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ىوتحملا

١......................ةمدقم
٦.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٥............دناسملاودعاقملا
٨٥....................نيزختلا
٩١....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٣٣.....................ةرانإلا
١٤٠.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٨٥.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٩٢............ليغشتلاوةدايقلا
٢٦٦.............ةبكرملابةيانعلا
٣٣٤.............ةنايصلاوةمدخلا
٣٤٥...............ةينفلاتانايبلا
٣٥٠............ليمعلاتامولعم

OnStar..................٣٥٦
٣٦٢............ةلصتملاتامدخلا

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوGMCةنحاشزمرو
GMCوACADIAوDENALIتامالع
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي

تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرميف
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
كلذيفامب،اذهليغشتلاليلدةعابطدعب
وأيسايقلاىوتحملايفتارييغتلا
..يرايتخالا

كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}

يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

هيبنت
هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

86823079



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ةمدقم٢

نامأزمرلئامطخبةمسقمةرئادزمرلثمي
حمستال"وأ"اذهبمقتال"وأ"ال"ينعي
".اذهثودحب

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

u:ءاوهلافييكتماظن

G:ءاوهلافييكتديربتتيز

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9
حيحصلكشب

P:عفترمطغضبهايممادختسابنجت

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

H:لاعتشالللباق

يمامألامداصتلاراذنإ:]

R:تارهصملاةلتكءاطغلفقعقوم
ةيئابرهكلا

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا

ريسلاةراحرييغتهيبنت:|
ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@

A:ةراحلاىلعظافحلادعاسم
ةيرورملا

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

X:نكرلادعاسمماظن

مامألابةاشمدوجورشؤم:~

O:ةقاطلا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7

I:لجسُملاينفلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

h:يئابرهكقيرحبوشنرطخ
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٣ ةمدقم

نامألامازحتاريكذت:<

I:ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا
ةيبناجلا

h:ءدبلا/فقوتلا

راطإلاطغضةبقارم:7

d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت

k:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٥ ةمدقم

.١٩٠/ءاوهلاذفانم.١

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم.٢
/١٣٣.

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٣٦/ةراحلارييغتوفاطعنالا

ىوتسملا(تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣
وا١٠٠/)طسوألاىوتسملاويساسألا

زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
.١٠٣/)روطملا

.٩٣/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٤
.٩٤/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٥
.١٣٥/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

ةرظنعجار.ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٦
.١٤١/ةماع

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.٧
.١٨٥/خانملاب

.)هرفاوتلاحيف(١٤٩/USBذفنم.٨
لاحيف(٩٧/يكلساللانحشلا.٩

.)هرفاوت
٤٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠

.)هرفاوتلاحيف(
.١٣٦/رطخلانمريذحتلاتاضماو|.١١

gمكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلا

Xرظنا.نكرلادعاسمماظنحاتفم
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
.)هرفاوتلاحيف(٢٣٧/فلخلل
.٢٢٢/ةدايقلاعضوبمكحتلا.١٢

١٣.A Lane Keep Assist (LKA)
)رارمتسا()راسملاىلعءاقبلادعاسم(
.)هرفاوتلاحيف(٢٥٠/
ىلعنملوزنلايفمكحتلا5
لاحيف(٢٢٢/)HDC(تاعفترملا
.)هرفاوت
١٤.hرظنا.يئاقلتلافقوتلاليطعترز

لاحيف(٢٠٩/ماظنلافاقيإ/ءدب
.)هرفاوت
.٩٥/ءابرهكلاذفانم.١٥
ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنحيتافم.١٦

.٢١٣/يكيتاموتوألا

ءدبعجار.كرحملافاقيإ/ليغشترز.١٧
.٢٠٨/كرحملاليغشت

١٤٢/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.١٨
.)هرفاوتلاحيف(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

.٩٣/قوبلا.١٩
.٩٢/ةدايقلاةلجعطبض.٢٠
.٢٢٤/ةعرسلاتبثم.٢١

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)هرفاوتلاحيف(٢٢٦/)مدقتم(
يف(٢٤٢/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاح
لاحيف(٩٣/ةئّفدُمةدايقةلجع
.)هرفاوت
ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٢

.٢٦٨/كرحملا

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢٣
)ضورعمريغ(١٣٧/تاسايقلا
يف(١٢٦/ةيمامألاضرعلاةشاش
.)هرفاوتلاح

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٤
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.١١٠/)كرحملاصحفءوض(

.٢١٨/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٥
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٦

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لافقألاوحيتافملا

٦....................حيتافملا
٧........دعبنعمكحتلاحاتفم
٧.......دُعبنعحاتفملاليغشت
١٣....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٤...............باوبألالافقأ
١٦.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٦................لافقإلارخأت
١٧........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٧..........قالغإلانمةيامحلا
١٧..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
١٨................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٢٥................ةبكرملانامأ
٢٥...........ةبكرملاراذنإماظن
٢٦..........ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٢٧..............ةبدحملاايارملا
٢٧.............ةيئابرهكلاةآرملا

٢٧.................ايارملايط
٢٨........نيخستللةلباقلاايارملا
٢٨....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
عضولاىلإةلامإلاايارم
٢٨..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٢٩....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٢٩....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٢٩...............ةيكيتاموتوألا
٢٩.........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٣١.....................ذفاونلا
٣١..............ةيبرهكلاذفاونلا
٣٣..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٣................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}

حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
باصيدقف؛ريطخرمأدعبنعلوخد
دقوأحورجبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
مكحتلاحاتفمنوكيامدنعذفاونلالمعت
قلعيدقو،ةبكرملالخاددُعبنع
ةذفانلاراسميفمهريغوألافطألا
يفلافطألاكرتتال.قلغنتيهو
.دُعبنعمكحتلاحاتفمعمةرايسلا
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لخاد،يكيناكيملاحاتفملامادختسانكمي
.لافقألاعيمجل،دُعبنعمكحتلاحاتفم

نمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
ىلإحاتفملابحساودُعبنعمكحتلاحاتفم
نودجراخلاىلإحاتفملابحستال.جراخلا
.رزلاىلعطغضتنأ
طقلموأةاشرفبهفيظنتبمق،يرودلكشب
مقو،حاتفملاليغشتبعصلانمناكاذإ
مدعنمققحتللحاتفملاةرفشصحفب
.خاسوأدوجو
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفمىلإ

دعبنعمكحتلاحاتفم
ىلعتاليدعتوأتارييغتءارجإبمقتال
كلذلطبيدقثيح.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.زاهجلااذهمادختساصيخرت
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دُعبنعمكحتلاحاتفم
مكحتلاحاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدُعبنع
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
ليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
ءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأدمتعملا
.ةمدخلا

دعُبنعحاتفملاليغشت
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا

ليغشت"رظنا.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.يلياميف"حاتفمنودبلوصولا
ىتحدُعبنعمكحتلاحاتفمفئاظولمعت
.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع

Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
ةراشإتارشؤمضموتدق.دوقولابةئبعتلا
ةطغضلادنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالا
تادادعإلاضرعل.لفقلاىلإةراشإللةيناثلا
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

،Qىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
،حوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمتعم
بابءانثتسابباوبألاعيمجلفقمتيسف
تادادعإلاضرعل.هلفقحتفمتيسفقئاسلا
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةحفصلايف)تادادعإلا
ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
"Vehicle)تارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم
Power"ددحوةحاتملا Door Locks
بابناكاذإ.")ةيئابرهكلاباوبألالافقأ(
متي،Qىلعطغضلادنعًاحوتفمبكارلا
.باوبألاعيمجلفق

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
ةبكرملاراذنإماظنعجار.ةقرسلاعنمماظن
/٢٥.

K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
يفىرخأةرمKطغضا.دوقولابةئبعتلا
.باوبألالكلافقأحتفلناوثسمخنوضغ
ءاغلإلدُعبنعمكحتلاحاتفمةجمربنكمي
رزلاىلعطغضلادنعباوبألاعيمجلفق
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.لوألا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف

")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
دنع.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
ءيضتس،ًاليلدُعبنعةرايسلالافقأحتف
ةدملفلخللعوجرلاءاوضأوبابضلاءاوضأ

.ةرايسلانمكبارتقاةءاضإلًابيرقتةيناث٣٠
ديكأتللفاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
تادادعإلاضرعل.لافقألاريرحتىلع
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

ماظنليطعتىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٢٥/ةبكرملاراذنإماظنعجار.ةقرسلاعنم
نإف،كلذبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ىلإيدؤيفوسرارمتسالاعمKطغض
.كلذنيكمتمتاذإ،دعبنعذفاونلاحتف
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

ىلعطغضامثهررحوQطغضا:/
ناوثعبرأةدمل/ىلعرارمتسابروفلا
جراخنمكرحملاليغشتءدبللقألاىلع
.دُعبنعمكحتلاحاتفممادختسابةبكرملا
.١٣/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار

ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثًاتوصهيبنتلاةلآردُصتوةيجراخلا
ثالثةدملًاطغاضقباو7ىلعطغضا
توصقلطني.ئراوطلاراذنإقالطإلناوث
فاطعنالارشؤمحيباصمضموتوقوبلا
اًددجم7طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدمل
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأ

b:قلغوأحتفلةعرسبنيترمطغضا
.ةعتمألاقودنصباب
ءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا
.قودنصلا

حاتفمالبلوخدلاليغشت

نيمأتكنكميحاتفمنودبلوخدلاماظنعم
بابىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
مكحتلاحاتفمجارخإنودبةعتمألاقودنص
ةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانمدُعبنع
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأيغبني.خلإ
بابوأبابلانم)مادقأ٣(م١قاطنيف
.هحتفدارملاةعتمألاقودنص
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نودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
دنعباوبألاعيمجلافقأريرحتلحاتفم
ريرحت/نيمأترزىلعىلوألاةطغضلا
نكميامك.قئاسلابابنملافقألا
نوددعبنعلوخدلاماظنليغشتفاقيإ
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.حاتفم
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
َيعضوب٢و١دُعبنعنيحاتفملاطبرمتي
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٤٠/ةركاذلالالخنمةطوبضملا
قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

حاتفموةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفدُعبنعمكحتلا
ىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
قئاسلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترز
.قئاسلابابلفقريرحتىلإيدؤيفوس
ةرملافقألاريرحت/نيمأترزطغضمتاذإ
متيفوسف،ناوثسمخنوضغيفىرخأ
.باكرلاباوبأعيمجلافقأريرحت

بكارلاةهجبةهيبش،قئاسلاةهجضورعم

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

حاتفموةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفدُعبنعمكحتلا
رزىلعطغضلايدؤيسف،بابلاضبقمنم
ىلإبابلاضبقمىلعدوجوملاحتفلا/لفقلا

/نيمأترزىلعطغضلا.باوبألاعيمجحتف
لافقأنيمأتىلإيدؤيفوسلافقألاريرحت
:يلياممّيأثدحاذإباوبألاعيمج
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا
باوبألاضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلا

حتفةزيمنإف،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقم
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
ىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
ضبقميأمادختسانإ.لوصولاليطعت
قودنصبابحتفوأباوبألاحتفليجراخ
ةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيسةعتمألا
كلذو،ةعرسبتارمعبرألفاطعنالا
متاذإ.لوصولاليطعتىلإةراشإلل
ءدبلبقراذنإلاماظنليطعتبمق،ليطعتلا
.ةرايسلاليغشت
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:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا
حاتفمنودبلافقألانيمأت

دعبٍناوثعضبلةرايسلاهذهلفقمتيس
ليغشتفاقيإمتاذإ،باوبألاعيمجقلغ
مكحتلاحاتفمجارخإمتلقألاىلعوةرايسلا
دحأدجاوتمدعةلاحيفوأدحاودُعبنع
.لخادلايف
.دوقولابابلفقمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،دُعبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
مكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتالدقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخاددُعبنع
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
دُعبنعمكحتلاحاتفمامنيبباوبألالافقأ
نعمكحتلاحاتفمكرتتال.ةبكرملالخاد
.ةبقارمنودةبكرملايفدُعب
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
ةمئاقضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح

Remote"ددحوةحاتملاتارايخلا Lock,
Unlock, Start)ءدب،لفقلاءاغلإ،لفق

.")دُعبنعليغشتلا
حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
عامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
نودبلفقلاةيصاخىقبتس.تارافصةثالث
Qرزىلعطغضلامتيىتحةلطعمحاتفم
ليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلاىلع
.ةبكرملا
مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

نايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
ردصيس،اهيفدُعبنعمكحتلاحاتفم
عيمجقالغإدعبتارمثالثًاتوصقوبلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.باوبألا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
ةبكرملايفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ

،باوبألادحأحتفعملمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
اذإو.لخادلابدُعبنعمكحتلاحيتافمنع

،دُعبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتيمل
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(مكحتلازاهجفاشتكارذعتةلاسرلا
.تارمثالثًاتوصقوبلاردصيسودعبنع
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
.ةرايسلااهيفدوقتةرم
حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

ءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
ناكاذإقودنصلاءاطغحتفلقودنصلا
١قاطنيفًادوجومدُعبنعمكحتلاحاتفم
.)مدق٣(رتم
حاتفمبلوخدلا

حاتفمةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأعجار،ةغرافدُعبنعمكحتلا
/١٤.

ةبكرملاعمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب

عمةجمربملادُعبنعمكحتلاحيتافمطقف
لاحيف.لمعتيتلايهةبكرملاهذه
وأدُعبنعمكحتلاحيتافمدحأنادقف
هنعليدبءارشنكميف،ةقرسللهضرعت
ةجمربدنع.ليكولاقيرطنعهتجمربو
هذهعملدبتسملادُعبنعمكحتلاحاتفم
حيتافمةفاكةجمرباًضيأبجيةبكرملا
ةجمربدرجمب.ىرخألادُعبنعمكحتلا
لمعتنلفديدجلادُعبنعمكحتلاحاتفم
وأةدوقفملادُعبنعمكحتلاحيتافم
نأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرمةقورسملا
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دُعبنعمكحتحيتافمةينامثاهلنوكي
ةجمربلكليكوىلإعجرا،اذل.اهعمةجمربم
.ةبكرملاهذهىلعدُعبنعمكحتلاحيتافم

حاتفميفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلا

ةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
رهظتدقف،ةفيعضدُعبنعمكحتلاحاتفم
رذعتوأدعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
عض.دعبنعمكحتلازاهجحاتفمفاشتكا
ليغشتأدبامث.ثبلازاهجبيجيفحاتفملا
ىلععالطاللكلاملاليلدرظنا.كتبكرم
قئاسلاتامولعمزكرميف.ليصافتلا
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدق
مكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلااًضيأ
.دعبنع
:ةبكرملاليغشتءدبل

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلاحتفا.١
دنسمحتفقيرطنعنيزختلاجردمث
.عارذلا

ةظفاحيفدُعبنعمكحتلاحاتفمعض.٢
.دُعبنعمكحتلاحاتفم

عضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP.

دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}

حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
مكحتلاحاتفميوتحي.دُعبنعمكحتلا
نأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدُعبنع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نأنكميامك.قانتخالارطخيفببستت
ةيلخادقورحثودحيفاهعالتباببستي
ةميسجةباصإيفببستيامم،مسجلاب
ةدعاسملابلطنمدبال.ةافولاامبروأ
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلعةيبطلا

ريذحت}

حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
مكحتلاحاتفميوتحي.دُعبنعمكحتلا
نأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدُعبنع
نأنكميامك.قانتخالارطخيفببستت
ةيلخادقورحثودحيفاهعالتباببستي
ةميسجةباصإيفببستيامم،مسجلاب
ةدعاسملابلطنمدبال.ةافولاامبروأ
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلعةيبطلا

ريذحت
حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
مكحتلاحاتفميوتحي.دُعبنعمكحتلا
نأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدُعبنع
نأنكميامك.قانتخالارطخيفببستت
ةيلخادقورحثودحيفاهعالتباببستي

)عبتي(



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢

)عبتي(ريذحت
ةميسجةباصإيفببستيامم،مسجلاب
ةدعاسملابلطنمدبال.ةافولاامبروأ
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلعةيبطلا

هيبنت
عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
دبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
ةمدختسملاتايراطبلانمصلختلانم
ال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتللاًقفو
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرحلواحت
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
ةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا
.ةيلاع

هيبنت
مكحتلاحاتفمعيمجتةداعإمتتملاذإ
بّرستتدقف،حيحصلكشبدُعبنع
ررضلاقحُلتوتيبملالخادىلإلئاوسلا
ىلإيدؤيساّمم،ةينورتكلإلاةرئادلاب
مكحتلاحاتفميفلطعوأ/وللخثودح
،ررضّيأثودحعنملو،يلاتلاب.دُعبنع
ةداعإبةصاخلاتاوطخلااًمئادعبتا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يفةدراولادُعبنعمكحتلاحاتفمعيمجت
مكحتلاحاتفمقالغإنامضلليلدلااذه
اهيفموقتةرملكيفماكحإبدُعبنع
.هحتفب

حاتفميفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
يفنكُممتقوبرقأيفدُعبنعمكحتلا
ءاجرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاح
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا
:ةيراطبلالادبتسال
بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١

نمبرقلابدُعبنعمكحتلاحاتفم
ال.جراخلاىلإحاتفملابحساوةدعاقلا
نأنودجراخلاىلإحاتفملابحست
.رزلاىلعطغضت

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.٢
هلصفلدُعبنعمكحتلاحاتفمفصتنم
.يفلخلاءاطغلاعلخو

.ةحطلفمةادأبةيراطبلاعفرا.٣
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.ةيراطبلاعزنا.٤
نوكيثيحب،ةديدجلاةيراطبلاعض.٥

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
وأCR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعيام

لكشبنوكيليسلاشرفمعضونمدكأت.٦
.تايطوأتاوجفنودبحيحص

دُعبنعمكحتلاحاتفمرزبناجطبضا.٧
طغضاوبلصحطسىلعلفسأىلإ
ميقتسملكشبرخآلافصنلاىلع
.ًاعمنيفصنلارابجإللفسأل

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٨

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

حاتفملاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
ةدوزمةرايسلاتناكاذإدُعبنعمكحتلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
دق.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلابابضلاليزملمعي
سقطلاةدوربلاًقفودُعبنعليغشتلا
بابضلارشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا

وأةنخسمدعاقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
هذهلمعتامبرف،ًايكيتاموتوأةاّوهم
عجار.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
.٤٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دُعبنعليغشتلاءدب
.٩٣/ةئّفدُم
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
نعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأدعب
يأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا
.تابلطتم
ةلاحىفدعبنعليغشتلاةزيممدختستال
ةرايسلادوقونألدوقولاىوتسمضافخنا
.دفنيدق
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع
دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

مكحتلاحاتفمىلعQررحوطغضا.١
.دُعبنع

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
وألقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتىتح

فاطعنالاةراشإحيباصمضيمودكؤي
ةبكرملاليغشتبلطيقلتمتهنأ
.دُعبنع
لفقدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
ةءاضمنكرلاحيباصمىقبتسوباوبألا
.ليغشتلاديقكرحملارمتسااملاط
ةقيقد١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
متيوأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملام
.ةبكرملاليغشتءدب
لخاددُعبنعمكحتلازاهجدوجوءانثأ.٣

لمارفلاةساودىلعطغضا،ةرايسلا
.ةدايقلللاعشإلاحاتفمليغشتأدباو

كرحملانارودنمزديدمت

١٥كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأةقيقد
كرحملانوكيامدنعةقيقد١٥لوأءانثأ
دعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
٣٠ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلاءدب
.ةقيقد
الإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاوةرمل
ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةقيقد١٥لوأىلإةيناثلاةقيقد١٥ةدم
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاحبصتو
دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابُحمسي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤

ىلإلاعشإلاةرادإمثةرايسلاليغشتبجي
حاتفملامادختسابليغشتلافاقيإعضو
ةنكممدُعبنعليغشتلاةداعإحبصتىتح
.ىرخأةرم
دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.

.نكرلاحيباصمئفطنت
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.
دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
.ليغشتلاديقةبكرملا.
.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضو
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاع
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.
ليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدُعبنع
.ديدمتةرتفعم

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}

.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
حتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم
كرحتءانثأاهحتفوباوبألالفق
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
ربكأنوكيمادطصاعقواذإةبكرملا
كلذل.باوبألالافقإمدعلاحيف
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملالكشلابنامألامازح
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفقبجي

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
مهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
لفطلاضرعتينأنكمي.اهنمجورخلا
نميناعيدقوةطرفمةرارحىلإ
تومللضرعتيدقوأةميدتسمتاباصإ
ةبكرملالفقا.سمشةبرضببسب
.اهترداغمدنعًامئاد

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.

امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم

:جراخلانمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
مكحتلاحاتفمبنيترمKوأQطغضا.

/دُعبنعحاتفملاليغشتعجار.دُعبنع
٧.

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
.ءاطغبةدوزمحيتافملالفقةناوطسأ
:لخادلانمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.

.يئابرهكلا
بابلالفقضبقمىلعلفسألطغضا.

.بابلاكلذلفقلجأنم
ءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.

.هحتفلاًددجمضبقملابحسا.بابلالفق
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حاتفمالبلوخدلا

نمضدُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
بابلانم)مادقأ٣(دحاورتمةفاسم
رزلاطغضا.هحتفدارملابابلاوأيفلخلا
ليغشت"عجار.حتفللبابلاضبقمىلع
حاتفملاليغشتيف"حاتفمنودبلوصولا
.٧/دُعبنع

قئاسلابابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١
عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلاةلازإةيلمعلامتكانيحل

لفسأب)3(ةحتفلايفحاتفملالخدأ.٢
.ىلعألحاتفملاعفراو)2(ءاطغلا
مقوفلخلاهاجتاب)2(ءاطغلاكرح.٣

.كفلاب
.ةناوطسألايفحاتفملامدختسا.٤

:ءاطغلابيكرتةداعإل
عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١

عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلابيكرتةيلمعلامتكانيحل

نيبءاطغلارهظب)6(نيفرطلالخدأ.٢
ةدعاقلاو)5(ماكحإلارصنع
.)4(ةيندعملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
ءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكميف

.بابلاضبقمكرتا.٤

.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥
رحلانارودلاتاذلافقألا

لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
وأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
عنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإمدع
حتفمتينأبابلالفقلةقيلطلاةرادإلاةزيم
طبضةداعإل.ةونعلفقلاةناوطسأ
حاتفملالاخدإنمدكأت،لفقلاةناوطسأ
ردأ.لفقلاةناوطسأيفلماكلابحيحصلا
لفقلاةناوطسأنأرعشتىتححاتفملا
حاتفملاجرخأ.ىرخأةرماهناكميفرقتست
حتفلحاتفملاردأو،لماكلابهلاخدإدعأو
.ةرايسلالافقأ

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

لافقإلارخأت
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا
ىوسرخأتملالفقلاةيصاخليغشتنكميال
لافقأنيمأتعنمةيصاخليغشتفاقيإدنع
.ةحوتفملاباوبألا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيبيئابرهكلا
نيمأتريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالث
.ةلاعفلافقألا
سمخدعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
حتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوث
تقؤمنإف،ةرتفلاهذهلبقباوبألادحأ
ةفاكقالغإدنعداُعيفوسناوثسمخلا
.ىرخأةرمباوبألا

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
ضرعل.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
ةحفصلايف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
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"Vehicle)تارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم
Power"ددحوةحاتملا Door Locks
.")ةيئابرهكلاباوبألالافقأ(

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
لكقالغإدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعوباوبألا
نمةرايسلاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)نكر(Pعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل
بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.

.يئابرهكلا
.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Power Door Locks)باوبألالافقأ
.")ةيئابرهكلا

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ
بابلالفقحاتفمناكو،تاقحلملاعضو
،ًاحوتفمقئاسلابابوًاطوغضميلآلا
بابلفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف
.طقفقئاسلا
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
يفو.اهلخادبدُعبنعمكحتلاحاتفمدوجو
نعمكحتحاتفميأدوجوفاشتكاةلاح
ددعليلقتمتيملو،ةبكرملالخاددُعب
حتفمتيسف،لخادلابدُعبنعمكحتلاحيتافم
قوبلانمتوصردصيسوقئاسلابابلفق
.تارمةثالث
نمةيامحلاةفيظوزايتجامتينأنكمي
Qىلعرارمتسالاعمطغضلابًايوديقالغإلا

.يئابرهكلاباوبألالافقأحاتفميف
Open Door Anti-Lock Out)قلغعنم

)حوتفملابابلا

بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
هذهليغشتدنع.لفقلاحوتفملظيسف
دنعطقفقئاسلابابلفقمتيس،ةفيظولا
ةزيمليغشتفاقيإوأليغشتنكمي.هقالغإ
تادادعإلاضرعل.حوتفملابابلاقلغعنم

،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلاسملا

Power Door Locks)باوبألالافقأ
.)ةيئابرهكلا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

ةيوديلالافطألانامألافقأ

يفنوكتاهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيفلخلاباوبألانمةيلخادلاةفاحلا
:نامألالفقمادختسال
عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١

.لفقلا
.بابلاقلغأ.٢
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨

بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣
.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
زاهجمادختسابوأيئابرهكلابابلالفق
نودبدعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنمًانسربكألالافطألاورابكلا
نامألافقأءاغلإبمق.لخادلانميفلخلا
.لخادلانمباوبألاحتفنيكمتللافطألا
:نامألالفقءاغلإل
.جراخلانمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
لعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢

.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا

باوبألا

يفلخلابابلا

ريذحت}

ىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
وأ،قودنصلاءاطغحتفدنعةبكرملا
ءانثأيفلخلابابلا/ةبكرملاقودنص
لالخنمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلا
يوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
ديسكألوأىلعكرحملاتاثاعبنا
وأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
يعولانادقفببسيدقو.هتحئارمش
.توملاوأ
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلابابلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.

،جراخلانمءاوهلالاخدإبالإحمسي
ةعرسلاىلعةحورملاطبضاو
مكحتلاةمظنأ”عجار.ىوصقلا
.سرهفلايف“خانملاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

ةفيظوليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلا
.٢١٣/كرحملاتاثاعبناعجار

هيبنت
وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

ىلعKطغضا،يفلخلابابلالفقءاغلإل
يفKطغضاوأيلآلابابلالفقحاتفم
نوضغيفنيترمدُعبنعمكحتلاحاتفم
دُعبنعحاتفملاليغشتعجار.ٍناوثسمخ
/٧.
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ةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
يفلخلابابلاضبقملفسأسمللا
.عفرامث
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
.قودنصلاءاطغقالغإءانثأسمللا
ءاطغتيبثتءاغلإيفكلذببستيس
.قودنصلا
نودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
ةعتمألاقودنصبابحتفنكمي،حاتفم
يفدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإلوفقملا
عجار.سمللاةحولنم)مدق٣(م١قاطن
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشت

متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا
.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}

اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت
بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا

ءاطغحاتفمدجوي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نأبجيو.قئاسلاباببيلآلاقودنصلا
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملانوكت
كرحتيامدنعةيفلخلاحيباصملاضموت
.ءابرهكلابقودنصلاءاطغ
:يهعاضوألا
.MAX)ىصقأىتححتفلا:)ىصقأ

.عافترا
هطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:3/4.

عنملمدختُسي.لماكلاحتفلاو٣/٤نيبام
ماطترالانمةعتمألاقودنصباب
وأبآرملابابلثمايلعلاماسجألاب
.ةرايسلاحطسىلعةعوضوملاةلومحلا
ةعتمألاقودنصبابحتفناكمإلابلازيال
.لماكلاىدملاىلإًايودي
.OFF)طقفيوديلاحتفلل:)فاقيإ.
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رتخا،ًايلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولا
مكحتلاحاتفمبةعرسبنيترمbطغضا.

قودنصبابكرحتينأىلإدُعبنع
.ةعتمألا
نوكينأمزلي.قئاسلابابب8طغضا.

ًالوفقموألفقلاحوتفمامإقئاسلاباب
.نامألاراذنإليعفتنود

بابلفسأسمللاةحولىلعطغضا.
عيمجلفقحتفدعبةعتمألاقودنص
لوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف.باوبألا
ةلفقملاةبكرملاحتفنكمي،حاتفمنودب
قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ
.سمللاةحولنم)مدق٣(م١

نميلفسلاءزجلايفlىلعطغضا
بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنصباب
.هقالغإل
قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
دُعبنعمكحتلاحاتفبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
قودنصبابرارزأنمرزيأىلعطغضلا
ةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأةعتمألا
ىلإىرخأةرمدُعبنعمكحتلاحاتفمىلع
.يسكعلاهاجتالايفةيلمعلاليغشتةداعإ
سمللاةحولىلعطغضلايدؤيسو
ةعتمألاقودنصبابضبقمىلعةدوجوملا
هاجتايفنكلوةكرحلاليغشتةداعإىلإ
.بسحفحتفلا

هيبنت
وأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإًايئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

ةعتمألاقودنصبابةفيظولطعتتدق
ةرارحلاتاجردلظيفًاتقؤميئابرهكلا
ةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالاةديدش
اذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلا
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذثدح
.ًايودي

ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب
ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعبًايئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ
للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
ةرافصتوصردصي.ةماعدلامئاقيف
ضافخنافاشتكاةزيمليغشتءانثأرركتم
يف.دئازنزويأنمصلخت.يفلخلابابلا
ةعتمألاقودنصبابقالغنارارمتساةلاح
ليكولاىلإعوجرلاىجري،حتفلادعبًايئاقلت
لبقةمدخلاىلعلوصحللكبصاخلا
.يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابمادختسا
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
لكشبًايوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ةيلمعهبشيدقًايلآةحتفدعبةياغللعيرس
كلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخثودح
بابطوقسفاشتكاةزيمطيشنتىلإاًضيأ
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ةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألاقودنص
لبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالُمكيىتح
.ًايوديهقلغ

قئاوعلافاشتكاتازيم

ءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
سكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلاةرود
ةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتابابلا
،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعبةريصق
ءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسانكمي
ءاطغهجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلا
ةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
بابقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب.ةيئابرهكلا
فانئتسابحامسللًايوديةعتمألاقودنص
.يعيبطلايئابرهكلاليغشتلافئاظو
متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا

٣/٤عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.ًايلآةعتمألاقودنصبابحتفاو

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغبرزيأىلع
دنعًايوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلا
حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣

قودنصبابلةيجراخلاةيحانلاببحسلا
فاطعنالاتاراشإضموتىتحةعتمألا
نأكلذنيبي.ةرافصتوصردصيو
.هظفحمتدقطبضلاعضو

ةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
لباقلاعافتراللنيعمىندأدحنملقأ
ردصيوأحابصمضمويملاذإ.ةجمربلل
طوبضملاعافترالانأكلذينعيدقف،توص
.ةياغللضفخنم

يوديلاليغشتلا

قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
يف"يوديلاقودنصلاءاطغ"عجار.ًايودي
.مسقلااذهةيادب

هيبنت
ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذوًايودي

دعُبنعليغشتلا

ةطساوبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
يقاولرسيألابناجلالفسألكرةكرح
ترفوتاذإكلذو،يفلخلاتامدصلا
.ةزيملاهذه
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأيغبني
دصملانم)مادقأ٣(م١قاطنلخاد
نوديلآلايفلخلابابلاليغشتليفلخلا
.نيديلامادختسا
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ءانثأيفلخلابابلافاقيإل.ةعتمألاقودنص
.هبةصاخلارارزألادحأمدختسا،هكرحت
ضرعل.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
:يلاتلانمرتخأ.")ةمءالملاو
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
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لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ليغشتلافاقيإ.

لكرلاةقطنم

لكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
تامدصلادصملرسيألابناجلالفسأىلإ
اهبحسامث،زرابلاراعشلاناكمدنعيفلخلا
يتأتنأبجي.ءارولاىلإعجرامث.فلخلل
دصملانم)ةصوب٦(مس١٤لخادةلكرلا
.طيشنتلالجأنميفلخلا
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
متينلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.

.قودنصلاءاطغليعفت
نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.

.اًمامتةكرحلانعفقوتي

لظيفًاتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.
باببجتسيملاذإ.فورظلاضعب
ةلواحمكنكمي،ةلكرللةعتمألاقودنص
.ةرايسلاليغشتوأىرخأةقيرطبهحتف
.اًددجمةزيملاهذهةحاتإمتيفوس
مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس.ةريصق
ةعتمألاقودنصبابنعدعتبا.سرجتوص
.ةكرحلاءدبلبق

ضرعلاراعش

،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
دصملانمبرقلابضرألاىلعةدحاو
حاتفمنعفشكلامتيامدنعيفلخلا
٦(ًابيرقتم٢دودحيفدُعبنعمكحتلا
يفًايئرمزرابلاراعشلانوكيالدق.)مادقأ
.راهنلالالخةعطاسلاةءاضإلاتاقوأ

ليغشتفشكةقطنم)مادقأ٣(م١.١
نيديلارح

راعشفشكةقطنم)مادقأ٦(م٢.٢
ضرعلا

متتنأيغبنينيأعقوتملاراعشلارهُظي
.لكرلاةكرح
لجأنمطقفاًحاتمضرعلاراعشنوكيس
حبصينأدعباذهدعبنعمكحتلاحاتفم
.ةيناث٢٠نعلقتالةدملقاطنلاجراخ
ةرمدعبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتاذإ
نم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
ةيلمعنعفشكلامتوأ،ةعتمألاقودنص
طبضةداعإمتتس،نيديلارحةزيملىرخأ
.ةدحاولاةقيقدلاتقؤم
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هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.
عضويفةكرحلالقاندوجومدع.

.Pنكرلا
بابللنيديلارحليغشترصنعنييعتمت.

يف)ليغشتفاقيإ(Offىلعيفلخلا
تادادعإلاضرعل.ةبكرملاصيصخت
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةحفصلايف)تادادعإلا
ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
"Vehicle)ةمئاقضرعل")ةبكرم
ددحوةحاتملاتارايخلا
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

.يلآلايفلخلابابلاليغشتفاقيإمت.

وأةعاس٧٢ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.
نعمكحتلاحاتفممادختسانودب،رثكأ
.حاتفمنودبلوصولاليغشتوأدعب
ىلعرزيأىلعطغضا،نيكمتلاةداعإل
حتفبمقوأدعبنعمكحتلاحاتفم
.ةرايسلابابقالغإو
نعمكحتحاتفملزرابلاراعشلالمعينل
:لاسرإلازاهجنوكيامدنعدحاودُعب
نم)مدق١٥(م٥يلاوحنمضهكرتمت.

.قئاقدةدعليفلخلابابلا
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا
بابلاجراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.

.قئاقد١٠لالختارمسمخيفلخلا

Lens Cleaning)ةسدعلافيظنت(

فيظنتلةللبمةمعانشامقةعطقمدختسا
.ةتيبملاةسدعلا
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زرابلاراعشلاةحاتإويفلخلابابللنيديلارحةزيم
ضرعلاراعشيفلخلابابللنيديلارحةزيمءارجإلا

حاتفملاخدإلزرابلاراعشلافاشتكاةقطنم
دُعبنعمكحتلا

ةدحاوةقيقدللغتشملاّعف

ةقطنملخاددُعبنعمكحتلاحاتفمكرتمت
١٠نعلقتالةدملزرابلاراعشلافشك
قئاقد

مكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعف
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدُعبنع

ةقطنملخادلدُعبنعمكحتلاحاتفمبلجمت
تارمسمخلاهجراخلمثزرابلاراعشلافشك
قئاقد١٠نوضغيفرثكأوأ

رزىلعطغضلاىتحوأةعاسةدملفاقيإلاّعف
بابلاحتفمتيوأدُعبنعمكحتلاحاتفم
هقالغإو

مكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعفةعاس٧٢نمرثكألةفقوتمةرايسلاتيقب
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدُعبنع

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغةضفخنمةبكرملاةيراطب

Pعضولايفةكرحلالقاندوجومدع
)نكرلا(

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغ

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغيئابرهكلايفلخلابابلاليغشتفاقيإمت

يفيفلخلابابللنيديلارحةزيمليطعتمت
ةرايسلاصيصخت

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغ
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةبكرملاراذنإماظن
عنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا

ةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
ىلإيمامألاجاجزلانمبرقلابسايقلا
.ماظنلاةلاح

Off)راذنإلاماظن:)ليغشتلافاقيإ
.طٰشنمريغ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا

دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
يفلخلابابلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاءاطغويفلخلابابلاقلغأ.١

.كرحملاليغشتفقوأ
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.
ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.

.Qيلخادلا
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
ديقراذنإلاماظننأىلإةراشإلل
يفQىلعطغضلايدؤيس.ليغشتلا
ىلإةيناثةّرملدُعبنعمكحتلاحاتفم
عمةيناث٣٠هردقريخأتنمززواجت
.روفلاىلعراذنإلاماظنطيشنت

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا

ًالوألفقلاحتفنودبقئاسلابابحتفمتاذإ
ردصيس،دُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
ءاوضألاضموتسوريفصتوصقوبلا
متيملاذإ.قبسملاراذنإلاىلإةراشإلل
بابلالفقحتفمتيملوأ،ةرايسلاليغشت
دُعبنعمكحتلاحاتفميفKىلعطغضلاب
،ٍناوث١٠ةدملقبسملاراذنإلاءانثأيف
.راذنإلاطيشنتمتيس
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأيفلخلابابلاوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
ضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
قوبلاتوصقلطنيوفاطعنالاتاراشإ
طيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل
ريغيلاتلاثدحلاةبقارملراذنإلاماظن
.صخرملا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا
.دُعبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.
ماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.

.حاتفمالبلوخدلا
.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأدُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا
نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

تضمووقوبلاقلطناواطوغضمKناكاذإ
متهنأينعياذهف،تارمثالثحيباصملا
ماظنناكامنيحراذنإلاقالطنا
.ًالعفمراذنإلا
ةلاسررهظتسف،راذنإلاماظنطيشنتمتاذإ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

ةكرحلاعنامليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
روثعلاوتاقحلملاعضوديدحتوألاعشإلا
يفحلاصدُعبنعمكحتحاتفمىلع
.ةبكرملا

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
دُعبنعمكحتحاتفمبماظنلاديوزتمتي
عمةقفاوتمةزهجألاهذهو،رثكأوأدحاو
.كتبكرمةكرحلّطعمماظنبمكحتلاةدحو
ىوسةبكرملاليغشتءدبنكميالو
قفاوتمدُعبنعمكحتحاتفممادختساب
نعمكحتحاتفمضرعتاذإ.حيحصلكشب
ليغشتءدبكنكميالامبرف،فلتللدُعب
.ةبكرملا
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضمنامألا
لِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
.ىرخأةرم
لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
فلتلارهظيملو)فاقيإ،ليغشت،تاقحلملا(
بيرجتبمقف،دُعبنعمكحتحاتفمىلع
عضولواحوأ.رخآدُعبنعمكحتحاتفم

حاتفمفيوجتيفدُعبنعمكحتلاحاتفم
لوسنوكلايفدوجوملادُعبنعمكحتلا
/دُعبنعحاتفملاليغشتعجار.يزكرملا
٧.
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
مكحتلاحاتفممادختسابلاعشإلاعضورييغت
مكحتلاحاتفمعضودنعوأرخآلادُعبنع
رييغتمتياذإ.حادقألالماحيفدُعبنع
مكحتلاحاتفمنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأ
يذلاكليكوعجار.ًابيعملوألادُعبنع
هنمبلطاو،ةقرسلاعنمماظنةنايصهنكمي
ًاديدجدُعبنعمكحتحاتفمكلجمربينأ
.ةبكرملل
ةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
ةديدجلادُعبنعمكحتلاحيتافمعمةرايسلا
ةينامثىلإلصيامةجمربنكمي.ةليدبلاوأ
ةجمربل.ةبكرمللدُعبنعمكحتلاحيتافم
ةجمرب"عجار،ةيفاضإدُعبنعمكحتحيتافم
نمض"ةبكرملايفدعبنعمكحتلاحيتافم
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشت
ةليسوةيأوأدُعبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}

،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
ىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولايفهيلع
ةبكرمبمدطصتدقف،نميألاراسملا
ةآرملاةدعاسمبدكأت.كنيميىلإةدوجوم
لبقبناجلاىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلا
.راسملارييغت

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم

ةيئابرهكلاةآرملا

:ايارملادحأليدعتل
يفةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١

ءيضيس.بكارلابناجوأقئاسلابناج
.رشؤملاحابصم

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملا
ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣

ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٤٠/ةركاذلا
)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ريذحترظنا.)SBZA(ةيبناجلاءايمعلا
.٢٤٨/)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

هيبنت.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٤٨/)LCA(ريسلاةراحرييغت

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

اًيئابرهكايارملايط

gىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ىرخأةرمطغضا.ًايلآايارملايطل
.يطلاكفل
ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

تناكاذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
:ايآرملا
.يطلاءانثأةفداصماهتقاعإتمت.

.ًةفداصمًايودياهيطءاغلإ/اهيطمت
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.

ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
عمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأتوص
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه
دعُبنعايارملايط

عمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نعمكحتلاحاتفمنمHىلعرارمتسالا
ايارملايطلًابيرقتةدحاوةيناثةدملدُعب
ىلعرارمتسالاعمطغضا.ًايئاقلتةيجراخلا
Iةيناثةدملدُعبنعمكحتلاحاتفمنم
حاتفملاليغشتعجار.حتفللًابيرقتةدحاو
.٧/دُعبنع
فاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
صيصختةزيملالخنماهليغشت
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

نيخستللةلباقلاايارملا

K:ايارملانخستيكطغضا.
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظنتحت
.١٨٥/خانملاب

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضبًايكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةلامإللةلباقايارمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمو،فلخلل
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم
Rعضولايفةبكرملانوكتامدنعاًقبسم
فيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخللعوجرلا(
.فيصرلاةاذاحمبنكرلادنع
عضونم)ايارملا(ةآرملاكرحتتدق
:دنعةلامإلا
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(
.ةبكرملاليغشتفاقيإ.
عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.

.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
>تادادعإلاسملا،هيفرتلاوتامولعملا

Vehicle)ةبكرملا(<
Comfort and Convenience

.)ةمءالملاوةحارلا(
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

عفدا.ةشاشلاليغشتلناسللابحسا
فاقيإدنع.اهليغشتفاقيإلناسللا
توفخلابةآرملاموقت،ليغشتلا
ىلعلوصحللةآرملاطبضا.يكيتاموتوألا
ءانثأةبكرملافلخةقطنمللحضاورظنم
.ةشاشلافقوت

تارايخلالخريرمتللVىلعطغضا
.طبضلا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

:ةحاتملاطبضلاتارايخيلياميفو

عوطسلا.

ريبكتلا.

ةلامإلا.

ريذحت}

)RCM(ةيفلخلااريماكلاةآرمعتمتت
عضاومةيؤرمتيالدق.دودحمرظنمب
ال.ىرخألاماسجألاوتابكرملاوقيرطلا
هذهمادختساباهنكرتوأةبكرملادقت
برقأماسجألارهظتدقف.طقفاريماكلا
ايارملاصحفا.لعفلابهيلعيهامم
رييغتدنعكفتكقوفرظناوأةيجراخلا
يدؤيدق.جمدلاوأةيرورملاتاراحلا
ىلإةبسانملاةيانعلامادختسامدع
.ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا

اهلحوءاطخألافاشكتسا
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
يف3وءاقرزةشاشروهظةلاحيف
،اًضيأ،مقو.ةشاشلاليغشتفقوأوةآرملا
ةدوعللهيلإراشملاوحنلاىلعناسللاعفدب
.يئاقلتلاميتعتلاعضوىلإ
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
ناسللاعفدا،رمألامزلاذإ.ماسجألا
.ةشاشلاليغشتفاقيإل

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
مادختسابةسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
تناكاذإوأ،ةللبمةمعانشامقةعطق
ةلساغمادختساب،كلذبةزهجمةبكرملا
ةلساغ/ةحسامعجار.ةيفلخلااريماكلا
.٩٤/يفلخلاجاجزلا

وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.
.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت

ذفاونلا

ريذحت}

وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
عمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
وأئفادسقطيفةقلغمذفاونلاءاقب
ةرارحلاوضرعتينأنكميثيح.راح
وأةميدتسمتاباصإنماوناعيوةطرفم
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتيدق

ةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
كلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأنيسحتل
ةدحاوةذفانحتفدنعنينطتوصىلإ
ةذفانحتفا،توصلااذهليلقتلو.طقف
.تدجُونإ،فقسلاةحتفوأىرخأ

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}

ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
.لافطأاهبةبكرميفدُعبنعمكحتلا
،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
يأعنملةذفانلالفقحاتفممدختسا
.٦/حيتافملاعجار.ذفاونللليغشت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

نوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
يف،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلم
.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاططيشنت
/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

٢١٠.

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ذفاونلمعةزيملاهذهفقُوت
.يفلخلابكارلا

ذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح

حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
ةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
قالغإلةعرسبهررحولماكلابىلعألل
.ةعرسبةذفانلا

ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيف
.ةذفانللةعيرسلا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن

ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاهاجتاسكعيفديلجلاوأةديدشلا
دعبيعيبطلكشبةذفانلالمعتس.ًايئاقلت
.ةلاحلاريغتوأمسجلاةلازإ

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}

هاجتالاسكعماظنءاغلإعضوناكاذإ
هاجتاةذفانلاسكعتنل،اًطشنًايئاقلت
كريغوأتنأضرعتتدق.ًايئاقلتاهتكرح
لبق.رارضألةذفانلاضرعتتدقوتاباصإل
هاجتالاسكعماظنءاغلإمادختسا
وأصخشيأدوجومدعنمدكأت،ًايئاقلت
.ةذفانلاراسميفقئاع

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعًايئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

ءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
وأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيفةجمربلا
ةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحشدافن
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق،ةعرسب

.باوبألالكقلغأ.١
ىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ىلعوأليغشتلاعضو
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤

متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

ةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
هذهنيكمتدنع.دُعبنعذفاونلاعيمجحتف
عمطغضا،ةرايسلاصيصختيفةزيملا
نعمكحتلاحاتفميفKىلعرارمتسالا
تادادعإلاضرعل.ذفاونلالكحتفلدُعب
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل

ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلايقاولصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ترفوتاذإبيضقلالوطىلعهديدمتلو
.ةزيملاهذه

فقسلا

فقسلاةحتف
نأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)بجيوأ)تاقحلم
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأ

.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاحيف
و٢٠٧/لاعشإلاعاضوأرظنا
.٢١٠/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

)قلزنم()SLID(فقسلاةحتفحاتفم.١
)ةلامإ()TILT(ةيوهتلاحاتفم.٢

يقالزنالاحاتفملا

مثطغضا:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
نل.ةعرسبفقسلاةحتفحتفل)D)1ررح
.يئاقلتلكشبسمشلانمةيقاولاحتفنت
ةحتفقلغلهررحمث)g)1ىلعطغضا
.ةعرسبفقسلا
:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
ةحتفحتفل)D)1ىلعلماكلابطغضا
سمشلانمةيقاولاحتفنتنل.فقسلا
كديعفرا.فقسلاةحتفعميئاقلتلكشب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

طغضا.بولطملاعضوملادنعفقوتلل
ةحتفقالغإل)g)1ىلعلماكلاب
عضوملادنعفقوتللكديعفرا.فقسلا
.بولطملا
ةلامإلاحاتفم

ةيوهتل)E)2طغضا:ةيوهتلاةحتفةزيم
عمىرخأةرمطغضا.فقسلاةحتف
كديعفرا.فقسلاةحتفحتفلرارمتسالا
حتفنتنل.بولطملاعضوملادنعفقوتلل
طغضا.يئاقلتلكشبسمشلانمةيقاولا
g)2(ةعرسبفقسلاةحتفقالغإل.

.ةكرحلافقولىرخأةرمطغضا
اهقالغإوةيمامألاسمشلاةيقاوحتفنكمي
ةيقاوحتفنكمي.طقفيوديلكشب
ىلعىلعأللعفدلاقيرطنعسمشلا
قيرطنعقالغإلانكميو،ضبقملا
ىتحضبقملاىلعمامألاىلإبحسلا
سمشلانمةيقاولاقالغإلواحتال.قلغنت
لماكلابةحوتفمفقسلاةحتفنوكتامدنع
.ةيوهتلاعضويفوأ
حتفطقفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نم.ًايودياهقالغإوأةيفلخلاسمشلاةيقاو
اذإ(جالزملارزىلعطغضا،حتفلالجأ
ءانثأضبقملاىلع)هبةزهجمةبكرملاتناك
ةيقاوعجارتتفوس.حتفللىلعأللعفدلا
ةيقاوقالغإلو.حوتفملاعضولاىلإسمشلا
مامألاىلإضبقملابحسبمق،سمشلا
.قالغإلامتيىتح

يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
سكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
حتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكبهاجتالا
.ىرخأةرمفقسلاةحتف
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلا

ةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
نأنكميو.اهراسميفوأفقسلاةحتف
فقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذببسي
نأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسيدقوأ
ةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسي

قئاوعيأةلازإبمقويرودلكشبفقسلا
ةحتفةدادسحسما.ةرثعبتمتايافنوأ
مادختسابفقسلادسةقطنموفقسلا
عمةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطق
ةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملا
.فقسلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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٣٥ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم

٣٦................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٣٧................دعقملاطبض
٣٨........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٣٨..........دعاقملاروهظةلامإ
٣٩...........رهظلالفسأطبض
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٤٠...................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٢...................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٤٤..............ةيفلخلادعاقملا
٤٦.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٤٧..........ثلاثلافصلادعاقم

نامألاةمزحأ
٤٨................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٩....................بسانم
٥١........نضحلا-فتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٥٣................لمحلاءانثأ
٥٤...........نامألاماظنصحف
٥٤..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥٥..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٥.........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٧....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٨..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٥٩....................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٥٩..................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٦٠...........؟ةيئاوهلاةداسولا
٦١........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٦٤....................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٦٥.............ةيئاوهدئاسوب
دئاسولاماظنصحف
٦٥...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦٦............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٦٦...........ًانسربكألالافطألا
لافطألاوعّضرلا

٦٨................ًانسرغصألا
٧٠..........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٧١...................لافطألا
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

٧٣...........)LATCHماظن(

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
٨٠..............مداصتثداح
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٠........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٢........)يمامألادعقملايف
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دناسملاودعاقملا٣٦

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا

ريذحت}

سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
لبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلاضرعتل
ال،اذل.ثداحعوقوةلاحيفيكوشلا
بيكرتمتيملامةبكرملاةدايقبمقت
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضو
.مئالملكشب

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا
دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.لفطلا

ىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
،سأرلادنسمبناجىلعةدوجوملارزلا
مثلفسأللهعفداوأسأرلادنسمبحساو
هبحساوسأرلادنسمىلعطغضا.رزلاررح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحتدعب
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا

يناثلافصلادعاقم

ةرايسلليناثلاةيفلخلادعاقملافصيوتحي
عاضوأيفطبضللةلباقسأردناسمىلع
.ةيفرطلاسولجلا
دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.هعفرلىلعأللسأرلادنسمبحسا.لفطلا
نمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفق

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
رهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو،دعقملا
دعبلفسألسأرلادنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحت
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٣٧ دناسملاودعاقملا

ريغيناثلافصلادعقميفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق
ثلاثلافصلادعاقم

ةرايسللةيفلخلاثلاثلافصلادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفسأرللدناسمىلع
الوىلعأللاهطبضنكميالةيفرطلا
.لفسألل
ةيفرطلاثلاثلافصلادعاقمسأردناسم
.ةلازإللةلباقريغ
ثلاثلافصلادعاقمسأردناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبةيفرطلا
لضفأةيؤرةحاتإلسأرلادنسميطنكمي
ةيفلخلادعاقملانوكتامدنعفلخلاوحن
.ةرغاش
متي،لفسألرهظلادنسميطدنع
سفنيفسأرلادنسميطًايكيتاموتوأ
.دعقملايطهاجتا
هعضوىلإضفخنملاسأرلادنسمدعأ
.هناكميفتبثينأىلإىرخأةرممئاقلا
دكأتللهبحساودعقملاسأردنسمعفدا
.هلفقنم

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}

اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:ًايوديدعقملاطبضل
دعقملاتحتتبثُملاضبقملاعفرأ.١

.هحتفل
طبضلفلخللوأمامأللدعقملاكرح.٢

.دعقملاعضو

.دعقملاكرحتعنملضبقملاررح.٣
فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٤

.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل
دعقملاعافتراطبضةادأ

دعقملاعفرللفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
ةبكرملاتناكاذإ،ًايوديهضفخوأ
.كلذبةزهجم
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دناسملاودعاقملا٣٨

ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}

ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
حاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسأللوأىلعأللمكحتلا
روهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
.٣٨/دعاقملا
لفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٣٩/رهظلالفسأطبضعجار،)رهظلا
موقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
ةدعاسملقئاسلادعقمبتازازتهاليعفتب
ةمظنأعجار.تامداصتلابنجتىلعقئاسلا
.٢٣٥/قئاسلاةدعاسم

دعاقملاروهظةلامإ

ريذحت}

كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
عوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصا
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت
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٣٩ دناسملاودعاقملا

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

ريذحت}

روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو

:دعقملارهظةلامإل
.عارذلاعفرا.١
،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

دعقملارهظلفقلعارذلاررحمث
.هناكميف

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

رهظلالفسأطبض

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
ىوتسمصيلقتلوأةدايزلفلخللوأمامألل
.ةماعدلا
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ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا

ةماعةرظن

،ةزهجمتناكاذإ،ةركاذلادعقمةزيمحمست
ةديرفلامهتدايقعاضوأظفحبنيقئاسلل
عاضوأظفح"عجار.كرتشمجورخعضوو
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"دعاقملا
ةطساوبًايوديةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
عاضوأءاعدتسا"عجار،نيقئاسلاعيمج
،مسقلااذهيفاًقحال"ًايوديدعاقملا
نومدختسينيذلانيقئاسللاًضيأنكميو
اهؤاعدتسا٢و١دُعبنعمكحتلايحاتفم
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.ًايئاقلت
ةركاذءاعدتسا"وأ"دعقملاىلإيئاقلتلا
اذهيفاًقحال"دعقملانميئاقلتلاجورخلا
مق،يئاقلتلاءاعدتسالانيكمتل.مسقلا
وأ/ودعقملاىلإلوخدلاةركاذليغشتب

نيكمت"عجار.دعقملانمجورخلاةركاذ
اذهيفاًقحال"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمع
ةركاذلاتاءاعدتساءاغلإمتيدق.مسقلا

عجار.ءاعدتسالاءانثأيفتقويأيف
اًقحال"ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ"
.مسقلااذهيف

قئاسلامقرديدحت

مقرلالخنميلاحلاقئاسلاةرايسلاددحت
نكمي.٨ىلإ١نمدُعبنعمكحتلاحاتفم
يلاحلادُعبنعمكحتلاحاتفممقرديدحت
زكرمبةصاخلابيحرتلاةلاسرلالخنم
مقرقئاسلاتنأ"،)DIC(قئاسلاتامولعم
xهذهضرعمتي".ةركاذلاتاءاعدتسال
متييتلاىلوألاةليلقلاتارملايفةلاسرلا
حاتفممادختسادنعةرايسلاليغشتاهيف
ةركاذلمعتل.فلتخمدُعبنعمكحتلا
ظفحا،حيحصلكشبدعقملاىلإلوخدلا
قباطملا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
.هذهبيحرتلاةلاسريفقئاسلامقرل
مكحتلاحاتفمتافّرعمديدحتيفةدعاسملل
دُعبنعمكحتحاتفملمحبىصوي،دُعبنع
يليامبمق.ةرايسلالوخددنعطقفدحاو
:بيحرتلاةلاسرضرعمتيملاذإ

نعمكحتلاحيتافموحيتافملالككرح.١
.ةبكرملانعاًديعبدُعب
حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢

رهظتنأبجي.رخآدُعبنعمكحت
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
قئاسلامقرىلإريشتقئاسلا

دُعبنعمكحتلاحاتفملصصخملا
ةلازإوةبكرملاليغشتفاقيإبمق.رخآلا
رخآلادُعبنعمكحتلاحاتفموحاتفملا
.ةبكرملانم

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٣
رهظتنأبجي.دُعبنعمكحتلاحاتفم
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
حاتفملصصخملاقئاسلامقرقئاسلا
.يلوألادُعبنعمكحتلا

تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسررهظتنأبجي
زاهجلصصخملاقئاسلامقرىلإريشتقئاسلا
.يلوألاRKEلاسرإ

ظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملاةركاذ
:٢و١يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحل
عضووأليغشتلاعضوىلإةبكرملاردأ.١

ىلعبيحرتةلاسرريشتدق.تاقحلملا
قئاسلامقرىلإقئاسلاتامولعمزكرم
دُعبنعمكحتلاحاتفملصصخملا
مقرديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلا
.مسقلااذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلا
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣

.ريفصتوصقلطني
رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤

قباطييذلا٢وأ١ةركاذلارزىلع
صاخلادُعبنعمكحتلاحاتفممقر
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توصردصيىتحيلاحلاقئاسلاب
ريرحتنيبليوطتقورماذإ.نيهيبنت

SETردصينلف،٢وأ١ىلعطغضلاو
ظفحمدعىلإناريشيناهيبنتتوص
٤و٣نيتوطخلاررك.ةركاذلاعضو
.ىرخأةرمةلواحملل
حاتفمل٤ىلإ١نمتاوطخلاررك.٥

مادختساب٢وأ١رخآلادُعبنعمكحتلا
.رخآلا٢وأ١ةركاذلارز

يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحبىصوي
.ديحولاقئاسلاتنأتنكاذإ٢و١نملك
يفكرتشملاجورخللدعاقملاعاضوأظفحل
Bلجأنمنيقئاسلاعيمجاهمدختسييتلا
تازيموًايوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا
،دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
،Bمادختساب٤ىلإ١نمتاوطخلاررك
.جورخلارز
اًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١رزىلعرارمتسالاعمطغضا
عاضوألاءاعدتسال،ءاعدتسالالمتكيىتح
.رزلااذهىلعاًقبسمةظوفحملا
ةيوديلاةركاذلاءاعدتساةكرحءدبمتيدق
عضوىلإاهلامكإوBوأ٢وأ١رارزأل
يفةبكرملاتناكاذإةظوفحملاةركاذلا
.هجراخوأ)نكرلا(Pعضو

ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت
كيرحتىلعدعقملالوخدةركاذلمعت.

ددحملا٢وأ١عضوملاىلإقئاسلادعقم
Settingsددح.ةرايسلاليغشتءدبدنع
>)ةبكرم(Vehicle>)تادادعإلا(

Seating Position)دعقملاعضوم(<
Seat Entry Memory)لوخدةركاذ

OFFوأ)ليغشت(ON>)دعقملا
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(
هذهيفاًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلا
.مسقلا
كيرحتىلعدعقملاجورخةركاذلمعت.

جورخلاعضومىلإقئاسلادعقم
ليغشتفاقيإدنعBرزللضفملا
Settingsددح.بابلاحتفوةرايسلا
>)ةبكرم(Vehicle>)تادادعإلا(

Seating Position)دعقملاعضوم(<
Seat Exit Memory)نمجورخلاةركاذ

OFFوأ)ليغشت(ON>)دعقملا
جورخلاةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(
هذهيفاًقحال"دعقملانميئاقلتلا
.مسقلا

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
٢وأ١رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
٢وأ١دُعبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.

سفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.
"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.٢وأ١رزلا
.مسقلااذهيفاًقباس

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقباس

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملاىلإلوخدلاةركاذءاعدتسارمتسيس
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولا
ةركاذلادعقمعضوءاعدتسامتيملاذإ
نيكمتنمققحتف،ًايئاقلتظوفحملا
ءاعدتسالاتايلمعنيكمت"عجار.ءاعدتسالا
.مسقلااذهيفاًقباس"ةيئاقلتلا
عضولاىلإةركاذلادعقمءاعدتسامتاذإ
مكحتلاحاتفممقرقباطتيالدقف،ئطاخلا
عاضوأعم٢وأ١قئاسلابصاخلادُعبنع
برج.اهباهظفحمتيتلاةركاذلارزمقر
ظفحلواحوأرخآلادُعبنعمكحتلاحاتفم
عجار.رخآلا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
اذهيفاًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"
.مسقلا
يئاقلتلالوخدلاةركاذتاءاعدتسارفوتتال
دُعبنعمكحتلاحاتفمماقرألالإدعقملاىلإ
نعمكحتلاحيتافمرفوتنل.٢و١قئاسلل
لوخدلاةركاذتاءاعدتسا٨ىلإ٣نمدُعب
.دعقملاىلإ
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دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا

ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقباس

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملانمجورخلاةركاذءاعدتسارمتسيس
Pعضونمةبكرملاعضولقنمتاذإ
ةركاذلاعضوىلإلوصولالبق)نكرلا(
.ظوفحملا
حاتفمبدعقملانمجورخلاةركاذطبترتال
مدختُسي.قئاسلابصاخلادُعبنعمكحتلا
عيمجلBـلظوفحملادعقملاعضو
.نيقئاسلا
ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ
:ةركاذللءاعدتسايأءانثأيف.

دعقملايفمكحتلارزىلعطغضا
يئابرهكلا
SETةركاذلارزىلعطغضا
:يوديلاةركاذلاءاعدتساءانثأيف.

Bوأ٢وأ١ةركاذلارزررح
يئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملاىلإ
ةبكرملاليغشتفقوأ
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملانم
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأيفدعقملاقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
مدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
ىلإعجراف،ةركاذلانمعضولاءاعدتسا
.ليكولا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}

ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب

،ةاّوهملاوةنخسملادعاقملارارزألكشلابنيبم
نخسملادعقملاّيرزبةهيبشلا

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.ًارئاد
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،تازيملاهذهترفوتاذإ،+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارللطقفدعقملارهظةئفدتل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل،}وأCطغضا
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.بكارلا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا
زمرلوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع
ليغشتدنع.رمحألانوللرزلاىلعرشؤملا
ىلعرشؤملازمرلوحتي،دعاقملادحأةيوهت
.قرزألانوللرزلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
تناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
،ىلعألاعضولاىلعةيمامألادعاقملاةئفدت
يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف

.ةقيقد٣٠
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق
اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت

دعاقملاةئفدتةزيمبةبكرملازيهجتمتاذإ
ناكو،دعاقملاةيوهتوأةيكيتاموتوألا
هذهنإف،ليغشتلاعضويفكرحملا

دعاقملاةئفدتطيشنتبًايئاقلتموقتسةزيملا
ةجردلبولطملاىوتسملابسحاهتيوهتوأ
.ةبكرمللةيلخادلاةرارحلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
فرلايفةيوديلادعقملاةيوهتوةئفدت
دعقملاةيوهتوةئفدترارزأمدختسا.طسوألا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلايفةيوديلا
دعقمناكاذإ.ًايئاقلتدعقملاةيوهتوأةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
نيكمتل.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأ
ةأفدُملاوأةاوهملادعاقملاليطعتوأ
>)تادادعإلا(Settingsددح،ًايئاقلت

Vehicle)ةبكرملا(<
Climate and Air Quality

>)ءاوهلاةدوجوخانملا(
Auto Cooled or Auto Heated Seats

ةأفدُملادعاقملاوأًايئاقلتةدربملادعاقملا(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)ًايئاقلت
ةلجعةئفدتماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذا
ةلجعةئفدتليئاقلتلاطيشنتلانإف،ةدايقلا
ةئفدتليئاقلتلاطيشنتلاعبتيسةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدترشؤمعبتيسو،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاح

دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

ليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
اذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
وجلانوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملاتناك
ةئفدتليغشتمتيس،جراخلايفاًدراب
اذإ،ةدايقلاةلجعةئفدتاهدعبودعاقملا
امدنع.ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
ليغشتمتي،جراخلايفًانخاسوجلانوكي
ةيوهتوأةئفدتءاغلإمتي.دعاقملاةيوهت
ىلعطغضا.لاعشإلاليغشتدنعدعاقملا
ةئفدتمادختسالدعاقملاةيوهتوأةئفدترز
.ةبكرملاليغشتءدبدعبدعاقملاةيوهتوأ
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دُعبنعليغشتلاءدبليطعتوأنيكمتل
Settingsددح،ةاوهملاوأةأفدُملادعاقملل
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, and Start
ءدبو،لفقلاءاغلإو،دُعبنعلفقلا(
>)دُعبنعليغشتلا

Remote Start Auto Heat Seats or
Remote Start Auto Cool Seats

دعاقملدُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدب(
دُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدبوأةئفدتلا
OFFوأ)ليغشت(ON>)ةدرابلادعاقملل
دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.)فاقيإ(
/١٣.
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ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم

ةلاسرلارهظت
REAR SEAT REMINDER

LOOK IN REAR SEAT
دعقملايفرظنا،يفلخلادعقملاركذم(
ةنيعمفورظيف،ترفوتاذإ)يفلخلا
بكاروأرصنعنايسنلامتحاىلإةراشإلل
ةرداغملبقققحت.يفلخلادعقملايف
.ةرايسلا
دعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
دعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلافصلا
ليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصتةدمرورم
ليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس.ةرايسلا
ًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكيال.ةرايسلا

فورظيفنكلو؛يفلخلادعقملايف
يفلخلابابلاحتفةيلمعفشتكيةنيعم
ئيشدوجولامتحاىلإريشيامم،هقالغإو
.يفلخلادعقملايفام
ةرايسلاليغشتدنعةرمطقفةزيملاطشنت
ليغشتلاةداعإبلطتتو،اهليغشتفاقيإو
دعاقملافصباوبأقالغإوحتفقيرطنع
ةلاحيفىتحراذنإكانهنوكيدق.يناثلا
؛يفلخلادعقملايفئيشيأدوجومدع
لفطلوخدةلاحيف،لاثملاليبسىلع
هترداغمويفلخلابابلالالخةرايسلل
.ةرايسلاليغشتفاقيإنودةرايسلل

فاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
>)تادادعإلا(Settingsددح.اهليغشت

Rear Seat Reminder)دعقملاريكذت
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)يفلخلا

يفلخلادعقملاطبض

مامألليناثلافصلادعاقمكيرحتنكمي
.ةحاسملانمديزمريفوتلًاليلق

:دعقملاعضوطبضل
مامأضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

يفوأيناثلافصلادعقمىلعوأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمم

مثدعقملاةداسولفسأعارذلاعفرا.٢
.فلخللوأمامأللدعقملاكرح

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هعضوميفهلفق

ثلاثلافصلانمجورخلاولوخدلا

ريذحت}

امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
يوطموأيوطميناثلافصلانوكي
دنعةباصإثودحيفببستيدق،بولقمو
ثداحثودحوأئجافملافوقولا
عضوىلإدعقملاةداعإنمدكأت.مداصت
هبحساودعقملاعفدا.بكارلادعقم
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

ريذحت}

رهظجالزملفقنيمأتمدعةلاحيف
كرحتيدقفةيضرألاجالزمودعقملا
ئجافملافقوتلاةلاحيفمامأللدعقملا
ةباصإليدؤياممثداحثودحلاحوأ
مامأللدعقملارهظدنسمكّرح.طبارلا
هتابثوهرارقتسانمدكأتللاًمودفلخلاو
.هناكميف

هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

ةهجنمثلاثلادعاقملافصىلإلوصولل
:قئاسلا

مامأضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١
يفوأيناثلافصلادعقمىلعوأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمم

يفوكوكفمنامألامازحنأنمدكأت.٢
.نيزختلاعضو

مثمامأللدعقملاىلعأضبقملابحسا.٣
.مامأللدعقملابحسا

ةهجنمثلاثلادعاقملافصىلإلوصولل
:بكارلا
مامأضرألاىلعةدوجوملاءايشألالزأ
دعاقملاتارمميفوأيناثلافصلادعقم
.ضرألاىلع
يناثلافصلادعقمكيرحتةلوهسبنكمي
فصلادعاقمىلإلوصوللبكارلاةهج
نامأماظنبيكرتعم،اهنمجورخلاوأثلاثلا
ماظنمادختسابمامأللهجاوملافطألل

LATCH.لافطألانامأماظنةلازإبمق
لوخدللدعقملاكيرحتلبقفلخللهجاوملا
.هنمجورخلاوأثلاثلافصلاىلإ

ريذحت}

لبقلافطألانامأماظننملفطلاجرخأ
جورخلاوألوخدللمامأللدعقملاكيرحت
مازتلالامدع.ثلاثلافصلادعاقمنم
.ءاذيإلللفطلاضرعيدقتاوطخلاهذهب

مثمامأللدعقملاىلعأضبقملابحسا
.مامأللدعقملابحسا

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

عضوىلإيناثلافصلادعقمةداعإل
:يداعلاسولجلا

فلخضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١
تارمميفوأيناثلافصلادعقم
.ضرألاىلعدعاقملا

هرارقتسانيحلدعقملارهظعفدا.٢
.هناكميفهنيمأتو

ةداسوودعقملارهظىلعطغضا.٣
امهلفقنمدكأتللامهبحساودعقملا

.امهناكميف
نامألامازحدوجومدعنمققحت.٤

.دعقملاةداسولفسأ

دعاقملاروهظةلامإ

:دعاقملاروهظةلامإل

بحسا،دعقملايففلخللءانحنالاءانثأ.١
.دعقملارهظةلامإضبقم

،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
دعقملارهظلفقلضبقملاررحمث
.هناكميف
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ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

دعاقملاروهظيط

:يناثلافصلادعاقمروهظيطل
دعقملاىلعدوجومءيشيأةلازإبمق.١

.هلفسأوأ
دناسمعجار.فلخللسأرلادنسموطا.٢

.٣٦/سأرلا
رهظةلامإضبقممامأللبحسا.٣

.دعقملا
،سولجلاعضوىلإدعقملارهظةداعإل
فلخلاهاجتابهعفداودعقملارهظعفرا
دعقملارهظعفدا.هناكميفلفقنيىتح
دنسمعفدا.هلفقنمققحتللهبحساو
.يسأرلالفقلاعضولهتداعإلسأرلا

مامألليناثلافصلادعاقمروهظيطنكمي
نمقئاسلاةهجيفعارذلابحسلالخنم
عارذلامادختساب.ةيفلخلاةلومحلاةقطنم
ةهجدعقملارهظدنسميطمتييولعلا
يلفسلاعارذلامادختسامتيامك،قئاسلا
.بكارلاةهجدعقملارهظدنسميطل

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}

ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٤٢/اهتيوهتو

دجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤميفرارزألا

LوأMطغضا،لمعيكرحملانوكيامدنع
وأنميألايبناجلادعقملاةداسوةئفدتل
رصانعبةدوزملاتارايسلايف.رسيألا
ىلعرشؤمرهظييفلخلاخانمللليغشت
ليغشتىلعةلالدللخانملاليغشترصنع
.ةزيملاهذه
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.رزلايفحابصملائفطنيس.ةزيملاهذه
خانمللليغشترصنعبةدوزملاتارايسلايف
ىلعأيفةزيملاهذهءيضت،يفلخلا
ريغتي،رزلاىلعةطغضلكعم.دادعإ
ةضفخنملاطبضلاةجردىلإأفدملادعقملا
ريشت.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلا
،طبضلاتاجردىلعأىلإثالثلاءاوضألا
.طبضلاتاجردلقأىلإدحاوءوضريشيو
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،ىلعألاعضولاىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ
يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف

.ةقيقد٣٠

ثلاثلافصلادعاقم

ريذحت}

امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
عوفدموأيوطميناثلافصلانوكي
يفببستيدق،لوخدلاعضويفمامألل
وأئجافملافوقولادنعةباصإثودح
ةداعإنمدكأت.مداصتثداحثودح
عفدا.بكارلادعقمعضوىلإدعقملا
يفهلفقنمققحتللهبحساودعقملا
.هعضوم

دعقملارهظيط

هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

:ثلاثلافصلادعقمرهظيطل
مامأضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

يفوأيناثلافصلادعقمىلعوأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمم

رخآيفيناثلافصلادعقمناكاذإ.٢
مامأللهطبضكنكميف،هليفلخلادحلا
ثلاثلافصلادعاقميطبحمستىتح
.ةميقتسمةروصب
دعقملاىلعدوجومءيشيأةلازإبمق.٣

.هلفسأوأ

.دعقملارهظىلعمازحلابحسا.٤
.هطسبلمامأللدعقملارهظعفدا.٥
اذإ،رخآلادعقملارهظعمتاوطخلاررك.٦

.رمألامزل

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

سولجلاعضوىلإدعقملارهظةداعإل
:يسأرلا

رهظعفرا،ةرايسلليفلخلاءزجلانم.١
مادختسابيسأرعضويفدعقملا
فصلادعقمفلخدوجوملامازحلا
يفهعفداودعقملارهظعفراوأ،ثلاثلا
.ةرايسلالخادنمهناكم

ريذحت}

روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هعضوميفهلفق

ريذحت}

ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
ضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
.ةميسجةباصإلمازحلليدترملاصخشلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظعفردعب
ديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوتلمريغوةتبثمو

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}

يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
مللاحيفو،ثداحعقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأطبرت
ريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهؤادترامتاذإامع
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالا
جراخىلإكعافدناقيرطنعوأةبكرملا
طبريملنملكلنكمي،اًضيأ.ةبكرملا
نيرخآلاباكرلابمطترينأنامألامازح
.ةبكرملايف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل.ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
ةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
حمستال،اذل.مادطصاثداحيأعوقو
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١٠٨/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو
نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت
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نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

:لاؤس
ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

:عباغء
-راشحنإللضرعتتنأنكمملانم
.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
ءانثأيعوللكدقفمدعةصرفنكلو
كنكميثيحبهدعبوأثداحيأعوقو
ةبكرملانمجورخلاونامألامازحكف
مازحًايدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
ةيليمكتةمظنأيهةيئاوهلادئاسولا
-نامألاةمزحأعملمعتيهو.طقف
دئاسولاتناكأءاوسو.اهنعًالدبسيلو
بجيلازيالف،المأةرفوتمةيئاوهلا
نامألاةمزحأطبرباكرلاةفاكىلع
.ةيامحىصقأىلعلوصحلل

عيمجيفًابيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٦٦/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٦٨/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ
يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.

ىلعهطبرماكحإعمضفخنمعضو
.ًاليلقنيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا
ىلإثداحيأيفعضولااذهيدؤيثيح
ضوحلاماظعىلعمادطصالاةوقزيكرت
مازحلفسأكقالزنانأامك،ةيوقلا
ةلاحيفو.ًالامتحالقأنوكيسنضحلا
نمف،نضحلامازحلفسأكقالزنا
ىلعةوقبمازحلاطغضينألمتحملا
كضرعتيفاذهببستيدقو.كنطب
.ةتيمموأةريطختاباصإل

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
مسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت
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مازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأمازحلا
وأئجافمفقوتثودحةلاحيففتكلا
.مادطصا

ريذحت}

وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول
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ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}

ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
لوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
وأيفلخلادعقملارهظيطضبقم
لاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلاةداسولا
نامألاةمزحأرفوتالدق،ثداحعوقو
اًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلاةروصحملا
راطإلاعطقلفسأنامألاةمزحأهيجوت
.ةيكيتسالبلا

ريذحت}

وأةرطخةباصإلضّرعتتنأنكمي
فلخفتكلامازحعضوبَتمقاذإةافولل
هّفلبَتمقاذإوأكيقاستحتوأكرهظ
مازحقالغإماكحإنكمي.كقنعلوح
متي.هكفنكميالنكلوهلفقلاحفتكلا
لوطىلعهبحسدنعفتكلامازحلفق
لفقءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملا
لماكلابهعجارتبحامسلادنعفتكلامازح
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخاد
رطضتدق،كلذل.كلوحهفافتلالاحيف
اًقلاعناكاذإنامألامازحعطقىلإ
.كلوحاًدودشمو

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ثودحةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
حتفلًاليلقدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
بحسا،كلذدعبو.هبصاخلالفقلا
.ًائطبرثكألكشبكمسجىلعمازحلا
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٧٠/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
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فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٦١/بكارلاراعشتساماظنعجار

ةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
مقف،ميزبإلاىلإلوصولالبقجالزملا
ريرحتلاهدرفلجالزملاةحولةلامإب
.طيرشلا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقا
عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤

عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
مازحعافترالّدعم"عجار.كبسانييذلا
عالطاللمسقلااذهيفاًقحال"فتكلا
ىلعلوصحلاومادختسالاتاميلعتىلع
.ةمهملانامألاتامولعم

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعأللفتكلا
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دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ءطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
ةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نملكضرعتيدقثيح.بابللنامألامازح
بابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاومازحلا
.نامألامازحىلعةوقب

فتكلامازحعافترالّدعم

فتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
يمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأيف
.بابللرواجملا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نمًابيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٤٩/بسانم

ءانثأريرحتلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلإاهضفخوأعافترالاطبضةادأعفر
.بولطملاعضوملا
عضولاىلععافترالالّدعمطبضدعب
نودلفسألهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارزىلعطغضلا

.هناكميف

نامألامازحتادادش

ةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةمدقميفنوسلجينيذلاباكرللنامأ
نممغرلاىلعو.فارطألاىلعةرايسلا
ةمزحأتادادشةيؤرىلعانتردقمدع
ةمزحأةعومجمنمءزجاهنأالإ،نامألا
دعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألا

لالخنامألاةمزحأطبرماكحإيف
وأيمامأمادطصايأنمةركبملالحارملا

يفيفلخوأديدشوأطسوتميمامأهبش
هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاح
اهناكمإبنامألاةمزحأتادادش.تادادشلا
نامألاةمزحأماكحإيفدعاستنأاًضيأ

بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلايف
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٥٥/مداصتثداح
ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

لمحلاءانثأنامألامازحمادختسا
يفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلاكلذ
ّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيفنهلثم
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرعرثكأ
.نامألاةمزحألنهئادترا
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فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ربكأةروصبلمتحملانمف،مئالملكشب
.ثداحيأيفةباصإللنينجلاضرعتمدع
وهامك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلا
ةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادتراوه

نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
مازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
نامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(فتكلا
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتللكلذو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
ىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألاةمزحأ
رفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإلكليكو
ةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأ
.ثداحعوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلا
ةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأقزمتتدق
وأقزمتةلاحيف.ماطترالاةوقريثأتلعفب
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأدحأفلت
كفنكمي،ًايوتلمنامألامازحناكاذإو
جالزملاةحولسكعقيرطنعهكباشت
ةلاحيف.مازحلاطيرشىلعةدوجوملا
نمبلطا،مازحلاكباشتوءاوتلاكفرذعت
.هحالصإهعملماعتتيذلاليكولا
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١٠٨/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥٤/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح
ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
ةيجراخلاحطسألافيظنتنكميةرورضلا
ةطساوبنامألامازحتانوكموةبلصلا
.ةفيفخةروصبءاملاضعبولدتعمنوباص
يفبئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلا
دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
لمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكبماظنلا

ريذحت}

عمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت
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دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
امم،همدختسييذلاصخشللةمزاللا
ةباصإلصخشلاضرعتىلإيدؤي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسج
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
لكشبنامألاةمزحأةمظنألمعنم
ةبكرملابحطصا،ثداحيأدعبمئالم
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميأل
ةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا

.نكممتقوبرقأيف

ةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
لمتُحينكلو.طيسبثداحيأدعبنامألا
يتلانامألاةمزحأتاعومجمضرعت
.فلتلاوأفعضللثداحيأءانثأتمدُختسا
صحفلكيدلليكولاةرايزبمق،اذل
.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجم
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ

نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٠٨/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا
بكارللفقسلاىلعةتبثمةيئاوهةداسو.

يناثلافصلاباكرلويجراخلايمامألا
فلخةرشابمنوسلجينيذلاثلاثلاو
يجراخلايمامألابكارلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف
بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب

AIRBAG)ةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو
ةزهجأةحولنميلفسلاءزجلاىلع
.سايقلا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

وأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص
نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
دئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا
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ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا

ريذحت}

ةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
يدترتنكتملاذإمداصتثداحيأيف
دوجوةلاحيفىتح-نامألامازح
دئاسولاتُّممصدقو.ةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأعمبنجىلإًابنجلمعللةيئاوهلا
ملكلذك.اهلحملحتالاهنأالإ،نامألا
خفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتي
،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلكيف
ديحولالماعلايهنامألاةمزحأنوكت
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملا
.٥٨/؟ةيئاوهلاةداسولا

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
جراخطوقسللكضرعتوأةبكرملا
تاتبثم"ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملا
بجي،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإ
مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلع
رفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسو

ريذحت}

ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
نامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يمامألابكارللةيئاوهلادئاسولاو
سولجلاةلاحيفءادألضفأبيفرطلا

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٦٦/ًانسربكألالافطألا
.٦٨/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
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يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٠٨.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب

ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
ةصاخلادعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
يفيفرطلايمامألابكارلاوقئاسلاب
ىلإبرقألادعاقملارهظدناسمبناوج
.بابلا
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
قوففقسلايففارطألاىلعثلاثلاو
.ةيبناجلاذفاونلا

ريذحت}

بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةيطسولا

ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٥٥/ةيئاوهلادئاسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو

ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

ىلإةطسوتملاةيمامألاثداوحلايف
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلا
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا

يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
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يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
مل.ةداحلاىلإةلدتعملاةيمامألاتامداصتلا
ءانثأخافتناللةبكرللةيئاوهلاتاداسولاُّممصت
يفوأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقنا
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلا
ةممصم،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةيبناجلامداصتلاتالاحيفخفتنتل
بسحىلعكلذوةفينعلاىلإةطسوتملا
يأضرعتةلاحيفكلذوةمدصلاعقوم
ةفاضإلاب.مداصتللةبكرملايبناجنمبناج
ةيئاوهلاةداسولاميمصتمت،كلذىلإ
ماظنفاشتكادنعخفتنتلةيطسولاةيمامألا
بالقنالاكشوىلعةبكرملانأبراعشتسالا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولا.اهيبناجدحأىلع
عوقودنعخافتناللةممصمريغةيطسولا
تامداصتعوقودنعوأةيمامأتامداصت
.ةيفلختامداصتوأةبيرقةيمامأ
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
يفاًضيأةيئاوهلادئاسولاهذهخفتنتدق
ىلإةطسوتملاةيمامألاتامدصلاضعب
تامداصتللةيئاوهلادئاسولا.ةديدشلا
ةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملاةيبناجلا
وأبالقنالاثودحةلاحيفخافتنالل
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلاتامداصتلا

دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
ىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداح
دئاسولاهذهخفتنتدق،كلذىلإةفاضإلاب
وأبالقنالاءانثأفقسلاىلعةتبثملاةيئاوهلا

مل.ديدشلايمامألامادطصالاةلاحيف
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاُّممصت
.يفلخلامداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلا
نيتتبثملانيتيئاوهلانيتداسولاالكخفتنتدق
يبناجنميأضرعتدنعفقسلاراطإيف
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصاللةبكرملا
ةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
مداصتيأيفوأاهبناجىلعبالقنالل
.ديدشيمامأ

لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
خفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
عافدنايفببستياممةيئاوهلاةداسولا

ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولا
اهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحونمءازجأ
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٧/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟دييقتلابةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
سوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلارودصو
يناثلاولوألافصلايفةيفرطلاسولجلا
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو.ثلاثلاو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلايف
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللةبكرملا
وألماكلكشبةبكرملانمةونعجورخلل
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مدعنممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزج
ثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجو
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاحةفاك
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٥٨.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلا
دئاسووةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاوةبكرلا
شمكنت،دعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
ضعبنأةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولاهذه
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألا
ةيئاوهلاةداسولانوكتدق.دئاسولاهذه
ةيئاوهلادئاسولاكلذكو،ةيطسولاةيمامألا
لقألاىلعخافتناللةلباقفقسلايفةتبثملا
دقو.اهخافتنادعبامةرتفليئزجلكشب
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعبلظت
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٥٧/؟ةيئاوهلا

يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}

خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
تالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلايف
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت
ليغشتلاعضوىلإدوقولاماظندوعي
ليغشتفاقيإوباوبألالفقنكميو؛يداعلا
ليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلاحيباصملا
مادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
ضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلارصانع
ثداحيففلتللةمظنألاهذهنميأ
كلذدعبهتفيظويدؤيالدقف،مداصت
.داتعملاك

ريذحت}

دئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
ىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
دعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإو
ةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعممادطصا
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجتنأنكمي

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا
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نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا
نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
.رخآمادطصايأيفكتيامحلةمزاللا
تادحوىلعديدجلاماظنلالمتشيسو
ىلعهلامتشالمتُحيامك،ةيئاوهلادئاسولا
ةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأءازجأ
.ىرخألاءازجألالادبتسالةجاحلا
صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.

ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
٣٥٣/ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
.٣٥٤/ثدحلاتانايبتالجسمو

طقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
دئاسولاةمظنأةنايصلامعأبمايقلاب
ةمئالملاريغةنايصلاينعتدقف.ةيئاوهلا
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.مئالم
.ةمزاللاةنايصلاىلع

بكارلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.١٠٩/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.بكارلا
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل

طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
مهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
دعقميفيفلخدعقميفمئالملكشب
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألا
.مهماجحأو
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
بجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
ريغيفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألا
.اًرفوتم

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا

دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.
.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا
فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
نأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيسليغشتلا
عجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولا
.١٠٩/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
بكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
رشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولاليعفتب
ةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو،ليغشتلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلا
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا

ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
هيدلةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ءادتراًانسربكدقلفطللافطأنامأماظن
تناكأءاوس—مئالملكشبنامألامازح
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتت

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٠٨
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
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دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣
ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تّاكلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤

ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٠/)يفلخلا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٢/)يمامألادعقملايف
لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
اًدوزملافطألانامأماظنناکاذإیتح
لفقطبضدنع.نامألامازحللفقب
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
دعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف،ةبكرملا
ةبكرملابدعقملارهظةلامإبمق،كلذ
تناكنإ،دعقملاةداسوطبضوًاليلق
رهظعفدمدعنمدكأتلل،طبضللةلباق
يفلفطلادعقمةبكرملابدعقملا
.دعقملاةداسو

دعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
.ةبكرملابسأرلادنسملفسألفطلا
دنسمطبضبمق،اذهثودحةلاحيفو
.٣٦/سأرلادناسمعجار.سأرلا
.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
دعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
مقتالو.يفلخدعقميأيفلافطألا
هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطم
ملاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكي

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،ًائيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
يدومععضويفدعقملارهظعض.٣

.لماكلكشب
عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤

ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥

لفققيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
نودبببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثت
بكارلاراعشتساماظنموقينأدصق
ضعبلةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإب
اذإ.نيغلابلامجحبمهنممباكرلا
مازحلاطبركفكنكمي،رمألااذهثدح
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ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

ريذحت}

بكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
متينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
كلذةيامحوةيئاوهلاةداسولاخفن
كلذنعجتنيو،مادصلايفصخشلا
وأةريطخةباصإثودحلةديازتمرطاخم
غلابصخشبكرينأيغبنيال.توملا

يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

ىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلاءاقب
امم،لمارفلامادختساوةبكرملاتاروانم
يفبكارلاراعشتساماظندعاسي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل

تامولعملانمديزملسرهفلايف"لافطألا
دعقملحيحصلامادختسالاةيمهألوح
.لفطلا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
رظنا.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطالل٦٥/ةيئاوه
رثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيكىلع
عضوةلاحيفليغشتلارشؤمءُيضيدق
ديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسجيأ
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيكوأ
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
ةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانممسجلا

ريذحت}

دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

ريذحت}

ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
ماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
عابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلادئاسولا
كلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلاتاءارجإ
لامعأبموقييذلاصخشلانأنم
لهؤمصخشوهكلةنايصلا
.كلذبمايقلل
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ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنليغشت
ةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأةيئاوهلا
وأحالصإلاتايلمعكلذيفامب،ةيلاتلا
:حيحصلاريغلادبتسالا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
يزكرملالوسنوكلاوأةيئاوهلاةداسولا
يمامألا
وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.

تاباحسلاوأتاقبطلا
نامألاةمزحأ.
وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.

وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
ةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
نمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأ
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرش
لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةرايسلةممصماهنأالإزروتوم
تبثممسجيألخادتينأنكميو.كترايس
وأدعاقملالثم،هالعأوأشامقلفسأ
ةرفوتملاةحارلازيزعتةليسووأةداسو
راعشتساماظنليغشتعم،قاوسألاب
ةداسولاخافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلا
وأمئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
بكارلاراعشتساماظنفاقيإنودلوحي
بكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشت
بكارلاراعشتساماظنعجار.مئالملكشب
/٦١.

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
ىلععالطإلل٣١٢/ةفلتخمماجحأب
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
تاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
عجار،رخآببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلا
.هعملماعتتيذلاليكولا

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٠٨.

هيبنت
مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٥٧/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعب

ريذحت}

ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا
ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

ماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلاةداسولا
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوه
.ةمزاللاةنايصلا

ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
ىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
ةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالم
ةداسولادادعتساحابصمعجار.روفلاىلع
.١٠٨/ةيئاوهلا

لافطألادعاقم

ًانسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
عضوةيفيكىلإعوجرلاىجري.ةبكرملانامأ
.٤٩/بسانملكشبدعقملانامأةمزحأ

عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.

ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب
دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.

تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
دعقملاىلإدعنذإ،البةباجإلاتناك
.ززعملا
لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.

سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا

دعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملاىلإ
مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.

تناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملانامألا
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك
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:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
مازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي
ىلعلوصحلاونضحلا-فتكلا
مازحهرفوييذلايفاضإلادييقتلا
فتكلامازحرورممدعبجيو.فتكلا
بجيامك.ةبقرلاوأهجولاقوفنم
لفسأماكحإبنضحلامازحءادترا
ءزجلاطقفسماليثيحب،نيكرولا
اذهلقنيو.نيذخفلانميولعلا
ضوحماظعىلإمازحلاةوقعضولا
ىلعةوالعو.ثداحيأيفلفطلا
نامألامازحءادترامدعبجي،كلذ
هنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطم
تاباصإلضرعتلايفببستينأ
.ثداحيأيفةتيمموأةميسجةيلخاد

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

ريذحت}

ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينل.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
طقفدحاوصخشمادختسابجي،كلذلو
.ةرملكيفنامألامازحل

ريذحت}

نامألامازحءادترالفطيألحمستال
وأنيعارذلالفسأفتكلاقوفرمييذلا
لفطلاضرعتينأنكمي.رهظلافلخ
مازحلهئادترامدعدنعةميسجةباصإل
نمثيح.مئالملكشبنضاحلا-فتكلا
يفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
لفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقوةلاح
ةصرفنمديزيامم،ةريبكةروصبمامألل
امك.سأرلاوةبقرلايفةباصإللهضرعت
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتيدق
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلاربعو
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ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}

ةرطخةباصإللافطألاضّرعتينأنكمي
فتكلامازحعضوباوماقاذإةافوللوأ
اذإوأمهيقاستحتوأمهرهظفلخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحهّفلباوماق
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلالاحيفكلذثودحنكمي
مهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذل.لفطلا
حمستالوةبقارمنودةبكرملايفاًقلطم
نامألاةمزحأطبربلافطأللاًقلطم
.اهبثبعلابوأئطاخلكشب

نسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
ةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملكيف
كلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوتيتلا
ةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإىزُعي
ءالؤهلامّمَُصيملةيئاوهلااهدئاسوماظنو
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي

ريذحت}

ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتال.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
هجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نمو.يمامألابكارلادعقميففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مث
.يفلخدعقميأيففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتلضُفيو
ةلاحيفو.يفلخدعقميأيفمامألل
يفمامأللاًهجتملافطأدعقمتيبثت
كيرحتباًمودمق،يمامألابكارلادعقم
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلادعقم
.نكممدح
يفلافطأللنامأماظنبيكرتدنع
كرح،طسوألادعقملايفيناثلافصلا
يفلخلاعضولاىلإيناثلافصلادعقم
كاكتحالانمليلقتللكلذو،ناكمإلاردقب
.ىطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاب

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ
:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
اًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
اذهلافطألانامأماظنناكاذإامىلع
اهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعمقفاوتي
.المأ

عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم

ريذحت}

سأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
يغبني،ثداحعوقولاحيفةباصإلل
نامأةمظنأيفعضرلاولافطألانيمأت
لافطأللكلذوفلخللةهجاوملافطألل
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتح
مادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأةمظنأ

ريذحت}

ريغصلفطيأيكروماظعلازتال
مازحلظيالثيحباًدجةريغصنسلا
ىلعضفخنمعضويفةبكرملانامأ
نأضرتفياماذهو،نيكرولاماظع
،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلعنوكي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نطبلوحنامألامازحرقتسيدق
طغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
ثداحيأعوقوةلاحيفةوقبمازحلا
ةيأاهيمحتاليتلامسجلاةقطنمىلع
يفهدرفمباذهببستيدقو.ةيمظعةينب
.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلاضرعت
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو
بجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثت
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختُست
ُحلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتُممص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
لافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٦٦/ًانسربكألا
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ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
لكشبلافطألادعقمتيبثتبمق،اذل
نامألامازحمادختسابةبكرملايفمئالم
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملاب
ةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعم
.ليلدلااذه

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلانضحلامازحءزجوأنضحلاةمزحأ
لالخنموأ،نضحلا-فتكلامازحنم
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسا
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

LATCH(/دقو.تامولعملانمديزملل٧٣
يفثداحيأيفديدهتلللافطألاضرعتي
مئالملكشبلافطألادعقمتيبثتمدعةلاح
.ةبكرملايف
،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ
نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢

لافطألا
ةبكرملاكلامليلد.٣
،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحااذل
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملا
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.لافطألادعقميفمئالملكشبلفطلا
مئالملكشبلفطلاتيبثتبمق،مثنمو
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاب
.لافطألا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}

دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
رهظنأىلإىزُعياذهو.يمامألابكارلل
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكويمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقم
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
نمماظنيأملسيالف،يمامألا
مدعنامضهنكمينمدجويالو.لاطعألا
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنا
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
يفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفمامأللهجتملافطأدعقمتيبثتةلاح
دعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألادعقملا
دحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٦١/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
تيبثتبمقتال.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
عضاومنميأيفلافطألانامأماظن
نكميالثيحةيفلخلادعاقملابسولجلا
.ماكحإبهتيبثت
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش

ماظنمامأدوجوملادعقملاليدعتبجي
تيبثتلانامضلبكرملالافطألانامأ
تاميلعتلاليلدلاًقفوكلذو،بسانملا
.لافطألانامأماظنبصاخلا
عضويفلافطألانامأماظنتيبثتدنع
نكمييتلايناثلافصلادعاقمسولج
وأمامأللدعقملاليدعتبجيف،اهليدعت
ليلدلاًقفوحيحصلاتيبثتلانمدكأتللفلخلا
اًرداقدعقملاناكاذإ.لافطألانامأماظن
يفدعقملارهظعضوبجيف،ءانحنالاىلع
نامأدعقمتيبثتلبقلماكلايسأرلاعضولا
.لافطألا
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

٧٣ دناسملاودعاقملا

لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مُمصو.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
.لافطألادعقمبيكرتريسيتلماظنلااذه
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
هجتملافطأنامأماظننيمأتلتقولا
.مامأللهجتموأفلخلل

يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب
عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألانامأماظنتيبثت
.طقفيولعلاتبثملاطيرش

نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
لصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

طاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
لبحتيبثتةطقنعمةيلفسلاجالزملاتيبثت
طيرشلاتيبثتعمنامألامازحوأ،يولع
لفطللعٰمجملانزولانوكيامدنع.يولعلا
)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥نمربكأنامألاماظنو
تيبثتةطقنعمنامألامازحمدختسا،
.طقفيولعلالبحلا
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لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل
لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون

لافطألانامأماظن+
Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةطقنوةيلفسلاتيبثتلا
يولعلاطيرشلاتيبثت

ةطقنونامألامازح
يولعلاطيرشلاتيبثت

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٨٠/)يفلخلادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٢/)يمامألادعقملا

لافطألانامأماظنىلعتاقصلمعضومت
ىصقأب٢٠١٤سرامدعباهعينصتمتيتلا
اهلالخنمنكمييتلاو،لافطأللنزو
نامأماظنتيبثتلLATCHماظنمادختسا
.لافطألا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
دعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٠/)يفلخلا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٢/)يمامألادعقملا
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ةيلفسلاتاتبثملا

ةيندعمنابضقيه)١(ةيلفسلاتاتبثملا
نايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملايفةنمضم
،LATCHماظنبزهجمسولجعضوملكل
ةطبرأبدوزملالافطألانامأماظننامئالي
.)٢(ةيلفس

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)4و3(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
لافطألانامأماظنب)٢(يولعلاطيرشلا
نمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلاتبثمب
لافطألانامأماظننارودوةيمامألاةكرحلا
ثدحعوقوةلاحيفوأةدايقلاءانثأ
.مداصت
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يوتحيسو.)٤(جودزمطيرشوأ)٣(درفم
طيرشلاتيبثتل)٢(درفمطابرىلعامهنميأ
.فاطخلابيولعلا

لافطألانامأةمظنأضعبتُممصدقو
وأعممادختساللةيولعةطرشأبةدوزملا
يف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلانودب
ىرخألالافطألادعاقمضعببلطتتنيح
نمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلاطبر
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

يدرفدعقم-يناثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
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٤٠\٦٠ليوطدعقم-يناثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

ثلاثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

تاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
تبثمفصيناثعضوملكيوتحي،ةيلفسلا
ّةيطلانمبرقلاب،نيقصلمبزهجم
.دعقملاةداسوودعقملارهظنيبةدوجوملا

نمبرقلابيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
تاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسملتبثملا
.ةيولعلاةطرشألا

دعقملاو،يدرفلادعقملامسرلابنيبم-يناثلافصلا
هللثاممليوطلا

لفسأيفةيولعلاطئارشلاتاتبثمدجوت
عضولكلدعقملارهظلةيفلخلاةهجلا
.يناثلافصلايفسولج
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عضومفلخدجويتبثممادختسانمدكأت
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا

ثلاثلافصلا

ةهجلايفةيولعلاطئارشلاتاتبثمدجوت
يفسولجعضولكلدعقملارهظلةيفلخلا
دجويتبثممادختسانمدكأت.ثلاثلافصلا
عضوميفةرشابمسولجلاعضومفلخ
.لفطلادعقمبيكرت
،ةلومحللءاطغبةدوزملاتازارطلايف
روهظفلخيولعلاطيرشلاتاتبثمدجوت
نيزختلاةقطنمةلظملزأ.ةيفلخلادعاقملا
نأيغبنيو.ةيولعلاةطرشألاتيبثتلبق
ءانثأةلصفنمنيزختلاةقطنمةلظمىقبت

مادختسانمدكأت.يولعلاطيرشلامادختسا
يفةرشابمسولجلاعضومفلختبثم
.لفطلادعقمبيكرتعضوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٧١/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلجأنممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCH

ريذحت}

وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإبًاتبثملافطألانامأماظن
وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا
عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

ريذحت}

تاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
يدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأةريطخ
.دحاوتبثمبلافطأدعقمنمرثكأطبر
لافطأدعقمنمرثكأطبريدؤيدقف
وأتبثملاكاكفناىلإيدرفتبثمبدحاو
يأعوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلا
وألفطلاضرعتيدقامك.ثداح
.ةباصإللنورخآلاصاخشألا

ريذحت}

تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
فافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلامازح
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلاةلاحيفكلذثودحنكمي
مازحلفقةلاحيف.لافطألادحأقنع
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاوفتكلا
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت
تبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
نامأةمزحأبضفخنملالافطألاريسو
هذهفلتىلإاذهيدؤيدقف.ةبكرملا
كيرحتبمقف،رمألامزلاذإو.ءازجألا
كاكتحالابنجتلةطوبرملانامألاةمزحأ
ريسوتبثمماظنةطبرأنيبواهنيب
.ضفخنملالافطألا

نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
مازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
مازحفلتىلإاذهيدؤيدقف.نامألا
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألا
لبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا

.دعقملايط

ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا

لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا
.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةيئاوهلاةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألا
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ

عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٧١/لافطألانامأماظن

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
ماظنتيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
يولعلاطيرشلامادختسابلافطألانامأ
تاميلعتىلإعجرا.نامألامازحو
لافطألادعاقملةّعنصملاةكرشلا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
رهظةلامإديفملانمنوكيدق.١.٢

ىلإلوصولالجأنمدعقملا
.يناثلافصلايفةيلفسلاتاتبثملا
فصلادعاقمروهظنوكتنأبجي
دعقمعضولبقةمئاقثلاثلا
.دعقملاىلعلافطأ

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٣

دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٤
مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر
رهظةيوازطبضا،رمألامزلاذإو
تيبثتقيقحتليناثلافصلادعقم
روهظةاذاحمنمدكأت.مكحم
سفنبويناثلافصلادعاقم
.ةيوازلا

نامأماظنلةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاليصوتبلافطألا
هلوطىلعيولعلاطيرشلاطبضاف
ىلإعجراو.تبثملابهتيبثتبمقولماكلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعت
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

هبهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
لباقسأردنسموأسأردنسم
كلذلاًقفوهطبضاف،ليدعتلل

تنكاذإ.بسانملابيكرتلابحامسلل
مقف،اًجودزماًطيرشمدختست
سأرلادنسملوحطيرشلاهيجوتب
.سأرلادنسمتاماعدوأ
ًاتبثملافطألانامأماظنناكاذإ
نمدكأتف،طسوألادعقملاراوجب
عملخادتياليولعلالبحلانأ
دعقملاعضولفتكلاماض/مازحل
،كلذكرمألاناكاذإو.طسوألا
بسانمرخآدعقمعضونعثحباف
.لافطألانامأماظنتيبثتل

هبهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
لباقسأردنسموأسأردنسم
كلذلاًقفوهطبضاف،ليدعتلل
تنكاذإ.بسانملابيكرتلابحامسلل
هيجوتبمقف،ًايدرفاًطيرشمدختست
وأسأرلادنسمنيبطيرشلا
.سأرلادنسمتاماعد

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تنكوتباثسأردنسمىلعيوتحي
مقف،ًاجودزمًاطيرشمدختست
.سأرلادنسملوحطيرشلاهيجوتب
ًاتبثملافطألانامأماظنناكاذإ
نمدكأتف،طسوألادعقملاراوجب
عملخادتياليولعلالبحلانأ
دعقملاعضولفتكلاماض/مازحل
،كلذكرمألاناكاذإو.طسوألا
بسانمرخآدعقمعضونعثحباف
.لافطألانامأماظنتيبثتل
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همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
ًاطيرشمدختستتنكوسأرللتبثم
لوحطيرشلاهيجوتبمقف،ًايدرف
نميفرطلاوأيلخادلابناجلا
.سأرلاتبثموأدنسم

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ىلإوًابناجهكيرحتلواحوجالزملاراسم
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلا
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعل،)ةصوب

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

تبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
يف)LATCH(ضفخنملالافطألاريسو
تبثمماظنيأّتبثيالدقو.فلتللةبكرملا
دعقمفلاتلاضفخنملالافطألاريسو
ىلإيضفيامم،مئالملكشبلافطألا
ةافولاوأةميسجةباصإللفطلاضرعت
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداحيأيف
لافطألاريسوتبثمماظنلمعنم
،ثداحيأدعبمئالملكشبضفخنملا
بيكرتوماظنلاصحفلليكولاةرايزبمق
برقأيفةيرورضرايغعطقةيأ
.نكممتقو

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يفلخلادعقملايف
ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
لافطأللنامأماظنبدوزمدعقمبيكرتدنع
كرح،طسوألادعقملايفيناثلافصلايف
ردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلافصلادعقم
كاكتحالانمليلقتللكلذو،ناكمإلا
ىلإةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاب
.نكُممدحىصقأ
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف
عالطالل٧٣/)LATCHماظن(لافطألل
لافطألانامأماظنبيكرتةيفيكىلع
.بيكرتلاعضوموLATCHماظنمادختساب
يفلافطألانامأماظنتيبثتةلاحيفو
همادختساونامأمازحمادختسابةبكرملا
ةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولعًاطيرش
٧٣/(LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطالل
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عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٧١.
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
دكأت.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
ردقةرشابمهجومدعقملامازحنأنم
ضباقمىلعقلاعريغهنأوناكمإلا
حضوتسو.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملا
مايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعتكل
.ةيلمعلاهذهب

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
نمرشابمسمالتكانهنوكيالأبجي
.طغضلارزبلافطألانامأماظن

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
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لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
طبرماكحإءانثألفسألللافطألادعقم
.مازحلا
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
تاتبثملاعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٧٣.
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧

مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألادعقملايف
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٧١/لافطألانامأماظنعضو
ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاةلاحرشؤمو٦١/بكارلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١٠٩/بكارللةيئاوهلا
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملانامألا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٦١/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم
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اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار،ًايولع
فرعتلل٧٣/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
صولخكانهنوكينأبجي.لافطألا
دييقتماظنوعفدلارزنيبعبصإلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نأضرتفملانمف،يفرطلايمامألا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمىلع

ليغشتءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ةبكرملا
.١٠٩/بكارللةيئاوهلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
دكأت.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لكشبهجومدعقملامازحنأنم
ىلعقلاعريغهنأوناكمإلاردقرشابم
.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملاضباقم
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
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دناسملاودعاقملا٨٤

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
.كساملايففتكلامازح
عبصإللصولخكانهنوكينأبجي
اذإ.لافطألادييقتماظنوعفدلارزنيب
ىلعطغضلارزنيبغارفكانهنكيمل
دعقملاكرحف،لافطألادعقموميزبإلا
.ةقباسلابيكرتلاتاوطخرركوىلعأل
نامأماظنبيكرتبمق،كلذفالخبو
.يفلخلادعقملايفلافطألا
،مامأللهجتملافطأدعقمبيكرتدنعو
كتبكرمادختساديفملانمنوكيدق
لفسألللافطألادعقمىلعطغضلل
.مازحلاطبرماكحإءانثأ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم

عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٦١/بكارلا
مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٨٥ نيزختلا

نيزختلا
نيزختلاتادحو

٨٥..............نيزختلاتادحو
٨٥............تازافقلاقودنص
٨٥.....ةيسمشلاتاراظنلانزخم
دنسميفنيزختلاعضوم
٨٥....................عراذلا
٨٦..............يفلخلانيزختلا
٨٦.....يزكرملالوسنوكلانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٨٧...............عئاضبلاةطبرأ
٨٧....ةعتمألاميظنتوبيترتماظن
٨٩..............نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
٩٠..........فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}

يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص
يكلىلعأىلإتازافقلاقودنصعارذعفرا
.هحتفمتي

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
.لوصولل

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم

يفلخلادعقملايفعارذلادنسميوتحيدق
هذهترفوتاذإكلذو،حادقألللماوحىلع
لفسأىلإعارذلادنسمبحساو.ةزيملا
.حادقألالماوحىلإلوصولل



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

نيزختلا٨٦

يفلخلانيزختلا

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
ىلإلوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
.ةلازإلللباقلاةرايسلاةلومحةرادإماظن

يزكرملالوسنوكلانيزخت
ةلازإبمقتال.ةحالمللSDةقاطبمدختُست
.لماحلانمةقاطبلا

ناكمىلعيزكرملالوسنوكلايوتحي
جالزملابحسا.عارذلادنسمتحتنيزختلل
.حتفللهعفراوىلعأل
:يليامىلعيزكرملالوسنوكلايوتحي
مامأللةهجتمةيواح.
فلخةاطغموأةحوتفمنيزختةيواح.

لوسنوكلا

ىلعيفلخلايزكرملالوسنوكلايوتحي
لفسأللضبقملابحسا.نيزختقودنص
.لوخدلل
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٨٧ نيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

ةدحولايفةعتمألاطبرلناتقلحدجوت
تاقلحمادختسانكمي.ةرايسللةيفلخلا
.ةريغصلالامحألاتيبثتلطبرلا

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

جردلارايخ

ماظنىلإلوصوللليمحتلاةيضرأعفرا
.ةرايسلاةلومحةرادإ

ميظنتلةلومحلاةرادإماظنمادختسامتي
.ةلومحلاةقطنميفنيزختلا

ةرايسلاةلومحةرادإماظنجردةلازإ

عناموأيطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
،طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا
.ةرايسلاةلومحةرادإماظنجردةلازإمزلي
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.ةلازإللىنميلاةحنجملاةلوماصلاردأ.١
.مازحلالزأ.٢

ةمدخلادعبمازحلانيمأتىلعصرحا
ةلومحةرادإماظنبيكرتةداعإوأ
.ةرايسلا

.ةلازإللىرسيلاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣
.ريغصلانيزختلاقودنصلزأ.٤

يفةلومحلاةيضرأنمتالصفملاحتفا.٥
.ةرايسلاةلومحةرادإماظن

.ةلومحلاةيضرأةلازإلعفرا.٦
ةرادإماظنةلازإلنيبناجلانمعفرا.٧

لوصولانمنكمتتيكةرايسلاةلومح
.يطايتحالاراطإلاىلإ
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قرطلالكل

ىلإلوصوللةيفلخلاجاردألاةلازإمزليال
.يطايتحالاراطإلا

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

قيرحلاةيافط.١
ريذحتلاثلثم.٢
ةيلوألاتافاعسإلاةدع.٣
عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.٤

ريذحت}

ةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ددحملاينمزلاجمانربلايفقيرحلا
صحفا.اهلةعنصملاةهجلاةطساوب
:ًايرود
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
لْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
يفةلكشميأدوجوةلاحيفوأ
ةدحاومادختساواهليدبتبكيلعفاهليغشت
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلتةديدج
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن
ماظنلةيبناجنابضقبةبكرملازيهجتمتيدق
ةطساوبةلومحلانيمأتبجي.فقسلاةصنم
اهريغوحيحصلكشبةتبثمةعطاقتمنابضق
.ةلومحلالقنلةممصملاتاقحلملانم
.كليكونماهؤارشنكمينابضقلاهذهو

ريذحت}

ققحت،ةلحرلاءانثأًانايحأوةدايقلالبق
رقتستاهنأو،نامأبةلومحلاتيبثتنم
الوةعطاقتملانابضقلانيبواستملكشب
ال.اهذفاونوأةبكرملاحيباصمبجحت

ىلعةرشابمةلومحلاليمحتباًدبأمقت
ةلومحلاقيلعتبحامسلاوأةبكرملاحطس
الو.ةبكرملايبناجوأيفلخلاءزجلاىلع
تيبثتنودةلومحلاليمحتباًدبأمقت
حيحصلكشبًالوأةعطاقتملانابضقلا
لقنلةممصملاتاقحلملانماهريغو
وأةيصخشةباصإثدحتدقف.ةلومحلا
نماهريغوأةبكرمللفلتوأةافو
.تاكلتمملا

قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
.اهناكميفةلومحلا

ةلومحلانزودودح

ماظنلةلومحلانزولىصقألادحلازواجتتال
يفامب،فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبش
يأوفقسلالماحبصاخلانزولاكلذ
لثمةلومحلالقنلمدختستىرخأتاقحلم
دحلا.فقسلاقيدانصوأةجاردلافوفر
هليمحتنكمييذلاةلومحلانزولىصقألا
مجك١٠٠وهفقسلاةصنمماظنىلع
تاميلعتلايفددحملانزولاوأ)لطر٢٢٠(
تاقحلموأةعطاقتملانابضقلاعمةقفرملا
.لقأامهيأ،ىرخألافقسلاةصنم

ريذحت}

نزوبفقسلاةصنمليمحتباًدبأمقتال
نإ.مسقلااذهيفدّدحملاكلذنمربكأ
ديزيفقسلاةكبشقوفعئاضبليمحت
يدافتل.ةبكرملالقثزكرمعافترانم
بنجت،ةبكرملاىلعةرطيسلانادقف
وأ،ةيلاعلاتاعرسلاوأ،دئازلاليمحتلا
وأ،ةئجافملاليغشتلاءدبتايلمع
،ئجافملاحبكلاوأ،ةداحلاتافاطعنالا
ةلومحدوجودنعةئجافملاتاروانملاوأ
.فقسلاةصنمىلع

ىلعةلومحمةلومحيأنزونيمضتبجي
نزولاباسحيففقسلاةصنمماظن
ىوصقلاةعسلازواجتتال.ةبكرملللّمحملا
كلذيفامب،ةبكرملاليمحتدنعةبكرملل
فقسلاةصنمماظنىلعةلوقنملاةلومحلا
.ةبكرملايفةلوقنملاةلومحلاوباكرلاو
ةعسوليمحتلالوحتامولعملانمديزمل
.٢٠٣/ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملا
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٩١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاحيتافم

٩٢...........ةدايقلاةلجعطبض
٩٣............ةئّفدُمةدايقةلجع
٩٣......................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
٩٣..................ةحساملا
ةلساغ/ةحسام
٩٤.............يفلخلاجاجزلا
٩٥.....................ةعاسلا
٩٥...............ءابرهكلاذفانم
٩٧...........يكلساللانحشلا
٩٩...............رئاجسلاةعالو
٩٩.............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

١٠٠................تارشؤملاو
ىوتسملا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ىوتسملاويساسألا
١٠٠..................)طسوألا
زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٠٣...................)روطملا
١٠٥................ةعرسلادادع
١٠٥..............تافاسملادادع
١٠٥.........ةلحرلاتافاسمدادع
ةعرسسايقم
١٠٥.............كرحملانارود
١٠٦...............دوقولاسايقم

كرحملاتيزةرارحةجردسايقم
١٠٦.....)طقفيولعلاىوتسملا(
لولحمةرارحةجردسايقم
١٠٧..............كرحملاديربت
ىوتسملا(رتيمتلوفلاسايقم
١٠٧..............)طقفيولعلا
١٠٨........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
١٠٨...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
١٠٩....................بكارلل
١١٠..........نحشلاماظنحابصم
ءوض(لاطعألارشؤمحابصم

١١٠............)كرحملاصحف
١١١....لمارفلاماظنريذحتحابصم

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١١٢.................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake

Light)نكرلالمارفحابصم
يولعلاىوتسملاعاطق()ةيئابرهكلا
١١٢....)طقفطسوألاىوتسملاو
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
١١٣...........)ABS(قالغنالل
١١٣........تاقيشعتلالقنحابصم
طوبهلايفمكحتلاحابصم

١١٣...................لتلانم
Lane Keep Assist (LKA))ءوض

ىلعءاقبلادعاسم
١١٣...................)راسملا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
١١٤...................ةيمامألا
١١٤.....مامألابةاشمدوجورشؤم
١١٤.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak..............١١٥
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak..............١١٥
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١١٥........كرحملاديربتلولحم
عضوبمكحتلاحابصم
١١٦...................قئاسلا
١١٦........تاراطإلاطغضحابصم
١١٦....كرحملاتيزطغضحابصم
١١٧....دوقولاضافخناريذحتءوض
١١٧................نامألاحابصم
ءوضلاليغشتحابصم
١١٧....................يلاعلا
بابضلاحابصمءوض
١١٨...................يمامألا
ليغشتبريكذتلاةادأ

١١٨..................حيباصملا
١١٨..........ةعرسلاتبثمحابصم
ةقلغملاباوبألاحابصم

١١٨.....................ًايئزج

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١١٩...........)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٢١........)طسوتملاىوتسملا(
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٢

زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٢٤...................)روطملا
١٢٦........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١٢٩...............ةبكرملالئاسر
١٣٠.........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٠.........ةبكرملاةعرسلئاسر

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٣٠...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٣٢...................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢
برقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلالفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميف
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

،ًايئابرهكاهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
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ةئّفدُمةدايقةلجع

،ليغشتلافاقيإلوأليغشتللطغضا:)
حابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةزيملاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤملا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.نيخستلاأدبت
اًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدت

ليغشتلاءدبةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،دُعبنع
كلذكودُعبنعليغشتلاءدبءانثأًايئاقلت
يفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدتماظن
ىلعرشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلا
.ةدايقلاةلجعةئفدت

ةئفدتماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذا
ةلجعةئفدتماظنأدبيس،ًايئاقلتدعاقملا
ةئفدتماظنطيشنتدنعلمعلابةدايقلا
ةئفدتماظنرشؤمضرعيس.ًايئاقلتدعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاحةدايقلاةلجع
.٤٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
ددح،اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتل

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Comfort and Convenience)ةحارلا
Heated>)ةمءالملاو Steering Wheel
وأ)ليغشت(ONددح>(ةأفدمةدايقةلجع(

OFF)فاقيإ(.

قوبلا

ةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإلةدايقلا

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح
.ةحساملاةعرس
HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)جاجزلاةحسامعارذكرح:)عطقتم
ةدايزلىلعألصرقلاردأ.INTىلإيمامألا
.اهليلقتللفسألوأتاحسملاراركتلدعم

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
عارذىلعظفاح،ةددعتمتاحسم
.لفسألةحساملا
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f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
فوسو.يمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتو
ريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملارمتست
.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأعارذلا
جاجزلاةحسامعارذريرحتمتيامدنع
اًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتيدق،يمامألا
عجار.يمامألاجاجزلاةلساغطيشنتةدمل
ىلعلوصحلل٢٨٢/لسغلاماظنلئاس
ماظنلئاسنازخءلملوحتامولعم
.يمامألاجاجزلالسغ
ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٨٦/تاحساملاةرفش

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
دئازلالمحلاعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٢٨٩/يئابرهكلاماظنلاىلع

ريذحت}

ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلاةقاعإ

ريذحت}

جلثلاةلازإباًمئادُمق،ةبكرملاةدايقلبق
جاجزلاوكّرحملاءاطغنعديلجلاو
فقسلاوجاجزلاةلساغتاهوفويمامألا
عيمجكلذيفامب،ةبكرملاةرخؤمو
يدؤيدقثيح.ذفاونلاوحيباصملا
جولثلامكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنا
.مداصتثودحىلإديلجلاو

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأ,HIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةلساغ/ةحساميفمكحتلارصانععقتو
ةحسامعارذةياهنيفيفلخلاجاجزلا
.يمامألاجاجزلا
.دادعإلاطبضلليغشتلارصانعردأ

OFF)ةحسمملافاقيإ:)ليغشتلافاقيإ.
INT)ةحسامليغشتبموقي:)عطقتم

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ليغشت.

يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1
ىلعلسغلاماظنلئاسشرلمامألل
تاحسمملاموقتفوسو.يفلخلاجاجزلا
فقوتتساهدعبمث،ةيفلخلاةذفانلاليسغب
.اًقبسماهتددحيتلاةعرسلاىلإدوعتسوأ
عمعارذلاطغضا،لسغلاتارودنمديزمل
.رارمتسالا
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اذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
وأًايلكاًحوتفمةعتمألاقودنصبابناك
اًحوتفمةعتمألاقودنصبابناكاذإ.ًايئزج
دوعتسف،ةيفلخلاتاحساملاليغشتءانثأ
.فقوتتمثنكرلاعضوىلإةحساملا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFFضعبيف.ةيفلخلاةحساملاليطعتل
Nعضويفةكرحلالقانناكاذإ،تارايسلا
،اًدجةئيطبةعرسبةرايسلاريستو)دياحم(
.ًايئاقلتةيفلخلاةحساملافقوتتفوسف
عضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
Nعضويفلقنلاحبصيالامدنعيعيبطلا
.ةبكرملاةعرسدادزتوأ)يعيبط(

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
لمعتفوسف،ليغشتلافاقيإعضو
ةرمتسمةروصبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
)عوجر(Rعضويفةرايسلانوكتامدنع
تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو
ناكاذإ.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسم
عضويفةيفلخلاةحساملاليغشترصنع
Rعضويفةرايسلاو،ليغشتلافاقيإ
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو)عوجر(

لمعتفوس،طسوتمحسمتايلمعب
حسمتايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
.طسوتم
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
>)تادادعإلا(Settingsىلإلقتنا

Vehicle)ةبكرم(<
Comfort and Convenience)ةحارلا

Reverse>)ةمءالملاو Gear Wipes
ONددح>(يفلخلاسرتلاتاحسام(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(
جاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
جاجزلاويمامألاجاجزلانمٍلكليمامألا
نازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.يفلخلا
.لمعياللسغلايماظننميأناكاذإ
.٢٨٢/لسغلاماظنلئاسعجار

ةيفلخلااريماكلاةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
دوعت.ةيفلخلااريماكلاتاسدعىلعلسغلا
عجار.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا
.٢٩/ةيفلخلااريماكلاةآرم

ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"عجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٧٥/تادادعإلاناونعلاتحت

ءابرهكلاذفانم
رشابمرايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم

١٢ةردقبةقاطيذفنمىلعةرايسلايوتحت
ةزهجألاليصوتلامهمادختسانكميتلوف
وأيولخلافتاهلالثم،ةيئابرهكلا
.MP3لغشم

:يلياميفدجوتتاقحلملاليغشتسباقم
مكحتلاحيتافملفسأطسوألافرلاىلع.

.خانملاب
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنميف.
دعأوذفانملاىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.لامعتسالاديقنوكيالامدنعهعضو

ريذحت}

ليغشتسبقميفاًمئادةقاطلارفوتت
ال.ةلومحلاةقطنمبيفلخلاتاقحلملا
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتت
ةبكرملامادختسامتيالامدنعسباقملاب
نارينلااهيفلعتشتنأنكميةبكرملانأل
.ةافولاوأةباصإلايفببستو
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هيبنت
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعلاعشإلانأنيح
بجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعيس
سباقملانمةيئابرهكلاةزهجألاةلازإ
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا

تاقحلملاسباقمضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
تارهصنموةبكرملاليمحتىلإكلذيدؤي
عجارف،ةلكشمكانهتناكاذإ.ئياهملا
.ليكولا
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.زاهجلا

٢٦٤.

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

تاقحلملاليغشتسبقمةبكرملابرفوتاذإ
ةزهجأليصوتلهمادختسانكميف،اذه
.ىصقأدحكتاو١٥٠مدختستةيئابرهك

لوسنوكلاةرخؤميفءابرهكلاذفنمدجوي
.يزكرملا
هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
عم،ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفم
١٥٠نملقأىلإجاتحتيتلاةزهجألاليصوت
يفلطعفاشتكامتيملو،سبقملابتاو
.ماظنلا

لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
عضومتيملاذإوأ،ليغشتفاقيإعضويف
.صصخملاذفنملايفلماكلكشبةزيهجتلا
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
طبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
ةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا،ةرئادلا
تاقحلملاةقاطليغشتفاقيإبمقوأىرخأ
ةرماهليغشتبمقمث)RAP(ةزوجحملا
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار.ىرخأ
)RAP(/ةقاطلاليغشتةداعإمتت.٢١٠
طاو١٥٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيملوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
الدقو،يلياملءابرهكلاذفنمميمصتمتيمل
:ليصوتمتاذإبسانملكشبلمعي
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.
ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألاعجار
.٢٨٩/كالسألاب
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يكلساللانحشلا
ةفيظوبةنكمموةدوزمةرايسلانوكتدق
يفنيزختلاناكميفيكلسالنحش
ماظنلالمعي.يضرألالوسنوكلاةمدقم
فتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥ةردقب
ةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاويكذ
٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسيماظنلا
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(ريبمأ
.قفاوتملا

ريذحت}

يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ّةيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
وأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأبجي
)RAP(ةزيمريشتالدق.طيشنتةلاحيف
ىلإحيحصلكشبيكلساللانحشلا
عضويفةرايسلانوكتامدنعنحشلا

RAPربعةيفتاهةملاكمءانثأيفوأ
لثم(فتاهلاضرعنوكيامدنعوأثوتولبلا

Apple CarPlay / Android Auto(اًطشن.
/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

٢١٠.

ةيوئمةجرد٤٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٨٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٤٠-(
٠ونحشلاماظنل)تياهنرهفةجرد١٨٥(
٣٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئمةجرد
دق.فتاهلل)تياهنرهفةجرد٩٥(ةيوئمةجرد
ةشاشىلعنحشلافقوتهيبنتضرعمتي
نحاشلاناكاذإ،هيفرتلاوتامولعملا
ةجردجراخيكذلافتاهلاوأيكلساللا
فانئتسامتيس.ةيداعلاليغشتلاةرارح
ةرارحةجردىلإلوصولادنعًايئاقلتنحشلا
.ةيداعلاليغشتلا

ريذحت}

نحاشلانمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
.قفاوتملايكذلاكفتاهنحشلبق
ةيندعملاتالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا
قرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأ
فتاهلانيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأ
ةجردعفترتدق،نحاشلاولومحملا
.ريبكلكشباهترارح
ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبُمق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
الدق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.٢

يأدوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبي
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
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كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤

ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
ىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٥

ىلإلوحتيوأ]ئفطنيونحاشلا
يكذلافتاهلاةلازإبمقف،رفصألانوللا
فتاهلاردأ.ةحوللانمءايشأيأو
لبقٍناوثعضبرظتناوةجرد١٨٠يكذلا
.ىرخأةرمةحوللاىلعهتاذاحم/هعضو

ىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٦
،رمحألانوللاىلإ]لوحتيونحاشلا
وأ/ونحاشلاةرارحةجردنوكتو
ةلازإبمق.اًدجةعفترميكذلافتاهلا
نحاشلانمءايشأيأويكذلافتاهلا
.ماظنلاديربتلجأنم

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.ًايعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا
ضرعاهيفمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
ةرارحةجردعفترتدق،يكلساللافتاهلا
دق.يكلساللانحشلاءانثأيكذلافتاهلا
نحشلانعفقوتيوأيكذلافتاهلائطبي
ةلازإمزليدق.ةيراطبلاةيامحلقلغيوأ
ةجردعافتراعنملةظفاحلانمفتاهلا
ديربتءانثأيف]ضمويدق.ةرارحلا
نحشلافانئتسالةيفاكةجردبفتاهلا
دق.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ًايئاقلتيكلساللا
.يدرفلافتاهلاءادأفلتخي

جماربلانأشبتارارقإ

نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
حوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
اذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإراشملا
دونبىلععالطالالجأنم)راعشإلا
.اهمادختساطورشو

OSSراعشإلاتامولعم

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكىلعلوصحلل
ىجُري،َجتنملااذهيفنٰمضملاردصملا
.https://opensource.lge.comةرايز
طورشعيمج،ردصملادوكىلإةفاضإلابو
ةيلوؤسملاءالخإو،اهيلاراشملاصيخرتلا
هحاتمرشنلاوفيلأتلاقوقحتاراعشإو
LGرفوتو.ليزنتلل Electronicsدوكاًضيأ
طوغضملاصرقلاىلعكلحوتفملاردصملا
لثم(عيزوتلااذهلثمءادأةفلكتهيطغتل
ءانب)ةجلاعملاونحشلاوطئاسولاةفلكت
ينورتكلإلاديربلاىلإبلطىلع

opensource@lge.com.ضرعلااذه
يذلاخيراتلانمتاونس)٣(ثالثلحلاص
.َجتنملاهيفتيرتشا
Freescale-WCTةبتكم

(c)رشنلاوعبطلاقوقح 2012-2014
Freescale Semiconductor, Inc..عيمج

.ةظوفحمقوقحلا
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يفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
نودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملاجذامنلا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش،ليدعت

دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١
رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ
.عيزوتلا
قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣

نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموَقبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
يفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذ
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
عبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
لاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأرشنلاو
ريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألانم
وأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأةرشابم
اللاثملاليبسىلع،كلذيفامب(ةيعبت
وأةليدبلاتامدخلاوأعلسلاءارش،رصحلا
وأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالانادقف
يأىلعواهببسناكًايأ)لامعألاعاطقنا
وأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسمةيرظن
كلذيفامب(ررضلاوأةمراصلاةيلوؤسملا
لاحيأبأشنتيتلا)كلذريغوألامهإلا
،جمانربلااذهمادختسانملاوحألانم
لثمثودحةيناكمإنعغالبإلامتولىتح
.ررضلااذه

رئاجسلاةعالو
ةعالوبةدوزملاتارايسلاصخياميف
يزكرملالوسنوكلايفدجوتيهف،رئاجسلا
بابىلعطغضا.حادقألالماوحنمبرقلاب
.ةعالولامادختساوهحتفللوصولا
مثاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
ةرمقثبنتس،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتا
.ًايتاذجراخللىرخأ

هيبنت
اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
وأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
دحأرجفنيدقوأ،نيخستلارصنع
ءانثأرئاجسلاةعالوكسمتال.تارهصملا
.نيخستلا

رئاجسلاضفانم
حادقألالماحيفرئاجسلاةضفنمدجوت
ترفوتاذإكلذو،طسوألالوسنوكلاب
.ةزيملاهذه

هيبنت
ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
فلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
ةلباقرصانعًاقلطمعضتال.ةبكرملا
.رئاجسلاةضفنملخادلاعتشالل

نماهبحسبجي،رئاجسلاةضفنمةلازإل
نمدكأتللاًددجماهعفدا.حادقألالماوح
.اهتابث
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
حالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتساوأ
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
ةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
اهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدبدنع
ريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلاديق
ريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذكلظتو
،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملادحأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف
ًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
.ًاريطخولبًافلكمًارمأ

)طسوألاىوتسملاويساسألاىوتسملا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

طسوألاىوتسمللهباشم،يساسألاىوتسملاضرعلابرهظي

١٠٦/دوقولاسايقم.١
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٢

١٠٧/كرحملا
١٠٥/ةعرسلادادع.٣

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٤
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٢٤/)روطملازارطلا(

١٠٥/كرحملانارودةعرسسايقم.٥
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ةيساسألاةعومجملاةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
تاقيبطتلاةمئاقربعxوأwمدختسا
ةرفوتمتاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملا
.تابكرملالكىلع
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

.ةددحملاقئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
ىوتسملا(قئاسلاتامولعمزكرم"عجار
يف")طسوألاىوتسملاويساسألا
.سرهفلا

تارايخلا.
تارايخلا

OptionsقيبطتديدحتلVطغضا
ةمئاقىلإلوخدللpطغضامث،)تارايخلا(

Options)مدختسا.)تارايخلاwوأx
Optionsةمئاقيفرصانعلانيبامريرمتلل
.)تارايخلا(

Units)ىلعطغضا:)تادحولاpءانثأ
ىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرع
Englishرتخا.)تادحولا(Unitsةمئاقلا
قيرطنعةيرتملاتادحولاوأ)ةيزيلجنإلا(
رصنعلازييمتءانثأVىلعطغضلا
.بولطملا

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
قيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
.تامولعملا

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
ةعرسطبضةعرسلانمريذحتلاةشاشكل
pىلعطغضا،طبضلل.اهزواجتبجيال
.ةعرسلاريذحتضرعدنع

Vطغضا.ةميقلاطبضلxوأwررم
.ةعرسلاطبضل

ةزيملاهذهءافطإنكمي،ةعرسلاطبضدعب
متاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأVطغضب
ةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجت
.سرجعمةيريذحت

طسوألاىوتسملاةعومجمةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

تاقيبطتنيبرييغتللpوأoىلعطغضا
ربعريرمتللxوأwمدختسا.ةعومجملا
نل.قيبطتلكنمضةحاتملاتازيملاةمئاق
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لكىلعةرفوتمتاقيبطتلالكنوكت
دنعًاتقؤمضعبلادييقتمتيدق.تابكرملا
.ةرايسلاليغشتفاقيإ
.Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

.ةددحملاقئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
ىوتسملا(قئاسلاتامولعمزكرم"عجار
يف")طسوألاىوتسملاويساسألا
.سرهفلا
توصلا.
ةحالملا.
فتاهلا.
تارايخلا.

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

انهةضورعملاتامولعملاصيصختنكمي
."تارايخلا"Optionsةمئاقنم
كرحتةعرسىدمضرعي:ةعرسلادادع
)س/مك(ةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
.)س/ليم(ةعاسلايفليملابوأ

Speed Sign"ضرعل:"ةعرسلاةمالع
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف
ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
ةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا
.ةيلاحلا

.يلاحلاتقولاضرعي:تقولا
Fuel Range)ضرعي:)دوقولاقاطن

ةدايقاهيفنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
.دوقولاباهديوزتىلإةجاحلانودةبكرملا
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
ةداعإنكميال.دوقولانازخيفةيقبتملا
.دوقولاىدمطبض

توصلا

ربعريرمتللxوأwةركبلامدختسا
وأىقيسوملاتافلمضارعتساوأتارايخلا
ردصمرييغتوأتالضفملانمرايتخالا
مق،ةيسيئرلاضرعلاةشاشيف.توصلا
ىلإلاقتنالاوأةطحملارييغتلريرمتلاب
.قباسلاوأيلاتلاراسملا

ةحالملا

لوصوللVىلعطغضا،ةحالملاةمئاقيف
وأ"تاراسملاثدحأ"Recentsىلإ

Favorites"ةلاحيفكلذو"تالضفملا
مدعةلاحيف.طشنراسمدوجومدع
وأءاغلإلVىلعطغضا،طشنراسمدوجو
متكءاغلإوأمتكوأراسملاهيجوتفانئتسا
ىلإلوصولاوأيتوصلاهيجوتلاتوص

Recents"وأ"تاراسملاثدحأFavorites
."تالضفملا"

فتاهلا

نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
تاهجلالخريرمتلاوأتاملاكملاثدحأ
رييغتوأتالضفملانمرايتخالاوألاصتالا
ةملاكمكانهتناكاذإامأ.فتاهلاردصم
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف،ةطشن
.ةعامسلا

تارايخلا

رصانعلانيبامريرمتللxوأwمدختسا
طغضا.)تارايخلا(Optionsةمئاقيف
oىلعطغضا.رصنعلاديدحتلVىلع
.رصنعلانمجورخلل

Units)رتخا:)تادحولاUSتادحولاوأ
راوجبةددحمةمالعضرعمتيس.ةيرتملا
.ددحملارصنعلا
رصانعلاددح:ةيسيئرلاةحفصلاتارايخ
رصانعلاعيمجنوكتنل.ضرعللةحاتملا
:تابكرملاعيمجىلعةرفوتم

Speedometer"و"ةعرسلادادع
Active Safety"طشنلانامألاماظن"

Speedو Sign"و"ةعرسلاةمالعTime
Fuelو"تقولا" Range"دوقولاقاطن".
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رصانعلاددح:تامولعملاةحفصتارايخ
متيس.تامولعملاقيبطتيفاهضرعدارٌملا
.ددحملارصنعلاراوجبةددحمةمالعضرع

Speed Warning)حيتي:)ةعرسلاريذحت
،طبضلل.اهزواجتبجيالةعرسطبضكل
.ةعرسلاريذحتضرعدنعVىلعطغضا
Vطغضا.ةميقلاطبضلxوأwمدختسا
طبضدرجمب،نكمي.ةعرسلاطبضل
طغضلابةزيملاهذهليغشتفاقيإ،ةعرسلا
متاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأVىلع
ةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجت
.سرجعمةيريذحت
تامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفمجمانربلا

)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

روطملازارطلا

كرحملاتيزةرارحةجردسايقم.١
١٠٦/)طقفيولعلاىوتسملا(

١٠٥/ةعرسلادادع.٢
يولعلاىوتسملا(رتيمتلوفلاسايقم.٣

١٠٧/)طقف
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٤

١٠٧/كرحملا

١٠٦/دوقولاسايقم.٥
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٦

وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٢٤/)روطملازارطلا(

١٠٥/كرحملانارودةعرسسايقم.٧
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ةعومجملاةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللxوأwمدختسا
.ديدحتللVىلعطغضا.ةرفوتملاتاقيبطتلا
لكىلعةرفوتمتاقيبطتلالكنوكتنل
.تابكرملا
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

.ةددحملاقئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(

ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
تارايخلا.
توصلا

مث،يتوصلاقيبطتلاديدحتلVطغضا
ةمئاقيف.توصلاةمئاقلوخدلpطغضا
،ىقيسوملالجأنمحفصتلابمقتوصلا
ردصملارييغتبمقوأ،تالضفملانمددح
ةطحملارييغتلxوأwمدختسا.يتوصلا
.قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللوأ
فتاهلا

طغضامث،فتاهلاقيبطتديدحتلVطغضا
pةمئاقلايف.فتاهلاةمئاقلوخدل

Phone)ةملاكمكانهنكتملاذإ،)فتاهلا
ثدحأضرعكنكميف،ةطشنةيفتاه
.لاصتالاتاهجلالخريرمتلاوأ،تاملاكملا
كنكميف،ةطشنةملاكمكانهتناكاذإامأ
.ةعامسلاليغشتوأفتاهلاتوصمتك

ةحالملا

مث،ةحالملاقيبطتديدحتلVىلعطغضا
اذإ.ةحالملاةمئاقلوخدلpىلعطغضا
فانئتساكنكمي،طشنراسمكانهنكيمل
تاهيجوتلاءافطإ/ليغشتوريخألاراسملا
طغضا،طشنراسمكانهناكاذإ.ةيتوصلا
Vوأهفانئتساوأراسملاهيجوتءاغلإل
.ةيتوصلاتاهيجوتلاءافطإ/ليغشت
تارايخلا

مث،تارايخلاقيبطتديدحتلVىلعطغضا
.تارايخلاةمئاقلوخدلpىلعطغضا
رصانعلانيبامريرمتللxوأwمدختسا

.)تارايخلا(Optionsةمئاقيف

Units)ىلعطغضا:)تادحولاpءانثأ
ىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرع
Englishرتخا.)تادحولا(Unitsةمئاقلا
قيرطنعةيرتملاتادحولاوأ)ةيزيلجنإلا(
رصنعلازييمتءانثأVىلعطغضلا
.بولطملا

نيبنمرايتخالاكنكمي:ةشاشلاتامس
:تادادعلاةعومجمتاشاشلنينيوكت

Sport and Touring)رفسلاويضايرلا(.

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
قيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
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قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تامولعملا
)DIC()وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
ةعرسطبضةعرسلانمريذحتلاةشاشكل
pىلعطغضا،طبضلل.اهزواجتبجيال
.ةعرسلاريذحتضرعدنع
ىلعطغضاوةعرسلاطبضلريرمتلابمق
p.ىلإريرمتلابمقwوأxةميقلاطبضل
طبضدعب.ةعرسلاطبضلVىلعطغضاو
طغضبةزيملاهذهءافطإنكمي،ةعرسلا
Vزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأ
ةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادح
.سرجعم
زيهجتةلاحيف:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةيوازطبضةزيملاهذهحيتت،اهبةرايسلا
ىلعدوجوملاVطغضا.HUDةروص
زييمتءانثأةدايقلاةلجعليغشترصانع
عضو"لوخدل"ةيولعلاةشاشلاريودت"
ةيوازطبضلxوأwىلعطغضا."طبضلا
طغضا.)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاش
oىلعطغضاوأدادعإلاظفحلVىلع
يفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل
.)نكرلا(Pعضولا

تامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفمجمانربلا

ةعرسلادادع
ةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
ليملاوأ)ةعاس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلايف
نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

ردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس/مك١٢٠
ةشاشىلعةلاسررهظتامك.نينرتوص
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
هطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخنم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(

ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

Stop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
ديقلاعشإلانوكيامدنع،)ليغشت/فاقيإ(
نارودةعرسسايقمريشي،ليغشتلا
نوكيامدنع.ةرايسلاةلاحىلإكرحملا
AUTOعضويفرشؤملا STOP)فقوت
عضويفكرحملانأينعياذهف)يئاقلت
عضويفةرايسلانكلوليغشتلافاقيإ
ليغشتءدبنكمي.ةكرحلااهنكميوليغشتلا
نوكيامدنع.تقويأيفًايئاقلتكرحملا
نأينعياذهف،)فاقيإ(OFFىلعرشؤملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةرايسلا
ةعرسسايقمريشيس،كرحملاليغشتدنع
دق.ةقيقدلايفتارودلاددعىلإنارودلا
نمكرحملانارودةعرسسايقمفلتخي
عضولالخكرحمللتارودلانمتائمةدع
ليغشتفاقيإمتيامدنعويئاقلتلافقوتلا
.ىرخأةرمهليغشتةداعإوكرحملا
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دوقولاسايقم

طسوألاىوتسملاويساسألاىوتسملا

روطملازارطلا

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
يبيرقتلارادقملاىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملادوقولل
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
لازيال.ضفخنملادوقولاحابصمءيضي
نكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلقةيمككانه
برقأيفدوقولابةرايسلاةئبعتةداعإبجي
.نكممتقو
:دوقولاسايقملنكمي
نملقأوأليلقبربكأةيمكذخأينأ.

ليبسىلع.هيلإريُشيامءلملدوقولا
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتسيسهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
وأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنملقأ
وأةيوازلفاطعنالاءانثأيفًاليلقكرحتي.

.ةلمرفلاوأةعرسلاةدايز
رشؤمرقتسيلٍناوثةدعقرغتسي.

،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
ىلإاهنميأريشتالوةيعيبطفورظهذه
.دوقولاسايقميفةلكشمدوجو

كرحملاتيزةرارحةجردسايقم
)طقفيولعلاىوتسملا(

ةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملاتيز
فرطلالخادسايقملارشؤمكّرحتاذإ
تيزةنوخسةدايزىلإاذهريشيف،يولعلا
فورظيفريستةبكرملاتناكاذإو.كرحملا
قيرطلابناجىلإحنتف،ةيداعةدايق
كرحملاليغشتفقوأوةبكرملافقوأو
.نكميامعرسأب
.٢٧٢/كرحملاتيزعجار
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ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

طسوألاىوتسملاويساسألاىوتسملا

روطملازارطلا

لئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملاديربت
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

.ئفادلا
.تاعفترملادوعصلةدايقلا.
.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
يفتاتسومرتلازمروأةللظملاريذحتلا
رثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملاةياهن
كرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نم
.ةنوخسلاطرفمحبصأدق
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
ةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا

مث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإبمق

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٨١/ةطرفم

ىوتسملا(رتيمتلوفلاسايقم
)طقفيولعلا

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلعسايقملااذهلدي
سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
وأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
تناكاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.سكعلا
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعتةبكرملا
عجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
.١١٠/نحشلاماظنحابصم
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ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
كرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيف
نمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظناهسفن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلاماظنلحمست
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
ةدايقيرورضلانمناكاذإ.يداعلا
،تاقحلملاعيمجليغشتفقوأف،ةرايسلا
عيمجلصفاوءاوهلافييكتوويدارلالثم
.تاقحلملاونحاوشلا
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
قئاسلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.هبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف
.سرجلاتوص

نامألامازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم

بكارلاريكذتحابصمةرايسلابدجويامبر
رشؤمراوجبنامألامازحطبربيمامألا
ماظنعجار.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو
.٦١/بكارلاراعشتسا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
باكرلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.مهبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
طبريملاذإتارمةدعةرودلاهذهرمتست
متلاحيفوأنامألامازحيمامألابكارلا
.ةبكرملاكرحتءانثأهكف
ًاتبثميمامألابكارلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص
يمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
توصردصيدقامكنامألامازحطبرب
دعقملاىلعامءيشعضومتاذإسرجلا
ةبيقحوأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثم
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلا
وأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
وأدعقملاىلعنمءيشلالزأ،سرجلا
.ميزبإلابنامألامازحتبث

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
يفعقي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ماظنلاصحفنمضتي.تادادعلاةعومجم
ةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
تادحووتادادشلاوباكرلاراعشتساماظنو
راعشتساوكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
نمديزمل.صيخشتلاةدحوومداصتلا
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٥٥/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار
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ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ
ءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعبًائيضم
ةداسولاماظننأينعياذهف،ةدايقلا
الدق.بسانملكشبلمعيالدقةيئاوهلا
دنعةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنت
مدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودح
ىلعةدعاسمللو.مادطصايأثودح
ءارجإلةبكرملابهجوت،تاباصإلايدافت
.ًاروفةنايصلا

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٦١/بكارلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاةلاحب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل

)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظننأ
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٠٨
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب
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نحشلاماظنحابصم

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملاليغشت
ءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلا
اهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلانحشلا
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدل
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذه
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج
.ةبكرملافاقيإلنمآناكمنعثحبا

صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملا
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
امدنعلمعلاىلعةلالدللةءاضإلالمعت
Serviceيفلاعشإلانوكي Mode)عضو
.٢٠٧/لاعشإلاعاضوأعجار.)ةمدخلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت
قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
ةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذه
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٦٧/تاليدعتلاوتاقحلملا

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
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ةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
دوعصلاويوقلاعراستلابنجتوةرايسلا
،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترمىلع
عرسأبةرورجملاةنحشلارادقمللقف
.نكميام
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشبًائيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغبدوزملاريغدوقولاعمقئياهم
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"
.٢٥٣/نازخلاءلملفسأ"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملابًابكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم
عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا
ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.

ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو

ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
بلطتيس.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
نملقألاىلعاًدحاودوقونازخرمألا
عجار.حابصملاءافطإلبسانملادوقولا
.٢٥٢/هبىصوملادوقولا

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
عجار.٢٦٤/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
.ةدعاسمىلإةجاحلادنعليكولا

ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Service Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأًاثيدح
.ةرايسلاىلعًاثيدحةمدخلا
نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

لمارفلاماظنريذحتحابصم
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ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ينعياذهفًائيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
صحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشمدوجو
اذهءيضيدق.روفلاىلعلمارفلاماظن
.اًضفخنملمارفلالئاسناكاذإءوضلا
.٢٨٣/لمارفلاتيزعجار

نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
يف.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
،ةيئابرهكلالمارفلازيزعتةزيمرفوتةلاح
امدنعةبكرملاةعرسديدحتذئنيحنكميف
دقف.لمارفلاماظنبريذحتلاءوضءيضي
دقوألمارفلاةساودعفدبعصلانمنوكي
نأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقانوكت
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
لقنعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٣٢٣/ةلطعمةبكرم

ريذحت}

لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
لمارفلاماظنلمعيالامبرف،ًءاضم
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحصةقيرطب
ماظنبصاخلاريذحتلاحابصمةءاضإ
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
،رذحباهفاقيإوقيرطلابناجىلإةبكرملا
.ةنايصلاءارجإلاهبحسبجيف

Electric Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)يئابرهكلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
دق.يئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعم

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking
Brake Light)لمارفحابصم

ىوتسملاعاطق()ةيئابرهكلانكرلا
)طقفطسوألاىوتسملاويولعلا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
باهذلابجيف،ًائيضمحابصملااذهلظاذإو
.نكممتقوبرقأيفليكولاىلإةرايسلاب
لمارفلوحتامولعمىلععالطالاكنكمي
يئابرهكلانكرلالمارفيفةيئابرهكلانكرلا
ةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق.٢١٨/
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
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ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغنالل

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.ًائيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل
ماظنريذحتحابصمنماًلكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
لمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت

يفةلكشمدجوتولمعيالقالغناللةعناملا
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
.١١١/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

تاقيشعتلالقنحابصم

ءوضلااذهضرعمتيس،هرفاوتلاحيف
ءادألاةيمزراوخعفرمدقطيشنتدنع
)PAL(.٢٢٢/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.

لتلانمطوبهلايفمكحتلاحابصم

مكحتلاحابصمنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نوكيامدنعءيضيلتلانمطوبهلايف
ضمويامدنع.مادختساللاًزهاجماظنلا
.طشنماظنلانأىلعليلداذهف،حابصملا

ىلعنملوزنلايفمكحتلاعجار
.٢٢٢/)HDC(تاعفترملا

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

دعاسمحابصمضرعيدقف،هزيهجتمتاذإ
:ةيلاتلاناولألاةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ىلعظافحلادعاسمليطعتمت:أفطم.

.ةيرورملاةراحلا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعرهظي:ضيبأ.

دعاسمنأىلإتباثلاضيبألاءوضلاريشي
زهاجريغةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسملل
ظافحلادعاسمليغشتدنعرهظي:رضخأ.

اًزهاجنوكيوةيرورملاةراحلاىلع
ىلعظافحلادعاسمموقيس.ةدعاسملل
ةدايقلاةلجعةرادإبةيرورملاةراحلا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفرب
.ةفشتكملاةراحلا
ظافحلادعاسمنوكيامدنعرهظي:رفصأ.

ضموي.اًطشنةيرورملاةراحلاىلع
ريذحتللهيبنتكينامرهكلانوللابحابصملا
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ةراشإللكلذوريسلاةراحةرداغمدنع
نوداهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإ
ةبكرملادوقتكنأماظنلافشتكااذإ.دصق
وأريسلاتاراحزواجتل(دصقنع
ةرداغمهيبنتضرعمتيالدقف،)اهرييغت
.ريسلاةراح

ةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
هيبنتلابموقيوأةدعاسملا)LKA(ةيرورملا
هاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
دعاسمفشتكااذإوأريسلاةراحةرداغم
كنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلابموقت
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٥٠/)رارمتسا()راسملاىلعءاقبلا

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٤٢/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

نمهيبنتلاماظنبيلاتلاةوجفلاءوض
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلا/ةيمامألاتامداصتلا
ةعرسلاتابث

ىلإءوضلااذهريشي،اًدوزمرايسلاناكاذإ
وأطسوتملاوأبيرقلا(يلاتلاةوجفلاطبض
نمهيبنتلاماظنىلإةبسنلاب)ديعبلا
ماظنلا،اًدوزمناكاذإو،ةيمامألاتامداصتلا
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأدوجو
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٤٦.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةرايسلا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
دنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
متلاحيفو.رجلايفمكحتلاماظنفاقيإ
ّمكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإ
اًضيأمتيسف،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ّرجلايفّمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
)TCS(.ماظنليغشتفاقيإوليغشتلTCS
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار،ESCماظنو
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتيال،)TCS(ّرجلايف
كلذناكاذإّالإعراستلالالختالجعلا
ةعومجمةيامحيفةدعاسمللًايرورض
ةدايقلاطبضاف.ررضّيأنمةكرحلا
.كلذلًاقبط
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StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةرايسلا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
ماظنليغشتفاقيإمتاذإو.تابثلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا،
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيسف
ماظنليغشتفاقيإوليغشتل.)TCS(رجلا

ESC،مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلا

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
ماظنو)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
هذهمهاستنلف،)TCS(ّرجلايفّمكحتلا
طبضاف.ةبكرملاءادأيفّمكحتلايفمُظنلا
.كلذلًاقبطةدايقلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةرايسلا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
،ضمويالهنكلواًءاضمحابصملاناكاذإ
ماظنامبروTCSماظننأينعياذهف

StabiliTrak/ESCناطشناسيلاًضيأ
ظافحلايفنامهاسيالدقولماكلكشب
ًاقبطةدايقلاطبضاف.ةبكرملابّمكحتلاىلع
ليكولاعجار،ةلاحلاهذهترمتسااذإ.كلذل
ةلاسررهظتدق.نكممتقوعرسأيف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

/وTCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.StabiliTrak/ESCماظنوأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلا

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملاحابصم

هيبنت
لئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
ةرارحةجردنأىلإكرحملاديربت
دق.مزاللانمىلعأتحبصأدقةبكرملا
اذهدوجوعمةدايقلاةعباتميدؤت
كرحملافالتإىلإةءاضإلاديقحابصملا
.فلتلااذهةبكرملانامضيطغيالدقو
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٨١/ةطرفمةروصب

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملاةرارح
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،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٨١/ةطرفم

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

.ديلجلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي

قرطلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.ةرعولا

عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.رجلا/بحسلا

تاراطإلاطغضحابصم

ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمتناكاذإ
اذهءيضيف،)TPMS(تاراطإلايف
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملا
لوحتامولعملاعيمجمدقتو.ةرايسلا
طغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلاطغض
.تاراطإلاةرارحو
مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا

زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٣٠٢/تاراطإلاطغضعجار

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
كانهنوكتدقف،ًائيضملظمثًابيرقت
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبةلكشم
متتملةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلا
حابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعم
عجار.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
.٣٠٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

كرحملاتيزطغضحابصم

هيبنت
ضافخناعمةبكرملاةدايقيدؤتدق
كرحملافلتىلإكرحملاتيزطغض
.تاحالصإلاةبكرملانامضيطغينلو
تيزطغضحابصمةءاضإةلاحيف
:ةدايقلاءانثأيفكرحملا

فقوأونمآناكميففقوت.١
.كرحملاليغشت
تيزعجار.تيزلاىوتسمصحفا.٢

.٢٧٢/كرحملا
)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
تيزلاىوتسمناكاذإتيزلافضأ.٣

.يداعلاليغشتلاقاطننملقأ
حابصملظاذإ.ةبكرملاليغشتدعأ.٤

نمرثكألًءاضمكرحملاتيزطغض
ال.ةبكرملاليغشتفقوأف،ٍناوث١٠
ةرايزبمق،اذل.ةبكرملاليغشتديعت
ةنايصلاىلعلوصحللليكولا
.ةمزاللا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ليغشتفاقيإدنع.كرحملاليغشتءدبدنع
نأبجي،ليغشتلاديقةبكرملاوكرحملا
نميأيفثدحيملاذإ.ًءاضمءوضلالظي
.كليكوبلصتاف،نيتلاحلا
ليغشتءانثأًءاضملظوحابصملاءاضأاذإ
.ًابسانمتيزلاطغضنوكيالدقف،كرحملا
نوكتدقوأاًضفخنمتيزلاىوتسمنوكيدق
فقوأ.تيزلاماظنيفىرخأةلكشمكانه
ًانمآكلذنوكيامدنعكرحملاليغشت
.كليكوبلصتاو

دوقولاضافخناريذحتءوض

برقلابدوقولاضافخناريذحتءوضئضي
متيامدنعةزيجوةرتفلدوقولاسايقمنم
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
رشؤمبرتقيامدنعاًضيأئضيهنأامك
اذهفقوتيو.ذافنلانمدوقولاسايقم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملا
ىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملاةنايص

نامألاحابصم

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
/ةكرحلاعنامليغشتعجار.ةقرسلاعنم

٢٦.

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا
/١٣٥.
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IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٣٣.

يمامألابابضلاحابصمءوض

،بابضحيباصمبةدوزملاتابكرملاةلاحيف
حيباصمليغشتدنعحابصملااذهءيضي
.بابضلا
حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
.١٣٧/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٣٣.

ةعرسلاتبثمحابصم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
نوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
اًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
/ةعرسلاتبثمعجار.ليغشتلاعضويفو

٢٢٤.

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
امدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
دنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاجنوكي
ةزيمعجار.اًطشنهنوكوACCطبض
/)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

٢٢٦.

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

يساسألاىوتسملا
طسوألاىوتسملاو

روطملازارطلا

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب
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تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)ةدعاقلاىوتسم(
تامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
تادادعلاةعومجمطسويفقئاسلا

ةعومجمعجار.تامولعملاقيبطتيف
يساسألاىوتسملا(تاسايقلاةزهجأ
وا١٠٠/)طسوألاىوتسملاو
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١٠٣/
مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا

oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرمتامولعمةحفصتارايخ
قئاسلا

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

ةعومجمىلإلوصوللoطغضا.١
.تاقيبطتلا
قيبطتىلإريرمتللxوأwطغضا.٢

Options)تارايخلا(.
ةمئاقىلإلوخدللVىلعطغضا.٣

Options)تارايخلا(.
Infoىلإريرمتلابمق.٤ Pages)تاحفص

.pطغضامث،)تامولعملا
لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٥

.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق
رصانعلادحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٦

.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل
ةمالعرهظتس،امرصنعديدحتدنع
.هراوجبرايتخا

قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
يتلا"قئاسلاتامولعمزكرمتامولعم
.مسقلااذهيفًاقباستدرو

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
اًضيأنكمي.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
لاحيف،ةعرسلادحةمالعضرع
.اهرفاوت

Trip A or Trip B)ةلحرلاوأأةلحرلا
،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرعمتي:)ب
ةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلابءاوس
.ةلحرلاةفاسمدادعلطبض
لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملاكلذكضرعت

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
)مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
.ةدايقلا
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طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
نكمي.دوقولاداصتقاطسوتموةلحرلا
طغضلاب،بةلحرلاوأةلحرلاطبضةداعإ
.طبضلاةداعإرايتخاوpىلع

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف
ىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم
كالهتسايفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأ
ةدايقللثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولا
.دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكو

Remaining Oil Life)تيزلارمع
تيزلارمعلريدقتضرعل:)يقبتملا
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملاتيزلا

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٧٢/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةداعإمدعىلعصرحلايغبني.ًايئاقلت
Oilةشاشطبض Life)يأيف)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقو
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
ةدعلVىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
تيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
.٢٧٤/كرحملا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا

psi)ناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلا
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٣٠٤/تاراطإلاطغض
.٣٠٥/تاراطإلاطغض

Average Vehicle Speed)طسوتم
ةعرسطسوتمضرعت:)ةبكرملاةعرس
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
طغضلابةعرسلاطسوتمطبضةداعإنكمي
.ضرعلاءانثأVىلع

فصتنملايف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يلاحلادوقولاكالهتساطسوتمضرعمتي
مسرلاىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلع
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.ًاثيدحاهعطقمت
داصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا

.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولايف
ةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرعمتي
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيهىلع

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلVطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
ديدحتلxوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
"Reset Best Score")لضفأنييعتةداعإ
لضفأنييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتن
،طبضلاةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتم
،ةميقلضفأةشاشيف"---"ضرعمتي
ةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحلكلذو
.ةددحملا
ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
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سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا
.ةمئاقلانمطبضلاةداعإل
ىدمنعتامولعمرفوي:ECOسرهف
طيرشحضوي.يلاحلاةدايقلاكولسةيلعاف
كالهتساىلإةدنتسمةميقينايبلامسرلا
نمعقوتموهامبًةنراقميلاحلادوقولا
.ةئيسلاوةديجلاةدايقلاتاداعيفةبكرملا

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعVىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملVىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملاطبضةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
Vىلعرارمتسالاعمطغضا،رفصلاىلإ
مثpطغضاوأ،ةشاشلاهذهطيشنتءانثأ
.طبضةداعإددح

Battery Voltage)ضرعل:)ةيراطبلادهج
هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا
/نحشلاماظنحابصمعجار.ةدايقلاءانثأ

نحشماظنيفلطعكانهناكاذإ.١١٠
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيسف،ةيراطبلا
)DIC(ةلاسر.
ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ(C°)ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.(F°)تياهنرهفةجردب

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)طسوتملاىوتسملا(
تامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
يفتادادعلاةعومجمطسويفقئاسلا
ةزهجأةعومجمعجار.قيبطتلاتامولعم
ىوتسملاويساسألاىوتسملا(تاسايقلا
وا١٠٠/)طسوألا

)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١٠٣/
.ةبكرملاةمظنأنم

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا

oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعملاةحفصتارايخ

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

قيبطتىلإريرمتللpوأoطغضا.١
Options)تارايخلا(.
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ىلإلاقتناللxوأwىلعطغضا.٢
طغضاوتامولعملاةحفصتارايخ
.Vىلع

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

رصانعلادحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٤
.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل
ةمالعرهظتس،امرصنعديدحتدنع
.هراوجبرايتخا

تامولعملاتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
اذهيفًاقباستدرويتلا"تامولعملا
.مسقلا

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
تناكاذإ.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
حتفلVىلعطغضا،كلذبةزهجمةبكرملا
ىصقألادحلاتامالعضرعديدحتوةمئاقلا
ةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس.ةعرسلل
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكامدع
.اًرفاوتم

تامولعمضرعل:ةعرسلاتامالع
تانايبةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلا
يفدوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلا
ضرعتس.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلا
دحفاشتكامدعةلاحيف"−−"ةمالعلا
.اًرفاوتمريغماظنلاناكوأةعرس

ةشاشلاهذهنوكتامنيبVىلعطغضا
ةمالعليغشتفاقيإوأليغشتلةطشن

Speed Limit"ةعرسلادح".
Trip Tripوأ)١ةلحرلا(1 :)٢ةلحرلا(2

ءاوس،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرعمتي
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
.ةلحرلاةفاسمدادعل
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
ذنمدوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
مقرلااذهسكعيو.طبضةداعإةيلمعرخآ
ًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسمطقف
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
يفداصتقالاطسوتمضرعنكميو.ةدايقلا
نولاجلكلليمةروصيفدوقولاكالهتسا
.كبسانيامبسحمك١٠٠/رتلوأرتل/مكوأ
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
.طبضةداعإةيلمعرخآذنمةعرسلاطسوتم
طسوتملاىوسمقرلااذهسكعيالو
بسحريغتيسوةبكرملاةعرسليبيرقتلا
طسوتمضرعنكميو.ةدايقلافورظريغت
/مكوأةعاسلكلليمةروصيفةعرسلا
.كبسانيامبسحوأةعاس

ضرعلاةشاشنوكتامدنعVىلعطغضا
طبضةداعإلديكأتةذفانراهظإلةطشنهذه
pوأoمدختسا.رفصلاىلإميقلاعيمج
.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"رايتخال
ضرعل:دوقولاقاطنوأدوقولاتامولعم
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف
ىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم
كالهتسايفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأ
ةدايقللثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولا
دق.دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكو
لاحيف،اًضيأةشاشلاهذهضرعت
كالهتسايفيروفلاداصتقالا،اهرفاوت
.دوقولا
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملاتيزلا

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٧٢/كرحملاتيزعجار.نكمم
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ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال.ًايئاقلت Life
تقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلارمع(
الثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتييذلا
رييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإنكمي
رظنا،طبضلاةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلا
.٢٧٤/كرحملاتيزرمعماظن

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا

psi)ناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلا
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٣٠٤/تاراطإلاطغض
.٣٠٥/تاراطإلاطغض

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
كرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحو
يلاحلاءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأينعي
ًءانبلئاسرلاضرعمتيس.ًايقبتملازال
ةلاحوكرحملاءاوهرتلفرمعىلع
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلا

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE
،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني

ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت
REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا

برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٢٧٥/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

فصتنملايف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يلاحلادوقولاكالهتساطسوتمضرعمتي
مسرلاىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلع
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.ًاثيدحاهعطقمت
داصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا

.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولايف
ةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرعمتي
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيهىلع

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلVطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
ديدحتلxوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
"Reset Best Score")لضفأنييعتةداعإ
لضفأنييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتن
،طبضلاةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتم
،ةميقلضفأةشاشيف"---"ضرعمتي
ةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحلكلذو
.ةددحملا

ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتأدبا.تقؤمكةشاشلا
نوكتامنيبةمئاقلاحتفلVىلعطغضا
xوwمدختسا.ةطشنةشاشلاهذه
Startديدحتل Timer"تقؤملاليغشتءدب"
Vىلعطغضا."طبضلاةداعإ"Resetوأ
Vىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل
رهظتفوسو.ةطشنةشاشلانوكتامنيب
رخآذنميضقنملاتقولاةيمكةشاشلاهذه
.تقؤمللنييعتةداعإ
اذإ:ةلصافلاةفاسملادادعإ/عبتتلاةفاسم
ضرعمتي،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
يتلاةبكرملابقاٰحللمزاللايلاحلانمزلا
.ةحفصلاهذهىلعةينمزةميقككمامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتيامدنع
ةشاشلاليدبتمتي،"ACC"ةعرسلاتابث
هذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفصىلإ
بناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإةحفصلا
.ةيمامألاتابكرملانيبم
،ةشاشلاهذهضرعت:قئاسلاةدعاسم
صوصخبتامولعم،اهرفاوتلاحيف
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
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)LKA(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LDW(تامداصتلانمهيبنتلاو
.)FCA(ةيمامألا

Battery Voltage)ضرعل:)ةيراطبلادهج
هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا
/نحشلاماظنحابصمعجار.ةدايقلاءانثأ

ماظنيفلطعيأكانهناكاذإ.١١٠
تامولعمزكرمضرعيس،ةيراطبلانحش
.ةلاسر)DIC(قئاسلا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
طغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
هذهنوكتامنيبةمئاقلاحتفلVىلع
رتخا.ينايبلاططخملاحسملةطشنةشاشلا
.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"
ىدمنعتامولعمرفوي:ECOسرهف
طيرشحضوي.يلاحلاةدايقلاكولسةيلعاف
كالهتساىلإةدنتسمةميقينايبلامسرلا
نمعقوتموهامبًةنراقميلاحلادوقولا
.ةئيسلاوةديجلاةدايقلاتاداعيفةبكرملا
ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)روطملازارطلا(
تامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
تادادعلاةعومجمطسويفقئاسلا

ةعومجمعجار.تامولعملاقيبطتيف
يساسألاىوتسملا(تاسايقلاةزهجأ
وا١٠٠/)طسوألاىوتسملاو
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١٠٣/
مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا

oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرمتامولعمةحفصتارايخ
قئاسلا

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

قيبطتىلإلاقتناللpىلعطغضا.١
Options)تارايخلا(.

ةمئاقىلإلوخدللVىلعطغضا.٢
Options)تارايخلا(.

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

رصانعلادحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٤
.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل
ةمالعرهظتس،امرصنعديدحتدنع
.هراوجبرايتخا
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قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
يتلا"قئاسلاتامولعمزكرمتامولعم
.مسقلااذهيفًاقباستدرو

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
دادعرهظي.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
هذهىلعةبكرملايفتافاسملا
.كلذكةحفصلا
يفداصتقالاطسوتموبةلحرلاوأأةلحرلا
متي:ةعرسلاطسوتمودوقولاكالهتسا
ءاوس،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرع
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
.ةلحرلاةفاسمدادعل
ةشاشضرعت

Average Fuel Economy display
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
رتموليك١٠٠لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملا
/ليم(نولاغلكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(
ددعلاىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ
)نولاغ/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملا
.اذهةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم

داصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو
ريغتيفوسوةبكرمللًايلاحيبيرقتلادوقولا
.ةدايقلافورظريغتبسح
Averageةشاشلاضرعت Speed)طسوتم
رتموليكلابةبكرملاةعرسطسوتم)ةعرسلا

يفليملابوأ)اس/مك(km/hةعاسلايف
اذهباسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلا
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملا
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
.ةميقلا

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
كالهتسايفداصتقالاطسوتموةلحرلا
pطغضاوأ.ةعرسلاطسوتمودوقولا
.ةمئاقلايفطبضةداعإددحو
كالهتسايفيروفلاداصتقالاودوقولاىدم
يتلاةيبيرقتلاةفاسملاضرعل:دوقولا
ىلإةجاحلانودةبكرملااهعطقتنأنكمي
LOWضرعمتاذإو.دوقولابدوزتلاةداعإ
دوقولارادقمنأينعياذهف،)ضفخنم(
دوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنمةبكرملاب
يفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأىلع
ثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقلل
.دوقولا
كالهتسايفيروفلاداصتقالاةشاشضرعت
يفيلاحلاداصتقالاىوتسمدوقولا
/رتل(رتموليك١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسا

/ليم(نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠
ىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ
لكشبريغتيوةبكرمللًايلاحدوقولاداصتقا
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتم

Timer)تقؤمكهمادختسانكمي:)تقؤم.
امدنعVىلعطغضا،تقؤملاليغشتءدبل
هذهرهظتفوسو.ةطشنةشاشلانوكت
رخآذنميضقنملاتقولاةيمكةشاشلا
،تقؤملافاقيإل.تقؤمللنييعتةداعإ
نوكتامدنعةريصقةدملVىلعطغضا
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشنةشاشلاهذه
طغضا،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل
هذهنوكتامدنعVىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملاتيزلا

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٧٢/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج
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لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةداعإمدعىلعصرحلايغبني.ًايئاقلت
Oilةشاشطبض Life)يأيف)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقو
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
ةدعلVىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
تيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
.٢٧٤/كرحملا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا

psi)ناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلا
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٣٠٤/تاراطإلاطغض
.٣٠٥/تاراطإلاطغض

Best Fuel Economy)يفداصتقالضفأ
يفداصتقالاطسوتمضرعل:)دوقولا
كالهتسايفداصتقالضفأودوقولاكالهتسا
كلذكوةددحملاةفاسملارادمىلعدوقولا
طيرشلكشىلعينايبمسرضرعت
كالهتسايفيروفلاداصتقالاضرعي
.دوقولا

طغضا.ةددحملاةفاسملارييغتلpطغضا
هذهطيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعم
داصتقالضفأةميقطبضةداعإلةشاشلا

داصتقاطسوتمودوقولاكالهتسايف
هذهطبضةداعإكلذكنكمي.دوقولا
نمطبضةداعإديدحتقيرطنعةشاشلا
.ةمئاقلا

Top Consumers)ًاكالهتسارثكألا(:
يفًايلاحرثؤتيتلاتازيملابةمئاقضرعت
بيترتلابدوقولاكالهتسايفداصتقالا
يفو.لقألاىلإًاكالهتسارثكألانميلزانتلا
اهتلازإمتيسةزيميأليغشتفاقيإةلاح
.ةمئاقلانم

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا
.ةمئاقلانمطبضلاةداعإلpطغضا
تامولعمضرعل:ةعرسلاتامالع
تانايبةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلا
يفدوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلا
.ةبكرملا

ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
ةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا
.ةيلاحلا
ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Following Distance)كنيبنامألاةفاسم
ىلإةراشإلامتي:)كمامأيتلاةرايسلانيبو
يتلاةكرحتملاةرايسلاىلإةعباتملاةفاسم
تقوةئيهىلع،هسفنراسملايفكمامأ
مداصتلاراذنإماظنعجار.ةيناثلابةعباتملا
.٢٤٢/يمامألا

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع
قودنصلئاسةرارحةجردسايقم
لئاسةرارحةجردضرعل:سورتلا
ءاوسيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ةجردبوأ(C°)ةيوئملاةجردلاب
.(F°)تياهنرهف

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}

ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
يفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنمعضوم

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
لالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا
ىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلاةسدع
تامولعملارهظت.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةرايسلاةمدقموحنةهجتمةروصك

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

ةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
نكمي.تابكرملاضعبيفةددعتمتاغلب
ميقلاوةعرسلادادعةءارقميقضرع
وأةيزيلجنإلاتادحولابىرخألاةيمقرلا
.ةيرتملا

امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
١٧٥/تادادعإلاعجار.تادادعلاةعومجم
ةزهجأةعومجمنمض"تارايخلا"و
ىوتسملاويساسألاىوتسملا(تاسايقلا
ةزهجأةعومجموا١٠٠/)طسوألا
.١٠٣/)روطملازارطلا(تاسايقلا

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
ءادألا.

قئاسلاةدعاسمتازيم.

ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٢٩/ةبكرملالئاسر

نوكتالدقةضورعملاتامولعملاضعب
هذهبةزهجمنكتملاذإكتبكرميفةحاتم
.تازيملا

ةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلع
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
ةشاشلاطبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلا
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ةروصلعجلجأنمعفراوأطغضا:$
نكمي.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلا
لفسألوىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبض
.نيبناجللسيلو،طقف

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
ليغشتفاقيإلطغضلالصاو.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا
ةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
سمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبتًاتقؤم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلاىلع
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص

HUD Rotation Option)ريودترايخ
)ةيولعلاةشاشلا

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ليغشترصانعىلعدوجوملاVطغضا
ةشاشلاريودت"زييمتءانثأةدايقلاةلجع
."طبضلاعضو"لوخدل"ةيولعلا
ةشاشةيوازطبضلxوأwىلعطغضا
Vىلعطغضا.)HUD(ةيسأرلاضرعلا
ءاغلإلoىلعطغضاوأدادعإلاظفحل
عضولايفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلا
P)تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا
/)طسوألاىوتسملاويساسألاىوتسملا(

زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجموا١٠٠
.١٠٣/)روطملا

ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةعرسلاضرع
ددحموةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأةرايسنمريذحتلارشؤموةعرسلا
دعاسم/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاو،ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضو،ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

ةعرسلاضرعل:فتاهلا/توصلاضرع
عمةعرسلاضرعنمتارشؤملاوةيمقرلا
ةطحمضرعمتي.فتاهلا/توصلاتامولعم
تاملاكملاوطئاسولاعونوةيلاحلاويدارلا
.ةدراولا
اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
قئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
عاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشترصانع
ةعومجميفةضورعملاتوصلاطبض
.تادادعلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا

رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم
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ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةحالملاضرع
عمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
ضعبيفةوطخبةوطخةحالملاتامولعم
امدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي.تارايسلا
.طشنريغةحالملاهاجتانوكي
ةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
يأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجميف
.ةيولعلاةشاشلارظانمنمرظنم

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ءادألاضرع
ةءارقعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
عضووةقيقدلايفكرحملاتافلددع
اذإ(ةكرحلالقنرشؤموسورتلاقودنص
.)ةزيملاهذهترفوت

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
وأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروصحوضو
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففجمث

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا
عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.

.نيبسانمنارودو
.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.
.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

ريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ةحيحص

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٨٧/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
بلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال.Vىلع
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإ
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
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لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسادنع
ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.ةيناث٣٠ةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ

ةبكرملاةعرسلئاسر

يفليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلا

ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهُظت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا

.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح

لاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
اهمادختسامتيىصقأدحبدعبنعمكحتلل
بآرملابابحتفةزهجألثمةزهجأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةزهجألاونمألاةمظنأو
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملاب
نكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسانكمي
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

ةلواحملبقةياهنلاىتحتاداشرإلاأرقا
دق.دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
ةدعاسمىلعلوصحلالضفألانمنوكي
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعمرخآصخش
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
نعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال"دعب
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
برقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملابابنم
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زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتيدق
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
مس٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
يملاعلاماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(
ءوضىلإرظنلاعم،دعبنعمكحتلل
لاسرإلازاهجريفوتمتي.رشؤملا
ةعنصملاةهجلالالخنملومحملا
.بآرملابابحتفزاهجلبقتسمل

يملاعلاماظنلارارزأدحأررحوطغضا.٢
.هتجمربمتتلةثالثلادعبنعمكحتلل
زاهجرزىلعرارمتسالاعمطغضا
رزررحتال.ديلابلومحملالاسرإلا
ريغتيىتحديلابلومحملالاسرإلازاهج
ىلإءيطبضيمونمرشؤملاءوض
ررحمث.رمتسمءوضوأعيرسضيمو
.ديلابلومحملالاسرإلازاهج

تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتسابآرملاباوبأو
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
يفًاقحالحضوملا"تاباوبلايلغشم
.مسقلااذه

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملًاثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم

ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
ةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيناثلا
سمخةدملًاثيدحهتجمربتمتيذلا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.ناوث
ىلعليلداذهف،بآرملابابكرحت
.ةجمربلاةيلمعحاجن

ةعرسبضمويرشؤملاءوضناكاذإ.
تاوطخعبتاف،بآرملابابكرحتيملو
.٦ىلإ٤نمةجمربلا

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعبآرملا
هنولورزلامسافلتخيدق.بآرملا
.ةّعنصملاةهجلابسح

وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥
"Smart")مامتإمزلي.هررحمث)يكذلا
نمةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلا
.رزلااذهىلعطغضلا
عمةوقبطغضاوةبكرملاىلإعجرا.٦

يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالا
مثنيتيناثةدملبردملادعبنعمكحتلل
/راظتنالا/طغضلا"لسلستررك.هررح
ةيلمعلامكإلتارمثالثىتح"ريرحتلا
.بيردتلا

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نآلابآرملا
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.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلايلغشمضعبةجمرب

فقوتتنأتاباوبلايلغشمضعبطرتشي
ةدعدعبيهتنتوألاسرإلازاهجتاراشإ
ةدملاهذهنوكتدقو.لاسرإلانمِناوث
مكحتلليملاعلاماظنلاطقتليلةيفاكريغ
.ةجمربلاءانثأةراشإلادعبنع
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلليملاعلا
لكهريرحتولومحملالاسرإلازاهجرز
ماظنلاةطساوبةراشإلالوبقنيحلنيتيناث
ءوضضمويس.دعبنعمكحتلليملاعلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارشؤم
ضيموىلإلوحتيمث،ةيادبلايفءطبب
٣ةوطخلاعبات.رمتسمتباثءوضوأعيرس
يملاعلاماظنلاةجمرب"ناونعنمض
.لامكإلل"دعبنعمكحتلل

دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشت

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامادختسا

يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

مكحتلليملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنع

ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

يملاعلاماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلل

:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل
ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.رزلانعكعبصإعفرت
٢٠دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢

ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٣٣..................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

١٣٥..................ةيجراخلا
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
١٣٥..........ةيمامألاحيباصملاب
١٣٥..............يطختلاضيمو
ليغشتلاحيباصم
١٣٥.............)DRL(يراهنلا
ةيمامألاحيباصملاماظن

١٣٥...............ةيكيتاموتوألا
١٣٦....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٣٦....................ةراحلا
١٣٧..............بابضلاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٣٧..................تاسايقلا
١٣٧...............ةفاطللاءاوضأ
١٣٧...............فقسلاءاوضأ
١٣٨..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٣٨..........لوخدلادنعةءاضإلا
١٣٨..........جورخلانعةءاضإلا
١٣٩.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٣٩.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٣٩..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعًاتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:لطعيوةيجراخلاحيباصملائفطي
ىلإضبقملادوعي.)يئاقلت(AUTOعضولا
رِدأ.هريرحتدعب)يئاقلت(AUTOعضولا
عضولاطيشنتةداعإلىرخأةرمOىلإ

AUTO)يكيتاموتوأ(.
AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا

بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج

حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

ةعومجميفbحابصملاءيضي
ماظننيكمتمتيامدنعتادادعلا

IntelliBeam.

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

رزلاىلعطغا،IntelliBeamماظننيكمتل
فاطعنالاةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
حابصملايفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
.2وأAUTOعضولايفيجراخلا
IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم

قرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
ءيضتامدنعتادادعلاةعومجمىلع
.يلاعلاءوضلاحيباصم
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
ىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسي
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا
ةعاس/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاس/ليم١٢(
ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.

.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
رزلاىلعطغضا،رمألااذهثدحاذإ
ةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
يفمكحتلاحاتفمنوكيامدنعفاطعنالا
وأAUTOعضولايفيجراخلاحابصملا

تادادعلاةعومجمحابصمءيضيس.2
ماظنطيشنتةداعإىلإةراشإلل

IntelliBeam.

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
وأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلا
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا
وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.

.لالتلاةريثكوأجيراعتلا
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حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلا
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

يطختلاضيمو
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
دنعةصصخملاراهنلاحيباصمليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلاعيمجققحت
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضتنل
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ
.هريرحتبمقمثOىلإةيجراخلا

ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
ءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظموجلاو
.ًايئاقلتةيسيئرلاحيباصملا

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
.رعشتسملاِطغتال.تادادعلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
ءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
،جارجلاةبكرملاكرتتامدنعًايجراخ
لوحتينألبقفيفطريخأتثدحيسف
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يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشت
ءانثأو.)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمىلإ
ةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلاةرتف
حاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضمتادادعلا
تاسايقلاةزهجأةحولعوطسيفمكحتلا

حاتفمعجار.لماكلاعوطسلاعضوميف
/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلا

١٣٧.

لكشباًعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
ةدايقلاحيباصمعضوىلإلقتنت
.)DRL(ةيراهنلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
ةءاضإلاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
امدنعو.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملا
ئفطنتسف،ليغشتلاديقتاحاسملانوكتال
ليغشترصنعلقنا.حيباصملاهذه
ليطعتل;وأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.ةزيملاهذه

رطخلانمريذحتلاتاضماو

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
نيرخآلارذحياذهف.ضيمولانعفقوتتو
ةرمهيلعطغضا.ةلكشمنميناعتكنأ
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأ
ليغشتءانثأفاطعنالاتاراشإلمعتال
.رطخلانمريذحتلاتاضماو
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعًايكيتاموتوأ

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإةراشإلل
ةعومجمىلعدوجوممهسضمويفوس
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
رمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا

ةزيجوةرتفلهعضوميفهيلعظافحلايف
كرحتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنتىتح
ةراحلارييغتعضومىلعةظحللعارذلا
فوسو.تارمثالثةدملمهسلاضمويسف
/رطقلاعضوناكاذإتارمتسضموت
.اًطشنبحسلا
دنعهنمءدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
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قرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإ

/سايقلاةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٢٩٥.

بابضلاحيباصم

وأنكرلاحيباصمولاعشإلانوكينأبجي
ةءاضإلجأنمةئيضمةيسيئرلاحيباصملا
.ةيمامألابابضلاحيباصم
ةيفاضإةرانإةيمامألابابضلاحيباصمرفوت
يفةيؤرلانسحتوقيرطلابناوجىلع
.جلثلاوأبابضلا

ليغشتلهررحمثلفسأللطيرشلاردأ:#
ءيضي.اهليغشتفاقيإوأبابضلاحيباصم
ةعومجميفدوجوملارشؤملاءوض
.بابضلاحيباصمليغشتدنعتادادعلا
ليغشتقطانملاضعبنيناوقبلطتت
.بابضلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملا
فاقيإقطانملاضعبنيناوقبلطتت
حيباصمليغشتدنعةيسيئرلاحيباصملا
.بابضلا

ةيلخادلاةءاضإلا

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلا

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
ىلعةزيملاهذه.ةءاضملامكحتلارصانع
.تادادعلاةحولنمرسيألابناجلا

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
نوكتامدنعوأليللايفماهبإلاةلجعلمعت
يفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا
.ONعضو

ةفاطللاءاوضأ

Kبابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضتس
وأدُعبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلادنعوأ
ءاوضأعجار.ةبكرملاليغشتفاقيإدنع
.١٣٧/فقسلا

فقسلاءاوضأ

.يولعلالوسنوكلابفقسلاحابصمدجوي
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل

jءافطإلطغضا:ليغشتلافاقيإ
دنعK،بابيأحتفدنعفقسلاءاوضأ
دنعوأدُعبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلا
حابصمليغشتمتي.ةبكرملاليغشتفاقيإ
زواجتطيشنتةلاحيفرزلايفرشؤملا
jطغضا.فقسلاءاوضأ OFFةرم
ئفطنيسوةزيملاهذهطيشنتءاغلإلىرخأ
دنعفقسلاءاوضأءيضتس.رشؤملاحابصم
ءاغلإىلعطغضلادنعK،بابيأحتف
ليغشتفاقيإدنعوأدُعبنعلفقلا
.ةبكرملا
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ةرانإلا١٣٨

+ON/OFF:ءاوضأليغشتلطغضا
.ًايوديليغشتلافاقيإوأفقسلا

ةءارقلاحيباصم
يفةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
ءيضت.فقسلاةناطبويولعلالوسنوكلا
.بابيأحتفدنعحيباصملاكلت

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

لجأنمحيباصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

وأليغشتلجأنمرارزألاىلعطغضا
.يفلخلابكارللةءارقلاحيباصمءافطإ

ةءاضإلاتازيم

لوخدلادنعةءاضإلا
ىلعطغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
حتفدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفKّرز
يفّمكحتلانوكيامك،باوبألانمّيأ
.بابلاعضويفةبقلاحابصم
دنعةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
نعمكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلا
ءيضتنل.باوبألانمّيأحتفدنعوأدُعب
ةرتفلىوسضفخنملاعاعشلاحيباصم
قطانملايفوأليللالالخطقفةزيجو
.ةتفاخلاةءاضإلاثيح
دعبًايجيردتحيباصملاعيمجئفطنتس
.ةيناث٣٠يلاوح

نعًايوديلوخدلاةءاضإليطعتنكمي
ىلعطغضلاوأباوبألاعيمجقالغإقيرط
ءدبدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفQّرز
.ةبكرملاليغشت
ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
T)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ Vehicle
T)ةبكرملا( Vehicle Locator Lights
.)ةبكرملاعقومددحمءاوضأ(

جورخلانعةءاضإلا
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
فاقيإدعبقئاسلابابحتفدنعةيلخادلا
.ةبكرملاليغشت
ةءاضمةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملالظت
.ًايئاقلتئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
.ةبكرملافاقيإدنعةيلخادلاءاوضألالمعت
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
T)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ Vehicle
T)ةبكرملا( Exit Lighting)جورخلاةرانإ(.
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١٣٩ ةرانإلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
موقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلاطبضب
.ةيراطبلارمعةلاطإو
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
عنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
ةبكرملاتناكاذإ.نحشلايفطارفإلا
ةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوفسايقمبةدوزم
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلعةيتلوف
ضافخناوأعافتراةيؤرنمنكمتتسف
دوجوةلاحيفف.يعيبطرمأاذهو.ةيتلوفلا
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشم
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوملانارودمدعببسبنوكيدقكلذو
ةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلا
.اًدجةعفترملاةيئابرهكلا
ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأويلاعلاءوضلاو
مكحتلاماظنةحورمويفلخلاجاجزلا
ةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملاب

لامحأوكرحملاديربتحوارمودعاقملا
ليغشتسباقميفلامحألاوةروطقملا
.تاقحلملا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
تاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
تالاحيفو.اهتظحالمنودلحارموأ
تاءارجإللةعفترملاتايوتسملايف،ةردان
كلتقئاسلاظحاليدق،ةيحيحصتلا
زكرمضرعي،كلذكرمألاناكاذإ.تاءارجإلا
ةيراطبلادهج)DIC(قئاسلاتامولعم
نأنسحتسملانم.نحشلابقلتتةلاسرو
ردقةيئابرهكلالامحألاليلقتبقئاسلاموقي
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ناكمإلا
)DIC()وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

ةيراطبلاةقاطةيامح
نمةيراطبلاةيامحىلعةزيملاهذهدعاست
ةفاطللاءاوضأتكُرتاذإ،اهتقاطفازنتسا
قيرطبةءاضمةءارقلاحيباصموأةيلخادلا

هذهنمحابصميأكرتةلاحيف.أطخلا
ئفطنيهنإف،ليغشتلاديقحيباصملا
ناكاذإ،قئاقد١٠رورمدعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاءيضتس.فاقيإلاديقلاعشإلا
:يليامميأثدحيىتحديدجنمًةيناث
.لاعشإلاليغشتمتي.
.اهحتفةداعإمثنموباوبألاقالغإمتي.

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،ةبكرملاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
وأليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
.تاقحلملاعضويف
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٤٠

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدقم

١٤٠.....................ةمدقم
١٤١..................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١٤٢....................ةدايقلا
١٤٣.............ماظنلامادختسا
١٤٦..............جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١٤٦..............AM-FMويدار
١٤٧....)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٤٨..............ويدارلالابقتسا
١٤٨.......تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
١٤٨..................ةقوثوملا
١٤٩.................USBذفنم
١٥١............يفاضإلاسبقملا
١٥١................ثوتولبتوص

ةحالملا
١٥٢........ةحالملاماظنمادختسا
١٥٥....................طئارخلا
١٥٦................ةحالملازومر
١٥٧.....................ةهجولا
عقاوملاديدحتماظن
١٦٢............)GPS(يملاعلا
١٦٢..........ةرايسلاعقومديدحت

هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
١٦٣....................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٦٣....................ةمدخلل
١٦٣.......ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت
١٦٣...................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٦٤..........توصلاىلعفرعتلا

فتاهلا
١٦٨.....)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
١٦٩...................)فتاهلا

Apple CarPlayو
Android Auto...........١٧٣

تادادعإلا
١٧٥...................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٧٨..................صيخرتلا

ةمدقم
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}

قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو.توملا
نكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشىلإةفطاختارظنءاقلإكنكمي
ةدايقلاىلعزيكرتلاعمةرايسلا
ردقةيتوصلارماوألامدختسا.قيرطلاو
.ناكمإلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
ماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
ةعومجملالخنمهيفرتلاوتامولعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوتادادعلا
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١٤١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
ىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسانكمي
رمأمادختسابوأدحاوليغشترصنع
.دحاويتوص

.١٩٣/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
جيجضنم)ANC(ةطشنلاءاضوضلا
.ةبكرملانميلخادلاءزجلايفكرحملا
ةطشنلاءاضوضلاءاغلإةزيمبلطتتو
)ANC(يفتبثملاتوصلاماظنلمع
توصلاتاربكموويدارلاكلذكوعنصملا
ماظنو)هرفاوتةلاحيف(توصلامخضمو
جاتحيو.حيحصلكشبمداعلاماظنوثحلا
هذهليطعتىلإهعملماعتتيذلاليكولا
عيبلادعبامتادعمتيبثتةلاحيفةزيملا
.ةلصلاتاذ

ةماعةرظن
هيفرتلاوتامولعملاماظن
رصانعوهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختسابهيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
ىلعفرعتلاةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولاىلعةدوجوملاليغشتلا
.توصلا

١.O)ةقاط(
.ليغشتللطغضا.
ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.

.ليغشتلاءانثأ
ةشاشضرعلرارمتسالاعمطغضا
ةشاشضرعرايخوأليغشتلافاقيإ
.ليغشتلافاقيإ
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا

٢.g
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةقباسلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.١٤٦/AM-FMويدارعجار

.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا
.قباسلاوأيلاحلاراسملاةيادب
عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٤٢

ةعرسىلإةدوعللررح.راسملالالخ
وأ١٤٩/USBذفنمعجار.ليغشتلا
.١٥١/ثوتولبتوص

٣.{
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه

قيبطتنمجورخللطغضا.
Android AutoوأApple CarPlay.

قيبطتىلإىرخأةرملوخدلل
Android AutoوأApple CarPlay،

عجار.رارمتسالاعمطغضا
Apple CarPlayوAndroid Auto/

١٧٣.

٤.d
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةيلاتلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا

رارمتسالاعمطغضا.يلاتلاراسملا
ررح.راسملالالخعيرسلاميدقتلل
عجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعلل
/ثوتولبتوصوأ١٤٩/USBذفنم

١٥١.

٥.o BACK
ضرعلاةشاشىلإعوجرللطغضا.

.ةمئاقلايفةقباسلا
٦.V

طيشنتلطغضا.ةزيملاليلظتلردأ.
.ةللظملاةزيملا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

Home Page)يه)ةيسيئرلاةحفصلا
زومرىلإهيفلوصولانكمييذلاناكملا
ضعبليطعتمتي.ةرايسلاتاقيبطت
.ةرايسلاكرحتءانثأتاقيبطتلا
ةشاشلاربعراسيلاوأنيميلاةهجحسما
.زومرلاتاحفصىلإلوصولل
ةيسيئرلاةحفصلازومرةرادإ

يفزمريأرارمتسالاعمسملا.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
هبحساوزمرلاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقوملل
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
.ةبولطملا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع

g:ءدبوأةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
طغضا.توصلاىلعفرعتلاةفيظوليغشت
ىلعفرعتلاةزيمطيشنتلرارمتسالاعم
Siriةفيظوو/ثوتولبلابتوصلا Eyes Free.
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقتعجار
وا١٦٩/)فتاهلا
فرعتلاوأ١٦٨/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
.١٦٤/توصلاىلع

i:ءاهنإوأةدراوةملاكمضفرلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.ةيلاحةملاكم
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
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١٤٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ىوتسموتالضفملاليغشترصانعدجوت
.ةدايقلاةلجعةرخؤميفتوصلا

رداصمنمردصمليغشتدنع:ةلضفملا.١
ةيلاتلاةلضفملاديدحتلطغضا،ويدارلا
عامسءانثأ.ويدارلاثبنمةقباسلاوأ
ديدحتلطغضا،طئاسولاةزهجأدحأ
.قباسلاوأيلاتلاراسملا
ىوتسمةدايزلطغضا:توصلاىوتسم.٢

.هضفخوأتوصلا

ماظنلامادختسا

توصلا

ردصمةحفصضرعلتوصلازمرسملا
رداصملاةلثمألمشتدق.طشنلاتوصلا
.ثوتولبلاوUSBوFMوAMةحاتملا

فتاهلا

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلفتاهلازمرسملا
نارقإلا(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلل
وا١٦٩/)فتاهلامادختساو
.١٦٨/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت

لاوجتلا

)هرفاوتلاحيف(لاوجتلازمرسملا
مادختساعجار.ةحالملاةطيرخضرعل
.١٥٢/ةحالملاماظن

خانملا

)اهرفوتلاحيف(خانملاةنوقيأسملا
ماظنعجار.ةيسيئرلاخانملاةحفصضرعل
.١٨٥/خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلا

Wi-Fiلاصتاةطقن

لاحيف(Wi-Fiلاصتاةطقنةنوقيأسملا
لاصتاةطقنتامولعمضرعل)اهرفوت

Wi-Fi.١٧٥/تادادعإلاعجار.

نومدختسملا

ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجيفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةشاشلا
نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
مزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
نمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلمةلازإ

ىلإلوخدلاليجستوأديدجفلمءاشنإ
لوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعتفلم
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملاىلإ
.قحالتقو

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٧٥/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlayطيشنتل
Apple CarPlay)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٧٣.

Android Auto

Androidزمرسملا Autoطيشنتل
Android Auto)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٧٣.

تاقيبطتلا

يفمادختساللاهليزنتنكميتاقيبطترفوتت
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةرايسلا
ةيسيئرلاةحفصلايفتاقيبطتلازمرسملا
.ءدبلل
لخادتاقيبطتمادختساوليزنتلابلطتي
نكميو،تنرتنإلابلاصتارفوتةرايسلا
نعتانايبةطخلالخنمكلذقيقحت
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4Gيافياوليصوتةطقنقيرط LTE
طنعوأترفوتاذإ،ةرايسلابةنمضملا
.قفاوتملومحمزاهجليصوتةطقنقير
نكمي،ةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
لالخنميافياولاصتالاةطقنليعفت
تحتزاهجلاتادادعإةمئاق

Mobile Network Sharing)ةكراشم
Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
فلتخيلاصتالاةيناكمإوتاقيبطتلارفوت
قبطنت.عقوملاوفورظلاوةرايسلافالتخاب
تازيملا.تانايبلامادختساططخةفيرعت
نمديزمىلعلوصحلل.رييغتللةضرع
.كليكوعجار،تامولعملا

اريماك

،ةزيملاهذهترفوتاذإ،اريماكلازمرسملا
ماظنعجار.اريماكلاقيبطتىلإلوصولل
.٢٣٧/ةيطيحملاةيؤرلا

تاراصتخالاطيرش

لفسأنمبرقلابتاراصتخالاطيرشدجوي
.ىصقأدحبتاقيبطتةعبرأرهظت.ةشاشلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم

تامولعملاماظنةشاشتازيمضرعمتي
تناكاذإ.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوكتنأنكميف،ةحاتمريغةزيمكانه
ىدحإسملدنع.تفاخيدامرنولبةزيمم
.اهزييمتمتيسف،تازيملا

ةيكرحلاةباجتسالا

ثدحتتاضبننعةرابعةيكرحلاةباجتسالا
ىلعتارايخلاوأزومرلادحأسملدنع
رصانعدحأىلعطغضلادنعوأةشاشلا
.ىطسولاةدحولايفمكحتلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ

يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت

رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
تاقيبطتلادحأكيرحتلوأىرخأةكرحءدبل
.هفذحلوأ
بحسلا

تاقيبطتلالقنلبحسلابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلاريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلع
بجي،حاجنبرصانعلادحأبحسنمنكمتتل
هكيرحتورصنعلاىلعطغضلارارمتسا
نكمي.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخ
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وألفسأللوأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلا
هذهرفوتتال.راسيلاىلإوأنيميلاىلإ
.اهكرحتمدعوةرايسلافقوتءانثأالإةزيملا
ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
ىلإهلقندارملارصنعلاىلعطغضا،زكولل
.هناكمىلإهكرحوديدجلاعقوملا
عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل
ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيوًانيمي

ةعسوتلا

وأةطيرخلاريبكتلةعسوتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.جراخلل

ريغصتلا

وأةطيرخلاريغصتلقييضتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.اًعملخادلل

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبقو.حطسألاهذهحسمل
بجي،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
يتلاخاسوألاةلازإلةمعانةاشرفمادختسا
فّظنمث.حطسلاكلذشدختنأنكمي
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمادختساب
مدختستال.قفربحسملاقيرطنع
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
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ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت

ريثألاربعجماربلاثيدحت

"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٧٥/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

توصلازمرسملا،ةيسيئرلاةحفصلانم
رتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
ةهجةمدختسمرداصمةثالثثدحأنم
ضرعلgسملاوأةشاشلاىلعراسيلا
ةلثمألمشتدق.ةحاتملارداصملابةمئاق
يف(DABوFMوAMةرفاوتملارداصملا
AUXوUSBويطئاسوو)هزيهجتهلاح
.ثوتولبو)هزيهجتةلاحيف(

هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق

ردصملةيسيئرلاتاحفصلانميأنم
:يليامضرعل]سملا،توصلا

ىوتسمطبضلسملا:توصلالداعم
وأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلاتوصلا
)رفوتاذإ(،مسجموأيثالثلانينطلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاماظنةشاشىلعمكحتلارصانع
ةمالعىلعبحسلا/رقنلابوأهيفرتلاو
.ةشاشلابعطاقتلا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

ىلعطغضا،DABوأFMوأAMرايخنم
نعثحبللىطسولاةدحولاىلع7وأ6
.ةقباسلاوأةيلاتلاىوقألاةطحملا
تاطحملاحفصت

وأتاطحملاعيمجدرسلYسملا
لفسألاوأىلعألللقنت.ةحاتملاتاونقلا
.ةمئاقلاريرمتلالخنمتاطحملالكلالخ

عامتسالايفبغرتيتلاةطحملاسملا
يفةطحملاظفحلHسملا.اهيلإ
.ةلضفملا
تاطحملاةمئاقثيدحتسملا،ترفوتاذإ
.كتقطنميفةطشنلاتاطحملاثيدحتل
ةرشابملاةفلاوملا

Direct"ىلإلوصولاكنكمي Tune
Zسمللالخنم")ةرشابملاةفلاوملا(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
ربعلقتنا.ةيمقرلاحيتافملاةحولراهظإل
مهسألامادختسابتاددرتلاعيمج
ةشاشنمنميألابناجلاىلعةدوجوملا

Direct Tune)لخدأ.)ةرشابملاةفلاوملا
ةحولمادختسابةطحميأىلعًةرشابم
ضرعت،ةديدجةطحملاخدإدنع.حيتافملا
.نميألابناجلابةطحملانعتامولعملا
لكعمتامولعملاهذهثيدحتمتيفوس
ظفحلHسملا.حيحصديدجددرت
.ةلضفملايفةطحملا
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يتلاتالاخدإلاحيتافملاةحولللظتفوس
ًايئاقلتعضتفوسوحيحصددرتيفمهاست
.ددرتلامقرقاطننمضةيرشعةمالع
لكيفدحاومقرفذحل)X(ةمالعسملا
فذحل)X(ةمالعرارمتسالاعمسملا.ةرم
.ماقرألاعيمج
DABوأFMوأAMةطحمةفلاوممتيس
النكلوديدجلاددرتلاىلعًايئاقلتةحلاص
Directةشاشقالغإمتي Tune)ةفلاوملا
نم)عوجر(Backزمرسملا.)ةرشابملا
zسملاوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.ةرشابملاةفلاوملانمجورخلل
بناجلابةدوجوملاةفلاوملامهسأموقتس
Directةشاشنمنميألا Tune)ةفلاوملا
وأتاطحملاةمئاقةفلاومب)ةرشابملا
ةانقوأةطحملدعمبلماكلابتاونقلا
عمسمللا.ةسمللكلةرملكةدحاو
.ةعرسبتاطحملالالخمدقتللراظتنالا

FMتائف

سملا،FMةشاشنم،رفوتلاةلاحيف
Browseةمئاقنميولعلاءزجلابتائفلا
يوتحت.تائفلاةمئاقىلإلوصولل)حفصتلا(
تاطحمبةطبترملاءامسألاىلعةمئاقلا

FM.ةمئاقضرعلةئفمساسملا
نمةطحمسمليدؤي.ةئفلاكلتتاطحمب
ىلعويدارلاةفلاومىلإةمئاقلا
.ةطحملاهذه

طبضلاةقبسمويدارلاتاطحمنيزخت

.ةشاشلاىلعأةقطنميفتالضفملارهظت
AMوأFM:ىلعرارمتسالاعمطغضا

ةيلاحلاةطحملانيزختلقبسمدادعإ
رصانعلادحأسملا.ةلضفمةطحمك
ةطحمءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.ةلضفم

قيرطنعتالضفملاظفحاًضيأنكميو
يدؤيس.تاطحملامئاوقدحأيفHسمل
متهنأىلإةراشإللةطحملازييمتىلإكلذ
.ةلضفمةطحمكاهظفح
يضارتفالكشبيئاقلتطبضءارجإمتي
الكلذنكلو،ةضورعملاتالضفملاددعل
يفيوديطبضءارجإةيناكمإنمعنمي
)ماظنلا(Systemبيوبتةمالعبتادادعإلا
تالضفم"ددعنييعتمثتالضفملانم
Settingsنمطبضلاكلذكنكمي."توصلا
Appsبيوبتةمالعيف)تادادعإلا(
نييعتمث)توصلا(Audioنم)تاقيبطتلا(
."توصلاتالضفم"ددع

)RDS(ويدارلاتانايبماظن
RDSتامولعملابقتساىلعRDSدمتعيو
هليغشتمتيالوويدارلاتاطحمنمةددحم
نم.ةحاتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
تامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا
.حيحصريغلكشبويدارلالمعيفببستت
ةصاخRDSتازيمربتعت،كلذىلإةفاضإلاب
ىوتحمنأينعياذه.عيبلادلبوةقطنمب

RDSةقطنميفاًحاتمنوكيالدقددحملا
هيفلغشتيذلادلبلايفوأعامتسالا
.ةرايسلا
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،اهليغشتفاقيإوأRDSتازيمليغشتل
Apps>)تادادعإلا(Settingsددح
>RDS>)توصلا(Audio>)تاقيبطتلا(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ONددح
ةقطنميفيعاذإلاثبلاتاهجمعدتدق
ةيلاتلاRDSتازيمكبةصاخلاعامتسالا
:ةقطنملاوةيساسألا
ةيساسألاRDSتازيم
ويدارلاةطحملاصتالئاسرضرع.
ويدارلاتاطحمنملئاسرلاضرع.
دنع(ويدارلاةطحمةئفتامولعمريفوت.

)اهرفوت
ةقطنملابةصاخلاRDSتازيم
)TP(ةكرحجمانربتاهيبنتمعد.
)AF(ليدبلاددرتلاليدبتمعد.
ةقطنملاليدبتمعد.

ويدارلالابقتسا
سباقمنمةينورتكلإةزهجأيألصفنكمي
شيوشتدوجوةلاحيفتاقحلملاليغشت
.ويدارلاىلع

FM

ةفاسملالإFMةطحمتاراشإلصتالدق
نممغرلاىلع.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥ىلإ١٦
متيةجمدمةينورتكلإةرئادهبويدارلانأ
دقف،لخادتلانمدحللًايكيتاموتوأاهليغشت

ينابملالوحةصاخوشوشتلاضعبثدحي
ولعيفببستياممةعفترملالالتلاوأ
.ًايجيردتهتوفخوتوصلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ًاضيأشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتتامدنع
دنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلاطوطخو
يلاعتوصلاضفختنألواح،كلذثودح
.ويدارلايفةقبطلا

)DAB(يمقرلايتوصلاثبلا

يتوصلاثبلا(DABنإف،هرفاوتلاحيف
ريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ويدارلاجمانربمسابسحتاطحملاىلإ
ةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

DAB)توصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا
.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالوًاتباث
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا

DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

لومحملافتاهلامادختسا

ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تاقاطنلاددعتميئاوهلا
ددعتمفقسلايئاوهمادختسانكمي
ةمظنأوةحالملاوويدارللتاقاطنلا
تارايخلاىلعاًدامتعا،ىرخألاتالاصتالا
ظفاح،حضاولابقتسانامضل.ةزهجملا
جلثلالثم،قئاوعلانمًايلاخيئاوهلاىلع
،فقسةحتفاهبةرايسلاتناكاذإ.ديلجلاو
ًالمحماهفقسناكوأ،ةحوتفمتناكو
.لابقتسالارثأتيدقف،عئاضبلاب

توصلاتالغشم

ةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأبنجت
USBلثمطئاسولاةزهجأمادختسادنع
.ردصملاةاعارمبجيلومحملاةزهجأو
دقةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأنإثيح
ماظنلاليغشتىلعرثؤتتافلمىلعيوتحت
.اهبنجتبجيوهئادأوأ
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USBذفنم
ةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهجيف

ةدوزمنوكتدق،كتبكرمىلعاًدامتعا
يزكرملالوسنوكلايفUSBيذفنمب
يفنيرخآنينثاوعارذلادنسملفسأ
تانايبللناذفنملاناذه.ىطسولاةدحولا
USBنيذفنماًضيأدجويامبر.نحشلاو
ذفنمويزكرملالوسنوكلليفلخلاءزجلاب

USBدعاقمبناوجنمبناجلكىلع
.طقفنحشللثلاثلافصلا

هيبنت
لكعزنا،ةرايسلابفلتثودحبنجتل
نعةقحلمتالباكيألصفاوتاقحلملا
تالباك.اهمادختسامدعةلاحيفةرايسلا
عمةرايسلابةلصتمةكورتملاتاقحلملا
دق،زاهجبرخآلافرطلانماهليصوتمدع
رصقثودحىلإيدؤتوأفلتللضرعتت
ةسمالمةلاحيفةيئابرهكلاةرئادلايف
رداصموألئاوسيأعمرحلافرطلا
ليغشتسبقملثمىرخأةقاط
.تاقحلملا

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

USBنمةموعدملاتوصلاتادادتما
:لمشتدق
.MP3
.AAC
.OGG
.3GP

يطئاسوةبتكم

Myرفوتتال Media)دنعالإ)يطئاسو
كلذحيتيو.سرهفمزاهجنمرثكأليصوت
رداصمعيمجنمىوتحميأىلإلوخدلا
MyMediaرهظتس.ةسرهفملاطئاسولا
.)ردصملا(Sourceةحفصيفحاتمردصمك

USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3
ةئفتافصاومعمّةلصوملاUSBةزهجأو
USB(ةعسلاةريبكUSBنيزخت MSC(.

:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعتوصلاسملا.٢
.USBزاهجددح.٣

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

p:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.ًاتقؤميلاحلا

7:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللسملا.

.قباسلا
.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

6:
.يلاتلاراسملانعثحبللسملا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع
USBتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٤٦/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

USBحفصتةمئاق

وأةيتوصلاتافلملابةمئاقروهظدنع
نمرخآعونيأوأنيدؤملاوأتاموبلألا
لفسألوىلعألمهسلارهظي،طئاسولا
ةهجلايفءايلاىلإفلألانمبيترتلاو
ضرعل)ي-أ(A-Zزمرلارتخا.ىرسيلا
رتخاوةيدجبألافرحألاعيمجبةشاش
.هيلإلاقتنالاديرتيذلافرحلا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٠

كيرحتللفسألوىلعألمهسلاسملا
.لفسألوىلعألةمئاقلا
:يليامرهظيدقوضارعتساسملا
:ليغشتلامئاوق

ةنزخملاليغشتلامئاوقضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقضرعلليغشتلاةمئاقسملا.٢
ةمئاقيفةيتوصلاتافلملاعيمجب
.كلتليغشتلا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
يهةموعدملاليغشتلاةمئاقتادادتما

m3uوpls.

:نونانفلا

متنيذلانينانفلابةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعمهنيزخت

ةمئاقضرعلنانفمساسملبمق.٢
.هتاموبلأعيمجب

وأيناغألاةفاكسملا،ةينغأديدحتل.٣
نمةينغأسملامثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:يناغألا

يناغألالكبةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعةدوجوملا

.اهليغشتءدبلةمئاقلانمةينغأسملا.٢

:تاموبلألا

.USBىلعتاموبلألاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلموبلألاسملا.٢
.موبلألايناغأ
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
:عاونألا

.USBىلععاونألاضرعلسملا.١

.نينانفةمئاقضرعلاًعونسملا.٢
.هتاموبلأضرعلنينانفلادحأسملا.٣
يناغألاضرعلتاموبلألادحأسملا.٤

.هيفةدوجوملا
.ليغشتلاءدبلةينغأسملا.٥

:نونحلملا

.USBىلعنيفلؤملاضرعلسملا.١

ضرعل)فلؤملا(Composerسملا.٢
.فلؤملابسحتاموبلألابةمئاق

ةيتوصلاتافلملالكوأاًموبلأسملا.٣
.ةيتوصلاتافلملابةمئاقضرعل

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٤
.ليغشتلا

:تادلجملا

.USBىلعلئالدلاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلاًدلجمسملا.٢
.تافلملا

ءدبلةمئاقلانمفلمسملبمق.٣
.ليغشتلا

سملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملاضرعل
لصحاولصتملالبأزاهجىلعةدوجوملا
ةيتوصلاتانودملاتاقلحبةمئاقىلع
.)تساكدوبلا(
:ةعومسملابتكلا

ةنزخملاةيتوصلابتكلاضرعلسملا.١
.Appleزاهجىلع

ةمئاقىلعلوصحللًايتوصًاباتكسملا.٢
.لوصفلاب

ءدبلةمئاقلانملصفلاسملا.٣
.ليغشتلا

ةيمستلاوتافلملاماظن

دقUSBةطساوبةموعدملاتافلملاةمظنأ
:نمضتت
.FAT32
.NTFS
.HFS+

نينانفلاويناغألاءامسأىلعلوصحلامتي
ةينغألاتامولعمنمعاونألاوتاموبلألاو
.ةرفوتمتناكاذإالإاهضرعمتيالو،فلملاب
مسالكشىلعفلملامساويدارلاضرعي
تامولعمرفوتمدعةلاحيفكلذوراسملا
.ةينغألا
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اهعاجرتساوطئاسولاتالضفمنيزخت

ضرعلسملا،طئاسولاتالضفمنيزختل
.طئاسولاعاونأبةمئاق
ةيلاتلا)حفصت(Browseتارايخدحأسملا
:ةلضفمكظفحلل

ةمئاقيأراوجبHسملا:ليغشتلامئاوق
دحأسملا.ةلضفملايفاهظفحلليغشت
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
ةينغألوأليغشتمتي.ةلضفمليغشتةمئاق
.ليغشتلاةمئاقيف

يدؤميأراوجبHسملا:نونانفلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمنانفءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.نانفلاةمئاقيفةينغألوأليغشتمتي

يتوصفلميأراوجبHسملا:يناغألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.ةلضفمةينغأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا

موبلأيأراوجبHسملا:تاموبلألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمموبلأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.موبلألايفةينغألوأليغشتمتي

هظفحلعونيأراوجبHسملا:عاونألا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملايف
متي.لضفمعونءاعدتسالةظوفحملا
.عونلااذهنمةينغألوأليغشت

Hسملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
يفاهظفحلةيتوصةنودميأراوجب
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملا
.ةلضفمةيتوصةنودمءاعدتسالةظوفحملا
.ةيتوصلاةنودملاليغشتءدبمتي

يأراوجبHسملا:ةعومسملابتكلا
سملا.تالضفملايفهظفحليتوصباتك
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأ
ءزجلاليغشتمتي.لضفميتوصباتك
.يتوصلالجسلايفلوألا

توصلامتكوطئاسولاليغشت

ةلاحيفًاتقؤمUSBليغشتفاقيإمتيس
ىلعطغضلاةلاحيف.ماظنلاتوصمتك
ةدايقلاةلجعبتوصلامتكليغشترصنع
.ليغشتلافانئتسامتيس،ىرخأةرم
،توصلامتكءانثأردصملاّريغتةلاحيف
.توصلامتكءاغلإمتيسوليغشتلافنأتسي

يفاضإلاسبقملا
لخدسبقمبةدوزمةبكرملانوكتدق
ةيفاضإلاتوصلارداصملمشت.يفاضإ
:يليامةلمتحملا
لومحملارتويبمكلا.
ىقيسوملالغشم.

مقتال.يتوصجرخمسيلسبقملااذه
لاخدإلاسبقميفسأرلاتاعامسلاخدإب
امدنعيفاضإلازاهجلادادعإبجي.يفاضإلا
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلانوكت
زاهجلانم)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥لباكلصو
دنع.دعاسملالاخدإلاسبقمبدعاسملا
توصلاليغشتماظنللنكمي،زاهجليصوت
.ةرايسلابتوصلاتاربكمربعزاهجلانم
،لعفلابلصتميفاضإزاهجدوجوةلاحيف
،ًايلاحطشنرخآردصمدوجوعمنكلو
AUXسملامث)ديزملا(Moreسملاف
.ردصملاطيشنتل
)يئاوشعليغشت(Shuffleنملكرفوتيال
.AUXردصمةمئاقيف)حفصت(Browseو

ثوتولبتوص
زاهجنمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
نارقإلا(ثوتولبةينقتعجار.نرتقمثوتولب
وا١٦٩/)فتاهلامادختساو
لوصحلل١٦٨/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
.ةزهجألانارقإلةدعاسمىلع
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
مكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
لالخنموأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملازاهجلا
ققحت،يتوصىوتسمرفوتمدععمثوتولب
ماظنيفيتوصلاىوتسملادادعإنم
.هيفرتلاوتامولعملا
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قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب
:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل

ةيلمعبمقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١
.هليصوتلنارقإلا
)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
راسيةريخألارداصملاةمئاقنم
.ةشاشلا

ثوتولبتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٤٦/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

ثوتولبةزهجأةرادإ

:ةيسيئرلاةحفصلانم
.توصلاسملا.١
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٢
نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
ةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
ءدبللومحملازاهجلامدختسا،ةفقوتم
.ليغشتلا

يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةبكرملاةشاشىلعpسملا
ةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
طئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهجنم
.MyMediaردصمعضونماًءزجاذه

لاسرإةزيممعدتةيكذلافتاوهلاضعب
ىلعاهضرعلثوتولبتوصتامولعم
ىلإتامولعملاهذهلصتامدنع.ويدارلا
رفوتتلهةفرعملاهنمققحتيهنإف،ويدارلا
.اهضرعيمثنموضرعللهلباقتامولعم
ثوتولبتازيمنعتامولعملانمديزمل
.ليكولاعجار،ةموعدملا

ةحالملا

ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
سملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب
Homeيف)ةحالملا(Navزمر Page
زومرةعومجميفوأ)ةيسيئرلاةحفصلا(
ءزجلانمبرقلابةدوجوملاراصتخالا
تامولعملاماظنةشاشنميلفسلا
.هيفرتلاو

ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
تافلمدحأرفاوتلاحيف.ةيصوصخلا
حصُنيهنإف،هيلإلوخدلاليجستوفيرعتلا
.اهديكأتوةيؤبنتلاةحالملانيكمتبكلذك
)ةرفوتمتناكاذإ(ةيؤبنتلاةحالملا

ةلاحيف،ةيؤبنتلاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
تاراسملاصيصختلةحالملالجسو
.جئاتنلاو
Predictiveةزيمضرعتدق Navigation
:لثمرصانع)ةيؤبنتلاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
لضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتنرهظت.

.ةمئاقلاىلعأةقباطم
.يؤبنتلارورملا.
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةيؤبنتلاةحالملانيكمتكلذكنكمي
سملقيرطنعقحالتقويفاهليطعت
A)يفدجاوتلاءانثأ.)تارايخOptions
مث)تادادعإلا(Settingsسملا،)تارايخلا(

Map and Navigation Settings
مث)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Predictive Navigation)ةيؤبنتلاةحالملا(.
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ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
يلاحلاعقوملاضرعوةلماكلاةطيرخلا
طيرشرهظيس،ةرايسلافقوتدنع.ةرايسلل
قلغأ.ةحالملاةطيرخضرعىلعأثحبلا
.zسملقيرطنعثحبلاطيرشًايودي
)ثحب({زمرلحيس،ةرايسلاكرحتءانثأ
ضرعمجحريبكتلثحبلاطيرشلحم
.ةلماكلاةطيرخلا

Destination Card Preferences
)ةهجولاةقاطبتاليضفت(

مق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
لمعلاولزنملانيوانعدادعإب
دادعإل.ةدحاوةسملبةحالملانيكمتل
ددحوAسملا،لمعلاولزنملانيوانع

Settings)مث،)تادادعإلا
Map and Navigation Settings

مث،)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Destination Card Preferences
نوكينأيغبني.)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
Showرايخلا My Places on Map)راهظإ
ديق)ةطيرخلاىلعيبةصاخلانكامألا
ناونعددح.يضارتفالكشبليغشتلا
.هظفحاوهبتكامثلمعلاوأ/لزنملا

ماظنيفلوخدلاليجستمتيملاذإ
،ةصصخملاتافلملادحأةطساوبةرايسلا
ًةروصيلاحلاعقوملازمرمدختسيسف
تافلملادحأىلإلوخدلاليجستدعب.ًةماع
عميلاحلاعقوملازمررهظيس،ةصصخملا
/ةحالملازومرعجار.صصخملازمرلا

١٥٦.

ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ

ضرعلةطيرخلاضرعيفAسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
يئانثوىلعألهاجتالابداعبألايثالث.

ةهجداعبألايئانثوىلعألهاجتالابداعبألا
لامشلا

.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(

ةحالملاعمرفوتت(ةيرورملاثادحألا.
)تنرتنإلابةلصتملا
تادادعإلا.
)راسملاديدحتلاحيف(ةهجولاليدعت.
ديدحتلاحيف(راسملايفبنجت.

)راسملا
ضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
ضرعمتيدقو.ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ
:يليام
.Destination Card Preferences

)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
طئارخلاعجارم.
راسملاتاليضفت.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
رورملاتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
دوقولاةجردتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
ناونعلاعجار:ةيؤبنتلاةحالملا.

"Predictive Navigation)ةحالملا
روكذملا)هرفاوتلاحيف(")ةيؤبنتلا
.مسقلااذهيفاًقباس

لوح.

ءزجلايفzسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ضرعةذفانىلإعوجرلليولعلانميألا
.ةيسيئرلاةطيرخلا
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دادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبوةهجولا

Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(

ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا
ةطيرخلاناولأ
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانبًایئاقلت
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا
ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
داعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمجماظنلا
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلع
ال(داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
،اهرفاوتةلاحيف:)يضارتفالكشبلمعت
دنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا
يضارألاتامولعمماظنلاضرعي،ليغشتلا
.داعبألايثالثضرعيفةطيرخلاىلع

عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا
دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعًايكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم
دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Route Preferences)راسملاتاليضفت(

.راسملاتاليضفتىلإلوصوللسملا
:يهتارايخلا
.Preferred Route)لضفملاراسملا(-

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا

تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا‐
.لقألاةدايقلا

رثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص‐
.دوقوللاًريفوت

.Avoid on Current Route)يفبنجت
تازيمنمًايأرتخا-)يلاحلاراسملا
اذهىلعريسلاءانثأاهبنجتلقيرطلا
:راسملا

ةعيرسلاقرطلا‐
ةدهمملاريغقرطلا‐
تارّابعلا‐

يعامجلالقنلاتاراح‐
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا‐
قافنألا‐
لودلادودح‐

ةحالملايفيتوصلامكحتلا

مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
.Navigation Volume-)توصىوتسم

سملا،توصلاىوتسمطبضل-)ةحالملا
عامسدنع."لفسألوىلعأل"نيمهسلا
كنكمي،يتوصلاهيجوتلارماوأتوص
ةركبلامادختسابتوصلاىوتسمطبض
مكحتلاحاتفموأىطسولاةدحولاىلع
.ةدايقلاةلجعبتوصلاىوتسميف

ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.
:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ

)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
‐None)دجويال(

Traffic Events)ةلاحيف")رورملاثادحأ
"اهرفاوت

ةدوجوملاثادحألابةمئاقةزيملاهذهرفوت
سملا.قيرطلانمبرقلابوأراسملاىلع
AددحمثTraffic Events)ثادحألا
ةلصتمةحالمةمدخرفوتمزلي.)ةيرورملا
.تنرتنإلاب
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)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت

Mapيفدجاوتلاءانثأ View
مثAسملا،)ةطيرخلاضرع(

Settings)مث)تادادعإلا
Map and Navigation Settings

ىلإلوصولل)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(
Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.

Showةزيمرفوت Traffic on Map)ضرع
اهليغشتدنع)ةطيرخلاىلعةيرورملاةلاحلا
رورملاةكرحقفدتنعةماعةحمل
رفوتت.ةرفشلاةفلتخمناولأمادختساب
:راسملاباسحةداعإءانثأةيلاتلاتارايخلا
-لضفأراسمىلإًايئاقلتراسملاباسح.

يفراسملاباسحًايئاقلتماظنلاديعي
ةيرورمةلكشمدوجوفاشتكالاح
.كمامأ
راسملاباسحةداعإلبقلاؤس.

دوجوماظنلافشتكااذإ-)يضارتفالا(
ةلاسررهظتسف،كمامأةيرورمةلكشم
ةداعإرتخا.ةلكشملاهذهليصافتبةقثبنم
.هيبنتلاءاغلإوأراسملاباسح

.Never Search for Better Route)ال
موقينل-)لضفأراسمنعاًدبأثحبت
نأىلإلضفأراسمنعثحبلابماظنلا
.هالعأةروكذملاتارايخلادحأديدحتمتي

هيبنتلاتاليضفت

تاعومجمليغشتفاقيإوأليغشتبمق
ةطشنلاهيجوتلاضرعتايلمعءانثأهيبنتلا
رفاوتتدق.ءاوسدحىلعةطشنلاريغو
:ةيلاتلاتاهيبنتلا
.Road Safety Alerts)نامأتاهيبنت

قطانمضرعلسملا-)قيرطلا
.ةدراولاسرادملا
ةيرورملااريماكلاتاهيبنت.
لجسلاةرادإ

Manageسملا History)لجسلاةرادإ(
:لجسلاتارايخىلإلوصولل
حسمل\سملا-ةريخألاتاهجولاحسم.

.ةريخألاتاهجولا
حسمل\سملا-ثحبلالجسحسم.

.ثحبلالجس
لوح

:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
Telenavماكحأوطورش.
Telenavةيصوصخنايب.
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
تامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب

تانايبةدعاقرفوتتملاذإ.هيفرتلاو
ىلإةراشإللأطخةلاسررهظتسف،ةطيرخلا
.SDةقاطبدوجومدع

SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
ققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألانم
حاتفمىلعيوتحتSDةقاطبتناكاذإ
دكأتف،طقفةءارقلاعضوىلعهطبضنكمي
عضويفسيلويولععضويفهنأنم
.طقفةءارقلا
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
،ةئيهتلادعب":ةرملوألSDةقاطبةئيهت.

ةقاطبلاهذهمادختساطقفنكمي
".ةرايسلاهذهيفةحالملل
:ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.

.ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب"
".)أطخلازمر(
.ةلاسرلاهذهترهظاذإليكولاعجار

ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.
حلصتالهذهSDةقاطب":يلاحلا
ليلدعجار.ةرايسلاهذهيفةحالملل
لضفتوأليصافتلانمديزملكلاملا
".)أطخلازمر(.ليكولاةرايزب
ةلازإمت":ذفنملانمSDةقاطبةلازإمت.

".)أطخلازمر(.SDةقاطب
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اذإ.ةحتفلايفSDةقاطبنأنمدكأت
زمرىقلتتتلزامواهلاخدإواهتلازإتمت
.ليكولاعجارف،أطخ

دعبةلصاوملل)ديكأت(Confirmسملا
سملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاأطخةلاسر

OK)ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم.

ةحالملازومر
رهظتدقيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميفو
.ةحالملاقيبطتيف

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

عضوءانثأةرايسلليلاحلاعقوملازمراذه
يفيرعتفلمءاشنإدعب.طشنلاريغهيجوتلا
زمرصيصختنكمي،مدختسملل
.يلاحلاعقوملا

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإزمرلااذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

.ةيئاهنلاةهجولاعقومةهجولاسوبدددحي
وأةهجولاناونعضرعلسوبدلاسملا
.تالضفملاةمئاقنمهتلازإوأهتفاضإل
سملقيرطنعتامولعملاءافخإكنكمي
دعبيفتخيسكلذك.ىرخأةرمسوبدلا
ءارجإيأذاختامدعةلاحيفهتلهمءاضقنا
.كفرطنم

نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.اهرفاوتةلاحيفكلذودوقولاتاطحمو

ىوتسمنعةماعةحملمدقتلاطيرشرفوي
ةكرحيأرهظيدقوراسملاىلعمدقتلا
ىلع.قيرطلالوطىلعثداوحوةيرورم
ىلعأةرايسلازمركرحتي،راسملارادم
.طيرشلا
ضرعوةطيرخلاقاطنريبكتلزمرلاسملا
عوجرللىرخأةرمسملا.لماكلابراسملا
.قباسلاضرعلاىلإ
قيرطنعةدايقلاتيقوتضرعنكمي
.)ETA(لوصوللردقملاتقولاسمل

Current Location)يلاحلاعقوملا(

ةسلجليعفتمدعوةرايسلانكرءانثأ
يفمدختسملازمرعضومتي،ةحالم
زاربإعم،ةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملا
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ةهجولا
ةفلتخمرداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا

رداصمنماهلقنوأتاهجولالابقتسانكمي
.راسملاهيجوتلةحالملاقيبطتىلإةفلتخم
هذهضعبلمشتدق،اهرفاوتلاحيف
:رداصملا
.ثحبلاجئاتننمةحالملا.
.لاصتالاتاهجةمئاقنمناونع.
لاسرإهنكمييكذلافتاهلاىلعقيبطت.

.ةرايسلاىلإتاهجو

تايثادحإلا

امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل

.{سملا،طشنلاهيجوتلانم.١
مادختسابةهجولانعثحبا.٢

One-Boxزومروأيتوصلاثحبلاوأ
Quick Category)ةعيرسلاةئفلا(.

وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.٣
.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب

مثةبولطملاةيعجرملاةطقنلارتخا.٤
Addسملا to Trip)ىلإةفاضإ
ةهجولانمًالدباهمدختساوأ)ةلحرلا
Newسملقيرطنعةيلاحلا

Destination)ةديدجةهجو(.
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال

ةيعجرمةطقنىلإلوصولا

ضرعيس،ةيعجرمةطقننمبارتقالادنع
Destinationماظنلا Arrival view)ضرع
ةهجولاىلإةعباتملل.)ةهجولاىلإلوصولا
Driveةلاسرسملاةيلاتلا to)ىلإةدايق(
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
وأةيعجرملاةطقنلاةرايسلاتزواجتاذإ
كديعيسف،يلاحلاراسملانعتجرخ
.ةيعجرملاةطقنلاهذهىلإًايئاقلتماظنلا

Driveزمررهظيس،هسفنتقولايف to
ةيعجرملاةطقنلاناونععم)ىلإةدايق(
ةيعجرملاةطقنلازواجتنكميثيحبةيلاتلا
ةطقنلاىلإهيجوتلاةلصاوموةيلاحلا
.ةيلاتلاةهجولاوأةيعجرملا
ةيعجرمةطقنليدعت

هيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
ىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس،طشنلا
ةطقنليدعتل.بيترتلارييغتوأتافقوتلا
:ةيعجرم

.Aسملا.١
Editسملا.٢ Destination)ليدعت

.)ةهجولا
قيرطنعةهجولابيترتليدعتبمق.

متينأىلإرارمتسالاعممهسلاسمل
ةطقنلالقنلبحسا.اهزييمت
.ةمئاقلالفسأوأىلعألةيعجرملا

نعةيعجرملاةطقنلافذحنكمي.
ةقثبنمةلاسررهظت.Yسملقيرط
.ةيعجرملاةطقنلاةلازإةيلمعديكأتل
ماظنلاليزيس،بلطلاديكأتدعب
zسملا.تاهجولاةمئاقنمناونعلا
نكمتيثيحبنميألايولعلانكرلانم
.راسملاباسحةداعإنمماظنلا
دحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ

ماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاقيف
حيتينلو.فذحلاولقنلايتفيظو
.ةيئاهنلاةهجولافذحةيناكمإماظنلا

ةطيرخلاتامولعم

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
تامولعملجأنمقرطلاةكبشصئاصخ
ىلعصئاصخلاكلتلمتشت.ةطيرخلا
نيوانعو،عراوشلاءامسألثمتامولعم
لمتشت.اهريغوفاطعنالادويقو،عراوشلا
قرطلاعيمجىلعةيليصفتلاةقطنملا
قرطلاوةمدخلاقرطو،ىربكلاةعيرسلا
ىلعةيليصفتلاقطانملالمتشت.ةينكسلا
معاطملا:لثم)POI(مامتهالاطاقن
ماسقأوتايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاو
بذجنكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلا
.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلا
الدقف،ةطشنةمدخةطخرفوتتملاذإ
تانايبىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحت
تاحيحصتلاىلعوأءاشنإلاةثيدحقطانملل
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ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا

ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا

ريبكتلاىوتسميفمكحتلاةشاشرهظت
قرطلا.ةطيرخلاضرعيفريغصتلاو
:يهريغصتلاوأريبكتللةليلقلا
ىلعريغصتلاوأريبكتلل-وأ+سملا.

.ةطيرخلا
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
ضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
داعبإقيرطنعريبكتلاكنكميمث
ىلعضعبلاامهضعبنعنيعبصإلا
.ةطيرخلا

ةطيرخلاسايقموةطيرخلاتاءاميإ

ماظنةشاشىلعةيلاتلاتاءاميإلامدختسا
ةطيرخلاسايقمطبضلهيفرتلاوتامولعملا
.ضرعلاتارايخو
.هريغصتوأضرعلاريبكتلكعباصأكرح.
.ةطيرخلالكشرييغت.
نمرييغتلاوةلامإللنيعبصإمدختسا.

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا

.ةطيرخلاريودت.
.١٤٣/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك

توصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
قيبطتمادختساءانثأةيتوصلارماوألا
دوجوملاتوصلاربكمزمرسملا.ةحالملا
.يولعلاطيرشلانمنميألابناجلاىلع
توصلاربكمىلعةلئامةمالعرهظتس
.هيجوتلاتوصمتكىلإةراشإلل

طشنلاهيجوتلاضرع

ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

ةطيرخلاهيجوت

ىلإلوصوللةطيرخلاىلعAسملا
ةطيرخلاهيجوت.ةطيرخلاهاجتاتادادعإ
يثالثعضوىلعيضارتفالكشبطوبضم
.ىلعألهاجتالاعمداعبألا
:يهةحاتملاتادادعإلا
ىلعأللهاجتالاعمداعبألايثالث.

عمداعبألاةيثالثةطيرخ:)يضارتفا(
،عضولااذهيف.ىلعألةرايسلاهجوت
ىلعأللاًمودريشيعقوملازمرلظيس
.زمرلالوحةطيرخلارودتسو

ةطيرخ:ىلعأللهاجتالاعمداعبألايئانث.
يف.ىلعألةرايسلاهجوتعمداعبألاةيئانث
ريشيعقوملازمرلظيس،عضولااذه
لوحةطيرخلارودتسوىلعأللاًمود
.زمرلا
:ىلعأللامشلاهاجتاعمداعبألايئانث.

هاجتاريفوتعمداعبألاةيئانثةطيرخ
،عضولااذهيف.ىلعألابلامشلا
بسحىلعيلاحلاعقوملازمرلوحتيس
.اًراسيوأًانيميةرايسلافاطعنا
متي.ةطيرخلاةيعونرييغتلزمرلاسملا
.كلذلاًقفوةمالعلاوزمرلاثيدحت
ةطيرخلاضرعريبكتىوتسمبسحىلع
دق،ىلعألهاجتالاعمداعبألاةيثالثوأةيئانث
ىلإليدبتلابًايكيتاموتوأماظنلاموقي
هاجتاعمداعبألايئانثضرعلا
.ىلعأللامشلا
،طشنلاهيجوتلاضرعيفدجاوتلاءانثأ
رظنميفهلمكأبراسملاضرعنكمي

2D North Up)هاجتابداعبألايئانث
ةكرحطيرشسملقيرطنع)لامشلا
طبضلاةداعإوةطيرخلاريغصتمتي.رورملا
راسملاضرعدنع.لماكلابراسملاضرعل
،لامشلاهاجتابداعبألايئانثرظنميف
يف)زكرمتلاةداعإ(Recenterزمررهظيس
Recenterزمرامإسملا.ةشاشلافصتنم
رورملاةكرحطيرشوأ)زكرمتلاةداعإ(
2D،قباسلاضرعلاعضوىلإةدوعلل
.)داعبألايثالث(3Dوأ)داعبألايئانث(
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ةراحلاهيجوت

ةروانمللةراحلاتامولعمةطيرخلاضرعتس
.ةحاتمتناكاذإةيلاتلا

عطاقتلاضرع

عيرسلاقيرطلايفةرايسلاتناكاذإ
ةروصرهظتسف،جراخملادحأنمبرتقتو
اهبمزتلتنأبجييتلاةراحلاضرعت
.ةيلاتلاةروانملامامتإلةرايسلا

عيرسلافاطعنالاضرع

هيليامٍفطعنمنمةرايسلابرتقتامدنع
ةمئاقضرعمتي،رخآفطعنمروفلاىلع
فطعنملارشؤملفسأعيرسلافطعنملا
نالعإللةيتوصًةبلاطمعمستس.يساسألا
.عيرسلافطعنملانع
يئاقلتلاريبكتلا

متيس،تاروانملاىدحإنمبارتقالادنع
زمرضرعلةطيرخلاريبكتًايكيتاموتوأ
حضوأةيؤرريفوتلةيلاتلاةروانملاوةرايسلا

دوعيس،ةروانملاءاهتنادعبو.ةروانملل
ىوتسمىلعقباسلاعضولاىلإماظنلا
ةطيرخلاىلعAسملا.هسفنريبكتلا
تاليضفتسملامث،تادادعإلاىلإلوصولل
نكمي.يئاقلتلاريبكتلاىلإلوصوللةطيرخلا
.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت

تاهاجتالا

مساراوجبدوجوملاةمئاقلارايخسملا
Directionsضرعليلاتلافطعنملاعراش
.)تاهاجتالا(
)تاهاجتالا(Directionsضرعت
يلاحلاعقوملانمتاهاجتالاوتافطعنملا
.ةيئاهنلاةهجولاىلإ
تاهاجتالاريرحت

نع)تاهاجتالا(Directionsريرحتنكمي
ةعسوتىلإيدؤيامم،yرايتخاقيرط
عضوىلإلوخدلاوةشاشلاءلملةمئاقلا

Edit)عضويفدجاوتلاءانثأ.)ريرحتلا
بوغرمريغءزجيأةلازإنكمي،ليدعتلا
راوجبYسملقيرطنعراسملانمهيف
ةلازإديكأتلةقثبنمةلاسررهظت.ءزجلااذه
.ءزجلااذه
رشؤملحي،راسملانمءزجةلازإدنع
ءانثأىرخألاءازجألاعيمجلحمطاشنلا
ءاهتنالادعبو.ديدجلاراسملاباسحةداعإ
ءازجألاعضومتي،باسحلاةداعإنم
.طاشنلارشؤمنمًالدبراسمللةديدجلا

ةعيرسلاقرطلانمجراخمةمئاق

رهظي.)جورخلا(ExitةمئاقحتفلCسملا
يلاحلاعراشلامساراوجبزمرلااذه
الإزمرلارهظيال.ةشاشلالفسأنمبرقلاب
.ةددحملاجراخملايذعيرسلاقيرطلايف
جراخملاتاذقرطلاىلعرفسلاءانثأ
.جراخملابةمئاقرفوتتدق،ةصصخملا
جرخملامقر)جورخلا(Exitةمئاقضرعت
عضومنمجرخملاىلإةيقبتملاةفاسملاو
يتلاةحارللفقوتلاقطانمويلاحلاةبكرملا
دوقولاتاطحملثم،ةحاتمنوكتدق
.تيبملانكامأومعاطملاويهاقملاو
Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(

Activeعضونوكيامدنع Guidance
ضرعمتي،ليغشتلاديق)طشنلاهيجوتلا(

Next Maneuver Turn Arrow)مهس
Streetو)ةيلاتلافاطعنالاةروانم Name
Maneuverو)عراشلامسا( Distance
يف)ةيلاتلاةروانملاىتحةفاسملا(
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Next Maneuver)ىلعأ)ةيلاتلاةروانملا
متي.ةطيرخلاىلعةبكارتملاةشاشلا
)لوصوللردقملاتقولا(ETAضرع
Distanceو to Destination)ةفاسملا
Trafficو)ةهجولاىلإةيقبتملا Indicator
ىلعةحوليف)ةيرورملاةكرحلارشؤم(
.ةشاشلانيمي
ةحالملابةيلاتلافاطعنالاةروانمهيبنت

دنعحوتفمريغةحالملاقيبطتناكاذإ
رهظيس،ةبيرقةروانمنأشبهيجوتءاطعإ
ضرعىلإلاقتناللهيبنتلاسملا.هيبنتككلذ
داعبتسالzسملاوأيساسألاةحالملا
.هيبنتلا
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت

دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
يأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ماظنلالغشيسف،كلذنملضفأراسم

Quickضرعيوةمغن Notice)راعشإلا
ةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو.)عيرسلا
.يرورمثداحلكل
)اهرفاوتةلاحيف(عئاقولاريراقت

تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
راسملاءاهنإ

نميألاءزجلاىلعأ)ءاغلإ(Cancelسملا
هيجوتلاىلإعوجرلاوطشنلاهيجوتلاءاهنإل
لبقطشنلاهيجوتلاءاغلإدنع.طشنلاريغ
قثبنمرايخرهظيس،ةهجولاىلإلوصولا
.ةلحرلاةلصاومل
ةلحرلاةلصاوم

نعاهئاغلإةلاحيفةلحرلاةلصاومنكمي
ةلصاوم"قثبنملارايخلاسملقيرط
."ةلحرلا
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا

تاهجةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
يتلامامتهالانكامأوأنيوانعلاوألاصتالا
ىلعةلضفملازمرلالخنماهظفحمت
.ةطيرخلليليصفتلاضرعلا

تالضفملاىلإلوصولا

ةمئاقضرعا،ةحالملاقيبطتنم
طيرشنمHسملقيرطنعتالضفملا
.ةحالمللةطيرخلاضرعىلعأنمثحبلا
مث{سملاف،اًقلغمثحبلاطيرشناكاذإ
.Hددح
تالضفملاظفح

تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
ةحالملاتالضفمةيمستةداعإ

نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا.١
ةمالعسملامثةيسيئرلاةحفصلا
.)ماظنلا(Systemبيوبتلا
رايخىلإلوخدللتالضفملاسملا.٢

.تالضفملاةرادإ
لوصوللةظوفحمةحالمةلضفمسملا.٣

ليدعتلازمرسملا.ليدعتلازمرىلإ
.تالضفملاةيمستةداعإل

ةلضفملاظفحل)ظفح(Saveسملا.٤
.اهتيمستةداعإدعب

ةريخألا

تاهجولاةمئاقىلإلوخدللHسملا
.ةريخألا
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عقوملازكرمتةداعإزمر

يفعقوملازكرمتةداعإمهسسملا
طبضةداعإلةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملاىلعةطيرخلا
نكررخآعقوم

متعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشتفاقيإ
ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ىلإنكررخآعقومسمليدؤي."ةريخألا"
وأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافتضرع
رخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلاةدايقل
.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرطنعنكر
دعبرهظينل،نكررخآعقومفذحدعبو
فاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاقيفكلذ
.ناكملااذهيفىرخأةرمةرايسلا

POIزومرضرع

،هذهمامتهالانكامأتائفةدهاشمل
سملامث،)تارايخلا(Optionsسملا

Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(.
زومرلانمتائفةينامثديدحتنكمي
.ىصقأدحب

)اهرفاوتلاحيف(ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر

لثمةيكذلامامتهالانكامأزومررهظتدق
بسحنكرلاقطانمودوقولاتاطحم
قئاسلاثحبكولسوعقوملاوتقولا
.ةبكرملاةلاحوةدايقلافورظو
حتفلةيكذلامامتهالانكامأزومردحأسملا
:اهبةصاخلاليصافتلا
POIةمهملاةطقنلامسا:ىرسيلاةهجلا.

.اهناونعو
E:نميألابناجلا. + ETE)تقولا

.)هيجوتللردقملا
ةيكذلادوقولاتاطحمزومر

دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
دوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
.ةرايسلاب

يكذلانكرلازومر

ناكسلابةظتكمةهجوىلإلوصولادنع
،نكرلاةيلمعةبوعصماظنلافاشتكاو
نكرللتاطحمبرقأضرعماظنلالواحيس
.ترفوتاذإةرجألانعتامولعمعم
ناكم"POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا
)اهرفاوتةلاحيف("مامتهالا

نعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
وأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشميأ

ةلكشمنعغالبإلاسملا.ناونعلاةحص
ىلإلوخدللةشاشلالفسأنمبرقلاب
دحأسملا.ةلكشملاةيعونديدحتةحفص
نماًقبسمةددحملالكاشملاتافينصت
.)لاسرإ(Sendسملامثديدحتلاةحفص
.اهليلحتلتامولعملاماظنلالسريس
ثحبلا

ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
ثحبلالقحيفلاخدإعبرمدجوي
زمروةعيرسلاتائفللزومرتاراصتخاو
تالضفمللزمروةريخألاثحبلاتايلمعل
.حيتافمةحولو
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يئاقلتلالامكإلا

لقحعبرميفناكملامسانماًءزجلخدأ
ةزيملواحتس.ثحبلاةشاشىلعلاخدإلا
اًدانتساكلذوةهجولامامتإيئاقلتلالامكإلا
حرتقملارصنعلاسملا.هتباتكمتامىلإ
.ثحبلاءارجإل
دعقملايفبكاردجاوتمدععمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

ءارجإبحمستنلهذهثحبلاةشاش
ةحولمادختسابصوصنلاخدإوأتارييغت
ًةجيتنو.ةرايسلاكرحتةلاحيفحيتافملا
تائفللفوفصةثالثةشاشلاضرعت،كلذل
ىلإثحبلاعبرمسمليدؤي.اًعويشرثكألا
.مالكلاىلعفرعتلاةزيمطيشنت
دعقملايفبكاردجاوتعمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
دعقمنملكمازحطبرعميمامألا
سملنإفنييمامألابكارلادعقموقئاسلا
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلازمر
.ةفقوتمةرايسلانأكوةهجونعثحبلا

Connected Navigation)ةحالملا
)ةلصتملا

Connected Navigation)ةحالملا
تاناكمإحيتتكارتشاةمدخيه)ةلصتملا
تايناكمإلالثم،ةحالملاماظنلخادةنيعم
هيجوتلا/ثحبلاورورملاةكرحبةقلعتملا

ماظنلارهُظيس.ةيؤبنتلاةحالملاويكذلا
بلطيسوكارتشالاءاهتنادنعاًهيبنت
.ةطخلاديدجت

)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
عقومديدحتمتي،ةزيملارفوتةلاحيف
ةيعانصلارامقألاتاراشإمادختسابةبكرملا
.ةطيرخلاتانايبوةفلتخملاةبكرملاتاراشإو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
الامدنع.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل
،ةيعانصلارامقألانمتاراشإةبكرملاىقلتت
.ةلاحلاطيرشىلعزومرلادحأرهظي
ثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإتالخادت
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا

يفتامولعملانمديزمىلعلوصحللو
)GPS(ةحالملاماظنلمعمدعةلاح
عمثدحتيتلالكاشملارظنا،مئالملكشب
و١٦٣/راسملاهيجوت
.١٦٣/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

ةرايسلاعقومديدحت
ةرايسلاعقومنوكيدق،نايحألاضعبيف
رثكأوأدحاوببسبقيقدريغةطيرخلاىلع
:ةيلاتلابابسألانم
.قيرطلاريغت.
حطسأتاذقرطىلعةرايسلاكرحت.

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاكةقلز
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا
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١٦٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
نمةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.

نموأبآرمنموأ،تابكرملانكرةحاس
.فقساهلةحاس

عقاوملاديدحتماظنةراشإلابقتسامدع.
.)GPS(يملاعلا
.ةبكرملافقسىلعلماحبيكرت.
.ةرايسلايفتاراطإلالسالسبيكرتمت.
.يلبللاهضرعتوأتاراطإلالادبتسا.
.بسانمريغتاراطإلايفءاوهلاطغض.
ثيدحتدعبةرملوألةحالملامادختسا.

.ةطيرخلاتانايب
١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.

.مايأةدعلتلوف
ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.

فاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبوةرايسلا

راسملاهيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.

.عطاقتدنع

نمنكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.
.رخآلنيح

ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.
ءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسبةدايقلا
راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

ةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسمضرعب
تاهجولاىدحإىلإهاجتالادنعكلذو
.ةنيعمةيثادحإربعرورملانود

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

ةددحملاةهجولاىلإراسملاروهظمدع.
تريغتاذإوأ،ةديدجقرطكانهتناكاذإ
متيملاذإوأ،ةريخألاةنوآلايفقرطلا
.ةطيرخلاتانايبيفقرطلاضعبدرس
.١٥٥/طئارخلاعجار

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
نمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
ديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجويالو
.مجحلاةريبكتاقاعإيأنع

ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
،ةنايصىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
.ليكولاعجارف

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
،يرودلكشبةطيرخلاتانايبثيدحتمتي
دقةطيرخلاتامولعمنوكتنأةطيرش
ةمدخماظنىلعةرايسلالمتشتنأوتريغت
.ةلصيذ
ةقلعتملاليصافتىلعلوصحللكليكوعجار
اهئارشوةليدبوأةديدجSDةقاطببلطب
.رييغتللةضرعتازيملا.اهتيبثتو
ةحالملاماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تازيمحيتتكارتشاةمدخيهو،لصتملا
رورملاةكرحلثم،ةحالملاماظنلةنيعم
،ةيؤبنتلاةحالملاوةحالملا/يكذلاثحبلاو
تانايبثدحأليزنتبماظنلاموقيسف
.ةباحسلانمةطيرخلا

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
ثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف،اذه
ديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحتدنعو
قبسيتلاقطانملالوحليصافتلانم
تاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهلتناكو
.١٦٣/ةطيرخلاتانايب
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توصلاىلعفرعتلا
ةزيمحيتت،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
نودبرحلاليغشتلاتوصلاىلعفرعتلا
قيبطتعملماعتلاءانثأنيديلامادختسا
نكمي.سقطلاوفتاهلاوتوصلاوةحالملا
ةلجعبgىلعطغضلابةزيملاهذهءدب
تامولعملاةشاشبgسملبوأةدايقلا
.هيفرتلاو
هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتتيتلا
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
عطقمديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
،طئاسولازاهجنمليغشتللٍدؤموأيتوص
امأ.ةيتوصلارماوألاةطساوباهمعدنكمي
وأتوصلاىوتسمطبضلثمىرخألاماهملا
لهسيةيتوصتازيميهفويدارلاةجومرييغت
يرصنعوأرصنعىلعطغضلاباهبمايقلا
.ةيتوصلارماوألالالخنمرفوتتالوّمكحت
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
رمأقطنلواحف،اهمعدتكتغلتناكاذإ
ناونعلاىلإلقتنا"لثم،ةدحاوةعفد
رمألرخآلاثم".>دلب،ةنيدم،عراش،مقر<
ىلإتاهيجوت"وهةدحاوةعفدةهجولاخدإ

حلفتملاذإ".>قدنف<يفمامتهاناكم
ناكمىلإينذخ"لوقلواحفرماوألاهذه
كرواحيسو"ناونعنعثحبلا"وأ"مامتها
.ةيحيضوتلاةلئسألانمديزمبماظنلا

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا

ةئيهتروفتوصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
دق.لاعشإلاليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلا
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسي

ةلجعليغشترصانعنمgىلعطغضا.١
.توصلاىلعفرعتلاةزيمءدبلةدايقلا
ليغشتويتوصلاماظنلاتوصمتكمتي.٢

.ماظنلاةطساوبةيتوصلاتابلاطملا
يفةحضوملارماوألادحأحوضوبلق.٣

.مسقلااذه
ىلعفرعتلاماظنرمأريسفتنكمي
gىلعطغضلابهليغشتءانثأتوصلا
.ىرخأةرم
،توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشتدرجمب
تامولعملاماظنةشاشنملكضرعت
تاديدحتلاتادادعلاةعومجموهيفرتلاو
هذهليغشتنكمي.يرصبلاراوحلاىوتحمو
يفاهليغشتفاقيإوأتاشاشلا

Tutorial Mode)يحيضوتلاضرعلاعضو(
.١٧٥/تادادعإلانمض

:يتوصلاهجومللعاضوأةثالثرفوتت

هذهرفوت:يرابخإلايظفللاهجوملا.
نماًديزمتاهجوملانمةيعونلا
تاءارجإلاصوصخبتامولعملا
.ةموعدملا
نمةيعونلاهذه:ةريصقتاهجوم.

امنأشبةطيسبتاميلعترفوتتاهجوملا
.هلوقكنكمي

هذه:ةيكيتاموتوألاةيرابخإلاتاهجوملا.
لوأءانثألمعتتاهجوملانمةيعونلا
ًايئاقلتلوحتتمث،ةليلقلاثيدحلاتاسلج
ضعبباستكادعبريصقلاهجوملاىلإ
.ماظنلامادختسالالختاربخلا
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
هجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
.ةدعاسملا
هيفرتلاوتامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا

توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمتارايخرهظتدق،ةطشن
نعًايوديرايتخالاءارجإنكميو.تاشاشلا
مقرقطنلالخنموأرايخلاسملقيرط
لعافتلابحمسيو.هديدحتبولطملارايخلا
امك.توصلاىلعفرعتلاةسلجيفيوديلا
فرعتلاةسلجلالخلعافتلامامتإنكمي
رماوألامادختسابلماكلابتوصلاىلع
رماوألاضعبءارجإنكميامنيبةيتوصلا
يأءارجإةلاحيف.ةمهملاريصقتلةيوديلا
ليغشتلارصانعدحأمادختسابديدحت
توصلاىلعفرعتلاراوحمتيسف،ةيوديلا
نماهبمتيسناكيتلااهسفنةقيرطلاب
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درجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسالالخ
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلامامتإ
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي
،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملنوكي
ًابوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

ليغشتلارصانعنمiىلعطغضا.
ىلعفرعتلاةسلجءاهنإلةدايقلاةلجعب
ءدباهنممتيتلاةشاشلاضرعوتوصلا
.توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشت

ةيعيبطلاةغللارماوأ

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا

رماوألالوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت

مهفتوصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
يفةيئاقلتةروصبتردصيتلارماوألا
يتلاةرشابملارماوألامهفوأ،ةلمجلاةغيص
.ةمهملاوقيبطتلامسابقطنت

:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
وأرمألاقطنلبقةبلاطملاىلإعمتسا.

.بلطلاىلعدرلا
ةعرسبسيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.

.مزاللانمربكأئطببالوةريبك
تاملكةيأنودةرشابملارماوألامادختسا.

لوقلاكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيفاضإ
وأ"لمعلايف>لداعدمحمب<لاصتالا"
فلملاوأنانفلامساباًعوبتم"ليغشت"
ةطحممقرباًعوبتم"طبض"وأ،يتوصلا
.ويدارلا
دحاورمأبةحالملاتاهجوديدحتنكمي.

ةلثمألانم.ةيسيئرلاتاملكلامادختساب
ىلإتاهاجتاىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلا

Place of Interest)وأ)مامتهالاناكم
)POI("لاصتالاةهجىلعروثعلاوأ".
نماًديزمبلطيوماظنلابيجتسيس
مامتهالاطاقنلةبسنلاب.ليصافتلا
لاثم،ةئفلامساقطنا،ىرخألا
"Restaurants)زكارم"وأ")معاطم
."تايفشتسم"وأ"قوست
يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.

وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا

،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
رشابملارمألاىلعلاثمو.ماظنلااهمهفيو
هذهلةلثمأضرعتو”.>مقرلا<ـبلصتا“
تاشاشلامظعميفةرشابملارماوألا
قطندنع.ةطشنتوصلاةسلجنوكتامدنع
Phone"وأ"فتاهلا" Commands)رماوأ
ءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي")فتاهلا
ةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاهةملاكم
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلانيحل
.ةملاكملا

عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
ليبسىلع،ناكملاومسالانمًالكرشابملا
."لمعلايف>مسالا<ـبلصتا"لاثملا

تارايخيفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلا

هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
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ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللًايوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأًايوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
فرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلاىلإ
.اهنمتوصلاىلع
"عوجر"رمألا

دوجوملاعوجرلارزسملاوأ"Back"لق
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.ةقباسلاةمئاقلاىلإلاقتنالل
قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
مث،ةيادبلاةشاشىتح"عوجر"ةملكب
متيسف،ىرخأةرم"عوجر"ةملكبقطنلا
.توصلاىلعفرعتلاةسلجءاغلإ

تاميلعتلا

ىلعفرعتللةشاشيأيف"تاميلعتلا"لُق
ةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
.ةشاشلاهذهل

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا

سملءانثأتوصلارداصمحفصتدنع
توصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس،توصلا
.FMوAMتاجومنملكل

AMىلإةجوملاليدبتل:”صىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومAM<ص”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)٥٩لثم(رمألايفاهددرت

“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫١لثم(رمألايفاهددرت

يطئاسوتوصلتوصلاىلعفرعتلا

زمرديدحتءانثأMyMediaحفصتدنع
توصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس،توصلا
.MyMediaةزيمل

“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح

“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>يدؤملا
.رمألايففرعملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
فرعملاموبلألامساليغشتءدب:”>موبلألا

.رمألايف
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح
“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
فرعملاةينغألامساليغشتءدب:”>ةينغألا

.رمألايف
“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>عونلا
.رمألايففرعملا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحمليغشت
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.رمألايفةفرعملاليغشتلا
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“Play)ليغشت:”>زاهجلامسا<)ليغشت
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ىلعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
يتوصردصمكزاهجلاديدحتدنعةشاشلا
.ةرملوأل
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>لصفلا
.رمألايففرعملا
“Play Audiobook)باتكليغشت
لاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحممسا
“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.رمألايففرعملاطئاسولاديدحت
"Play)راوحعبرمءدب:"ةقلحلا)ليغشت
.ددحممسالاخدإل
"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
ديدحتليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
.رمألايففرعملاطئاسولا
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:">تساكدوب
.رمألايففرعملا

“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم

ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
نمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
ىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعميرورضلا
ةجلاعمنعفلتختةروصبطئاسولا
دحيدقو.طئاسولانمةريغصلاتايمكلا
نمتوصلاىلعفرعتلاتارايخنمماظنلا
يناغألانيوانعديدحتبحامسلامدعلالخ
اذإىوتسمىلعأيفةيتاوصلارماوألاب
ىصقألادحلايناغألاددعزواجت
.هبحومسملا
ىوتحمدودحلالختوصلارمأرايختاريغت
:يلاتلاكطئاسولا
ةيدرفلاتافلملاكلذيفامبتافلملا.

لثمطئاسولاعاونأعيمجلىرخألا
ةيتوصلابتكلالوصفوةيتوصلاتافلملا
.ويديفلاوتساكدوبلاتاقلحو

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ
ددعزواجتمدعةلاحيفدويقةيأدجوتال
ناكاذإو.١٢٠٠٠ددعللتاموبلألاوتافلملا
نيبحوارتيماظنلابةلصتملاتافلملاددع

ىلإلوصولانكميالف،٢٤٠٠٠و١٢٠٠٠
ليغشت"لثمدحاورمأبًةرشابمىوتحملا
.">ةينغألامسا<

Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ١٢٠٠٠نمرثكأدوجولاحيف
نكميالف،موبلأ٢٤٠٠٠زواجتيالددعلا
رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
بجي".>موبلألامسا<ليغشت"لثمدحاو
Play"رمألاقطنًالوأ Album)ليغشت
ديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعبمث")موبلأ
مساقطنوهدرلانوكيو.موبلألامسا
.هليغشتبولطملاموبلألا
فلم٢٤٠٠٠تافلملاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،ًابيرقت
رماوألالالخًةرشابمةيتوصلاتافلملا
لوصولاناكمإلابلظيسنكلو.ةيتوصلا
مادختسالالخنمطئاسولاىوتحمىلإ
.عاونألاونينانفلاوليغشتلامئاوقلرماوأ
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.١٢٠٠٠ددعلطئاسولانمعونلااذه

متيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
نمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدباهيف
مدعمتدقدويقلاهذهنمًايأنأحضاولا
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخاهبمازتلالا
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دحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
دنعلماوعلانمديدعلابسحىلعام
.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقمةفاضإ
يدجيامبرف،ةلاحلايههذهتناكاذإو
نمةيتوصلاتافلملاىلإلوصولااًعفن
.يدؤملامساوأليغشتلامئاوقلالخ

)ترفوتاذإ(توصلاىلعفرعتلاةزيم

تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم
ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
.ةلودلاوةنيدملاو
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
روثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألاىلع
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
“Navigate to Contact)ةهجىلإلاقتنا
ةهجمسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)لاصتا
.ةهجوكلاصتا

.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”ةحالملاغلإ“
ىلإراسمءاشنإ:"لزنملاىلإينبحطصا"
.لزنمللظوفحمعقوم

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا

ءارجإ:”>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
يوتحيدق.ةظوفحملاصتاةهجىلإةملاكم
عقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلعرمألا
.مقرلاعملاصتالاةهجل
"،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
ىلعوأ"لاوجلاىلع"وأ"لمعلايف"وأ
لاصتاةهجلةملاكمءدب:."ىرخأ"
لمعلايفوألزنملايفعقوملوةظوفحم
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهجىلعوأ
أدبا:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
ماقرأوألومحمفتاهمقرىلإةملاكم
.ئراوط
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهلاليدبت
تاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
.ةرداصلا

راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ريغماقرألاةعومجمتناكاذإ.ديكأتلل

رخآليزيس"فذح"رمألانإف،ةحيحص
ةداعإبحمسيوماقرألانمةعومجم

أدبيس،لماكلابمقرلالاخدإدرجمب.اهلاخدإ
.مقرلابلطيف"لاصتا"رمألا

Phone Assistant Voice
Recognition)دعاسمتوصىلعفرعتلا

)فتاهلا

ليغشترصانعبgىلعرارمتسالاعمطغضا
Googleفتاهدعاسمريرمتلةدايقلاةلجع
.هليغشتءدبوSiriوأ
ًالصتمناكءاوس،ضفخنملاويدارللةبسنلاب
ةزيمنوكت،فتاهلاطاقسإوأثوتولبةينقتب
امإيهةحاتملاةديحولايتوصلافّرعتلا

Siri)وأ)نوفيآGoogle Assistant
.)ديوردنألا("لجوجدعاسم"

فتاهلا

)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
عملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
ةزهجألانمديدعلاعملعافتلاثوتولب
:يليامبحامسللكلذو،ةلومحملا
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نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
ةمئاقوأزاهجلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهج
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لومحملازاهجلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
عيرسلابلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
ناكاذإ،تاراصتخالانماهريغوأ
.ًانكممكلذ

ليغشتةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
لومحملازاهجلانارتقايفعرشا،اًضيأ.

لمعيالدقهنأىلإريشنو.ةبكرملاعم
عجار.ةلومحملاةزهجألاعيمجعمماظنلا
.مسقلااذهيفدعباميف"نارقإلا"مسق
نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبةدوزملاةلومحملاةزهجألامادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعمثوتولب
مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
فرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
نكميو.ماظنلايفمكحتللتوصلاىلع
وألاعشإلاليغشتءانثأماظنلامادختسا
لصيدقو.تاقحلملاعضويفهدوجو
٣٠(اًرتم٩.١ىلإثوتولبلاماظنقاطن
ةلومحملاةزهجألاعيمجمعدتالو.)اًمدق

ةزهجألاعيمجليغشتمتيالوفئاظولالك
ىجري.Bluetoothماظنعمةلومحملا
تامولعملانمديزملليكولاىلإعوجرلا
.ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألانأشب

ليغشتلارصانع

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن
ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ءدبوةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
كزاهجيفتوصلاىلعفرعتلاةزيم
.ثوتولبربعلصتملالومحملا

i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإ
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع

لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةرظنةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١٤١/ةماع

يتوصلاماظنلا

ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا

قيرطنعلومحملازاهجلابةملاكمءارجإ
ةلجعيفليغشتلارصانعىلعطغضلا
توصلاىوتسميفمكحتلارصنعوأةدايقلا
ىوتسميقبي.ىطسولاةدحولاىلع
لجأنمةركاذلايفطوبضملاتوصلا
ىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللاتاملاكملا
.نيعمىوتسمنمىندأتوصلا

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا

نارتقالا

دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.
نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)فتاهلاليصوت(.
ىرخأةقيرط.ليصوتللرايخلااذهسملا
بيوبتةمالعسمليهليصوتلل

Phones)يولعلاءزجلايف)فتاوهلا
سملمثةشاشلانمنميألا

Add Phone)فتاهةفاضإ(.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٠
ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.

لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا
ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.

تامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلاوأ
لومحمفتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

،ماظنلالابقتساقاطنيفنرتقم
لومحملافتاهلابماظنلالصتيسف
ىلعهدادعإطوبضملا

First to Connect)نيلصتملالوأ(.
لومحمفتاهيأطبضمدعةلاحيفو
First،دادعإلااذهب to Connect)لوأ
فتاهرخآبطابترالامتيسف)نيلصتملا
فتاهعمطابترالل.همادختسامتلومحم
ةيئزجعجار،رخآنرتقملومحم

اًقحالةدراولا"فلتخمفتاهعمطابترالا"
.مسقلااذهيف

فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
ماظنةشاشىلعأفتاوهلاسملا.٣

رايخكلذكدجوي.هيفرتلاوتامولعملا
Connect Phones)فتاوهلاليصوت(

ةرابعيهوفتاهلاةشاشفصتنميف
.فتاهلاةمئاقىلإراصتخانع

.فتاهةفاضإسملا.٤
ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٥

نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

فتاهلاىلعةدراولاتاميلعتلاعبتا.٦
ةتسنمنوكملازمرلاديكأتللومحملا
ماظنةشاشىلعرهظييذلاوماقرأ
Pairسملامثهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلايفزمرلارارقإمزلي.)نارقإ(
تامولعملاماظنةشاشولومحملا
.نارقإلاةيلمعحجنتيكهيفرتلاو

فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٧
.ةرايسلابهنارتقامتيسيذلايويلخلا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
يويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
،لومحملافتاهلانارقإدرجمب.ةيلمعلا
ةمالعلاتحترهظيس

Connected)لصتم(.

كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٨
ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع

مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.
.ىرخأةرمهلغش

نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.
مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك

لوبقبلومحملافتاهلاكبلاطاذإ.٩
،فتاهلارتفدليزنتبحامسلاوألاصتالا
دق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخسملا
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتيال
.ةلاسرلا
نارتقال٨ىلإ١نمتاوطخلاررك.١٠

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا

ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
ىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاهدادعإ

.لومحملافتاهلاليغشتنمققحت.١
سملامث،)تادادعإلا(Settingsسملا.٢

System)ماظنلا(.
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ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣
فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٤

ةمئاقحتفللومحملافتاهلانيمي
.لومحملافتاهلاتادادعإ
Firstرايخلاسملا.٥ to Connect

اذهلدادعإلانيكمتل،)ًالوأهبلاصتالا(
.زاهجلا
وأةزهجألاوةلومحملافتاوهلاةفاضإنكمي
ةمئاقرهظت.اهلصفوأاهليصوتوأاهتلازإ
ةرادإوأةفاضإلبلطءارجإدنعةيعرف
.ةزهجألاوةلومحملافتاوهلا
يوناثفتاه

يوناثفتاهكلومحملافتاهلانيكمتنكمي
مسانيميتامولعملازمرسملقيرطنع
ةمئاقحتفلنرتقملالومحملافتاهلا
دحأنيكمتةلاحيف.فتاهلاتادادعإ
هنكمي،يوناثفتاهكةلومحملافتاوهلا
رخآلومحمزاهجعمدحاونآيفليصوتلا
فصومتيساذهبو.ثوتولبقيرطنعلصتم
تاملاكملاردصمهنأىلعيوناثلافتاهلا
هنكميلومحملازاهجلانأىنعمب.ةدراولا
رتفدرفوتينل.تاملاكملالابقتساطقف
عضورذعتيسامكيوناثلافتاهلانيوانع
نيديلارحعضويفةرداصلاتاملاكملا
.لومحملافتاهلااذهمادختساب

ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

لصتمفتاهلصف

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣

وألصتملالومحملافتاهلاراوجب
ةشاشضرعللومحملازاهجلا
.زاهجلاوألومحملافتاهلاتامولعم

.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣
ضرعللصتملالومحملافتاهلاراوجب
وألومحملافتاهلاتامولعمةشاش
.زاهجلا
Forgetسملا.٤ Device)نايسن

.)زاهجلا
فلتخمفتاهعمطابترالا

نوكينأبجي،فلتخملومحمفتاهبطبرلل
ماظنبًانرتقموةرايسلايفديدجلافتاهلا
.ثوتولب

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
دارُملاديدجلايولخلافتاهلاسملا.٣

ريغفتاوهلاةمئاقنمهبلاصتالا
نمةنرتقملافتاوهلا"عجار.ةلصتملا
اًقباس"يوناثلافتاهلا"و"نيلصتملالوأ

.مسقلااذهيف

رحملكتوأفتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلا

:نيديلارحعضووةعامسلانيبليدبتلل
عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،نيديلارح
.فتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلل
لمعيالواًحاتمتوصلامتكزمرنوكينل
.اًطشنفتاهلاةعامسعضونوكيامدنع
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عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،ةعامسلا
.نيديلارحعضوىلإليوحتلل

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو

ثوتولبماظنلالختاملاكملاءارجإنكمي
نملاصتاتاهجتامولعممادختساب
عيمجيفةيصخشلاةلاوجلافتاوهلا
فرعت.فتاهلارتفدةزيممعدتيتلافتاوهلا
.ليغشتلاولومحملافتاهلاتادادعإىلع
معديلاوجلافتاهلانأنمدكأت
.ةزيملاهذه
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلاليلد
ىلإلوصولاتاملاكمرخآةمئاقلنكميو
كفتاهنمتاملاكملاثدحأةمئاق
.لومحملا
تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.لاصتالاتاهجسملا.٢
لاصتالاتاهجةمئاقيفثحبلانكمي.٣

نمي-أسملا.لوألافرحلامادختساب
ريرمتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ءامسألاةمئاقلالخ
.هبلاصتاللمسالاسملا

بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤
.هبلاصتالل

رخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:تاملاكم

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعفتاهلاسملا.١
.تاملاكمرخآسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ

:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل
.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢

.فتاهلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.٣

.مقرلابلاصتالاءدبلهيفرتلاو

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلا
ةيمقرلاحيتافملا

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلل
:ةيمقرلاحيتافملا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
ماقرألخدأوحيتافملاةحولسملا.٢

تاهجءامسأوأةيئزجلايولخلافتاهلا
ةدوجوملاماقرألامادختسابلاصتالا
.ثحبللحيتافملاةحولىلع

نمىنميلاةهجلاىلعجئاتنلارهظتس
جئاتنلادحأسملا.ةشاشلا
.ةملاكمءارجإل

اهضفروأةملاكملوبق

توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر
ةملاكملوبق

:ةملاكملوبقلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمgطغضا.

.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةباجإسملا.
ةملاكمضفر

:ةملاكمضفرلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاةشاشبلهاجتسملا.

.هيفرتلاو

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالاديق
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك
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١٧٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةملاكملوبق

)ليدبت(Switchسملامث،درللgطغضا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
ةملاكمضفر

Ignoreسملامث،ضفرللiطغضا
تامولعملاماظنةشاشنم)لهاجت(
.هيفرتلاو
)طقفتاملاكملاراظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا

Phoneسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Homeيف)فتاهلا( Page)ةحفصلا
Call"ضرعل)ةيسيئرلا View")ضرع
،ةملاكملاضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملا
ديقةملاكمللةملاكملاتامولعمسملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالا

فارطألايثالثلاصتالا

ةيثالثتاملاكملاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيففارطألا
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك
ءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاحةملاكم

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإلةملاكم

رايتخالاقيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
وألاصتالاتاهجوأتاملاكمرخآنم
.حيتافملاةحول

،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣
اًعمتاملاكملاعضولجمدلازمرسملا

.رمتؤمةملاكميف

ةملاكمءاهنإ
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.

هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Apple CarPlay
Androidو Auto
عاتمتسالاكنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإب Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
لوحتيس،امهرفاوتةلاحيف.قفاوتم
Androidنازمرلا AutoوApple CarPlay
يفناولألاىلإتهابلانوللانم

Home Page)ةشاشل)ةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

Androidمادختسال Autoوأ/و
Apple CarPlay:

يكلسلافتاهلاطاقسإلةبسنلاب

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.

مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلاماظن

Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB
يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
لباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ

USBزاهجللعنصملايفرفوتملا،
ريبكلكآتدعبهلادبتسابجييذلاو
الدقو.لاصتالاةدوجىلعظافحلل
تاهجنمةعونصملاتالباكلالمعت
ءارشدعباهتيرتشايتلاوأةيجراخ
.زاهجلا
طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣

Apple CarPlayوأAndroid Auto،
ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٤
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و
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Apple CarPlayلاصتاعمًايئاقلتUSB.
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو

Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
)رفوتاذإ(يكلساللافتاهلاضرعل

نأنمققحتف،كتقطنملاًرفوتمناكاذإ
ةرايزلالخنمًايكلسالقفاوتمكفتاه
Androidمعدةحفص Autoوأ

Apple CarPlay.

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.

ناتقيرطكانه،ةرملوأللاصتالل.٢
:يكلساللاضرعلادادعإل
مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.

فتاهوأAndroidليغشتلاماظن
Apple iPhoneلباكقيرطنع

USBمثفتاهلاعمدراولايلصألا
.USBتانايبذفنميفهلاخدإ
ىصوي،ءادألضفأىلعلوصحلل
رفوتملاUSBلباكمادختسابةدشب
بجييذلاو،زاهجللعنصملايف
ىلعظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسا

تالباكلالمعتالدقو.لاصتالاةدوج
يتلاوأةيجراختاهجنمةعونصملا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشا
عجار.ثوتولبلاربعفتاهلاليصوت.

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
وا١٦٩/)فتاهلا
.١٦٨/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت

فتاهلاىلعيكلساللاليغشتنمدكأت.٣
.يكلساللاضرعلالمعيىتح

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٤
Apple CarPlayوأAndroid Auto،

ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayيكلساللاصتاعمًايئاقلت.
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو

Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

Wirelessهجاويدق Carplayوأ/و
Wireless Android Autoًايضرعاًعاطقنا

.يجراخلاWi-Fiلخادتببسبةمدخلايف
:فتاوهلليكلساللاضرعلالصفل

نم)تادادعإلا(Settingsددح.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(.

)فتاوهلا(Phonesرتخا.٢
فتاهلابناجبملقلاةنوقيأوأ4سملا.٣

.لصفلل
Appleليغشتفقوأ.٤ CarPlayوأ

Android Auto.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
نمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنعتامولعملا Auto
Appleو CarPlayىجُري،زاهجلايف
.ليكولاىلإعوجرلا
Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصولل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidمعدىلإ Autoاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاهناك

https://support.google.com/
androidauto.معدىلإلوصولل

Apple CarPlayناكاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاه

www.apple.com/ios/carplay/.زوجي
قيلعتوأرييغتGoogleوأAppleةكرشل
Android.تقويأيفرفوتلا Auto
GoogleوGoogleوAndroidو Play
ةيراجتتامالعيهتامالعلانماهريغو
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Googleةكرشلةعبات Inc..كلذكو
Apple CarPlayةعباتةيراجتةمالعيه

Appleةكرشل Inc..

نمجورخللطسوألافرلانم}طغضا
Android AutoوأApple CarPlay.

Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ
Apple CarPlay،رارمتسالاعمطغضا

.طسوألافرلانم}ىلع

Appleليطعتنكمي CarPlayو
Android Autoتامولعملاماظننم

Homeسملا،اذهبمايقلل.هيفرتلاو
Settingsمث)ةيسيئرلاةحفصلا(
Appsبيوبتةمالعسملامث)تادادعإلا(
رايخمدختسا.ةشاشلاىلعأ)تاقيبطتلا(

On/Off)فاقيإل)ليغشتلافاقيإ/ليغشت
Appleليغشت CarPlayوأ

Android Auto.

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Online Account)تنرتنإلاربعباسحلا(
يفاهليدعتنكميامك،باسحلاءاشنإدنع
لوصولاقحنيرخآنيمدختسمكالتماةلاح
يدؤيدقو.باسحءاشنإوأةرايسلاىلإ
تامولعملاماظننامأيفتارييغتىلإاذه
ضعبلقنمتيدق.هتيفيظويفوأهيفرتلاو
.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلاىلإتادادعإلا
.كليكوعجار،تاميلعتىلعلوصحلل

ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا
تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاو
عبرأىلإتادادعإلاةمئاقبيترتمتيدق
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح.تائف

System)ماظنلا(وأApps)وأ)تاقيبطتلا
Vehicle)وأ)ةرايسلا

Personal)يصخش(.
:صيصختلامئاوقىلإلوصولل

ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلاسملا.١
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب

ةمئاقضرعلةبولطملاةئفلاسملا.٢
.ةحاتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
ماظنةشاشنمتارايخلاسملا.٤

وأةزيملاليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.اهنيكمت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملا.٥
.تادادعإلاةمئاقلل

"ماظنلا"

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
خيراتلا/تقولا

.ةعاسلاطبضبحمسي

)Language(ةغللا

ةشاشيفةمدختسملاضرعلاةغلطبضي
مادختساكلذكمتيدقو.هيفرتلاوتامولعملا
توصلاىلعفرعتلاةزيملةددحملاةغللا
.ةيتوصلاتاقيلعتلاو
فتاوهلا

زاهجوأرخآلومحمفتاهبلاصتالابحمسي
فذحوألصفلوأ،فلتخمطئاسو
.امهنميأ

Wi-Fiتاكبش

.ةحاتملاوةلصتملاWi-Fiتاكبشضرعي
4Gتانايبةمزحرفوتتملاذإ LTEةطشن

ماظنليصوتنكميسف،ةرايسلايف
ةيجراخيافياوةكبشبهيفرتلاوتامولعملا
ةطقنوألومحمزاهجةكبشلثمةرفشم
تامدخمادختسالكلذوةيلزنمليصوت
.تنرتنإلا
Wi-Fiلاصتاةطقن

.ةفلتخملاWi-Fiتازيمطبضبحمسي
ةيصوصخلا

تامولعملاةيصوصختادادعإطبضبحمسي
.هيفرتلاو
ضرعلا

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشطبضبحمسي
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تاوصألا

تامولعملاماظنتاوصأطبضبحمسي
.هيفرتلاو
"توصلا"

توصلاىلعفرعتلاتازيمطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
تالضفملا

ماظنلةلضفملاتادادعإلاطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملا
تاثيدحتلا

ليزنتةبكرمللنكمي،كلذرفاوتةلاحيف
لاصتاربعاهتيبثتوةددحملاجماربلاتاثيدحت
ضعبليزنتبماظنلاكبلاطيس.يكلسال
ققحتللرايخاًضيأدجوي.اهتيبثتوتاثيدحتلا
.ًايوديتاثيدحتلانم
سملا،تاثيدحتدوجونمًايوديققحتلل

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)مسقىلإلقتنا.)ماظنلا
Vehicle Software)تابكرملاجمارب(

عبتا.)تاثيدحتلا(Updatesسملاو
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
تاثيدحتلانمققحتلاتاوطخفلتخت
.ةبكرملابسحاهتيبثتواهليزنتو

ءانثأيعيبطلكشبةبكرملامادختسانكمي
دق،ليزنتلالامتكادرجمب.جمانربلاليزنت
ثيدحتلاتيبثتلوبقبةبلاطمكانهنوكت
ةرملايفوأةيلاتلالاعشإلاةروددنع
عضولاىلإةبكرملالقناهيفمتييتلاةيلاتلا
P)متيس،تاثيدحتلامظعملةبسنلاب.)نكرلا
ءانثأاهتدايقنكمينلوةبكرملاليطعت
لئاسرميلستبماظنلاموقيس.تيبثتلاةيلمع
تايلمعءانثأأطخلاوأحاجنلاىلإريُشت
.اهدعبوتيبثتلاوليزنتلا
ربعةبكرملاجماربتاثيدحتليزنتبلطتي
نكمييذلاو،تنرتنإلابلاصتالاريثألا
ةكبشبلاصتالالالخنمهيلإلوصولا

4G LTEتناكاذإ،ةبكرملايفةجمدملا
ريفوتمتي،رمألامزلاذإ.ةطشنوةرفاوتم
.يجراخفرطلبقنمتانايبلاططخ
ياولاصتاةطقنمادختسانكمي،ًايرايتخا
ةزهجألالاصتاةطقنلثمةنمآياف
لاصتالاةطقنوأةقفاوتملاةلومحملا
متيدق.ةماعلالاصتالاةطقنوأةيلزنملا
.اهبلومعملاتانايبلاتالدعمقيبطت
ةطقنبهيفرتلاوتامولعملاماظنليصوتل
لاصتاةطقنوأةنمآلومحمفتاهلاصتا
سملا،ةماعلاصتاةطقنوأةيلزنم

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)ياوتاكبشبةعوبتم،)ماظنلا

عبتاوةبسانملايافياوةكبشددح.ياف
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
.ليزنتلاتاعرسفلتخت
،ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
نميافياولاصتالاةطقنليعفتنكمي
لفسأ)تادادعإلا(Settingsةمئاقلالخ

Mobile Network Sharing)ةكراشم
Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
ريثألاربعجماربلاتاثيدحترفاوتىدمفلتخي
ةضرعتازيملا.ةلودلاوةبكرملابسح
هذهلوحتامولعملانمديزمل.رييغتلل
.كليكوعجار،ةزيملا
تاليضفتلا

وأليطعتبهيفرتلاوتامولعملاماظنلحمسي
.ةيفلخلايفةديدجلاتاثيدحتلاليزنتنيكمت
ةذبن

تامولعملاماظنجمانربتامولعمضرعي
.هيفرتلاو
ًايلاحةلاَعفلاتاقيبطتلا

لمعتيتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقضرعي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفًايلاح
عنصملاتادادعإىلإةدوعلا

ماظنتادادعإطبضةداعإبحمسي
.ةرايسلايفهيفرتلاوتامولعملا
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تاقيبطتلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
Android Auto

لومحمزاهجعمةرشابملعافتلابحمسي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٧٣.

Apple CarPlay

ًةرشابملعافتلاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ماظنةشاشىلعلومحملاكزاهجعم
Appleعجار.هيفرتلاوتامولعملا CarPlay
Androidو Auto/١٧٣.

تاقيبطتلا

.تامولعملاوقيبطتلاتادادعإرهظي
توصلا

.ةفلتخملاتوصلاتادادعإطبضي
خانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
ةحالملا

.ةفلتخملاةحالملاتادادعإطبضي
.١٥٢/ةحالملاماظنمادختساعجار

فتاهلا

.ةفلتخملافتاهلاتادادعإطبضي

ةرايسلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
يفلخلادعقملاريكذت

بابلاحتفدنعةلاسروةرافصرودصبحمسي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلا
ءاوهلاةدوجوخانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
مداصتلا/فشكلاةمظنأ

قئاسلاةدعاسمماظنتادادعإطبضي
.ةفلتخملا
ةمءالملاوةحارلا

.ةفلتخملاةمءالملاوةحارلاتادادعإطبضي
ةرانإلا

.ةفلتخملاةرانإلاتادادعإطبضي
ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ

.ةفلتخملابابلالفقتادادعإطبضي
دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا

.ةفلتخملادُعبنعلفقلاتادادعإطبضي
سولجلاعضو

.ةفلتخملادعقملاتادادعإطبضي

نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنلفقباذهموقيسو
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:نكرلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالل"Enter"ددح.٢
.ديكأتلا
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
ماظنلانيمأتل"نيمأتءاغلإ"وألفقسملا
ىلإةدوعللBackسملا.هنيمأتءاغلإوأ
.ةقباسلاةمئاقلا

"يصخش"

تادادعإلاطبضةمئاقلاهذهكلحيتت
اذإكلذو،مدختسملافيرعتفلملةفلتخملا
"نومدختسملا"عجار.ةزيملاهذهترفوت
نمديزمل١٤٣/ماظنلامادختسايف
.مدختسملافلمدادعإنعتامولعملا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
مسالا

رهظييذلامدختسملامساليدعتلسملا
.ةرايسلايف
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ةرايسلاباسحتامولعم

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
ملمدختسمباسح"ةقثبنمةلاسررهظتس
ةيلمعنمءاهتنالانيحل"هنمققحتلامتي
ىلعباسحلاتامولعمنمققحتلا
ينورتكلإلاديربلاباسحنمققحت.تنرتنإلا
ديربلاليعفتلكبصاخلالجسملا
.ققحتلاةيلمعلامكإلينورتكلإلا

فيرعتلافلمةروص

فلملاةروصرييغتوأرايتخالسملا
.يفيرعتلا
فيرعتلاتافلمتافّرعم

يذلافرعملاىلعةرايسلافرعتتلسملا
.هترتخا
حاتفموأ/و١ةرايسلاحاتفمسملا
.٢ةرايسلا

نعمكحتلاحاتفمةقرسوأنادقفةلاحيف
.ليكولاعجار،دُعب

Security

قيرطنعيفيرعتلاكفلمنيمأتلسملا
.PINزمر

.)معن(Yesوأ)ال(Noسملا
ةرايسلامسا

.ةرايسلامساليدعتلسملا

ةرايسلاباسح

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
فيرعتلافلمفذح

.ةرايسلانميفيرعتلافلملاةلازإلسملا
Cancelوأ)ةلازإ(Removeسملا
.)ءاغلإ(

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Made"ةرابعبدصُقي for iPod")عنُص
Made"و)iPodةزهجأل for iPhone"
ميمصتمتدقهنأ)iPhoneةزهجألعنُص(
اًصيصخلاصتاللةينورتكلإلاتاقحلملا
هنأو،يلاوتلاىلعiPhoneوأiPodةزهجأب
ءادألاريياعمةيبلتلرّوطملانماهدامتعامت
ةلوؤسمريغAppleةكرش.Appleةكرشل
ريياعملهتيبلتوأزاهجلااذهليغشتنع
ةراشإلاردجت.ةيميظنتلاريياعملاوةمالسلا
ةزهجأعمتاقحلملاهذهمادختسانأىلإ

iPodوأiPhoneءادألايفرثؤتدق
iPodوiPodوiPhone.يكلساللا classic
iPodو nanoوiPod shuffleو

iPod touchةلجسمةيراجتتامالعيه
Appleةكرشل Inc..ةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلاوةيكيرمألا

Bose

BoseوAudioPilotو
CenterpointوStudio Surroundةرابع

ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتتامالعنع
Bose Corporationةدحتملاتايالولايف

.ىرخألانادلبلاو
DTS

تاءاربنوناقنمصيخرتبعنصلامت
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولابعارتخالا
;5،974،380;5،956،674:ةيلاتلاماقرألاب

يفىرخأتاءاربىلإةفاضإلاب6،487،535
ىوتسمىلعوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
.ةقلعمىرخأولعفلاباهرادصإمتملاعلا
رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب

http://patents.dts.com.عنصُم
ةكرشنمصيخرتبجومب

DTS Licensing Limited.نملكلثمي
DTSوSymbol، & DTS،وSymbolاًعم

وةلجسمةيراجتتامالع
DTS 2.0 Channelحلاصلةيراجتةمالع

DTS، Inc.©DTS، Inc..قوقحلاعيمج
.ةظوفحم



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

١٧٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolby
ناتيراجتناتمالعامهجودزملاDزمرو
Dolbyلماعمةكرشل Laboratories.

BDA

“Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
تامالعنعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Blu-ray Disc Association.”

AVCHD

"AVCHD"راعشو"AVCHD"نعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع

Panasonic Corporation and
Sony Corporation.

AVCREC

“Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
تامالعنعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Blu-ray Disc Association.”

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

Cinavia

ةينقتمدختسيجتنملااذه:Cinaviaراعشإ"
Cinaviaريغخسنلامادختسانمدحلل

تاهويديفلاومالفألاضعبلاهبحرصملا
كلذكويراجتلامادختسالاضرغبةجتنملا
.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
ينوناقريغمادختسايأفاشتكادنعو
ةلاسرضرعمتيس،اهبحرصمريغةخسنل
.خسنلاةيلمعةعطاقممتيسوأ
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
اتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلعءالمعل

http://www.cinavia.com.ديزمبلطل
،يداعلاديربلابCinaviaنعتامولعملانم
اهيلعنودمةيديربةقاطبلاسرإءاجرب
:يلاتلاناونعلاىلإيديربلاكناونع

Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851,

San Diego, CA, 92138, USA.”

ةصاخةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي
ةكرشنمصيخرتبجومب

Verance Corporationنوناقبةيمحمو
مقربةدحتملاتايالوللعباتلاعارتخالاةءارب

عارتخالاتاءاربكلذكو7,369,677
اهرادصإمتيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألا
رشنلاوعبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاو
نمةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذه
Veranceةكرشحلاصل Corporation.

حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلاقوقح
Verance Corporation.قوقحلاعيمج

مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
".كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا

RMVB

نمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،RealNetworksصيخرت Inc..قوقح
حلاصل٢٠١٥-١٩٩٥رشنلاوعبطلا

RealNetworks، Inc..قوقحلاعيمج
.ةظوفحم

ثوتولبةينقت

Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc..ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا
Generalةكرش Motorsيأو.صيخرتلل
دوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجتتامالع
.اهيكلامىلإ

MPEG4-AVC (H.264)

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللAVCعارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
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عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"AVCويديف"(AVCرايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاAVCويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم
درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.AVCويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
نمتامولعملانمديزمىلع

MPEG LA، L.L.Cعقوملاعجار
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللVC-1عارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"VC-1ويديف"(VC-1رايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاVC-1ويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم
درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.AVCويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
نمتامولعملانمديزمىلع

MPEG LA، L.L.Cعقوملاعجار
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

MPEG4-يرصب

ةليسويأبجتنملااذهمادختسارظحي
الإيرصبلاMPEG-4سايقمعمىشامتت
طاشنلاضرغبومدختسمقيرطنع
.يراجتلاريغويصخشلا

MP3

يف٣ةقبطلانمتوصلازيمرتةينقت
MPEGةطساوبةصخرمFraunhofer IIS

.Thomsonو

WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
ىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنمصيخرت

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
ّعنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالاوأ

175 Terence Matthews Crescent،
Kanata، Ontario، Canada K2M 1W8

(licensing@qnx.com).

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا

يئاهنلامدختسملاطورش

)تانايبلا(ةطيرخلاتانايبةدعاقريفوتمتي
سيلوطقفيلخادلايصخشلاكمادختسال
رشنلاقوقحبةيمحميهو.اهعيبةداعإل
صيخرتةيقافتا"(طورشللعضختو،فيلأتلاو
ةيلاتلاماكحألاو)هذه"يئاهنلامدختسملا
ةكرشكلذكو،اهيلعَتقفاويتلاو

HERE North America، LLC
)"HERE"(اهيصّخرمو)كلذيفامب
.ىرخأةهجنم)مهيدرومومهيصّخرم
ماكحألاوطورشلا

ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
سيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجتريغو
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأنم
ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
مدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،تانايبلاهذهنمءزجيأخاسنتسا
وأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعتوأ،هخسن
هذهلقنكلزوجيالامك.هتسدنهسكع
،لاكشألانملكشيأباهعيزوتوأتانايبلا
هبحمستيذلاردقلابالإ،ضرغيألو
تانايبلالقنكلزوجيامك.ةيمازلإلانيناوقلا
مئادساسأىلعاهلةعباتلاداوملاعيمجو
دعبوخسنيأبكظافتحامدعةطيرش
ةيقافتاطورشىلعيقلتملاةقفاوم
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.كيدينيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرت
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال
ىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
ةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلاوحنلا
.ةيعرف
تادييقتلا

هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمُظنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
تاقيبطتلاوأمُظنلاوأتاجتنملاكلتةردق
ديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
تايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأاهعقوم
عالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملاهيجوت
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإماظنب
دوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
،رصحلااللاثملاليبسىلع،عمةقالع
ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلافتاوهلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
قلُطيامكوأةيصخشلاةيمقرلا
.)PDA(اهيلع

ريذحت

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
اًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ببسبوأةريغتملافورظللوأتقولارورمل
عمجةعيبطو،مَدختسملاردصملاةعيبط
دقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلاتانايبلا
.ةحيحصريغجئاتنىلإيدؤي

تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
تاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
ةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنمةصخرملا
يأ)اهودروموتاكرشلاكلتلبِقنم
ءاوس،عونيأنممعازموأتانامض
وأنوناقلامادختسابأشنت،ًاينمضوأةحارص
اللاثملاليبسىلعنمضتيامب،هفالخ
وألامكلاوأةدوجلاوأىوتحملا،رصحلا
ضرغلةمءالملاوأةيقوثوملاوأةءافكلا
جئاتنلاوأمادختسالاوأةدئافلاوأنيعم
فقوتمدعوأ،تامولعملاهذهنعةمجانلا
.ءاطخألانمامهولخوأمداخلاوأتانايبلا
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(BOSCHيلختو"اهنمضتت
اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأًاينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
ةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو،ةيضرُملا
لثمتالامك.نيعمضرغلةمئالملاو
وأًةباتكةررحملاوأةيهفشلاحئاصنلا
وأ(BOSCHلبِقنمةمدقملاتامولعملا
وأاهلبقنمةصخرملاتاكرشلانميأ
)نييجراخلانيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمع

نميأىلعدامتعالابًالوخمتسلو،ًانامض
اذهدُعي.تامولعملاوأتاراعشإلاهذه
اًطرشتانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلا
.ةيقافتالاهذهيفًايساسأ
ةيلوؤسملاءالخإ

اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
وأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي
يتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم،رارضأ
وأتانايبلاهذهمادختسانعأشنتدق
حابرألايفرئاسخةيأدوجونعوأ؛اهتزايح
ةيأوأتارخدملاوأدوقعلاوأتاداريإلاوأ
رارضألاكلتتناكءاوس،ىرخأرارضأ
وأةصاخوأةيضرع،ةرشابمريغوأةرشابم
وأتانايبلاهذهلكمادختسانعأشنتةيعبت
للخيأنعوأ،اهمادختساىلعكتردقمدع
،طورشلاوأماكحألاهذهلقرخوأاهيف
دقعلايفةمربملاتاءارجإلادحأيفءاوس
ساسأىلعةمئاقلاوأأطخلابةدراولاوأ
HEREةكرشراطخإمتولىتح،نامضلا
هذهلثمعوقولامتحالاهيصخرموأ
لودلاضعبنأىلإريشنو.رارضألا
ضعببحمستالنادلبلاوميلاقألاو
دقامم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالا
دراولاءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتي
.كيلعهالعأ
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تارداصلاىلعةباقرلا

نم-ءزجيأريدصتمدعىلعقفاوتكنإ
يأوأكيلإةمدقملاتانايبلانم-ناكميأ
ريدصتلانيناوقبجومبالإاهنمرشابمجتنم
صيخارتلاعيمجعمو،هحئاولوهدعاوقو
لمجم.كلذبجومبةبولطملاتاقفاوملاو
ماكحألاوطورشلاهذهلكشت:ةيقافتالا
HEREةكرشنيباميفقافتالالمجم

كلذيفامب،اهوصخرمكلذيفلخديو(
قلعتياميف،كنيبو)مهودرومومهوصّخرم
يفواهلحملحتو،هلحمروكذملاعوضوملاب
ةيهفشلاوأةبوتكملاتاقافتالاعيمجاهلمجم

اذهبقلعتياميفاننيباميفاًقبسمةمربملا
.عوضوملا
يراسلانوناقلا

هالعأةدراولاماكحألاوطورشلاعضخت
)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأضراعتل
يلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملاممألا
.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو،عئاضبلل
ةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوتكنإ
تابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"ةيالول
تانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاوتاعزانملاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإةمدقملا
نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا

ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ

تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةٰملسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
اهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
راعشإ"قيرطنع،ءاضتقالابسح
اًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا"مادختسالا
:راعشإلااذهل

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا

:ناونعلا
425 West Randolph Street،

Chicago، IL 60606.

ىلعيراجتدنبةباثمبتانايبلاهذهربتعت
ماظننم2.101ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2015 HERE North America، LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
وأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
لوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلاةلاكولا
،انهةمدقملاةمالعلامادختساليلارديف
راطخإمهركذقبساممٍيأىلعبجيف

HERE North America, LLCلبق
وأةيفاضإقوقحيأىلعلوصحلليعسلا
.تانايبلاهذهيفةليدب

Unicode

©رشنلاوعبطلاقوقح 1991-2015
Unicode، Inc..قوقحلاعيمج

طورشبجومبعيزوتلامتي.ةظوفحم
يفةدراولامادختسالا

http://www.unicode.org/
copyright.html.
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١٨٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

Free Type Project

عبطلاقوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
©رشنلاو عورشمبةصاخلا2015

FreeType)http://www.freetype.org(.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج

ردصملاحوتفمجمانرب

صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو

QNX

قوقحنمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
©ةكرشلرشنلاوعبطلا 2008-2015،

QNX Software Systems.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا

،2015رشنلاوعبطلاقوقح
Software Systems GmbH & Co. KG.

.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
جمانربىلع)"جتنملا"(
)Runtime Configuration No. 505962;
"Software"(وأةطساوبهعيزوتمتييذلا
)"ّعنصملا"جتنملاعنصمنعًةباين
نمصيخرتبجومب

Software Systems Co. ("QSSC").الو
نمضجمانربلامادختساىوسكلقحي
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبوجتنملا

كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.ّعنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلعّعنصملاوأنوناقلاصنيملام
ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
عيمجبنوصخرملاوQSSCةكرشظفتحت
يفًةحارصةحونمملاريغC31+قوقحلا
قوقحلالكبظفتحتامك،ةقيثولاهذه
،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاوباقلألاو
ملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذيفامب
قحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلاصني
كفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإكل
وأكفلىرخأةلواحميأوأمدهوأعيمجت
لامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنهسكع
)١(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانمةيقاقتشا
تاراعشإليدبتوأةيطغتوأةلازإمدع
ةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاوةيكلملا

نامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلايف
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمجنأ
وأجتنملاريدصتمدع)٢(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا
،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
نوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلااهل
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا

ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
تاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
هلةعباتةهجيأوأعنصملانمةمدقم
متي،ةيقافتالاهذهيفدروامنعفلتخت
ةكرشعبتتالوةيدرفةروصباهميدقت

QSSC،وأاهلةعباتةكرشيأوأ
يأةيلوؤسملمحتتتنأو.نيصخرملا
جمانربللكمادختسابةطبترمةرطاخم
.ةيقافتالاهذهبجومب
يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
اهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
كتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأوأ
ررضببسبءاوس،لاوحألانملاحيأب
)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلعبقاعي
ببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسبرارضأوأ
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلتيأ
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
نعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملاليبس
لمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمسدقف
تايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإوأ
راطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأةيراجت
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرش
.تايفلتلاهذهصوصخبةصخرم
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٤

Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp..يفةلجسم
ةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارببتكم
نوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
مساتحتىرخأقطانميفكلذكةلجسم

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
يفةيراجتلاةمالعلاتافصاومتابلطتم
نكميةلجسملاةيراجتلاةمالعلا
عقوملاىلعاهتفرعم

http://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

مدختسملاراعشإ

ةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
ةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذهيف
هذهيكلاملةكولممتامالعيهةيراجت
هذهمادختسانمضتيالو.تاكرشلا
وأةلافكيأجتنملااذهيفتامالعلا
.تاكرشلاهذهبناجنمقيدصتوأةقفاوم
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١٨٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلاحيتافم
خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
١٨٥....................خانملاب
يفلخلامكحتلاماظن

١٨٩....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٩٠.................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
١٩٠....باكرلاةروصقمءاوهرتلف
١٩٠.....................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن

خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١
قئاسلل
٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
ةحورملايفمكحتلا.٤
عيقصلاةلازإ.٥
بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

بكارلا
٧.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(

ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨
يفلخلاجاجزلا
ةقاطلارز.٩
ءاوهلاريودتةداعإ.١٠
١١.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٦

خانملابمكحتلاةشاش

نملكىدلةرارحلاةجردتادادعإ.١
قئاسلاوبكارلا
ةحورملايفمكحتلا.٢
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٣

قئاسلاوبكارلانملك
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.٩

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSyncوبكارلاوقئاسلانماًلكىدل
ةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
رزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا

climate)ةشاشبقيبطتلاةحوليف)خانملا
ءارجإنكميمثنمو.خانملابمكحتلا
خانملابمكحتلاماظنةحفصيفرايتخالا
.ةضورعملا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

لکشبخانملايفمکحتلاةلاحةشاشرھظت
خانملايفمکحتلارصانعطبضدنعزجوم
.طسوألالوسنوكلابةدوجوملا

يكيتاموتوألاليغشتلا

فئاظولايفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةعبرألا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
ءاوهلاليصوتعضو.
ءاوهلافييكت.
ءاوهلاريودتةداعإ.
ليلداذهف،AUTOحابصمرشؤمةءاضإدنع
.ًايكيتاموتوألمعتةعبرألافئاظولانأىلع
رهظيسوًايوديةفيظولكطبضنكمي
ءاغلإىلإاذهيدؤيسو.ددحملادادعإلا
ئفطنيسولماكلايكيتاموتوألاليغشتلا
متيمليتلافئاظولا.AUTOرشؤمحابصم
ًايكيتاموتوأاهبمكحتلارمتسيسًايودياهطبض
حابصمةءاضإمدعنممغرلاىلع
.AUTOرشؤم

:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول
.AUTOىلعطغضا.١

.قئاسللوبكارللةرارحلاةجردّنيع.٢
دادعإبأدبا،مئالملادادعإلاىلإلوصولل
ةيوئم٢٢ةجردىلعةرارحلاةجرد
ىتحماظنلاكرتاو،)تياهنرهف٧٢(
ةجردطبضا،كلذدعبو.هلمعمظتني
ىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمئالملضفأ
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١٨٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأًايكيتاموتوأ
مكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
رايتخال@ىلعطغضا.ًايكيتاموتوأهب
ةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودتةداعإ
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأ
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
اهركذدراولا"تاسجملا"عجار.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحال

يوديلاليغشتلا

O:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
فاقيإدنع.خانملايفمكحتلاماظنليغشت
ءاوهلالوخدعنممتيس،ماظنلاليغشت
،ماظنلاليغشتدنع.ةرايسلاىلإيجراخلا
،ضبقملاريودتوأرزيأىلعطغضلاوأ
متيمثخانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس
.يلاحلادادعإلابسحءاوهلاليصوت

يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
ليغشتفاقيإلضبقملاطغضا.ةحورملا
.ةحورملا

ةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإ
نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا
وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
ىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
.هضفخوأبكارلاوأقئاسلا

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
ءاوهلافييكتوبكارلابناجةرارحةجرد
ترفوتاذإ،قئاسلابناجدادعإعمفلخلاب
SYNCرشؤمحابصمءيضيس.ةزيملاهذه
ةجردتادادعإطبضمتيامدنع.)ةنمازم(
،فلخلابءاوهلافييكتوأبكارلاةرارح
.)ةنمازم(SYNCرشؤمحابصمئفطني
بكارللةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت
اهعفردنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأ
.اهضفخوأ
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتارييغتل-وأ]وأ\وأYىلع
رزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدت
.ددحملاعضولا
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\
ضعبهيجوتمتي.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
جاجزلاجراخمويمامألاجاجزلاوحنءاوهلا
.يبناجلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةيضرأجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلا

ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ةيوهتوةيضرألاويمامألاجاجزلاجراخم
رابجإبًايئاقلتماظنلاموقي.ةيبناجلاذفاونلا
ةبكرملاىلإلوخدلاىلعيجراخلاءاوهلا
برتقتملامءاوهلافييكتطغاضليغشتو
.دمجتلاةجردنمةيجراخلاةرارحلاةجرد

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
ةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنملقأ
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٩٠/ءاوهلاذفانمعجار
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٨

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
دنعءاوهلافييكتطغاضلمعياًضيأو
.عضولااذهطيشنت

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
يفبابضلاليزملمعفقوتي.ليغشتلا
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإةلاح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

هيبنت
مسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
دقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتلداح
ىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلاقحلي
نامضيطغينلو.يفلخلاجاجزلا
جاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكتةبكرملا
مادختسابلخادلانميفلخلا
.ةداحماسجأ

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
طغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
ةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرزىلع
.٢٨/نيخستللةلباقلاايارملاعجار.ةيفلخلا
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت

دق،دُعبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي
ليزملمعيدق.دُعبنعةبكرملاليغشت
دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفو
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دُعبنعليغشتلا
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا

ةبكرملاتناكاذإ.دُعبنعليغشتلاءدب
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
وجلاناكاذإدُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
حابصملاءيضيالدق.جراخلايفًادراب
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلعرشؤملا

تاسجملا

يفدوجوملايسمشلارعشتسملالمعي
ةزهجأةحولطسوعيقصلاةلازإةكبش
.ةيسمشلاةرارحلاةبقارمىلعتاسايقلا
يسمشلارعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو
.ةحيحصةروصبماظنلالمعينلفالإو
ةرارحلاةجردلرعشتسماًضيأدجويامك
اذهموقيو.ةيمامألاةكبشلافلخةيجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردةءارقبرعشتسملا
ةجردىلعظافحلاىلعدعاسيويجراخلا
ثدحتنأنكميو.ةبكرملالخادةرارحلا
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ةرارحلاةجردلةحيحصريغةءارق
ةرايسلاةمدقمةيطغتةلاحيفةضورعملا
.ءاطغيأب
تامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ىلعظافحللتارعشتسملاهذهنم
ةجردطبضقيرطنعةحيرملاتادادعإلا
عضووةحورملاةعرسوجرخملاةرارح
لسرينأًاضيأماظنللنكمي.ءاوهلاليصوت
ةعشألهجاوملاةبكرملابناجلدربأًءاوه
ريودتعضومادختسانكميامك.سمشلا
تاجردىلعظافحللةجاحلابسحءاوهلا
.ةدرابلاجرخملاةرارح
قحاللاخفنلاةزيم

ةحورملالظتدقف،ةنيعمفورظلظيف
ةدعاهفاقيإواهليغشتمتيدقوأليغشتلاديق
.اهلفقوةبكرملاليغشتفاقيإدعبتارم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
ماظننوكيس،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاخانملابمكحتلا
لوسنوكلايفنيزختلانميفلخلا
ءاوهلافييكتتادادعإطبضنكمي.يزكرملا
.ماظنلااذهبفلخلاب

ةحورملايفمكحتلا.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
Air(عضو.٣ Delivery Mode Control(

)ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلارز(
٤.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(
تناكاذإ(ةيفلخلادعاقملاةئفدت.٥

)ةدوجوم

فلخلابخانملاةشاشبمكحتلارصانع

ةيفلخلاةرارحلاةجردضرعةدحو.١
ةحورملايفمكحتلا.٢
)ةرارحلاتاجردةنمازم(ةنمازم.٣
فلخلانممكحتلاعنم.٤
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٥
٦.Auto)يفلخلايكيتاموتوألاليغشتلا(
فاقيإ/ليغشت.٧
ماظنةرارحةجرديفمكحتلا.٨

يفلخلاخانملا
يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)متييكطغضا:)يكيتاموتوأ
يفمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا
AUTOرشؤملارهظي.ًايئاقلتءاوهلاليصوت
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طبضةلاحيف.ضرعلاةشاشب)يئاقلت(
ةحورملاةعرسوأءاوهلاليصوتعضو
ليغشتلاةيلمعءاغلإىلإكلذيدؤيس،ًايودي
.لماكلايكيتاموتوألا
يوديلاليغشتلا

براقعهاجتايفضبقملاردأ:[
ةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلا
ذفانمىلإءاوهلاقفدتليلقتوأةدايزل
.ةيفلخلاةحوللا
ضبقملاردأ:ةرارحلاةجردليغشترصانع
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتايف
ةرارحةجردطبضلةعاسلابراقع
.يفلخلابكارلا
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
يدؤي.بولطملاءاوهلاليصوتعضوديدحتل
نكامأيفءاوهلاقفدتهاجتارييغتىلإاذه
.ةيفلخلاسولجلا

ىلإءاوهلاليصوتعضوديدحتةلاحيف
ةعرسرشؤمريغتيسف،ةيفلخلاةيضرألا
ريغتتنلنكلوطبضلادنعةيفلخلاةحورملا
.ةيضرألاىلإةهجوملاقفدتملاءاوهلاةيمك
.ماظنلليعيبطلاليغشتلاوهاذه

M:ليغشتلهيلعطغضا،زيهجتلاةلاحيف
نميفلخلادعقملاناخسوأقئاسلابناج
ضفخلىرخأةرمطغضا.بكارلابناج
ىوتسمرشؤملاءاوضأرهظت.ةرارحلاةجرد
.ةطشنلاةرارحلا

ءاوهلاذفانم
ىلعىطسولاوةيبناجلاءاوهلاجراخمطبضل
يفقلزنملاحاتفممدختسا،تادادعلاةحول
ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلجرخملازكرم
.ءاوهلاقفدتقالغإيفةبغرلادنعكلذكو
باكرلاةقطنميفةيولعجراخمدجوتدق
.ةجاحلادنعاهطبضكنكمي:ةيفلخلا
ىتمةحوتفمجراخملاةفاكءاقبىلعظفاح
ءادألضفأىلعلوصحللًانكممكلذناك
.ماظنلل

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
لخادءاوهلاقفدتقوعتدقيتلاو
.ةبكرملا
كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.

صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا
نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.

كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي

ةفاكلفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمدعاقملا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

ءانثأىرخأةرمبابضلانّوكتةلاحيف.
ةرارحةجردعم\وأYعضورايتخا
مقف،ةرايسلاءاجرأةفاكيفةلدتعم
بابضلاليلقتلءاوهلافيكمليغشتب
.يمامألاجاجزلاىلعنوكتملا

ةنايصلا

باكرلاةروصقمءاوهرتلف
ةبرتألانمباكرلاةروصقمءاوهرتلفللقي
اهلمحييتلاىرخألاتاّجيهملاوعلطلارابغو
ىلإبوحسملايجراخلاءاوهلانمءاوهلا
يفرتلفلااذهنوكيسو.ةبكرملالخاد
لودجعجار.ةيرودةفصبلادبتساللةجاح
.٣٣٥/ةنايصلا

خانملايفمكحتلاماظنمادختسابيصونال
وأهايملالخدتدقف.ءاوهلارتلفبيكرتنود
يفببستتوماظنلاىلإىرخألابئاوشلا
اًمودمق،مثنمو.ءاضوضوأبرستثودح
.ميدقلارتلفلاةلازإدنعديدجرتلفبيكرتب
،رتلفلالادبتسالوحتامولعملانمديزمل
.كليكوعجار

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
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لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

١٩٣............دوقولاكالهتسا
١٩٣.....ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
١٩٤..............ةيئاقولاةدايقلا
١٩٤...........ةبكرملايفمكحتلا
١٩٤....................لمارفلا
١٩٥.....................هيجوتلا
١٩٥.......قيرطلاجراخدادرتسالا
١٩٦................ةرطيسلادقف
١٩٦..........قرطلاجراخةدايقلا
٢٠٠.......ةللبمقرطىلعةدايقلا
٢٠١........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
٢٠١............ءاتشلايفةدايقلا
٢٠٢............ةبكرملاتقلعاذإ
٢٠٣.........ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
٢٠٦......ةديدجلاةرايسلاضيورت
٢٠٧..............لاعشإلاعاضوأ
٢٠٨..........كرحملاليغشتءدب
٢٠٩............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
٢١٠...........)RAP(ةنزتخملا
٢١٠......نكرلاعضوىلإلاقتنالا
٢١٢....نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢١٢..................لاعتشالل

٢١٢..........ةلاعفلادوقولاةرادإ
٢١٢................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢١٣.............كرحملاتاثاعبنا
٢١٣....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢١٣.....يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢١٦...............يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
٢١٧....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
٢١٨......ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
عناملالمارفلاماظن

٢١٨...........)ABS(قالغنالل
٢١٨.......يئابرهكلانكرلالمارف
٢٢٠..............لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
٢٢٠..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٢٠........تابثلايفينورتكلإلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا

٢٢٢.........)HDC(تاعفترملا
٢٢٢.........ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
٢٢٤................ةعرسلاتبثم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٢٦...................)مدقتم(

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٣٥.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٣٧....................فلخلل
ةيؤرلااريماك
٢٣٧............)RVC(ةيفلخلا
٢٣٧........ةيطيحملاةيؤرلاماظن

Park Assist)دعاسم
٢٤٠....................)نكرلا
ضراعتملارورملاهيبنتماظن
٢٤١...........)RCTA(يفلخلا
٢٤٢......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٤٢....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢٤٤............)AEB(ةيئاقلتلا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٤٦.............)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاريذحت
٢٤٨...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت
٢٤٨..............)LCA(ريسلا

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
)راسملاىلعءاقبلا
٢٥٠.................)رارمتسا(

دوقولا
٢٥٢.............ايلعلاةئفلادوقو
٢٥٢...........هبىصوملادوقولا
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٢٥٢.....همادختساعونمملادوقولا
٢٥٣..............دوقولاتافاضإ
٢٥٣.................نازخلاءلم
٢٥٤....ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٥٥....بحسلانعةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٥٥....................رطقلا
٢٥٨..............ةروطقمبحس
٢٦٠......ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٦٣..........)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٦٤....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم

يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
دنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
.ةدايقلا
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
نوكتالامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانه

مكحتلارظنا،يعابرلاعفدلاتابكرمىلع.
.٢٢٢/ةدايقلاعضوب
مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.

.ئداهوحنىلععراستلاب
بنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.

.ئجافملافقوتلاتالاح
ؤطابتلاةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.

.ةليوطتارتفل
فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.

مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ
.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.
مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.

TPC(راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن

.مجحلانمبرقلابتاراطإلا
.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.

ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
ّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
كينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
ةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلاىلع
.ةدايقلاىلعكهابتنازكرو
ةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا
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عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا
ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلالبق
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}

قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٤٨/نامألاةمزحأرظنا
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا
.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

لمارفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا

ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلاعابرأ
/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
يهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم)ةعاس
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكتدقةفاسم
رابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلانأشب
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
مقف،ةبكرملاةدايقءانثأكرحملافقوتاذإو
طغضلانودبيعيبطلكشبةلمرفلاب
ىلإكلذيدؤيدقف.لمارفلاىلعلصاوتملا
ةساودلاىلعطغضللةبولطملاةوقلاةدايز
نوكتسف،كرحملافقوتاذإهنأامك.لفسأل
نلنكل؛ةيئابرهكلمارفةدعاسمكانه
درجمبو.لمارفلامادختسادنعالإمدختُست
قرغتسيدقفيئابرهكلادعاسملامادختسا
نمنوكيفوسوفقوتلللوطأًاتقورمألا
ىلعطغضتنأربكألكشببعصلا
.ةساودلا
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هيجوتلا

هيبنت
ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
تابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألاوأ
خوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك
لثمىرخأءايشأقوفةدايقلادنعرذحلا
فلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلالصاوف
نوكيالةبكرملامادختساءوسنعجتانلا
.ةبكرملانامضبالومشم

دوقملابيئابرهكلامكحتلا

يئابرهكمكحتماظنبةدوزمةرايسلا
بولطملادهجلاليلقتىلعلمعيدوقملاب
لئاسىلعيوتحتالاهنكل.ةرايسلاهيجوتل
ةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلا
.ةيرودلا
ماظنلايفللخلةرايسلاتضرعتاذإ
رمألابلطتيدقف،يئابرهكلاهيجوتلاتدقفو
اًضيأمتيدق.هيجوتلايفربكأدهجلذب
هيجوتلايفةدعاسملاماظنليلقت
ردقبةدايقلاةلجعةرادإبتمقاذإيئابرهكلا
عضوملااذهيفاهتبثتورودتنأنكميام
.نمزلانمةليوطةرتفلةوقب
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

.ةلمرفلاءانثأةبكرملا

قيرطلاجراخدادرتسالا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح
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ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا
ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣

.قيرطلاىلع

ةرطيسلادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا
.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.
ببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
ةوقدقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالا
دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.

تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا
بولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
قيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتبيئاقو
فورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلاذاختا
تافاسملةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلا
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوط
.تاقالزناثدحتنأنكمي
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا

،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.
دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
ةفاسملاديزتدق.سقطلافورظل
ىلعةرطيسلارثأتتوفقوتللةبولطملا
لعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
وأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملا
ملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغ
لثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإهابتنالا
وأجلثلاوأءاملانمةيفاكةيمكدوجو
يفكيامبقيرطلاىلعمكارتملاديلجلا
ةعرسلاءاطبإبمقو،ًاعمالحطسلالعجل
.كوكشيأكيدلتناكاذإ
ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.

ضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
ىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملاةعرس
يأببستتنأنكمي.ىندألاسرتلا
.تاراطإلاقالزنايفةئجافمتاريغت
يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عفدلاماظنتارايسعيمجمادختسانكمي
جراخةدايقلل)AWD(تالجعلاعيمجب
ريغتارايسلاةدايقمتتالأبجي.قرطلا
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبةزهجملا
ماظنتاراطإبةزهجملاريغتارايسلاو

ماظنتاراطإبوأ)AT(تاقرطلالكلريسلا
ىلع)OOR(اهيلعوقرطلاجراخةدايقلا
ٍوتسمحطسىلعلب،ةرعولاقرطلا
ةعنصملاةكرشلابلاصتالل.كسامتمو
تامولعملانمديزمىلعلوصحللتاراطإلل
ليلدعجار،ةيلصألاتادعملاتاراطإنأشب
.نامضلا
ةدايقلاحاتفموهةبكرملايفمكحتلانإ
قرطلالضفأو.ةرعولاقرطلايفةحجانلا
يفمكحتلاوهةبكرملايفمكحتلل
.ةعرسلا

ريذحت}

يدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
هاجتايفةعيرسلاتارييغتلاوضافتنالا
نمةلوهسبكعافدناىلإةدايقلا
دقفىلإاذهيدؤينأنكميو.كعضوم
كيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحومكحتلا
ةمزحأطبرباكرلاىلعكلذكو
.اًمئادنامألا

قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا
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تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.

عيمجبعفدلاماظنتارايسبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجعلا
،يلفسلالكيهلاتايقاوعيمجنأنمدكأت.

.حيحصلكشبةلصتم،تدجُونإ
يتلاةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.

.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنت
يضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزلاذإ
.ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلاّدصم
للقتيمامأرليوبسانودبةدايقلا،نكلو
.دوقولاةيداصتقا

هيبنت
ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ةبكرملاءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
دقو.ةرعوضرأىلعةدايقلادنع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بيصتوأةرياطتملاءايشألاكبيصت
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف.باكرلا
.ماكحإب
ةلومحلاةقطنميفةلومحلابظفتحا.

ةضفخنمومامألايفنوكتنأىلع
لقثأنوكتنأيغبني.ناكمإلاردق
مامأ،ةيضرألاىلعءايشألا
.يفلخلاروحملا
ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.

،ةبكرملالقثزكرمعفرىلعفقسلا
دقو.بالقناللةضرعرثكأاهلعجيامم
اذإةتيمموأةريطخةباصإلضرعتت
ةليقثلالامحألاعض.ةبكرملاتبلقنا
ىلعسيلو،ةلومحلاةقطنميف
.فقسلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت
/٢٠٣.

ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت
لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.

ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢١٢/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}

ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
ىلعاًدوعصةدايقللنكميو.ةبكرم
.ةبكرملالطعتيفببستتنأتاعفترملا
دقفتاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببست
بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت
وأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
ىلعةبكرملادقتال،مثنمو.ةافولل
.تاعفترملا

بجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدشمييقت
نمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
ىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف،كمامأ
.ةدايقلاةعباتملبقعفترملا
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:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا

ريذحت}

عفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
دقف.مداصتعوقويفةيلاعةعرسب
وأفرجوأةفاحوأةيواهكانهنوكت
ةباصإلضرعتتدقو.ىرخأةبكرمىتح
ةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأةغلاب
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ،عفترم

ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل
فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.

قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
ثيح.)دياحملا(Nعضولايفسورتلا
لمارفلاةرارحةجردعفترتنأنكمي
دقفهيلعبترتياممةطرفمةروصب
.ةرطيسلا

ظفاحف،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
وحنةميقتسمةروصبةبكرملاهجوتىلع
ىلعةدايقلابجي،مثنمو.لفسألا
عملمعيسكرحملانألةضفخنمةعرس
دعاسيسوةبكرملاةكرحءاطبإللمارفلا
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملاءاقبإىلع

ريذحت}

لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
نأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
كضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذببسي
طغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغوأتنأ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلاىلع
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس

ىلإةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.
ةدايقلايقلت.عفترملاىلعنمجرحدتلا
تالجعلاىلعنزولانمديزمبردحنمربع
ببستيدقامم،عفترملالفسألةهجاوملا
وأعفترملالفسأوحنةبكرملاقالزنايف
.اهبالقنا
عاقبلاوأتتفملاىصحلاببستيدق.

قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأةينيطلا
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
لكشبةرايسلاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ
امبروامءيشبمدطصتدقف،يبناج
.بلقنت

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
تطقساذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
ضفخنموأدودخأيفةبكرملاتالجع
ةبكرملاليمتدقف،هيلعنملوزنلادنع
.ربكأةجردب
دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.

،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
يفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
عنموميقتسمطخيفةبكرملاهيجوت
.يبناجلاقالزنالا
:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب
دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢

.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
ريرحتبمقو،)عوجرلا(Rعضولاىلإ
ةروصبكجاردأدعو،نكرلالمارف
.لفسأىلإًالوزنةميقتسم

اذإ.ةبكرملابةرادتسالالواحتنأكايإ.
ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
يفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملابالقنا
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،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.
.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف

دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.
اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
.بسحفلمارفلا
فلخلاىلإةبكرملاجرحدتتنأنكمي.

.ةرطيسلادقفهيلعبترتياممةعرسب
دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
،)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو،نكرلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإو
.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا

ريذحت}

نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
يف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
ىلعلاحلاوهامك،ةوخرلالامرلا
تاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلاوأئطاوشلا
ىلعاذهرثؤيو.لامرلايفزرغللةضرع
ةعرسبدُق.لمارفلاوعراستلاوهيجوتلا
ةداحلاتافاطعنالابنجتوةضفخنم
.ةئجافملاتاروانملاو
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
ىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاوجولثلا

ريذحت}

تاريحبلاىلعةرطخةدايقلانوكتدق
لاوحأنيابتت.ةدمجتملاراهنألاوكربلاو
عقتنأنكميو،ةريبكةروصبديلجلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تنأكضرعيامم؛ديلجلالالخةبكرملا
ىلعةبكرملادُق.قرغلارطخلباكرلاو
.طقفةنمآلاحطسألا

هايملايفةدايقلا

ريذحت}

هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت

ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
نكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
لالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلادقف
.ةعفدنملاهايملا

هيبنت
تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ئطبباهلالخةدايقلاكنكميف
ببسيوكرحملاىلإءاملالخديدقربكألا
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ةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
لاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأرمغ
نمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلاءانثأ
مداعلابوبنأناكاذإكرحملاليغشت
،هايملالالخةدايقلادنع.ءاملاباًرومغم
دادزتدق،لمارفلالالتبادنعهنأركذت
قرطىلعةدايقلارظنا.ةلمرفلاةفاسم
.٢٠٠/ةللبم

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

قلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
لفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملالكيهب
تامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملاءاطغ
.قيرحعالدنابرطخىلإ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
دقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
لمارفلاءاستكايفداوملاهذهببستت
.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطب
قيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينبصحفا
دكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاوتالجعلاو
طوطخصحفاو،تايفلتدوجومدعنم
دوجومدعنمدكأتللديربتلاماظنودوقولا
.برستيأ
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجرظنا.ةرركتملاةنايصلا

٣٣٥.

ةللبمقرطىلعةدايقلا
ةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
ةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلايف
فقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلايلاتلابو
ةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاو
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأ
وأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلاهايملا

ريذحت}

عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا
كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
تاراطإتحتءاملامكارتينأنكميو
وهو.لعفلابءاملاقوفريستثيحبةبكرملا
ًالتبمقيرطلاناكاذإثدحينأنكميام
.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلاب
ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ
قيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
.ًادوجومريغوأًاليلق
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
صوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
سقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليامبطر
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٩٩/تاراطإ
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.
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عيمجبعفدلاماظنعضوطيشنتبمق.

عضوبمكحتلارظنا.)AWD(تالجعلا
.٢٢٢/ةدايقلا

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
.تابيرستدوجومدعنمققحتلل
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}

ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

ريذحت}

لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
طبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
فاقيإعضوىلعلاعشإلاحاتفم
ىلإاذهيدؤينأنكمي.ليغشتلا
يفةدعاسملانادقفولمارفلانيخست
ليغشتىلعًامئادصرحا.هيجوتلا
دحأىلعةبكرملاقيشعتوكرحملا
.ةبسانملاسورتلا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا
؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.

اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
وأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
تاءارجإلاذاختابمقو)رورملاعونمم
.ةبسانملا
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.

)AWD(.ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/
/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو٢٢٢
٢١٧.

ءاتشلايفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

هيبنت
قاحلإّبنجتةيغبوةدايقلابءدبلالبق
ُمق،لمارفلاتانّوكموتالجعلابررضلا
لخادنمديلجلاوجلثلاةلازإباًمئاد
.ةبكرملاتحتوتالجعلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
رذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
لتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأ
)تياهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنع
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع
دنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
ةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألالوطه
.قرطلا
:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلا
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قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.

)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
ىلعطغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
لاحلاهيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلا
لمارفلاماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلع
.٢١٨/)ABS(قالغناللعناملا
يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.

نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلعريسلا
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.

)AWD(ماظنـبةدوزملاتابكرمللAWD.
عفدلاتابكرمـلديلجلا/جلثلاعضوددح
مكحتلاعجار.طقف)FWD(يمامألا
و٢٢٢/ةدايقلاعضوب
.٢١٧/تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.
.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}

مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
يعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو
.توملاوأ
:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.

.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو
)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.

هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.

طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢١٣/كرحملاتاثاعبنا

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ىلعظافحلايفًاضيأةكرحلادعاست
.ءفدلابساسحإلا
ضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
كرحملاليغشتدنعف،لوصوللتقولا
لمعيىتحدوقولاةساودىلعًاليلقطغضا
.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسبكرحملا
ةيراطبلانحشىلعظافحلايفكلذدعاسي
تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإل
مق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
ىلعظافحللنكممردقلقأبكلذءارجإب
.دوقولا

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
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ريذحت}

لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
نورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
امم،ةبكرملانخستنأنكمي.ةباصإلل
وأكرحملاةريجحلاعتشايفببستي
لقأبتالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيف
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرس
.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦

،)AWD(يعابرلاعفدلاماظنىلإةبسنلاب
عجار.AWDعضووأ"ةرعولاقرطلا"ددح
و٢٢٢/ةدايقلاعضوبمكحتلا
.٢١٧/تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
فقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ًابايإوًاباهذلقتنا.بحسماظنيأليغشت
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
دنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
تالجعلاناروددنع.ةكرحلالقانقيشعت
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو

كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملاتناكاذإ.اهبحسىلإجاتحتدقف
ةبكرملقنعجارف،بحسلاىلإجاتحت
.٣٢٣/ةلطعم

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةرايسلاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
هلمحاهنكمييذلانزولاناحضوي
قصلمامهو،حيحصلالكشلاب
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعم
.راطإلا/دامتعالا

ريذحت}

لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
فقوتلاءادأليلقتىلإةلومحلاةدايز
.ةبكرملارمعريصقتوتاراطإلافلتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
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تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
و٢٩٩/تاراطإعجار،خفنلاو
.٣٠٢/تاراطإلاطغض

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
يلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
نزولاريدقتو)GVWR(ةرايسلل
ةبسنلاب)GAWR(روحملليلامجإلا
قصلم"عجار.يفلخلاويمامألاروحملل
اذهيفًاقحال"تاراطإلا/دامتعالا
.مسقلا
-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

occupants and cargo
should never exceed
XXX kg or XXX lbs”

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا
قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣

وأمغكXXXنمباكرلاو
XXXلطر.

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
رادقملاناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
"XXX"كانهولطر١٤٠٠يواسي
يفًالطر١٥٠نزوبباكرةسمخ
ةلومحلارادقمحبصيذئدنع،ةبكرملا
٦٥٠بئاقحلالمحةعسوةحاتملا
=)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا
يفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦

ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا

ةلومحلانمكلذللُقيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

عالطالل٢٥٨/ةروطقمبحسعجار
بحسنعةمهمتامولعمىلع
بحسلاةمالسدعاوقوةروطقملا
.ةروطقملابحسبةصاخحئاصنو

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك١٣٦=٢×)ًالطر١٥٠(
.)لطر٣٠٠(
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=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧

٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(

٣لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا

مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
ةبكرملاةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.دعاقملاعاضوأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.ةبكرملاةعسنزو

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
.)بةماعدلا(
تاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
بولطملاخفنلاطغضوةيلصألاةبكرملا
ةلومحليلامجإلانزولاىلعلوصحلل
نزولاةعسقصلملاحضوي.ةبكرملا
اذهىلعقلطيو.كتبكرمليلامجإلا
.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
ةبكرملليلامجإلانزولاريدقتلمشي
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملانزو
.ةلومحلاو
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/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ريذحت}

لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
مامألاىلإاهعضوىلعصرحا
عزوتنألواح.ناكمإلاردق
.يواستلابلمحلا
،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.

ةبكرملالخاد،رفسلابئاقحلثم
ىوتسمقوفاهضعبنوكتثيحب
.دعاقملابسأرلادنسم

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

يفةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملا
لفسأللًايوطمدعقميأكرتتال.

.كلذىلإةجاحكانهنكتملام

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت
.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

رتموليك٨٠٠لوأل،ةضفخنموأةيلاع
عمليغشتلاءدببنجت.)ليم٥٠٠(
بنجت.قناخلامامصللماكلاحتفلا
ةلمرفلىندألارايغلاىلإةكرحلالقن
.اهئاطبإوأةبكرملا
مك٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.

هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
دقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
تافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلتمت
لبقديدجلاليتلاِىلبىلإةئجافملا
ةرتفدعبهلادبتساىلإةجاحلاوناوألا
املكاذهنييلتلاداشرإعبتا.لقأ
.لمارفليتتيرتشا
.نييلتلاةرتفءانثأةروطقمبحستال.

فّرعتلل٢٥٨/ةروطقمبحسعجار
بحسىلعةبكرملاةردقىلع
.تامولعملانمديزموةروطقم

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا

ةمظنألادهشت،ةديدجلاتابكرملايف
ةرتفةفلتخملاةيئابرهكلاوةيكيناكيملا
)ليم٤٠٠٠(رتموليك٦٤٠٠لوألالخ"فيكت"
متي،ةبكرملاةدايقءانثأ.ةينيتورلاةدايقلانم
نامضةيغبةيكيناكيملامُظنلاطبض
لقانللضفألاءادألاودوقولللثمألاداصتقالا
.ةكرحلا
مُظنلافييكتمتيس،نييلتلاةرتفلالخ
ذيفنتءانثأو.اًضيأاهترياعممتتسوةيئابرهكلا
ةرملو،عامسيعيبطلانم،ةيلمعلاهذه
تاوصألاوتاقطقطلاضعب،ةدحاو
.ةهباشملا
ةبكرملاةيراطبنحشةيداعلاةدايقلاحيتت
يفامب،ةبكرمللليغشتلضفأقيقحتةيغب
ماظنودوقولاكالهتسايفداصتقالاكلذ
"Stop/Start")ءدبرظنا.)ءدبلا/فاقيإلا/
.٢٠٩/ماظنلافاقيإ

لاعشإلاعاضوأ

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
رزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييكةبكرملا
،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلاءدب
يئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكتامبرف
ماظنعملخادتلاببُسيامميوقويدار
حاتفملاليغشترظنا.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دُعبنع
نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ىلعطغضلاعمليغشتلاعضويفةرايسلا
.لمارفلاةساود

Stopping the Engine/LOCK/OFF
ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOP
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاوةرم
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/٢١٠.

عوجرلا(Rعضويفةبكرملاتناكاذإ
،)ضفخنم(Lوأ)ةدايقلا(Dوأ)فلخلل
فقوتيو)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتتسف
تاقحلملاةقاطلظتامنيبلاعشإلاليغشت
ةرايسلاتناكاذإ.ةطشن)RAP(ةزجتحملا
لاعشإلادوعيفوس،)دياحم(Nعضويف
ةلاسرضرعمتيوتاقحلملاعضوىلإ
لقتنا(Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبت
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإ
ىلإةبكرملالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
ماظنلقتنيفوس،)P(نكرلاعضو
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلا
كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
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ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢

.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
هّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحنةبكرملا
.)نكر(Pىلإلقتناوماتلكشبفقوت.٣
نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤

طغضاو.٢١٨/يئابرهكلا
ENGINE START/STOP)ءدب/

.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

،ةرايسلافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ
طغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEىلع START/STOP)ةرادإ/
نملوطأةدمل)كرحملاليغشتفاقيإ
.ناوثسمخلالخنيترمطغضاوأ،نيتيناث
:)ينامرهكءوضرشؤم(تاقحلملاعضو
ضعبمادختسابحمسيعضولااذه
.كرحملافقوتدنعةيئابرهكلاتاقحلملا
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسفلمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضوىلعلاعشإلاماظنطبضمتي
.تاقحلملا
تاقحلملاعضونملاعشإلالقتنيفوس
قئاقدسمخدعبليغشتلافاقيإىلإ
.ةيراطبلافاعضإبنجتل

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
عضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
فاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
اذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلاليغشت
ةدحاوةرملرزلاىلعطغضلابتمق
ىلعلاعشإلاماظنطبضمتيفوسف

ON/RUN/START)نأدرجمبو.)ليغشت
رمتسيفوس.رزلاريرحتبمق،نارودلاأدبي
.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملانارود
ذئدعب.٢٠٨/كرحملاليغشتءدبرظنا
عضولاىلعاًطوبضملاعشإلالظيس

ON/RUN)ليغشت(.

ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععم،ةبكرملا
رثكألرزلاىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي
ىلإةبكرملاليوحتىلإٍناوثسمخنم
Serviceعضو Mode)هيفو.)ةمدخلاعضو
امكاًمامتتوصلاوتادادعلاةمظنألمعت
النكلو،)ليغشت(ON/RUNعضويف
ليغشتءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكمي
رزلاىلعطغضا.ةمدخلاعضويفكرحملا
.ةبكرملاليغشتفاقيإلىرخأةرم

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pىلإةبكرملاليوحتبمق
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

هيبنت
اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا
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هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٢٦٤/ةيفاضإلا

ليغشتلاءدبتاءارجإ
نأبجي،حاتفمالبلوخدلاماظنعم.١

لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكي
طغضا.ةبكرملا

ENGINE START/STOPءانثأ
ءدبدنع.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.رزلاررح،كرحملانارود
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
يفسيلدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ
يفوأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملا
حاتفمةيراطبىوتسمضافخناةلاح
زكرمموقيفوسف،دُعبنعمكحتلا
.ةلاسرضرعب)DIC(قئاسلاتامولعم

هيبنت
،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤينأ
.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلاروتومل
لكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
طغضتنألواح.مزاللانمرثكألكشب
ةياهنلاىتحلفسألدوقولاةساودىلع
طغضعمعضولااذهيفاهتبثتو

ENGINE START/STOP١٥ةدمل
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتوم
ةساودورزلاريرحتبمق،كرحملا
ةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
مقف،ىرخأةرمفقوتتمثةريصقةدمل
ىلعكلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتب
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإ
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ةدعاسمللكرحملاليغشتفاقيإب)ليغشتلا
دوزموهف.دوقولاىلعظافحلايف
تارمددعةدايزلاًصيصخةممصمتانوكمب
.ليغشتلاءدب

ريذحت}

ءدب/فاقيإ(Stop/Startةزيمببستت
فاقيإيفًايئاقلتكرحملا)ليغشت
.ةرايسلاليغشترارمتساءانثأكرحملا
لاقتنالالبقةرايسلانمجورخلابنجت
ةداعإمتيدق.)نكرلا(Pعضولاىلإ
ريغلكشباهكرحتوةرايسلاليغشت
ىلإاًمئادةكرحلالقانكرح.عقوتم
لاعشإلاحاتفمكرحمث)نكر(Pعضولا
نمجورخلالبقءافطإلاعضولاىلإ
.ةرايسلا

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
ضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
كرحملانارودةعرسسايقم

AUTO STOP.نارودةعرسسايقمرظنا
لمارفلاةساودريرحتدنعو.١٠٥/كرحملا
ةداعإمتيس،دوقولاةساودىلعطغضلاوأ
.كرحملاليغشت
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ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقًايئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسبًايئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا
.نحشللةبكرملاةيراطبجاتحت.
.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.
ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.

يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا
.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.

.بولطملاليغشتلا
Dعضولانمسورتلاقودنصلقنمتي.

.)نكرلا(Pفالخبسرتيأىلإ)ةدايق(
رظنا.قئاسللةنيعمعاضوأديدحتمت.

.٢٢٢/ةدايقلاعضوبمكحتلا
ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.

.رادحنالا
مازحةلازإمتوأقئاسلابابحتفمت.

.قئاسلانامأ
.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.

ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.
.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاليطعتحاتفم

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةفيظوليطعتنكمي
متي.hىلعطغضلاباهنيكمتوكرحملل
ةرملكيئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةزيمنيكمت
.ةرايسلاليغشتاهيفمتي

.ماظنلانيكمتمتي،hرشؤمةءاضإدنع

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونمةبكرملاليدبتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد

نوكتامدنعاًضيأتازيملاهذهلمعتس
عضويفوأليغشتلاعضويفةبكرملا
:تاقحلملا
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلاقتنالا

ريذحت}

نمجورخلايفةروطخكانهنوكتدق
سورتلالقنعارذطبضلبقةرايسلا
طبضعملماكلاب)نكر(Pعضوىلع
.ةبكرملاريستنأنكميف.نكرلالمارف
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
عبتا،ًامامتةيوتسمضرأىلعتناك
ةبكرملامدختستتنكاذإ.ةيلاتلاتاوطخلا
ةدايقلاقرطعجارف،ةروطقمبحسيف
.٢٥٥/رطقلاتاداشرإو
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:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

نكرلالمارفرظنا.ديلالمارفطبضعم
.٢١٨/يئابرهكلا

)نكر(Pعضولاحاتفمىلعطغضا.٢
.يزكرملالوسنوكلاةحولب

ىلعطغضا.٣
ENGINE START/STOP

فاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.كرحملاليغشت

)نكر(Pعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
نكرلالمارفقيشعتمتيدقف،ردحنمىلع
نكمتيالدق.ًايئاقلت)EPB(ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتنمقئاسلا
.ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفممادختساب
ةيئابرهكلانكرلالمارفررحتتنأبجي
عضولانمةبكرملالقتنتامدنعًايئاقلت
P)نكر(.

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}

كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر.
.ةبكرملاريستنأنكميف
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
عضولاىلإةبكرملاليوحتونكرلالمارف
P)نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا.)نكر
يفةرايسلامدختستتنكاذإ.٢١٠/
ةدايقلاقرطعجارف،ةروطقمبحس
.٢٥٥/رطقلاتاداشرإو

كرحملاوةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويف
.نكرلالمارفطبضو)نكرلا(Pعضوىلع
.)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت

نارودلامزعلفق

نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
ثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
ملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإدنع
Pعضولاىلعةكرحلالقانطبضمتي
نمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب)نكرلا(
.)نكرلا(Pعضولانمجورخلابعصلا
لمارفطبرا،نارودلامزعلفقبنجتلو
.)نكرلا(Pعضولاىلإلقتنامث،ديلا
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلعفرعتللو
.اًقبسمنيبملا"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"
لقانموقي،ةداحلاتاردحنملاضعبىلع
لفقعنملنكرلالمارفطبضبًايئاقلتةكرحلا
.نارودلامزع
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفدمزليدقف
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
عضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
P)نكرلا(.
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نكرلاعضونمرايغلالقن
.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبرظنا.ةيراطبلل
/٣٢١.

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.كرحملالمعنمدكأت.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
لقنلاحاتفمبحساوأىلعطغضا.٣

تازيهجتلاةعومجميفبولطملا
.ىطسولا
لوحتيوضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس
امدنعرمحألانوللاىلإسورتلارشؤم
.)نكر(Pعضولانمةرايسلاجرخت
Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتسف،)نكر(
حاتفمنأنمققحت.)DIC(قئاسلا
،لمعيكرحملانأو،ليغشتلاديقلاعشإلا
امدنعلمارفلاةساودىلعطغضلامتيو
اذإ.)نكرلا(Pعضونملاقتنالالواحت
ةبكرملانكل،ةقبطمرومألاهذهلكتناك
كليكوعجار،)نكرلا(Pعضونملقتنتنل
.ةنايصلالجأنم

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}

سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

ةلاعفلادوقولاةرادإ
ةرادإةزيمبةبكرملاكرحمزيهجتمتيدق
لمعلاكرحمللحيتتيتلاو،ةطشنلادوقولا
ليغشتعضوبوأ،هتاناوطسأعيمجىلع
فورظبسحكلذو،ةضفخنمةناوطسأ
.ةدايقلا
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
يفماظنلالمعيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
امم،ةضفخنملاةناوطسألاليغشتعضو
يفلضفأداصتقاقيقحتةبكرمللحيتي
ةقاطىلإةجاحلالاحيف.دوقولاكالهتسا
وأ،زواجتلا،تابثلانمعراستلالثم،ربكأ
ىلعماظنلايقبيس،رحقيرطىلعريسلا
.تاناوطسالاعيمجلمع

ةرادإرشؤمىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
تامولعمزكرمعجارف،ةطشنلادوقولا
نمديزمىلعلوصحلل)DIC(قئاسلا
.ةشاشلاهذهمادختسالوحتامولعملا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و٢١٠/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.٢١٣/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
متاذإًابيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
دوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
.حاتملا
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت
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كرحملاتاثاعبنا

ريذحت}

لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
ديسكألوأزاغلضرعتلانإ.ةحئارلاو
دقفببسينأنكمي)CO(نوبركلا
.ةافولاىتحويعولا
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
وأةبكرملاندبتحتءاوهلاقفدت
.)مداعلاريساوم

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلا
وأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.

.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلت
لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.

لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
تاليدعتءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبام

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلاقتنالاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و٢١٠/نكرلا
.٢١٣/كرحملاتاثاعبنا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٥٥/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

ةعومجميفليوحتلاحيتافمدجوت
سرتلاعضوءيضيس.ىطسولاتازيهجتلا
لقنحاتفمىلعرمحألانوللابًايلاحددحملا
عاضوألالكضرعمتيامنيبسورتلا
ةيلمعمتتملاذإ.ضيبألانوللابىرخألا
سقطلايفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلا
يفدوجوملارشؤملاضمويسف،اًدجدرابلا
.لماكلابقيشعتلانيحلسورتلالقنحاتفم
فاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلاليغشت
،تاقحلملاعضويفةبكرملاتناكاذإ
Pعضوىلإسورتلاقودنصرييغتنكميف
.)نكرلا(
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ENGINEىلعطغضلامتاذإ START/
STOP)ءانثأنيترمل)كرحملافاقيإ/ءدب

فاقيإمتيسف،ًايبسنةيلاعةعرسبهليغشت
ةكرحلالقانلقنمتيسوكرحملاليغشت
فقوتدرجمب.)دياحم(Nىلإًايئاقلت
.)نكر(Pديدحتنكمي،ةرايسلا
P)لفقيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
)نكرلا(Pعضولامدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
كرحتمدعنامضلةرايسلاليغشتءدبدنع
.ةرايسلا

ريذحت}

ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو
،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
ةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإىتح
لمارفطبضىلعًامئادصرحا،ًامامت
عضولاىلإسورتلاقودنصلقنونكرلا
P)نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطو٢١٠/
/٢٥٥.

مكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
)R(ليوحتلاحيتافمتُممص.ًاينورتكلإهب
ليوحتلاعنملاًصيصخ)ةدايق(Dو)عوجر(
متيملام)نكر(Pنمدوصقملاريغ
ةساودىلعطغضلامتيو،لاعشإلاليغشت
.لمارفلا
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
.ًايكيتاموتوأ
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
رايغلالقنو٢١٠/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.٢١٢/نكرلاعضونم

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
Rعضولانمسورتلاقودنصليوحتمتاذإ
امدنعسكعلاوأ)ةدايق(Dىلإ)عوجر(
لوحتتسفةعفترمةعرسبةرايسلاريست
ةعرسللق.)دياحم(Nعضولاىلإةرايسلا
.ىرخأةرمرييغتلالواحمثةرايسلا
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

)فلخللعوجرلا(Rحاتفمبحسا.٢
تازيهجتلاةعومجمىلعدوجوملا
.ىطسولا

:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.٢٠٢/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلاب
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

ريذحت}

رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا
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هيبنت
وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

هيبنت
عضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
N)تقولانمةليوطتارتفل)دياحم.
عضولاىلإًايكيتاموتوألوحتتسو
P)نكر(.

ىلعطغضا،)دياحم(Nعضولاىلإليوحتلل
ضرعمتينأىلإ)دياحم(Nحاتفملا
.)دياحم(Nرشؤملا
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

ةبكرملاليسغعضو

ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا

بحسلةرايسلاليسغعضومدختُسيال
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلا
.٣٢٣/ةلطعمةبكرملقنرظنا،بحسلا

هيبنت
عضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
N)تقولانمةليوطتارتفل)دياحم.
اذإ)نكر(Pىلإًايئاقلتلوحتتفوسو
.ةبكرملاليسغعضويفتكُرت

يفقئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملا

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٥

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦
قئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخ

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٦

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٥-٢نمتاوطخلارركوكرحملا
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨

.ىرخأةرماهلوخددنعًايئاقلت)نكرلا(
يفقئاسلا-لغتشمكرحملا(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملا

ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملا

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةبكرملا.لمارفلاةساودريرحتبمق.٤

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
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قئاسلا-لغتشمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخ

ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملا

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
ررحمث،)دياحم(Nىلإليوحتلابمق.٤

.لمارفلاةساود
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٧

.ىرخأةرماهلوخددنعًايئاقلت)نكرلا(

هيبنت
قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
رّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
عضويفكرحملاكرتاوفقوت.ةبكرملا
سورتلاقودنصلئاسديربتلؤطابتلا
امدنعةلاسرلاهذهحسمنت.يكيتاموتوألا
.فاكلكشبسورتلاقودنصلئاسدربي

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلعطغضا
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
ىلعدوجوملا)ةدايقلا(Dحاتفمبحسا.٢

.ىطسولاتازيهجتلاةعومجم
:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٩٦/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"عجار

هيبنت
اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

ةعسL4كرحمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءانثأكرحملاتاعرسةدايزنكمي،رتل٢٫٠
لازيالامنيبةعيرسلاقرطلاىلعةدايقلا
.نخسيكرحملا

L:لوصولاةيناكمإعضولااذهكلرفوي
ةيناكمإرفويامك.ةفلتخملاتاعرسلاىلإ
يفاداصتقالقأنكلوكرحملاحبكلربكأ
.)ةدايق(Dعضولانمدوقولاكالهتسا
ةديدشتاعفترملاىلعهمادختساكنكمي
.نيقيمعلالحولاوأجلثلايفوأ،رادحنالا
.٢١٦/يوديلاعضولارظنا

يوديلاعضولا

)ERS(ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضو
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ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنحمسي
)ERS(ىدملاديدحتبيوديلاعضولاوأ
اذهمدختسا.تارايغلاعاضوأبصاخلا
بحسوأتاردحنملاىلعةدايقلادنععضولا
ةعرسوىلعألارايغلادييقتلةروطقم
عضومرشؤمضرعيس.ىوصقلاةبكرملا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفرييغتلا
نكممرايغىلعأىلإريشيLراوجباًمقر
دنعةدايقلافورظويوديلاعضولايف
.يوديلاعضولاكلذرايتخا
:ةزيملاهذهمادختسال

Dعضولايفةرايسلانوكتامدنع.١
Lرزلاىلعطغضا،)ةدايقلا(
.)ضفخنم(

minusوأ)دئاز(plusرزلاىلعطغضا.٢
ةعومجمىلعدوجوملا)صقان(
ىدمةدايزل،ىطسولاتازيهجتلا
.هليلقتوأحاتملاسورتلا

لقتنيس،)ضفخنم(Lىلإلقنلادنع
ددحمىدمىلإسورتلاقودنص
اذهلةبسنلاب.ىندألاتارايغلانماًقبسم
رايغىلعأضرعمتي،اًقبسمددحملاىدملا
.قئاسلاتامولعمزكرميفLبناجبحاتم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىندألاتارايغلاعيمجدعت.١٢٤/)روطملا

ليبسىلع.مادختساللةحاتممقرلااذهنم
راوجب)عبارلا(٤مقرلارهظيامدنع،لاثملا
L)تاعرسلانيبلقنلامتي،)يوديلاعضولا
.ًايكتاموتوأ)عبارلا(٤ىلإ)لوألا(١نم
ىلعطغضا،)ةسماخلا(٥رايغلاىلإلقنلل
.)ةدايقلا(Dىلإلقتناوأ)بجوم(+رز
لقنلانم)ضفخنم(Lعضولادحيفوس
كرحملاةعرستناكاذإىندأرايغىدمىلإ
ةبكرملاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغللةيلاع
متينل،اهبحومسملاةدملانوضغيف
ليلقتكيلع.لقألاةعرسلاقاطنىلإلقنلا
-رزىلعطغضلامثنمو،ةبكرملاةعرس
ىندألارايغلاىدمىلإلصتنأىلإ)بلاس(
.بولطملا
ىدملاديدحتماظنمادختساءانثأ
مكحتلاماظنمادختسانكمي،ينورتكلإلا
.ةعرسلاتابثيف

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
لمعلااهنكميةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلا
.)تالجعلاعيمجبعفدلا(AWDعضوب
لمعلااهنكميةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلا
.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوب

AWDديدحتل4ىلإحاتفملاردأ
.)يعابرعفد(
.٢٢٢/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا

،نيتلجعبعفدلاعضويفليغشتلادنع
نيتلجعلاىلإةقاطلاةرايسلارفوتس
ريفوتكلذىلعبترتيدقوطقفنيتيمامألا
.دوقولاكالهتسايفرثكأ
ىلعريغصلايطايتحالاراطإلامادختسادنع
فشتكي،)AWD(لماكعفدماظنبةبكرم
ًايئاقلتريغصلايطايتحالاراطإلاُماظنلا
ةيامحللماكلاعفدلاماظنءادأففخيو
ماظنللماكلاليغشتلاةداعتسال.ماظنلا
،ىلبلانمماظنلاةيامحولماكلاعفدلا
يذراطإبريغصلايطايتحالاراطإلالدبتسا

راطإرظنا.نكممتقوعرسأبلماكمجح
.٣٢٠/ريغصيطايتحا
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لمارفلا

ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
زيزعتةزيمبةدوزملاتابكرملايوتحت
لمارفرئاودىلعةيئابرهكلالمارفلا
دنعًاينورتكلإاهيفمكحتلامتيةيكيلورديه
ليغشتلاءانثألمارفلاةساودقيشعت
تارابتخاءارجإبماظنلاموقي.يداعلا
دعبةليلققئاقدنوضغيفئفطنيوةينيتور
اذهلالخءاضوضعُمستدق.ةبكرملافاقيإ
ةساودىلعطغضلاةلاحيف.تقولا
فاقيإدنعوأتارابتخالاءارجإءانثألمارفلا
دقف،ةيئابرهكلالمارفلازيزعتماظنليغشت
ةساودلاةوقيفظوحلمرييغتكانهنوكي
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.رفسلاو

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
)ABS(ظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلاىلع
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنموقي
ةبكرملاةدايقدنعماظنللصحفءارجإب
كرحملاتوصعامسمتيدق.ةرملوأل
اذهءارجإءانثأرقنلاجيجضوأيظحللا
.ًاليلقلمارفلاةساودكرحتتدقو،رابتخالا
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١١٣/)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
)ABS(ىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
ةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
ىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللعناملالمارفلاماظنمادختساب

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
وأعامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلا
.ًايعيبطاًرمأدُعي

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا

يئابرهكلانكرلالمارف

امًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ةبكرملاطبضعمىتح،طبرللةلباقنوكت
ةقاطلاتناكاذإ.ليغشتلافاقيإعضوىلع
لمارفطبركنكمينلفةيفاكريغةيئابرهكلا
فازنتساعنمل.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلا
ريغةرركتملاتارودلابنجت،ةيراطبلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفلةيرورضلا
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لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
رفصأيريذحتحابصمورمحأنولبنكرلا
عجار.ةمدخللنكرلالمارفبصاخ

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١١٢/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
عاطق()ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
)طقفطسوألاىوتسملاويولعلاىوتسملا
لمارفبقلعتتىرخألئاسركانه.١١٢/
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفنكرلا

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ًايظحلةيئابرهكلا
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ديلالمارفطبردنعتابثبءيضيمث
ناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا
رمحأنولبضموتديلالمارفةلاحةبمل
ةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسملكشب
كانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةطوبرم
فوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشم
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
ةيئابرهكلاديلالمارفررح.)DIC(قئاسلا
)EPB(ةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو

يفرمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدع
.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولا
ضيموةلاحيفةبكرملاةدايقرذحاو
عجار.رمحأنولبنكرلالمارفعضوحابصم
.ليكولاعمرمألا
لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
ىلعطغضافرفصألانوللابةمدخللنكرلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتح
حابصملاناكاذإ.رمتسملكشبرمحأ
نكرلالمارفبصاخلارفصألايريذحتلا
.ليكولاعمرمألاعجارف،ًائيضمةمدخلل
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوبلطىلعءانبوأ،
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.ًايظحلةيئابرهكلا
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةمدخللنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
ديلالمارفريرحتكنكميف،رفصألانوللاب
رارمتسالاعمطغضلاب)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلع
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نكرلالمارفعضوحابصمئفطنيىتح
دعبًالعتشمنيحابصملادحأيقباذإ.رمحألا
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحم

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٢٠

نكرلاىلإتررطضاوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٥٥/رطقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
عيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنع
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
طغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلاوأ
ةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساودىلع
لمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي.ةدايقلا
.لمارفلاةساودريرحتدنع

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}

HSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
ةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحتال
وأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارمعم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلتوأ

١٩٤.

عنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
هاجتايفنارودلانمةبكرملاتاعفترملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقمريغ
متيسو.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
.دوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
اًضيألمارفلاريرحتمتيدق.ةيبرهكلافقوتلا
ماظنىلعدمتعتال.ىرخأفورظلظيف
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
.ةبكرملاتيبثتل
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل

.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلعةدايقلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(ماظنوStabiliTrak/مكحتلا
مكحتللماظن،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
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يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا
ةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
ةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسمل
.حيحصلااهراسميف
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعو
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakوأ
،تالجعلانارودنمدحلاب"ESC"تابثلا
تابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي
يفمكحتلاماظنليغشتمتيدق.ةعرسلا
حمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
ًايكيتاموتوأمتيسو.كلذبقيرطلافورظ
دنعStabiliTrak/ESCوTCSليغشت
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و٢٠٢
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:ءوضلا
دحلابTCSماظنموقيامدنعضمويس.

اهناكميفتالجعلانارودنم
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضمويس.

)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
لمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشيس.

نيماظنلادحأ
اًطشنABSماظننوكيامدنعضمويدق.
،امهطيشنتوأنيماظنلادحأليغشترذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف
نأىلإةراشإللًائيضمىقبيوdءيضيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث

.كرحملاليغشتبأدبا.٣
.ةبكرملاةدايقبمق.٤

جاتحتدق،ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةلكشملاصيخشتليفاضإتقولةبكرملا
عجار،هيلعيهامىلعةلاحلاترمتسااذإ
.كليكو

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا
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طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
متيiرجلاليغشتفاقيإحابصم.gررحو
رهظتدقوتادادعلاةعومجميفهضرع
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
طغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
iأفطمرجلاءوضئفطنيس.gررحو
.تادادعلاةعومجميفضورعملا
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
وTCSماظنليغشتفاقيإل

StabiliTrak/ESC،رارمتسالاعمطغضا
iرجلافقوتحابصمءيضيىتحgىلع
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
زكرميفةلاسررهظتدق.تادادعلا
.قئاسلاتامولعم
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمئفطني.gررحو
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
.تادادعلاةعومجميف
ًايكيتاموتوأStabiliTrakماظنلمعيفوس
ةعاس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنع
يفمكحتلالظيس.)ةعاسلايفًاليم٣٥(
.أفطمرجلا

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٢٦٧/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
نكميف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيممادختسا
ىلعنمًالوزنةدايقلادنعتاعفترملا
ةعرسنييعتىلعاذهلمعي.عفترم
نملوزنلاءانثأاهيلعظافحلاوةرايسلا
يمامأرايغيفةياغللعفترمردحنم
.يفلخوأ
.يزكرملالوسنوكلايفHDCحاتفمدجوي

نملوزنلايفمكحتلانيكمتل5طغضا
نأبجي.هليطعتوأ)HDC(تاعفترملاىلع
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملاةعرسنوكت
.)ةعاسلايفليم٣١(

ماظنلانأىلإضماولاHDCءوضريشي
ىلعظافحللطشنلكشبلمارفلاقبطي
.ةبكرملاةعرس

ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيملنكمي
تاعرسىلعةظفاحملا)HDC(تاعفترملا
يفليم١٤-٢(ةعاس/مغك٢٢-٣نيبةبكرملا
وأنمربكأاهجردتةلئامضرأىلع)ةعاسلا
.٪١٠يواسي
ةعرسلاطبضمتي،HDCليعفتدنع
ةدايقلاةعرسبسحبHDCماظنلةيئدبملا
طغضلابهليلقتوأهتدايزنكميو.هنيحيف
وأRES+ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلع

SET-وأةعرسلاةساودىلعطغضلابوأ
ةعرسلاهذهحبصت.لمارفلاةساود
.ةديدجلاةنيعملاةعرسلايهةطوبضملا
/مغك٦٠-٢٢نيبةنكممHDCةزيملظتس
الكلذعمو،)ةعاسلايفليم٣٧-١٤(ةعاس
اهيلعظافحلاوأةبكرملاةعرسنييعتنكمي
ًايكيتاموتوأليطعتلامتيسو.قاطنلااذهيف
٨٠ةعرسلةرايسلاةعرسزواجتةلاحيف
نعاهتدايزوأ)ةعاسلايفليم٥٠(اس/مك
٣٠ةدمل)ةعاسلايفليم٣٧(اس/مك٦٠
ىرخأةرم5طغضا.لقألاىلعةيناث
.HDCنيكمتةداعإل

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ليغشترصنعنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
:ةيلاتلاعاضوألاىلعيوتحيقئاسلاعضو
ماظنو،يضايرلاو،)FWD(يحايسلاعضولا
،جلثلاو،)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلا
ريودتبمقةرعولاقرطلاو،رطقلا/بحسلاو
ةدحوب"قئاسلاعضوليغشترصنع"ضبقم
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لصاو.عضولارايتخالةيزكرملامكحتلا
.ةحاتملاعاضوألالالخضبقملاريودت
ىلعددحملاعضولازمرءيضيفوس
ةيفاضإلئاسركانهنوكتدقوضبقملا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.تادادعلاةعومجميفتارشؤملاو
Tourعضوىلعةرايسلاتناكاذإ (FWD)
لالخعضولااذهيفلظتسف،AWDوأ
تناكاذإ.ةيلبقتسملاON/OFFتارود
ةرمدوعتسف،رخآعضويأيفةرايسلا
Tourعضوىلإىرخأ (FWD)ةداعإدنع
.ىرخأةرمةرايسلاليغشت

قئاسلاعضوبمكحتلاضبقم (AWD)

قئاسلاعضوبمكحتلاضبقم (FWD)

qوأ5 Tour (FWD):يفةرايسلا
Tourعضو (FWD))عفدلا-رفسلا
عضولااذهمدختسا.)ةيمامألاتالجعلاب
ةدايقلارظنا.ةيداعلاةدايقلافورظءانثأ
كالهتسايفلضفأيداصتقابولسأب
Tourعضولمعي.١٩٣/دوقولا (FWD)
ىلع)ةيمامألاتالجعلابعفدلا-رفسلا(
ةيمامألاتالجعلابةدايقلاعضوليغشت
.دوقولاكالهتسانيسحتل

ىلعيضايرلاعضولالمعي:يضاير8
ىلععراستلاوةرايسلايفمكحتلانيسحت
طيشنتدنع.ةفاجلاةفوصرملاقرطلا
ليدعتىلعلمعيهنإفيضايرلاعضولا
لقنتايلمعكلذكوهيجوتللبولطملادهجلا
يف.)رفوتاذإ(قيلعتلاطبضوسورتلا

،)تالجعلاعيمجبعفدلا(AWDتارايس
قيشعتىلإيضايرلاعضولارايتخايدؤي
.AWDعضو

ءادألاةيمزراوخعفرمدقةزيمنيكمتمتي
)PAL(ةزيمحمست.يضايرلاعضولايف
ةكرحلالقانلءادألاةيمزراوخعفرمدق
عيرسلاريرحتلادعبيلاحلاسرتلاتيبثتب
كلذرفوي.ةدشبةقبطملاعرسملاةساودل
مكحتلايفًانيسحتوكرحمللربكأةلمرف
.ةبكرملاب

4AWD)تالجعلاعيمجبةدايقلا
مزعريفوتىلعAWDعضولمعي:)طقف
AWDددح.عبرألاتالجعلاعيمجلةدايق
تاذقرطلاىلعمكحتلاورجلانيسحتل
لمرلاوىصحلالثمةقلزلاحطسألا
.جلثلاوديلجلاوةلتبملاةدهمملاقرطلاو
رشؤمئيضيسAWDعضومدختستامدنع
اًددحمAWDعضولظيس.AWDعضو
.هرييغتنيحل
يفتالجعلاعيمجبعفدلاعضوطشني

AWDوSport)و)يضايرلاOff-Road
.)ةرعولاقرطلا(

ةيمامألاتالجعلابعفدلاماظن(جلث/ديلج6
نيسحتىلعجلث/ديلجعضولمعي:)طقف
ةاطغملاحطسألاىلعةرايسلاعراست
.جولثلاوديلجلاب
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ةزيملاهذهدعاست:رْطَقلا/بحسلا_
اذهمدختسا.ةليقثةلومحبحسدنع
تاعرسىلعظافحلايفةدعاسمللعضولا
ىلعنملوزنلادنعةبولطملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
/بحسلاعضوموقي،هطيشنتدنع.سورتلا
طبضو،ةكرحلالقانرييغتليدعتبرطقلا
حجرأتيفمكحتلاو،هيجوتلادهجو،قيلعتلا
عفدلا(AWDتارايسيف.ةروطقملا
/بحسلاعضورايتخايدؤي،)تالجعلاعيمجب
قرطرظنا،AWDماظنقيشعتىلإرطقلا
.٢٥٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلا

ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف

ةفيظوكدعاستعفترمنملوزنلادنع
Automatic Engine Grade Braking

دعاستيهف.)ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف(
لالخنمةرايسلاةعرسىلعظافحلاىلع
مدختسيتارايغطمنليكيتاموتوألاذيفنتلا
ةعرسليلقتلةكرحلالقانوكرحملا
ىلعًايكيتاموتوأماظنلالمعي.ةرايسلا
ليلقتلىندأسرتىلإرييغتلابرمأءاطعإ
يداعلارييغتلاطمندوعيسو.ةرايسلاةعرس
ريغىوتسميفةرايسلادوجودرجمب
ىلعطغضلادنعوأضرألانمعفترم
.ةعرسلاةساود
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،ةلمرفليغشتفاقيإمتي
قاطنديدحتبقئاسللحمسيامم،تاردحنملا

رفاوتت.ةحاتملاىلعألاةعرسللدحعضوو
يفوةيداعلاةدايقللتاردحنملاةلمرف
.رطقلا/بحسلاعضو
.٢١٣/يكيتاموتوألاةكرحلالقانرظنا

مدختسا:)طقفAWD(قيرطلاجراخ7
جراخةيمامجتسالاةدايقللعضولااذه
جراخعضوموقي،هطيشنتدنع.قيرطلا
ةعرسلاةساودةباجتساليدعتبقيرطلا
مكحتلاماظنولمارفلاقالغناعنمماظنو
قيلعتلاطبضوهيجوتلادهجورجلايف
كلذكيدؤي.StabiliTrak/ESCماظنو
عضوقيشعتىلإقيرطلاجراخعضورايتخا

AWD.عضونعتامولعملانمديزمل
Off-Road،قرطلاجراخةدايقلاعجار/

١٩٦.

ةعرسلاتبثم

ريذحت}

ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرس
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودب
ةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلع
.)ةعاس/ًاليم
مكحتلاماظن/StabiliTrakماظنأدباذإ
نمدحلايف)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
مادختسادنعاهروحملوحةلجعلانارود
متيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحت
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
ثودحدنع.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلا
يفمكحتلاماظنطيشنتدنعمادطصاراذنإ
يفمكحتلاماظنلصفمتي،ةعرسلاتابث
مداصتلاراذنإماظنعجار.ةعرسلاتابث
فورظحمستامدنع.٢٤٢/يمامألا
،نامأبةعرسلاتبثممادختسابقيرطلا
.ةعرسلاتبثمليغشتةداعإنكميٍذئنيح
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وأTCSليغشتفاقيإيدؤي
StabiliTrak/ESCماظنقيشعتءاغلإىلإ

.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايف
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلاهذه
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣

ةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
رضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلاىلع
يفةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنل
.تادادعلاةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
دوعتف.+RESرزىلعةزيجوةرتفلطغضا
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا
ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،ىلعأل+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسةدايزل.
،ةطغضلكعم.+RESىلعًاليلقطغضا
ةعاس/مك١رادقمبةرايسلاةعرسدادزت
.)ةعاسلايفليم١(
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
يساسألاىوتسملا(تاسايقلاةزهجأ
وا١٠٠/)طسوألاىوتسملاو
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٣/
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا
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ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسضفخل.
لكعم.−SETىلعةزيجوةرتفلطغضا
/مك١رادقمبةرايسلاةعرسلقت،ةطغض
.)ةعاسلايفليم١(ةعاس
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
يساسألاىوتسملا(تاسايقلاةزهجأ
وا١٠٠/)طسوألاىوتسملاو
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٣/
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا
ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
طبضىلإةزيجوةرتفل−SETطغضيدؤي
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
ةلومحوةعرسىلعفقوتتتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناوةبكرملا
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
ىلإجاتحتدقفطوبهلادنعو.ةعرسلا
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلا
متي،لمارفلاةساودقيشعتدنع.ةعرسلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحت

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
.Jىلعطغضا.
ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأJرزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
)مدقتم(
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
قئاسللحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
يفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلارايتخا
اذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلاتابث
.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلابمسقلا
ةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللاةوجفلا
كمامأةدوصرمةبكرموكتبكرمنيبةقحاللا
يفكرحتتو،ريسلاطخسفنىلعةرشابم
ىلعةبكرمدصرمتيملاذإ.هاجتالاسفن
لثمACCماظنلمعيفوسف،كريسطخ
.يداعلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
تارعشتسمواريماكمدختسيACCماظن
.ةيرادار
ناكمإبف،كريسطخىلعةبكرمدصرمتاذإ
،هضفخوأعراستلابمايقلاACCماظن
ةوجفلاىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو
يفمكحتلاةزيمريرحتلو.ةراتخملاةقحاللا
ناكاذإ.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلا
دقف،كتبكرمةعرسيفمكحتيACCماظن
ليعفتدنعًايكيتاموتوأACCماظنلصفمتي
ماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٢٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
مادختسابقيرطلافورظحمستامدنعو
هنإف،نمآلكشبىرخأةرمACCماظن
.ACCماظنليغشتةداعإنكمي
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رجلايفمكحتلاماظنليطعتيدؤيس
)TCS(ماظنوأStabiliTrak/مكحتلا
لصفىلإ)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
.هقيشعتعنموACCماظنقيشعت
ةجاحلانمدحلاىلعACCماظنلمعي
اميسال،رركتملكشبعيرستلاوةلمرفلاىلإ
ةعيرسلاقرطلاىلعةبكرملامادختسادنع
.ندملانيبةعيرسلاقرطلاوةرحلاقرطلاو
دقف،ىرخألاقرطلاىلعمادختسالادنعو
عيرستلاوألمارفلاىلعةرطيسلاىلإجاتحت
.ربكألكشب

ريذحت}

مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو

١٩٤.

ريذحت}

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل

ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ

تالاحلايفACCماظنمدختستال
:ةيلاتلا
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
ديلجلاوأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
ماظنلافشتكيالدقف.تاخاستالاوأ
ءزجلاىلعظفاح.كمامأريستةبكرم
.افيظنلماكلابةبكرملانميمامألا
ىلعبابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.

لوطهوأرطملاوألاثملاليبس
يفاًدودحمACCءادأنوكي،ديلجلا
.فورظلاهذهلظ

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
ىلعةزيجوةرتفلطغضا،)ةعاسلايف

RES+.مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل/
دادعىلعةيلاتلا)ةعاسلايفليم٥(ةعاس
،+RESىلعرارمتسالاعمطغضا،ةعرسلا
.هررحمث

SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
ليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
الاعفACCماظنناكاذإةبكرملاةعرس
ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاضفخل.لعفلاب
ةزيجوةرتفلطغضا،)ةعاسلايفليم١(
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٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.−SETىلع
ىلعةيلاتلا)ةعاسلايفليم٥(ةعاس/مك
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةعرسلادادع

SET−،هررحمث.

حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
)ACC(ةمظتنملاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
عمطغضا،ةمظتنملاةعرسلاتابث
ةشاشىلعةلاسررهظت.*ىلعرارمتسالا
لئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٢٩/ةبكرملا

ماظنرشؤم ACC يفمكحتلاماظنرشؤم
ةمظتنملاةعرسلاتابث

[رشؤمرهظي،ACCماظنقيشعتدنع
دنع.تادادعلاةعومجميفئيضمرضخأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنقيشعت
يفئيضمرضخأJرشؤمرهظي،يداعلا

.تادادعلاةعومجم
متيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
ليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألاعضولا
.ةبكرملا
مكحتلاماظنىلإACCنمليدبتلابىصوي
الامدنع،طقفيداعلاةعرسلاتابثيف
.كتبكرممامأتابكرمكانهنوكت

ريذحت}

يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعًايئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.ًايوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
اممطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف
مكحتلاماظنعضويفلوخدلاىلإىدؤي
ىلعظفاح.دصقريغبةعرسلاتابثيف
مكحتلاماظنمادختسامدعءانثأJقالغإ
.ةعرسلاتابثيف
يههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
تابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملاةعرس
.اهريسراسميف
نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن

نكميهنأالإ،)ةعاس/ليم١٥(ةعاس/مك٢٥
غلبي.لقألاتاعرسلايفهليغشتةداعتسا
ةددحملاةعرسلبهبحومسملاىندألادحلا

.)ةعاسلايفاليم١٥(ةعاس/مك٢٥
:ACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
كمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلاىلع
.ددحملالصافلانملقأةفاسمىلع
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فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو

تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
ءيضيس،ًالاعفACCماظننوكيامدنع
.رضخألانوللابرشؤملا
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
نمرثكأةعرسبكرحتتةرايسلاتناكاذإ.

دوعتاهنإف،)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس/مك٥
.اًقباسةددحملاةعرسلاىلإ

لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.
ررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
ACCماظنموقيس.لمارقلاةساود
ىلعطغضلامتينأىلإةبكرملاتيبثتب

RES+دوقولاةساودوأ.
ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
كمامأتابكرمدوجودصررشؤمضمويدق
.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاحيف
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلاعجار
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
ىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصتنأ
ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

كرتا.–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
فوس.دوقولاةساودومكحتلارصنع
ظافحلاعمكرحتلابنآلاةبكرملاموقت
.ىلعألاةعرسلاتابثىلع

ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع
ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب

رشؤمرهظيس،زواجتلاءانثأ.هتفيظو
ACCتادادعلاةعومجمبقرزألانوللاب

ترفوتاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
.ةزيملاهذه

ىتح+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاةشاشلاىلعرهظت
.هررحمث،ةبوغرملا
،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.

،ةطغضلكعم.+RESىلعًاليلقطغضا
١(س/مك١رادقمبةبكرملاةعرسدادزت
.)ةعاسلايفليم

تيبثتبمق،ربكأميقبةعرسلاةدايزلو.
RES+.تيبثتءانثأوRES+،ةعرسدادزت

/ليم٥(ةعاس/مك٥ـلاىلإةبكرملا
ةدايزلايفرمتستمث،ةيلاتلا)ةعاس
يف)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥لدعمب
.ةرملك
ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختُسيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس
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ةلاحيف+RESىلعطغضلانأامك
ىلإيدؤيسكمامأةبكرمدوجومدع
.ACCماظنلمعفانئتسا

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
لصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
ىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف،ددحملا
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولا
ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

مثلفسأل–SETطغضا.ةبوغرملالقألا
ةبكرملاموقتفوس.دوقولاةساودكرتا
.لقألاةعرسلاىلعظافحللميظنتلابنآلا
ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،ًايبسنلقأرادقمبةبكرملاةعرسليلقتل.
،ةطغضلكعم.−SETىلعًاليلقطغضا
اس/مك١رادقمبةبكرملاةعرسلقت
.)ةعاس/ليم١(
مق،ربكأميقبةبكرملاةعرسليلقتلو.

عمطغضلاءانثأو.−SETتيبثتب
ةعرسلقت،−SETىلعرارمتسالا
)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ىلإةبكرملا
٥لدعمبصقنلايفرمتستمث،ةيلاتلا
.ةرملكيف)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك

ءانثأةطوبضملاةعرسلاضفخاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
قيشعتعمةبكرملافقوتةلاحيف.

رمتساوأ−SETىلعطغضا،لمارفلا
ةعرسلاضرعمتينأىلإطغضلايف
.اهببوغرملاةطوبضملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
وأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأةثالث
.ةريبك
يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفةوجفلل
ةرتفل)ةدوجومتناكاذإ()HUD(ةيولعلا
ىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةزيجو
.هرييغتمتينأ
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
وأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف،)ةبيرق
ةعرستدازاملك.ةبكرملاةعرسبسح
ةبكرملانعاديعبكتبكرمعجارتتس،ةبكرملا
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.اهمامأةدوصرملا
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا

بسانتتالدقف.ةقحاللاةوجفلارايتخا
عيمجعمرايتخاللةلباقلاتاوجفلاةعومجم

.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
تيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(هيبنتلا
رظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنتةيصاخل
.٢٤٢/يمامألامداصتلاراذنإماظن

قئاسلاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب
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مزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
سيلنوكيامدنعقئاسلالخدترمألا
لكشبحبكلاءارجإACCماظنرودقمب
نمةياغللةريبكةعرسببارتقاللاًرظنٍفاك
.كمامأيتلاةبكرملا
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
تارافصةينامثقلطنتنأامإ.مداصتلاهيبنت
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانم
ةنوقيأسملا.نيبناجلاالكنمتارمسمخ

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Collision/Detection"ددحو Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(
.١٩٤/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
اذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
.ةزيملاهذهترفوت
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو

ACCماظنبيجتسينلف،زمرلارهظيملاذإ
ريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأ
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
،كمامأريستيتلاةبكرملابسحبةبكرملا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتتنلاهنكلو
ةلمرفقيشعتىلعلمعتنأنكميو
نوكتامدنعو.رمألامزلاذإ،ةدودحم
دق.لمارفلاءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلا
اهتوصعامسوأةلمرفلابروعشلانوكي
قئاسلاموقيامدنعلاحلاوهامعافلتخم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتب
ةعرسلايفمكحتلاماظنمادختساءانثأةبكرمزايتجا
)ACC(ةيمؤالتلا

،يفكيامبةيلاعةددحملاةعرسلاتناكاذإ
رورمللىرسيلافاطعنالاةراشإتمدختساو
ةوجفلايفكمامأةدوجوملاةبكرملانم
مكحتلاماظندعاسيدقف،ةددحملاةيلاتلا
عيرستقيرطنعةيمؤالتلاةعرسلايف
.راسملارييغتلبقًايجيردتةبكرملا

ريذحت}

ةعرسلايفمكحتلاماظنمادختسادنع
،ةراحلارييغتوأةبكرمبرورمللةيمؤالتلا
ةبكرملاىلإةيلاتلاةفاسملاليلقتمتيدق
يفمكحتلاماظنلزوجيال.رمتيتلا
ةلمرفوأعراستقيبطتةيمؤالتلاةعرسلا
رييغتوأةبكرملازايتجادنعنييفاك
وأًايوديعيرستللاًمئاداًزهاجنك.ةراحلا
رييغتوأرورملارييغتلامكإلةلمرفلا
.ةيرورملاةراحلا

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}

ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ACC.امئادبولطملماكلاهابتنالاف
ازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلاءانثأ
.لمارفلاليغشتوءارجإيأذاختال

ACCماظنىلعرثؤتةفولأمريغءايشأ

يفةبوعصACCماظنهجاوينأنكمي
:ةيلاتلاءايشألافاشتكا
ةياهندعبةدتممةلومحاهبيتلاتابكرملا.

.ةبكرملليفلخلافرطلا
لقنتابكرملثم،لكشلاةبيرغتابكرملا.

ةبكرماهبتبثملاتابكرملاوأتارايسلا
.ةنصحألااهرجتيتلاتابرعلاوأةيبناج

.كتبكرمةمدقمنمةبيرقلاءايشألا.
ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

ماظنوأ)TCS(رجلا
StabiliTrak/ESC.

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاّغلبيدق.
وأةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةقاعإ
وأىرخأةبكرميأدوجونودةيئان
.قيرطلابناجىلعتانئاك

نأىلإةراشإللDICةلاسررهظتدق.
ACCًاتقؤمرفوتمريغ.

ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع
ماظننوكيامدنع،تالاحلاضعبيفو

ACCمادختسانكمي،ًاتقؤمحاتمريغ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلاماظنلا
يمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"رظنا
مكحتلاماظنو)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
.مسقلااذهيفدراولا"ةعرسلاتابثيف
مادختسالبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأ
ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
زتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
الكنمتارمثالثةمالسلاهيبنتدعقم
سملا.تارافصثالثقلطنتسوأ،نيبناجلا
ةحفصلايف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ

ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
"Vehicle)تارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم
Alert"ددحوةحاتملا Type)هيبنتلاعون("
Adaptive"و Cruise Go Notifier)هيبنت
يف")يفيكتلاةعرسلاتابث
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
موقي،اًديعبدوقتكمامأةبكرمدوجودنع
ناكاذإًايئاقلتفانئتسالابACCماظن
+RESىلعطغضا.ةزيجوةرتفلفقوتلا
يفمكحتلاماظنفانئتسالدوقولاةساودوأ
نيتقيقدنمرثكألتفقوتاذإو.ةعرسلاتابث
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأ
ACCماظنموقيس،ًاكوكفمقئاسلادعقم
ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشتبًايكيتاموتوأ
)EPB(حابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
نكرلالمارفرظنا.EPBلمارفةلاح
ماظنلمعفانئتسال.٢١٨/يئابرهكلا

ACCةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتو
)EPB(،عراستلاةساودىلعطغضا.
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةبكرملالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١٢٩.
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ريذحت}

اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

ريذحت}

عضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
P)كرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا
نمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيبةبكرملا
Pعضولاامئادطبضا.ACCماظنلالخ
ةرداغملبقلاعشإلائفطأو)نكرلا(
.ةبكرملا

ACCماظنزواجت

ءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
یلإACCرشؤملوحتی،ACCطیشنت
تادادعلاةعومجمیلعقرزألانوللا
هذهترفوتاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
متيالامدنعلمعلاACCفنأتسي.ةزيملا
.دوقولاةساودىلعطغضلا

ريذحت}

ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}

ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجاُفتدقو.كريس
اصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
وألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلادنع
امك.جورخلاتارمميفلوخدلادنع
وأةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ACCماظنمدختستال.ءيشبمدطصت
وألوخدلاتارمميفةدايقلاءانثأ
مادختسالامئادادعتسمنك.جورخلا
.ةرورضلادنعلمارفلا

ريذحت}

ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسنمللقيدقف
يفمكحتلاماظنموقي.اًدجاًداحىنحنملا
ةبكرملاءاطبإبًايئاقلتةيمؤالتلاةعرسلا
ديزتدقوىنحنملايفلقنتلاءانثألفسأل
زواجتينلهنكلو،ىنحنملاةعرسنم
.ةددحملاةعرسلا
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يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
يفريستالةبكرمدوجونعةيمؤالتلا
.لمارفلاقّشعتو،كتراح
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه

ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

ىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكتنأ
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدقذئدنعو
رشابملكشبكتبكرممامأتسيلءايشأ

:اذإكتبكرممامأءايشأفاشتكانكميالدق
يفسيليمامألاءيشلاوأةبكرملاتناك.

.كبةصاخلاريسلاةراح
،ةيمامألاةبكرملاريسةراحرييغتمت.

دحأىلإتلقتناوأ،فصتنملايفتسيل
.ريسلاةراحيبناج

ةقيضتاراحيفةدايقلا

يفةدوجوملاتابكرملافاشتكامتيالدق
ةدوجوملاءايشألاوأةقصالتمريستاراح
دنعحيحصلكشبقيرطلايبناجىلع
.دبعمقيرطلوطىلعاهدوجو

تاعفترملاتاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
ةروطقمبحسدنعوتاضفخنملاو

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
ريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ACCماظن

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.Jىلعطغضا.
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ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأJرزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

ACCماظنىلعرثؤتسقطفورظ

يفاضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
لالخوأ،ةريزغلاراطمألاوأ،جلثلاةلاح
.قيرطلاشر
تابكرملاتاليدعتوةقحلملاةزهجألا

لوحءايشأيأتيبثتوأبيكرتبمقتال
يمامألاجاجزلابةتبثملاةيمامألااريماكلا
اريماكلاةيؤرقوعتنأنكمييتلاو
.ةيمامألا
نميولعلاءزجلاىلعءايشأتيبثتبمقتال
اريماكلاقوفىلدتتنأنكمييتلاوةبكرملا
براوقوأقراوزلالثم،اهقوعتوأةيمامألا
ىلعاهلقننكميىرخأءايشأيأوأكاياكلا
ةصنمماظنرظنا.فقسلاةصنمماظن
.٩٠/فقسلا
حيباصملاوأكرحملاءاطغليدعتبمقتال
نأنكميثيحبابضلاحيباصموأةيسيئرلا
فاشتكاىلعاريماكلاةردقنمكلذدحي
.امءيش

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
.٣٢٤/يجراخلا

يفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
وأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطهةلاح
.قيرطلايفشردوجو

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}

.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشب
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

١٩٤.

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلا
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.
بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلا
ةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلاوأ
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا
فاشتكالارعشتسمةيطغتءانثألمعت.

سيطانغملاوأتاقصلملالثمءايشأب
.ةيندعمتاحولوأ
لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.

اهحالصإمدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمتازيمضعب
ضرعل.هيبنترادصإقيرطنعقئاوعلاب
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلاةنوقيأ
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Comfort"ددحو and Convenience
.")ةمءالملاوةحارلا(
هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
سولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتكقئاسلا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا

فيظنتلا

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا
)FPA(يمامألانكرلادعاسمماظن.
يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.
مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.

ةيجراخلاايارملانميلفسلا
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةرايسلا
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عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ضرعلاماظنو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يفلخلانكرلادعاسمماظنويمارونابلا
)RPA(يفلخلاويمامألانكرلادعاسمو
)FRPA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
)RCTA(بنجتوأنكرلايفقئاسلا
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ماسجألا
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
)RVC(فلخةعقاولاةحاسمللةروص
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلا
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.ةيهيفرتلا
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeرزىلعطغضا
تامولعملاماظنب)عوجر(Backوأ
عضولاىلإةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
P)ىتحةبكرملاةعرسةدايزبمقوأ،)نكر
يفلايمأ٨(ًابيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصت
.)ةدايق(Dعضويفدوجولاءانثأ)ةعاسلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج

ماظنةشاشىلعريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظننأراهظإلهيفرتلاوتامولعملا
تاعطاقتلاهبنموأ)RPA(يفلخلانكرلا
.ًائيشفشتكادق)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
ىلإيلاقتربلانمثلثملااذهنولريغتيو
نمبارتقالامتاملكهمجحدادزيورمحألا
.دوصرملامسجلا

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

ةيطيحملاةيؤرلاماظن
ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاةزيمترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا
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ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاايارملالفسأ
.ةرايسلامقرةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
امدنع،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
ىلعطغضا)عوجر(Rعضويفنوكتال
Backوأ)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeرز
مقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظنب)عوجر(
مقوأ،)نكر(Pعضولاىلإةعرسلاليدبتب
/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملاةعرسةدايزب
ءانثأ)ةعاسلايفلايمأ٨(ًابيرقتةعاس
.)ةدايق(Dعضويفدوجولا

ريذحت}

ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
دهشملاضرعيفعضوملاجراخ
امئادصحفت.ةحيحصةروصبطيحملا
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط
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اريماكلابضرعلاقرطرارزأسملا
نميلفسلاءزجلالوطىلعةدوجوملا
فلتختس.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
تارايخىلعءانبةحاتملاضرعلاقرط
.ةرايسلا
:يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا
مامأةدوجوملاةقطنمللةروصضرعي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهفلخوأةرايسلا

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
رزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرع
ضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعل
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألا
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج
ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةرايسلامامأدوجوملاةقطنمللًايولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
ضرعي:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
ةدوجوملاتانئاكلارهُظياًدهشم
يفلخلاويمامألانيبناجلاراوجب
ضرعلاةقيرطرزسملا.ةرايسلل

Side Forward/Rearward View
ىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا"
امدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
سمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرعنوكي

قرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعلرزلا
نوكتال.فلخلاومامألانمضرعلا
هبنمونكرلادعاسمماظنتابكارت
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعةرفاوتم

Side Forward/Rearward View
.ةطشن"يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا"
ءانثأاًديفمنوكي:رجلاةلصوضرع
ًابرقماًدهشمضرعي.ةروطقمبلاصتالا
ةركةاذاحميفةدعاسمللرجلاةلصول
.ةروطقملاةنراقعمةرايسلابرجلاةلصو
ءانثأ)نكرلا(Pعضولاىلإلاقتنالايدؤيس
قيشعتىلإهذهضرعلاةقيرطليغشت
.ًايئاقلت)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
ةيقفألاتامالعلالثمت.ةحاتملاةيهيجوتلا
.ةرايسلانمةفاسملا
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
قرطبناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
تامولعملاماظنةشاشيفىرخأضرع
ليطعتوأنيكمتنكمي.هيفرتلاو

Top Down)قيرطنع)لفسألىلعأنم
Topرزسمل Down View)نمضرع
.تارمةدع)لفسألىلعأ
طبرلاةلصوهيجوت

،ةرفوتمتناكاذإ،ةزيملاهذهضرعت
اريماكلاةشاشىلعاًزكرمتمًايدرفاًهيجوت
رجةلصوةركةاذاحميفةدعاسملل

طخرزددح.ةروطقملانراقعمةرايسلا
هيجوتطخةاذاحمبمقمثةروطقملاهيجوت
هيجوتلابمق.ةروطقملانراقىلإةروطقملا
هيجوتلاطخىلعظافحللةرايسللرمتسملا
نل.عوجرلاءانثأنراقلانمفصتنملايف
نكرلادعاسماريماكبكارتضرعمتي

RVCال.ةروطقملاهيجوتطخطيشنتءانثأ
ضرعلايفىوسرجلاةلصوهيجوترفاوتي
.يسايقلا
مامأللةدايقلادنعةروطقملاصحفل
يفليم٨(س/مك١٢نمرثكأةعرسب
)اريماكلا(CAMERAةملكسملا،)ةعاسلا
ضرعلهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشيف
نمجورخللXسملا.ةيفلخلااريماكلا
رورمدعبًايئاقلتجورخلامتيسوأضرعلا
.ناوثنامث

ريذحت}

طقفطبرلاةلصوهيجوتمدختسا
ةلصوىلإةبكرملاعوجريفةدعاسملل
ةعرسبكرحتلادنع،وأةروطقملارج
،)ةعاسلابليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
ال.ةعرسبةروطقملاعضوصحفل
ذاختالثم،رخآضرغيألهمدختست
ىلعةيرورملاةراحلارييغتنأشبتارارق
ةراحلارييغتبمايقلالبق.قيرطلا
ايارملاصحفتباًمئادمق،ةيرورملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نعجتنيدق.كفتكقوفنمرظنلاو
ةريطخةباصإبسانملاريغمادختسالا
.نيرخآللوأكلةبسنلاب

Park Assist)نكرلادعاسم(
دعاسمماظنبةدوزمةبكرملانوكتدق
لظيف.)FRPA(يفلخلاويمامألانكرلا
نكرلادعاسمماظنلنكمي،ةنيعمفورظ
عوجرلاتاروانمءانثأقئاسلاةدعاسم
الةعرسبةبكرملاةدايقدنعنكرلاوفلخلل
.)ةعاسلايفلايمأ٦(ةعاس/مك٩نعديزت
دعاسمماظنرزيفءاضملارشؤملاريشي
.زهاجماظنلانأىلإنكرلا
يفةدوجوملاتارعشتسملاسيقت
ماسجألاوةبكرملانيبةفاسملاتادصملا
هذهميمصتمت.رانوسلاةينقتمادختساب
ةنيعمماسجأنعفشكللتارعشتسملا
اهفلخ)مادقأ٥(رتم١٫٥ىلإاهعافترالصي
غلبيكتبكرممامأ)مادقأ٤(رتم١٫٢و
.)تاصوب١٠(مس٢٥نمرثكأاهعافترا
اذإامىلعةفلتخملاةيئيبلافورظلارثؤتدق
فشكلاعيطتسينكرلادعاسمماظنناك
ةفاظنىلعظفاح.كلذىدموماسجألانع
،تاخاستالاو،لحولانمتارعشتسملا
فظنو؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو
تاجرديفةرايسلالسغدعبتارعشتسملا

تارعشتسملافشتكتالدق.دمجتلاةرارح
هيبنتيفببستتدقوأماسجألاةفيظنلاريغ
.هيلإةجاحلامدعدنعماظنلا

ريذحت}

نعًاليدبسيلنكرلادعاسمماظننإ
ماظنفشتكيال.ةظقيلاوةقيقدلاةدايقلا
وأةاشملاوألافطألانكرلادعاسم
ةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاق
اًدجةبيرقلاكلتالو،دصملالفسأماسجأ
الو.اهنعاًدجةديعبلاوأةبكرملانم
ىلعةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتي
لايمأ٦(ةعاس/مك٩نمىلعأتاعرس
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
ماظندوجويفىتح،ةرايسلافلت
ققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسم
رظنلاوةرايسلابةطيحملاةقطنملانم
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمجيف
.فلخللعوجرلا

ماظنلالمعيفيك

هبشتضرعةشاشىلعةرايسلايوتحتدق
ةعومجمىلعنكرلادعاسمماظنلجردملا
مسجلردقملاعقوملالثمتةطرشأاهب
.مسجلانمةبكرملاةفاسموفشتكم
،برقأفشتكملامسجلاحبصيامدنعو
نوللالوحتيوةطرشألانمديزملاءيضي
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألانم

يفةرملوألمسجفاشتكامتيامدنع
،فلخلانمدحاوهيبنتعامسمتيس،فلخلا
اًزهجمناكاذإنيترمقئاسلادعقمّزتهيسوأ
Safety"ةزيمب Alert Seat")عمدعقم
ًابيرقمسجلاحبصيامدنعو.)ةمالسلاهيبنت
مامألانمهيبنتتاوصأةسمخردصتس،اًدج
وأ)مسجلاعقومىلعاًدامتعا(فلخلاوأ
تاوصأ.تارمسمخقئاسلادعقمّزتهيس
.ةيفلخلانمىلعأمامألايفهيبنتلا

هفاقيإوماظنلاليغشت

فاقيإوأنكرلادعاسمماظنليغشتنكمي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنمادختسابهليغشت
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
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فاقيإوأليغشتلXرزمادختسامتي
موقييذلاو،نكرلادعاسمماظنليغشت
ريذحتليغشتفاقيإوأليغشتباًضيأ
ةيسكعلاةيئاقلتلاةلمرفلاوفلخللعوجرلا
)RAB(فاقيإدنعو.تقولاسفنيف
ةلاسرةشاشلاىلعرهظتس،ماظنلاليغشت
هذهيفتخت.ماظنلاليغشتفاقيإىلإريشت
.تقولانمةريصقةرتفدعبةلاسرلا
دنعنكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ريغهيبنتتاوصأعنملةروطقمبحس
ةجاردلالماحليصوتدنعواهيفبوغرم
.ميلسلاليغشتلانامضل
مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

قّقحت،ةشاشلاىلعةمدخةلاسرترهظاذإ
:ةيلاتلاطورشلانم
صرحا.ةفيظنتارعشتسملانوكتالدق.

ةيفلخلاوةيمامألاتادصملافيظنتىلع
ديلجلاوخاسوألاونيطلانمةبكرملل
تاميلعتىلععالطالل.لحولاوجلثلاو
يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار،فيظنتلا
/٣٢٤.

نكرلادعاسمماظنتارعشتسمنوكتدق.
عمجتينأنكمي.جلثلاوأعيقصلابةاطغم
تارعشتسملالوحجلثلاوأعيقصلا
نكميو،اًمودًايئرمنوكيالدقو،اهفلخو
يفةبكرملالسغدعبكلذثدحينأ
الإةلاسرلاهذهيفتختالدق.درابسقط
.جلثلاوأعيقصلانابوذدعب

ةشاشلاىلعةمدخةلاسرروهظلاحيف
ذخ،هالعأةروكذملاطورشلارفوتمدعو
.اهحالصإلليكولاىلإةبكرملا
ببسبنكرلادعاسمماظنطيشنتمتيملاذإ
ةشاشلاىلعةلاسرلارهظتسف،ةتقؤمةلاح
رهظيدق.ماظنلاليغشتفاقيإىلإةراشإلل
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذ
.ماظنلاليطعتبقئاسلاماق.
ةيؤرلاجمًايلاحبجحيمسجكانه.

،لاثملاليبسىلع(ةيفلخلاتارعشتسملا
ةلصو،يفلخلابابلا،ةجاردلالماح
،مسجلاةلازإدرجمب.)خلإ،ةروطقملا
عضوىلإنكرلادعاسمماظندوعيسف
.يداعلاليغشتلا
ليكولاىلإةبكرملاذخ.فلاتّدصملا.

.تاحالصإلاءارجإلكبصاخلا
تازازتهالالثم،ىرخألافورظلارثؤت.

طغضوأةيئاوهلاةقرطملانعةرداصلا
،اًدجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلالمارف
.ماظنلاءادأىلع

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
نمهيبنتلاماظنضرعي،هرفوتلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ماظنةشاشيفمهسبًابوحصمرمحأريذحت
راسيلاوأنيميللهجتيةيهيفرتلاتامولعملا
نمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتللكلذو

ماظنلااذهفشتكي.راسيلاوأنيميلا
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
ةروطقمدوجوعمةدايقلا

ّرجءانثأفلخللعوجرلادنعاًرذحنك
ًايئاقلتRCTAماظنليطعتمتيس.ةروطقم
.ةبكرملابةروطقمليصوتدنع
صئاصخلافاقيإوأليغشت

وأليغشتلطسوألالوسنوكلايفXرز
)RPA(يفلخلانكرلادعاسمفاقيإ
حابصمءيضي.تقولاسفنيفRCTAو
صاصخلانوكتامدنعرزلايفرشؤملا
صئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلانعةفقوتم
فاقيإوأRCTAماظنليغشتنكمي
تامولعملاماظنمادختسابهليغشت
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةيهيفرتلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٤٢

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو،
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)LKA(ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
ريسلاةراحرييغتهبنمو)SBZA(ةيبناجلا
)LCA(ةيئاقلتلائراوطلالمارفو)AEB(و/
يمامألاةاشملالمارفطيشنتماظنوأ
)FPB(،ىلعدعاستةمظنألاهذهنإف
.مداصتلارارضأنمليلقتلاوأمداصتلابنجت

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
بنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقتوأ
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
FCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمورادصإب
تارفاصرادصإىلإةفاضإلابيمامألا
امك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس
هيبنتةءاضإىلعكلذكFCAماظنلمعي
نمبارتقالادنعنوللاينامرهكيرصب
.اًدجةبيرقةجردبىرخأةبكرم
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب

)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
/)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

٢٢٦.

ريذحت}

تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

١٩٤.

نمريذحتلاماظننيكمتءاغلإنكمي
ضرعل.)FCA(يمامألامادطصالا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف

")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم
FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب

ريذحت}

يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
ماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنعلمارفلا
هيبنتثودحدنعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.مداصتلا
فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
يتلاةبكرملانمبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأ

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)نيبي.)بيرق
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
فوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
ىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلايدؤي
عضولظيفوسو.اذهطبضلاعضورييغت
،هرييغتمتيىتحوهامكددحملاطبضلا
نمهيبنتلاصئاصخيفرثؤيفوسو
تابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلا
نمٍلكتيقوتفلتخيفوسامك.فلخلانم
.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظن
تيقوتدَُعب،ةبكرملاةعرستدازاملكف
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودح
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا
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تيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلاتيقوتديدحت
فورظفلتخمونيقئاسلاعيمجعمهيبنتلا
.ةدايقلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإًايئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

عبتتلاةفاسمرشؤم

كتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراُشي
يفكمامأريستيتلاةبكرملاو
هضرعمتييذلاعبتتلاتقويفراسملا
قئاسلاتامولعمزكرمىلعيناوثلاب
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمرظنا)DIC(
وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم(
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٢٤/)روطملا

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
متيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأضرع

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
يفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا

يتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملاتاراحلا
هذهدعتو.لالظلاوأتابكرمبتسيل
اهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلا
.اهيلعةمدخلاءارجإل

ماظنلافيظنت

دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
ليلقتوأبنجتىلعAEBماظندعاسيدق
ةهجاولاتامداصتنعمجانلاررضلا
ىلعاًضيأAEBماظنلمتشي.ةيمامألا
دنع.)IBA(يكذلالمارفلاةدعاسمماظن
كراسميفكمامأةرايسلماظنلافاشتكا
ىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستو
ماظنللنكميف،كترايسبمادطصالاكشو
فاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأمعدريفوت
بنجتىلعدعاسيسرمألااذهو.ةرايسلا
راثآنمليلقتلالقألاىلعوأمادصلا
بسحىلع.مامأللةدايقلادنعمداصتلا
ةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرفمتيدق،فقوملا
ةلمرفلاهذهثدحتنأنكمي.قفربوأ
فاشتكاةلاحيفطقفةيئاقلتلاةئراطلا

لالخنمكلذرهظيو.امةبكرمدوجو
صاخلامامألايفةبكرمرشؤمةءاضإ
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنب
.٢٤٢/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم٥٠(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
هنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوف
رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.ًابيرقت)مدق١٩٧(

ريذحت}

دادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةبكرملاةلمرفيفAEBماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتابكرملل
:يليامبAEBماظنموقيالدق
ةلاحيفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

تاعفترملاةريثكوأةيوتلملاقرطلا
.تاضفخنملاو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.

وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب
فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.

يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

ةلاحيفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
يأوأةاشملاةطساوبًايئزجاهبجح
.ىرخأماسجأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةبكرملاةلمرفبAEBماظنموقيدق
مداصتثودحبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
AEBماظنموقي،كلذثدحاذإ.لمتحم
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفمادختساب
لمارفررح.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل

EFBةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ.

ريذحت}

ًايئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يفةرايسلالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
ةفطعنمةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأ
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ماظنزواجتل.ةكرحتملاريغىرخألا

AEB،ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا،
.ًانمآكلذناكاذإ

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}

ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

IBAوAEBنملكليطعتنكمي
.ةبكرملاصيصختتادادعإلالخنم
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا

ريذحت}

بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
فقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشت

.ةروطقمبحس
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ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
جاجزلاوأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBفاشتكادنع،~،ًاينامرهكاًرشؤم
نمبارتقالادنع.مامألابةاشملادحأدوجو
،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملادحأ
ىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظنردصي
وأةعرسبتارفاصردصتويمامألاجاجزلا
ماظنلنكميامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FPBةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
دعاسمماظنلااذهنمضتي.ًايئاقلتةبكرملا
ماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلالمارفلا
.ةاشملل)AEB(يئاقلتلائراوطلالمارف
/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفرظنا

٢٤٤.

ةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلادنع
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
ماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ةعاس
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشمدوجو
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ

ريذحت}

موقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
فشتكيملام،ًايئاقلتةبكرملاةلمرفب
ماظنفشتكيالدقف.ةاشملادحأدوجو

FPBكلذيفامب،ةاشملادحأدوجو
:لافطألا
،ةرشابمكمامأةاشملانوكيالامدنع.

وأًابصتنمفقيوأاًمامتنييئرموأ
.ةعومجمنماًءزجنوكيامدنع

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
رطملاوأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأ
اًدودسمFPBماظنرعشتسمناكاذإ.

.ديلجوأجلثوأخاسوأب
جاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

ريغةلاحيفوأفيظنريغيمامألا
.ةميلس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٩٤
ماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو

FPBةديجةلاحيفواًفيظن.

فاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأليغشتلا
ضرعل.ةرايسلاتادادعإلالخنم
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems)ةمظنأ

.)فشكلا/مداصتلا

كمامأنوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
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ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
يذلاةاشملادحأفاشتكادنع.ةاشملادحأ
ضرعيس،ةرايسلليمامألاراسملالخديدق
.ينامرهكلانوللابيمامألاةاشملارشؤم

يمامألاةاشملاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
نمةعيرستارافصةينامثقلطنتو
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملا
رودصدنع.نيبناجلاالكنمتارمسمخ
لمارفلاماظنزهجتيدق،اذهةاشملاهيبنت

دقاممةعيرسةروصبقئاسلاةلمرفل
لصاو.لدتعموريصقؤطابتيفببستي
.ةجاحلادنعلمارفلاةساودىلعطغضلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنع

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ

ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
موقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملوةرشابم
ةلمرفوأةطيسبةلمرفبًايئاقلتFPBماظن
بنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوق
ةعرسلادنعةاشملابتامادطصالاضعب
نكمي.ةاشملاةباصإللقيوأةضفخنملا
ةاشملافاشتكالًايئاقلتةلمرفلاFPBماظنل
/مك٨٠و)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نيب
ضفخمتيدق.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس
لظيفةيكيتاموتوألاةلمرفلاتايوتسم
.ةعفترملاتاعرسلالثمةددحمفورظ
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
ةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق.ةفقوتم
)EPB(.دوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأيدؤيفوس
.EPBلمارفوةيكيتاموتوألا

ريذحت}

وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفًايئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأًابذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

ةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
ضرعل.ةرايسلاتادادعإلالخنم
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems

>)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
Front Pedestrian Detection)فشك

.)يمامألاةاشملا

ريذحت}

يكيتاموتوألادادعتسالاماظنمادختسا
ةروطقمبحسءانثأيف)FPB(مداصتلل
ىلعةرطيسلانادقفيفببستيدق

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ليغشتفقوأ.مداصتعوقووةبكرملا
بحسءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلا
ةزيمبةدوزمةرايسلاتناكاذإ.ةروطقم

Super Cruise)وأ)قئافلاةعرسلاتابث
Adaptive Cruise Control)ماظنلا

،)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
بحسءانثأيفFPBمادختسانكميف
.ةروطقم

ماظنلافيظنت

،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةرايسلانوكتامدنع.ءايمعةطقنقطانموأ
ءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلع
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاش
يفامةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلا

ةراشإتناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملا
ىلعةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالا
ضرعلاةشاشضموتفوس،بناجلاسفن
ةراحرييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتل
هبنمنمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلا
ةءارقىجُريف،)LCA(ريسلاةراحرييغت
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب

LCAةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}

قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحًابيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
ةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(رتم
طسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا
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يتلاتارايسلانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسببرتقت
.ةرايسلافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
نأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
ردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراحرييغت
،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانمفاكلا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
امدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكت
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا

يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
اهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعناةقطنم
ةراشإتناكاذإ.فلخلانمةعرسب
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح
لالخنمLCAهيبنتليطعتنكمي
رايخمادختسابةرايسلاصيصخت

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاهيبنت
ةحاتملاتادادعإلاضرعل.)ةيبناجلاءايمعلا
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنم

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems)ةمظنأ
LCAماظنفاقيإمتاذإ.)فشكلا/مداصتلا
تانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِقنم
.ايارملايفLCAماظن

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
قيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرس
،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب
.)زجاوح
رورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
دصرلاقطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا

ةبكرملابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقم
وأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
نمرخآلابناجلانمدتميءيشوأةجارد
ىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملاءايشألا.ةبكرملا
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.تابكرملافاشتكا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفLCAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ
بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
ةلاسرتناكاذإ.٣٢٤/يجراخلا

system unavailable)ال)حاتمريغماظنلا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٥٠

تامولعمزكرمةشاشىلعةضورعملازت
ةبكرملايبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلا
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايف
.ليكولابلصتاف
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

Lane Keep Assist (LKA)
)رارمتسا()راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
LKAنوكيدق.ةراحلاتامالعفاشتكال
/مك٦٠نيبتاعرسلايفةدعاسمللاًزهاج
ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفًاليم٣٧(ةعاس
،تابكرملاضعبيف.)ةعاسلايفًاليم١١٢(
ديزتةعرسبكلذنمًالدبماظنلالمعيس
دق.)ةعاسلايفًاليم٣١(ةعاس/مك٥٠نع
ةدايقلاةلجعريودتقيرطنعLKAدعاسي
ةراحلاةمالعنمةرايسلاتبرتقااذإقفرب
دنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكملا
روبعةلاحيف)LDW(ريسلاةراحةرداغم
الو.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملا
ةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذهفدهتسي
نلو.ريسلاةراحفصتنميفةزكترم

ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(ةراشإتناكاذإهيبنتلابموقيسو
ةراحةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالا
وأعراستلابموقتكنأفشتكااذإوأريسلا
زواجتنكمي.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلا
نعةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
فشتكااذإ.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
ربعدصقنعهيجوتلابموقتكنأماظنلا
ريذحتلاءاطعإمتينلف،ريسةراحةمالع
ثودحعقوتتال.ريسةراحةرداغمدنع
امدنعريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
.ريسةراحةمالعاًدمعىطختت

ريذحت}

يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا

LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيجوتللهيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

وأامةراحةرداغمبنجتلجأنم
.مداصتعوقو

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
.ةضفخنملاةيؤرلاوأسقطلافورظ
جاجزلاخاستانعرمألااذهثدحيدق

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لحولابةيسيئرلاحيباصملاوأيمامألا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغتوأ
عوطسةلاحيفوأةديجريغةلاح
ةهجاوميفرشابملكشبسمشلا
.اريماكلا
.قيرطلافاوحفاشتكا.
ةجومتملاقرطلايفتاراحلافاشتكا.

.تاعفترملاتاذوأ
تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةمالعهيففُشتكايذلابناجلاىلع
LKAيماظنناكنإوىتح.ريسلاةراح
موقتنأكيلعبجي،نالمعيLDWو
ىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملايفمكحتلاب
مئالملاعضولاىلعظفاحوقيرطلا
دقفالإو،ريسلاةراحلخادةبكرملل
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحي
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

)LKA(وأةئيسلاسقطلافورظيف
،ةحضاولاريغتامالعلاتاذقرطلاىلع
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم

ريذحت}

يفLKAمادختساببستينأنكمي
يفمكحتلانادقفيفةقلزنملاقرطلا
فاقيإ.مداصتعوقومثنموةبكرملا
.ماظنلاليغشت

ريذحت}

يفقئاسلاهيبنتبLKAدعاسمموقينل
ريسلاةراحيفةروطقمروبعلاح
ةروطقملافارحنايدؤيدقو.ةرواجملا
تاباصإثودحىلإىرخأةراحوحن
.تاكلتمملابررضلاقاحلإىلإوأةرطخ
ةروطقملاّةيعضواًمئادبقار،كلذل
يتلاةراحلاسفنيفاهدوجونمدّكأتلل
.ةرطاقلاةبكرملااهيفدجوت

ماظنلالمعيفيك

ةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
ىلعتبثماريماكساسح)LKA(ةيرورملا
ةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألاجاجزلا

ةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالعفاشتكال
ةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجومةيهيجوت
دقو.ريسلاةراحلةدوصقمريغةرداغم
دعقمضبنيدقوأًايتوصاًهيبنتاًضيأرفوي
ةمالعزواجتمتدقهنأىلإةراشإللقئاسلا
دنعريذحتلاماظنلارفويال.ريسلاةراح
هيجوتلادنع)LDW(ريسةراحةرداغم
.ريسةراحةمالعربعاًدمع
مق،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
يف.طسوألالوسنوكلاىلعnطغضب
رشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاح
دعاسمليغشتدنعرزلاىلعدوجوملا
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ضعبيف.هليطعتدنعهليغشتفاقيإو
ثالثنعديزتةدملطغضلامزلي،تابكرملا
.LKAليغشتفاقيإلٍناوث

،ضيبألانوللابnءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
nءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
نمةبكرملابارتقاةلاحيفقفربةدايقلا
نوللابnءيضيو.ةفشتكمةراحةمالع
رفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنعينامرهكلا
ريسلاةراحةرداغمدنعاًريذحتاًضيأ
)LDW(ضيموقيرطنعnنوللاب

ةمالعةبكرملاروبعةلاحيفينامرهكلا
دق،كلذىلعةوالع.ةفشتكمريسةراح
دعقمزتهيوأ،تارافصثالثكانهنوكي
،راسيلاوأنيميلاةهج،تارمثالثقئاسلا
.ريسلاةراحةرداغمهاجتابسحىلع
هيجوتلاذخ

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
هيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
هيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلاقئاسلا
نمفرصلاىلإةبكرملاهجو.نينرتوصو
ىلعظافحلادعاسمحبصيدق.ةمدخلا
دعبًاتقؤمحاتمريغ)LKA(ةيرورملاةراحلا
.هيجوتلاتاهيبنتراركت

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

قافنألالخادةدايقلا
ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
نيتراحلا
مغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
كيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضونم
دعاسيامبرفيمامألاجاجزلافيظنتب
.رمألااذه
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اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.ًاتقؤمةحاتم
جاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب
جاجزلافظن.ةمدخلاىلإLKAماظن
ةيؤرلاةآرمفلخجراخلانميمامألا
.ةيفلخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
يعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
فاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
هذهترمتسااذإLKAماظنليغشت
.فورظلا

دوقولا

ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
ليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ةبكرملاءادأىلعظافحلاوهببساورلا
TOPراعشنعثحبا.لثمألا TIERوأ
www.toptiergas.comعقوملارظنا

نيزنبلايقوسمبةمئاقىلعلوصحلل
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا

لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا

فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
91نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
يف.عومسمجيجضتوصعُمسيدقفالإو
مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاح
91ةجردبنيزنب RONكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصىلإجاتحيكرحملانأ

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
لوناثيملانمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

.نيلينألاوأنيسوريفلاوألاليثيملاوأ
ىلإدوقولانمعاونألاهذهيدؤتدق
دوقولاماظنءازجأيفلكآتثودح
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالاتاعمشو

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.

.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
نمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
داصتقالاتاردقضفخىلإدوقولا
يدؤيدقوءادألاضفخودوقولايف
زافحلالماعلارمعليلقتىلإ
.تاثاعبنالل

دوقولاتافاضإ
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERاذإ.كتبكرمل
اهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناك
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineنيزنبلادوقونازخىلإ

ريسوأتيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمب
،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسم
نيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ

TOP TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا
ACDelco Fuel System Treatment

Plus-Gasolineىلعظافحلايف
بساورلانميلاخكترايسكرحمدوقو
مدعةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاو
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمت

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت

نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريُشي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١٠٦/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}

دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخض
الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمست
اًمسجسملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ةنكاسلاءابرهكلاغيرفتلًايندعم
.كمسجنم

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
اذإرثانتلااذهثدحينأنكمي.ةياغلل
دادزتو،ًابيرقتًائلتممنازخلاناك
.راحلاسقطلايفهثودحةيلامتحا
ءطببدوقولاةئبعتسدسملخدأ
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص

.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشترظنا
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ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
ءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبامث،اهقلغأولماكلاب

ريذحت}

ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملا
.دوقولاباكسنا.
.ةنيعمفورظلظيفدوقولالعتشي.

رظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
لبقخضلانمءاهتنالادعبناوثسمخل
ىلعنمدوقولافظن.ءلملاةهوفةلازإ
رظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألا
طغضا.٣٢٤/يجراخلاحطسلابةيانعلا
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولابابىلع

ريذحت}

ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

ءاطغنودبعمُقلائياهمعقومددح.١
ةيضرأتحتةيفلخلاةلومحلاةقطنمنم
.ةلومحلا
دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢

.ةدادسنودب

ريذحت}

دوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
دقعمُقلائياهممادختسانودلقنتم
ماظنفالتإودوقولاضيفيفببستت
ببستيدقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعت
ضرعتتنأنكميو.قيرحعوقويفكلذ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
.ةرايسلافلتتنأنكميو

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}

ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
ضرعتتنأنكميو.دوقولاراخبلاعتشا
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
كتباصإبنجتل.ةرايسلافلتتنأنكميو
:نيرخآلاوتنأ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

يفوأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
يأىلعوأبأكيبلاةبكرمقودنص
.ضرألاريغرخآحطس

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس

بحسلانعةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
يذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
لوصحللةروطقملاليكووأهعملماعتت
رجلةرايسلادادعإيفةدعاسملاىلع
لبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو.ةروطقم
.ةروطقملابحس
ةبكرملقنرظنا،ةلطعمةروطقمرجل
.٣٢٣/ةلطعم

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}

دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت
ةرايسلاضرعتتدقو.ةغلابتاباصإل
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللكلذك
بحستال.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
تاوطخلاةفاكعابتامتاذإالإةروطقملا
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقمبحسب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا

مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا
ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.

كتيؤرتناكاذإ.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
مقف،بحسلاءانثأيفةديقموأةدودحم
ولىتح،ةدتممةيبناجةيؤرايارمبيكرتب
.ًابولطمكلذنكيمل

٨٠٠لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
عنملةبكرملامادختسانم)ليم٥٠٠(مك
ءازجألاوأروحملاوأكرحملافلت
.ىرخألا
لبقةرايسلاتيزرييغتبGMيصوت.

.ليقثلارطقلا
ًاليم٥٠(ةعاس/مك٨٠نمرثكأدوقتال.

نمةعرسىصقأبأدبتالو)ةعاسلايف
٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخدوقولاةساود
.ةروطقملابحسةلصونم)ليم

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
/بحسلاعضوبىصوي.)ةدايق(Dعضولا
مكحتلارظنا.ةليقثلاتاروطقمللرْطقلا
ضافخنالاناكاذإ.٢٢٢/ةدايقلاعضوب
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ثدحيةكرحلالقانيفىندأسرتىلإ
لقأسرترايتخانكمي،رركتمركشب
عضولاعجار.يوديلاعضولامادختساب
.٢١٦/يوديلا

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت

:ةروطقمبحس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا.

)ACC(ةعرسلا
ةعرسلاتابثيفمكحتللقئافلاماظنلا.
نكرلادعاسمماظن.
)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.

)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
بحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
:ةروطقم
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.
)IBA(يكذلالمارفلادعاسم.
ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.

)FPB(مامألاب

ةراحرييغتهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دصرلاقطانمدتمتال،)LCA(ريسلا
نمدتمتيتلاLCAماظنيفةدوجوملا

رجدنعربكأةفاسمىلإةرايسلابناج
ريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
.ةروطقمرجءانثأ
تاعطاقتلاهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دنعرذحلاخوت،)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
نألةروطقمبحسءانثأفلخللعوجرلا
RCTAهيبنتبةصاخلادصرلاقطانم
فلخللرثكأعجرتنلةرايسلافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيف

ريذحت}

ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
دنع،)CO(نوبركلاديسكألوألعفب

:ةروطقملابحس
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

ةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأمزلي.

ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
مكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف"خانملاب

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.٢١٣/كرحملاتاثاعبناعجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
لوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
دنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيالالو
ىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلاةدايق
نعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعملماعتلا
يوتسمقيرطحطسىلعةدايقلاقيرط
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلالبق
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
وأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
عيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآريغ
ةروطقملاتالصووتاقلحلاءازجأ
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسو
ةزيهجترظنا.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
تناكاذإ.٢٦٠/ةروطقملابحس
أدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا
مكحتلاعارذمدختسامثةعومجملاليغشت
لمعنمدكأتللًايوديةروطقملالمارفيف
،رخآلتقونمققحتو.ةروطقملالمارف
ةروطقملاوةلومحلانامأنم،ةلحرلاءانثأ
حباكموحيباصملاعيمجلمعنمو
.ةروطقملا
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رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةكرحعمماظنلالعافتي.تابثلايفمكحتلا
ثدحتيتلاوةروطقملانعةجتانلاةرايسلا
رمأاذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشب
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبط

عبتتلاةفاسم

لقألاىلعكمامأيتلاةرايسلانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةرايسلاةدايقءانثأاهدعتبت
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلاةلمرفلا

رورملا

بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
ةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
نوكتسواهدرفمبةرايسلانوكتامدنع
مزلياذلو.اهدحوةرايسلانمريثكبلوطأ
ةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمبداعتبالا
مق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبق
ريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلاىلعريسلاب
.كلذنكمأنإتاعفترملاىلع

فلخللعوجرلا

ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتل.راسيلاىلإديلاهذهكرح،راسيلا

ىلإديلاهذهكرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت
بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسللةروطقملا

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
قوفةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
ىلعدعصتوأقيرطللةيبارتلافاوحلا
مدطصتوأقيرطلاةفاحىلعيتلازجاوحلا
ءايشألاوأراجشألاوأقرطلاتاراشإب
هاجتاةراشإليغشتنمدكأت.ىرخألا
وأةرايسلاهيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعنا
.ئجافملكشبةلمرفلا

تاردحنملاىلعةدايقلا

ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت

عضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
D)ىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق
يفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناكاذإ
ةديدشقطانملاوأ/وةليقثلالامحألا
.رادحنالا
يلغيس،ىلعأتاعافتراىلعبحسلادنع
لقأةرارحةجرددنعكرحملاديربتلئاس
.ةضفخنمتاعافتراىلعبحسلادنعهنع
بحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ
دقف،ةداحتاردحنمنملاععافتراىلع
تامالعلةهباشمتامالعةبكرملايطعت
ثودحبنجتلو.كرحمللطرفملاةنوخسلا
نوكينألضفيو،لمعيكرحملاكرتا،كلذ
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٢٨١/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}

،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئادمق
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطسىلع
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دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
رورملاهاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيف

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ
،اهناكميفةلجعلاتادناسنوكتامدنع.٣

ًايجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق
ةلومحباعيتسابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
:دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.

.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا

طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤
.اهبظفتحيوتادناسلا

ةروطقملابحسدنعةنايصلا

دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٣٣٥/ةنايصلالودج
ميحشتتيزوكرحملاتيزنمققحتلا
ماظنوديربتلاماظنوةمزحألاوروحملا
.ةلحرلكءانثأولبقلمارفلا
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكُحمةروطقملابحس

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٨١/ةطرفم

ةروطقمبحس

هيبنت
ريغلكشبةروطقملابحسقحُليدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
نامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
لكشبةروطقملابحسلو.ةرايسلا

اذهتاهيجوتوتاداشرإعبتا،حيحص
)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ىلعلوصحللليكولاعجارومسقلا
ةروطقمبحسلوحةمهملاتامولعملا
.ةرايسلاب

ةروطقملانزو

ريذحت}

ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

تاجردوعافترالاوةعرسلاونزولاةبقارم
داعبأوةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلا
ةرايسلامادختساىدموةروطقملاةمدقم
ةمهمتامولعماهلك،ةروطقمبحسل
.نامألاقيقحتل

ةروطقمبحسلجأنمنزولاتاريدقت

نزونوكينأبجي،ةروطقملابحسدنع
تامييقتنمضةروطقملاوةلٰمحملاةرايسلا
.ةبكرمللنزولا
يلامجإلانزولاريدقت.

)GCWR(كرتشملا
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت.
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
يفلخلاروحملليلامجإلانزولافينصت.

)GAWR-RR(
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تحت"نزولاعيزوتةلصوليدعت"رظنا
اميفديدحتل٢٦٠/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقملانزوريدقتلىصقألادحلاىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٢٦٠/ةروطقملابحسةزيهجت
نزوىلعًءانبةبولطملمارفلاتناكاذإ
.ةروطقملا
زواجتمدعنمدكأتللةديحولاةقيرطلاو
نزووهتاريدقتلاهذهنميألنزولا

،اًعمةروطقملاوبحسلاةرايسةعومجم
ةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلانازوألا

ريذحت}

نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
دقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
نامضيطغينلوفلتللةرايسلاضرعتت
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلاةرايسلا
ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقمبحسب

)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت

)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
ةرايسللهبحومسملايلامجإلانزولاوه
كلذيفامبلماكلابةلمحملاةروطقملاو
.تاقحلموتادعموعئاضبوباكرودوقويأ
كرتشملايلامجإلانزولاريدقتزواجتبنجت
)GCWR(كترايسل.

)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.٢٠٣/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا

ةروطقملانزولىصقألادحلا

ةروطقمللىصقألانزولاريدقتباسحمتي
اهبدوجوملاةرطاقلاةرايسلاىلعًءانب
عيمجويمامألادعقملاببكاروقئاس
تادعملانزوحرطبجي.رطقلاتادعم
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلا
.ةروطقملانزوريدقتنمبحسلاةبكرم

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت

وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
.همعدةرايسللنكمي

نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةرايسلليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةرايسلليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كترايسل
تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت

حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف
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)1(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
.)2(ةلمحملاةروطقملانزونم%١٥–١٠
لثم،ةددحملاتاروطقملاعاونأضعب
.قاطنلااذهجراخعقتبراوقلاتاروطقم
ةفرعملةروطقملاكلامليلداًمئادعجار
لكلهبحصُنييذلاةروطقملاناسلنزو
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقم
بحسلاةطقنوكتبكرملىوصقلا
.ةروطقملاو
ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
ضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخادعئاضبلا
نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
كلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقتيف
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحسةلصو
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذًانمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت

ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
٥٠٠(مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

يذلايلامجإلانزولاGAWR-RRلثمي
ال.ةرايسلليفلخلاروحملاهمعدينأنكمي
بحسلاةبكرمعم،GAWR-RRدحزواجتت
مايقللامهتلومحلماكبامهوةروطقملاو
.ةروطقملاناسلنزوكلذيفامب،ةلحرب
ال،نزولاعيزوتةلصومدختستتنكاذإ
نابضقعضولبقGAWR-RRزواجتت
.ةيكربنزلانزولاعيزوت
صوصخبةيفاضإةدعاسمىلعلوصحلل
،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللوأرطقلا
.كليكوعجار

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
ةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
ةروطقملاىلعةرعولاقرطلاو
.بحسلاةلصوو

كترايسلةبسانملارجلاةلصوتادعمدعاست
نكمي.ةعومجملابمكحتلاىلعظافحلايف
ةلصومادختسابتاروطقملانمديدعلارج
ةتبثمةنراقىلعيوتحتيتلاونزولالمح
يفةتبثمبحسةقلحوأةلصولاةركيف
بلطتتدقو.يسأرزاكتراروحمفاطخ
نزولاعيزوتةلصوىرخألاتاروطقملا
نزوعيزوتلةضبانًانابضقمدختستيتلاو
كترايسرواحمنيبةروطقملاناسل
"ةروطقملاناسلنزو"رظنا.كتروطقمو
دودحوأ٢٥٨/ةروطقمبحسلفسأ
.رجلاتالصونمةفلتخمعاونأعمنزولا
وأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
ىوسمدختستال.دصملاعوننمتالصولا
لصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملاتالصولا
.دصملاب
يفتاحتفيأدسىلعاًمئادصرحا
اذإو.ةروطقملاةلصوةلازإتمتاذإكترايس
وأهايملاوأةبرتألالخدتدقف،كلذلعفتمل
نمثعبنملا)CO(نوبركلاديسكألوأ
كرحملاتاثاعبنارظنا.كترايسىلإمداعلا
/٢١٣.
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طبرلاةلصوءاطغ

ةيولعلاتاقحلملا.١
تاتبثملا.٢
:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل

نينيسللاىلعنيتتبثملاةلازإبمق.١
.)2(نييلفسلا
ىلإءاطغللةيلفسلاةفاحلابحسا.٢

.ًابيرقتةجرد٤٥ةيواز
تاقحلملالصفللفسألءاطغلابحسأ.٣

.)1(ايلعلا
:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل

ةبسنلابةجرد٤٥ةيوازبءاطغلاكسما.١
نييولعلانينيسللاىلعطغضاوةبكرملل
صتمميفتاحتفلالخاديف
.تامدصلا

ىزاوتيىتحمامأللءاطغلالفسأعفدا.٢
تاحتفلاعمنايلفسلانانيسللا
.)1(ىلفسلا
هناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣

.مامأللايلعلابناوجلاىلعطغضلاب
ىلعنيتتبثملابيكرتةداعإبمق.٤

.)2(نييلفسلانينيسللا
مكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
ةيأعمحجرأتلاوليامتلايفةيكيناكيملا
تاودأنأشبرطقيئاصخأرشتسا.ةروطقم
تايصوتعجاروأليامتلايفمكحتلا
.ةروطقمللةعنصملاةكرشلاتاميلعتو

نزولاعيزوتةلصوطبض

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

سايقبمق،نزولاعيزوتةلصومادختسادنع
لبق)2(يمامألادصملاعافتراةفاسم
ةيكربنزلانابضقلاطبضا.ةروطقملاليصوت
يمامألادصملاعافتراةفاسمنوكتىتح
ليصوتلبقعافترالاسفنبيه)2(
يمامألادصملاعافتراللقتال.ةروطقملا
.)2(ةيلوألاةفاسملانع

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٢٩٩/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس

ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
ةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوحتاداشرإ
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرُجتنامألا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٦٢

ةروطقملالمارف

ديزييتلاةلمُحملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر١،٠٠٠(مجك٤٥٠نعاهنزو
ةزهجأبىصويو.روحملكللمارفولمارف
تابلطتمعمةقفاوتمةروطقملللمارف
(CSA)ريياعمللةيدنكلاةيعمجلا

CAN3-D313،اهلداعياموأ.
وأةيلودلاةيميظنتلاحئاوللابلطتتدق
ماظنىلعتاروطقملايوتحتنأةيلحملا
لمحملانزولاناكاذإاهبصاخلاةلمرفلا
نكمييتلاايندلادودحلازواجتيةروطقملل
ةءارقبمق.ىرخأىلإةلودنمفلتختنأ
ةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
اهطبضواهبيكرتنمضتىتحاهعابتاو
اًمامتبنجت.ةحيحصةقيرطباهتنايصو
لمارفلاماظنقوفقرطلاةلواحم
الدق،كلذبتمقاذإف.كترايسليكيلورديهلا
قالغناللةعناملالمارفنملكلمعي
يدؤيدقامم،ةروطقملالمارفوةرايسلاب
.مداصتثودحىلإ

ةروطقملاكالسأةمزح

بيكرتمتي،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
٧ـبدوزملصومبةروطقملاكالسأةمزح
.ةروطقملاةلصوىلعريماسم

ةلمرف/راسيفاطعنا.١
ةرخؤملاحيباصم.٢
عوجرلاحيباصم.٣
ةيراطبلاةيذغت.٤
ةلمرف/نيميفاطعنا.٥
ةيئابرهكلالمارفلا.٦
يضرأ.٧

ةروطقملصومبةدوزمةرايسلانكتملاذإ
كالسأةمزحطبرمتي،ةروطقملاةلصويف
راطإبكالسأ٧ـبةدوزملاةروطقملا
بيكرتكالسألاةعومجمبلطتت.ةرايسلا
.ليكولاىدلرفوتمةروطقملصوم
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.

رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
/فقوتلاةراشإ
يدامر/رفصأراسيفاطعنالا

/فقوتلاةراشإ
يجسفنب/رضخأنيميفاطعنالا

/ةرخؤملاحيباصم
ينب/يدامرنكرلاحيباصم

رضخأ/ضيبأعوجرلاحيباصم

رضخأ/رمحأةيراطبلاةيذغت
دوسأيضرأ

ةروطقملمارف
قرزأةيئابرهك

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ

تاياهندجوت)4(،اهبةبكرملازيهجتمتاذإ
قئاسلايمدقنمبرقلابةعوطقمكالسأ
ةروطقملالمارفمكحتةدحولجأنم
نمءزجكعيبلادعبامقوسيفةيئابرهكلا
ةمزحلايوتحتو.ةروطقملاكالسأةمزح
:ةيلاتلاتارادلاىلع
ةروطقملمارف
قرزأةيئابرهك

وأدوسأ/رمحأةيراطبلاةيذغت
قرزأ/رمحأ
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قيبطتةراشإ
قرزأ/ضيبألمارفلا

دوسأيضرأ

مكحتلارصنعلجأنمكلاملاليلدعجار
دعبامقوسلةيئابرهكلاةروطقملالمارفب
رصنعلكالسألانولزيمرتديدحتلعيبلا
دق.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفبمكحتلا
رصنعىلعةدوجوملاكالسألاناولأفلتخت
ىلعةدوجوملاكلتنعلمارفلابمكحتلا
ينفدوجويرورضلانمنوكيدق.ةرايسلا
رهاصمقودنصبتلوف١٢ةقاططبرل
طباضلابيكرتيغبني.كرحملاةريجح
ليكولاةطساوبةروطقملالمارفليئابرهكلا
.دمتعمةمدخزكرموأ

ةروطقملاحيباصم

حيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يرودلكشبوةلحرلكةيادبيفةروطقملا
.ةليوطلاتالحرلايف

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

تاراشإءيضتس،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلانأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريُغتوأفطعنت

مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
حيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحاوأ

رطقلا/بحسلاعضو

لوخدلاةيفيكلوحتاميلعتىلعلوصحلل
مكحتلاعجار،رْطقلا/بحسلاعضوىلإ
.٢٢٢/ةدايقلاعضوب

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.نمض"ةروطقملانزو"عجار

.٢٥٨/ةروطقمبحس

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحِيف.

نيرركتملاريسلا
ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
الامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدعببسي
صئاصخكلذنعجتنيدقوكلذبىصوي
لقانوكرحملابقلعتياميفةئيسةدايق
كالهتسايفداصتقالاليلقتوةكرحلا
.دوقولا

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ماظن/StabiliTrakـبةدوزملاتابكرملا
نوكت)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيمبةزهجم
)TSC(.ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
ءانثأةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ.بحسلا
متيف،ديزيحجرأتلانأTSCماظنفشتكاو
ىلعيئاقتنالكشبةبكرملالمارفقيبطت
ليلقتىلعةدعاسمللكلذو،راطإلك
تناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلا
لمارفيفمكحتلاماظنبةزهجمةبكرملا
تناكو،)ITBC(نمضملاةروطقملا
لمارفماظنىلعيوتحتةروطقملا
ماظنموقيدقف،ةيئابرهك

StabiliTrak/ESCلمارفقيبطتباًضيأ
.ةروطقملا

ضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
/رجلايفمكحتلاماظنريذحتحابصم

StabiliTrak/ESCتادادعلاةعومجمىلع.
ةلازإقيرطنعةرايسلاةعرسضفخ
رمتسااذإ.دوقولاةساودنعًايجيردتكمدق
StabiliTrak/ESCنإف،ةروطقملاحجرأت
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ةدعاسمللكرحملامزعنمللقينأنكمي
متاذإTSCلمعينل.ةرايسلاءاطبإىلع
رظنا.StabiliTrak/ESCليغشتفاقيإ
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٠/تابثلايف

ريذحت}

ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
وأةريطختاباصإثودحوأمداصت
ةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح،ةافولا
.TSCـب

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
مقمث.دوقولاةساودنعًايجيردت
صحفلقيرطلابناجبفقوتلاب
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا
كلذيفامب،ةلمتحملابابسألاحيحصت
،ةلومحلابةلقثموأةمئالمريغةروطقم
ةلصوةئيهتوأ،ةٰتبثمريغعئاضبوأ
ةبكرملاتاراطإوأ،ةمئالمريغةروطقملا
ريغلكشبةخوفنملاةروطقملاوأ
عجار.ةحيحصلاريغتاراطإلاوأبسانم
فرعتلل٢٦٠/ةروطقملابحسةزيهجت
ةروطقملاتالدعمدادعإتايصوتىلع
.ةدقعلاو

ةروطقملاتاراطإ

)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تُممصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدوزمتاروطقملابةصاخلاتاراطإلا
حجرأتلاعنميفةدعاسمللةدودشمبناوجب
نأنكمي.ةليقثلالامحألالمحمعدو
تناكاذإامديدحتنمتازيملاهذهبعُصت
كلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإطوغض
.طقفيرصبلاصحفلاىلعًءانب
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
طغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
يفيسيئرلاببسلاةروطقملاتاراطإ
.اهراجفنا
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
ديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصمنم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا
راجفنالرخآًايسيئرًاببسدئازلاليمحتلالثمي
ليمحتاًمامتبنجت.تاروطقملاتاراطإ
همعدييذلانزولانمرثكأنزوبكتروطقم
ىلعلمحلاريدقتدجوي.تاراطإلاميمصت
.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ىصقألاةعرسلالدعمىلعاًمئادفرعت
.ةدايقلايفءدبلالبقةروطقملاتاراطإل
ةعرسلدعمنمريثكبلقأكلذنوكيدقف
ةعرسلالدعمدجويدق.ةرايسلاتاراطإ

ملاذإ.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاىلع
لدعموكيسف،ةعرسلالدعمضرعمتي
وهةروطقملاتاراطإليضارتفالاةعرسلا

.)ةعاسلايفليم٦٥(س/مك١٠٥

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}

تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصمرظنا
هليصوتمتيزاهجيأ.١١٠/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ
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٢٦٥ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٦٤/ةيئاوهدئاسوب
.٦٥/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم

٢٦٧..............ةماعتامولعم
٢٦٧.........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٦٧...كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٢٦٨...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٦٩..............كرحملاةفرغ
٢٧٢................كرحملاتيز
٢٧٤.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٧٥...............يكيتاموتوألا
رتلفرمعماظن

٢٧٥..............كرحملاءاوه
٢٧٦......كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٢٧٧.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٨١...................ةطرفم
٢٨٢...........لسغلاماظنلئاس
٢٨٣....................لمارفلا
٢٨٣................لمارفلاتيز
٢٨٤....................ةيراطبلا
٢٨٥....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٢٨٥..........)نكرلا(Pلمارفلا
٢٨٦.....تاحساملاةرفشلادبتسا
٢٨٧.......يمامألاجاجزلالادبتسا

٢٨٧........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٨٨.......يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٨٨...............ةبمللالادبتسا
٢٨٨.............نيجولاهلاتابمل
٢٨٩.........LEDحيباصمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألا

٢٨٩..................كالسألاب
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٢٨٩.................يئابرهكلا
٢٩١.....ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
رهاصمقودنص

٢٩١............كرحملاةريجح
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٢٩٥...................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٩٧...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٩٩.....................تاراطإ
٣٠٠....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٠١...............ءاتشلاتاراطإ
٣٠١..............فيصلاتاراطإ
٣٠١.....قرطلالكلحلصتتاراطإ
٣٠٢..............تاراطإلاطغض
ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٣٠٣..............ةعرسلاةيلاع

طغضةبقارمماظن
٣٠٤..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٣٠٥..................تاراطإلا
٣٠٨.............تاراطإلاصحف
٣٠٩..............تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٣١٠....................ةديدج
٣١٠.........ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٣١٢....................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٣١٢..................تاراطإلا
٣١٢..............تالجعلالالحإ
٣١٣...............راطإلالسالس
٣١٤......راطإلانمءاوهلادفناذإ
٣١٥...............تاراطإلارييغت
٣٢٠..........ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٣٢١...ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٣٢٣............ةلطعمةبكرملقن

رهظملابةيانعلا
٣٢٤......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٢٩..............ةيلخادلاةيانعلا

٣٣٢.............ةيضرألاتاداجس
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

تاليدعتلاوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةدعاسمةمظنأوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
لمارفلالثمةينورتكلإلاةمظنألاوقئاسلا
مكحتلاورجلايفمكحتلاوقالغناللةعناملا
تاقحلملاهذهببستتدقو.تابثلايف
الفلتوألطعثادحإيفتاليدعتلاو
.ةبكرملانامضهيلعيرسي
قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع

رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٥/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}

ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا

،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
لامعأءارجإةلواحملبق٦٤/ةيئاوه
.كسفنبةمدخلا
ليغشتءدبةزيمبةزهُجمةبكرملاتناكاذإ
لبقكرحملاءاطغحتفا،دُعبنعكرحملا
ليغشتءدبعنملةمدخلامعأيأءارجإ
عجار.أطخلاقيرطنعدُعبنعةبكرملا
.١٣/دعبنعةبكرملاليغشتءدب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

كرحملاءاطغ

ريذحت}

/ليغشتةزيمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتفقوأ،ًايئاقلتكرحملافاقيإ
تناكاذإ.كرحملاءاطغحتفلبقةبكرملا
ليغشتأدبيس،ليغشتلاديقةبكرملا
نكميو.كرحملاءاطغحتفدنعكرحملا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

ريذحت}

ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
رطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
،قارتحالليمحملاريغدلجلاضرعت
نأىلإتانوكملاهذهسملاًمامتبنجت
ةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساودربت
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالمبنجتل

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق

:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
بناجلايفهدجتس.iزمرلابدوزملا
ةزهجأةحولنمراسيلاىلعضفخنملا
.تاسايقلا

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
موقيس،ًايئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربزاغلاطغضماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتوًايئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل

نم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١
لكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمجلمع
.تاودألاعيمجةلازإوحيحص

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعطغضلاماظنفقوتي
.ىلعألعضولايفكرحملا
صحفا.طقسيكرحملاءاطغكرتا.٣

.اًمامتهقالغإنمدكأتللكرحملاءاطغ
نمديزممادختساعمةيلمعلاهذهررك
.رمألامزلاذإةوقلا

ريذحت}

قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

رتل٢ةعسL4كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

.٢٧٦/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٧٢/كرحملا

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٧٢/كرحملاتيز

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢٨٣/لمارفلا

.٢٨٤/ةيراطبلا.٦

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٧
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٧٧.

تحت(بجوملا)+(ةيراطبلافرط.٨
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.)ءاطغلا
.٣٢١/ةيراطبلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
.٢٨٢/لسغلاماظنلئاسعجار

.٢٩١/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١١
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢١/ةيراطبلا
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

تارتل٣٫٦ةعسV6كرحم



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

.٢٧٦/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٧٢/كرحملا

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٧٢/كرحملاتيز

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٥
.٢٨٢/لسغلاماظنلئاسعجار

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٦
.٢٨٣/لمارفلا

.٢٨٤/ةيراطبلا.٧

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٧٧.

ءدبعجار.ةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٩
.٣٢١/ةيراطبلاةلصوبليغشتلا

.٢٩١/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١١
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢١/ةيراطبلا

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي

ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.
ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا
.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

.٢٧٤/كرحملاتيزرمعماظنعجار
ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.

تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٢٦٩/كرحملاةفرغىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}

ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت

:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا
فاقيإنمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.

ليغشتفاقيإمزليف،كرحملاليغشت
اذإلقألاىلعةقيقد١٥ةدملكرحملا
اذإةقيقد٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناك
سايقاصعبحسا.ًائفادكرحملانكيمل
اهحسمامثجراخللكرحملاتيزىوتسم
كلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
دعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإدعأ
ًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإاهعفد
لفسأللاصعلافرطبظافتحالاعمىرخأ
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو
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كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

وبرتكرحم L4 رتل٢٫٠ةعس

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٤٦/تافصاوملاو

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

٢٦٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٤١/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

،رتل٢٫٠ةعسL4ينيبروتلاكرحمللةبسنلاب
ةجوزلةجرداذكرحملاتيزمدختسا

SAE 0W20.

،رتل٣٫٦ةعسV6كرحمللةبسنلاب
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا

SAE 5W-30.ةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسابجي:ةدراب 0W-30



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

ضفخنتثيح،ةدوربلاةديدشقطانملايف
ةيوئمةجرد٢٩−امىلإةرارحلاةجرد
نمةجردلاهذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(
ليغشتءدبنملهستستيزلايفةجوزللا
.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديفكرحملا
،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexos1تابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا

تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا
أدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالايف
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا

تيزلارييغتبجي.ةصرفبرقأيفكرحملا
مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
رهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسر
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاو
ىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
لامعأىلعنوبردمصاخشأليكولا
طبضنوديعيولمعلااذهنودؤيسةمدخلا
تيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك.ماظنلا
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتناب
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا
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زكرميفيقبتملاتيزلارمعضرع.١
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١١٩/)ةدعاقلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

زكرمبVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
رمع"نوكيامدنعقئاسلاتامولعم
تيزلارمعريغتيس.اًطشن"تيزلا
.٪١٠٠ىلإ
ءاجرلاةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
ءدبدنعةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
متيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
بجي،برستلاثودحدنعو.لئاسلا
اهحالصإوليكولاىلإةبكرملاباحطصا
.نكممتقوعرسأب

ةروكذمةينمزتارتفىلعلئاسلارييغتبجي
نمدكأتلاعم،٣٣٥/ةنايصلالودجيف
روكذملاسورتلاقودنصلئاسمادختسا
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلايف
٣٤١.

هيبنت
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لقانلئاساًمئادمدختسا.فلتنمجتني
عجار.حيحصلايكيتاموتوألاةكرحلا
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٤١.

لئاسىوتسمصحفلةجاحبتنكاذإ
.ليكولاىلإةبكرملاذُخف،سورتلاقودنص

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتبجيىتم

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع

ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،ًابيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكُممتقوبرقأيف
رتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملاءاوه
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتللةلاسر
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلاىجري

ءاوهرتلفرمعماظنطبضةداعإةيفيك
كرحملا

:طبضلاةداعإل
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
يفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

زكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١١٩/)ةدعاقلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

ةقطنمىلإلاقتناللpىلعطغضا.٣
ةداعإ(Reset/Disableةشاشلا
ةداعإ(Resetددح.)ليطعتلا/طبضلا
.Vىلعطغضامث)طبضلا
.نييعتلاةداعإلديكأتللVطغضا.٤
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كرحملاءاوهرتلف/يقنم
ةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهجكرحملا
فرعتلل٢٦٩/كرحملاةفرغىلعةماع
.ناكملاىلع

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رتلفةرتفماظنبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار،كرحملاءاوه

كرحملاءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.بئاوش
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأوأ
.طوغضملا
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

كرحم L4 رتل٢ةعس

ءاطغلاعفراوةسمخلايغاربلالزأ.١
.هناكمنع

ريذحت}

بجي،ًايرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا
ةطساوبهتيبثتمكحأوءاطغلاضفخا.٣

.ةسمخلايغاربلا

يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٤
ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٢٧٥/كرحملا

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

ءاطغلاعفراوةسمخلايغاربلالزأ.١
.هناكمنع

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا
ةطساوبهتيبثتمكحأوءاطغلاضفخا.٣

.ةسمخلايغاربلا
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٤

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٢٧٥/كرحملا
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ريذحت}

مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت
،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

كرحم L4 رتل٢ةعس

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

ريذحت}

تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا
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ريذحت}

،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
لولحمجاتحي.DEX-COOLتاكرحملا
يفرييغتلاوصحفلاىلإاذهديربتلا
/ةنايصلالودجعجار.ةددحملاديعاوملا

٣٣٥.

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٨١/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}

،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
ةيجراخلا
١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
كرحملاةرارح

لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
ةبسانملاكرحملا

هيبنت
نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
،GMW3420زروتوملارنجرايعم
يأنإ.برشللحلاصلايقنلاءاملاو

ماظنبررضلاقحُلينأنكميرخآءيش
رارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملاديربت
.ةبكرملانامضاهلمشينل

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
نيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملايراجم
تامدخزكرملبقنمديربتلالولحمرييغت
ةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدلدمتعم
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملا
ةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحوةئيبلا

ديربتلالولحمصحف

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع
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لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ةرارحةجردعافتراعجار.دربيىتح
.٢٨١/ةطرفمةروصبكرحملا

يفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملاةفرغ
/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار

٢٦٩.

عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
)رتل٣٫٦ةعسكرحملا(ديربتلالولحم

ريذحت}

ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

هيبنت
ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

ةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثُعيملاذإو
نازخيفًايئرمديربتلالولحمناكاذإ
ديربتلالئاسناكاذإ.ديربتلالولحمعافدنا
ةمالعلاىوتسمدنعسيلهاوتسمنكلًايئرم
ةفاضإكيلعف،اهنمىلعأوأاهيلإراشملا
لئاسعمبرشللحلاصفيظنءامنمجيزم
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نمدكأت.٥٠/٥٠ةبسنبDEX-COOLديربت
طغضءاطغكلذيفامب،ديربتلاماظننأ
نألبقدرابوه،ديربتلالولحمعافدنانازخ
.كلذلعفت

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
اذإ.ةرودعبروحنبةعاسلابراقع
نأىلإرظتناف،ريفصتوصتعمس
طغضلاجورخبكلذحمسيس.فقوتي
.غيرفتلاموطرخجراخيقبتملا
قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢

.هعزننمنكمتتنأىلإ

جيزملابديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
.ةحضوملاةمالعلاىتحبسانملا
ىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤

دقدربملليولعلاموطرخلانأبرعشت
ءاطغةلازإدعبكلذو،نخسيأدب
عافدنانازخىلعتبثملاطغضلا
نمسارتحالابكيلعو.ديربتلالولحم
.كرحملاديربتةحورم
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لولحمعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتحديربتلا
.ةحضوملا
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

.هطبرمكحأو

دعبديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإ
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم
ىوتسملايفديربتلالولحمنكيملاذإ
،ىرخأًةرمماظنلادربيامدنعبسانملا
ليكولاىلإعوجرلابلضفتف
.كيدليلحملا

هيبنت
،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

اًيئاقلتديربتلالئاسةمدخدنعءلملاتاميلعت
)رتل٢٫٠ةعسكرحملا(

يف،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهدعاست
دعبديربتلاماظننمهتلازإوءاوهلاةئبعت
ديربتلالئاسةفاضإدنعوأتانوكملاةمدخ
.ةياغللاًضفخنمنوكينأدعب
:هتلازإوءاوهلاةئبعتةيلمعطيشنتل

ةيوهتلاطخلصفا،درابماظنمادختساب.١
ءاطغلانمبرقلابدوجوملاذفنملانع
ىلإديربتلالئاسفضأ.ضئافلانازخب
.ضئافلانازخيفاهيلإراشملاةمالعلا
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ضئافلانازخبةيوهتلاطخليصوتدعأ.٢
نازخيفدوجوملاءاطغلالدبتساو
.ضئافلا
.ةيراطبنحاشبةبكرملاليصوتبمق.٣
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٤

.٢٠٧/لاعشإلاعاضوأ

.ءاوهلافيكمليغشتفقوأ.٥
.نكرلالمارفطبضا.٦
ةساودىلع،تقولاسفنيف،طغضا.٧

تابكرمللةبسنلابلمارفلاودوقولا
يكيتاموتوأسورتقودنصبةدوزملا
.امهررحمث،نيتيناثةدمل
لئاسىوتسمنم،ةرودلاةياهنيف،ققحت
لئاسفضأوقفدتلانازخيفديربتلا
ليغشتفقوأ.اًضفخنمناكاذإ،ديربتلا
كرحملايفمكحتلاةدحولحمسا،ةبكرملا
)ECM(نوكسلاعضوىلإلاقتنالاب،
.٧-٣نمتاوطخلارركو،ًابيرقتنيتقيقد
تامامصةكرحوةخضملاطيشنتىلإعمتسا
ديربتلالئاسىوتسمةدهاشمءانثأمكحتلا
فقوأ،نازخلاغيرفتمتاذإ.نازخلايف
نازخءاطغلزأمث،لاعشإلاليغشت
ىتحنازخلاءلمدعأو،ةيانعبقفدتلا
نمتاوطخلارركمث،اهيلإراشُملاةمالعلا
هتلازإوءاوهلاءلمةيلمعليغشتمتيس.٦-٣
.ًابيرقتقئاقد١٠ةدمل

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
نمريذحتللتارشؤمةدعةرايسلابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ديربتلولحمةرارحةجردلسايقمدجوي
عجار.تادادعلاةعومجمىلعكرحملا
كرحملاديربتلولحمةرارحةجردسايقم
زكرميفًةلاسرةبكرملاضرعتدق.١٠٧/
.قئاسلاتامولعم
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ٍحطسىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
امةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب.ٍوتسم
.المألمعتكرحملاديربتةحورمتناكاذإ
،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعتاذإف
نكتملاذإو.ةحورملالمعتنأيغبنيف
بحطصامث.كرحملاليغشتفقوأف،لمعت
.ةنايصللةرايسلا

هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ

ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
كيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليامءارجإب

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ةبكرملابةيانعلا٢٨٢

ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢
ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
،)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمدعيملاذإ
،ةدئازلاةنوخسلاةقطنمىلإريشيكرحملا
ةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقذئنيحكنكميف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةرايسلاوكترايسنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب
دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ثالثةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

لسغلاماظنلئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
ةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلللامعتسالاتاميلعت
يفةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالا
نودامىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنم
ةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجرد
.دمجتلادضةيفاكلا

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٦٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
ىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
مدعوأتاحساملاتارفشكاكتحا
.اهتابث
ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.

جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يمامألاجاجزلاليسغماظنيففلت
.ءالطلايفو

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ببستينأنكميثيح.مادختسالل
فلتثادحإولولحملاديمجتيفءاملا
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخيف
.ليسغلاماظنلىرخألا
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
يدؤيدقامم،دمجتثدحاذإلئاسلا
ًائلتممناكاذإنازخلافلتىلإ
.هرخآىلإ
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لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأتاناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
دق.اهرييغتةرورضولمارفلاتاناطبلكآت
وأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامسمتي
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظيدق
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}

لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت
ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاتاناطبلكآت
.لمارفلاتاحالصإلجأنمةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا

ربتعيالو.تاقيبطتةدعبمايقلادعباهفيظنت
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذه
.لمارفلا
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاتاناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٤٦/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمكلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحم

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
ءادأريغتيدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
كلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
ريغلمارفلارايغعطقبيكرتةلاحيف
لكشببيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلا
.حيحصريغ

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٦٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل
لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
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نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا

ريذحت}

تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
تنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنموأ
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.١١١/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٣٥/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٤١.

ريذحت}

ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةيمستةقاطبىلعرايغلاةعطقمقرعجار
ىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
،ةيراطبلالادبتسال.ةديدجةيراطبءارش
.ليكولاعجار
ماظنلافاقيإ/ءدب

كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
ريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.٢٠٩/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار.دوقولا

تاذتلوف١٢دهجةيراطبىلعيوتحتاهنإ
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحول
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا

.تلوف١٤٫٨
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ريذحت}

بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}

نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا

برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم

،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر

ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لقنلاقودنص

بلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
ناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنصلئاس
.يعيبطريغتوصوألئاسللبرستكانه
قودنصةنايصكنكمي،ةرورضلاةلاحيفو
.كليكوىدللقنلا

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}

ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
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ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارف

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
رييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
ررحمث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإ
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارف
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا

ةرفشةعومجمفيظنتديجلانمكلذكو
تارتفىلعاهلادبتساوأجاجزلاةحسام
ةفرعمل.لكآتللاهضرعتلاحوأةمظتنم
ةحسامةرفشلنيبسانملاعونلاولوطلا
.٣٤٢/رايغلاعطقعجار،يمامألاجاجزلا

هيبنت
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا
بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣

جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا
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ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحسمملاةرفشةلازإل
.جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١

ةيوازبيفلخلاةحساملاعارذعفرمتيس
حامسللجاجزلاىلعنمةريغص
لفقينل.ةحساملاةرفشلادبتساب
ةمدخلاعضويفةيفلخلاةحساملاعارذ
لادبتسادنعرذحلامزلييلاتلابوىلعأل
.ةيفلخلاةحساملاةرفش

قيشعتكفلريرحتلاعارذطغضا.٢
هاجتةحساملاعارذعفدامثفاطخلا
.ةرفشلاعيمجتجراخوةرايسلازكرم

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

زاغلا)تاماعد(ةماعد
ةماعدبةزهجمكتبكرمنوكتنأنكمي
حتفوعفريفةدعاسمللزاغلا)تاماعد(
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغماظن
.لماكلاحتفلاعضويفةرخؤملا

ريذحت}

ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
قودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
نأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و،ةعتمألا
.ةريطختاباصإبنورخآلاوأتنأباصت
ىلعلوصحللكليكوىلإةبكرملاذخ
رصبلابصحفا.روفلاىلعةمدخلا
دوجونأشبّيرودلكشبوزاغلاتاماعد
نماهريغوأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالع
ءاطغنأنمدكأتللصحفا.رارضألا
ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
تلشفاذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفم
/كرحملاءاطغكاسمإيفتاماعدلا
مقتال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.ليغشتلاب

هيبنت
يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار
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كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت

يمامألاحابصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل

ةبمللالادبتسا
دنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
اذهيفةروكذمريغةبمليألرييغتءارجإ
.ليكولابلصتا،مسقلا

هيبنت
ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}

زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

٢٨٩ ةبكرملابةيانعلا

LEDحيباصمةءاضإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالليكولابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
.LEDعونلانمةءاضإةعومجم

يئابرهكلاماظنلا

ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألا
كالسألاب

ريذحت}

دهجللضرعتلايدؤينأنكمملانم
وأ،قورحلاوتامدصلاثودحىلإيلاعلا
نولصاحلانوينفلا.ةافولابىتحببستي
مهنكمينمطقفمهصاخبيردتىلع
يفةيطلوفلاةيلاعتانوكملاةنايص
.ةبكرملا
ةيلاعتانوكملاىلعفرعتلانكميو
لزتال.اهيلعتاقصلملانمةيطلوفلا
وأاهككفتوأاهحتفتوأتانوكملاهذه
وأكالسألابدجوي.اهيلعًاليدعتِرجت
يلاقتربنولبءاطغدهجلاةيلاعلباوكلا
ثبعلااوأصحفرظحي.تاقصلموأ
وأدهجلاةيلاعكالسألاوألباوكلاب
.اهليدعتوأاهعطق

يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
مجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلارهاصملا
.فينصتلاو
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فلاترهاصملادبتسا
.ةبكرملائفطأ.١
ةلتكيفرهاصملابحاسناكمدّدح.٢

.كّرحملاةرجحلخادرهاصملا

رهاصملاعزنلرهاصملابحاسمدختسا.٣
وهامك،بناجلانموأىلعألانم
.هالعأحضوم

رهاصملالادبتسايرورضلانمناكاذإ.٤
نمليدبرهاصمبنِعتساف،روفلاىلع
سفننمنوكينأىلعرهاصملاةلتك
دوعييذلارهاصملارتخا.ةيريبمألا
ليغشتلاهلجاتحتالةبكرملايفةزيمل
.٣و٢نيتوطخلارّرك.نامأبةبكرملا
ةحتفلايفليدبلارهاصملالخدأ.٥

.فلاتلارهاصملابةصاخلاةغرافلا
ةصرفبرقأيفكليكوعجار،كلذدعب
.فلاتلارهاصملالادبتسال

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ
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ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
ةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقياذه
.ةيئابرهكلاتالكشملانع

رطخ}

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
تاريبمألاةميقىلعلدتتامالعاهيلع
ريبمألاةميقزواجتتال.اهبةصاخلا
تاعطاقورهاصملالادبتسادنعةددحملا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلاةرادلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ريذحت}

تارهصملامادختساوأبيكرترطخلانم
تافصاومقباطتتاليتلاةيئابرهكلا
لارنجلةيلصألاةيئابرهكلاتارهصملا
ةيئابرهكلاتارهصملالشفتدق.زروتوم
ضرعتتدق.قيرحثودحيفببستتو
،توملاوأةباصإللكعمنموأتنأ
.فلتللةبكرملاضرعتتدقكلذكو

٢٦٧/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٢٦٧/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٢٨٩/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ءاطغلفسأةيئابرهكلاتارهصملاةلتكدجوت
بناجىلإكرحملاةريجحيفكرحملا
.ةرايسلاقئاس

هيبنت
ةريجحرهاصمقودنصعارذبحستال
ضارغألطقفصصخمهنألكرحملا
لطعثدحيدق،بحسلادنعو.ةمدخلا
.ةرايسلاب
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هيبنت
تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

طغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
اهعفراوءاطغلاىلعةدوجوملاكباشملا
.اهتماقتساىلعىلعألل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1عناملالمارفلاماظن

قالغنالل

مادختسالاتارهصملا
F2١ئدابلا
F3لوحمDC DC 1
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مادختسالاتارهصملا
F4-

F5لوحمDC DC 2

F6١توصلاربكم
F7يمامألاخافنملا
F8٣ئدابلا
F9-

F10-

F11-

F12ةيمامألاةحساملا
F13٢ئدابلا
F14LED/ةيوستلا

حيباصمللةيكيتاموتوألا
ةيسيئرلا

F151ةيفلخلاةحساملا

F16-

F17-

F18حيباصملاةيوستةدحو
ةيئاقلتلاةيمامألا

F19-

F20-

F21-

مادختسالاتارهصملا
F22ينورتكلإلامكحتلاةدحو

لمارفلايف
F23ةروطقملا/نكرلاحيباصم
F24ةروطقملافقوتحابصم

فاطعنالاحابصم/نميألا
F25هيجوتلادومعلفق
F26-

F27ةروطقملافقوتحابصم
فاطعنالاحابصم/رسيألا

F28-

F29-

F30ليسغلاةخضم
F31-

F32-

F33بابضلاحيباصم
F34قوبلا
F35-

F36يسيئررسيأحابصم
عاعشإلاعفترم

F37يسيئرنميأحابصم
عاعشإلاعفترم

مادختسالاتارهصملا
F38يطايتحا
F39يفمكحتلاةدحو

/١سورتلاقودنص
١ةيراطبلا

F40صابلليئابرهكلازكرملا
لاعشإلا/رسيألايفلخلا

F41تادادعلاةعومجم
F42ةدحوليغشتعارذ

فييكتوةيوهتلاوةئفدتلا
ىطسولاةباوبلاوءاوهلا

F43ةيسأرضرعةدحو/
ةءاضإهيبنتضرعةدحو
ةيسكع

F44ةينورتكلإلامكحتلاةدحو
ززعم/لمارفلايف
/ةيئابرهكلالمارفلا
عارذ/ليغشت

F45-

F46-

F47-

F482ةيفلخلاةحساملا
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مادختسالاتارهصملا
F49ةيؤرلاةآرمليغشتعارذ

/ةيلخادلاةيفلخلا
دعاقملا/ةروطقملا
ةأفدملاةيفلخلا

F50ةدحوليغشتعارذ
دوقولانازخةقطنم

F51ةئّفدُمةدايقةلجع
F52ءاوهلافييكتضباق
F53ديربتلالئاسةخضم
F54-

F55-

F56يطايتحا
F57يفمكحتلاةدحو

لاعشالا/كرحملا
F58يفمكحتلاةدحولاعشإ

سورتلاقودنص
F59يفمكحتلاةدحو

ةيراطبلاكرحملا
F60-

F61١نيجسكألارعشتسم/
رعشتسم/يئاوهلاقلاغلا
ءاوهلاقفدت

مادختسالاتارهصملا
F62يفمكحتلاةدحو

يدرف–كرحملا
F63رعشتسمO2 2

F64يفمكحتلاةدحو
يجوز–كرحملا

F65ةكرحلالقنتاعومجم
مكحتلاةدحول
١كرحملاب

F66ةكرحلالقنتاعومجم
مكحتلاةدحول
2كرحملاب

F67ةكرحلالقنتاعومجم
مكحتلاةدحول
3كرحملاب

F68-

F69-

F70-

F71-

F72-

F73-

F74-

F75-

مادختسالاتارهصملا
F76-

F77-

مادختسالاتالحرملا
K1١ئدابلا
K2ليغشتءدب/ليغشت
K3٣ئدابلا
K4LED/ةيسيئرلاحيباصملا

ةيكيتاموتوألا
K5-

K6-

K7مكحتلاةدحو
كرحملايف

K8ءاوهلافييكت
K9-

K10٢ئدابلا
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ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا

لخادتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
.بكارلاةهجيزكرملالوسنوكلا
تامولعملتارهصملاةلتكءاطغعجار
.تارهصملانعةددحم
نمحوللالزأوأتارهصملاةحولبابحتفا
.جراخللهبحسقيرطنعبكارلابناج
ةدعاسمىلعلوصحللليكولاعجار
.ةيفاضإ

ىلادوعيلهعفدا،بابلابيكرتةداعإل
.يلصألاهناكم

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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مادختسالاتارهصملا
F1يفمكحتلاةدحو

6مسجلا

F2ةدحو/صيخشتلاةلصو
ةيزكرملاةباوبلا

F3هيجوتلادومعلفق
يئابرهكلا

F4-

F5يتسيجول
F6ةئفدتلارعشتسم

/فييكتلاوةيوهتلاو
ةبوطرلا

F7يفمكحتلاةدحو
3مسجلا

F8ةدعاسملاماظنديدحت
قاطنلا/نكرلايف
طلتخملايئابرهكلا

F9يمامألابكارلادعقم
ةئفدتماظنبدوزملا

F10مازح/ةيئاوهلاةداسولا
نامألا

F11-

F12٢توصلاربكم

مادختسالاتارهصملا
F13يفمكحتلاةدحو

7مسجلا

F14دوزملاقئاسلادقم
ةئفدتماظنب

F15ةزهجأةحولحاتفمةهج
تاسايقلا

F16فقسلاةحتف
F17يفمكحتلاةدحو

1مسجلا

F18تادادعلاةعومجم/
تامولعملاضرع
لاجمنمضةيساسالا
قئاسلاةيؤر

F19-

F20يفةيلستلا
يفلخلادعقملا

F21يفمكحتلاةدحو
4مسجلا

F22تامولعملاماظن
/USBتانايبوهيفرتلاو
يفاضإلاسبقملا

F23يفمكحتلاةدحو
2مسجلا

مادختسالاتارهصملا
F24نحاشUSB/

يكلسالنحش
F25ماظن/نكرلادعاسم

سورتلاقودنصقاطن
ينورتكلإلا

F26تالاصتالالماكتةدحو
F27ةيؤرلاةدحو/ويديف

ةيليللا
F28ةيوهتلاوةئفدتلاةشاش

ءاوهلافييكتو
F29ويدارلا
F30طبضليغشترصانع

ةدايقلاةلجع
F31لمارفلاززعم

ةدحولةيئابرهكلا
يفةينورتكلإلامكحتلا
لمارفلا

F32رشابملارايتلالوحم
ددرتمرايتىلإ
)DC AC(

F33يئابرهكلادعقملا
قئاسلابصاخلا

F34يئابرهكلادعقملا
بكارلابصاخلا
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مادختسالاتارهصملا
F35ةيراطبIEC ةيذغت١
F36يئابرهكلاهيجوتلا
F37يفلخلادعقملاهيفرت/

ةدحو/USBنحش
يكلساللانحشلا

F38يفمكحتلاةدحو
8مسجلا

F39-

/ةرئادلاعطاوق
تارهصملا
ةرغصملا

مادختسالا

F40-

F41-

F42ليغشتسبقم
ةعالولا/)CB(تاقحلملا
)رغصملارهصملا(

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمقئاسلاةهجيفةنيزلاةحولفلخ
.نيزختلاةريجح

ةلومحلاةيضرأويبناجلاقودنصلالزأ
/ةعتمألاميظنتوبيترتماظنعجار.موفلاو

٨٧.
قودنصىلإلوصوللةنيزلاةحوللزأ
.رهاصملا
ةيئابرهكلاتارهصملاةعومجمقصلمدجوي
ةلتكىلعيطايتحالاراطإلاةقطنميفهذه
.ةلومحلاةيضرألفسأموفلا
ةدعاسمىلعلوصحللليكولاعجار
.ةيفاضإ
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مادختسالاتارهصملا
F1-

F21ةروطقملاةيراطب

مادختسالاتارهصملا
F3دعقممازحكرحم

قئاسلا
F4ةيفلخلاءاوهلاةخفان
F5ةيفلخلامكحتلاةدحو

ةدايقلل
F6دعقممازحكرحم

بكارلا
F7ىنميلاةذفانلا
F8يفلخلابابضلاليزم
F9ىرسيلاةذفانلا
F10-

F11فلخللةروطقملاعوجر
F12-

F13-

F14-

F15-

F16-

F17-

مادختسالاتارهصملا
F18ظفحماظنلاعشإ

ةداعإلةلباقلاةقاطلا
ةدحولنحشلا
ةقاطةدحو/ةروطقملا
تاقحلملا

F19دعاقملاليغشتعارذ
دعاقملا/ءاوهلابةدربملا
ةيمامألاةأفدملا
ىرسيلا

F20-

F21ةروطقملالصوم
F22-

F23-

F24بكارلاةذفانحاتفم
F25-

F26ةروطقملالمارف
F27قئاسلادعقمةيوهت/

رهظلالفسأ
F28مادختسانودبلوخدلا

ليغشتلاءدب/حيتافملا
حيتافملامادختسانودب

F29-

F30ةبلعلاذفنم
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مادختسالاتارهصملا
F31ةقاطلانيزختماظن

نحشلاةداعإللباقلا
F32ةدوزملاايارملا

نيخستماظنب
F33-

F34ةرخؤملابابةدحو
F35ماظنيفمكحتلاةدحو

ةقطنمةدحو/دوقولا
دوقولانازخ

F36بكارلادعقمةيوهت/
رهظلالفسأ

F37يجراخلامخضملا
نيجهلا

F38ةذفانلاةدحو
F39يفلخلالافقإلا
F40دعقملاةركاذةدحو
F41دجاوتلارعشتسم

يكيتاموتوألا
F422ةروطقملاةيراطب

F43ةخفانلالوسنوك
F44-

F45يفلخلابابلاكرحم

مادختسالاتارهصملا
F46ةئّفدُملادعاقملا

ةيفلخلا
F47-

F48راسكنارعشتسم
جاجزلا

F49-

F50-

F51-

F52ديمختلاماظنةدحو
طشنلا

F53-

F54مسجلاباسح
ةقطنملاهيبنت/يجراخلا
ةيبناجلاةيئرملاريغ

F55-

F56مكحتلليملاعلاماظنلا
/دُعبنع
رطملارعشتسم

F57ةقرسلاعنم

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1-

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB2-

CB3تاقحلملاليغشتسباقم
ةيفلخلا

مادختسالاتالحرملا
K1-

K2-

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا
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ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

اهمادختسامتييتلاوأديجلكشب
نمربتعت،ةبسانمريغةروصب
.رطخلارداصم

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.٢٠٣/ةبكرملا
ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.

يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
مادطصالاببستيدقو.مزاللا
ةباصإثودحبكلذنعجتانلا
تاراطإلاعيمجصحفا.ةريطخ
ىلعلصحتيكلمظتنملكشب
ةراشإلاردجتو.بسانملاطغضلا
طغضصحفبجيهنأىلإ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
يفراجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
املثم،ئجافممداصتثودحلاح
ةيأبةبكرملامطترتامدنعثدحي
ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
ىوبسمدنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٣٠٣/ةعرسلاةيلاع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
دجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
ىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاومزمر
ةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوج
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتل
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
مساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
TPCزمرنمنيريخألانيفرحلاةطساوب
."MS"امهو،اذه

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفًابسانمءادأمساوملالكلحلصت
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،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٣٠١/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣١٠/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت

فيصلاتاراطإ
ةيفيصتاراطإبةدوزمةبكرملاهذهيتأتدق
زيمتتو.235/55ZR20ساقمءادألاةيلاع
،بّكرموصاخسادمدوجوبتاراطإلاهذه
ىلعءادأىصقأىلإلوصولللثمألاادعي
اذهنأشنمو.ةبطرلاوةفاجلاقرطلا
يفءادألاضفخبّكرملاوصاخلاسادملا
ةاطغملاقرطلاىلعو،ةدرابلاءاوجألا
ءاتشلاتاراطإبيكرتبحصنن.جولثلاوديلجلاب
لكشبةدايقلاعقوتةلاحيفةرايسلاب
ةيوئم٥نملقأةرارحتاجرديفرركتم
ةاطغمقرطىلعوأًابيرقت)تيهنرهف٤٠(
/ءاتشلاتاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلاب

٣٠١.

هيبنت
زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
يفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجردلظ
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
رثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف٤٠(
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبق
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
تاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
لبقاًمئادتاراطإلاصحفا.ةرشابم
.٣٠٨/تاراطإلاصحفعجار.اهلامعتسا

قرطلالكلحلصتتاراطإ
عيمجلتاراطإىلعةبكرملاهذهيوتحتدق
حنمتتاراطإلاهذه.تايضرأللوأسيراضتلا
،قرطلاحطسأمظعمىلعاًديجًءادأ
ىلعةدايقلادنعوسقطلافورظو
قرطلاجراخةدايقلاعجار.ةرعولايضارألا
/١٩٦.
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تاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
عض.ىرخألاتاراطإلانمواستمريغلكشب
تاراطإلاعضاومليدبتةرورضرابتعالايف
)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نملقأتارتفىلع
لالخداتعمريغلكآتدوجوةظحالمدنع
/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلاصحف
٣٠٨.

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
راطإلاراجفناىلإنايدؤي
مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
كالهتسايفداصتقالاضافخنا.

قارتحالاكرحمتابكرملدوقولا
يلخادلا
تارايسللضفخمقاطن.

ةيئابرهكلا
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
يداعلاريغلكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
ةلومحدودحعجار.ةبكرمللىوصقلا
.٢٠٣/ةبكرملا

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأًانزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم

لكرثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهش
نوكينأبجيثيح.ةبكرملاباًدوجوم
يطايتحالاراطإلابءاوهلاطغض
لاكسابوليك٤٢٠درابلاىلعطوغضملا
عجار.)ةعبرمةصوبلكلًالطر٦٠(
.٣٢٠/ريغصيطايتحاراطإ

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
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قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.ةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
تامامصلاةيطغأىوسمدختست
دق.GMةطساوبتارايسللةممصملا
نلوفلتللTPMSتارعشتسمضرعتت
يفنامضلاتاحالصإنمضلخدت
.ةلاحلاهذه

ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
ةعرسلا

ريذحت}

وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت
،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
يفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
امبركلذو.راطإللئجافمراجفنا
هنعجتنيدقامم،مداصتلارطخلكضرعي
بلطتتو.نيرخآلاعرصموأكعرصم
ةيلاعلاةعرسللةفنصملاتاراطإلاضعب
يلاعليغشتللخفنلاطغضلاًطبض
ةعرسلادودحنوكتامدنع.ةعرسلا
ةرايسلاةدايقلةمئالمقيرطلافورظو
نأنمدكأتلايغبنيف،ةيلاعتاعرسب
،ةعرسلايلاعليغشتللفنصمراطإلا
هنوكىلعةوالع،ةزاتممةلاحيفو
راطإللحيحصخفنطغضىلعاًطوبضم
.ةرايسلاةلومحىلعاًسايقدرابوهو

تاراطإلاماجحأتاذتارايسلابلطتت
ليغشتلاخفنطوغضلودجيفةجردُملا
ةدايقدنعخفنلاطغضليدعتةعرسلايلاع
يفليم١٠٠(اس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملا
راطإلاخفنطغضطبضا.ىلعأوأ)ةعاسلا
لودجلايفةلباقملاةميقلاىلعدرابلا
.ةبكرملايفراطإلامجحل
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ةعرسلاةيلاعليغشتلاةيلمعلخفنلاطوغض

)ةعبرمةصوبلكللطر(لاكسابوليكدرابلاىلعخفنلاطغضراطإلامجح
235/65R18ةعبرمةصوبلكلالطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠(
235/55R20ةعبرمةصوبلكلالطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠(
255/65R17ةعبرمةصوبلكلالطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠(

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلاةعرسلاب
.٣٠٢/تاراطإلاطغضو٢٠٣/

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت
طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم

كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو

ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعوةقاطلاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
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فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٣٠٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع

يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.٢٠٣/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت

قئاسلاتامولعمزكرمعجار،هتشاشو
)DIC()وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
تاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنع
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو

.٣٠٢/تاراطإلاطغضكلذكعجار.٢٠٣

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٣٠٨/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٩٩/تاراطإو٣٠٩/تاراطإلا
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هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
راطإلادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلا
ساسحةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
"تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا
تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.

ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
يغبنيو.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأ
مامتإدعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
لضفت.حاجنبتاسجملاةقباطمةيلمع
تاسجمةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلاب
ةدراولا"تاراطإلاطغضةبقارمماظن
.مسقلااذهيفًاقحال

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
لامتكاو)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
،اذل.حاجنبتارعشتسملاةقباطمةيلمع
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٣١٠/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا
لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
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.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
بولطملاءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
فقوتيوةدحاوًةرمًاتوصقوبلاردصيس
ضيمولانعفاطعنالاةراشإحابصم
.ةريصقةرتفلتبثيو
تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
تءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلاءوض

ريذحت}

نعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيفدحلا
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعًاتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
لوصولادنعو.مامصلازكرمىلعةزيجو
قوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلاةميقىلإ
.ةدحاوةرمًاتوص

يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
خفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
راطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف،راطإلا
.لمعيالوأطشنريغ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.
ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.

.فاطعنالا
ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.

.ماظنلايفلجسم
ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.

.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا
راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
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ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.٢٠٧/لاعشإلاعاضوأ

طغضتامولعمةحفصرايخنأدكأت.٣
فاقيإوليغشتنكمي.طٰشنمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملاتاحفص
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تارايخلا
)DIC()وا١١٩/)ةدعاقلاىوتسم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٢١/)طسوتملاىوتسملا(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)روطملا

تامولعمزكرمليغشترصانعمدختسا.٤
نمنميألابناجلاىلع)DIC(قئاسلا
طغضةشاشىلإريرمتللةدايقلاةلجع
.DICتامولعمةحفصتحتتاراطإلا

يفVىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
تامولعمزكرمبمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلا
كنمبلطتةلاسرضرعمتيامبر
.ةيلمعلاءارجإىلعةقفاوملا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلع
.)DIC(قئاسلا

.قئاسلابناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧

.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

،بكارلابناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
يفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةعباسلاةوطخلا
،بكارلابناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩

يفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.٧ةوطخلا
بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠

.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١

ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم
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تاراطإلاريودت
لصافللاًقفوتاراطإلاريودتبجي
.ةنايصلالودجيفددحملاينمزلا
.٣٣٥/ةنايصلالودجعجار

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٣١٠/ةديدجتاراطإلتقونيحي
.٣١٢/تالجعلالالحإو

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.٢٠٣/ةبكرملاةلومحدودحو٣٠٢/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٣٠٥.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
رظنا.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
"ةلجعلاةلوماصطبرمزع"ةيئزج
/تافصاوملاوتاردقلالفسأةدراولا

نمغرفملاراطإلاةلازإ"ةيئزجو٣٤٦
لفسأ"يطايتحالاراطإلابيكرتوءاوهلا
.٣١٥/تاراطإلارييغت

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا
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ريذحت}

بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال
ةيطورخملادعاقملاوأ،ةلجعلا
ريماسموأليماوصوأ،ةلجعلل
محشلاببستينأنكمي.تالجعلا
يفقطانملاهذهىلععوضوملا
يدؤيام،اهتلازإوأةلجعلاللخ
.اهمطحتىلإ

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأوأ
.٣٠٩/تاراطإلاريودتو٣٠٨/

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
خيراتمدختسا،راطإرمعىلعفرعتلل
ماقرأةعبرأرخآلثمييذلاو،راطإلاعينصت
)TIN(راطإلافيرعتمقرDOTنم
.راطإلارادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
راطإلافيرعتمقرنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(لثميو.راطإلاعينصتخيراتىلإريشي
نيمقررخآريشيامنيبعوبسألانيمقرلوأ
نوكيس،لاثملاليبسىلع.ماعلاىلإ
DOTخيرات٢٠٢٠ماعنمثلاثلاعوبسألل
عوبسألاامنيب.٠٣٢٠وهماقرأ٤نمنوكم

ىلإدحألانم(لماكعوبسألوأربتعي٠١
.ماعلكنم)تبسلا

ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
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تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
يرورضلانمناكاذإ،كلذعمو.ًابيرقت
ةدحاوروحمةعومجملادبتسا

بيكرتبجيف،ةلكآتملاتاراطإلل
.يفلخلاروحملاىلعةديدجلاتاراطإلا
.٣٠٩/تاراطإلاريودتعجار

ريذحت}

ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}

نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
اهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(ماجحأ
تامالعوأ)ةبكرملابلصألايف
عاونأوأ،سادمطامنأوأ،ةيراجت
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملايفرخآ
راطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.تالجعلاىلعحيحصلا

ريذحت}

تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

يتلاءاتشلاتاراطإرفوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
ىلإةبسنلابكلذو،ةيلصألاتادعملا
تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
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ةبكرملابةيانعلا٣١٢

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.٢٠٣/ةبكرملاةلومح

ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخم
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}

دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٣١٠/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٦٧/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو
نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}

ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا

)عبتي(
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٣١٣ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

ثودحىلإيدؤيامةرايسلابمكحتلا
ريماسمو،تالجعلامدختسا.مطحت
ةحيحصلاتالجعلاليماوصو،تالجعلا
.لادبتسالادنع

ريذحت}

ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

هيبنت
يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا

راطإلالسالس

ريذحت}

ساقمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
235/55R20255/65وأR17،الف

دجوتالثيح.تاراطإلالسالسمدختست
ببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
نودةمدختسملاتاراطإلالسالس
يفةحيحصلاةلصافلاةفاسملاةاعارم
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلافلت
ببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملا
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
ةزهجأنمرخآاًعونمدختسا.مداصت
ةعنصملاةكرشلاتصوأاذإطقفرجلا
تاراطإمجحةعومجمعمهمادختساب
تاميلعتعبتا.قيرطلافورظوةبكرملا
فالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلاكلت
رجلازاهجطبضدعأوءطببدق،ةبكرملا
رُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأ
،رجلاةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلا
.ةيمامألاتاراطإلاىلعاهبكرف

هيبنت
تاراطإبةزهجمةرايسلاتناكاذإامأ
تاساقملافالخبتاساقمب

235/55R20255/65وأR17الف
امدنعالإتاراطإلالسالسمدختست
.طقفةرورضلادنعوكلذبنوناقلاحمسي
رثكأفيضتالةضفخنملسالسمدختسا
راطإلاسادمىلإةناخثلانمملم١٢نم
مدختسا.يلخادلايبناجلاءزجلاو
بسانملاساقملاتاذلسالسلا
يغبنيامك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإلل
.يمامألاروحملاتاراطإىلعاهتيبثت
تاراطإىلعلسالسمدختستالأركذتو
ربكأبماكحإباهطبربمق.يفلخلاروحملا
لكشبفارطألاتيبثتعمنكممردق
عابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو.نمآ
.ةلسلسللةعنصملاةكرشلاتاميلعت
اذإلسالسلاطبرماكحإدعأوفقوت
رارمتساةلاحيف.ةبكرمللةسمالمتناك
ةعرسنمليلقتلاكنكمي،سمالتلااذه
ةعرسلارضتثيح.فقوتيىتحةبكرملا
تيبثتعمتالجعلانارودوأ،ةدئازلا
.كتبكرمباهيلعلسالسلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٤

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٩٩/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
وهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقويأ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتم
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع

ريذحت}

ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب
ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}

لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٣٦/رطخلانمريذحتلا

ةعسىصقأبةلمحمكتبكرمتناكاذإ
نمنوكيدقف،اهنمبرقلابوأاهتلومح
ببسبةبكرملالفسأةعفارلابيكرتبعصلا
اموقيرطلاماطحوفتكلاردحنم(ةئيبلا
ىلإنزولاضعبةلازإيدؤتدق.)كلذىلإ
لفسأةعفارلابيكرتىلعةردقلانيسحت
.حيحصلاعفرلاعقوميفةبكرملا

ريذحت}

ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٢
ديعتالوةرايسلاليغشتفقوأ.٣

.ةعوفرميهواهليغشت
)عبتي(
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٣١٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)٢(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)١(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

/١٨.

.ةلومحلاةيضرأعفرا.٢
عجار.ةرايسلاةلومحةرادإماظنلزأ.٣

.٨٧/ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

هاجتاسكع)3(ةحنجملاةلوماصلاردأ.٤
)1(عافرملاةلازإلةعاسلابراقع
ةيواحعض.)2(تالجعلاحاتفمو
متيسيذلاراطإلانمبرقلابتاودألا
.هرييغت
برقلابهعضويطايتحالاراطإلالزأ.٥

.هلادبتسامتييذلاغرافلاراطإلانم

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١

.٣١٤/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار
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ةبكرملابةيانعلا٣١٦

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٢
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا
غرافلاراطإلانمبرقلابةعفارلاعض.٣

.ءاوهلانم

هيبنت
عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
دقالإوبسانملاناكملايفتبثم
نامضلايرسينل.فلتللةبكرملاضرعتت
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلاىلع

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ددحملابيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلاب
ةطساوبعفرلاناكمىلإةراشإلامتي
ةفشلايفةرئادفصنلكشىلعةحتف
عفرلابيضقمادختسازوجيال.ةيندعملا
.رخآناكميأيف

ريذحت}

نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}

ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

ريذحت}

لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

٣١٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
نودبةبكرملاعفرلةعفارمادختسا
يفببستيدقحيحصلكشباهعضو
ةبكرملاعفردنع.رارضألكتبكرمضيرعت
لكشباهعضونمدكأت،ةعفارىلع
ةسمالمبنجتوراطإلالفسأحيحص
.يكيتسالبلابلاقلا

براقعهاجتابتالجعلاحاتفمردأ.٥
قبطنتىتحعافرملاعفرلةعاسلا
ةفشلاعمعافرملاسأريفةحتفلا
يفعطقلافلخةدوجوملاةيندعملا
عفرتال،لهمت.يكيتسالبلابلاقلا
.نآلاةبكرملا
.كبناجبريغصلايطايتحالاراطإلاعض.٦

يفةعاسلابراقعهاجتابحاتفملاردأ.٧
ةبكرملاعفرا.ةرايسلاعفرلعافرملا
ثيحبةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعب
يطايتحالاراطإلاتيبثتلًالاجمكرتت
.مكحملكشبةلجعلاتحت

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٨
.غرافلاراطالالزأ.٩

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو

ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١٠
ةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا
.ةيطايتحالا
ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١١

.راطإلابيكرتحطس
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ريذحت}

وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٢
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا
ضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٣

.ةعاسلابراقعسكعهاجتابعفرلا

ريذحت}

ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاردقلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٣٤٦/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت
ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
٣٤٦/تافصاوملاوتاردقلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٤
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا
لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٥

.ةبكرملا

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٦
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
لكطبرا،مجحلالماكراطإىلعيزكرملا
رقتستىتحًايوديتسلاةيكيتسالبلاةيطغألا
مهطبرأوتالجعلاطبرةادأةدعاسمبكلذو
ةادأمادختسابةيفاضإةرودعبررادقمب
.طبرلا

هيبنت
راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
تلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
يطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغعضو
راطإلاوأءاطغلاضرعتيدق،ريغصلا
.فلتلل

ريذحت}

،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا
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غرافلاراطإلاتبث

ةرخؤملابابتالصفم.١
لبكلا.٢
ةلجعلازكرم.٣
بابلاةقرطم.٤

:ءاوهلانمغّرفملاراطإلانيزختل

راطإلالفسأنملبكلاةمزحكفبمق.١
نموأتاودألاوسبقملاويطايتحالا
.سبقملاةيواح

برضلاقيرطنعريغصلاءاطغلالزأ.٢
دومعدادتمامادختسابهرهظىلعةفخب
ىلعةرايسلاءاوتحالاحيفةعفارلا
.موينمولأتالجع

نيزختلاةقطنملخادغرافلاراطإلاعض.٣
قاسهاجتانوكيثيحبىلفسلا
.ةرايسلالفسأوحنمامصلا
بابلالفقدصمربعلباكلابحسا.٤

.ةلجعلازكرمو

نميجراخلاءزجلايفلباكلاكبشا.٥
.يفلخلابابلالصافم

عملباكلانمىرخألاةياهنلاكبشا.٦
ةباوبلالصافمنميجراخلاءزجلا
ىرخألاةهجلايفةدوجوملاةيفلخلا
.ةبكرملانم

.نمآهنأنمدكأتلللباكلابحسا.٧
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دوجوميندعملابوبنألانأنمدكأت.٨
وحنبوبنألاعفدإ.بابلادصمزكرميف
.ةبكرملاةمدقم

نمدكأتوةعتمألاقودنصبابقلغأ.٩
.مكحملكشبجالزملاتيبثتمتدقهنأ

تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

تاودألاوريغصلايطايتحالاراطإلانيزخت

:تاودألاويطايتحالاراطإلاظفحل
يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

/١٨.
.ةلومحلاةيضرأعفرا.٢
.ةرايسلاةلومحةرادإماظنلزأ.٣

يفتاودألالكويطايتحالاراطإلادعأ.٤
.ةيفلخلانيزختلاةريجحيفاهناكم

ةيضرأوةرايسلاةلومحةرادإماظنتبث.٥
.ةلومحلا

تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}

يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
عوقوىلإكلذيدؤينأنكمملانم
ببستينأكلذكنكمملانموثداوحلا
مدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإيف
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحاًاراطإ

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
٦٠(لاكسابوليك٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر

خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
راطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس
ةبكرملاةعرسديدحتبحصنيويطايتحالا
ىلعظافحلل.)س/م٥٠(س/مك٨٠ىلع
راطإلاحلصأ،يطايتحالاراطإلاحطس
برقأيفهلدبتساوأيسايقلايطايتحالا
ةقطنمىلإيطايتحالاراطإلادعأوتقو
.نيزختلا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
)AWD(تالجععبرألابعفدلاماظنقشعتي
عنمماظنوكلذبةزهُجمةبكرملاتناكاذإ
مكحتلاماظنو)ABS(لمارفلاقالغنا
راطإلاىلعفرعتلامتيىتحرجلاب
ىلعًاصوصخ،ةبكرملالبقنميطايتحالا
نمليلقتللةدايقلاطبضبمق.ةقلزلاقرطلا
.لمتحملاتالجعلاقالزنا

هيبنت
ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
نابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
راطإلاقلعينأنكميثيح.تيبثتلا
نمو،تيبثتلانابضقبريغصلايطايتحالا
ءازجأوتالجعلاوتاراطإلافلتتدقمث
.ةبكرملانمىرخأ
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ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت
تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتينأ
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٨٤/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}

يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.

.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت
نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

لسلستلاولاصتالاطاقن

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٣
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ةديعبلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٤
ةغرافلا

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
نعةغرافلاةيراطبلل)–(بلاسلافرطلاو
.ةبكرملاقئاسبناجيفنادوجومدُعب
ةديجلاةيراطبلل)–(بلاسلافرطلا
متيةديجلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلاو
.ىرخألاةبكرملاةيراطبىلعامهعضو

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت
لقنامثةوقبنكرلالمارفقشع.٣

يف)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملا
ىلعوأيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
قودنصيف)دياحملا(Neutralعضولا
ىلإلاقتنالاعجار.يوديلاسورتلا
.٢١٠/نكرلاعضو

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}

ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}

باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا

ريذحت}

ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا
رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦

يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا
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٣٢٣ ةبكرملابةيانعلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا
لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨

)–(ةبلاسةطقنب)–(بلاسلادوسألا
ةيراطبللقئاسلابناجبمدصلاجربىلع
.ةغرافلا
يوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩

لمعيهعدوةديجلاةيراطبلاىلع
عبرأةدملفوقولادنعنارودلاةعرسب
.لقألاىلعقئاقد

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس

ةلطعمةبكرملقن

هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ
مقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
وأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملاطبرب
قيلعتلاماظننمنّوكموأيلفسلكيه
ةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحمريغ
اهيفعفدلاروحمتاراطإتناكاذإ
نامضةصيلوبيطغتال.ضرأللةسِمالم
.ررضلانمعونلااذهةبكرملا

هيبنت
لمارفبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
.ينورتكلإسورتلقانبوأ/وةيئابرهكنكر
،تلوف١٢ةيراطبلانحشدفنلاحيف
نكرلالمارفريرحتناكمإلابنوكينلف
لقنناكمإلابنوكينلامكةيئابرهكلا
بجي.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملا
ةصنموأتاراطإللتاجالزمعضوٍذئدنع
ةيغبةقلاعلاتاراطإلاتحتةريغصلقن
ةيلمعءانثأةبكرملابررضلاقاحلإعنم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةبكرملابحسيدؤيس.لازنإلا/ليمحتلا
نامضةصيلوبهيطغتالررضقاحلإىلإ
.ةبكرملا

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
ةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلاةقلحل
ّىطغمريغررضلانمعونلااذهو
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامضةصيلوبب
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصقةفاسمل
دادرتسالةمّمصمتسيلرطقلاةقلح
مادختسادنعو.ةرعوقرطنمتابكرملا
يفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلاةقلح
لمارفريرحتبجيو)دياحملا(Nعضولا
.ةيئابرهكلانكرلا

ناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننمبجي
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٤

بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلاةقلح
Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحم(
ةنحاشىلعةبكرملاليمحتدنعةيئابرهكلا

.ةحطسمبحس
لسغعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

،تلوف١٢ةيراطبةقاطاهبوةبكرملا
لقاننمض"ةبكرملالسغعضو"عجارف
عضول٢١٣/يكيتاموتوألاةكرحلا
.)دياحم(Nعضولايفةبكرملا
مدعوأ/وتلوف١٢ةيراطبدافنةلاحيف.

.ةبكرملاكرحتتنلف،كرحملاليغشتءدب
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلالواح
ءدبىلإعجرا.ةبكرملاليغشتءدبل
حجناذإو٣٢١/ةيراطبلاةلصوبليغشتلا
لواحف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
."ةبكرملالسغعضو"ءارجإ
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاحجنيملاذإ.

بجي.ةبكرملاكرحتتنلف،ىرخأ
يفتاراطإلالماوحوأتاجالزمادختسا
فلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلالفسأ
.ةبكرملا

ةيمامألاطبرلاطاقن

مزليةددحمتيبثتطاقنبةدوزمةرايسلا
.بحسلاةمدخرفومةطساوباهمادختسا
بحسلتاحتفلاهذهمادختسانكميو
ةلقانرهظىلإحطسمقيرطنمةرايسلا
.يوتسملاحطسلاتاذتارايسلا

رهظملابةيانعلا

يجراخلاحطسلابةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٤١/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي
صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب
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هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٫٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك
يفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأفالتإ

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
ءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
تناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق.ةرفوتم
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلا
.ةرايسلا
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

ةيناودعلاةفاظنلالامعوأتابيذملارضتدق
ءاطغتحتيفةدوجوملاتانوكملا
داوملاهذهمادختسابنجتبجي.كرحملا
.ةيئايميكلا
.طقفاهبىصوملاهايملا
بجينكلو،طغضلاةلاسغمادختسانكمي
:ةيلاتلاريياعملاعابتابجي.رذحلايخوت
نملقأءاملاطغضىقبينأبجي.

يفالطر٢٫٠٠٠(لاكسابوليك١٤٫٠٠٠
)ةعبرملاةصوبلا
لقأءاملاةرارحةجردنوكتنأبجي.

ةجرد١٨٠(ةيوئمةجرد٨٠نم
.)تياهنرهف

شرطمنعمشرلاةهوفمادختسابجي.
.عسوأوأةجرد٤٠ةيوازب
مس٣٠لقألاىلعةهوفىقبتنأبجي.

.حطسألاعيمجنماًديعب)مدق١(

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
رمألااذهببستينأنكميثيحعماللاريغ
.تايفلتثودحيف
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هيبنت
داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت
ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد

وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.
لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت
دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.

وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةيلاعةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
قاحلإىلعةرداقةيولقداومىلعوأ
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلا
.ةعماللا
زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.

.عنصُملاتاميلعتبسح
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل
دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.

ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا

كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا
يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.

.ةيوقتافظنم
.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.

ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت
حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا
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هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

قلغماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
يفةدعاسمللاًصيصخممصُميتاموتوأ
ظفاح.دوقولاكالهتسايفداصتقالانيسحت

نمًايلاخيتاموتألاقلغلاماظنىلع
ءوضطيشنتمتاذإ.ديلجلاوجلثلاوتابسرتلا
امةفرعملققحتلاىجري،كرحملاصحف
نمًايلاخيتاموتوألاقلغلاماظنناكاذإ
.ديلجلاوأجلثلاوأتابسرتلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

نمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلالماوع
قاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلعدعاستو
حيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلارودصوأ
.لقألاىلعةنسلايفةدحاوةرمرطملاو
راركتمزلتسيدقفاجلاوراحلاسقطلا

ءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلا
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلا
.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٤١.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت
يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي
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هيبنت
ةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلانم
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت
،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
داوملاوأنوباصلامادختسابنجت
ةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلاةيئايميكلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملاوأ
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
ًايلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
.ىرخألالمارفلاءازجألكصحفا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
ةمالسنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأتاءانثنادوجومدعوةيئابرهكلاتالصولا
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت

لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
كرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
دوقولابابةلصفموةرخؤملابابتالصفمو
.ةيكيتسالبتانوكملانكتملاميندعملا
ةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي
ةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلا

دعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظنشامق
وأقاصتلالاعنميو،لزعلاماكحإىلع
.ريرصلارودص

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم
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ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
اذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلاب
.مسقلا

ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
،تافظنملامادختسالبق.ماظتنابةبكرملل
ىلعةدوجوملاةمالسلاتاميلعتأرقا
ءازجألافيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلا
دئارجلاقاروأ.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل
ثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألاوأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألا

هيبنت
لوسغوتاّفظنملاةلازإبروفلاىلعُمق
دراطوسمشلانمةياقولاميركونيديلا
ةيلخادلاحطسألاعيمجنعتارشحلا
.اهبمئادلاررضلاقاحلإّبنجتةيغب

هيبنت
اًصيصخةّعنصمتافّظنممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
عض.ةبكرملايفمئادررضّيأثودح
فيظنتلاةعطقىلعتافّظنملالك
ًةرشابمتافظنملاشربمقتال.ًةرشابم
.ليغشترصانعوأحيتافميأىلع

عبتا،لئاسلانوباصلاتافّظنممادختسادنع
فّظنملاقصلمىلعةدوجوملاتاداشرإلا
ىلعلوصحللدّدحملانوباصلالولحموأ
.فيفختلابةصاخلاتاميلعتلا

هيبنت
:ررضيأّبنجتل
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
وأةدشبحطسيأكحتال.

.طرفمطغضب
تانوكمّةيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةّضيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
دقيتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
رييغتلليلخادلاحطسلارهظمضّرعت
.اهمادختسادنع

ةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.
اذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملاوأ
ةيلخادلاحطسألانيديلامّقعمسمال
روفلاىلعةخطللاعزنا،ةبكرملل
ةمعانشامقةعطقبحطسلافّظنو
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبم
.ءاملاو
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يلخادلاجاجزلا

فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
تارطقلاحسما.ءاملابةّللبمةقيقدلا
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملا
فظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجتجاجز

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

طاطملا/لينيفلا

لينيفلانمةيضرأبةدّوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعطقمدختسا،طاطملانمرئاصحبو
ةلازإلءاملابةّللبمةاشرفوأ/وةمعانشامق
رثكأفيظنتءارجإلو.خاسوألاورابغلا
نوباصلانمًالولحممدختسا،ةيلاعف
.ءاملاوفيفخلا

ريذحت}

ىلعيوتحتيتلاتافّظنملامدختستال
نمةعونصملاتاجتنملاوأنوكيليسلا
ناعملنمديزتيتلاتافّظنملاوأعمشلا
نمةعونصملارئاصحلاوتايضرألا
هذهيدؤتدقف.طاطملا/لينيفلا
سملمورهظمرييغتىلإتافظنملا
لعجتدقامكمئادلكشبطاطملا/لينيفلا
ءانثأكمدققلزنتدق.ةقلزةيضرألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ام،ةرطيسلادقفتدقو،ةبكرملاليغشت
نأنكميو.ثداحعوقوىلإيدؤي
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب
ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.

مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلاةسنكملا
:فيظنتلل

فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا
قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢

نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق
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حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبُمق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥

اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست

ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت
طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
اًقيقداًجيسنمدختسا.تادادعلاةعومجمب
صلختلاوةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعان
رثكأفيظنتءارجإلو.ةتباثلاريغخاسوألانم
فايلألانمشامقةعطقمدختسا،ةيلاعف
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبمةقيقدلا
.ءاملاو

هيبنت
،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مادختسابنجت.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وألوحكلاىلعيوتحتيتلالئاوسلا
ال.ةيدلجلادعاقملاىلعةبيذملاداوملا
ىلعلمتشتيتلاتافظنملامدختست
يفدنتستيتلاتاجتنملاوأنوكيلسلا
يتلاتافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرت
رييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشت
،معانلاشرفلاوأدلجلالكشورهظم
.اهمادختسابىصويالمثنمو

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت
يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}

الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

ةيضرألاتاداجس

ريذحت}

بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

بلطتاذإو.كتبكرمبسانيلكشبةيلصألا
ىصُويف،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألا
نمةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشب

GM.ةيضرألاديجاجستيبثتمتيالدق
ديجاجسفالخبىرخألاعاونألانم
قيعتدقو،ةحيحصةقيرطبزروتوملارنج
ةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت.تاساودلا
.تاساودلاعملخادتتال

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا
ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناجيف
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا
قوفةيضرأةداجسعضتال.

.ىرخأةداجس

رارزألكشىلعكباشم

تاذةيضرأرئاصحبةدوزمتابكرملادعب
.ةسابكتيبثتلئاسو
اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازاواهلفقءاغلإلةيضرألا
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قيرطنعةيضرألاةداجسبيكرتدعأ.٢
كباشمعمةيضرألاةداجستاحتففص
يفتبثتثيحباهسبكمثنموةداجسلا
.حيحصلااهناكم

دكأت.اًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
قيعتالةيضرألاةداجسنأنم
.تاساودلا

عيمجلداجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
)تايضرألاتاناطبوةيوجلالاوحألا

ةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
تامولعمىلعلوصحلل٣٢٩/ةيلخادلا
.فيظنتلانعةمهم
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ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٣٤..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٣٥...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ

٣٣٨...................ةصاخلا

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٣٣٨..................ةيفاضإلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣٤١...............اهبىصوملا
٣٤٢..................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٤٤..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
صحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلارييغت
تاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانع
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاو

هيبنت
يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
نامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ
.ةبكرملا

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
دعاست.مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
اهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلاةنايصلا

دوقولاكالهتساديشرتوةديجةلاحيف
.ةبكرملانمتازاغلاتاثاعبناليلقتو
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،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.٢٠٣/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٥٢/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

.ةعرسلا
وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.

.علسلاليصوتتامدخل

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}

لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢٦٧/كسفنبةنايصلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٢٧٢/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٣٠٢/تاراطإلاطغض
عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.

.٣٠٨/تاراطإلاصحف
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا
٢٨٢.

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت

رييغتبلطا،)لجاعلكشبكرحملاتيز
١عطقلبقحشرملالادبتساوكرحملاتيز

لضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيفاضإمك٠٠٠
كرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
ىلإلصتةدملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإ
ىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ماع
نييعتةداعإبجيوماعلايفةرملقألا
بردملاينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظن
نييعتديعأاذإ.لمعلااذهذيفنتليكولاىدل
مق،دصقنودكرحملاتيزرمعماظن
ةفاسملالخةبكرملاىلعةنايصلاءارجإب

طبضدعأ.ةنايصةيلمعرخآنممك٥٠٠٠
.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمعماظن
.٢٧٤/كرحملاتيزرمعماظنعجار

كرحملاءاوهرتلفرييغت

رييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلاتيزلا
دنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغتدنعكرحملا
ءاوهحشرملادبتسايغبنيةلاسرلاضرع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ًابيرقكّرحملا
طبضدعأ.بسانمتقوبرقأيفكرحملا
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لادبتسادعبكرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفرمعماظنعجار.كرحملاءاوهرتلف
.٢٧٥/كرحملاءاوه

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣٠٩/تاراطإلاريودتعجار
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.

كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
كرحملاتيزرمعماظنو٢٧٢/كرحملا
/٢٧٤.

مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.
دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار

٢٧٥.

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٢٨٢.
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٣٠٢/تاراطإلاطغض
صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.

.٣٠٨/تاراطإلا
تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

.لئاوسلا
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٣٢٤/يجراخلاحطسلاب
هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.

مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
تاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
ءازجألاوأةيطاطملاتاسدملايف
لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأةيخترملا
عجار.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرم
.٣٢٤/يجراخلاحطسلابةيانعلا
ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.

تايلمعوةيئابرهكلاتاليصوتلاةحصنم
كاكتحاوقوقشدوجومدعوطبرلا
.كلذريغو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
وأةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا

وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولا
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
ةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملابرست
.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.

.٥٤/نامألاماظنصحفعجار
نعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.

.تابرستلاوأفلتلا
تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.

ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٢٤/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لمارفلاعضوونكرلالمارفةيلآصحف
P)٢٨٥/)نكرلا.

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
ةمزحألاوةدايقلاةمزحأنمققحت.

،ءاوهلافييكتطغاض(،ةيطايتحالا
وهامكلوطلاوةلاحلاصحفا.)دلوملاو
.لوطلاتارشؤمىلعحضوم
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نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
/٢٨٧.

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٣٣/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

مك١٠٠٠٠لك
،اًرهش١٢لكوأ.رابغلاحشرملادبتسا.

ىلعرابغلاحشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتف
ةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
ةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنمءاوه
رييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانميفوأ
قفدتضافخناةلاحيفرابغلاحشرم
وأذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنع

GMتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسالبولطملا

مك٢٠٠٠٠لك
ةيمامألاتاحاسملاتارفشلدبتسا.

.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ.ةيفلخلاو
.٢٨٦/تاحساملاةرفشلادبتساعجار

مك٨٠٠٠٠لك
صحفا.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.

راخبلاودوقولاطوطخعيمجًايرصب
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف

مك٩٠٠٠٠لك
كرحملايف(.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةعمشكالسأصحفا)طقفرتل٢٫٠ةعس
.ةيذحألاوأ/ولاعشإلا

مك١٥٠٠٠٠لك
كرحملايف(.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةعمشكالسأصحفا)طقفرتل٣٫٦ةعس
.ةيذحألاوأ/ولاعشإلا

مك١٦٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

١٠لكوأ.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
ةماعدعجار.برقأامهيأ،ماوعأ
.٢٨٧/زاغلا)تاماعد(

مك٢٤٠٠٠٠لك
ةدوزمتناكاذإيفلخلاروحملالئاسّريغ.

هجوتال.)AWD(يعابرلاعفدلاماظنب
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا

للقيثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاس
رواحملاوأ/وسورتلاقودنصرمعنم
.هلادبتسابجيو

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأةتسلكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.برقأ
وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا
تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐

ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا
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،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
٢٤ـلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ
.ةعاسلا
ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐

لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
.لقأوأليم٦غلبتةريصقتالحرعطقل
تيزرمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يغبنيىتمبقارملاحضويسف،كرحملا
لظيف.حشرملالادبتساوتيزلارييغت
لبقرشؤملاءيضيدق،ةيساقلافورظلا
فشتكيال.مك١٠٠٠٠ةفاسمعطق
كلذلو،تيزلايفدوجوملارابغلابقارملا

دق،ةبرتمةقطنميفةدايقلاةلاحيف
ىلعحشرملالادبتساوتيزلارييغتمزلي
.مك١٠٠٠٠نمبرقأتارتف
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
ىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
يفةدعاسملانمديزمل.برقأتارتف
،كتبكرملةمئالملاةمدخلاتارتفديدحت
زروتوملارنجليكوبلاصتالاىجُري
.دمتعملا

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

مك٧٠٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغت.

.يكيتاموتوألا
مك١٢٠٠٠٠لك
ةدوزمتناكاذإيفلخلاروحملالئاسّريغ.

هجوتال.)AWD(يعابرلاعفدلاماظنب
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
للقيثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاس
رواحملاوأ/وسورتلاقودنصرمعنم
.هلادبتسابجيو

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا
نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.

يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٣٢٤/يجراخلاحطسلابةيانعلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي
-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو
ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا
ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.

ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو
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رويسلا
اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.

تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا
لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.

صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
تويزولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٣٤١/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا
كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.

لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم

تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
لئاوسلاتايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاو

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ
حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
ةيسيئرلاحيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

مدعواهتءاضإتوفخةيانعلاىلإ
.اهبفلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلا
ةفصبلمارفلاحيباصمصحفبجيو
.ةلمرفلادنعاهتءاضإنامضلةيرود

عيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
ةيأةظحالموحيباصملاصحفليكولا
.اهبتالكشم

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

تامالعلانمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
روهظ؛راطإلاسادملكآتلةحضاولا
وأ؛طاطملالالخةجسنألاوأكالسألا
وأسادملايفعطقلاوأقوقشلاروهظ
ىلعقزمتلاوأخافتنالاروهظوأ؛نيبناجلا
.راطإلا
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ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

.ةبسانملاتاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
تامدخريفوتليكولاعيطتسيكلذكو
ليغشتنامضلتالجعلا/تاراطإلاةنزاوم
عيبي.تاعرسلاعيمجبةسالسبةبكرملا
ةيراجتلاتامالعللةعباتلاتاراطإلاليكولا
.اهلةمدخلاتاءارجإرفويوةريهشلا

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
ةيانعلاو٣٢٩/ةيلخادلاةيانعلارظنا
.٣٢٤/يجراخلاحطسلاب

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
اياوزطبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

مكحتلاةسالسمدعوأبحسلاتالجعلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةبكرملايف
.ةداتعم

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
قوقشلاوشودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناو

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكونم

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٧٢/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

يوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
ةطاقسويضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاو

ريرحتلا

NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيزوأLubriplateةيعونرّايطميحشتلئاس ةئفلا،#2
LBوأGC-LB.

DOTةيعونيكيلورديهلالمارفلاتيزةيكيلورديهلالمارفلاماظن 4.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٤٢

رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

I2.0كرحملاL L4

23321606A3212C

I3.6كرحمL V6

23321606A3212C

كرحملاتيزرتلف

I2.0كرحملاL L4

55495105PF66

I3.6كرحمL V6

12693541UPF63R

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش

I2.0كرحملاL L4

5550435441–103–IP

I3.6كرحمL V6

1264678041-130
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٣٤٣ ةنايصلاوةمدخلا

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

تاحساملاتارفش

Iةصوب٢٣٫٦(مس٦٠-يمامألاقئاسلا(
84586337-

Iةصوب١٧٫٧(مس٤٥-يمامأبكار(
84574892-

Iةصوب١١،٨(مس٣٠—يفلخلا(
84270770-



GMC Acadia/Acadia Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
16402023) - 2023 - CRC - 4/27/22

ةنايصلاوةمدخلا٣٤٤

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٣٤٥ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٣٤٥....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٤٥..........ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣٤٦.........تافصاوملاوتاردقلا
٣٤٩...........كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا

دوكلوحتامولعمىلعلوصحلل٣٤٦
.ةبكرملاكرحم

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
ةيضرأتحتقصلمىلعاهسفنتامولعملا
.ةلومحلانيزختفرةدحولخاد،ليمحتلا
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ةينفلاتانايبلا٣٤٦

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
*كرحملاديربتماظن

Iرتل٢٫٠كرحمL4

تراوك;١١٫٠رتل١٠٫٤

Iرتل٣٫٦كرحمV6

تراوك١٣٫٧رتل١٣٫٠

رتلفعمكرحملاتيز

Iرتل٢٫٠كرحمL4

تراوك٥٫٣رتل٥٫٠

Iرتل٣٫٦كرحمV6

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧
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٣٤٧ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
دوقولانازخ

Iةيمامألاتالجعلابعفدلا
نولاج١٩،٤رتل٧٣،٤

Iتالجعلاعيمجبعفدلا
نولاج٢١،٧رتل٨٢،١

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*
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ةينفلاتانايبلا٣٤٨

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

٤رتل٢٫٠ةعسLSY(L4(كرحم
ةردق٢٢٨(طاووليك١٧٠
٥٠٠٠ةعرسبةيناصح
)ةقيقدلايفةرود

٣٥٠Y)لطر٢٥٨
٤٠٠٠-١٥٠٠دنع)مدق

ةقيقدلايفةفل
–٠٫٠٢٦(مم٠٫٧٥–٠٫٦٥

)ةصوب٠٫٠٣٠

V6)LGX(Sرتل٣٫٦كرحم
ةردق٣١٠(تاووليك٢٣١
٦٧٠٠@)ةيناصح

١-ةقيقد
٣٦٧Y)لطر٢٧١

١-ةقيقد٥٠٠٠دنع)مدق
–٠٫٠٣١(ملم٠٫٩٠–٠٫٨٠

)ةصوب٠٫٠٣٥

.)زاتمم(RON98نيزنبلاىلعرتل٢٫٠ةعسL4كرحمللنارودلامزعوةيناصحلاةردقلاميقدمتعت
ىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي
.اهفلت

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمراطإلامجح

255/65R17 ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك١٨٠(”17)
235/65R18 ةعاسلايفًاليم١٣٠ةعاس/مك٢١٠(”18)
235/55R20 ةعاسلايفًاليم١٦٨ةعاس/مك٢٧٠(”20)
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٣٤٩ ةينفلاتانايبلا

كرحملاريسراسم

كرحم (LSY) L4 رتل٢٫٠ةعس

رتل٣٫٦كرحم V6 (LGX)
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ليمعلاتامولعم٣٥٠

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٣٥٠...............ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٣٥٣...............ةيصوصخلاو
٣٥٤.............يناربيسلانمألا
٣٥٤........ثدحلاتانايبتالجسم

OnStar...................٣٥٥
٣٥٥......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم

ةقباطملانايب

يكلساللاددرتةزهجأ

ايريجين

هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

ىدملاديعبرادار

ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2014/126

برغملا

MR:دامتعالامقر 9490 ANRT 2014

٢٣-٠٧-٢٠١٤:دامتعالاخيرات
نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

حاتفمنودلوخدلاةدحو

برغملا

برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 7566 ANRT 2012

MR:دامتعالامقر 9491 ANRT 2014

MR:دامتعالامقر 10027 ANRT 2015

MR:دامتعالامقر 10125 ANRT 2015

MR:دامتعالامقر 12260 ANRT 2016

هبنموةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا

نامع
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٣٥١ ليمعلاتامولعم

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعُبنعمكحتلاحاتفم
Denso S3/4 w/Motion 433

MY22-23زترهاجيم

ندرألا

1ES:زارطلامقر

TRCمقرTRC/34/7147/2020

4ES:زارطلامقر

TRCمقرT/4/11/11/7120

1EA:زارطلامقر

TRCمقرTRC/LPD/2013/59

برغملا

1ES:زارطلامقر

MR:دامتعالامقر 20720 ANRT 2019

4ES:زارطلامقر

MR:دامتعالامقر 20096 ANRT 2019

1EA:زارطلامقر

MR:دامتعالامقر 8030 ANRT 2013

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

1ES:زارطلامقر

4ES:زارطلامقر

1EA:زارطلامقر

تاراطإلاطوغضرعشتسملاسرإزاهج

ندرألا

TRCمقرTRC/32/8239/2021

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

Wi-Fiةكبشوثوتولبلاةينقتعميكلسال

نامع
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ليمعلاتامولعم٣٥٢

ماعلابآرملابابحتفزاهج

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

برغملا

برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 25908 ANRT 2020

ةزهجألليهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
يبوروألاداحتالل)RED(ةيكلساللا

وأ/ولسرتمُظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
ماكحألةعضاخةيكلسالتاجوملبقتست
تاكرشلانلعت.EU/2014/53هيجوتلا
اهتقباطمنعهاندأةجردملامُظنللةّعنصملا
لماكلاصنلاّنإ.EU/2014/53هيجوتلل
لكبصاخلايبوروألاةقباطملانالعإل
عقوملاىلعرفوتممُظنلانمدحاو
:يلاتلاينورتكلإلا

www.gmceurope.com.

دروتسملا

GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311 Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ
3.5/3.6(CSM)ةيزكرملاتيبثتلاةدحو

Harman International Industries,
Incorporated

30001 Cabot Drive

Novi, MI 48377 USA

زترهاجيج٢٫٤٨٣٥-٢٫٤:ددرتلا
١٣٫٤٤:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
زترهاجيج٥٫٨٢٥-٥٫٧٢٥:ددرتلا
١٣٫٨٧:جارخإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد

Immo Coil Bosch MY22-MY23

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1

70839 Gerlingen, Germany

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت

٤٨٫٤-:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
ضفخنمويدار

LG Electronics Inc.

222, LG-ro, Jinwi-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,

451-713, Korea

زترهاجيم٢٤٨٠-٢٤٠٢:ددرتلاىدم
طاو٠٫٠٠٤:ىوصقلاجرخلاةقاط

RFR Bosch Thick زترهاجيم433

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz1

70839Gerlingen, Germany

زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
٨١٫٣-:جارخإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
دعُبنعمكحتلاحاتفم

Denso S3/4 w/Motion زترهاجيم433
MY22-23

DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
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٣٥٣ ليمعلاتامولعم

ةّعشملاةردقلا(ىوصقلاجارخإلاةقاط
طاواغيم٠٫٢٥٨:)ةلاعفلا
حاتفمنودلوخدلاةدحو

DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
طاويليم٠٫٩٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا

ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
٠٫١٣٨:ىوصقلالاسرإلاةقاط
.E.R.Pطاواجيم

ARS4-Aىدملاديعبرادار

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10,
88131 Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ددرتلا
يليملبيسيد٣٥:ةقاطلاجرخ
يليملبيسيد٤٠نملقأ:ىصقألادحلا
تاعطاقتلاهبنم/ءايمعلاةيبناجلاةقطنملاهبنم
ريسلاةراحرييغتهبنم/ةيفلخلاةيرورملا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا
يليملبيسيد٢٠<:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم١٠٠(

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
قودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةداسولاراشتناتالاحةبقارمو،سورتلا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلا
ريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
قئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلا
هذهنزختدق.ةرايسلايفمكحتلاىلع
يذلاينفلاةدعاسملتانايبلاتادحولا
وأةبكرملاةمدخيفرجاتلاىدللمعي
يف)زروتوملارنج(GMةكرشةدعاسمل
دق.تازيملاوأةمالسلاتايوتسمنيسحت
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقت
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا
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ليمعلاتامولعم٣٥٤

يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا
رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
مدعىجُري،نامألارطاخمنمدحللو
ةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألاليصوت
تاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعمريغ
،لثم(ةقوثومريغوأةفورعمريغ

BluetoothوأWIFIيف.)ةلثاممةينقتوأ
رثؤتةينمأةثداحيأيفكشتتنكةلاح
،كتبكرملنمآلاليغشتلاوأكتانايبىلع
لاصتالاوكتبكرمليغشتفاقيإىجُري
.كليكوب

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR
ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف
ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

وأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلاماق
ولمارفلا
.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست

دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
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ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

OnStar
OnStarماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عمجمتيدقف،ةطشنةمدخةطخاهيدلو
ماظنلالخنماهلقنوةيفاضإتانايب

OnStar.لوحتامولعمكلذنمضتيو
يوطنتيتلاتامادطصالاو؛ةبكرملاليغشت
،اهتازيموةبكرملامادختساو؛ةبكرملااهيلع
؛هيفرتلاوتامولعملاماظنكلذيفامب
ماظنبةيبيرقتلاةبكرملاةعرسوعقوملاو

GPS.ماظنماكحأوطورشعجارOnStar
.OnStarعقومىلعةيصوصخلانايبو

/OnStarلوحةيفاضإتامولعمعجار
٣٥٨.

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٣٥٦....OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٣٥٧....................ئراوطلا
٣٥٨......................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.................٣٥٨

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
OnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
يئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطبرفوت
رمقلاتاراشإويولخلالاصتالاةمدخو
OnStarلمعي.لمعتوGPSيعانصلا
ئراوطلاتامدخيمدقمللصوةقلحةباثمب
عمجبOnStarقيبطتموقيدق.نييلاحلا
كلذيفامب،كتبكرمنعوكنعتامولعم
مدختسمطورشعجار.عقوملاتامولعم

OnStar،طورشو،ةيصوصخلانايبو
،ليصافتلانمديزملاىلعلوصحللجمانربلا

ىلعماظنلادويقكلذيفامب
my.gmcarabia.comوأ
onstararabia.com.

OnStarماظنةلاحءوضحابصمدجوي
حابصمناكاذإ.OnStarرارزأراوجب
:وهةلاحلا
.اًزهاجماظنلانوكي:تباثرضخأ.
.بلطلادنع:ضماورضخأ.
.ةلكشمدوجوىلإريشي:رمحأ.
|ىلعطغضا.لمعيالماظنلا:فاقيإ.

يراشتسمدحأعمثدحتللنيترم
OnStar.

دحأىلإثدحتلل|ىلعطغضا
ماظنبلاصتالا"عجار.نيراشتسملا

OnStar"مسقلااذهيفاًقحال.
بسحيتوصلارمألارزفئاظوفلتختدق
.ةقطنملاوةبكرملا

:لجأنم|ىلعطغضا
ضرعةشاشىلعmyGMCقيبطتحتفا.

.ةيهيفرتلاتامولعملا
وأ
ةطقنمساصيصختوىلعلوصحلابمق.

،رورملاةملكوSSIDوأيافياولاصتا
.اهرفاوتةلاحيف
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:لجأنمراشتسمبلاصتالل|ىلعطغضا
مقوأباسحلاتامولعمنمققحت.

.لاصتالاتامولعمثيدحتب
بلطلادنعيصيخشتصحفىلعلصحا.

.ةبكرمللةيسيئرلاليغشتلاةمظنأل
.قيرطلاىلعةدعاسمىلعلصحا.
لاحيف،يافياوتادادعإةرادإبمق.

.اهرفاوت

يذلاصتاىلعلوصحللUىلعطغضا
رادمىلعرفوتمOnStarراشتسمبةيولوأ
:لجأنمعوبسألامايألاوطةعاسلا
.ئراوطلايفةدعاسمىلعلوصحلا.
.ًاحلاصًانطاومنك.

OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

800نيرحبلا 06956

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

OnStarتامدخ

ئراوطلا
ةمالسةطخئراوطلاتامدخبلطتت
ةمدخعم.ةطشننامأو

Automatic Crash Response
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالا(
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarيذلاوًايئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوتمتيس

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
هنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
،ئراوطلاتامدخيدوزمبلاصتالا
لقنو،طبضلابكعقومىلإمههيجوتو
.ةماهلاتامولعملا
نكمي،قيرطلاىلعةدعاسملامادختساب
بيرقةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسملل
وأراطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسملل
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوت
.زاغلا
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نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةقدبةبكرملاعقومنييعتل
يفةيموكحلاتاطلسلاةدعاسمو
.ةعرسبةبكرملاةداعتسا
نعلاعشإلالفق"ةيصاخمادختساب.

ةمدخلنكمي،اهرفوتلاحيف"دُعب
OnStarكرحملاليغشتةداعإعنم.

ةيصاخمادختساب.
Stolen Vehicle Slowdown)فاقيإ

ةلاحيف،)ةقورسملاةبكرملاليغشت
عمOnStarلمعتنأنكمي،اهرفوت
.ًايجيردتةبكرملاءاطبإلنوناقلاقيبطت

ةقرسلابهيبنتلاراعشإ

ةلفقمباوبألاتناكاذإ،هرفوتلاحيف
لاسرإمتيسف،ةبكرملاراذنإتوصردصو
ديربلاوأةيصنلالئاسرلاقيرطنعراعشإ
ةقرسةلاحيف.امهالكوأينورتكلإلا
عملمعلاOnStarراشتسملنكمي،ةبكرملا
.ةبكرملاةداعتسالتاطلسلا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
ةيكلملالقنةمدخ

لقنةيلهأتامولعمبلطل|ىلعطغضا
تامولعمرييغتراشتسمللنكمي.باسحلا
.اهتلازإوأباسحلا

ةبكرملاةيكلملقن/عيب

وأOnStarةمدخءاهنإلروفلاىلعلصتا
نمصلختلامتاذإةلصتملاتامدخلا
دقعىهتنااذإوأاهلقنوأاهعيبوأةبكرملا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.راجيإلا
.مسقلااذهيفاًقحال

نيقحاللانيكلامللطيشنتلاةداعإ

ىلإثدحتللتابلاطملاعبتاو|ىلعطغضا
موقيس.نكممتقوبرقأيفراشتسم
تابكرملاتالجسثيدحتبراشتسملا
ةمدخلاتارايخوأOnStarقيبطتحرشيسو
.ةلصتملا

OnStarةمدخلمعتفيك

مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالارفوتت
تابكرملاةدعاسمو،ئراوطلاتامدخو
ةدعاسملاودُعبنعتامدخلاوةقورسملا
رفوتتال.تابكرملامظعميفقيرطلاىلع
وأناكملكيفOnStarتامدخعيمج
،تامولعملانمديزمل.تابكرملاعيمجب
دويقو،OnStarتامدخللماكفصوو
نايبو،OnStarمدختسمطورشو،ماظنلا
عجار.جمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"
:مسقلا
.my.gmcarabia.comعجار.
دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.

.نيراشتسملا
تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
نوكيناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
ةمدخدوزمعمقافتاهيدلOnStarهيف
نأبجي.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسال
ةيطغتلايكلساللاةمدخدوزمىدلنوكي
ةقفاوتملاةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسو
ال.ةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخعم
نمضتتيتلاةمدخلالمعتنأنكمي
رفوتتملامةبكرملانأشبعقوملاتامولعم
ةقفاوتمنوكتوةقاعإنودGPSتاراشإ
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تامدخلمعتالدقو.OnStarةزهجأعم
OnStarمتيملاذإةلصتملاتامدخلاوأ

ملوأةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثت
ةفاضإةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتي
دقف،اهليدعتوأاهليصوتوأةزهجأوأتادعم
تامدخلاوأOnStarتامدخلمعتال
عقتيتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملا
لالتلالثم-OnStarمكحتقاطنجراخ
ميمصتوسقطلاوقافنألاوةيلاعلاينابملاو
ةبكرملافلتوةبكرملاةينبويئابرهكلاماظنلا

فتاهلاةكبشماحدزاوأمداصتثداحيف
.ةمدخلاعنمتدقماحدزالاوأةيكلساللا

قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
يفيصخشلافيرعتلامقررييغتنيعتيس
دحأعمثدحتلادنعىلوألاةرملا
OnStarفيرعتمقررييغتل.نيراشتسملا
OnStarراشتسمبلصتا،يصخشلا
عجار.لاصتالاوأ|ىلعطغضلاب
اذهيفاًقحال"Onstarماظنبلاصتالا"
.مسقلا

نامضلا

نمءزجكOnStarتادعمنامضنكمي
.ةبكرملانامض

Languages)تاغللا(

تاغلبةباجتساللةبكرملاةجمربنكميو
.اًراشتسمبلطاو|ىلعطغضا.ةددعتم
ةيزيلجنإلانيتغللابنوراشتسملارفوتي
بسحةحاتملاتاغللافلتختدق.ةيبرعلاو
.ةبكرملا

ةلمتحملالكاشملا

لفقحتفبمايقلاOnStarةمدخلنكميال
تابكرملاةدعاسموأدُعبنعباوبألا
رمتسملكشبةبكرملافاقيإدعبةقورسملا
.لاعشإةرودنودمايأ)١٠(ةرشعةدمل
)١٠(ةرشعةدملةبكرملاليغشتمتيملاذإ
لاصتالاOnStarةمدخلنكمينإف،مايأ
لافقأعناصوأقيرطلاىلعةدعاسملاب
.ةبكرملاىلإلوصولايفةدعاسملل

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
ىدحإيفGPSماظنةقاعإثدحتدق.

يف؛ةليوطلاينابملاعمىربكلاندملا
يفو؛تاراطملالوحو؛نكرلابآرم
ةقطنميفوأ؛ةيلفسلاقرطلاوقافنألا
نكتملاذإ.ةيلاعراجشأةفاثكتاذ
نأضرتفملانمف،ةحاتمGPSتاراشإ
لاصتالللمعلايفOnStarماظنىقبي
دجتدق،كلذعمو.OnStarىلع

OnStarعقوملاديدحتيفةبوعص
.طبضلاب
OnStarعيطتست،ئراوطلافقاوميف.

GPSىلعنزخمعقومرخآمادختسا
يفنيبيجتسمللتامولعملاسرإل
.ئراوطلا

GPSتايئاوهويولخلالابقتسالا

OnStarموقينأيولخلالابقتسالابلطتي
ال.ةبكرملاىلإدعبنعتاراشإلاسرإب
هنمبرقلابوأيئاوهلاقوفرصانععضت
ماظنوةيولخلاتاراشإلالابقتسارظحعنمل
.يملاعلاعقاوملاديدحت
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OnStarةلاسربلاصتالارذعتي

دقوأةدودحمةيولخةيطغتكانهتناكاذإ
ىصقألادحلاىلإةيولخلاةكبشلاتغلب
طغضا.ةلاسرلاهذهرهظتدقف،ةعسلل
وأىرخأةرمةملاكملاةلواحمل|ىلع
لايمأةعضبةدايقلادعبىرخأةرمةلواحملا

.ىرخأةيولخةقطنميف

ةقاطلاوةبكرملالكاشم

ماظندوجوOnStarتامدخبلطتت
تاينقتو،ةيكلسالةمدخو،ةبكرملليئابرهك
عقاوملاديدحتماظنلةيعانصلارامقألا
لمعتىتحاهليغشتو)GPS(يملاعلا
هذهلمعتالدق.حيحصلكشبتازيملا
.اهلصفوأةيراطبلاغيرفتةلاحيفمظنلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةسدنهلايفOnStarماظنجمدمت
تادعميأفضتال.ةبكرمللةيئابرهكلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةيئابرهك
ةيئابرهكلاةزهجألالخادتتدق.٢٦٤/
ببستوOnStarماظنليغشتعمةفاضملا
.هليغشتمدع

ةبكرملاجماربتاثيدحت

زروتوملارنجةكرشوأOnStarمدقتدق
تارييغتءارجإوأدُعبنعجماربلاتاثيدحت
ىلعلوصحلاوأراطخإنودةبكرملاىلع
وأتاثيدحتلاهذهززعتدقف.ىرخأةقفاوم
نامألاوأةمالسلاىلعظفاحتوأتارييغتلا
رثؤتدق.ةبكرملامظنوأةبكرملاليغشتوأ
وحمتوأتارييغتلاوأجماربلاتاثيدحت
،ةبكرملايفةنزخملاتادادعإلاوأتانايبلا
تاطحموأةظوفحملالقنتلاتاهجولثم
وأOnStarدعتال.اًقبسمةددحملاويدارلا
تانايبيأنعالوؤسمزروتوملارنجةكرش
عمجتدقو.اهوحممتوأةرثأتمتادادعإوأ
تامولعمتارييغتلاوأتاثيدحتلاهذه
عمجلااذهحيضوتمتو.اًضيأةيصخش
وأOnStarةيصوصخنايبيفتامولعملل
تقويفةلصفنمةروصباهنعحاصفإلا
وأتاثيدحتلاهذهببستتدقامك.بيكرتلا
مداوخبًايئاقلتماظنلالاصتايفتارييغتلا
نعتامولعمعمجلزروتوملارنجةكرش
تناكاذإامديدحتوةبكرملاماظنةلاح
ميدقتوالمأةحاتمتارييغتلاوأتاثيدحتلا
ةيقافتالكشت.تارييغتلاوأتاثيدحتلا

OnStarوأتاثيدحتىلعةقفاومةيراسلا
ةكرشنأىلعقافتالاوجماربلاتارييغت
.ةبكرمللدُعبنعاهمدقتدقزروتوملارنج

ةيصوصخلا

ـللماكلاةيصوصخلانايبىلعروثعلانكمي
OnStarىلعmy.gmcarabia.com.

،ةلئسأيأكيدلتناكاذإ.هتعجارمبيصون
عمثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف
تالاصتالايمدختسمريذحتمتي.راشتسم
ةيصوصخنامضنكميالهنأنمةيكلساللا
تالاصتالاربعاهلاسرإمتيتامولعميأ
ةثلاثلافارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلا
وأةصاخلاتالاصتالاوألاسرإلاضارتعا
نودينوناقريغلكشباهيلإلوصولا
"Onstarماظنبلاصتالا"عجار.ةقفاوم
.مسقلااذهيفاًقحال

OnStar-جماربلاتارارقإ

،GPLتحتردصملادوكىلعلوصحلل
LGPL، MPL،ةحوتفمىرخأصيخارتو

ةرايزىجري،جتنملااذهيفةدراو،ردصملا
https://opensource.lge.com.ةفاضإلاب

طورشعيمجرفوتت،ردصملاةرفشىلإ
ةيلوؤسملاءالخإواهيلإراشملاصيخرتلا
رشنلاقوقحتاراعشإونامضلانع
ثالثةدمليراسضرعلااذه.ليزنتلل
اذه.جتنملااذهلريخألانحشلادعبتاونس
هذهمالتسادنعصخشيأليراسضرعلا
.تامولعملا
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ةكرشلالخنمهريفوتمتي*
LG Electronics Inc.،لوؤسملاوهو

تاذOSSعملاثتمالاماكحأنعديحولا
ةلصلا

Onstarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674
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ةلصتملاتامدخلا٣٦٢

ةلصتملاتامدخلا
ةلصتملاتامدخلا

٣٦٢.....................ةحالملا
٣٦٢...................تالاصتالا
٣٦٤..................صيخشتلا

ةلصتملاتامدخلا

ةحالملا
وأصاخOnStarماظنةحالملابلطتت
.ةلصتمةمدخةطخ
ةبكرملاىلإةهجولالاسرإ

ةحالمةشاشىلعتاهيجوتلالاسرإنكمي
.ةدحاوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةبكرملا

"راشتسملا"نمبلطامث،|ىلعطغضا
،ةبكرملاةحالمماظنىلعتاهيجوتلاليزنت
ءاهتنادعب.هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةحالملاةشاشىلعرهظتس،لاصتالا
ءاغلإنكمي.ةدايقلاتاهيجوتءدبلتابلاطم
ةحالملاةشاشىلإاهلاسرإمتيتلاقرطلا
.طقفةحالملاماظنربع
.)my.gmcarabia.com)GMCعجار

تالاصتالا
.ًالصتمءاقبلاىلعةيلاتلاتامدخلادعاست
عجار،تامولعملانمديزمل

my.gmcarabia.com)GMC(.

ةيامحلانيمأت
ةطقنلةيضارتفالارورملاتاملكرييغتبمق.

لومحمقيبطتويافياولاصتا
myGMC.ةفلتخمتاملكلاهذهلعجا

نمةبيكرتمدختساو،ضعبلااهضعبنع
.ةيامحلاةدايزلماقرألاو،فرحألا
طبضفرعمليضارتفالامسالارييغتبمق.

كتكبشمسادعياذهو.)SSID(ةمدخلا
رتخا.ىرخألاةيكلساللاةزهجألليئرملا
وأةلئاعلاءامسأبنجتواًديرفاًمسا
.تابكرملافاصوأ

يافياولاصتاةطقن

يافياولاصتاةطقنةبكرملاىدلنوكيدق
تنرتنإلللوصولاةيناكمإرفوتوةأشنم
4Gةعرسببيولاىوتحمو LTE.عيطتستو
.لاصتالاىصقأدحبلوحملاةزهجأةعبس
رصانعمدختسا.تانايبةطخريفوتبولطم
امدنعطقفةبكرملالخادبيتلاليغشتلا
.كلذبمايقللنمآعضولانوكي

ياولالاصتاةطقنتامولعمدادرتسال.١
قيبطتحتفل|ىلعطغضا،ياف

OnStarتامولعملاضرعةدحوىلع
Wi-Fiددحمث،هيفرتلاو Hotspot
ضعبيف.)يافياولاصتاةطقن(
وأ)يافياو(Wi-Fiسملا،تابكرملا

Wi-Fi Settings)يافياولاتادادعإ(
.ةشاشلاىلع
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٣٦٣ ةلصتملاتامدخلا

مسايافياولاتادادعإضرعتس.٢
ةملكو،)SSID(يافياولالاصتاةطقن
عونتابكرملاضعبيفو،رورملا
،3G،4G،تنرتنإلاصتا(لاصتالا

4G LTE(،ةراشإلاةدوجو)ةفيعض،
لاصتالاLTEزمررهُظي)ةزاتمم،ةديج
ءيضتالأنكمملانم.Wi-Fiةكبشب
لاصتادوجونممغرلاىلعةنوقيألا
.ةبكرملابطشن

يافياولالاصتاةطقنمسارييغتل.٣
)SSID(ىلعطغضا،رورملاةملكوأ
يف.راشتسمبلاصتالللصتاوأ|
ةطقنمسارييغتنكمي،تابكرملاضعب
ةملكو)SSID(يافياولالاصتا
Wi-Fiةمئاقنمضرورملا Hotspot
.)يافياولالاصتاةطقن(

فتاهلامقرةلودلا

80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

ةطقنلصتتفوس،يلوألادادعإلادعب
ةزهجألابًايئاقلتكيدليافياولالاصتا
مادختساةرادإبمق.كبةصاخلاةلومحملا
ليغشتفاقيإوأليغشتقيرطنعتانايبلا
صاخلالومحملازاهجلاىلعيافياولا
لومحملاقيبطتمادختسابكلذو،كب

myGMCراشتسمبلاصتالاوأOnStar.
ياولاةرادإاًضيأنكمي،تابكرملاضعبيف
Wi-Fiةمئاقلالخنمياف Hotspot
.)يافياولالاصتاةطقن(
)هرفوتةلاحيف(myGMCلومحملاقيبطت

فتاوهللmyGMCقيبطتليزنتبمق
فتاوهعمةقفاوتملاةلومحملا

AppleوAndroidنكمي.ةيكذلا
تامدخلاىلإلوصولاGMCيمدختسمل
:يكذفتاهنمةيلاتلا
ةلاحيف،دُعبنعةبكرملافاقيإ/ليغشت.

.ةعنصملاةكرشلايفكلذبةبكرملازيهجت

ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،باوبألاحتف/لفق.
.يئاقلتلالفقلاماظنب
.حيباصملاو)هيبنتلاةلآ(قوبلاطيشنت.
رمعوأةبكرملادوقوىوتسمصحف.

ةبكرملاتناكاذإ،راطإلاطغضوأتيزلا
ماظن"ـبعينصتلاةكرشيفةزهجم
."تاراطإلاطغضةبقارم

لاصتاةطقنليغشتفاقيإوأليغشت.
،تادادعإلاةرادإو،ةبكرملابيافياولا
زيهجتةلاحيف،تانايبلاليصحتةبقارمو
.كلذبةبكرملا
دعومةلودجوعزوملاعقومديدحت.

.ةمدخلا
.قيرطلاىلعةدعاسملابلط.
لصاوتلالئاسوىلعGMCعملصاوت.

.يعامتجالا
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ىلععالطالل.رييغتللتازيملاغضخت
myGMCلومحملاقيبطتلوحتامولعم
.my.gmc.comعجار،هقفاوتىدمو

وأOnStarقيبطتطيشنتبةبلاطملامتتدق
زاهجريفوترمألابلطتي.ةلصتمةمدخةطخ
ةدعملادُعبنعليغشتلاةيناكمإو،قفاوتم
متي.ةيئابرهكلافقأو،عينصتلاةكرشيف
my.gmc.comعجار.تانايبلاراعسأقيبطت
.ماظنلادويقوليصافتلاىلعفرعتلل

دعُبنعتامدخ

وأباوبألاحتفل"OnStarراشتسم"ـبلصتا
ليغشتو)هيبنتلاةلآ(قوبلاتوصليغشت
.حيباصملاةءاضإ

صيخشتلا
ةبكرملابةيساسألامظنلاةبقارملالخنم
OnStarرفوي،اهلوحريراقتلاسرإو

Advanced Diagnostics)صيخشت
OnStarةبكرملاتناكاذإ-)روطتملا

توافتت.ةنايصلاةعباتملةليسو-هبةزهجم
عجار.ليدومللاًقفوتايناكمإلا

www.onstararabia.comىلعفرعتلل
تازيملاغضخت.ماظنلادويقوليصافتلا
صوصخبتاثيدحتىلعلوصحلل.رييغتلل
عجار،تازيمملاتايناكمإ

my.gmcarabia.com.قيبطتمتيدقو
.تانايبلاولئاسرلاىلعموسر
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