاف تشغيل جهاز النفخ.

3- ارتفاع درجة حرارة سائل تبريد املحرك.
4- تلف فيوز مكيف الهواء.

هــذه  ويف  بالســيارة،  آخــر  عطــل   -5
احلالــة يرجــى زيــارة مركــز اخلدمــة 
املعتمــد مــن شــركة JAC لفحــص 

نظــام مكيــف الهــواء.

)وضع تدوير الهواء الداخلي(
الهــواء  الوضــع  هــذا  مينــع 
ــى الســيارة وميكــن  اخلارجــي مــن الدخــول إل
اســتخدامه ملنــع الهــواء اخلارجــي والروائــح 
الغريبــة مــن الدخــول للســيارة أو يســتخدم يف 
رفــع أو خفــض درجــة حــرارة الهــواء الداخلــي 
علــى نحــو أكثــر ســرعة. قــد يــؤدي اســتخدام 
وضــع التدويــر الداخلــي لفتــرة طويلــة يف تكون 
ــون  ــى زجــاج الســيارة. يف حــال تك ــاب عل ضب
ضبــاب، قــم بتحديــد وضــع إزالــة الصقيــع.
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)وضع تدوير الهواء اخلارجي(
يعمــل هــذا الوضــع علــى دخــول 
الهــواء النقــي مــن خــارج الســيارة. وعندمــا 
تكــون الســيارة يف وضــع التدويــر اخلارجــي، 
وتســير بســرعة عاليــة، تتســرب الريــاح إلــى 

داخــل الســيارة.
التغيــرات  بعــض  إلــى  الريــاح  تــؤدي  وقــد 
الختيــار  نتيجــة  احلــرارة  بدرجــة  اخلاصــة 
ــر  ــت، وهــو األم ــس الوق درجــة احلــرارة يف نف
الطبيعي. ويف حالة عدم االســتفادة بالتغير يف 
درجــة احلــرارة، ميكنــك العــودة لوضــع التدويــر 

الداخلــي لتجنــب هــذا املوقــف.

)وضع توجيه الهواء للوجه(
ســوف يقــود هــذا الوضــع تيــار 
الهــواء إلــى الفتحــات أمــام لوحــة العــدادات.

)وضع توجيه الهواء للوجه والقدمني(
ســوف يقــود هذا الوضــع جزء من 
تيــار الهــواء إلــى الفتحات أمام لوحــة العدادات 

واجلــزء اآلخــر إلى فتحات األرضية.

)وضع توجيه الهواء لألرضية(
ــب  ســوف يقــود هــذا الوضــع أغل
تيــار الهــواء إلــى فتحــات األرضيــة، تأكــد مــن 
عــدم وجــود أي عائــق أســفل املقاعــد األماميــة 
حتــى يتدفــق الهــواء بسالســة إلــى املقصــورة 

اخللفيــة.
)وضع إزالة الصقيع عن 
األرضية وتوجيه الهواء 

للقدمني(
مــن  جــزء  الوضــع  هــذا  يقــود 
تيــار الهــواء إلــى فتحــات األرضيــة واجلــزء 
اآلخــر إلــى الزجــاج األمامــي واجلانبــي إلزالــة 

الصقيــع.

)زر تسخني اإلطار الرئيسي 
للمقعد *(

عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر، 
يتــم تشــغيل أو إيقــاف تشــغيل تســخني املقعــد.

)زر إيقاف التشغيل(
عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر يتم 
إيقــاف تشــغيل النافــخ وإيقــاف تشــغيل جميــع 

الوظائــف اخلاصــة مبكيــف الهــواء.

)إزالة الصقيع عن الزجاج 
اخللفي(

عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر، 
يتــم تشــغيل أو إيقــاف تشــغيل إزالــة الصقيــع 

عــن الزجــاج اخللفــي.
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إزالة الضباب والصقيع
يتكــون الضبــاب علــى النوافــذ مــن الداخــل 
بســبب جتمــد الرطوبــة الســاخنة علــى زجــاج 
النافــذة البــارد. ميكــن اســتخدام نظــام التحكــم 
يف درجــة احلــرارة بشــكل صحيــح يف تقليــل 
هــذه الظاهــرة ألقصــى مــدى. وهنــاك وضعــني 
إلزالــة الضبــاب والصقيــع للزجــاج األمامــي. 
وميكــن إزالــة الضبــاب والصقيــع مــن خــالل 
اســتخدام وضــع إزالــة الضبــاب ووضــع التدفئة 
إزالــة  وضــع  اســتخدام  يــؤدي  قــد  للــركاب. 
الصقيــع إلــى إزالــة الضباب أو الصقيع للزجاج 

األمامــي علــى نحــو أكثــر ســرعة.

)وضع إزالة الضباب(
يوجــه هــذا الوضــع تيــار الهــواء 
إلــى الفتحــات اخلارجية على الزجــاج األمامي 

واجلانبــي.
وكلمــا مت إزالــة الضبــاب مــع تشــغيل مفتــاح 
ــون درجــة احلــرارة  ــواء )A/C( تك ــف اله مكي
أقــل، ويــزداد مقــدار الهــواء ويتحقق أكبر تأثير 

إلزالــة الضبــاب.

)وضع إزالة الصقيع(
ســوف يوجــه هــذا الوضــع تيــار 
للزجــاج  اخلارجيــة  الفتحــات  إلــى  الهــواء 
األمامــي واجلانبــي. ولتعظيــم االســتفادة مــن 
وضــع إزالــة الضبــاب / الصقيــع، تعمــل هــذه 
اإلمكانيــة بشــكل تلقائــي علــى التحــول لوضــع 
التدويــر اخلارجــي وفتــح مكيــف الهــواء، وعنــد 
الضــرورة، ميكــن العمــل مــن خــالل الضغــط 
علــى زر التدويــر الداخلــي وإيقــاف تشــغيل 

ــواء. ــف اله مكي

إزالة الضباب عن الزجاج اخللفي واملرآة 
اخلارجية للسيارة

ســيارتك مجهــزة بإمكانيــة إزالــة الضبــاب عــن 
الزجــاج اخللفــي.

ويوجــد ســلك تســخني بالزجــاج اخللفــي يعمــل 
علــى إزالــة الضبــاب والصقيــع عــن الزجــاج 
اإلمكانيــة،  هــذه  اســتخدام  وقبــل  اخللفــي. 

ــي. ــج عــن الزجــاج اخللف ــة الثل حــاول إزال

)إزالة الضباب عن الزجاج 
اخللفي(

عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر 
ــة  يتــم تشــغيل أو إيقــاف تشــغيل إمكانيــة إزال
الضبــاب عــن الزجاج اخللفي. ويضيء املؤشــر 
علــى هــذا الــزر مما يشــير لتنشــيط اإلمكانية. 
وتعمــل هــذه اإلمكانيــة فقــط عنــد تشــغيل 
املحــرك. وبعــد نحــو 20 دقيقــة مــن التشــغيل، 
يتــم إيقــاف اإلمكانيــة تلقائًيــا، أو ميكــن إيقاف 

التشــغيل عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر.
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ضبط فتحة التهوية
اســتخدم ذراع التحكــم يف وســط كل فتحــة 
ــواء. واســتخدم  ــار اله ــر اجتــاه تي ــة لتغيي تهوي
البكــرات أعلــى الفتحــات اجلانبيــة لفتــح وغلق 

الفتحــات.

حــادة يف  أدوات  أي  اســتخدام  يحظــر    ●

اجلانــب الداخلــي مــن الزجــاج اخللفــي. 
وخــالف ذلــك، ميكــن أن ينقطــع ســلك 
التســخني أو يتلــف، وال تدخــل عمليــة 
اإلصــالح الناجتــة داخــل نطــاق الضمــان. 
ال تقــم بتثبيــت الرخصــة املؤقتــة للســيارة 
بأشــرطة الصقــة أو ملصقــات زجــاج أو 
أي كائنــات مشــابهة علــى مزيــل الضبــاب.

ملحوظة:

تحذير:
●   يــؤدي ســوء الرؤيــة عبــر زجــاج النافــذة 

إلــى زيــادة خطــر احلــوادث واإلصابــات 
الشــخصية، لذلــك، يرجــى االعتيــاد 
علــى كيفيــة اســتخدام وظيفــة إزالــة 

ــح. ــاب بشــكل صحي ــع والضب الصقي
الداخلــي،  التدويــر  تنشــيط  عنــد    ●

لــن يدخــل الهــواء النقــي إلــى داخــل 

الســيارة. بعــد إغــالق وظيفــة التبريــد، 
يتكــون ضبــاب علــى زجــاج الســيارة 
نتيجــة التدويــر الداخلــي للهــواء، ممــا 
يؤثــر بشــدة علــى رؤيــة اخلــارج، ويــزداد 

احلــوادث! خطــر 
●  عنــد إيقــاف الســيارة يف اجلــراج أو 

بتنشــيط  قــم  التهويــة،  ســيئ  مــكان 
الغــاز  ملنــع  الداخلــي  التدويــر  وضــع 
العــادم مــن الدخــول إلــى الســيارة ممــا 

التســمم. يســبب 
●  يف حالــة كان الهــواء داخــل الســيارة 

ــة  ــد لإلصاب متعكــر قــد يتعــرض القائ
يــؤدي  قــد  والتشــوش ممــا  باإلعيــاء 
حلــوادث مروريــة وحتــدث إصابــات، 
لذلــك، قــم بإيقــاف تنشــيط التدويــر 

الداخلــي عنــد عــدم احلاجــة إليــه.

●  قــد يــؤدي اســتخدام لوحــة علــوي غيــر 

معتمــدة مــن JAC ملقصــورة املحــرك إلــى 
ــى كفــاءة أداء النظــام. ــر عكســي عل أث

تنبيه:
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مرشح هواء مقصورة الركاب
إن ســيارتك مجهــزة مبرشــح هــواء ملقصــورة 
الــركاب. وهــو يوجــد أســفل قــرص العــداد. 
ميكــن فحــص واســتبدال املرشــح بعــد فــك 

القفــازات. صنــدوق 
الغبــار  أغلــب  تصفيــة  املرشــح  ويســتطيع 
واألتربــة يف الهــواء الداخــل للســيارة. وكمــا هــو 
احلــال مــع مرشــح هــواء املحــرك، قــد يحتــاج 

كذلــك لالســتبدال بشــكل دوري.

يتم استبدال مرشح الهواء مبقصورة 
الركاب وفق اخلطوات التالية:

)1( قم بفك صندوق القفازات.
)2( قــم بفــك مجموعــة مرشــح الهــواء 

القدميــة.
)3( ثــم قــم بتركيب مرشــح الهــواء اجلديد 
وأعــد اخلطــوات الســابقة بالعكــس 

وأعــد تثبيــت صنــدوق القفــازات.
)4( يوصــى بالتغييــر كل 5,000 كــم أو كل 

ســتة أشــهر، أيهمــا أقــرب.

احلماية البيئية:
)1( يســتخدم الســخان درجــة حــرارة املــاء 
الفائــض يف املحــرك، بالتالــي، لــن 
يــؤدي تنشــيط هــذه الوظيفــة إلــى 

زيــادة اســتهالك الوقــود.
)2( بعــد تنشــيط معــدات التبريــد، تتأثــر 
اســتهالك  ويزيــد  املحــرك،  طاقــة 

الوقــود. 
لذلــك، إذا كانــت درجــة احلــرارة الداخلية 
الوظيفــة،  اســتخدام  مــن  مالءمــة 
يقتــرح اختيــار الهــواء النقــي عنــد 
هــذه  اســتخدام  دون  مــن  التهويــة 

الوظيفــة.

مكيف الهواء األوتوماتيكي *

)1( زر إزالة الصقيع )الضباب( عن الزجاج األمامي
)2( مقبض ضبط حجم الهواء

)3( زر التحكــم يف التدويــر اخلارجــي / زر تســخني 
الرئيســي

)4( زر مكيف الهواء األوتوماتيكي
)5( زر اإلغالق

)6( زر املكثف اخلاص مبكيف الهواء 
)7( زر وضع التدوير الداخلي

)8( مقبض ضبط درجة احلرارة
)9( زر إزالة الصقيع )الضباب( عن الزجاج اخللفي

)10( زر وضــع إزالــة الصقيــع )الضبــاب( للنافــخ املوجــه 
للقدم

)11( زر وضع النفخ القوي
)12( زر وضع النفخ

)13( زر زيادة وضع النفخ
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شاشة العرض

)1( أيقونــة إزالــة الصقيــع، تضــيء لتوضيــح 
عــن  الصقيــع  إزالــة  إمكانيــة  تشــغيل 

األمامــي. الزجــاج 
اإللكترونــي  التشــغيل  أيقونــة  تضــيء   )2(
التشــغيل  وضــع  لتشــغيل  يشــير  ممــا 

بالكامــل. األوتوماتيكــي 
مــن  املحــددة  احلــرارة  درجــة  عــرض   )3(

. م ملســتخد ا
تشــغيل  عنــد  وتضــيء  املكثــف،  أيقونــة   )4(

املكثــف.
واخلارجــي،  الداخلــي  التدويــر  أيقونــة   )5(

الريــاح. وضــع  وتظهــر 
حجم الهواء  )6(

التشغيل اليدوي
)زر مكيف الهواء 

األوتوماتيكي(
ــدأ وضــع  ــزر، يب ــى هــذا ال ــد الضغــط عل عن
الهــواء.  مكيــف  يف  األوتوماتيكــي  التحكــم 
ويف وضــع التشــغيل األوتوماتيكــي، يوصــى 
مئويــة   ˚25 علــى  احلــرارة  درجــة  بضبــط 
طــوال الســنة. وملراعــاة الراحــة الشــخصية 
تغييــر  يلــزم  حيــث  خاصــة  ظــروف  يف  أو 
اإلعــداد، )الدرجــة املئويــة(، يف حالــة اختيــار 
 LO درجــة احلــرارة ˚ 17˚ مئويــة، تظهــر
)الدرجــة الصغــرى(، ويعمــل مكيــف الهــواء 
بأعلــى طاقــة تبريــد يف التشــغيل، ويف حالــة 
اختيــار درجــة حــرارة أعلــى مــن 32˚ مئويــة، 
ويعمــل  العظمــى(،  )الدرجــة   HI ســتظهر 

مكيــف الهــواء بأقصــى طاقــة تســخني.
ميكــن ملكيــف الهــواء األوتوماتيكــي ضبــط 
وتوزيــع  املروحــة  وســرعة  احلــرارة  درجــة 
ــاظ بدرجــة احلــرارة املريحــة،  ــواء، للحف اله
وباإلضافــة لذلــك، يضــع النظام شــدة وزاوية 

ال  وبالتالــي  االعتبــار،  يف  الشــمس  أشــعة 
توجــد حاجــة بشــكل عــام للضبــط اليــدوي.

ــل  ــة، يعم ــة عــدم اســتخدام البطاري ويف حال
إمكانيــة  يتضمــن  الــذي  الهــواء  مكيــف 
درجــة  آخــر  وحفــظ  تذكــر  علــى  الذاكــرة 

اســتخدامها. مت  حــرارة 
 أمــا يف حالــة اســتخدام البطاريــة، يتــم بــدء 

التشــغيل عــن درجــة حــرارة 20˚ مئويــة.

)مقبض حجم الهواء(
قــم  الهــواءـ  حجــم  يف  للتحكــم 
بــإدارة املقبــض يف اجتــاه عقــارب الســاعة 
يف  الــدوران  وعنــد  الهــواء،  حجــم  لزيــادة 
اجتــاه عكــس عقــارب الســاعة يتــم خفــض 

الهــواء. تدفــق  ســرعة 
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)مقبض درجة احلرارة(
للتحكــم يف درجــة حــرارة الهــواء، 
قــم بــإدارة املقبــض يف اجتــاه عقــارب الســاعة 
لرفــع درجــة احلــرارة، وأدر املقبــض يف اجتــاه 
درجــة  خلفــض  الســاعة  عقــارب  عكــس 

احلــرارة.

)وضع إزالة الصقيع(
ــه  ــى توجي يعمــل هــذا الوضــع عل
ــي  ــى الزجــاج األمام ــواء إل ــق اله ــة تدف غالبي

والنوافــذ اجلانبيــة.

)تكييف الهواء(
اضغــط علــى هــذا الــزر إليقــاف 
تشــغيل أو تشــغيل املكثــف اخلــاص مبكيــف 
 ،A/C زر  علــى  الضغــط  وعنــد  الهــواء. 
يشــير  ممــا  الــزر  علــى  املصبــاح  يضــيء 
الهــواء  مبكيــف  اخلــاص  املكثــف  لتشــغيل 
وطلــب التبريــد. وعنــد معــاودة الضغــط علــى 
هــذا الــزر مــرة أخــرى يتــم إيقــاف تشــغيل 

الهــواء. مكيــف  مكثــف 
بفتــح  قــم  حــارًا،  الطقــس  يكــون  وعندمــا 
النوافــذ لتســمح للهــواء الســاخن باخلــروج 
مــن الســيارة، ثــم عــاود إغــالق النوافــذ، ممــا 
يســاعد يف تقليــل الفتــرة الزمنيــة املطلوبــة 

لتبريــد الســيارة.

يف حالة عدم متكنك من فتح جهاز 
التبريد، قد يكون ذلك لألسباب التالية:

1- عدم تشغيل املحرك.
2- إيقاف تشغيل جهاز النفخ.

3- درجــة احلــرارة اخلارجيــة أقــل مــن 
-5˚ مئويــة.

4- ارتفــاع درجــة حــرارة ســائل تبريــد 
املحــرك.

5- تلف فيوز مكيف الهواء.
هــذه  ويف  بالســيارة،  آخــر  عطــل   -6
احلالــة يرجــى زيــارة مركــز اخلدمــة 
املعتمــد مــن شــركة JAC لفحــص 

نظــام مكيــف الهــواء.

)وضع تدوير الهواء الداخلي(
الهــواء  الوضــع  هــذا  مينــع 
اخلارجــي مــن الدخــول إلــى الســيارة وميكــن 
ــح  ــع الهــواء اخلارجــي والروائ اســتخدامه ملن
الغريبــة مــن الدخول للســيارة أو يســتخدم يف 
رفــع أو خفــض درجــة حــرارة الهــواء الداخلي 
علــى نحــو أكثــر ســرعة. قــد يــؤدي اســتخدام 
لفتــرة طويلــة يف  الداخلــي  التدويــر  وضــع 
تكــون ضبــاب علــى زجــاج الســيارة. يف حــال 
إزالــة  وضــع  بتحديــد  قــم  ضبــاب،  تكــون 

الصقيــع.
التدويــر  وضــع  يف  الســيارة  تكــون  وعندمــا 
اخلارجــي، وتســير بســرعة عاليــة، تتســرب 
الريــاح إلــى داخــل الســيارة. وقــد تــؤدي الريــاح 
إلــى بعــض التغيــرات اخلاصــة بدرجــة احلرارة 
نفــس  يف  احلــرارة  درجــة  الختيــار  نتيجــة 
الوقــت، وهــو األمــر الطبيعــي. ويف حالــة عــدم 
االســتفادة بالتغيــر يف درجــة احلــرارة، ميكنــك 
العــودة لوضــع التدويــر الداخلــي لتجنــب هــذا 

املوقــف.
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)وضع توجيه الهواء للوجه(
ســوف يقــود هــذا الوضــع تيــار 
الهــواء إلــى الفتحــات أمــام لوحــة العــدادات.

)وضع توجيه الهواء للوجه 
والقدمني(

ســوف يقــود هــذا الوضــع جــزء 
مــن تيــار الهــواء إلــى الفتحــات أمــام لوحــة 
فتحــات  إلــى  اآلخــر  واجلــزء  العــدادات 

األرضيــة.

)وضع توجيه الهواء 
لألرضية(

ســوف يقــود هــذا الوضــع أغلــب 
تأكــد  األرضيــة،  فتحــات  إلــى  الهــواء  تيــار 
مــن عــدم وجــود أي عائــق أســفل املقاعــد 
ــى  ــى يتدفــق الهــواء بسالســة إل ــة حت األمامي

اخللفيــة. املقصــورة 

)وضع إزالة الصقيع عن األرضية 
وتوجيه الهواء للقدمني(

مــن  جــزء  الوضــع  هــذا  يقــود 
ــة واجلــزء  ــى فتحــات األرضي ــواء إل ــار اله تي
واجلانبــي  األمامــي  الزجــاج  إلــى  اآلخــر 

الصقيــع. إلزالــة 

)زر إيقاف التشغيل(
عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر 
يتــم إيقــاف تشــغيل النافــخ وإيقــاف تشــغيل 
جميــع الوظائــف اخلاصــة مبكيــف الهــواء.

)زر تسخني اإلطار الرئيسي 
للمقعد *(

عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر، 
يتم تشــغيل أو إيقاف تشــغيل تســخني املقعد.

)إزالة الصقيع / الضباب عن 
الزجاج اخللفي(

ــزر،  ــى هــذا ال ــط عل ــد الضغ عن
يتــم تشــغيل / إيقــاف تشــغيل إزالــة الصقيــع 

/ الضبــاب عــن الزجــاج اخللفــي.

إزالة الضباب والصقيع
يتكــون الضبــاب علــى النوافــذ مــن الداخــل 
بســبب جتمــد الرطوبــة الســاخنة علــى زجــاج 
نظــام  اســتخدام  وميكــن  البــارد.  النافــذة 
التحكــم يف درجــة احلــرارة بشــكل صحيــح يف 

تقليــل هــذه الظاهــرة ألقصــى مــدى.
وهنــاك وضعــان إلزالــة الضبــاب والصقيــع 
الضبــاب  إزالــة  وميكــن  األمامــي.  للزجــاج 
والصقيــع مــن خــالل اســتخدام وضــع إزالــة 

للــركاب.  التدفئــة  الضبــاب ووضــع 
وقــد يــؤدي اســتخدام وضــع إزالــة الصقيــع إلى 
إزالــة الضبــاب أو الصقيــع للزجــاج األمامــي 

علــى نحــو أكثــر ســرعة.
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)وضع إزالة الضباب(
ــواء  ــار اله يوجــه هــذا الوضــع تي
الزجــاج  علــى  اخلارجيــة  الفتحــات  إلــى 

واجلانبــي. األمامــي 
وكلمــا مت إزالــة الضبــاب مــع تشــغيل مفتــاح 
مكيــف الهــواء )A/C( تكــون درجــة احلــرارة 
أقــل، ويــزداد مقــدار الهــواء ويتحقــق أكبر تأثير 

ــاب. ــة الضب إلزال

)وضع إزالة الصقيع(
ســوف يوجــه هــذا الوضــع تيــار 
للزجــاج  اخلارجيــة  الفتحــات  إلــى  الهــواء 
األمامــي واجلانبــي. ولتعظيــم االســتفادة مــن 
وضــع إزالــة الضبــاب / الصقيــع، تعمــل هــذه 
اإلمكانيــة بشــكل تلقائــي علــى التحــول لوضــع 
الهــواء،  مكيــف  وفتــح  اخلارجــي  التدويــر 
وعنــد الضــرورة، ميكــن العمــل مــن خــالل 
الضغــط علــى زر التدويــر الداخلــي وإيقــاف 

تشــغيل مكيــف الهــواء.

إزالة الضباب عن الزجاج اخللفي واملرآة 
اخلارجية للسيارة

ســيارتك مجهــزة بإمكانيــة إزالــة الضبــاب عــن 
الزجــاج اخللفــي.

ويوجــد ســلك تســخني بالزجــاج اخللفــي يعمــل 
علــى إزالــة الضبــاب والصقيــع عــن الزجــاج 
اإلمكانيــة،  هــذه  اســتخدام  وقبــل  اخللفــي. 

ــي. ــج عــن الزجــاج اخللف ــة الثل حــاول إزال

)إزالة الضباب عن الزجاج 
اخللفي(

عنــد الضغــط علــى هــذا الــزر 
يتــم تشــغيل أو إيقــاف تشــغيل إمكانيــة إزالــة 
ويضــيء  اخللفــي.  الزجــاج  عــن  الضبــاب 
املؤشــر علــى هــذا الــزر ممــا يشــير لتنشــيط 
اإلمكانيــة. وتعمــل هــذه اإلمكانيــة فقــط عند 
تشــغيل املحــرك. وبعــد نحــو 20 دقيقــة مــن 
ــا، أو  ــة تلقائًي ــم إيقــاف اإلمكاني التشــغيل، يت
ــى  ــد الضغــط عل ميكــن إيقــاف التشــغيل عن

هــذا الــزر.

حــادة يف  أدوات  أي  اســتخدام  يحظــر    ●

اجلانــب الداخلــي مــن الزجــاج اخللفــي. 
●  يف حالــة مخالفــة ذلــك ميكــن أن ينقطــع 

تدخــل  وال  يتلــف،  أو  التســخني  ســلك 
عمليــة اإلصــالح الناجتــة داخــل نطــاق 
الضمــان. ال تقــم بتثبيت الرخصة املؤقتة 
للســيارة بأشــرطة الصقــة أو ملصقــات 
زجــاج أو أي كائنــات مشــابهة علــى مزيــل 

ــاب. الضب

ملحوظة:

تحذير:
●  يــؤدي ســوء الرؤيــة عبــر زجــاج النافــذة 

إلــى زيــادة خطــر احلــوادث واإلصابــات 
الشــخصية، لذلــك، يرجــى االعتيــاد 
علــى كيفيــة اســتخدام وظيفــة إزالــة 

ــح. ــاب بشــكل صحي ــع والضب الصقي
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ضبط فتحة التهوية
اســتخدم ذراع التحكــم يف وســط كل فتحــة 
ــواء. واســتخدم  ــار اله ــر اجتــاه تي ــة لتغيي تهوي
البكــرات أعلــى الفتحــات اجلانبيــة لفتــح وغلق 

الفتحــات.

مرشح هواء مقصورة الركاب
ــزة مبرشــح هــواء ملقصــورة  إن ســيارتك مجه
الــركاب. وهــو يوجــد أســفل قــرص العــداد. 
ميكــن فحــص واســتبدال املرشــح بعــد فــك 

القفــازات. صنــدوق 
الغبــار  أغلــب  تصفيــة  املرشــح  ويســتطيع 
واألتربــة يف الهــواء الداخــل للســيارة. وكمــا هــو 
احلــال مــع مرشــح هــواء املحــرك، قــد يحتــاج 

كذلــك لالســتبدال بشــكل دوري.

يتم استبدال مرشح الهواء مبقصورة 
الركاب وفق اخلطوات التالية:

)1( قم بفك صندوق القفازات.
)2( قــم بفــك مجموعــة مرشــح الهــواء 

القدميــة.
)3( ثم قم بتركيب مرشــح الهواء اجلديد 
وأعــد اخلطــوات الســابقة بالعكــس 

وأعــد تثبيــت صنــدوق القفــازات.
)4( يوصــى بالتغييــر كل 5,000 كــم أو كل 

ســتة أشــهر، أيهمــا أقــرب.

الداخلــي،  التدويــر  تنشــيط  عنــد   ●

لــن يدخــل الهــواء النقــي إلــى داخــل 
الســيارة. وبعــد إغــالق وظيفــة التبريد، 
يتكــون ضبــاب علــى زجــاج الســيارة 
نتيجــة التدويــر الداخلــي للهــواء، ممــا 
يؤثــر بشــدة علــى رؤيــة اخلــارج، ويــزداد 

خطــر احلــوادث!
عنــد إيقــاف الســيارة يف اجلــراج أو   ●

بتنشــيط  قــم  التهويــة،  ســيئ  مــكان 
الغــاز  ملنــع  الداخلــي  التدويــر  وضــع 
العــادم مــن الدخــول إلــى الســيارة ممــا 

التســمم. يســبب 
الهــواء داخــل الســيارة  يف حالــة كان   ●

ــة  ــد لإلصاب متعكــر قــد يتعــرض القائ
يــؤدي  قــد  والتشــوش ممــا  باإلعيــاء 
حلــوادث مروريــة وحتــدث إصابــات، 
لذلــك، قــم بإيقــاف تنشــيط التدويــر 

الداخلــي عنــد عــدم احلاجــة إليــه.

●  قــد يــؤدي اســتخدام لوحــة علــوي غيــر 

معتمــدة مــن JAC ملقصــورة املحــرك إلــى 
ــى كفــاءة أداء النظــام. ــر عكســي عل أث

تنبيه:
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احلماية البيئية:
)1( يســتخدم الســخان درجــة حــرارة املــاء 
لــن  بالتالــي،  املحــرك،  الفائــض يف 
إلــى  يــؤدي تنشــيط هــذه الوظيفــة 

زيــادة اســتهالك الوقــود.
)2( بعــد تنشــيط معــدات التبريــد، تتأثــر 
اســتهالك  ويزيــد  املحــرك،  طاقــة 

الوقــود. 
لذلك، إذا كانت درجة احلرارة الداخلية 
مالءمــة مــن اســتخدام الوظيفــة، يقتــرح 
اختيــار الهــواء النقــي عنــد التهويــة مــن 

دون اســتخدام هــذه الوظيفــة.

نظام الصوت
تتمتــع الســيارة S3 بنظــام خــاص للصــوت، 
ويرجــى مراجعــة دليــل املســتخدم اخلــاص 

بنظــام الصــوت.

الهوائي المثبت على الزجاج األمامي
مت إعــداد هوائــي مبوجــات AM-FM خــاص 
بنظــام الصــوت املجهــز مبشــغل اســطوانات 
علــى الزجــاج األمامــي. وتأكــد مــن عــدم تلــف 
فــإن  وإال  األمامــي،  الزجــاج  علــى  الشــبكة 

إشــارات الراديــو املســتلمة تكــون مشوشــة.

مفتاح اإلشعال
موضع ووظائف مفتاح اإلشعال

يوجــد مفتــاح اإلشــعال يف اجلانــب األميــن مــن 
عمــود التوجيه أســفل عجلة القيــادة. ويتضمن 

املفتــاح أربعــة تــروس، علــى الترتيب:

LOCK القفل
يف  فقــط  املفتــاح  إخــراج  أو  إدخــال  ميكــن 
هــذا الوضــع. وعنــد قفــل الســيارة، قــم بــإدارة 
املفتــاح عكــس عقــارب الســاعة، ثــم قــم بــإدارة 
عجلــة القيــادة بعــد ســحب املفتــاح مــن الوضــع 
»LOCK« حتــى ســماع صــوت تعشــيق مســمار 
ــة  ــم قفــل عجل ــادة، يت ــة القي ــى عجل القفــل عل

القيــادة ملنــع ســرقة الســيارة.
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ACC وضع
عندمــا يكــون املفتــاح يف هــذا الوضــع، ميكــن 
اســتخدام نظــام الصــوت ووالعــة الســجائر. 
الكهربيــة  امللحقــات  باســتخدام  وال يوصــى 
الســابقة لتجنــب تفريــغ شــحن البطاريــة عنــد 

عــدم تشــغيل املحــرك.

ON وضع التشغيل
الوضــع،  هــذا  يف  املفتــاح  يكــون  عندمــا 
يضــيء مصبــاح املؤشــر علــى لوحــة العــدادات 
جميــع  تكــون  ذاتــه،  الوقــت  ويف  للفحــص، 
وضــع  يف  بالســيارة  واملكونــات  املعــدات 
الوضــع  هــذا  املفتــاح يف  ويكــون  االنتظــار. 

القيــادة. أثنــاء 
ويف حالــة عــدم تشــغيل املحــرك، ال تتــرك 
لفتــرة   »ON« التشــغيل  وضــع  يف  املفتــاح 
طويلــة حيــث ســيؤدي لتفريــغ ذاتــي ومــن ثــم 

فقــدان طاقــة البطاريــة.

»START« وضع البدء
يســتخدم هــذا الوضــع فقــط إلدارة مفتــاح 
اإلشــعال إلــى هــذا الوضــع لتدويــر املحــرك. 
وعنــد تــرك مفتــاح اإلشــعال بعــد البــدء، يعود 
.»ON« املفتــاح تلقائًيــا إلــى وضــع التشــغيل

لتشغيل المحرك
قبــل بــدء تشــغيل املحــرك، بالنســبة للســيارة 
املجهــزة بناقــل حركــة يــدوي، اتــرك عصــا 
ويوصــى  املحايــد،  النقــل  وضــع  يف  النقــل 
بالضغــط علــى دواســة القابــض )الدبريــاج(.

وبعــد تشــغيل املحــرك، يرجــى اتــرك مفتــاح 
مــن  املفتــاح  يعــود  حتــى  فــورًا،  اإلشــعال 
وضــع البــدء »START« إلــى وضــع التشــغيل 
»ON«. وال تقــم بــإدارة البــادئ واملحــرك يف 

ذات الوقــت. 
بــارد فيصــدر  يكــون املحــرك  البــدء،  وبعــد 
ــاء التشــغيل،  ــرة أثن ــرة قصي ــي لفت صــوت عال
ــط  ــى ضــرورة ضب ــك إل ــود الســبب وراء ذل يع
ضغــط الزيــت أوالً أثنــاء عمليــة ضبــط خلوص 
الصمــام الهيدروليكــي. وهــذا األمــر طبيعــي.

وجتنــب تشــغيل املحــرك لفتــرة طويلــة أثنــاء 
توقــف الســيارة، ويتعــني قيــادة الســيارة يف 

أســرع وقــت ممكــن.
حــرارة  لدرجــة  املحــرك  وصــول  وقبــل 
التشــغيل املثاليــة، جتنــب الســرعة العاليــة 

واملفاجئــة.

●  يف بعــض األحيــان قــد ال ميكنــك إدارة 

القفــل  يكــون يف وضــع  املفتــاح عندمــا 
لقيامــك  ذلــك  يعــود  قــد   ،»LOCK«
بتنشــيط نظــام قفــل عجلــة القيــادة. ويف 
ــة  ــاج فقــط إلدارة عجل ــة، حتت هــذه احلال
القيــادة قليــالً وســوف يتــم حــل املشــكلة.

تنبيه:
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وبالنســبة للســيارات املجهــزة مبحــول حفــاز 
للعــوادم، ال تقــم ببــدء املحــرك مــن خــالل جــر 
مــن 50 متــر. وإال ســيدخل  الســيارة ألكثــر 
املحــول احلفــاز  إلــى  املحتــرق  غيــر  الوقــود 

ويتلفــه.
ويف حالــة اســتخدام اجلــر للبــدء، اســتخدم 
يف  للمســاعدة  األخــرى  الســيارة  بطاريــات 
التشــغيل يف أســرع وقــت ممكــن. وراجــع قســم 

»التشــغيل يف حالــة الطــوارئ«.

السيارة بنظام النقل األوتوماتيكي
1- يرجــى وضــع ذراع النقــل يف وضــع 
»P« )التوقــف(، واضغــط على دواســة 

الفرامــل بالقــدم اليمنــى.
2- قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع 
البــدء »START« واحتفــظ بــه )ملــدة 
10 ثوانــي كحــد أقصــى( حتــى يعمــل 

املحــرك.
3- عنــد بــدء املحــرك، تأكــد مــن عــدم 
النطــاق  املحــرك  ســرعة  جتــاوز 
الدقيقــة  الطبيعــي )1000 دورة يف 
دواســة  علــى  الضغــط  مــع   )rpm
الفرامــل، ثــم انقــل ذراع النقــل إلــى 

املطلــوب.  الوضــع 
4- توقــف عــن الضغــط علــى دواســة 
الفرامــل وارفــع قدمــك بهــدوء، بعــد 
التأكــد مــن حتــرك الســيارة، اضغــط 

ــن. ــى دواســة البنزي عل

يف  الرادياتيــر  مروحــة  تســتمر  قــد    ●

ــاف  ــد إيق ــرة مــن الوقــت بع ــدوران لفت ال
املحــرك )حتــى بعــد إدارة مفتاح اإلشــعال 
لوضــع اإليقــاف( وذلــك لفتــرة قــد تصــل 

إلــى 10 دقائــق.

ملحوظة:

تحذير:
أماكــن  املحــرك يف  بتشــغيل  تقــم  ال    ●

ــث إن  ــة. حي مكتومــة أو عدميــة التهوي
غــاز أول أكســيد الكربــون الــذي يخــرج 
رائحــة  دون  مــن  الســيارة  عــادم  يف 
ويســبب حــاالت تســمم خطيــرة قــد 

تــؤدي للوفــاة.
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●  قــد تســتمر مروحــة الرادياتيــر يف الــدوران 
لفتــرة مــن الوقــت بعــد إيقــاف املحــرك )حتى 
بعــد إدارة مفتــاح اإلشــعال لوضــع اإليقــاف( 

ملــدة قــد تصــل إلــى 10 دقائــق.
بعــد البــدء، يكــون املحــرك بــارد فيكــون    ●
ــاء التشــغيل، يعــود الســبب  ــي أثن صــوت عال
وراء ذلــك إلــى ضــرورة ضبــط ضغــط الزيــت 
أوالً أثنــاء عمليــة ضبــط خلــوص الصمــام 

الهيدروليكــي. وهــذا األمــر طبيعــي.
●  جتنــب تشــغيل املحــرك ملــدة طويلــة أثنــاء 
توقف الســيارة، قم بقيادة الســيارة يف أســرع 

وقــت ممكــن.
●  قبــل وصــول املحــرك لدرجة حرارة التشــغيل 

املثالية، جتنب الســرعة العالية واملفاجئة.
●  بالنســبة للســيارات املجهــزة مبحــول حفــاز 
للعــوادم، ال تقــم ببــدء املحــرك بجــر الســيارة 
ألكثــر مــن 50 متــر. وإال ســيدخل الوقود غير 

املحتــرق إلــى املحــول احلفــاز ويتلفــه.

تحذير:ملحوظة:
●  ســيصدر أنبــوب العــادم كمية كبيرة من 

احلــرارة أثنــاء عمــل املحــرك أو إيقافه، 
ممــا قــد يــؤدي حلــدوث حرائــق. جتنب 
إيقــاف الســيارة علــى أوراق الشــجر 
اجلافــة أو األعشــاب أو أي مــواد أخرى 
قابلــة لالشــتعال لفتــرات زمنيــة طويلة.

أنــواع  جلميــع  العــادم  أنظمــة  تنتــج    ●

عاليــة،  حــرارة  درجــات  الســيارات 
يرجــى عــدم ملــس أنبــوب العــادم مرتفــع 
بحــروق.  تصــاب  قــد  أو  احلــرارة، 
ويرجــى عــدم اســتخدام مــواد احلمايــة 
مضــادة  مــادة  أو  امللحقــة  الســفلية 
للتــآكل علــى أنبــوب العــادم، أو جهــاز 

تنقيــة الغــاز أو حاجــز حــراري.
العــادم ضــار ويســبب  غــاز املحــرك    ●

البيئــة.  تلــوث 
وحتى بالنســبة لعادم الســيارة الذي يلبي 
معاييــر انبعــاث التلــوث املحليــة، لم يزل 
يتضمــن غــاز ضــار يؤدي لتلــوث البيئة. 

اســتخدم  للبــدء،  اجلــر  اســتخدام  قبــل    ●
بطاريــات الســيارة األخــرى للمســاعدة يف 

وقــت ممكــن.  أســرع  يف  التشــغيل 
●  راجع قسم »التشغيل يف حالة الطوارئ«.

●  يحظــر بــدء املحــرك مــن خــالل اجلــر أو 
الدفــع أو الســحب.

●  يف حــال إخفــاق إشــعال املحــرك وانخفــاض 
غيــر  وضــع  يف  التشــغيل  ويكــون  الطاقــة 
طبيعــي أثنــاء القيــادة، يرجــى خفــض ســرعة 
الســيارة وراجــع أقــرب مركــز خدمــة بعــد 

.JAC البيــع معتمــد مــن
●  يحظــر بــدء املحــرك لفتــرة طويلــة جــًدا. ويف 
حالــة حتــرك الســيارة إلــى منطقــة جتمعــات 
يرجــى  العــادم،  أنبــوب  تغمــر  قــد  مائيــة 
االحتفــاظ بــدوران املحــرك وقــم بالقيــادة 
بســرعة منخفضــة ملنــع املــاء مــن الدخــول 

والتســرب إلــى املحــول احلفــاز الثالثــي.
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نظام التشغيل من دون مفتاح *
يكمــن دور نظــام التشــغيل مــن دون مفتــاح يف 
اســتخدام قائــد الســيارة للمفتــاح الذكــي يف 
منطقة احلســاس من دون احلاجة الســتخدام 
بذلــك  القيــام  امليكانيكــي، وميكنــك  املفتــاح 
مباشــرة مــن خــالل الضغــط علــى الشاشــة 
املركزيــة علــى املفتــاح لبــدء تشــغيل الســيارة.

حتويل وضع الطاقة:
1- الســتخدام املفتــاح الذكــي يف الدخــول 
إلــى الســيارة، اختــر وضــع النقل على 
وضــع P، وال تضغــط علــى دواســة 

الفرامــل.
2- اضغــط علــى مفتــاح البــدء، وضــع 

.ACC إلــى  OFF مــن الطاقــة 
3- اضغــط علــى مفتــاح البدء مــرة أخرى 
 ACC لتحويــل وضــع الطاقــة مــن

.ON إلــى
4- عــاود الضغــط علــى مفتــاح البــدء مرة 
أخــرى، للتحويــل مــن وضــع ON إلــى 
وضــع OFF، وســيتم إيقــاف تشــغيل 

السيارة.

يف أي وقــت، إذا شــممت غــاز عــادم 
املحــرك، قــم بفتــح النوافــذ فــورًا.

قيــادة  ميكــن  الضــرورة،  حالــة  يف    ●

الســيارة يف التجمعــات املائيــة حتــى 
ويجــب  املــاء،  داخــل  مم   200 عمــق 
أال تتجــاوز ســرعة الســيارة 10 كــم/

احلالــة  هــذه  يف  وحتتــاج  الســاعة. 
للقيــادة ببــطء وبســرعة منخفضــة ملنــع 
ــى  ــر عــادم الســيارة إل ــاء عب تســرب امل
املحــرك ممــا يســبب يف أعطــال بالغــة 

باملحــرك.
●  ال تقــم بالقيــادة بســرعة عاليــة عندمــا 

الطريــق  علــى  املــاء  مســتوى  يكــون 
عميًقــا، يف حــال توقــف املحــرك يف 
هــذه األثنــاء، ال تقــم بإعــادة تشــغيله 
عمــود  وينثنــي  املحــرك  يتلــف  فقــد 
التوصيــل، ممــا يــؤدي إلــى كســر هيــكل 

االســطوانة.

●  عنــد بــدء املحــرك يف درجــة حــرارة 

منخفضــة، قــد الســيارة وكأنهــا تقفــز، 
دواســة  علــى  تضغــط  أن  ويفضــل 
تشــغيل  عنــد  )الدبريــاج(  القابــض 
ســوف  املرحلــة،  هــذه  ويف  املحــرك. 
إلــى وضعهــا  القابــض  دواســة  تعــود 
ببــطء، ولكــن لــن يؤثــر ذلــك علــى أداء 

القابــض.
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إلــى  الدخــول  يف  الذكــي  املفتــاح  اســتخدم 
الســيارة، واختر التحويل يف وضع P، واضغط 

ــى دواســة الفرامــل. عل
وعندمــا يتحــول ضــوء مؤشــر املفتاح إلــى اللون 
األخضــر، اضغــط علــى املفتــاح، وابــدأ تشــغيل 

املحــرك، وحــرر مفتــاح البدء.

التشغيل في حالة الطوارئ
حــدد النقــل يف وضــع P، ويجــب أن يكــون 
ــى مــن وضــع ACC، وال  مســتوى الطاقــة أعل
تضغــط علــى دواســة الفرامــل والضغــط علــى 
مفتــاح البــدء بعــد 15 ثانيــة، وميكنــك عندهــا 

تشــغيل الســيارة.

أو   ACC الطاقــة كان وضــع  يف حالــة    ●

ON، يكــون لــون مؤشــر مفتــاح اإلشــعال 
برتقالــي.

●  عندمــا ال يكــون نطــاق التحويــل املحــدد 

ــل مــن وضــع  ــن التحوي يف نطــاق P، ال ميك
.OFF إلــى وضــع ACC

 ACC املفتــاح يف وضــع يكــون  عندمــا    ●

ــه، يصــدر  يف وضــع الســيارة يف الوقــت ذات
العــداد رنــني حتذيــر كل 5 ثوانــي.

تنبيه:

ــاح بشــكل مناســب يف  ــل املفت ــد ال يعم ●  ق

ــة: املواقــف التالي
داخــل  الذكــي  املفتــاح  وجــود  عــدم   -

الســيارة.
- عندمــا تكــون بطاريــة املفتــاح الذكــي 

للغايــة. منخفضــة 
مــن مرافــق تصــدر موجــات  بالقــرب   -
أبــراج  مثــل  قويــة،  كهرومغناطيســية 
التلفزيــون ومحطــات الطاقــة ومحطــات 

الراديــو.
- احتــكاك املفتــاح الذكــي أو تغطيته بكائن 

معدني.
- وضع املفتاح الذكي يف ركن السيارة

ملحوظة:



99

قيادة السيارة1- التشغيل

الهوائــي  التشــغيل باســتخدام  بــدء 
بطاريــة  نفــاد  )عنــد  االحتياطــي 

الذكــي( المفتــاح 

عندما تنخفض بطارية املفتاح الذكي، 
استخدم الهوائي االحتياطي يف بدء 

تشغيل السيارة:
1- ضــع املفتــاح الذكــي يف حامــل األكــواب 
واملفتــاح  ألعلــى  املفتــاح  واجــه  مــع 

مقابــل أســفل حامــل األكــواب.
ــر مقبــض وضــع النقــل يف وضــع  2- اخت

ــى دواســة الفرامــل. P، واضغــط عل
3- عند التنشــيط، يضيء مصباح املفتاح 
للــون األخضــر، واضغــط علــى مفتــاح 
التشــغيل، وابــدأ املحــرك بعــد حتريــر 

مفتــاح التشــغيل يف الوقــت املناســب.

إيقاف تشغيل المحرك
عنــد إيقاف الســيارة، ســيتصل مقبــض اختيار 
ــاح  ــى مفت ــط عل ــل بوضــع P، اضغ وضــع النق

البــدء، وقــم بإيقــاف تشــغيل املحــرك.

إيقاف المحرك في وضع الطوارئ
عنــد الضغــط لفتــرة طويلــة علــى مفتــاح البــدء 
لثــالث ثوانــي أو بشــكل متواصــل اضغــط علــى 
مفتــاح البــدء ثــالث مــرات، وميكنــك إيقــاف 

تشــغيل املحــرك يف حالــة الطــوارئ.

االحتياطــي  الهوائــي  اســتخدام  عنــد   ●

يف تشــغيل الســيارة، يتــم وضــع هوائــي 
االســتعداد يف موضــع مرتفــع، ويف املوضع 
اآلخــر، لــن يعمــل الهوائــي االحتياطــي.

تنبيه:

تحذير:
الطاقــة  فصــل  عنــد  احلــذر  يجــب    ●

وفقــدان املســاعدة يف التوجيــه أثنــاء 
بالســيارة. التحــرك 
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اإلنذار
 ،PEPS التحذيــر  نظــام  تشــغيل  بهــدف 
ــى  ــة عل ــك فحــص املعلومــات ذات الصل ميكن

العــدادات. لوحــة 

نسيان املفاتيح داخل السيارة:
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة بقفــل الســيارة، وأن 
هنــاك مفتــاح داخــل الســيارة، وعندهــا يرجــى 
وميكنــك  الســيارة،  خــارج  املفتــاح  إحضــار 
هــذه  يف  ولكــن  املفتــاح  زر  علــى  الضغــط 
احلالــة لــن ميكــن اســتخدام وظيفــة الدخــول 

مــن دون مفتــاح.

:P عدم التعشيق إلى وضع
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة بنقــل مقبــض ذراع 
نقــل احلركــة إلــى وضــع P، وإيقــاف تشــغيل 

الســيارة، ومغادرتهــا.

فصل الطاقة عن السيارة قبل مغادرتها:
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة للتأكــد بشــأن عــدم 

فصــل الطاقــة عــن الســيارة قبــل مغادرتهــا. 

عدم وجود املفتاح داخل السيارة:
خــارج  املفتــاح  أن  الســيارة  قائــد  تذكيــر 

الســيارة، ويرجــى اســتعادة املفتــاح، أو يتأثــر 
طبيعــي. بشــكل  الســيارة  تشــغيل 

عدم التعرف على املفتاح:
ــاح اخلــاص  ــى املفت ــور عل ــة عــدم العث يف حال
بقائــد الســيارة، راجــع موضــع املفتــاح ومكانه.

يرجــى التعشــيق إلــى وضــع P لبــدء تشــغيل 
الســيارة:

إن أردت بــدء تشــغيل الســيارة، يتعــني عليــك 
نقــل ذراع نقــل احلركــة إلــى وضــع P بعــد 

ــدء التشــغيل. ــة ب محاول

إلــى  احلركــة  نقــل  يرجــى  الســيارة،  مغــادرة 
:P وضــع 

يتــم تذكيــر قائــد الســيارة يف حالــة عــدم 
نقــل احلركــة إلــى وضــع التعشــيق P، ويرجــى 
نقــل احلركــة إلــى وضــع P، وإيقــاف تشــغيل 

ــادرة الســيارة. ــل مغ الســيارة، قب

التحذير بخصوص انخفاض طاقة املفتاح:
املفتــاح  بشــأن  الســيارة  قائــد  تذكيــر  يتــم 
ــة، واســتبدل  ــد انخفــاض البطاري الذكــي عن

بطاريــة املفتــاح يف الوقــت املناســب.

اإللكترونــي  التوجيــه  عمــود  قفــل  فتــح  عــدم 
)ESCL(، إدارة عجلة القيادة، وإعادة املحاولة:
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة بتعليــق قفــل عمــود 
وقــم  فتحــه.  وعــدم  اإللكترونــي  التوجيــه 
بــإدارة عجلــة القيــادة قليــالً وعــاود الضغــط 
قفــل  لتحريــر  أخــرى  مــرة  البــدء  زر  علــى 

عجلــة القيــادة.

:P تذكير فصل الطاقة وعدم التعشيق لوضع
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة أنــه يف حالــة عــدم 
إلــى وضــع خــالف  النقــل  حتويــل مقبــض 
عــن  الطاقــة  فصــل  ميكــن  ال   ،P وضــع 
 ،P الســيارة، ويرجــى التعشــيق إلــى وضــع

الطاقــة. وفصــل 

الضغط على دواسة الفرامل عند البدء:
يتــم تذكيــر قائــد الســيارة الــذي يرغــب يف 
بــدء الســيارة باحلاجــة إلــى الضغــط علــى 
دواســة الفرامــل، ثــم الضغــط علــى مفتــاح 

البــدء قبــل بــدء تشــغيل الســيارة.
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عــدم إمكانيــة قفــل عمــود التوجيــه اإللكتروني 
)ESCL(، إدارة عجلــة القيادة:

عنــد فصــل الطاقــة عــن الســيارة، يتــم قفــل 
البــاب، وال يتــم قفــل عمود التوجيــه اإللكتروني 
)ESCL( الــذي يطلــق إنــذار. والســبب املحتمــل 
ــد  ــل عن ــل مــن دون القف ــق لســان القف هــو تعل
القفــل. ويف هــذه املرحلــة، يلــزم قائــد الســيارة 
عمــود  قفــل  لضمــان  القيــادة  عجلــة  إدارة 

.)ESCL( التوجيــه اإللكترونــي

اإللكترونــي  التوجيــه  عمــود  فتــح  فشــل 
البــدء: زر  علــى  الضغــط   ،)ESCL(

ــم تذكيــر قائــد الســيارة بعــدم فتــح عمــود  يت
التوجيــه اإللكترونــي )ESCL( وعــدم إمكانيــة 
القفــل،  ولتحريــر  القيــادة.  عجلــة  إدارة 
مــرة  التشــغيل  بــدء  مفتــاح  علــى  اضغــط 
أخــرى إلعــادة حتفيــز فتــح عمــود التوجيــه 

.)ESCL( اإللكترونــي 
 )ESCL( وميكــن لعمــود التوجيــه اإللكترونــي
املــرات،  مــن  »لعــدد«  العمــل  بــدء  املحــدود 
ويرجــى زيــارة مركــز اخلدمــة املعتمــد للفحص 

والصيانــة يف حالــة:

عندمــا تكــون ســرعة العجلــة غيــر طبيعيــة 
يف آخــر دورة قيــادة، ويســجل نظــام التحذيــر 
ــل وضــع الطاقــة  PEPS العطــل. وعنــد حتوي
إلــى وضــع ACC، ســيتمكن قائــد الســيارة 
مــن التوجيــه لبــدء الرقــم املتبقــي. ويرجــى 
زيــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمد لفحص 
التحكــم  ووضــع  الســيارة  ســرعة  عالمــات 

.)ESC( اإللكترونــي يف ثبــات الســيارة

يرجــى طلــب املســاعدة مــن مركــز خدمــة بعــد 
البيــع املعتمــد مــن شــركة JAC إلصــالح عمــود 
الوقــت  يف   )ESCL( اإللكترونــي  التوجيــه 

املناســب:
يخطــر قائــد الســيارة بتعطــل نظــام عمــود 
التوجيــه اإللكترونــي )ESCL( الداخلــي أو 
وجــود مشــكلة يف توصيــل أســالك عمــود 
التوجيــه اإللكترونــي )ESCL(، ويتعــني علــى 
قائــد الســيارة التوجــه فــورًا إلــى مركز خدمة 

ــة. ــع املعتمــد للفحــص والصيان بعــد البي

النقل
النقل اليدوي

يتــم متييــز موضــع كل نقــل علــى ذراع النقــل 
اليــدوي.

وضع الرجوع للخلف
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الوصف:
الرجــوع  إلــى وضــع  النقــل  )1( يحظــر 
وإال  الســيارة،  قيــادة  أثنــاء  للخلــف 

النقــل. نظــام  ســيتلف 
ــى دواســة القابــض  )2( قــم بالضغــط عل
)الدبريــاج( حتــى نهايتــه قبــل التحويل 
إلــى وضــع الرجــوع للخلــف ثــم انتظــر 

ملــدة ثــالث ثوانــي.
خطــوة  أدنــى  لســرعة  بالنقــل  قــم   )3(
بخطــوة عنــد قيــادة الســيارة، مبعنــى 
ــل،  ــى الدرجــة املجــاورة األق ــل إل النق
ــى عندمــا ال  وقــم بالنقــل لدرجــة أدن

تكــون ســرعة املحــرك عاليــة.
مــع الســرعات العاليــة أو ســرعة املحــرك 
العاليــة قــد يــؤدي نقــل عمــود النقــل 
إلــى وضــع ســرعة أدنــى إلــى أضــرار 

بالغــة للقابــض وصنــدوق التــروس.
)4( للنقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف 
لثــالث  االنتظــار  يرجــى   ،)»R«(
ثوانــي بعــد توقــف الســيارة بشــكل 

وضــع  إلــى  النقــل  ويــؤدي  تــام. 
قيــادة  أثنــاء  للخلــف  الرجــوع 
النقــل. نظــام  إتــالف  إلــى  الســيارة 
املنخفضــة،  احلــرارة  درجــات  يف   )5(
زيــت  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  قبــل 
النقــل، يكــون مــن الطبيعــي الشــعور 
بصعوبــة يف النقــل وال يعنــي ذلــك 

تلــف نظــام النقــل.
مــن  كان  إن  األحيــان،  بعــض  يف   )6(
يف  قــم  بالنقــل،  القيــام  الصعوبــة 
البدايــة بالنقــل إلــى وضــع النقــل 
املحايــد، بينمــا ترفــع قدمــك عــن 
ثــم  )الدبريــاج(،  القابــض  دواســة 
اضغــط علــى دواســة القابــض وقــم 
أو  األولــى  الســرعة  إلــى  بالنقــل 

للخلــف. الرجــوع  وضــع 
التحكــم  ذراع  اســتخدام  يحظــر   )7(
ــذراع. فنتيجــة  يف النقــل كمســند لل
لوضــع  الهيكليــة  للخصائــص 

احتمــال  هنــاك  للخلــف،  الرجــوع 
للخلــف. الرجــوع  وضــع  تعشــيق 

)8( ســيؤدي ذلــك إلــى التــآكل املبكــر 
ويف  النقــل.  يف  التحكــم  لشــوكة 
ــة عــدم تعشــيق وضــع الرجــوع  حال
للخلــف، ميكنــك محاولــة النقــل إلــى 
وضــع املحايــد، ثــم حتريــر دواســة 
القابــض، ثــم الضغــط علــى دواســة 
إلــى  التعشــيق  ومحاولــة  القابــض 

وضــع الرجــوع للخلــف.
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●  ال تقــم بإضافــة زخــارف إلــى واقــي ذراع 

النقــل، وإال قــد يتــآكل أو ينكســر.
●  قبــل النقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف، 

قــم بالضغــط علــى دواســة القابــض حتــى 
النهايــة ثــم انتظــر لثــالث ثوانــي بعــد 

توقــف الســيارة بشــكل كامــل.
●  يــؤدي الوضــع غيــر املناســب لــذراع النقــل 

إلــى فقــدان التحكم بالســيارة مما يســبب 
ويحظــر  بالغــة.  إصابــات  أو  حــوادث 
ــد التعشــيق يف وضــع  ــت عن ــة الزي إضاف

القيــادة. 
عنــد قيــادة الســيارة ونقــل ذراع النقــل إلــى 
وضــع القيــادة، مبجــرد حتريــر دواســة 

ــدأ الســيارة يف التحــرك. ــل، تب الفرام
عاليــة،  بســرعة  املحــرك  دوران  عنــد    ●

يحظــر النقــل لســرعة أدنــى ألكثــر مــن 
ســرعتني أو النقــل لســرعة أقــل، تــؤدي 

تحذير:ملحوظة:
●  قبــل مغــادرة مقعــد قائد الســيارة، تأكد 

مــن حتريــر فرامــل اليــد ثــم قــم بإيقاف 
ــد  ــل مغــادرة الســيارة. وعن املحــرك قب
الســيارة  ســتتحرك  املحــرك،  عمــل 
فــورًا عنــد حتريــك ذراع النقــل إلــى أي 

ســرعة أعلــى.
●   ملنــع تعطــل فرامــل اليــد أثنــاء إيقــاف 

الســيارة علــى منحــدر، تأكــد مــن وضــع 
ــى، يف  ــى الســرعة األول ــل عل ذراع النق
حــال إيقــاف الســيارة علــى منحــدر، 
تأكــد مــن وضــع ذراع النقــل علــى وضــع 

.)R( الرجــوع للخلــف

هــذه العمليــة إلــى أعطــال باملحــرك.
●  ال تضــع قدمــك علــى دواســة القابــض 

)الدبريــاج( أثنــاء القيــادة ملنــع القابــض 
التــآكل الســريع والتلــف. ويحظــر  مــن 
إيقــاف  أثنــاء  يف  القابــض  اســتخدام 
الســيارة علــى منحــدر صاعــد أو االنتظار 

املــرور. إشــارة  يف 
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عملية نقل الحركة
السرعة املقترحة لكل حركة نقل

جدول 4-1

يف حالة أداء عملية النقل وفق ســرعة الســيارة 
املقترحــة يف اجلــدول أعــاله، ســوف حتقــق 

أفضــل فعاليــة للوقــود وكفــاءة القيــادة.
ــع  ــة ســرعة املحــرك م ــاة مالءم ــي مراع وينبغ
ســرعة الســيارة أثنــاء النقــل، والنقــل للســرعة 
األدنــى خطــوة بخطــوة، مبعنــى النقــل للحركــة 
األدنــى، وكذلــك النقــل للســرعة األدنــى عندمــا 

ال تكــون ســرعة املحــرك عاليــة.

السرعة املقترحة حركة النقل

15  كم/الساعة 2-1

35 كم/الساعة 3-2

50 كم/الساعة 4-3

70 كم/الساعة 5-4

100 كم/الساعة 6-5

كفــاءة  مــن  املالءمــة  النقــل  عمليــة  حتســن 
املحــرك. عمــر  وتطيــل  الوقــود 

يحظــر التعشــيق إلــى وضــع املحايــد N عندمــا 
تكــون ســرعة الســيارة مرتفعــة للغايــة، وإال قــد 

يتلــف املحرك.

تحذير:
 N يحظــر التعشــيق إلــى وضــع املحايــد  ●

أثنــاء قيــادة الســيارة وإال ســيتلف نظــام 
النقل.

●  يجــب النقــل التدريجي للســرعة األدنى 

خطــوة بخطــوة، مبعنــى النقــل للحركــة 
األدنــى، وكذلــك النقــل للســرعة األدنــى 
املحــرك  ســرعة  تكــون  ال  عندمــا 
عاليــة. فقــد يــؤدي النقــل إلــى ســرعة 
منخفضــة جــًدا عندمــا تكــون ســرعة 
الســيارة أو املحــرك عاليــة إلــى تلــف 

القابــض وصنــدوق التــروس.
●  عنــد القيــادة علــى منحــدر، ال حتتفــظ 

ــاء  ــن أثن ــى دواســة البنزي ــط عل بالضغ
عــدم تعشــيق القابــض بشــكل كامــل، 
وإال سيســرع مــن تــآكل القابــض أو قــد 

يــؤدي إلــى انفصــال القابــض.
●  قبــل التحــرك بالســيارة مــن منحــدر 

قلــل ســرعة  شــديد ملســافة طويلــة، 
ســرعة  إلــى  بالنقــل  قــم  الســيارة، 
منخفضة، اســتخدم فرامل اليد بشكل 
فعــال وقلــل احلمــل علــى الفرامــل. وإال 
بشــدة  الفرامــل  حــرارة  ترتفــع  فقــد 
اســتخدام  وميكــن  تتعطــل.  حتــى  أو 
الفرامــل فقــط عنــد احلاجــة لتقليــل 

ســرعة الســيارة أو إيقافهــا!
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ــل  ــي تعم ــيارة الت ــادة الس ــارات قي مه
ــدوي ــل الي بالنق

حــذار مــن التعشــيق إلــى وضــع املحايــد عنــد 
انــزالق الســيارة يف منحــدر.

ــني ســرعة املحــرك  ــق ب ــاة التواف ويجــب مراع
ــل. ــاء النق وســرعة الســيارة أثن

وحتســن عمليــة النقــل املناســبة مــن كفــاءة 
املحــرك. عمــر  وتطيــل  الوقــود 

ال حتتفــظ بالضغــط علــى دواســة الفرامــل 
طــوال الوقــت، وإال فســوف ترتفــع درجــة حرارة 
ــؤدي حلــدوث أعطــال.  الفرامــل بشــدة ممــا ي
ميكــن اســتخدام قــوة فرامــل املحــرك عنــد 
النقــل لوضــع نقــل أدنــى وخفــض الســرعة عند 

ــوط منحــدر. هب
ــل النقــل لســرعة  ــل الســرعة قب ويســاعد تقلي
أدنــى يف جتنــب أعطــال املحــرك بســبب ارتفــاع 

درجــة احلــرارة بشــدة.
تأكــد مــن إيقــاف ســيارتك بشــكل كامــل قبــل 
النقــل لوضــع الرجــوع للخلــف، وإال ســيتلف 
بســهولة نظام النقل. قم بالضغط على دواســة 
القابــض )الدبريــاج(، قــم بنقــل ذراع التحكم يف 

النقــل إلــى وضــع املحايــد، انتظــر لثــالث ثواني 
ثــم قــم بالنقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف.

ــى  ــادة عل ــة خاصــة بالقي ــي عناي يجــب أن تول
الطــرق الزلقــة، فقد تتأثر الفرملة أو الســرعة 
أو نقــل احلركــة ممــا يــؤدي النــزالق العجلــة 
وضعــف قــوة اجلــر وفقــدان الســيطرة علــى 

الســيارة.

●  عنــد النقــل مــن الســرعة اخلامســة إلــى 

الرابعــة، احتــرس مــن النقــل إلى الســرعة 
الثانيــة باخلطــأ. ســوف يــؤدي ذلــك إلــى 
وتعطــل  بشــدة  املحــرك  ســرعة  زيــادة 

املحــرك.
يرجــى  القاســية،  القيــادة  ظــروف  يف    ●

اختيــار وضــع النقــل اليــدوي لتحقيــق 
أســرع نقــل، وتقــدمي أفضل ظــروف قيادة 
وتقليــل العــبء علــى األجــزاء الداخليــة 
والتوزيــع احلــراري لألجــزاء املســتخدمة 

يف عمليــة النقــل.
لســرعة  املتكــررة  الزيــادة  عنــد   )1(
وعنــد  مفاجئــة،  بصــورة  الســيارة 
جتــاوز الســيارات ثــم خفــض الســرعة 
إلــى الســرعة األصليــة علــى الطــرق 

الســريعة.
)2( تكــرار زيــادة الســرعة بشــكل مفاجــئ 
عنــد القيــادة يف املســارات املســتقيمة، 
يف  فجــأة  الســرعة  خفــض  ثــم 

الطويلــة. واملنحــدرات  املنعطفــات 

ملحوظة:
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استخدام القابض )الدبرياج(
حــرارة  درجــة  يف  املحــرك  بــدء  عنــد 
منخفضــة، قــد تقفــز الســيارة أثناء التشــغيل. 
ويفضــل أن تضغــط علــى دواســة القابــض 
ــد تشــغيل املحــرك. ويف هــذا  ــاج( عن )الدبري
الوقــت، ســوف تعــود دواســة القابــض إلــى 
وضعهــا ببــطء، ولكــن لــن يؤثــر ذلــك علــى 

القابــض. أداء 
القيــام  بعــض األحيــان، مــن الصعوبــة  ويف 
بالنقــل، قــم يف البدايــة بالنقــل إلــى وضــع 
دواســة  عــن  قدمــك  ترفــع  بينمــا  املحايــد، 
علــى  اضغــط  ثــم  )الدبريــاج(،  القابــض 
دواســة القابــض وقــم بالنقــل إلــى الســرعة 

للخلــف. الرجــوع  وضــع  أو  األولــى 
ويجــب الضغــط علــى دواســة القابــض بشــدة 
حتــى األرضيــة أثنــاء النقــل، ثــم تركهــا ببــطء 

بعــد النقــل.
ويحظــر الضغــط علــى دواســة القابــض حتــى 
وضــع املنتصــف عنــد املنحــدرات أو ســيتآكل 
القابــض بشــكل أســرع أو قــد ينفصــل نتيجــة 

لذلــك.

دواســة  علــى  قدمــك  وضــع  يحظــر  كمــا 
القابــض أثنــاء عــدم النقــل. وإال سيتســارع 

القابــض. تــآكل 

ناقل الحركة األوتوماتيكي

أوضاع نقل احلركة
وضــع  إلــى  اإلشــعال  مفتــاح  إدارة  عنــد 
التشــغيل ON، تضــيء شاشــة نظــام النقــل 
علــى لوحــة العــدادات وتعــرض وضــع مقبــض 

النقــل بالســيارة.

P وضع اإليقاف
ــد مــن توقــف  ــى وضــع P، تأك ــل النقــل إل قب
الســيارة بشــكل كامــل. ويعمــل هــذا الوضــع 
ــى قفــل العجــالت األماميــة ومينعهــا مــن  عل

التحــرك.

●  ال حتــاول احلصــول علــى تأثيــر إضــايف 

ــى الفرامــل مــن املحــرك مــن خــالل  عل
النقــل لســرعة أدنــى أثنــاء القيــادة علــى 
املنحــدر ملنــع الســيارة مــن االنــزالق مــن 
دون تخفيــض قــدرة القبــض لعجــالت 
ــادة. فقــد ال تتمكــن مــن الســيطرة  القي
لوقــوع  يــؤدي  ممــا  الســيارة،  علــى 

حــوادث.
●  عنــد الضغــط علــى دواســة القابــض 

حتــى  بالضغــط  قــم  )الدبريــاج(، 
األرضيــة، إذا لــم تقــم بذلــك ســيتلف 

ضوضــاء. يصــدر  أو  القابــض 

ملحوظة:
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النقــل  اإليقــاف P هــو حركــة  يعتبــر وضــع 
املثاليــة لبــدء املحــرك. وقبــل بــدء املحــرك، 
يرجــى التأكــد مــن وضــع مقبــض النقــل يف هذا 

الوضــع.
قــم   ،P اإليقــاف مــن وضــع  النقــل  ولتغييــر 
بالضغــط علــى دواســة الفرامــل واضغــط علــى 
الــزر يف مقدمــة ذراع النقــل. ويف حالــة عــدم 
النقــل مــن وضــع  إمكانيــة حتريــك مقبــض 
اإليقــاف، يرجــى مراجعــة جــزء »احلــل اخلاص 

بفتــح قفــل النقــل«.
وعنــد الضغــط علــى دواســة الفرامــل يف وضــع 
P، قــد تصــدر أصــوات، وهــو صــوت معتــاد 

جلهــاز النقــل.

»R« وضع الرجوع للخلف
اســتخدم هــذا الوضــع أثنــاء الرجوع بالســيارة. 
وللنقــل إلــى وضــع P مــن وضــع N أو إلى وضع 
R مــن P، عليــك دائًمــا الضغــط علــى دواســة 
الفرامــل، وال ميكــن أداء هــذه اخلطــوات إال 

بعــد توقــف الســيارة بشــكل كامــل.
 ،R وعنــد النقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف
قــد تصــدر الســيارة صــوت، وهــو صــوت معتاد 
لتشــغيل التــروس وال يعنــي تلــف نظــام النقــل.

تحذير:
ــد بالنقــل  ●  يحظــر اســتبدال فرامــل الي

وضــع  كان  مهمــا   .P الوضــع  إلــى 
النقــل  ذراع  بضبــط  قــم  الطريــق، 
علــى الوضــع P عنــد إيقــاف الســيارة، 
يف  بإحــكام  اليــد  فرامــل  واســتخدم 

الوقــت. نفــس 
●  يف حــال حتريــك مقبــض النقــل إلــى 

أثنــاء  اإليقــاف(  )وضــع   P الوضــع 
القيــادة، ســيتم قفــل عجــالت القيــادة 
ــل وعــدم  ــف لنظــام النق ــؤدي تل ممــا ي
الســيطرة علــى الســيارة. لــن يغطــي 

األعطــال. هــذه  الضمــان 
 R قبــل النقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف  ●

أو التغييــر منــه، يجــب التأكــد مــن توقــف 
الســيارة بشــكل كامــل.

●  يــؤدي النقــل إلــى وضــع الرجــوع للخلــف 

إلــى  لألمــام  الســيارة  أثنــاء حتــرك   R
تلــف نظــام النقــل، ولــن يغطــي الضمــان 

تكاليــف اإلصــالح.

ملحوظة:
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N وضع املحايد
تكــون تــروس القيــادة يف هــذا الوضــع غيــر 
معشــقة. وعند احلاجة إلعادة تشــغيل املحرك 
خامــل  وضــع  يف  املحــرك  لبقــاء  حتتــاج  أو 
أثنــاء التوقــف املؤقــت، ميكــن اســتخدام وضــع 
املحايــد. وإذا غــادرت الســيارة ألي ســبب، قــم 
بالتعشــيق يف وضــع اإليقــاف. وعنــد تغييــر 
مقبــض النقــل إلــى الوضــع P أو R مــن وضــع 
املحايــد، ينبغــي الضغــط على دواســة الفرامل. 
عنــد  الــزر  علــى   الضغــط  يلــزم  إنــه  غيــر 
التحويــل مــن وضــع الرجــوع للخلــف R إلــى 

.P وضــع االنتظــار
 ،N وعنــد الضغــط علــى الدواســة يف وضــع
قــد يصــدر صــوت، وهــو الصــوت املعتــاد لنظــام 

النقل. 

)D( وضع القيادة
أثنــاء  عــام  بشــكل  الوضــع  هــذا  اســتخدم 
القيــادة. وبشــكل تلقائــي يقــوم نظــام النقــل 
بتحديــد النطــاق املناســب لســرعة الســيارة 
والتســارع. وللحصــول على مزيــد من الدافعية 
للتخطــي أو صعــود املنحدرات، يرجى الضغط 
علــى دواســة البنزيــن حتــى النهايــة حتــى يتــم 

ــى. ــى الســرعة األدن ــا إل ــل أوتوماتيكًي النق

تحذير:
●  عندمــا يكــون النقــل يف وضــع املحايــد، 

ويعمــل املحــرك يف ســرعة عاليــة، مــن 
 D اخلطر الشديد التعشيق يف الوضع
ــادة(. فســتتحرك الســيارة  )وضــع القي
بســرعة وقــد تفقــد الســيطرة عليهــا 
ــؤدي لالصطــدام بأشــخاص أو  ممــا ي
عوائــق مــا لــم يتــم الضغــط بإحــكام 

علــى دواســة الفرامــل.
●  يف حالــة كان نطــاق النقــل محــدود، 

ــن يقــوم النقــل األوتوماتيكــي بالنقــل  ل
مــن  الرغــم  علــى  األعلــى  للســرعة 
ضغطــك املســتمر علــى دواســة البنزين 
بعــد الوصــول ألقصى ســرعة للمحرك 

يف نطــاق النقــل.
●  ال حتاول حتريك الســيارة لفترة طويلة 

يف الوضــع N عنــد إيقــاف املحــرك 
لتجنــب اإلضــرار بنظــام النقــل.

مــن  بســرعة  التحكــم  ذراع  بنقــل  قــم    ●

الوضــع D إلــى P بعــد إيقــاف الســيارة. 
دواســة  علــى  ســريًعا  بالضغــط  قــم 
الفرامــل وال تقــم باإلســراع يف حتريــك 
ذراع النقــل لتجنــب صعوبــة النقــل إلــى 
وضــع N ألن قفــل وضــع N غيــر مقفــول، 
وميكــن النقــل إلــى وضع P بشــكل طبيعي 

يف الســرعات املنخفضــة.

ملحوظة:
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قفل العزم
يف حالــة التوقــف علــى منحــدر شــديد، قــد 
يســبب وزن الســيارة قــوة كبيــرة جــًدا علــى 
ســقاطة اإليقــاف يف نظــام النقــل لذلــك يكــون 
مــن الصعــب حتريــك مقبــض النقل مــن الوضع 
P )وضــع اإليقــاف(. يعــرف هــذا األمــر بقفــل 

العــزم.
وملنــع قفــل العــزم، يرجــى إحــكام وضــع مقبــض 
اإليقــاف قبــل مغــادرة الســيارة، ثــم قــم بشــكل 
صحيــح بتحريــك مقبــض النقــل إلــى وضــع 

.P اإليقــاف
ــاك حاجــة  ــزم، هن ــل الع ــة حــدوث قف ويف حال
جلــر الســيارة بواســطة ســيارة أخــرى لصعــود 
املنحــدر وحتريــر القــوة علــى ســقاطة اإليقــاف 
لنظــام النقــل، عنــد ذلــك ميكــن حتريك مقبض 

.»P« النقــل مــن وضــع االنتظــار

الوضع اليدوي:
 ،S قــم بنقــل ذراع التحكــم يف النقــل إلى الوضع
وعنــد احلاجــة للنقــل لســرعة أعلــى أو أدنــى، 
كل مــا عليــك حتريــك ذراع النقــل لألمــام أو 
اخللــف خطــوة بخطــوة )يف حــال رجــوع ذراع 
التحكــم يف كل مــرة بعــد الدفــع، يتــم إدراك 
حركــة واحــدة لألعلــى أو األدنى(. وكلما اشــتد 
منحــدر النــزول، يجــب اختيــار الســرعة األدنى 
 ،S/M ميكــن وضــع ذراع التحكــم يف الوضــع(
والنــزول للســرعة األولــى(. وترفــع الســرعة 

األدنــى مــن تأثيــر فرامــل املحــرك.
ويف ظــروف القيــادة التاليــة، يرجــى اختيــار 
ــل العــبء والقيمــة  وضــع النقــل اليــدوي لتقلي

احلراريــة لألجــزاء يف عمليــة النقــل.
وجتــاوز  الســرعة  زيــادة  علــى  االعتيــاد   -1
الســيارات ثــم العــودة ســريًعا للســرعة األصلية 

ــة. ــادة بســرعة عالي ــاء القي أثن

املســارات  يف  الســرعة  زيــادة  تكــرار   -2
ــم  ــل ث ــل طوي ــى ت ــادة عل ــاء القي املســتقيمة أثن
تقليــل الســرعة بشــكل مفاجــئ يف املنعطفــات.

●  ال تضغــط باســتمرار علــى الــزر »+« أو 

»-« يف الوضــع اليــدوي.
●  ال تقــم بالنقــل إلــى وضــع N لالنــزالق 

أثنــاء القيــادة يف منطقة جبلية أو شــديدة 
االنحــدارات.

●  ال حتــاول احلصــول علــى قــوة فرامــل 

ــة مــن املحــرك مــن خــالل النقــل  إضافي
لســرعة أدنــى يف املنحــدرات ملنع الســيارة 
مــن االنــزالق مــن دون تقليل قدرة القبض 

علــى عجــالت القيــادة.
●  مــن الطبيعــي النقــل إلــى الوضــع D أثنــاء 

القيــادة يف طــرق وعــرة أو يف منعطفــات 
شــديدة.

ملحوظة:
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وضع اجلليد
اجلليــد  بوضــع  اخلــاص  زر  علــى  اضغــط 
»snow model« يف اجلانــب األيســر العلــوي 
مــن آليــة التحكــم يف الســرعة عنــد تســاقط 
الثلــوج، يف وضــع قــوة االلتصــاق الضعيفة، مما 

ــزالق بشــكل فعــال. ــع الســيارة مــن االن مين
الظــروف  يف  الــزر  هــذا  علــى  تضغــط  وال 
الطبيعيــة. وتظهــر لوحــة العــدادات العالمــة 

الــزر. هــذا  علــى  الضغــط  عنــد   »WIN«

األوتوماتيكــي  الوضــع  بــني  النقــل 
واجلليــد واليــدوي  واحلركــة 

يــدرك النقــل األوتوماتيكــي النقــل بــني الوضــع 
واجلليــد.  واليــدوي  واحلركــة  األوتوماتيكــي 
ويكــون الوضــع أوتوماتيكــي، عندمــا تعــرض 
لوحــة التابلــوه »D« ونقــل ذراع التحكــم علــى 
عنــد حتريــك  القيــادة(،  )وضــع   D الوضــع
ذراع النقــل إلــى اليســار يعنــي إدراك وضــع 
احلركــة. ويف حــال الرغبــة يف التحــول إلــى 
الوضــع اليــدوي، كل مــا عليــك هــو حتريــك 
الــذراع ألعلــى أو أســفل )الدفع ألعلى للســرعة 

األعلــى وألســفل للســرعة األدنــى(. 

وضع التحرك ببطء
عندمــا يكــون ذراع النقــل يف وضــع القيــادة 
)D( أو وضــع الرجــوع )R(، تبــدأ الســيارة يف 
التحــرك ببــطء عنــد رفــع القــدم عــن دواســة 
الفرامــل. وميكــن أن تتحــرك الســيارة كذلــك 
ببــطء عنــد القيــادة بســرعة أقــل مــن 8 كــم/
ــم تتجــاوز درجــة االنحــدار 8˚. الســاعة إذا ل

قيادة السيارة ذات ناقل احلركة األوتوماتيكي:
الســيارة  قائــد  إحــكام  مــن  تأكــد   -1
والــركاب تثبيــت أحزمــة األمــان علــى 

املناســب. النحــو 
2- تأكــد مــن وضــع مرايــا املقاعــد واملــرآة 
اخللفيــة يف الوضــع املناســب وقــم 

بضبطهــا عنــد الضــرورة.
3- تأكــد مــن ضبــط مقبــض النقــل علــى 

.)P( وضــع اإليقــاف
4- قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع 
دوران  بعــد  واتركــه  التشــغيل  بــدء 
دوران  عــدم  حالــة  ويف  املحــرك. 
املحــرك انتظــر ملــدة 10 ثوانــي ثــم 

املحاولــة. عــاود 

5- اتــرك املحــرك يعمل يف ســرعة تباطؤ 
ــة، ممــا  ــر مــن 30 ثاني للمحــرك ألكث
يزيــد مــن األريحيــة عنــد بــدء القيــادة.

)ارفــع  اليــد  فرامــل  مقبــض  ارفــع   -6
يف  الفرامــل  دواســة  عــن  قدمــك 
األخيــر يف حالــة تشــغيل الســيارة يف 

منحــدر(.
إلــى  النقــل  مقبــض  بتحريــك  قــم   -7
الســرعة املناســبة اضغط ببطء على 
دواســة البنزيــن لتحديــد اجتــاه حركة 

ــف. الســيارة لألمــام أو اخلل

وضــع  يف  للقابــض  الذاتيــة  البرمجــة 
األوتوماتيكــي النقــل 

يرجــى تنفيــذ وظيفة البرمجة الذاتية للقابض 
يف حالــة ارجتــاج الســيارة بالكامــل بشــدة عنــد 
النقــل إلــى وضــع D أو وضــع الرجــوع للخلــف 
ــادة الســيارة  ــد تشــغيل املحــرك بعــد قي R عن

ألكثــر مــن 20,000 كــم. 
وميكنــك مراجعــة فنــي متخصــص لإلصــالح 
يف مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة 

.JAC
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إيقاف السيارة يف منحدر:
ــى دواســة الفرامــل  1- قــم بالضغــط عل

ــى تتوقــف الســيارة. حت
2- ارفع فرامل اليد.

وارفــع   P الوضــع إلــى  بالنقــل  قــم   -3
الفرامــل. دواســة  عــن  قدمــك 

بدء السيارة يف منحدر:
أثنــاء   D وضــع  إلــى  بالنقــل  قــم   -1
الفرامــل.  دواســة  علــى  الضغــط 
2- قــم بهــدوء بالضغــط علــى دواســة 
البنزيــن واحتفــظ بســرعة املحــرك 
دورة يف  حــدود 2000 – 2500  يف 
فرامــل  وحــرر   .)rpm( الدقيقــة 
اليــد عندمــا تتحــرك الســيارة لألمــام 
واســتمر يف الضغــط علــى دواســة 

البنزيــن لبــدء التحــرك بالســيارة.

يكــون  املحــرك عندمــا  تشــغيل  ميكــن    ●

مقبــض النقــل يف وضــع P )اإليقــاف( أو 
)املحايــد(.  N

●  علــى الرغــم مــن إمكانيــة تشــغيل املحــرك 

يف وضــع N، ننصــح بتشــغيل املحــرك يف 
هــذا الوضــع فقــط يف حالــة عــدم إمكانيــة 

تشــغيل املحــرك بشــكل طبيعــي.
●  يحظر قيادة الســيارة بســرعة عالية قبل 

ــه الطبيعيــة  وصــول املحــرك لــدورة حرارت
أثناء التشــغيل.

●  ال تدع السيارة تنزلق يف وضع املحايد.

وضــع  يف  القيــادة  أو  بالبــدء  تقــم  ال    ●

ببــطء. التحــرك 
ال تضــع أدوات مزخرفــة علــى غطــاء    ●

النقــل لتجنــب كســر أو تــآكل غطــاء النقــل.

ملحوظة:

●  يســتخدم وضــع P فقــط يف املســاعدة 

ــع فرامــل  ــم برف ــك ق ــد اإليقــاف، لذل عن
ــب  ــاف يف منحــدر لتجن ــاء اإليق ــد أثن الي
ــزالق  ــؤدي الن تعطــل نظــام النقــل ممــا ي

الســيارة.

ملحوظة:

●  يتعــني تشــغيل الســيارة أثنــاء الوقــوف يف 

منحــدر وفــق اخلطــوات الســابقة لتجنــب 
خطــر االنــزالق.

ملحوظة:
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مغادرة السيارة أثناء دوران املحرك
مــن اخلطــورة للغايــة مغــادرة الســيارة مــن دون 
إيقــاف املحــرك. ويف حالــة إحــكام رفــع فرامــل 
تعشــيق مقبــض احلركــة علــى  اليــد وعــدم 
الوضــع P )اإليقــاف(، قــد تتحــرك الســيارة 

فجــأة.
وعــالوة علــى ذلــك، إذا غــادرت الســيارة مــن 
دون إيقــاف املحــرك، قــد ترتفــع درجــة حــرارة 

املحــرك بشــدة ممــا قــد يســبب حرائــق.
قــم بإيقــاف املحــرك وقــم بالنقــل إلــى الوضــع 
P إذا كنــت ســتغادر الســيارة وحتــى ولــو ثانيــة 

واحــدة.
وإذا حتتــم عليــك مغــادرة الســيارة لوقت قصير 
أثنــاء دوران املحــرك، يرجــى التأكــد مــن إحــكام 
ــك نقــل  ــادرة، وكذل ــل املغ ــد قب رفــع فرامــل الي
ــى وضــع االنتظــار  ــل بالســيارة إل ــض النق مقب

.)P(

إجراءات فتح قفل النقل:إجراءات فتح قفل النقل
عندمــا ال ميكــن حتريــك مقبــض النقــل 
مــن وضــع االنتظــار بالطريقــة التقليديــة 
)الضغــط علــى دواســة الفرامــل(، قــم 

باخلطــوات التاليــة:
يــد  وارفــع  املحــرك،  بإيقــاف  قــم   -1

الفرامــل.
2- أخرج املفتاح امليكانيكي.

3- اضغــط علــى غطــاء زر فتــح القفــل 
باســتخدام  النقــل  مقبــض  بجانــب 
مســمار مســطح الــرأس أو أي أداة 

أخــرى لفتــح الغطــاء.
4- قــم بإدخــال مفتــاح أو مســمار إلــى 
زر فتــح قفــل النقــل واضغــط عليــه 

ألســفل.
5- قــم بنقــل الــذراع مــن وضــع االنتظــار 

)P( إلــى وضــع املحايــد.
فتــح  فتحــة  مــن  املفتــاح  أخــرج   -6
قفــل النقــل وأعــد تثبيــت الغطــاء، 
وتأكــد مــن وضــع الغطــاء يف وضعــه 
الصحيــح. قــم بالضغــط على دواســة 
الفرامــل، وأعــد تشــغيل املحــرك.
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نظام الفرامل

يعــد كل مكــون بنظــام الفرامل حاســًما لألمان. 
بصرامــة،  الصيانــة  معاييــر  إتبــاع  ويرجــى 
وحافــظ علــى الزيــارات الدوريــة ملركــز خدمــة 
بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC لفحــص نظــام 

الفرامــل.
وتوجــد دائرتــني منفصلتــني لنظــام الضغــط 
الهيدروليكــي لفرامــل عجلــة التوجيــه يف نظــام 
فرامــل اخلدمــة. وتعمــل كل دائــرة يف شــكل 
متقاطــع بالســيارة يف اجتــاه قطــري. )تتصــل 
فرامل العجلة األمامية اليسرى بفرامل العجلة 
اخللفيــة اليمنــى، بينمــا تصــل فرامــل العجلــة 
اخللفيــة  العجلــة  بفرامــل  اليمنــى  األماميــة 
اليســرى(. وميكــن بشــكل طبيعــي اســتخدام 

الفرامــل للعجلتــني األخيرتــني يف حــال تعطــل 
إحــدى الدوائــر. ويف حالــة عمــل إحدى دائرتي 
نظــام الفرامــل، مــن الصعــب اســتخدام فرامــل 
الســيارة خــالل مســافة قصيــرة. ويجــب عليك 
وضــع ضغــط أكبــر علــى دواســة الفرامــل. ويف 
حــاالت أخــرى، يجــب عليــك اختيار مــكان آمن 
إليقــاف الســيارة وانتظــار مســاعدة مــن مركــز 

.JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة

●  صــوت الفرامــل العــارض أمــر طبيعــي، ال 

تقلــق بشــأنه. وقــد يصــدر النظــام بشــكل 
عــارض أو علــى نحــو متقطــع صــوت حــاد 
أو صريــر أثنــاء اســتخدام الفرامــل خالل 
الصــوت  ويصــدر  الطبيعــي.  التشــغيل 
يف املعتــاد بســبب الظــروف البيئيــة مثــل 
أو  احلــار  أو  البــارد  الطقــس  أحــوال 
الرطــب أو أتربــة الطريــق أو األراضــي 

ــة. ــة أو الطــرق املوحل ــة والقلوي امللحي

ملحوظة:

تحذير:
●  يف حــال تعطــل نظام الفرامل بالســيارة 

يف  مشــكالت  بوجــود  اعتقــدت  أو 
الفرامــل، يرجــى االتصــال فــورًا مبركــز 
خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة 

JAC للفحــص.
●  مــن اخلطــورة الشــديدة قيــادة الســيارة 

مــع عطــل الفرامــل وقــد يتســبب يف 
حــوادث خطيــرة قــد تــودي بحياتــك. 
القيــادة  أثنــاء  االســترخاء  ويحظــر 
بوضــع قدمــك علــى دواســة الفرامــل 
حــرارة  درجــة  ترتفــع  فســوف  وإال 
الفرامــل بشــدة، وســوف تزيــد املســافة 
وبطانــة  االحتــكاك  صفيحــة  بــني 

الفرامــل بســبب زيــادة التــآكل.
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فرامل اليد

ــد إيقــاف  يرجــى إحــكام رفــع فرامــل اليــد عن
الســيارة. وخــالل إيقــاف الســيارة، قــم برفــع 
ــر فرامــل  ــى بإحــكام. لتحري ــد ألعل فرامــل الي
اليــد، قــم بإنــزال مقبــض فرامــل اليــد بهــدوء 
حتــى تنــزل بالكامــل. وســيختفي مؤشــر نظــام 
الفرامــل علــى لوحــة العــدادات عنــد خفــض 

مقبــض الفرامــل بشــكل كامــل.
وتأكــد مــن رفــع مقبــض فرامــل اليــد، وإال فقــد 

تنزلــق الســيارة أثنــاء التوقــف علــى منحدر.

إيقاف السيارة:
●  إيقــاف الســيارة: تأكــد مــن إحــكام غلــق 

الســيارة  كانــت  )إذا  الســقف  فتحــة 
مــزودة بهــا( والنوافــذ.

●  قم بإطفاء املصابيح.

●  ضــع حقيبــة اليــد خاصتــك واألشــياء 

القيمــة يف حقيبــة الســيارة أو خذهــا 
معــك.

●  قــم بقفــل جميــع األبــواب باســتخدام 

جهــاز التحكــم عــن بعــد أو املفاتيــح، 
وتأكــد مــن إحــكام قفــل البــاب اخللفــي.

ال تقــم بإيقــاف الســيارة علــى أوراق    ●

ــة  ــة أو األعشــاب الطويل الشــجر اجلاف
واألشــياء األخــرى القابلــة لالحتــراق. 
حيــث أن املحــول احلفــاز الثالثــي يكــون 
ســاخن جــًدا، ممــا قــد يــؤدي الشــتعال 
هــذه األشــياء القابلــة لالحتــراق مما قد 

يــؤدي إلــى عواقــب خطيــرة.
●  قــم بتحريــك العجلــة األمامية بعيًدا عن 

احلافــة إذا كانــت الســيارة تواجــه قمــة 

منحــدر أثنــاء اإليقــاف. ويجــب وضــع 
ناقــل احلركــة يف الســيارة املــزودة بناقــل 

حركــة يــدوي علــى الســرعة »األولــى«.
قــم بتحريــك العجلــة األماميــة أمــام    ●

احلافــة إذا كانــت الســيارة يف منحــدر 
هابــط أثنــاء التوقــف. ويجــب أن يكــون 
وضــع ناقــل احلركــة يف الســيارة اليدوية 

يف وضــع الرجــوع للخلــف.
●  تأكــد مــن إنــزال فرامــل اليــد بشــكل 

كامــل قبــل التشــغيل. فقــد يــؤدي قيــادة 
الســيارة أثنــاء عــدم إنــزال فرامــل اليــد 
بشــكل كامــل إلــى تلــف الفرامل اخللفية 

أو ارتفــاع حرارتهــا بشــدة.
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نظام مراقبة ضغط اإلطارات*
اإلطــارات  ضغــط  مراقبــة  نظــام  يســتطيع 
حــرارة  ودرجــة  ضغــط  مراقبــة   )TPMS(
إنــذار يف حالــة جتــاوز  وإصــدار  اإلطــارات 
القيــم املحــددة ممــا يســاعد قائــد الســيارة يف 
معرفــة حالــة اإلطــار يف الوقــت الفعلــي، وتقــل 
حــوادث املــرور بســبب عيــوب اإلطــارات وتزيــد 

ســالمة القيــادة.

وصف تحذير ضغط اإلطار

ــد  ــط اإلطــارات قائ ــة ضغ ــر نظــام مراقب يذك
باملعلومــات املعروضــة علــى لوحــة  الســيارة 

العــدادات.

●  يــؤدي ســحب فرامــل اليــد فجــأة أثنــاء 

القيــادة إلــى حــدوث اجنــراف للســيارة 
ــة، لذلــك  ــة اخللفي نتيجــة لفرامــل العجل

يجــب ســحب فرامــل اليــد ببــطء.
اســتهالك  وتقليــل  املحــرك،  حلمايــة    ●

علــى  الضغــط  بعــدم  ينصــح  الوقــود، 
الســيارة. إيقــاف  أثنــاء  البنزيــن  دواســة 

●  يف حالــة عــدم شــد فرامــل اليــد أثنــاء 

اإليقــاف، وارتخــاء دواســة الفرامــل يف 
وضــع النقــل P، قــد تتحــرك الســيارة 
أو اخللــف  أوتوماتيكــي لألمــام  بشــكل 

ســنتيمترات. لبضعــة 

ملحوظة:

●  يســاعد نظــام مراقبــة ضغــط اإلطــارات 

قائــد الســيارة يف مراقبــة ضغــط اإلطــار 
غيــر إن قائــد الســيارة يتحمــل مســئولية 
املحافظــة علــى ضغــط اإلطــار املناســب.

 S3 للســيارة القياســي  اإلطــار  ضغــط    ●

هــو 220 كيلــو باســكال. ويرجــى مراعــاة 
ضغــط اإلطــار ويحظــر تركــه يرتفــع أو 
يف  يبقــى  أن  ويجــب  بشــدة،  ينخفــض 
حــدود 220 كيلــو باســكال ± 10 كيلــو 

باســكال.

ملحوظة:
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اإلطــارات  ضغــط  مراقبــة  مؤشــر 
الحــرارة ودرجــة 

احلالــي  الوضــع   MP5 شاشــة  تعــرض 
رات. لإلطــا

وعنــد النقــر فــوق أيقونــة TPMS علــى نظــام 
MP5 يتــم عــرض الواجهــة.

املطابــق  اإلطــار  عــرض  يتــم  الواجهــة،  ويف 
وعندمــا يكــون تعريــف إطــار العــرض باللــون 

اإلطــار طبيعــي. األخضــر: ضغــط 
اللــون األصفــر: يشــير ذلــك إلــى أن ضغــط 
بــار مقارنــة  اإلطــار أعلــى أو أقــل مــن 0,3 
بالقيمــة الطبيعيــة ويتــم تذكيــر قائــد الســيارة 
أن ضغــط اإلطــار مرتفــع أو منخفــض قليــالً.
ــط اإلطــار  ــى أن ضغ ــر: يشــير إل ــون األحم الل
أعلــى  مــن أو أقــل 0,55 بــار مقارنــة بالقيمــة 
املعتــادة ويتــم تذكيــر قائــد الســيارة أن ضغــط 

اإلطــار مرتفــع أو منخفــض بشــدة.
ويف حالــة كانــت درجــة حــرارة اإلطــار أعلــى من 
ــص  ــر معلومــات اإلطــار والن ــة، تظه 85˚ مئوي
باللــون األحمــر لتذكيــر قائــد الســيارة بارتفــاع 

درجــة حــرارة اإلطــار بشــدة.

معــدل  يتجــاوز  عندمــا  الســريع:  الوميــض 
ــة،  ــو باســكال / الدقيق ــواء 30 كيل تســرب اله
تظهــر معلومــات اإلطــار وميــض ســريع لتذكير 
قائــد الســيارة بحــدوث تســرب ســريع للهــواء.

شكل التوضيح نوع املؤشر الرمز

 تسرب الغاز بشكل
سريع: وميض

 الضغط املنخفض:
إضاءة دائمة

 الضغط املرتفع:
إضاءة دائمة
 درجة احلرارة
 مرتفعة: إضاءة

دائمة

 التحذير بضغط
اإلطار غير املعتاد

 عطل نظام
TPMS

أصفر
TPMS

 غير مطابقة:
وميض

 عطل النظام:
إضاءة دائمة

أصفر

تحذير:
●  إذا ارتفــع ضغــط اإلطــار أو انخفــض 

بشــدة، أو ترتفــع درجــة احلرارة بشــدة، 
أو يتســرب الهواء بشــكل ســريع، يرجى 
التوقــف وفحــص اإلطــار بشــكل فــوري، 
أو اطلــب املســاعدة مــن مركــز اخلدمــة 
أقــرب  مــن شــركة JAC يف  املعتمــد 

وقــت ممكــن.
ــارة  ــر اإلطــار، يرجــى زي ــة تغيي يف حال
شــركة  مــن  املعتمــد  اخلدمــة  مركــز 
JAC إلجــراء عــم ليــة البرمجــة الذاتية 
لنظــام ضغــط اإلطــار، وإال ســيضيء 

مصبــاح TPMS بصــورة دائمــة.
 ،TPMS مصبــاح إضــاءة  حالــة  ويف 
بالنظــام  عطــل  وجــود  ذلــك  يعنــي 
ــة املعتمــد  ــز اخلدم ــارة مرك ويتعــني زي

لإلصــالح.  JAC شــركة  مــن 
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إضــايف  نظــام   TPMS نظــام  يعتبــر    ●

ملراقبــة ضغــط اإلطارات. ويتم اســتكمال 
نقــل اإلشــارة مــن خــالل تــردد عالــي. 
)يظهــر  النظــام  عطــل  إنــذار  ويعمــل 
تتداخــل  عندمــا   )TPMS مؤشــر 
ــردد  ــع نفــس الت ــي م ــردد العال إشــارة الت
التداخــل  وخــالل  الكهرومغناطيســي 
لفتــرة طويلــة، يتــم حتريــر وضــع اإلنــذار 
مصبــاح  )يضــيء  أوتوماتيكــي  بشــكل 

طبيعــي. أمــر  وهــو   )TPMS
●  قــد تــؤدي القيــادة / االنعطــاف يف الطرق 

الوعــرة إلــى ارتفــاع شــديد أو انخفــاض 

ملحوظة:
يف ضغــط اإلطــارات، ممــا يصــدر إنــذار. 
ويف حالــة أصبــح الوضــع عادًيــا عنــد 
القيــادة يف الطــرق املســطحة / املمهــدة، 
ينتهــي اإلنــذار أوتوماتيكًيــا، وهــو الوضــع 

العــادي.
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األمان
حزام األمان

يف ســبيل حمايــة قائــد الســيارة والــركاب، مــن 
املهــم جــًدا ارتــداء حــزام األمــان بشــكل صحيــح 

أثنــاء القيــادة.

أداة ضبط ارتفاع حزام األمان

ميكــن ضبــط ارتفــاع حــزام األمــان األمامــي 
عبــر قاعــدة التثبيــت. ويتعــني ضبــط حــزام 
األمــان علــى نحــو يجعلــه ميــر عبــر منطقــة 
مــن  بــدالً  الــذراع  وفــوق  والصــدر  البطــن 
الرقبــة. ويف حالــة ضبــط حــزام األمــان يف 
منطقــة قريبــة للغايــة مــن الرقبــة، لــن تتمتــع 

باحلمايــة املثلــى. 
ولضبــط ارتفــاع قاعــدة حــزام األمــان، قــم 
بالضغــط علــى زر الضبــط، وقــم بالرفــع أو 
اخلفــض حســب الوضــع املناســب. ويرجــى 
حتريــك قاعــدة التثبيــت ألعلــى أو أســفل بعــد 

تــرك الــزر للتأكــد مــن تأكيــد القفــل.

تحذير:
●  يحظــر اســتخدام حــزام أمــان ألكثــر 

مــن شــخص، وإال قــد تتعــرض خلطورة 
شــديدة.

●  لــكل دولــة لوائــح مختلفــة بخصــوص 

جلــوس األطفــال يف املقعــد األمامــي 
بااللتــزام  وننصحــك  القيــادة.  أثنــاء 

بهــذه اللوائــح املحليــة.
●  ال تقــم تــدع حــزام األمــان يلتــف أثنــاء 

ارتــداؤه. وتأكــد مــن عــدم تشــقق أو 
تلــف حــزام األمــان وتشــوه املكونــات 
أي ممــا  وجــود  املعدنيــة. ويف حالــة 

ســبق، اســتبدل حــزام األمــان.
●  لتنظيــف حــزام األمــان ميكن اســتخدام 

مطهــر محايــد ومــاء دافــئ يف التنظيف 

وهــواء جــاف يف مــكان مظلــل. ويحظــر 
صبــغ أو طــالء أحزمــة األمــان ممــا 

يؤثــر علــى قوتهــا ووظيفتهــا.
ــع  ــو بــدت جمي ●  بعــد احلــوادث، حتــى ل

أحزمــة األمــان ســليمة، يتعــني عــدم 
اســتخدامها مــرة أخــرى. ولذلك يرجى 
تغييــر أحزمــة األمــان بعــد احلــوادث.

ارتــداء  الــركاب  جميــع  علــى  يجــب    ●

القيــادة. أثنــاء  األمــان  أحزمــة 
ــد يف  ــر املقع ــون مســند ظه ــا يك ●  عندم

وضــع عمــودي متاًمــا، تقــدم أحزمــة 
األمــان أقصــى درجــة حمايــة. وعنــد 
إمالــة مســند الظهــر، قد ينزلــق الراكب 
مــن حــزام األمــان ممــا قــد يعرضــه 
إلصابــة أثناء احلــوادث املرورية خاصة 

ــام. ــة االصطــدام مــن األم يف حال
ــة أو إصــالح نظــام حــزام  ●  ال تقــم بإزال

بعــد  خدمــة  مركــز  وراجــع  األمــان. 
البيــع املعتمــد مــن JAC للحصــول على 
معلومــات عــن عمــل احلــزام وتأكــد مــن 
عــدم تعــرض احلــزام للتلــف بســبب 

ــة املقعــد. ــاب ومفصل الب
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حزام األمان٢ - األمان

حزام األمان الثالثي للمقاعد األمامية 
والخلفية

إحكام ربط حزام األمان الثالثي 

اســحب حــزام األمــان خــارج صنــدوق الســحب 
ــى قاعــدة اإلبــزمي،  ــي إل وأدخــل اإلبــزمي املعدن
وســيصدر صــوت »نقــرة« عنــد قفــل اإلبــزمي 
املعدنــي. وبعــد ضبــط حــزام الوســط، ميتــد 
حــزام األمــان أوتوماتيكًيــا ويســحب حتى يربط 

منطقــة أعلــى الفخــذ.
وإذا قمــت بإمالــة جســدك أو التحــرك لألمــام 
ــا. ومــع  ببــطء، ميتــد حــزام األمــان أوتوماتيكًي
مفاجــئ  لتصــادم  التعــرض  حالــة  يف  ذلــك، 
ــا  ــان أوتوماتيكًي ــل حــزام األم ــم قف ــوي، يت أو ق
املرتــدي  الشــخص  جســم  علــى  للســيطرة 
ــل  ــم قف ــام ســريًعا، يت ــت لألم للحــزام. وإذا مل

حــزام األمــان أوتوماتيكًيــا.

ضبط حزام األمان الثالثي

يجــب عليــك ســحب حــزام األمــان إلــى أقصــى 
حــد ممكــن حتــى يصــل ملنطقــة أعلــى الفخــذ 
وليــس الوســط. وإذا كان وضــع حــزام األمــان 
يف وضــع مرتفــع مــن جســمك، قــد ينزلــق 
جســمك أســفل حزام األمان يف حالة التصادم 
أو ضغــط الفرامــل املفاجــئ. وقــد يــؤدي ذلــك 

إلصابــات بالغــة تصــل إلــى الوفــاة.

حترير حزام األمان الثالثي

زر  علــى  واضغــط  املقعــد،  إبــزمي  أمســك 
التحريــر حتــى ميكــن حتريــر حــزام األمــان. 
وعنــد حتريــر حــزام األمــان، يســحب احلــزام 
أوتوماتيكًيــا إلــى صنــدوق الســحب. وإذا لــم 
يســحب، راجــع إذا كان حــزام األمــان ملتــف أو 

معقــود وحــاول مــرة أخــرى.
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حــزام األمــان الثالثــي للمقعــد الخلفي 
األوسط

تثبيت حزام األمان الثالثي
قــم يف البدايــة بإزالــة اإلبــزمي املعدنــي حلــزام 
البالســتيكية  املشــبك  فتحــة  مــن  األمــان 
بالســقف. وأدخــل اإلبــزمي املعدنــي يف حلقــة 
القفــل باجلهــة اليســرى، يتــم إحــكام حــزام 
أدخــل  »نقــرة«،  صــوت  ســماع  عنــد  األمــان 
اإلبــزمي املعدنــي يف اجلانــب اآلخــر إلــى جهــة 
اليمــني، يتــم إحــكام حــزام األمــان عنــد ســماع 
صــوت »نقــرة«. ثــم تأكــد مــن قفــل احلــزام 
التفــاف  عــدم  مــن  وتأكــد  صحيــح.  بشــكل 

تشــوهه. أو  احلــزام 

ضبط حزام األمان الثالثي
ميكــن  مــا  ألقصــى  األمــان  حــزام  اخفــض 
ــة  ــس ملنطق ــى الفخــذ، ولي ــة أعل ليصــل ملنطق
الوســط. ويســهل أن ينزلــق جســم الراكــب مــن 
أســفل احلــزام يف حالــة وقــوع حــوادث أو عنــد 
الضغــط املفاجــئ علــى الفرامــل إذا وضعــت 
حــزام األمــان يف وضــع مرتفــع بجســمك، ممــا 

يزيــد مــن احتمــال التعــرض إلصابــة. وضــع 
يديــك علــى جانبــي حــزام األمــان وليــس يف 

نفــس املوضــع.

حترير حزام األمان الثالثي
ــى الــزر علــى احللقــة اليمنــى  اضغــط أوالً عل
ثــم اضغــط علــى احللقــة يف اجلانــب األيســر 
يســحب  وعندمــا  األمــان.  حــزام  لتحريــر 
احلــزام إلــى الســقف، أدخــل اإلبــزمي املعدنــي 
اخلارجــي إلــى فتحــة املشــبك البالســتيكي 
يف فتحــة الســقف بشــكل كامــل لدفــع املشــبك 
املعدنــي الداخلــي يف موضــع الفتحة بالضبط.

للمقعــد  الثالثــي  األمــان  حــزام 
األوســط الخلفــي 

مت تركيــب جهــاز إلحــكام غلق حزام األمان للمقاعد 
األماميــة. ويضمــن اجلهــاز ســالمة قائــد الســيارة 
والــركاب اجلالســني يف املقاعــد اخللفيــة يف حالــة 

حــدوث تصــادم عنيــف. 
ويعمــل حــزام األمــان والوســائد الهوائيــة للمقاعــد 
لتصــادم  التعــرض  حالــة  يف  بالتــوازي  األماميــة 

عنيــف.
ويعــد جهــاز الشــد املســبق يف حــزام األمــان جــزءًا 
مــن نظــام الوســادة الهوائيــة الكامــل. وتعــد قاعــدة 
 .ELR العمل هي نفســها اخلاصة بســيارة كاديالك
ويدخــل جهــاز الســحب إلــى وضــع القفــل عنــد 
الضغــط علــى الفرامــل عنــد الطــوارئ، ثــم يبــدأ 
اجلهــاز يف العمــل ويبعــد قائــد الســيارة / الراكــب 
إلــى اجلانــب اآلخــر مــن التصــادم بينمــا يظــل قائــد 

الســيارة / الــركاب يف مقاعدهــم. 
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الوسائد الهوائية٢ - األمان

حماية األطفال والنساء الحوامل
حماية األطفال الرضع

تتطلــب بعــض الــدول اســتخدام جهــاز حمايــة 
مجهــز لألطفــال الرضــع والصغــار. ونقتــرح 
بشــدة اســتخدام نظام حماية األطفال الرضع 
أو مقعــد حمايــة األطفــال لألطفــال الرضــع أو 

األطفــال األقــل وزًنــا مــن 18 كجــم.
ومت تصميــم نظــام الوســادة الهوائيــة حلمايــة 
البالغــني عنــد وقــوع حــوادث، ولكنــه ميثــل 
تركيــب  ويحظــر  األطفــال.  علــى  خطــورة 
ــى املقعــد املجهــز  ــة األطفــال عل جهــاز حماي
تــؤدي  وقــد  الهوائيــة.  الوســادة  بنظــام 
بالغــة  إلــى إصابــة  الكبيــرة  التصــادم  قــوة 
لألطفــال قــد تصــل للوفــاة يف حالــة تشــغيل 

الهوائيــة. الوســادة  نظــام 

حلمايــة  معــني  أمــان  مقعــد  شــراء  وعنــد 
ــاءة ومالءمــة نظامــك  األطفــال، تأكــد مــن كف
ونظــام احلمايــة ومقاعــد الســيارة وأحزمــة 
األمــان. لتركيــب واالســتفادة مــن حــزام أمــان 
املقدمــة  التعليمــات  إتبــاع  يجــب  الطفــل، 

األمــان. حــزام  بواســطة مصنــع 
 ISOFIX بنظــام  مجهــزة  الســيارة  وهــذه 
ــب  ــد تركي ــل ومت اســتخدامه عن ــان الطف ألم

األطفــال. مقاعــد 

حماية األطفال األكبر سًنا
اســتخدم حــزام األمــان لألطفــال األكبــر ســًنا 
ــة  ــاز حماي ــم اســتخدام جه عندمــا ال يالئمه

األطفــال.
ســًنا  األكبــر  األطفــال  يجلــس  أن  ويجــب 
يف املقاعــد اخللفيــة ويجــب ارتــداء حــزام 

نحــو صحيــح. علــى  األمــان 
ــر ســًنا )13 ســنة  ــى األطفــال األكب يجــب عل
فأكثــر( ارتــداء حــزام األمــان عنــد اجللــوس 
ــوس  ــد األمامــي ومــن األفضــل اجلل يف املقع

ــة. باملقاعــد اخللفي

●  ميكــن ســماع صــوت انفجــار بســيط عنــد 

تنشــيط جهــاز الشــد املســبق، وهــو أمــر 
معتــاد ال ميثــل خطــًرا. 

املســبق  الشــد  جهــاز  تصميــم  مت    ●

للتصادمــات املفاجئــة وميكــن اســتخدامه 
فقــط. واحــدة  مــرة 

ملحوظة:

تحذير:
●  ال تستبدل بنفسك جهاز الشد املسبق 

مراجعــة  ويتعــني  اســتخدامه.  بعــد 
ــع املعتمــد مــن  ــد البي ــز خدمــة بع مرك

الســتبداله.  JAC
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حماية المصابين
نقــل  األمــان عنــد  اســتخدم أحزمــة  يرجــى 
مصابني. وميكنك االتصال بطبيب للمســاعدة 

ــد الضــرورة. عن

حماية النساء الحوامل

تعليمــات  اتبــاع  املــرأة احلامــل  علــى  يجــب 
الطبيــب عنــد ركــوب الســيارة. ومــن األفضــل 
ــد ركــوب  اســتخدام حــزام األمــان الثالثــي عن
الســيارة. وســيقدم احلــزام املوضــوع أعلــى 
الفخــذ وضــع أكثــر راحــة ويجــب خفضــه ألقــل 

وضــع ممكــن.
كمــا يجــب أن تبتعــد املــرأة احلامــل عــن عجلــة 
القيــادة أو لوحــة العــدادات، ويفضــل أن جتلس 
باخللــف لتقليــل اخلطــر علــى األم واجلنــني 
عنــد التصــادم أو يف حالــة اندفــاع الوســادة 

الهوائيــة.

الوسادة الهوائية

ملقعــد  األماميــة  الهوائيــة  الوســادة   )1(
األمامــي الراكــب 

)2( الوســادة الهوائيــة األماميــة ملقعــد قائــد 
الســيارة

)3( الوسادة الهوائية اجلانبية
)4( ستارة هوائية

تحذير:
●  يجــب علــى قائــد الســيارة والــركاب 

ارتــداء حــزام األمــان بشــكل صحيــح 
بنظــام  املــزودة  الســيارة  مــع  حتــى 
الوســادة الهوائيــة لتقليــل مخاطــر إلــى 
ــة حــوادث  ــن يف حال أقصــى حــد ممك

الســيارة. انقــالب  أو  التصــادم 
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الوسادة الهوائية األمامية

الهوائيــة  الوســادة  بنظــام  مجهــزة  الســيارة 
حيــث تظهــر العبــارة »SRS AIRBAG« علــى 
مركــز غطــاء عجلــة القيــادة ولوحــة العــدادات 
ويقــدم  األمامــي.  الراكــب  ملقعــد  األماميــة 
نظــام الوســادة الهوائيــة حمايــة إضافيــة لقائد 
الســيارة والــركاب مــع حماية أحزمــة األمان يف 

ــة حــدوث تصــادم. حال

●  يقــدم نظــام الوســادة الهوائيــة حمايــة 

حــزام  محــل  يحــل  ال  لكنــه  إضافيــة 
ارتــداء  مراعــاة  يرجــى  لذلــك  األمــان، 

صحيــح.  بشــكل  األمــان  حــزام 
●  بالنســبة لألطفــال األقصــر طــوالً مــن 

1.4 م وأصغــر مــن 12 عاًمــا، فيجــب أن 
ــال املناســب. ــد األطف يســتخدموا مقع

●  يحظر تعديل غطاء الوســادة الهوائية وال 

تقــم بلصق أي شــيء عليه.
يجــب أن يعيــد قائــد الســيارة املقعــد    ●

للخلــف ألقصــى وضــع ممكــن مــن دون 
التأثيــر علــى التحكــم يف الســيارة علــى 
أفضــل نحــو ممكــن، ويســري األمــر ذاتــه 
علــى مقعــد الراكــب األمامــي مــن دون 
التأثيــر علــى أريحيــة الراكــب باملقعــد 

اخللفــي. 
ــى الراكــب األمامــي االســتناد  ●  يحظــر عل

ــى البــاب أو االتــكاء عليــه. عل

ملحوظة:
●  يحظــر وضــع أي كائنــات علــى عجلــة 

القيــادة أو غطــاء الوســادة الهوائيــة أو 
بالقــرب منهــم. ويحظــر إعاقــة مســار 
اندفــاع الوســادة الهوائيــة بغطــاء املقعــد.

●  يحظــر الطــرق علــى جهــاز التحكــم يف 

التصــادم  الهوائيــة، وحســاس  الوســادة 
اجلانبــي عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى 
وضــع التشــغيل ON، لتجنــب انطــالق 

الوســادة الهوائيــة باخلطــأ.
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الوسادة الهوائية الجانبية
الهوائيــة  الوســادة  حســاس  يســتهدف 
اجلانبيــة نظــام الوســادة الهوائيــة كــي ينتفــخ 
الســيارة مــن درجــة  يعانــي جانــب  عندمــا 

التصــادم. مــن  كافيــة 
وتوجــد مجموعــة الوســادة الهوائيــة اجلانبيــة 
ــدم  ــث تق ــاب الســيارة حي ــب ب يف أحــد جوان
والراكــب  الســيارة  لقائــد  إضافيــة  حمايــة 
األمامــي. وتتمثــل مواضع احلماية يف منطقة 
الســيارة  لقائــد  الفخــذ  وأعلــى  الصــدر 

والراكــب األمامــي يف حالــة التصــادم.

الستارة الهوائية الجانبية
الستارة الهوائية 

الســتارة  انطــالق  احلســاس  يســتهدف 
تعــرض  حالــة  يف  تعمــل  التــي  الهوائيــة 
جانــب الســيارة لدرجــة كافيــة مــن التصــادم. 
وتســتطيع ســتارة الهــواء زيــادة درجــة حمايــة 

التصــادم. جانــب  يف  الراكــب  رأس 
ويتــم بشــكل رئيســي تركيــب ســتارة الهــواء 
بجانــب هيــكل فتحــة الســقف، وتنطلــق بــني 
أعمــدة مكيــف الهــواء حلمايــة رأس الراكــب 

ــة. ــة واخللفي باملقاعــد األمامي

ــط بنظــام  ــراءة الوصــف املرتب ● يرجــى ق
اجلانــب  يف  املــورد  الهوائيــة  الوســادة 
الســائق  رأس  مســند  مــن  اخللفــي 

التابلــوه. وصنــدوق 

ملحوظة:

تحذير:
●   بطبيعــة احلــال ال ميكــن أن يحــل نظــام 

الوســادة الهوائيــة محــل حــزام األمــان 
ولكنــه جــزء مــن نظــام األمــان الســلبي 
للســيارة بالكامل. ويلعب نظام الوســادة 
احلمايــة  يف  األكبــر  الــدور  الهوائيــة 

عندمــا يعمــل مــع حــزام األمــان.
●   ســينطلق نظام الوســادة الهوائية فقط 

يف حالــة وقــوع تصــادم أمامــي عنيــف، 
ــة يف  ــق الوســادة الهوائي ــن تنطل ــن ل لك
حالــة التصــادم اجلانبــي أو اخللفــي 
أو انقــالب الســيارة. وميكــن اســتخدام 
ــس  ــرة واحــدة ولي ــة م الوســادة الهوائي

بشــكل متكــرر.

تحذير:
املناســب  غيــر  املقعــد  غطــاء  مينــع   ●

مــن انطــالق نظــام الوســادة الهوائيــة 
املركــب يف ظهــر املقعــد، ممــا يؤثر على 

احلمايــة املتوقعــة.

تحذير:
●  يحظــر تعليــق أشــياء ثقيلة وصلبة على 

مقابض فتحة الســقف.
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الوســادة  نظــام  ووظيفــة  مكونــات 
الهوائيــة

يتضمن نظام الوسادة الهوائية ما يلي:
- وحدة الوسادة الهوائية )الرئيسية/ امللحقة(

- جهاز إحكام الشد املسبق حلزام األمان
- مكونات التحكم يف نظام الوسادة الهوائية 

- مصباح مؤشر الوسادة الهوائية 
عنــد إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
ON، ســتقوم مكونــات نظــام الوســادة الهوائيــة 
مبراقبــة حــاالت التصــادم األمامــي، ويحــدد 
ــة  ــح نظــام الوســادة الهوائي ــدى احلاجــة لفت م

حســب درجــة التصــادم.
وعند إدارة مفتاح اإلشــعال إلى وضع التشــغيل 
ــد تشــغيل املحــرك، يومــض ضــوء  ON أو عن
مؤشــر الوســادة الهوائيــة »SRS« علــى لوحــة 

العــدادات ملــدة 6 ثوانــي ثــم يختفــي.
ــا  ــة أوتوماتيكًي ــق نظــام الوســادة الهوائي وينطل
عندمــا تكــون درجــة التصــادم األمامي للســيارة 
شــديدة. وتعمــل الوســادة الهوائيــة املنطلقــة 
ــى  ــداء حــزام األمــان عل ــة مــع ارت لدرجــة كافي
تقليل احلركة األمامية لقائد الســيارة والراكب 
األمامــي وبالتالــي تقليــل األضــرار بالنســبة 
ــرأس أو الصــدر. وســوف تنكمــش الوســادة  لل
الهوائيــة يف احلــال للمحافظــة علــى مجــال 

ــد الســيارة. ــة لقائ واضــح للرؤي

أساس عمل نظام الوسادة الهوائية
مقدمــة  يف  عنيــف  تصــادم  يقــع  عندمــا 
الوســادة  نظــام  ويندفــع  ينطلــق  الســيارة، 
املفاجــئ،  التســارع  نتيجــة  فــورًا  الهوائيــة 
ــم تنشــيط جهــاز الشــد  ــه، يت ويف الوقــت ذات

األمــان. حلــزام  املســبق 
وخــالل التصــادم، تســاعد أحزمــة األمــان 
يف تثبيــت وضــع اجلــزء األســفل مــن اجلســم 
واجلــذع، ومتتــص الوســادة الهوائيــة طاقــة 

ــرأس والصــدر. ــة ال التصــادم حلماي
وفــورًا ســتنكمش الوســادة الهوائيــة خــالل 
الرؤيــة  تعيــق  لــن  وبالتالــي  ثانيــة.   0,1

الســيارة. لقائــد  األماميــة 
و قــد يصــدر نظــام الوســادة الهوائيــة صــوت 
انفجــار عنــد العمــل وقــد يظهــر غيــم. هــذه 
عــن  عبــارة  الغيــم  وهــذا  طبيعيــة.  أمــور 
بــودرة فعليــة علــى ســطح الوســائد الهوائيــة. 
ويرجــى غســل الوجــه واليديــن باملــاء الطاهــر 

لتجنــب اإلصابــة بحساســية اجللــد.
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حاالت تشغيل الوسادة الهوائية:
1- تتعــرض الســيارة لتأثيــرات قويــة قــد 
تســبب إصابــات بالغــة للــركاب عنــد 

التصــادم يف املقدمــة.
2- اصطــدام الســيارة بجــدار أســمنتي 
يف  للســقوط  قابــل  وغيــر  ثابــت 

املقدمــة.

تحذير:
●  يعمــل نظــام الوســادة الهوائيــة فقــط 

يف  اإلشــعال  مفتــاح  يكــون  عندمــا 
حالــة  ويف   .»ON« التشــغيل  وضــع 
عــدم اســتجابة ضــوء التحذير للوســادة 
أو  املحــرك  تشــغيل  عنــد  الهوائيــة 
يســتمر يف اإلضــاءة بشــكل مســتمر 
أثنــاء القيــادة، يعنــي ذلــك وجــود عطــل 
ــة. ويف هــذه  يف نظــام الوســادة الهوائي
زيــارة مركــز خدمــة  يرجــى  احلالــة، 
بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC لفحــص 

الســيارة.
●  قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع 

مفتــاح  أخــرج  أو   »LOCK« القفــل 
أو  الفيــوز  اســتبدال  قبــل  اإلشــعال، 
ــة. ال تقــم بنقــل  فصــل طــرف البطاري
أو اســتبدال الفيــوز املتصــل بالوســائد 
الهوائيــة عندمــا يكــون مفتــاح اإلشــعال 
يف وضع التشغيل »ON« وإال سيضيء 

ضــوء التحذيــر.



129

الوسائد الهوائية٢ - األمان

حاالت عدم عمل الوسادة الهوائية:
1- اصطــدام الســيارة بكائنــات يســهل 
ســقوطها مثــل األشــجار أو كيبــالت 

األســالك.
ــة  2- اصطــدام الســيارة بســاللم أو حاف
الطريــق ومــا إلــى ذلــك أثنــاء القيــادة.

3- ســقوط الســيارة املفاجــئ يف حفــرة أو 
أخــدود عميــق.

4- االصطــدام اخللفــي مــع ســيارة أخــرى 
مــن  أخــرى  ســيارة  اصطــدام  أو 

اخللــف.
5- تعــرض الســيارة الصطــدام أمامــي 

بســيط.
6- انقالب السيارة على جانبها.

7- تعــرض الســيارة الصطــدام جانبــي، 
مــع انحــراف اجتــاه التأثيــر ونقطــة 
املائــل  اخلــط  مركــز  عــن  التأثيــر 

للســيارة.
8- فصل الطاقة عن السيارة.

9- ظروف أخرى خاصة.
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صيانة نظام الوسادة الهوائية
الهوائيــة  الوســادة  نظــام  يخضــع  فعلًيــا 
للصيانــة املجانيــة. ويف حالــة وجــود أعطــال، 
يرجــى زيــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد 

مــن JAC للصيانــة.
والتركيــب  الفــك  أعمــال  تنفيــذ  وينبغــي 
والصيانــة واألعمــال األخــرى اخلاصــة بنظــام 
الوســادة الهوائيــة بواســطة فريــق اخلدمــة 
املتخصــص مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد 
مــن JAC. وقــد تــؤدي عمليــة الصيانــة غيــر 

الســليمة إلــى مخاطــر محتملــة.
ويرجــى اســتخدام قطعــة قمــاش نظيفــة ومــاء 
طاهــر يف تنظيــف وغســل األجزاء التي توجد 
بهــا الوســائد الهوائيــة. ويحظــر اســتخدام 

مطهــر كيميائــي ذو تركيبــة مجهولــة.

تأمين المقعد
مقعد قائد السيارة

ننصحــك بضبــط مقعــد قائــد الســيارة علــى 
النحــو التالــي:

ــد الســيارة لألمــام  - قــم بضبــط مقعــد قائ
مــد  مــن  القائــد  يتمكــن  حتــى  واخللــف 
قدمــه بســهولة والضغــط علــى الدواســات 

حتــى النهايــة.
- يجــب علــى قائــد الســيارة االبتعاد مبســافة 
25 ســم علــى األقــل مــن عجلــة القيــادة 
بأفضــل  العــدادات حتــى يحظــى  ولوحــة 

ــل النظــام. ــد عم ــة عن حماي
املقعــد  ظهــر  ميــل  زاويــة  بضبــط  قــم   -

حتــى يكــون ظهــر املقعــد مالمــس متاًمــا 
بظهــرك وتتمكــن مــن مــد ذراعيــك بســهولة 
عجلــة  مــن  األعلــى  بالطــرف  لإلمســاك 

القيــادة.

مقعد الراكب األمامي
ننصحــك بضبــط مقعــد الراكــب األمامــي 

علــى النحــو التالــي:
وضــع  يف  الظهــر  مســند  بضبــط  قــم   -

مناســب. مســتقيم 
- يســتطيع الراكــب مــد قدميــه يف املســاحة 

أســفل لوحــة العــدادات بأريحيــة.
- قــم بضبــط ظهــر املقعــد يف أفضــل وضــع 

ممكــن.
تحذير:

●  يحظــر تعديــل ملحقــات أو أســالك 
نظــام الوســادة الهوائيــة. فقــد يــؤدي 
ــي  ــى أعطــال بالنظــام وبالتال ــك إل ذل

ال يعمــل النظــام عنــد التصــادم.
الوســادة  يف  العبــث  عــدم  يرجــى    ●
نظــام  وأســالك  أجــزاء  أو  الهوائيــة 
ــك  ــؤدي ذل ــد ي ــة، فق الوســادة الهوائي
للوســادة  عرضــي  انطــالق  إلــى 
إلصابــات  يــؤدي  ممــا  الهوائيــة 

للمرافقــني. أو  شــخصية 
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مسند الرأس

ينبغــي ضبــط ارتفــاع مســند الــرأس وفــق 
الســيارة  قائــد   / األمامــي  الراكــب  طــول 
املناســب  الضبــط  ويوفــر  الــرأس.  ووضــع 
ملســند الــرأس وأحزمــة األمــان حمايــة فعالــة.

ضبط ارتفاع مسند الرأس
ميكنــك حتريــك جانبــي مســند الــرأس بكلتــا 
يديــك، وحــرك مســند الــرأس ألعلــى وأســفل 

إلــى الوضــع املناســب.
للمســند،  ارتفــاع  ألفضــل  الوصــول  ميكــن 
عندمــا يكــون الطــرف العلــوي ملســند الــرأس 

يف نفــس مســتوى العــني أو أعلــى قليــالً.

مقعد الطفل )يعده المستخدم(
يجــب مراعــاة جلــوس األطفــال يف املقعــد 
اإلصابــة  خطــر  مــن  يقلــل  ممــا  اخللفــي، 
بســبب الضغــط علــى الفرامــل عنــد الطوارئ 
أو التحــرك املفاجــئ، ويرجــى مراعــاة إحــكام 
ربــط حــزام األمــان لألطفــال األكبــر ســًنا. 
ووفًقــا إلحصائيــات احلــوادث، يوفــر جلــوس 
ــة  ــي أفضــل حماي ــد اخللف ــال يف املقع األطف

ــد األمامــي.  ــة باملقع مقارن
الطفــل  مقعــد  اســتخدام  الضــروري  ومــن 
املعتمــد. ويف حالــة عــدم اســتخدام املقعــد 
إلصابــات  األطفــال  يتعــرض  قــد  املذكــور، 
حــوادث  عنــد  الوفــاة  إلــى  تصــل  بالغــة 

التصــادم. 
وعنــد شــراء نظــام معــني حلمايــة الطفــل، 
تأكــد مــن مالءمــة النظــام ألطفالــك ومــع 
وعنــد  األمــان.  وأحزمــة  الســيارة  مقاعــد 
الطفــل،  حمايــة  نظــام  واســتخدام  تركيــب 
يرجــى مراجعــة التعليمــات املقدمــة بواســطة 

املصنــع.

الطفــل  حمايــة  نظــام  تركيــب  يرجــى    ●
يف املقاعــد اخللفيــة. ال تقــم بتركيــب 
وإال،  األمامــي.  املقعــد  يف  النظــام 
الوســادة  انطــالق  يتســبب  فســوف 
األمامــي  للراكــب  اجلانبيــة  الهوائيــة 
ــاء احلــوادث قــد  ــة أثن ــات بالغ يف إصاب

الوفــاة.  إلــى  تصــل 
●  قــد ترتفــع درجــة حــرارة حــزام األمــان 
ومقعــد الطفــل داخــل الســيارة املغلقــة. 
ســطح  حــرارة  درجــة  راجــع  ولذلــك، 
إصابــة  لتجنــب  واإلبــزمي  املقعــد 

اجللــوس. قبــل  بحــروق  األطفــال 
●  يجــب علــى األطفــال األكبــر ســًنا ممــن 
الطفــل  مقعــد  اســتخدام  ميكنهــم  ال 
ــداء  ــة وارت ــوس يف املقاعــد اخللفي اجلل
األطفــال  تــدع  وال  األمــان.  حــزام 

األمامــي. املقعــد  يف  يجلســون 
مناســب  غيــر  األمــان  حــزام  كان  إذا    ●
املقعــد  باســتخدام  ننصحــك  للطفــل. 
الداعــم املثبــت يف املقعــد اخللفــي. فقــد 
يزيــد مــن ارتفــاع الطفــل أثنــاء اجللــوس 
حتــى يتمكــن الطفــل مــن احلصــول علــى 

ــة. ــة آمن جلســة مريحــة وحماي

ملحوظة:
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تركيب مقعد الطفل

لتركيب مقعد الطفل:
ــد  ــف للتأك ــر للخل ــع مســند الظه 1- ادف

ــه بشــكل كامــل. مــن قفل
بــني   ISOFIX وصلــة عــن  ابحــث   -2

وظهــره. املقعــد 
تثبــت  التــي  الوصلــة  عــن  ابحــث   -3
شــريط مقعــد حمايــة الطفــل خلــف 

املقعــد. ظهــر 
4- قــم بتثبيــت مقعــد حمايــة الطفل وفق 

تعليمــات االســتخدام اخلاصة به.

ــب  ــي الجان ــل ف ــد الطف ــب مقع تركي
ــي ــد الخلف ــن المقع ــي م الخارج

عنــد تركيــب نظــام حمايــة الطفــل يف اجلانب 
اخلارجــي مــن املقعــد اخللفــي، قــم بســحب 
حــزام األمــان مــن الشــداد، وأحكــم حــزام 
لتــرك فجــوة بســيطة. وتأكــد مــن  األمــان 
تثبيــت الشــريط املنفــرج مــن حــزام األمــان 

ــق الطفــل.  ــر فخــذ وعن عب
وبعــد التركيــب، قــم بتحريــك املقعــد يف كال 

االجتاهــني للتأكــد مــن إحــكام تركيبــه. 
األمــان،  حــزام  ربــط  إحــكام  حالــة  ويف 
القفــل  وضــع  الســحب  جهــاز  سيســتأنف 
التلقائــي حيــث يجلــس الــركاب بشــكل معتاد.

يرجــى  الطفــل،  حمايــة  نظــام  تركيــب  قبــل 
مصنــع  بواســطة  املقدمــة  التعليمــات  قــراءة 

بعنايــة. الطفــل  حمايــة  نظــام 
وإذا لــم تتمكــن مــن التنفيــذ وفــق التعليمــات، 
البيــع  بعــد  خدمــة  مبركــز  االتصــال  يرجــى 
املعتمــد مــن JAC لفحــص النظــام يف احلــال. 

أو  بالوقــوف  لألطفــال  تســمح  ال    ●

اجللــوس علــى الركبتــني أثنــاء القيــادة.
●  ال تســتخدم مقعــد أمــان الطفــل الــذي 

يتجــاوز ارتفاعــه مشــبك مســند الظهــر 
باملقعــد، ألنــه ال ميكنــه توفيــر األمــان 

ــاء احلــوادث. ــكايف أثن ال
●  ال حتمــل الطفــل بــني ذراعيــك أثنــاء 

تقــدمي  يتــم  لــن  وإال  الســيارة،  ركــوب 
أي حمايــة للطفــل وقــد تقــع إصابــات 
احلــوادث  حالــة  يف  للطفــل  خطيــرة 
الفرامــل.  علــى  املفاجــئ  الضغــط  أو 
حمــل  علــى  نفســه  األمــر  وينطبــق 

األمــان. حــزام  ربــط  مــع  الطفــل 
تثبيــت مقعــد حمايــة  يف حالــة عــدم    ●

ــح، ترتفــع لدرجــة  الطفــل بشــكل صحي
كبيــرة مخاطــر تعــرض الطفــل إلصابات 

ــات.  ــد التصادم ــاة عن ــة أو الوف بالغ
جهــاز  مبنفــذ  مجهــزة  الســيارة  هــذه    ●

ISOFIX القياســي ويســتخدم لتركيــب 
مقاعــد الطفــل.

)وصلة إيزوفيكس(
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أمــام  الطفــل  مقعــد  تركيــب  يحظــر    ●

انتفــاخ  ألن  األمامــي،  الراكــب  مقعــد 
األمامــي  للمقعــد  الهوائيــة  الوســادة 
أثنــاء احلــوادث ســوف يســبب إصابــات 
خطيــرة أو الوفــاة لألطفــال. ولذلــك، 
قــم فقــط بتركيــب نظــام حمايــة الطفــل 

بســيارتك. اخللفيــة  املقاعــد  يف 

ملحوظة:
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تعليمات القيادة
السيارة الجديدة

ال توجــد حاجــة لتليــني الســيارة. ويتحســن 
أداء الســيارة علــى املــدى الطويــل إذا اتبعــت 

ــة: ــادئ التالي املب
خــالل أول 1000 كــم، ال حتافــظ علــى ســرعة 
)بغــض  القيــادة  أثنــاء  تغييــر  دون  واحــدة 

النظــر عــن كونهــا ســريعة أم بطيئــة(.
وجتنــب الضغــط املفاجــئ علــى الفرامــل عنــد 
القيــادة ألول 300 كــم. ففــي هــذا الوقــت، 
لــم يصــل تيــل الفرامــل إلــى وضعــه املثالــي 
الفرامــل  تيــل  اســتخدام  يــؤدي  وقــد  بعــد. 
اجلديــد والضغــط املفاجــئ علــى الفرامــل 
لالســتبدال  احلاجــة  أو  مبكــر  تــآكل  إلــى 
املبكــر جــًدا لألجــزاء. وينبغــي إتبــاع قواعــد 
ــا  ــرة تســتخدم فيه ــني الســابقة يف كل م التلي

تيــل فرامــل جديــد.

احتياطات القيادة
قبل ركوب السيارة

راجــع ســريًعا اإلطــارات للتأكــد مــن عــدم تلف 
اإلطــارات وضغــط النفــخ املناســب وتركيــب 
اجلــزء اخلــاص بالترصيــص يف نعــل اإلطــار. 

وقــم بالقياســات املطلوبــة عنــد الضــرورة.

بدء تشغيل املحرك
)قبل تشغيل املحرك(

اإلطــار  وضغــط  اإلطــارات  وضــع  راجــع 
املناســب والشــوائب قبــل تشــغيل املحــرك.

)التزود بالوقود يف الوقت املناسب(
عندمــا يضــيء مصبــاح التحذيــر اخلــاص 
بالوقــود يف لوحــة العــدادات، قــم فــورًا مبــلء 
خــزان الوقــود. ولــن يــزل ميكنــك القيــادة 
ثابتــة 110  كــم فقــط بســرعة  ملســافة 60 

كم/الســاعة.
وحيــث إن هــذا املوديــل مجهــز بنظــام إبطــال 
وضــع  مــن  املفتــاح  إدارة  يلــزم  املحــرك، 

اإلشــعال. إلعــادة  لإليقــاف  التشــغيل 

فترة التليين
التليين

الســيارة  قيــادة  عنــد  كــم  أول 1000  عنــد 
الداخلــي  التــآكل  معــدل  يكــون  اجلديــدة، 
للمحــرك أعلــى بكثيــر عنــه بعــد التليــني. 
وخــالل فتــرة التليــني، ينبغــي االهتمــام جتــاه 
نــوع القيــادة، ألن ذلــك يســاعد يف ضمــان 

املســتقبل. يف  الســيارة  أداء  موثوقيــة 
خالل أول 1000 كم

يرجى مراعاة التعليمات التالية 
خالل هذه الفترة:

1- يحظــر الضغــط علــى دواســة البنزيــن 
حتــى النهاية.

2- يجــب املحافظــة علــى ســرعة القيــادة 
يف حــدود 80 كــم / الســاعة.

بســرعة  املحــرك  تشــغيل  جتنــب   -3
عاليــة.

اجلديــدة يف  الســيارة  تســتخدم  ال   -4
أخــرى. ســيارات  قطــر 

علــى  املفاجــئ  الضغــط  جتنــب   -5
الفرامــل  تتطلــب  حيــث  الفرامــل. 
تليــني  فتــرة  اجلديــدة  واإلطــارات 

كذلــك.
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من 1000 إلى 3000 كم
الســرعة  إلــى  الزيــادة  تدريجًيــا  ميكــن 
القصــوى للســيارة أو أقصــى ســرعة مســموح 

للمحــرك. بهــا 

وخالل فترة التليني أو بعدها:
1- يحظــر متاًمــا خــالل فتــرة التليــني 
عاليــة  بســرعة  املحــرك  تشــغيل 
ــارد، بغــض  عندمــا يكــون يف وضــع ب
النظــر عــن وضــع النقــل ســواء وضــع 

املحايــد أو يف وضــع نقــل آخــر.
محــرك  بســرعة  بالقيــادة  تقــم  ال   -2
منخفضــة جــًدا. وإذا كان املحــرك 
يــدور بشــكل غيــر مســتقر، انتقــل 

أدنــى. لســرعة 

بعد فترة التليين
تظهــر أقصــى ســرعة مســموح بهــا للمحــرك 
يف املنطقــة احلمــراء بعــداد ســرعة املحــرك. 
وال تســمح أن تصــل ســرعة دوران املحــرك 
يــؤدي  فقــد  وإال  احلمــراء،  املنطقــة  إلــى 

ألعطــال باملحــرك.

لإلطــارات  تليــني  فتــرة  إجــراء  يجــب    ●

ملــدى  الوصــول  يتــم  حتــى  اجلديــدة، 
 500 أول  وخــالل  األمثــل.  التماســك 
خــاص  اهتمــام  توجيــه  ينبغــي  كــم، 
جتــاه االحتفــاظ بثبــات الســيارة أثنــاء 

القيــادة.
●  كذلــك يتطلــب تيــل الفرامــل اجلديــد 

لوضــع  يصــل  ال  ألنــه  تليــني،  فتــرة 
االحتــكاك األمثــل خــالل أول 200 كــم. 
وبشــرط أن يكــون تأثيــر الفرامــل غيــر 
مثالــي، يجــب زيــادة القــوة الواقعــة علــى 

دواســة الفرامــل.

ملحوظة:
ســرعة  بأقصــى  بالقيــادة  تقــم  ال    ●

ــة دون ضــرورة،  ــرات طويل للمحــرك لفت
ويفيــد تغييــر النقــل إلــى ســرعة أعلــى 
مــن  ويقلــل  الوقــود  توفيــر  يف  مبكــًرا 

البيئــة. ويحمــي  الضوضــاء 

تنبيه:
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القيادة االقتصادية صديقة البيئة
يعتمــد اســتهالك الوقــود واملالءمــة البيئيــة 
وتــآكل املحــرك والفرامــل واإلطــارات بشــكل 

ــة: ــالث التالي ــى العوامــل الث أساســي عل
1- منط القيادة الشخصي

2- أوضاع االستخدام الشخصي
3- األوضاع الفنية

واملحســوبة  االقتصاديــة  القيــادة  تســتطيع 
املخاطــر أن تقلــل مــن اســتهالك الوقــود بنحو 
التعليمــات  يلــي  وفيمــا  بســهولة.   %15-10
اخلاصــة بقيــادة الســيارة التــي تســاعد يف 

حمايــة البيئــة وتوفيــر تكلفــة الوقــود.

●  القيادة اآلمنة املحسوبة املخاطر
يتــم اســتهالك أكثــر الوقــود عنــد زيــادة ســرعة 
الســيارة، أمــا عنــد القيــادة اآلمنــة محســوبة 
الفرامــل  اســتخدام  تقليــل  فتعنــي  املخاطــر، 
دواســة  علــى  الضغــط  مــرات  عــدد  وتقليــل 
التوقــف  عنــد  لذلــك،  وباإلضافــة  الســرعة. 
ــى وضــع نقــل واحــد كمــا  ميكــن االســتمرار عل
تســمح الظــروف حتــى تتوقــف الســيارة. فعلــى 

ملحوظة:

مــن  الســيارة  تقتــرب  عندمــا  املثــال،  ســبيل 
احلمــراء. املــرور  إشــارة 
●  ضغط اإلطارات املناسب

ــى ضغــط اإلطــارات  ــا احلفــاظ عل ينبغــي دائًم
اإلطــار  ضغــط  ينخفــض  وعندمــا  املناســب. 
بنحــو 50 كيلــو باســكال، يزيــد اســتهالك الوقــود 

بنحــو %5. 
●  توفير الوقود من خالل ناقل احلركة

مــن الطــرق األخــرى الفعالــة يف توفيــر الوقــود 
التغييــر لوضــع الســرعة األعلــى يف وقــت مبكــر. 
الســرعة  إلــى  النقــل  تغييــر  عــدم  حالــة  ويف 
املحــرك  دورات  عــدد  يرتفــع  مبكــًرا،  األعلــى 
وبالتالــي يتــم اســتهالك كميــات غيــر ضروريــة 

ــود. مــن الوق
تساعدك القواعد التالية:

تســتخدم الســرعة األولــى فقــط عنــد حتــرك 
التوقــف. وعندمــا تصــل  الســيارة مــن وضــع 
ســرعة املحــرك إلــى 2000 دورة / الدقيقــة، 

قــم بالنقــل إلــى الســرعة التاليــة.
حركــة  بناقــل  املــزودة  للســيارة  وبالنســبة 
ببــطء  الضغــط  الضــروري  مــن  أوتوماتيكــي، 
نظــام  يختــار  حتــى  البنزيــن،  دواســة  علــى 
ــا،  التحكــم يف النقــل الوضــع االقتصــادي تلقائًي
وذلــك بحســب أســلوب قيادتــك، ســواء زيــادة 
الســرعة. خفــض  تأخيــر  أم  املبكــرة  الســرعة 

●  ال تقم بالقيادة بأقصى سرعة 
فعنــد  القصــوى.  بالســرعة  القيــادة  يحظــر 
يتضاعــف  القصــوى،  بالســرعة  القيــادة 
اســتهالك الوقــود وانبعــاث العــادم وضوضــاء 

املحــرك.
الوقــود  اســتهالك  ينخفــض  أن  املمكــن  ومــن 
للنصــف، إذا قمــت بقيــادة الســيارة بنحــو 4/3 

مــن الســرعة القصــوى.
●  تقليل فترة تشغيل املحرك يف وضع اخلمول

ــد التوقــف  ــروري أو عن ــرة الزحــام امل خــالل فت
يف إشــارة حمــراء لفتــرة طويلــة، قــم بإيقــاف 
يوفــر  ممــا  ثانيــة   40  ~30 لنحــو  املحــرك 
الوقــود بشــكل أكبــر مــن كميــة الوقــود املطلوبــة 

إلعــادة تشــغيل املحــرك.

●  يوصــى بعــدم إيقــاف الســيارة يف وضــع اخلمــول 
لفتــرة طويلــة. فمــن جانــب، عنــد تشــغيل مكيــف 
ــة، ســتقل جــودة الهــواء ممــا  ــرة طويل الهــواء لفت
ــب آخــر،  ــدم الراحــة. ومــن جان قــد يشــعرك بع
احلــراري  لإلشــعاع  جيــد  غيــر  األمــر  هــذا 
ــد  ــك يزي ــاث، كذل ــة نظــام االنبع للســيارة وحماي
اســتهالك وقــود املحــرك وقــد تضطــر لزيــارة 

مركــز الصيانــة يف وقــت مبكــر.

تنبيه:
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●  الصيانة الدورية
تعتبــر الصيانــة الدوريــة يف مركز خدمة 
بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC شــرًطا 
مســبًقا لضمــان القيــادة االقتصاديــة. 
للمحــرك  اجليــدة  الصيانــة  تفيــد  وال 
القيــادة  ســالمة  زيــادة  يف  فقــط 
واالحتفــاظ بقيمــة الســيارة، بــل تفيــد 

الوقــود. اســتهالك  تقليــل  أيًضــا يف 
ومــن املمكــن أن يرتفــع اســتهالك الوقــود 

للمحــرك ســيئ الصيانــة بنحــو %10.
ويرجــى مراجعــة مســتوى زيــت املحرك. 
ويعتمــد اســتهالك الزيــت بدرجــة كبيــرة 

علــى حمــل وســرعة املحــرك.
كمــا يســاعد اســتخدام زيــت محــرك 
الوقــود.  اســتهالك  تقليــل  يف  خفيــف 
يصــل  األولــى،  الضمــان  فتــرة  وبعــد 
للســيارة  املحــرك  زيــت  اســتهالك 
الطبيعــي.  املســتوى  إلــى  اجلديــدة 
الســيارة  تليــني  فتــرة  يف  ولذلــك، 
اجلديــدة، قــد يرتفــع اســتهالك زيــت 
القياســية. بالقيمــة  مقارنــة  املحــرك 

●  يحظر حمل أحماالً غير ضرورية
الوقــود  اســتهالك  تقليــل  املمكــن  مــن 

مــن خــالل التخلــص مــن األحمــال غيــر 
حتســني  إلــى  باإلضافــة  الضروريــة 
الصيانــة  وإجــراء  القيــادة  عــادات 

الدوريــة.
ومــن الضــروري فحــص حقيبــة الســيارة 
أغــراض  وضــع  لتجنــب  دوري  بشــكل 
غيــر ضروريــة حيــث أن كل كيلــو جــرام 
إضــايف محمــول يزيــد مــن اســتهالك 

الوقــود،.
●  تقليل القيادة ملسافات قصيرة

احلفــاز  واملحــول  املحــرك  يســتطيع 
نحــو  علــى  الوقــود  اســتهالك  تقليــل 
فعــال والغــاز العــادم بعــد الوصــول إلــى 

املناســبة. احلــرارة  درجــة 
 4 لنحــو  القيــادة  بعــد  عــام،  وبشــكل 
كــم، يســتطيع املحــرك الوصــول لدرجــة 
ويصــل  الطبيعيــة،  التشــغيل  حــرارة 
ــى مســتواه  ــك إل ــود كذل اســتهالك الوق
القيــادة  جتنــب  ولذلــك،  الطبيعــي. 
وإذا  أمكنــك.  كلمــا  ملســافات قصيــرة 
قريبــة،  املســتهدفة  وجهتــك  كانــت 
عــن  عوًضــا  إليهــا  الســير  يفضــل 

الســيارة. اســتخدام 

فــإن درجــة احلــرارة املحيطــة  كذلــك 
ــة. فيكــون اســتهالك  تعتبــر مهمــة للغاي
ــه  الزيــت بالســيارة أعلــى يف الشــتاء من

يف الصيــف.
●  توفير استهالك الكهرباء

يــؤدي تشــغيل أو توصيــل أجهــزة كهربيــة 
إلــى زيــادة األحمــال علــى مولــد الســيارة 
ويزيــد كذلــك مــن اســتهالك الوقــود. 
اخللفــي  الزجــاج  تســخني  ويســتهلك 
ــرة  ــة الصغي ــح الســيارة األمامي ومصابي
ونظــام مكيــف الهــواء مقــدار هائــل مــن 
الطاقــة الكهربيــة. فعلــى ســبيل املثــال، 
يســتهلك تســخني الزجاج اخللفي 1 لتر 
مــن الوقــود لــكل 10 ســاعات. ولذلــك، 
ــد  ــة عن ــزة الكهربائي ــاف األجه ــم بإيق ق

عــدم اســتخدامها.
●  تسجيل بيانات الرحلة 

اســتهالك  الختــالف  بســجل  احتفــظ 
املناســبة  اإلجــراءات  واتخــذ  الوقــود 
تســجيل  وميكنــك  الضــرورة.  عنــد 
يف  الطريــق  وحالــة  القيــادة  عــادات 
ــود بصــورة  ــادة اســتهالك الوق ــة زي حال

ملحوظــة.
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األداء الفعال واالقتصادي
اقتراحات خاصة بطريقة القيادة

اقتراحات خاصة بنقل احلركة 
ســرعة  نطــاق  يف  احلركــة  بنقــل  يوصــى 
املحــرك 1900 ~ 2100 دورة يف الدقيقــة 
ممــا يضمــن النقــل الســلس وحتقيــق مخــرج 
الطاقــة الــكايف بعــد النقــل. كمــا يلــزم قائــد 
الســيارة اختيــار توقيــت النقــل املناســب مــع 
البيئيــة  والعوامــل  الســيارة  حالــة  مراعــاة 
أو  الريــاح  مثــل  القيــادة  علــى  تؤثــر  التــي 

اجتيــاز مرتفــع.

نصائح خاصة بالقيادة عند 
املنحدرات

1- يوصــى أن يتواجــد قائــد الســيارة وحــده 
علــى  التشــغيل  بــدء  عنــد  الســيارة  داخــل 
ــرات  ــاوت خب ــع مراعــاة تف ــق م منحــدر عمي

القيــادة مــن شــخص آلخــر.
2- حــاول اســتخدام فرامــل اليــد عنــد بــدء 
التحــرك يف منحــدر خشــية انــزالق الســيارة.

3- يوصــى باســتخدام وضــع نقــل احلركــة 
األول عنــد بــدء التشــغيل علــى املنحــدرات 

الطويلــة والعميقــة.

نصائــح خاصــة بالقيــادة بســرعة عاليــة 
مــع وضــع نقــل عالــي

يوفــر هــذا املوديــل وضــع النقــل الســادس 
 / كــم   80 الســيارة  ســرعة  جتــاوز  عنــد 
ــل اســتهالك  الســاعة، وهــو يســاعد يف تقلي

التشــغيل. وتكلفــة  الوقــود 
ميكــن  عاليــة،  بســرعة  القيــادة  عنــد   -1
بشــكل  الرابــع  النقــل  وضــع  إلــى  النــزول 
وضــع  بحســب  التجــاوز  عنــد  متسلســل 
مــع  القصــوى  )الســرعة  الفعلــي.  الطريــق 
وضــع النقــل الرابــع هــو 170 كــم / الســاعة(.

ميكــن  عاليــة،  بســرعة  القيــادة  عنــد   -2
النــزول إلــى وضــع النقــل اخلامــس عند نزول 
منحــدر طويــل مــع خفــض الســرعة تدريجًيــا 
لتحقيــق أداء القيــادة الســلس والعــودة إلــى 
وضــع النقــل الســادس بعــد اجتيــاز املنحــدر.

● جتنب تراكم الوحل على شاسيه السيارة 
جتنــب تراكــم الوحــل علــى شاســيه الســيارة 
بالوحــل وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن وزن 

الســيارة واحتمــال وقــوع تصــادم.
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القيادة بفعالية اقتصادية والوعي3 - تعليمات القيادة
البيئي/ظروف القيادة المتنوعة

نصائح خاصة بالقيادة االقتصادية
النقل للوضع األعلى يف الظروف 

العادية
االقتصاديــة  للقيــادة  حتليــل  إجــراء  مت 
بخصــوص وضــع النقــل علــى هــذا املوديــل 
بهــدف توفيــر اســتهالك الوقــود مــع عــدم 

الفعلــي. األداء  علــى  التأثيــر 
مراعــاة  ميكــن  العاديــة،  الظــروف  ويف 
النصائــح التاليــة اخلاصــة بأوضــاع النقــل:

1- مــن الوضــع األول ~ اخلامــس: النقــل 
عنــد عــدد دورات محــرك 2000 ~ 2100 

الدقيقــة. دورة يف 
ــد عــدد  2- مــع الوضــع الســادس: النقــل عن
يف  دورة   2000  ~  1900 محــرك  دورات 

الدقيقــة.

ظروف القيادة المتنوعة
القيادة الليلية

بطبيعــة احلــال، تعتبــر القيــادة الليليــة أكثــر 
خطــورة مــن النهاريــة، نتيجــة لضعــف الرؤيــة 

يف الليــل والشــعور بالتعــب.
فيما يلي بعض التوجيهات 

البسيطة للقيادة الليلية:
1- حتلى باحلذر أثناء قيادة سيارتك.

2- ال تقم بقيادة السيارة بعد تناول الكحول.
3- قــم بضبــط مــرآة الرؤيــة اخللفيــة الداخليــة 
ــة للســيارات  ــح األمامي ــل وهــج املصابي لتقلي

ــك. خلف
4- احتفظ مبسافة آمنة مع السيارات األخرى.

دع الســيارة تســير بســرعة منخفضة، خاصة   -5
عنــد القيــادة يف الطرق الســريعة – يســتخدم 
املصبــاح األمامــي يف اإلضــاءة ملســافة قصيــرة.

●  ابــدأ بســرعة منخفضــة وجتنــب زيــادة 

الســرعة أو اســتخدام الفرامل أو التجاوز 
املتكــرر بشــكل مفاجــئ.

يف  املحــرك  تســخني  علــى  احــرص   ●

ملحوظة:

البــارد. الطقــس 
● جتنــب القيــادة لفتــرات طويلــة مــع عــدد 

مرتفــع.  أو  منخفــض  محــرك  دورات 
حيــث ترتفــع األحمــال علــى املحــرك مــع 
ممــا  املنخفــض  املحــرك  دورات  عــدد 
يزيــد مــن اســتهالك الوقــود عنــد احلاجة 
للنــزول لوضــع ســرعة أقــل، كما يســتهلك 
املحــرك مزيــد مــن الوقــود عنــد النقــل 

ــى. لســرعة أعل
● خــالل القيــادة اليوميــة، يرجــى اختيــار 

مســار الســير األقــل ازدحاًمــا.
دوري  بشــكل  الســيارة  فحــص  يتعــني   ●

ــل ضغــط اإلطــار ومحــاذاة العجــالت  مث
الدوريــة. الصيانــة  وإجــراء 

● ال توجــد حاجــة للتــزود بالوقــود بشــكل 

كامــل عنــد التحــرك ملســافات قصيــرة.
اســتهالك  مــن  الهــواء  مكيــف  ســيزيد   ●

الوقــود بنســبة 15 ~ 20%، لذلــك يرجــى 
ــد عــدم  ــواء عن ــف اله عــدم تشــغيل مكي

احلاجــة إليــه.
بســرعة  القيــادة  عنــد  النوافــذ  أغلــق   ●

عاليــة.
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6- عنــد القيــادة يف مناطــق نائيــة، ينبغــي 
مراعــاة احليوانــات.

بإيقــاف  قــم  بالتعــب،  شــعرت  إذا   -7
بجانــب  آمــن  مــكان  يف  الســيارة 

الراحــة. بعــض  وخــذ  الطريــق 
8- عندمــا يكــون هنــاك ضــوء مبهــر، مــن 
الضــروري خفــض ســرعة الســيارة 
املصابيــح  جتــاه  النظــر  وجتنــب 
األماميــة للســيارة يف االجتــاه املقابــل 
ــي أو  ــة تشــغيلها الضــوء العال يف حال
بســبب اجتــاه الضــوء. فقــد تصــاب 
بالعمــى املؤقــت ملــدة ثانيــة ~ ثانيتــني 
قبــل إعــادة االعتيــاد علــى الظــالم.

الزجــاج  ســطح  بنظافــة  احتفــظ   -9
زجــاج  وجميــع  واجلانبــي  األمامــي 
قــد  املتســخ  الزجــاج  ألن  الســيارة، 
يزيــد مــن تشــوش الرؤيــة يف الليــل 
تضيقــان. عينــك  حدقتــي  جتعــل  وقــد 

املحيطــة  الكائنــات  إدراك  يتعــني   -10
املعتمــة عنــد االنعطــاف بالســيارة أو 

املنحنيــات. يف 

القيادة داخل المدن

تكمــن املشــكلة األكبــر يف القيــادة داخــل املدن 
ــك مراعــاة  ــروري. يجــب علي يف التكــدس امل
ســلوكيات قــادة الســيارات اآلخريــن ومراقبــة 

اإلشــارات املروريــة يف نفــس الوقــت.

فيما يلي بعض التوجيهات البسيطة 
للقيادة داخل املدن:

1- قم بإحكام غلق حزام األمان.
األفضــل  املســار  معرفــة  ينبغــي   -2

لوجهتــك. للوصــول 
3- قــم بضبــط وضــع اجللســة املناســبة 
لقائــد الســيارة. وهــو مهــم للغايــة 

ليــس فقــط ملنــع التعــب عنــد القيــادة 
لفتــرات طويلــة فحســب بــل متكــن 
كذلــك مــن اتخــاذ رد فعــل صحيــح 

وســريع عنــد القيــادة.
4- يف التقاطعــات أو القيــادة بطــرق بهــا 
وســائل نقــل متنوعــة، مــن األفضــل 
قيــادة الســيارة بســرعة متوســطة أو 
منخفضــة واالســتعداد للضغــط على 
الفرامــل يف أي وقــت لالســتجابة يف 
حالــة التغييــر املفاجــئ لوســائل النقل 
دون محــرك مثــل الدراجــات الهوائيــة 

للحــارة املروريــة.
املروريــة.  اإلشــارات  إدراك  ينبغــي   -5
وعندمــا تقتــرب الســيارة مــن تقاطــع، 
قلــل الســرعة مســبًقا والحــظ إشــارة 
بالطريــق والتقاطــع أمامــك  املــرور 

ــح. ــار املســار الصحي ــل اختي قب
6- يجــب زيــادة قــدرات رد الفعــل. إن 
الرؤيــة الشــاملة ورد الفعــل الهــادئ 

هــو أســاس القيــادة اآلمنــة.
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القيادة بفعالية اقتصادية والوعي3 - تعليمات القيادة
البيئي/ظروف القيادة المتنوعة

القيادة في الطرق السريعة

فيما يلي أهم االقتراحات اخلاصة 
بالقيادة يف الطرق السريعة:

1- ينبغــي مراعــاة ســير املــرور وكل مــا هو 
باجلانــب األمين مــن الطريق.

2- عنــد القيــادة، احتفــظ بنفــس الســرعة 
مثــل بقيــة الســيارات األخــرى. فقــد 
تؤدي السرعة الزائدة أو املنخفضة إلى 
تكدســات مروريــة. واحلــارة اليســرى يف 

الطــرق الســريعة خاصــة بالتجــاوز. 
3- قبــل الدخــول إلــى التدفــق املــروري 
قادًمــا مــن الطريــق الدائــري الســريع، 
املروريــة  احلــارة  مالحظــة  يجــب 
املناســبة والتوقيــت مــع تشــغيل إشــارة 
الرؤيــة  مــرآة  ومتابعــة  االنعطــاف 
اخللفيــة. وعنــد الضرورة، أدر رأســك 

ســريًعا للخلف لضمان دخول احلارة 
املروريــة بسالســة.

الســريع،  الطريــق  يف  الســير  بعــد   -4
وفــق حــدود  الســرعة  قــم بضبــط 
الســرعة بالطريــق أو وفــق ســرعة 

الســيارات. ســير 
5- قبــل تغييــر حارتــك املروريــة، يرجــى 
مراجعــة املــرآة اخللفيــة واســتخدم 
حولــك  وانظــر  االنعطــاف.  إشــارة 
ســريًعا للتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
ســيارات أخــرى يف منطقــة الرؤيــة 

العميــاء لديــك عنــد الضــرورة.
6- عنــد القيــادة يف طريــق ســريع، تأكــد 
مــن املحافظــة علــى مســافة آمنــة 
ويرجــى  األخــرى.  الســيارات  عــن 
خفــض الســرعة قليــالً عنــد القيــادة 
الليليــة. وعنــد اخلــروج مــن الطريــق 
الســريع، يرجــى الســير يف احلــارة 
املرورية املناســبة. وإذا فقدت فرصة 
تقاطــع،  يف  بالســيارة  االنعطــاف 
للخلــف  والرجــوع  التوقــف  يحظــر 
ومــن  ظــرف،  أي  حتــت  بالســيارة 
األفضــل االســتمرار يف الســير حتــى 

املخــرج التالــي.

ــل ســرعة الســيارة  ــك تقلي 7- يجــب علي
مــن  بــدالً  الســرعة  بحســب عــداد 
حدســك، ألن الســرعة قــد تشــعرك 
الســيارة  ســرعة  مــن  أبطــئ  أنــك 
الفعليــة أثنــاء القيــادة بســرعة عاليــة 

ملســافات معينــة.

القيادة لمسافات طويلة
ــل  ــة االســتعدادات قب ــام بكاف ــد مــن القي تأك
القيــادة ملســافات طويلــة ومتتــع بقــدر كايف 
مــن الراحــة مســبًقا. وإذا كنــت ســتبدأ يف 
عــدم  األفضــل  فمــن  ســيئ،  بدنــي  وضــع 

البدايــة. القيــادة ملســافات طويلــة مــن 

راجع املكونات التالية قبل السفر:
1- تأكد من امتالء علبة ســائل التنظيف 

ومــن نظافة جميع النوافذ.
2- تأكــد مــن كفايــة مســتويات الوقــود 
وزيــت املحــرك والزيــوت األخــرى.

الســيارة  كانــت مصابيــح  إذا  تأكــد   -3
تعمــل بشــكل معتــاد.

تأكد من نظافة سطح املصابيح.  -4
تأكــد مــن وضــع اإلطــارات ومالئمتها   -5
للقيــادة ملســافات طويلــة. وتأكــد مــن 

ضغــط اإلطــارات.



144

القيــادة فــي األيــام الممطــرة وعلــى 
الطــرق الرطبــة والمنزلقــة

مــن اخلطــر قيــادة الســيارة يف األيــام 
املمطــرة وعلــى أســطح الطــرق الرطبة 
اســتعدادات  بــأي  تقــم  لــم  إذا  خاصــة 
الرطبــة.  األســطح  علــى  للقيــادة 
االحتياطــات  بعــض  يلــي  وفيمــا 
املمطــرة: األيــام  يف  بالقيــادة  اخلاصــة 

إلــى  املنهمــرة  األمطــار  تــؤدي  قــد   -1
ضعــف مســتوى الرؤيــة وتزيــد مــن 
يرجــى  ولذلــك،  الفرامــل.  مســافة 
الســيارة  وقيــادة  الســرعة  خفــض 

ببــطء.

الــدوري  الفحــص  الضــروري  مــن   -2
املســح.  وســائل  الزجــاج  ملســاحة 
وتأكــد مــن وجــود مقــدار كايف مــن 
ســائل التنظيــف يف خــزان الســائل 
اخلــاص باملســاحة. ويف حالــة وجــود 
تشــققات مبســاحة الزجــاج األمامــي 
مســاحة  اســتبدال  الضــروري  مــن 

فــورًا. األمامــي  الزجــاج 
3- إذا كان وضــع اإلطــارات ســيئًا، قــد 
يــؤدي الضغــط املفاجئ على الفرامل 
إلــى انــزالق الســيارة ووقــوع حــوادث. 
األماميــة  املصابيــح  بتشــغيل  قــم   -4

االنتظــار. ومصابيــح 
5- تؤثــر القيــادة بســرعة علــى األســطح 
الرطبــة علــى فرامــل الســيارة. لذلك، 
ــاء  ــل ســرعة الســيارة أثن يرجــى تقلي
القيــادة علــى األســطح الرطبــة املبتلــة.

مبتلــة،  الفرامــل  أن  اعتقــدت  إذا   -6
اضغــط بهــدوء علــى دواســة الفرامــل 
أثنــاء القيــادة حتــى تســتعيد الفرامــل 

ــي. ــا الطبيع وضعه

7- أثنــاء الســفر، يرجــى عــدم القيــام 
الضغــط  أو  مفاجئــة  بانعطافــات 
لتجنــب  الفرامــل،  علــى  املفاجــئ 
ووقــوع  بالســيارة  التحكــم  فقــدان 

حــوادث.
8- مــا لــم تتأكــد مــن عدم ارتفاع مســتوى 
ملركــز  الســفلى  احلافــة  عــن  املــاء 
العجلــة، ال تقــم بقيــادة الســيارة يف 
منطقــة مغمــورة باملاء. وعند التحرك 
علــى أي ســطح مغمــور باملــاء، يرجــى 
تقليــل ســرعة الســيارة وقــم بالقيــادة 
ــر،  ببــطء. ألن أداء الفرامــل قــد يتأث
كافيــة  مســافة  وجــود  ويتطلــب 
للفرامــل. بعــد القيــادة يف منطقــة 
مغمــورة باملــاء، مــن األفضــل الضغــط 
قليــالً علــى دواســة الفرامــل عــدة 
مــرات أثنــاء قيــادة الســيارة ببــطء كي 

جتــف الفرامــل.
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القيادة في المنحدرات والمناطق 
الجبلية

ــت تقــود بشــكل متكــرر يف املنحــدرات  إذا كن
إلــى  ســتذهب  كنــت  أو  الشــديدة  اجلبليــة 
التــي  االقتراحــات  يلــي  فيمــا  إحداهــا، 

رحلتــك. ســالمة  يف  تســاعد 

االحتفاظ بالسيارة يف وضع جيد
راجــع مســتويات جميــع الســوائل والفرامــل 
واإلطــارات ونظــام التبريــد والنقــل. وتتعــرض 
هــذه النظــم ألحمــال كبيــرة أثنــاء القيــادة يف 

الطــرق اجلبليــة.

هبــوط  أثنــاء  القيــادة  مهــارات  أتقــن 
ر ملنحــد ا

عندمــا تهبــط منحــدرًا ومنحــدر طويــل، مــن 
األدنــى  للســرعة  احلركــة  نقــل  الضــروري 
ــل الســرعة مــن خــالل االســتفادة مــن  وتقلي

قــوة فرملــة املحــرك.

احتياطات عند صعود قمة املرتفعات
توجيــه  ينبغــي  املرتفعــات،  اجتيــاز  عنــد 
ــل  ــق مث ــق بالطري ــى وجــود عوائ ــام إل االهتم

املتوقفــة. الســيارة 

االهتمام خاص بعالمات التحذير
ميكــن رؤيــة عالمــات خاصــة بالتحذيــر يف 
أو  طويــل  منحــدر  مثــل  اجلبليــة،  الطــرق 
التجــاوز  أو منطقــة حظــر  منطقــة جتــاوز 
أو منطقــة تســاقط صخــور أو منعطفــات. 
وينبغــي االهتمــام بهــذه العالمــات واتخــاذ 

القيــادة. أثنــاء  املناســبة  اإلجــراءات 

●  عندمــا تتجــاوز درجــة املنحــدر %15، 

يوصــى باســتخدام وضــع النقــل األدنــى، 
عنــد  الثانــي،  أو  األول  النقــل  وضــع 
صعــود مرتفــع وجتنــب نقــص الطاقــة.

●  يف حالــة عــدم تقليــل ســرعة الســيارة 

أثنــاء هبــوط منحــدر، قــد تفقــد الطاقــة 
الرتفــاع  نتيجــة  الفرامــل  تضعــف  أو 
حرارتهــا نتيجــة تكــرار الضغــط علــى 
لوقــوع  يــؤدي  قــد  ممــا  الفرامــل. 

حــوادث.
●  مــن اخلطــورة الشــديدة انــزالق الســيارة 

تشــغيل  إيقــاف  أو  املحايــد  وضــع  يف 
ألن  منحــدر،  هبــوط  أثنــاء  املحــرك 
قــوة الفرملــة تعمــل فقــط مــع املحــرك، 
ممــا قــد يــؤدي الرتفــاع درجــة حرارتهــا 
وفقــدان تأثيرهــا. وبالتالــي يقلــل ذلــك 
مــن أثــر الفرامــل ممــا يســبب تعطــل 
ممــا  منحــدر،  هبــوط  أثنــاء  الفرامــل 
ينبغــي  لذلــك  حــوادث.  لوقــوع  يــؤدي 
مراعــاة تشــغيل املحــرك وعــدم النقــل 
هبــوط  أثنــاء  املحايــد  وضــع  إلــى 

منحــدر.

ملحوظة:
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القيادة على الطرق الجليدية / الثلوج

عندمــا تقــود ســيارتك علــى طــرق ثلجيــة، 
نقتــرح عليــك اســتخدام اإلطــارات املجهــزة 

للســير علــى اجلليــد. 
علــى  متكــرر  بشــكل  للقيــادة  احتجــت  إذا 
اجلليــد، يرجــى اســتخدام إطــارات مجهــزة 
املواصفــات.  وبنفــس  اجلليــد  علــى  للســير 
تقــدم  ال  قــد  اجلليديــة،  الطــرق  فعلــى 
اإلطــارات العاديــة املســتخدمة طــوال الســنة 
قــوة التصــاق كافيــة بينمــا توفــر قــوة التصــاق 
أقــل علــى ســطح الطــرق اجلافــة مــع صــوت 
لذلــك،  أقــل.  ومــدة خدمــة  لإلطــار  أعلــى 
الطريــق  علــى  املراوغــة  مراعــاة  ينبغــي 
وأداء الفرملــة واختــالف اســتهالك الوقــود 

ــى  ــزة للســير عل ــر اإلطــارات املجه ــد تغيي بع
اجلليــد. 

 ،55R16/205و  65R15/185 اإلطــار  مــع 
ميكــن اســتخدام سالســل مانعــة لالنــزالق 

ســمكها أقــل مــن 6 مم.
وباإلضافــة ملــا ســبق، يرجــى جتنــب القيــادة 
أو  املفاجــئ  التوقــف  أو  عاليــة  بســرعة 
الفرملــة أو االنعطــاف املفاجــئ علــى الطــرق 
اجلليديــة. فقــد تــؤدي الفرملــة املفاجئــة إلــى 
انــزالق العجــالت. ويرجــى املحافظــة علــى 
مســافة آمنــة أكبــر لتجنــب الفرملــة املفاجئة.

القيادة في الشتاء

ــادة الســيئة يف فصــل  ــؤدي ظــروف القي ــد ت ق
الشــتاء إلــى زيــادة درجــة التآكل وتســبب عيوب 
الســيارة يف فصــل  لتقليــل أعطــال  أخــرى. 

ــة: ــاع االقتراحــات التالي الشــتاء، يرجــى اتب

عند الضرورة، استبدل نوع زيت 
املحرك لالستخدام يف الشتاء

يف الشــتاء البــارد، نقتــرح عليــك اســتخدام 
زيــت محــرك ذو لزوجــة منخفضــة خــاص 
بفصــل الشــتاء. وإذا لــم تكــن متأكــًدا مــن 
االتصــال  يرجــى  املطلــوب،  الزيــت  نــوع 
 JAC مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

للمســاعدة.
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التجمــد  مانــع  اجلليكــول  اســتخدام 
اجلــودة فائــق 

يجــب اســتخدم جليكــول مانــع التجمــد فائــق 
التبريــد  نظــام  يتعــرض  أن  مينــع  اجلــودة 

للتــآكل وجتمــد مضخــة املــاء. 
وقبــل حلــول الشــتاء، اختبــر مانــع التجمــد 
لديــك وتأكــد مــن أن نقطــة التجمــد لديــه 
مناســبة لدرجــة احلــرارة املتوقعــة يف الشــتاء.

املعتمــد  البيــع  بعــد  خدمــة  مركــز  ويقــدم 
مــن JAC وأغلــب متاجــر بيــع قطــع غيــار 
للزجــاج وســائل غســيل  الســيارات رشــاش 
ســائل  اســتخدام  ويحظــر  للتجمــد.  مانــع 
مــن  أخــرى  أنــواع  أي  أو  املحــرك  تبريــد 
الســوائل املانــع للتجمــد، وإال فســوف يتضــرر 

الســيارة. طــالء 

فحص البطارية واألسالك
يزيــد فصــل الشــتاء مــن األحمــال اإلضافيــة 
تنفيــذ  وينبغــي  البطاريــة.  نظــام  علــى 
بواســطة  البطاريــة  شــحن  وضــع  فحــص 
فنــي متخصــص يف مركــز خدمــة بعــد البيــع 

.JAC مــن  املعتمــد 

فحص شفرة املساحة
ــل تشــغيل املســاحات، يرجــى التأكــد مــن  قب
عــدم جتمــد شــفرات املســح علــى الزجــاج 
الشــفرات،  جتمــد  حالــة  ويف  األمامــي. 
انتظــر حتــى يــذوب الثلــج بالكامــل وإمكانيــة 

حتــرك شــفرات املســاحة بحريــة.

فحص فتحات التهوية
قــم بتنظيــف فتحــات تهويــة مكيــف الهــواء 
ال  حتــى  عنيفــة  ثلجيــة  عاصفــة  كل  بعــد 
تضعــف فعاليــة نظــام التســخني والتهويــة.

منع جتمد قفل الباب 
ملنــع قفــل البــاب مــن التجمــد، مــن الضــروري 
ــد أو جليســرين يف  ــة اجللي حقــن ســائل إزال
املفتــاح  فتحــة  كانــت  وإذا  املفتــاح.  فتحــة 
مغطــاة بالثلــج، قــم بــرش ســائل إزالــة اجلليد 

عليهــا إلزالــة طبقــات الثلــج.

جتنب جتمد فرامل اليد
يف بعــض األحيــان، ميكــن أن تتجمــد فرامــل 
اليــد يف وضــع التعشــيق. وقــد يــؤدي تراكــم 
اخللفيــة  الفرامــل  حــول  اجلليــد  أو  الثلــج 
إلــى جتمــد فرامــل اليــد. ويف حالــة وجــود 
بنظــام  للســيارة  بالنســبة  التجمــد،  خطــر 

النقــل علــى  ذراع  بوضــع  قــم  يــدوي،  نقــل 
ــف.  ــى أو الرجــوع للخل وضــع الســرعة األول
وبالنســبة للســيارات بنظــام نقــل أوتوماتيكي، 
الســرعة  علــى  النقــل  ذراع  وضــع  يرجــى 
ــف  ــة أو وضــع الرجــوع للخل ــى أو الثاني األول
وثبــت اإلطــار لتجنــب دوران الســيارة، ثــم قــم 

بتحريــر فرامــل اليــد.

أدوات الطوارئ
وفــق تغيــرات أحــوال الطقــس، عنــد الســفر، 
الطــوارئ  أدوات  إعــداد  عليــك  ينبغــي 
معــك  تأخــذ  أن  عليــك  ويجــب  املناســبة. 
أدوات مــن قبيــل، السلســلة املانــع النــزالق 
العجــالت وسلســلة لقطــر الســيارة ومصبــاح 
ورمــل  للطــوارئ  احتياطــي  وإطــار  يــدوي 
وجــاروف ومنظــف لزجــاج النوافــذ وقفــازات 

وســجادة ومالبــس عمــل وخالفــه.

شمعة اإلشعال ونظام اإلشعال
افحــص شــمعة اإلشــعال ونظــام اإلشــعال، 
واســتبدل الشــمعة عنــد الضــرورة. ويجــب 
مراجعــة جميــع أســالك اإلشــعال وامللحقــات 
للتأكــد مــن عــدم تعــرض أي جــزء للتشــقق أو 

التــآكل أو التلــف.
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االستخدام املقبول لتيل الفرامل
 2 هــو  الفرامــل  تيــل  بقــاء ســمك  إن حــد 
الفرامــل  تيــل  تــآكل  فحــص  ويرجــى  مم. 
حتــى احلــد املســموح. وعنــد الوصــول للحــد 

تيــل الفرامــل. النهائــي قــم باســتبدال 

ال تــدع الثلــج / اجلليــد يتراكــم أســفل 
الســيارة

يف حــاالت معينــة، مــن املمكــن أن يتجمــع 
الثلــج واجلليــد يف اجلــزء األســفل مــن رفــرف 
توجيــه  وعمليــات  الــدوران  ومينــع  العجلــة 
العجــالت. ويجــب عليــك عمــل فحــص دوري 
ألســفل الســيارة والتأكــد مــن عــدم إعاقــة 
اإلطــارات  والتوجيــه يف  الــدوران  مكونــات 

األماميــة.

الفرامل
 مت تصميــم نظــام الفرامــل علــى نحــو ميكــن 
ــادة  ــاف الســيارة حتــت ظــروف القي ــن إيق م

املتنوعــة.
ويوجــد بهــذا املوديــل نظــام دائــرة فرامــل 
ثنائيــة، ففــي حالــة تعطــل إحــدى دائرتــي 
الفرامــل، ميكــن اســتخدام الدائــرة الثانية يف 
إيقــاف الســيارة. ومــع ذلــك، ســتزيد مســافة 
اجلهــد  مــن  ملزيــد  وســتحتاج  التوقــف، 

للضغــط علــى دواســة الفرامــل.

مفتــاح  بــإدارة  تقــم  القيــادة، ال  أثنــاء    ●

.OFF التوقــف  وضــع  إلــى  اإلشــعال 
●  عندمــا يكــون هنــاك عطــل يف شــمعة 

العالــي،  الفولــت  ســلك  أو  اإلشــعال 
ألن  عنــوة،  املحــرك  تشــغيل  يحظــر 
البنزيــن غيــر املحتــرق ســوف يتجمــع يف 
املحــول احلفــاز الثالثــي ويــؤدي الرتفــاع 

درجــة حرارتــه ويتلــف بالتالــي.

ملحوظة:

دائرتــي  إحــدى  تعطــل  حالــة  يف    ●

الفرامــل، ســتحتاج ملزيــد مــن اجلهــد 
للضغــط علــى دواســة الفرامــل وســتزيد 

التوقــف. مســافة 
ــادة مســافة حتــرك دواســة  ــة زي ●  يف حال

نظــام  حاجــة  ذلــك  يعنــي  الفرامــل، 
الفرامــل لإلصــالح. ويرجــى زيــارة مركــز 
 JAC مــن  املعتمــد  البيــع  بعــد  خدمــة 

الفرامــل. نظــام  وإصــالح  لفحــص 

ملحوظة:
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القيادة بفعالية اقتصادية والوعي3 - تعليمات القيادة
البيئي/ظروف القيادة المتنوعة

بعد ابتالل الفرامل
ــورة  ــة مغم ــوق منطق ــا متــر الســيارة ف عندم
ــل  ــد غســيل الســيارة، ســوف تبت ــاء أو بع بامل

مكونــات نظــام الفرامــل.

الستعادة األداء الطبيعي للفرامل:
1- تأكد من عدم وجود سيارة خلفك.

2- احتفــظ بســرعة آمنــة عنــد القيــادة، 
كافيــة  مســافة  وجــود  مــن  وتأكــد 

ســيارتك. وبجــوار  خلــف 
3- اضغــط علــى الفرامــل بحــذر حتــى 

يســتعيد النظــام أداؤه املعتــاد.

ارتفاع درجة حرارة الفرامل
منحــدرات  يف  الســيارة  تقــود  عندمــا 
املكثــف  الضغــط  يــؤدي  وعميقــة،  طويلــة 
يف  مؤقــت  ارتفــاع  إلــى  الفرامــل  علــى 
ــم بالتعشــيق يف ســرعة  ــا. وق درجــة حرارته
وال  املنحــدرات  هبــوط  عنــد  منخفضــة 

باســتمرار. الفرامــل  علــى  تضغــط 

●  عنــد الضغــط املكثــف علــى الفرامــل 

أثنــاء قيــادة الســيارة يف منطقــة مغمــورة 
باملــاء أو بعــد غســيل الســيارة باملــاء أو 
ــل  ــل، تق ــادة يف منحــدر حــاد وطوي القي
كفــاءة الفرامــل. وقــد يكــون ســبب ذلــك 
درجــة  ارتفــاع  أو  األجــزاء  أحــد  بلــل 

حرارتــه.
ــى  ــى وضــع ســرعة أدن ــل إل ●  يرجــى النق

ارتفــاع  لتجنــب  منحــدر  هبــوط  أثنــاء 
درجــة حــرارة الفرامــل وتعطلهــا بشــكل 

مؤقــت.

ملحوظة:

●  ال تضــع قدمــك علــى دواســة الفرامــل 

ــآكل  ــادة وإال يتســارع معــدل ت ــاء القي أثن
ترتفــع  وقــد  الفرامــل  نظــام  مكونــات 
يــؤدي  ممــا  الفرامــل  حــرارة  درجــة 
وانخفــاض  التوقــف  مســافة  لزيــادة 

األمــان. مســتوى 

تنبيه:
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فرامل اليد

املقعديــن  بــني  اليــد  فرامــل  ذراع  يوجــد 
ميــني. ألما ا

قــم  اليــد،  فرامــل  نظــام  حتريــر  وعنــد 
ثــم  أوالً  الفرامــل  دواســة  علــى  بالضغــط 

ألعلــى.  اليــد  فرامــل  ذراع  اســحب 
ثــم اضغــط علــى دواســة الفرامــل وارفــع ذراع 
ــر ألســفل  ــى زر التحري الفرامــل واضغــط عل

ثــم قــم بخفــض ذراع الفرامــل ألســفل.

)P( النقل إلى وضع التوقف
مــن اخلطــورة مغــادرة الســيارة عنــد رفــع 
فرامــل اليــد بينمــا لــم يتــم وضــع ذراع النقــل 
بشــكل كامــل يف وضــع التوقــف »P«. فقــد 
تتحــرك الســيارة فجــأة. وقــد يــؤدي ذلــك 
لذلــك  آخريــن.  إصابــة  أو  إصابتــك  إلــى 
لــو  حتــى  التاليــة  التعليمــات  اتبــاع  ينبغــي 
كانــت الســيارة متوقفــة علــى ســطح متســاو.

خطوات إيقاف السيارة:
الفرامــل  دواســة  علــى  اضغــط   -1
بإحــكام. اليــد  فرامــل  واســحب 

2- قــم بالتعشــيق إلــى وضــع التوقــف 
)P( للســيارة املــزودة بناقــل حركــة 
أوتوماتيكي أو وضع املحايد للســيارة 

املــزودة بناقــل حركــة يــدوي.
3- قــم بــإدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع 

.)LOCK( القفــل
مــن  واســحبه  املفتــاح  بإخــراج  قــم   -4

مكانــه.

●  يحظــر قيــادة الســيارة يف حالــة عــدم 

حتريــر رفــع فرامــل اليــد بالكامــل، وإال 
قــد يــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع درجــة حرارة 
مبكــر  تــآكل  وحــدوث  الفرامــل  نظــام 
وقبــل  الفرامــل.  بنظــام  أجــزاء  وتلــف 
التحــرك بالســيارة، يرجــى التأكــد مــن 
حتريــر فرامــل اليــد بالكامــل وانطفــاء 

ضــوء التحذيــر اخلــاص بالفرامــل.

تنبيه:
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الفرامل3 - تعليمات القيادة

مغادرة السيارة والمحرك يعمل

إذا حتتــم عليــك مغادرة الســيارة أثناء تشــغيل 
املحــرك، تأكــد مــن إحــكام رفــع فرامــل اليــد 
ووضــع الســيارة يف وضــع التوقــف )P(. وقــم 
ــد  ــى وضــع املحاي ــدوي إل بتعشــيق الناقــل الي
قبــل النــزول مــن الســيارة، والتعشــيق إلــى 
وضــع N يف الســيارة املــزودة بناقــل حركــة 

أوتوماتيكــي.

قفل العزم 
منحــدر  يف  الســيارة  بإيقــاف  قمــت  إذا 
 ،)P( ولــم تقــم بالنقــل إلــى وضــع التوقــف
الســيارة طاقــة كبيــرة علــى  ســيصدر وزن 
النقــل،  بنظــام  اإليقــاف  ســقاطة  حســاب 
ذراع  فصــل  الصعــب  مــن  يكــون  وبالتالــي 
النقــل عــن وضــع التوقــف )P(. ويعــرف ذلــك 
ــع  ــزم »torque lock«. وملن ــل الع باســم قف
الســيارة  قائــد  علــى  يجــب  احلالــة،  هــذه 
ســحب فرامــل اليــد قبــل مغــادرة الســيارة، 
 .)P( ثــم يصحــح وضــع ذراع النقــل إلــى وضع
وقبــل التحــرك بالســيارة، قــم أوالً بفصــل 
ذراع النقــل عــن الوضــع )P( ثــم قــم بتحريــر 

ــد. فرامــل الي
ويف حالــة حــدوث قفــل العــزم، هنــاك حاجــة 
لســيارة أخــرى لتقطــر ســيارتك بهــدوء حتــى 
أعلــى منحــدر حتــى يتــم حتريــر القــوة علــى 
بالتالــي  النقــل،  بنظــام  اإليقــاف  ســقاطة 

.)P( وميكــن نقــل ذراع النقــل مــن وضــع

)P( الفصل من وضع التوقف
قــد يتــم تزويــد بعــض املوديــالت مــن هــذه 
الســيارة بنظــام للتحكــم يف القفــل. وعنــد 
إدارة مفتــاح اإلشــعال إلــى وضــع التشــغيل 
حتــى  الضغــط  الضــروري  مــن   ،»ON«
النهايــة علــى دواســة الفرامــل للفصــل مــن 

 .)P( وضــع 

وإذا لم تتمكن من فصل وضع 
التوقف )P( بعد الضغط على 
دواسة الفرامل، حاول تنفيذ 

اخلطوات التالية:
1- قم بشد فرامل اليد.

2- قــم بإيقــاف تشــغيل املحــرك وأخــرج 
املفتــاح.

●  مــن اخلطــورة الشــديدة مغــادرة الســيارة 

مــن دون إيقــاف تشــغيل املحــرك. ويف 
حالــة إحــكام رفــع فرامــل اليــد وعــدم 
تعشــيق ذراع النقل بشــكل كامل يف وضع 
التوقف )P(، قد تتحرك الســيارة فجأة. 
وباإلضافــة لذلــك، يف حالــة عــدم إيقاف 
ــادرة الســيارة،  ــد مغ تشــغيل املحــرك بع
ــد  ــع درجــة حــرارة املحــرك وق ــد ترتف ق
يحــدث حريــق يــؤدي إلصابتــك وآخرين. 
لذلــك يرجــى إيقــاف تشــغيل املحــرك 

قبــل مغــادرة الســيارة.

ملحوظة:
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لالنغــالق  المانــع  الفرامــل  نظــام 
)»ABS «(

 »ABS« يعــد نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق
نظــام إلكترونــي متطــور للفرامــل يســاعد يف 
منــع الســيارة مــن االنــزالق وفقــدان الســيطرة 
عليهــا. وميكنــك هــذا النظــام مــن االبتعــاد 
ــى  ــاء الضغــط املفاجــئ عل عــن احلواجــز أثن
إليقــاف  قــدرة  أقصــى  ومينحــك  الفرامــل 

ــق. ــق الزل ــى ســطح الطري الســيارة عل
وعنــد تشــغيل مفتــاح اإلشــعال، يضــيء ضــوء 
لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  لنظــام  التحذيــر 
يختــف  لــم  وإذا  ثوانــي.   3 ملــدة   »ABS«
ــاء  ــر أو اســتمر يف اإلضــاءة أثن ضــوء التحذي
لوجــود  ذلــك  يشــير  بالســيارة،  التحــرك 
مبركــز  فــورًا  االتصــال  يرجــى  عطــل. 
خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC. وأثنــاء 
الضغــط علــى الفرامــل، يقــوم نظــام الفرامــل 
ــع لالنغــالق »ABS« مبراقبــة ســرعة كل  املان
العجــالت  إلحــدى  كان  حالــة  ويف  عجلــة. 
بالتحكــم  الكمبيوتــر  يقــوم  للقفــل،  اجتــاه 
يف العجلتــني ويفرمــل العجلــة األماميــة ثــم 

الترتيــب.  علــى  اخللفيــة 
 ،»ABS« وعندما يعمل نظام الفرامل املانع لالنغالق

تظهر دواسة الفرامل هزة وصوت بسيط.

بغــض النظــر عــن حالــة الطريــق، مــع نظــام 
ــم بالضغــط  ــع لالنغــالق، ال تق الفرامــل املان
على دواســة الفرامل بشــكل متكرر. لتنشــيط 
النظــام، اضغــط علــى دواســة الفرامــل حتــى 

النهايــة واحتفــظ بهــذا الوضــع.

●  ال يقــوم نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق 
»ABS« بتغييــر زمــن االســتجابة املطلــوب 
لتعشــيق الفرامــل أو تقليــل مســافة الفرامل. 
بنظــام  الســيارة  إعــداد  حالــة  يف  وحتــى 
مــن   ،»ABS« لالنغــالق  املانــع  الفرامــل 
الضــروري تــرك مســافة كافيــة للفرامــل. 
بهــزة  ستشــعر  النظــام،  يعمــل  وعندمــا 
بســيطة علــى دواســة الفرامــل، ويف نفــس 
الوقــت، قــد تســمع بعــض الضوضــاء مــن 
املحــرك. وهــذه األمــور طبيعيــة عند تشــغيل 
.»ABS« لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  نظــام 

ملحوظة:

●  يف حالــة إضــاءة مصابيــح التحذيــر لنظــام 
الفرامــل ونظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق 
»ABS« يف نفــس الوقــت، يشــير ذلــك إلــى 
ويرجــى  الفرامــل.  بنظــام  عطــل  وجــود 
زيــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 

JAC فــورًا لفحــص النظــام.

ملحوظة:

تحذير:
●  ال مينــع نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق 
القيــادة  نتيجــة  احلــوادث   »ABS«
املتهــورة أو اخلطــرة. ومــع أنــه عنــد 
ــم  ــم التحك ــل، يت ــى الفرام ــط عل الضغ
بالســيارة عنــد الفرملــة املفاجئــة، لكــن 
ال بــد مــن احلفــاظ علــى مســافة آمنــة 
الطــرق  والعوائــق. ويف  الســيارة  بــني 
الوعــرة، مــن الضــروري تقليــل ســرعة 

الســيارة.
●  تكــون مســافة الفرامــل املجهــزة بنظــام 
الفرامــل املانــع لالنغــالق »ABS« أكبــر 
مــن الســيارة غيــر املجهــزة بالنظــام يف 
الطــرق التاليــة: الطرق الوعــرة، أو املليئة 
تركيــب  وعنــد  الثلجيــة،  أو  باحلصــى 
والطــرق  لالنــزالق،  املانعــة  السالســل 
غيــر املســتوية، ويف هــذه احلــاالت مــن 

الضــروري تقليــل ســرعة الســيارة. 
بنظــام  املجهــزة  للســيارات  بالنســبة    ●
لــم   ،»ABS« املانــع لالنغــالق الفرامــل 
ــادة  ــار درجــة أمانهــا عنــد القي ــم اختب يت
بســرعة عاليــة أو يف املنعطفــات. وقــد 
يعظــم ذلــك مــن اخلطــر علــى ســالمتك 

اآلخريــن. وســالمة 
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الفرامل3 - تعليمات القيادة

تنشــيط نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق 
»ABS«

علــى  متقطــع  نحــو  علــى  الضغــط  يحظــر 
دواســة الفرامــل. حتتــاج فقــط للضغــط بقــوة 
علــى دواســة الفرامــل لتنشــيط نظــام الفرامل 
املانــع لالنغــالق »ABS«. وقــد تشــعر بهــزة 
بســيطة أو تســمع بعــض األصــوات. وهــذا 

ــاد. األمــر معت

فرملة الطوارئ
 ،»ABS« مــع نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق
ميكنــك التوجيــه والفرملــة يف الوقــت نفســه. 
ويف أغلــب احلــاالت، يضمــن نظــام الفرامــل 
أقصــى  والتوجيــه حتقيــق  لالنغــالق  املانــع 

ــر للفرامــل. تأثي

تنبيهات خاصة بالقيادة
تقليل السرعة عنوة

لزيــادة الســرعة بشــكل فعــال، مــن الضــروري 
االحتفــاظ بالضغــط علــى دواســة الســرعة 
عنــد النقــل لوضــع الســرعة األدنــى تلقائًيــا. 
الســرعة  إلــى  الســيارة  تصــل  وعندمــا 
لوضــع  النقــل  يزيــد  وســوف  املطلوبــة، 

األعلــى. الســرعة 
فرامل المحرك

من الضروري استخدام ضغط 
املحرك إلحداث تأثير الفرامل عند 

القيادة يف منحدر:
1- مــع الســيارة املــزودة بناقــل حركــة 
أوتوماتيكــي، عنــد الضــرورة، اختــر 
الثانــي،  أو  األول  الســرعة  وضــع 
ويكــون تأثيــر قــوة فرملــة املحــرك 
األول. الســرعة  وضــع  مــع  أفضــل 

2- اختــر وضــع الســرعة األول عندمــا 
تتحرك الســيارة بســرعة عالية جًدا، 
ســوف يحتفــظ نظــام النقــل مبعــدل 
الســرعة احلاليــة حتــى تقــل ســرعة 

الســيارة.

3- مــع الســيارة املــزودة بناقــل حركــة 
ــل الســرعة وفــق  ــدوي، يرجــى تقلي ي

التسلســل.

إيقاف السيارة
النقــل  ذراع  انقــل  بالســيارة،  إيقــاف  عنــد 
األوتوماتيكــي(،  )للنقــل   »P« الوضــع  إلــى 
اليــدوي(، وأخــرج  أو املحايــد »N« )للنقــل 

املفتــاح.

●  مــع الســيارة املــزودة بناقــل حركة يدوي، 

ــى مبقــدار  يحظــر بالنقــل للوضــع األدن
حركتــني أو أكثــر يف نفــس الوقــت. وإال 
أو  للتلــف  النقــل  نظــام  يتعــرض  قــد 

فقــدان الســيطرة علــى الســيارة.

ملحوظة:

ــن  ــل، ميك ــادة يف منحــدر طوي ــد القي ●  عن

خــالل  مــن  الفرامــل  عمــر  إطالــة 
املحــرك. فرامــل  بقــوة  االســتفادة 

تنبيه:
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التوقف بالسيارة
اضغــط علــى دواســة الفرامــل، ويف الوقــت 

ذاتــه ارفــع فرامــل اليــد بإحــكام.

بالنسبة للسيارات املجهزة بناقل 
حركة يدوي:

1- عنــد إيقــاف الســيارة علــى أرضيــة 
مســطحة، انقــل ذراع النقــل إلى وضع 

املحايــد.
2- عنــد إيقــاف الســيارة علــى منحــدر 
ــى وضــع  ــل إل ــل ذراع النق ــط، انق هاب

.R الرجــوع للخلــف
3- عنــد إيقــاف الســيارة علــى مرتفــع 
صاعــد، انقــل ذراع النقــل إلــى وضــع 

الســرعة األولــى.

بالنسبة للسيارات املجهزة بناقل 
حركة أوتوماتيكي:

.»P« 1( انقل ذراع النقل إلى الوضع(
وضــع  إلــى  اإلشــعال  مفتــاح  أدر   )2(
املفتــاح. وأخــرج  )القفــل(   LOCK

EPS - نظام التوجيه المعزز الكهربي

ــر  ــي أكث ــزز الكهرب ــه املع ــر نظــام التوجي يعتب
ممــا  للبيئــة  وصديًقــا  اقتصاديــة  كفــاءة 

رائعــة. بقيــادة  تســتمتع  يجعلــك 
وعنــد تشــغيل املحــرك، تكــون عجلــة التوجيــه 
يف وضــع القفــل لفتــرة ال تتجــاوز 10 ثوانــي. 
وإذا اســتمرت يف وضــع القفــل، قــد ترتفــع 
ســريًعا درجــة حــرارة محــرك نظــام التوجيــه 
ويــؤدي  النظــام.  يف  التحكــم  وأداة  املعــزز 
التشــغيل أثنــاء ارتفــاع درجــة احلــرارة لفتــرة 
طويلــة إلــى انهيــار كفــاءة أداء التوجيــه أو 

ــه. تعطــل نظــام التوجي

)EBD( نظام توزيع قوة الفرملة اإللكتروني
يعتبــر نظــام توزيــع قــوة الفرملــة اإللكترونــي 
أحــد الوظائــف اإلضافيــة املوثوقــة لنظــام 
الفرامــل املانــع لالنغــالق )»ABS«(، تدمــج 
الوظيفــة يف مجموعــة الوظائــف الرئيســية 
 .»ABS« لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  لنظــام 
ويــؤدي نظــام توزيــع قــوة الفرملــة اإللكترونــي 
إلــى جتنــب ضغــط الفرامــل املفــرط علــى 
العجــالت اخللفيــة مــن خــالل إحــداث ضغط 
فرامــل  اســتخدام  أثنــاء  مقبــول  فرامــل 
ــا، ألســباب خاصــة باألمــان،  الســيارة. وفعلًي

العجلــة  فرامــل  دائًمــا ضبــط ضغــط  يتــم 
اخللفيــة علــى قيمــة منخفضــة جــًدا تســمح 

ملســافة الفرامــل بالتمــدد. 
ومــع نظــام توزيــع قــوة الفرملــة اإللكترونــي، 
تــدرك »أداة ضبــط القــوة الفرامــل« امليكانيكية 
/ الهيدروليكيــة وظيفــة توزيــع قــوة الفرامــل 
يف  مدمــج  برنامــج  خــالل  مــن  اإللكترونيــة 
ــع لالنغــالق  أداة التحكــم بنظــام الفرامــل املان
»ABS«. ويطبــق نظــام توزيــع قــوة الفرملــة 
اإللكترونــي ضغــط أكبــر علــى الفرامــل علــى 
ــة مــن خــالل ضبــط معــدل  العجــالت اخللفي
مســافة  أقصــر  حتقيــق  ويتطلــب  االنــزالق 
فرامــل بشــرط ضمــان ثبــات الفرامــل. تنعكس 
الفرملــة  قــوة  توزيــع  لنظــام  األمــان  ميــزة 
اإللكترونــي بشــكل خــاص يف ظــروف التشــغيل 
املنحنيــات.  يف  الفرامــل  اســتخدام  عنــد 
التقليــدي  التناســبي  الصمــام  يعيــق  حيــث 
ضغــط فرامــل العجلــة اخللفيــة بشــكل مبكــر 
جــًدا وكبيــر جــًدا، بينمــا يســمح نظــام توزيــع 
ــة  ــي للعجــالت اخللفي ــة اإللكترون ــوة الفرمل ق
ضبــط  عبــر  أكبــر  فرامــل  ضغــط  بتكويــن 
معــدل االنــزالق بواســطة نظــام الفرامــل املانــع 
كذلــك جتنــب  ويســتطيع   »ABS« لالنغــالق 

قفــل العجــالت اخللفيــة.
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الفرامل3 - تعليمات القيادة

نقاط أساسية
ظروف التشغيل

لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  نظــام  مــع   -1
»ABS« املجهــز بنظــام توزيــع قــوة الفرملــة 
ســرعة  تقــل  عندمــا   ،»EBD« اإللكترونــي 
يشــارك  لــن  كم/الســاعة،   8 عــن  الســيارة 
نظــام الفرامــل املانــع لالنغــالق »ABS« يف 

الســيارة. فرامــل  عمــل 
يــوم  يف  الفرامــل  علــى  الضغــط  عنــد   -2
ممطــر، ويف مدخــل أو مخــرج طريــق، وعلــى 
ألــواح احلديــد املســتخدمة يف اإلنشــاءات، 
يعمــل  ولذلــك،  الفرامــل.  تنزلــق  أن  يســهل 
 »ABS« لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  نظــام 
بشــكل أفضــل مــع نظــام توزيــع قــوة الفرملــة 

اإللكترونــي.

صوت التشغيل
الــدوران،  يف  ويبــدأ  املحــرك  تشــغيل  بعــد 
»نقــرة«  صــوت  أو  صــوت  املوتــور  يصــدر 
ــن حجــرة املحــرك. يرســل هــذا  ــج م ــد ينت ق
لالنغــالق  املانــع  الفرامــل  نظــام  الصــوت 
»ABS« املجهــز بنظــام توزيــع قــوة الفرملــة 

التشــغيل.  وضــع  لفحــص  اإللكترونــي 

احتياطات خاصة بنظام الفرامل 
املانع لالنغالق »ABS« املجهز بنظام 

توزيع قوة الفرملة اإللكتروني 
:»EBD«

املانــع  الفرامــل  نظــام  اســتخدام  عنــد 
توزيــع  بنظــام  املجهــز   »ABS« لالنغــالق 
اتبــع   ،»EBD« اإللكترونــي  الفرملــة  قــوة 
االحتياطــات التاليــة. وإال فقــد تقــع حوادث 
أو إصابــات بالغــة تهــدد احليــاة. ويرجــى 
نظــام  علــى  االعتمــاد  يف  اإلفــراط  عــدم 
الفرامــل املانــع لالنغــالق »ABS« املجهــز 
اإللكترونــي. الفرملــة  قــوة  توزيــع  بنظــام 

1- عنــد عمــل نظــام الفرامــل املانــع لالنغالق 
قــوة  توزيــع  بنظــام  املجهــز   »ABS«
الفرملــة اإللكترونــي، هنــآك حــد معــني 
لثبــات الســيارة وتأثيــر لعجلــة التوجيــه. 
لذلــك، قــد تســبب القيــادة العشــوائية يف 

حــوادث.
2- عنــد قيــادة الســيارة، يرجــى التحكــم يف 
ســرعة الســيارة واحتفظ مبســافة كافية 
واالحتفــاظ بكامــل االنتبــاه أثنــاء القيــادة.

املانــع  الفرامــل  نظــام  يســتطيع  ال   -3
ــع  لالنغــالق »ABS« املجهــز بنظــام توزي
أي  إحــداث  اإللكترونــي  الفرملــة  قــوة 

أثــر عنــد انخفــاض الهــواء باإلطــار حلــد 
معــني أو وجــود غشــاء مائــي، عنــد قيــادة 
الســيارة بســرعة عاليــة يف يــوم ممطــر، 
يتكــون غشــاء مائــي بــني اإلطــار وســطح 
الطريــق ممــا يســبب ضعــف قــدرة ثبــات 

ــق. ــى الطري الســيارة عل
4- إن الهــدف مــن جهــاز نظــام الفرامل املانع 
لالنغــالق »ABS« املــزود بنظــام توزيــع 
قــوة الفرملــة اإللكترونــي ليــس تقليــل 

مســافة الفرامــل.
مــع  وباملقارنــة  التاليــة،  الظــروف  ويف 
الســيارات غيــر املجهــزة بنظــام الفرامــل 
املانــع لالنغــالق »ABS« ونظــام توزيــع 
ــة اإللكترونــي EBD، تطــول  قــوة الفرمل
مســافة الفرملــة. ولذلــك يرجــى التحكــم 
يف ســرعة الســيارة واالحتفــاظ مبســافة 

كافيــة مــع الســيارات األخــرى:
1- عنــد القيــادة علــى طــرق غيــر ممهــدة 
وطريــق تســاقطت الثلــوج عليــه حديًثــا.

عند تركيب السلسلة املانع لالنزالق.  -2
عنــد جتــاوز تقاطــع مــروري ومــكان آخــر   -3

ذو ارتفــاع مختلــف.
عنــد القيــادة علــى الطــرق الوعــرة وغيــر   -4

املســتوية والطــرق الســيئة األخــرى.
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ضبط زوايا العجلة
ينبغــي بشــكل دوري فحــص حالــة الســيارة 
أثــًرا  يحــدث  ذلــك  ألن  العجــالت،  وتــآكل 
ــم ميكــن  ــادة. وإذا ل ــى ســالمة القي ــًدا عل جي
للســيارة التحــرك يف مســار مســتقيم أو كانــت 
تتجــه ألحــد اجلوانــب أثنــاء التحــرك، أو كان 
أخــرى  أوضــاع  وأي  تــآكل جانبــي  باإلطــار 
زوايــا  معامــالت  فحــص  يرجــى  معتــادة، 

العجلــة، وعنــد الضــرورة قــم بضبطهــا.
ويوصــى بفحــص وضبــط زوايــا العجلــة مــرة 
واحــدة علــى األقــل عنــد احلاجــة، لــدى مركــز 

.JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة
احتياطات القيادة

قبل الدخول للسيارة
قــم بفحــص مســتوى خــزان املــاء وتأكــد مــن 

.»L»و »F« مســتوى الســائل بــني درجتــي

الوقود
اقتراحات خاصة بالوقود:

1- تؤثــر جــودة الوقــود بشــدة علــى نــاجت 
الطاقــة، وأداء الســيارة وعمــر خدمــة 

املحــرك.
2- قــد يــؤدي الوقــود ذو درجــة أوكتــني 
خبــط  حــدوث  إلــى  منخفضــة 
للمحــرك. ويوصــى باســتخدام وقــود 

عاليــة. أوكتــني  بدرجــة 
3- يرجــى اســتخدام بنزيــن خالــي مــن 

الرصــاص # 93 فأعلــى.

●  يرجــى عــدم اســتخدام وقــود يحتــوي 

ألن  الســيارة،  بهــذه  امليثانــول  علــى 
ــن أداء  ــل م ــود يقل ــن الوق ــوع م هــذا الن
يف  بأجــزاء  ألعطــال  ويــؤدي  الســيارة 
الضمــان  يغطــي  وال  الوقــود.  نظــام 

الوقــود. هــذا  نتيجــة  األعطــال 

ملحوظة:

منخفــض  وقــود  اســتخدام  يــؤدي  قــد    ●

منخفضــة  أوكتــني  بدرجــة  أو  اجلــودة 
باملحــرك. أعطــال  إلــى 

●  قــد يــؤدي اســتخدام وقــود يحتــوي علــى 

الرصــاص إلــى أعطــال باملحــول احلفــاز 
وعمــل نظــام العــادم.

تنبيه:
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احتياطات عند القيادة3 - تعليمات القيادة

القيادة في دولة أخرى
يف حالة قيادة السيارة خارج الصني:

1- يرجــى إتبــاع جميــع القواعــد اخلاصــة 
بالتســجيل والتأمني.

2- تأكــد مــن تقــدمي هــذه الدولــة لنــوع 
وقــود مناســب.

التزود بالوقود

إعادة التزود بالوقود
خطوات إعادة التزود بالوقود:

1- قم بإيقاف املحرك.
2- ارفــع مقبــض غطــاء خــزان الوقــود 
املوجــود أســفل يســار مقعــد قائــد 
الســيارة لفتــح غطــاء خــزان الوقــود. 
اخلــزان  غطــاء  صفيحــة  وتوجــد 
مــن  اخللفــي  األيســر  اجلانــب  يف 

الســيارة.
3- قــم ببــطء بفتــح غطــاء اخلــزان يف 
اجتــاه عكــس عقــارب الســاعة. وإذا 
حتــى  انتظــر  أزيــز،  صــوت  صــدر 
يتوقــف الصــوت، ثــم قــم بفــك غطــاء 
الدعــم  فتحــة  يف  وضعــه  اخلــزان 

داخــل صفيحــة غطــاء اخلــزان.
4- قم بإعادة ملء الوقود.

5- بعــد االنتهــاء، ينبغــي إعــادة تركيــب 
اجتــاه  يف  إدارتــه  وأحكــم  الغطــاء. 
عقــارب الســاعة حتــى تســمع صــوت 

»تكــة« متكــرر.
غطــاء  صفيحــة  إغــالق  أحكــم   -6

اخلــزان.

نقاط لحماية البيئة
التشــغيل  عــن  الوقــود  توقــف مســدس  إذا 
األوتوماتيكــي، يشــير ذلــك إلــى أن اخلــزان 
ــود. وإال  ــه بالوق ــئ« وال تســتمر يف ملئ »ممتل
فــإن املنطقــة املمتــدة بخــزان الوقــود ســتمتلئ 
ــى خــارج  ــود إل هــي األخــرى وســيتدفق الوق
وعــدم  الســاخن  الوقــود  بســبب  الســيارة 
وجــود مســاحة إضافيــة. ويتعــني فــورًا مســح 
الوقــود املتســرب وإال قــد يــؤدي لتلــف ســطح 

طــالء الســيارة.

●  يف الطقــس البــارد، إذا لــم تتمكــن مــن 

فتــح الغطــاء، قــم بالطــرق بهــدوء علــى 
الغطــاء وحــاول فكــه مــرة أخــرى.

●  عندمــا ال تســتخدم الســيارة لفتــرة 

طويلــة، يرجــى االحتفــاظ بنصف خزان 
الوقــود ممتلــئ ملنــع مضخــة الوقــود مــن 

التــآكل والتعطــل.

ملحوظة:
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املحــرك ضــار.  مــن  املنبعــث  العــادم  الغــاز 
ويف أي وقــت، إذا شــممت رائحــة غــاز عــادم 
منبعــث مــن املحــرك، افتــح النوافــذ فــورًا.

يحظر استنشاق الغاز العادم 
المنبعث من المحرك

أكســيد  أول  علــى  العــادم  الغــاز  يحتــوي 
الكربــون وهــو غــاز بــدون لــون أو رائحــة. قــد 
يــؤدي استنشــاقه إلــى فقــدان الوعــي ورمبــا 

الوفــاة.

تأكد من عدم وجود تسرب بنظام 
العادم

عندمــا ترفــع الســيارة لتغييــر زيــت املحــرك 
أو ألي غــرض آخــر، مــن الضــروري فحــص 
نظــام العــادم. وعندمــا تســمع صــوت غيــر 
طبيعــي يف نظــام العــادم أو تشــعر بوجــود 
خبــط أســفل الســيارة، يرجــى الذهــاب إلــى 

ــادم. محطــة اإلصــالح لفحــص نظــام الع

يحظر تشغيل المحرك في مكان 
مغلق

يحظــر تشــغيل املحــرك يف وضــع اخلمــول 
داخــل اجلــراج. وحتــى إن كان بــاب اجلــراج 
مفتوًحــا. حيــث إن غــاز أول أكســيد الكربــون 

املنبعــث بواســطة الســيارة بــال طعــم ويســبب 
تســمم خطيــر قــد يــؤدي للوفــاة. ويحظــر 
تشــغيل املحــرك داخــل اجلــراج لفتــرة طويلة.

عندما يوجد شخص بالسيارة، تجنب 
تشغيل المحرك في وضع خمول 

لفترة طويلة.
إذا كان مــن الضــروري تشــغيل املحــرك يف 
ــا يوجــد  ــة عندم ــرة طويل وضــع اخلمــول لفت
شــخص بالســيارة، تأكــد مــن إيقــاف الســيارة 
يف منطقــة مفتوحــة. وقــم بضبــط التدويــر 
واحتفــظ  اخلارجــي  للهــواء  اخلارجــي 
لضمــان  عاليــة  بســرعة  املروحــة  بتشــغيل 

دخــول الهــواء النقــي إلــى الســيارة.

التــزود  أثنــاء  إيقــاف املحــرك  يرجــى    ●

بالوقــود.
●  تأكــد مــن إبعــاد البنزيــن عــن اللهــب أو 

ــات مشــابهة أخــرى،  شــرارة أو أي كائن
حيــث إن بخــار الوقــود قابــل لالحتــراق.

قــد  البنزيــن،  دخــان  يشــتعل  عندمــا    ●

خطيــر. حــادث  إلــى  ذلــك  يــؤدي 

ملحوظة:

تحذير:
مــن  املنبعــث  العــادم  الغــاز  يعتبــر    ●

للبيئــة. وملــوث  ضــار  املحــرك 



159

احتياطات عند القيادة3 - تعليمات القيادة

إذا كان عليك فتح الباب اخللفي أو 
حقيبة السيارة أثناء قيادة السيارة، عند 

نقل أغراض، حتتاج للقيام مبا يلي:
)1( أغلق جميع النوافذ.

)2( قم بفتح فتحة التهوية.
)3( قــم بضبــط وضــع التدويــر اخلارجــي. 
وقــم بتوجيــه تيــار مخــرج الهــواء إلــى 
»الوجــه« أو »القــدم« ثــم قــم بتشــغيل 

املروحــة علــى أقصــى ســرعة.

وتأكــد أن منفــذ هــواء املكيــف نظيــف. وإذا 
كان مغطــى بالثلــج أو أوراق الشــجر أو أي 

أشــياء أخــرى قــم بتنظيفهــا يف احلــال.

تحذير:
لتنظيــف  بنظــام  مجهــزة  الســيارة    ●

غــاز العــادم يســمح باســتخدام بنزيــن 
خالــي مــن الرصــاص، ألن الرصــاص 
املوجــود يف البنزيــن يــؤدي إلــى تســمم 
املعــادن الثمينــة يف املحــول الثالثــي 
فعاليــة  علــى  بشــدة  ويؤثــر  احلفــاز 
التحويــل للمحــول ويقلــل مــن كفــاءة 

أداؤه.
مــن  خــال  وقــود  اســتخدام  يرجــى    ●

ــن رديء  ــؤدي البنزي الرصــاص. قــد ي
بنظــام  بالغــة  أعطــال  إلــى  اجلــودة 

العــادم. علــى ســبيل املثــال:
يــؤدي  الرصــاص  محتــوى  زيــادة   -1
ــر  ــة تطهي ــر يف فعالي ــى تدهــور كبي إل
اإلصابــة  ويســبب  احلفــاز  املحــول 
ــؤدي  ــة، ممــا ي ــادن الثمين بتســمم املع

لزيــادة انبعــاث غــاز العــادم.
2- قــد يــؤدي اســتخدام البنزيــن الــذي 
أعلــى  يحتــوي علــى نســبة منجنيــز 

مــن املعاييــر إلــى انســدادات واحتــراق 
وتعطــل املحــول احلفــاز.

3- قــد يــؤدي اســتخدام البنزيــن الــذي 
يحتــوي علــى نســبة كبريــت أعلــى مــن 
املعاييــر إلــى انخفــاض كفــاءة املحــول 
احلفــاز، وينتــج ســائل حمضــي بعــد 
معــدل  زيــادة  إلــى  يــؤدي  االحتــراق 

ــادم. ــآكل بالصــدأ يف نظــام الع الت
●  نوصــي العمــالء باســتخدام محطــات 

الوقــود املعتمــدة ذات الســمعة اجليدة 
عنــد التــزود بالوقــود.
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الفحص الروتيني
قبــل وبعــد قيــادة الســيارة، ينبغــي فحــص 

األجــزاء والوظائــف املرتبطــة.

الصيانة الدورية
ينبغــي تنفيــذ الصيانــة اخلاصــة بســيارتك 
ومدربــة  مؤهلــة  فنيــة  عمالــة  بواســطة 
مــن جانــب شــركة JAC، ألنهــم ميتلكــون 
ونقتــرح  املتخصصــة.  اإلصــالح  معــدات 
 JAC غيــار  قطــع  اســتخدام  بشــدة 

تتضمــن متطلبــات صيانــة الســيارة ثالثــة أقســام خاصــة بالفحــص املنتظــم والــدوري 
والصيانــة بواســطة املالــك:

صيانة السيارة
متطلبات صيانة السيارة

األصليــة عنــد صيانــة أو اســتبدال األجــزاء. 
باســتخدام  الصيانــة  عنــد  يوصــى  كمــا 
املحــرك  زيــت  التاليــة،  األصليــة  املنتجــات 
وســائل تبريــد املحــرك وزيــت النقــل وســائل 

الفرامــل.
تعليمات الصيانة

يف كل مــرة عندمــا تتلقــى خدمــات الصيانــة 
مــن مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 
لعمليــة  بســجل  االحتفــاظ  يرجــى   ،JAC
كانــت  إذا  امللفــات  هــذه  وتثبــت  الصيانــة. 

بشــكل  فعلًيــا  صيانتهــا  يتــم  ســيارتك 
ســليم. وإذا لــم يقــدم مــزود اخلدمــة أو 
الفنــي املســئول خدمــات الصيانــة بشــكل 
ــدمي شــكوى، وســوف  ســليم، تســتطيع تق

تعتبــر هــذه امللفــات دليــالً مهًمــا.
مبســتندات  االحتفــاظ  عليــك  وينبغــي 
الصيانــة اخلاصــة بنظــام عــادم الســيارة، 
التــي تثبــت الوضــع الفعلــي لنظــام العــادم 
البيئيــة  للمعاييــر  وتلبيتــه  بالســيارة 

املطبقــة.
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متطلبات صيانة السيارة4- صيانة السيارة

الصيانة الخارجية للسيارة
فيمــا يلــي بعــض النقــاط القابلــة للتطبيــق 
 JAC الفئــة  الســيارة  موديــالت  جلميــع 
ــك، قــد ال تتوفــر بســيارتك بعــض  S3. ولذل

الفصــل. هــذا  املذكــورة يف  املعــدات 
يف  املتخصصــة  الدوريــة  الصيانــة  وتفيــد 
احلفــاظ علــى قيمــة الســيارة. وهــو أحــد 
العوامــل التــي يــؤدي إهمالهــا إلــى تعــرض 

الطــالء. وتلــف  للتــآكل  الســيارة  جســم 
التنظيــف  مــواد  باســتخدام  وننصحــك 
واعتمادهــا  فحصهــا  مت  التــي  والصيانــة 
مــن مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 
JAC. وينبغــي مراعــاة اســتخدام التعليمــات 
املذكــورة علــى املنتجــات عنــد االســتخدام.

تحذير:
●  تعــد جــودة األجــزاء التي مت إصالحها 

واحلمايــة  األمــان  يف  مهًمــا  عامــالً 
تتطلــب  وعندمــا  للســيارة.  البيئيــة 
أجــزاء وصيانتهــا  ســيارتك إصــالح 
واســتبدالها، يرجــى اســتخدام قطــع 

غيــار أصليــة.
الفرامــل  ســائل  مســتوى  كان  إذا    ●

وجــود  فحــص  يرجــى  منخفًضــا، 
ملئــه. إعــادة  قبــل  تســرب 

●  تأكــد إذا كانــت اســطوانة الفرامــل 

يف غيــر موضعهــا أو تعرضــت للتــآكل 
وإذا كان تيــل الفرامــل قــد وصــل حلد 
ــه 2 مم فحســب(،  ــآكل )يتبقــى من الت
لســائل  تســرب  هنــاك  كان  وإذا 
الفرامــل حــول أســطوانة الفرامــل.

●  بخصــوص طاقــة الســيارة ومشــكالت 

األمــان نتيجــة إجــراء مالــك الســيارة 
أيــة تعديــالت علــى نابــض )سوســتة( 
االهتــزازات  ومصــد  التعليــق 

بالســيارة، ال تتحمــل شــركة JAC أيــة 
جتاههــا. مســئولية 

●  بخصــوص قــوة التعليــق ومشــكالت 

ال  املتهــورة،  القيــادة  نتيجــة  األمــان 
مســئولية  أيــة   JAC شــركة تتحمــل 

جتاههــا.
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تنظيف السيارة
واملعاجلــة  املتكــرر  الســيارة  غســيل  يعتبــر 
بالشــمع هــو أفضــل طريقــة للحفــاظ علــى 

البيئيــة. التأثيــرات  الســيارة مــن 
علــى  املتكــرر  الســيارة  غســيل  ويعتمــد 
االســتخدام املتكــرر للســيارة وظــروف إيقــاف 
الســيارة وفصــول الســنة وأحــوال الطقــس 

وخالفــه. البيئيــة  والتأثيــرات 
وكلمــا طالــت فتــرة ترســيب مخلفــات الطيــور 
وفضــالت احلشــرات وأتربــة الطــرق والغبــار 
ســطح  علــى  ذلــك  إلــى  ومــا  الصناعــي 
الضــارة.  تأثيراتهــا  زادت  كلمــا  الســيارة، 
وكذلــك فــإن أشــعة الشــمس القويــة تزيــد 

بشــدة مــن تأثيــرات التــآكل.
معــدالت  بهــا  ترتفــع  التــي  املناطــق  ويف 
التلــوث، مــن الضــروري غســيل الســيارة مــرة 
التشــميع ميكــن  كل أســبوع، إال أن عمليــة 

عملهــا مــرة واحــدة كل شــهر فحســب.
وإذا كنــت تقــود ســيارتك علــى طــرق يتــم 
يجــب  التجمــد،  ملنــع  عليهــا  امللــح  نشــر 

جيــد. بشــكل  الســيارة  أســفل  تنظيــف 

ــد يكــون مــن املضــر بالصحــة إســاءة  ●  ق

اســتخدام مــواد الصيانــة.
الصيانــة  مــواد  حفــظ  دائًمــا  ينبغــي    ●

مــن  األطفــال  ملنــع  مناســب  بشــكل 
. ملســها

وقــد  ضــارة  التنظيــف  مــواد  بعــض    ●

تكــون ســامة. وقــد تــؤدي بعــض مــواد 
اإلصابــة  إلــى  األخــرى  التنظيــف 
ــران بالقــرب  بحــروق عندمــا تشــتعل ني
منهــا أو أنهــا تتصــل باألجــزاء الســاخنة 
كمــا  يجــب حفظهــا  لذلــك  بالســيارة، 

ينبغــي.

ملحوظة:
●  ينبغــي اختيــار املــواد املفضلــة حلمايــة 

الصيانــة.  مــواد  شــراء  عنــد  البيئــة 
الصيانــة  مــواد  مخلفــات  فــرز  ويجــب 
بعيــًدا عــن املخلفــات املنزليــة املعتــادة. 
أو  الوحــل  أو  األتربــة  بإزالــة  تقــم  ال 
مخلفــات الرمــاد عندمــا يكــون ســطح 

جاًفــا.  الســيارة 
●  ال تقــم بتنظيــف ســطح الســيارة بقطعــة 

قــد  ألنهــا  جافــة،  إســفنج  أو  قمــاش 
أو  زيتــي جلســم  طــالء  لظهــور  تــؤدي 
البدايــة  يف  وينبغــي  الســيارة.  نوافــذ 
مخلفــات  أو  الوحــل  أو  األتربــة  غســل 

إزالتهــا. ثــم  كايف  الرمــاد مبــاء 

تنبيه:
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جهاز غسيل السيارات األوتوماتيكي
بشــكل عــام، ال ميكــن أن يتأثــر طــالء جســم 
غســيل  جهــاز  اســتخدام  عنــد  الســيارة 
الســيارة األوتوماتيكــي يف غســيل الســيارة. 
ويعتمــد التأثيــر علــى طــالء الســيارة بشــكل 
كبيــر علــى هيــكل جهــاز غســيل الســيارة ونوع 
مرشــح املــاء املســتخدم يف الغســيل واملــادة 
املنظفــة ومــادة احلفــظ ومــا إلــى ذلــك. وإذا 
بــه  براًقــا وظهــر  الســيارة  يكــن طــالء  لــم 
ــم بإخطــار  ــد غســيل الســيارة، ق خــدوش بع
مشــغل جهــاز التنظيــف يف احلــال واســتبدل 

هــذا اجلهــاز عنــد الضــرورة.

●  قــد تــؤدي الفرامــل الرطبــة أو املتجمــدة 

إلــى تقليــل أثــر الفرامــل.

ملحوظة:
●  تأكــد مــن إغــالق نوافــذ الســيارة وفتحــة 

الغســيل  قبــل  كامــل  بشــكل  الســقف 
للســيارة. األوتوماتيكــي 

●  قــم بطــي مرايــا الرؤيــة اخللفيــة لتجنــب 

حــدوث ضــرر لهــا.
جهــاز  مشــغل  إخطــار  األفضــل  مــن    ●

تنظيــف الســيارة بــأي أجــزاء ملحقــة 
خلفــي  جنــاح  مثــل  بالســيارة  مثبتــة 
هوائــي  أو  الســيارة  ســقف  شــبكة  أو 

ذلــك. إلــى  ومــا  الراديــو 

ملحوظة:

●  عنــد التنظيــف، جتنــب وضــع رشــاش 

علــى منفــذ الهــواء لغســله. قــد يدخــل 
ــوب  ــواء بجــوار أنب ــى مرشــح اله ــاء إل امل
املــاء،  املحــرك  امتــص  وإذا  املدخــل. 

ألضــرار. املحــرك  ســيتعرض 

تنبيه:
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خطوات تنظيف السيارة يدوًيا:
1- قــم مبســح األتربــة مبــاء كايف وتخلــص 

منهــا بقدر املســتطاع.
2- اســتخدم قطعــة إســفنج ناعمــة أو 
خرقــة أو فرشــاة خاصــة لتنظيــف 
أعلــى  مــن  بلطــف  الســيارة  ســطح 
ألســفل بدايــة مــن الســقف واســتخدم 
املنظــف مــع البقــع العنيــدة فحســب.

3- قــم بغســل قطعــة اإلســفنج أو اخلرقــة 
فــور االنتهــاء من اســتخدامها.

4- قــم بتنظيــف العجــالت والعتبــات ومــا 
ــن األفضــل اســتخدام  ــك. وم ــى ذل إل
قطعــة إســفنج أخــرى لتنظيــف هــذه 

األماكــن.
غســل  يف  الطاهــر  املــاء  اســتخدم   -5
الســيارة بشــكل كامــل بعــد تنظيفهــا. 
ــة مــن  ومــن األفضــل اســتخدام قطع
ملســح  ناعمــة  منشــفة  أو  الشــمواة 

الســيارة.

معدات التنظيف بالضغط العالي
ينبغــي االلتــزام الصــارم بتعليمــات تشــغيل 
معــدات التنظيــف بالضغــط العالــي، خاصــة 
املتعلقــة بالضغــط ومســافة احلقــن. ويحظــر 
أن  ميكــن  وال  نفــاث.  ضاغــط  اســتخدام 
ــة. ــاء عــن 60˚ مئوي ترتفــع درجــة حــرارة امل

مبســافة  احتفــظ  الســيارة،  تضــرر  وملنــع 
ــًدا عــن جســم الســيارة واألجــزاء  ــة بعي كافي
االحتفــاظ  كذلــك  وينبغــي  البالســتيكية. 
املصــدات  تنظيــف  عنــد  كافيــة  مبســافة 

الســيارة. بجســم 
يف  النفــاث  الضاغــط  اســتخدام  ويحظــر 
مســافة  مــع  فحتــى  اإلطــارات.  تنظيــف 
احلقــن األبعــد وزمــن احلقــن األقصــر قــد 

إصابــات. حتــدث 

●  يحظــر تنظيــف الســيارة حتــت أشــعة 

القويــة. الشــمس 
●  إذا مت اســتخدام خرطــوم يف تنظيــف 

الســيارة، ال توجــه فوهتــه مباشــرة نحــو 
أو  البــاب  شــقوق  أو  الســيارة  أقفــال 
شــقوق صفيحــة الغطــاء أو أي أجــزاء 
أخــرى وإال مــن املمكــن أن تتجمــد يف 

الطقــس البــارد. 
أثنــاء  اإلشــعال  مفتــاح  إيقــاف  يجــب    ●

الســيارة. تنظيــف 
األرضيــات  تنظيــف  أثنــاء  احتــرس    ●

الرفــارف  مــن  الســفلى  اجلوانــب  أو 
)غطــاء العجلــة( وأغطيــة مركــز العجلــة 
حتــى ال تتعــرض يديــك للخــدش بســبب 

احلــادة. املعدنيــة  األطــراف 

ملحوظة:
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التشميع
طــالء  اجليــدة  التشــميع  عمليــة  حتفــظ 
وتقلــل  البيئيــة  التأثيــرات  مــن  الســيارة 
مــن آثــار االحتــكاكات البســيطة يف جســم 

الســيارة.
وقــم فــورًا بوضــع املــادة احلافظــة اجلامــدة 
جســم  علــى  املــاء  ينــزل  عندمــا  للشــمع 
الســيارة وال تضــع املزيــد. وإذا مت اســتخدام 
املــادة احلافظــة بشــكل منتظــم، يوصــى بعمــل 

حمايــة بطبقــة شــمع مرتــني يف العــام.
ويتعــني تشــميع جســم الســيارة بعــد أن تكــون 
درجــة حرارتهــا منخفضــة )أقــل مــن درجــة 

حــرارة جســم اإلنســان( بعــد الغســيل.

التلميع 
نحتــاج لصقــل وتلميــع جســم الســيارة عندمــا 
تبهــت ألــوان الطــالء وال ميكــن احلفــاظ علــى 
التشــميع.  مــواد  بواســطة  اللمعــان  درجــة 
ــة  ــى تركيب ــع عل ــادة التلمي ــوي م ــم حتت وإذا ل
حافظــة، يجــب تشــميع جســم الســيارة بعــد 

ذلــك.
القابلــة  غيــر  األجــزاء  معاجلــة  ميكــن  وال 
للتلميــع واألجــزاء البالســتيكية باســتخدام 

مــادة التلميــع أو شــمع صلــب.

أضرار طالء السيارة
البســيطة  الطــالء  أضــرار  تغطيــة  يجــب 
االحتــكاكات  أو  اخلــدوش  مثــل  بالســيارة 
الســيارة  آثــار احلصــى بواســطة طــالء  أو 
للصــدأ،  تعرضــت  وإذا  تصــدأ.  أن  قبــل 
يرجــى تنظيفهــا بشــكل كامــل، ثــم اســتخدام 
بطانــة دهــان مانــع للتــآكل علــى املوضــع ثــم 

الطــالء.  اســتكمال 
ويجــب تنفيــذ هــذه األعمــال يف مركــز خدمــة 

.JAC بعــد البيــع املعتمــد مــن شــركة

●  يوصى بتشــميع جســم الســيارة اجلديدة 

بعد 6 شــهور من اســتخدامها.

ملحوظة:

نافــذة  بالقــرب مــن  الفوهــة  ال تضــع    ●

الســيارة. وإذا قربــت الفوهــة بالقــرب 
مــن النافــذة، قــد يتســرب املــاء املندفــع 

إلــى داخــل الســيارة.
نظــام  مــن  بالقــرب  الفوهــة  تضــع  ال    ●

التعليــق. ونتيجــة لضغــط املــاء املرتفــع، 
قــد  منــه  بالقــرب  الفوهــة  وضعــت  إذا 
للتلــف. التعليــق  بعــض أجــزاء  تتعــرض 

ملحوظة:
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زجاج النوافذ
مــن األفضــل إزالــة الثلــج علــى زجــاج النوافــذ 

ومرايــا الرؤيــة اخللفيــة يدوًيــا.
وقــم بإزالــة الثلــج علــى النوافــذ ومرايــا الرؤية 
بالســتيكية  ســكينة  باســتخدام  اخللفيــة 
مذيبــة  مــادة  اســتخدام  ويضمــن  ناعمــة. 

للثلــج حتقيــق نتيجــة أفضــل.
وعنــد اســتخدام ســكينة البالســتيك، ال تقــم 
باخلــدش جيئــة وذهابًــا، بــل قــم بالتحريــك 

يف اجتــاه واحــد.
ويحظــر اســتخدام املــاء الســاخن يف إزالــة 
ــة  ــا الرؤي ــى الزجــاج ومراي ــج عل اجلليــد والثل
اخللفيــة وإال فقــد يتعــرض الزجــاج للتشــقق.

وميكــن إزالــة املطــاط أو الزيــت أو الشــحم أو 
بقايــا الســليكون باســتخدام مطهــر زجــاج أو 

مــادة الســليكون.
ــر  كمــا ميكــن مســح الشــمع باســتخدام مطه
يرجــى  املعلومــات  مــن  وملزيــد  خــاص. 
استشــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد 
مــن JAC. ويجــب كذلــك تنظيــف الســطح 

دوري. بشــكل  النوافــذ  لزجــاج  الداخلــي 
وال تســتخدم قطــع مــن اجللــد خاصــة مبســح 
الطــالء يف تنظيــف زجــاج الســيارة، ألن بقايــا 

الشــمع قــد تــؤدي جلــرح الزجــاج.
علــى  التســخني  ســلك  يتعــرض  ال  وحتــى 
الزجــاج اخللفــي للتلــف، ال تضــع أي مــادة 

التســخني. ســلك  علــى 

الحــواف المطاطيــة لألبــواب وحقيبــة 
الســيارة والســقف والنوافــذ

بشــكل دوري قــم باســتخدام مــادة لصيانــة 
املطــاط )مثــالً احلقــن بالســليكون( ملعاجلــة 
احلــواف املطاطيــة. ويســمح ذلــك باحلفــاظ 
ــك  ــره، لذل ــة عم ــة املطــاط وإطال ــى مرون عل
لــه.  تأثيــر  بأفضــل  االســتفادة  ميكــن 
ــا ذلــك مــن جتنــب  وباإلضافــة لذلــك، ميكنن
ومينــع  املطاطيــة  للحــواف  املبكــر  التــآكل 
ــاب  ــى قــوة إلغــالق الب التســرب ويحقــق أعل
يف  حتــى  للتجمــد  يتعــرض  أن  ميكــن  وال 

الشــتاء.

مصد الباب
بشــكل دوري اســتخدم الشــحم علــى قضيــب 
ذراع مصــد البــاب، لتشــحيم مصــد البــاب 
ومنــع االحتــكاك، واألصــوات الشــاذة والتآكل 

ويطيــل عمــر مصــد البــاب.

العجالت
ينبغــي تنظيــف مركــز ولوحــة كســوة العجلــة 
ــل  ــق الفرام ــع عوال ــاء غســيل الســيارة ملن أثن
املتناثــرة  األمــالح  أو  األتربــة  أو  الناعمــة 
تنظيــف  وميكــن  عليهــا.  التصلــب  مــن 
العوالــق الناعمــة للفرامــل باســتخدام الغبــار 

الصناعــي. 
ــة مــن الطــالء  ــم بإصــالح األجــزاء التالف وق

ــل أن تصــدأ. قب
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صيانة جنوط السيارة
اســتخدم قطعــة إســفنج مــع مــادة تنظيــف 
ــه مــن  ــع ســريًعا. وألن ــدة يف مســح البق محاي
الســهل أن تتعــرض اجلنــوط للخــدش، يرجــى 
ــى  ــوي عل ــف حتت ــادة تنظي عــدم اســتخدام م

فرشــاة كاشــطة وحــادة يف التنظيــف.
بالبخــار  اجلنــوط  هــذه  تنظيــف  ويحظــر 
بشــكل  الدافــئ  املــاء  اســتخدام  وجتنــب 
مباشــر علــى العجــالت ملنــع فقــدان بريــق 

اجلنــوط.

شاسيه السيارة 
مت بالفعــل إجــراء معاجلــة خاصــة ألســفل 
ــب أضــرار  ــه ال ميكــن جتن ــر إن الســيارة، غي
ويوصــى  القيــادة.  عنــد  احلمايــة  طبقــة 
بالفحــص الــدوري ألســفل الســيارة وطبقــة 
عنــد  باإلصــالح  وقــم  الشاســيه.  حمايــة 
الضــرورة. ويجــب تنفيــذ أعمــال اإلصــالح 
وإجــراءات احلمايــة األخــرى بواســطة مركــز 

.JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

وامللــح  والثلــج  الرطوبــة  مــن  احتــرس    ●

املتناثــر فقــد تؤثــر علــى الفرامــل عنــد 
العجــالت! تنظيــف 

ملحوظة:

إضافيــة  طبقــة  اســتخدام  يحظــر    ●

مــواد  اســتخدم  أو  الشاســيه  حلمايــة 
صــوت  كامت  ألنبــوب  للتــآكل  مانعــة 
املنظــف  أو  العــادم  أنبــوب  أو  العــادم 
احلفــاز أو الــدرع احلــراري. وعنــد إدارة 
الســيارة، قــد تســبب هــذه املــواد حريــق.

ملحوظة:

تحذير:
األقصــى  احلــد  جتــاوز  يحظــر    ●

إلجمالــي احلمــل واحلمــل األمامــي 
واخللفــي املذكــور يف دليــل املســتخدم، 
ألن زيــادة األحمــال قــد تــؤدي إلــى 
انكســار النابــض احللزونــي اخللفــي. 
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الصيانة الداخلية للسيارة
األجزاء البالستيكية ولوحة العدادات 

والجلد الصناعي
باســتخدام  األجــزاء  هــذه  تنظيــف  ميكــن 
األثــر  يكــن  لــم  وإذا  مبللــة.  قمــاش  قطعــة 
ــا، يوصــى باســتخدام مطهــر بالســتيكي  كافًي
خالــي مــن املــواد املذابــة ومــادة للصيانــة. 
ــى مــواد  ــوي عل ــذي يحت ــؤدي املطهــر ال قــد ي

مذابــة إلــى تــآكل األجــزاء.

المواد المزخرفة الداخلية بالسيارة 
والفرش

الداخليــة  املزخرفــة  املــواد  بتنظيــف  قــم 
واحلقيبــة  األبــواب  وفــرش  بالســيارة 
أو  خــاص  مطهــر  باســتخدام  والســقف 

ناعمــة. وفرشــاة  بالفــوم  التجفيــف 

المقاعد الجلدية *
يتعــني عــدم تعريــض املقاعــد اجللدية ألشــعة 
ــة وإال ســوف  ــرات طويل ــة لفت الشــمس القوي

يبهــت اجللــد.
وشــمع  مذابــة  مــواد  اســتخدام  ويحظــر 
مطهــرة  ومــواد  األحذيــة  وملمــع  األرضيــة 
وأي مــواد مشــابهة يف معاجلــة اجللــد حتــت 
أي ظــرف. ولتجنــب حــدوث أضــرار، اذهــب 
إلــى محطــات الصيانــة املتخصصــة لتنظيــف 

البقــع العنيــدة.
اجللديــة  املقاعــد  بصيانــة  وننصحــك 
باســتخدام مــادة خاصــة للجلــد مرتــني يف 

الطبيعيــة. اخلدمــة  ظــروف  يف  العــام 
قمــاش  قطعــة  اســتخدام  ميكنــك  كمــا 

ــد. واســتخدم  ــة يف تنظيــف ســطح اجلل مبلل
الصابــون الســائل الناعــم يف تنظيــف األماكن 
شــديدة االتســاخ. وتوخــي احلــذر وال تســمح 
ــر غــرز اخلياطــة. واســتخدم  بنفــاذ املــاء عب
قطعــة قمــاش جافــة ناعمــة يف التجفيــف 

بعــد االنتهــاء مــن التنظيــف.

 
حزام األمان

يتعــني املحافظــة علــى نظافــة حــزام األمــان. 
فــإذا اتســخ حــزام األمــان، قد تتأثــر وظيفته.

املتســخة  األمــان  أحزمــة  تنظيــف  وميكــن 
بواســطة الصابــون الســائل الناعــم، وال يجــب 
فكــه مــن الســيارة. وميكــن لف أحزمــة األمان 

األوتوماتيكيــة بعــد أن جتــف بالكامــل.

املــاء  مــن  الكثيــر  تركــز  يســبب  قــد    ●

علــى ســطح املقعــد يف تيبــس اجللــد 
وانكماشــه.

ملحوظة:

علــى  يحتــوي  مطهــر  تســتخدم  ال    ●

ــف أســطح لوحــة  ــة يف تنظي مــواد مذاب
الهوائيــة. الوســادة  ووحــدة  العــدادات 

●  يــؤدي املطهــر الــذي يحتــوي علــى مــواد 

ــى حــدوث نفــاذ يف األســطح.  ــة إل مذاب
وعندمــا تنطلــق الوســادة الهوائيــة، مثــل 
املفكوكــة  البالســتيكية  األجــزاء  هــذه 

ــات. قــد تســبب إصاب

ملحوظة:
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العناية المانعة للصدأ
تســتخدم ســيارتك تصميــم متطــور ومصنعــة 
بشــكل فنــي ملنــع الصــدأ. ومــع ذلــك، هــذا 
مجــرد جــزء مــن العمــل. وملنــع الســيارة مــن 
الصــدأ علــى املــدى البعيــد، هنــاك حاجــة 

لتعاونــك ومســاعدتك.

األسباب الشائعة للصدأ
يتجمــع امللــح واألتربــة والرطوبــة على األرض 

أســفل السيارة. 
ويــؤدي خــدش الطــالء اخلارجــي أو تــآكل 
الطبقــة اخلارجيــة الواقيــة بســبب احلصــى 
والنتــؤات  واالحتــكاكات  الرمــل  وحبيبــات 
الصغيــرة إلــى فقــدان املعــدن للحمايــة ممــا 

يعرضــه للهــواء وبالتالــي الصــدأ.

األماكن سهلة التعرض للصدأ
ــرض  ــة يســهل أن تتع ــش يف بيئ ــت تعي إذا كن
فيهــا الســيارة للصــدأ، مــن األهميــة البالغــة 
ومــن  للصــدأ.  مانعــة  إجــراءات  اتخــاذ 
األســباب املســرعة للصــدأ امللــح املنثــور علــى 

األرض واألتربــة واملــواد الكيميائيــة وهــواء 
البحــر وامللوثــات الصناعيــة.

منع الصدأ
احلفاظ على نظافة السيارة

تعتبــر الطريقــة املثلــى ملنــع الصــدأ احلفــاظ 
ــواد  ــن امل ــص م ــة الســيارة والتخل ــى نظاف عل
جــًدا  املهــم  ومــن  الصــدأ.  تســبب  التــي 

املحافظــة علــى أســفل الســيارة نظيًفــا.
ــل  ــا جتع ــم فيه ــي تقي ــة الت ــت املنطق وإذا كان
وجــود  مثــل  بســهولة  تتعــرض  ســيارتك 
الطــرق امللحيــة أو ســاحل البحــر أو منطقــة 
أو  امللوثــات الصناعيــة  ترتفــع فيهــا نســب 
األمطــار احلامضيــة وخالفــه، ينبغــي عليــك 
زيــادة االهتمــام باإلجــراءات املانعــة للصــدأ. 
وخــالل الشــتاء، قــم بتنظيــف أســفل الســيارة 
ــف أســفل  ــن تنظي ــد م ــرة يف الشــهر، وتأك م

ــاء الشــتاء. ــد انته الســيارة بع
يرجــى  الســيارة،  أســفل  تنظيــف  وعنــد 
باحلمايــة  اخلاصــة  األجــزاء  مراعــاة 
الصعــب مــن  التــي  واملواضــع  الوحــل  مــن 

بغــرض  األمــان  بفــك أحزمــة  تقــم  ال    ●

لتنظيــف. ا
كيميائيــة  تنظيــف  مــادة  تســتخدم  ال    ●

يف تنظيــف أحزمــة األمــان، ألن املــادة 
القمــاش.  علــى  تؤثــر  قــد  الكيميائيــة 
تعريــض  يجــب  ال  الوقــت،  نفــس  ويف 
للتــآكل. يــؤدي  لســائل  األمــان  أحزمــة 

ــدوري حلــزام األمــان.  ●  قــم بالفحــص ال

األمــان  حــزام  أقمشــة  وجــدت  وإذا 
الســحاب  أو  املوصلــة  األجــزاء  أو 
تالفــة،  القفــل  أداة  أو  األوتوماتيكــي 
مــن الضــروري الذهــاب ملركــز خدمــة 
بعــد البيــع املعتمــد مــن JAC الســتبدال 

املعيــب. األمــان  حــزام 

ملحوظة:
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مالحظتهــا خــارج الســيارة. وللتخلــص مــن 
البقــع، ميكنــك فقــط ترطيــب الوحــل املتراكــم 
بــدالً مــن غســله والتخلــص منــه بالكامــل ممــا 
ويعتبــر  الصــدأ وال مينعــه.  مــن  يزيــد  قــد 
اســتخدام املــاء والبخــار بضغــط مرتفــع مــن 
إزالــة  يف  خــاص  بشــكل  الفعالــة  الوســائل 

الوحــل املتراكــم واملــواد املســببة للصــدأ.
وعنــد تنظيــف ألواح الباب الســفلية، يجب فتح 
ثقــوب الصــرف بالبــاب واحلــواف حتــى يتــم 
التخلــص مــن الرطوبــة ومينع الصــدأ الداخلي.

االحتفاظ باجلراج جاًفا
عالــي  جــراج  يف  الســيارة  بإيقــاف  تقــم  ال 
التهويــة. حيــث يســهل أن  الرطوبــة وســيئ 
تتعــرض الســيارة للصــدأ يف هــذه الظــروف.

وإذا مت تنظيــف الســيارة يف اجلــراج أو تدخــل 
ســيارة مشــبعة بالرطوبــة أو الثلــج أو اجلليــد 
أو الوحــل إلــى اجلــراج، ســتتعرض الســيارة 
وبعــض األجــزاء للصــدأ مــا لــم تتعــرض لتهوية 
كافيــة والتخلــص مــن الرطوبــة بشــكل كامــل.

املحافظة على سطح الطالء 
والزخارف يف وضع جيد

ينبغــي تغطيــة اخلدوش أو الكســور يف ســطح 
الطــالء فــورًا بطــالء ورنيــش لتقليــل احتمــال 
ــة انكشــاف طبقــة املعــدن،  الصــدأ. ويف حال
ننصحــك بالذهــاب إلــى ورشــة متخصصــة 
يف إصــالح جســم الســيارة وطــالء الســطح.

صيانة السيارة الداخلية
قــد تتجمــع الرطوبــة أســفل األرضيــة وفــرش 
الســيارة ممــا يســبب صــدأ األرضيــة. ويجــب 
بشــكل دوري فحــص فــرش الســيارة والتأكــد 
ــاه بشــكل خــاص  مــن جفافــه. وينبغــي االنتب
عنــد نقــل األســمدة أو مــواد التنظيــف أو 

املــواد الكيميائيــة يف ســيارتك.
ويرجــى اســتخدام احلاويــات املناســبة لنقــل 
هــذه املــواد. وإن تســربت هــذه املــواد، قــم 

بغســلها باملــاء وجتفيفهــا بشــكل كامــل.
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تنظيــف والمعالجــة المانعــة للتــآكل 
لمقصــورة المحــرك

واملــواد  الشــجر  أوراق  مــن  بالتخلــص  قــم 
املتنوعــة التــي قــد تســقط يف خــزان احلــوض 
يف احلافــة الســفلية مــن الزجــاج األمامــي. 
مخــرج  انســداد  جتنــب  ميكــن  وبالتالــي، 
إلــى  الغريبــة  املــواد  دخــول  ومتنــع  املــاء، 
داخــل الســيارة عبــر أجــزاء التهويــة اخلاصــة 

الهــواء. مبكيــف 
علــى  للتــآكل  املانعــة  املعاجلــة  تنفيــذ  يتــم 

املحــرك  ملقصــورة  اخلارجيــة  األســطح 
املصنــع.  يف  الطاقــة  ومجموعــة 

ويف حالــة اســتخدام ملــح ملنــع التجمــد يف 
مقصــورة  تنظيــف  ينبغــي  الشــتاء،  فصــل 
ثــم  احلــوض  وخــزان  بالكامــل  املحــرك 
تنفيــذ املعاجلــة املانعــة للتــآكل ملنــع تأثيــر 
التــآكل للملــح. ويجــب إيقــاف تشــغيل مفتــاح 
ــل تنظيــف املحــرك. كمــا يجــب  اإلشــعال قب
عــدم توجيــه املــاء مباشــرة نحــو املصابيــح 

األماميــة.
ــة مــن الشــحم  وإذا مت اســتخدام مــادة مذيب
يف تنظيــف مقصــورة املحــرك أو املحــرك، 
للتــآكل  املانعــة  الطبقــة  تنظيــف  ســيتم 
باملحــرك. ولذلــك، يجــب التأكــد مــن تنفيــذ 
املعاجلــة املانعــة للتــآكل علــى جميــع األســطح 
يف  واملجموعــة  واملوصــالت  والتجاويــف 
لديهــا  تتكــون  بالتالــي  املحــرك  مقصــورة 
مقاومــة فعالــة ضــد التــآكل. وينطبــق نفــس 
املتطلــب علــى اســتبدال أجــزاء املجموعــة 

حيــث تتطلــب معاجلــة مانعــة للتــآكل.
ويقــدم مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 

JAC مطهــر ومــادة مانعــة للتــآكل يوصــي 
بهــا املصنعــني ومت تركيــب املعــدات املطلوبــة. 
وعنــد تنفيــذ عمليــات مثــل فحــص ومــلء 
مقصــورة  أو  املحــرك  يف  التشــغيل  ســائل 
املحــرك، قــد حتــدث إصابــات بحــروق أو 
إصابــات أخــرى، كمــا توجــد إمكانيــة ملخاطــر 
احلــوادث واحلرائــق. تأكــد مــن عــدم اخللــط 
ــد حتــدث  ــلء وإال فق بــني الســوائل أثنــاء امل

ــة. أعطــال بالغ

●  قبــل إصــالح وصيانــة األجــزاء اخلاصــة 

مراعــاة  يرجــى  املحــرك،  مبقصــورة 
التعليمــات املتنوعــة املذكــورة يف هــذا 

الفصــل.
وألغــراض الســالمة، قــم بإخــراج مفتاح 
احلــوض.  خــزان  ملــس  قبــل  اإلشــعال 
وإال فقــد تلمــس املســاحات وقــد تؤذيــك 

حركتهــا.

ملحوظة:
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● عنــد تنظيــف املحــرك، ســوف تتســرب 

رواســب البنزيــن والشــحم وزيــت املحــرك. 
ومــن الضــروري اســتخدام عــازل للغــاز 
واملــاء لتنظيــف املاء امللــوث. ولذلك، ميكن 
تنظيــف املحــرك فقــط يف مركــز خدمــة 
بعــد البيــع أو محطــة اخلدمــة باســتخدام 

كامــل املعــدات.
● الكتشــاف التســربات يف الوقــت املناســب، 

أســفل  لــألرض  الــدوري  بالفحــص  قــم 
الســيارة، وإذا وجــدت ســائل علــى األرض، 
قــم بزيــارة مركــز خدمة بعــد البيع املعتمد 

مــن JAC إلجــراء الفحــص.

تحذير:تنبيه:
مــن  الســيارة  عمليــة صيانــة  تعتبــر    ●

األمــور اخلطيــرة. فعنــد عمــل بعــض 
حتــدث  قــد  الصيانــة،  إجــراءات 
إصابــات بالغــة، لذلــك، إذا كنــت تفتقــد 
للمعرفــة واخلبــرة الكافيــة بالصيانة أو 
ــدات املناســبة،  ــك األدوات واملع ال متتل
يجــب إجــراء هــذه العمليــات بواســطة 
ــع املعتمــد مــن  ــد البي ــز خدمــة بع مرك

.JAC شــركة
غطــاء  أســفل  العمــل  فــإن  كذلــك    ●

املحــرك ميثــل خطــورة بالغــة أثناء عمل 
املحــرك، خاصــة، عندمــا ترتــدي حلــي 
األمــر  يكــون  أو مالبــس فضفاضــة، 
ــد  ــات ق ــر خطــورة، ألن هــذه املكون أكث
األجــزاء  بواســطة  للســحب  تتعــرض 
مــن  كان  إذا  ولذلــك،  تــدور.  التــي 
الــالزم العمــل أســفل غطــاء املحــرك 
أثنــاء دوران املحــرك، تأكــد مــن خلــع 
أي حلــي )خاصــة اخلــوامت واألســاور 

والســاعات والقــالدات( ورابطــة العنــق 
والوشــاح وكذلــك املالبــس الفضفاضــة 
قبــل االقتــراب مــن املحــرك أو مروحــة 

التبريــد.
ينبغــي توجيــه اهتمــام خــاص عنــد    ●

وإذا  املحــرك.  مقصــورة  يف  العمــل 
تســرب  أو  بخــار  تصاعــد  الحظــت 
ســائل التبريــد، ال تفتــح غطــاء املحــرك 
ــأي عمــل يف املحــرك.  ــوم ب ــًدا أو تق أب
جتنــب اإلصابــة بحــروق! ال تقم بالعمل 
حتــى تتأكــد مــن عدم تصاعــد أي بخار 
أو تســرب ســائل التبريــد وانتظــر حتــى 

ــرد املحــرك بشــكل كامــل. يب
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زيت المحرك
اختيار زيت املحرك

يلعــب زيــت املحــرك دورًا مهًمــا يف أداء وعمــر 
اســتخدام  الضــروري  مــن  لذلــك  املحــرك، 
زيــت محــرك فائــق اجلــودة والنقاء. وبالنســبة 
لســيارتك، ننصحــك بصــدق باســتخدام زيــت 
مصنــع  بواســطة  املنتــج  األصلــي  املحــرك 

 .JAC
ويجــب دائًمــا اســتخدام زيــت املحــرك الــذي 
ــارة »توافــق اجلــودة  ــز بعب ــود املمي ــر الوق يوف
 SL )املعهــد األمريكــي للبتــرول( API معيــار
أو أعلــى«. ويســاعد زيــت الوقــود مــن هــذا 
النــوع يف تقليــل اســتهالك الوقــود باملحــرك.

ويعــد زيــت محــرك G01 مــن املنتجــات عاليــة 
الكفــاءة واملوفــرة للطاقــة، ونــال هــذا الزيــت 
للبتــرول  األمريكــي  املعهــد  معاييــر  شــهادة 
وكذلــك   3-ILSAC GF ومعاييــر   ،API
ويتمتــع   .JAC بشــركة  اخلاصــة  املعاييــر 
زيــت املحــرك G01 بتأثيــر فائــق يف توفيــر 
الطاقــة، وهــو مــا ميكــن مــن خفــض معامــل 
االحتــكاك بشــكل هائــل، ويحســن مــن الفقــد 

اســتهالك  ويحســن  للمحــرك،  امليكانيكــي 
الزيــت  يتميــز  كمــا  كبيــر.  بشــكل  الوقــود 
بدرجــة نظافــة عاليــة وقابلية عالية للتشــتت، 
وهــو مــا مينــع مــن تكويــن رواســب الكربــون 
وطبقــة طــالء والوحــل ويحافــظ علــى نظافــة 
املحــرك وكفاءتــه العاليــة. ويصلــح اســتخدام 
زيــت املحــرك G01 لفصــول الســنة األربعــة، 
ويتوافــق مــع درجــات احلــرارة التــي تتجــاوز 
وثبــات  بجــودة  يتمتــع  كمــا  مئويــة.   ˚30-
عالــي، وجتــاوز اختبــارات التشــغيل الدقيقــة، 
ويوفــر فتــرة اســتبدال طويلــة، كمــا يســتخدم 
زيــت خــاص يتمتــع بفعاليــة عاليــة وتوفيــر 
ــركاب  ــع ســيارات JAC لل ــة خاصــة م للطاق
ممــا يضمــن عمــل املحــرك بفعاليــة وعلــى 

نحــو مســتقر.

فحص مستوى الزيت

ــت.  ــي أن يســتهلك املحــرك الزي ــن الطبيع م
أن  الطبيعــي  مــن  الوطنيــة،  املعاييــر  وفــق 
الوقــود   – الزيــت  اســتهالك  درجــة  تكــون 
يجــب  ولذلــك،  باملحــرك يف حــدود %0,3. 
دوري،  بشــكل  الزيــت  مســتوى  فحــص 
ويفضــل قبــل كل عمليــة ملــلء الزيــت والقيــادة 

طويلــة. ملســافات 
أن  يجــب  دقيقــة،  قــراءة  علــى  وللحصــول 

أوالً. الزيــت  يبــرد 
وبالنســبة ملوضــع عصــا قيــاس الزيــت، راجــع 

الشــكل اخلــاص مبقصــورة املحــرك.
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وعنــد فحــص مســتوى الزيــت، يجــب إيقــاف 
الســيارة بشــكل أفقــي. وبعــد إيقــاف تشــغيل 
املحــرك، انتظــر لبضع دقائــق )نحو 5 دقائق( 

حتــى يعــود الزيــت إلــى حــوض الزيــت. 
ثــم قــم بإخــراج عصــا قيــاس الزيــت، وقــم 
ــة،  ــاش نظيف ــة قم مبســحها باســتخدام قطع
وأعــد إدخالهــا يف الفتحــة حتــى تعــود إلــى 
وضعهــا األصلــي. ثــم اســحبها مــرة أخــرى 

واقــرأ موضــع مســتوى الزيــت.
ويجب أن يكون مســتوى الزيت بني العالمتني 
ــاس. وإذا انخفــض مســتوى  ــى عصــا القي عل
الزيــت عــن احلــد األدنــى )MIN(، يجــب 
ــى  ــة املناســبة حت ــق الكمي ــت وف ــزود بالزي الت
يعــود مســتوى الزيــت إلــى نطاقــه الطبيعــي، 

.)MINو MAX( بــني احلديــن

إضافة زيت املحرك

إذا كان مســتوى الزيــت قريــب أو دون عالمــة 
MIN، قــم بإضافــة زيــت املحــرك يف الوقــت 

املناسب.
وحتــت أي ظــرف، يجــب أال يتجــاوز مســتوى 
الزيــت نقطــة العالمــة، وإال ســوف ميتــص 
الزيــت عبــر فتحــة العمــود املرفقــي ويصــرف 

عبــر نظــام العــادم. 
احلفــاز  املحــول  يف  الزيــت  يحتــرق  وقــد 

لتعطلــه. ويــؤدي 
وبعــد مــلء الزيــت، ينبغــي إغــالق فتحــة املــلء 
بحــذر ودفــع عصــا قيــاس الزيــت لتغطيــة 
الغطــاء وإال قــد يتدفــق زيــت املحــرك عندمــا 

يعمــل املحــرك.

●  يرجــى مراعــاة تعليمــات الســالمة عنــد 

عمــل املحــرك أو العمــل يف مقصــورة 
املحــرك.

علــى  يســقط  املحــرك  زيــت  تــدع  ال 
األجــزاء  خاصــة  الســيارة،  أجــزاء 
الســاخنة باملحــرك – حيــث قــد تتعرض 

االحتــراق. خلطــر 

ملحوظة:
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استبدال زيت املحرك
خــالل  املحــرك  زيــت  اســتبدال  ينبغــي 
الفتــرات الزمنيــة املذكــورة يف خطة الصيانة. 
وننصحــك بزيــارة مركــز خدمــة بعــد البيــع 

الزيــت. مــن JAC الســتبدال  املعتمــد 

سائل تبريد المحرك

الرتفــاع  نتيجــة  الســيارة  تعطــل  حالــة  يف 
درجــة حــرارة املحــرك »ارتفــاع درجــة حــرارة 
املحــرك«. يحظــر اســتخدام محلــول ســائل 
تبريــد ذو درجــة تركيــز تتجــاوز 60% وأقــل 
مــن 35%، فقــد يــؤدي ألضــرار بنظــام تبريــد 
ســائل  تغييــر  أو  إضافــة  عنــد  املحــرك، 
يتعــني  التاليــة  القائمــة  وبحســب  التبريــد، 
اختيــار الســائل ذو درجــة التركيــز املناســبة:

ــول فصــل الشــتاء، يرجــى فحــص  ــد حل وعن
ــد، وبحســب الظــروف  مســتوى ســائل التبري
البيئيــة املختلفــة، يتــم ضبــط الســائل حســب 
اجلــدول الســابق، وينصــح باســتخدام ســائل 
بعــد  خدمــة  مركــز  مــن  املعتمــد  التبريــد 
البيــع املعتمــد مــن شــركة JAC. ويف حالــة 
ــزم  ــد املناســب، ال يل اســتخدام ســائل التبري
إضافــة مــادة مثبطــة أو مــادة مضافــة والتــي 
تفيــد يف حتســني أداء نظــام التبريــد، حيــث 

ــات ضــارة للنظــام. إن هــذه التركيب

زيــت  بصــرف  تقــم  ال  وقــت،  أي  يف    ●

علــى  أو  املجــاري  ميــاه  يف  املحــرك 
األرض.

تنبيه:

قــم  املحــرك،  زيــت  يــدك  ملســت  إذا    ●

كامــل. بشــكل  بغســلها 
قبــل صــرف زيــت املحــرك القــدمي وفــق 
ــه يف مــكان  الطــرق املحــددة، احتفــظ ب
آمــن ملنــع األطفــال مــن االقتــراب منــه.

ملحوظة:

نقطة مانع
)%( التجمد

نقطة التجمد
)مئوية ˚(

35 15-

40 25-

50 35-

55 45-
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اخلزان اإلضايف
مقصــورة  داخــل  اإلضــايف  اخلــزان  يوجــد 
املحــرك جهــة الراكــب األمامــي، وللتعــرف 
مراجعــة  يرجــى  الدقيــق،  املوضــع  علــى 

املحــرك. مبقصــورة  اخلــاص  الشــكل 

تحذير:
ســاخًنا،  يكــون  املحــرك  إن  حيــث    ●

يحظــر إضافــة ســائل تبريــد املحــرك، 
ــرد  ــد أن يب ــة الســائل بع ويتعــني إضاف
املحــرك، وإال قــد حتــدث أضــرار بالغــة 

للمحــرك.
●  اســتخدم نفــس نــوع الســائل املضــاد 

ألن  ممكــن.  قــدر  أكبــر  للتجمــد 
تركيبــات األنــواع املختلفــة مــن الســائل 
املضــاد للتجمــد تختلــف إلــى حــد مــا. 
وإذا اســتخدمت أنــواع مختلفــة، قــد 
حتــدث تفاعــالت كيميائيــة بــني املــواد 
املضافــة املتنوعــة ممــا يتســبب يف تلف 

هــذه املــواد.
ــن  ــذاب م ــر امل ــد غي ــد ســائل التبري ●  يع

القابلــة لالشــتعال، ويف حالــة  املــواد 
ــع  ــادم قــد يندل ــوب الع ــى أنب تســربه إل

حريــق.
●  ال يســمح بإضافــة أي إضافــات أخــرى 

ــف  ــد يضع ــد، وإال ق ــى ســائل التبري إل
بشــدة األداء املانــع للتــآكل، ممــا يســبب 
تــآكل أجــزاء بنظــام التبريــد وفقــدان 
ســائل التبريــد وحــدوث أضــرار بالغــة 

باملحــرك.
●  يف الظــروف الطارئــة، ميكــن إضافــة 

املــاء البــارد إلــى نظــام التبريــد حتــى 
تقــود ســيارتك إلــى ورشــة الصيانــة. 
املؤهــل  بالفنــي  االتصــال  ويرجــى 
احلاصــل علــى التدريــب املتخصــص 

قبــل فحــص النظــام.
الصحيــح  غيــر  االســتخدام  يــؤدي    ●

ملخفــف ســائل التبريــد لفتــرة طويلــة 
إلــى أعطــال باملحــرك نتيجــة للتــآكل أو 

الســخونة الزائــدة أو التجمــد.
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إضافة سائل تبريد املحرك
يف حالــة اســتمر ســائل التبريــد دون عالمــة 
مســتوى احلــد األدنــى )L(، يتعــني إضافــة 
اخلــزان  إلــى  املناســب  التبريــد  ســائل 
اإلضــايف، ولكــن عندمــا يبــرد املحــرك فقــط.

خطوات العمل على النحو التالي:
1- تأكد من برودة املحرك والرادياتير.

2- قــم بــإدارة غطــاء خــزان امليــاه اخلاص 
بالرادياتيــر يف اجتــاه عكــس عقــارب 
)ال  حركتــه  نهايــة  حتــى  الســاعة 
تضغــط عليــه ألســفل(، ثــم ميكــن 

حتريــر غطــاء اخلــزان اإلضــايف.
3- قــم بإضافــة ســائل التبريــد املانــع 
للتجمــد إلــى اخلــزان اإلضــايف حتــى 
.»F« يصــل ملســتوى قريــب مــن موضــع

اخلــزان  غطــاء  غلــق  بإحــكام  قــم   -4
إدارتــه. ميكــن  ال  حتــى  اإلضــايف 

●  يف حالــة انثنــاء غطــاء اخلــزان اإلضــايف 

الرادياتيــر  غطــاء  أو  التبريــد  لســائل 
والرادياتيــر  املحــرك  يكــون  عندمــا 
ســاخنني، قــد يتدفــق البخــار والســائل 
لإلصابــة  تتعــرض  وقــد  احلــارق 

بحــروق.
اخلــزان  غطــاء  ثنــي  يحظــر  لذلــك،    ●

حيــث  الرادياتيــر  وغطــاء  اإلضــايف 
ســاخنني  والرادياتيــر  املحــرك  يكــون 
للغايــة. ويتعــني إيقــاف الســيارة علــى 
الطريــق.  جانــب  إلــى  ممهــد  ســطح 
وبعــد أن يبــرد املحــرك، يجــب أن يكــون 
احلــد  بــني  التبريــد  ســائل  مســتوى 
األقصــى )F( واحلــد األدنــى )L( مــن 

التبريــد. لســائل  اإلضــايف  اخلــزان 
●  عندمــا يصــل املحــرك لدرجــة حــرارة 

التشــغيل العاديــة، يرتفــع مســتوى ســائل 
ــود  ــرد املحــرك يع ــد أن يب ــد، وبع التبري

ــى. مســتوى الســائل ملســتواه األدن

ملحوظة:
املانــع  التبريــد  ســائل  إضافــة  ميكــن    ●

املحــرك  يبــرد  أن  بعــد  للتجمــد 
تيــر. ديا لرا ا و

نظــام  إلــى  املــاء  إضافــة  حالــة  يف    ●

التبريــد، ال ميكــن ضمــان قــدرة املحــرك 
درجــة  اشــتراط  إلــى  الوصــول  علــى 
لتــآكل  يــؤدي  احلــرارة املطلوبــة، ممــا 
ويــؤدي  للمحــرك،  الداخليــة  املكونــات 

باملحــرك. ألضــرار 
●  يف حالــة بــرودة الطقــس، قــد يــؤدي املاء 

والرادياتيــر  باملحــرك  تشــققات  إلــى 
الصقيــع،  نتيجــة  األخــرى  واملكونــات 
لذلــك يرجــى اســتخدام ســائل التبريــد 

ــه. املوصــى ب
ــى  ــد املحــرك عل ●  إذا مت رش ســائل تبري

الســيارة، قــم بتنظيفــه باســتخدام مــاء 
طاهــر. ســائل تبريــد املحــرك مــن املــواد 
التــي تســبب التــآكل وســوف يؤثــر علــى 

بريــق ســطح الســيارة.

ملحوظة:
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استبدال سائل التبريد 
يف ظــروف التشــغيل العاديــة، يتعني اســتبدال 
ســائل التبريــد كل أربــع ســنوات أو 80000 

كيلــو متــر، أيهمــا أقــرب.

مروحة التبريد
يف حالــة ارتفــاع درجــة حــرارة ســائل تبريــد 
املحــرك أو تشــغيل مكيــف الهــواء، ســتبدأ 

مروحــة التبريــد تلقائًيــا يف العمــل.
اخلــزان  التبريــد يف  ســائل  يغلــي  وعندمــا 
ــات  ــة عملي اإلضــايف، يرجــى عــدم إجــراء أي

حتــى يبــرد الســائل.

تحذير:
التبريــد  مروحــة  يف  التحكــم  يتــم    ●

درجــة  بواســطة  باملحــرك  اخلاصــة 
بعــض  ويف  التبريــد.  ســائل  حــرارة 
التبريــد  مروحــة  تســتمر  األحيــان، 
يف العمــل حتــى بعــد توقــف املحــرك. 
ويجــب التمــاس كامــل احلــذر عنــد 
مروحــة  أجنحــة  بجــوار  العمــل 
التبريــد لتجنــب التعــرض إلصابــات. 
تنخفــض درجــة  املعتــاد، عندمــا  يف 
مروحــة  تتوقــف  املحــرك،  حــرارة 

تلقائًيــا. التبريــد 

●  ســائل التبريــد ضــار بالصحــة، لذلــك 

ــب ملســه. جتن
●  يرجــى االحتفــاظ بســائل التبريــد بعيــًدا 

عــن متنــاول األطفــال.
●  يف حالــة ســقوط ســائل التبريــد علــى 

فــورًا بغســل  قــم  العينــني،  أو  البشــرة 
أثــر الســائل مبــاء وفيــر واذهــب فــورًا 

للطبيــب. 
ــد دون قصــد،  ●  إذا شــربت ســائل التبري

اذهــب فــورًا للطبيــب.
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سائل الفرامل
فحص سائل الفرامل

ينبغــي بشــكل دوري فحــص ســائل الفرامــل 
يف خــزان الســائل، يجــب أن يكــون مســتوى 
 »MAX« عالمتــي  بــني  دائًمــا  الســائل 
ــي أن  ــادة، مــن الطبيع ــاء القي و«MIN«. وأثن
ينخفــض مســتوى الســائل قليــالً نتيجة للتآكل 

والضبــط األوتوماتيكــي لتيــل الفرامــل.
ومــع ذلــك، إذا انخفــض الســائل يف اخلــزان 
فتــرة  خــالل   »MIN« عالمــة  مــن  ألســفل 
قصيــرة، مــن املحتمــل أن يكــون إحــكام نظــام 
مســتوى  انخفــض  وإذا  ضعيًفــا.  الفرامــل 

يضــيء  بشــدة،  باخلــزان  الفرامــل  ســائل 
اليــد  بفرامــل  اخلــاص  التحذيــر  مصبــاح 
ونظــام الفرامــل. ويف هــذه احلالــة، اجتــه 
ــع املعتمــد  ــى مركــز خدمــة بعــد البي فــورًا إل

الفرامــل. مــن JAC الســتبدال ســائل 

استبدال سائل الفرامل
يســتطيع ســائل الفرامــل امتصــاص الرطوبــة 
وبالتالــي، ميتــص الرطوبــة يف الهــواء املحيط 

مبــرور الوقت. 
ســائل  يف  الزائــدة  الرطوبــة  تتســبب  قــد 
الطويــل  املــدى  علــى  تــآكل  إلــى  الفرامــل 
وأضــرار بنظــام الفرامــل. وباإلضافــة لذلــك، 
الفرامــل.  ســائل  غليــان  درجــة  تنخفــض 
ــك يجــب بشــكل دوري اســتبدال ســائل  ولذل

الفرامــل.
يجــب  الفرامــل،  ســائل  اســتبدال  وعنــد 
األصلــي   JAC فرامــل  ســائل  اســتخدام 
استشــارة  يرجــى  الســائل،  هــذا  )وألنــواع 
 )JAC مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

ويجــب أن يكــون ســائل الفرامــل جديــًدا ولــم 
اســتعماله. يســبق 

ونتيجــة للعوامــل الفنيــة، يتطلــب اســتبدال 
الفرامــل اســتخدام أدوات خاصــة ومعرفــة 
ســائل  باســتبدال  وننصحــك  كافيــة.  فنيــة 
الفرامــل يف مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد 

.JAC مــن
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●  حيــث إن نظــام الفرامــل مهــم للغايــة 

ألمــان الســيارة، يوصــى بتكليــف العمــل 
اخلــاص بفحــص نظــام الفرامــل إلــى 
مركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن 
فحــص  دوري  بشــكل  ويجــب   .JAC

درجــة تــآكل الفرامــل.
●  احتــرس أثنــاء إضافــة ســائل الفرامــل، 

حيــث  عينيــك،  الســائل  أصــاب  إذا 
قــد يعيــق الرؤيــة. وإذا أصــاب ســائل 
مــن  تأكــد  الســيارة،  جســم  الفرامــل 
يتأثــر ســطح  قــد  فــورًا، وإال  تنظيفــه 

الطــالء.
املخصصــة  الكميــة  زيــادة  يجــب  ال    ●

لســائل الفرامــل، وإال فســوف يتدفــق 
وإذا  املحــرك.  إلــى  اإلضــايف  الســائل 
ارتفعــت درجــة حــرارة املحــرك بشــدة، 
ســوف يحتــرق ســائل الفرامــل ويســبب 
ويــؤدي  لآلخريــن  أو  لــك  إصابــات 

الســيارة. لتعطــل 

تحذير:ملحوظة:
●  يجــب تنفيــذ عمليــة إضافة واســتبدال 

مركــز  بواســطة  الفرامــل  ســائل 
 .JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن
ويحظــر بشــدة مــزج ســائل فرامــل 
وال  مختلفــة.  وأنــواع  مصنعــني  مــن 
يغطــي الضمــان أي عطــل يف نظــام 
خليــط  الســتخدام  نتيجــة  الفرامــل 

مــن ســائل الفرامــل.

مــن  لذلــك  ســام،  الفرامــل  ســائل    ●

حاويــة  يف  بــه  االحتفــاظ  الضــروري 
مغلقــة. وينبغــي االهتمــام بشــكل خــاص 
ــًدا عــن متنــاول األطفــال  كــي يبقــى بعي

التســمم. يســبب  فقــد   –
الفرامــل مــرة  يجــب اســتبدال ســائل    ●

كل عامــني أو قطــع مســافة تزيــد عــن 
40,000 كــم. وإذا مت اســتخدام ســائل 
للغايــة، حتــت  لفتــرة طويلــة  الفرامــل 
تتكــون  قــد  عاليــة،  فرامــل  أحمــال 
ــة داخــل نظــام الفرامــل،  فقاقيــع هوائي
الفرامــل  عمــل  علــى  يؤثــر  ممــا 

القيــادة. عنــد  والســالمة 
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استبدال مرشح الهواءمرشح الهواء
عنــد فحــص مرشــح الهــواء، قــم بتنظيــف 
املرشــح. ويرجــى اســتبدال مكــون الترشــيح 
بصــورة دوريــة. ويف حالــة قيــادة الســيارة يف 
مناطــق ترابيــة أو رمليــة، يرجــى اســتبدال 
ــرات أقصــر عــن املحــدد. املرشــح خــالل فت

استبدال مرشح الهواء:
1- قــم بفــك مشــابك التثبيــت األربعــة 
وافتــح  الهــواء  مبرشــح  اخلاصــة 

املرشــح. غطــاء 
يف  املضغــوط  الهــواء  اســتخدام   -2
الداخــل. مــن  الهــواء  مرشــح  تنظيــف 

3- استبدل مرشح الهواء بآخر جديد.
4- اســتخدم مشــبك التثبيــت يف قفــل 

غطــاء املرشــح.

فــك  عنــد  الســيارة  بقيــادة  تقــم  ال    ●

املرشــح، وإال فقــد يســبب أضــرار تــآكل 
للمحــرك. بالغــة 

●  عنــد فــك مرشــح الهــواء، يجــب مراعــاة 

أو  األتربــة  بدخــول  الســماح  عــدم 
املخلفــات إلــى أنبــوب املدخــل، وإال قــد 

للمحــرك. حتــدث أضــرار 
 .JAC اســتخدم األجــزاء املعتمــدة مــن  ●

غيــر  أجــزاء  اســتخدام  يــؤدي  قــد 
معتمــدة إلــى عــدم التمكــن مــن ترشــيح 
ــؤدي  ــواء ممــا ي ــات باله ــار واجلزيئ الغب
إلــى معــدل تــآكل غيــر طبيعــي للمحــرك 

ويؤثــر علــى أداء نظــام غــاز العــادم.
●  يــؤدي اســتخدام مرشــح هــواء ملــوث 

إلــى التأثيــر املباشــر علــى كميــة الهــواء 
يســبب  ممــا  املحــرك،  إلــى  الداخــل 
ظــروف تشــغيل غيــر طبيعيــة للمحــرك، 
وزيــادة معــدل التــآكل ممــا يؤثــر علــى 

عمــر اخلدمــة.

ملحوظة:
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البطارية

نطــاق  خــارج  ببطاريــة  مجهــزة  الســيارة 
لتركيــب بطاريــة  الصيانــة. وعنــد احلاجــة 
ــدة  ــة اجلدي ــون البطاري ــدة، يجــب أن تك جدي
بنفــس قــدرة البطاريــة األصليــة. راجــع شــكل 
موضــع  مــن  للتأكــد  املحــرك«  »مقصــورة 

البطاريــة.

قفــازات  ارتــد  البطاريــة،  فتــح  عنــد    ●

أو  للحامــض  تســمح  وال  ونظــارات. 
اجلزيئــات التــي حتتــوي علــى الرصــاص 
أو  البشــرة  أو  للعينــني  الوصــول  مــن 

املالبــس.
قــد  وإال  البطاريــة،  يجــب حتريــك  ال    ●

يتدفــق الســائل احلمضــي خــارج فتحــة 
العــادم. وإذا أصــاب الســائل احلمضــي 
عينــك، قــم فــورًا بغســلها باملــاء الطاهــر 
لعــدة دقائــق، واذهــب مباشــرة لزيــارة 

ــب.  الطبي
●  إذا أصــاب الســائل احلمضــي بشــرتك 

وصابــون  مــاء  اســتخدم  املالبــس،  أو 
وفيــر  مــاء  اســتخدم  ثــم  غســله،  يف 
الســائل  شــربت  وإذا  التنظيــف.  يف 
احلمضــي باخلطــأ، اذهــب فــورًا لزيــارة 

الطبيــب.
●  عنــد تشــغيل البطاريــة، يحظــر إشــعال 

اقتــراب شــرارات كهربائيــة  أو  نيــران 

ملحوظة:
منهــا أو تســليط ضــوء قــوي عليهــا أو 
التدخــني بجانبهــا. عنــد التعامــل مــع 
كيبــالت أو معــدات كهربائيــة، وتفريــغ 
الشــحنات الكهربائيــة الســاكنة، جتنــب 
وال  املتولــدة.  الكهربائيــة  الشــرارات 
تقــم بقصــر البطاريــة، وإال قــد تتولــد 
شــرارات كهربائيــة ذات طاقــة كبيــرة، 

ممــا يعرضــك خلطــر اإلصابــة.
●  عنــد شــحن البطاريــة، ميكــن توليــد غــاز 

مزيــج قابــل لالنفجار.
●  احتفــظ بالســائل احلمضــي والبطاريــة 

بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال.
ــاح اإلشــعال  ●  قــم بإيقــاف املحــرك ومفت

وجميــع املعــدات الكهربية قبل اســتبدال 
املعــدات الكهربيــة. وقــم بإزالــة كيبــل 
البطاريــة الســالب. عنــد اســتبدال نــور 

املصبــاح، قــم فقــط بإيقــاف الضــوء.
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تخزين وصيانة البطارية
إذا لم تكن ستســتخدم الســيارة يف املســتقبل 
أو لثالثــة أســابيع علــى األقــل، مــن الضروري 
ــك  ــع ذل ــة. مين ــل الســالب للبطاري فــك الكيب

تفريــغ البطاريــة.
وينبغــي مراعــاة نــزع الطــرف الســالب عنــد 
إصــالح أو فــك البطاريــة، لتجنــب تســرب 
وقبــل  االنفجــار.  خطــر  أو  اإللكتروليــت 
مــن  بالتأكــد  أوالً  قــم  البطاريــة،  جتميــع 

كهربــاء. وجــود 

توصيــل  لتجنــب  للبطاريــة،  والســالبة 
يــؤدي  ممــا  خاطــئ  بشــكل  األطــراف 

بالســيارة. قصــر  دائــرة  حلــدوث 
أو  للحــام  الســيارة  حتتــاج  عندمــا    ●

فصــل  الضــروري  مــن  اإلصــالح، 
الطــرف الســالب للبطاريــة، قــم بفصــل 
باملحــرك  التحكــم  وحــدة  موصــالت 
بجســم  التحكــم  ووحــدة   ،)ECU(
الســيارة )BCM( والعــدادات ووحــدة 
التحكــم يف املكيــف، وخالفــه، لتجنــب 
تلــف الدوائــر اخلاصــة بهــذه األجــزاء 

اللحــام. عمليــة  إجــراء  عنــد 

ــل  ــك الكيب ــم بف ــة، ق ــك البطاري ــد ف ●  عن

الســالب أوالً ثــم الكيبــل املوجــب.
قــم  البطاريــة،  توصيــل  إعــادة  قبــل    ●

الكيبــالت  جميــع  تشــغيل  بإيقــاف 
حــدوث  خطــر  يــزداد  وإال  الكهربيــة، 

ئــق. حرا
●  عنــد تشــغيل مفتــاح اإلشــعال أو دوران 

البطاريــة.  بفصــل  تقــم  ال  املحــرك، 
وإال، ميكــن أن تتلــف املعــدات الكهربيــة 
ولالحتفــاظ  الكهربيــة(.  )املكونــات 
بصنــدوق البطاريــة بعيــًدا عــن األشــعة 
فــوق البنفســجية، ال تعــرض البطاريــة 

لضــوء الشــمس.
●  إذا كان مــن الضــروري اســتخدام نظــام 

لبــدء  أخــرى  لســيارة  للطاقــة  مــورد 
ــة  ــر طبيعي ســيارتك بســبب ظــروف غي
الوضــع  مراعــاة  يجــب  بالســيارة، 
الصحيــح لتوصيــل األطــراف املوجبــة 
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إلطالة عمر بطارية السيارة، اتبع 
اخلطوات التالية:

نظيًفــا  البطاريــة  بســطح  احتفــظ   -1
وجاًفــا.

2- احتفــظ باألطراف واملوصالت نظيفة 
ومحكمــة الغلــق واســتخدم فازلــني أو 

شــحم خــاص بهــا.
اإللكتروليــت  مــكان  بتنظيــف  قــم   -3
مــن  مائــي  محلــول  باســتخدام 

الصوديــوم. بيكربونــات 
4- إذا كنــت لــن تســتخدم الســيارة لفتــرة 
ــل الســالب  ــم بفصــل الكيب ــة، ق طويل
للبطاريــة )-( وقــم بشــحن البطاريــة 

ــة مــرة كل 6 أســابيع. ــر املوصل غي

تنظيف أقطاب البطارية
اتبع اخلطوات التالية لتنظيف 

أقطاب البطارية:
1- قــم بإيقــاف مفتــاح اإلشــعال وأخــرج 

املفتــاح.
2- قــم بفــك مشــابك كيبــل البطاريــة مــن 
ربــط  مفتــاح  باســتخدام  األطــراف 
ــن فصــل الطــرف الســالب  ــد م وتأك

للبطاريــة )-( أوالً.
3- قــم بتنظيــف األطــراف باســتخدام 
تنظيــف  أداة  أو  ســلكية  فرشــاة 

لألطــراف.
4- افحــص لتتأكــد مــن ظهــور الســلك 
علــى  الفــاحت  األزرق  أو  األبيــض 
أقطــاب البطاريــة. إذا ظهــرت، فقــد 

تــآكل األقطــاب. ثبــت 
5- قم بتنظيف التآكل باستخدام محلول 
الصوديــوم.  بيكربونــات  مــن  مائــي 
ويصــدر هــذا املحلــول رغــوة ويتحــول 

للــون البنــي.

عــن  الفقاقيــع  تتوقــف  عندمــا   -6
املحلــول  بتنظيــف  قــم  التكــون، 
املــذاب باســتخدام مــاء طاهــر، ثــم 
قــم باســتخدام قطعــة قمــاش أو ورق 

جتــف. حتــى  البطاريــة  ملســح 
7- قــم بإعــادة التوصيــل واربــط الطــرف 
الســالب  الطــرف  ثــم   )+( املوجــب 

.)-(
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قبــل القيــادة، تأكــد أن ســائل مســح الزجــاج 
األمامــي كايف وامتــالء املحلــول املناســب وفــق 

هــذا الدليــل.
ــة ســائل  ــم بإضاف ــارد، ال تق ويف الطقــس الب
ــى  مســح الزجــاج األمامــي عندمــا يكــون أعل

مــن ثالثــة أربــاع.
ومــن املمكــن أن يتجمــد ويتمــدد ســائل املســح 
كان  وإذا  املنخفضــة،  احلــرارة  درجــات  يف 
ســوف  ينبغــي،  ممــا  أكثــر  ممتلــئ  الســائل 
يفقــد ســائل املســح مســاحة التمــدد، ومــن 

املحتمــل أن يتلــف اخلــزان.

وننصحــك: يف املناطــق البــاردة، يرجــى مــلء 
ســائل تنظيــف الزجــاج مبــادة مانعــة للتجمــد 

وفــق ظــروف البيئــة.

تحذير:
التبريــد  ســائل  املــاء  مبــلء  تقــم  ال    ●

للرادياتيــر أو مانــع التجمــد يف خــزان 
ســائل تنظيــف الزجــاج األمامــي.

تبريــد  ســائل  نشــر  بشــدة  يؤثــر    ●

األمامــي  الزجــاج  علــى  الرادياتيــر 
لفقــدان  يــؤدي  ممــا  الرؤيــة  علــى 
تلــف  أو  الســيارة  علــى  الســيطرة 
ســطح الطــالء واألجــزاء الزخرفيــة 

الســيارة. بجســم 
ــف الزجــاج األمامــي  ــد مــادة تنظي ●  تع

واحليــوان  اإلنســان  بصحــة  ضــارة 
علــى حــد ســواء. واحتــرس مــن شــرب 
ســائل تنظيــف الزجــاج األمامــي أو 
ملســه وإال قــد يــؤدي إلصابــات بالغــة 

تصــل إلــى الوفــاة.
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سير التشغيل
قــم بفحــص حالــة ســير التشــغيل وافحــص 
حافــة كل ســير تشــغيل إذا كان متشــقق أو 
متــآكل. ويف حالــة وجــود أي تــآكل أو تشــقق، 
اذهــب فــورًا إلــى مركــز خدمــة بعــد البيــع 

املعتمــد مــن JAC الســتبداله.

شمعة اإلشعال

قــم باســتبدال شــمعة اإلشــعال خــالل الفتــرة 
املحــددة يف صيانــة ســيارة JAC. وعندمــا ال 
يــدور املحــرك، أو يســتهلك الزيــت بدرجــة 
بفــك  قــم  الســرعة،  أداء  عاليــة أو ضعــف 
شــمعة اإلشــعال وتأكــد مــن نظافتهــا وقــم 

بالضبــط. وعنــد الضــرورة اســتبدلها.

تحذير:
●  تكــون شــمعة اإلشــعال ونظــام إشــعال 

ذلــك يف  ويفيــد  متطابقــة،  املحــرك 
تقليــل املــواد الضــارة يف هــواء العــادم. 
ولتجنــب انبعــاث العــادم مــن جتــاوز 
احلــدود أو شــمعة اإلشــعال مــن دون 
أن يســبب منــع التداخــل يف أعطــال 
ــوب  تشــغيل أو أضــرار باملحــرك وعي
الــدوران، اســتخدم شــمعة اإلشــعال 
 .JAC بواســطة  املعتمــدة  األصليــة 
والقيمــة  اإللكتــرود  كميــة  وتعتبــر 
احلراريــة ومقاومــة تداخــل موجــات 

الراديــو مــن األمــور املهمــة.
قــد تختلــف شــمعة اإلشــعال ألســباب 
باســتخدام  يوصــى  لذلــك  فنيــة، 
مركــز  املتوفــرة يف  اإلشــعال  شــمعة 
.JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن
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يرجى إجراء فحص دوري بخصوص 

تشغيل وتآكل شفرة املساحة. وإذا 
كانت املساحة تصدر ضوضاء نتيجة 
االحتكاك، من املحتمل أن يعود ذلك 

لألسباب التالية:
باســتخدام  الســيارة  غســيل  عنــد   -1
الغســل األوتوماتيكي، تتركز مخلفات 
الشمع الصلب على الزجاج األمامي. 
الشــمع  مخلفــات  تنظيــف  وميكــن 
ــد مــن  ــب مبطهــر خــاص. وملزي الصل
املعلومــات، استشــر مركــز خدمــة بعد 

.JAC البيــع املعتمــد مــن
2- إذا تلفت شــفرات املســاحة، قد يصدر 
أيًضــا صــوت عنــد االحتــكاك، ويف 
ــة قــم باســتبدال شــفرات  هــذه احلال

املســاحة.
ذراع  زاويــة  وضــع  كان  حالــة  يف   -3
املســاحة غيــر دقيــق. قم بزيــارة مركز 
 JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

وقــم بالضبــط عنــد الضــرورة. 

استبدال شفرة المساحة
شفرة املساحة األمامية

عــن  ألعلــى  املســاحة  ذراع  برفــع  قــم   -1
للســيارة. األمامــي  الزجــاج 

بشــفرة  االحتفــاظ  الضــروري  مــن    ●

املســاحة يف وضــع جيــد، ألنــه مــن املهــم 
التمتــع برؤيــة واضحــة. للغايــة 

الطقــس  يف  املســاحة  تشــغيل  قبــل    ●

البــارد، مــن الضــروري فحــص إن كانــت 
املســاحة والزجــاج األمامــي قــد جتمــد. 
ميكــن تشــغيل املســاحة فقــط عندمــا ال 

ــا. ــق أو حاجــز أمامه يوجــد عائ

ملحوظة:
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2- اضغــط علــى الــزر يف وضــع التوصيــل، 
واســحب املســاحة يف نفــس الوقــت.

االجتــاه  يف  املســاحة  شــفرة  اســحب   -3
بالشــكل. املوضــح 

عكــس  اجلديــدة  الشــفرة  بتركيــب  قــم   -4
الفــك. يف  املســتخدمة  اخلطــوات 

شفرات املساحة اخللفية

اخللفيــة،  املســاحة  شــفرة  اســتبدال  عنــد 
قــم أوالً برفــع ذراع املســاحة عــن الزجــاج 
اخللفــي، ثــم قــم بفكــه أو اســتبدل شــفرة 

املســاحة.

ــد  ــى عن ــع ذراع املســاحة ألعل ●  ميكــن رف

غلــق غطــاء املحــرك بشــكل تــام، وإال 
قــد يتلــف غطــاء املحــرك.

●  عندمــا تكــون شــفرة املســاحة مفصولــة، 

علــى  املســاحة  ذراع  يؤثــر  أن  جتنــب 
يتضــرر  ال  حتــى  األمامــي  الزجــاج 

الزجــاج.

ملحوظة:
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اإلطار

ــة اجلــودة املــزودة  ــع اإلطــارات عالي مت تصني
إطــارات  مصنــع  بواســطة  ســيارتك  بهــا 

عاملــي. 

العالمة على جانب اإلطار
باإلطــار  خاصــة  مفيــدة  معلومــات  هنــاك 

اإلطــار. جانــب  علــى  مطبوعــة 

ضغط نفخ اإلطار
يجــب نفــخ اإلطــار وفــق الضغــط املناســب 

لضمــان عملــه بصــورة فعالــة.

قلــة  اخلطــورة،  شــديدة  األمــور  مــن    ●

اإلطــارات. اســتخدام  وســوء  الصيانــة 
●  قــد يــؤدي زيــادة احلمــل علــى اإلطــار 

بســبب  حرارتــه  درجــة  ارتفــاع  إلــى 
االحتــكاك. ويــؤدي تســرب هــواء اإلطــار 

إلــى حــوادث خطيــرة.
●  يتســبب ضغــط اإلطــار غيــر الــكايف يف 

اإلطــار.  زيــادة ضغــط  أخطــار  نفــس 
إصابــات  إلــى  احلــوادث  تــؤدي  وقــد 
بالغــة. ويتعــني الفحــص الــدوري جلميــع 
قيمــة  حتقيــق  لضمــان  اإلطــارات 
الضــروري  ومــن  املناســبة.  الضغــط 
فحــص الضغــط عندمــا يكــون اإلطــار 

بــارد. يف وضــع 

ملحوظة:

ــر  ــة أن ضغــط اإلطــار غي ــع مقول ●  ال تتب

الــكايف أو املفــرط غيــر مهــم. وال يســير 
ضغــط  كان  وإذا  ذلــك.  وفــق  األمــر 

اإلطــار غيــر كايف، قــد يــؤدي إلــى:
1- االنحراف والتشوه الشديد.

2- ارتفاع درجة احلرارة
3- زيادة احلمل على اإلطار

4- التآكل املبكر أو التآكل غير املنتظم
5- ضعف األداء التشغيلي
6- زيادة استهالك الوقود

●   إذا زاد ضغط اإلطار، قد يؤدي إلى:

1- تآكل غير طبيعي
2- ضعف األداء التشغيلي

3-  عدم الشعور بالراحة أثناء القيادة
4- أضــرار غيــر ضروريــة نتيجــة للطــرق 

اخلطــرة

ملحوظة:
ــادة ضغــط اإلطــار بشــدة  ــؤدي زي ●  قــد ي

إلى تشــققات أو قطع أو انفجار اإلطار 
نتيجــة للتأثيــرات املفاجئــة )مثــل جتــاوز 
حفــرة(. ولذلــك، يجــب احلفــاظ علــى 

قيمــة ضغــط اإلطــار املناســبة.
●  قــد يتســبب اإلطــار القــدمي يف حــوادث. 

لتــآكل  اإلطــار  ســطح  تعــرض  وإذا 
شــديد أو تلــف اإلطــار، مــن الضــروري 

اســتبداله يف الوقــت املناســب.
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اإلطــار  مبعلومــات  خاصــة  عالمــة  تلصــق 
واحلمــل بجانــب بــاب قائــد الســيارة. وتوضــح 
لإلطــار  املناســب  النفــخ  ضغــط  العالمــة 
البــارد. ويعــد ضغــط نفــخ اإلطــار املناســب 
املذكــور يف العالمــة هــو احلــد األدنــى لضغــط 
اإلطــار املطلــوب الــذي يدعــم أقصــى وزن 

ــل. حم

متى تفحص ضغط اإلطار؟
قــم بفحــص ضغــط اإلطــار مــرة واحــدة علــى 

األقــل كل شــهر.

كيفية فحص ضغط اإلطار
لفحــص  اجلــودة  عالــي  مقيــاس  اســتخدم 
التأكــد  املســتحيل  ومــن  اإلطــار.  ضغــط 
إذا كان ضغــط اإلطــار مناســب مــن خــالل 
الفحــص البصــري فحســب. ويبــدو اإلطــار 
ال  عندمــا  حتــى  طبيعًيــا  القطــري  نصــف 
يتــم نفــخ اإلطــار بشــكل كايف. وقــم بفحــص 
ضغــط النفــخ عندمــا يكــون اإلطــار بــارًدا. 
ــدة  ــاف الســيارة مل ــارد إيق ــي اإلطــار الب ويعن
التحــرك  أو  أكثــر  أو  ســاعات   3 تتجــاوز 

ملســافة ال تتجــاوز 1,6 كــم.
صمــام  عنصــر  مــن  الصمــام  بإزالــة  وقــم 
اإلطــار، واضغــط مبقيــاس ضغــط اإلطــار 
الضغــط.  قــراءة  لقيــاس  الصمــام  علــى 
ــرودة اإلطــار  ــاء ب ــخ أثن ــط النف وإذا كان ضغ
يناســب القيمــة املالءمــة علــى بطاقــة اإلطــار 
الضــروري  غيــر  مــن  احلمــل،  ومعلومــات 

ضبطــه.
ــا بشــدة، اســتمر  ــط منخفًض وإذا كان الضغ
قيمــة  إلــى  يصــل  حتــى  اإلطــار  نفــخ  يف 
الضغــط  ارتفــع  وإذا  املناســبة.  الضغــط 

ــة  ــى أداة الصمــام املعدني بشــدة، اضغــط عل
الضغــط.  لتفريــغ  الصمــام  مركــز  يف 
ــاس الضغــط إلعــادة فحــص  واســتخدم مقي

اإلطــار. ضغــط 
وتأكــد مــن إعــادة تركيــب غطــاء الصمــام ألن 

غطــاء الصمــام مينــع األتربــة والرطوبــة.

فحص وتبديل اإلطارات
قــم بتبديــل مــكان اإلطــارات بعــد القيــادة 
ــى  ــل )8000 إل ــى 8000 مي ملســافة 5000 إل

كــم(.  13000
قــم بتبديــل مــكان اإلطــارات وافحــص ضبــط 
تــآكل  وجــود  عــدم  بشــرط  العجلــة  زوايــا 
غيــر طبيعــي. ويف نفــس الوقــت، قــم كذلــك 
بفحــص إذا كانــت اإلطــارات أو العجــالت 

ــة. تالف
لإلطــارات  الــدوري  التبديــل  ويســتهدف 
ــع إطــارات الســيارة  ــآكل جمي ــدل ت ــل مع جع
هــي  األولــى  التبديــل  وعمليــة  متســاوًيا. 

أهميــة. األكثــر 
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عندمــا يتــم تبديــل اإلطــارات، تأكــد مــن إتبــاع 
وضــع التبديــل الصحيــح علــى النحــو املوضــح 

يف الشــكل أدنــاه.

ال تستخدم اإلطار االحتياطي يف التبديل.
وبعــد تبديــل موضــع جميــع اإلطــارات، قــم 
بضبــط ضغــط النفــخ لإلطــارات األماميــة 
اإلطــار  معلومــات  بطاقــة  وفــق  واخللفيــة 
واحلمــل. وتأكــد مــن إحــكام ضبــط صواميــل 

العجــالت. جميــع 

عند االستبدال بإطار جديد

قــم بفحــص عالمــة املؤشــر لتـــآكل اإلطــار 
بآخــر  اإلطــار  اســتبدال  موعــد  لتحديــد 
وال  اإلطــار  ســطح  يتــآكل  عندمــا  جديــد. 
يتبقــى ســوى 2,2 مم أو أقــل، تظهــر عالمــة 

اإلطــار. لتــآكل  املؤشــر 

)شكل 15-4(

●  قــد يــؤدي الصــدأ أو البقــع علــى العجلــة 

أو اجلــزء املوصــل بالعجلــة إلــى فــك 
صواميــل العجلــة للحظــة. وقــد تســقط 
حــادث.  لوقــوع  يــؤدي  ممــا  العجلــة 
وعنــد اســتبدال العجلــة، مــن الضــروري 
تنظيــف أي صــدأ أو بقــع مــن العجلــة 
حــاالت  ويف  بهــا.  املوصلــة  واألجــزاء 
الطــوارئ، اســتخدم قطعــة قمــاش أو 
ولكــن عنــد  العجلــة.  تنظيــف  ورق يف 
الضــرورة، اســتخدم فرشــاة ســلكية أو 
مكشــطة يف تنظيــف جميــع الصــدأ أو 

البقــع.

ملحوظة:
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يف حالة حدوث أي من احلاالت 
التالية، يجب استبدال اإلطار:

1- هنــاك 3 نقــاط علــى األقــل تكشــف 
عالمــة مؤشــر التــآكل.

خيــوط  اإلطــار  مطــاط  يكشــف   -2
ألســالك. ا

3- تشــقق خيــوط أو جــدار اإلطــار، وجــود 
حفــر عميقــة لدرجــة كافيــة متكن من 

رؤيــة خيوط األســالك.
ــاوت  ــاج اإلطــار أو انتفاخــه أو تف 4- انبع

الطبقــات.
5- ثقــب اإلطــار أو تشــققه أو تلفــه. يكــون 
مــن الصعــب إصــالح األبعــاد واملوضع 

املعيب.

شراء إطارات جديدة
افحــص البطاقــة علــى اإلطــار ومعلومــات 
احلمــل علــى الســيارة ملعرفــة نــوع اإلطــار 
واألبعــاد املطلوبــة. وتأكــد مــن امتالك اإلطار 
اجلديــد واألصلــي لنفــس احلجــم ومؤشــر 
الهيكلــي  والنــوع  الســرعة  وفئــة  احلمــل 
القطــري  اإلطــار  أو  القطــري  )اإلطــار 

القطــري(. نصــف  اإلطــار  أو  املخطــط 

ضبط زوايا العجلة واتزان اإلطار
إلطالــة عمــر اإلطــار ألطــول فتــرة ممكنــة، 
وتقــدمي األداء األمثــل، يجــب ضبــط زوايــا 
مغــادرة  قبــل  والعجلــة  اإلطــارات  واتــزان 
دوري  لضبــط  حاجــة  توجــد  وال  املصنــع. 
يف  ولكــن  اإلطــار.  واتــزان  العجلــة  لزوايــا 
حالــة اكتشــاف تــآكل غيــر طبيعــي لإلطــار أو 
انحــراف الســيارة، قــد حتتــاج لفحــص ضبط 
بعــدم حتــرك  وإذا شــعرت  العجلــة.  زوايــا 
الســيارة بشــكل طبيعــي أثنــاء التحــرك علــى 
ضبــط  بإعــادة  قــم  ممهــد،  طريــق  ســطح 

والعجــالت. اإلطــارات  أتــزان 

استبدال العجالت
مــن الضــروري اســتبدال العجــالت املائلــة أو 
ــة بشــدة. وإذا تكــرر فــك  املتشــققة أو املتآكل
ــة أو  ــة، قــم باســتبدال العجل ــل العجل صوامي

مســامير أو صواميــل العجلــة. 
قــم  للعجلــة،  بالهــواء  تســرب  حــدث  وإذا 
مــن  اجلنــوط  )باســتثناء  باســتبدالها 

لإلصــالح(. القابلــة  األلومونيــوم 

●  يــؤدي اســتخدام إطــارات مختلفــة إلــى 

فقــدان التحكــم بالســيارة. وإذا قمــت 
بأبعــاد  مختلفــة  إطــارات  باســتخدام 
نصــف  )اإلطــار  مختلفــة  أنــواع  أو 
القطــري وإطــار رقائقــي مقوي(، ســوف 
يــؤدي إلــى حالــة لــن تتمكــن خاللهــا 
مــن التحكــم بالســيارة ووقــوع حــوادث. 
وقــد يــؤدي اســتخدام إطــارات بأبعــاد 
مختلفــة إلــى أضــرار بالســيارة. ولذلــك، 
يجــب جتهيــز جميــع العجــالت بإطــارات 

مــن نفــس النــوع واألبعــاد.

ملحوظة:
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ويجــب أن تكــون العجلــة اجلديدة بنفس ســعة 
احلمــل والقطــر والعــرض واختــالف املركــز، 

وكذلــك طريقــة التركيــب مثــل األصليــة.
وإذا كان مــن الضــروري اســتبدال العجــالت 
أو صواميــل أو مســامير العجــالت، اســتخدم 
االســتبدال.  يف  جديــدة  أصليــة  منتجــات 
والصواميــل  العجــالت  أن  ذلــك  ويضمــن 

ســيارتك. تناســب  واملســامير 

استبدال نور المصباح
خطوات استبدال نور املصباح 

الضوء العالي / املنخفض:
1- قــم بفــك الغطــاء البالســتيك اخللفــي 
ملصبــاح الضــوء العالــي / املنخفــض 

يف اجتــاه عكــس عقــارب الســاعة.
ــاح  ــور املصب ــم بفــك املوصــل مــن ن 2- ق

ــض املشــبك. ــح ناب ــة وافت اخللفي
3- قــم بحــذر بإزالــة نــور املصبــاح الضــوء 

العالــي / املنخفض.
4- ال تقــم بهــز أو إدارة نــور املصبــاح أثناء 

إزالتها.

خطوات استبدال نور املصباح 
االنعطاف األمامي:

1- قــم بفــك مقبــس نــور املصباح مصباح 
إشــارة االنعطــاف يف اجتــاه عكــس 

عقــارب الســاعة.
2- قــم بفــك نــور املصبــاح مــن مقبس نور 

املصباح بحذر.
ال تقــم بهــز أو إدارة نــور املصبــاح   -3

إزالتهــا. أثنــاء 

أو  اســتخدام عجــالت  مــن اخلطــورة    ●

غيــر  عجــالت  صواميــل  أو  مســامير 
أداء  علــى  تؤثــر  قــد  ألنهــا  مناســبة. 
وتســبب  الســيارة  وحركــة  الفرامــل 
ــم  ــدان التحك تســرب هــواء اإلطــار وفق
حــوادث  تســبب  قــد  كمــا  بالســيارة. 
ولذلــك،  ولآلخريــن.  لــك  وإصابــات 
العجــالت  اســتخدام  الضــروري  مــن 
العجــالت  صواميــل  أو  مســامير  أو 

املناســبة.
●  قــد يــؤدي كذلــك اســتخدام عجــالت 

بالغــة  مشــكالت  إلــى  مناســبة  غيــر 
للمحمــل وتبريــد الفرامــل وتــآكل عــداد 
ومحــاذاة  املســافة  وعــداد  الســرعة 
وارتفــاع  األماميــة  املصابيــح  ضــوء 
األرضــي  واخللــوص  الســيارة  مصــد 
للســيارة واخللــوص بــني اإلطــار وجســم 

الســفلية. والصفيحــة  الســيارة 

ملحوظة:
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مصباح الضباب األمامي
استبدال نور املصباح مصباح 

الضباب األمامي:
1- قم بفك املصد األمامي.

2- قــم بــإدارة مقعــد نــور املصبــاح يف 
ــارب الســاعة وأزل  اجتــاه عكــس عق

مقعــد نــور املصبــاح.
مصبــاح  املصبــاح  نــور  بفــك  قــم   -3
املصبــاح. نــور  قاعــدة  مــن  الضبــاب 

مصبــاح  املصبــاح  نــور  اســتبدل   -4
ــور  ــب مقبــس ن ــاب وأعــد تركي الضب

املناســب. الوضــع  يف  املصبــاح 

●  ال تقــم بفــك الغطــاء اخللفــي ملجموعــة 

مقبــس  وفــك  األماميــة  املصابيــح 
طويلــة،  لفتــرة  اإلنــارة  مــن  املصبــاح 
ألن ذلــك يعرضهــا لألتربــة والرطوبــة 
يؤثــر  ذلــك ممــا  إلــى  ومــا  والضبــاب 
ومــن  بالكامــل.  اإلضــاءة  أداء  علــى 
للغطــاء  الفــوري  التركيــب  الضــروري 
اخللفــي لنــور املصبــاح اجلديــدة ومقعــد 
نــور املصبــاح يف املوضــع املناســب بعــد 

القدميــة. املصبــاح  نــور  فــك 
●  بالنســبة للمصبــاح األمامــي فهــو مــن 

باســتخدام  قــم  املغلــق.  نصــف  النــوع 
نــور املصبــاح مصبــاح هالوجــني قابلــة 
ــاح يف  ــور املصب ــر ن للتغييــر. ميكــن تغيي
مقصــورة املحــرك، ولكــن مــن األفضــل 

اســتبدالها مباشــرة بعــد الفــك.
املصبــاح،  نــور  بتغييــر  تقــوم  عندمــا    ●

البالســتيكية  القاعــدة  فقــط  امســك 

ملحوظة:
غالفهــا  تلمــس  وال  املصبــاح  لنــور 

لزجاجــي. ا
●  عنــد الفــك ال تقــم بهــز أو إدارة نــور 

املصبــاح.
●  إذا كنــت ســتقوم بإعــادة تركيــب املصباح 

ضبــط  الضــروري  مــن  األمامــي، 
العمليــة  هــذه  أداء  ويجــب  اإلضــاءة. 
ــع أو محطــة  ــد البي ــة بع ــز خدم يف مرك
.JAC شــركة مــن  املعتمــدة  اخلدمــة 
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أو  املفاجئــة،  الســيارة  حركــة  لتجنــب    ●

نــور املصبــاح يف حــرق  تســبب زجــاج 
اليــد، أو تســبب املحــرك الكهربــي يف 
نــور  اســتبدال  قبــل  حريــق،  اشــتعال 
املصبــاح، قــم بســحب الفرامــل اليدويــة 
لوضــع مفتــاح اإلشــعال علــى الوضــع 
ــى  ــاح حت »LOCK« وقــم بإطفــاء املصب

تبــرد حــرارة نــور املصبــاح.
●  قبــل اســتبدال جميــع نــور املصبــاح ، 

قــم أوالً بفصــل القطــب الســالب مــن 
املصبــاح  نــور  تلــف  لتجنــب  البطاريــة 
ــي  ــل األســالك بالســيارة. وينبغ أو حام
مراعــاة اســتبدال نور املصبــاح املحترقة 
بنــور املصبــاح جديــدة مــن نفــس القــدرة 
الكهربائيــة، وإال قــد تــؤدي إلــى تلــف 

الفيــوز أو نظــام الدائــرة.
املتخصصــة،  األدوات  متتلــك  لــم  إذا    ●

الــواط  قــدرة  مــن  املصبــاح  ونــور 

ملحوظة:
الداخليــة واخلارجيــة للمصبــاح. ويشــبه 
الزجــاج  علــى  الضبــاب  تكــون  ذلــك 
الداخلــي للســيارة يف يــوم ممطــر. وال 
بالســيارة.  عطــل  وجــود  ذلــك  يعنــي 
اســتخدام  ومــع  االســتخدام،  وعنــد 
ــاح ســيتم التخلــص مــن الضبــاب  املصب

والصقيــع.

الكافيــة.  الفنيــة  واملعرفــة  املناســبة 
بعــد  خدمــة  ملركــز  الذهــاب  يرجــى 
البيــع أو محطــة اخلدمــة املعتمــدة مــن 
JAC لإلصــالح. ويف أغلــب احلــاالت، 
يكــون اســتبدال نــور املصابيــح الســيارة 
صعًبــا ألنــه مــن الضــروري فــك الكثيــر 
مــن أجــزاء الســيارة قبــل الوصــول لنــور 

املصبــاح. 
فــك  عليــك  يكــون  عندمــا  خاصــة    ●

مجموعــة املصابيــح األماميــة قبــل ملــس 
نــور املصبــاح. قــد يــؤدي فــك / تركيــب 
إلــى  األماميــة  املصابيــح  مجموعــة 

بالســيارة.  اإلضــرار 
عنــد قيــادة الســيارة يف يــوم عاصــف أو 
بعــد غســيل الســيارة مباشــرة، قــد تكون 
مجموعــة املصابيــح األماميــة واخللفيــة 
الســبب  ويكــون  أو متجمــدة.  ضبابيــة 
وراء ذلــك اختــالف درجــات احلــرارة 



199

فحص واستبدال إطار السيارة4- صيانة السيارة

مصبــاح   / الخلفــي  الضبــاب  مصبــاح 
للخلــف الرجــوع 

استبدال مصباح الضباب اخللفي / 
مصباح الرجوع للخلف:

1- قم بإزالة املصد اخللفي.
2- قــم بــإدارة مقعــد نــور املصبــاح يف 
اجتــاه عكــس عقــارب الســاعة وأزل 

مقعــد نــور املصبــاح.
مصبــاح  املصبــاح  نــور  بفــك  قــم   -3
نــور  الضبــاب اخللفــي مــن قاعــدة 

املصبــاح.
مصبــاح  املصبــاح  نــور  اســتبدل   -4
تركيــب  وأعــد  اخللفــي  الضبــاب 

املصبــاح. نــور  مقبــس 

مصباح الرجوع للخلف
استبدال نور املصباح الرجوع 

للخلف 
1- قم بإزالة مصباح املجموعة اخللفية.

2- قــم بفــك نــور املصبــاح مــن مقبــس 
نــور املصبــاح يف اجتــاه عكس عقارب 
الســاعة، وأزل مقبــس نــور املصبــاح.

3- أزل نــور املصبــاح الرجــوع للخلــف مــن 
قاعــدة نــور املصباح.

املطلوبــة  املصبــاح  نــور  اســتبدل   -4
للخلــف. الرجــوع  مصبــاح 
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حاالت الطوارئ
التحذير عند إيقاف السيارة على 

جانب الطريق

ضوء االنتظار
حتذيــر  يف  االنتظــار  ضــوء  وظيفــة  تكمــن 
االقتــراب  يف  يرغــب  الــذي  الســيارة  قائــد 

لتجــاوزك. ســرعته  زيــادة  أو  منــك 
إيقــاف  أو  إلصــالح  الطــوارئ  حالــة  يف 
الســيارة بشــكل مؤقــت علــى جانــب الطريــق، 

االنتظــار. ضــوء  اســتخدام  يجــب 
وبغــض النظــر عــن وضــع مفتــاح اإلشــعال، 
عنــد الضغــط علــى مفتــاح ضــوء االنتظــار، 
يبــدأ الضــوء يف العمــل. يوجــد مفتــاح ضــوء 

االنتظــار يف لوحــة املفاتيــح مبنتصــف شاشــة 
التحكــم املركزيــة. وعنــد الضغــط علــى هــذا 
املفتــاح، ســوف يومــض كال مصباحــي إشــارة 

االنعطــاف يف نفــس الوقــت.

المثلث العاكس
القيــادة،  أثنــاء  ســيارتك  تعطــل  حالــة  يف 
والتوقــف  الســيارة  إيقــاف  مراعــاة  يرجــى 
ــس مــن  ببطــئ، وبعدهــا أخــرج املثلــث العاك
حقيبــة الســيارة، وضعــه إلــى جانــب الطريــق 
اخللفــي  اجلــزء  مــن  م   150 بعــد  علــى 
للســيارة، ثــم قــم بتشــغيل مصبــاح االنتظــار.

●  بغــض النظــر عمــا إذا كانــت ســيارتك 

ضــوء  يعمــل  التحــرك،  وضــع  يف 
وعندمــا  طبيعــي.  بشــكل  االنتظــار 
يومــض ضــوء االنتظــار، ال يعمــل ضــوء 

االنعطــاف. إشــارة 
●  عنــد قطــر الســيارة، يجــب االهتمــام 

ضــوء  اســتخدام  عنــد  خــاص  بشــكل 
االنتظــار.

ملحوظة:

حاالت الطوارئ أثناء القيادة
توقــف المحــرك فــي منطقــة عبــور أو 

تقاطــع طــرق
أو  عبــور  منطقــة  يف  املحــرك  توقــف  إذا 
إلــى  النقــل  ذراع  بنقــل  قــم  طــرق،  تقاطــع 
املجهــزة  للســيارات  )بالنســبة   »N« وضــع 
بناقــل حركــة أوتوماتيكــي( أو وضــع املحايــد 
)للســيارات املجهــزة بناقــل حركــة يــدوي(، ثــم 

ادفــع الســيارة لتصــل إلــى مــكان آمــن.
وإذا كانــت ســيارتك مجهــزة بناقــل حركــة 
يــدوي، انقــل ذراع النقــل إلــى وضــع الســرعة 
البــادئ عندمــا  ثــم أدر  الثالثــة،  الثانيــة أو 
ال ميكنــك الضغــط علــى دواســة القابــض 
)الدبريــاج(، حتــى ميكــن حتريــك الســيارة 

لألمــام.
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5- حاالت الطوارئ

توقف املحرك أثناء حترك السيارة:
الســرعة  بخفــض  تدريجًيــا  قــم   -1
واحتفظ مبســار قيادة مســتقيم. وقم 
ــادة الســيارة خــارج مســار  ــة بقي بعناي
الطريــق، لتصــل إلــى منطقــة آمنــة.

2- قم بتشغيل ضوء االنتظار.
3- أعــد تشــغيل املحــرك. وإذا لــم يعمــل 
مبركــز  االتصــال  يرجــى  املحــرك، 
.JAC خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

فشل دوران المحرك 
عدم دوران املحرك أو دورانه بسرعة 

منخفضة للغاية:
1- إذا كانــت ســيارتك مجهــزة بنظــام 
نقــل أوتوماتيكــي، تأكــد مــن وضــع 
 ،»P« أو »N« ذراع النقــل علــى الوضــع

واســحب ذراع اإليقــاف.
ــة وتأكــد  2- افحــص توصيــالت البطاري

أنهــا نظيفــة وثابتــة.
3- قم بتشــغيل الضوء الداخلي للســيارة. 
وإذا كان الضــوء معتــم أو يختفي عند 
تشــغيل املحــرك، يعنــي ذلــك أن طاقة 

البطاريــة غير كافية.
4- قــم بفحــص وضــع توصيــالت البــادئ 

وتأكــد أنهــا ثابتــة.
أو  بدفعهــا  الســيارة  ببــدء  تقــم  ال   -5
الســيارة  تشــغيل  وميكــن  ســحبها. 

التشــغيل. تعليمــات  مبراجعــة 

عمل املحرك بشكل طبيعي ولكن 
ال يبدأ:
1- افحص كمية الوقود.

يف  اإلشــعال  مفتــاح  يكــون  عندمــا   -2
وضــع »LOCK«، قــم بفحــص جميــع 
ملــف اإلشــعال وشــمعة  موصــالت 
توصيــل  بإعــادة  قــم  ثــم  اإلشــعال، 

املفكوكــة. أو  املفصولــة  األجــزاء 
3- قــم بفحــص خرطــوم الوقــود داخــل 

مقصــورة املحــرك.
املحــرك،  بــدء  مــن  تتمكــن  لــم  إذا   -4
يرجــى االتصــال مبركــز خدمــة بعــد 

.JAC البيــع املعتمــد مــن شــركة

تحذير إيقاف السيارة/القيادة في حالة الطوارئ/
فشل المحرك في الدوران/البدء في حالة الطوارئ
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تشغيل السيارة في حالة الطوارئ
إذا لم ميكن تشغيل املحرك ألن 
بطارية السيارة فارغة، استخدم 

بطاريات أي سيارة أخرى يف 
التشغيل عبر كيبل التوصيل. ومع 
ذلك، يجب مراعاة النقاط التالية:

مقصــورة  أو  املحــرك  فحــص  قبــل   -1
تعليمــات  مراعــاة  يجــب  املحــرك، 
األمــان اخلاصــة بفحــص مقصــورة 

املحــرك.
ــني  ــة ب 2- يجــب أن يكــون مقــدار الفولتي
البطاريتــني 12 فولــت. ويجــب أال تقل 
ســعة البطارية مصدر الطاقة )أمبير 

/ ســاعة( عــن البطاريــة الفارغــة.
3- ميكــن فقــط اســتخدام كيبــل التوصيل 
مراعــاة  وينبغــي  كاف.  بطــول 
ــع  التعليمــات املقدمــة بواســطة مصن

الكيبــل.
4- ميكــن فقــط اســتخدام كيبــل التوصيل 

ذو مشــابك إلكتــرود عازلة.

الســيارتني،  تتالمــس  أن  يجــب  ال   -5
وإال فقــد يتصــل التيــار عنــد توصيــل 

اإللكتــرود املوجــب.
الفارغــة  البطاريــة  توصيــل  يجــب   -6
الطاقــة  بشــبكة  صحيــح  بشــكل 

بالســيارة.
7- يجــب تدويــر محرك الســيارة لإلمداد 

بالطاقة.
8- يجــب مراعــاة ضــرورة اتصــال حامــل 
اإللكتــرود مبعــدن. وبشــكل خــاص 
إذا كان حامــل اإللكتــرود مثبــت علــى 

املحــرك أو جســم الســيارة.

اســتبدل البطاريــة املتجمــدة أو غير املتجمدة 
ألن التجمــد يجعــل البطاريــة تتشــقق. قــد 
ــة ويســبب أضــرار  يتســرب حامــض البطاري

بالســيارة.
ــل الطــرف الســالب )-( بجســم  ــم توصي ويت

البطاريــة )انظــر الرســم التوضيحــي(.

العالمة الملونة لكيبالت التوصيل
الكيبل املوجب: أحمر يف املعتاد.

الكيبــل الســالب: أســود أو بنــي أو أزرق يف 
ــاد. املعت
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قم بتوصيل كيبالت التوصيل 
بالترتيب التالي:

املوجــب )+(  الكيبــل  1- يتصــل طــرف 
للبطاريــة   )+( املوجــب  بالطــرف 

.A الفارغــة 
2- يتصــل الطــرف اآلخــر مــن الكيبــل 
املوجــب )+(  بالطــرف  املوجــب )+( 

.B مــن البطاريــة املــوردة للطاقــة
3- يتصــل طــرف الكيبــل الســالب )-( 
ــة  ــن البطاري بالطــرف املوجــب )+( م

.B املــوردة للطاقــة
للكيبــل  اآلخــر  الطــرف  يتصــل   -4
املعدنــي  باجلــزء   )-( الســالب 
االســطوانات  مبجموعــة  املتصــل 
يتصــل  أو  الفارغــة  البطاريــة  علــى 
مبجموعة اســطوانات املحرك. ابتعد 

.A الفارغــة  البطاريــة  عــن 

●  يحظــر شــحن بطاريــة متجمــدة. فهنــاك 

يتدفــق  قــد  كذلــك  االنفجــار!  خطــر 
غيــر  للبطاريــة  البطاريــة  حامــض 
التــآكل. املتجمــدة ممــا يســبب أضــرار 

●  استبدل البطارية املتجمدة.

الســالب  الطــرف  وصــل  ميكــن  ال    ●

ــد الوقــود أو خرطــوم  بجــزء نظــام توري
الفرامــل.

●  يجــب مراعــاة عــدم تالمــس األجــزاء 

ــرود.  ــن أطــراف اإللكت ــة م ــر املعزول غي
التوصيــل  كيبــل  توصيــل  يجــب  وال 
ــاك  ــة. فهن املوجــب مــع األجــزاء املوصل

خطــر حــدوث دائــرة قصــر.
ال  التوصيــل،  كيبــالت  توصيــل  عنــد    ●

يف  التدويــر  مكونــات  تلمــس  تدعهــا 
املحــرك.

●  ال متيــل حتــى تواجــه البطاريــة، هنــاك 

خطــر حــدوث تــآكل.

ملحوظة:
●  يجــب أن تكــون البطاريــة بعيــدة عــن 

مصــدر النيــران املشــتعلة أو الســجائر. 
فهنــاك خطــر حــدوث انفجــار.

 )X( يحظــر توصيــل الكيبــل الســالب  ●

باإللكتــرود الســالب للبطاريــة الفارغــة. 
إلــى  املتولــدة  الشــرارات  تــؤدي  فقــد 
الغــاز الفائــض مــن البطاريــة  إشــعال 

لالنفجــار. القابــل 

الدوران في حالة الطوارئ/ارتفاع 
حرارة المحرك
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بحســب اإلجــراءات الــواردة يف قســم »بــدء 
تشــغيل املحــرك«، قــم بتشــغيل املحــرك. ويف 
حالــة عــدم تشــغيل املحــرك فــورًا، توقــف عــن 
التدويــر بعــد 10 ثــوان، ثــم حــاول مــرة أخــرى 

بعــد نحــو 30 ثانيــة.
تســخني  ومفتــاح  املروحــة  بتشــغيل  وقــم 
الزجــاج اخللفــي للســيارة املجهــزة ببطاريــة 
إضافيــة لتقليــل ذروة الفولتيــة املتولــدة أثنــاء 

الكيبــالت. فــك 
ويجــب إيقــاف املصابيــح األماميــة، ألن ذروة 
الفولتيــة ســوف تتلــف نــور املصابيــح أثنــاء 

فــك الكيبــالت.
وإذا دار املحــرك، قــم بإزالــة الكيبــالت يف 

ترتيــب عكســي.
وباإلضافــة لذلــك، مــن اخلطــورة أن يكــون 
ولذلــك،  مناســب.  غيــر  التوصيــل  كيبــل 
تضــرر  أو  األشــخاص  إصابــات  لتجنــب 
ــع بصرامــة  ــة، يرجــى اتب الســيارة أو البطاري
كيبــل  باســتخدام  اخلاصــة  اإلجــراءات 
التوصيــل. وإذا كان لديــك أي شــك، يرجــى 
بقطــر  قــم  أو  متخصــص  فنــي  استشــارة 
الســيارة. لتشــغيل  الشــركة  إلــى  الســيارة 

ارتفاع درجة حرارة المحرك
إذا أشار مقياس درجة حرارة 

املحرك إلى ارتفاع حرارته، وشعرت 
بانخفاض الطاقة أو سمعت صوت 

طرق، يعني ذلك ارتفاع حرارة 
املحرك. ويف هذه احلالة عليك 

القيام مبا يلي:
1- لضمــان األمــان، قــم بقيــادة الســيارة 
إلــى مــكان آمــن بجانــب الطريــق وقــم 

بإيقــاف الســيارة بأســرع مــا ميكــن.
2- انقــل ذراع النقــل إلــى الوضــع »P« )يف 
نظــام النقــل األوتوماتيكــي( أو وضــع 
املحايــد )يف نظــام النقــل اليــدوي(، 
ــم قــم برفــع فرامــل اليــد. وإذا كان  ث

مكيــف الهــواء يعمــل، قــم بإيقافــه.
3- إذا الحظــت أن ســائل تبريــد املحــرك 
مــن  يتصاعــد  البخــار  أو  يتدفــق 
غطــاء املحــرك، قــم بإيقــاف املحرك. 
وأعــد فتــح غطــاء املحــرك عندمــا ال 
يوجــد ســائل تبريــد يتدفــق أو بخــار 

قــم  احلالــة،  هــذه  ويف  يتصاعــد. 
بتدويــر املحــرك للتأكــد مــن عمــل 
تعمــل  لــم  وإذا  التبريــد.  مروحــة 

املروحــة قــم بإيقــاف املحــرك.
4- افحــص إذا كان ســير مضخــة املــاء 
مقطوًعــا. وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك، 
افحص شــدة الســير. وإذا بدا الســير 
كان  إذا  افحــص  جيــد،  وضــع  يف 
ســائل التبريــد تســرب مــن الرادياتيــر 
واخلرطــوم )إذا مت تشــغيل مكيــف 
يتســرب  أن  الطبيعــي  مــن  الهــواء، 

ــد(. بعــض مــاء التبري
ــا  5- إذا كان ســير مضخــة املــاء مقطوًع
أو تســرب ســائل تبريــد املحــرك، قــم 
فــورًا بإيقــاف املحــرك واطلــب أقــرب 
مركــز خدمــة بعــد البيــع معتمــد مــن 

شــركة JAC للمســاعدة.
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6- إذا لــم تتمكــن مــن اكتشــاف ســبب 
انتظــر  احلــرارة،  درجــة  ارتفــاع 
ــه  ــى يعــود املحــرك لدرجــة حرارت حت
الطبيعيــة. وإذا لــم يكن ســائل التبريد 
ســائل  بإضافــة  بحــذر  قــم  كافًيــا، 
ــاء يف املوضــع  ــى خــزان امل ــد إل التبري

بــني احلديــن العلــوي والســفلي.
7- عندمــا يــدور املحــرك، الحــظ إذا كان 
درجــة  ارتفــاع  علــى  هنــاك عالمــة 
حــدث  وإذا  أخــرى.  مــرة  احلــرارة 
خدمــة  مركــز  أقــرب  اطلــب  ذلــك، 
 JAC بعــد البيــع معتمــد مــن شــركة

للمســاعدة.

اإلطار االحتياطي

يتــم تثبيــت اإلطــار االحتياطــي يف حقيبــة 
الســيارة. وقبــل ســحب اإلطــار االحتياطــي، 

يرجــى ســحب صنــدوق التخزيــن أوالً.
ويرجــى طــي ظهــر املقعــد اخللفــي، وارفــع 
صنــدوق التخزيــن ألعلــى وأدره بزاويــة 90 
درجــة، وميكــن ســحب صنــدوق التخزيــن مــن 

ــة الســيارة. حقيب

استبدال اإلطار

ــط باإلطــار،  ــاك أي ضغ ــن هن ــم يك 1- إذا ل
عنــد اســتبدال اإلطــار، قــم بإيقــاف الســيارة 
بإيقــاف  قــم  ثــم  وآمــن.  ممهــد  مــكان  يف 
املحــرك، وارفــع فرامــل اليــد، ثــم انقــل ذراع 

ــى وضــع الرجــوع.  ــل إل النق
وقــم بتشــغيل ضــوء االنتظــار وضــع حجــًرا 

أســفل العجلــة التــي ســيتم اســتبدالها.
2- أخــرج الرافعــة وأدوات اســتبدال العجلــة 
ــن  ــدوق التخزي واإلطــار االحتياطــي مــن صن

بحقيبــة الســيارة.

لســائل  احلــاد  االنخفــاض  يشــير    ●

التبريــد إلــى حــدوث تســرب يف نظــام 
التبريــد. واتصــل مبركــز خدمــة بعــد 
البيــع املعتمــد مــن JAC للفحــص يف 

ممكــن. وقــت  أقــرب 

ملحوظة:
االحتياطــي  اإلطــار  اســتخدام  ميكــن    ●

ويف  فحســب،  الطــوارئ  حــاالت  يف 
االحتياطــي  اإلطــار  اســتخدام  حالــة 
طــوال الوقــت، قــد تتأثــر قــدرة املنــاورة 

كبيــر. بشــكل  بالســيارة 

ملحوظة:

ارتفاع حرارة المحرك/اإلطارات 
االحتياطية/استبدال اإلطارات
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3- اســتخدم مفتــاح العجلــة يف فــك صواميــل 
املوضــح  الســهم  اجتــاه  بحســب  العجلــة 

بالشــكل.

ــك  ــة املحــدد يف ف ــك العجل 4- اســتخدم مف
صواميــل العجلــة لعــدة دورات.

التــي  العجلــة  دعــم  الضــروري  مــن    ●

ســترفع عــن األرض، وإال يحظــر بشــدة 
أو مســمار. فــك أي صمولــة 

ملحوظة:

اإلطــار  صواميــل  بــني  التنســيق  يتــم    ●

الســطح  علــى   S3 بالســيارة  العجلــة 
اجلانــب  جتميــع  ويتــم  املخروطــي، 
باســتخدام  الصواميــل  مــن  اخلارجــي 
اســتبدال  وعنــد  الصامولــة.  غطــاء 
اإلطــار أو اإلطــار االحتياطــي، يتعــني 
يف البدايــة اســتخدام األدوات اخلاصــة 
يف صنــدوق األدوات اخلــاص باإلطــار 
البالســتيكي  )املشــبك  االحتياطــي 
يف  الصغيــر(  امللقــط  شــكل  األســود 
ســحب غطــاء الصامولــة. وعنــد جتميــع 
الصواميــل، يرجــى جعــل اجلــزء البــارز 
ذو الشــكل املخروطــي للصامولــة يواجــه 
الداخــل، ويف حالــة جتميــع الصامولــة 
يف ترتيــب عكســي، ســتواجه مخاطــر 
خاصــة باألمــان مــع الســيارة. وأخيــًرا 
باســتخدام اليــد، اضغــط علــى غطــاء 

بتجميعهــا. وقــم  الصامولــة 

ملحوظة:
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ومفتــاح  الرفــع  مقبــض  بإدخــال  قــم   -5
الرافعــة. إلــى  العجلــة 

اجتــاه  الرافعــة يف  مقبــض  بــإدارة  قــم   -6
عقــارب الســاعة، وارفــع قليــالً رأس الرفــع.

الشــكل  وفــق  الرفــع  موضــع  حــدد   -7
أســفل  ســنون  وهنــاك  أعــاله.  التوضيحــي 

للســيارة. واخللفــي  األمامــي  البــاب 
8- ضــع الرافعــة يف وضــع عمــودي بالقــرب 
مــن الســن األمامــي أو اخللفــي القريــب مــن 
ــذي ســتقوم  ــث يوجــد اإلطــار ال ــة )حي العجل

باســتبداله(.

)شكل 8-5(
))وضع الفتحة(( 

الرافعــة يف اجتــاه  بــإدارة مقبــض  قــم   -9
عقــارب الســاعة لرفــع الســيارة حتــى يدخــل 
رأس الرفــع إلــى الســن ويرتفــع اإلطــار عــن 

األرض ملســافة 3 ســم.

عندمــا  الســيارة  رفــع  بشــدة  يحظــر    ●

ومــن  ثابًتــا.  الرافعــة  وضــع  يكــون  ال 
الضــروري تثبيــت الرافعــة على الســيارة 

واألرض.
درجــة احلمــل املقــدر للرافعــة يف حــدود 
1000 كــم. وال تتجــاوز درجــة احلمــل 

للرافعــة.

ملحوظة:
●  عنــد رفــع الســيارة باســتخدام رافعــة، 

تأكــد أن الرافعــة مســتقرة وأن الســيارة 
ال ميكــن أن تســقط ألســفل.

●  يحظــر بشــدة رفــع الســيارة عالًيــا جــًدا، 

ــع مناســب  ــاع الرف ــون ارتف يجــب أن يك
الســتبدال العجــالت.

●  عنــد اســتخدام رافعــة يف رفــع الســيارة، 

يحظــر بشــدة الزحــف أســفل الســيارة، 
أو بــدء أو تدويــر املحــرك. وقــد تســقط 
الســيارة عــن الرافعــة وتســبب إصابــات 

وجــروح بالغــة.

ملحوظة:

))مقبض الرافعة((      ))مفك صامولة العجلة((

ارتفاع حرارة المحرك/اإلطارات 
االحتياطية/استبدال اإلطارات
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ــدوران يف اجتــاه عكــس عقــارب  10- قــم بال
الســاعة إلزالــة صواميــل ومســامير العجلــة.

11- قم بإزالة اإلطار والعجلة.
يف  االحتياطــي  اإلطــار  بتركيــب  قــم   -12

العجلــة. مركــز 

13- قــم بتركيــب غطــاء العجلــة علــى اإلطــار 
االحتياطــي )عنــد الضرورة(.

14- قــم بــاإلدارة يف اجتــاه عقــارب الســاعة 
لتركيــب الصواميــل واملســامير وادفعــه برفــق 

حتــى موضعــه املناســب.
15- قــم بــإدارة مقبــض الرافعــة يف اجتــاه 
الســيارة  الســاعة وخفــض  عكــس عقــارب 

األرض. إلــى 
16- قــم بإحــكام ربــط صمولــة العجلــة وفــق 
الصواميــل  بربــط  قــم  البدايــة،  يف   .»X«
ــم أحكــم  ــة ث ــا العجل ــط زواي ــب واضب بالترتي
ربطهــا يف اجتــاه قطــري باســتخدام عــزم 

دوران 90 ~ 110 نيوتــن متــر.

17- أعــد الرافعــة واألدوات واإلطــار الفــارغ 
إلــى مواضعهــا املناســبة.

املحــرك  زيــت  وضــع  بشــدة  يحظــر    ●

ومســامير  صواميــل  علــى  الشــحم  أو 
العجلــة. وتأكــد مــن اســتخدام صواميــل 

املناســبة.  العجلــة  ومســامير 
واملســامير  الصواميــل  ربــط  أحكــم 
باســتخدام مفتــاح العجلــة املانــع لالنــزالق 
ــارة  املرفــق بصنــدوق األدوات. وميكــن زي
مــن  املعتمــد  البيــع  بعــد  خدمــة  مركــز 
JAC إلحــكام ربــط صواميــل ومســامير 
العجلــة وفــق املواصفــات. ويــؤدي الربــط 
التدريجــي  الفــك  إلــى  املناســب  غيــر 

واملســامير. للصواميــل 

ملحوظة:

●  يحظــر بشــدة تخزيــن الرافعــة واألدوات 

حالــة  ففــي  الــركاب.  مقصــورة  يف 
الضغــط املفاجــئ علــى الفرامــل، ســوف 
املقصــورة  يف  األجــزاء  هــذه  تتناثــر 

لألشــخاص. إصابــات  وتســبب 
تكــون  قــد  الرافعــة،  اســتخدام  عنــد    ●

ممــا  وتتحــرك،  ثابتــة  غيــر  الســيارة 
وإصابــات  بالســيارة  أضــرار  يســبب 

لآلخريــن.
الرفــع  موضــع  يف  الرافعــة  ضــع    ●

. لصحيــح ا
ــع  ــد البي ــة بع ــز خدم ــارة مرك ●  يرجــى زي

املعتمــد مــن شــركة JAC إلصــالح أو 
ــارغ ليســتخدم يف  اســتبدال اإلطــار الف

حالــة الطــوارئ.

ملحوظة:

الصواميــل  اســتخدام  مــن  تأكــد   ●

وأحكــم  للعجلــة،  املناســبة  واملســامير 
الربــط حســب عــزم الــدوران املناســب.

●  يــؤدي اســتخدام أجــزاء غيــر ســليمة أو 

غيــر مناســبة لربــط صواميــل ومســامير 
العجلــة إلــى ســقوط العجلــة.

ملحوظة:
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الرافعة ومجموعة األدوات الرئيسية

)1( مفك صامولة العجلة
)2( وتد الصلب

)3( خطاف القطر
)4( الرافعة

)5( ملقاط نزع غطاء الصامولة *

والرافعــة،  العاكــس،  املثلــث  وضــع  يتــم 
ــة، وخطــاف  ــة العجل ــك صامول ــد، ومف والوت
القطــر يف فتحــة صنــدوق التخزيــن بحقيبــة 
الرافعــة  بتجميــع  تقــوم  وعندمــا  الســيارة. 
املقصيــة، يرجــى ضبــط ارتفاعهــا لضمــان 
علــى  الرافعــة  قضيــب  طــرف  يكــون  أن 
الســطح الداخلــي املســن، لتجنــب صــدور 

أي صــوت غيــر طبيعــي.

الســيارة،  لرفــع  رافعــة  تركيــب  عنــد    ●

ــا  يجــب أن يكــون وضــع الرافعــة عمودًي
األرض. علــى 

●  يحظــر بشــدة النــزول أســفل الســيارة 

املدعومــة برافعــة.
الســيارة  تشــغيل  بشــدة  يحظــر    ●

الســيارة،  رفــع  وعنــد  املرفوعــة. 
مــن  الــركاب  جميــع  نــزول  مــن  تأكــد 
الســيارة واحتفــظ بالســيارة بعيــًدا عــن 

األخــرى. الســيارات 
●  استخدم رافعة عند استبدال العجلة.

●  يحظــر بشــدة اســتخدام رافعــة يف دعــم 

الســيارة علــى ســطح مائــل أو منزلــق.
●  يجــب أن يكــون موضــع الرفــع قريًبــا 

ملحوظة:
اســتبدالها.  ســيتم  التــي  العجلــة  مــن 
قــم بتحصــني قطــر العجلــة التــي ســيتم 

اســتبدالها.
رفــع  مــن  تأكــد  الســيارة،  رفــع  قبــل    ●

إلــى  النقــل  ذراع  ونقــل  اليــد،  فرامــل 
الرجــوع  وضــع  أو  األولــى  الســرعة 
أو  اليــدوي(  النقــل  )بنظــام  للخلــف 
وضــع »P« )نظــام النقــل األوتوماتيكــي(.
●  يحظــر بشــدة رفــع الســيارة واســتبدال 

املروريــة  الكثافــات  أثنــاء  العجلــة 
املرتفعــة.

ــم  ــر كاف أو ل ــع الســيارة غي ●  إذا كان رف

تكــن متأكــًدا مــن قدرتــك علــى إنهــاء 
طلــب  يرجــى  ناجــح،  بشــكل  العمليــة 

متخصــص.  مــن  املســاعدة 

استبدال اإلطارات/الرافعة 
واألدوات األساسية
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قطر ورفع السيارة
إذا احتجــت قطــر ورفــع ســيارتك، يرجــى 
ــع املعتمــد  االتصــال مبركــز خدمــة بعــد البي
للقطــر.  متخصصــة  شــركة  أو   JAC مــن 
قطــر  أثنــاء  الســالمة  ذلــك  ويضمــن 
ــون  ــدرك الفني ــه، ي ــت ذات الســيارة. ويف الوق
اخلاصــة  املحليــة  اللوائــح  املتخصصــون 

الســيارات. بقطــر 
ميكــن اســتخدام الشــاحنات مــن النــوع األول 
والثانــي يف رفــع الســيارة أو النــوع الثالــث ذو 

املنصــة يف ســحب ســيارتك.

هناك ثالث طرق شائعة لقطر السيارة:

●   توجــد لوحــة املثلــث العاكس يف صندوق 

الضــرورة،  وعنــد  املرفــق.  األدوات 
يف حالــة اســتبدال أو إصــالح اإلطــار 
االحتياطــي يف الطريــق، يرجــى وضــع 
املثلــث العاكــس علــى بعــد 150 م خلــف 

ســيارتك.
الرافعــة املصممــة  ●   يرجــى اســتخدام 

فقــط.  JAC بواســطة 
الرافعــة اخلاصــة  اســتخدام  ●   يحظــر 

أخــرى. رفــع ســيارات  بســيارتك يف 
●   يحظــر جتــاوز حمــل الرفــع املســموح بــه 

بواســطة الرافعة.
●   إذا قمــت باســتخدام هــذه الرافعــة مــع 

ســيارات أخــرى، قــد حتــدث أضــرار 

ملحوظة:
وقــد  الرافعــة  أو  األخــرى  بالســيارات 

حتــدث إصابــات لألشــخاص.
●   أثنــاء اســتخدام الرافعــة، يجــب إيقــاف 

وتقــف  ممهــد  ســطح  علــى  الســيارة 
بثبــات.

●   ميكــن اســتخدام الرافعــة فقــط علــى 

الطــرق املمهــدة، ويرجــى وضــع الرافعــة 
يف املوضــع املوضــح بالشــكل الســابق، 
العجــالت  أســفل  تثبيــت  كائــن  وضــع 

املعنيــة.
●   عنــد اســتخدام الرافعــة، يحظــر البقــاء 

اســتخدام  ويحظــر  الســيارة،  أســفل 
عــدة روافــع يف الوقــت ذاتــه.
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النقل اليدوي
اســتخدام شــاحنة خاصــة  عــدم  يف حالــة 
يف الســحب، ضــع مفتــاح اإلشــعال يف وضــع 

ACC وقــم بالنقــل إلــى وضــع املحايــد.

مــن  احتــرس  ســيارتك،  ســحب  عنــد    ●

اإلضــرار مبصــدات أو أســفل الســيارة.

●  يحظــر اســتخدام شــاحنة مــزودة بحبــل 

رفــع يف ســحب زيارتــك ألنهــا ســتضر 
مبصــدات أو أســفل الســيارة.

ملحوظة:

●  عنــد ســحب الســيارة مــن اخللــف بينمــا 

تقــم  ال  خاصــة،  شــاحنة  تســتخدم  ال 
بالســحب عندمــا يكــون مفتــاح اإلشــعال 
.LOCK يف غيــر موضعــه أو يف وضــع

تنبيه:

●  عندمــا يتــم ســحب ســيارتك، والعجــالت 

اخللفيــة مالمســة لــألرض، تأكــد مــن 
ــد. ــر ذراع فرامــل الي حتري

●  قــم بفحــص مســتوى الزيــت يف نظــام 

النقــل قبــل ســحب الســيارة. 
ــت  ــة الزي ــم بإضاف ــا، ق ــن كافًي ــم يك ●  إذا ل

إلــى نظــام النقــل. وإذا لــم ميكــن إضافــة 
الزيــت، قــم برفــع الســيارة علــى شــاحنة 
مبنصــة حتــى ال تلمــس العجــالت األرض.

تنبيه:

قطر ورفع السيارة/الفيوز
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النقل األوتوماتيكي
جميــع  تكــن  لــم  إذا  الســيارة،  قطــر  عنــد 
العجــالت األربــع علــى األرض، مــن الضروري 
قطــر الســيارة مــن األمــام. وتأكــد مــن وضــع 
ومفتــاح  املحايــد  وضــع  علــى  النقــل  نظــام 
مــن  وتأكــد   ،ACC وضــع  علــى  اإلشــعال 
علــى  ويجــب  التوجيــه.  عجلــة  قفــل  عــدم 
قائــد الســيارة التعامــل مــع عجلــة القيــادة 

املقطــورة. الســيارة  داخــل  والفرامــل 
ــة بنظــام النقــل  ــع التعــرض ألضــرار بالغ وملن
ســرعة  تتجــاوز  أال  يجــب  األوتوماتيكــي، 
الســيارة 30 كم/الســاعة ومســافة القطــر ال 

تتجــاوز 30 كــم.
وقبــل قطــر الســيارة، يجــب فحــص نظــام 
النقــل مــن أســفل الســيارة للتأكــد مــن عــدم 
وجــود تســرب للزيــت. وإذا وجــد تســرب، مــن 
الضــروري قطــر الســيارة باســتخدام شــاحنة 

ذات منصــة أو مقطــورة.

الفيوز

ملنــع اإلضــرار بنظــام الدائــرة نتيجــة حــدوث 
دائــرة قصــر أو زيــادة احلمل، يجب تزويد كل 
دائــرة بفيــوز. وإذا احتــرق الفيــوز ثــم احتــرق 
الفيــوز اجلديــد املســتبدل، يشــير ذلــك إلــى 
وجــود مشــكلة بالدائــرة. ويرجــى االتصــال 
 JAC مبركــز خدمــة بعــد البيــع املعتمــد مــن

●  بالنســبة للســيارة املــزودة بناقــل حركــة 

مــن  الســحب  يالئمهــا  ال  أوتوماتيكــي 
اخللــف بينمــا تلمــس العجــالت األمامية 
ــك ألضــرار بالغــة  األرض. فســيؤدي ذل

يف نظــام النقــل.

ملحوظة:
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لفحــص واكتشــاف الســبب وإصــالح النظــام 
واســتبدال الفيــوز. وعنــد اســتبدال الفيــوز، 

اســتخدم فيــوز بنفــس درجــة تيــار الصهــر.
اضغط

خطوات استبدال الفيوز:
1- قم بفتح غطاء الفيوز.

2- حــدد الفيــوز التالــف بالبحــث عــن 
املحتــرق. الفيــوز 

إزالــة  الفيــوز يف  اســتخدم ملقــاط   -3
ملقــاط  ويوجــد  املحتــرق.  الفيــوز 
يف  الفيــوز  صنــدوق  داخــل  الفيــوز 

املحــرك. مقصــورة 
4- حــدد الســبب وراء احتــراق الفيــوز 

املشــكلة. وأصلــح 
اجلديــدة  الفيــوزات  بتركيــب  قــم   -5
التيــار  درجــة  مــع  متوافــق  بشــكل 

الدليــل. يف  املذكــور 

●  عنــد اســتبدال الفيــوز، اســتخدم الفيــوز 

وفــق النــوع املحــدد. وال تســتخدم فيــوز 
أو بديــل ذو درجــة تيــار صهــر أعلــى مــن 
القيمــة املحــددة )مثــل ســلك امللــف(، 
املعــدات  حمايــة  يســتطيع  ال  ألنــه 
يف  يتســبب  وقــد  الكهربيــة  والدائــرة 

حــادث حريــق!
●  ال تقــم باســتبدال/تغيير مواضــع الفيــوز 

أو املرحــل الكهربائــي بشــكل عشــوائي.
●  يحظــر اســتخدام فيــوز ذو قيمــة غيــر 

متوافقــة مــع املذكــور يف عالمــة الفيــوز.
مرحــل  أو  فيــوز  اســتخدام  يحظــر    ●

.JAC مــن  معتمــد  غيــر  كهربائــي 
●  يحظــر تعديــل نظــام الدائــرة أو إضافــة 

معــدات كهربيــة.

ملحوظة:

●  يــؤدي اســتخدام فيــوز بديــل أو فيــوز 

مــن نــوع وقيمــة غيــر مناســبة إلــى تلــف 
ــق. ــاء أو يحــدث حري نظــام الكهرب

●  مــن الــالزم اســتخدام فيــوزات وفــق نــوع 

ودرجــة التيــار املذكــورة يف الدليــل. وإال، 
قــد حتــدث إصابــات شــخصية وأضــرار 

بالســيارة واملمتلكات.

ملحوظة:

●  يحظــر فــك الفيــوز املحتــرق باســتخدام 

أداة موصلــة. ويجــب اســتخدام ملقــاط 
الفيــوز.

●  يــؤدي اســتخدام فيــوز بديــل أو فيــوز مــن 

نــوع وقيمــة غيــر مناســبة إلــى تلــف نظام 
الكهربــاء أو يحــدث حريــق. وقــد يتســبب 

ذلــك يف إصابــات بالغــة لألشــخاص.

ملحوظة:

 10( احتياطيــة  فيــوزات  أربــع  توجــد    ●

و25  أمبيــر،  و20  أمبيــر،  و15  أمبيــر، 
واملرحــل  الفيــوز  صنــدوق  يف  أمبيــر( 
الــركاب  مقصــورة  يف  الكهربائــي 

املعيبــة. الفيــوزات  الســتبدال 

تنبيه:

قطر ورفع السيارة/الفيوز
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قطر سيارة 
حــاالت  يف  للقطــر  معــدات  تتــح  لــم  إذا 
الطــوارئ، ميكــن تثبيــت ســلك أو سلســلة مــن 
اســتخدام  أو  الســيارة  مقدمــة  يف  الصلــب 
أســفل  الطــوارئ  القطــر يف حالــة  خطــاف 
وقبــل  الســيارة.  قطــر  الســيارة يف  مؤخــرة 
قطــر الســيارة، يرجــى التأكــد مــن اللوائــح 
ــف مــن  ــح تختل ــدك. ألن اللوائ ــة يف بل املطبق
مــكان آلخــر، كمــا تختلــف املتطلبــات حســب 

األنــواع املختلفــة مــن الســيارات.

خطاف القطر األمامي

خطوات استخدام خطاف القطر 
األمامي:

ــة يف  1- توجــد فتحــة اخلطــاف األمامي
العمــود األفقــي مــن جســم الســيارة 

أســفل مقصــورة املحــرك.
2- قــم بفتــح حقيبــة الســيارة وأخــرج 
خطــاف القطــر يف صنــدوق األدوات 

أســفل الفــرش.
3- اضغــط علــى غطــاء فتحــة اخلطــاف 

يف املصــد األمامــي.
4- قــم بــإدارة خطــاف القطــر يف اجتــاه 
عقــارب الســاعة نحــو الفتحــة حتــى 
يتــم تركيــب خطــاف القطــر بشــكل 

تــام.
بفــك  فــورًا،  قــم  بعــد االســتخدام،   -5
خطــاف القطــر وقــم بتركيــب غطــاء 

الفتحــة. 

●  مــع طريقــة القطــر هــذه يلــزم وجــود 

لتوجيــه  القطــر  أثنــاء  للســيارة  قائــد 
الفرامــل. واســتخدام  الســيارة 

●  ميكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن القطــر 

مــع الطــرق املمهــدة ملســافات قصيــرة 
وســرعة تقــل عــن 20 كم/الســاعة.

تكــون  أن  يجــب  لذلــك،  باإلضافــة    ●

التوجيــه  ونظــام  واملحــاور  العجــالت 
جيــد. تشــغيلي  وضــع  يف  والفرامــل 

ملحوظة:
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قطر السيارة من الخلف

قطــر  عنــد  خــاص  بشــكل  االنتبــاه  يتعــني 
الســيارة. ويجــب علــى قائــد الســيارة التعامــل 
مــع عجلــة القيــادة والفرامــل داخــل الســيارة 
املقطــورة. وتصلــح طريقــة القطــر املذكــورة 
املمهــدة  الصلبــة  األســطح  علــى  فقــط 
محــدودة،  وبســرعات  قصيــرة  وملســافات 
ويجــب أن تكــون عجــالت الســيارة واملحــاور 
ونظــام التوجيــه وعجلــة القيــادة والفرامــل يف 

حالــة جيــدة.

●  ميكــن اســتخدام ســيارتك يف القطــر 

الســيارة  وزن  يكــون  عندمــا  فقــط 
ســيارتك. مــن  أقــل  املقطــورة 

●  يرجــى عــدم قطــر الســيارة خــالل أول 

3000 كــم مــن فتــرة تشــغيل الســيارة 
أضــرار  حتــدث  فقــد  وإال  اجلديــدة، 

باملحــرك أو نظــام النقــل.
الســيارتني  قائــدا  يتواصــل  أن  يجــب    ●

متواصــل. بشــكل 
●  قبــل قطــر ســيارة يف حالــة الطــوارئ، 

قــم بالفحــص والتأكــد مــن عــدم كســر 
أو تلــف اخلطــاف.

●  قــم بإحــكام ربــط الســلك أو سلســلة 

ســيارة  قطــر  املســتخدمة يف  الصلــب 
اخلطــاف. إلــى 

●  لتجنــب اإلضــرار باخلطــاف، ال تســحب 

زاويــة  أو  جانبــي  بشــكل  الســيارة 
عموديــة. وتأكــد مــن الســحب يف اجتــاه 

خــط مســتقيم لألمــام.

ملحوظة:
●  يجــب أن يكــون طــول ســلك أو سلســلة 

بربــط  وقــم  م.   5 مــن  أقــل  الصلــب 
ــون  قطعــة قمــاش بيضــاء أو حمــراء الل
منتصــف ســير  )بعــرض 30 ســم( يف 

القطــر ليســهل متييــزه.
●  قــم بقيــادة الســيارة بحــذر لتجنــب فــك 

ــاء  ــب أثن الســلك أو السلســلة مــن الصل
عمليــة القطــر.

الفيوز/قطر السيارة
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توزيع الحمل بالسيارة
للحصــول علــى أفضــل أداء عنــد التحــرك 
احلمــل  توزيــع  مراعــاة  ينبغــي  بالســيارة، 

املــواد(.  / واألمتعــة  )الــركاب 
يف  الثقيلــة  املــواد  وضــع  يجــب   -
ــني  ــد أو ب ــام وبالقــرب مــن مؤخــرة املقع األم

واخللفــي. األمامــي  املحوريــن 
لــف  يف  واقيــة  مــادة  اســتخدم   -

احلــادة. واجلوانــب  األطــراف 
املــواد  ارتفــاع  يتجــاوز  أال  يجــب   -
املقعــد. مــن مســند ظهــر  العلويــة  احلافــة 
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البيانات الفنية
المعامالت الفنية

● معامالت األبعاد الرئيسية للسيارة بالكامل

● معامالت األبعاد الرئيسية للسيارة بالكامل

شكل 1-6

شكل 2-6

 قيمة المعامل )نقل حركة
)أوتوماتيكي

 قيمة المعامل )ناقل حركة
)يدوي 6 سرعات الوحدة البند

4345 4345 مم الطول اإلجمالي
1765 1765 مم العرض اإلجمالي
1640 1640 مم إجمالي االرتفاع )دون حمل(
2560 2560 مم قاعدة املحور
1470 1470 مم قاعدة
1480 1480 مم قاعدة
600 600 لتر قاعدة

 قيمة المعامل )نقل حركة
)أوتوماتيكي

 قيمة المعامل )ناقل حركة
)يدوي 6 سرعات الوحدة البند

5 5 شخص عدد األشخاص
1275 1260 كجم كتلة الكبح
1650 1635 كجم أقصى وزن مسموح
765 750 كجم الوزن التحميلي اإلجمالي للمحور األمامي
510 510 كجم الوزن التحميلي اإلجمالي للمحور اخللفي
868 853 كجم أقصى وزن مسموح حلمل املحور األمامي
782 782 كجم أقصى وزن مسموح حلمل املحور اخللفي
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المعامالت الفنية 6- البيانات الفنية

الســــــعة النـــــــــوع االســـــــــــم

45 لتر 45 لتر بنزين خال من الرصاص رقم 93 وأعلى بنزين خالي من الرصاص
4,8 لتر 4,8 لتر جليكول قاعدي سائل مانع للتجمد 50% سائل تبريد املحرك

2 لتر API GL- 4, SAE 75W / 90 )6MT( زيت النقل

4,3 ± 0,05 لتر CVTF, ESSO EZL799)A( أو Idemitsu 
CVTF-EX1 )CVT(

4 لتر 4 لتر G01 SL 5W30 أو أعلى زيت املحرك
0,12 لتر 0,12 لتر PAG56 زيت تشحيم مكثف مكيف الهواء

650 ملي لتر
 ± 50 ملي لتر

650 ملي لتر
 ± 50 ملي لتر

DOT4 سائل الفرامل

● المعامالت الرئيسية ومعامالت أداء المحرك

● معامالت السوائل الرئيسية

شكل 4-6

شكل 3-6

)قيمة المعامل )1,6 لتر الوحدة البند
1,59 لتر  اإلزاحة الكلية

6000/88 كيلو وات / دورة يف الدقيقة الطاقة / السرعة املقدرة
4500 ~ 3500 / 150 نيوتن متر / دورة يف الدقيقة أقصى عزم دوران / سرعة

80 كيلو وات أقصى طاقة خالصة للمحرك
75,0 x 90,0 مم الشوط x قطر االسطوانة
30 ± 800 دورة يف الدقيقة سرعة التباطؤ
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● معامالت القدرة

● معامالت الوقود االقتصادي )الوحدة: لتر / 100 كم(

شكل 5-6

شكل 6-6

ناقل حركة أوتوماتيكي ناقل حركة يدوي 6 سرعات الوحدة البند

15 13,5 ثانية عمود التروس وزمن التسارع املستمر 
عند البداية )0 – 100 كم/الساعة(

11 15 ثانية معدل أداء تسارع التروس املباشر
)80 – 120( كم/الساعة

170 175 كم / الساعة السرعة القصوى

30 ≥ 30 ≥ % أقصى درجة انحدار

ناقل حركة أوتوماتيكي ناقل حركة يدوي 6 سرعات البند

6,5 6,5 استهالك الوقود الشامل

5,6 5,6 سرعة ثابتة 90 كم / الساعة
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● معامالت القدرة

المعامل المعامل البند

ناقل حركة أوتوماتيكي ناقل حركة يدوي 6 سرعات وضع عمود التروس

:الوضع اليدوي 3,769 السرعة األولى

وضع
التروس معدل

التروس

السرعة األولى: 2,41 ~ 2,28
السرعة الثانية: 1,51
السرعة الثالثة: 1,1

السرعة الرابعة: 0,83
السرعة اخلامسة: 0,65
السرعة السادسة: 0,52
الرجوع للخلف: 2,68

 معدل السرعة يف الوضع األوتوماتيكي:
2,416 - 0,443

2,053 السرعة الثانية

1,393 السرعة الثالثة

1,031 السرعة الرابعة

0,778 السرعة اخلامسة

0,681 السرعة السادسة

2,68 3,583 وضع الرجوع للخلف

6,65 4,294 معدل التخفيض الرئيسي

شكل 7-6



224

● مواصفات العجلة واإلطار وضغط النفخ البارد

205/55 R16       185/65 R15 اإلطــــــــــــــــار

احلجم الكامل لإلطار االحتياطي اإلطار االحتياطي

 240/220 )ضغط النفخ للضغط يف الوضع البارد )كيلو باسكال

)˚( قيمة المعامل معامل ضبط الزوايا البند

 "30 ± "23 زاوية ميل العجلة األمامية )كامبر(

العجلة األمامية
12,3˚ ± 30" )االختالف بني اليسار واليمني يف حدود 30"( زاوية ميل املسمار الرئيسي

3,8˚ ± 30" )االختالف بني اليسار واليمني يف حدود 30"( زاوية الكاستر اخللفية

"2,5 ± "5 زاوية انفراج العجلة

"30 ± ˚1- زاوية ميل العجلة )كامبر(
العجلة اخللفية

"20 ± "24 زاوية انفراج العجلة

شكل 8-6

شكل 9-6
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رقم تعريف السيارة 6- البيانات الفنية

رقم تعريف السيارة
VIN 1- رقم تعريف السيارة

 )VIN )كــود  الســيارة  تعريــف  رقــم   -1
العــدادات لوحــة  أعلــى 

يف   )VIN( الســيارة  تعريــف  رقــم  يوجــد 
لوحــة  أعلــى  مــن  العلــوي  األيســر  اجلانــب 
الســيارة. قائــد  مقعــد  بجانــب  العــدادات 

2- كــود رقــم تعريــف الســيارة يف الطــرف 
األســفل مــن مقعــد قائــد الســيارة

يوجــد كــود رقــم تعريــف الســيارة يف مؤخــرة 
عمــود ضبــط ارتفــاع مقعــد الســائق.

3- كــود رقــم تعريــف الســيارة يف الطــرف 
األســفل مــن مقعــد الراكــب األمامــي

يوجــد كــود رقــم تعريــف الســيارة يف الطــرف 
األســفل مــن مقعــد الراكــب األمامــي.
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2- الرقم المسلسل للمحرك
1- رقم مسلسل املحرك 

مجموعــة  يف  املطبــوع  الرقــم  هــذا  يوجــد 
فتحــة  مــن  بالقــرب  املحــرك  اســطوانات 

املحــرك.  زيــت  إضافــة 



.Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd حتتفظ شركة
باحلق يف عمل تعديالت على هذا الدليل من دون إخطار مسبق.

.Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd




