
Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ىوتحملا

١......................ةمدقم
٦.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٩............دناسملاودعاقملا
٩٤....................نيزختلا
١٠٠....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٣٨.....................ةرانإلا
١٤٩.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٩٩.....خانملايفمكحتلاحيتافم
٢٠٨............ليغشتلاوةدايقلا
٣١٦.............ةبكرملابةيانعلا
٣٩٢.............ةنايصلاوةمدخلا
٤٠١...............ةينفلاتانايبلا
٤٠٧............ليمعلاتامولعم

OnStar..................٤١٤
eCall....................٤٢٠

٤٢٢............ةلصتملاتامدخلا

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوESCALADEتامالع

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

84979312
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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

نامألامازحتاريكذت:<
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٣ ةمدقم

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

.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.١

.٢٠٤/ءاوهلاذفانم.٢

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١٤٥/ةراحلارييغتوفاطعنالا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
/١٣٨.

يوديلاةكرحلالقنيفمكحتلارصانع.٤
عجار.)اهرفاوتلاحيف(يئاقلتلاو
وا٢٣٤/يوديلاعضولا
.٢٣٥/)Vةلسلس(يوديلاعضولا

.١١١/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

ةلاحيف(قئاسلاةبقارماريماك.٦
.)اهرفوت
/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٧

١٠٢.

.١٠٤/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨
حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٩

.١٤٢/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.١٠
.١٩٩/خانملاب

٤٧/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.)هرفاوتلاحيف(

.١٥٩/USBذفنمعجار.USBذفانم.١١

.١١٠/رئاجسلاةعالو.١٢

تامولعملاماظنليغشترصانع.١٣
.١٥٠/ةماعةرظنعجار.هيفرتلاو

.١٤٤/رطخلانمريذحتلاتاضماو.١٤

.١٠٨/يكلساللانحشلا.١٥

ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٦
.٢٣٠/يكيتاموتوألا

٢٤٣/)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا.١٧
)ضورعمريغ(
لاحيف(يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم
٢٢٦/ماظنلافاقيإ/ءدبرظنا.)هرفاوت
.)ضورعمريغ(
.)ةيؤرلاجراخ()اًزهجمناكاذإ(Vعضو

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
لاحيف(٢٩١/)راسملاىلعءاقبلا
.)ضورعمريغ()هرفوت
عاضوأعجار.كرحملافاقيإ/ليغشترز.١٨

.٢٢٣/لاعشإلا

/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.١٩
١٥١.

.١٠٢/قوبلا.٢٠

ةلجعطبضعجار.هيجوتلادومعليدعت.٢١
.١٠١/ةدايقلا

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٢
.٣١٨/كرحملا

.)هرفاوتلاحيف(٢٥٢/ةعرسلاتبثم.٢٣

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)هرفاوتلاحيف(٢٥٥/)مدقتم(
يف(٢٨٠/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاح
لاحيف(١٠١/ةئّفدُمةدايقةلجع
.)هرفاوت
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢٤

.١٤٥/تاسايقلا

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٥
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.١١٨/)كرحملاصحفءوض(

رظنا.ةروطقملالمارفيفمكحتلا.٢٦
يف(٣٠٤/ةروطقملابحسةزيهجت
.)هرفاوتلاح

.٢٤١/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٧

عضوبمكحتلاتالجععبرأبعفدلاماظن.٢٨
.)هرفوتةلاحيف(٢٤٦/ةدايقلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلا

.يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلارز
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار
/٢٤٩.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٦

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لافقألاوحيتافملا

٦....................حيتافملا
٧........دعبنعمكحتلاحاتفم
٧.......دُعبنعحاتفملاليغشت
١٤....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٥...............باوبألالافقأ
١٨.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٨................لافقإلارخأت
١٩........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٩..........قالغإلانمةيامحلا
١٩..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٢٠................يفلخلابابلا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٢٧.................ةدعاسملا

ةبكرملانامأ
٢٧................ةبكرملانامأ
٢٧...........ةبكرملاراذنإماظن
٢٩...........هيجوتلادومعلفق
٢٩..........ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٣٠..............ةبدحملاايارملا
٣١.............ةيئابرهكلاةآرملا

٣١.................ايارملايط
٣٢........نيخستللةلباقلاايارملا
٣٢....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا

عضولاىلإةلامإلاايارم
٣٢..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٣٣....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣٣...............ةيكيتاموتوألا
٣٣.........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٣٥.....................ذفاونلا
٣٥..............ةيبرهكلاذفاونلا
٣٧..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٧................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

لخاديكيناكيملاحاتفملامادختسانكمي
.لافقألاعيمجلدُعبنعمكحتلاحاتفم

رزلاىلعطغضا،يكيناكيملاحاتفملاعلخل
بحساودُعبنعمكحتلاحاتفمنمبيرقلا
بحستال.جراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
نأنودجراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
.رزلاىلعطغضت
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نمهولخنمدكأتللحاتفملالصنصحفاف
هفيظنتىلعصرحا.هباشاموأخاسوألا
ةفصبفرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفب
.ةيرود
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب

دعبنعمكحتلاحاتفم
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دُعبنعمكحتلاحاتفم
مكحتلاحاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدُعبنع
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
ليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
ءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأدمتعملا
.ةمدخلا

دعُبنعحاتفملاليغشت
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا

ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىتحدُعبنعمكحتلاحاتفمفئاظولمعت
.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
ةطغضلادعبةدحاوةرمفاطعنالا
متاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتلةيناثلا
متيامدنعًاتوصقوبلاردصي،هليغشت
ثالثنوضغيفىرخأةرمQىلعطغضلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ٍناوث
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٢٧/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا

يدؤي،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ةيناثلQىلعرارمتسالاعمنيترمطغضلا
.نيكمتلامتاذإايارملايطىلإةدحاو
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

K:بابلفقحتفلةدحاوةرمطغضا
متاذإ.دوقولابةئبعتلاةحتفبابوقئاسلا
ثالثنوضغيفKىلعىرخأةرمطغضلا
.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأحتفنتسف،ناوث
ىقبتوةيلخادلاحيباصملاءيضتدقو
ليغشتىتحوأةيناث٢٠ةدملةءاضم
.لاعشإلا
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
متدقهنأىلإريشتلنيترملفاطعنالا
حيباصملاءيضتدق،اهنيكمتمتاذإ.حتفلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةيجراخلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

مكحتلاحاتفميفKىلعطغضلايدؤي
.راذنإلاماظنليعفتفاقيإىلإدُعبنع
.٢٧/ةبكرملاراذنإماظنعجار
يدؤي،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ةيناثلKىلعرارمتسالاعمنيترمطغضلا
.نيكمتلامتاذإايارملاحتفىلإةدحاو
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا
،دُعبنعةذفانلاحتفةزيمبةزهجمتناكاذإ
يفKىلعرارمتسالاعمنيترمطغضاف
ناوثثالثيلاوحلدُعبنعمكحتلاحاتفم
ةزيمبةزهجمتناكاذإ.ذفاونلالكحتفل
عمنيترمطغضاف،دُعبنعةذفانلاقالغإ
قالغإلناوثثالثيلاوحلQىلعرارمتسالا
ةفقوتمةرايسلانوكتنأبجي.ذفاونلالك
ليغشتةزيمنيكمتبجيوليغشتلانع
ةرفوتملاتادادعإلاضرعل.دُعبنعةذفانلا
Settingsةنوقيأسملا،ةزيملاهذهل
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(
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b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ

c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.

ديدحتةزيمليغشتءدبلررحوطغضا:7
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردُصيو

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع
نأبجي.ىرخأةرم7ىلعطغضلادنع
يكلءافطإلاعضويفلاعشإلانوكي
.ئراوطلاراذنإلمعي

S:ىلعطغضاSليغشتءدبلنيترم
حاتفممادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دُعبنعمكحتلا
.١٤/دعبنع

حاتفمالبلوخدلاليغشت

ريرحتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
ةعتمألاقودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأ
نمدُعبنعمكحتلاحاتفمجارخإنودب
نأبجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلا
١قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفمنوكي
بابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(رتم
كلتبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هحتفدارملا
ضباقميفرزكانهنوكيسف،ةيصاخلا
.ةيجراخلاباوبألا
لفقحتفلحاتفمنودبلوخدلاةجمربنكمي
ضبقمىلعىلوألاةطغضلادنعباوبألالك
فاقيإنكمي.قئاسلابابرزنمبابلا
.حاتفمنوددُعبنعحتفلاماظنليغشت
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
َيعضوب٢و١دُعبنعنيحاتفملاطبرمتي
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٤٥/ةركاذلالالخنمةطوبضملا

قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

ةلثامم،ةضورعمقئاسلابابلفقحتفسملةحول
بكارلابةصاخلل

مكحتلاحاتفمنوكيوباوبألالفقمتيامدنع
نم)مادقأ٣(م١دودحيفدُعبنع
قئاسلابابضبقمسملنإف،بابلاضبقم
لفقحتفىلإيدؤيسسمللاةحوللخاد
بابضبقمسمليدؤيس.قئاسلاباب
.باوبألالفقىلإرعشتسملاجراخقئاسلا
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بكارللهباشم،ضورعمقئاسلابابلفقرعشتسم

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ضبقملارعشتسمسمليدؤيدقف،دُعبنع
يطعجار.ايارملايطىلإقئاسلاباب
.٣١/ايارملا
باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

مكحتلاحاتفمنوكيوباوبألالفقمتيامدنع
نم)مادقأ٣(م١دودحيفدُعبنع
لخادبابلاضبقمسملنإف،بابلاضبقم
حتفىلإيدؤيسبكارلابابسملةحول
بابلاضبقمسمليدؤيس.باوبألالكلفق
.باوبألالفقىلإرعشتسملاجراخ

باوبألاضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلا

حتفةزيمنإف،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقم
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
ىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
ضبقميأمادختسانإ.لوصولاليطعت
قودنصبابحتفوأباوبألاحتفليجراخ
ةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيسةعتمألا
كلذو،ةعرسبتارمعبرألفاطعنالا
متاذإ.لوصولاليطعتىلإةراشإلل
ءدبلبقراذنإلاماظنليطعتبمق،ليطعتلا
.ةرايسلاليغشت
نودحتفلاليطعتنيوكتاًضيأنكمي
."ةرايسلاصيصخت"تحتحيتافممادختسا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا
نودحتفلانيكمتنيوكتاًضيأنكمي
."ةرايسلاصيصخت"تحتحيتافممادختسا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
حاتفمنودبلافقألانيمأت

نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قلغنمٍناوثةدعدعبةرايسلالافقأ
لمعتالةرايسلاتناكاذإ،باوبألاعيمج
نعمكحتلاحيتافمجارخإمتلقألاىلعو
لخاددحأدجاوتمدعةلاحيفوأدُعب
.ةرايسلا
ترفوتاذإ،دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
.ةزيملاهذه
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ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،دُعبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
مكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتالدقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخاددُعبنع
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
دُعبنعمكحتلاحاتفمامنيبباوبألالافقأ
نعمكحتلاحاتفمكرتتال.ةبكرملالخاد
.ةبقارمنودةبكرملايفدُعب
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Power Door Locks)باوبألالافقأ
.")ةيئابرهكلا
يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
طسبىلإيبلسلالفقلايدؤيدقف،دُعبنع
.٣١/ايارملايطعجار.ايارملا
حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

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

ةبكرملابدعُبنعمكحتلازاهجكرتراذنإ

نايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
قوبلاردصيس،اهيفدُعبنعمكحتلاحاتفم
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالثًاتوص
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
ةبكرملايفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ

دحأحتفعملمعتةرايسلاتناكاذإ
،باوبألالكقالغإمتمث،باوبألا
نعمكحتلاحيتافمنعةرايسلاثحبتسف
حاتفمفاشتكامتيملاذإو.لخادلابدُعب
زكرمةشاشضرعتسف،دُعبنعمكحتلا
متيملةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعم
ردصيسودُعبنعّمكحتلاحاتفمفاشتكا
رمألااذهثدحي.تارمثالثًاتوصقوبلا
اهيفدوقتةرملكيفطقفةدحاوةرم
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

يلفسلاءزجلابسمللاةحولىلعطغضا
ءاطغحتفلقودنصلاءاطغضبقمنم
لافقألاةررحمباوبألاعيمجامنيبقودنصلا
يفدُعبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعوأ
.)مادقأ٣(م١قاطن
حاتفمنودبقودنصلاجاجزحتف

حتفلقودنصلاجاجزليجراخلارزلاطغضا
ةررحمباوبألاعيمجامنيبقودنصلاجاجز
نعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعوألافقألا
.)مدق٣(م١قاطنيفدُعب
.٢٠/يفلخلابابلاعجار
حاتفممادختسانوديكيناكيملالوخدلا

حاتفمةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
لافقأعجار،فيعضدُعبنعمكحتلا
.١٥/باوبألا

ةبكرملاعمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب

عمةجمربملادُعبنعمكحتلاحيتافمطقف
نادقفلاحيف.لمعتيتلايهةبكرملا
هضرعتوأدُعبنعمكحتلاحيتافمدحأ
هتجمربوهنعليدبءارشنكميف،ةقرسلل
مكحتلاحاتفمةجمربدنع.ليكولاقيرطنع
بجيةبكرملاهذهعملدبتسملادُعبنع
دُعبنعمكحتلاحيتافمةفاكةجمرباًضيأ
نعمكحتلاحاتفمةجمربدرجمب.ىرخألا
نعمكحتلاحيتافملمعتنلفديدجلادُعب
.ىرخأةرمةقورسملاوأةدوقفملادُعب
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حاتفميفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلا

دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبتناكاذإ
،ةراشإلايفلخادتكانهناكاذإوأةفيعض
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدقف

NO KEY FOUND,
REPLACE BATTERY IN KEY

لدبتسا،حاتفمىلعروثعلامتيمل(
وأ)حاتفملايفةيراطبلا

NO REMOTE KEY WAS
DETECTED PLACE KEY IN KEY
POCKET THEN START YOUR

VEHICLE)حاتفميأفاشتكامتيمل
ةظفاحيفحاتفملاعض،دُعبنعمكحتلل
امدنع)كتبكرمليغشتأدبامثحاتفملا
.ةبكرملاليغشتءدبلواحت

:ةبكرملاليغشتءدبل

لماحيفدُعبنعمكحتلاحاتفمعض.١
.يمامألاحادقألا
عضويفةرايسلانوكتامنيح.٢

P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP)ليغشت/
.)كرحملافاقيإ
دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}

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

ريذحت}

حاتفمىلعةيندعملاحطسألاسملتال
ةرارحللاهضرعتدنعدُعبنعمكحتلا
نكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتلةديدشلا
ةجرددنعةنخاسحطسألاهذهنوكتنأ
ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأةرارح
.)تياهنرهفةجرد١٣٨(

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
رضتدقف.دُعبنعمكحتلاحاتفمتاراد
كمسجيفةدوجوملاةنكاسلاءابرهكلا
.دُعبنعمكحتلاحاتفمب
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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
يفةدراولادُعبنعمكحتلاحاتفمعيمجت
مكحتلاحاتفمقالغإنامضلليلدلااذه
اهيفموقتةرملكيفماكحإبدُعبنع
.هحتفب

حاتفميفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
يفنكُممتقوبرقأيفدُعبنعمكحتلا
ءاجرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاح
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا
:ةيراطبلالادبتسال

بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١
حاتفملابحساودُعبنعمكحتلاحاتفم
بحستال.جراخلاىلإيكيناكيملا
نأنودجراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
.رزلاىلعطغضت

يفيكيناكيملاحاتفملاةرفشعض.٢
.ديلابةيراطبلاءاطغةلازإلةحتفلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤

ناسللابحسقيرطنعةدادسلالزأ.٣
.ةيراطبلاىلإلوصولل
ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٤

.ةيندعم
نوكيثيحب،ةديدجلاةيراطبلاعض.٥

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
وأCR2450زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعيام

ّزَحلايفىرخأةرمةدادسلاعض.٦
.ةيراطبلاةريجحلوحدوجوملا
هيلعطغضلابةيراطبلاءاطغعيمجتدعأ.٧

عامسىتحدُعبنعمكحتلاحاتفميف
.ةقطقطتوص

.ىرخأةرميكيناكيملاحاتفملالخدأ.٨

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

S:نعمكحتلاحاتفمىلعرزلااذهدجوي
.دُعبنعليغشتللدُعب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
دق.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزملمعي
ةدورببسحىلعدُعبنعليغشتلاءدب
رشؤمحابصمءيضيال.يجراخلاسقطلا
ليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإ
.دُعبنع
ءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
ةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملاكلذك
ءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهتتاحتفو
ةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلاعباطلا
.٤٧/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دُعبنعليغشتلاءدب
.١٠١/ةئّفدُم

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
نعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا

.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأدعب
يأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا
.تابلطتم
الف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيممدختست
.ةبكرملانمدوقولا
ءانثأدُعبنعمكحتلاحاتفملاجملقيدق
.ةرايسلاليغشت
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع
غلبيةددعتمليغشتتايادببكلحومسم
ليغشتتقونمةقيقد٣٠اهعومجم

ليغشتلاتقولىصقألادحلاغلبي.كرحملا
هفاقيإمتيسو،ةقيقد١٥ةدحاوةيادبل
ءدبتالواحمثالثبمايقلاكنكمي.ًايئاقلت
قالغإلابتمقاذإ،قئاقد١٠ةدملليغشت
ةيلمعرخآفاقيإمتيس.قئاقد١٠دعبًايودي
ثيحًايئاقلتقئاقد١٠اهتدمليغشتءدب
.ةقيقد٣٠يلامجإمادختسامتدقنوكيس
دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

نعمكحتلاحاتفمبنيترمSطغضا.١
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتف.دُعب
بلطيقلتمتهنأحيباصملاضيمودكؤي
ءدبءانثأ.دُعبنعةبكرملاليغشت
نكرلاحيباصملظتس،دُعبنعليغشتلا
.ليغشتلاديقكرحملااملاطةئيضم
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

١٥دعبكرحملاليغشتفاقيإمتيس.٢
ةدميقابمادختسادعبوأةقيقد
ام،ةقيقد٣٠ةغلابلاةيلامجإلاليغشتلا
لامتكالبقدُعبنعليغشتلافقوتمل
.ةبكرملاليغشتوأكرحملاليغشت
لغشمثلمارفلاةساودطغضا.٣

.ةرايسلاةدايقللاعشإلا
يفاضإلاكرحملانارودنمز

ةدملدُعبنعليغشتلاءدبمادختسانكمي
تقويلامجإنمةقيقد٣٠ىلإلصت
.كرحملاليغشت
امهتدمدُعبنعليغشتءدبيتلواحمدعب

ةددعتمليغشتءدبتالواحموأ،ةقيقد١٥
بجي،ةقيقد٣٠هيلامجإغلبيرصقأتقول
ءدبلبقليغشتلافاقيإمثةبكرملاليغشت
.ىرخأةرمدُعبنعليغشتلا
دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
ئفطنتس.ةدحاوةرمSىلعطغضا.

.نكرلاحيباصم
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.
دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح

رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.
.ليغشتلافاقيإىوس

.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.

.كرحملاءاطغقلغمدع.

يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.
.ليغشتلاعضو

مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
.تاثاعبنالاب
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاع
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
تقونمةقيقد٣٠ةرتفمادختسامت.

.كرحملاليغشت
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}

.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
حتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم
كرحتءانثأاهحتفوباوبألالفق
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
ربكأنوكيمادطصاعقواذإةبكرملا
كلذل.باوبألالافقإمدعلاحيف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملالكشلابنامألامازح
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفقبجي

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

ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم

لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.

.يئابرهكلا
يفلخلاوأيمامألابابلاضباقمبحسا.

.اهحتفواهلفقحتفلةدحاوةرم
جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
مكحتلاحاتفمبنيترمKوأQطغضا.

.دُعبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦
بابيفيكيناكيملاحاتفملامدختسا.

.ءاطغبةدوزملفقلاةناوطسأ.قئاسلا
حاتفملفقةناوطسأىلإلوصولا"رظنا
.مسقلااذهيفاًقحال"قئاسلاباب

حاتفمالبلوخدلا

نمضدُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
ةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(م١ةفاسم
لفقحتفل.هلفقحتفوأهلفقدارملابابلاوأ
سمللاةحولىلعطغضا،هحتفوبابيأ
ةيلخادلاةضبقلاةقطنميفةدوجوملا
رعشتسملاسملا.يجراخلابابلاضبقمب
يجراخلابابلاضبقمىلعدوجوملا
لوصولاليغشت"عجار.لفقلليمامألا
/دُعبنعحاتفملاليغشتيف"حاتفمنودب
٧.
يف(قئاسلابابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ

)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاح

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:بابلاجالزمعفروقئاسلا

حاتفمنميكيناكيملاحاتفملاةلازإبمق.١
.دُعبنعمكحتلا

ةحتفلايفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٢
عفداوضبقملالفسأيفةدوجوملا
ررحتيىتحقيرطلالاوطىلعأل
.هيلعطغضتوأحاتفملاعزنتال.ءاطغلا
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.ءاطغلاعزنا.٣

يفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٤
.ةناوطسألا
هاجتايفيكيناكيملاحاتفملاردأ.٥

.فقوتيىتحةعاسلابراقع
هاجتاسكعيكيناكيملاحاتفملاردأ.٦

بحسءانثأءطببةعاسلابراقع
.بابلاجالزمحتفلضبقملا
بابلاحتفيملاذإ٥و٤نيتوطخلاررك.٧

.لماكلاب
:ءاطغلابيكرتةداعإل
ءاطغللةيولعلاةفاحلاةاذاحمبمق.١

.ضبقملاب

.هعضوميفءاطغلالفقللفسألهبلقا.٢
ءاطغلارارقتسانمدكأتللققحت.٣

.لماكلاب
رحلانارودلاتاذلافقألا

لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
وأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
عنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإمدع
حتفمتينأبابلالفقلةقيلطلاةرادإلاةزيم
طبضةداعإل.ةونعلفقلاةناوطسأ
حاتفملالاخدإنمدكأت،لفقلاةناوطسأ
مق.لفقلاةناوطسأيفلماكلابحيحصلا
ةناوطسأنأرعشتىتححاتفملاريودتب
جرخأ.ىرخأةرماهناكميفرقتستلفقلا
حاتفملاردأو،لماكلابهلاخدإدعأوحاتفملا
.ةرايسلالافقأحتفل

تيبثتلا/معانلاقالغإلا

ريذحت}

اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
نمدكأت.قالغإلابابراسميفتقلع
ةزيممادختسادنعةيلاخةقطنملانأ
.ةيئاقلتلاتيبثتلا/معانلاقالغإلا

وأهعفدا،بابيأقالغإل،هزيهجتمتاذإ
مازحلاكرحمبحسيىتحقفربهبحسا
ىلإلوصولاوقالغإلاىتحبابلايئابرهكلا
قالغإلاءانثأضبقملابحسا.لافقألا
.بابلاحتفةداعإوتيبثتلاءاغلإلمعانلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

نعمكحتلاحاتفمبنيترمKوأQطغضا
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشتعجار.دُعب

Q:ئيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.لفقلا

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

نيمأتلاةلاحرشؤم

بابلاةفاحليولعلاحطسلابةرانإمدختُست
.ةرايسلانيمأتةلاححيضوتل
روف"قالغإ"عضويفةرانإلاهذهنوكت
امدنعتاظحللطقف،لاعشإلا"ليغشت"
.ةرايسلاباوبألفقت
.ةقلغملاباوبأللنيمأتلاعضوحضوت:تباث
باوبأللنيمأتلاعضوحضوت:عيرسضيمو
.ةحوتفملا
ظفحنيمأتعضوحضوت:ءيطبضيمو
.ةيراطبلا
.ةنمؤمريغةلاححضوت:ةرانإنودب

لافقإلارخأت
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب

لفقنيمأتحاتفمبQىلعطغضلادنع
ردصتس،حوتفمبابلاامنيب،يئابرهكلابابلا
ريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالثةرافص
.ةلاعفلافقألانيمأت
دعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسٍذئدنعو
ديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوثسمخ
،ناوثسمخيضملبقباوبألادحأحتف
دعبداُعيفوسناوثسمخلاتقؤمنإف
.ىرخأةرمباوبألاةفاكقالغإ

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
نعمكحتلاحاتفمىلعQطغضاوأىرخأ
باوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلتيكلدُعب
.روفلاىلع
ضرعل.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
ةحفصلايف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
"Vehicle)تارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم
Power"ددحوةحاتملا Door Locks
.")ةيئابرهكلاباوبألالافقأ(
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

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

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ
بابلالفقحاتفمناكو،تاقحلملاعضو
،ًاحوتفمقئاسلابابوًاطوغضميلآلا
بابلفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف
.طقفقئاسلا
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
يفو.اهلخادبدُعبنعمكحتلاحيتافمدوجو
نعمكحتحاتفميأدوجوفاشتكاةلاح
ددعليلقتمتيملو،ةبكرملالخاددُعب
حتفمتيسف،لخادلابدُعبنعمكحتلاحيتافم
قوبلانمتوصردصيسوقئاسلابابلفق
.تارمةثالث
عمطغضلابًايودياذهزايتجامتينأنكمي
باوبألالافقأحاتفميفQىلعرارمتسالا
يئابرهكلا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

نمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألا

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا
.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا
لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
حاتفممادختسابوأيئابرهكلابابلاحتف
.دُعبنعمكحتلا
.جراخلانمبابلاحتفا.٢
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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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلابابلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.

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

ةفيظوليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلا
.٢٢٩/كرحملاتاثاعبناعجار

هيبنت
وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}

اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت
بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا
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يفيئابرهكلايفلخلابابلاحاتفمدجوي
ةبكرملانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا
.)نكرلا(Pعضولاىلع
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا

هطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:4\3
عنملمدختُسي.لماكلاحتفلاو3/4نيبام
ماسجألابماطترالانمةعتمألاقودنصباب
ةلومحلاوأبآرملابابلثمايلعلا
لازيال.ةرايسلاحطسىلعةعوضوملا
ىلإًايوديةعتمألاقودنصبابحتفناكمإلاب
.لماكلاىدملا

OFF)حتفلل:)ليغشتلافاقيإ
.طقفيوديلا
،يئابرهكلاقودنصلاءاطغقلغوأحتفل
:مث3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا
مكحتلاحاتفمبةعرسبنيترمbطغضا.

قودنصبابكرحتينأىلإدُعبنع
.ةعتمألا
.يولعلالوسنوكلانم8ىلعطغضا.

لفقلاحوتفمقئاسلابابنوكينأمزلي
.نامألاراذنإليعفتنودًالوفقموأ

ةرخؤملاجاجزلفسأراعشلاىلعطغضا.
حتفنكمي.باوبألالكلفقحتفدعب
حاتفمناكاذإلافقألاةنمؤمةرايس
)مادقأ٣(م١قاطنيفدُعبنعمكحتلا
.راعشلانم

نمةيلفسلاةفاحلايفlىلعطغضا.
.هقالغإلجالزملاراوجبقودنصلاءاطغ

وأ،قودنصلاءاطغبرزيأىلعطغضا
دُعبنعمكحتلاحاتفبbوأ،راعشلا
يدؤي.هكرحتءانثأةعتمألاقودنصفاقيإل
قودنصبابرارزأنمرزيأىلعطغضلا
ةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأةعتمألا
ةداعإىلإدُعبنعمكحتلاحاتفمىلع
.يسكعلاهاجتالايفةيلمعلاليغشت
ةداعإىلإراعشلاىلعطغضلايدؤيس
هاجتايفنكلو،كرحتملامسرلاليغشت
.طقفحتفلا
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هيبنت
وأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإًايئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظولطعتتدق
ةديدشةرارحلاتاجرديفًاتقؤم
ةيئابرهكلاةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالا
ثدحاذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخ
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذ
.ً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
ةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألاقودنص
لبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالُمكيىتح
.ًايوديهقلغ

قئاوعلافاشتكاتازيم

ءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
سكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلاةرود
ةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتابابلا
،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعبةريصق
ءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسانكمي
ءاطغهجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلا
ةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
ءاطغقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب.ةيئابرهكلا
ةلصاومكلذحيتيفوس.ًايوديقودنصلا
.ةيداعلاةيئابرهكلاليغشتلافئاظو

متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.ًايلآةعتمألاقودنصبابحتفاو

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

قودنصبابنميلفسلابناجلاب
ةيجراخلاةيحانلابلفقلاراوجبةعتمألا
ضموتىتحةعتمألاقودنصبابل
.ريفصتوصردصيوفاطعنالاتاراشإ
.هظفحمتدقطبضلاعضونأكلذنيبي

ةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
لباقلاعافتراللنيعمىندأدحنملقأ
ردصيوأحابصمضمويملاذإ.ةجمربلل
طوبضملاعافترالانأكلذينعيدقف،توص
.ةياغللضفخنم
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يوديلاليغشتلا

قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.ًايودي

هيبنت
ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذوًايودي

حاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
Kطغضاوأيئابرهكلابابلالفقنيمأت
لافقأريرحتلنيترمدُعبنعمكحتلاحاتفمب

درجمب.راعشلاىلعطغضامث،باوبألالك
ةعتمألاقودنصبابعفرا،بابلاحتف
ةفاحلاىلعدوجوملاضبقملامادختساب
.ةيلخادلاةيلفسلا

ةبكرملاماقرأةحولىلعأبرزلاىلعطغضا
طغضاوأ،ةعتمألاقودنصبابجاجزحتفل
cدُعبنعمكحتلاحاتفمبةعرسبنيترم.
جاجزلاكرتتالةعتمألاقودنصبابعفردنع
.اًحوتفمهبصاخلا
جاجزحتفيفينمزريخأتكانهنوكيس
هحتفةلواحمةلاحيفةعتمألاقودنصباب
.ةيفلخلاةحساملاكرحتتامنيب
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
راعشلاىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيس.ةعتمألاقودنصقالغإءانثأ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإيف

اذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
م١قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفمناك
حاتفملاليغشتعجار.راعشلانم)مادقأ٣(
.٧/دُعبنع
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا

بابليغشتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
برقلكرةكرحةطساوبةعتمألاقودنص
ناكمدنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرم
مكحتلاحاتفمنوكينأيغبني.زرابلاراعشلا
نم)مادقأ٣(م١قاطنلخاددُعبنع
يلآلايفلخلابابلاليغشتليفلخلادصملا
.نيديلامادختسانود
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
قودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأةعتمألا
.هبةصاخلا
ضرعل.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
:يلاتلانمرتخأ.")ةمءالملاو
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ليغشتلافاقيإ.

لكرلاةقطنم

لكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
دنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرمبرق
بجي.فلخللاهبحسامث،زرابلاراعشلاناكم
نم)ةصوب٦(مس١٤لخادةلكرلايتأتنأ
عجرامث.طيشنتلالجأنميفلخلادصملا
.ءارولاىلإ
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
متينلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.

.قودنصلاءاطغليعفت
نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.

.اًمامتةكرحلانعفقوتي

ضعبلظيفًاتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق
قودنصباببجتسيملاذإ.فورظلا
ةقيرطبهحتفةلواحمكنكمي،ةلكرللةعتمألا
ةحاتإمتيفوس.ةرايسلاليغشتوأىرخأ
.اًددجمةزيملاهذه
مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس.ةريصق
.سرجتوص
ءدبلبقةعتمألاقودنصبابنعدعتبا
.ةكرحلا

ضرعلاراعش

،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
دصملانمبرقلابضرألاىلعةدحاو
حاتفمنعفشكلامتيامدنعيفلخلا
ًابيرقتم٢دودحيفدُعبنعمكحتلا
دق.يفلخلاتامدصلاصتممنم)مادقأ٦(
تاقوأيفًايئرمزرابلاراعشلانوكيال
.راهنلالالخةعطاسلاةءاضإلا
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رحليغشتفشكةقطنم)مادقأ٣(م١.
نيديلا
راعشفشكةقطنم)مادقأ٦(م٢.

ضرعلا
ىلعلكرلانكمينيأزرابلاراعشلارهُظي
.يفلخلاتامدصلاصتمم
مادختسابزرابلاراعشلاءدبةداعإمتتنل
نوكيىتحدُعبنعمكحتلاحاتفمسفن
.ةيناث٢٠نمرثكألىدملاجراخ
ةرمدُعبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتاذإ
بابلانم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
لكرةيلمعنعفشكلامتوأ،يفلخلا
ةقيقدلاتقؤمطبضةداعإمتتس،ىرخأ
.ةدحاولا
هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا

.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.

عضويفةكرحلالقاندوجومدع.
.Pنكرلا
بابللنيديلارحليغشترصنعنييعتمت.

يف)ليغشتفاقيإ(offىلعيفلخلا
تادادعإلاضرعل.ةرايسلاصيصخت
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةحفصلايف)تادادعإلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
ضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاق
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا
يفلخلابابلاليغشتفاقيإمت.

.يئابرهكلا
وأةعاس٧٢ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.

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

.قئاقدةدعليفلخلابابلا
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا

بابلاجراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.
.قئاقد١٠لالختارمسمخيفلخلا

Lens Cleaning)ةسدعلافيظنت(

نطقةعطقمدختسا،اهرفاوتلاحيف
.ةسدعلافيظنتل
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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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ةدعاسملاةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ

ريذحت}

فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتل
وأةبكرملاىلإلوخدلالبق،تاكلتمملا
ةيلآلاةجردلاديدمتنمدكأت،اهنمجورخلا
ىلعطغضتال.لماكلابةدعاسملا
كرحتءانثأةدعاسملاةيلآلاةجردلا
يأوأكيديعضواًمامتبنجت.ةبكرملا
ةجردلانيبكمسجنمىرخأءازجأ
نيبوةدتممنوكتامدنعةدعاسملاةيلآلا
.ةبكرملا

تاجردلانإف،كلذبزيهجتلاةلاحيف
حتفدنعددمتتفوسةيئابرهكلاةدعاسملا
دعبًايكيتاموتوأىرخأةرماهمضمتيوبابلا
مضمتيفوس.ناوثثالثببابلاقلغ
اذإروفلاىلعةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
لبقةدعاسملاةيلآلاتاجردلاليطعتبمق
دق.اهلفسأءيشيأعضووأةبكرملاعفر
حاتفناعنمىلإديلجلانمريثكلامكارتيدؤي
عضومنمققحت.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلا
ةلاحيف.ةبكرملانمجورخلالبقجردلا
ةيلآلاتاجردلاليطعتبمق،كلذثودح
نيكمتبمقمثديلجلالزأوةدعاسملا
ةروصباهلمعنمدكأتوةدعاسملاتاجردلا
.مادختسالالبقةيداع

،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
موقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
ترعشتسااذإاهتكرحسكعبتاجردلا
ةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأقئاعدوجو
سفنىلعبابلاقلغأوحتفامث،قئاعلا
.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسالبناجلا
لظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكيملاذإ
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملاتاجردلا
وأةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردديدمتنكمي
ةحاتملاتادادعإلاضرعل.فيظنتللاهبحس
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنم

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
ليطعت/نيكمت

ةدعاسملاتاجردليطعتوأنيكمتنكمي
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةيئابرهكلا
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةبكرملاراذنإماظن

قئاسلابابيفرشؤملاحابصمريشي
عجار.ماظنلاةلاحىلإةذفانلانمبرقلاب
١٨/ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.
يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.

.بابلالخاد
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أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣
.ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
حاتفميفQىلعطغضلايدؤيس
زواجتىلإةيناثةّرملدُعبنعمكحتلا
طيشنتعمةيناث٣٠هردقريخأتنمز
.روفلاىلعراذنإلاماظن

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.يكيناكيملاحاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
ردصيسدُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
ةراشإللحيباصملاضموتسوًاتوصقوبلا
متيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتساىلإ
لفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملاليغشت
نعمكحتلاحاتفمبKىلعطغضلاببابلا
دادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخدُعب
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلاقالطنال
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأيفلخلابابلاوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
ضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
قوبلاتوصقلطنيوفاطعنالاتاراشإ
طيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل
ريغيلاتلاثدحلاةبقارملراذنإلاماظن
.صخرملا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا
.دُعبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.
ماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.

.حاتفمالبلوخدلا
.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأدُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا
يكيناكيملاحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
نلوماظنلاطيشنتةيلاعفنملطعينل
.راذنإلائفطي

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

دُعبنعمكحتلاحاتفمىلعKطغضمتاذإ
ينعياذهف،تارمثالثلًاتوصقوبلاردصأو
ماظنناكامدنعلبقنمثدحًاراذنإنأ
.ًالٰعفمراذنإلا
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو

ةقرسلاعنمماظنتازيمىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
ليمللرعشتسموةقاطلارابسمىلع
.ماحتقاللرعشتسمو
اًزيممًايتوصاًراذنإةيئابرهكلاةرافصلاردُصت
يهو.ةبكرملاقوبنمرداصلاكلذنع
اهنكميو،اهبصاخرايتردصمبةلصوم
ةيراطبةنحشفعضةلاحيفراذنإقالطإ
.ةبكرملا
اذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
ريغتلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
.ةبكرملاهاجتا
ةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
رعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو،ةيلخادلا
لخادىلإةعورشمريغلوخدةيلمع
تاناويحلاوأباكرلاءاقببحمستال.ةبكرملا
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلايفةفيلألا
.اًطشنماحتقالا
طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
باوبألاعيمجقلغنمدكأت.

.اًمامتذفاونلاو
لثمةبئاسءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلاتابجاح
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بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.

ةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا
.ةيمامألا
ةرداغملبقDVDتاشاشقلغأ.

.ةرايسلا

ليملاوماحتقالارعشتسمليطعتحاتفم

ليملايرعشتسمةيلاعففاقيإبحصُني
ةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
.ةبكرملالقندنعوأةبكرملالخاد
ىلعطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
oفاقيإليولعلايمامألالوسنوكلايف

.ةزيملاليغشت

دقوأتاظحللرشؤملاءوضءيضيدق
ريشت،تادادعلاةعومجمىلعةلاسررهظت
اهليطعتمتدقتارعشتسملاهذهنأىلإ
ليغشتاهيفمتييتلاةيلاتلاةرملاىتح
.راذنإلاماظن

هيجوتلادومعلفق
هيجوتلادومعلفقلثمي،ةزهجمتناكاذإ
قالغإبةزيملاهذهموقت.ةقرسعنامزاهج
ةبكرملاليغشتفاقيإدنعهيجوتلادومع
قئاسلابابحتفدنعوأ،قئاسلابابحتفو
دومعحتفي.ةبكرملاليغشتفاقيإمث
.ةبكرملاليغشتدنعهيجوتلا
ليغشتلاجمانربتامولعمزكرمضرعيدق
)DIC(لئاسرلاهذهىدحإ:
هيجوتلادومعلفقةمدخلةلاسرريشت.

ةزيميفةلكشمفاشتكامتدقهنأىلإ
.ةبكرملاةنايصبجيودومعلالفق

لفقمهيجوتلادومعنأبديفتةلاسرريشت.
دومعنكل،لمعيكرحملانأىلإ
نأيعيبطلانم.اًقلغملازيامهيجوتلا
نعليغشتلاءدبءانثأدومعلالفقمتي
طغضلادعبدومعلاحتفبجينكلو،دُعب
ليغشتءدبولمارفلاةساودىلع
ءانثأةلاسريأضرعمتينل.ةبكرملا
.دُعبنعليغشتلاءدب
ليغشتبجيهنأاهدافمةلاسرريشت.

ةرمةبكرملاليغشتبجيوةدايقلاةلجع
ملو،ةديقمدومعلالفقةيلآنأىرخأ

لفقءاغلإنمدومعلالفقزاهجنكمتي
.ةبكرملاليغشتأدبينلو،هيجوتلادومع
هيجوتلاةلجعردأ،كلذثودحةلاحيفو
طبرءاغلإلرخآىلإبناجنمروفلاىلع
ءاغلإىلإكلذدؤيملاذإو.دومعلالفق
ليغشتفقوأف،هيجوتلادومعلفق
نييعتةداعإلقئاسلابابحتفاوةبكرملا
مقوةبكرملاليغشتبمقمث.ماظنلا
ىلإبناجنمةدايقلاةلجعبناجريودتب
ضعبيف.ًابيرقتةيناث١٥ةدملرخآ
ةريبكةوقرمألاقرغتسيدق،تالاحلا
.دومعلاطبرءاغلإل

مق،طبرلانمهيجوتلادومعىلعظافحلل
فاقيإلبقةيمامألاتالجعلابيوصتب
.ةبكرملاليغشت

ةكرحلاعنامليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
روثعلاوتاقحلملاعضوديدحتوألاعشإلا
يفحلاصدُعبنعمكحتحاتفمىلع
.ةبكرملا
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تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
دُعبنعمكحتحاتفمبماظنلاديوزتمتي
عمةقفاوتمةزهجألاهذهو،رثكأوأدحاو
.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلاةدحو
ىوسةبكرملاليغشتءدبنكميالو
قفاوتمدُعبنعمكحتحاتفممادختساب
نعمكحتحاتفمضرعتاذإ.حيحصلكشب
ليغشتءدبكنكميالامبرف،فلتللدُعب
.ةبكرملا
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
.ةزيجوةرتفلنامألاحابصم
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضمنامألا
لِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
.ىرخأةرم

لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
فلتلارهظيملو)فاقيإ،ليغشت،تاقحلملا(
بيرجتبمقف،دُعبنعمكحتحاتفمىلع
كنكمي،وأ.رخآدُعبنعمكحتحاتفم
يفدُعبنعمكحتلاحاتفمعضوةلواحم
ليغشتعجار.يطايتحالاخسنلاعقوم
.٧/دُعبنعحاتفملا
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
حاتفممادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
حاتفمعضودنعوأرخآلادُعبنعمكحتلا
متياذإ.حادقألالماحيفدُعبنعمكحتلا
حاتفمنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأرييغت
.ليكولاعجار.ًابيعملوألادُعبنعمكحتلا
ةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
ةديدجلادُعبنعمكحتلاحيتافمعمةرايسلا
ةينامثىلإلصيامةجمربنكمي.ةليدبلاوأ
ةجمربل.ةبكرمللدُعبنعمكحتلاحيتافم
ةجمرب"عجار،ةيفاضإدُعبنعمكحتحيتافم
نمض"ةبكرملايفدعبنعمكحتلاحيتافم
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشت
ةليسوةيأوأدُعبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل
بناجبةآرملل|وأjىلعطغضا.١

ءيضيس.بكارلاوأقئاسلا
.رشؤملاحابصم

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملا

ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣
ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٤٥/ةركاذلا

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

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

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٨٩/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملايط

اًيئابرهكايارملايط

gىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ىرخأةرمgطغضا.ًايلآايارملايطل
.حتفلل
ةدايقدنعًايئاقلتةيجراخلاايارملاحتفتدق
ةعاس/مك٢٠قوفةعرسبةبكرملا
اهيطنكمينكلو،)ةعاسلايفًاليم١٢(
اذإ.يطلللباقلاةآرملاحاتفممادختساب
ةعاس/مك٤٠نعديزتةبكرملاةعرستناك
دقوًايئاقلتحتفتدقف،)ةعاسلايفًاليم٢٥(
ةآرملاحاتفمباهيطةداعإمتيال
.يطلللباقلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.
.ًةفداصمًايودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
عمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأتوص
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه

دعُبنعايارملايط

متويطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
دقف،يطللةلباقلاةآرملاحاتفمبايارملايط
.ًايئاقلتاهطسبمتيال
يطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
يطحاتفمبايارملايطمتيملو،ًايئابرهك
Pعضويفةرايسلاتناكو،ًايئابرهكايارملا
ىلعًايئاقلتاهطسبوأاهيطمتيدقف،)نكرلا(
:يلاتلاوحنلا

طغضلاقيرطنعباوبألالفقمتاذإ.١
نعمكحتلاحاتفميفQىلعنيترم
ءاغلإمتاذإ.ايارملايطمتيسف،دُعب
نيترمطغضلاقيرطنعباوبألالفق

،دُعبنعمكحتلاحاتفميفKىلع
ليغشتعجار.ايارملاحتفمتيسف
.٧/دُعبنعحاتفملا
رزىلعطغضلابباوبألالفقمتاذإ.٢

يطمتيسف،بابلاضبقمحتف/لفق
طغضلابباوبألاحتفمتاذإ.ايارملا
طسبمتيسف،بابلاضبقمرزىلع
لافقألانيمأت/ريرحت"عجار.ايارملا
يف"قئاسلابابنمحاتفمنودب
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشت
لفقمتودعبنعلفقلانيكمتمتاذإ.٣

.ايارملايطمتيسف،ةزيملاهذهبباوبألا
ليغشتيف"دعبنعلفقلا"عجار
.٧/دُعبنعحاتفملا

فاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
.ةرايسلاصيصختةزيملالخنماهليغشت
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

نيخستللةلباقلاايارملا
ةيفلخلاذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت
.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلع

K:عجار.ةيجراخلاايارملانيخستلطغضا
تحت"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزج
/خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

١٩٩.

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ًايكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
ةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبضىلع
هذهترفوتاذإكلذوةرايسلافلخنم
ليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت.ةزيملا
.ةرايسلا

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نمةحاتملاتادادعإلاضرعل
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا

Comfort and Convenience)ةحارلا
.)ةمءالملاو

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
ماتعإلابموقتةيفلخلاةيؤرلاةآرم
تافاشكنعجتانلاراهبإلاليلقتلًايكيتاموتوأ
هذهلمعت.فلخلانمةمداقلاتابكرملا
.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيملا

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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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

: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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٣٥ 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
.١٠٤/يفلخلاجاجزلا
وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.

.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت

ذفاونلا

ريذحت}

وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
عمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
وأئفادسقطيفةقلغمذفاونلاءاقب
ةرارحلاوضرعتينأنكميثيح.راح
وأةميدتسمتاباصإنماوناعيوةطرفم
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتيدق

ةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
كلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأنيسحتل
وأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذتوصىلإ
،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلاقالغإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفانحتفا
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}

ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
.لافطأاهبةبكرميفدُعبنعمكحتلا
،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
يأعنملةذفانلالفقحاتفممدختسا
.٦/حيتافملاعجار.ذفاونللليغشت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

نوكيامدنعةيئابرهكلاذفاونلالمعت
عضويف،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،تاقحلملا
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.٢٢٧/)RAP(ةنزتخملا

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

لفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاذفاونلا
.ةزيملاهذهليغشتدنع

.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

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

ءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
وأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيفةجمربلا
ةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحشدافن
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق،ةعرسب
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

.تاقحلملاعضوىلعوأليغشتلا
.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٣

بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤

متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

،دُعبنعةذفانلاحتفةزيمبةزهجمتناكاذإ
حاتفميف"ىلعرارمتسالاعمطغضاف
لكحتفلناوثثالثيلاوحلدُعبنعمكحتلا
ةذفانلاقلغةزيمبةدوزمتناكاذإ.ذفاونلا
يفQىلعرارمتسالاعمطغضاف،دُعبنع
ناوثثالثةدملدُعبنعمكحتلاحاتفم
ةرايسلانوكتنأبجي.ذفاونلالكقلغل
ليغشتنيكمتبجيوليغشتلانعةفقوتم
ةرفوتملاتادادعإلاضرعل.دعبنعةذفانلا
Settingsةنوقيأسملا،ةزيملاهذهل
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلايقاولصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ترفوتاذإبيضقلالوطىلعهديدمتلو
.ةزيملاهذه

فقسلا

فقسلاةحتف
نأبجيف،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلانوكي
ةقاطنوكتنأبجيوأتاقحلملاعضو
ةلاحيف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
رظنا.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنت
و٢٢٣/لاعشإلاعاضوأ
.٢٢٧/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

عضولايفاًمئادفقسلاةحتفلمعتامنيب
ىلعطغضلابةكرحلافقوتتدقف،عيرسلا
.ىرخأةرمحاتفملا
يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

)يقالزنالا(SLIDEحاتفملا.١
يئابرهكلاسمشلابجاححاتفم.٢
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٣

:فقسلاةحتفليغشت

عيرسلاحتفلل)١(Dررحمثطغضا.
هذهنوكتدق.لماكلاحتفلاعضوىتح
عنملحيرمفاقيإعضوبةدوزمةبكرملا
ةحتففقوتتس.ةطرفملاحايرلاءاضوض
يفقيرطلافصتنميفًابيرقتفقسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

فقسلاةحتفحتفل.عيرسلاحتفلاءانثأ
هررحو)١(Dىلعطغضا،لماكلاب
.ىرخأةرم

.عيرسلاقالغإلل)١(Dررحوبحسا.

فقوتللىرخأةرم)١(Dررحوبحسا.
.بولطملاعقوملايف

:يسمشلايقاولاليغشت

.عيرسلاحتفللهررحمث)٢(Cطغضا.

.عيرسلاقالغإللهررحمث)٢(Cبحسا.

ىرخأةرمهررحمث)٢(Cبحسا.
.بولطملاعقوملايففقوتلل

:فقسلاةحتفةيوهتليغشت

ليغشتلهررحمث)٣(Eىلعطغضا.
.فقسلاةحتفنمةيوهتلاعضو

ةحتفقلغلهررحمث)٣(Eبحسا.
.فقسلاةحتفةيوهتلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

هاجتالاسكعليكيتاموتوألاماظنلارفوتي
سمشلايقاووفقسلاةحتفنملكب
يأليغشتدنعطقفطشنييذلاويلآلا
.عيرسلاقالغإلاعضويفامهنم

ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
سكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
حتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكبهاجتالا
سمشلايقاووأفقسلاةحتف
.يئزجلكشب
ةلازإلواح،طرشلااذهثودحةلاحيف
قالغإللهررحوحاتفملابحسامث،مسجلا
ةدعهاجتالارييغتثودحةلاحيف.عيرسلا
فقسلاةحتفحتف"ةلاسرلارهظتس،تارم
متيو،قئاسلاتامولعمزكرمب"اهقالغإمث
ةحتفليغشتل."عيرسلا"ةزيمليطعت
بجي،"عيرسلا"ةزيمليطعتءانثأفقسلا
عمهبحسوأحاتفملاىلعطغضلا
.رارمتسالا

ةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
نأنكميو.اهراسميفوأفقسلاةحتف
فقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذببسي

نأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسيدقوأ
ةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسي
قئاوعيأةلازإبمقويرودلكشبفقسلا
ةحتفةدادسحسما.ةرثعبتمتايافنوأ
مادختسابفقسلادسةقطنموفقسلا
عمةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطق
ةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملا
.فقسلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٣٩ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم

٤٠................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٤٢........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٤٣..........دعاقملاروهظةلامإ
٤٣...........رهظلالفسأطبض
٤٤.....................كيلدتلا
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٤٥...................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٧...................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٤٩..............ةيفلخلادعاقملا
٤٩..........يناثلافصلادعاقم
٥٣.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٥٤..........ثلاثلافصلادعاقم

نامألاةمزحأ
٥٦................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٥٨....................بسانم
٦٠........نضحلا-فتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٦٢................لمحلاءانثأ
٦٣...........نامألاماظنصحف
٦٣..........نامألامازحبةيانعلا

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
٦٣..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٤.........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٦....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٦٧..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٨....................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٦٨..................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٦٩...........؟ةيئاوهلاةداسولا
٧٠........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٧٣....................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٧٤.............ةيئاوهدئاسوب
دئاسولاماظنصحف
٧٤...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٧٥............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٧٥...........ًانسربكألالافطألا
لافطألاوعّضرلا

٧٧................ًانسرغصألا
٧٩..........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٨٠...................لافطألا

لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
٨٢...........)LATCHماظن(
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٨٩..............مداصتثداح
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٩........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٩١....)يمامألابكارلادعقميف
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دناسملاودعاقملا٤٠

سأرلادناسم
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}

سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
لبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلاضرعتل
ال،اذل.ثداحعوقوةلاحيفيكوشلا
بيكرتمتيملامةبكرملاةدايقبمقت
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضو
.مئالملكشب
سأردناسمبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
اهتداعإبًامئادمق،لفسألليوطنتةيفلخ
امدنعلماكلكشبمئاقلاعضولاىلإ
.دعقملايفًاسلاجبكارلانوكي

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.لفطلا
ىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملارزلا
لفسألهعفداوأسأرلادنسمبحساو
سأرلادنسمىلعطغضا.رزلاررحو
هلفقنمققحتللرزلاريرحتدعبهبحساو
.هناكميف
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا

يناثلافصلادعاقم

ةبكرملليناثلافصلايفدعاقمللدجوي
ةيجراخلادعاقملاعاضوأيفسأرللدناسم
.اهطبضنكميال
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٤١ دناسملاودعاقملا

ريغيفرطلايناثلافصلايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق
دعاقملةيفرطلاسأرلادناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبيناثلافصلا
يناثلافصلادعاقملرهظلادناسميطدنع
سأرلادنسميطًايكيتاموتوأمتي،لفسأل
.دعقملايطهاجتاسفنيف
دعاقملةيفرطلاسأرلادناسميطنكمي
وحنلضفأةيؤرةحاتإلمامألليناثلافصلا
.ةرغاشةيفلخلادعاقملانوكتامدنعفلخلا

دوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناجىلع

.ًايكيتاموتوأمامأللسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
لكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
فلخللوىلعألسأرلادنسمعفدا.لماك
سأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسيىتح
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملا
ثلاثلافصلادعاقم

ىلعةرايسللثلاثلافصلادعاقميوتحت
ةيفرطلاسولجلاعاضوأيفسأرللدناسم
.لفسأللالوىلعأللاهطبضنكميال
ريغثلاثلافصلايفةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق
دعاقملةيفرطلاسأرلادناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبثلاثلافصلا

ثلاثلافصلادعاقملرهظلادناسميطدنع
سأرلادنسميطًايكيتاموتوأمتي،لفسأل
.دعقملايطهاجتاسفنيف
ةيؤرةحاتإلمامأللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

دوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناجىلع
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دناسملاودعاقملا٤٢

.ًايكيتاموتوأمامأللسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
لكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
فلخللوىلعألسأرلادنسمعفدا.لماك
سأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسيىتح
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملا

ةيمامألادعاقملا

ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}

اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

ريذحت}

ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل
كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.

ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ
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٤٣ دناسملاودعاقملا

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ريذحت}

كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
عوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصا
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

رهظلالفسأطبض
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دناسملاودعاقملا٤٤
وأمامأىلعطغضلايفرمتساوطغضا.

معدضفخوأةدايزلمكحتلاحاتفمفلخ
.رهظلالفسأدنسم

نيأزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا.
ليغشتلارصنعنميلفسلاوأيولعلا
كلذو،هضفخلوأرهظلالفسأدنسمعفرل
.اًحاتمرمألاناكاذإ

روطتملادعقملاطبض

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ىلعرهظلالفسأةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.فلخللوأمامأللرهظلالفسأدنسم

طبضل)4(لفسألوأ)2(ىلعألطغضا.
.لفسألوأىلعألرهظلالفسأةماعد

ةماعدلامعد

:تدجُونإ،دنسملاةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ةشاشىلعةداسولاةماعدىلإريرمتلل
)5(مامأللطغضا.هيفرتلاوتامولعملاماظن
لخادللدنسملاةماعدطبضل)3(فلخللوأ
.جراخللوأ
يولعلافتكلاةماعد

:تدجُونإ،يولعلافتكلاةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ىلعايلعلافتكلاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.فلخللوأمامأللفتكلاةماعد

كيلدتلا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتسالةبكرملا
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنتل
كيلدتلاريرمتل)1(ةزيملاديدحتلغش.

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
طبضل)4(لفسألوأ)2(ىلعألطغضا.

.كيلدتلاعون
طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.

.ةفاثكلا
ىلعكيلدتلاطيشنتلوأكيلدتلافاقيإل.

،ةفاثكلاتادادعإوكيلدتللعونرخآ
فاقيإ/ليغشتيفمكحتلاىلعطغضا
.)6(كيلدتلا
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ةقيقد٢٠دعبكيلدتلاةزيمفاقيإمتيس
/ليغشتيفمكحتلاىلعطغضا.ًابيرقت
ةزيمليغشتةداعإل)6(كيلدتلافاقيإ
.كيلدتلا

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
مقرىلإريشتقئاسلاتامولعمزكرم
نعمكحتلاحاتفملصصخملاقئاسلا
مقرديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلادُعب
.مسقلااذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلا
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
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فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني
رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤

قباطييذلا٢وأ١ةركاذلارزىلع
صاخلادُعبنعمكحتلاحاتفممقر
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.

ددحملا2وأ1عضوملاىلإقئاسلادعقم
Settingsددح.ةرايسلاليغشتءدبدنع
Settings)تادادعإلا( > Vehicle
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Entry Memory)ةركاذ
OFFوأ)ليغشت(ON>)دعقملالوخد
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(
هذهيفاًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلا
.مسقلا
كيرحتىلعدعقملاجورخةركاذلمعت.

جورخلاعضومىلإقئاسلادعقم
ليغشتفاقيإدنعBرزللضفملا
Settingsددح.بابلاحتفوةرايسلا
Settings)تادادعإلا( > Vehicle
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Exit Memory)ةركاذ
)ليغشت(ONددح>)دعقملانمجورخلا
ةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(OFFوأ
يفاًقحال"دعقملانميئاقلتلاجورخلا
.مسقلاهذه

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
٢وأ١رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
٢وأ١دُعبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.
سفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.

"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.٢وأ١رزلا
.مسقلااذهيفاًقباس

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

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

ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

.)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
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب
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،ةاّوهملاوةنخسملادعاقملارارزألكشلابنيبم
نخسملادعقملاّيرزبةهيبشلا

ةحولىلعرارزألاعقتف،ةزهجمتناكاذإ
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.بابلا
.ًارئاد

دعقمرهظةئفدتلzوأJىلعطغضا
.ةداسولاوبكارلاوأقئاسلا

بكارللدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةيوهتل،}وأCطغضا
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.بكارلا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا

نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدتزومر
،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع.نوللا
ةيوهتليغشتدنع.رمحألانوللزمرلالوحتي
.قرزألانوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأ
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
تناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعدعاقملاةئفدت
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق
اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت

ةزيملاهذهلمعتةرايسلاليغشتدنع
اهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنتىلعًايئاقلت
ةطساوببولطملاىوتسملاىلإلوصولل
.ةرايسللةيلخادلاةرارحلاةجرد
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتتس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
ةحوليفةيوديلاةيوهتلاوأدعقملاةئفدت
ةيوهتلاوأدعقملاةئفدترارزأمدختسا.بابلا
ةئفدتليغشتفاقيإلبابلاةحوليفةيوديلا
دعقمناكاذإ.ةيئاقلتلاةيوهتلاوأدعقملا

ةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
اذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأدعاقملا
ةاوهملادعاقملاليطعتوأنيكمتل.دعقملا
Settingsددح،ًايئاقلتةأفدُملاوأ
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Climate and Air Quality
>)ءاوهلاةدوجوخانملا(

Auto Cooled or Auto Heated Seats
ةأفدُملادعاقملاوأًايئاقلتةدربملادعاقملا(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)ًايئاقلت
دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

ليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
اذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
نوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملاتناك
ةئفدتلمعت،جراخلايفادرابسقطلا
لمعتاراحسقطلانوكيامدنعو،دعاقملا
ةزيمليغشتمدعةلاحيف.دعاقملاةيوهت
تناكاذإ،اهتيوهتوأةيئاقلتلادعاقملاةئفدت
ةئفدتءاغلإمتيامبرف،اهبةدوزمةبكرملا
اذإ.لاعشإلاليغشتدنعاهتيوهتوأدعاقملا
ةيوهتوأةئفدترزىلعطغضا،رمألامزل
دعاقملاةيوهتوأةئفدتمادختسالدعاقملا
.ةبكرملاليغشتءدبدعب
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتدق
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
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دُعبنعليغشتلاءدبليطعتوأنيكمتل
Settingsددح،ةاوهملاوأةأفدُملادعاقملل
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

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

Remote Start Auto Heat Seats or
Remote Start Auto Cool Seats

دعاقملدُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدب(
دُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدبوأةئفدتلا
OFFوأ)ليغشت(ON>)ةدرابلادعاقملل
دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.)فاقيإ(
/١٤.

ةيفلخلادعاقملا

ةيفلخلادعاقملا

يفلخلادعقملاركذم

REARةلاسرلارهظت 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
ددح.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Rear Seat Reminder)دعقملاريكذت
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)يفلخلا

يناثلافصلادعاقم

يفلخلادعقملاطبض

:دعقملاعضوطبضل
مامأضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

يفوأيناثلافصلادعقمىلعوأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمم

ةداسوبناجىلعدوجوملاعارذلاعفرا.٢
وأمامأللدعقملاكرحمثدعقملا
.فلخلل
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دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

يفرطلابناجلابدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملانم

،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
دعقملارهظلفقلعارذلاررحمث
.هناكميف

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ريذحت}

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

طغضلاءانثألماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
عفرمتاذإ.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
،دعقملاىلعطغضلانودعارذلا
عضولاىلإدعقملاررحتيفوسف
.يوطملا
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

.هلفقنم

ثلاثلافصلانمجورخلاولوخدلا

يوديلابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}

عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

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

ريفوتليناثلافصلادعاقميطنكمي
دعاقملايطوأةيفاضإةلومحةحاسم
فصلادعاقمىلإلوخدلاريسيتلاهبلقو
.اهنمجورخلاوثلاثلا

دعقملابلقويط

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
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بناجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.٢
ريرحتنكميىتحدعقملانميفرطلا
.دعقملارهظ

ريفوتلمامأللدعقملارهظىوطيس
.ةحطسمةلومحةيضرأ
لكشبدعقملارهظيطرّذعتاذإ
يمامألادعقملاكيرحتلواحف،حطسم
يفدعقملارهظطبضاوأ/ومامألل
.يسأرعضو

ءزجلاريرحتلىرخأةرمعارذلاعفرا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملابلقنيس

ثلاثلادعاقملافصنمدعقملابلقويط

ريذحت}

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

:هبلقوثلاثلادعاقملافصنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
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دناسملاودعاقملا٥٢

يلفسلايفلخلاءزجلابطيرشلابحسا.٢
دنسمريرحتليناثلافصلادعقمنم
دعقملارهظيطمتيسو.دعقملارهظ
.مامألل

ءزجلاريرحتلىرخأةرمطيرشلابحسا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملابلقنيس

يكيتاموتوألابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}

عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

ريذحت}

ءانثأًايكيتاموتوأدعقملابلقويط
ببستيدق،هيلعصاخشألادحأسولج
اًمئاددكأت.سلاجلاصخشلاةباصإيف
ىلعصاخشأيأسولجمدعنم
ريرحتحاتفمىلعطغضلالبقدعقملا
.ًايكيتاموتوأدعقملا

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

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

قئاسلابناجبةيفلخلاةحوللاحاتفم

دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضا.٢
فلخةحوللايفدوجوملاًايكيتاموتوأ
دعقملارهظيطمتيس.ةيفلخلاباوبألا
.وتسملكشبًايكيتاموتوأ
ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣

.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس
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ليمحتلازيحنميناثلافصلادعقمبلقويط

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:هبلقوليمحتلازيحنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
دوجوملا)1(حاتفملاىلعطغضا.٢

رهظيطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.يناثلافصلادعقم
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

دناسميطل)2(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظ
.٥٤/ثلاثلافصلادعاقمعجار
سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

ريذحت}

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

نمسولجلاعضوىلإدعقملاعاجرإل
:بولقملاعضولا

تبثيىتحلفسألدعقملابحسا.١
امدعقملارهظعفرنكميالف.ةيضرألاب
.ةيضرألابًاتبثمدعقملانكيمل

.فلخللهطغضاودعقملارهظعفرا.٢
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا
.هلفقنم

،٦٠/٤٠مسقنملاليوطلادعقمللةبسنلاب.٣
يفنامألامازحّقلعتمدعنمدكأت
نيدعقملانيبطسوألاسولجلاعضو
.فافتلاللهضرعتمدعنمو

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}

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

دجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤميفرارزألا

LوأMطغضا،لمعيكرحملانوكيامدنع
وأنميألايبناجلادعقملاةداسوةئفدتل
ماظنةشاشىلعرشؤمرهظي.رسيألا
هذهليغشتدنعفلخلابخانملابمكحتلا
.ةيصاخلا
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ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
.طبضعضولقألادحاووىلعألا
ىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدتتناكاذإ
ىوتسملالقيدقف،ةقيقد٣٠ةدمل
.ًايكيتاموتوأ

ثلاثلافصلادعاقم

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

ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطنكمي
.ليمحتلاةحاسمةدايزل

رصانعىلإلوصوللةرخؤملابابحتفا.١
.ثلاثلافصلادعقمبةصاخلاليغشتلا
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

رخآيفيناثلافصلادعقمناكاذإ.٣
مامأللهطبضكنكميف،هليفلخلادحلا
ثلاثلافصلادعاقميطبحمستىتح
.ةميقتسمةروصب

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٤
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
.فقسلاةناطبلخادباحسنالابمازحلل

لماحلايفريغصلاجالزملانزخ.٥
.فقسلاةناطبيفدوجوملا

نيزختكبشملخاددعقملامازحعض.٦
.مازحلا
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،رخآلارهظلادنسميطلتاوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ

يلآلادعقملارهظيط

Pعضولايفةرايسلانوكتنأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢
)٢(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.١

رهظيطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقم
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٢
.كلذيفتبغر

يطوأيطل)١(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنميناثلافصلادعاقمبلقو
.٤٩/يناثلافصلادعاقمعجار
مئاقلاعضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإ

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

عضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإل
:مئاقلا

لخاددعقملامازحعضونمققحت.١
.مازحلانيزختكبشم

حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.٢
.دعقملابةصاخلامكحتلا
)٢(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

رهظعفرلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقم
دعقملارهظدنسمعفريرسيألاحاتفملا
رهظدنسمعفرينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملا
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ريذحت}

ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
ضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
.ةميسجةباصإلمازحلليدترملاصخشلا
اًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظعفردعب
ديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوتلمريغوةتبثمو

مازحلريغصلالفقلاناسلليصوتدعأ.٤
ال.ريغصلاميزبإلابيزكرملانامألا
.فتليهعدت
تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٥

.ريغصلاجالزملا
اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٦

.كلذيفتبغر

يولعلالوسنوكلانمثلاثلافصلادعاقميط

اذإ،يولعلالوسنوكلانمدعاقملايطل
:كلذباًزهجمناك
Pعضولايفةرايسلانوكتنأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

يطلرارمتسالاعمحاتفملاىلعطغضا.١
.ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسم
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٢
.كلذيفتبغر

رارمتسالاعمحاتفملاىلعطغضا.٣
سولجلاعضولرهظلادناسمةداعإل
.ىرخأةرم

ءوضلاءيضيس،زيهجتلاةلاحيف
ملاذإحاتفملاىلعدوجوملارمحألا
عضويفثلاثلافصلادعاقمرهظنكي
.سولجلا

يطلاهمادختسانكميةيفاضإحيتافمدجوت
زيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظدناسم
.٥٤/ثلاثلافصلادعاقمعجار.ليمحتلا

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(
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)عبتي(ريذحت

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

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١١٥/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

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

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
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لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٧٥/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٧٧/ً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
مازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأمازحلا
وأئجافمفقوتثودحةلاحيففتكلا
.مادطصا

ريذحت}

وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
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ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}

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

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

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
هبيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
مازحنكيملولصفلللباقنامأمازح
فصلادعاقمتحتعجارف،ًاتبثمنامألا
لوحتاميلعتىلعلوصحلل٥٤/ثلاثلا
ريغصلاميزبإلابنامألامازحطبرةداعإ
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.٧٩/لافطألا

لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٧٠/بكارلاراعشتساماظنعجار

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
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جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
كنأدكأتف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختست
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقا
عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤

عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
طبضةادأ"ةيئزجعجار.كبسانييذلا
اذهيفةدراولا"فتكلامازحعافترا
لوحتاميلعتىلععالطاللمسقلا
ىلعلوصحلاوهمادختساةيفيك
.ةمهملاةمالسلاتامولعم

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعأللفتكلا

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
.٥٨/بسانم

كيرحتلريرحتلارزىلعلفسألطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالالدعم
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عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا

.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن

مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا

نامألامازحطبراهيفمتيةرملكيف
Pعضويفةرايسلادوجوءانثأيمامألا
ديقكرحملانوكيو)ةدايقلا(Dوأ)نكرلا(
Autoعضويفوأليغشتلا Stop)فاقيإ
ماظنلاطشنيدقف،هرفوتلاحيف،)يئاقلت
.نامألامازحماكحإل
لمارفلاءانثأكلذكماظنلاطيشنتمتي
ةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/وةيرارطضالا
ةدايقلاعاضوأدوعتامدنعهريرحتمتيمث
.ةيداعلاعاضوألل
لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
مكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
يفةلكشمدوجوةلاحيف.٢٤٤/تابثلا
،يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتس

(DIC).حاتمريغماظنلاةلاسرضرعمتاذإ
،ةمدخةلاسرضرعمتاذإوأرركتملكشب

نامألامازحفئاظورثأتتنل.ليكولاعجارف
نامألامازحماكحإماظنبىرخألا
.يكيتاموتوألا

نامألامازحتادادش

ةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةمدقميفنوسلجينيذلاباكرللنامأ
.فارطألاىلعةرايسلا
ةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
نمءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادش
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجم

ةمزحأطبرماكحإيفةدعاسملاتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
ةيلوألاطورشلابءافولاةلاحيفديدش
.تادادشلاهذهطيشنتل
نأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأتادادش
يفنامألاةمزحأماكحإيفدعاست
بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلا
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٦٣/مداصتثداح

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

لمحلاءانثأنامألامازحمادختسا
يفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلاكلذ
ّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيفنهلثم
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرعرثكأ
.نامألاةمزحألنهئادترا

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع
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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
.١١٥/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٦٣/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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

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

.نكممتقوبرقأيف

ةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
لمتُحينكلو.طيسبثداحيأدعبنامألا
يتلانامألاةمزحأتاعومجمضرعت
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.فلتلاوأفعضللثداحيأءانثأتمدُختسا
صحفلكيدلليكولاةرايزبمق،اذل
.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجم
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١١٦/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
يجراخلايمامألابكارلافلخ

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف
بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

وأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص
نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم

ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
دئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا
ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا

ريذحت}

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

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
جراخطوقسللكضرعتوأةبكرملا
تاتبثم"ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملا
بجي،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٧٥/ًانسربكألالافطألا
.٧٧/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولاةيزوهجلءوضدجوي
تامولعملاةشاشلفسأطسوألالوسنوكلا
.ةيئاوهلاةداسولازمررهظييذلاو،هيفرتلاو
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١١٦.
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؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
دعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
ىلعسلاجلايمامألابكارلاوقئاسلا
برقألادعاقملاروهظبناجيففرطلا
.بابلاىلإ
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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.٦٤/ةيئاوهلادئاسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو

ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

ةديدشلاىلإةيمامألاثداوحلايف
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسملل
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يجراخلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
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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
.حالصإلافيلاكتوأةبكرملاب

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
خفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
عافدنايفببستياممةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولا
اهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحونمءازجأ
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٦٦/؟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
مدعنممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزج
ثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجو
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاحةفاك
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٦٩ دناسملاودعاقملا

عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٦٧.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولانوكت
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاكلذكو
ةرتفليئزجلكشبلقألاىلعخافتناللةلباق
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنادعبام
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٦٦/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
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ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
٤١٢/ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
.٤١٢/ثدحلاتانايبتالجسمو

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

بكارلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.١١٧/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
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا

ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.
.تقولانمةرتفلدعقملا
فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
نأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيسليغشتلا
عجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولا
.١١٧/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

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١١٦
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تّاكلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
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دناسملاودعاقملا٧٢

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٩/)يفلخلا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩١/)يمامألابكارلادعقميف
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
.٤٠/سأرلادناسمعجار.سأرلا
.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
ةمظنأتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
بجي.يفلخدعقميفلافطألادعاقمنامأ
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
الو.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقت
اذإىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكيمل

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
ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح
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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
نمديزملاىلععالطالل٧٤/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
/٧٠.

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
ىلععالطإلل٣٦٤/ةفلتخمماجحأب
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
تاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
عجرا،رخآببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإ

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١١٦.

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

)عبتي(
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٧٥ دناسملاودعاقملا

)عبتي(هيبنت
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٦٦/؟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
.١١٦/ةيئاوهلا

لافطألادعاقم

ًانسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
عضوةيفيكىلإعوجرلاىجري.ةبكرملانامأ
.٥٨/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
.٧٥/ً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.تامولعملانمديزملل٨٢
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
ديزملل٧٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا

ريذحت}

يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل
عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

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
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نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

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
مادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإ
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملاطيرش
نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
لصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

طاقنامإمدختسا،)ًالطر٦٥(مجك٢٩٫٥
لبحتيبثتةطقنعمةيلفسلاجالزملاتيبثت
طيرشلاتيبثتعمنامألامازحوأ،يولع
لفطللعٰمجملانزولانوكيامدنع.يولعلا
مجك٢٩٫٥نمربكأنامألاماظنو
ةطقنعمنامألامازحمدختسا،)ًالطر٦٥(
.طقفيولعلالبحلاتيبثت
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لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل

نامألاماظنعون
لفطللعمجُملانزولا

نامأماظن+
لافطألا

Xعمةحضوملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

ـلةيلفسلاتاتبثملا
LATCHطقفنامألامازحطقف

ةيلفسلاتيبثتلاطاقن
طيرشلاتيبثتةطقنو
LATCHـليولعلا

ةطقنونامألامازح
يولعلاطيرشلاتيبثت

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
XX)الطر٦٥(مجك

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
X)الطر٦٥(

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
XX)الطر٦٥(مجك

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
X)الطر٦٥(

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٨٩/)يفلخلادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩١/)يمامألابكارلادعقم

لافطألانامأماظنىلعتاقصلمعضومت
ىصقأب٢٠١٤سرامدعباهعينصتمتيتلا
اهلالخنمنكمييتلاو،لافطأللنزو
نامأماظنتيبثتلLATCHماظنمادختسا
.لافطألا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
دعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٩/)يفلخلا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩١/)يمامألابكارلادعقم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

دناسملاودعاقملا٨٤

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)٤و٣(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

٦٠/٤٠-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل
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ةدوجوملاّةيطلايفةيلفسلاتاتبثملادجوت
.هتداسوودعقملارهظنيب

دنسمفلخيفيولعلاطيرشلاتاتبثم
ءزجلاوةيفرطلاسولجلاعاضوألرهظلا
سولجلاعضولدعقملاةداسونميفلخلا
نمدكأت.يناثلافصلادعاقميفيطسولا
سولجلاعضومفلخدجويتبثممادختسا
.لفطلادعقمبيكرتعضوميفةرشابم

يدرفدعقم-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل

ةدوجوملاّةيطلايفةيلفسلاتاتبثملادجوت
.هتداسوودعقملارهظنيب
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ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يفيولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،ةيولد
عضولكلرهظلادنسمنميفلخلاءزجلا
مادختسانمدكأت.يناثلافصلايفسولج
ةرشابمسولجلاعضومفلخدجويتبثم
.لفطلادعقمبيكرتعضوميف

ثلاثلافصلادعقم

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل

طيرشلاتاتبثمدجوت،ثلاثلافصللةبسنلاب
دكأت.دعقملارهظدنسمرهظىلعيولعلا
عضومفلخدجويتبثممادختسانم
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا

،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
نمديزملل٨٠/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلجأنممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCH

ريذحت}

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

)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
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ

عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٨٠/لافطألانامأماظن

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
ماظنتيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
نامألامازحمادختسابلافطألانامأ
كلذبيصوتامدنعيولعلاطيرشلاو
.لافطألانامأماظنلةعنصملاةكرشلا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعجراو
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمل
.ليلدلااذه
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

نامأماظنلةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاليصوتبلافطألا
هلوطىلعيولعلاطيرشلاطبضاف



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

دناسملاودعاقملا٨٨

ىلإعجراو.تبثملابهتيبثتبمقولماكلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعت
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
ًاطيرشمدختستتنكوسأرللتبثم

لوحطيرشلاهيجوتبمقف،ًايدرف
تبثموأدنسمنميلخادلابناجلا
.سأرلا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
وأطبضلللباقسأردنسميف
،اًجودزماًطبارمدختستتنأوتباث
دنسملوحطبارلاهيجوتكنكميف
.سأرلا
ًاتبثملافطألانامأماظنناكاذإ
نمدكأتف،طسوألادعقملاراوجب
عملخادتياليولعلالبحلانأ
دعقملاعضولفتكلاماض/مازحل
،كلذكرمألاناكاذإو.طسوألا
بسانمرخآدعقمعضونعثحباف
.لافطألانامأماظنتيبثتل

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ىلإوًابناجهكيرحتلواحوجالزملاراسم
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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
عالطالل٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
لافطألانامأماظنبيكرتةيفيكىلع
.بيكرتلاعضوموLATCHماظنمادختساب
يفلافطألانامأماظنتيبثتةلاحيفو
همادختساونامأمازحمادختسابةبكرملا

ةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولعًاطيرش
٨٢/)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطالل
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٨٠.
لافطألادعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ
مقف،يولعلاطيرشلامادختسابيصوت
يولعلاطيرشلاتبثمبيولعلاطيرشلاطبرب
عميتأتيتلاتاميلعتلاعجار.هطبرمكحأو
ةطرشألاوتاتبثملارظناولفطلادعقم
.٨٢/)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ةيلمعلاًقئاعسأرلادنسمناكاذإ
،لافطألانامأماظنلحيحصلابيكرتلا
ةيئزجعجار.سأرلادنسمةلازإكنكميف
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"هبيكرتةداعإوسأرلادنسمةلازإ"
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملالفسأ
.٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
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

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
طبرماكحإءانثألفسألللافطألادعقم
.مازحلا
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

هجتتيتلالافطألانامأماظنةبسنلاب.٦
يولعلاطيرشلاقافرإبمق،مامألل
عجار.)ةقلحلا(يولعلاطيرشلاتبثمب
درسمتي،لافطألانامأماظنتاداشرإ
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ةرايسلايفLATCHتبثمنزودودح
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملايف
.٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧

.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ًابناجهكيرحتلواحونامألامازحراسم
ةلاحيف.مامألاىلإوفلخلاىلإو
ضرتفي،اًديجلافطألانامأماظنتيبثت
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأ

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف
لبقهبيكرتدعأ،سأرلادنسمةلازإةلاحيف
ةلازإ"رظنا.سولجلاعضوممادختسا
تاتبثملاتحت"سأرلادنسمبيكرتةداعإو
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/لوحتامولعملانمديزمل٨٢
.حيحصلكشبسأرلادنسمبيكرت

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألابكارلادعقميف
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٨٠/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاةلاحرشؤمو٧٠/بكارلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١١٧/بكارللةيئاوهلا
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملانامألا
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا
.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٧٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار،ًايولع
فرعتلل٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
صولخكانهنوكينأبجي.لافطألا
نامأماظنوعفدلارزنيبعبصإلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نأضرتفملانمف،يفرطلايمامألا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمىلع
ليغشتءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ةبكرملا
.١١٧/بكارللةيئاوهلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣
ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
دكأت.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لكشبهجومدعقملامازحنأنم
ىلعقلاعريغهنأوناكمإلاردقرشابم
.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملاضباقم
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
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٩٣ دناسملاودعاقملا

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
.كساملايففتكلامازح
عبصإللصولخكانهنوكينأبجي
يف.لافطألانامأماظنوعفدلارزنيب
طغضلارزنيبصولخدوجومدعةلاح
كرح،لافطألانامأماظنوميزبإلاىلع
بيكرتلاتاوطخرركوىلعألدعقملا
ماظنبيكرتبمق،كلذفالخبو.ةقباسلا
.يفلخلادعقملايفلافطألانامأ
،مامأللهجتملافطأدعقمبيكرتدنعو
كتبكرمادختساديفملانمنوكيدق
لفسألللافطألادعقمىلعطغضلل
.مازحلاطبرماكحإءانثأ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ًابناجهكيرحتلواحونامألامازحراسم
ةلاحيف.مامألاىلإوفلخلاىلإو
ضرتفي،اًديجلافطألانامأماظنتيبثت
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأ

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٧٠/بكارلا
مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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نيزختلا٩٤

نيزختلا
نيزختلاتادحو

٩٤..............نيزختلاتادحو
٩٤............تازافقلاقودنص
٩٤...............حادقألالماوح
دنسميفنيزختلاعضوم
٩٥....................عراذلا
٩٥..............يفلخلانيزختلا
٩٦.....يزكرملالوسنوكلانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٩٧...............عئاضبلاةطبرأ
٩٧...............ةبكرملاةكبش
٩٨..............نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
٩٨..........فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}

يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص

،قالغإلل.راسيلاىلإضبقملابحسا،حتفلل
متيىتحىلعألتازافقلاقودنصعفدا
وألفقللةرايسلاحاتفممدختسا.هلفق
.لفقلاءاغلإل

حادقألالماوح

ىلإلوصولل،هكرتاوءاطغلاىلعطغضا
.حادقألالماوح
.حادقألالماوحمامأنيزختةفرغدجوت
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٩٥ نيزختلا

ةيفلخلاحادقألالماوح

يفحادقألالماوحبةدوزمتناكاذإ
ىلعطغضاف،يفلخلايزكرملالوسنوكلا
كانهنوكيدق.لوصوللهررحوءاطغلا
ليغشتسبقموHDMIاذفنموUSBاذفنم
.يزكرملالوسنوكلاىلعتاقحلملا

فصلادعقميفعارذلادنسميوتحيدق
ترفوتاذإكلذو،حادقألللماوحىلعيناثلا
ىلإعارذلادنسمبحساو.ةزيملاهذه
.حادقألالماوحىلإلوصولللفسأ

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
عارذدنسمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةدوجوملاةقلحلابحسا،يفلخلادعقملاب
ىلإلوصولللفسأىلإعارذلادنسمىلعأ
.باوكألاتالماح

يفلخلانيزختلا

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
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نيزختلا٩٦

يزكرملالوسنوكلانيزخت

سبقمدجوي.حتفللعفراورزلاطغضا
تاقحلملاةقاطذفنموUSBذفانمويفاضإ
.لخادلابةزهجألماحولقنةريجحو
ةيفاضإسباقمدجوتلوسنوكلاةرخؤميف
.نيزختةقطنموةقاطذفنمو
ماظنو١٠٦/ءابرهكلاذفانممسقعجار
.هيفرتلاوتامولعملا

يزكرملوسنوكرزيرف/ةجالث

رزيرف/ةجالثبةزهجمةرايسلاتناكنإ
عارذلادنسمعفراف،يزكرملوسنوك
عفردنعاًءوضريُنيفوس.اهيلإلوصولل
.عارذلادنسم
طقفرزيرفلا/ةجالثلاعضومادختسانكمي
كرحمقلُغأاذإ.كرحملاليغشتءانثأ
متيسف،ىرخأةرمهليغشتمتوةرايسلا
.ليغشتعضورخآلامكتسا

ريذحت}

لخادموينوملألاوجاجزلابلعنزختال
رسكنتنأنكمي.رزيرفلاعضويفةلسلا
دمجتدنعموينوملألاوجاجزلابلع
نمصلختلاءانثأرذحبلماعت.اهتايوتحم
.ةيصخشلاتاباصإلابنجتلبلعلا

ريذحت}

وأةللبميديأبةلسلاحطسأسملتال
قصتليدق.رزيرفلاليغشتءانثأةبطر
.ةلسلاحطسبدلجلا

هيبنت
ةيمامألادعاقملانيبءيشيأعضتال
دُسيدقف.يزكرملالوسنوكلابناوجو
لمعفاقيإيفببستيوءاوهلاىرجم
.ةدحولا

رزلاىلعطغضا،ةجالثلاعضومادختسال
ىلعدحاوءوضةرانإمتيس.ةدحاوةرم
تاجرد٥يهليغشتلاةرارحةجرد.رزلا
.)تياهنرهف٤١(ةيوئم
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٩٧ نيزختلا

رزلاىلعطغضا،رزيرفلاعضومادختسال
ةجرد.رزلاىلعنيئوضةرانإمتيس.نيترم
ةيوئمتاجرد٥يهليغشتلاةرارح
.)تياهنرهف٢٣(
رزلاىلعطغضا،رزيرفلاوأةجالثلاقالغإل
ءوضليغشتنكمي.ءاوضألائفطنتىتح
.رزيرفلا/ةجالثلاقلُغتامدنعةلسلا
ءاملاباهفظن.ىلفسلاةساودلاعلخنكمي
.فيفخلانوباصلاو
هذهنوكتامدنعرزيرفلا/ةجالثلاةلسفظن
مدختسا.نيقلغمةرايسلاكرحموةزيملا
ةلسلاحسماوةمعانوةبطرشامقةعطق
.ةلسلاحطسبقثتوأشدختال.ةيانعب
يفلخلالوسنوكلانيزخت

لوسنوكلايفنيزختبةزهجمتناكاذإ
ءاطغلاىلعطغضاف،يفلخلايزكرملا
USBاذفنمكانهنوكيدق.لوصوللررحو
تاقحلملاليغشتسبقموHDMIاذفنمو
.يزكرملالوسنوكلاىلع

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

.يفلخلانيزختلازيحيفتيبثتاتورعدجوت
عنمواهتيبثتوعئاضبلامزحلاهمادختسانكمي
.ةبكرملالخاداهتكرح

ةبكرملاةكبش

ةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
تاقلحباهتيبثتبمق.ةرخؤملايفةمءالم
.ةريغصلالامحألانيزختلةعتمألاطبر
.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال
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نيزختلا٩٨

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

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
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٩٩ نيزختلا

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
.٢١٩/ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠

ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاحيتافم

١٠١...........ةدايقلاةلجعطبض
١٠١............ةئّفدُمةدايقةلجع
١٠٢......................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
١٠٢..................ةحساملا
ةلساغ/ةحسام
١٠٤.............يفلخلاجاجزلا
١٠٥.....................ةلصوبلا
١٠٥.....................ةعاسلا
١٠٦...............ءابرهكلاذفانم
١٠٨...........يكلساللانحشلا
١١٠...............رئاجسلاةعالو
١١٠.............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

١١١................تارشؤملاو
١١١.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٢................ةعرسلادادع
١١٣..............تافاسملادادع
١١٣.........ةلحرلاتافاسمدادع
ةعرسسايقم
١١٣.............كرحملانارود
١١٣...............دوقولاسايقم
١١٣....كرحملاتيزطغضسايقم
لولحمةرارحةجردسايقم
١١٤..............كرحملاديربت

لقانةرارحةجردسايقم
١١٤....................ةكرحلا
١١٥............رتيمتلوفلاسايقم
١١٥........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
١١٦...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
١١٧....................بكارلل
١١٧..........نحشلاماظنحابصم
ءوض(لاطعألارشؤمحابصم

١١٨............)كرحملاصحف
١١٩....لمارفلاماظنريذحتحابصم

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

Light)نكرلالمارفحابصم
١٢٠.................)ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
١٢١...........)ABS(قالغنالل
١٢١.........يعابرلاعفدلاحابصم
يئاقلتلافاقيإلاءوض
١٢١............)AVH(ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
ىلعءاقبلادعاسم
١٢١...................)راسملا
يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
١٢٢......)AEB(ئراوطلاتالاح
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٢...................ةيمامألا

١٢٢.....مامألابةاشمدوجورشؤم
١٢٣.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak..............١٢٣
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak..............١٢٣
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٢٤........كرحملاديربتلولحم
عضوبمكحتلاحابصم
١٢٤...................قئاسلا
يعابريئاوهقيلعتءوض
١٢٥....................اياوزلا
١٢٥........تاراطإلاطغضحابصم
١٢٦....كرحملاتيزطغضحابصم
١٢٦....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٢٧................نامألاحابصم
ءوضلاليغشتحابصم
١٢٧....................يلاعلا

Adaptive Forward Lighting
(AFL) Light)ءاوضألاحابصم

١٢٧...........)ةيفيكتلاةيمامألا
ليغشتبريكذتلاةادأ

١٢٧..................حيباصملا
١٢٧..........ةعرسلاتبثمحابصم
ةقلغملاباوبألاحابصم

١٢٨.....................ًايئزج

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٢٨.............)DIC(قئاسلا
١٣١.............ةبكرملاتامولعم
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١٣١........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١٣٤...............ةبكرملالئاسر
١٣٤.........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٤.........ةبكرملاةعرسلئاسر

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٣٥...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٣٧...................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

ةلجعيفيئابرهكلاليوطتلاوةلامإلاطبضل
:ةدايقلا
ةلجعكيرحتلمكحتلاحاتفمىلعطغضا
.فلخلاومامأللوألفسألوىلعألةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةئّفدُمةدايقةلجع

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
هذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
ليغشتدنعرزلاراوجبرشؤمءيضي.ةزيملا
.ةيصاخلا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.نيخستلاأدبت
اًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدت

ليغشتلاءدبةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيدق،دُعبنع
ماظنكلذكودُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
يفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
ةلجعةئفدتماظنرشؤملمعيدق.جراخلا
.دُعبليغشتلاءدبدنعةدايقلا
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ةئفدتماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذا
ةلجعةئفدتماظنأدبيس،ًايئاقلتدعاقملا
ةئفدتماظنطيشنتدنعلمعلابةدايقلا
ةئفدتماظنرشؤمضرعيس.ًايئاقلتدعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاحةدايقلاةلجع
.٤٧/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

قوبلا

ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense

( رهظي AUTO)،
ةزيملاهذهترفوتاذإ

ةزيمنودبيمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense

( عطقتملادادعإلارهظي )

وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
ةحسامعارذكرح،تاقحلملاعضويف
.ةحساملاةعرسديدحتليمامألاجاجزلا

HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

AUTO)رفوتلاحيف:)يكيتاموتوألا
،)رطملارعشتسم(Rainsenseةزيم
ةعطقتملاتاحسمللدادعإلااذهمدختسا
مدختساوأ،رطملارعشتسمليطعتدنع
هذهنيكمتدنعرطملارعشتسمتاحسم
كرح،ةعطقتملاتاحسملاليغشتل.ةزيملا
ردأمث،AUTOىلإيمامألاجاجزلاةحسام
وأتاحسملاددرتةدايزلىلعألطيرش
Rainsenseةزيمتناكاذإ.هليلقتللفسأل
رظنا،ليغشتلاديق)رطملارعشتسم(
"Rainsense"مسقلااذهيفاًقحال.

INT)حسملاةزيمترفوتاذإ:)عطقتم
جاجزلاةحسامعارذكرح،طقفعطقتملا
ةدايزلىلعألصرقلاردأ.INTىلإيمامألا
.اهليلقتللفسألوأتاحسملاراركتلدعم

OFF)فاقيإلهمدختسا:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت
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1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
عارذىلعظفاح،ةددعتمتاحسم
.لفسألةحساملا

f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
دق،يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتمتي
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتي
ماظنلئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ
لوحتامولعمىلعلوصحلل٣٣٣/لسغلا
جاجزلالسغماظنلئاسنازخءلم
.يمامألا

ريذحت}

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

ريذحت}

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

ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٣٣٩/تاحساملاةرفش

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
دئازلالمحلاعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٣٤١/يئابرهكلاماظنلاىلع

Night Vision Camera Washer)ةلساغ
)ةيليللاةيؤرلااريماك

ليغشتلةيفاكةجردبمالظلالحيامدنع
ةلساغطيشنتبمق،ةيليللاةيؤرلاماظن
فيظنتلتارمسمخيمامألاجاجزلا
.اريماكلارعشتسم
لوصحلل٢٨٦/ةيليللاةيؤرلاماظنعجار
ةيؤرلاماظنمادختسالوحتامولعمىلع
.ةيليللا

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فاقيإعمAUTOوأ,HIوأLOعضولا
فقوتتسف،رطملارعشتسمةفيظوليغشت
.روفلاىلعتاحساملا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
ءافطإلاعضوىلإلاعشإلاليوحتمتاذإو
لعفبتاحسملمعبتاحساملامايقءانثأ
ةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغةيلمعءارجإ
نإف،Rainsenseرطملارعشتسملمعل
لمعلايفرمتستفوستاحساملاكلت
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصتىتح

رطملاساسح

رطملارعشتسمةزيمرفوتةلاحيف
Rainsenseفشتكيسف،ةزيملاليغشتعم

زكرملانمبرقلابدوجوملارعشتسملا
ىلعهايملارادقميمامألاجاجزلليولعلا
تارمددعيفمكحتيويمامألاجاجزلا
ىوتسمبسحىلعيمامألاجاجزلاحسم
.يلاحلاةيساسحلا
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نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
ىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسي

AUTO)ةحسامعارذكرح:)يكيتاموتوألا
فلبمقمث.AUTOىلإيمامألاجاجزلا
طبضتيكلةحساملاعارذيفةضبقلا
.ةيساسحلا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا
ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.

.ةبوطرلادضةيساسحلا
جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.

ةيصاخليطعتلAUTOعضولا
Rainsense)رطملاراعشتسا(.

فاقيإوأرطملاساسحةزيمليغشتل
Rain"عجار،اهليغشت Sense Wipers"

Vehicle>)تادادعإلا(Settingsنمض
Comfort>)ةبكرملا( and Convenience

>)ةمءالملاوةحارلا(
Rain Sense Wipers)تاحسام

.)رطملاسسحت
ةحساملاعارذةعومجمةيامح

عارذكرح،ًايكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
.OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلاةحسام
جاجزلاتاحسامليطعتكلذىلعبترتي
.رطملاراعشتساةزيمبةدوزملايمامألا
يفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
ةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(Nعضو
تاحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يمامألاجاجزلاةدعاقدنعًايكيتاموتوأ
عضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
Nعضويفلقنلاحبصيالامدنعيعيبطلا
.ةبكرملاةعرسدادزتوأ)يعيبط(

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
عمعارذلاعفدا،ليسغلاتارودنمديزمل
.رارمتسالا
اذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
وأًايلكاًحوتفمةعتمألاقودنصبابناك
اًحوتفمةعتمألاقودنصبابناكاذإ.ًايئزج
دوعتسف،ةيفلخلاتاحساملاليغشتءانثأ
.فقوتتمثنكرلاعضوىلإةحساملا
يفاًقحال"ةيفلخلااريماكلاةلساغ"رظنا
.مسقلااذه
ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

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

Auto Wipe in Reverse Gear)يلآحسم
)يسكعلالقانلايف

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةحساملالمعتفوسف،فاقيإعضو
امدنعةرمتسمةروصبًايكيتاموتوأةيفلخلا
)عوجر(Rعضويفةكرحلالقاننوكي
تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو
ناكاذإ.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسم
عضويفةيفلخلاةحساملاليغشترصنع
Rعضويفةكرحلالقانو،ليغشتلافاقيإ
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو)عوجر(
ةحساملالمعتفوس،INTحسمتايلمعب
.INTحسمتايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلا

.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
Auto"عجار Wipe in Reverse Gear
")يسكعلالقانلايفيلآحسم(

>)تادادعإلا(Settingsنمض
Vehicle)ةبكرملا(<

Comfort and Convenience
>)ةمءالملاوةحارلا(

Auto Wipe in Reverse Gear
.)يسكعلالقانلايفيلآحسم(

جاجزلالسغلئاسنازخمادختسامتي
ةذفانلاويمامألاجاجزلانملكليمامألا
.ترفوتاذإ،ةيفلخلاةآرملااريماكوةيفلخلا
صحفا.٣٣/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار
نميأناكاذإنازخلايفلئاسلاىوتسم
ماظنلئاسعجار.لمعياللسغلايماظن
.٣٣٣/لسغلا

ةيفلخلااريماكلاةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
دوعت.ةيفلخلااريماكلاتاسدعىلعلسغلا
عجار.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا
.٣٣/ةيفلخلااريماكلاةآرم
اًضيأةيفلخلااريماكلاةلساغطيشنتيدؤي
.ةيفلخلاةذفانلافيظنتىلإ

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
ةلصوبلالبقتستو.تادادعلاةعومجم

يئاوهنمىرخألاتامولعملاوهيجوتلا
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
ًايكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
ةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
.ةيناث

ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"عجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٩٠/تادادعإلاناونعلاتحت
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ءابرهكلاذفانم

رشابمرايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم

تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
لثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإفدهب
.MP3لغشموأ،يويلخلافتاهلا

ليغشتلنيسبقمىلعةبكرملايوتحتو
:تاقحلملا
بيجيفيزكرملالوسنوكلالفسأ.

ةطيرخلا
لوسنوك(يزكرملالوسنوكلالخاد.

)طقفةيداعلاةيضرألا

ةيداعلاةيضرألالوسنوك

ديربتلاةيضرألوسنوك

يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدعةلاح
تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
:يليامك
دنعتاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي.

نوكيامدنعوأةرايسلاليغشتءدب
متيىتحوأتاقحلملاعضويفلاعشإلا
نمقئاقد١٠لالخقئاسلابابحتف
ةقاطعجار.ةرايسلاليغشتفاقيإ
.٢٢٧/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملا

هيبنت
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعي
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاةزهجألا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألا
.ريبمأ١٥هردقو

ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاليغشتسباقمعمةقفاوتم
ةبكرملاىلعدئازلاليمحتلاىلإكلذيدؤي
كانهتناكاذإ.ةيئابرهكلاتارهصملاوأ
.ليكولاعجارف،ةلكشم
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.زاهجلا

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ
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رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

رايتليغشتيسبقمىلعةبكرملايوتحت
.كلذبةزهجمتناكاذإ،بوانتم
ةيفلخلانيزختلاةريجحةقطنم.
يزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلا.

دمجم/ةجالثب

يسايق

متي،ليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنع
متي.تلوف٢٢٠/٢٣٠ذفنملةقاطلانيكمت
اهنيكمتدنعتلوف٢٢٠دهجبةقاطلاديوزت
.ذفنملااذهبةيئابرهكلاتادعملاليصوتمتيو
عمدحاوليغشتسبقممادختسانكمي
طاو٤٠٠كلهتستيتلاةيئابرهكلاةدعملا
.ىصقأدحب
زواجتتالةلصتملاةزهجألاعيمجنأنمدكأت

.طاو٤٠٠

دجويرشؤمءوضءيضيةقاطلانيكمتدنع
يفأطخيأفاشتكامتيالوجرخملاىلع
امدنعةقاطلاسبقملارفوينل.ماظنلا
وأليغشتلافاقيإعضويفلاعشإلانوكي
ال.سبقملابلماكلابسباقلاليصوتمتيمل
اذإ.كرحملاليغشتءدبءانثأجرخملالمعي
،USBذفنمبلمعيثبزاهجمادختسامت
.ةقاطللUSBذفنممادختساحرتقملانمف
.١٥٩/USBذفنمعجار

ريغةقاطردصمىلإةجاحكانهناكاذإ
ماظنليطعتبمقف،ةدايقلاءانثأعطقتم
طغضلابيئاقلتلاكرحملاليغشت/فاقيإ
عجار.يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفمىلع
.٢٢٦/ماظنلافاقيإ/ءدب

٤٠٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
.رشؤملاحابصمضمويسو
ءاطغبةقاطليغشتسبقممدختستال
.فلاتوأدوقفم
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو
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اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.

مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
نوكتف،ةنّكمموةزهجمةرايسلاتناكاذإ
لوسنوكلايفيكلسالنحشبةدوزم
ةردقبماظنلالمعي.نيزختلاةلسليزكرملا

يكذفتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥
ماظنلاةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاو
ريبمأ٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسي
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(
.قفاوتملا

ريذحت}

يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ّةيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
ةقاطنوكتنأبجيوأ،تاقحلملاعضويف
ةلاحيف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
يكلساللانحشلاةزيمريشتالدق.طيشنت
نوكتامدنعنحشلاىلإحيحصلكشب

ةملاكمءانثأيفوأRAPعضويفةرايسلا
ضرعنوكيامدنعوأثوتولبلاربعةيفتاه
Appleلثم(فتاهلا CarPlay/

Android Auto(ةقاطعجار.اًطشن
.٢٢٧/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبُمق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
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دق.نحشلابيجنمماسجألاةفاكلزأ.٢
دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤
ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
نحاشلاىلعيكذفتاهعضومتاذإ.٥

ىلإهنوللّوحتوأ]زمرأفطناو
ّةيأويكذلافتاهلاةلازإبُمق،رفصألا
رِدأ.بيجلايفةدوجومىرخأءايشأ
رظتناوةجرد١٨٠ةبسنبيكذلافتاهلا
ىلعهتاذاحم/هعضولبقٍناوثعضب
.ديدجنمبيجلا

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
يفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
نودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملاجذامنلا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش،ليدعت

دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١
رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٠

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

تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةهباشتملاةيليللاةيؤرلاوززعملاعقاولاوةحالملاوةضورعملاةيسايقلاسايقلاةزهجأةعومجم

١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.١
١١٣/دوقولاسايقم.٢
١١٢/ةعرسلادادع.٣
١١٣/كرحملانارودةعرسسايقم.٤

نيوكتلاةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم

.ضورعملاعاطقلالكشريغتيدق
:ديدحتللةلباقضرعقرطثالثكانه
ىلعتامولعملاقطانمضرعي:سايقملا
.ةعرسلادادعنيمي
.ةحالملاةطيرخضرعت:ةطيرخلا
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ةيؤرضرعتف،ةزهجمتناكاذإ:ARاريماك
.ةرايسلامامأاريماكلا
ضرعتف،ةزهجمتناكاذإ:ةيليللاةيؤرلا
.تادادعلاةعومجمىلعةيليللاةيؤرلااريماك
.٢٨٦/ةيليللاةيؤرلاماظنعجار

ىلعbسملا،ةعومجملانيوكترييغتل
راسيىلعسمللابلمعتيتلاةشاشلا

نمبولطملارايخلاددح.تادادعلاةعومجم
.ةمئاقلا
ةعومجملاطيطخترايتخااًضيأنكمي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشمادختساب
.١٩٠/تادادعإلا

ةيسمللاةشاشلاضرعةدحو

ةعومجمراسيىلعةيسملةشاشكانه
:يلياملاهمدختسا.تادادعلا

ةلحرلاتامولعم

ريفوتلاطسوتموةفاسملاضرعلaسملا
.ةيلاحلاةلحرلايفدوقولاكالهتسايف
قيرطنعىرخألاةلحرلاتامولعمضرع
ةشاشلاىلعراسيللوأنيميللاًعيرسريرمتلا
.ةيسمللا

نييعتةداعإلaرارمتسالاعمسملا
.ةيلاحلاةلحرلا
تادادعلاةعومجمطيطخت

ةعومجمتاطيطختضرعلbسملا
.اهديدحتوةحاتملاتادادعلا
ةيولعلاةشاشلا

ةشاشلاعوطسعافتراديدحتلHUDسملا
.ةيولعلا
)AR(ززعملاعقاولااريماك

سملا،ةحالملاءانثأيفو،ةزهجمتناكاذإ
iهيجوتاذهضرعي.ززعملاعقاولاءدبل
تاموسركةمداقلاتافطعنملاوراسملا
رهظتيتلاةيمامألااريماكلاةروصىلعأ
نكيملاذإ.تادادعلاةعومجمةشاشىلع
ةروصضرعمتيسف،ةطشنةحالمكانه
.ةحالملاتابكارتنودباريماكلا
ةيليللاةيؤرلا

ةدحديدحتلcسملا،ةزهجمتناكاذإ
.ةيليللاةيؤرلاماظنعوطسو

Speed Information)تامولعم
)ةعرسلا

تارايخلاليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشمادختسابةيلاتلا
.١٩٠/تادادعإلاعجار

يمقرلاةعرسلادادع

كرحتةعرسىدمةعرسلادادعضرعي
km/hةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
mphةعاسلايفليملابوأ)ةعاس/مك(
دادعطبضةداعإنكميال.)ةعاس/ليم(
.ةعرسلا

Speed Sign"ةعرسلاةمالع"

نميتأتيتلا،تامالعلاتامولعمضرعل
ةحالملاماظنيفقيرطلاتانايبةدعاق
هذهترفوتاذإ،ةرايسلايفدوجوملا
ةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس.ةزيملا
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكامدع
.اًرفاوتم

Speed Warning)ةعرسلاريذحت(

سايقملالخادةدئازلاةعرسلاةقطنمرهظت
ةعرسلادادعيف.رمحألانوللابيرظانتلا
.رمحألانوللابيمقرلامقرلارهظي،يمقرلا

ةعرسلادادع
ةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22
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نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

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

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
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

كرحملاتيزطغضسايقم

ىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
دنع)kPa(لاكسابوليكلابطغضلا
.كرحملاليغشت
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
ضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا

ةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجميف
ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلعةيمقر
.ىرسيلا
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ةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
ةجردوةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملا
.تيزلاةجوزلودربملالئاسةرارح
تيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
تاجايتحالاًقفوتيزلاةخضميفكرحملا
ريغتلةعرسبتيزلاطغضريغتيدق.كرحملا
اًرمأدعياذهو.ةلومحلاوأكرحملاةعرس
وأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ.ًايعيبط
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ
)DIC(جراختيزلاطغضنأنمريذحتلل
كرحملاصحفاف،ليغشتلليداعلاقاطنلا
.نكميامعرسأب
.٣٢٣/كرحملاتيزعجار

هيبنت
تيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
ىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإكرحملا
كرحملاتيزىوتسمضافخناعمةدايقلا
نامضيطغينلو.اًضيأكرحملافلت
صحفيغبني.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاىوتسم
ناكاذإنكلو،رمألامزلاذإتيزلافضأ
لازالوليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسم
ةنايصىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغض
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملا
.كرحملاتيز

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم
.ةبكرملاكرحمةرارحةجردسيقي
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
ضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا

ةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجميف
ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلعةيمقر
.ىرسيلا
ليغشتلافورظلظيفةدايقلاءانثأ
ةقطنملاىلإةربإلاتكرحتاذإ،ةيداعلا
.ةنوخسلاديدشكرحملانوكي،ءارمحلا
ةبكرملافقوأوقيرطلابناجىلعفقوت
برقأيفكرحملاليغشتفقوأو
.نكممتقو

ةكرحلالقانةرارحةجردسايقم

ةكرحلالقانةرارحةجردسايقمحضوي
تناكاذإ.ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
وأ/وءارمحلاةقطنملايفسايقملاةءارق
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ
)DIC(،نمققحتلاوةبكرملافاقيإبجيف
ضافخناوهةلمتحملابابسألادحأو.ببسلا
.ةكرحلالقانيفلئاسلاىوتسم
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
ضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا

ةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجميف
ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلعةيمقر
.ىرسيلا
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هيبنت
ةنوخسلاةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
الإوةكرحلالقنلئاسلةطرفملا
يدؤيدقو.فلتللةكرحلالقانضرعتيسف
الةفلكتلاةظهابحالصإتايلمعىلإاذه
.نامضلااهيطغي

رتيمتلوفلاسايقم

ريشي،ليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلإرتيمتلوفلاسايقم
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
ضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا

ةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجميف
ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلعةيمقر
.ىرسيلا

سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
وأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
تناكاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.سكعلا
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعتةبكرملا
عجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
نكميو.١١٧/نحشلاماظنحابصم
ةءارقاًضيأيطعينأرتيمتلوفلاسايقمل
كالهتسايفداصتقالاعضوليغشتدنعلقأ
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.دوقولا
ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
كرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيف
نمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظناهسفن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلاماظنلحمست
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
،ةبكرملاةدايقبجيناكاذإو.يداعلا
ويدارلالثم،تاقحلملاةفاكفاقيإيغبنيف
.ءاوهلافييكتزاهجو
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

قئاسللنامألامازحبريكذتحابصمدجوي
ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملاىلع
.هيفرتلاوتامولعملا

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

نامألامازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم

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

ثلاثلاويناثلافصلانامأمازحريكذتءوض

مازحلريكذتءاوضأىلعةرايسلايوتحتدق
.ثلاثلاويناثلافصلانامأ

هذهءيضت،ةرايسلاليغشتمتيامدنع
نييفلخلاباكرلاريكذتلتباثلكشبءاوضألا
ءوضلكلظيدقمث.نامألامازحطبرب
اذإهيبنتتوصلمعيدقو،اًضماووأًاتباث
وأطوبرمريغيفلخلابكارلامازحلظ
.ةرايسلاكرحتتامدنع،طوبرمريغحبصأ
.طوبرمريغدعقملامازحنأىلإXريشي
.نامألامازحطبرىلإرايتخالاةمالعريشت
ةيفلخلابكارلانامأةمزحأعيمجتناكاذإ
الوهيبنتلاتوصليغشتمتينلف،ةطوبرم
.ءاوضألا
ريكذتءاوضألوحتامولعمىلعلوصحلل
ءوض"عجار،يمامألادعقملانامأمازح
ءوض"و"قئاسلادعقمنامأمازحريكذت
"يمامألابكارلادعقمنامأمازحريكذت
.اًقبسمةجردملا
يفلخلابكارلاريكذتحابصمضمويدق
هيبنتلاتوصردصيدقامكنامألامازحطبرب
لثمدعقملاىلعامءيشعضومتاذإ
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأةبيقح
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك

،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
هنإ.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
لفسأ،ةيزكرملاةعومجملايفدوجوم
صحفنمضتي.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
ةداسولا)تارعشتسم(رعشتسمماظنلا
تادادشلاوباكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلا
كالسألاوةيئاوهلاةداسولاتادحوو
.صيخشتلاةدحوومداصتلاراعشتساو
ةداسولاماظنلوحتامولعملانمديزمل
.٦٤/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار،ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع
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ريذحت}

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٧٠/بكارلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
)ليغشتلافاقيإ(OFFزمرلاءيضيامدنع
،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
ماقدقبكارلاراعشتساماظننأينعياذهف
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
.يجراخلايمامألابكارلل
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
دادعتساحابصمناكاذإوأ،قالطإلا
كانهنوكتدقف،ًءاضمةيئاوهلاةداسولا
راعشتساماظنوأحيباصملابقلعتتةلكشم
ةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار.بكارلا
.روفلاىلع

ريذحت}

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

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١١٦
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نحشلاماظنحابصم

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملاليغشت
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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
هنإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
لفسأ،ةيزكرملاةعومجملايفدوجوم
اذهءاضأاذإ.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
ليلداذهف،كرحملاليغشتءانثأحابصملا
ءارجإرمألامزلتسيدقولطعفاشتكاىلع
لمعتنأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخ
نوكيامدنعلمعلاىلعةلالدللةءاضإلا
Serviceيفلاعشإلا Mode)عضو
.٢٢٣/لاعشإلاعاضوأعجار.)ةمدخلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت
قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
ةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذه
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/
Maintenance

.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٣١٧/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار

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

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

ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
بلطتيس.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
نملقألاىلعاًدحاودوقونازخرمألا
عجار.حابصملاءافطإلبسانملادوقولا
.٢٩٤/هبىصوملادوقولا

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
عجار.٣١٥/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
.ةدعاسمىلإةجاحلادنعليكولا
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Service Mode)ةمدخلاعضو(.

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

لمارفلاماظنريذحتحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ينعياذهفًائيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
صحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشمدوجو
اذهءيضيدق.روفلاىلعلمارفلاماظن
.اًضفخنملمارفلالئاسناكاذإءوضلا
.٣٣٥/لمارفلاتيزعجار
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نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
.ةيئابرهكلالمارفلازيزعتهيدللمارفلاماظن
امدنعةدودحمةرايسلاةعرسنوكتدق
دقف.لمارفلاماظنريذحتحابصمءيضي
دقوألمارفلاةساودعفدبعصلانمنوكي
نأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقانوكت
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
لقنعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٣٨٢/ةلطعمةبكرم

ريذحت}

لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
لمارفلاماظنلمعيالامبرف،ًءاضم
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحصةقيرطب
ماظنبصاخلاريذحتلاحابصمةءاضإ
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلا
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

)ةيئابرهكلانكرلا

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
،ةدايقلاءانثأرهظوأءوضلااذهرمتسااذإ
ةيئابرهكلانكرلالمارفيفةلكشمكانهف
)EPB(.يفليكولاىلإةرايسلابهجوت
لمارفىلإةفاضإلاب.نكممتقوبرقأ
نامألافئاظوءادأروهدتيدقف،نكرلا
نكرلالمارفنمديفتستيتلاىرخألا
ةلاسراًضيأرهظتدق.)EPB(ةيئابرهكلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
.٢٤١/يئابرهكلانكرلالمارفعجار
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ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغنالل

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
دوجومهنإ.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا

ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملايف
لمعافئضيملاذإو.هيفرتلاوتامولعملا
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
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
.١١٩/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

يعابرلاعفدلاحابصم

ىرخألاعاضوألاهيبش،ضورعميئاقلتلاعضولا

عبرأبعفدلاماظنضرعي،ةزهجمتناكاذإ
ضرعيس.ةبكرملاهيفيذلاعضولاتالجع
AUTOو4HIو2WD:عضولكءوضلا
Nو4LOW؛)لقنلاقيدانصعيمج(
.)طقفةعرسلايئانثلقنلاقودنص(
ةكرحكانهنوكتامدنعءوضلاضمويس
نوكيس،ةكرحلالامتكادرجمب.مدقتلاديق
.ًاتباثءوضلا
دقف،ينامرهكلانوللاىلإءوضلالوحتاذإ
عبرأبعفدلاماظنعملطعكانهنوكي
.ليكولاعمرمألاعجار.تالجع
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايقعجار
.٢٣٦/تالجع

يئاقلتلافاقيإلاءوض
)AVH(ةبكرملل

AVHماظنتبثيامدنعحابصملااذهءيضي
يئاقلتلافاقيإلاعجار.ةيلاعفبةبكرملا
.٢٤٣/)AVH(ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

دعاسمحابصمضرعيدقف،هزيهجتمتاذإ
:ةيلاتلاناولألاةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ىلعظافحلادعاسمليطعتمت:أفطم.

.ةيرورملاةراحلا
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.ةبكرملاليغشتءدبدنعرهظي:ضيبأ.

دعاسمنأىلإتباثلاضيبألاءوضلاريشي
زهاجريغةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسملل
ظافحلادعاسمليغشتدنعرهظي:رضخأ.

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

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

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

يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
)AEB(ئراوطلاتالاح

ليغشتفاقيإدنعرشؤملااذهضرعمتي
ةلمرفوأ)AEB(ةيئاقلتلائراوطلاةلمرف
.)FPB(ةيمامألاةاشملا

مدعةلاحيفاًضيأرشؤملااذهرهظيس
فورظوألطعببسبFPBوأAEBرفوت
يمامألاجاجزلاناكاذإوأسقطلا
.فيظنريغ
/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار

٢٨٣.

/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
٢٨٤.

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٨٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأدوجو
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٨٤.
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رجلاليغشتفاقيإحابصم

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

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتينلف،)TCS(ّرجلايف
كلذناكاذإّالإعراستلاءانثأتالجعلا
ةعومجمةيامحيفةدعاسمللًايرورض
ةدايقلاطبضاف.ررضّيأنمةكرحلا
.كلذلًاقبط

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
دوجومهنإ.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا

ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملايف
لمعافئضيملاذإو.هيفرتلاوتامولعملا
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
ماظنليغشتفاقيإمتاذإو.تابثلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا،
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيسف
ماظنليغشتفاقيإوليغشتل.)TCS(رجلا

ESC،مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلا

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

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
،ضمويالهنكلواًءاضمحابصملاناكاذإ
ماظنامبروTCSماظننأينعياذهف

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

/وTCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.StabiliTrak/ESCماظنوأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلا
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ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحم

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

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

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملاةرارح

،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٣٣٢/ةطرفم

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

عضوديدحتدنعحابصملااذهئيضي
.ةيضرألاسيراضت

قرطلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.ةرعولا

عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.رجلا/بحسلا

.Vعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
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عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.يبصاخلا

٢٤٦.

اياوزلايعابريئاوهقيلعتءوض

يئاوهلاقيلعتلاعفردنعحابصملااذهئضي
.يضرأصولخعافترإىصقأل

يئاوهلاقيلعتلاعفردنعحابصملااذهئضي
.يضرأصولخعافترإةدايزل

امدنعرضخألانوللابحابصملااذهرهظي
.ىلعأعافتراىلإةرايسلاريغتت

قيلعتلاضفخدنعحابصملااذهئضي
نمجورخلاولوخدلاةلوهسليئاوهلا
.ةرايسلا

ةرايسلاضفخنتامدنعءوضلااذهءيضي
.بوكرلاعافترايف
ةرايسلاريغتتامدنعرضخألانوللابرهظي
.ضفخنمعافتراىلإ

قيلعتلانوكيامدنعءوضلااذهءيضي
Service(يفيئاوهلا Mode(عضو
Alignment(وأةمدخلا Mode(عضو
.ةاذاحملا
/اياوزلايعابريئاوهقيلعتماظنعجار

٢٥٠.

تاراطإلاطغضحابصم

ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمتناكاذإ
اذهءيضيف،)TPMS(تاراطإلايف
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملا
ةعومجملايفدوجومهنإ.ةرايسلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشلفسأ،ةيزكرملا
طغضلوحتامولعملاعيمجمدقتو
ةرارحوطغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلا
.تاراطإلا
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مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٣٥٥/تاراطإلاطغضعجار

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

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

كرحملاتيزطغضحابصم

هيبنت
ضافخناعمةبكرملاةدايقيدؤتدق
كرحملافلتىلإكرحملاتيزطغض
.تاحالصإلاةبكرملانامضيطغينلو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

تيزطغضحابصمةءاضإةلاحيف
:ةدايقلاءانثأيفكرحملا

فقوأونمآناكميففقوت.١
.كرحملاليغشت

تيزعجار.تيزلاىوتسمصحفا.٢
.٣٢٣/كرحملا

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
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نامألاحابصم

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

٢٩.

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا
/١٤١.

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٣٨.

Adaptive Forward
Lighting (AFL) Light

)ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألاحابصم(

ءدبدنعةزيجوةرتفلءوضلاءيضيدق
رييغتثودحىلإةراشإللةرايسلاليغشت
ةكرحرايتخاوىرسيلارورملاةكرحيف
ليغشتلاةرودءانثأيفىنميلارورملا
.ةريخألا

نيبماظنلالقتنيامدنعءوضلااذهضموي
.ىنميلارورملاةكرحوىرسيلارورملاةكرح
ماظنبةلكشمدوجودنعًاتباثءوضلالظي
.)AFL(ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألا

/)AFL(ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألاعجار
١٤٣.

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٣٨.

ةعرسلاتبثمحابصم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٨

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
نوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
اًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ليغشتلاعضويفو
.٢٥٢/ةعرسلاتبثمعجار

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
امدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
دنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاجنوكي
.اًطشنهنوكوACCطبض
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
.٢٥٥/)مدقتم(

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
ةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجميف
.ةبكرملاةمظنأنمديدعلا
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمميسقتمتي
)DIC(ةيسيئرقطانمثالثىلإ:
ةيسملةشاشضرعةدحو:مكحتلاةحول
.تادادعلاةعومجمراسيىلع
ةعومجمىلعضرعت:ىرسيلاةقطنملا
.ةعرسلادادعراسيىلعتادادعلا
ةعومجمىلعضرعت:ىنميلاةقطنملا
.ةعرسلادادعنيميىلعتادادعلا

yوأz:ىلإريرمتللةركبلامدختسا
.يلاتلاوأقباسلاديدحتلا

V:وأةمئاقحتفلةركبلاىلعطغضا
رارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنعديدحت
.ضرعلاتادحوضعبنييعتةداعإل

تامولعمزكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلا

زكرميفاهضرعديرتيتلاتامولعملاددح
تادادعإلاةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
ةعومجملايفضرعلاديدحتقيرطنعوأ

ةشاشىلعةرايسلاتامولعميف
١٩٠/تادادعإلاعجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٣١/ةبكرملاتامولعموأ
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)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

ضرعلاتادحولكبةمئاقيلياميف
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةنكمملا
تاشاشضعبرفوتتالدق.اهعقاومو
.تابكرملاضعبيفتامولعملا
مكحتلاةحول

يفداصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
رتموليكلابءاوس،ًايلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملاوأ
ةشاشلاسملا،ةيلاحلاةلحرلانييعتةداعإل
دادعضرعدنعرارمتسالاعمةيسمللا
.ةلحرلاةفاسم
ةشاشلاضرعت

Average Fuel Economy)طسوتم
طسوتملا)دوقولاكالهتسايفداصتقالا
رتموليك١٠٠لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلا
/ليم(نولاغلكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(
ددعلاىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ
/ليم(مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملا
ةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ
ىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.اذه
ةبكرمللًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقا
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
دوقولاكالهتساطسوتمطبضةداعإنكمي
سملقيرطنعتافاسملادادععم
ضرعدنعرارمتسالاعمةيسمللاةشاشلا
.ةلحرلاةفاسمدادع

ىرسيلاةقطنملا

خيراتلاتامولعمضرعت:خيراتلا/تقولا
.ةيلاحلاتقولاو
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
ةشاشيفطبضلاةداعإسملقيرطنع
.ةرايسلاتامولعم
ًاليلدلثمياًسايقمضرعي:ةءافكلاسايقم
.ةلاعفةقيرطبةدايقلل
ءارضخةركلكشيفةلاعفلاةدايقلارهظت
ريغةدايقلارهظت.سايقملاطسويف
زكرمىلعأءارفصةركلكشيفةلاعفلا
لكشيفةديدشلاةلمرفلارهظت.سايقملا
.سايقملازكرملفسأءارفصةرك

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعأدباسملا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةريصقةدملفقوتسملا،تقؤملافاقيإل
تقؤملاوةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنع
ىلإتقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديق
نييعتلاةداعإرارمتسالاعمسملا،رفص
.ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنع

ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
ةدوزملاتابكرملايف:ةروطقملالمارف
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنب
لمارفةشاشرهظت،)ITBC(ةجمدملا
تامولعمزكرميفةروطقملا
.)DIC(قئاسلا

TRAILERةشاشنيبت GAIN)ةردق
اذه.ةروطقملاةردقدادعإ)ةروطقملا
امإ١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمهليدعتنكميدادعإلا
.ةلصفنموأةلصتمةروطقمب
TRAILERةشاشنيبت OUTPUT
ءابرهكلاتاجرخم)ةروطقملاتاجرخم(
ليصوتهيفمتيتقويأيفةروطقملل
ضرعمتي.ةيئابرهكلمارفبةروطقم
.يطيرشينايبمسرةئيهىلعتاجرخملا
جْرخلاةشاشيفةطقنمطوطخرهظتدق
.ةروطقملالصومتيملاذإ
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
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رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٣٢٣/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٩٣/ةنايصلالودجعجار

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
رمعةشاشنييعتةداعإبمقتال.ًايئاقلت
رخآتقويأيفمٰظنمريغلكشبتيزلا
.تيزلارييغتهيفمتييذلاتقولافالخب
متيىتحةقدبهطبضةداعإنكميالثيح
نييعتةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغت
ةداعإسملا،كرحملاتيزرمعماظن
عجار.ةرايسلاتامولعمةشاشيفطبضلا
.٣٢٥/كرحملاتيزرمعماظن

ضرعت:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالالوحتامولعم
.طسوتملاويلاحلا

Oil Pressure)ضرعي:)تيزلاطغض
)kPa(لاكسابوليكلابكرحملاتيزطغض
.)psi(ةعبرملاةصوبلاىلعلطرلابوأ

ددعلاضرعل:كرحملاليغشتتاعاس
.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرعت:)ديربتلالئاس
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلابديربتلا
.)F°(ةيتياهنرهفلا

ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ)C°(ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.)F°(تياهنرهفةجردب

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
كرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحو
ءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأينعي
ضرعمتيس.ًايقبتملازاليلاحلا
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانبلئاسرلا
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE
،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٣٢٧/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

رمعلاكلذضرعي:لمارفلاةناطبرمع
ةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملايريدقتلا
ىلعاًءانبلئاسرلاضرعمتيس.ةيفلخلاو
دعأ.ماظنلاةلاحولمارفلاةناطبلكآت

دعبلمارفلاةناطبرمعضرعنييعت
رمعماظنعجار.لمارفلاتاناطبلادبتسا
.٣٣٥/لمارفلاةناطب

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا

psi)ناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلا
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٣٥٧/تاراطإلاطغض
.٣٥٨/تاراطإلاطغض

Off)ةيأضرعمدعحيتت:)ليغشتلافاقيإ
تامولعمضرعقطانميفتامولعم
.ةعومجملا
ىنميلاةقطنملا

ليغشتضرعت:نآلاتوصلاليغشت
.طشنلاتوصلا
نمةعونتمةعومجمضرعت:ةحالملا
.ةحالملاتامولعم
توصلاتامولعمضرعت:ةحالملاوتوصلا
.اًعمةحالملاو

Off)ةيأضرعمدعحيتت:)ليغشتلافاقيإ
تامولعمضرعقطانميفتامولعم
.ةعومجملا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

١٣١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةبكرملاتامولعم
ةرايسلاتامولعمتازيمعيمجيلياميف
.ةنكمملا
،ةرايسلاتامولعمةمئاقىلإلوصولل
ةددعتممكحتلاةدحويفTىلعطغضا
ةمئاقنمTسملاوأ)MFC(فئاظولا
ىلعةضورعملاةيسيئرلاةحفصلاتانوقيأ
تامولعملاةشاشنمرسيألابناجلا
.هيفرتلاو
٣ةرايسلاتامولعمقيبطتضرعيس
.ةحفصلكلتاقاطب
ًايلاحةضورعملاتاقاطبلاةحفصركذتمتي
.ةريخألالاعشإلاةرودنم
:ةيلاتلاتاقاطبلاىلعةمئاقلايوتحتدق
تاراعشإلا.
تيزلارمع.
تاراطإلاطغض.
دوقولاكالهتسايفداصتقالا.
ةعرسلاطسوتم.
.Timer)تقؤم(
لزيدلامداعلئاس.
دوقولاةافصمرمع.
قيرطلانعاًديعب.
كرحملاليغشتتاعاس.
.Battery Voltage)ةيراطبلادهج(

.Oil Pressure)تيزلاطغض(

ةروطقملالمارف.

.Coolant Temperature)ةرارحةجرد
)ديربتلالئاس

ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد.

ءاوهلارتلفرمع.

لمارفلاةناطبرمع.

تابثلاورجلا.

خيراتلاوتقولا.

ةءافكلاسايقم.

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}

ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
يفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنمعضوم

متي،)HUD(ةيولعةشاشبزيهجتلاةلاحيف
ليغشتلوحتامولعملاضعبضرع
ضرعمتي.يمامألاجاجزلاىلعةبكرملا
ةيولعلاةشاشلاةسدعلالخنمةروصلا

.تاسايقلاةزهجأةحولىلعأبةدوجوملا
ةمدقموحنةهجتمةروصكتامولعملارهظت
.ةرايسلا

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

ةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةءارقميقضرعنكمي.ةددعتمتاغلب
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادع
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
١٩٠/تادادعإلاعجار.تادادعلاةعومجم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٢

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

ضرعتدق،ةبكرملازيهجتةيفيكىلعًءانب
HUD)تامولعمضعب)ةيولعلاةشاشلا

:تاهيبنتلاوأةبكرملالئاسروةيلاتلاةبكرملا
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
قئاسلاةدعاسمتازيم.
ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا

ةشاشلاىلعHUDيفمكحتلارصنعدجوي
رفوتت.تادادعلاةعومجمراسيىلعةيسمللا
ةشاشىلعاًضيأHUDيفمكحتلارصانع
.١٩٠/تادادعإلاعجار.هيفرتلاوتامولعملا

:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل
.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
ىلعةيسمللاةشاشلايفHUDسملا.٣

.تادادعلاةعومجمراسي
عافترالللفسأوىلعأتانوقيألاسملا.٤

.HUDطبضلعوطسلاو

عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
طبضا.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ
.ةجاحلابسح

ةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
سمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبتًاتقؤم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلاىلع
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص
)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةدوجوملاةزيملاهذهنإف،ةزهجمتناكاذإ
ةشاشلHUDتارايخةمئاقنمض
ةيوازطبضبحمستهيفرتلاوتامولعملا
.١٩٠/تادادعإلاعجار.HUDةروص

ىلعطغضا:ةيولعلاةشاشلاريودت
ةيوازطبضلريودتلللفسأوىلعأتانوقيألا
ىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق.HUDةشاش
.)نكرلا(Pعضولايف
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ةعرسلادحطمنطبض

دحطمنرييغتنكمي،رفاوتلاةلاحيف
ةمالعوأةعرسلادحطيرشىلإةعرسلا
)تارايخلا(Optionsةمئاقنمةعرسلادح
ةركبلاىلعطغضا.تادادعلاةعومجميف
طمنرييغتلةعرسلادحطمنزييمتءانثأ
.هليغشتفاقيإوأةعرسلاةمالع
ةيولعلاةشاشلارظانم

ةءارقضرعيعضولااذه:ةعرسلاضرع
،ةيرتملاوةيزيلجنإلاتادحولابةعرسلادادع
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلادحو
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

اذهضرعي:ةطشنلانامألاضرعةقيرط
بناجىلإةعرسلاضرعةقيرطعضولا
ىلعقئاسلاةدعاسمليطيطختلامسرلا
قئاسلاةدعاسمتاموسررهظت.راسيلا
،مامألايفةبكرملاو،كبةصاخلاةبكرملا
ةراحةلاحتامولعمو،ةوجفلاديدحتو
ةدعاسمتاموسرىلإةفاضإلاب.ريسلا
تاراشتساتارشؤمضرعمتيس،قئاسلا
.ةروطقملاحجرأتتارشؤموةاشملا

ةقيرطضرعيعضولااذه:ةحالملاضرع
تارشؤملابناجىلإةعرسلاضرع
ةرداغمريذحتومامألايفةبكرملابةصاخلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسم/ةيرورملاةراحلا
تاراشتساو،ةروطقملاحجرأتو،ةيرورملا
ةفاطعناةحالملاتامولعمضرُعت.ةاشملا
ضرعمتي.طشنلاقيرطلاءانثأةفاطعناب
ةحالملاهاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتا
.طشنريغ
ةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
يأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجميف
.ةيولعلاةشاشلارظانمنمرظنم

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
وأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروصحوضو
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففجمث

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا
عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.

.بسانم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤
.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.
.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

ريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ةحيحص

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٣٤٠/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
يتلالئاسرلاحسمنكميال.ةركبلاىلع
كلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإبلطتت
.تاءارجإلا
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.

لئاوسلاتايوتسم.

ةبكرملانامأ.

لمارفلا.

قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.

قئاسلاةدعاسمةمظنأ.

ةعرسلاتبثم.

ةبمللالادبتساوةرانإلا.

لسغلا/حسملاةمظنأ.

ذفاونلاوباوبألا.

نامألاةمزحأ.

ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.

ةكرحلالقانوكرحملا.

تاراطإلاطغض.

ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر

هابتنالاعمةدايقلاعراستضافخنا

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسادنع

ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.نيتقيقدةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ

ةبكرملاةعرسلئاسر

يفليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلا

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

.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف
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دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح
لاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
اهمادختسامتيىصقأدحبدعبنعمكحتلل
بآرملابابحتفةزهجألثمةزهجأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةزهجألاونمألاةمظنأو
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملاب
نكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسانكمي

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتلاحيفو،تقولل
ةفاكأرقا.ةيادبلانمءارجإلاةداعإّنيعتيس
يملاعلاماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذه

لضفألانمنوكيدقو.دعبنعمكحتلل
كعمرخآصخشةدعاسمىلعلوصحلا
.ةجمربلاةيلمعءانثأ

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

يملاعلاماظنلارارزأدحأررحوطغضا.٢
.هتجمربمتتلةثالثلادعبنعمكحتلل
زاهجرزىلعرارمتسالاعمطغضا
رزررحتال.ديلابلومحملالاسرإلا
ريغتيىتحديلابلومحملالاسرإلازاهج
ىلإءيطبضيمونمرشؤملاءوض
ررحمث.رمتسمءوضوأعيرسضيمو
.ديلابلومحملالاسرإلازاهج
تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
تاراشإ"يفروكذملاءارجإلامادختساو
"تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلا
.مسقلااذهيفًاقحالحضوملا
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ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملًاثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم

ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
ةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيناثلا
سمخةدملًاثيدحهتجمربتمتيذلا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.ناوث
ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم

يفرمتساف،جارجلابابكرحتيملاذإ.
.٦-٤تاوطخلاةجمرب

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
هنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةّعنصملاةهجلابسح

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

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

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نييّقبتملانيّرزلاةجمربلةيلمعلارّرك.نآلا

صوصخبةدعاسميقلتوأراسفتسالل
www.homelink.com/gmعجار،ةجمربلا
،3515-355-800-1مقرىلعلصتاوأ
جراخنمةدراولاتاملاكمللةبسنلابو
،وكيرتروبوأادنكوأةدحتملاتايالولا
تاملاكملاموسراهيلعقبطنتفوسف
طخلاىلعًءانبفلتختدقيتلاةيلودلا
.لاوجلافتاهلاوأيضرألا

تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ

نيناوقوةباوبلايلغشمضعببلطي
تقولايهتنينأةيدنكلاةيكلساللاتاددرتلا
وألاسرإلاةزهجأتاراشإلصصخملا
نمٍناوثةدعدعبتاراشإلاهذهعطقنت
ةيفاكريغةدملاهذهنوكتدقو.ثبلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاطقتليل
.ةجمربلاءانثأةراشإلا
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلليملاعلا
لكهريرحتولومحملالاسرإلازاهجرز
ماظنلاةطساوبةراشإلالوبقنيحلنيتيناث
ءوضضمويس.دعبنعمكحتلليملاعلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارشؤم
ضيموىلإلوحتيمث،ةيادبلايفءطبب
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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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ةرانإلا١٣٨

ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٣٨..................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

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

١٤٢...............ةيكيتاموتوألا
ةيمامألاءاوضألا

١٤٣.............)AFL(ةيفيكتلا
ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
١٤٤...........ةيمامألاحيباصملا
١٤٤....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٤٥....................ةراحلا
١٤٥............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٤٥..................تاسايقلا
١٤٥............ةيلخادلاحيباصملا
١٤٦...............فقسلاءاوضأ
١٤٦..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٧..........لوخدلادنعةءاضإلا
١٤٧..........جورخلانعةءاضإلا
١٤٧.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٤٨.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٨..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعًاتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاطيشنتءاغلإو
عضولاطيشنتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ

AUTO)يكيتاموتوأ(.
AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا

بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

ءانثتساب،حيباصملاعيمجءيضي:;
.ةيمامألاحيباصملا

حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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١٣٩ ةرانإلا

ءانثأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتيامدنع
ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاليغشتمتيامدنع.لاعشإلا
لظتفوس،ةبكرملافاقيإءانثأةيمامألا
قئاقد١٠لبقةءاضمةيمامألاحيباصملا
نحشدافنعنملًايكيتاموتوأءافطإلانم
حابصملايفمكحتلاحاتفمردأ.ةيراطبلا
ىلإهدعأمثفاقيإلاعضوىلإيسيئرلا
ةيمامألاحيباصملالظتيكليغشتلاعضو
.ةيفاضإقئاقد١٠ةدملةءاضم

IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

ةعومجمىلعbحابصملااذهرهظي
.IntelliBeamماظننيكمتدنعتادادعلا

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
AUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا
.2وأ
IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم
قرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
ءيضتامدنعتادادعلاةعومجمىلع
.يلاعلاءوضلاحيباصم
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفًايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
ىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسي

،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا
/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاسلايفًاليم١٢(ةعاس
ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.

.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف
نوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
ماظنطيشنتل2وأAUTOعضولا

IntelliBeam.ةعومجمحابصمءيضيس
ماظنطيشنتةداعإىلإةراشإللتادادعلا

IntelliBeam.

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك
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ةرانإلا١٤٠
،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.

.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و
ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.

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

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

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

.لالتلاةريثكوأجيراعتلا
حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

يفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظن

ةيسيئرلاحيباصملاماظننإف،هزيهجتمتاذإ
لمعلابيلاعلاحابصمللحمسييفيكتلا
دجوي.ليللايفيسيئرةدايقحابصمك
جاجزلليولعلازكرملانمبرقلابرعشتسم
تارايسلاءاوضأًايئاقلتفشتكييمامألا
ىلعةظفاحملايغبنيو.ةقباسلاوةمداقلا

نعاًديعبيمامألاجاجزلانمةقطنملاكلت
لضفأىلعلوصحلابحمسيىتحةبرتألا
.ماظنللءادأ
LEDعطاقمعيمجليغشتبماظنلاموقي
امدنعيلاعلاءوضللةيمامألاحيباصملل
ةكرحدجوتالوًايفاكمالظلانوكي
.ىرخأرورم

ةعومجمىلعbحابصملااذهرهظي
حيباصملاماظننيكمتدنعتادادعلا
.يفيكتلاةيسيئرلا
يفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظننيكمتوليغشت

،يفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظننيكمتل
فاطعنالاةراشإعارذىلعbطغضا
رصنعنوكيوجراخلابمالظلالحيامدنع
عضولاىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلا

AUTO2وأ.

يفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنمادختسابةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم٢٥(
ءوضلانمةيدرفلاتاعاطقلاىشالتت
،رورملاةلاحلاًقفويسيئرلاحابصملليلاعلا
يلاعلاءوضلانمرداصلاءوضلاعنميامم
وأةمداقلارورملاةكرحيفعوطسلانم
ءوضللعيزوتلضفأيطعياذه.ةقباسلا
.نيرخآلاقرطلايمدختسمراهبإنودب
ديقيفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنلظي
:ةيلاتلافقاوملادحأثودحىتحليغشتلا
.ةءاضمبابضلاحيباصم.
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا
/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاسلايفًاليم١٢(ًابيرقتةعاس
ةيسيئرلاحيباصملاماظنليطعتمتي.

عارذيفدوجوملارزلاةطساوبيفيكتلا
ماظنلاطيشنتةداعإل.فاطعنالاةراشإ
bىلعطغضا،)ةيكذلاةءاضإلا(
نوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
ءوضءيضيس.2وأAUTOعضولا

ةداعإىلإةراشإللتادادعلاةعومجم
.يفيكتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنطيشنت
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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

عافتراليدؤتةقيرطبكتبكرمليمحت.
يفببستيامم،ىلعأللةيمامألااهتفاح
بوصهجتييئوضلاساسحلالعج
فشكلانمهنّكمياليذلارمألا،ىلعألا
حيباصموةيسيئرلاحيباصملانع
.ةرخؤملا
ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.

.لالتلاةريثكوأجيراعتلا
ماظنليطعتلةرورضكانهنوكيدق
يلاعلاءوضلليفيكتلاةيسيئرلاحيباصملا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحتاذإ

حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلا
توصردصيسف،اًحوتفمباوبألادحأناكاذإ
حيباصملاليغشتمتيامدنعريكذتنينر
ةبكرملاوًايودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
مكحتلاحاتفمردأ،نينرلافاقيإلو.ةأفطم
offعضولاىلإيجراخلاحابصملايف
مث،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاوأ)فاقيإ(
قالغإكنكميوأ،ىرخأةرمهليغشتدعأ
AUTOعضولايف.هحتفةداعإوبابلا
ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،)يكيتاموتوأ(
ةئيضملظتوأةبكرملاليغشتفاقيإدرجمب
اذإ(يسيئرلاحابصملاريخأتةرتفءاهتناىتح
.)قئاسلاتامولعمزكرميفكلذنيكمتمت
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
)ةرانإلا(Lighting>)ةبكرم(Vehicleددح
.ةحاتملاتادادعإلاةمئاقضرعل

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلاليغشتل
كوحنهبحساوأىرخأةرمعارذلاعفدا
.هررحمث

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

يطختلاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
ةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
ىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأقئاسل
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
ةئيضمةيسيئرلايلاعلاءوضلاحيباصملظت
.كهاجتايفبوحسمعارذلانأاملاط
يفدوجوملاةيلاعلاةءاضإلارشؤمءيضي

ىلإعوجرللعارذلاررح.تادادعلاةعومجم
.يداعلاليغشتلا

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
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ققحتدنعراهنلاحيباصمماظنليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
ديقراهنلاحيباصمماظننوكيامدنع
نل.طقفراهنلاحيباصمءيضت،ليغشتلا
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضت
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ
.هريرحتبمقمثOىلإةيجراخلا

ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
،ةيفاكةجردبجراخلابمالظلالحيامدنع
ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظنموقي
،يداعلاعوطسلابةيمامألاحيباصملاليغشتب
حيباصموةرخؤملاحيباصمىلإةفاضإلاب
ءاوضأونكرلاحيباصموبناوجلاديدحت
ءاوضأنوكتسامك.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةتفاخويدارلا

ةيمامألاحيباصملاماظنليغشتفاقيإل
يفمكحتلاحاتفمردأ،ةيكيتاموتوألا
.هررحمثPىلإةيجراخلاحيباصملا

دوجومةءاضإرعشتسمبةدوزمةبكرملا
يفمكحتيتاسايقلاةزهجأةحولىلعأب
مقتال.ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
ءيضتدقفالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعمغرةيسيئرلاحيباصملا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وجوأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيمامألا
اذهو.قفنوأةفيثكلامويغلابدبلم
.يعيبطرمأ
ليغشتنيبلاقتنالايفريخأتثدحي
حيباصملاماظنيفليللاوراهنلاحيباصم
ةدايقلارثؤتالىتحةيكيتاموتوألاةيمامألا
ةيولعلاعراشلاءاوضأوأروسجلالفسأ

ماظنرثأتيال.ماظنلاىلعةعطاسلا
امدنعالإةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
يفاًّريغتةءاضإلارعشتسمفشتكي
.ريخأتلاةرتفنملوطأةدملةءاضإلا

بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيمامألاحيباصملاماظنلمعيس،ملظم
ةرداغمروف.روفلاىلعةيكيتاموتوألا
طيسبريخأتكانهنوكي،بآرمللةبكرملا
ةيمامألاحيباصملاماظنريغتيىتح
يجراخلاطيحملاناكاذإةيكيتاموتوألا
ةرتفءانثأو.ةيفاكةجردبةءاضإلاعطاس
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم
يفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
مكحتلاحاتفمعجار.لماكلاعوطسلاعضوم
.١٤٥/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإيف

ماظنليغشتفاقيإعمةبكرملاريسءاطبإل
حاتفمردأ،ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
.فاقيإلاعضوىلإمكحتلا
دعباًضيأةءاضمةيمامألاحيباصملالظتس
.ةبكرملانمكجورخ
ةيمامألاحيباصملاماظنليغشتنكمي
.موزللادنعةيداعلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت
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AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
ةءاضإلاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
امدنعو.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملا
ئفطنتسف،ليغشتلاديقتاحاسملانوكتال
ليغشترصنعلقنا.حيباصملاهذه
ليطعتل;وأPىلإةيجراخلاحيباصملا
.ةزيملاهذه

)AFL(ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألا
حيباصملانإف،AFLماظنباهزيهجتمتاذإ
ءانثأيفًايقفأكرحتتيلاعلاءوضللةيمامألا
ربكأةءاضإريفوتلةدايقلاةلجعريودت
.تاينحنملالوحقيرطلل

حابصملايفمكحتلاطبضا،AFLطيشنتل
عضوموأ)يكيتاموتوأ(Autoىلعيجراخلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظنماظنو،2
يفمكحتلاحيتافمعجار.طشنيفيكتلا
.١٣٨/ةيجراخلاحيباصملا

ةشاشلاىلإلقتنا،AFLدادعإطبضل
ددحوهيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Lighting)ةرانإلا(.
حابصملايفمكحتلارصانعكيرحتيدؤيس
)يكيتاموتوأ(Autoعضومجراخيجراخلا
نأنكمي.ماظنلاطيشنتءاغلإىلإ2وأ
يلاعلاءوضللةيمامألاحيباصملاكرحتت
٣نمربكأةرايسلاةعرسنوكتامدنعًايقفأ
كرحتتنل)ةعاسلكلليم٢(ةعاس/مك
لقاننوكيامدنعًايقفأةيسيئرلاحيباصملا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةكرحلا
ًايئاقلتAFLماظنموقيف،هزيهجتمتاذإ
بسحةضفخنملاةرانإلاطامنأليدعتب
.قئاسلللثمألاةرانإلاءادأنيكمتلةلاحلا
ءوضلاةدشوءوضلاعيزوتيفمكحتلامتي
ةيجراخلاةرانإلافورظىلعًءانبضفخنملا
.ةدايقلاتالاحوةبكرملاعقومو

ةنيدملاءوض

ًايئاقلتةنيدملاءوضطشنيف،هزيهجتمتاذإ
يفليم١٨(ةعاس/مك>٣٠ةعرسب
يفليم٣٤(ةعاس/مك٥٥ىتح)ةعاسلا
.)ةعاسلا
طمنميمصتمت.لثامتموعساوءوضلا
يمدختسمراهبإعنملصاخلاعاعشلا
.نيرخآلاقيرطلا

فيرلاءوض

فيرلاءوضطيشنتمتيف،هزيهجتمتاذإ
ةعاس/مك٥٥نمىلعأةعرسبًايئاقلت
.)ةعاسلايفليم٣٤(
بناجوةيلاحلاةراحلاةءاضإنيسحتمت
تابكرملاراهبإنمللقيامم،قيرطلا
.ةقباسلاوةمداقلا
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عيرسلاقيرطلا/رحلاقيرطلاءوض

عرسأةدايقلادنعف،ةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ىلع)ةعاسلايفليم٥٥(ةعاس/مك٩٠نم
ةضفخنملاةءاضإلانوكت،ةرحلاقرطلا
.ةدتممورغصأ

سكاعملاسقطلاءوض

سقطلاءوضطشني،زيهجتلاةلاحيف
فورظيفةدايقلادنعًايئاقلتسكاعملا
عيقصوجولثوةريزغراطمأ(ةسكاعمةيخانم
.)كلذىلإاموةدمجتمراطمأو
بناجىلإربكألكشبةءاضإلاليوحتمتي
تاراشإىلعءوضلاطيلستلقيرطلا
ساكعنانعمجانلاجهولاليلقتو،قيرطلا
.ةلتبملاقرطلا

ةروانملاءوض

ةروانملاءوضطشني،زيهجتلاةلاحيف
ليم٤(ةعاس/مك٧نملقأتاعرسبًايئاقلت
عضويفةبكرملانوكتامدنع)ةعاسلايف
R)ءوضةءاضإلمعت.)فلخللعوجرلا
نكرلافقاومنيسحتىلعةروانملا
.ةروانملاو

ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
ةيمامألاحيباصملا

ةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاىوتسمطبض

جهولاليلقتلجأنمو،ةزهجمتناكاذإ
ليمىوتسمنإف،نيرخآلانيقئاسلل
ىلعًءانبًايئاقلتلدعيةيمامألاحيباصملا
.ةبكرملاةلومح

رطخلانمريذحتلاتاضماو

ضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
ليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلعطغضا
.تاضامولا

نمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
يففاطعنالاتاراشإلمعتنل،رطخلا
.ةبكرملا
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ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
وأىلعأللفاطعنالاةراشإعارذكرح
.فاطعنالاىلإةراشإللاًمامتلفسألل
ةدحاوةيناثنملقألهضفخاوأعارذلاعفرا
ىلإةراشإللضيمولايفمهسلاأدبيىتح
لعجىلإيدؤيهرودباذه.ةراحلارييغت
.تارمثالثًايئاقلتضموتفاطعنالاةراشإ
عضوناكاذإتارمتسضموتفوسو
رارمتسالايدؤيس.اًطشنبحسلا/رطقلا

فاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلايف
تاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناثنمرثكأل
.عارذلاريرحتمتيىتحرارمتساب
دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
ةبملقرتحتنأنكمملانمف،ةراحلا
.ةراشإلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٣٤٣/ةرئادلاعطاوقوتارهصملاعجار

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكُرتاذإ
سرجتوصردصيسف،)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاطعنالاةراشإاهردصتةضمولكيف
TURNةلاسررهظتفوسو SIGNAL ON
زكرميفاًضيأ)فاطعنالاةراشإليغشت(
ةلاسرلافاقيإل.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلإفاطعنالاةراشإعارذكرح،نينرلاو
.فاقيإلاعضو

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعًايكيتاموتوأ
ضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

.ةيسيئرلا
ةدايقلاةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.فاطعناةيوازىلع
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأةرايسلاةعرس.

.)ةعاسلايفًاليم

ةيلخادلاةءاضإلا

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلا

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
.ةءاضملامكحتلارصانع

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
نوكتامدنعوأليللايفماهبإلاةلجعلمعت
يفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا
.)ليغشتلا(ONعضو

ةيلخادلاحيباصملا
ةيلخادلاةطيحملاةرانإلا

رايتخاةزيملاهذهحيتت،اهرفاوتةلاحيف
.ةرايسلايفةيلخادلاةءاضإلانول
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ليغشترصانعنم}طغضا،اهيلإلوصولل
سملامث،هيفرتلاوتامولعملاماظن

AMBIENT LIGHTINGةشاشضرعل
.تادادعإلا
:يلياممرايتخاللسملا

OFF)فاقيإل:)ليغشتلافاقيإ
.ةزيملاليغشت

ON)رفوت.ةزيملاليغشتفاقيإل:)ليغشت
نولصيصختىلعةردقلاةطيحملاةرانإلا
ىلعنوللارتخا.ةيلخادلاةرانإلاةفاثكو
.ةيلخادلاةرانإلانولرييغتلضرعلاةشاش

DEMO MODE)ضرعلاعضو
ةكرحلالقانعارذنوكيامدنع:)يحيضوتلا

ةزيملاليغشتلسملا،)نكرلا(Pعضويف
الامدنع.ةرايسلاةطساوبةراتخملاناولألاب
)نكرلا(Pعضويفةكرحلالقنعارذنوكي
ىلعًايضارتفايلخادلانوللانييعتمتيسف،
.ددحمطشننولرخآ

LINK TO DRIVE MODE)عمطابترا
عمةءاضإلانولطابترامتي:)ةدايقلاعضو
.ةدايقلاعضولمدختسملانوللا

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
.فقسلاةيلحو

Kبابيأحتفدنعفقسلاءاوضأءيضتس
وأدُعبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلادنعوأ
.ةبكرملاليغشتفاقيإدنع
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

j OFF:ءاوضأفاقيإلطغضا
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.فقسلا

.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
ئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
.رشؤملاحابصم

لوسنوكلاتاسدعنميأىلعطغضا
ةفاكفاقيإوأليغشتلرارمتسالاعميولعلا
.ًايوديفقسلاءاوضأ

ةءارقلاحيباصم
لوسنوكلاىلعةءارقلاحيباصمدجوت
كلتءيضت.ةيفلخلادعاقملاقوفويولعلا
.بابيأحتفدنعحيباصملا
ةيمامألاةءارقلاحيباصم

يفةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
تاسدعىلعطغضا.يولعلالوسنوكلا
حيباصمءافطإوأليغشتلجأنمحيباصملا
.ةيمامألاةءارقلا
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ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

دعاقملاقوفةيفلخلاةءارقلاحيباصمدجوت
.ةيفلخلا

ةءارقحابصملكىلعةسدعلاىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل

ةءاضإلاتازيم

لوخدلادنعةءاضإلا
طغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
وأدُعبنعمكحتلاحاتفميفKّرزىلع
ّمكحتلانوكيامك،باوبألانمّيأحتفدنع
.بابلاعضويفةبقلاحابصميف
ةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
مكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلادنع
نل.باوبألانمّيأحتفدنعوأدُعبنع

ىوسضفخنملاعاعشلاحيباصمءيضت
يفوأليللالالخطقفةزيجوةرتفل
.ةتفاخلاةءاضإلاثيحقطانملا
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(.

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
موقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلاطبضب
.ةيراطبلارمعةلاطإو
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
عنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمضرعيدق.نحشلايفطارفإلا
زكرميفةيتلوفلاةشاشوأةيتلوفلا
هذهترفوتاذإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
اذهو.ناصقنلابوأةدايزلابةيتلوفلا،ةزيملا
متيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف.يعيبطرمأ
.هيبنتضرع
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوملانارودمدعببسبنوكيدقكلذو
ةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلا
.ًادجةعفترملاةيئابرهكلا
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ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلاءوضلاو
ةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا
ةعفترملاةعرسلاىلعخانملايفمكحتلا
كرحملاديربتحوارمودعاقملاةئفدتو
جراخمنملامحألاوةروطقملالامحأو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
تاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
تالاحيفو.اهتظحالمنودلحارموأ
تاءارجإللةعفترملاتايوتسملايف،ةردان
كلتقئاسلاظحاليدق،ةيحيحصتلا
يفةلاسرضرعمتيدق،ٍذئدنع.تاءارجإلا
للقينأبىصويوقئاسلاتامولعمزكرم
.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا

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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هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدقم

١٤٩.....................ةمدقم
١٥٠..................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١٥١....................ةدايقلا
١٥٢.............ماظنلامادختسا
١٥٥..............جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١٥٥..............AM-FMويدار
توصلاثبويدار
١٥٧............)DAB(يمقرلا
١٥٨....)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٥٨..............ويدارلالابقتسا
١٥٩.......تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
١٥٩..................ةقوثوملا
١٥٩.................USBذفنم
١٦١................ثوتولبتوص

يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا
دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
١٦٢.............)RSI(يفلخلا

ةحالملا
١٦٨........ةحالملاماظنمادختسا
١٧١....................طئارخلا

١٧٢................ةحالملازومر
١٧٢.....................ةهجولا
عقاوملاديدحتماظن
١٧٧............)GPS(يملاعلا
١٧٧..........ةرايسلاعقومديدحت
هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا

١٧٧....................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٧٨....................ةمدخلل
١٧٨.......ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت
١٧٨...................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٧٨..........توصلاىلعفرعتلا

فتاهلا
١٨٣.....)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
١٨٤...................)فتاهلا

Apple CarPlayو
Android Auto...........١٨٨

تادادعإلا
١٩٠...................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٩٢..................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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:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
ىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسانكمي
رمأمادختسابوأدحاوليغشترصنع
.دحاويتوص

.٢٠٩/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

ةماعةرظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختساب
لوسنوكلاىلعةدوجوملاليغشتلارصانعو
ةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوطسوألا
.توصلاىلعفرعتلا

زاهجىلعهيفرتلاوتامولعملايفمكحتلارصانع
)MFC(فئاظولاددعتممكحتلا

١.l)ةحالملا(
.ةحالملاةشاشىلإلوصوللطغضا.
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Auto Map View،ناكاذإ

راسملاهيجوتنعرظنلاضغب،ًالصتم
.طشنلا

٢.e)توصلا/ويدارلا(
توصلاردصمةحفصحتفلطغضا.

.طشنلا
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Now Play View،ناكاذإ

يلاحلاتوصلاردصمناكاذإ.ًالصتم
Appleنإف،ويدارلاوه CarPlayوأ

Android Auto Now Play View
.ويدارلالغشيتوصلاردصمعم

)توصلاىوتسم/ةقاطلا(nحاتفم.٣
.ليغشتللطغضا.
نوكيامدنعرارمتسالاعمطغضا.

ليغشتلافاقيإلليغشتلاديقماظنلا
.تقولاضرعو

ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.
.ليغشتلاءانثأ
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا

)فتاهلا(6.٤
.فتاهلاةمئاقىلإلوصوللطغضا.
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Auto Phone View،اذإ

.ًالصتمناك
٥.T)ةرايسلاتامولعم(
تامولعمىلإلوصوللطغضا.

.ةرايسلا
يساسأضبقم.٦
طيشنتلطغضا.ةزيملاليلظتلردأ.

.ةللظملاةزيملا
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/ىلعأللوأراسيلا/نيميللكيرحتلابمق.
ىلعللظملاءزجلارييغتللفسألا
.ضرعلاةشاش

)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٧
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلوصوللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه

ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.
Appleةشاش CarPlayوأ

Android Auto Phone Home،اذإ
.ًالصتمناك

)فلخلا(0.٨
ضرعلاةشاشىلإعوجرللطغضا.

.ةمئاقلايفةقباسلا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

Home Page)يه)ةيسيئرلاةحفصلا
ىلإهيفلوصولانكمييذلاناكملا
متي.ةبكرملاتاقيبطتتاقاطبوتانوقيأ
كرحتءانثأتاقيبطتلاضعبليطعت
.ةرايسلا
وأةشاشلاربعنيميلاوأراسيلاىلإبحسا
ةحفصلايفلاقتناللMFCمدختسا
رييغتلراسيلل/نيميللضبقملاكّرح.ةيسيئرلا
ددعتارشؤمدحأسملاوأةحفصلا
ىلإلاقتناللةشاشلالفسأيفتاحفصلا
.ةنيعمةحفص

ةيسيئرلاةحفصلاتاقاطب/تانوقيأةرادإ

/تانوقيأيأرارمتسالاعمسملا.١
Homeيفتاقاطب Page)ةحفصلا
.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل)ةيسيئرلا
كرحتتامدنعحاتمريغريرحتلاعضو
.ةرايسلا
ةقاطبلا/ةنوقيألاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقومللاهبحساو
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
يفتاقاطبلاىقبتنأبجي.ةبولطملا
.ىلوألاةحفصلا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا
يفتاقيبطتلاتاقاطبلادبتسانكمي.٦

ًءانباهفذحوأاهلقنوأىلوألاةحفصلا
عضوءانثأمدختسملاليضفتىلع
.ريرحتلا
ءاغلإوأتارييغتلاظفحلمتسملا.٧

عضونمجورخلاوظفحلامدعل
.ريرحتلا
ةحفصلكلتانوقيأ١٠اًمئادكانهنوكيس
ةنوقيألقنمتاذإ.ةريخألاةحفصلاءانثتساب
لحتسف،ةيناثلاىلإىلوألاةحفصلانم

لحمةيناثلاةحفصلانمةنوقيألاهذه
نماهتلازإتمتيتلاةنوقيألا
.ىلوألاةحفصلا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع

g:توصلاىلعفرعتلاءدبلطغضا.
ىلعفرعتلاطيشنتلرارمتسالاعمطغضا
ىلعفرعتلاعجار.ةلصتملافتاوهلاتوص
.١٧٨/توصلا

w:ةثداحملانيسحتمادختسالطغضا.
/تادادعإلايف"ةثداحملانيسحت"عجار

١٩٠.
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C:ةيوقلاةطحملاىلإةفلاومللطغضا
ليغشتوأويدارلاىلإعامتسالادنعةيلاتلا
ىلإعامتسالادنعيلاتلاعطقملا/ةينغألا
وأاًموعدمنوكيامدنعطئاسوردصم
امدنعةيلاتلاةلضفملاةانقلا/ةطحملاليغشت
.ردصملايهتالضفملانوكت

B:ةيوقلاةطحملاىلإةفلاومللطغضا
ليغشتوأويدارلاىلإعامتسالادنعةقباسلا
ىلإعامتسالادنعقباسلاعطقملا/ةينغألا
وأاًموعدمنوكيامدنعطئاسوردصم
ةقباسلاةلضفملاةانقلا/ةطحملاليغشت
.ردصملايهتالضفملانوكتامدنع

e:توصلاردصمةمئاقحتفلطغضا.
ىلإلوصوللةركبلاىلعطغضا:ةركبلا
ددحوأنآلااهليغشتمتييتلايناغألاةمئاق
وأىلعألريرمتلابمق.ةمئاقلايفرصنع
.ةمئاقلايفرصنعىلإلاقتنالللفسأل

ءانثأاهئاهنإوأةملاكمىلعدرللطغضا:6
ةمئاقىلإلوصوللطغضا.ةملاكمءارجإ
ثدحتتالنوكتامدنعةريخألاتاملاكملا

.فتاهلايف

توصلامتكءاغلإوأتوصمتكلطغضا:0
.توصلاىوتسمل

x−:وأتوصلاىوتسمضفخلطغضا
ىوتسمضفخلرارمتسالاعمطغضا
.رارمتسابتوصلا

x+:وأتوصلاىوتسمةدايزلطغضا
توصلاىوتسمةدايزلرارمتسالاعمطغضا
.رارمتساب

ماظنلامادختسا

توصلا

تامولعملاةشاشىلعتوصلاةنوقيأسملا
ةددعتممكحتةدحوىلعeوأهيفرتلاو
ردصمةحفصضرعل)MFC(فئاظولا
رداصملاةلثمألمشتدق.طشنلاتوصلا
.ثوتولبلاوUSBوFMوAMةحاتملا

فتاهلا

ماظنةشاشيففتاهلاةنوقيأسملا
ضرعلMFCيف6وأهيفرتلاوتامولعملا
ةرظن(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلاةمئاق
وا١٨٣/)ةماع
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٨٤.

ةحالملا

ماظنةشاشيفلاوجتلاةنوقيأسملا
ضرعلMFCيفlوأهيفرتلاوتامولعملا
ماظنمادختساعجار.ةحالملاةطيرخ
.١٦٨/ةحالملا

نومدختسملا

ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةشاشلا
نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
مزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
نمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلمةلازإ
ىلإلوخدلاليجستوأديدجفلمءاشنإ
لوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعتفلم
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملاىلإ
.قحالتقو

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٩٠/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

ةرايسلاتامولعم

،هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلعTسملا
تامولعمعجار.MFCىلعTطغضاوأ
.١٣١/ةبكرملا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlayطيشنتل
Apple CarPlay)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٨٨.
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Android Auto

Androidزمرسملا Autoطيشنتل
Android Auto)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٨٨.

تاقيبطتلا

يفمادختساللاهليزنتنكميتاقيبطترفوتت
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةرايسلا
ةيسيئرلاةحفصلايفتاقيبطتلازمرسملا
.ءدبلل
لخادتاقيبطتمادختساوليزنتلابلطتي
نكميو،تنرتنإلابلاصتارفوتةرايسلا
نعتانايبةطخلالخنمكلذقيقحت
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

قيبطتىلإلوصولل،اريماكلاةنوقيأسملا
وأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار.اريماكلا
.٢٦٧/فلخللعوجرلا

ةيفلخلاطئاسولا

طئاسولاةنوقيأسملاف،ةزهجمتناكاذإ
وتامولعملاقيبطتىلإلوصوللةيفلخلا
ماظنعجار.يفلخلادعقملابهيفرتلا
)RSI(يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا
/١٦٢.

تاراصتخالاةمئاق

ىرسيلاةفاحلالوطىلعتاراصتخالاةمئاق
تاقيبطتةسمخرهظت.ةشاشلانم
.ىصقأدحب

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم

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

برقلاراعشتسا

ةزيمهيفرتلاوتامولعملاماظنمدختسي
نمديبرتقتامدنع.برقلاراعشتسا
MFCضرعنمضرعلاريغتي،ةشاشلا
.سمللاضرعىلإ

هيفرتلاوتامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ

يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت
رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
.هفذحلوأتاقيبطتلادحأكيرحتل
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بحسلا

تاقيبطتلالقنلبحسلابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلاريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلع
بجي،حاجنبرصانعلادحأبحسنمنكمتتل
هكيرحتورصنعلاىلعطغضلارارمتسا
نكمي.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخ
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
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اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبق.حطسألاهذهحسمل
مق،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
مث.حطسلاشدختدقيتلاخاسوألاةلازإب
فايلألانمشامقةعطقمادختسابفّظن
مدختستال.قفربحسملاقيرطنعةقيقدلا
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت

ريثألاربعجماربلاثيدحت

"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٩٠/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

توصلازمرسملا،ةيسيئرلاةحفصلانم
رتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
رسيألابناجلاىلعةدوجوملاةمئاقلانم
رداصملاةلثمألمشتدق.ةشاشلانم
.ثوتولبوDABوFMوصةرفوتملا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

وأFMوأAMطشنلاردصملاةحفصنم
DAB،ةطحملانعثحبلل6وأ7سملا

ظفحلHسملا.ةيلاتلاوأةقباسلاةيوقلا
.ةلضفملايفةطحملا

يوديلافيلوتلا

.يوديلاطبضلاةشاشضرعل#سملا

:قيرطنعيوديلاطبضلاءارجإنكمي
.6وأ7سملا.
رصانعىلعيسيئرلاضبقملالغش.

.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلا
تامولعملاةشاشىلعكعبصإعض.

.راسيللوأنيميللبحساوهيفرتلاو

يفةطوبضملاةطحملاظفحلHسملا
.ةلضفملا
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تاطحملا

ةحاتملاتاطحملاعيمجدرسل!سملا
لوصوللةمئاقلاىلعأيفتائفلاددحوأ
ىلعةمئاقلايوتحت.تائفلاةمئاقىلإ
.FMوأAMتاطحمبةطبترملاتائفلا
كلتتاطحمبةمئاقضرعلةئفمساسملا
ىلإةمئاقلانمةطحمسمليدؤي.ةئفلا
.ةطحملاهذهىلعويدارلاةفلاوم

يفةددحملاةطحملاظفحلHسملا
.ةلضفملا

توصلاتادادعإ

سملا،توصلاردصملةيسيئرلاةحفصلانم
:يليامضرعل*
.Front Passenger Volume)ىوتسم

)يمامألابكارلاتوص
توصلا.
ّيفيكتلاتوصلا.

.RDS

.Manage Phones)فتاوهلاةرادإ(

فيرعتلاتانايبححصم.

ىقيسوملاسرهفنييعتةداعإ.
Front Passenger Volume)ىوتسم

)يمامألابكارلاتوص

يمامألادعقملاباكرلدادعإلااذهحمسي
دناسمتوصتاربكملتوصلاىوتسمطبضب
توصىوتسمنعلقتسملكشبسأرلا
.ةروصقملا
توصلا

:ةيلاتلاةمئاقلاضرعمتيدقوددح
توصلاىوتسمطبضلسملا:نزاوملا
نينطلاوأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب،يثالثلا
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاةشاشىلعمكحتلارصانع
.هيفرتلاو
وأيمامألاديدحتلسملا:توصلاعضو
توصلاوأيطيحملاتوصلاطبضويفلخلا
.داعبألايثالثيطيحملا
يفّيكتلاتوصلا

توصلاىوتسمطبضبةزيملاهذهموقتس
ءاضوضوةرايسلاةعرسىلعًءانبًايئاقلت
.قيرطلا

.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
RDS

)RDS(ةيعاذإلاتانايبلاماظنضرعي
متييذلاويدارلاىوتحملوحتامولعم
.جمانربلامساوأةينغألالثمًايلاحهليغشت
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

Manage Phones)فتاوهلاةرادإ(

ةرايسللثوتولبفتاهتالاصتاةرادإلددح
.فتاهلانارقإو
فيرعتلاتانايبححصم

ةفاضإب،اهليغشتدنع،ةزيملاهذهموقتس
تافلمبةطبترملاتامولعملاحيحصتو
.ةلصتملاةزهجألاىلعطئاسولا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ىقيسوملاسرهفنييعتةداعإ

USBةزهجأنمفيرعتلاتانايبحسملددح
.ةلصتملا

ةلضفملا

qرتخا،طشنلاتوصلاردصمةحفصنم
رسيألابناجلاىلعةمئاقلانمةلضفملا
.ةيتوصلاتالضفملاةمئاقضرعل

.Hسملقيرطنعتالضفملانيزختمتي
ىلإةراشإللةطحملازييمتىلإكلذيدؤيس
.ةلضفمةطحمكاهظفحمتهنأ
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)DAB(يمقرلاتوصلاثبويدار
يتوصلاثبلاويدارنإف،هزيهجتمتاذإ
رفوييمقرثبماظنوه)DAB(يمقرلا
صرقلاىوتسمىلعتوصةدوج
تامولعممعدىلإةفاضإلابطوغضملا
ةطحملامسالثم(ةيعاذإلاجماربلاةطحم
تامولعملاةشاشىلع)ةينغألاونانفلاو
لقت،AM/FMسكعىلع.ةيهيفرتلا
ءانثأيفلخادتلابDABةراشإرثأتةيلامتحا
ليلقتنكمي،كلذعمو.يداعلاليغشتلا
ةراشإلابجحمتاذإDABلابقتساةدوج
تناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلاببسب
ريغ)يمقرلايتوصلاثبلا(DABةراشإ
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف،ةحضاو

ويدارلاليغشت

توصلاةنوقيأسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم
توصلاردصملنآلاليغشتلاةشاشضرعل
ليبسىلع(DABردصمرزسملا.طشنلا
.ردصملارييغتل)AM،FM،DAB،لاثملا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

وأعوجرلارزسملا،DABةشاشنم
وأةقباسلاةيوقلاةطحملانعثحبللمامألا
.ةيلاتلا

فيلوت

هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلعYسملا
مقرلخدأ.فيلوتلاةشاشىلإلوخدلل
حيتافملاةحولمادختسابDABةطحم
.)5A،لاثملاليبسىلع(ةيمقرلاةيدجبألا

.ةلضفملايفةطحملاظفحلHسملا
موقيس،ةحلاصDABةطحملاخدإدعب
ةديدجلاةطحملاةفلاومبًايئاقلتويدارلا
نمًالدبو.فيلوتلاةشاشقلغيالنكلو
يفDABةطحموأGoرزسملا،كلذ
قالغإمتيس.ةطحملاليغشتءدبلةمئاقلا
ةشاشىلإةدوعلاوفيلوتلاةحفص
.نآلاليغشتلا

نآلاDABليغشتةشاش

نمضتتدق،DABةطحمىلعفيلوتلاءانثأ
لثمةلصتاذتامولعمضرعلاةشاش
قلعتتةيصنتامولعموةطحملاةيمست
ريفوتمتي.ةطحملاراعشوةينغألاونانفلاب
الدقوDABثبلبقنمتامولعملاهذه
عامتسالاةقطنميفاًمئادةحاتمنوكت
.كبةصاخلا

ةلضفملايفDABويدارلاتاطحمنيزخت

ةظوفحملاةلضفملاتاطحملارهظتس
.نآلاليغشتلاةشاشلفسأ

عمطغضلابDABتالضفمنيزختنكمي
ءانثأيفلضفملاذفنملاىلعرارمتسالا
.ةطحملاكلتىلإعامتسالا

DABطبر

كبصاخلاويدارلامعديدقف،زيهجتلامتاذإ
.FMـبDABطبروDABـبDABطبر

يئاقلتلاليدبتلاDABـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
ثدحي.ىوتحملاسفنبىرخأDABةطحم
DABةطحملابقتسافعضةلاحيفاذه
لابقتسانكميونآلااهليغشتمتييتلا
ىوتحملاسفنبDABةطحم
.لضفألابقتساو
يئاقلتلاليدبتلاFMـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
سفنبFMقاطنىلعىرخأةطحم
فعضةلاحيفاذهثدحي.ىوتحملا
نآلااهليغشتمتييتلاDABةطحملابقتسا
سفنبةليدبFMةطحملابقتسانكميو
.لضفألابقتساوىوتحملا
تادادعإليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.تادادعإلاةمئاقيفDABطبر

DABتامالعإ

لثمتاهنإف،DABتانالعإبزيهجتلامتاذإ
بسحةددحملاثبلاتانالعإنمةعومجم

ئراوطلاتالاحورابخألاةلثمألالمشت.ةئفلا
.كلذىلإامولاملاوةضايرلاوسقطلاو
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ةبوغرملاتانالعإلاعاونأديدحتنكمي
نالعإةشاشلالخنممدختسملاةطساوب

DAB.الوئراوطلاتانالعإنيكمتاًمئادمتي
.اهليطعتنكمي
نعًايئاقلتةددحملاتانالعإلامالتسامتيس
ويدارلارفويس.اهرفوتدنع،ويدارلاقيرط
أدبيساًقلعمًانالعإنأبكمالعإلةقثبنمةذفان
ىلإعامتسالارايتخاكنكمي.بعللايف
.هضفروأنالعإلا
ةمئاقيفDABنالعإتادادعإةرادإنكمي
.توصلاتادادعإ

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

RDSةقطنميفاًحاتمنوكيالدقددحملا
هيفلغشتيذلادلبلايفوأعامتسالا
.ةرايسلا
،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
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تاقاطنلاددعتميئاوهلا
لجأنماًصصخمفقسلايئاوهربتعي

OnStar)ةزهجمتناكاذإ(،وGPS)ماظن
.ةزهجمتناكاذإ،)يملاعلاعقاوملاديدحت
لجأنمقئاوعلانعاًديعبيئاوهلابظفتحا
تناكاذإ.حضاولابقتساىلعلوصحلا
ةحوتفمتناكوفقسةحتفبةدوزمةرايسلا
.لابقتسالاةيلمعرثأتتدقف

توصلاتالغشم

ةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأبنجت
USBلثمطئاسولاةزهجأمادختسادنع
.ردصملاةاعارمبجيلومحملاةزهجأو
دقةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأنإثيح
ماظنلاليغشتىلعرثؤتتافلمىلعيوتحت
.اهبنجتبجيوهئادأوأ

USBذفنم
ةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهجيف

يفUSBيذفنمبةدوزمةبكرملانوكتدق
عارذلادنسملفسأيزكرملالوسنوكلا
ناذه.ىطسولاةدحولايفنيرخآنينثاو
اًضيأدجويامبر.نحشلاوتانايبللناذفنملا
لوسنوكلليفلخلاءزجلابUSBنيذفنم
نمبناجلكىلعUSBذفنمويزكرملا
.طقفنحشللثلاثلافصلادعاقمبناوج

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
سملامث)ديزملا(Moreرايخسملا.٣

.USBزاهج

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

p:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.ًاتقؤميلاحلا

7:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللسملا.

.قباسلا
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.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

6:
.يلاتلاراسملانعثحبللسملا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع
USBتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٥٥/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

USBحفصتةمئاق

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

ةموعدملاAppleةزهجأ

عجار،ةموعدملاةزهجألاضرعل
my.cadillac.com/learn.

توصلامتكوطئاسولاليغشت

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

ثوتولبتوص
زاهجنمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةرظن(ثوتولبةينقتعجار.نرتقمثوتولب
نارقإلا(ثوتولبةينقتوا١٨٣/)ةماع
ىلعلوصحلل١٨٤/)فتاهلامادختساو
.ةزهجألانارقإلةدعاسم
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
مكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
لالخنموأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملازاهجلا
ققحت،يتوصىوتسمرفوتمدععمثوتولب
نملكيفيتوصلاىوتسملادادعإنم
.هيفرتلاوتامولعملاماظنولومحملازاهجلا

قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب
:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل

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

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
راسيةريخألارداصملاةمئاقنم
.ةشاشلا

ثوتولبتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٥٥/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

ثوتولبةزهجأةرادإ

:ةيسيئرلاةحفصلانم
.توصلاسملا.١
.ثوتولبسملا.٢
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٣
نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
ةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
ءدبللومحملازاهجلامدختسا،ةفقوتم
.ليغشتلا
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يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةشاشلاىلعpسملا
ةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
طئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهجنم
.MyMediaردصمعضونماًءزجاذه

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

دعقملابةيهيفرتلاتامولعملا
يفلخلا

دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
)RSI(يفلخلا
لمشيامبرف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكنإ
سأريتعامسو،HDMIنيذفنمماظنلا
عطاقمضرعلسمللابتاشاشو،ثوتولب
.بكارلاوقئاسلادعاقمفلخويديفلا

ىتحميلسلكشبRSIماظنلمعيالدق
٢٠−نمىلعأىلإةرارحلاةجردلصت
نملقأو)تياهنرهفةجرد٤−(ةيوئمةجرد

.)تياهنرهفةجرد١٣١(ةيوئمةجرد٥٥

ماظنلاليغشت

:مادختسالل
يأىلعناكميأيفاًجودزماًرقنرقنا.١

ةشاشلاضرعوليغشتللنيتشاشلانم
.ةيسيئرلا
فاقيإلةلاحلاطيرشىلع{سملا.٢

.ةشاشلاليغشت
لالخنماهفاقيإوتاشاشلاليغشتنكمي
نعلقتسملكشبسمللابلمعتةشاشلك
دعقملامكحترصنعقيرطنعوىرخألا
.يمامألا
اهليغشتمتيطئاسويأليغشتفاقيإمتي
دنعًاتقؤمةددحملاةشاشلاكلتلالخنم
.ةشاشلاليغشتفاقيإ
رصنعقيرطنعتاشاشلالفقنكمي
.يمامألادعقملامكحت

رداصملا

.HDMI ١

.HDMI ٢

)ةزهجمتناكاذإ(تاقيبطتلا.
:ةلاحلاطيرش
رقنا.ةشاشلاليغشتفاقيإلسملا:{.

ةشاشلاىلعناكميأيفاًجودزماًرقن
.ىرخأةرمةشاشلاليغشتل
.X:تيبثت"ةمئاقىلإلاقتناللسملا

ةيئزجعجار."ثوتولبلابسأرلاتاعامس
اذهيفاًقحالةدراولا"تادادعإلا"
.مسقلا
ةمئاقىلإلاقتناللسملا:*.

."تادادعإلا"
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HDMIلاخدإ

زاهجليصوتلHDMIلبكرفوتيضتقي
HDMIزكرمبRSI.تالخدمحمست

RSI HDMIويديفلاباعلأبلاصتالاب،
فتاوهلاو،تاريماكلاو،صارقألاتالغشمو
،ثبلاةزهجأو،ةيحوللاةزهجألاو،ةيكذلا
ىلعيوتحتيتلاA/Vلجنودةزهجأو
.)1.4aرادصإلا(HDMIتاجرخم

قيبطتلاضرع

.ريغصتلا/ريبكتلاىوتسمطبضلسملا.١
ةحفصلالجسيفلقنتللسملا.٢

.مامأللوأفلخلل
.ةحفصلاليمحتةداعإلسملا.٣
ةشاشلاعمةشاشلاةكراشملسملا.٤

.ىرخألاةيفلخلا

قالغإللفسألبحساوأسملا.٥
ىلعناكميأسمليدؤيس.بكارتلا
ٍناوثثالثيلاوحراظتنالاوأةشاشلا
.لفسألبكارتلاكيرحتىلإ

.تادادعإلاةمئاقحتفلسملا.٦
تاعامسليصوتوأنارقإلسملا.٧

توصىوتسمطبضاوأثوتولبسأر
نمتوصلالّغشوأسأرلاةعامس
ةيلخادلاتوصلاتاربكملالخ
.ةرايسلل

.ةيسيئرلاةشاشلاحتفلسملا.٨

دحألخادلقنتللهبحساوألاخدإلاسملا
.تاقيبطتلا
ةمالعيفهحتفىلإنالعإلاسمليدؤيس
،ىرخألابيوبتلاةمالعقالغإل.ىرخأبيوبت
.zسملاوأىلوألابيوبتلاةمالعسملا

ةيفلخلاةشاشلاتادادعإ

،ةيفلخلاةشاشللةيسيئرلاةحفصلانم
.تادادعإلاةمئاقىلإلوصولل*سملا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
ةشاشلاعوطس

راسيللطيرشلاكّرح.ةشاشلاعوطسددح
متيدق.ةشاشلاعوطسطبضلنيميللوأ
.ديرفلكشبةشاشلكليدعت

ليمعللةكولممثوتولبسأرتاعامس

.ثوتولبلاسأرلاتاعامسRSIماظنمعدي
تاعامسعبرأىلإلصيامنارقإنكمي
رفوت."ةيفلخةشاش"لكعمثوتولبلابسأر
تاعامسعيمجبةمئاقةشاشلاهذه
،RSIماظنباهنارقإمتيتلاثوتولبلا
اهمادختسايفمكحتلاىلإةفاضإلاب
سأرتاعامسليصوتنكمي.اهتادادعإو
تادادعإرييغتنكميوأةديدجثوتولبلاب

هذهىلعوأنمثوتولبلابسأرةعامس
.ةشاشلا
تاشاشلاىدحإبثوتولبتاعامسنارقإل
:ةيفلخلا

سملاوأثوتولبسأرتاعامسددح.١
Xةشاشللةيسيئرلاةحفصلانم
.ةبولطملاةيفلخلا
.سأرلاتاعامسليصوتددح.٢
عضويفثوتولبلاتاعامسنأنمدكأت.٣

،ماظنلاىلعفرعتلادرجمب.نارقإلا
ةصاخلاثوتولبلاتاعامسضرعمتي
سأرلاتاعامسةمئاقيفكب
.ةرفوتملا
.ةمئاقلانمثوتولبسأرتاعامسددح.٤

ءاغلإىلإسأرلاتاعامسجاتحتدق
.RSIـبنارتقالالبقكفتاهباهنارقإ
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سملا،سأرةعامسنارقإدرجمب.٥
لوصوللهذهسأرلاةعامستارايخ
ةيمستةداعإنكميثيحةمئاقلاىلإ

وأاهلصفوأاهليصوتوأسأرلاةعامس
.اهنايسن

ةمدقملاثوتولبلاسأرلاتاعامس

ريذحت}

ةمزحىلعسأرلاتاعامسيوتحت
ةداعإلةلباقةجمدمنويأمويثيلتايراطب
ريطخقيرحرطخلكشتيتلاونحشلا

اهمادختساوأاهلطعتوأاهفلتةلاحيف
.حيحصريغلكشب
عالدناوأ/وةيراطبلابرستبنجتل
:لمتحمقيرح
وأاهقحسوأةيراطبلاقرحلواحتال.

اهعطق
طغضتاذتائيبلةيراطبلاضرعتال.

تاجردوأةياغللضفخنمءاوه
ةيوئمةجرد٦٠نمىلعأةرارح
)تياهنرهفةجرد١٤٠(
تاجرديفةيراطبلانحشبمقتال.

ةيوئمةجرد٤٥نمىلعأةرارح
)تياهنرهفةجرد١١٣(
تناكاذإةيراطبلانحشبمقتال.

ةفلاتوأةلطعمسأرلاتاعامس

هيبنت
وأراحناكميفسأرلاةعامسنزختال
يدؤيدق.ةرشابملاسمشلاةعشأيف
نلوسأرلاتاعامسفلتىلإكلذ
.اهحالصإةيلمعةبكرملانامضيطغي
نكميةدوربلاديدشناكميفنيزختلاو
ةعامسبظفتحا.تايراطبلافعضينأ
.فاجوةرارحلالدتعمناكميفسأرلا

ةدوجوملاتايراطبلانمصلختلايغبنيال
بجي.ةيلزنملاتايافنلاعمجتنملااذهيف
.ةبسانمةأشنميفتايراطبلاريودتةداعإ
ىلعلوصحللةيلحملاتاطلسلابلصتا
.ريودتلاةداعإلوحليصافت

CHةانقديدحت.١

ةقاطلا.٢
توصلاىوتسم.٣
USB-Cنحشذفنم.٤

سأرتاعامسنمنينثاRSIنمضتي
مادختسامتي.ةديدجلاةيكلساللاثوتولب

طئاسولافلتخمعامسلسأرلاتاعامس
ةيكلساللاسأرلاةعامسبدجويو.ةددعتملا
يفمكحتلارزوةانقلاديدحترزوةقاطلارز
.توصلاىوتسم
ثوتولبلاسأرلاتاعامسمادختسال
:ةنمضملاةيكلساللا
ةدحاوةيناثةدملةقاطلارزىلعطغضا.

رشؤمءيضيس.سأرلاتاعامسليغشتل
.ةقاطلا
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،سأرلاتاعامسليغشتفاقيإءانثأ.

ةقاطلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
.نارقإلاعضويفلوخدللنيتيناثةدمل
مسابسأرلاةعامسمسارهظيس
"GM RSI BT HP".نارقإلا"عجار
ىلعلوصحللهاندأ"RSIةشاشب
.RSIةشاشبنارقإلاتاميلعت
رارمتسالاعمطغضا،ليغشتلافاقيإل.

ليغشتءانثأنيتيناثةدملةقاطلارزىلع
.ةقاطلا
رزىلعطغضا.

CH-CHANNEL SELECT)ةانقديدحت
CH) طبترملاتوصلانيبليدبتلل)١)

هذهلمعت.٢ةشاشلاوأ١ةشاشلاب
.RSIاتشاشبنارتقالادعبطقفةفيظولا

RSIةشاشبنارقإلا

لكلطقفسأريتعامسطيشنتنكمي
.RSIةشاش

ىدحإبثوتولبسأرةعامسنارقإل
:ةيفلخلاتاشاشلا

ةحفصلانمسأرلاةعامسزمرسملا.١
.ةبولطملاةيفلخلاةشاشللةيسيئرلا
."ةديدجسأرتاعامسةفاضإ"ددح.٢
يفثوتولبلاسأرلاةعامسنأنمدكأت.٣

.نارقإلاعضو

ضرعمتي،ماظنلاىلعفرعتلادرجمب.٤
ةمئاقيفثوتولبلاسأرلاتاعامس
.ةرفوتملاسأرلاتاعامس

.ةمئاقلانمثوتولبسأرتاعامسددح.٥
يفقفاومسملا،لاصتالادرجمب
.نارقإلاحاجنلةقثبنملاةذفانلا
.)قفاوم(OKسملا.٦
،تاشاشلانمسأرلاتاعامسنارقإءاغلإل
ةحفصلانمسأرلاةعامسزمرسملا
مث.ةبولطملاةيفلخلاةشاشللةيسيئرلا
ةعامسلفسأدوجوملاتارايخلارزسملا
ددح.اهبنارقإلاءاغلإديرتيتلاسأرلا

Forget Headphones)تاعامسنايسن
لكشبةوطخلاهذهمتتنأبجي.)سأرلا
.ةشاشلكللصفنم
يتوصلاقيلعتلا

قيلعتلاةزيمىلعRSIماظنيوتحي
عمسلافاعضةدعاسملكلذويتوصلا
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةيؤرلاو
رفويهنإفيتوصلاقيلعتلاطيشنتدنع
لوحمدختسمللةعومسمتاظحالم
ديدحتو،ةشاشلاىلعاهسملييتلاةقطنملا
ريفوتىلإةفاضإلاب،ةطشنلارارزألا
ةشاشلافيرعتلوحتامولعملاتاظحالم
تانايبلاوةمئاقلاىوتحموةيلاحلاةلاحلاو
حمسي.ةقثبنملاتامولعملاوةيفصولا
رقنلالالخنمتازيملاطيشنتبمدختسملل

يذلاوةشاشلاىلعناكميأيفجودزملا
متيملوسملللباقيدرفرزرخآبقلعتي
.عومسملكشبهنعنالعإلا
سملا،هفاقيإوأيتوصلاقيلعتلاليغشتل
ىلعطغضامث،ليدبتلارزسملاو،*
قيلعتلاليغشتفاقيإمتي.ديكأتلل"قفاوم"
ليغشتفاقيإاهيفمتيةرملكيفيتوصلا
.ةرايسلا
Rearنييعتةداعإ Media

جورخليجستوتاقيبطتلانييعتةداعإلددح
.نيمدختسملا
ردصملاحوتفمصيخرت

.صيخرتلاتامولعمراهظإلددح

)RCP(ةيفلخلاكلهتسملاذفانم

هيفرتلاوتامولعملاماظنةزيمترفوتاذإ
كلهتسملاذفانمنوكتف،يفلخلادعقملاب
لوسنوكلاةيفلخيفةرفوتمةيفلخلا
HDMIيذفنمكلذنمضتي.يزكرملا
.طقفنحشللUSB-Cيذفنمو
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HDMI

HDMIلبكليصوتبHDMIلاخدإحيتي A/V
ماظنوأويديفاريماكلثمدعاسمزاهجنم
مادختسامزلي.Appleزاهجوأويديفباعلأ
ةزهجأعمAppleةكرشعينصتنملباك

Apple.

زاهجلاليصوتمتيذلاHDMIذفنمسملا
.ةيسيئرلاةشاشلاىلعهبيجراخلا

،USBنحشمعدتةنيعمHDMIةزهجأيف
.ةقاطللردصمكUSBذفانممادختسانكمي
ذفانمنمىوتحملاىلإلوصولانكميال

HDMIتامولعملاةشاشلالخنمهذه
.هيفرتلاو
:RSIماظنبHDMIلاخدإمادختسال

.HDMIلبكبدعاسملازاهجلالٰصو.١

ةشاشويفاضإلازاهجلانمالكلغش.٢
.RSIماظنويديف

ضرعلاةدحوىلع)ةيسيئرلا(}سملا.٣
.ردصمكHDMIددحوةينعملا

HDMI

HDMIلاصتا

ةزهجأضرعلHDMIيذفنمRCPرفوي
.ويديفلا
ةدهاشمليجراخلازاهجلاليصوتبمق
.RSIةشاشلالخنمزاهجلاىوتحم

زاهجلابلصتملاHDMIذفنمسملا
.ةيسيئرلاةشاشلاىلعيجراخلا

HDMIليغشتضرع

HDMIليغشتضرعةقيرطضرعت
:نمضتتوويديفلاىوتحم
ىلإةدوعلل}سملا:)ةيسيئرلا(}.

.RSIماظنللةيسيئرلارايتخالاةشاش

.X)سملا:)سأرلاتاعامسXلوخدلل
سأرلاتاعامستيبثت"ةمئاقىلع
"تادادعإلا"ةيئزجعجار."ثوتولبلاب
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
عمةشاشلاةكراشملسملا:ةكراشم.

ةكراشمنكمي.ىرخألاةيفلخلاةشاشلا
.لصتملازاهجلالالخنمةشاشلا

Rearقيبطت Mediaةيسيئرلاةشاشلانم

Rearقيبطتحيتي Mediaمدختسملل
ويديفلاةشاشرداصميفمكحتلايمامألا
زمرسملا،لوصولل.يفلخلادعقملاب
Rearقيبطت Mediaةيسيئرلاةحفصلانم.
فاقيإوأةيفلخلاتاشاشلاليغشتنكمي
Rearقيبطتنماهليغشت Media.سملا
.ةشاشديدحتل٢ةشاشلاوأ١ةشاشلا
ةيفلخلاتاشاشلاضرعلصخلملاسملا
)ليغشتلا(Powerزمرسمليدؤي.اًعم
ليغشتىلإةددحملاةشاشلازمرراوجب
.اهليغشتفاقيإوأةشاشلاهذه
نمفلخلابنيمدختسمللتوصلامتكنكمي
زمرىلعطغضلابيمامألامدختسملالبق
ةيفلخلاةشاشلابطبترملاتوصلامتك
قيبطت"ةشاشىلعىنميلاوأىرسيلا
نيتشاشلااتلكوأ،"ةيفلخلاطئاسولا
MUTEرزىلعطغضلابنيتيفلخلا ALL
.)لكلاتوصمتك(
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نميلاحلاردصملاضرعاًضيأنكمي
ةشاشلاىلعةبوغرملاةيفلخلاةشاشلا
رزلاىلعطغضلابكلذوىرخألاةيفلخلا

Share)بناجلاىلعدوجوملا)ةكراشم
.RSIتاشاشنميلفسلانميألا

Rearقيبطتنمردصملارايتخا Media

ةيفلخلاةشاشللرداصملاديدحتنكمي
قيبطتةشاشنمرداصملاددح.ةزيمملا

Rear Media،رداصملاةمئاقنمددحمث
.RSIرداصمةشاشىلعةضورعملاةحاتملا

صخلملاضرع

.ةيفلخلاتاشاشلليلاحلاردصملا.١
نمةيفلخلاةشاشلالفقلسملا.٢

.سمللاتالخدم
.ةيفلخلاةشاشلاتوصمتكلسملا.٣
وأةيفلخلاةشاشلاليغشتلسملا.٤

.اهليغشتفاقيإ

ىوتحملاليغشتنودةشاشلاليصافتضرع

.ردصملامسارهظي.١
ةشاشلاىلعقيبطتقالغإلسملا.٢

.ةيفلخلا
لالخنمتوصلاليغشتلسملا.٣

.ةرايسللةيلخادلاتوصلاتاربكم
.ويديفلارداصمرييغتلسملا.٤

ىوتحملاليغشتعمةشاشلاليصافتضرع

ليغشتلضورعملانفلا.١
.يلاحلاىوتحملا

ةشاشلاىلعقيبطتقالغإلسملا.٢
.ةيفلخلا

لالخنمتوصلاليغشتلسملا.٣
.ةرايسللةيلخادلاتوصلاتاربكم

.ةشاشلاىلعكراش.٤
ليغشتلاديقىوتحملاليغشتلسملا.٥

.ًاتقؤمهفاقيإوأًايلاح
.ويديفلارداصمرييغتلسملا.٦

Rearتادادعإ Media

Rearةحفصنم Media،تادادعإلاسملا
.تادادعإلاةمئاقىلإلوصولل
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
"ةشاشلاليغشتةلاحركذت"

دنعًايئاقلتةيفلخلاتاشاشلاليغشتلددح
.ةرايسلاليغشتءدب
ةيفلخلاةشاشلليتوصلاقيلعتلا

ىلعيتوصقيلعتكيدلنوكينأددح
.ةيدرفلاةيفلخلاتاشاشللويديفلا
اهبحومسملاتاقيبطتلا

.ةيئرمنوكتسيتلاتاقيبطتلارايتخالددح
باسحلا

.ةرايسلاتانايبةطخراهظإلددح
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Rearنييعتةداعإ Media

.تاقيبطتلانييعتةداعإلددح
Rearمادختساطورش Media

.مادختسالاطورشضرعلددح
ةيصوصخلانايب

.ةيصوصخلانايبضرعلددح
اهلحوRSIماظنءاطخأفاشكتسا

ماظنحاتفمنوكيالدق:ةقاطدجوتال
عضووأليغشتلاعضويفلاعشإلا
.تاقحلملا
ءانثأسأرلاةعامسنمتوصردصيال
تاعامسنأنمدكأت:رشؤملاةءاضإ
ليصوتبمق.ٍفاكلكشبةنوحشمسأرلا

.اهنحشلUSB-Cذفنمبسأرلاتاعامس
سأرلاتاعامستناكاذإامةفرعملققحت
ىلإعمتستكنأنمدكأت.تاشاشلابةنرتقم
ديدحترزىلعطغضلابةحيحصلاةشاشلا
.ةانقلا
مقف،هالعأةروكذملاتاوطخلاحجنتملاذإ
RSIتاشاشبسأرلاتاعامسنارقإءاغلإب
دعأوسأرلاتاعامسليغشتفقوأو
تاءارجإعجار.اهنارقإلواحواهليغشت
اًقباسثوتولبسأرةعامسبةصاخلانارقإلا

.مسقلااذهيف

Video Distortion)ةروصشيوشت
)ويديفلا

ليغشتدنعويديفلاشيوشتثدحينأنكمي
ةزهجأوأةيئوضتاحساموأةيولخفتاوه
ديدحتةمظنأوأىدملاةريصقيكلسال
لاصتالاةزهجأوأ)GPS(ةيملاعلاعقوملا
سكافلاةزهجأولدابتملايكلساللا
ةيناديملايكلساللاةزهجأوأةلومحملا
.ةلبقتسملاةلسرملا
دنعويديفلالغشمقلغًايرورضنوكيدقو
ةرايسلالخادةزهجألاكلتنمدحاوليغشت
.اهنمًابيرقوأ

ةحالملا

ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
سملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب
Homeيف)ةحالملا(Navزمر Page
تاراصتخالاجرديفوأ)ةيسيئرلاةحفصلا(
نمرسيألاءزجلانمبرقلابدوجوملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
تافلمدحأرفاوتلاحيف.ةيصوصخلا
حصُنيهنإف،هيلإلوخدلاليجستوفيرعتلا
.اهديكأتوةصصخملاةحالملانيكمتبكلذك

)ةرفوتمتناكاذإ(ةصصخملاةحالملا

ةلاحيف،ةصصخملاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
تاراسملاصيصختلةحالملالجسو
.جئاتنلاو
ةزيمضرعتدق

Personalized Navigation
:لثمرصانع)ةصصخملاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
لضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتنرهظت.

.ةمئاقلاىلعأةقباطم
.يؤبنتلارورملا.
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةصصخملاةحالملانيكمتكلذكنكمي
مث،تادادعإلاددح.قحالتقويفاهليطعت
دادعإلارييغتبمقمث،ةحالملاةيصوصخ
فلمتامولعمبتانايبلاعمجبصاخلا
.١٩٠/تادادعإلاعجار.فيرعتلا
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ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
يلاحلاعقوملاضرعوةلماكلاةطيرخلا
بناجلاىلعثحبلارايخرهظيس.ةرايسلل
.ةحالملاةطيرخضرعنمرسيألا
ةهجولاتاقاطب

دادعإبمق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
ةحالملانيكمتللمعلاولزنملانيوانع
لزنملانيوانعدادعإل.ةدحاوةسملب
نمديزملامث،تادادعإلاددح،لمعلاو
نأيغبني.ةهجولاتاقاطبمث،تادادعإلا
Showرايخلانوكي on Map)ىلعراهظإ
.يضارتفالكشبليغشتلاديق)ةطيرخلا
هبتكامثلمعلاوأ/لزنملاناونعددح
.هظفحاو

Destination(راهظإفاقيإل Cards(
مق،ةطيرخلاضرعيفةهجولاتاقاطب
Show(ليدبتب on Map(ىلعراهظإ
.)فاقيإ(Offىلإةطيرخلا
driveةقثبنملاةلاسرلاسملا To Home
driveوأ)لزنمللةدايقلا( To Work
.هيجوتلاءدبل)لمعللةدايقلا(
ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ

ضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
ةطيرخلاهيجوت.

ىلعألهاجتاثلاثلادعبلا.

ىلعألهاجتايناثلادعبلا.

ىلعأللامشلايئانثلادعبلا.
.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(

دوقولا.

ماعطلا.

معاطم.

ةعيرسلاتابجولا.

ةوهقلا.

يلآلافارصلاةزهجأ.

ةماقإلا.

نكرلا.

ةلاقبلاتالحم.
راسملايفبنجت.

ةعيرسلاقرطلا.

ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا.

ةدهمملاريغقرطلا.

تارّابعلا.

قافنألا.

يعامجلالقنلاتاراح.

لودلادودح.
يفلخلادعقملاتابلط.

لوبق.

اًمئادلهاجت.
Settingsسملا،يليامىلإلوصولل
Moreمث،)تادادعإلا( Settings)ديزملا
:)تادادعإلانم
ةهجولاتاقاطب.
طئارخلاعجارم.
ةلضفملاملاعملا.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
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رورملاتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
ناونعلاعجار:ةحالملاةيصوصخ.

"Personalized Navigation)ةحالملا
روكذملا")هرفوتلاحيف()ةصصخملا
.مسقلااذهيفاًقباس

لوح.

ءزجلايفSسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ضرعةذفانىلإعوجرلليولعلارسيألا
ةيسيئرلاةطيرخلا
دادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبوةهجولا

Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(

ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا
ةطيرخلاناولأ
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانبًایئاقلت
دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا

ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
داعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمجماظنلا
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلع
داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
ةلاحيف:)يضارتفالكشبلمعتال(
.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا،اهرفاوت
تامولعمماظنلاضرعي،ليغشتلادنع
يثالثضرعيفةطيرخلاىلعيضارألا
.داعبألا
عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا
دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعًايكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم
دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Preferred Route)لضفملاراسملا(

مث،)تادادعإلا(Settingsسملا،لوصولل
More Settings)مث،)تادادعإلانمديزملا

Preferred Route)لضفملاراسملا(.

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا
تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا.

.لقألاةدايقلا
اًريفوترثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص.

.دوقولل
راسملايفبنجت

مث،)تادادعإلا(Settingsسملا،لوصولل
Avoid on Route)راسملاىلعبنجتلا(.

ءانثأاهبنجتلقيرطلاتازيمنميأرتخا
:قيرطلاىلعريسلا
ةعيرسلاقرطلا.
ةدهمملاريغقرطلا.
تارّابعلا.
يعامجلالقنلاتاراح.
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا.
قافنألا.
لودلادودح.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا

مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
ىوتسمطبضل-ةحالملاتوصىوتسم.

ىلعقلزنملاطيرشلامدختسا،توصلا
رماوأتوصعامسدنع.ةحالملاةشاش
ىوتسمطبضكنكمي،يتوصلاهيجوتلا
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ةدحولاىلعةركبلامادختسابتوصلا
ىوتسميفمكحتلاحاتفموأىطسولا
.ةدايقلاةلجعبتوصلا
حمست-ةيهاجتالاةحالملاتابلاطم.

رسيألابناجلاىلعليغشتلابتابلاطملل
هاجتابسحةرايسلانمنميألاوأ
وأاذهليغشتنكمي.يلاتلافطعنملا
.هليغشتفاقيإ
ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.

:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ
)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
‐None)دجويال(

)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت

Mapيفكدوجوءانثأ View)ضرع
مث،)تادادعإلا(Settingsددح،)ةطيرخلا

More Settings)مث،)تادادعإلانمديزملا
Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.

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

رورملاةكرحقفدتناكاذإامنيبليدبتلل
.المأةطيرخلاىلعرهظي

ًايئاقلتماظنلاديعي-ًايئاقلتراسملاباسح.
دوجوفاشتكالاحيفراسملاباسح
.كمامأةيرورمةلكشم

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

ثحبلابماظنلاموقينل-اًدبأثحبتال.
دحأديدحتمتينأىلإلضفأراسمنع
.هالعأةروكذملاتارايخلا

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

ةحالملاةيصوصخ

.ةحالملاةيصوصختادادعإرييغتلسملا
:يهةحالملاةيصوصختادادعإ
فلمتامولعممادختسابتانايبلاعمج.

نيكمتلاذهليغشتبمق–فيرعتلا
ةحالملا"عجار.ةصصخملاةحالملا
نمقباستقويفةروكذملا"ةصصخملا
.مسقلااذه

ليغشتبمق–ةيوهلاةلوهجمتانايبعمج.
جتنمةدوجيفنيسحتلانيكمتلاذه

Nav)ةحالملا(.
لوح

:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
Telenavماكحأوطورش.
Telenavةيصوصخنايب.
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
تامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب
تانايبةدعاقرفوتتملاذإ.هيفرتلاو
ىلإةراشإللأطخةلاسررهظتسف،ةطيرخلا
.SDةقاطبدوجومدع
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SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
ققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألانم
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
،ةئيهتلادعب":ةرملوألSDةقاطبةئيهت.

ةقاطبلاهذهمادختساطقفنكمي
".ةرايسلاهذهيفةحالملل
:ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.

.ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب"
".)أطخلازمر(
ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.

حلصتالهذهSDةقاطب":يلاحلا
ليلدعجار.ةرايسلاهذهيفةحالملل
لضفتوأليصافتلانمديزملليغشتلا
".ليكولاةرايزب
ةلازإمت":ذفنملانمSDةقاطبةلازإمت.

".)أطخلازمر(.SDةقاطب
ةئيهتلاةلاسرءدبدعب"ديكأت"ديدحتيدؤيس
OKسملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاىلإ
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم(

ةحالملازومر
رهظتدقيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميفو
.ةحالملاقيبطتيف

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

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

نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.اهرفاوتةلاحيفكلذودوقولاتاطحمو

ةهجولا
ثحبلا

ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
ثحبلالقحيفلاخدإعبرمدجوي
ةحولوةعيرسلاتائفللزومرلاتاراصتخاو
.حيتافم
يئاقلتلالامكإلا

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

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

دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
دعقمنملكمازحطبرعميمامألا
سملنإفنييمامألابكارلادعقموقئاسلا
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلازمر
.ةهجونعثحبلا
ةفلتخمرداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا

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

.ةرايسلاىلإتاهجو
هنكميةرايسلاماظنىلعهليزنتمتقيبطت.

.ةحالملاماظنىلإتاهجولاسرإ

تايثادحإلا

امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل

سملا،طشنلاهيجوتلانم.١
.فقوتةفاضإ

One-Boxمادختسابةهجولانعثحبا.٢
زومروأيتوصلاثحبلاوأ

Quick Category)ةعيرسلاةئفلا(.
وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.٣

.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب
سملاوةبولطملاقيرطلاةطقنرتخا.٤

Add to Trip)ةلحرلاىلإةفاضإ(.
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال
ةيعجرمةطقنىلإلوصولا

ضرعيس،ةيعجرمةطقننمبارتقالادنع
Destinationماظنلا Arrival view)ضرع
ةهجولاىلإةعباتملل.)ةهجولاىلإلوصولا
ىلع)مت(Doneةلاسرسملا،ةيلاتلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
ةيعجرمةطقنليدعت

هيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
ىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس،طشنلا
.بيترتلارييغتوأتافقوتلا
Destinationsسملا،قيرطةطقنليدعتل
:ةحاتمةيلاتلاتارايخلانوكتس.)تاهجولا(
سملقيرطنعةهجولابيترتليدعت.

ةطقنتاهجوةمئاقيفمهسألارارزأ
.قيرطلا
زمرسملقيرطنعقيرطةطقنفذحا.

ةرمزمرلاديدحتنكمي.تالمهملاةلس
يفقيرطةطقنةفاضإةداعإلىرخأ

سملا.أطخلاقيرطنعاهديدحتةلاح
zنكمتيثيحبنميألايولعلانكرلانم
.راسملاباسحةداعإنمماظنلا
يفدحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ
ماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاق
ماظنلاحيتينلو.فذحلاولقنلايتفيظو
.ةيئاهنلاةهجولافذحةيناكمإ

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
ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا
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ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا

تاءارجإلادحأذيفنتبمق،ريغصتلاوأريبكتلل
:ةيلاتلا
فئاظولاةددعتممكحتلاةدحوريودت.

)MFC(ةطيرخلاىلعريغصتلاوأريبكتلل.
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
ضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
داعبإقيرطنعريبكتلاكنكميمث
ىلعضعبلاامهضعبنعنيعبصإلا
.ةطيرخلا

ةطيرخلاسايقموةطيرخلاتاءاميإ

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

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا
.ةطيرخلاريودت.
وألفسألوأىلعألMFCليدبتاًضيأنكمي
.ةطيرخلاكيرحتلنيميللوأراسيلل

.١٥٢/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك

توصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
قيبطتمادختساءانثأةيتوصلارماوألا
يف)توصلامتك(Muteسملا.ةحالملا
ىلعةلئامةمالعرهظتس.ةطشنلاةمئاقلا
توصمتكىلإةراشإللتوصلاربكم
.هيجوتلا

طشنلاهيجوتلاضرع

ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

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
،)تادادعإلا(Settingsسملا.هسفنريبكتلا
Moreمث Settings)تادادعإلانمديزملا(،
Mapرايخسملامث Preferences
ةزيمىلإلوصولل)ةطيرخلاتاليضفت(

Auto-Zoom)نكميو.)يئاقلتلاريبكتلا
.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت
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تاهاجتالا

.تاهاجتالاضرعلتافطعنملاةمئاقسملا
)تاهاجتالا(Directionsضرعت
يلاحلاعقوملانمتاهاجتالاوتافطعنملا
.ةيئاهنلاةهجولاىلإ
ةعيرسلاقرطلانمجراخمةمئاق

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

Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(

ضرعمتي،طشنلاهيجوتلايفنوكتامدنع
،عراشلامساو،يلاتلافطعنملامهس
ىلعأةيلاتلاةروانملايفةروانملاةفاسمو
ضرعمتي.ةطيرخلاراسيىلعةمئاقلا

ETAوDistance to Destination
ناكملاسفنيف)ةهجولاىلإةفاسملا(
رهظتنكلو،ةيلاتلاةروانملاتامولعملثم
Turnىلعأ Maneuver Turn Arrow
.)ةيلاتلاةروانملافاطعنامهس(
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت

دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
يأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ماظنلالغشيسف،كلذنملضفأراسم
Quickضرعيوةمغن Notice)راعشإلا
ةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو.)عيرسلا
.يرورمثداحلكل

)اهرفاوتةلاحيف(عئاقولاريراقت

تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
ةلحرلاءاهنإ

طشنلاهيجوتلاءاهنإلةلحرلاءاهنإسملا
.طشنلاريغهيجوتلاىلإةدوعلاو
ةلحرلاةلصاوم

نعاهؤاغلإمتاذإةلحرلافانئتسانكمي
ءزجلايفةلحرلافانئتساسملقيرط
.ةحالملاةمئاقنميولعلا
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا

نيوانعلاةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
لالخنماهظفحمتيتلامامتهالانكامأوأ
يليصفتلاضرعلاىلعةلضفملازمر
.ةطيرخلل
تالضفملاىلإلوصولا

.ةحالملاةمئاقيفتالضفملاسملا
تالضفملاظفح

تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
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تالضفملاريرحت

رزديدحتقيرطنعتالضفملاريرحتنكمي
طغضا.ىوتحملاثيدحتوةلضفمللريرحت
لوخدللةلضفملارصنعىلعرارمتسالاعم
.ريرحتلاةحفصىلإ
تالضفملابيترتةداعإ

ةداعإ(Reorderرزرارمتسالاعمسملا
رصنعنمنميألابناجلاىلع)بيترتلا
هبحساوهيلعطغضلايفرمتسامث،لضفم
.ةمئاقلايفبولطملاعضوملاىلإ
تالضفملافذح

ةلضفمللرواجملارايتخالاعبرمسملا
.فذحددحو
.لكلافذحديدحتبتالضفملالكفذح

ةريخألا

.ةحالملاةمئاقيفةريخألاسملا
نكررخآعقوم

متعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشتفاقيإ
ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ىلإنكررخآعقومسمليدؤي."ةريخألا"
وأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافتضرع
رخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلاةدايقل
.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرطنعنكر

دعبرهظينل،نكررخآعقومفذحدعبو
فاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاقيفكلذ
.ناكملااذهيفىرخأةرمةرايسلا

POIزومرضرع

نكمي.ةحالملاةمئاقيفثحبلاسملا
زومرلانمتائفةينامثنمرثكأديدحت
.ىصقأدحب
)اهرفاوتلاحيف(ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر

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

POI + ETE)يفردقملاتقولا
).راسملا
E:نميألابناجلا.

ةيكذلادوقولاتاطحمزومر

دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
دوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
.ةرايسلاب
يكذلانكرلازومر

ماظنلالواحيس،ةهجولانمبارتقالادنع
تامولعمعمةبيرقلانكرلاتاهجوضرع
.ةرفوتمتناكاذإ،ريعستلا
ناكم"POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا
)اهرفاوتةلاحيف("مامتهالا

نعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
وأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشميأ

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

Connected Navigation)ةحالملا
)ةلصتملا

Connected Navigation)ةحالملا
تاناكمإحيتتكارتشاةمدخيه)ةلصتملا
تايناكمإلالثم،ةحالملاماظنلخادةنيعم
هيجوتلا/ثحبلاورورملاةكرحبةقلعتملا
ماظنلارهُظيس.ةصصخملاةحالملاويكذلا
بلطيسوكارتشالاءاهتنادنعاًهيبنت
.ةطخلاديدجت
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)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
و١٧٧/راسملاهيجوت
.١٧٨/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

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

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاكةقلز
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا
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
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راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

ةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسمضرعب
تاهجولاىدحإىلإهاجتالادنعكلذو
.ةنيعمةيثادحإربعرورملانود

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

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

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

ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
،ةنايصىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
.ليكولاعجارف

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا

ينورتكلإلاعقوملاعجار
www.gmnavdisc.comىلعلوصحلل

ةديدجSDةقاطببلطبةقلعتملاليصافت
ةضرعتازيملا.اهتيبثتواهئارشوةليدبوأ
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.رييغتلل
عقوملاعجار،ةزيملاهذهصوصخب
.my.cadillac.com/learnينورتكلإلا

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
ثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف،اذه
ديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحتدنعو
قبسيتلاقطانملالوحليصافتلانم
تاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهلتناكو
.١٧٨/ةطيرخلاتانايب

توصلاىلعفرعتلا
ةزيمحيتت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نودبرحلاليغشتلاتوصلاىلعفرعتلا
ةحالملاعملماعتلاءانثأنيديلامادختسا
ةزيملاهذهءدبنكمي.فتاهلاوتوصلاو
.ةدايقلاةلجعيفgىلعطغضلاب

هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتتيتلا
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
وأةينغأديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
يتلايه،طئاسوزاهجنمليغشتللنانف
ماهملاامأ.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رييغتوأتوصلاىوتسمطبضلثم،ىرخألا
لهسييتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجوم
،نيرايخوأرايخسمللالخنماهبمايقلا
رماوألالالخنمرفوتتالبلاغلايفف
.ةيتوصلا
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
،ةزيملاهذهيفةموعدمكتغلتناكاذإ
لثم"ةدحاوةعفد"رشابمرمأقطنلواحف
عراشلاومقرلا<ناونعلاىلإتاهاجتالا"
قطنتال".>ةعطاقملا/ةيالولاوةنيدملاو
.رمألايفناونعلاقطنءانثأيديربلازمرلا
ةهجولالاخدإرمأىلعرخآلاثميلياميفو
"ةدحاوةعفد"One-Shotرشابملارمألاب
"Directions to Place of Interest at

<hotel>")ناكمىلإتاهاجتالا
حجنتملاذإ.)قدنفلادنعمامتها
لوقبرج،رماوألاهذه
"Take me to Place of Interest"
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وأ)مامتهالاناكمىلإيبلقتنا(
"Find address")ناونعلاىلعرثعا(
.ةلئسألانمديزمحرطبماظنلاكدعاسيسو

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(
.١٩٠/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
درجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسالالخ
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلامامتإ
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي
،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
ًابوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

طغضاوأMFCرزيأىلعطغضا.
وأ0وأ6وأeوأBوأCوأgىلع
ءاهنإلةدايقلاةلجعىلعمكحتلاةلجع
راهظإوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
ىلعفرعتلاءدبمتثيحةشاشلا
.توصلا

ةيعيبطلاةغللارماوأ

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا
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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.

نم.ةيسيئرلاتاملكلامادختساب
ىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلاةلثمألا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلاىلإتاهاجتا

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

يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.
وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا
،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
رشابملارمألاىلعلاثمو.ماظنلااهمهفيو
“Call)ـبلاصتا(>number<.”ضرعتو
يفةرشابملارماوألاهذهلةلثمأ
ةسلجنوكتامدنعتاشاشلامظعم
وأ"فتاهلا"قطندنع.ةطشنتوصلا
"Phone Commands)فتاهلارماوأ("
ةملاكمءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي
نيحلةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاه
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلا
.ةملاكملا

عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
ليبسىلع،ناكملاومسالانمًالكرشابملا
يف>name<)ـبلاصتا(Call"لاثملا
."لمعلا

تارايخيفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلا

هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللًايوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأًايوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
فرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلاىلإ
.اهنمتوصلاىلع
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"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
يف(DABوFMوAMتاجومنملكل
.)اهرفاوتةلاح
AMىلإةجوملاليدبتل:”AMىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

ىلإةجوملاليدبتل:”DABىلإليدبتلا"
DABويدارةطحمرخآطبضوDAB.

“Tune to)ـلةفلاوم(>AM frequency<
AM”:متيذلاويدارلاةطحمىلإةفلاوملل
nine“لثم(رمألايفاهددرتديدحت fifty
.)”)نوسمخوةعست(
“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫٩لثم(رمألايفاهددرت

"Tune to)ةطحممسا<)ـلةفلاومDAB<
DAB":ويدارلاةطحممسانعثحبا.

MyMediaلجأنمتوصلاىلعفرعتلا

لجأنمةحاتملاتوصلاىلعفرعتلارماوأ
:يهMyMedia]حفصت[
“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح
“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
.ددحمنانفليغشتءدب:”>يدؤملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
.ددحمموبلأليغشتءدب:”>موبلألا
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح
“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
،ددحميتوصفلمليغشتءدب:”>ةينغألا
.اًرفوتمناكاذإ

“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
.ددحمعونليغشتءدب:”>عونلا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحمليغشت
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.ةددحمليغشت
ليغشت:”>زاهجلامسا<ليغشت“
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ىلعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
.يتوصردصمكزاهجلاديدحتدنعةشاشلا
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
.ددحملصفليغشتءدب:”>لصفلا
“Play Audiobook)باتكليغشت
باتكلاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحميتوص
“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.ددحميتوصباتك
لاخدإلراوحعبرمءدب:"ةقلحلاليغشت"
.ددحممسا
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"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
.ددحمثدحليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبلاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبليغشتءدب:">تساكدوب
“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم

ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
نمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
ىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعميرورضلا
ةجلاعمنعفلتختةروصبطئاسولا
دحيدقو.طئاسولانمةريغصلاتايمكلا
نمتوصلاىلعفرعتلاتارايخنمماظنلا
رماوألابتافلملاديدحتبحامسلامدعلالخ
ددعزواجتاذإىوتسمىلعأيفةيتوصلا
.هبحومسملاىصقألادحلاتافلملا
دودحببسبةيتوصلارماوألايفتارييغتلا
:يهطئاسولاىوتحم
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
دحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
دنعلماوعلانمديدعلابسحىلعام
.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقمةفاضإ
يدجيامبرف،ةلاحلايههذهتناكاذإو
نمةيتوصلاتافلملاىلإلوصولااًعفن
.يدؤملامساوأليغشتلامئاوقلالخ

ةحالمللتوصلاىلعفرعتلا

تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم
ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
مقتال.ةلودلاوةعطاقملا/ةيالولاوةنيدملاو
.يديربلازمرلانيمضتب
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
روثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألاىلع
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
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،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
ءدب:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
نوكميولخفتاهمقرىلإةملاكمءارجإ
ماقرأوأماقرأ١٠وأماقرأةعبسنم
.ماقرأةثالثنمةنوكملائراوطلا
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع

متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
تاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
.ةرداصلا
راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ةعومجميأةحصمدعلاحيفو.ديكأتلل
فذحل"فذح"رمألامادختسانكمي،ةيمقر
.ةحيحصةروصباهلاخدإوةعومجمرخآ
رمألامدختسا،ةلماكماقرألالاخدإدعبو
.مقرلابلاصتالاءدبل"لاصتا"

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
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
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مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
فرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
نكميو.ماظنلايفمكحتللتوصلاىلع
وألاعشإلاليغشتءانثأماظنلامادختسا
لصيدقو.تاقحلملاعضويفهدوجو
اًرتم٩.١ىلإثوتولبلاماظنقاطن
ةزهجألاعيمجمعدتالو.)اًمدق٣٠(
عيمجليغشتمتيالوفئاظولالكةلومحملا
.Bluetoothماظنعمةلومحملاةزهجألا
نمديزملليكولاىلإعوجرلاىجري
ةلومحملاةزهجألانأشبتامولعملا
.ةقفاوتملا

ليغشتلارصانع

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن
ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ىلعفرعتلاةزيمليغشتءدبلطغضا
لصتملالومحملازاهجىلعتوصلا
.ثوتولبلاب

ءاهنإلوأةملاكمىلعدرللطغضا:6
طغضا.امٍةيلمعءاغلإوأاهضفروأةملاكم
وأهيفرتلاوتامولعملاماظنتوصمتكل
ثدحتتالنوكتامدنعتوصلامتكءاغلإل
.فتاهلايف

هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع

لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١٥٢/ماظنلامادختسا

يتوصلاماظنلا

ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا
طغضلابلومحمزاهجىلعةملاكمءارجإ
مكحتلاوأةدايقلاةلجعليغشترصانعىلع
لظي.MFCيفتوصلاىوتسميف
ةركاذلايفلدعملاتوصلاىوتسم
ىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللاتاملاكملل
.نيعمىوتسمنمىندأتوصلا

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا

نارتقالا

دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.

نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)فتاهلاليصوت(.
.ليصوتللرايخلااذهسملا
ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.

لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا
ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.

تامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلاوأ
فتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

لابقتساقاطنيفنرتقملومحم
فتاهلابماظنلالصتيسف،ماظنلا
ىلعهدادعإطوبضملالومحملا

First to Connect)نيلصتملالوأ(.
لومحمفتاهيأطبضمدعةلاحيفو
First،دادعإلااذهب to Connect)لوأ
فتاهرخآبطابترالامتيسف)نيلصتملا

فتاهعمطابترالل.همادختسامتلومحم
ةيئزجعجار،رخآنرتقملومحم

اًقحالةدراولا"فلتخمفتاهعمطابترالا"
.مسقلااذهيف
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فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاهلاليصوت/فتاهةفاضإسملا.٣
ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٤

نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

فتاهلاىلعةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
ةتسنمنوكملازمرلاديكأتللومحملا
ماظنةشاشىلعرهظييذلاوماقرأ
Pairسملامثهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلايفزمرلارارقإمزلي.)نارقإ(
تامولعملاماظنةشاشولومحملا
.نارقإلاةيلمعحجنتيكهيفرتلاو

فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٦
.ةرايسلابهنارتقامتيسيذلايويلخلا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
يويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
،لومحملافتاهلانارقإدرجمب.ةيلمعلا
ةمالعلاتحترهظيس

Connected)لصتم(.

كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٧
ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع

مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.
.ىرخأةرمهلغش

نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.
مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك

لوبقبلومحملافتاهلاكبلاطاذإ.٨
،فتاهلارتفدليزنتبحامسلاوألاصتالا
دق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخسملا
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتيال
.ةلاسرلا
نارتقال٨ىلإ١نمتاوطخلاررك.٩

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا

ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
ىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاهدادعإ

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

System)ماظنلا(.

ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣
فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
حتفليولخلافتاهللفتاهلامساسملا.٤

.يولخلافتاهلاتادادعإةمئاق
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
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ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢

لصتمفتاهلصف

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
فتاهلاراوجبتامولعملازمرسملا.٣

لومحملازاهجلاوألصتملالومحملا
فتاهلاتامولعمةشاشضرعل
.زاهجلاوألومحملا
.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح

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

فتاهلاتامولعمةشاشضرعللصتملا
.زاهجلاوألومحملا
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

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
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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

#ديدحتلةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
ةلجعليغشترصانعب6ىلعطغضاالإو
.ةدايقلا
ةملاكمضفر

ةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
.Kديدحتل

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالاديق
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك

ةملاكملوبق

ةلجعليغشترصانعب6ىلعطغضا
.درللةدايقلا
ةملاكمضفر

ديدحتلةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
Kضفرلل.

)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
ةلجعليغشترصانعنم6طغضا.

.ةدايقلا
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تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.
هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Phone Settings)فتاهلاتادادعإ(

سملامث،ةيسيئرلاةحفصلايف6سملا
:يليامضرعمتيدقو.تادادعإلا
لاصتالاتاهج.
ةطشنلاةملاكملاضرعةقيرط.
.OnStar Phone TTY Mode)عضو

TTYماظنبفتاهللOnStar(

لاصتالاتاهج

بيترتلااذهزرفي:لاصتالاتاهجزرف
بسحلاصتالاتاهجءامسألضورعملا
.ةلئاعلامساوألوألامسالا

Re-sync phone Contacts)ةداعإ
كلذحمسي:)فتاهلالاصتاتاهجةنمازم
نمةنمازملاةداعإبلاصتالاتاهجةمئاقل
فتاهلانملاصتالاتاهجداريتسالالخ
.ًايلاحلصتملا

ةطشنلاةملاكملاضرعةقيرط

ىلعدرلاناكاذإامدادعإلااذهحيتي
ضرعةقيرطضرعيسةدراولاةملاكملا
.ةطشنلاةملاكملا
.ليغشتلافاقيإوأليغشتلاسملا

OnStar Phone TTY Mode)عضوTTY
)OnStarماظنبفتاهلل

ليطعتوأنيكمتىلعدادعإلااذهلمعي
OnStar Phone TTY Mode)عضوTTY

راشتسمتاملاكمل)OnStarماظنبفتاهلل
OnStarئراوطتاملاكموOnStar.

.نيكمتوأليطعتسملا

Apple CarPlay
Androidو Auto
عاتمتسالاكنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإب Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
،امهالاصتاوامهرفوتةلاحيف.قفاوتم
Androidناتنوقيألالوحتتس Autoو

Apple CarPlayىلإتهابلانوللانم
Homeيفناولألا Page)ةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشل)ةيسيئرلا
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
ةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣

Appleقيبطتطيشنتل CarPlayوأ
Android Auto،ةلاسرلارهظتس

"Device Projection Privacy
Consent")ضرعةيصوصخةقفاوم

.)زاهجلا
ءدبل)ةعباتم(Continueسملا.

Appleقيبطتليغشت CarPlayوأ
Android Auto.
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ةلازإل)ليطعت(Disableسملا.
Appleقيبطت CarPlayو

Android Autoتادادعإةمئاقنم
.ىرخأفئاظولمعتدق.ةبكرملا

)رفوتاذإ(يكلساللافتاهلاضرعل

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.

وا١٨٣/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
.١٨٤/)فتاهلا

فتاهلاىلعيكلساللاليغشتنمدكأت.٣
.يكلساللاضرعلالمعيىتح

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٤
Apple CarPlayوأAndroid Auto،

ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
سملا.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا

Continue)قيبطتليغشتءدبل)ةعباتم
Apple CarPlayوأAndroid Auto.

.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayثدحيملاذإو.ًايئاقلت
Androidزمرلاسملاف،كلذ Autoوأ/و

Apple CarPlayيفHome Page
.ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا(
:فتاوهلليكلساللاضرعلالصفل

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

)فتاوهلا(Phonesرتخا.٢
ةيعرفلاةمئاقلايفزاهجلامساسملا.٣

Appleيف CarPlayوأ
Android Auto.

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
لوصحلل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidنأشبةدعاسملاىلع Auto
ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت

https://support.google.com/
androidauto.نأشبوApple CarPlay

ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت
www.apple.com/ios/carplay/.

قلعتوأGoogleوأAppleةكرشريغتدق
.تقويأيفتامدخلاهذهرفاوت

Android AutoوAndroidوGoogleو
Google Playيهتامالعلانماهريغو

Googleةكرشلةعباتةيراجتتامالع Inc..
Appleكلذكو CarPlayةيراجتةمالعيه
Appleةكرشلةعبات Inc..
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نمجورخللطسوألافرلانم}طغضا
Android AutoوأApple CarPlay.

Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ
Apple CarPlay،رارمتسالاعمطغضا

.طسوألافرلانم}ىلع

Appleليطعتنكمي CarPlayو
Android Autoتامولعملاماظننم

ةحفصلاسملا،كلذبمايقلل.هيفرتلاو
.فتاهلاضرعمث،تادادعإلامث،ةيسيئرلا
فاقيإ/ليغشت(On/Offرايخمدختسا
Appleليغشتفاقيإل)ليغشتلا CarPlay
Androidوأ Auto.

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Owner Center)ءاشنإدنع)كلاملازكرم
كالتماةلاحيفاهليدعتنكميامك،باسحلا
ىلإلوصولاقحنيرخآنيمدختسم
اذهيدؤيدقو.باسحءاشنإوأةرايسلا
تامولعملاماظننامأيفتارييغتىلإ
ضعبلقنمتيدق.هتيفيظويفوأهيفرتلاو
.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلاىلإتادادعإلا
.كليكوعجار،تاميلعتىلعلوصحلل
ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا
تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاو

.تائفثالثىلإتادادعإلاةمئاقميظنتمتي
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح

System)ماظنلا(وأVehicle)وأ)ةرايسلا
Search)ثحب(.

:ماظنلامئاوقىلإلوصولل
ةحفصلانمتادادعإلاةنوقيأسملا.١

تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلا
.هيفرتلاو

ةمئاقضرعلةبولطملاةئفلاسملا.٢
.ةحاتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
تامولعملاةشاشىلعتارايخلاسملا.٤

.دادعإلارييغتلهيفرتلاو

ماظنلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
ضرعلا

ةيولعلاضرعلاةشاشطبضبحمسي
تامولعملاةشاشوتادادعلاةعومجمو
.هيفرتلاو
تاوصألا

تامولعملاماظنتاوصأطبضبحمسي
.هيفرتلاو
توصلا

توصلاىلعفرعتلاتازيمطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملل

Conversation Enhancement)نيسحت
)ةثداحملا

.ةثداحملانيسحتتازيمليدعتبحمسي
Time, Date, and Unit)خيراتلاوتقولا

)ةدحولاو

.ةعاسلاطبضبحمسي
Phone Projection)فتاهلاضرع(

لومحمزاهجعمةرشابملعافتلابحمسي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٨٨.

فتاوهلا

.ةفلتخملافتاهلاتادادعإطبضي
Wi-Fiلاصتاةطقن

.ةفلتخملاWi-Fiتازيمطبضبحمسي
Networks)تاكبشلا(

.ةحاتملاوةلصتملاWi-Fiتاكبشضرعي
4Gتانايبةمزحرفوتتملاذإ LTEةطشن

ماظنليصوتنكميسف،ةرايسلايف
ةيجراخيافياوةكبشبهيفرتلاوتامولعملا
ةطقنوألومحمزاهجةكبشلثمةرفشم
تامدخمادختسالكلذوةيلزنمليصوت
.تنرتنإلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

١٩١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

زاهجللدعُبنعلوصولا

ةبكرملاتازيمعملعافتلابةزهجأللحمسي
.تانايبلاىلإلوصولاو
)Language(ةغللا

ةشاشيفةمدختسملاضرعلاةغلطبضي
مادختساكلذكمتيدقو.هيفرتلاوتامولعملا
توصلاىلعفرعتلاةزيملةددحملاةغللا
.ةيتوصلاتاقيلعتلاو
ةيصوصخلا

تامولعملاةيصوصختادادعإليدعتبحمسي
.هيفرتلاو
جماربلاتاثيدحت

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

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)يتلاتابلاطملاعبتا.)ماظنلا
ناحاتمنارايخكانه.ةشاشلاىلعرهظت

دوجونمققحتلا"،جماربلاتاثيدحتنمض
يدؤيس."ةقباسلاتاثيدحتلا"و"تاثيدحت
ىلإ"تاثيدحتدوجونمققحتلا"ديدحت
تاثيدحتيأرفوتةلاحيفجاردإلاوققحتلا
دجوتال"ضرعمتيس.ةرايسلاهذهل

.رفوتمثيدحتكانهنكيملاذإ"تاثيدحت
ىلإ"ةقباسلاتاثيدحتلا"ديدحتيدؤيس
ةتبثملاةقباسلاSWتارادصإعيمججاردإ

نمققحتلاتاوطخفلتختدق.ةرايسلايف
.ةبكرملابسحاهتيبثتواهليزنتوتاثيدحتلا
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
ليزنتلاتاليضفت

وأليطعتبهيفرتلاوتامولعملاماظنلحمسي
.ةيفلخلايفةديدجلاتاثيدحتلاليزنتنيكمت
ةذبن

تامولعملاماظنجمانربتامولعمضرعي
.هيفرتلاو
ضرعلانيسحت

ىلعلوصحللةشاشلاطبضلسملا
.ةدوجلضفأ
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ًايلاحةلاَعفلاتاقيبطتلا

لمعتيتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقضرعي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفًايلاح
عنصملاتادادعإىلإةدوعلا

ماظنتادادعإطبضةداعإبحمسي
.ةبكرملايفهيفرتلاوتامولعملا

ةرايسلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنلفقباذهموقيسو
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:نكرلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتنالللاخدإددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلانيمأتللفقلاءاغلإوألفقسملا
ىلإةدوعللBackسملا.هنيمأتءاغلإ
.ةقباسلاةمئاقلا

يفلخلادعقملاريكذت

بابلاحتفدنعةلاسروةرافصرودصبحمسي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلا

Driver Mode Customization)صيصخت
)قئاسلاعضو

مكحتلايف"قئاسلاعضوصيصخت"عجار
.٢٤٦/ةدايقلاعضوب

خانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
مداصتلا/فشكلاةمظنأ

قئاسلاةدعاسمماظنتادادعإطبضي
.ةفلتخملا
ةمءالملاوةحارلا

.ةفلتخملاةمءالملاوةحارلاتادادعإطبضي
ةرانإلا

.ةفلتخملاةرانإلاتادادعإطبضي
ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ

.ةفلتخملابابلالفقتادادعإطبضي
دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا

.ةفلتخملادُعبنعلفقلاتادادعإطبضي
بوكرلاعافترا

.ةفلتخملابوكرلاعافتراتادادعإطبضي

ةاقرملا

.ةفلتخملامدقلاةحولتادادعإطبضت
سولجلاعضو

.ةفلتخملادعقملاتادادعإطبضي
قيلعتلا

.ةفلتخملاقيلعتلاتادادعإطبضي
دعُبنعمكحتلاحاتفملاظفحةداعإ

يسنموأديدجحاتفمءاشنإىلإاذهيدؤي
يفحاتفملاعض.ةبكرملايفمادختسالل
ةبكرملافاقيإنمدكأت.لاسرإلازاهجبيج
.ءدبسملاو

ثحبلا

ىلعروثعللدادعإللةيساسأةملكلخدأ
.نيعمدادعإ

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا
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Madeةرابعبدصقي for iPhone)عنُص
ميمصتمتدقهنأ)iPhoneةزهجأل
اًصيصخلاصتاللةينورتكلإلاتاقحلملا
اهدامتعامتهنأو،ًاديدحتiPhoneةزهجأب
ةكرشلءادألاريياعمةيبلتلروطملانم

Apple.ةكرشAppleنعةلوؤسمريغ
ةمالسلاريياعملهتيبلتوأزاهجلااذهليغشت
نأةظحالمىجري.ةيميظنتلاريياعملاو
رثؤيدقiPhoneعمقحلملااذهمادختسا
تامالعيهiPhone.يكلساللاءادألاىلع
Appleةكرشلةكولممةيراجت Inc.،ةلجسم
.ىرخأنادلبوةدحتملاتايالولايف

ماظنوTouchSenseايجولونكت
TouchSense 1000 Seriesنمصيخرتب

Immersion Corporation.ماظن
TouchSense ® وأنوناقبيمحم1000

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولانيناوقنمرثكأ
يلاتلاناونعلاىلعكلذوعارتخالاةءاربل

www.immersion.com/
patent-marking.html

ىرخألاعارتخالاتاءاربىلإةفاضإلاب
.ةقلعملا

DTS

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

يفىرخأتاءاربىلإةفاضإلاب6,487,535
ىوتسمىلعوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
.ةقلعمىرخأولعفلاباهرادصإمتملاعلا
رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب

https://patents.dts.com.
ةكرشنمصيخرتبجومبعنصُم

DTS Licensing Limited.نملكلثمي
DTSوSymbol، & DTS،وSymbolاًعم

وةلجسمةيراجتتامالع
DTS 2.0 Channelحلاصلةيراجتةمالع

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

Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolby
ناتيراجتناتمالعامهجودزملاDزمرو
Dolbyلماعمةكرشل Laboratories.

AVCHD

AVCHDراعشوAVCHDنعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع

Panasonic Corporationو
Sony Corporation.

AVCREC

Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
نعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتتامالع

Blu-ray Disc Association.

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

Cinavia

ةينقتمدختسيجتنملااذه:Cinaviaراعشإ
Cinaviaريغخسنلامادختسانمدحلل

تاهويديفلاومالفألاضعبلاهبحرصملا
كلذكويراجتلامادختسالاضرغبةجتنملا
.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
ينوناقريغمادختسايأفاشتكادنعو
ةلاسرضرعمتيس،اهبحرصمريغةخسنل
.خسنلاةيلمعةعطاقممتيسوأ
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
ءالمعلاتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلع

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

Cinavia Consumer Information
Center، P.O. Box 86851، San Diego،

CA، 92138، USA.
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ةصاخةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي
ةكرشنمصيخرتبجومب

Verance Corporationنوناقبةيمحمو
مقربةدحتملاتايالوللعباتلاعارتخالاةءارب

عارتخالاتاءاربكلذكو7،369،677
اهرادصإمتيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألا
رشنلاوعبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاو
نمةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذه
Veranceةكرشحلاصل Corporation.
حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلاقوقح

Verance Corporation.قوقحلاعيمج
مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
.كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا
ثوتولبةينقت

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

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
.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
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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
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
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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
ماظننم٢٫١٠١ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2014 HERE North America, LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
وأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
لوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلاةلاكولا
،انهةمدقملاةمالعلامادختساليلارديف
راطخإمهركذقبساممٍيأىلعبجيف

HEREيأىلعلوصحلليعسلالبق
.تانايبلاهذهيفةليدبوأةيفاضإقوقح

Unicode

©رشنلاوعبطلاقوقح 1991-2010
Unicode, Inc..قوقحلاعيمج

طورشبجومبعيزوتلامتي.ةظوفحم
يفةدراولامادختسالا

https://www.unicode.org/
copyright.html.

Free Type Project

قوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
ةصاخلا٢٠١٠©رشنلاوعبطلا
FreeTypeعورشمب
)https://www.freetype.org(.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا

ردصملاحوتفمجمانرب

صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو

QNX

نمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،٢٠١١-٢٠٠٨©ةكرشلرشنلاوعبطلاقوقح

QNX Software Systems.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا

،٢٠١١رشنلاوعبطلاقوقح
Software Systems GmbH & Co. KG.

.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
جمانربىلع)"جتنملا"(

(Runtime Configuration
No. 505962; "Software")

عنصمنعًةباينوأةطساوبهعيزوتمتييذلا
نمصيخرتبجومب)"ّعنصملا"جتنملا

Software Systems Co. ("QSSC").الو
نمضجمانربلامادختساىوسكلقحي
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبوجتنملا
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.ّعنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلعّعنصملاوأنوناقلاصنيملام
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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

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).

Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp..يفةلجسم
ةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارببتكم
نوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
مساتحتىرخأقطانميفكلذكةلجسم

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
ةمالعلاتافصاومتابلطتم
ةلجسملاةيراجتلاةمالعلايفةيراجتلا
عقوملاىلعاهتفرعمنكمي

https://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٩٨

مدختسملاراعشإ

ةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
ةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذهيف
هذهيكلاملةكولممتامالعيهةيراجت
هذهمادختسانمضتيالو.تاكرشلا
وأةلافكيأجتنملااذهيفتامالعلا
.تاكرشلاهذهبناجنمقيدصتوأةقفاوم
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١٩٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلاحيتافم
خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
١٩٩....................خانملاب
يفلخلامكحتلاماظن

٢٠٣....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
٢٠٤.................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
٢٠٦....باكرلاةروصقمءاوهرتلف
٢٠٧.....................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

ةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملابمكحتلا

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع

فاقيإ/ليغشت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاعيزوت.٣
قئاسللةرارحلاةجرد.٤
ةحورملايفمكحتلا.٥
باكرللةرارحلاةجرد.٦
عيقصلاةلازإلىصقألادحلا.٧

ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨
يفلخلاجاجزلا
ءاوهلافييكت.٩
ءاوهلاريودتةداعإ.١٠
ةنمازم.١١
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يكيتاموتوألاليغشتلا

ةعرسيفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتوةحورملا
ةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلاريودتةداعإو
يتلاةرارحلاةجردىلإلوصوللاهديربتوأ
.اهيفبغرت
نإف،AUTOتحتطخعضومتيامدنع
ةلاحيف.لماكيئاقلتلكشبلمعيماظنلا
ةحورملاعضووأءاوهلاليصوتعضوطبض
يكيتاموتوألاليغشتلارشؤمئفطني،ًايودي
نكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلاضرعتو
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلافاقيإ
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

ماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
،كلذدعبو.رقتسيىتحفاكتقول
ةجاحلابسحةرارحلاةجردطبضا
.ةمئالملضفأىلعلوصحلل

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأًايكيتاموتوأ
@ىلعطغضا.ريودتلاةداعإحابصم
هيلعطغضاو،ءاوهلاريودتةداعإرايتخال
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأةرم

ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
.١١١/تاسايقلاةزهجأةعومجملفسأ

OFF)طغضا:)ليغشتلافاقيإOFFيك
متيامدنع.ةحورملافاقيإوأليغشتمتي
عنميسماظنلانإف،ليغشتلافاقيإديدحت
دنع.ةروصقملاىلإقفدتلانمءاوهلا
رزيأىلعطغضلاوأليغشتلادادعإديدحت
خانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس،رخآ
.يلاحلادادعإللاًقفولمعيو

y / z:ىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحن
ةدايزلعفراوأضفخلطغضا.يمامألا
رارمتسالاعمعفراوأطغضا.ةرارحلاةجرد
.ةعرسباهضفخوأةرارحلاةجردةدايزل

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCىلع
تادادعإةفاكطبرلخانملابمكحتلاةشاش
حاتفمطبضا.قئاسلاتادادعإبخانملا
قئاسلاةهجةرارحلاةجرديفمكحتلا
متيامدنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتل
.SYNCطخئفطني،بكارللدادعإلاطبض

ةشاشىلعRearسملا:فلخلا
ماظنةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
طبضنكميذئدنع.ةيفلخلاخانملابمكحتلا
نميفلخلاخانملابمكحتلاماظنتادادعإ
.نييمامألاباكرلاةقطنم

يوديلاليغشتلا

z 9y:ةدايزلعفراوأضفخلطغضا
عمعفراوأطغضا.ةحورملاةعرس
ةحورملابمكحتلارصانعىلعرارمتسالا
رهظت.عرسأوحنىلعةعرسلاطبضل
ىلعليدعتيأ.ةحورملاةعرستادادعإ
يئاقلتلامكحتلايغليةحورملاةعرس
ةحورملايفمكحتلانكميوةحورملاب
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.ًايودي
.يكيتاموتوألاليغشتلا
يفمكحتلاماظنوةحورملاليغشتفاقيإل
فرلاىلعOFFىلعطغضا،خانملا
بجحمتيس.خانملابمكحتلارصانعلطسوألا
عاضوأعيمجيفلوخدلانمءاوهلاقفدت
.عيقصلاةلازإعضوءانثتساب،ليصوتلا
ةيئاقلتلاىوصقلاةعرسلاطبضنكمي
وأةطسوتموأةضفخنمعضولاىلإةحورملل
ددح،ةيئاقلتلاةحورملاةعرسطبضل.ةيلاع

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Climate)ةحورملاةعرس(>)خانملا
.)ةيئاقلتلا
دنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
airعضوطغضا،خانملاتامولعمضرع

delivery)ةشاشببوغرملا)ءاوهلاليصوت
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلخانملابمكحتلا
.راتخملاءاوهلاليصوتعضورزءيضي
ءاوهلاليصوترارزأنمرزيأىلعطغضلا
ليصوتيفيكيتاموتوألامكحتلايغلي
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هاجتايفمكحتلانكميمثنموءاوهلا
AUTOىلعطغضا.ايوديءاوهلاقفدت
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل

z:يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي،
جراخمو،يجراخلاءاوهلافييكتجرخمو
.ةيبناجلاةذفانلا

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

وحنيساسألكشبءاوهلاهيجوتمتي:]
وحنءاوهلاضعبهيجوتعم،ةيضرألاجراخم
ءاوهلافييكتويمامألاجاجزلاجراخم
.ةيبناجلاذفاونلاويجراخلا

d:نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
يكdطغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
عضورييغت.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلامتي
ةلازإفاقيإىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوت
.عيقصلا
ةشاشيفACسملا:ءاوهلافييكت
ءاوهلافييكتةزيمليغشتلخانملابمكحتلا
فاقيإةلاحيفو.اهليغشتفاقيإوأًايئاقلت
ةرارحلاةجردضافخناوأةحورملاليغشت
نلف،دمجتلاةجردنودامىلإةيجراخلا
.ءاوهلافيكملمعي

ةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
فيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلاىلإ
.ةجاحلابسحءاوهلا
ةءاضإدنع:ًايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ةدعاسمللةجاحلابسحًايكيتاموتوأءاوهلا

.اًعيرسلخادلانمةبكرملاديربتيف

ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@
.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
ليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصمءيضي
ىلعكلذدعاسي.ءاوهلاريودتةداعإعضو
ليلقتوةعرسبةرايسلالخادءاوهلاديربت
نمةبحتسملاريغحئاورلاوءاوهلالوخد
.جراخلا
ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
متيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
بسحايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإليغشت
.ةجاحلا
يوديلاءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيال
وأعيقصلاةلازإعضويفنوكتامدنع
ىلإءاوهلاعمءاوهلاعيزوتعاضوأضعب
.يمامألاجاجزلا

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنمدختسي:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلليئاقلتلافاشتكاللاًرعشتسمخانملا
ةبوطرفاشتكادنعو.ةبكرملالخادةيلاعلا
يفمكحتلاماظنموقينأنكمي،ةيلاع

،يجراخلاءاوهلادادمإلاًقفوطبضلابخانملا
رثكأءاوههيجوتو،ءاوهلافيكمليغشتو
مدعةلاحيفو.يمامألاجاجزلاىلإ
نّوكتيأخانملايفمكحتلاماظنفاشتكا
ماظندوعي،ذفاونلاىلعبابضلللمتحم
ليغشتلاعضوىلإخانملايفمكحتلا
Autoليغشتفاقيإل.يداعلا Defog)ةلازإ
ددح،هليغشتوأ)يكيتاموتوألابابضلا

Settings)تادادعإلا(<Climate)خانملا(
<Auto Defog)بابضلاةلازإ
OFFوأ)ليغشت(ONددح>)يكيتاموتوألا
.)فاقيإ(

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفةبكرملانوكتامدنعالإيفلخلا
لمعلانعبابضلاليزمفقوتي.ليغشتلا

اهعضووأةبكرملاليغشتفاقيإلاحيف
.تاقحلملاعضوىلع
Autoليغشتفاقيإل Rear Defog)ةلازإ
،هليغشتوأ)يكيتاموتوألايفلخلابابضلا
Climate>)تادادعإلا(Settingsددح
Auto>)خانملا( Rear Defog)ةلازإ
ONددح>)يكيتاموتوألايفلخلابابضلا
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عضورايتخادنع.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(
،يفلخلاجاجزلانمًايكيتاموتوأبابضلاةلازإ
ةيفلخلاذفاونلانمبابضلاةلازإةادألمعت
يفةبكرملاليغشتءدبدنعًايكيتاموتوأ
ةبكرملاحبصتامدنعئفطنتودرابسقط
.ةئفاد
ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا

هيبنت
ىرخأةدامةيأوأعيقصلاةلازإلواحتال
جاجزللةيلخادلاحطسألاىلعنم
مادختسابيفلخلاجاجزلاويمامألا
دقف.ىرخأةداحةادأةيأوأةقالحةرفش
ىلعنمبابضلاليزمةكبشبكلذرضي
ويدارلاةردقيفرثؤيو،ةيفلخلاةذفانلا
.حوضوبةيعاذإلاتاطحملاطاقتلاىلع
فيلاكتةرايسلانامضيطغينلو
.حيلصتلا

:بكارلادعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت
رهظدنسمةئفدتل+وأIىلعطغضا
.طقفبكارلاوأقئاسلادعقم

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
ةيئاقلتلاديربتلاوةئفدتلاةزيماًضيأرفوتتو
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل،دعاقملل
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجاراهنأشب
/٤٧.
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ليغشتدنعخانملابمكحتلاماظنلمعيدق
بابضلاليزملمعيدق.دُعبنعةرايسلا
اًقفودُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
حابصمءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربل
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤم
ىلعةبكرملاتوتحااذإ.دُعبنعليغشتلا
لمعتدقف،دعاقملاديربتوأةئفدتةيصاخ
عجار.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
ةئفدتو١٤/دعبنعةبكرملاليغشتءدب
.٤٧/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

رعشتسملا

ةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
جاجزلانمبرقلاب،تاسايقلاةزهجأ
.سمشلاةرارحدصرىلع،يمامألا
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختَسي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا
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قحاللاخفنلاةزيم

،ةنيعمفورظلظيف،ةزهجمتناكاذإ
متيدقوأليغشتلاديقةحورملالظتدقف
فاقيإدعبتارمةدعاهفاقيإواهليغشت
اًرمأدعياذهو.اهلفقوةبكرملاليغشت
.ًايعيبط

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظننوكيس
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعاًدوجوم
مادختسابتادادعإلاطبضنكمي.يزكرملا
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنليغشترصانع
خانمبمكحتلاةشاشويفلخلا
.يفلخلاءزجلا

فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع

)ةزهجمتناكاذإ(ةيفلخلادعاقملاةئفدت.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢
ةحورملايفمكحتلا.٣
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٤
٥.AUTO)يئاقلتلاليغشتلا(O)ليغشت/

)فاقيإ

ةيفلخلااخانملاةشاش

ةرارحلاةجرددادعإ.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(
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فلخلانممكحتلاعنم.٥
٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٧.REAR O)فاقيإ/ليغشت(
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٨
خانملابمكحتلاةشاشحتفلسملا:فلخلا
ماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.ةيفلخلا
باكرلاةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلا
.نييمامألا

O:طغضاOوأREAR Oماظنليغشتل
اذإ.هليغشتفاقيإوأيفلخلاخانملابمكحتلا
عضويفيفلخلاخانملابمكحتلاماظنناك
REARمادختسابليغشتلافاقيإ O
رزلاطغضبجيهنإف،يفلخلاخانملاةشاشب
Oليصوتعضووأةرارحلاةجردرارزأو
يفيفلخلاخانملابمكحتلارصانعبءاوهلا
.هليغشتةداعإلناوثسمخنوضغ

SYNC)ةنمازم(:سملاSYNC)قفاوت(
ةرارحةجردقفاوتتليفلخلاخانملاةشاشب
ةجردعميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنبقئاسلاةرارح
ىلعطغضا.SYNCرزلاءيضيس.يمامألا
AUTOوأMODEوأةرارحلاةجردرز
ةطوبضملاةرارحلاةجردنيبطبرلاءاغلإل
دعاقملاةرارحةجردوقئاسلادعقمل
.SYNCرزلائفطنيو.ةيفلخلا

سملا:فلخلانممكحتلاعنم
Touch Rear Control Lockout)لفق

يفلخلاخانملاةشاشيف)يفلخلامكحتلا
ماظنيفمكحتلالفقءاغلإوألفقل
مكحتلاةشاشنميفلخلاخانملابمكحتلا
ليدعتنكميال،هلفقدنع.يمامألاخانملاب
رصانعنميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
يفلخلاءزجلاىلعيفلخلاخانملابمكحتلا
.يزكرملالوسنوكلانم
يكيتاموتوألاليغشتلا

Rear AUTO:ليغشتلامتييكسملا/
يفايكيتاموتوأمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ
رشؤمرهظي.ةحورملاةعرسوءاوهلاليصوت

AUTOنميفلخلاءزجلايفةشاشلاىلع
عضولاطبضةلاحيف.يزكرملالوسنوكلا
نإف،ًايوديةحورملايفمكحتلارارزأوأ
.يكيتاموتوألاليغشتلايغليكلذ
يوديلاليغشتلا

A«/ªAª:ىلعطغضاوأسملا
خانملاةشاشىلعةحورملابمكحتلارصانع
نميفلخلاءزجلاىلعوأيفلخلا
قفدتصاقنإوأةدايزليزكرملالوسنوكلا
ءانثأ»Aىلعطغضلايدؤيو.ءاوهلا
لظيو.ىرخأةرمهليغشتىلإماظنلافقوت
.هلقباسلادادعإلايفءاوهلاليصوتعضو

«/ª:رارمتسالاعمطغضاوأسملا
ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانعىلع
ىلعوأةيفلخلاخانملاةشاشىلعةيفلخلا
يزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلا
طغضا.يفلخلابكارللةرارحلاةجردطبضل
.دربأءاوهلªطغضاوأفدأءاوهل»

Y/\/Y:بوغرملاعضولاسملا
ىلعMODEرزوأةيفلخلااخانملاةشاشب
رييغتليزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلا
سولجلاةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتا
.ةيفلخلا

MوأL:ىلعطغضاMوأL،ترفوتاذإ
يفرطلادعقملاةداسوةئفدتلةزيملاهذه
دعاقملاةئفدتعجار.نميألاوأرسيألا
.٥٣/ةيفلخلا

ءاوهلاذفانم
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو
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يقالزنالارزلا.١
هاجتارييغتل)1(يقالزنالاضبقملاكرح
رودت.ءاوهلاقفدتفاقيإوءاوهلاقفدت
ةرقنعمست.لفسألوىلعألةيقفألاتاحتفلا
ربعاهيفرمتةرملكيفةيندعم
.يقفألاعضولا
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
لخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملا
كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.

صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

،درابلاسقطلايفةبكرملخدتامدنع.
ىلعأليولعلاةحورملارزىلعطغضا
ثيح.ةدايقلالبقةحورمللىوتسم
نمبحسلاتاونقءالخإىلعكلذدعاسي
نّوكتةصرفللقيو،ةبوطرلاوجلثلا
.ذفاونلانميلخادلابناجلاىلعبابضلا
دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.

يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

ةيفلخلاماظنلاةيوهتتاحتف

ةيوهتتاحتفعبرأىلعةرايسلاهذهيوتحت
فقسلاةناطبيفةليطتسموأةريدتسم
.ثلاثلاويناثلافصلادعاقمقوف

ةشيرلاءوتنىلعطغضا،يرئادذفنمحتفل
ريودتلطسولاةشيرمدختسا.ةيزكرملا
طغضا.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتوجرخملا
فاقيإلطسولاةشيرلةيمامألاةفاحلاىلع
.ءاوهلاقفدت
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ريرمتلاضبقمكرح،ليطتسمذفنمحتفل
ىلإراسيلانمجرخملاةروسامريودتبمقو
فاقيإوءاوهلاقفدتهاجتارييغتلنيميلا
.ءاوهلاقفدت

ةنايصلا

باكرلاةروصقمءاوهرتلف
تاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
رتلفلاعونىلعفرعتللو.ةينيتورلاةلودجملا
/رايغلاعطقرظنا،همادختسايغبنييذلا

٣٩٨.

تازافقلاقودنصبابحتفا.١
.لماكلكشب

قودنصةلسبناوجىلعطغضا.٢
مقوتادادسلاحسمللخادللتازافقلا
.ةلسلاضفخللفسألريودتلاب

ةلازإلةلسلسلادمخمطبرءاغلإبمق.٣
.لماكلابتازافقلاقودنصةلس
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راسيلاىلعدوجوملا)1(عارذلابحسا.٤
مث،)2(اًراسيهكّرحورتلفلابابنم
.ميدقلاءاوهلارتلفلزأ.بابلالزأ
.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
.رتلفلابابتيبثتدعأ.٦
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٩٣/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

٢٠٩............دوقولاكالهتسا
٢٠٩.....ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
٢١٠..............ةيئاقولاةدايقلا
٢١٠...........ةبكرملايفمكحتلا
٢١٠....................لمارفلا
٢١١.....................هيجوتلا
٢١١.......قيرطلاجراخدادرتسالا
٢١٢................ةرطيسلادقف
٢١٢..........قرطلاجراخةدايقلا
٢١٦.......ةللبمقرطىلعةدايقلا
٢١٦........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
٢١٧............ءاتشلايفةدايقلا
٢١٨............ةبكرملاتقلعاذإ
٢١٩.........ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
٢٢٢......ةديدجلاةرايسلاضيورت
٢٢٣..............لاعشإلاعاضوأ
٢٢٥..........كرحملاليغشتءدب
٢٢٦............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
٢٢٧...........)RAP(ةنزتخملا
٢٢٧......نكرلاعضوىلإلاقتنالا
٢٢٨....نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢٢٨..................لاعتشالل

مادختساليكيمانيدلاميظنتلا
٢٢٨....................دوقولا
٢٢٩................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢٢٩.............كرحملاتاثاعبنا
٢٢٩....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٣٠.....يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٣٤...............يوديلاعضولا
٢٣٥.....)Vةلسلس(يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٣٦...............تالجععبرأب

لمارفلا
٢٤٠......ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
عناملالمارفلاماظن

٢٤٠...........)ABS(قالغنالل
٢٤١.......يئابرهكلانكرلالمارف
٢٤٢..............لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
٢٤٣..........)HSA(تاعفترملا
يئاقلتلافاقيإلا

٢٤٣............)AVH(ةبكرملل

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٤٤........تابثلايفينورتكلإلا
٢٤٦.........ةدايقلاعضوبمكحتلا

قيلعتلايفمكحتلا
٢٤٩...............يسيطانغملا
٢٤٩..........يفلخلاروحملالفق
يعابريئاوهقيلعتماظن
٢٥٠....................اياوزلا

ةعرسلاتبثم
٢٥٢................ةعرسلاتبثم
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٥٥...................)مدقتم(

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٦٥.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٦٧....................فلخلل
ةيؤرلااريماك
٢٦٧............)RVC(ةيفلخلا
٢٦٨........ةيطيحملاةيؤرلاماظن

Park Assist)دعاسم
٢٧٤....................)نكرلا
نكرلادعاسمماظن
٢٧٥........)APA(يكيتاموتوألا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٧٨.............)RAB(فلخلل
٢٧٩....فلخلايفةاشمدوجوهيبنت
ضراعتملارورملاهيبنتماظن
٢٨٠...........)RCTA(يفلخلا
٢٨٠......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٨٠....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢٨٣............)AEB(ةيئاقلتلا
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ةاشملاةلمرفماظن
٢٨٤.............)FPB(مامألاب
٢٨٦............ةيليللاةيؤرلاماظن
ءايمعلاةقطنملاريذحت
٢٨٨...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت
٢٨٩..............)LCA(ريسلا

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
٢٩١.........)راسملاىلعءاقبلا

دوقولا
٢٩٣.............ايلعلاةئفلادوقو
٢٩٤...........هبىصوملادوقولا
٢٩٤.....همادختساعونمملادوقولا
٢٩٤..............دوقولاتافاضإ
٢٩٥.................نازخلاءلم
٢٩٦....ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٩٦....بحسلانعةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٩٧....................رطقلا
٣٠١..............ةروطقمبحس
٣٠٤......ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٣١٣..........)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٣١٥....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم

يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسا
ةفاسملاىلعةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ضعبيلياميف.اهعطقلدوقولايفكييتلا
كالهتسالضفأقيقحتلةدايقلاحئاصن
:دوقوللنكمميداصتقا
ةجردىلعخانملابمكحتلارصانعطبضا.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
مدعدنعاهليغشتفقوأوأ،كرحملا
.اهيلإةجاحلا
عراستلابمقوعيرسلاليغشتلاءدببنجت.

.ةسالسب
بنجتويجيردتلكشبلمارفلامدختسا.

.ةئجافملاتافقوتلا
.ةليوطتارتفلكرحملاؤطابتبناجت.
سقطلاوقيرطلافورظتناكاذإ.

تابثيفمكحتلاماظنمدختساف،ةمئالم
.ةعرسلا
ةعرسلادودحعابتاىلعًامئادصرحإ.

ةعرسىلعةدايقلابمقوأاهنعنلعُملا
.كلذيضتقتفورظلاتناكاذإأطبأ
لكشلابةبكرملاتاراطإخفنىلعصرحإ.

.بسانملا
ةلحريفتالحرلانمديدعلاجمدبمق.

.ةدحاو

لمحتىرخأبةبكرملاتاراطإلدبتسا.
كوبسملاTPCتافصاوممقرسفن
.ساقملانمبرقلابراطإلابناجىلع

.اهبىصوملاةيرودلاةنايصلاعبتا.

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
عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
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،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا
ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلالبق
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}

قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنوأماظنلااذهلوحتامولعملانم
امب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٥٦/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

يئابرهكمكحتماظنبةدوزمةبكرملا
بولطملادهجلاليلقتىلعلمعيدوقملاب
لئاسىلعيوتحتالاهنكل.ةبكرملاهيجوتل
ةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلا
.ةيرودلا
ماظنلايفللخلةبكرملاتضرعتاذإ
رمألابلطتيدقف،يئابرهكلاهيجوتلاتدقفو
اًضيأمتيدق.هيجوتلايفربكأدهجلذب
هيجوتلايفةدعاسملاماظنليلقت
ردقبةدايقلاةلجعةرادإبتمقاذإيئابرهكلا
ةرتفلةوقبكانهاهتبثتورودتنأنكميام
.تقولانمةليوط
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

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
عبرأبعفدلاماظنتابكرممادختسانكمي
متتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجع
عفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايق
ةزهجملاريغتابكرملاوتالجععبرأب
وأ)AT(تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإب

)OOR(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإب
ٍوتسمحطسىلعالإ،ةرعولاقرطلاىلع
ةصاخلالاصتالاتامولعمل.كسامتمو
ليلدعجار،يسايقلازيهجتلاتاراطإب
.ةنايصلا
قرطلالضفأدحأةعرسلايفمكحتلاربتعي
.قرطلاجراخةحجانلاةدايقلل

ريذحت}

يدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
هاجتايفةعيرسلاتارييغتلاوضافتنالا
نمةلوهسبكعافدناىلإةدايقلا
دقفىلإاذهيدؤينأنكميو.كعضوم
كيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحومكحتلا
ةمزحأطبرباكرلاىلعكلذكو
.اًمئادنامألا

قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا
تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.

عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع
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يتلاةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.

.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنت

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ةبكرملاءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
دقو.ةرعوضرأىلعةدايقلادنع
بيصتوأةرياطتملاءايشألاكبيصت
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف.باكرلا
.ماكحإب
ةلومحلاةقطنميفةلومحلابظفتحا.

ةضفخنمومامألايفنوكتنأىلع
لقثأنوكتنأيغبني.ناكمإلاردق
مامأ،ةيضرألاىلعءايشألا
.يفلخلاروحملا
ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.

،ةبكرملالقثزكرمعفرىلعفقسلا
دقو.بالقناللةضرعرثكأاهلعجيامم
اذإةتيمموأةريطخةباصإلضرعتت
ةليقثلالامحألاعض.ةبكرملاتبلقنا
ىلعسيلو،ةلومحلاةقطنميف
.فقسلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت
.٣٥٣/تاراطإو٢١٩/

ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا
وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.

الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت
لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.

ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢٢٨/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}

ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
ىلعاًدوعصةدايقللنكميو.ةبكرم
.ةبكرملالطعتيفببستتنأتاعفترملا
دقفتاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببست
بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
ىلعةبكرملادقتال،مثنمو.ةافولل
.تاعفترملا

بجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدشمييقت
نمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
ىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف،كمامأ
.ةدايقلاةعباتملبقعفترملا

:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا

ريذحت}

عفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
دقف.مداصتعوقويفةيلاعةعرسب
وأفرجوأةفاحوأةيواهكانهنوكت
ةباصإلضرعتتدقو.ىرخأةبكرمىتح
ةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأةغلاب
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ،عفترم
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ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.

اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل
فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.

قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
ةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
بترتياممةطرفمةروصبلمارفلاةرارح
.ةرطيسلادقفهيلع

ريذحت}

لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
،نيتعرستاذةينورتكلإوأةيكيتاموتأ
ىلإلقنلاةبلعلقنببستينأنكمي
كتبكرمبالقناىلإ)دياحم(Nعضولا
عضويفسورتلاقودنصناكاذإىتح
P)لهاجتىلإعجرياذهو.)نكرلا
ةيلمعللقنلاةبلعيف)دياحم(Nعضولا
رخآصخشوأتنأضرعتتدقو.لقنلا
طبضا،ةبكرملاكرتةلاحيف.ةباصإلل
سورتلاقودنصلقناو،نكرلالمارف
لقنلاةبلعلقنا.)نكرلا(Pعضولاىلإ
.)دياحم(Nعضولاءانثتسابعضويأىلإ

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
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
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دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.
اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
جرحدتتنأنكمي.بسحفلمارفلا
بترتياممةعرسبفلخلاىلإةبكرملا
.ةرطيسلادقفهيلع

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
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
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
ةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
لاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأرمغ
نمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلاءانثأ
مداعلابوبنأناكاذإكرحملاليغشت
،هايملالالخةدايقلادنع.ءاملاباًرومغم
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دادزتدق،لمارفلالالتبادنعهنأركذت
قرطىلعةدايقلا"عجار.ةلمرفلاةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"ةللبم

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

قلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
لفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملالكيهب
تامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملاءاطغ
.قيرحعالدنابرطخىلإ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
دقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
لمارفلاءاستكايفداوملاهذهببستت
.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطب
هيجوتلاوريودتلاةلسلسولكيهلاةينبصحفا
ماظنوتاراطإلاوتالجعلاوقيلعتلاو
،تايفلتدوجومدعنمدكأتللمداعلا
دكأتللديربتلاماظنودوقولاطوطخصحفاو
.برستيأدوجومدعنم
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا

٣٩٣.

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
.٣٥٣/تاراطإ
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
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ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لئاوسلاتايوتسمعيمجنمققحت.

.ديربتلاماظنوتاراطإلاولمارفلاو
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

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
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.

)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
ىلعطغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
لاحلاهيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلا
لمارفلاماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلع
.٢٤٠/)ABS(قالغناللعناملا
يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.

نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلعريسلا
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلاوةدايقلا٢١٨

درابلاسقطلاعضو

دق،اًدجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف
زكرميفدرابلاسقطلاةلاسررهظت
ةعرسلمعتدق.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةعرسوةكرحلالقانطامنأوكرحملا
نيكمتلفلتخملكشبةروصقملاةحورم
كنكمي.عرسألكشبنيخستلانمةبكرملا
يفًايوديةروصقملاةحورمةعرسزواجت
.درابلاسقطلاعضو

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}

مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
يعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو
.توملاوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.

.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو
)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.

هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.

طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢٢٩/كرحملاتاثاعبنا

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ىلعظافحلايفًاضيأةكرحلادعاست
.ءفدلابساسحإلا
ضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
كرحملاليغشتدنعف،لوصوللتقولا
لمعيىتحدوقولاةساودىلعًاليلقطغضا
.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسبكرحملا
ةيراطبلانحشىلعظافحلايفكلذدعاسي

تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإل
مق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
ىلعظافحللنكممردقلقأبكلذءارجإب
.دوقولا

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
ًابلاغ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
رظنا.ةقلاعةبكرمريرحتيفةدعاسملا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
ريرحتنمنكمتتملاذإ.٢٤٤/تابثلايف
رجلايفمكحتلاماظنمادختسابةبكرملا
)TCS(،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل

ريذحت}

لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
نورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
امم،ةبكرملانخستنأنكمي.ةباصإلل
وأكرحملاةريجحلاعتشايفببستي
لقأبتالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيف
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرس
.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦
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لسالسمادختسانعتامولعملانمديزمل
/راطإلالسالسعجار،ةبكرملايفراطإلا

٣٦٥.

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ليدبتلابمق،يعابرلاعفدلاتابكرملةبسنلاب
مق.عفترملايعابرلاعفدلاعضوىلإ
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإب
)TCS(.عضولانيبًابايإوًاباهذلقتناR
ةكرحلاسورتدحأو)فلخللعوجرلا(
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملقنرظنا.اهبحسىلإجاتحتدقف
.٣٨٢/ةلطعم

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةبكرملاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
،هلمحلتُممصيذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو
.تاراطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو

ريذحت}

لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
فقوتلاءادأليلقتىلإةلومحلاةدايز
.ةبكرملارمعريصقتوتاراطإلافلتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
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تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
و٣٥٣/تاراطإعجار،خفنلاو
.٣٥٥/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

ىلععالطالل٣٠١/ةروطقمبحسعجار
ةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
ةصاخحئاصنوبحسلاةمالسدعاوقو
.ةروطقملابحسب

١لاثم

ةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
مغك453=1لاثمللةبسنلاب
)لطر1000(

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٣٠٠(مغك١٣٦=٢×)ًالطر

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٧٠٠(مغك
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٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٧٥٠(مغك١٣٦=٥×)ًالطر

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٢٥٠(

٣لاثم

ىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
مغك٤٥٣=٣لاثملاليبس
)لطر١٠٠٠(

٢٠٠(مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=٥×)لطر

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
ةبكرملاةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.دعاقملانكامأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.ةبكرملاةعسنزو

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم
Bةماعدلايفتبثمةبكرملابصاخلا
تاراطإمجحقصلملارهظي.ىطسولا
طغضلاتايوتسموةيلصألاةبكرملا
لوصحللتاراطإلاخفنلاهبىصوملا
نزولانمحومسملاىصقألادحلاىلع
ةبسناذهىلعقلطيو.ةبكرملليلكلا
لمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولا
نزوةبكرملليلامجإلانزولاريدقت
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملا
.ةلومحلاو
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/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم
تانوكملاوأءازجألانامضلالمشيال
.دئازلالمحلاببسبلطعتتيتلا
ديدحتىلعةقاطبلاكدعاستفوس
نكمييتلاةتبثملاتادعملاوةلومحلا
.ةبكرملااهلمحتتنأ
لقثأقيلعتتانوكممادختساريغيالدق
تاريدقتنملمحتلانمديزملاقيقحتل
يفةدعاسملاكليكونمبلطا.نزولا
حيحصلاليمحتلاتامولعمريفوت
.ةبكرملل

ريذحت}

لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب
،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.

ةبكرملالخاد،رفسلابئاقحلثم
ىوتسمقوفاهضعبنوكتثيحب
.دعاقملابسأرلادنسم

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

،ةبكرملالخادءيشيألقندنع.
ردقهطبرىلعصرحلابجي
.ناكمإلا
ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.

.كلذىلإجاتحتنكت

ةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
يفةرعولاقرطلاىلعةدايقلابقلعتت
دنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلااذه
ةدايقلاتحت"قرطلاجراخةدايقلا
.٢١٢/قرطلاجراخ

ةيفاضإلاتادعملا

ددعنأشبتايدودحمكانهنوكتدق
بوكرمهلنكمييذلاصاخشألا
ةلازإللةلباقرصانعلمحءانثأةرايسلا
لبقةبكرملانزوىلعصرحا.ةكرحلاو
.اهبيكرتوةديدجلاتادعملاءارش

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
يمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلاوأ

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت
.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

رتموليك٨٠٠لوأل،ةضفخنموأةيلاع
عمليغشتلاءدببنجت.)ليم٥٠٠(
بنجت.قناخلامامصللماكلاحتفلا
ةلمرفلىندألارايغلاىلإةكرحلالقن
.اهئاطبإوأةبكرملا
مك٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.

هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
دقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
تافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلتمت
لبقديدجلاليتلاِىلبىلإةئجافملا
ةرتفدعبهلادبتساىلإةجاحلاوناوألا
املكاذهنييلتلاداشرإعبتا.لقأ
.لمارفليتتيرتشا
.نييلتلاةرتفءانثأةروطقمبحستال.

فّرعتلل٣٠١/ةروطقمبحسعجار
بحسىلعةبكرملاةردقىلع
.تامولعملانمديزموةروطقم
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/
.٢٢٦/ماظنلافاقيإ

لاعشإلاعاضوأ

نودبلوخدلاماظنبةزهجملاتابكرملا
.ءدبللهطغضمتيرزاهبحاتفم
لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
رزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييكلةبكرملا
،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلاءدب
يئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكتامبرف
ماظنعملخادتلاببُسيامميوقويدار
نعحاتفملاليغشترظنا.حاتفمالبلوخدلا
.٧/دُعب
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
Serviceعضويفنوكينأوألاعشإلا
ةساودمادختسابجيامك،)ةمدخلا(
.لمارفلا

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

Stopping the Engine/LOCK/OFF
ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOP
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاوةرم
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،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/٢٢٧.

،)نكرلا(Pعضويفةرايسلانكتملاذإ
تاقحلملاعضوىلإلاعشإلادوعيفوس
عضولةكرحلالقانليدبتةلاسرضرعمتيو
زكرميف)نكرلاعضوىلإلقتنا(Pنكرلا
لاقتنادنعو.)DIC(قئاسلاتامولعم
لقتنيفوس،)P(نكرلاعضوىلإةرايسلا
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلاماظن
دومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
دنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلاهيجوتلا
بابلاحتفدنعوألاعشإلاليغشتفاقيإ
عفددنعتوصعامسمتيامبر.يمامألا
دومعلفقريرحتنكميال.هريرحتوألفقلا
اًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنعهيجوتلا
ءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملانع
نمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملاليغشت
ليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلاىلإراسيلا
،ءارجإلااذهىودجمدعةلاحيف.ةبكرملا
.ةنايصىلإةجاحبنوكتةبكرملانإف
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢

.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
هّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحنةبكرملا
.ًامامتةبكرملافقوأ.٣
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٤

Pعضولاىلإلقتناولفسأللمارفلا
رييغتعارذنوكينأمزلي.)نكرلا(
فاقيإل)نكر(Pعضولاىلعسورتلا
.لاعشإلاليغشت
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.٥

.لفسأللمارفلا
نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٦

.٢٤١/يئابرهكلا

ىلعطغضا.٧
ENGINE START/STOP)ءدب/

فاقيإلةدحاوةرم)كرحملافاقيإ
.لاعشإلاليغشت
.لمارفلاةساودريرحتبمق.٨

،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(
نوكعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
مادختساو،ءافطإلاعضويفلاعشإلا
رزلاىلعطغضلايدؤي،لمارفلاةساود
درجمبو.لاعشإلاليغشتىلإةدحاوةرم
فوس.رزلاررح،نارودلابكرحملاأدبينأ
ليغشتأدبيىتحكرحملانارودرمتسي
.٢٢٥/كرحملاليغشتءدبرظنا.كرحملا
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ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععم،ةبكرملا
رثكألرزلاىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي
ىلإةبكرملاليوحتىلإٍناوثسمخنم
Serviceعضو Mode)هيفو.)ةمدخلاعضو
ولامكاًمامتتوصلاوتادادعلاةمظنألمعت
النكلو،ليغشتلاعضويفلاعشإلاناك
ليغشتءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكمي
رزلاىلعطغضا.ةمدخلاعضويفكرحملا
.لاعشإلاليغشتفاقيإلىرخأةرم

كرحملاليغشتءدب

هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٣١٥/ةيفاضإلا

Nوأ)نكر(Pىلإةبكرملاليوحتبمق
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

هيبنت
اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا

ليغشتلاءدبتاءارجإ
نعمكحتلاحاتفمدجاوتمزلي.١

ىلعطغضا.ةبكرملالخاددُعب
ENGINE START/STOP)ليغشت/

ةساودقيشعتعم)كرحملافاقيإ
،كرحملانارودءدبدنع.لمارفلا
.رزلاررح
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
ىتحتيزللةصرفلاءاطعإلقفرب
ءازجألاعيمجتييزتمتيونخسي
.ةكرحتملا
دوقولاضافخناريذحتءيضيامدنع
FUELةلاسرلارهظتو LEVEL LOW
زكرمىلع)دوقولاىوتسمضافخنا(
ىلعطغضا،)DIC(قئاسلاتامولعم
ENGINEعضو START/STOP)ءدب
ةلصاومل)كرحملافاقيإ/ليغشت
.كرحملاريودت

هيبنت
،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف
ةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤينأ
.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلاروتومل
لكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
طغضتنألواح.مزاللانمرثكألكشب
ةياهنلاىتحلفسألدوقولاةساودىلع
طغضلاءانثأعضولااذهيفاهتيبثتو
ENGINEىلع START/STOP)ءدب
ةيناث١٥ةدمل)كرحملافاقيإ/ليغشت
ىلعةيناث١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحك
روتومدربيىتحةلواحملكنيبلقألا
مق،كرحملاليغشتءدبدنعو.نارودلا
أدبيناكاذإ.دوقولاةساودورزلاريرحتب
فقوتتمثةريصقةدملةبكرملاليغشت
.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأةرم
نمدئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي
كرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
لغش.ةرشابمليغشتلاءدبدعب
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قفربةكرحلالقانطبضاوكرحملا
عيمجتييزتمتيوتيزلانخسيىتح
.ةكرحتملاءازجألا

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
فاقيإب،هنيكمتوهرفوتلاحيف،)ليغشتلا
ىلعظافحلايفةدعاسمللكرحملاليغشت
اًصيصخةممصمتانوكمبدوزموهف.دوقولا
.ليغشتلاءدبتارمددعةدايزل

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.١١٣/كرحملا
ةداعإمتيس،دوقولاةساودىلعطغضلاوأ
.كرحملاليغشت
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقًايئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسبًايئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا
.نحشللةبكرملاةيراطبجاتحت.
.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.
ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.

.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا
.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.

.بولطملاليغشتلا
)ريودت(Dعضولانمةبكرملالقنمتي.

.)نكرلا(Pفالخبسرتيأىلإ
عجار.قئاسللةنيعمعاضوأديدحتمت.

و٢٤٦/ةدايقلاعضوبمكحتلا
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٣٦/تالجع

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا
نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.

.قئاسلا
.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.
ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.

.هبحومسملاىصقألاتقولا
يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

هريغهبشيو،ضورعمىلعألاىوتسملا

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةفيظوليطعتنكمي
متي.hىلعطغضلاباهنيكمتوكرحملل
ةرملكيئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةزيمنيكمت
.ةرايسلاليغشتاهيفمتي

.ماظنلانيكمتمتي،hرشؤمةءاضإدنع
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)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}

تاردحنملاىلعةبكرملانكريدؤيدق
ديلجلاوأجلثلالثمءيسلاكاكتحالاتاذ
ةبكرملاكرحتىلإىصحلاوأنيطلاوأ
وأ/وةباصإلاىلإيدؤيدقودصقنود
ةدوزمتناكاذإ.ةبكرملافلتوأ/وةافولا
مدختساف،تالجععبرأبعفدلاماظنب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

AUTO٤وأ)HI(ةيفاضإرجةوقريفوتل.
عجار.نكرلالمارفمادختسانمدكأت
و٢٤١/يئابرهكلانكرلالمارف
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٣٦/تالجع

ريذحت}

نمجورخلايفةروطخكانهنوكتدق
سورتلالقنعارذطبضلبقةرايسلا
طبضعملماكلاب)نكر(Pعضوىلع
.ةبكرملاريستنأنكميف.نكرلالمارف
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
عبتا،ًامامتةيوتسمضرأىلعتناك
ةبكرملامدختستتنكاذإ.ةيلاتلاتاوطخلا
ةدايقلاقرطعجارف،ةروطقمبحسيف
.٢٩٧/رطقلاتاداشرإو

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

ةيئابرهكلانكرلالمارفطبضعم
)EPB(.يئابرهكلانكرلالمارفرظنا/

٢٤١.

دوجوملا)نكرلا(Pحاتفمىلعطغضا.٢
.لقنلاعارذىلعأيف

ENGINEطغضا.٣ START/STOP
ليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.ةرايسلا

)نكر(Pعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
نكرلالمارفقيشعتمتيدقف،ردحنمىلع
نمقئاسلانكمتيالدق.ًايئاقلتةيئابرهكلا
مادختسابةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
نأبجي.ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
امدنعًايئاقلتةيئابرهكلانكرلالمارفررحتت
.)نكر(Pعضولانمةبكرملالقتنت

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}

كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر.
.ةبكرملاريستنأنكميف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
سورتلالقنعارذكيرحتونكرلالمارف
ىلإلاقتنالارظنا.)نكر(Pعضولاىلإ
مدختستتنكاذإ.٢٢٧/نكرلاعضو
عجارف،ةروطقمبحسيفةرايسلا
.٢٩٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

كرحملاوةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويف
نكرلالمارفطبضو)نكرلا(Pعضوىلع
.ةيئابرهكلا
.)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت

نكرلاعضونمرايغلالقن
.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
ممصمسورتلارييغتعارذلفقريرحترز
نمجورخللدوصقملاريغليوحتلاعنمل
.)نكر(Pعضولا
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.كرحملالمعنمدكأت.١

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
ريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

.عارذلاىلعسورتلارييغتعارذلفق
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤

تبث)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
ةءاضإنيحلعضولااذهيفعارذلا
.رمحألانوللاب)دياحم(Nرشؤم

ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥
لقنعارذىلعسورتلارشؤملوحتيو
جرختامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضولانمةرايسلا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦

.فصتنملايف
Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف،)نكر(
،كرحملاليغشتنمدكأت.)DIC(قئاسلا
ريرحترزنأو،لمعتلمارفلاةساودنأو
لواحتامدنعهيلعطغضلامتيلقنلالفق
متاذإ.)نكرلا(Pعضونمةبكرملالقن
ةبكرملانكلو،طورشلاهذهعيمجءافيتسا
كليكوعجارف،)نكرلا(Pعضونملقتنتنل
.ةنايصلالجأنم

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}

سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

دوقولامادختساليكيمانيدلاميظنتلا
دوقولاةرادإماظننإف،اًرفوتمناكاذإو
يفلمعلابكرحمللحمسيةيكيمانيدلا
ليغشتلاىتح،ةددعتمتاناوطسأطامنأ
فورظلاًقفو،تاناوطسأ٨ددعبلماكلا
ةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع.ةدايقلا
موقيس،ةتباثةعرسىلعريسلالثم،لقأ
تاناوطسأنمجيزميأليلقتماظنلا
قيقحتنمةبكرملانكميام،ليغشتلا
يفامأ.دوقولاكالهتسايفلضفأداصتقا
لثم،رثكأةقاطىوتسمىلإةجاحلاةلاح
ظفاحيس،رحقيرطىلعريسلاوأزواجتلا
٨ددعبليغشتلاعضوىلعماظنلا
.تاناوطسأ
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دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و٢٢٧/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.٢٢٩/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
متاذإًابيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
دوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
.حاتملا
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

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
و٢٢٧/نكرلا
.٢٢٩/كرحملاتاثاعبنا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٩٧/رطقلا
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يكيتاموتوألاةكرحلالقان

ةلسلسللثامم،حضوميساسألازارطلا V

رييغتعارذىلعأسورتلارييغتطمنرهظي
ددحملاسرتلاعضوءيضيس.سورتلا
سورتلالقنعارذىلعرمحألانوللابًايلاح
نوللابىرخألاعاضوألالكلظتامنيب
امك،اًروفرييغتلاةيلمعمتتملاذإ.ضيبألا
،اًدجدرابلاسقطلايفلاحلاوه
لقنعارذيفدوجوملارشؤملاضمويسف
.لماكلابقيشعتلانيحلسورتلا
فصتنملانمسورتلالقنعارذأدبياماًمئاد
لفسأل/ىلعألمهسةطساوبًالثممنوكيو
عارذريرحتدعب.سورتلارييغتطمنيف
.فصتنملايفزكرمتيس،سورتلالقن

فاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلاليغشت
،تاقحلملاعضويفةبكرملاتناكاذإ
Pعضوىلإسورتلاقودنصرييغتنكميف
.)نكرلا(
اهريسءانثأةرايسلاليغشتفاقيإمتاذإو
قودنصلوحتيسفًايبسنةعفترمةعرسب
.)دياحم(Nعضولاىلإًايكيتاموتوأسورتلا
ديدحتًايئاقلتمتي،ةبكرملافقوتدرجمب
.)نكرلا(Pعضولا

P)لفقيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
)نكرلا(Pعضومدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
نمةبكرملاعنملكرحملاليغشتءدبدنع
.ةلوهسبكرحتلا

ريذحت}

ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(

.٢٤١/يئابرهكلانكرلالمارفو٢٢٧
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مكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
عارذلفقءاغلإرزميمصتمت.ًاينورتكلإهب
ريغجورخلادضةيامحللسورتلاقودنص
نكيملام)نكر(Pعضولانمدوصقملا
طغضلامتو،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
رزىلعكلذكطغضلاولمارفلاةساودىلع
.سورتلاقودنصعارذيفلفقلاءاغلإ
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
عضولايفةبكرملانكتملام،ًايكيتاموتوأ
N)ةرايسلاليسغعضو"رظنا.)دياحم"
.مسقلااذهيفاًقحال

اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
رايغلالقنو٢٢٧/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.٢٢٨/نكرلاعضونم

سورتلارييغتعارذةمدخةلاسر

SERVICEةلاسرلاترهظاذإ SHIFTER
SEE OWNER'S MANUAL)عارذةمدخ

زكرميف)كلاملاليلدعجار،سورتلارييغت
ءارجإمزليف،)DIC(قئاسلاتامولعم
ءارجإبمق.سورتلارييغتعارذىلعةمدخلا
.نكممتقوبرقأيفةبكرملاىلعةمدخلا
ىلإًايكيتاموتوألقنتةرايسلاتناكاذإ
رزراشحنامدعنمدكأتف،)نكر(Pعضولا
P)ليغشتل.سورتلارييغتعارذىلعأ)نكر
ىلعسورتلارييغتعارذتبث،ةرايسلا
)ةدايق(Dوأ)عوجر(R،بولطملاسرتلا
١٠(اس/مك١٥ةعرسةرايسلازواجتتىتح
رييغتعارذررحمث)ةعاسلايفليم
.سورتلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاليوحتمتاذإ
وأ)ضفخنم(Lوأ)ةدايقلا(Dىلإ)فلخلل
عضولاىلإ)ةدايقلا(Dوأ)ضفخنم(Lنم
R)ةبكرملاريستامدنع)فلخللعوجرلا

ىلإةبكرملالوحتتسف،ةعفترمةعرسب
مثةرايسلاةعرسللق.)دياحم(Nعضولا
.ىرخأةرمرييغتلالواح
متاذإ،Vةلسلسلانمزرطلاىلإةبسنلاب
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاليوحت
عضولا(Mوأ)ةدايقلا(Dىلإ)فلخلل
Dوأ)يوديلاعضولا(Mنموأ)يوديلا
)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ)ةدايقلا(
،ةعفترمةعرسبةبكرملاريستامدنع
.)دياحم(Nعضولاىلإةبكرملالوحتتسف
رييغتلالواحمثةرايسلاةعرسللق
.ىرخأةرم
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
ريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

بناجىلعسورتلارييغتعارذلفق
.سورتلارييغتعارذ

رييغتعارذكرح،طسوألاعضوملانم.٣
سباحلالالخنممامألاىلإسورتلا
Rئيضي.طوشلاةياهنىلإلوألا
.رمحألانوللاب
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٤

.فصتنملايف
:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
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زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملايف

نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.٢١٨/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلاب
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

ريذحت}

رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا

هيبنت
وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

Nعضولايفءاقبللةممصمريغةرايسلا
دقو.قئاقدسمخنعديزتةدمل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإًايكيتاموتوألوحتت
مادختساللممصمريغ)دياحم(Nعضولا
ةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلابحسءانثأ
ةلطعمةبكرملقنرظنا،بحسلاىلإةجاحب
/٣٨٢.

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
یلإمامأللسورتلارييغتعارذكرح.١

.طسوألاعضوملانملوألاسباحلا
،)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ
رزطغضامثلمارفلاةساودطغضاف
ءانثأسورتلارييغتعارذلفقريرحت
ءيضيسN.مامأللعارذلاكيرحت
.رمحألانوللاب
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

يف.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
ىلإ)دياحم(Nعضولانمليوحتلاةلاح
ىلعطغضا،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.سورتلارييغتعارذلفقريرحترز

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملايف

ةبكرملاليسغعضو

ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا
يفقئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملا

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦
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قئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخ

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٦

.٥-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
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

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
لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٢

.فلخلاىلإسورتلا
)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ.

لقنعارذلفقءاغلإرزطغضا
سورتلالقنعارذبحسعمسورتلا
.فلخلل
.Dرمحألانوللابءيضيس.
،سورتلالقنعارذريرحتدعب.

.فصتنملايفزكرمتيس
:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
ىلعةكرحلالقانةعرسضفخيدؤيدق
عجار.قالزناثودحىلإقلزقيرط
.٢١٢/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"
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هيبنت
اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

يوديلاعضولا

)ERS(ينورتكلإلاقاطنلاديدحت

هيبنت
ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
مدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
ءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغلليدبتلا
.رقنلابلقنلامادختسا

وأ)ERS(ينورتكلإلاقاطنلاديدحتحمسي
عضاومليوديلارايتخالابيوديلاعضولا
ةدايقلادنععضولااذهمدختسا.سورتلا
دييقتلةروطقمبحسوأتاردحنملاىلع
.ىوصقلاةبكرملاةعرسوىلعألارايغلا
يفةعرسلالقانعضومرشؤمضرعي
Lراوجباًمقر)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ةحاتمةعرسىلعأىلإريشي
:يوديلاعضولا/ERSىلإلوخدلل

Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١
ةعرسلارييغتعارذبحسا،)ةدايق(
ءيضيس.)ضفخنم(Lطيشنتلفلخلل
Lلوحتيو،رمحألانوللابDنوللاىلإ
.ضيبألا

يفرسيألاليغشتلارصنعىلعرقنا.٢
ةعرسىلعأضفخلةدايقلاةلجع
ةدايزلنميألاليغشتلارصنعوأ،ةحاتم
.ةحاتمةعرسىلعأ
ةرمسورتلالقنعارذبحسا،جورخلل.٣

،رمحألانوللابDءيضيس.ىرخأ
.ضيبألانوللاىلإLلوحتيو

قودنصلقتني،)ضفخنم(Lىلإلقنلادنع
تارايغلانماًقبسمددحمىدمىلإسورتلا
ءانثأرفوتمسرتىلعأضرعمتيس.ىندألا
)ضفخنم(Lراوجبقاطنلااذهيفهدوجو
زكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرميف
عيمجدعت.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلع.مادختساللةحاتمىندألاسورتلا
)عبارلا(٤مقرلارهظيامدنع،لاثملاليبس
نيبلقنلامتي،)يوديلاعضولا(Lراوجب
)عبارلا(٤ىلإ)لوألا(١نمتاعرسلا
،)ةسماخلا(5ةعرسلللاقتنالل.ًايكتاموتوأ
ةلجعبنميألاليغشتلارصنعقوفرقنا
.)ةدايقلا(Dعضولاىلإلقتناوأةدايقلا
ىدمىلإلقنلانم)ضفخنم(Lعضولادحي
ةيلاعكرحملاةعرستناكاذإىندأرايغ
يفةرايسلاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغلل
لقنلامتينل،هبحومسملاتقولانوضغ
ةعرسءاطبإبمق.لقألاةعرسلاقاطنىلإ
نميألاليغشتلارصنعقوفرقنامث،ةرايسلا
يلفسلاةعرسلاقاطنىلإةدايقلاةلجعب
.بولطملا
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تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
.ERSماظنىلعدجاوتلاءانثأةعرسلا

)Vةلسلس(يوديلاعضولا

فيفخلالقنلا

هيبنت
ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
مدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
ءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغلليدبتلا
.رقنلابلقنلامادختسا

ةزيمبةدوزملاتابكرملا،رفوتلالاحيف
Tap Shift"رصانعاهبدجوت"رقنلابلقنلا

ضرغبةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلا
سورتلاقودنصليوديلالقنلا
.يكيتاموتوألا
مئادلارقنلابلقنلاعضو

:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل
Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١

Mطيشنتلفلخللبحسا،)ةدايق(
نوللابMءيضيس.)يوديلاعضولا(
ضيبألانوللاىلإDلوحتيورمحألا
نوكتامدنع.سورتلارييغتطمنيف
متيس،"مئادلارقنلابلقنلا"عضويف
ةعومجميفMفرحلاديدحت
ةعرسلاضرعمتيسو،تادادعلا
.ةيلاحلا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
ليدبتلكوحنمكحتلاحاتفمبذجا.٣

)−(رسيألامكحتلاحاتفمبذجا.رايغلا
مكحتلاحاتفمو،ىندأرايغىلإليدبتلل
.ىلعأرايغىلإليدبتلل)+(نميألا
عمبحسا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا

:مئادلارقنلابلقنلاعضونمجورخلل
)يوديلاعضولا(Mعضولانمجورخلل.١

عارذبحسا،)ةدايق(Dىلإعوجرلاو
Dءيضيس.فلخللسورتلارييغت
نوللاىلإMلوحتيورمحألانوللاب
.سورتلارييغتطمنيفضيبألا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
)يوديلاعضولا(Mنمجورخلانكمي
يأيف)ةدايقلا(Dعضولاىلإعوجرلل
نمفلخللعارذلابحسقيرطنعةعرس
فاقيإمزليالو.فصتنملايفهعقوم
وأ)دياحم(Nعضولاىلإليوحتلاوأةرايسلا
P)عضولاىلإىرخأةرمعوجرلالبق)نكر
D)ةدايق(.
تقؤملارقنلابيوديلاسورتلارييغتعضو

:تقؤملارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل
يفسورتلاقودنصنوكيامدنع.١

يفسيلو)ةدايق(Dعضولا
Temporary Tap Manual Shift

Mode)يوديلاسورتلارييغتعضو
ليغشترصانعلمعت،)تقؤملارقنلاب
لقنعضوطيشنتىلعرقنلابلقنلا
لقنحيتيامم،ًاتقؤمرقنلابيوديلارايغلا
عضويفنوكتامدنع.ًايوديةكرحلا
ديدحتمتيس،"تقؤملارقنلابلقنلا"
،تادادعلاةعومجميفDفرحلا
.ةيلاحلاةعرسلاضرعمتيسو
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عمطغضا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل.٢
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا
مكحتلارصنعكسمأ،طيشنتلاءاغلإل.٣

رايغلالقندوعيو.ةزيجوةرتفلنميألا
لقنمتيملاذإلمعلاىلإيكيتاموتوألا
.ٍناوث١٠ىلإ٧نوضغيفًايوديرايغلا

فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.ًاتابثوةعرس
دحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
ءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأتاردحنملا
ليدبتللوألوطأةرتفليلاحلاسرتلايف
ةلمرفلاوأةقاطلانمديزمللىندأسرتل
.كرحملاب
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
لقتنيال.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
ىلعألارايغلاىلإًايكيتاموتوأةكرحلالقان
تارودددعلريبكلاعافترالاةلاحيفيلاتلا
ًايكيتاموتوألقنلامتيس.ةقيقدلايفكرحملا
ددعناكاذإيلاتلاىندألاسرتلاىلإطقف
نمرثكأاًضفخنمةقيقدلايفكرحملاتافل
.مزاللا

ةدايقلاةمظنأ

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا
تالجععبرأبعفدلاماظنتارايسيفنكمي
نمديزمليمامألاروحملاقيشعت
.بحسلاةوق

هيبنت
قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

وأ٤mيففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا
٤nببستدق:
.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.
.تاراطإلالكآتةعرس.

ريذحت}

نوكتس،تالجععبرأبعفدلاماظنعم
لقنلاةبلعتناكاذإجرحدتللةرحةبكرملا
عارذنوكيامدنعىتح،)دياحم(Nيف
ةبلعنأنمدكأت.)نكر(Pيفليوحتلا
2—نيعمةدايقرايغىلعلقنلا m،4 m
4وأ، n—عضولايفتسيلوN
نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا.)دياحملا(
/٢٢٧.

هيبنت
ةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويفةليوط nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب

سورتلاقيشعتجيجضعامسدُعي
عاضوألانيبليدبتلادنعًايعيبطاًرمأمدصلاو
٤n٤وmوأN)ديقكرحملاو)دياحم
.ليغشتلا

ليغشتفاقيإىلإ٤nىلإلاقتنالايدؤيس
/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلاماظن
رظنا.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤٤/تابثلايف
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ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

ةعرسلاةيئانثلقنةبلع

يف،لقنلاةبلعليغشترصانعمدختُست
عفدلاماظنىلإونملقنتلل،اهرفاوتةلاح
.تالجععبرأب
ىلعطغضا،لقنلاةبلعيفسورتلالقنل
دوجوملامسرلاضمویس.بولطملارزلا
ةيلمعمدقتءانثأتادادعلاةعومجميف
ضورعملامسرلاريغتيس.سرتلالقن
.بولطملادادعإلاحيضوتل
مسرلافقوتيس،لقنلاةيلمعلامتكادنعو
لئاسرليغشتفاقيإمتيو.ضيمولانع
ةيلمعلامتكادرجمبقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعلقنلاةبلعةردقمدعةلاحيف.لقنلا
ىلإىرخأةرمدوعتس،لقنبلطلامكإ
.هرايتخامتيذلاريخألادادعإلا

:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختُسيال:)دياحم
ةبكرملقنرظنا.ةرايسلابحسلرارطضالا
.٣٨٢/ةلطعم

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
دادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوتلضفأ

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
حطسفورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلا

AUTO،يمامألاروحملاقيشعتمتي،
ةيمامألاتالجعلاىلإلوُحتةبكرملاةقاطو
.ةدايقلافورظبسحًايكيتاموتوأةيفلخلاو
كالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلااذهرفوي
٢عضوبًةنراقمدوقولا m.

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنععضوملا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو n
يفوةدهممريغقرطيفةدايقلادنع
ديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلالامرلا
لوزنلاوأتاعفترملاقلستءانثأوأفيثكلا

،٤nسرتلامادختسابةدايقلاءانثأ.اهنم
/مك٧٢نملقأةبكرملاةعرسىلعظفاح
.)ةعاسلايفًاليم٤٥(س

فاقيإىلإ٤nسرتلاىلإلقنلايدؤيس
ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشت

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

AUTOو٤mو٢mسرتلانيبلقنلابمق
)يكيتاموتوأ(

يفهذهلقنلاتايلمعنميأءارجإنكمي
.ةيداعلاةدايقلاةعرسلظ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
ةلاسرضرعمتيس.لقنلابلطلامتكاىتح
متهنأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
ةلاحلاىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلعبلط
.ةديدجلاةبولطملا
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ

٢mعضولاىلإلقنلاةيلمعلامتكادنع
Pعضولايفةبكرملانوكتامنيبحاجنب
.نكرلالمارفقيشعتمتيس،)نكرلا(
ةكرحلالقانليوحتبمق،ةدايقلافانئتسال
نكرلالمارفررحوبولطملاسرتلاىلإ
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ءدبلدوقولاةساودىلعطغضاوأًايودي
يئابرهكلانكرلالمارفرظنا.ةدايقلاةيلمع
/٢٤١.

مدختسا،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
٤mوأ"يكيتاموتوأ"AUTOوأ٤nعضولا
ىلعةبكرملافوقودنعرجلاةوقةدايزل
لثمرجلاةوقىلعرثؤيديدشردحنم
لحولاوأديلجلاوأجولثلاتاردحنم
.ىصحلاوأ

٤ىلإلاقتنالا n
عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١

ةبكرملانوكتنأبجيوليغشتلا
/مك٥نملقأةعرسبكرحتتوأةفقوتم
يفةكرحلالقانو)ةعاس/ليم٣(اس
كرحتتنألضفألانم.)دياحم(Nعضو
ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرسيفةبكرملا

.)ةعاسلايفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢
بلطءارجإمتيال.٤nىلعطغضا.٢

ريرحتدعبىوسيلعفلا٤×٤لقنلا
ىتحضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلا
ةلاسرضرعمتيس.لقنلابلطلامتكا
هنأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
ىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلعبلطمت
.ةديدجلاةبولطملاةلاحلا
،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتخت
ضيمولانع٤×٤مسرلافقوتيو
.يلاحلادادعإلاىلإةراشإلامتيو

ثودحدنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
زكرميفةلاسرضرعمتي،لقنلابلط
.ةبكرملاةعرسضفخا.قئاسلاتامولعم
Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
ضرعمتي،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
رفوتس.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
.لقنلاةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملا
ةعومجميفمسرريشيس،ةدملاهذهدعبو
.٤nعضولايفلقنلاةبلعنأىلإتادادعلا

هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم(Nعضو

٤عضولانملاقتنالا n
لقأباهكيرحتوأةبكرملافاقيإبجي.١

)ةعاسلايفليم٣(ةعاس/مك٥نم
لاعشإلاو)دياحم(Nيفةكرحلالقانو

نألضفألانم.ليغشتلاعضويف
نيبحوارتتةعرسيفةبكرملاكرحتت

يفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦
.)ةعاسلا
AUTOوأ٤mىلعطغضا.٢

بلطءارجإمتيال.٢mوأ)يكيتاموتوأ(
ريرحتدعبىوسيلعفلا٤×٤لقنلا
ىتحضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلا
ةلاسرضرعمتي.لقنلابلطلامتكا
حيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
.بلطلاةلاح
،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتخت
ضيمولانع٤×٤مسرلافقوتيو
.يلاحلادادعإلاىلإةراشإلامتيو
دنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
ةلاسرضرعمتي،لقنلابلطثودح
ضفخا.قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةبكرملاةعرس

Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
متيسف،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
.قئاسلاتامولعمزكرميفلئاسرضرع
ةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملارفوتس
مسرريشيس،ةدملاهذهدعبو.هذهلقنلا
لقنلاةبلعنأىلإتادادعلاةعومجميف
.٤nعضولايف
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هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحمN(عضو
)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
.ةرايسلاليغشتأدبا.١
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٢
٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٣ m.

ةساودوأ/ونكرلالمارفىلعطغضا.٤
.لمارفلا
2ىلعطغضا.٥ m١٠يفتارمسمخ

عضولابصاخلازمرلاأدبينأىلإٍناوث
N)ةعومجميفضيمولايف)دياحم
،لقنلاةيلمعلامتكادنعو.تادادعلا
ةلاحيف.ضيمولانعمسرلافقوتي

ةساودوأ/ونكرلالمارفقيشعتمدع
لظتس،ةيناث٢٠نوضغيفلمارفلا
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلع

عضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ.٦
N)ىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم
يفلايمأ٣(ةعاس/مك٥ةعرس
ةبلعلظتس،ةيناث٢٠لالخ)ةعاسلا
متيسو.ةيلصألااهتلاحيفلقنلا
ةعومجميفكلذىلإةراشإلا
.تادادعلا

)دياحم(Nعضونمجورخلا

:)دياحم(Nعضولانمجورخلل
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاةرادإبمق.١

عاضوأرظنا.كرحملاليغشتفاقيإعم
.٢٢٣/لاعشإلا

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٢
.٢٤١/يئابرهكلا

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣
نكميال.٢mىلإلقنلاةبلعليوحتبمق.٤

)دياحم(Nعضولانملقنلاةبلعليوحت
لامتكادنعو.٢mعضولاىلإىوس
،٢mعضولاىلإلقنلا/ليوحتلاةيلمع
ةعومجميفدوجوملامسرلافقوتيس
رذعتةلاحيف.ضيمولانعتادادعلا
دوعيس،لقنلاةيلمعللقنلاةبلعلامكإ
.اًقبسمددحملادادعإلاىلإمسرلا

ةعرسلاةيداحألقنةبلع

يف،لقنلاةبلعليغشترصانعمدختُست
عفدلاماظنىلإونملقنتلل،اهرفاوتةلاح
.تالجععبرأب
ىلعطغضا،لقنلاةبلعيفسورتلالقنل
دوجوملامسرلاضمویس.بولطملارزلا
ةيلمعمدقتءانثأتادادعلاةعومجميف
ضورعملامسرلاريغتيس.سرتلالقن
.بولطملادادعإلاحيضوتل
مسرلافقوتيس،لقنلاةيلمعلامتكادنعو
لئاسرليغشتفاقيإمتيو.ضيمولانع
ةيلمعلامتكادرجمبقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعلقنلاةبلعةردقمدعةلاحيف.لقنلا
ىلإىرخأةرمدوعتس،لقنبلطلامكإ
.هرايتخامتيذلاريخألادادعإلا
:يهتادادعإلا
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٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
دادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوتلضفأ

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنعدادعإلا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(

حطسفورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلا

AUTO"روحملاقيشعتمتي،"يكيتاموتوأ
تالجعلاىلإةبكرملاةقاطليوحتويمامألا
فورظبسحًايكيتاموتوأةيفلخلاوةيمامألا
يفلقأاًداصتقادادعإلااذهرفوي.ةدايقلا
.٢mعضولابًةنراقمدوقولاكالهتسا

AUTOو٤mو٢mسرتلانيبلقنلابمق
)يكيتاموتوأ(

يفهذهلقنلاتايلمعنميأءارجإنكمي
.ةيداعلاةدايقلاةعرسلظ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
ىلعةلاسررهظتو.لقنلابلطلامتكاىتح
.قئاسلاتامولعمزكرم

يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
.لقنلابلطلامتكاىتح
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتو
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ

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

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٢١/)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
)ABS(ىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
ةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
ىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللعناملالمارفلاماظنمادختساب
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ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
عامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
عناملالمارفلاماظنلمعبروعشلاو
.ًايعيبطاًرمأدُعيقالغنالل

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا

يئابرهكلانكرلالمارف

)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
فاقيإوأةبكرملاليغشتدنعةقشعم
ةيئابرهكةقاطدوجومدعةلاحيف.اهليغشت
راظتنالانكرلاليغشتنكميال،ةيفاك
فازنتساعنمل.اهريرحتوأةيئابرهكلا
ريغةرركتملاتارودلابنجت،ةيراطبلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفلةيرورضلا

عضوحابصمىلعماظنلايوتحي
حابصمورمحأنولبةيئابرهكلانكرلالمارف
نكرلالمارفبصاخرفصأيريذحت
عجار.ةمدخللةيئابرهكلا

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١٢٠/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١٢٠/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
نكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
دكأتللرمحألاةيئابرهكلانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارفقيشعتنم
تامولعمزكرمىلعةلاسرترهظاذإ
رداقريغةكرحلالقاننأىلإريشتقئاسلا
نكرلالمارفنأو،ًابيرقرييغتلاىلع
ضيموو،ليغشتلاديقةمدخللةيئابرهكلا
سفنيفةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم
أدبا.ماظنلاطبضةداعإبجيف،تقولا
نكرلالمارفقيشعتبمقو،ةرايسلاليغشت
يفتختنأبجي.اهررحمث،ةيئابرهكلا

عجار.ءوضلائفطنيوةلاسرلا
Electric Parking Brake Light)حابصم

و١٢٠/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١٢٠/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
نكرلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ةيئابرهكلا
نكرلالمارفةلاححابصمضمويس
طبردنعتابثبءيضيمثرمحألاةيئابرهكلا
لكشب)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
نكرلالمارفةلاحةبملناكاذإو.لماك
،رمتسملكشبرمحأنولبضموتةيئابرهكلا
ًايئزجةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارفنوكت
لمارفيفةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقف
ةلاسرضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلا
ررح.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
اهطبرلواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارف
وأ،حابصملاةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنم
ةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولايفرمتسااذإ
ضيمولاحيفةبكرملادقتال.ةبكرملا
.رمحألاةيئابرهكلانكرلالمارفةلاحءوض
.ليكولاعمرمألاعجار
لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
رفصألانوللابةمدخللةيئابرهكلانكرلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفمىلعطغضاف



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٤٢

)EPB(.هذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
لمارفعضوحابصمءيضيىتحةلاحلا
.رمتسملكشبرمحأنولبةيئابرهكلانكرلا
صاخلارفصألايريذحتلاحابصملاناكاذإ
،ًائيضمةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفب
.ليكولاعمرمألاعجارف
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوهبلطتتاملاًقفووأ،
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
.تاقحلملاعضو

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.ًايظحلةيئابرهكلا

امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
نكرلالمارفعضوحابصمئفطني
.رمحألايئابرهكلا
نكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
كنكميف،ينامرهكلانوللابةمدخللةيئابرهكلا
عمطغضلابةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
نكرلالمارفحاتفمىلعرارمتسالا
ىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا.ةيئابرهكلا
عضوحابصمءافطإمتيىتحةلاحلاهذه
دحأيقباذإ.رمحألاةيئابرهكلانكرلالمارف
ريرحتلاةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملا
.كليكوعجارف

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

نكرلاىلإتررطضاوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٩٧/رطقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

اذإًايئاقلتةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناك
عيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنع
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
طغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلاوأ
ةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساودىلع
لمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي.ةدايقلا
.لمارفلاةساودريرحتدنع



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٢٤٣ ليغشتلاوةدايقلا

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}

HSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
ةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحتال
وأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارمعم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلتوأ

٢١٠.

عنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
يفًاتقؤمنارودلانمةبكرملاتاعفترملا
ريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقمريغهاجتا
.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلاةساود
ةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحتمتي
دق.ٍناوثعضبدعبًايئاقلتاهريرحتوأدوقولا
فورظلظيفاًضيألمارفلاريرحتمتي
ءدبلةدعاسملاماظنىلعدمتعتال.ىرخأ
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملاىلعةدايقلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا

ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلعةدايقلا

)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

ريذحت}

لحتاليهف.ةزيملاهذهىلعدمتعتال
الدقف.نامأبةدايقلاوهابتنالالحم
اذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشتوأعمست
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ماظنلا
تاباصإلاعوقويفةدايقلادنعيفاكلا
.ةبكرملافلتوأةافولاوأ

ةبكرملليئاقلتلافوقولاةزيمليغشتدنع
)AVH(ةبكرملالمارفىلعطغضلامتو
نمةبكرملاAVHةزيمعنمت،اهفاقيإل
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأكرحتلا
متيسو.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
.دوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
فورظلظيفاًضيألمارفلاريرحتمتيدق
يئاقلتلاتيبثتلاماظنىلعدمتعتال.ىرخأ
.ةبكرملاتيبثتلةبكرملل
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
نكرلالمارفقيشعتمتيس.ةيبرهكلافقوتلا
مازحوأاًحوتفمقئاسلابابناكاذإاًضيأ
ماظنموقيامنيبتبثمريغقئاسلادعقم
.ةبكرملاتبثتبةبكرملليئاقلتلاتيبثتلا
ةبكرملليئاقلتلاتبثتلاماظنليغشتنكمي
AUTOىلعطغضلاب HOLD)تيبثت
ىلعرشؤملاءوضئيضيفوس.)يئاقلت
تيبثتلاماظنحابصمءيضيفوس.حاتفملا
ةحولىلعدوجوملاةبكرملليئاقلتلا
.ةبكرملاتيبثتبماظنلاموقيامنيبتادادعلا
)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلاءوضرظنا
/١٢١.
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ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلانارودنمدحلاىلعةمظنألا
ىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو،مكحتلا
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض)ESC(تابثلا
تالجعلمارفنمرثكأوأةدحاوىلع
ىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسملةبكرملا
ليغشتمتي.حيحصلااهراسميفةبكرملا
)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلاماظن

.ةبكرملاليغشتءدبدنعًايكيتاموتوأاًضيأ
/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلارظنا

٣١٣.

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبوةعرسلا

StabiliTrak/ESCينورتكلإلامكحتلاماظن
يفتالجعلانارودنمدحلابتابثلايف
يفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكم
يفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلاتابث
حمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
.كلذبقيرطلافورظ
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و٢١٨
.مسقلااذهيفاًقحال
يف)تدجونإ(لقنلاةبلعنوكتامدنع
متي،ةضفخنمتالجععبرأبعفدلاماظن
StabiliTrak/ESCوTCSليطعت
ةلاسرلارهظتسو،gلمعيسو،ًايكيتاموتوأ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةمئالملا

نيميىلعنيماظنلاالكلرشؤملاءوض
اذه.ةشاشلالفسأوطسوألالوسنوكلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.

نيماظنلا
/رجلايفمكحتلاماظنحابصمرظنا

StabiliTrak/١٢٣.

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
نودو.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
لكشبStabiliTrak/ESCليغشتةدعاسم
طبضاف.بالقنالاةيناكمإدادزتهنإف،حيحص

.كلذلاًقبطةدايقلا
StabiliTrak/ESCليغشتةدعاسمنودو
.بالقنالاةيناكمإدادزتهنإف،حيحصلكشب
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:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

ليغشتلاديقdناكاذإ.ةبكرملاةدايقبمق
برقأيفكليكوعجارف،ليغشتلاديقلظيو
.نكممتقو

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

ةشاشىلعمكحتللنايضارتفانارزكانه
ىلإبحسا،تابثلاورجللطسوألالوسنوكلا
.تارمسمخنيميلا

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

تابثلاوأ)TSC(رجلاماظنليغشتفاقيإل
)ESC(ةشاشىلإلوصولابمق،هليغشتو
تامولعملةيسيئرلاةشاشلانمتابثلاورجلا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفةرايسلا
ىلعلوصحلل١٥٢/ماظنلامادختسا
.رصانعلاديدحتوةحالملالوحتاميلعتلا

تابثلاورجلاةشاش

راوجبماظنلكلةيلاحلاةلاحلاضرعمتي
ماظنلاليغشتفاقيإل.تابثلاورجلاتانوقيأ
رجلاةشاشسملاوأددح،هليغشتوأ
رجلاةمئاقةشاشىلإلوصوللتابثلاو
.تابثلاو

تابثلاورجلاةمئاق

رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل
)TCS(،يضارتفالارجلارزسملاوأددح
Tractionءوضرهظي.ةشاشلاىلع Off
.تادادعلاةعومجميفi)أفطمرجلا(
.١٢٣/رجلاليغشتفاقيإحابصمرظنا

تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،ليطعتلادنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكميف
رجلايفمكحتلاماظنليغشتةداعإل
)TCS(،يضارتفالارجلارزسملاوأددح
.ةشاشلاىلع
فاقيإبًالوأمق،StabiliTrak/ESCفاقيإل
)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
،ةشاشلاىلعيضارتفالاتابثلارزنيكمتل
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.يضارتفالاتابثلارزسملاوأددحمث
ليغشتفاقيإءوضضرعمتيس

StabiliTrak/ESC gةعومجميف
ماظنفقوتحابصمرظنا.تادادعلا

StabiliTrak/١٢٣.

وأددح،StabiliTrak/ESCليغشتةداعإل
.ةشاشلاىلعيضارتفالاتابثلارزسملا
نكلو،StabiliTrak/ESCليغشتمتيس
لظيس)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
.اًفقوتم
رجلايفمكحتلاماظنليغشتنكميال
)TCS(ليغشتفاقيإدنع

StabiliTrak/ESC.ليغشتفاقيإمتاذإ
رزسملوأديدحتيدؤيسف،نيماظنلاالك
الكليغشتةداعإىلإيضارتفالارجلا
.نيماظنلا
اذإًايئاقلتStabiliTrak/ESCليغشتمتيس
يفلايمأ٣٥(ةعاس/مك٥٦ةبكرملاتزواجت
ةرماهليغشتفاقيإنكميالو)ةعاسلا
لظيس.ةعرسلاليلقتمتيىتحىرخأ
تابكرملالمعت.أفطمرجلايفمكحتلا
يعابريئاوهلاقيلعتلاماظنبةدوزملا
StabiliTrak/ESCنيكمتىلعةيوازلا
يفلايمأ٢٠(ةعاس/مك٣٢ةعرسب
.)ةعاسلا
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٣١٧/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلاحمسي
ةلماشلاةدايقلاةبرجتليدعتبقئاسلل
لالخنملضفألكشبكتاليضفتبسانتل
.دحاونآيفةيعرفةمظنأةدعليدعت
ةيعرفلاةمظنألاوةدايقلاعضورفوتدمتعي
ةفرخزىوتسمىلعةرثأتملاةبكرملل
.ةيرايتخالاتازيملاوةقطنملاوةبكرملا
عضولا)يحايسلا(Tourعضونوكيسو
متيس.لاعشإةرودلكيفيضارتفالا
ةعومجميفرمتسموديرفرشؤمضرع
.عضولكلتادادعلا
رفوتيدق،ديجنتلاىوتسمىلعاًدامتعا
عضوويضايرلاعضولاويحايسلاعضولا
عضووةرعولاقرطلاعضووديلجلا/جلثلا
يعضووسيراضتلاعضوورطقلا/بحسلا
.Vعضوو

MODEرزىلعطغضا،عضولكطيشنتل
.ةدايقلاةلجعراسيىلإتادادعلاةحولب
رزىلعطغضا،سيراضتلاعضوطيشنتل

gعضولارزراوجب.
عضولااذهمدختسا:يحايسلاعضولا
قرطلاىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقلل
اذهرفوي.ةِسلسةدايقلجأنمةعيرسلا
عملماعتلاوةحارلانيبنزاوتلادادعإلا
/يسايقلاعضولاوهاذه.ةرايسلا
يفتباثرشؤمدجويال.يضارتفالا
.عضولااذهلتادادعلاةعومجم

عضولااذهمدختسا:يضايرلاعضولا8
تاليضفتلاوأقيرطلافورظتناكاذإ
اهبمكحتلانكميةباجتسابلطتتةيصخشلا
عضولايفةرايسلانوكتامدنع.ربكألكشب
ءانثأ.ًايئاقلتضفخنتةرايسلانإف،يضايرلا
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اًضيأةبكرملابقاُرت،عضولااذهيفدجاوتلا
تازيمًايكيتاموتوأحيتتوةدايقلاءادأ

Performance Shift)دنع)ءادألاعفر
هذهو.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكا
سورتلاىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلا
حبكلاةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملا
ةرايسلافنأتست.عراستلادنعةباجتسالا
الامدنعةريصقةرتفدعبيعيبطلااهلمع
ريغتيس.ةعيرسةدايقنعفشكلامتي
تناكاذإ.ةقدرثكأمكحتميدقتلهيجوتلا
بوكرلايفمكحتلاماظنبةدوزمةبكرملا
ءادأميدقتلقيلعتلاريغتيسف،يسيطانغملا
.فاطعنالادنعلضفأ

عضولااذهمدختسا:ديلجلا/جلثلاعضو6
قرطلاىلعةرايسلاعراستنيسحتل
،اًطشننوكيامدنع.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عراستلاطبضىلعديلجلا/جلثلاعضولمعي
نكمي.ةقلزلاحطسألاىلعرجلانيسحتل
ىلععراستللاًطسوًالحكلذلثمينأ
نمةزيملاهذهُٰممصتمل.فاجلاتلفسألا
لمرلايفةبكرملاتقلعاذإمادختسالالجأ
اذإ.ىصحلاوأجلثلاوأديلجلاوألحولاوأ
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا،ةبكرملاتقلع

٢١٨.

يفمكحتلاليطعتمتاذإ:طقفVةلسلسلا
،ديلجلا/جلثلاعضويفنوكتامدنعرجلا
يلضافتلاسرتلاولقنلاةبلعلمعتسف
رثكأةقيرطبقالزنالادودحمينورتكلإلا
.رجلانمردقىصقأريفوتلةدش

اذهمدختسا:ةرعولاقرطلاعضو7
.قيرطلاجراخةيمامجتسالاةدايقللعضولا
نيسحتلةرعولاقرطلاعضومادختسابجي
وأ،بشعلاىلعوأةلدتعمتاعرسبةدايقلا
وأةدبعملاريغقرطلاوأبارتلاوأ،ىصحلا
ةساودطبضمتي.جولثلابةاطغملاقرطلا
اذإ.ةرعولاقرطلاىلعمادختساللدوقولا
عضونإف،ةيلاتلاتازيملابهزيهجتمت
عافتراوةساودلانييعتلدعيةرعولاقرطلا
رجلايفمكحتلاماظنءادأوبوكرلا
)TCS(.عضونعتامولعملانمديزمل

Off-Road)ةدايقلاعجار،)ةرعولاقرطلا
.٢١٢/قرطلاجراخ

يفمكحتلاليطعتمتاذإ:طقفVةلسلسلا
،ةرعولاقرطلاعضويفنوكتامدنعرجلا
يلضافتلاسرتلاولقنلاةبلعلمعتسف
رثكأةقيرطبقالزنالادودحمينورتكلإلا
ءانثأيفرجلانمردقىصقأريفوتلةدش
.لامرلاوأجلثلايفليغشتلا

اذهمدختسا:رْطقلا/بحسلاعضو_
لجأنمةليقثلالامحألابحسدنععضولا
عضوموقي.ةرايسلايفمكحتلاوءادألا

لقانلقنطمنليدعتبرطقلا/بحسلا
مكحتلاماظنءادأو،هيجوتلاو،ةكرحلا
.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

طيشنتءانثأةبكرملاليغشتفاقيإةلاحيف
يفاهليغشتةداعإمث،رطقلا/بحسلاعضو
ةداعتسامتتس،لقأوأتاعاسعبرأنوضغ
يفةبكرملاأدبتس،كلذفالخو.هطيشنت
عضولمعي.)يحايسلا(Tourعضولا
يفمكحتلاليغشتىلعرطقلا/بحسلا
.ةروطقملاحجرأت
متيف،لزيدكرحمىلعةزهجمتناكاذإ
ديدحتدنعًايكيتاموتأمداعلاةلمرفطيشنت
ضفخبماظنلارمأيس.رطقلا/بحسلاعضو
طغضلادنعةرايسلاةعرسليلقتلسورتلا
لقنلارييغتطمندوعيسو.لمارفلاىلع
درجمب)رطقلا/بحسلا(tow/haulـليداعلا
نمعفترمريغىوتسميفةرايسلادوجو
.ةعرسلاةساودىلعطغضلادنعوأضرألا
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS()وا٢٣٤/يوديلاعضولاعجار
(Vةلسلس(يوديلاعضولا / متي،)٢٣٥
حمسيامم،تاردحنملاةلمرفليغشتفاقيإ
ةعرسللدحعضووقاطنديدحتبقئاسلل
.ةحاتملاىلعألا
نزوتافصاوملوحتامولعملانمديزمل
/ةروطقملابحسةزيهجتعجار،ةروطقملا

٣٠٤.
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gعضوTerrain"مدختسي:"سيراضتلا
ةديدشقرطلاىلعريسلادنععضولااذه
لثم،ةياغللةضفخنمتاعرسبةروعولا
ةرفحملاقرطلاوأنيراسملاتاذقرطلا
اًضيأعضولااذهمادختسانكميامك.ةدشب
.ةروطقمىلعءاملانمبراقبحسل
Terrainعضويفةبكرملانوكتامدنع
نكلوًايئاقلتةبكرملالوحتت،"سيراضتلا"
ةدايزللوطأةرتفللقأسرتدنعتبثتس
.نكُممدحىصقأىلإكرحملانارودمزع
ةساودللديرفنييعتىلععضولااذهيوتحي
مكحتلجأنمةكرحلالقانلوحتطمنو
سيراضتلاىلعوةضفخنمتاعرسبلضفأ
نييعتليدعتىلععضولااذهلمعي.ةرعولا
ةكرحلالقانليدبتطمنودوقولاةساود
ينورتكلإلالضافتلاوبوكرلاعافتراو
.)eLSD(قالزنالادودحملا

ردحتمقيرطدنعةبكرملافقوتتامدنع
ىتحًايئاقلتةبكرملاقيلعتمتي،ىلعأل
متي.دوقولاةساودىلعقئاسلاطغضي
تابثيفمكحتلاوءدبلا/فاقيإلاليطعت
.سيراضتلاعضويفةعرسلا
عفرءانثأةطشنلاةلمرفلاطيشنتمتيس
ىلعًايئاقلتةزيملاهذهلمعت.قناخلا
ةلمرفةاكاحملةفيفخلاةلمرفلامادختسا
صوغضافخنادنعةليقثلاكرحملا
ةلمرفقيبطتمتيامك.عبرألاتالجعلا
نوكتىتح)ةدايقلا(Dعضولايفةفيفخ
نيعضولايف.ؤطابتلاةعرسدنعةبكرملا

L1وL2،فاقيإىلعةفيفخلاةلمرفلالمعت
ةلمرفلالمعتامك.يجذومنلكشبةبكرملا
ليلقتىلعاًضيأعفرلاقنخءانثأةطشنلا
.ةروطقملاةلمرف
عضولاىلإًايئاقلتسيراضتلاعضوجرخي
لمارفلاةرارحتاجردتحبصأاذإيحايسلا
نكرلاةلمرفتحبصأوأ،ةياغللةنخاس
نكمتتملوأليغشتللةلباقريغةينورتكلإلا
.ةبكرملاقيلعتوأةلمرفلاءادأنمةبكرملا
Off-Roadعضونعتامولعملانمديزمل
قرطلاجراخةدايقلاعجار،)ةرعولاقرطلا(
.٢١٦/ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلاو٢١٢/

Vعضو

طغضا،Vعضولاطيشنتل،اًزهجمناكاذإ
مكحتلاةدحويفVعضولارزىلع
.ةيزكرملا

يعضووVعضو

صيصختليعضووVعضولامدختُسي
قئاسللعضولااذهحمسي.ةيمويلاةدايقلا
تاليضفتلةرايسلاماظنتادادعإنيوكتب
صاخلاعضولالظيس.هبةصاخلاةدايقلا
ليغشتاهيفمتيةرملكيفاًطشنيب
،يعضووأVعضوصيصختل.ةرايسلا
."ةدايقلاعضوصيصخت"عجار
)طقفV-Seriesزارط(قالطنالايفمكحتلا

Vعضولايفقالطنالايفمكحتلارفوتي
عراستنمةيلاعتايوتسمبحامسللطقف
يفمكحتلا.ميقتسمطخيفةرايسلا
يفمكحتلالاكشأنملكشوهقالطنالا
نارودةعرسيفمكحتتيتلابحسلا
ةزيملاهذه.ةبكرملاقالطناءانثأتاراطإلا
تاقابسءانثأيفمادختساللةصصخم
اممادختسالضفيثيحةقلغملارامضملا
.)ةعاسلايفًاليم٦٠(مك٩٧ىلإلصي
دنعطقفقالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
:ةيلاتلاريياعملابءافولا
.Vعضوديدحتمت‐

.كرحتتالةبكرملا‐
طخيفريسلاىلإةدايقلاةلجعريشت‐

.ميقتسم
لمارفلاةساودىلعمزحبطغضلامتي‐

ةلاحيفلاحلاوهامك،ةياهنلاىتح
.ةفينعلاةئجافملاةلمرفلا
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ةعرسلاةدايزةساودىلعطغضلامتي‐
.عيرسلكشبةعرسلاةدايزلعيرسلكشب
قناخلاحتفببسبةرايسلاتكرحتاذإ
قناخلاريرحتكنكميف،ةريبكةروصب
ةروصبلمارفلاةساودىلعطغضلاو
ةساودىلعطغضلاةداعإمثىوقأ
.ةريبكةروصبقناخلاحتفلةعرسلا
نمًايئدبمقالطنالايفمكحتلاةزيمدحتس
ىلعةعرسبطغضلادنعةبكرملاةعرس
.ةريبكةروصبقناخلاحتفلةعرسلاةساود
ةقيقدلايفكرحملاتارودددعلحمسا
مكحتلاءوضأدبيىتحرظتناورارقتسالاب
نأىلإريشياذهو-ضيمولايفرجلايف
لمارفلاريرحت.قالطناللةزهاجةبكرملا
ةساودىلعطغضلاءانثأةسالسوةعرسب
قالزنايفمكحتيس،لماكلابةعرسلا
.تالجعلا
ىلعماظنلافرعتيس،لوألاقالطنالادعب
تايلمععمفيكتيوةحاتملارجلاةوق
لوخدلاةداعإيدؤتس.ةرركتملاليغشتلا
فادهأنييعتةداعإىلإVعضولاىلإ
ميمصتمت.٪١٠٠ىلإقالطنالايفمكحتلا
قلغمقابسراسملقالطنالايفمكحتلا
ريغماظنلا.ةماعلاقرطللاًصصخمسيلو
سرمتوأةربخةلقضيوعتلصصخم
.قابسلارامضمبقئاسلا

ةدايقلاعضوصيصخت

ًءانبةيلاتلاتادادعإلاليدعتلةزهجمةرايسلا
ةشاشلالخنم.ةبكرملاىوتحمىلع
>)ةبكرملا(Vehicleددح،ةيزكرملاويدارلا

Settings)تادادعإ(<
Drive Mode Customization)صيصخت

Vعضووأيعضوصيصختل)ةدايقلاعضو
.اهليغشتفاقيإوأةيؤرلاليغشتوأ
رادمىلعتادادعإلاهذهبظافتحالامتيس
يفاهطبضةداعإمزليالو،حاتفمةرودلك
رفوتتدق.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملك
ىوتسموةقطنمللاًقفوةيلاتلاتادادعإلا
.ةيرايتخالاتازيملاوزارطلا
توصتادادعإطبضت:كرحملاتوص
توصنوكي.كرحملاجيجضمجحكرحملا
تادادعإلايفًءودهرثكأكرحملا
يفىلعأنوكيوةضفخنملا
.ىلعألاتادادعإلا
دهجلاهيجوتلاتادادعإطبضت:هيجوتلا
نوكي.ةدايقلاةلجعليغشتلبولطملا
يفةباجتسالقأهيجوتلابساسحإلا
يفةباجتسارثكأوةضفخنملاتادادعإلا
.ىلعألاتادادعإلا
قيلعتلاماظنتادادعإطبضت:قيلعتلا
بوكرلادعي.تاكربنزلاوأ/وتامدصلاةبالص
رثكأوةضفخنملاتادادعإلايفةحاررثكأ
نامضلةيلاعلاتادادعإلايفةبالص
.لضفأمكحت

لقنتادادعإلمعت:كرحملاسورتلقن
دوقولاةساودةباجتساطبضىلعكرحملا
ةباجتساديزت.كرحملاءادأوسورتلالقنو
لقننوكيوىلعألاتادادعإلايفقناخلا
.ةوقرثكأسورتلا
ةباجتساتادادعإطبضت:لمارفلاةباجتسا
نوكي.لمارفلاةساودةباجتسالمارفلا
ةيساسحلقألمارفلاةساودبساسحإلا
يفةيساسحرثكأوةضفخنملاتادادعإلايف
.ىلعألاتادادعإلا
:)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنتادادعإطبضت
)AWD(لكطبضمتي.ةدايقلاطخماظن
لماعتلاوةدايقلللثمألاءادألاقيقحتلدادعإ
.ةفلتخملاقيرطلافورظيف

يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
ماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
ىمسيولاعفهبشتامدصلاصاصتما

Magnetic Ride Control.دوجوعمو
تابثوبوكريعضوريفوتمتي،ةزيملاهذه
نمةعونتمةعومجمدوجولظيفةرايسلل
.ةفلتخمليمحتفورظيفوباكرلا

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطُعتنأيفلخلا
وألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
روحملالثمةزيملاهذهلمعتو.ىصحلا
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امدنعنكلو،تقولامظعميفيداعلا
ةلجعللحيتتيهف،اًضفخنمرجلانوكي
كيرحتلرجلانمردقىصقأةيفلخلا
.ةبكرملا

اياوزلايعابريئاوهقيلعتماظن
اياوزلايعابريئاوهلاقيلعتلاةزيمرفوت
ًابنجتقولالاوطةلومحلاةيوستةيناكمإ
بوكرلاعافتراليدعتةزيمعمبنجىلإ
.ةردقلاوةحارلاةدايزل

ريذحت}

ةيصخشلاةباصإلابنجتىلعةدعاسملل
ةدوجوملاةقطنملانأنمدكأت،ةافولاوأ
ةحضاوةلجعلارابآلخادوةبكرملالفسأ
.ةبكرملاضفخدنع

ريذحت}

ةيصخشلاةباصإلابنجتىلعةدعاسمللو
ةدايقللعافترالقأاًمئادددح،ةافولاوأ
تاعافتراعفرت.ةيلاحلاةدايقلافورظل
ديزيام،ةبكرملالقثزكرمىلعألابوكرلا
تاروانملاءانثأبالقناثودحةصرفنم
.ةديدشلا

ريذحت}

فقسلافرىلعةليقثلالامحألالعجتس
نمديزيام،ىلعأةبكرملالقثزكرم
نادقفبنجتل.بالقناثودحةيناكمإ
دادعإاًمئادددح،ةبكرملاىلعةرطيسلا
تاعرسلابنجتويعيبطلاعافترالا
ليغشتلاءدبتايلمعوأ،ةيلاعلا
ةلمرفلاوأ،داحلافاطعنالاوأ،ئجافملا
دنعةئجافملاتاروانملاوأ،ةئجافملا
.فقسلافرىلععئاضبلالمح

بوكرلاعافترارييغت

وأ"ىلعأل"بوكرلاعافترارزىلعطغضا
.بوكرلاعافتراةمئاقحتفل"لفسأل"
بوكرلاعافتراديدحتلرارزألاهذهمدختسا

تقؤمفاقيإدعب.ةمئاقلايفبولطملا
ءاهتنالامتيسوةمئاقلاةلهميهتنتس،ريصق
ريغ"بوكرلاتاعافترا"نوكتس.ديدحتلانم
.ةمئاقلايفيدامرلانوللابةللظمةحاتملا

بوكرلاعافترافاصوأ

يداععافترا

يسايقلاةبكرملاعافترايداعلاعافترالادعي
.ةيمويلاةدايقللمدختسملا
جورخلا/لوخدلاعافترا

لقأجورخلا/لوخدلاعافترانوكيامنيب
عافترالانم)ةصوب٢(مم٥٠رادقمب
ةبكرملااذهبوكرلاعافتراضفخي.يداعلا
ةبكرملانمجورخلاولوخدلاةلوهسنامضل
ليمحتللقأعافتراريفوتىلإةفاضإلاب
وأبابيأنماهغيرفتوةلومحلا
.يفلخلابابلا
ةمئاقيفاذهبوكرلاعافتراديدحتنكمي

Ride Height)يأدنع)بوكرلاعافترا
عافتراديدحتمتيامدنع.ةبكرمةعرس
رظتنتس،ىلعأتاعرسىلعجورخلا/لوخدلا
ىلإةبكرملاأطابتتىتحضفخنتلةبكرملا
يفلايمأ٧(ةعاس/مك١٢نملقأ
.)ةعاسلا
عافترالا"ىلإًايئاقلتةبكرملاعفترتس
امدنعجورخلا/لوخدلاعافترانم"يداعلا
/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نعةعرسلاديزت
ىلإهضفخذنمبابحتفمتيملاذإ.)ةعاس
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ةبكرملارظتنتسف،جورخلا/لوخدلاعافترا
ةعاس/مك٣٠ىتحيداععافتراىلإعفترتل
ةنورمقئاسلاحنمياذهو.)ةعاس/اليم١٩(
جورخلا/لوخدلاعافتراىلإهضفخدنعربكأ
.مهلازنإوباكرلاطاقتلال
جورخلا/لوخدلاعضونيكمتقئاسللنكمي
عافتراىلإًايئاقلتضافخنالانميئاقلتلا
ةبكرملاليوحتمتيامدنعجورخلا/لوخدلا
عضونيكمتنكمي.)نكرلا(Pعضوىلإ
ةشاشلالخنميئاقلتلاجورخلا/لوخدلا
/تادادعإلانمضهيفرتلاوتامولعملا
ةبكرملانوكتامدنع.بوكرلاعافترا/ةبكرملا
عضوليطعتمتي،يداعلاعافترالانمىلعأ
نوكتامدنع.يئاقلتلاجورخلا/لوخدلا
عضو،قئاسلابحس/رطقعضويفةبكرملا
نأرعشتوأ،ةرعولاقرطلاىلعقئاسلا
لوخدلاعضوليطعتمتي،ةلصتمةروطقملا
.جورخلا/يئاقلتلا
ديازتمعافترا

ىلعأ)ةصوب١(مم٢٥عافترالاةدايزغلبتو
بوكرلاعافترالمعي.يداعلاعافترالانم
ىلعمادختساللةبكرملاعفرىلعاذه
نمىلعأتاعرسبحمسيو،ةرعولاقرطلا
عمطقفحاتموهو،عافتراللىصقألادحلا
.ددحميرايتخاىوتحم
ةمئاقيفعافترالاةدايزديدحتنكمي

Ride Height)لقتامنيب)بوكرلاعافترا
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠نعةبكرملاةعرس
/مك٨٠ةبكرملاةعرستزواجتاذإ.)ةعاس

ةعاس
ًايئاقلتةبكرملاضفخنتسف،)ةعاس/اليم٥٠(
.يداعلاعافترالاىلإ
قرطلاىلعقئاسلا"عضوطبضمتيس
"سيراضتلاىلعقئاسلا"عضوو"ةرعولا
نوكتامدنعديازتملاعافترالاىلعًايئاقلت
ةعاس/مك٨٠نملقأةبكرملاةعرس
ةعرستزواجتاذإ.)ةعاسلايفًاليم٥٠(
،)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠ةبكرملا
.يداعلاعافترالاىلإةبكرملاضفخنتسف
ىتحيداعلاعافترالاىلعظافحلامتيس
/مك١٦نملقأىلإةبكرملاةعرسأطابتت
ةبكرملاعفترتمث،)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس
.عافترالاةدايزىلإًايئاقلت
ديازتمعافترانمًايئاقلتةبكرملاضفخنتس
يفلضفأتابثريفوتليداععافتراىلإ
.ةديدشتاروانمفاشتكاةلاح
ىصقألاعافترالا

ىلعأ)ةصوب٢(مم٥٠عافتراىصقأغلبيو
بوكرلاعافتراعفري.يداعلاعافترالانم
ةرعولاقرطلاىلعمادختساللةبكرملااذه
.ددحميرايتخاىوتحمعمطقفحاتموهو
ًالوأمق،عافتراىصقأىلإةرايسلاعفرل
نوكتنأدرجمبو.٤nىلإلقنلاةبلعرييغتب
نملقأةبكرملاةعرسو٤nيفلقنلاةبلع
دحلاددح،)ةعاس/اليم٣٠(ةعاس/مك٤٨
.بوكرلاعافتراةمئاقيفعافتراللىصقألا

،ةعاس/مك٤٨ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
عافترالاىلإًايئاقلتةبكرملاضفخنتسف
.ديازتملا
عافترالانمًايئاقلتةبكرملاضفخنتس
تابثريفوتلىصقألاعافترالاىلإديازتملا
.ةديدشتاروانمفاشتكاةلاحيفلضفأ
يكيمانيدوريألاعافترالا

لقأيئاوهلايكيمانيدلاعافترالانوكيامنيب
عافترالانم)ةصوب٠٫٧٥(مم٢٠رادقمب
ىلإاذهبوكرلاعافترايدؤي.يداعلا
ةبكرمتاعرسدنعةبكرملاةعرسضفخ
.ةيئاوهلااكيمانيدلانيسحتلىلعأ
يكيمانيدعافتراىلإةبكرملاضفخنتس
١٠٥ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعيئاوه
نمةرتفل)ةعاسلايفاليم٦٥(ةعاس/مك
يداعلاعافترالاىلإةبكرملاعفترتس.نمزلا
ةعاس/مك٤٨نملقأىلإأطابتتامدنع
.)ةعاس/اليم٣٠(
يئاوهلايكيمانيدلاعافترالاليطعتمتي
وأةبكرملابةروطقملاليصوتدنعًايئاقلت
/بحسلاليغشتجمانربعضونوكيامدنع
.اًطشنرطقلا
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)طقفVةلسلس(ضفخنمعافترا

رادقمبلقأضفخنملاعافترالانوكيامنيب
.يداعلاعافترالانم)ةصوب٠٫٧٥(مم٢٠
نيسحتلةبكرملااذهبوكرلاعافتراضفخي
ىوتحمعمطقفحاتموهوةروانملا
.ددحميرايتخا
عافترالانييعتبًايئاقلتVعضولاموقيس
عضوبمكحتلارظنا.نيكمتلادنعضفخنملا
.٢٤٦/ةدايقلا

قيلعتلاعاضوأ

نيعضوىلعيئاوهلاقيلعتلاماظنيوتحي
،ةاذاحملاعضووةمدخلاعضو،نيصاخ
هيفرتلاوتامولعملاةشاشيفنيدوجوم
.قيلعتلا/ةبكرملا/تادادعإلانمض

ةمدخلاعضو

تايلمععيمجليطعتبةمدخلاعضوموقيس
ةبكرملاعفركلذيفامبيئاوهلاقيلعتلا
عضولااذه.ءاوهلاطغاضليغشتواهضفخو
ساسأىلعةبكرملابحسمتيامدنعديفم
.ةبكرملاتحتلمعيأءارجإدنعوأٍوتسم
متيامدنعًايئاقلتةمدخلاعضونيكمتمتي
مادختسامتيوأةعفارىلعةبكرملاعضو
عضوليطعتمتي.ةيوازعفرلةيضرأةعفار
ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعًايئاقلتةمدخلا

.)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس/مك١٦

ةاذاحملاعضو

عافترانيسحتىلعةاذاحملاعضولمعي
.ةقدرثكألاتالجعلاةاذاحمريفوتلةبكرملا
ةدايقدرجمبعضولااذهنيكمتبجيو
.ةاذاحملاةطحمىلعةبكرملا
ةبكرملانأنمدكأت،ةاذاحملاعضونيكمتل
ىلإةبكرملالاقتناويداععافترايف
عضوليطعتمتي.)دياحم(Neutralعضولا
ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعًايئاقلتةاذاحملا

.)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس/مك١٦
ءاطغوأ)باوبألا(بابلاعميئاوهلاقيلعتلاةيلمع
اًحوتفمةرايسلاكرحم

عيمجقيلعتىلعيئاوهلاقيلعتلالمعيس
ءاطغنوكيامنيبًاتقؤمعافترالاتارييغت
قيلعتلافنأتسي.اًحوتفمبابيأوأكرحملا
ءاطغقالغإدرجمبعافترالاتاريغتيئاوهلا
يفلخلابابلانإ.باوبألاعيمجوكرحملا
.يئاوهلاقيلعتلاةيلمعفقويالحوتفملا
ماظنلاةرارحةجردطرف

مادختسالاديقيئاوهلاقيلعتلاناكاذإ
عيمجقيلعتبماظنلاموقيدقف،فيثكلا
تقوضفخبحامسللًاتقؤمعافترالاتارييغت
رييغتبلطوكلذثودحدنعو.طغاضلا
ةيوستلاماظن"ةلاسرضرعمتيس،عافترالا
.تادادعلاةعومجميف"رفوتمريغ

تابثلالجأنمقيلعتلاضفخ

،تابثلابينورتكلإلامكحتلانادقفةلاحيف
ضفخىلعيئاوهلاقيلعتلاماظنلمعيس
نمديزمريفوتلىلعأتاعرسبةبكرملا
ضفخ"ةلاسركلذقفاريسو.تابثلا
يف"تابثلاقيقحتلجأنمةبكرملا
.تادادعلاةعومجم

ةبكرمللطرفملاليمحتلا

ليمحتلانعيئاوهلاقيلعتلافشكاذإ
عافترالاقوفعفترينلف،ةبكرمللطرفملا
.يداعلا

يئاوهلاقيلعتلاةمدخ

"ةمدخلاةيوستماظن"ةلاسرضرعمتاذإ
ليكولاعجارف،تادادعلاةعومجميف
.روفلاىلعدمتعملا

ةعرسلاتبثم

ريذحت}

ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلانكمي
يفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(
الامك.دوقولاةساودىلعكمدقعضو
نملقأتاعرسىلعةعرسلاتبثملمعي

.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
نارودنمدحلايفتابثلايفينورتكلإلا
ماظنمادختسادنعاهروحملوحةلجعلا
ريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٤٤/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
.٢٨٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإامأ
كنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
.ىرخأةرمةعرسلاتبثمليغشتةداعإ

ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةرتفلليغشتلارصنعطغضا،ةركاذلايف
وأةعرسلاهذهةعباتملىلعألةزيجو
اذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالاعمطغضا
ًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنم

SET-)مكحتلارصنعطغضا:)طبض
طيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفللفسأل
ناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
نمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا،لبق

نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
رضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلاىلع
ةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنل
زكرمبةعرسلاطبضةلاسررهظتوتادادعلا
ةشاشلايفو)DIC(قئاسلاتامولعم
.ةدوجومتناكاذإ،)HUD(ةيولعلا
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ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
.ىلعأل+RESرزىلعةزيجوةرتفلطغضا
ةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملادوعتف
.اقبسم
ةعرسىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىلإىلعأل+RESىلعرارمتسابطغضا.

ةعرسلاىتحةبكرملاعراستتنأ
.هكرتامث،ةبوغرملا
لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.

ةرتفلىلعأل+RESطغضا،ةريغص
لكعم.ىلوألاةسباحلاىتحةزيجو
رادقمبةبكرملاةعرسدادزت،ةطغض
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١يلاوح
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاضفخ
ةددحُمةعرس

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،لفسأل−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

،ةريغصميقبةبكرملاةعرسضفخل.
ةزيجوةرتفل−SETرزىلعطغضا
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.لفسأل
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم١(
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا
ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
ةرتفل−SETليغشتلارصنعطغضيدؤي
تابثيفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجو
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعةعرسلاتابث
دوعصدنع.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلامزليدق،رادحنالاةديدشتاعفترملا
ةعرسىلعظافحللدوقولاةساودىلع
،امردحنمىلعنملوزنلادنع.ةبكرملا
تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست
قئاسلاةعرسىلعظافحلايفةعرسلا
.ةددحملا
ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
عضويفاهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحم
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
يفمكحتللتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلاتابث
/رجلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
نمةلاسررهظت.ٍناوثسمخةدملرطقلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
يكيتاموتوألاةكرحلالقانعجار،تاردحنملا
.٢٤٦/ةدايقلاعضوبمكحتلاو٢٣٠/
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ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

.Jىلعطغضا،ةعرسلا
ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأJرزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
)مدقتم(
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاحيتي
ةعرسلاديدحت،دجونإ،)ACC(ةعرسلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملا
مسقلااذهأرقا.ةيلاتلاةوجفلاديدحتو
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب
وأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ةدوصرمةبكرموكتبكرمنيب)ةفاسملا
كرحتتريسلاطخسفنىلعةرشابمكمامأ
ةبكرمدصرمتيملاذإ.هاجتالاسفنيف
ACCماظنلمعيفوسف،كريسطخىلع

.يداعلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلثم
تارعشتسمواريماكمدختسيACCماظن
.ةيرادار
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
ةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخوأ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلاىلع
قّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
يفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف.لمارفلا
مكحتلاماظن/StabiliTrakوأ)TCS(رجلا
يمؤالتلاماظنلاوتابثلايفينورتكلإلا
ديق)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
.ًايئاقلتACCماظنليطعتمتيدق،ليغشتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
حمستامدنع.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلا
ACCماظنمادختسابقيرطلافورظ
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح،نامأب
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
اذهيفاًقحالدراولا"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا.مسقلا
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
ةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتوءارجإ
.٢١٠/ةيئاقولا

ريذحت}

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل

ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ

تالاحلايفACCماظنمدختستال
:ةيلاتلا
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
ديلجلاوأجولثلابةاطغمتارعشتسملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ماظنلافشتكيالدقف.تاخاستالاوأ
ءزجلاىلعظفاح.كمامأريستةبكرم
.افيظنلماكلابةبكرملانميمامألا
وأراطمألاببسبةفيعضةيؤرلانوكت.

اياقبوأتاروذاقلاوأبابضلاوأجولثلا
دوجودنعوأ؛ةبرتألاوأتارشحلا
وأ/واريماكلاقوعتةبيرغىرخأءايشأ
يفةبكرمببستتامدنعوأ؛رادارلا
يفةمداقلارورملاةكرحوأةمدقملا
شرلثمةيئيبلاتاقوعملانمديزم
ءادأىوتسمنمدحلامتي،قرطلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
.فورظلاكلتيفةعرسلا
ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.

بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

.هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا:5
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
ىتح+RESىلعطغضا،ًابيرقت)ةعاس
٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.لوألازجاحلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلل+RESطغضا،ةعرسلا

SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
ليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
الاعفACCماظنناكاذإةبكرملاةعرس
ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاضفخل.لعفلاب
–SETىلعطغضا،ًابيرقت)ةعاس/ليم١(
ىتحةعرسلاليلقتل.لوألازجاحلاىتح

ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ةسباحلل–SETىلعطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلا

حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
)ACC(ةمظتنملاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
عمطغضا،ةمظتنملاةعرسلاتابث
زكرمنمةلاسررهظت.*ىلعرارمتسالا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ماظنرشؤم ACC يفمكحتلاماظنرشؤم
ةمظتنملاةعرسلاتابث
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ءيضيس،اًطشنمACCماظننوكيامدنع
ىلعرضخألانوللاب\وأoرشؤم
ةوجفلاضرعمتيسوتادادعلاةعومجم

تابثيفمكحتلاماظننوكيامدنع.ةقحاللا
رشؤمءيضيس،اًطشنمةمظتنملاةعرسلا

Jتادادعلاةعومجمىلعرضخألانوللاب
.ةقحاللاةوجفلاضرعمتينلو
متيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
ليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألاعضولا
.ةبكرملا

ريذحت}

يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعًايئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.ًايوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض

،مادختسالامدعدنع5ليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
5قالغإىلعظفاح.ًابولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ACCطبضمتينل،ةبكرملاكرحتءانثأ
يفلايمأ٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسب
ايندلاةعرسلانأنممغرلاىلع،)ةعاسلا
يفًاليم١٥(ةعاس/مك٢٥يهاهبحومسملا
.)ةعاسلا
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.5ىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
كمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلاىلع
.ددحملالصافلانملقأةفاسمىلع

فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو

تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
،ليغشتلاديقACCماظننوكيامدنع
امدنع.ضيبألانوللابرشؤملاءيضيس
رشؤملالوحتيس،اًطشنACCماظننوكي
.رضخألانوللاىلإ
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
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نمرثكأةعرسبكرحتتةرايسلاتناكاذإ.

دوعتاهنإف،)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس/مك٥
.ةددحملاةقباسلاةعرسلاىلإ
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

ررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
ACCماظنموقيس.لمارقلاةساود
ىلعطغضلامتينأىلإةبكرملاتيبثتب

RES+دوقولاةساودوأ.
ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
كمامأتابكرمدوجودصررشؤمضمويدق
.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاحيف
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلاعجار
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
ةعرسديزتس،)ACC(ماظنفانئتسادرجمب
فورظلايفةددحملاةعرسلاىلإةرايسلا
:ةيلاتلا
.كمامأةرايسدجوتال.
ةوجفلانمدعبأكمامأيتلاةرايسلا.

.ةيلاتلاةددحملا
ببسبةدودحمتسيلةرايسلاةعرس.

.داحلافاطعنالا
ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم

لاقتناللةعرسلاةدايزةساودمدختسا.
–SETررحوطغضا.ىلعألاةعرسلاىلإ
.دوقولاةساودررحمث،ةزيجوةرتفل
عمكرحتلابنآلاةبكرملاموقتفوس
.ىلعألاةعرسلاتابثىلعظافحلا
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
رشؤمرهظيس،زواجتلاءانثأ.هتفيظو
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
تادادعلاةعومجمبقرزألانوللاب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةيولعلاةشاشلاو

نأىلإ+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولامتي
.هررحمث،ةضورعملا
،ةفيفطتادايزبًايجيردتةعرسلاةدايزل.

.لوألازجاحلاىتح+RESىلعطغضا
ةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلكعم
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمب

تادايزبًايجيردتةبكرملاةعرسةدايزل.
زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،ةفيفط
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.يناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع
ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختُسيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس

مدععم+RESىلعطغضلايدؤي.
داعتباةلاحيفوأمامألابةبكرمدوجو
لمارفلاقيشعتمدععمةيمامألاةبكرملا
.ACCماظنليغشتةداعإىلإ

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
لصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
ةبكرملاةعرسدادزتفوسف،ددحملا
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولاىتح

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
تابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألاةعرسلا
ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث
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،رغصألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

.ىلوألاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
ةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلكعم
ةعاس/مك١يلاوحرادقمب
.)ةعاس/ليم١(
لدعمبًايجيردتةبكرملاةعرسضفخل.

ىتح−SETىلعطغضا،لقأضافخنا
ليلقتمتيةطغضلكيف.يناثلازجاحلا
ليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرس
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلايف
.ةعرسلادادعىلع
ةطوبضملاةعرسلاضفخاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوتءانثأ
قيشعتعمةبكرملافقوتةلاحيف.

رمتساوأ−SETىلعطغضا،لمارفلا
ةعرسلاضرعمتينأىلإطغضلايف
.اهببوغرملاةطوبضملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةلجعب]ىلعطغضا،ACCطيشنتءانثأ
ةطغضلك.ةقحاللاةوجفلاطبضلةدايقلا
:طبضعاضوأةثالثربعةوجفلارزلقنت
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب

يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفةوجفلل
ةرتفل)ةدوجومتناكاذإ()HUD(ةيولعلا
ىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةزيجو
.هرييغتمتينأ

ةديعبلاةفاسملادادعإ

ةطسوتملاةفاسملادادعإ

ةبيرقلاةفاسملادادعإ

ةروطقملاليصوتمتو،زيهجتلاةلاحيف
ىلعةفاسملادادعإةشاشنوكتس،ًايئابرهك
:يلاتلاوحنلا

ةروطقملاعمةديعبلاةفاسملادادعإ
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ةروطقملاعمةطسوتملاةفاسملادادعإ

ةروطقملاعمةبيرقلاةفاسملادادعإ

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
.٢٨٠/يمامألامداصتلاراذنإماظن

ةفاسملاةوجف

ةلجعب]ىلعرارمتسالاعمطغضا
ةوجفلاةدايزلةبكرملاكرحتدنعةدايقلا
ةكرحجمدبحامسللكمامأةرايسلاعمًاتقؤم
.رورملا

فقوتلادنع]ىلعرارمتسالاعمطغضا
ناكاذإ(ًايئاقلتفانئتسالانمACCءاغلإل
مادختسانكمي.ًاتباثلظيو)اًريصقفقوتلا
كنيبجامدنالابرورملاةكرحلحامسللاذه
ىلعطغضا.كمامأيتلاةبكرملانيبو

RES+لمعفانئتسالدوقولاةساودوأ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ديدحتلاىلإةيلاتلاةفاسملاةوجفدوعتس
.راظتنالادعبيلصألا

قئاسلاهيبنت

مزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
سيلنوكيامدنعقئاسلالخدترمألا
لكشبحبكلاءارجإACCماظنرودقمب
نمةياغللةريبكةعرسببارتقاللاًرظنٍفاك
.كمامأيتلاةبكرملا
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
تارافصةينامثقلطنتنأامإ.مداصتلاهيبنت
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانم
الكنمتارمسمخ)ًارفوتمناكاذإ(
Settingsةنوقيأسملا.نيبناجلا
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Collision/Detection"ددحو Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(
.٢١٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا
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اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
تناكاذإ(،HUDةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
متاذإىوسرهظيالوهو.)ةدوجوم
كريسطخسفنىلعةبكرمدوجوفاشتكا
رهظيملاذإ.هاجتالاسفنيفكرحتتو
موقيوأACCماظنبيجتسينلف،زمرلا
.كمامأريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلاب
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
،كمامأريستيتلاةبكرملابسحبةبكرملا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتتنلاهنكلو
ةلمرفقيشعتىلعلمعتنأنكميو
نوكتامدنعو.رمألامزلاذإ،ةدودحم
دق.لمارفلاحيباصمءيضت،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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.امئادبولطملماكلاهابتنالاف
ازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلاءانثأ
.لمارفلاليغشتوءارجإيأذاختال

ACCماظنىلعرثؤتةفولأمريغءايشأ

يفةبوعصACCماظنهجاوينأنكمي
:ةيلاتلاءايشألافاشتكا
ةياهندعبةدتممةلومحاهبيتلاتابكرملا.

.ةبكرملليفلخلافرطلا
لقنتابكرملثم،لكشلاةبيرغتابكرملا.

ةبكرماهبتبثملاتابكرملاوأتارايسلا
.ةنصحألااهرجتيتلاتابرعلاوأةيبناج

.كتبكرمةمدقمنمةبيرقلاءايشألا.
ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

يمؤالتلاةعرسلاتبثمماظنررحتيدق
ACCىلإقئاسلاجاتحيفوسوًايكيتاموتوأ

ةعرسءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشت
:امدنعكلذوةبكرملا
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
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يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

ماظنوأ)TCS(رجلا
Stabilitrack/ESC.

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاّغلبي.
ةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةلقرع
وأىرخأتابكرميأدوجونودةيئانوأ
.قيرطلابناجىلعتانئاك

نأىلإةراشإللDICةلاسررهظتدق.
ACCًاتقؤمرفوتمريغ.

نوللاىلإطشنلاACCزمرلوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنعضيبألا
ماظننوكيامدنع،تالاحلاضعبيفو

ACCمادختسانكمي،ًاتقؤمحاتمريغ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلاماظنلا
يمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"رظنا
يداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
يفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلااذه
تابثيفمكحتماظنيأمادختسالبق
.ةعرسلا
ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةوجفدوجوىلعACCماظنظفاحيس
موقيوةدوصرملاةبكرملافلخةقحال
هذهفلخفقوتلاىتحكتبكرمءاطبإب
.ةبكرملا

فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
زتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
ثالث)اًزهجمناكاذإ(ةمالسلاهيبنتدعقم
ثالثقلطنتسوأ،نيبناجلاالكنمتارم
Settingsةنوقيأسملا.تارافص
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Alert"ددحو Type)هيبنتلاعون("
Adaptive"و Cruise Go Notifier
يف")يفيكتلاةعرسلاتابثهيبنت(
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
موقي،اًديعبدوقتكمامأةبكرمدوجودنع
ناكاذإًايئاقلتفانئتسالابACCماظن
طغضا،رمألامزلاذإ.ةزيجوةرتفلفقوتلا
دوقولاةساودىلعوأ+RESىلع
تفقوتاذإ.ACCماظنلمعفانئتسال
بابناكاذإوأنيتقيقدنمرثكألةبكرملا
قئاسلادعقمنامأمازحواًحوتفمقئاسلا
ليغشتبًايئاقلتACCماظنموقيس،ًاكوكفم
تيبثتل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
لمارفةلاححابصمءيضيفوس.ةبكرملا

EPB.٢٤١/يئابرهكلانكرلالمارفرظنا.
طغضا،)EPB(يلآلانكرلالمارفريرحتل
.دوقولاةساودىلع

تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةبكرملالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١٣٤.

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
ACCرشؤملوحتيس،ACCماظنطاشن
تادادعلاةعومجمىلعقرزألانوللاىلإ
نأىلإةراشإلل)ترفوتاذإ(HUDيفو
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ACCماظنموقيس.ثدحتنلACCةلمرف
ىلعطغضلامتيالامدنعةيلمعلافانئتساب
.دوقولاةساود

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
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا
ىنحنملاةعرسةبقارمحيباصمءيضتدق
nمكحتتامدنعرضخألانوللابACC

طاشنب)ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم(
اًداحىنحنمفشتكتوةرايسلاةعرسيف
.مامألاىلإقيرطلاىلع
ةعرسءاطبإىلعًايئاقلتACCماظنلمعي
نمديزيدقو،فطعنمبرورملاءانثأةرايسلا
نلهنكلو،فطعنملازواجتدعبةعرسلا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتي

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
يفريستالةبكرمدوجونعةيمؤالتلا
.لمارفلاقّشعتو،كتراح
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
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ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

ىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكتنأ
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدقذئدنعو
رشابملكشبكتبكرممامأتسيلءايشأ

:اذإكتبكرممامأءايشأفاشتكانكميالدق
يفسيليمامألاءيشلاوأةبكرملاتناك.

.كبةصاخلاريسلاةراح
،ةيمامألاةبكرملاريسةراحرييغتمت.

دحأىلإتلقتناوأ،فصتنملايفتسيل
.ريسلاةراحيبناج

ةقيضتاراحيفةدايقلا

يفةدوجوملاتابكرملافاشتكامتيالدق
ةدوجوملاءايشألاوأةقصالتمريستاراح
دنعحيحصلكشبقيرطلايبناجىلع
.دبعمقيرطلوطىلعاهدوجو
تاعفترملايفACCمدختستال

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
الدقACCماظننألرادحنالاةديدشلالت
.كمامأةبكرمدوجوفشتكي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلامادختساببحسلا
ةعرسلا

نإف،ةروطقمبحسدنعةزهجمتناكاذإ
يمؤالتلاماظنلامادختسابةدايقلاصئاصخ
ةفاسملالثمةعرسلاتابثيفمكحتلل
عراستلاتالدعموةعباتمللةلصافلا
ةبرجتريفوتلةلمرفلاتالدعمو
.لضفأبحس

مكحتلليمؤالتلاماظنلامادختسايغبنيال
ةروطقمبحسءانثأةعرسلاتابثيف
ةروطقملالمارفيفمكحترصنعبةدوزم
يفمكحتلارصانعلمعتالدق.عيبلادعبام
حيحصلكشبعيبلادعبامةروطقملالمارف
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاعم
.ةعرسلا
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلامادختسانكمي
امدنعةروطقمبحسدنعةعرسلاتابث
مجحلادودحبةلصتمةروطقملانوكت
بحسرظنا.GMنماهبحومسملانزولاو
.٣٠١/ةروطقم

ماظنلامادختسابةروطقمبحسدنع
نم،ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.حيحصلكشبةروطقملابسكطبضمهملا
لمارفبلماكتملامكحتلاماظن"عجار
/ةروطقملابحسةزيهجتيف"ةروطقملا

.ةروطقملاباستكاليدعتءارجإل٣٠٤
ةدايقلادنعرطقلا/بحسلاعضومدختسا
تاردحنملاوأرادحنالاةديدشلالتلاىلع
رظنا.ةليقثلالامحألابحسدنعوأةيلبجلا
.٢٤٦/ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.5ىلعطغضا.
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ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ5رزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

ACCماظنىلعرثؤتسقطفورظ

يفاضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
لالخوأ،ةريزغلاراطمألاوأ،جلثلاةلاح
.قيرطلاشر
تابكرملاتاليدعتوةقحلملاةزهجألا

لوحءايشأيأتيبثتوأبيكرتبمقتال
يمامألاجاجزلابةتبثملاةيمامألااريماكلا
اريماكلاةيؤرقوعتنأنكمييتلاو
.ةيمامألا
نميولعلاءزجلاىلعءايشأتيبثتبمقتال
اريماكلاقوفىلدتتنأنكمييتلاوةبكرملا
براوقوأقراوزلالثم،اهقوعتوأةيمامألا
ىلعاهلقننكميىرخأءايشأيأوأكاياكلا
ةصنمماظنرظنا.فقسلاةصنمماظن
.٩٨/فقسلا
حيباصملاوأكرحملاءاطغليدعتبمقتال
نأنكميثيحبابضلاحيباصموأةيسيئرلا
فاشتكاىلعاريماكلاةردقنمكلذدحي
.امءيش

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
.ماطحلاوألحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
ةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملاهذهو
.ميلسلكشبACCماظنلمعييكل
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
يمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"رظنا
يداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
يفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلااذه
تابثيفمكحتماظنيأمادختسالبق
.ةعرسلا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
.٣٨٣/يجراخلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}

.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشب
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

٢١٠.

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلا
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.
بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلا
ةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلاوأ
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا
فاشتكالارعشتسمةيطغتءانثألمعت.

سيطانغملاوأتاقصلملالثمءايشأب
.ةيندعمتاحولوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
لاجمىلعشيوشتلاةلاحيفلمعي.

بيكرتببسب،فاشتكالارعشتسمةيؤر
ليمحتةصنملثمتاقحلملادحأ
ةيفلخةروطقموأةيئاوهلاتاجاردلا
.ةعتمألالقنل
لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.

اهحالصإمدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصب

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةرافص
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
ضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاق
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملاو
هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
سولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتكقئاسلا

،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
ةمئاقضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح
ددحوةحاتملاتارايخلا
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
فيظنتلا

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا..ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت

تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا
يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.
مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.

ةيجراخلاايارملانميلفسلا
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةرايسلا
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عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
دعاستدق،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
ماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ماظنو،)RPA(يفلخلانكرلادعاسم
،)FRPA(يفلخلاويمامألانكرلادعاسم
ةلمرفلاماظنوةيطيحملاةيؤرلاو
ماظنو)RAB(فلخللعوجرللةيكيتاموتوألا
تاعطاقتلاهبنمو،فلخللعوجرلاريذحت
نكرلادعاسمو)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
يفقئاسلانّسحملا)APA(يكيتاموتوألا
امئادصحفت.ماسجألابنجتوأنكرلا
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
)RVC(فلخةعقاولاةقطنمللةروص
تامولعملاماظنةشاشيفةبكرملا
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ماظنبفلخللوأةيسيئرلارزيأىلعطغضا
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(عضولاىلإ
ًابيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا

عضويفدوجولاءانثأ)ةعاسلايفلايمأ٨(
D)قوفةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوت.)ةدايق
.ةرايسلاماقرأةحول

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج
ضرعلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
رورملاهيبنتماظوأ)RPA(يفلخلانكرلا
اذهنولريغتيو.)RCTA(يفلخلاعطاقتملا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا

مسجلانمبارتقالامتاملكهمجح
.دوصرملا

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا
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ةيطيحملاةيؤرلاماظن
ماظنضرعينأنكمي،رفوتلاةلاحيف
ةطيحمةفلتخمرظانميمارونابلاضرعلا
تامولعملاماظنةشاشىلعةبكرملاب
فاصوأىلععالطالليليامرظنا.هيفرتلاو
.تامولعملانمديزملاواريماكلاضرع

ريذحت}

ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
دهشملاضرعيفعضوملاجراخ
امئادصحفت.ةحيحصةروصبطيحملا
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

ىلعةدوجوملااريماكلاضرعرارزأسملا
لوصوللهيفرتلاوتامولعملاةشاشلوط
:)تدجونإ(ضرعلكىلإ

يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.١
ةدوجوملاةقطنمللةروصضرعي
،ديدحتلل.اهفلخوأةرايسلامامأ
ضرعلاةقيرطرزسملا

Front/Rear Standard View
"يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا"
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.اًطشناريماكلاضرعنوكيامدنع
،رجلاةلصوهيجوتديدحتدنع
ضرعلاةقيرطلظتس

Rear Standard View)ضرعلا
رييغتدنعةيئرم)يفلخلايسايقلا
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ليدبتمتيسالإو،ةعرسلاسورت
يسايقلاضرعلانيبضرعلاةقيرط
عضوىلعًءانبيفلخلاويمامألا
.ةعرسلاسورت
اريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنفاشتكادنعلمعتةيمامألا
ةفاسمىلعمسجيألنكرلادعاسم

.)ةصوب١٢(مس٣٠
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Rear Standard)يفلخلارايعملا(.
نكميويناوث٨دعبضرعلاقلغنيس
وأXديدحتلالخنماًركبمهقالغإ
.عوجروأةسيئرلا

لفسأل-ىلعألضرعلا.٢
يفلخلا/يمامألا
ةقطنمللًايولعاًدهشمضرعي
.اهفلخوأةبكرملامامأدوجوملا
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Top-Down)ىلع)يلفس-يولع
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع

٣.Front/Rear Side View)ضرعلا
)يفلخلا/يمامألايبناجلا

تانئاكلارهُظياًدهشمضرعي
يمامألانيبناجلاراوجبةدوجوملا
،ديدحتلل.ةرايسلليفلخلاو
ضرعلاةقيرطرزسملا

Front/Rear Side View)ضرعلا
ىلع)يفلخلا/يمامألايبناجلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاضرعنوكيامدنع
ضورعنيبليدبتللرزلاسملا
نوكتال.ةيفلخلاوةيمامألااريماكلا
هبنمونكرلادعاسمماظنتابكارت
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
)RCTA(امدنعةرفاوتم
ضرعلاةقيرطنوكت

Front/Rear Side View)ضرعلا
.ةطشن)يفلخلا/يمامألايبناجلا

رجلاةلصوضرع.٤
ةلصوةقطنملاًربكماًضرعضرعي
ةركةاذاحميفةدعاسمللرجلا
ةنراقعمةبكرملارجةلصو
ليصوتةبقارموةروطقملا
ةقيرطرزددح،ضرعلل.ةروطقملا
Hitchضرعلا View)ةلصوضرع
تامولعملاماظنةشاشىلع)رجلا
اريماكلاقيبطتنوكيامدنعهيفرتلاو
اذهىلإلوصولاىنستييك.اًطشن
ةيمامألاةعرسلانوكتامدنعضرعلا
/ليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
)اريماكلا(CAMERAددح،)ةعاس
هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

Hitchددحو View)ةلصوضرع
ينامثدعبضرعلاقلغنيس.)رجلا
لالخنماًركبمهقالغإنكميوٍناوث
يدؤيس.عوجروأةسيئرلاوأXديدحت
ءانثأ)نكرلا(Pعضولاىلإلاقتنالا
ىلإهذهضرعلاةقيرطليغشت
ةيئابرهكلانكرلالمارفقيشعت
)EPB(ًايئاقلت.

٥.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
ةطيحملاةقطنمللةروصضرعت
ضرعمتي.ةبكرملاب

Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
امدنعًايلاحددحملاضرعلابناجب
ةعاسلايفمك١٢نملقأنوكت
ليطعتمتي.)ةعاسلايفليم٨(

Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
ةعاسلايفمك١٢نعديزتامدنع
.)ةعاسلايفليم٨(

اريماكلاقيبطتهيجوتطوطخ.٦
عاضوأةثالثاريماكلاقيبطتمعدي
هيجوتوداشرإدجويال:ةنكممهيجوت
عضورييغتل.رطقللهيجوتوةبكرملل
.ةبسانملاهيجوتلاةنوقيأددح،هيجوتلا
ضرعلاوهيجوتلاعضوىلعاًدامتعا
هيجوتطوطخرهظتدق،ددحملا
نوللاةيدامرةنوقيألاريشت.ةفلتخم
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.ةرفوتمريغهيجوتلاطوطخنأىلإ
طوطخمعدتالضورعلاضعب
.هيجوتلا

يفةيسايقلاهيجوتلاطوطخرفوتت.
،ةيفلخلا/ةيمامألاةيسايقلاضورعلا
ىلعأنمةيفلخلا/ةيمامألاضورعلاو
دنعةيطيحملاةيؤرلاولفسأىلإ
ضرعت.ةبكرملاهيجوتعضوديدحت
راسملاةيسايقلاهيجوتلاطوطخ
.ةبكرمللدوصقملاويلاحلا
يفرجلاةلصوهيجوتطخرفوتي.

ديدحتدنعةيسايقلاةيفلخلاةيؤرلا
هيجوتضرعي.رطقلاهيجوتعضو
ىلعزكرمتمهيجوتطخرجلاةلصو
ةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملاةشاش
عمةبكرملارجةلصوةركةاذاحميف
طخةاذاحمبمق.ةروطقملانراق
ليصوتلاةنراقعمرجلاةلصوهيجوت
ةبكرملاهيجوتلالخنمةروطقملل
طخزكرمىلعظافحللرارمتساب
دنعليصوتلاةنراقىلعهيجوتلا
تابكارتضرعمتينل.فلخللعوجرلا
طخنوكيامدنعنكرلادعاسمماظن
.اًطشنرجلاةلصوهيجوت
ةروطقملاهيجوتطوطخرفوتت.

يفلخلاةروطقملاضرعيفةيفلخلا
لامتكاورطقلاهيجوتعضوديدحتدنع
ةيفلخلاةروطقملااريماكةرياعم
هيجوتطوطخحضوت.حاجنب

دوصقملاراسملاةيفلخلاةروطقملا
)قرزأ(يلاحلاراسملاو)رفصأ(
هيجوتطوطخبراقتتس.ةروطقملل
هيجوتطوطخعميلاحلاراسملا
.دوصقملاراسملا
٧.Interior Trailer View)ضرعلا

)ةروطقملليلخادلا
نميلخادلاءزجللةيؤرضرعت
دنعةزيملاهذهرفوتت.ةروطقملا
ةزيملاهذهبلطتت.ةروطقمليصوت
ةقحلماريماكمدختسملابيكرت
نميلخادلاءزجلاىلعةروطقملاب
بيكرتتاميلعتلاًقفوةروطقملا
ىلإعجرا(ةقحلملاةروطقملااريماك
)تاريماك(اريماكىلعلوصحللكليكو
نمديزملاةفرعموةروطقمللةقحلم
ةقيرطرزددح،ضرعلل.)تامولعملا
Interiorضرعلا Trailer View
ىلع)ةيلخادلاةروطقملاضرع(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Interior Trailer View)ضرع
ضرعلاقلغنيس.)ةيلخادلاةروطقملا
نماًركبمهقالغإنكميويناوث٨دعب
.عوجروأةسيئرلاوأXديدحتلالخ

٨.Rear Trailer Views)ضورع
)ةيفلخلاةروطقملا

ةروطقملليفلخلاضرعلا.
فلخةعقاولاةقطنمللةيؤرضرعت
.ةروطقملاليصوتدنعةروطقملا
مدختسملابيكرتةزيملاهذهبلطتت
حطسلاىلعةروطقملابةقحلماريماك
اًقفوةروطقملانميفلخلايجراخلا
ةروطقملااريماكبيكرتتاميلعتل
لوصحللكليكوىلإعجرا(ةقحلملا
ةقحلم)تاريماك(اريماكىلع
نمديزملاةفرعموةروطقملل
ةقيرطرزددح،ضرعلل.)تامولعملا
Rearضرعلا Trailer View
ىلع)ةروطقملليفلخلاضرعلا(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ددحوهيفرتلاوتامولعملا

Rear Trailer View)ضرعلا
قالغإنكمي.)ةروطقملليفلخلا
ةيسيئرلاوأXديدحتبضرعلا
.عوجروأ
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رفوتعميفلخلايبناجلاضرعلا.
حاتميلصفمليصوتةفيظو
نيبناجللةمسقنمةيفلخةيؤرضرعي
،ةروطقملاوةبكرمللنميألاورسيألا
كيرحتمتيس.ةروطقمليصوتدنع
نمديزملاراهظإلًايئاقلتضرعلا
ىلعًءانبنميألاوأرسيألابناجلا
فلمنيوكتدنعةروطقملاعضوم
قيبطتربعهرايتخاوقفاوتمفيرعت

Trailering.ةقيرطرزددح،ضرعلل
Rearضرعلا Side View)ضرعلا
ةفيظورفوتعم)يفلخلايبناجلا
ةشاشىلعحاتميلصفمليصوت
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
ىنستييك.اًطشناريماكلاقيبطت
نوكتامدنعضرعلااذهىلإلوصولا
/مك١٢نمىلعأةيمامألاةعرسلا
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ةقيرطددحوهيفرتلاوتامولعملا
Rearضرعلا Side View)ضرعلا
ةفيظورفوتعم)يفلخلايبناجلا
قالغإنكمي.حاتميلصفمليصوت
ةيسيئرلاوأXديدحتبضرعلا
.عوجروأ
ةروصلخادةروصيبناجلاضرعلا.

نيبناجللةيفلخةأزجمةيؤرضرعي
ةبكرملانمنميألاورسيألا
ةقطنمللةيبكارتةيؤرعمةروطقملاو

دنعةروطقملافلخةدوجوملا
ةزيملاهذهبلطتت.ةروطقمليصوت
ةقحلماريماكمدختسملابيكرت
يجراخلاحطسلاىلعةروطقملاب
تاميلعتلاًقفوةروطقملانميفلخلا
ةقحلملاةروطقملااريماكبيكرت
ىلعلوصحللكليكوىلإعجرا(
ةروطقمللةقحلم)تاريماك(اريماك
.)تامولعملانمديزملاةفرعمو
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Picture-in-Picture Side View
)ةروصلخادةروصيبناجضرع(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ددحوهيفرتلاوتامولعملا

Picture-in-Picture Side View
.)ةروصلخادةروصيبناجضرع(
وأXديدحتبضرعلاقالغإنكمي
.عوجروأةيسيئرلا

ةيفاضإلاتاهيبنتلاوضورعلا
فاطعنالاةراشإلةطشنلاضورعلا.

وأرسيألابناجللةيفلخةيؤرضرعي
ليصوتدنع،ةروطقملاوةبكرمللنميألا
ىلعءانبةيؤرلاميدقتمتي.ةروطقم
ةيؤرضرععمفاطعنالاةراشإطيشنت

بناجلاةراشإطيشنتدنعنميألابناجلا
دنعرسيألابناجلاةيؤرضرعونميألا
ىنستي.رسيألابناجلاةراشإطيشنت
.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Collision/Detection Systems)ةمظنأ
ضرعلاقالغإنكمي.)فشكلا/مداصتلا
.عوجروأةيسيئرلاوأXديدحتباًركبم
يفةروطقملالوطرشؤمبكارترفوتي
فاطعنالاةراشإلةطشنلاضرعلاقرط
ًايبسنةميقتسمةروطقملانوكتامدنع
فيرعتفلمنيوكتمتيوةرايسلافلخ
.Traileringقيبطتربعهرايتخاوقفاوتم
نوكيامدنعًايئرمبكارتلانوكينل
نعاًدجاًديعبةروطقملاعضوم
اذهنيكمتىنستي.نيميلاوأراسيلا
تادادعإلاضرعل.هليطعتوأبكارتلا
تامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems)ةمظنأ

.)فشكلا/مداصتلا
ةروطقملاةيوازرشؤم.

ةيوازرشؤمبةدوزمةبكرملانوكتدق
ةروطقملاةيوازرشؤميطعي.ةروطقملا
ةروطقملاعضوملًايئرمًاليثمتقئاسلل
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يفطقفرفوتم(.ةبكرملاىلإةبسنلاب
ليغشتوفلخللعوجرلاضورع
.)يفلخلارطقلاضورعوتاداشرإلا

ريذحت}

طقفطبرلاةلصوهيجوتمدختسا
ةلصوىلإةبكرملاعوجريفةدعاسملل
ةعرسبكرحتلادنع،وأةروطقملارج
،)ةعاسلابليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
ال.ةعرسبةروطقملاعضوصحفل
ذاختالثم،رخآضرغيألهمدختست
ىلعةيرورملاةراحلارييغتنأشبتارارق
ةراحلارييغتبمايقلالبق.قيرطلا
ايارملاصحفتباًمئادمق،ةيرورملا
نعجتنيدق.كفتكقوفنمرظنلاو
ةريطخةباصإبسانملاريغمادختسالا
.نيرخآللوأكلةبسنلاب

تاطارتشالاعمHDيمارونابلاضرعلاماظن
ةروطقملااريماكبةصاخلا

ىلعةزيملاهذهلمعت،رفوتلاةلاحيف
/رجلايفةدعاسمللةيفاضإضورعميدقت
يفةددعتمضورعماظنلارهظي.بحسلا
سمخمادختسابهيفرتلاوتامولعملاةشاش
نيتريماكوةبكرملالوحةتبثمتاريماك
ىلعامهتيبثتنكمينيتيفاضإنيتيوناث
يفةيمامألااريماكلادجوت.اهيفوأةروطقم
،يمامألاراعشلالفسأةدوجوملاةكبشلا
ءزجلاىلعةيبناجلاتاريماكلادجوتامنيب

دجوتو،ةيجراخلاايارملانميلفسلا
قودنصبابضبقميفةيفلخلااريماكلا
ةصنماريماكدجوتنيحيف،ةعتمألا
،كلذىلإةفاضإلابو.ةنيباكلافلخةلومحلا
ءزجلاىلعنيتيفاضإنيتريماكتيبثتنكمي
.ةروطقملابيلخادلاءزجلاوأ/ويفلخلا
تاريماكىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
،لوصولاىنستييك.ةروطقمللةقحلم
ةشاشىلع)اريماكلا(CAMERAسملا
سورتلارييغتبمقوأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشلاىلإةدوعلل.)عوجر(Rعضولاىلإ
عضويفةبكرملانكتملاذإةقباسلا
ةحفصلا(Homeرارزأسملا،عوجرلا
ةشاشب)عوجر(Backوأ)ةيسيئرلا
.هيفرتلاوتامولعملا
فلمنيوكتةروطقمللةنيعمضورعبلطتت
.هرايتخاوقفاوتمةروطقمفيرعت
عونلانمةروطقميهةقفاوتملاةروطقملا
)كلذىلإامو،ةبرعلا،عئاضبلا(يقودنصلا
.ةيديلقترجةلصوعم
:ةحاتملااريماكلاضورع
يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.
يفلخلا/يمامألالفسأل-ىلعألضرعلا.
يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا.
رجلاةلصوضرع.
ةروطقملليفلخلاضرعلا.
ةفيظورفوتعميفلخلايبناجلاضرعلا.

حاتميلصفمليصوت

ةروصلخادةروصيبناجلاضرعلا.

.Interior Trailer View)يلخادلاضرعلا
)ةروطقملل
.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
هيجوتلاطوطخ.
طبرلاةلصوهيجوت.
)ةجرد٣٦٠(يمارونابلاضرعلاماظن

لاحيف،يمارونابلاضرعلاماظنلنكمي
ةقطنمللةفلتخمضرعقرطراهظإ،هرفاوت
ماظنةشاشيفةبكرملابةطيحملا
تاريماكعبرأمادختسابهيفرتلاوتامولعملا
ةيمامألااريماكلادجوت.ةبكرملالوحةتبثُم
يمامألاراعشلالفسأوأةكبشلاىلع
ايارملالفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتو
يفةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوتامكةيجراخلا
.ةعتمألاقودنصبابضبقم
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
ملاذإ،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
طغضا)عوجرلا(Rعضويفةبكرملانكت
وأ)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeرزىلع

Back)تامولعملاماظنرارزأنم)عوجر
ىلإةعرسلاسورتليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولا
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ةعاس/مك١٢يلاوحىلإلصتىتحةبكرملا
يفةبكرملانوكتامنيب)ةعاسلايفليم٨(
.)ةدايقلا(Dعضولا
:ةحاتملااريماكلاضورع
يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.
يفلخلا/يمامألالفسأل-ىلعألضرعلا.
يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا.
رجلاةلصوضرع.
.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
هيجوتلاطوطخ.
طبرلاةلصوهيجوت.
اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

فافشلاضرعلاةرياعمقرغتستدق
متتالوأعقوتملانمربكأًاتقوةروطقملل
:ةلاحيفةرياعملا
ءانثأةياغللةريبكةعرسبةبكرملاةدايق.

ةعرسىلعظافحلايغبني.ةرياعملا
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملا
.)ةعاس/ليم٣١(
ءانثأميقتسملكشبةبكرملاةدايقمتيال.

هيجوتلاىلعظافحلايغبني.ةرياعملا
نمثيح،ةعاطتسالاردقميقتسم
ءانثأطرفملاهيجوتلاببستينأنكمملا
.ةرياعملاةدمةلاطإيفةرياعملا

ىوتسمدنعةرياعملاءارجإةلواحممتي.
ءارجإةلواحميغبني.ةضفخنمةءاضإ
ةءاضإىوتسمرفوتدنعةرياعملا
.بسانم

فورظيفةرياعملاءارجإةلواحممتي.
ءارجإبنجتيغبني.ةيتاومريغسقط
راطمألاوأجيلثلاطقاستءانثأةرياعملا
.ةريزغلا
ءارجإلًايتاومسيلقيرطلاحطس.

ىلعةرياعملاءارجإيغبني.ةرياعملا
.رخآقيرطحطس

دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.
اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
ةروطقملانميفلخلابناجلابةتبثملا
.ةيفلخلاةروطقملااريماكلخدمبةلصتم

وأةقحلملاةروطقملااريماكتيبثتمتي.
تيبثتلاعقومجراخاهريودتوأاهطبض
.)اريماكلاتيبثتتاميلعترظنا(ددحملا
ةقيرطيفهيوشتدوجوةظحالمنكمي
تالاحلايفةروطقمللفافشلاضرعلا
:ةيلاتلا
وأةقحلملاةروطقملااريماكتيبثتمتي.

تيبثتلاعقومجراخاهريودتوأاهطبض
.)اريماكلاتيبثتتاميلعترظنا(ددحملا
فافشلاضرعلاةنوقيأرهظتنأنكمي
تالاحلايفتهابيدامرنولبةروطقملل
:ةيلاتلا

قفاوتميبناجعاطقةئيهتمتتملاذإ.
ريغيبناجعاطقديدحتمتوأةروطقملل
.ةروطقمللقفاوتم

.)عوجر(Rعضولايفةبكرملانكتمل.

.ةروطقملاليصوتمتيمل.

ةيفلخلاةروطقملااريماكليصوتمتيمل.
ريغلخدملاباهليصوتمتوأةقحلملا
.حيحصلا
نوكتنأنكميوأةنياعمميدقترذعتيدق
:اذإةحيحصريغةنياعملا
.ةقحلملاتاريماكلاىلعفرعتلامتيمل.

ةقحلملا)تاريماكلا(اريماكلانأنمدكأت
.ةبكرملابةقاطلاةرودنموةلصتم

دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.
اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
لخدملابةلصتمةقحلملا)تاريماكلا(
.حيحصلا
ةقحلملاةروطقملا)تاريماك(اريماك.

.حيحصلااريماكلالخدمبةلصتم
ةقحلملاةروطقملا)تاريماك(اريماك.

.تيبثتلاتاميلعتلاًقفوةتبثمتسيل
اهطيشنتيرجيالوأةنيعمةزيمرفوتتالدق
:اذإعقوتموهامك
تادادعإصحفا.صيصختلاليطعتمت.

.كلذنكمأامثيحصيصختلا
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دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.

اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
لخدمبةلصتمةقحلملا)تاريماكلا(
.حيحصلااريماكلا
:اذإًايكيتاموتأضرعلاليدبتنكمي
.ةبكرملاسورتعضورييغتمت.

Park Assist)نكرلادعاسم(
دعاسمماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
دعاسمماظنوأ)RPA(يفلخلانكرلا
لظيف.)FRPA(يفلخلاويمامألانكرلا
نكرلادعاسمماظنلنكمي،ةنيعمفورظ
عوجرلاتاروانمءانثأقئاسلاةدعاسم
الةعرسبةبكرملاةدايقدنعنكرلاوفلخلل
.)ةعاسلايفلايمأ٦(ةعاس/مك٩نعديزت
دعاسمماظنرزيفءاضملارشؤملاريشي
.زهاجماظنلانأىلإنكرلا
يفةدوجوملاتارعشتسملاسيقت
ماسجألاوةبكرملانيبةفاسملاتادصملا
هذهميمصتمت.رانوسلاةينقتمادختساب
ةنيعمماسجأنعفشكللتارعشتسملا
اهفلخ)مادقأ٦(رتم١٫٨ىلإاهعافترالصي
غلبيكتبكرممامأ)مادقأ٤(رتم١٫٣و
.)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
جردملاRPAـبةزهجملاتابكرملارهظتس
تناكاذإو،ةبكرملانميفلخلاءزجلايف
مامألايفجردملاFRPAضرعتس،ةزهجم
.فلخلاو
هيبنتتوصلالخنمقئاسلاماظنلارذحي
راسميفةريطخنوكتدققئاوعدض
راسميفمسجفاشتكامتيامدنع.ةبكرملا
عامسمتيس،فلخلايفةرملوألةدايقلا
دعقمضبنيفوسوأ،فلخلانمدحاوهيبنت
هيبنتدعقمباًزهجمناكاذإنيترمقئاسلا
،اًدجًابيرقمسجلانوكيامدنع.ةمالسلا
وأمامألانمهيبنتتاوصأسمخردصتس
ضبنيوأمسجلاعقومىلعاًدامتعا،فلخلا
هيبنتلاتاوصأ.تارمسمخقئاسلادعقم
متكمتيدق.ةيفلخلانمىلعأمامألايف
توصلامتكرزىلعطغضلابهيبنتلاتاوصأ
.ةشاشلاىلع
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هفاقيإوماظنلاليغشت

فاقيإوأنكرلادعاسمماظنليغشتنكمي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنمادختسابهليغشت
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
ةمئاقضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح
ددحوةحاتملاتارايخلا
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
فاقيإوأنكرلادعاسمماظنليغشتيدؤي
ليغشتفاقيإوأليغشتىلإاًضيأهليغشت
ةيئاقلتلاةلمرفلاوفلخللعوجرلاريذحت
.تقولاسفنيف)RAB(فلخللعوجرلل
ةلاسررهظت،ماظنلاليغشتفاقيإدنع

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
ةلاسرلاهذهيفتخت.ةشاشلاىلع)لمعي
.تقولانمةريصقةرتفدعب
،ةلصتمةروطقمةلصواهبةرايسلاتناكاذإ
ONددحف - ATTACHEDمئاوقمادختساب
ماظنلحامسللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.حيحصلكشبلمعلابهيفرتلاوتامولعملا
ةلصوضيوعتنكرلادعاسمماظنعيطتسي
رتم٠٫٣ىلإاهضرعواهلوطلصتةروطقم
نكرلادعاسمماظنلمعيالدق.)مدق١(
ةروطقمتالصودوجوعمحيحصلكشب
ةقيقدريغتامولعمرفويوةروطقمللربكأ
فلخلايفماسجألانع

دنعنكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ريغهيبنتتاوصأعنملةروطقمبحس
ةجاردلالماحليصوتدنعواهيفبوغرم
.ميلسلاليغشتلانامضل
مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:ةشاشلاىلعةيلاتلالئاسرلارهظتدق
SERVICE PARK ASSIST)ةنايصبجي

)نكرلادعاسم

نمققحتف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
:ةيلاتلاتالاحلا
صرحا.ةفيظنتارعشتسملانوكتالدق.

ةيفلخلاوةيمامألاتادصملافيظنتىلع
ديلجلاوخاسوألاونيطلانمةبكرملل
تاميلعتىلععالطالل.لحولاوجلثلاو
يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار،فيظنتلا
/٣٨٣.

نكرلادعاسمماظنتارعشتسمنوكتدق.
عمجتينأنكمي.جلثلاوأعيقصلابةاطغم
تارعشتسملالوحجلثلاوأعيقصلا
نكميو،اًمودًايئرمنوكيالدقو،اهفلخو
يفةبكرملالسغدعبكلذثدحينأ
الإةلاسرلاهذهيفتختالدق.درابسقط
.جلثلاوأعيقصلانابوذدعب
دوجومدعوةلاسرلاهذهروهظةلاحيف
ىلإةبكرملاذخ،هالعأةروكذملاطورشلا
.اهحالصإلليكولا

PARK ASSIST OFF)نكرلادعاسم
)لمعيال

ببسبنكرلادعاسمماظنطيشنتمتيملاذإ
ىلعةلاسرلاهذهرهظتسف،ةتقؤمةلاح
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق.ةشاشلا
.ماظنلاليطعتبقئاسلاماق.
تارعشتسملابجحبًايلاحمسجموقي.

لماح،لاثملاليبسىلع(ةيفلخلا
ةلصوو،ةعتمألاقودنصبابو،ةجاردلا
ةلازإدرجمب)كلذىلإامو،ةروطقملا
ىلإنكرلادعاسمماظندوعيس،مسجلا
.يداعلاليغشتلاعضو

ليكولاىلإةبكرملاذخ.فلاتّدصملا.
.تاحالصإلاءارجإلكبصاخلا
تازازتهالالثم،ىرخألافورظلارثؤت.

طغضوأةيئاوهلاةقرطملانعةرداصلا
،اًدجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلالمارف
.ماظنلاءادأىلع

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
،ةنيعمفورظلظيف،هباهزيهجتمتاذإ
يئاقلتلاةبكرملانكردعاسملنكمي
تارعشتسممادختسا)APA(نسحملا
ةمدقملوطىلعرانوسلاةينقتىلعدمتعت
ناكمفاشتكالاهبناوجواهفلخوةبكرملا
موقتس.ًايئاقلتةبكرملانكروةبكرملانكر
فشتكمناكميفًايئاقلتةروانملابةبكرملا
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ةعرسنمةبيرقوأؤطابتلاةعرسبكرحتت
هيجوتلاقيرطنعكلذمتي.ؤطابتلا
.ًايئاقلتسورتلالقنوعراستلاوةلمرفلاو
دادعتساىلعاًمئادقئاسلانوكينأبجي
ةشاشدعاُست.رمألامزلاذإةلمرفلاقيبطتل
ءانثأهيجوتلايفةيتوصلاتاهيبنتلاوضرعلا
.نكرلاتاروانم

ريذحت}

يفماسجألااًمئادAPAفشتكيالدق
لثم(ةبلصلاريغماسجألاونكرلاةحاسم
ةلسلسلاتاذراوسألاوتاريجشلا
لفسأةدوجوملاماسجألاو)ةلسلستملا
ضرألانعةعفترملاءايشألاودصملا
ماسجألاو)ةحطسملاتانحاشلالثم(
ضرألاىوتسمتحتماسجألاوةقلعملا
ماسجألاوأ)ةريبكلارفحلالثم(لثم
تاجاردلايبكاروةاشملالثم(ةكرحتملا
ةفاسمنأنماًمودققحت.)تابكرملاو
بيجتسيالدق.ةبكرمنكرلةبسانمنكرلا
ةفاسميفتارييغتلاىلإAPAماظن
وأ،ةرواجملاةبكرملاكيرحتلثم،نكرلا
ال.نكرلاةفاسملخدتءايشأوأصخش
ةلاحلابنجتيوأAPAماظنفشتكي
وأةبكرملافلخةدوجوملاةيرورملا
ءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسمنك.اهبناجب
.نكرلاةروانم

يئاقلتلانكرلاطيشنتةيفيك

ةحفصلايفOىلعطغضا،APAطيشنتل
يكلهيفرتلاوتامولعملاةشاشلةيسيئرلا
ءانثأنكرةحاسمنعثحبلايفماظنلاأدبي
/مك٣٠نعديزتالةعرسبمامأللريسلا
لكشب.)ةعاسلايفًاليم١٨(ةعاس
نكرلانكامأنعAPAثحبي،يضارتفا
ىدمىتحةبكرملانيميىلعةيزاوتملا
.)مادقأ٥(رتم١٫٥غلبتيتلاتارعشتسملا
مق،راسيلاةهجنكرللةحاسمنعثحبلل
يف،وأىرسيلافاطعنالاةراشإليغشتب
بناجلاديدحترييغتبمق،كلذرفاوتةلاح
ليدبتل.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشيف
"يزاوتم"نيعضولانيبنكرلاعضو
Oىلعرارمتسالاعمطغضا،"دماعتم"و
،وأحلاصنكرناكمنعثحبلاةيلمعءانثأ
نكرلاعضورييغتبمق،كلذرفاوتةلاحيف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشيف
نكامأعيمجيفنكرلاAPAعيطتسيال
:نكرلاناكمنوكينأبجي.ةغرافلانكرلا
ةبكرملابسانيليفكيامبريبك.

.حيرملكشب
ماظنللرواجمدومعوأرادجوأةبكرمهب.

.هعمةاذاحملل

رهظي،اًمامتلهؤملانكرلاناكمزايتجادعب
زكرميفرمحأفقوتزمروهيبنتتوص
APAراتخي،ماعلكشب.قئاسلاتامولعم
نكلو،ةبكرملافلخغرافنكرناكمبرقأ
ربكأةحاسمددحيدقفورظلاضعبيف
اًمامتاهفقوأوةرايسلائطبأ.فلخلايف
.أدبتل
كهيجوتدنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا
ىلإلقتنا،فلخللعوجرلاعضويفةدايقلل
R)ىلعطغضلاءانثأ)فلخللعوجرلا
ةزيجوةرتفلةدايقلاةلجعزتهتس.لمارفلا
مق.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرلهيبنتك
زازتهالافقوتيامدنعءطببلمارفلاريرحتب
،ةبكرملاهيجوتءانثأ.يئاقلتلانكرلاءدبل
ًايئاقلتسورتلالقنو،عراستلاو،لمارفلاو
.ةطيحملاةئيبلانمققحت،نكرلاناكمىلإ
وأةبكرملابنجتلفقوتللاًدعتسمنك
.ماسجألاوأةاشملا
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ةلاحىلإةراشإللمدقتمهسضرعمتي
نكرلانمءاهتنالادرجمب.نكرلاةروانم
ضرعمتيس،اًمامتةبكرملافقوتويئاقلتلا
FINALةلاسر POSITION-

PRESS BRAKES)يئاهنلاعضوملا-
رارمتسالاعمطغضا.)لمارفلاىلعطغضلا
هيبنتتوصAPAردصتسو،لمارفلاىلع
PARKINGةلاسرضرعتو COMPLETE
ةبكرملاسورتلقنبمق.)نكرلالامتكا(
لمارفمادختسابمقو)نكرلا(Pعضوىلإ
.نكرلا

ناكملانميئاقلتلانكرلاءاغلإدعاسمطيشنتةيفيك
يزاوملا

نميئاقلتلانكرلاءاغلإدعاسمطيشنتل
يجمربلارزلاىلعطغضا،يزاوملاناكملا
ةبكرملاليغشتدعبOبلصلاحاتفملاوأ
فاقيإو)نكرلا(Pعضويفاهكرتءانثأ
ىلعاًرداقماظنلاناكاذإ.نكرلالمارف
،نكرلاناكمنمجورخللراسمديدحت
.نكرلاءاغلإتارايخلةشاشضرعمتيسف

تاميلعتلاعبتا،يئاقلتلانكرلارارغىلعو
ةطيحملاةئيبلانمققحتوةضورعملا
.ةبكرملانكرءاغلإناكمب
يئاقلتلانكرلاءاغلإنمءاهتنالادرجمب
ضرعمتيس،اًمامتةبكرملافقوتو
FINALةلاسر POSITION-

PRESS BRAKES)يئاهنلاعضوملا-
رارمتسالاعمطغضا.)لمارفلاىلعطغضلا
هيبنتتوصAPAردصتسو،لمارفلاىلع
TAKEةلاسرضرعتو CONTROL)لوت
نوكيثيحبنآلاةبكرملاعضومت.)ةدايقلا
نمًايلاخنكرلاناكمنمجورخلاراسم
Dعضوىلإسورتلالقنا.قئاوعلا
.اًديعبةدايقلاءدبل)ةدايقلا(

يئاقلتلانكرلاءاغلإوأيئاقلتلانكرلاءاغلإةيفيك

نكرلاءاغلإوأيئاقلتلانكرلاءاغلإل
وأOىلعطغضا،تقويأيفيئاقلتلا
"X"نكوهيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
.ةرايسلايفمكحتلافانئتسالدادعتساىلع

متيىتحةبكرملاتيبثتبAPAموقي
لقنوألمارفلاوأنكرلالمارفمادختسا
ءدبل.)نكرلا(Pعضوىلإةبكرملاسورت
لقنامثلمارفلاىلعطغضا،اًديعبةدايقلا
.)ةدايقلا(Dعضوىلإسورتلا
لخدتوةبكرملافورظضعباًضيأيغلتدق
:يئاقلتلانكرلاقئاسلا
.ًايوديةبكرملاهيجوتبقئاسلاموقي.
ةعرسللىصقألادحلازواجت.

.اهبحومسملا
.APAماظنيفأطخثودح.
يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.

.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا
لقنمتيوأنكرلالمارفقيشعتمتي.

.)P(نكرلاعضولاىلإةبكرملا
حتفونامألامازحكفىلعقئاسلالمعي.

.بابلا
ماظنلادودح

دودحيئاقلتلانكرلادعاسمماظننمضتي
:ماظنللنكميال.ةنيعم
/مك٥زواجتتتاعرسبةبكرملاةروانم.

.)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس
.رادحنالاديدشلتىلعةبكرملاةروانم.
نكرلاةحاسمتناكاذإامفاشتكا.

.ةديقموأةينوناق
فيصرلاطوطخوتامالعفاشتكا.
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ةبكرملاةاذاحمبطبضلابةبكرملانكر.

بارتقالاةلاحيفةصاخ،اهلةرواجملا
ةحاسمتناكاذإوأةيوازبةقطنملانم
.ةيوازتاذنكرلا
.اًدجريبكناكميفطبضلابنكرلازكرمت.
.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
.ةروطقميأبحسءانثألمعلا.
قيرطنعاهضفخوأةبكرملاعفرةفيظو.

.)ةزهجمتناكاذإ(يئاوهلاقيلعتلا
اهنمبارتقالاوأرورملاةكرحفاشتكا.

يزاوتمناكمنمجورخلادنعًايئاقلت
مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ةحاسميففلخلاىلإةبكرملاعجرتملاذإ
موقينأماظنللنكميف،ةعقوتملانكرلا
.اًقباستفشتكاةحاسميفةبكرملاةروانمب

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخلل

ةيكيتاموتوألالمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
)RAB(عوجرلل

ةدوزملاتابكرملانإف،ةزهجمتناكاذإ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنب
)ACC(ماظنوعوجرلاريذحتماظناهب
دنع.)RAB(ةيسكعلاةيئاقلتلاةلمرفلا
ريذحتلمعي)عوجر(Rسرتقيشعت
نأشبتاهيبنترادصإىلعفلخللعوجرلا
ىلعكلذوةرايسلافلخةعقاولاماسجألا

يفليم٥(اس/مك٨نمربكأتاعرس
ًايئاقلتRABماظنمدختسيدقامك،)ةعاسلا
٣٢-١نيبحوارتتتاعرسىلعةوقبةلمرفلا
.)ةعاسلايفليم٢٠-٠،٥(اس/مك
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
امدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
كشوىلعمداصتكانهنأماظنلافشتكي
،فلخلانمةرافصلاتوصعمست،ثودحلا
هيبنتدعقميفتازازتهاسمخبرعشتوأ
كانهنوكيدقو.نيبناجلاالكنمنامألا
.لمارفللداحوعيرسليغشتاضيأ

ريذحت}

فلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلاعم
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس/ليم
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويفىتح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
نأماظنلافاشتكاةلاحيف،)عوجر(
اًدجةريبكةعرسبفلخللعجرتةرايسلا
فلخاهفاشتكامتةرايسبمادطصالابنجتلو
مدختسيدقف،كراسمسفنيفوكترايس
يكةرايسلافقولةيوقةلمرفًايئاقلتماظنلا
.هنعجتانلارثألاللقيوأمادصلابنجتي

ريذحت}

عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا
Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
وأةباصإلايدافتل.اهنعاًدجةديعبلا
دوجوعمىتح،ةبكرملافلتوأةافولا
ققحتلاىلعاًمئادصرحا،RABةزيم
ءانثأولبقةبكرملابةطيحملاةقطنملانم
.فلخللعوجرلا

فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
متيملاذغو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألاةلمرفلا
دعباًروفلمارفلاةساودىلعطغضلا
فوقولالمارفطبضمتيدقف،فقوتلا
،انمآعضولانوكيامدنع.)EPB(ةينورتكلإلا
يأيفةوقبدوقولاةساودىلعطغضا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألاةلمرفلازواجتلتقو

ريذحت}

ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

ريغةلمرفثادحأثودحنكمملانم
لثم،ًاتباثبكرمقحلممادختسابةعقوتم
بكرمنحشلماحوأةجاردلماح
.ةلصوىلع

فلخلايفةاشمدوجوهيبنت
،ةنيعمفورظلظيفو،زيهجتلاةلاحيف
صوصخبتاهيبنتةزيملاهذهرفوتنأنكمي
ماظنلاقاطنلخاداونوكينيذلاةاشملا
ةزيملاهذهلمعتال.ةبكرملافلخةرشابم
دنع)فلخللعوجرلا(Rعضولايفىوس
ليم٨(س/مك١٢نملقأةعرسبةدايقلا
ىلعةاشملادوجوفشتكتو،)ةعاسلايف
ةدايقلاءانثأ)مدق٢٦(م٨ىلإلصيدُعب
ءادأنوكي،ةيراهنلاةدايقلاءانثأ.ةيراهنلا
.اًدجاًدودحمةزيملا

Rear Pedestrian Alert Indicator
( فلخلايفةاشمدوجوفاشتكاهيبنترشؤم )

قاطنلخادةاشملادحأدوجوفاشتكادنع
اذهضموي،ةبكرملافلخةرشابمماظنلا
ماظنةشاشىلعينامرهكلانوللابزمرلا
ردصيكلذبناجىلإو،هيفرتلاوتامولعملا
اذإوأ،فلخلانمهيبنتتاوصأةسمختوص

نيتضبنثدحت،كلذبةزهجمةبكرملاتناك
فاشتكادنع.قئاسلادعقميبناجالكنم
ضموي،ةبكرملانمبرقلابةاشملادحأ
تامولعملاةشاشىلعرمحألانوللابزمرلا
نمهيبنتتاوصأرشعبناجىلإ،هيفرتلاو
دعقميبناجالكنمتاضبنعبسوأ،فلخلا
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،قئاسلا

ريذحت}

يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتيدؤيال
رفويالو.ًايئاقلتةبكرملاةلمرفىلإفلخلا
،ةاشمدوجوفشتكيملامكلذكاًهيبنت
:اذإةاشملاعيمجفشتكيالدقو
ةبكرملافلخِيشاَملانكيمل.

يفلماكلابهتيؤرنكميو،ةرشابم
وأ،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ميقتسمعضويففقاو

.ةعومجمنماًءزجِيشاَملاناك.

.ًالفطِيشاَملاناك.

كلذيفامب،ةفيعضةيؤرلاتناك.
وأرطملاوأبابضلاوأةيليللافورظلا
.جلثلا
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكتناك.

.ديلجلاوأجلثلاوأخاسوألابدودسم
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكنكتمل.

حيباصملاوأةيفلخلاحيباصملاوأ
لمعةلاحيفوأةفيظنةيطايتحالا
.ةبسانم

Rعضولايفةبكرملانكتمل.
.)فلخللعوجرلا(

ضرعتلاوأةافولابنجتيفةدعاسملل
ةاشمدوجومدعنماًمئاددكأت،ةباصإلل
،اذلو.فلخللعوجرلالبقةبكرملالوح
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
ىلعظفاح.٢١٠/ةيئاقولاةدايقلا
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكةفاظن
ةيطايتحالاحيباصملاوةيفلخلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفو

يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتطبضنكمي
Alertوأ"ليغشتلافاقيإ"Offىلعفلخلا
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل."هيبنتلا"
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems
>)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(

Rear Pedestrian Detection)فشك
.)يفلخلاةاشملا

طبضنكمي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
وأةيريذحتلاتارفاصلاتوصىلعتاهيبنتلا
ةحاتملاتادادعإلاضرعل.دعقملاتاضبن
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنم

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems)ةمظنأ
Alert>)فشكلا/مداصتلا Type)عون
.)هيبنتلا

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

،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
دعاسمو)FPB(ةيمامألاةاشملاةلمرفو
هيبنتو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتهبنمو،ةيليللاةيؤرلاماظنو
)LCA(،ئراوطلاةلمرفماظنوأ/و
ةمظنألاهذهنإف،)AEB(ةيكيتاموتوألا
نمليلقتلاوأمداصتلابنجتىلعدعاست
.هرارضأ

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلادعاسينأنكمي
ررضلاليلقتوأبنجتيف)FCA(يمامألا
.ةيمامألاةهجلايفتامداصتيأنعجتانلا
ةعرسبكمامأريستةبكرمنمبارتقالادنع
ضيمورادصإبFCAماظنموقي،ةريبك
ةفاضإلابيمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأ
يفتاضبنوأةعيرستارفاصرادصإىلإ
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كلذكFCAماظنلمعيامك.قئاسلادعقم
دنعنوللاينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلع
.اًدجةريبكةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالا
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
/)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

٢٥٥.

ريذحت}

تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

٢١٠.

تارايخلالخنمFCAماظنليطعتنكمي
تادادعإلاضرعل.ةبكرملاصيصخت
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Collision/Detection"ددحو Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا

كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم

FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب

ريذحت}

يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن
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تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
.ةجاحلادنعلمارفلا

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

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
تيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلاتيقوتديدحت
فورظفلتخمونيقئاسلاعيمجعمهيبنتلا
.ةدايقلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإًايئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
يفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
يتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملاتاراحلا
هذهدعتو.لالظلاوأتابكرمبتسيل
اهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلا
.اهيلعةمدخلاءارجإل

ماظنلافيظنت

دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٢٨٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
ىلعاًزهجمناكاذإAEBماظندعاسيدق
ةهجاولامادطصانعمجانلاررضلابنجت
اًضيأAEBماظنلمتشي.هليلقتوأةيمامألا
.)IBA(يكذلالمارفلادعاسمماظنىلع
يفكمامأةرايسلماظنلافاشتكادنع
اهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستوكراسم
نكميف،كترايسبمادطصالاكشوىلع
فاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأمعدريفوتماظنلل
بنجتىلعدعاسيسرمألااذهو.ةرايسلا
راثآنمليلقتلالقألاىلعوأمادصلا
بسحىلع.مامأللةدايقلادنعمداصتلا
ةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرفمتيدق،فقوملا
ةئراطلاةلمرفلاثدحتنأنكمي.قفربوأ
دوجوفاشتكاةلاحيفطقفهذهةيئاقلتلا
ةءاضإلالخنمكلذرهظيو.امةبكرم
ماظنبصاخلامامألايفةبكرمرشؤم

FCA.يمامألامداصتلاراذنإماظنرظنا/
٢٨٠.

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاسلايفلايمأ٥(ةعاس
تابكرملايفوأ)ةعاسلايفلايمأ٥٠(
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزملا

يفليم٢(ةعاس/مك٤قوفةعرسلا
ىتحتارايسلافاشتكاهنكميو.)ةعاسلا
.ًابيرقت)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠ةفاسم

ريذحت}

دادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةبكرملاةلمرفيفAEBماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتابكرملل
:يليامبAEBماظنموقيالدق
ةلاحيفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

تاعفترملاةريثكوأةيوتلملاقرطلا
.تاضفخنملاو

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب
فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.

يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

ةلاحيفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
يأوأةاشملاةطساوبًايئزجاهبجح
.ىرخأماسجأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،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
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)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}

ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوAEBنملكليطعتنكمي
ضرعل.ةبكرملاصيصختتادادعإ
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
ضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو

ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاق
"Collision/Detection Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(

ريذحت}

بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
فقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشت

.ةروطقمبحس

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

٢٨٣.

ةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلادنع
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
ماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ةعاس
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشمدوجو
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
ماظنلنكمي.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ
ةدايقلاءانثأهزيهجتمتاذإ،ةيليللاةيؤرلا
نوكتامدنعةاشملاهيبنتوفاشتكا،ةيليللا
ماظنرظنا.يمامأسرتعضويفةبكرملا
.٢٨٦/ةيليللاةيؤرلا

ريذحت}

موقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
فشتكيملام،ًايئاقلتةبكرملاةلمرفب
ماظنفشتكيالدقف.ةاشملادحأدوجو

FPBكلذيفامب،ةاشملادحأدوجو
:لافطألا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
،ةرشابمكمامأةاشملانوكيالامدنع.

وأًابصتنمفقيوأاًمامتنييئرموأ
.ةعومجمنماًءزجنوكيامدنع

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
رطملاوأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأ
اًدودسمFPBماظنرعشتسمناكاذإ.

.ديلجوأجلثوأخاسوأب
جاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

ريغةلاحيفوأفيظنريغيمامألا
.ةميلس

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.٢١٠
ماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو

FPBةديجةلاحيفواًفيظن.

فاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
نمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأليغشتلا
ضرعل.ةرايسلاتادادعإلالخ
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems)ةمظنأ

.)فشكلا/مداصتلا

كمامأنوريسينيذلاةاشملانعفشكلا

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
ىتحةبكرملاةلمرفبFPBماظنموقيدق
بنجتةلواحملةلواحمكماتلافقوتلا
اذإ.ةاشملادحأعملمتحملامادطصالا
.تاظحللةبكرملافاقيإمتيدقف،اذهثدح
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ىلإةدايقللدوقولاةساودىلعةوقبطغضا
نإف،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإو.مامألا
ةيليللاةيؤرلاماظنمهفشتكينيذلاةاشملا
.ةيئاقلتةلمرفثودحيفاوببستينل

ريذحت}

وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفًايئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأًابذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
ضرعل.ةرايسلاتادادعإلالخ
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems

>)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
Front Pedestrian Detection)فشك

.)يمامألاةاشملا

ريذحت}

مامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
يفببستيدقةروطقمبحسءانثأ
عوقووةرايسلاىلعةرطيسلانادقف
مقوأماظنلاليغشتفقوأ.مداصت
.ةروطقمبحسءانثأهيبنترادصإب

ماظنلافيظنت

،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ةيليللاةيؤرلاماظن
ةدعاسمماظنلااذهلنكمي،اًدوزمناكاذإو
دوجوبقئاسلاهيبنتوةيؤرلايفقئاسلا
ةبكرملامامأهمخضتاناويحوأةاشملا
.ةيسيئرلاحيباصملابةءاضملاةقطنملافلخ
دوجوملارظنمللةيرارحةروصضرعمتي
ةجردباًملظموجلانوكيامدنعمامألاب
وأةاشمفاشتكامتاذإ.جراخلابةيفاك
٨٢(اًرتم٢٥نمرثكأدُعبىلعريبكناويح
وأةاشملالوحرفصأعبرمرهظي،)اًمدق
امدنع،ةبكرملاكرحتءانثأ.ريبكلاناويحلا
ًاناويحوأةاشملادحأنأماظنلافشتكي
،اهربعيوأةرايسلاراسمنمبرتقيدقاًريبك
ناويحلاوأةاشمللينامرهكزمررهظي
.ددحملامسجلالوحينامرهكعبرمرهظيو

نمبرتقتةبكرملانأماظنلافشتكيامدنع
،ةريبكةعرسبمامألابريبكناويحوأةاشم
ينامرهكلاوأرفصألاعبرملاريغتي
.رمحألانولل

،ةاشملاةيامحلةلمرفلاماظنليغشتعمو
ةيولعةشاشهيبنتةيليللاةيؤرلاماظنيطعي
نأماظنلافشتكيامدنع)HUD(رمحأ
مامألابةاشملادحأنمبرتقتةبكرملا
ةرفاصردصت،كلذىلإةفاضإ.ةريبكةعرسب
ناكاذإنامألاهيبنتدعقمضبنيوأهيبنت
مامألابةاشملاةلمرفماظنرظنا.اًدوزم
)FPB(/٢٨٤.

ريذحت}

وأماسجألاعيمجماظنلافشتكيالثيح
الدق.ماسجألانمةبكرملاةفاسم
ٍفاكتقوباًريذحتماظنلايطعي
.مادطصاثودحبنجتيفةدعاسملل
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عاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.١
ضفخنملا

عاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.٢
يلاعلا

ةيليللاةيؤرلاماظن.٣

نكمي،تادادعلاةعومجمبرظنمديدحتب
ةزهجأةعومجمرظنا.ةيليللاةيؤرلاضرع
ةيؤرلاماظنليغشتنكمي.١١١/تاسايقلا
:ةلاحيفةيليللا
.لاعشإلاليغشت.
وأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاتناك.

.يمامأسرت
.جراخلايفةيفاكةجردباًملظموجلاناك.
تقوءانثتساب،ةيسيئرلاحيباصملاليغشت.

.نكرلا

ةيليللاةيؤرلاطبضيفمكحتلارصانع

رخآرظنمديدحتبةروصلاليغشتفقوأ
عوطسليدعتنكمي.تادادعلاةعومجمب
يدرفلكشبةيليللاةيؤرلاةروصنيابتو
ىلعةدوجوملاةيسمللاةشاشلامادختساب
.تادادعلاةعومجمراسي
لثمةئفادلاماسجألارهظتنأضرتفملانم
ىرخألاتابكرملاوتاناويحلاوةاشملا
.ةيليللاةيؤرلاةشاشباًضايبرثكأةكرحتملا
لثمةدرابلاماسجألاودبتنأضرتفملانم
رثكأةفقوتملاتابكرملاوتاراشإلاوءامسلا
ىوسةيليللاةيؤرلاماظنرهظيال.ةملظ
ءايشألانمةدوربوأةنوخسرثكألاماسجألا
وألمارفلاحيباصمفشتكيالوهف.ةطيحملا
وأئراوطلاتاضماووأفاطعنالاتاراشإ
.ةراشإلاتامولعموأرورملاةكرححيباصم

لالخنمدعاسمكماظنلااذهمدختسا
ةنيفلانيبةروصلاىلعةعيرسةرظنءاقلإ
وأةروصلايفرظنلاقدحتال.ىرخألاو
ةءاضإلافورظتحتةروصلامدختست
.ةديجلا

ريذحت}

ةدايقلاءانثأةروصلايفرظنلاقدحتال
ةيؤرمدعيفببستيدقكلذنإثيح
دقف.كمامأةدوجوملاةمهملاماسجألا
.ىذأبنورخآلاوتنأباصتدقومدطصت

متيس،ريبكناويحوأةاشمفاشتكادنع
ةبكرملاكرحتءانثأ.هلوحرفصأعبرممسر
راسميفناويحلاوأةاشملانوكيامدنع
ةاشملالوحينامرهكعبرمرهظي،ةبكرملا
ةنوقيأوةيليللاةيؤرلاةشاشىلعناويحلاوأ
ةنوقيأوأ~ضرعتو،ةينامرهكلاةاشملا
.تادادعلاةعومجمىلع!وأ،ناويحلا
ةيولعلاةشاشلاباذهيشاملازمررهظيامك
)HUD(.برتقتةبكرمماظنلافشتكيامدنع
ريبكلكشبريبكناويحوأةاشملادحأنم
ةنوقيأوأةاشملاةنوقيأنوللوحتي،ةياغلل
،رمحأللينامرهكلاعبرملاوناويحلا
،!وأ~ءارمحةضماوةنوقيأضرعيو
ةرافصرودصعمةيولعلاةشاشلاىلع
ناكاذإنامألاهيبنتدعقمضبنوأةعيرس
.اًدوزم
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تارافصلاوةاشملاماظنزومرطبضنكمي
فاقيإىلعنامألاهيبنتدعقمتاضبنو
فاقيإبةبكرملاتادادعإلالخنمليغشت
ضرعل.مامألابةاشملاةلمرفماظنليغشت
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems

>)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
Front Pedestrian Detection)فشك

.)يمامألاةاشملا

ريذحت}

ليغشتبةيليللاةيؤرلاماظنموقيال
ملامتاهيبنتيطعيال.ًايئاقلتلمارفلا
ناويحوأةاشملادحأدوجوفشتكي

ةاشمدوجوماظنلافشتكيالدق.مخض
:تاناويحلاولافطألاكلذيفامب
٢٥نملقأةفاسمدعبىلعاوناكاذإ.

.)اًمدق٨٢(اًرتم
ةرشابمةبكرملامامأاونوكيملاذإو.

نييئرمو،رعشتسملاةيطغتةقطنميف
اًءزجوأنيبصتنمنيفقاوولماكلاب
.ةعومجمنم

ناويحلاوأيشاملاصخشلاناكاذإ.
لاجمربعةياغللةريبكةعرسبكرحتي
.ةجارددئاقلثمةيؤرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
سبالميدتريةاشملادحأناكاذإ.

.ةلزاع
ةأفطمةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

.نكرلادنعءانثتساب
ىلعأةيجراخلاةرارحلاةجردتناكاذإ.

ةجرد٨٦(ةيوئمةجرد٣٠نم
.)تياهنرهف

يفكلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
.فيثكلاجلثلاوأرطملاوأبابضلا
وأخاسوأباًدودسمرعشتسملاناكاذإ.

.ديلجوأرطموأجلث
/مك١١٢نعديزتةعرسبريسلادنع.

.)ةعاسلايفليم٧٠(ةعاس
ىلعطغضلاوهيجوتللاًدعتسمنك،اذلو
عجار،تامولعملانمديزملل.لمارفلا
ىلعظفاح.٢١٠/ةيئاقولاةدايقلا
يفواًفيظنةيليللاةيؤرلارعشتسم
.ةديجةلاح

Night Vision Detection Unavailable
ضرعمتيو)حاتمريغةيليللاةيؤرلافاشتكا(
ماظنىلعرذعتيامدنعًاتقؤم\ةنوقيأ
.تاناويحلاوأةاشملافاشتكاةيليللاةيؤرلا
ةرارحلاتاجردعافتراببسبنوكيدق
ضفرنكمي.ىرخألافورظلاوأةطيحملا
.ةمدخىلإماظنلاجاتحيالوةلاسرلا

وأجلثلاوأرطملايفةروصلانوكتالدق
ةيؤرنمنكمتتالدقوةحضاوبابضلا
سقطلافورظيف.كمامأقيرطلاهاجتا
ةحضاوريغةروصلانوكتدق،ةوسقدشألا
.ةنايصىلإماظنلاجاتحيال.ةلمعتسمريغو
قيرطنعةيليللاةيؤرلااريماكفيظنتبمق
.تارمسمخيمامألاجاجزلاةلساغطيشنت
متاذإهسفنفيظنتًايئاقلتماظنلالواحيس
ةيؤرلاةروصتناكاذإ.دادسنافاشتكا
ةعطقمدختساف،ةيبابضلازتامةيليللا
اريماكتاسدعفيظنتلةلتبمشامق
اريماكعقت.اًمامتاهفيفجتوقفربرعشتسملا
ةيلفسلاةيمامألاةكبشلافلخةيليللاةيؤرلا
.قئاسلابناجيسيئرلاحابصملالفسأ
ةيؤرلاماظنةمدخضرعتةبكرملاتناكاذإ
.كسفنباريماكلاطبضلواحتالف،ةيليللا
.ليكولاعمرمألاعجار

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةرايسلانوكتامدنع.ءايمعةطقنقطانموأ
ءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلع
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاش
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يفامةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلا
ةراشإتناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملا
ىلعةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالا
ضرعلاةشاشضموتفوس،بناجلاسفن
ةراحرييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتل
هبنمنمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلا
ةءارقىجُريف،)LCA(ريسلاةراحرييغت
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدعاسمةليسونعةرابعريسلاةراحرييغت
ةدعاسماهنكميريسلاةراحرييغتىلع
عمتامداصتلابنجتىلعتابكرملايدئاق
ءايمعلاةقطنملايفةدجاوتملاتابكرملا
تابكرملاوأ،ءايمعلاةطقنلاوأ،ةيبناجلا
نمةعرسبقطانملاهذهيفلخدتيتلا
ةقطنملايفةبكرمفاشتكادنع.فلخلا
هبنمريذحتضرعةشاشءيضتس،ءايمعلا
ةيبناجلاةآرملايفريسلاةراحرييغت
ةراشإتناكاذإضمويسوةلباقملا
ماظننيمضتمتي.ليغشتلاديقفاطعنالا
)SBZA(ءايمعلاةيبناجلاةقطنملاهيبنت
.ةيرورملاةراحلارييغتهبنمماظننمءزجك

ريذحت}

قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

.LCAةزيمليطعتمتي،ةروطقمبحسدنع
يطغي،ةروطقمبحسمدعةلاحيفو
ًابيرقتيواستةقطنمLCAماظنرعشتسم
٣٫٥وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراح
ضرألانعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموه
نماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي.)مدق٦(
نمةقطنملاهذهيفلخدتيتلاتابكرملا
م٧٠يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلا
.ةبكرملافلخ)مدق٢٣٠(

)ESBZA(ةدتمملاءايمعلاةيبناجلاةقطنملا

ماظننإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)ESBZA(ةدتمملاءايمعلاةيبناجلاةقطنملا
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةقطنملافيضت.ءايمعةطقنقطانموأ
ءايمعلاةقطنملاةدتمملاةيبناجلاءايمعلا
اهبحستيتلاةروطقملابناجلوطىلع
.ةفيضملاةبكرملا
سورتدحأىلعةرايسلانوكتامدنع
ىلعضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلا
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملا
.كلتةدتمملاءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
نألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعبًايفاضإ
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،ريسلاةراحرييغتهيبنتنمءزجماظنلا
ريسلاةراحرييغتهيبنتلصفةءارقىجُريف
.ةزيملاهذهمادختسالبق

ريذحت}

هيبنتىلعESBZAماظنلمعيال
وأةاشملاوأتابكرملانأشبقئاسلا
جراختاناويحلاوأتاجاردلايدئاق
كانهنوكيالدقو.ماظنلادصرقطانم
لظيفةراحلارييغتنأشبتاهيبنت
مدعببستيدقو.ةنيعمةدايقفورظ
ةراحلارييغتدنعيفاكلاهابتنالاةاعارم
فلتوأةافولاوأتاباصإلاعوقويف
ققحت،تاراحللرييغتءارجإلبق.ةبكرملا
نمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملانماًمئاد
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتكقوف

ةدتمملاءايمعلاةيبناجلاةقطنملافاشتكاقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

ESBZAماظندصرةقطنم.٢

LCAماظندصرةقطنم.٣

ةيؤرلامادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي
ًابيرقتةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلا
ةقطنمأدبت.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتو
ةيبناجلاةقطنملانمهيبنتلانمريذحتلا
٣يلاوحدنع)ESBZA(ةدتمملاءايمعلا
ةرايسللةيفلخلاةفاحلاىلإ)مادقأ١٠(راتمأ
فلخ)اًمدق٦٩(اًرتم٢١ىتحدوعتو
أًرتم١٢ةروطقملللوطىصقأغلبي.ةبكرملا
.)اًمدق٣٩(

ماظنلالمعيفيك

ايارملايفLCA/ESBZAزمرءيضي
ةرايسدوجوماظنلافشتكيامدنعةيبناجلا
لخادةيلاتلاريسلاةراحيفةكرحتم
ريشياذه.ةدتمملاةيبناجلاءايمعلاةقطنملا
.نمآريغتارمملارييغتنوكيدقهنأىلإ
اًمئادققحت،ريسلاةراحلرييغتءارجإلبق
نمةعيرسةرظنِقلأو،SBZAةشاشنم
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتكقوف

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
نيتيبناجلانيتآرملابLCA/ESBZAماظن
.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصقةرتفل
سورتدحأىلعةرايسلانوكتامدنع
ىلعضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلا
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملا
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفةرايس
هسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلا
موقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلاهذه
.ريسلاتاراحرييغتب
دنعLCA/ESBZAتاشاشءيضتالدق
ةبكرمبدرورملادنعوأةعرسبةبكرمزواجت
LCA/ESBZAماظنموقيدقو.ةفقوتم
لثمةبكرملابةقحتلمماسجأنمريذحتلاب
وأةبكرملاجراخةدتممماسجأوأةجاردلا
يعيبطرمأاذهو.هاجتايأنمةروطقملا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
لالخنمLCA/ESBZAليطعتنكمي
ةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةبكرملاتادادعإ
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنم

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems)ةمظنأ
ماظنفاقيإمتاذإ.)فشكلا/مداصتلا

SBZAءيضتالاهدنع،قئاسلالبقنم
.ايارملايفESBZAماظنضرعتاشاش
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مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

دنعLCA/ESBZAتانايبءيضتالدق
رورملادنعوأةبكرمراوجبةعرسبرورملا
ماظنيفدصرلاقطانم.ةفقوتمةبكرمب

LCA/ESBZAةبكرملابناجنمدتمتيتلا
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
LCA/ESBZAماظنموقيدق.ةروطقم
لثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلاب
بناجلانمدتميءيشوأةجاردوأةروطقم
رمأاذهو.ةروطقملاوأةبكرملانمرخآلا
الف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبط
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحت
هيبنتبLCA/ESBZAماظنموقيالدق
ءايمعلاةقطنملايفتابكرمدوجوبقئاسلا
قرطلافورظيفاصوصخو،ةيبناجلا
لمعيدق.ةنايصللماظنلاجاتحيال.ةلتبملا
نابضقو،قيرطلاتامالعببسبماظنلا
،راجشألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ريغىرخألاماسجألاو،تاريجشلاو
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةكرحتملا
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
.ةمدخلا
تناكاذإLCA/ESBZAماظنلمعيالدق
يفLCA/ESBZAماظنتارعشتسم
يفلخلامدصمللىرسيلاوأىنميلاةيوازلا
ديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوألحولابةاطغم
فصاوعكانهتناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأ
فيظنتتاداشرإىلععالطالل.ةيوقةريطم

نمض"ةبكرملاليسغ"عجار،ةبكرملا
ترهظاذإ.٣٨٣/يجراخلاحطسلابةيانعلا
زكرمةشاشىلعماظنلارفوتمدعةلاسر
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.كبصاخلاليكولاعجارف،ةبكرملا
ىلعماظنلارفوتمدعةلاسرترهظاذإ
دعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنت
ليكولاعجارف،ةبكرملانمةيفلخلا
كبصاخلا
LCA/ESBZAضرعتاشاشئضتملاذإ
ءايمعلاةقطنملايفتابكرمكانهامنيب
يفماظنلانوكيدقف،افيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا
يألافقوتمESBZAماظننوكيامدنع
نإف،هفاقيإبماققئاسلانأءانثتسابببس
ءايمعلاةقطنملاهيبنتليغشتةيصاخ
ةمئاقيفةحاتمنوكتنلةدتمملاةيبناجلا
.صيصختلا

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

ىلإفدهيماظنلااذهنأنممغرلاىلع
رييغتثداوحبنجتىلعنيقئاسلاةدعاسم
قئاسلاةيؤرلحملحيالهنأالإ،راسملا
.راسملارييغتلاًدعاسمهرابتعابجييلاتلابو
قئاسلاىلعبجي،ESBZAماظنعمىتح
ةقطنمجراخءايشأدوجونمةيانعبققحتلا

برتقتةبكرم،لاثملاليبسىلع(غالبإلا
بناجلوطىلعةبكرموأ)ةعرسب
.تارمملارييغتلبقةروطقملا
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك
.ةروطقم

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
نوكينأنكمي.ةراحلاتامالعفاشتكال
تاعرسبةدعاسمللاًزهاجLKAماظن
يفًاليم٣٧(ةعاس/مك٦٠نيبحوارتت
يفًاليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلا
،تابكرملاضعبيف.ًابيرقت)ةعاسلا
ديزتةعرسبكلذنمًالدبماظنلالمعيس
دق.)ةعاسلايفًاليم٣١(ةعاس/مك٥٠نع
ةدايقلاةلجعريودتقيرطنعLKAدعاسي
ةراحلاةمالعنمةرايسلاتبرتقااذإقفرب
دنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكملا
روبعةلاحيف)LDW(ريسلاةراحةرداغم
الو.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملا
ةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذهفدهتسي
نلو.ريسلاةراحفصتنميفةزكترم
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(ةراشإتناكاذإهيبنتلابموقيسو
ةراحةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالا
وأعراستلابموقتكنأفشتكااذإوأريسلا
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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
لحولابةيسيئرلاحيباصملاوأيمامألا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغتوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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
)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
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دنعريذحتلاماظنلارفويال.ريسلاةراح
هيجوتلادنع)LDW(ريسةراحةرداغم
.ريسةراحةمالعربعاًدمع
مق،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
يف.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضب
رشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاح
دعاسمليغشتدنعرزلاىلعدوجوملا
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ضعبيف.هليطعتدنعهليغشتفاقيإو
ثالثنعديزتةدملطغضلامزلي،تابكرملا
.LKAليغشتفاقيإلٍناوث

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
نمةبكرملابارتقاةلاحيفقفربةدايقلا
نوللابAءيضيو.ةفشتكمةراحةمالع
رفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنعينامرهكلا
ريسلاةراحةرداغمدنعاًريذحتاًضيأ
)LDW(ضيموقيرطنعAنوللاب
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
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
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هبىصوملادوقولا

فينصتبصاصرلانملاخنيزنببىصوي
95ةجردلانمنلعمناتكوأ RONىلعأوأ
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم
نكمي،هرفوتمدعةلاحيف.مجحلا
نمصاصرلانميلاخلانيزنبلامادختسا
91ةجردلا RON،ىلإيدؤيسهنكلو
عم،ةدايقلاةيلباقوءادألايفضافخنا
درجمب.طبختوصعامسةيلامتحا
نيزنبلامادختسايفرارمتسالابجي،هرفوت

95 RONتوصعامسلاحيف.ىلعأوأ
نميلاخلانيزنبلامادختسادنعديدشطبخ
95ةجردلانمصاصرلا RONىلعأوأ،
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأكلذينعي

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
لوناثيملانمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

.نيلينألاوأنيسوريفلاوألاليثيملاوأ
ىلإدوقولانمعاونألاهذهيدؤتدق
دوقولاماظنءازجأيفلكآتثودح
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالاتاعمشو

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
نمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
داصتقالاتاردقضفخىلإدوقولا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يدؤيدقوءادألاضفخودوقولايف
زافحلالماعلارمعليلقتىلإ
.تاثاعبنالل

دوقولاتافاضإ
نيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوأللليزملا TIERاذإ.كتبكرمل
نيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناك
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineدوقونازخىلإ

تيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمبنيزنبلا
امهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأ
TOPنيزنبدعاسيس.الوأثدحي TIER
نيزنبلاوخاسوأللليزملا

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineىلعظافحلايف

بساورلانميلاخكترايسكرحمدوقو
كنكمتمدعةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاو
نيزنبىلعلوصحلانم

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت
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نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريُشي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١١٣/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}

دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخض
الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمست
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
اًمسجسملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ةنكاسلاءابرهكلاغيرفتلًايندعم
.كمسجنم

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
اذإرثانتلااذهثدحينأنكمي.ةياغلل
دادزتو،ًابيرقتًائلتممنازخلاناك
.راحلاسقطلايفهثودحةيلامتحا
ءطببدوقولاةئبعتسدسملخدأ
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص

.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
.٧/دُعبنعحاتفملاليغشترظنا

ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
ءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأولماكلاب

ريذحت}

ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملا
.دوقولاباكسنا.
.ةنيعمفورظلظيفدوقولالعتشي.

رظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
لبقخضلانمءاهتنالادعبناوثسمخل
ىلعنمدوقولافظن.ءلملاةهوفةلازإ
رظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألا
طغضا.٣٨٣/يجراخلاحطسلابةيانعلا
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولابابىلع
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ريذحت}

ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}

دوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
دقعمُقلائياهممادختسانودلقنتم
ماظنفالتإودوقولاضيفيفببستت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ببستيدقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعت
ضرعتتنأنكميو.قيرحعوقويفكلذ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
.ةرايسلافلتتنأنكميو

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}

ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
ضرعتتنأنكميو.دوقولاراخبلاعتشا
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
كتباصإبنجتل.ةرايسلافلتتنأنكميو
:نيرخآلاوتنأ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

يفوأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
يأىلعوأبأكيبلاةبكرمقودنص
.ضرألاريغرخآحطس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.

ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس

بحسلانعةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
يذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
لوصحللةروطقملاليكووأهعملماعتت
رجلةرايسلادادعإيفةدعاسملاىلع
لبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو.ةروطقم
.ةروطقملابحس
ةبكرملقنرظنا،ةلطعمةروطقمرجل
.٣٨٢/ةلطعم
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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
نمآلاوحجانلارطقلابلطتي.دوقولا
.ةحيحصلاتادعمللبسانملامادختسالا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا
ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.

كتيؤرتناكاذإ.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
مقف،بحسلاءانثأيفةديقموأةدودحم
يفةدتممةيبناجةيؤرايارمبيكرتب
.ًابولطمكلذنكيملولىتح،كتبكرم

٨٠٠لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
عنملةبكرملامادختسانم)ليم٥٠٠(مك
ءازجألاوأروحملاوأكرحملافلت
.ىرخألا
بحسلالبقتيزللرييغتلوأءارجإبمق.

.قاشلا
ًاليم٥٠(ةعاس/مك٨٠٠نمرثكأدوقتال.

نمةعرسىصقأبأدبتالو)ةعاسلايف
مك٨٠٠لوألالخدوقولاةساود
.ةروطقملابحسةلصونم)ليم٥٠٠(
ىصوي.)ةدايقلا(Dعضويفبحسلا.

.ةليقثلاتاروطقمللرْطقلا/بحسلاعضوب
اذإ.٢٤٦/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا
لقانيفىندأسرتىلإضافخنالاناك

رايتخانكمي،رركتمركشبثدحيةكرحلا
عجار.يوديلاعضولامادختسابلقأسرت
وا٢٣٤/يوديلاعضولا
.٢٣٥/)Vةلسلس(يوديلاعضولا

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت

:ةروطقمبحس
نكرلادعاسمماظن.
)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.

)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
بحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
ماظنبةدوزمنكتملام،ةروطقم

Super Cruise:
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.
ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.

)FPB(مامألاب

ةراحرييغتهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دصرلاقطانمدتمتال،)LCA(ريسلا
نمدتمتيتلاLCAماظنيفةدوجوملا
رجدنعربكأةفاسمىلإةرايسلابناج
ريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
.ةروطقمرجءانثأ
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنمبةدوزمتناكاذإ
متيسف،)RABوRTCBوRCTA(ةيفلخلا
.ةروطقمبحسدنعتازيملاهذهليطعت
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ريذحت}

تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
وأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
ةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألاةريجح
.ةحوتفم

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

ةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.

ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
مكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف"خانملاب

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.٢٢٩/كرحملاتاثاعبناعجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
لوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
دنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيالالو
ىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلاةدايق
نعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعملماعتلا
يوتسمقيرطحطسىلعةدايقلاقيرط
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلالبق

عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
وأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
عيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآريغ
ةروطقملاتالصووتاقلحلاءازجأ
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسو
ةزيهجترظنا.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
تناكاذإ.٣٠٤/ةروطقملابحس
أدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا
مكحتلاعارذمدختسامثةعومجملاليغشت
لمعنمدكأتللًايوديةروطقملالمارفيف
،رخآلتقونمققحتو.ةروطقملالمارف
ةروطقملاوةلومحلانامأنم،ةلحرلاءانثأ
حباكموحيباصملاعيمجلمعنمو
.ةروطقملا

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
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فاطعنالا

هيبنت
بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسللةروطقملا

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
تاراحبةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
دعصتوأئراوطلاتالاحيفتارايسلانكر
وأقرطلاتاراشإبمدطصتوأزجاوحلاىلع
ليغشتنمدكأت.ىرخألاءايشألاوأراجشألا
هيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعناهاجتاةراشإ
.ئجافملكشبةلمرفلاوأةرايسلا

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
.٣٣٢/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}

،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئادمق
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطسىلع

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١
Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
ةفاحىلإتالجعلاردأ.)نكرلا(
لتلالفسألهاجتالاةلاحيففيصرلا
هاجتالاةلاحيفرورملاهاجتاىلإوأ
.لتلاىلعأل

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
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براقدادرتساوقالطإ

ءاملايفةروطقملابعوجرلا

ريذحت}
نمنوجرخيباكرلاعيمجلعجا.

ءزجلاىلإعجارتلالبقةبكرملا
ذفاونلاضفخا.ةصنملانمردحنملا
عجارتلالبقبكارلاوقئاسللةيبناجلا
ةليسورفويساذه.ةصنملاىلع
ةلمتحملاريغةلاحلايفبورهلل
.ءاملايفةرايسلاقالزنال

،اًقلزبراقلاقالطإحطسناكاذإ.
عمةرايسلايفلظيقئاسلالعجاف
قالطإءانثألمارفلاةساودمادختسا
براقلاقالطإنوكينأنكمي.براقلا
دملاضافخنادنعصاخلكشباًقلز
ةصنملانمءزجرمغنادقنوكيثيح
ةصنملاىلإعجارتتال.دملاعافترادنع
نماًدكأتمنكتملاذإبراقلاقالطإل
ىلعظافحلاىلعةرايسلاةردق
.رجلاةوق

امصخشناكاذإةرايسلاكرحتال.
ضعبنوكتدق.ةروطقملاراسميف
ريغوءاملاتحتةروطقملاءازجأ
يفنودعاسينيذلاصاخشأللةيئرم
.براقلاقالطإ

ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألالصفبمق
فلتعنملءاملايفةروطقملابعوجرلالبق
.ةروطقملاىلعةدوجوملاةيئابرهكلارئاودلا
ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألاليصوتدعأ
ناكاذإ.ءاملانمةروطقملاةلازإدعب
لمعتنأنكميةيئابرهكلمارفةروطقملل
لصومكرتدعاسيدق،ةروطقملارمغءانثأ
يفًالوصومقفرملايئابرهكلاةروطقملا
ءانثأةروطقملالمارفةفيظوىلعظافحل
.براقلاةصنمىلعدجاوتلا
:ءاملايفةروطقملابعوجرلل

ةبكرملاعضف،ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.١
وأيلاعلاتالجععبرأبعفدلاماظنيف
.يكيتاموتوألاتالجععبرأبعفدلاماظن

ىتحبراقلاةصنملفسألءطببعجرا.٢
نمدعبأسيلنكلو،براقلاوفطي
.مزاللا
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
.نآلا)نكر(

تادناسعضوامصخشنمبلطا.٤
.ةبكرمللةيمامألاتالجعلاتحت

ًايجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٥
ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٦

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٧
ءاملانمةروطقملابحس

ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.لمارفلا
ىلإليوحتلابمقوكرحملاليغشتءدبا.٢

.امسرت
.نكرلاةلمرفريرحتو.٣
.نكرلاةلمرفرّرح.٤
نعتاراطإلادعتبتىتحءطببكرحت.٥

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٦

.اهبظفتحيوتادناسلا
.ءاملانمءطببةروطقملابحسا.٧
ةروطقملاوةرايسلاعفدمتينأدرجمب.٨

،براقلاةصنمنمردحنملاءزجلانم
عفدلاعضونمةرايسلالقننكمي
ىلإلقنلابمق.تالجععبرأبعفترملا
.قيرطلافورظلبسانملاةدايقلاعضو

هيبنت
نارودلايفةرايسلاتاراطإتأدباذإ
مقف،ءاملاوحنقلزنتةبكرملاتأدبو
مقودوقولاةساودنعكمدقةلازإب
ةدعاسملابلطا.لمارفلاةساودقيبطتب
.ةصنملاىلعألةبكرملابحسيف
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ةروطقمبحسدنعةنايصلا

دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٣٩٣/ةنايصلالودج
ميحشتتيزوكرحملاتيزنمققحتلا
ماظنوديربتلاماظنوةمزحألاوروحملا
.ةلحرلكءانثأولبقلمارفلا
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكُحمةروطقملابحس

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٣٣٢/ةطرفم

ةروطقمبحس
عجار،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.Duramaxكرحملليليمكتلاقحلملا

هيبنت
ريغلكشبةروطقملابحسقحُليدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
نامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
لكشبةروطقملابحسلو.ةرايسلا

اذهتاهيجوتوتاداشرإعبتا،حيحص
ىلعلوصحللليكولاعجارومسقلا
ةروطقمبحسلوحةمهملاتامولعملا
.ةرايسلاب

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا

مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم

ةروطقملانزو

ريذحت}

ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

ةعرسلاونزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةجردوقيرطلارادحناةجردوعافترالاو
مادختساراركتىدموةيجراخلاةرارحلا
.ةروطقملارجلةبكرملا

Trailer Weight Ratings)تافينصت
)ةروطقملانزو

نوكينأيغبني،امةروطقمبحسدنع
ةرايسلاتايوتحموةرايسللكرتشملانزولا
نملقأةروطقملاتايوتحموةروطقملاو
امب،ةرايسللىوصقلانزولاتاريدقتعيمج
:كلذيف
.GCWR:كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
.GVWR:ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
.GAWR-RR:روحملانزويلامجإريدقت

يفلخ-
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
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تحت"ليدعتلاونزولاعيزوتةلصو"رظنا
اميفديدحتل٣٠٤/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقمللىصقألانزولاريدقتىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٣٠٤/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.
ةروطقملاوةرايسلانزونأنمدكأتلل

تاوطخلاعبتا،ةبكرمللGCWRنمض
:ةيلاتلا

".غرافلانزولاب"أدبا.١
ةعاضبلابةلمحملاةروطقملانزوفضأ.٢

.ةلحرللةزهاجلاو
.باكرلاعيمجنزوفضأ.٣
.ةرايسلايفعئاضبلاعيمجنزوفضأ.٤
لثمرجلاةلصوتاودأنزوفضأ.٥

نابضقوأةركلاوأبحسلابيضق
.حجرأتلانابضقوأةلومحلاةنزاوم

امتادعموأتاقحلميأنزوفضأ.٦
ىلإاهتفاضإتمتيتلاعيبلادعب
.ةرايسلا

جتانلانزولازواجتينأنكميال
.GCWRةميق

نمعٰمجملانزولايلامجإديكأتاًضيأنكمي
نازيمىلعةروطقملاوةرايسلانزولالخ
ةروطقملاوةرايسلاليمحتبجي.ماع
.عئاضبلاوباكرلاعمةلحرلل

)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.٢١٩/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا
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ةروطقملانزولىصقألادحلا

ةروطقمللىصقألانزولاريدقتباسحمتي
اهبدوجوملاةرطاقلاةرايسلاىلعًءانب
عيمجويمامألادعقملاببكاروقئاس
لقثأةميقلاهذهلثمت.رطقلاتادعم
دقنكلو،اهبحسةبكرمللنكميةروطقم
نمضءاقبللةروطقملانزوليلقتمزلي
نزولالدعموأكرتشملايلكلانزولاةبسن
ناسللىصقألالمحلاوأةبكرملليلامجإلا
-روحملليلكلانزولاةبسنوأةروطقملا
.ةبكرملليفلخلا
ةروطقملارجةلصومعدتنأنكميال
نزوىوسدوعصلادصمبةدوجوملا
٢٫٢٧١ىلإلصييذلايلامجإلاةروطقملا
ةركةفاضإةلاحيف.)لطر٥٫٠٠٠(مجك
،دوعصلادصمىلإةروطقملارجةلصول
نمدكأتللرجلاةلصوةركةبسننمققحت
.ةروطقملانزويلامجإنمرثكأاهنأ

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت

وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
.ةروطقملل

ناسللىصقألانزولازواجتبنجت
مجك٥٦٧غلبييذلاةروطقملا
ةروطقملارجةلصولةبسنلاب)لطر١٫٢٥٠(
.ةيديلقتلا
نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةبكرملليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةبكرملليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كتبكرمل
تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت

حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)١(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
ةروطقملانزويلامجإنم%١٥–١٠
تاروطقملاعاونأضعب.)٢(ةلمحملا
جراخعقتبراوقلاتاروطقملثم،ةددحملا
كلامليلداًمئادعجار.قاطنلااذه
ةروطقملاناسلنزوةفرعملةروطقملا
اًمامتبنجت.ةروطقملكلهبحصُنييذلا
ةلصووكتبكرملىوصقلاتالومحلازواجت
.ةروطقملاورجلا
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ةروطقملاةلومحنزاوتةبسنباسحمتي
ىلعاًموسقم)١(نزولا:يلاتلاوحنلاىلع
.١٠٠ـبةبورضم)٢(نزولا

ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
ضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخادعئاضبلا
ناسلنزولهبحومسمدحىصقأزواجتتال
رجلاةلصولدادتمارصقأمدختسا.ةبكرملا
برقأنوكتنأرجلاةلصوةركلحيتييذلاو
يفكلذدعاسيس.ةبكرملاىلإنكميام
ةلصوىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملاوةروطقملارج
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذًانمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

يذلايلامجإلانزولاGAWR-RRلثمي
ال.ةرايسلليفلخلاروحملاهمعدينأنكمي
بحسلاةبكرمعم،GAWR-RRدحزواجتت
مايقللامهتلومحلماكبامهوةروطقملاو
.ةروطقملاناسلنزوكلذيفامب،ةلحرب
ال،نزولاعيزوتةلصومدختستتنكاذإ
نابضقعضودعبGAWR-RRزواجتت
.ةيكربنزلانزولاعيزوت

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ريذحت}

فلتوأةريطخلاةباصإلابنجتل
ةكرشلاتاداشرإاًمئادعبتا،تاكلتمملا
بيضقنيمأتدنعطبرللةعنصملا
بيضقلبقتسمبةنراقلازاهج/بحسلا
.ةبكرملايفطبرلا
زاهج/بحسلابيضقنيمأتنمدكأت
وألفقلاتيبثترامسمةطساوبةنراقلا
ةيلآوأرامسملانارودلثمىرخألئاسو
هكفوأرامسملاجورخببستنللفقلا
مدعيدؤينأنكمي.مادختسالاءانثأ
لكشبةنراقلازاهج/بحسلابيضقنيمأت

بيضقلصفىلإلبقتسملابحيحص
.بحسلاءانثألبقتسملا/طبرلا

ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
ةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
ةروطقملاىلعةرعولاقرطلاو
.بحسلاةلصوو



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٣٠٥ ليغشتلاوةدايقلا

كترايسلةبسانملابحسلاتادعمدعاست
ةعومجميفمكحتلاىلعظافحلايف
نمديدعلارجنكمي.ةروطقملا-ةرايسلا
نزولالمحةلصومادختسابتاروطقملا
ةركيفةتبثمةنراقىلعيوتحتيتلاو
فاطخيفةتبثمبحسةقلحوأةلصولا
تاروطقملابلطتتدقو.يسأرزاكتراروحم
مدختستيتلاونزولاعيزوتةلصوىرخألا
ةروطقملاناسلنزوعيزوتلةضبانًانابضق
.كتروطقموكترايسرواحمنيب
وأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
ىوسمدختستال.دصملاعوننمتالصولا
لصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملاتالصولا
.دصملاب

طبرلاةلصوءاطغ

:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل
نينيسللاىلعنيتتبثملاةلازإبمق.١

.)٢(نييلفسلا
ىلإءاطغللةيلفسلاةفاحلابحسا.٢

.ًابيرقتةجرد٤٥ةيواز
تاقحلملالصفلىلعألءاطغلابحسا.٣

.)١(ايلعلا

:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل
ةبسنلابةجرد٤٥ةيوازبءاطغلاكسما.١

نييولعلانينيسللاىلعطغضاوةبكرملل
صتمميفتاحتفلالخاديف
.تامدصلا
ىزاوتيىتحمامأللءاطغلالفسأعفدا.٢

.ىلفسلاتاحتفلاعمنايلفسلانانيسللا
هناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣

.)١(مامأللايلعلابناوجلاىلعطغضلاب
ىلعنيتتبثملابيكرتةداعإبمق.٤

.)٢(نييلفسلانينيسللا
مكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
ةيأعمحجرأتلاوليامتلايفةيكيناكيملا
تاودأنأشبرطقيئاصخأرشتسا.ةروطقم
تايصوتعجاروأليامتلايفمكحتلا
.ةروطقمللةعنصملاةكرشلاتاميلعتو

نزولاعيزوتةلصوطبض

عمةديفمنزولاعيزوتةلصونوكتدق
ةيتآلاتاهيجوتلامدختسا.تاروطقملاضعب
ةلصومادختسايغبنيناكاذإامديدحتل
.نزولاعيزوت
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ةلصولاعيزوتنزولاعيزوتةلصومادختساةروطقملانزو

٪٥٠بولطمريغ)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٠ىتح

٪٥٠بولطم)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٠نمرثكأ

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
٢.H1/H2ضرألاوندبلانيبةفاسملا

بحسلا

ليصوتىنستيثيحبةنحاشلاطبضا.١
لصفىلعظفاح(ةروطقملا
.)ةروطقملا
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٢

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H1(ضرألا

مقتالو،ةروطقملابةبكرملاليصوتبمق.٣
يفنزولاعيزوتنابضقتيبثتب
.نيحلاكلذ

ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٤
ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H2(ضرألا

عيزوتنابضقيفدشلاىوتسمطبضا.٥
ةعنصملاةهجلاتايصوتلاًقفونزولا
يمامألافرفرلاعافترانوكيثيحب
-H2ًابيرقت [(H2-H1)/2])فصن
ةدايقلايعافترانيبةفاسملا
.)نيساقملا
نزولاعيزوتةلصووةروطقملاصحفا.٦

تايصوتبمازتلالانمققحتللًايرظن
.ةعنصملاةهجلا
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)مم(١٥٠٠عافترالللاثمسايقلا
H1١٠٠٠

H2١٠٥٠

H2-H1٥٠

(H2-H1)/2٢٥

H2- [(H2-H1)/2]١٠٢٥

اياوزلايعابريئاوهقيلعتماظنمادختساببحسلا

ىلعةبكرملايئاوهقيلعتطبضا.١
."يداعلايضرألاصولخلاعافترا"

ليصوتىنستيثيحبةنحاشلاطبضا.٢
لصفىلعظفاح(ةروطقملا
.)ةروطقملا
عضو"يئاوهلاقيلعتلانيكمتبمق.٣

هيفرتلاوتامولعملاةشاشيف"ةمدخلا
/ةبكرملا/تادادعإلانمضةيزكرملا
.قيلعتلا

ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٤
ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H1(ضرألا

مقتالو،ةروطقملابةبكرملاليصوتبمق.٥
يفنزولاعيزوتنابضقتيبثتب
.نيحلاكلذ

ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٦
ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H2(ضرألا

عيزوتنابضقيفدشلاىوتسمطبضا.٧
ةعنصملاةهجلاتايصوتلاًقفونزولا
يمامألافرفرلاعافترانوكيثيحب
-H2ًابيرقت [(H2-H1)/3])ةفاسملا١/٣
لفسأ،)نيساقملاةدايقلايعافترانيب
.)}H2{يوناثلابوكرلاعافترا

عضو"يئاوهلاقيلعتلاليطعتبمق.٨
."ةمدخلا
عافتراطبضبيئاوهلاقيلعتلاموقيس.٩

.٨ةوطخلادعبًايئاقلتبوكرلا
نزولاعيزوتةلصووةروطقملاصحفا.١٠

تايصوتبمازتلالانمققحتللًايرظن
.ةعنصملاةهجلا
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)مم(١٥٠٠عافترالللاثمسايقلا
H1١٠٠٠

H2١٠٦٠

H2-H1٦٠

(H2 −H1)/3٢٠

H2−[(H2−H1)/3]١٠٤٠

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٣٥٣/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس

ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
ةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوحتاداشرإ
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب

نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرُجتنامألا

ةروطقملالمارف

ديزييتلاةلمُحملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠نعاهنزو
ةزهجأبىصويو.روحملكللمارفبولمارف
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

بكرمباطقألايعابسةروطقملالصوم
لصوملااذهليصوتنكمي.مدصملايف
ةقاشلاةمدخللماعلاةروطقملالصوميف
.ليكولالالخنمكلذوباطقألايعابس
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
فاطعنالا/فقوتلاةراشإ:يدامر/رفصأ.

ىرسيلا
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فاطعنالا/فقوتلاةراشإ:يجسفنب/رضخأ.

ىنميلا
ةرخؤملاحيباصم:ينب/يدامر.
يضرأ:ضيبأ.
فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/ضيبأ.
ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.
ةروطقملالمارف:نكادقرزأ.
جراخ(ةديعبةيراطبنحشيفةدعاسملل
/بحسلاعضورزىلعطغضا،)ةبكرملا
اذإ.رايغلاعارذةياهنيفدوجوملارطقلا
/رطقلاعضولاًدجةفيفخةروطقملاتناك
ةدعاسمللةيسيئرلاحيباصملالشف،بحسلا
.ةيراطبلانحشيف

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ

ةبكرملاعمهذهكالسألاتادادمإيتأتو
هذهو.ةروطقملاكالسأةمزحنمءزجك
يفمكحتلاةدحولةصصخمتادادمإلا
.ةيئابرهكلالمارفلا
وأليكولاةطساوبةمزحلابيكرتيغبني
.دمتعمةمدخزكرم
مكحتلارصنعلجأنمكلاملاليلدعجار
دعبامقوسلةيئابرهكلاةروطقملالمارفب
رصنعلكالسألانولزيمرتديدحتلعيبلا
دق.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفبمكحتلا
رصنعىلعةدوجوملاكالسألاناولأفلتخت
ىلعةدوجوملاكلتنعلمارفلابمكحتلا
.ةرايسلا

ةروطقملاحيباصم

حيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يرودلكشبوةلحرلكةيادبيفةروطقملا
.ةليوطلاتالحرلايف

حابصملالئاسروةروطقملاليصوت

لكشبةلوصومةروطقملانوكتامدنع
رهظتال،حيحصلكشبلمعتوحيحص
يفحابصملاوأةروطقملاليصوتلئاسر
اذإ؛نكلو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ليصوتيفةلكشمةرايسلاتفشتكا
ةلاسرىرتدقف،حابصملاوأةروطقملا
:ةيلاتلاDIC)لئاسر(
ةلاسررهظت.

CHECK TRAILER XXX LAMP
دنع)XXXةروطقملاحابصمصحفا(
كالسأوأحابصميفلطعفاشتكا
حيباصموكالسأنمققحت.ةروطقملاب
.ةروطقملا

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

تاراشإءيضتس،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلانأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريُغتوأفطعنت

مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
حيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحاوأ

رطقلا/بحسلاعضو

لوخدلاةيفيكلوحتاميلعتىلعلوصحلل
مكحتلاعجار،رْطقلا/بحسلاعضوىلإ
.٢٤٦/ةدايقلاعضوب

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
.)GCWR(ةروطقملاو

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحِيف.

نيرركتملاريسلا
ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
الامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدعببسي
صئاصخكلذنعجتنيدقوكلذبىصوي
لقانوكرحملابقلعتياميفةئيسةدايق
كالهتسايفداصتقالاليلقتوةكرحلا
.دوقولا
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نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحتدق
)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفعممادختسالل
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفمظعموأ
الكىلعتاميلعتلاهذهقبطنت.ةيكيلورديهلا
.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفنمنيعونلا

لمارفبمكحتلاةحوليفزمرلااذهدجوي
ماظننمضتتيتلاتابكرملايفةروطقملا
.نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
ةروطقملالمارفىلإةقاطلاجْرخبسانتي
جاتنإطبضنكميو.ةرايسلاةلمرفةيمكعم
اًقفوةروطقملالمارفلرفوتملاةقاطلا
.رطقلافقاومنمةعساوةعومجمل
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنجمدمت
،ةبكرملالمارفعم)ITBC(نمضملا
لمارفلاقالغناعناميماظنو
يتلارطقلاتالاحيف.StabiliTrakو
ةعناملالمارفلاماظنطيشنتببست
يفStabiliTrakةمظنأوأقالغنالل
متييتلاةوقلاطبضًايئاقلتمتي،ةبكرملا

قالغناليلقتلةروطقملالمارفىلإاهلاسرإ
نأينعيالاذه.ةروطقملاتالجع
.StabiliTrakاهبةروطقملا

عناماماظنوأةبكرملالمارفلمعتملاذإ
لكشبStabiliTrakوألمارفلاقالغنا

يفمكحتلاماظنلمعيالدقف،حيحص
لماكب)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
نأنمدكأت.قالطإلاىلعلمعيالوأهتقاط
لماكلكشبلمعتةمظنألاهذهعيمج
.حيحصلكشبلمعلابITBCماظنلحامسلل
يفمكحتلاماظنىلإةقاطلاليصوتمتي
نم)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
نأبملعلاعم.يئابرهكلاةبكرملاماظنلالخ
اًضيأيدؤيلاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
لمارفيفمكحتلاماظنفاقيإىلإ
مكحتلاماظنف.)ITBC(نمضملاةروطقملا
ال)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف
ماظننوكيامدنعالإهتقاطلماكبلمعي
/ليغشت(ON/RUNعضويفلاعشإلا
.)ريودت

ريذحت}

يوتحتيتلاةروطقملاليصوتيدؤيدق
صاقنإىلإةيئاوهلمارفماظنىلع
اهنادقفوأةروطقملالمارفةفيظو
ةفاسمةدايزكلذيفامب،لماكلاب
اممةروطقملارارقتسامدعوأفقوتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأتوملاوأةريطخةباصإىلإيدؤيدق
ماظنىوسمدختستال.تاكلتمملابفلت

ITBCوأةيئابرهكلالمارفلاةمظنأعم
ةروطقملمارفةمظنأىلعةيئابرهك
.ةيكيلورديه

ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول

ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ.١
ةروطقملازمر.٢
Trailerطبضرارزأ.٣ Gain)ةقاط

)ةروطقملا
ةنئاكمكحتةحولITBCمكحتماظننمضتي
دومعراسيىلإتاسايقلاةزهجأةحوليف
طبضمكحتلاةحولحيتت.ةدايقلاةلجع
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ةقاطباهيلإراشملاو،ةجتانلاةقاطلارادقم
امك،ةروطقملالمارفلةرفوتملا،ةروطقملا
.ةيوديلاةروطقملالمارفمادختساحيتت
ضرعةحفصوITBCمكحتةحولمدختسا

DICجْرخضرعوطبضلةروطقملالمارفل
.ةروطقملاحباكمىلإةقاطلا

تامولعمزكرميفةروطقملالمارفضرعةحفص
قئاسلا

:ىلإITBCضرعةحفصريشت
Trailerدادعإ. Gain
ةروطقملالمارفىلإجْرخلا.
ةروطقملاليصوت.
.ماظنلاليغشتةلاح.
:ضرعلل
زكرمةمئاقتاحفصربعريرمتلابمق.

قئاسلاتامولعم
Trailerرزطغضا. Gain)+(وأ)−(
ةروطقملالمارفقيبطتعارذطيشنتبمق.

ةيوديلا
TRAILER GAIN:

Trailerرزىلعطغضا Gainةداعتسال
Trailerدادعإ Gainةرملكيف.يلاحلا
متيساهريرحتوةقاطلارارزأطغضاهيفمتي
ىلعطغضا.ةروطقملاةقاطدادعإرييغت

Trailer Gain)+(وأ)−(طغضا.طبضلل
Trailerطبضلرارمتسالاعم Gainلكشب
طبضا،ةروطقملاىلإجرخلافاقيإل.رمتسم

Trailerدادعإ Gainطبضنكمي.٠٫٠ىلع
ليصوتعم١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمدادعإلااذه
.اهلصفوأةروطقملا

TRAILER OUTPUT)ةروطقملاجاتنإ(:
لمارفتاذةروطقمليصوتدنعضرُعي
لمارفىلإةقاطلاجاتنإدنتسيو.ةيئابرهك
ةيلاحلاةبكرملاةلمرفرادقمىلعةروطقملا
متيو.ةروطقملاةقاططبضبةقالعهلو
ىلإ٠نمنابضقلكشيفجاتنإلاضرع

.ةقاططبضلكل٪١٠٠
ةحفصيف"ــــــ"ةروطقملاجرخرهُظي
دحأثودحدنعةروطقملالمارفةشاش
:ةيلاتلارومألا
.ةروطقمليصوتمتيمل.
،ةيئابرهكلمارفنودبةروطقمليصوتمت.

زكرميفةلاسرةيأضرعمتيال
قئاسلاتامولعم

،ةيئابرهكلمارفتاذةروطقملصفمت.
كالسأصحفاةلاسرلااًضيأرهظت
قئاسلاتامولعمزكرميفةروطقملا
لمارفبةلصتملاكالسألايفلطعكانه.

ةلاسرلارهظت،ةيئابرهكلاةروطقملا
زكرميفةروطقملاكالسأصحفا
قئاسلاتامولعم

ببسبITBCماظنلمعيال.
ةلاسرضرعمتيس،لطعدوجو

SERVICE TRAILER BRAKE
SYSTEM)لمارفلاماظنةمدخ

قئاسلاتامولعمزكرميف)ةروطقملا
ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ

قيبطتلراسيلاىلإعارذلااذهبحسا
رظنلاضغبةروطقمللةيئابرهكلالمارفلا
عارذلااذهمدختسا.ةرايسلالمارفنع
جرخىلإلوصوللةروطقملاةقاططبضل
ءيضت.ةروطقملالمارفلبسانملاةقاطلا
دنعةبكرملاوةروطقملالمارفحيباصم
لمارفوأةبكرملالمارفامإقيبطت
وحنلاىلعاهليصوتدعبةيوديلاةروطقملا
.حيحصلا
ةروطقملاةقاططبضتاءارجإ

رْطقفورظلةروطقملاةقاططبضبجي
ريغتدنعاهطبضةداعإبجيوةددحم
ةروطقملاليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
.قيرطلاحطسوأ

ريذحت}

ةقاطلاتاذةروطقملالمارفلمعتالدق
ةبكرملافاقيإىلعةضفخنملاوأةدئازلا
يدؤيدقوبولطموهامكةروطقملاو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

تاداشرإلاعبتا.مداصتثودحىلإاذه
موقتىتحةروطقملاةقاطنييعتلاًمئاد
.حيحصلكشبةروطقملافاقيإب

لكبسحبةروطقملانزوطبضل
:بحسةلاح
ةروطقملااهبًالصومةرايسلاةدايقبمق.١

،بحسةلاحللاثمك،ٍوتسمقيرطىلع
ىلإ٣٢ةعرسبرورملاةكرحنمٍلاخو

مث،)اس/ًاليم٢٥ىلإ٢٠نم(اس/مك٤٠
ةروطقملالمارفقيبطتعارذمدختسا
.لماكلابةيوديلا

ةظحالم
لقأةعرسيفةروطقملاةقاططبضنإ
٢٥ىلإ٢٠نم(ةعاس/مك٤٠ىلإ٣٢نم
لكشبةقاطلاطبضىلإيدؤي)ةعاس/ًاليم
.حيحصريغ
رارزأمادختساب،ةروطقملاةقاططبضا.٢

ةطقننملقأرادقمىلإ،ةقاطلاطبض
نكمييتلاو،ةروطقملاتالجعقالغنا
تالجعريرصةطساوباهزييمت
نمناخددعاصتوأةروطقملا
تالجعقالغنادنعتاراطإلا
.ةروطقملا

ةظحالم
ةروطقملاتالجعيفقالغناثدحيالدق
لكشبةلمحمةروطقمبحسةلاحيف
ةقاططبضا،ةلاحلاهذهيفو.طرفم
هبحومسمطبضىلعأىلعةروطقملا
.بحسلاةلاحل
ريغتدنعةروطقملاةقاططبضدعأ.٣

ليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
يفوأقيرطلاحطسوأةروطقملا
.بحسلاءانثأتالجعلاقالغناةلاح

ةلصلاتاذقئاسلاتامولعمزكرملىرخألالئاسرلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنب
)ITBC(نمضملا

هذهرهظت:ةبكرملابةلصتمةروطقملا
ةروطقمليصوتدنعةزيجوةرتفلةلاسرلا
.ةرملوألةبكرملابةيئابرهكلمارفتاذ
ٍناوث١٠دعبًايئاقلتةلاسرلاهذهيفتخت
لبقةلاسرلاهذهةءارقنكمي.ًابيرقت
.ًايئاقلتاهليغشتفاقيإ
هذهرهظتس:ةروطقملاكالسأصحفا
:ةلاحيفةلاسرلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنددحي.

ةروطقمبليصوتلاًالوأ)ITBC(نمضملا
ةمزحلصفمتيمثةيئابرهكلمارفتاذ
.ةبكرملانمةروطقملاكالسأ

،ةتباثةرايسلانوكءانثألصفلاثدحاذإ
يلاوحدعبًايئاقلتةلاسرلاهذهيفتختسف

هذهليغشتفاقيإمتيس.ةيناث٣٠
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
،ةبكرملاريسءانثأيفلصفلاثدحاذإ
فاقيإمتينأىلإةلاسرلاهذهرمتستسف
هذهليغشتفاقيإمتيس.ةبكرملا
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
كالسألايفيئابرهكلطعكانه.

رمتستس.ةروطقملالمارفبةلصوملا
كانهمادامروهظلايفةلاسرلاهذه
.ةروطقملاكالسأيفيئابرهكلطع
متاذإةلاسرلاهذهليغشتفاقيإمتيس
.اهتءارق
يفيئابرهكلالطعلاناكاذإاميفديدحتل
بناجنمةروطقملاكالسأةمزحليصوت
:ةروطقملامأةبكرملا

نمةروطقملاكالسأةمزحلصفا.١
.ةبكرملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةبكرملاعض.٢
ةرمةبكرملالّدبمث،ٍناوث١٠رظتنا.٣

.)نارود(RUNىلإىرخأ
كالسأصحفاةلاسرترهظاذإ.٤

نوكيكلذبف،ىرخأةرمةروطقملا
.ةبكرملابناجنميئابرهكلالطعلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

٣١٣ ليغشتلاوةدايقلا

كالسأصحفاةلاسرلارهظتملاذإامأ
ةمزحليصوتدنعالإىرخأةرمةروطقملا
لطعلاف،ةبكرملابةروطقملاكالسأ
.ةروطقملابناجنميئابرهكلا

TRAILER BRAKES DISABLED
SERVICE REQUIRED)ةمدخبولطم

هذهرهظت:)ةروطقملالمارفلاليطعت
مكحتلاماظنيفةلكشمدوجودنعةلاسرلا
اذإ.)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف
ةداعإتايلمعلالخةلاسرلاهذهترمتسا
.ةبكرملاةنايصبمقف،ةددعتملاليغشتلا
كالسأصحفاةلاسرضرعمتاذإ
TRAILERوأةروطقملا BRAKES

DISABLED SERVICE REQUIRED
)ةروطقملالمارفلاليطعتةمدخبولطم(
SERVICEوأ TRAILER BRAKES
وأ)ةروطقملالمارفةمدخ(

HOLD LAST KNOWN GAIN
وأ)فورعمبسكمرخآبظفتحا(

REDUCED TRAILER BRAKING
ءانثأيف)ةضفخملاةروطقملالمارف(
لكشبITBCماظنلمعيالدقف،ةدايقلا
ىتم.قالطإلاىلعلمعيالدقوألماك
نكراف،كلذبرورملاةكرحفورظتحمس

فقوأوقيرطلابناجىلعةيانعبةبكرملا
كالسألاليصوتنمققحت.ةبكرملاليغشت
اذإ.ىرخأةرمةبكرملالّغشوةروطقمىلإ
،روهظلايفلئاسرلاهذهنميأترمتسا
.ةنايصىلإجاتحتةروطقملاوأةبكرملاف

ىلعاًرداقزروتوملارنجليكونوكيدقو
عمو.ةروطقملاتالكشمحالصإوصيخشت
صيخشتيأةبكرملانامضيطغيال،كلذ
ةروطقملاليكوبلصتا.ةروطقمللحالصإو
لوصحلاوةروطقملاحالصإيفةدعاسملل
.ةروطقملانامضتامولعمىلع

)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
اًضيأStabiliTrakماظنموقيدقف،ةيئابرهك
.ةروطقملالمارفقيبطتب

حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
StabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظنريذحت
ةعرسضفخ.تادادعلاةعومجمىلع
نعًايجيردتكمدقةلازإقيرطنعةرايسلا
،ةروطقملاحجرأترمتسااذإ.دوقولاةساود
مزعنمللقينأنكميStabiliTrakنإف
نل.ةرايسلاءاطبإىلعةدعاسمللكرحملا
ليغشتفاقيإمتاذإTSCلمعي

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٤٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ريذحت}

ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
وأةريطختاباصإثودحوأمداصت
ةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح،ةافولا
.TSCـب

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
مقمث.دوقولاةساودنعًايجيردت
صحفلقيرطلابناجبفقوتلاب
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

كلذيفامب،ةلمتحملابابسألاحيحصت
،ةلومحلابةلقثموأةمئالمريغةروطقم
ةلصوةئيهتوأ،ةٰتبثمريغعئاضبوأ
ةبكرملاتاراطإوأ،ةمئالمريغةروطقملا
ريغلكشبةخوفنملاةروطقملاوأ
عجار.ةحيحصلاريغتاراطإلاوأبسانم
فرعتلل٣٠٤/ةروطقملابحسةزيهجت
ةروطقملاتالدعمدادعإتايصوتىلع
.ةدقعلاو

ينورتكلإلامكحتللعيبلادعبامقوسةزهجأ
ةروطقملاحجرأتب

زاهجبةزهجمتاروطقملاضعبيتأتدق
حجرأتبمكحتلاوأليلقتلممصمينورتكلإ
ةعنصملاتاكرشلامدقت.ةروطقملا
ةزهجأاًضيأعيبلادعبامقوسيفتادعملل
ةروطقملانيبكالسألابلصتتةلثامم
لمعىلعةزهجألاهذهرثؤتدق.ةبكرملاو
ىرخألاةمظنألاوأةروطقملالمارفةمظنأ
ةداضملاةمظنألاكلذيفامب،ةبكرملايف
نكمي.اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،حجرأتلل
تاليصوتبةقلعتملالئاسرلارهظتنأ
DICىلعةروطقملالمارفوأةروطقملا
تاريثأتلازتال.)قئاسلاتامولعمزكرم(
ريغعيبلادعبامقوسنمةزهجألاهذه
ءادأوأةرايسلاعملماعتلاىلعةفورعم
.ةروطقملالمارف

ريذحت}

ينورتكلإةزهجأمادختسايدؤينأنكمي
حجرأتبمكحتللعيبلادعبامقوسنم
لمارفءادأضافخناىلإةروطقملا
،ةروطقملالمارفنادقفوأ،ةروطقملا
ىلإكلذيدؤيدقو،ىرخألاطعأوأ
وأتنأضرعتتدق.مادطصاثودح
وأةريطخةباصإلنورخآلاصاخشألا
:ةزهجألاهذهدحأمادختسالبق.ةافولل
وأزاهجللةعنصملاةكرشلالأسا.

زاهجلارابتخامتدقناكاذإةروطقملا
ليدوملاعمقفاوتلانأشبةقدب
كلذكوكتبكرملةنسلاوزارطلاو
ىلعةتبثملاةيرايتخالاتادعملا
.كتبكرم

لمارفنأنمدكأت،ةدايقلالبق.
اذإ،حيحصلكشبلمعتةروطقملا
ةدايقبمق.اهبةزهجمكتبكرمتناك
ىلعةروطقملابةلوصوملاةبكرملا
رورملاةكرحنمٍلاخوٍوتسمقيرط
25-20نم(ةعاس/مك40-32ةعرسب
قيبطتعارذمدختسامث،)ةعاس/ًاليم
.لماكلابةيوديلاةروطقملالمارف
لمارفحيباصمنأنماًضيأققحت
لمعتىرخألاحيباصملاوةروطقملا
.حيحصلكشب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
لمعتةروطقملالمارفنكتملاذإ.

اذإوأ،تقويأيفحيحصلكشب
لكاشمىلإريشتDICةلاسرتناك
لمارفوأةروطقملاتاليصوتيف
ةيانعبةبكرملاةدايقبمقف،ةروطقملا
حمستامدنعقيرطلابناجىلإ
.رورملاةكرحفورظ

ةروطقملاتاراطإ

)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تُممصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدوزمتاروطقملابةصاخلاتاراطإلا
حجرأتلاعنميفةدعاسمللةدودشمبناوجب
نأنكمي.ةليقثلالامحألالمحمعدو
تناكاذإامديدحتنمتازيملاهذهبعُصت
كلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإطوغض
.طقفيرصبلاصحفلاىلعًءانب
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
طغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
يفيسيئرلاببسلاةروطقملاتاراطإ
.اهراجفنا
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
ديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصمنم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا
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٣١٥ ليغشتلاوةدايقلا

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.١١٨/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

ريذحت}

ويدارلاةزهجأضعبلخادتتنأنكمي
توصلاتاربكملثم،ةلومحملا
يئانثلاصتالايفةمدختسملاتايئاوهلاو
دكأت.تابكرملاةمظنأضعبعم،هاجتالا
ةيضرأبتادعملاهذهديوزتنماًمئاد
تاميلعتلاعيمجعبتا.ةبسانمةيلحم
لارنجليكوعجاروزاهجلاعمةقفرملا
ىلعلوصحللكبصاخلازروتوم
.لومحملاويداربيكرتلةيفاضإتاداشرإ

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٧٣/ةيئاوهدئاسوب
.٧٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٦

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم

٣١٧..............ةماعتامولعم
٣١٧.........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٣١٨...كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٣١٨...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٣٢٠..............كرحملاةفرغ
٣٢٣................كرحملاتيز
٣٢٥.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٣٢٦...............يكيتاموتوألا
رتلفرمعماظن

٣٢٧..............كرحملاءاوه
٣٢٧......كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٣٢٩.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٣٣٢...................ةطرفم
٣٣٣.........كرحملاديربتةحورم
٣٣٣...........لسغلاماظنلئاس
٣٣٤....................لمارفلا
٣٣٥......لمارفلاةناطبرمعماظن
٣٣٥................لمارفلاتيز
٣٣٦....................ةيراطبلا
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٣٣٧...............تالجععبرأب
٣٣٨..............يمامألاروحملا

٣٣٨..............يفلخلاروحملا
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٣٣٨..........)نكرلا(Pلمارفلا
٣٣٩.....تاحساملاةرفشلادبتسا
٣٣٩..............جاجزلالادبتسا
٣٤٠.......يمامألاجاجزلالادبتسا
٣٤٠........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٣٤١.......يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٣٤١...............ةبمللالادبتسا
٣٤١.........LEDحيباصمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٣٤١.................يئابرهكلا
٣٤٣.....ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
رهاصمقودنص

٣٤٤............كرحملاةريجح
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٣٤٨...................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٣٥١...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٣٥٣.....................تاراطإ
٣٥٤....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٥٤...............ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٣٥٤.................ضفخنملا

٣٥٥..............تاراطإلاطغض
ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٣٥٦..............ةعرسلاةيلاع
طغضةبقارمماظن
٣٥٧..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٣٥٨..................تاراطإلا
٣٦٠.............تاراطإلاصحف
٣٦١..............تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٣٦٢....................ةديدج
٣٦٣.........ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٣٦٤....................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٣٦٤..................تاراطإلا
٣٦٤..............تالجعلالالحإ
٣٦٥...............راطإلالسالس
٣٦٥......راطإلانمءاوهلادفناذإ
٣٦٧...............تاراطإلارييغت
ةيطايتحالاةلجعلا

٣٧٨...............مجحلاةلماك

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٣٧٩...ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٣٨٢............ةلطعمةبكرملقن
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا

رهظملابةيانعلا
٣٨٣......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٨٨..............ةيلخادلاةيانعلا

٣٩١.............ةيضرألاتاداجس

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
.٧٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٨

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}

ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
لامعأءارجإةلواحملبق٧٣/ةيئاوه
.كسفنبةمدخلا

تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

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
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا

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

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس
كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيفةلاسر
فقوت.كرحتتةبكرملاتناكولماكلاب
ءاطغصحفاوةبكرملاليغشتفقوأو
قئاوعةيأدوجومدعنمققحتللكرحملا
امةفرعملققحت.ىرخأةرمءاطغلاقلغأو
زكرميفرهظتلازتالةلاسرلاتناكاذإ
.المأقئاسلاتامولعم
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٠

كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

)L87(رتل٦٫٢ةعسV8كرحم
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا

عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.١
.٣٧٩/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

.)ءاطغلالفسأ()+(بجوملافرطلا.٢
/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبعجار

٣٧٩.

.٣٣٦/ةيراطبلا.٣

.٣٤٤/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٤

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"
.٣٢٣/كرحملا

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٣٢٣/كرحملا

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٨
.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٣٢٧/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٣٣٥/لمارفلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٣٣٣/لسغلاماظنلئاس
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)LT4(رتل٦٫٢ةعسV8كرحم
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عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.١
.٣٧٩/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

.)ءاطغلالفسأ()+(بجوملافرطلا.٢
/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبعجار

٣٧٩.

.٣٣٦/ةيراطبلا.٣

.٣٤٤/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٤

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"
.٣٢٣/كرحملا

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٣٢٣/كرحملا

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٨
.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٣٢٧/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٣٣٥/لمارفلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٣٣٣/لسغلاماظنلئاس

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا
.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

.٣٢٥/كرحملاتيزرمعماظنعجار
ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.

تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٣٢٠/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
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كلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
دعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإدعأ
ًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإاهعفد
لفسأللاصعلافرطبظافتحالاعمىرخأ
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٤٠٢/تافصاوملاو

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

٣٢٠/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

L87كرحم(بسانملاكرحملاتيزديدحت
)رتل٦٫٢ةعس

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٩٧/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-20كرحمللL87رتل٦٫٢ةعس.

،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف
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٣٢٥ ةبكرملابةيانعلا

قئافكرحم(بسانملاكرحملاتيزديدحت
)رتل٦٫٢ةعسLT4نحشلا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٩٧/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexosRتيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexosRتابلطتميفوتست
.dexosRدامتعالاراعشب

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

كرحملاتيزمدختسا
Mobil1 ESP Formula dexosR

SAE 0W-40كرحملاةجوزلةجردب
.رتل٦٫٢ةعسنحشلاقئافLT4كرحمل
،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexosتابلطتميفوتستيتلاو

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
تيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
ىلإريشياذهفضافخنالايفأدبدق
ةلاسررهظت.تيزلارييغتةرورض
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CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.)ةصرف
)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخنكمم
نمةلاسررهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا
رييغتةرورضىلإريشتتيزلارمعماظن
يفكلذوةلماكةنسىلإلصتةدملتيزلا
بجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلاةلاح
ًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغت
ماظنلانييعتةداعإبجيامك،لقألاىلع
ليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعب
ةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأ
.ماظنلاطبضنوديعيولمعلااذهنودؤيس
ماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك
ىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتفبسح
.بسانملاهاوتسم
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا

ةشاشيفمكحتلارصانعمادختساب.١
نميألابناجلاىلعةرايسلاتامولعم
ضرعا،تادادعلاةعومجمنم

OIL LIFE)ىلع)تيزلارمع
.١٣١/ةبكرملاتامولعمعجار.ةشاشلا
ةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع
ةلاسرلارهظتس،ةليلقتيزلل

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
.ضرعلاةدحويف)ةصرف

ىلعنييعتلاةداعإسملا.٢
ةلاسرحسملةشاشلا

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
تيزلارمعنييعتةداعإو)ةصرف
.%١٠٠ىلع

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا
تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك
OILضرع.١ LIFE)ىلع)تيزلارمع

عجار.ةرايسلاتامولعمةشاش
.١٣١/ةبكرملاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو

ةلاسرلارهظتملاذإ
CHANGE ENGINE OIL SOON

برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
ةداعإمتدقهنأينعياذهف،)ةصرف
.ماظنلانييعت

يفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
Change"ةلاسرلا Engine Oil Soon"
.)ًاعيرسكرحملاتيزرييغتبجي(
ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف

CHANGE ENGINE OIL SOON)بجي
ليغشتءدبدنع)ًالجاعكرحملاتيزرييغت
رمعةدمماظننييعتةداعإمتيال،ةبكرملا
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيز

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
ريغةبكرملاهذه.سورتلاقودنصءامحإ
لقنزاهجلئاسىوتسمسايقاصعبةدوزم
لئاسصحفلةصاختاءارجإكانه.ةكرحلا
هذهيفهرييغتوةكرحلالقنزاهج
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.تابكرملا
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ
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هيبنت
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لئاسًامئادلمعتسا.فلتنمجتني
صوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ميحشتلاتويزولئاوسلايفهيلع
.٣٩٧/اهبىصوملا

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا

قودنصلئاسلامعتسانمدكأت.٣٩٣
تويزولئاوسلايفةروكذملاسورتلا
.٣٩٧/اهبىصوملاميحشتلا

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتيغبنيىتم

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع

ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،ًابيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكُممتقوبرقأيف
رتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملاءاوه
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتللةلاسر
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلاىجري

ءاوهرتلفرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا

:طبضلاةداعإل
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
نمءاوهلارتلفةشاشىلإلخدا.٢

يفةرايسلاتامولعملةيسيئرلاةشاشلا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلعلوصحلل١٣١/ةبكرملاتامولعم
.رصانعلاديدحتوةحالملالوحتاميلعت

ةشاشىلعنييعتلاةداعإسملا.٣
.ضرعلا
.نييعتلاةداعإديكأتلمعنسملا.٤

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
بناجيفكرحملاءاوهرتلف/فظنمدجوي
ةماعةرظنعجار.كرحملاةرجحبقئاسلا
.٣٢٠/كرحملاةفرغىلع

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رمعماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ
كليكوىلإعجراف،كرحملاءاوهحشرم
صحفاهدنعمزاللاةينمزلاتارتفلاةفرعمل
.هلادبتساوكرحملاءاوهرتلف/فظنم

كرحملاءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.بئاوش
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأوأ
.طوغضملا
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ةبكرملابةيانعلا٣٢٨

ءاطغلاةلامإبمقو،ثالثلايغاربلالزأ.١
.جراخللهكرحمث

ريذحت}

بجي،ًايرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا
مثهناكميفهلخدأو،ءاطغلاضفخأ.٣

.ثالثلايغاربلاطبرمكحأ

يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٤
ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٣٢٧/كرحملا

ريذحت}

مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت
،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

نحشلاقئافكرحم V8 رتل٦٫٢ةعس (LT4)

ةلامإبمقو،ةعبسلايغاربلالزأ.١
.جراخللهكرحمثءاطغلا

ريذحت}

بجي،ًايرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا
مثهناكميفهلخدأو،ءاطغلاضفخأ.٣

.ةعبسلايغاربلاطبرمكحأ
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يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٤
ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٣٢٧/كرحملا

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

كرحملاديربتلةيئابرهكلاحوارملا.١
)اهتيؤرنكميال(

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٢
طغضلا

ريذحت}

تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

ريذحت}

وأريتايدارلاوأنيخستلاةدحوسملتال
يأوأددرتملارايتلاميطارخوأبيبانأ
نوكتنأنكمي.كرحملانمرخآءزج
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
حالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأ

كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
ديربتلالولحمنإ.DEX-COOLتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصم
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٣٣٢/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل
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همادختسانكمياذام

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

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

لمعتسملاكرحملاديربتلئاسءاقلإبنجت
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
رييغتنيعتي.هايملارداصميفوأتاعولابلا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف

ةريجحيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاقئاسةهجكرحملا
.٣٢٠/كرحملاةفرغىلعةماع

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
لئاسعافدنانازخلخادديربتلالئاسناك
نأيغبني.دربيىتحرظتناف،يلغيديربتلا
ةمالعلادنعديربتلالئاسىوتسمنوكي
عضولانكيملاذإامأ.اهقوفوأاهيلإراشُملا
ماظنيفبيرستدوجولمتحيف،كلذك
.ديربتلا
ىوتسمنكلوًايئرمديربتلالئاسناكاذإ
،اهيلإراشملاةمالعلادنعسيللئاسلا
لئاسةفاضإةيفيكنعيلاتلامسقلاعجارف
ديربتلالئاسعافدنانازخيفديربتلا
.يلياميف
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عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

ريذحت}

ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

هيبنت
ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

يفديربتلالئاسةيؤرنمنكمتتملاذإو
.هتفاضإيغبنيف،عافدنالانازخ

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
اذإ.ةلماكةروديلاوحبةعاسلابراقع
ىتحرظتنافسيسهتوصتعمس
توصلاكلذينعيثيح.توصلافقوتي
طغضلاضعبكانهلازيالهنأ
.يقبتملا
قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢

.هعزننمنكمتتنأىلإ
جيزملابديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣

fullةمالعلاىتحبسانملا cold
.)درابئلتمم(

ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤
ليغشتبمق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
سايقمريشيىتحروديهكرتاوكرحملا
°ىلإكرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

.)تياهنرهف°١٩٥(ًابيرقتةيوئم٩٠
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
طيلخلانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
ديربتلالولحمقفدتنازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتح
.ةحضوملا
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

.هطبرمكحأو
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دعبديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإ
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم

هيبنت
،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم

هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس

ديربتلالئاسةرارحةجردسايقمدجوي
ديربتلئاسةرارحةجردريذحتءوضو
.ةبكرملايفتادادعلاةعومجميفكرحملا
ديربتلولحمةرارحةجردسايقمعجار
صاخلاريذحتلاحابصمو١١٤/كرحملا
.١٢٤/كرحملاديربتلولحمةرارحةجردب

فقوألئاسرلاكانه،كلذىلإةفاضإلاب
كرحملاةنوخسةجردتدازدقلف،كرحملا
عضويفكرحملاكرتا،طرفملكشب
كرحملاةنوخسةجردتدازدقلف،ؤطابتلا
كرحملاةوقضيفختمتو،طرفملكشب
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
.ٍوتسمٍحطس
ديربتحوارمتناكاذإامةفرعملققحت
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملا
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
الف،لمعتالحوارملاتناكاذإو.حوارملا
ةمدخلابلطاوكرحملاليغشتلصاوت
.كتبكرمل

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

ةجردتدازدقلف،كرحملافقوأةلاسرلا
كرتاوأطرفملكشبكرحملاةنوخس
ةجردتدازدقلف،ؤطابتلاعضويفكرحملا

بناجب،طرفملكشبكرحملاةنوخس
ىلإريشتدق،ضفخنمديربتلئاسىوتسم
.ةريطخةلكشم
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
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٣٣٣ ةبكرملابةيانعلا
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
بحسرظنا؛ةروطقملةبكرملابحس.

.٣٠١/ةروطقم

دقلف،كرحملافقوأةلاسرلاترهظاذإ
طرفملكشبكرحملاةنوخسةجردتداز
دقلف،ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوأ
طرفملكشبكرحملاةنوخسةجردتداز
،ةرخبألاعافدناىلعلدتةمالعيأنودب
:كلذوحنوأةقيقدةدمليليامبّرجف
.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
،)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

لئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
ةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملاديربت
ةجردعافترانمريذحترهظيملوأةطرفملا
كنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلا
.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاوم
كتبكرمنيبةنمآةفاسمىلعظفاح
ريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةبكرملاو

ةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجم
ءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاو
.نيحيحصلاءادألاو
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب
دعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
ديربتةحورمبةزهجمةبكرملاوراخبلا
دوقولاةساودطغضاف،كرحملابةعوفدم
ةعرسفعضوحنبكرحملاةعرسديزتىتح
نعلقتالةدملةيداعلادياحملانارودلا
اذإ.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقدسمخ
كرحملافاقيإبجيف،ريذحتلااذهرمتسا
.دربيىتحةبكرملانمعيمجلاجارخإو
دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
سمخةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

كرحملاديربتةحورم
ديربتحوارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعرسبرودتاهعامسنكميف،ةيئابرهك
دق.ةيمويلاةدايقلامظعملظيفةضفخنم
كانهنكتملاذإلمعلانعحوارملافقوتت
ليقثلمحدوجولظيف.ديربتللةجاح
عافتراوأ/وةروطقمبحسوةبكرملاىلع
ليغشتءانثأوأ،ةيجراخلاةرارحلاةجرد
حوارملالوحتنأنكمي،ءاوهلافييكتماظن

عمستامبركلذلةيلاعلاةعرسلاىلإاهلمع
.ةحورملاجيجضتوصىوتسميفةدايز
ديربتلاماظننأىلإريشيويعيبطرمألااذه
ةعرسلاىلإحوارملادوعت.ديجلكشبلمعي
يفاضإلاديربتلانوكيامدنعةضفخنملا
.يرورضريغ
دعبرودتدقةيئابرهكلاكرحملاديربتحوارم
بلطتيالويداعرمأاذهو.كرحملافاقيإ
.ةمدخءارجإ

لسغلاماظنلئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتلكتءارقنمدكأت،يمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلانممادختسالا
ىلعيوتحيًالئاسلمعتسا.مادختسالا
دقيتلانكامألايفدمجتلانمةيفاكةيامح
ةجردنودامىلإةرارحلاةجرداهيفطبهت
.دمجتلا

ليسغلالئاسةفاضإ

يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفدجوي
ليسغلالئاسصقنلوحةلاسرةبكرملا
.ًاضفخنملئاسلاىوتسمنوكيامدنعرهظتو
لكةيادبدنعةيناث١٥ةدملةلاسرلارهظت
ىوتسمةلاسرلارهظتامدنع.لاعشإةرود
،لئاسلاديوزتبمقضفخنمليسغلالئاس
ىلإليسغلالئاسةفاضإلةجاحكانهنإف
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٤

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٣٢٠/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
ىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
مدعوأتاحساملاتارفشكاكتحا
.اهتابث
ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.

جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يمامألاجاجزلاليسغماظنيففلت
.ءالطلايفو

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ببستينأنكميثيح.مادختسالل
فلتثادحإولولحملاديمجتيفءاملا
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخيف
.ليسغلاماظنلىرخألا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
يدؤيدقامم،دمجتثدحاذإلئاسلا
ًائلتممناكاذإنازخلافلتىلإ
.هرخآىلإ

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
.٤٠٢/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمكلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحم

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض
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لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
ءادأريغتيدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
كلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
ريغلمارفلارايغعطقبيكرتةلاحيف
لكشببيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلا
.حيحصريغ

لمارفلاةناطبرمعماظن

لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم

رمعلاريدقتبموقيماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملا
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي
ةبسنلابناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
ماظنلاطبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملا
.لمارفلاتاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيف
تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظتس،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

لمارفلاةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك

لادبتسايغبنييتمًايئاقلتماظنلافشتكيس
دنع.ةروطخنودةئرتهملالمارفلاتاناطب
ةديدجلاتاناطبلاتيبثتدعبلاعشإلاليغشت
.ةلاسرضرعمتيس،ءارتهالاتاساسحو
.ماظنلاطبضةداعإلةيتوصلارماوألاعبتا
ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:ًايوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٢٨/)DIC(قئاسلا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
ةيفلخلاوأةيمامألاتاناطبلاددح.٣

.مزليامبسح
.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٤

تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذهررك
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك

ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإًايرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا
ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ

دنعًايلاعًايريذحتًاتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٣٣٤/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٢٨/)DIC(قئاسلا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
.)ليطعت(DISABLEددح.٣
،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ددحنكلوةقباسلاتاوطخلاعبتا

ENABLE)٢ةوطخلايف)نيكمت.

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٣٢٠/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل
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لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
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
.١١٩/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٩٣/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٩٧.

ريذحت}

ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
دنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمستةقاطب
عجار.ةديدجةيراطبءارشىلإةجاحلا
٣٢٠/كرحملاةفرغىلعةماعةرظن
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل
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ماظنلافاقيإ/ءدب

كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
ريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.٢٢٦/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار.دوقولا

تلوف١٢دهجةيراطبىلعةبكرملايوتحت
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحولتاذ
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
١٤٫٨ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا
ةعنصُملاةكرشلاتاميلعتعبتا.تلوف
.نحاشلل

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

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب

لقنلاقودنص

عفدلاماظنبةزهجمةرايسلانكتملاذإ
تيزصحفتايلمعنمدكأتف،تالجععبرأب
.مسقلااذهيفةروكذملاميحشتلا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لدعمديدحتل٣٩٣/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
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ةئبعتلاةدادس.١
غيرفتلاةدادس.٢

ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)١(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
تيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرلميحشتلا
ةدادسلاقالغإبنجت.)١(ةئبعتلاةدادس
.اهيفغلابمةروصب
همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٩٧/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
هبتشيملام،ةيرودةروصبيمامألاروحملا
ريغجيجضعامسوأبرستدوجويف
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
لمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
نوكتنأنكميةمدخلاهذه.اهحالصإىلع
.ليكولاعمرمألاعجار.ةدقعم
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

يفلخلاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
هبتشيملام،ةيرودةروصبيفلخلاروحملا
ريغجيجضعامسوأبرستدوجويف
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
لمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
نوكتنأنكميةمدخلاهذه.اهحالصإىلع
.ليكولاعمرمألاعجار.ةدقعم

ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}

ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
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كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارف

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
رييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
ررحمث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإ
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارف
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣٩٨/رايغلاعطق

هيبنت
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

طسويفدوجوملارزلاىلعطغضا.٢
ةرفشبحساوحسملاعارذلصوم
.عارذلالصومنعاديعبةحساملا
.ةحساملاةرفشلزأ.٣
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٤

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةيفلخلاةحسمملاةرفشلادبتسال
عضويفةيفلخلاةحساملانوكتامدنع.١

لوصوللعفرلاجاجزحتفبمق،ءافطإلا
.ةيفلخلاةحساملاةرفش/عارذىلإ
جاجزلاةحسامةرفشلفَقنكميال
نيعتيكلذل،يدومعلاعضولابيفلخلا
نعًاديعباهبحسدنعةطيحلاذاختا
.ةبكرملا

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل)1(

ةديدجلاةرفشلاةعومجمطغضا.٣
ىتحةحساملاعارذفاطخيفماكحإب
.ماكحإباهعضوميفريرحتلاعارذتبثت
ةحساملاعارذةعومجمةداعإبمق.٤

ىلعدانتسالاعضوىلإةرفشلاو
.جاجزلا

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو
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يمامألاجاجزلالادبتسا

HUDماظن

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاحيف
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
زيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلاةروص

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

يتوصلايمامألاجاجزلا

اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

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

.٣٩٣/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ
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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

LEDحيباصمةءاضإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالليكولابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
.LEDعونلانمةءاضإةعومجم

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
ةقاطلارفوتيتلاكالسألاةيامحىلع
.كترايسيفةزهجألل
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٢

جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
مجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلارهاصملا
.فينصتلاو

فلاترهاصملادبتسا
.ةبكرملائفطأ.١
يئابرهكلارهصملابحاسناكمددح.٢

.تادادعلاةحولليفرطلاءاطغلاىلع
ةزهجأةحولتارهصمةعومجمرظنا
.٣٤٨/سايقلا

رهاصملاعزنلرهاصملابحاسمدختسا.٣
وهامك،بناجلانموأىلعألانم
.هالعأحضوم
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٣٤٣ ةبكرملابةيانعلا

يئابرهكلارهصملالادبتسابجيناكاذإ.٤
تامامصلاريفوتاًضيأمتي،روفلاىلع
ةحولليفرطلاءاطغلاىلعةيطايتحالا
سفنبليدبرهصمةراعتساوأتادادعلا
تارهصملاةعومجمنمرايتلاةدش
دوعييذلارهاصملارتخا.ةيئابرهكلا
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

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
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٤

٣١٧/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٣١٧/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٣٤١/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كرحمليليمكتلاقحلملاةعجارمكنكمي
.Duramaxزارطلزيدلا

يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا

هيبنت
تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

تارهصمةعومجمبتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحول
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٦

مادختسالاتارهصملا
١-

٢-

٣-

٤-

٦ELM ةرانإلاةدحو–٧
٧ةيجراخلا

٧ELM ةرانإلاةدحو–٤
٤ةيجراخلا

٨-

٩ELM ةرانإلاةدحو–٥
٥ةيجراخلا

١٠ELM ةرانإلاةدحو–٦
٦ةيجراخلا

١١LRR/FRT SRR–
رادار/ىدملاديعبرادار
ىدملاريصقيمامأ

١٢-

ةيمامألاةلساغلا١٣
ةيفلخلاةلساغلا١٤
١٥REC زكرملا–٢

٢يفلخلايئابرهكلا
ةقاطلاساجرم١٦

مادختسالاتارهصملا
١٧EBCM–ةيراطب

مكحتلاةدحو
يفينورتكلإلا
١لمارفلا

رمتسمرايتنملوحم١٩
DC/ACددرتمل

٢٠IECR زكرملا–٢
يفتادادعلليئابرهكلا
٢نميألابناجلا

٢١-

٢٢IECL زكرملا–١
يفتادادعلليئابرهكلا
١رسيألابناجلا

دوقولاناخس٢٤
٢٥REC زكرملا–١

١يفلخلايئابرهكلا
اريماكلالسغ٢٦
قوبلا٢٧
RTيسيئرلاحابصملا٢٨

نميألا–
LTيسيئرلاحابصملا٢٩

رسيألا–
٣٠ELM ةرانإلاةدحو–٣

٣ةيجراخلا

مادختسالاتارهصملا
٣١ELM ةرانإلاةدحو–١

١ةيجراخلا
٣٢-

R/Cدجويال٣٣

٣٤-

-عونتملكيه٣٧
١لاعشإلا

-عونتملكيه٣٨
٢لاعشإلا

٣٩Upfitter

)IP(تادادعلاةحول٤٠
ةعونتملا

ةروطقملانكرحيباصم٤١
نميألاةرخؤملاحابصم٤٢
ةروطقملابحس٤٤
يوناثلاروحملاروتوم٤٥
مكحتلاةدحولاعشإ٤٦

)ECM(كرحملايف

صيخشتزاهجكرحم٤٧
يتاذلالاطعألا

٤٨-
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٣٤٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
ةيفاضإلاتيزلاةخضم٤٩

سورتلاقودنصل
ءاوهلافييكتضباق٥٠
٥١TCCM–ةدحو

لقنلاةبلعيفمكحتلا
ةيمامألاةحساملا٥٢
٥٣-

ةرخؤملاحيباصم٥٤
ىرسيلا

معدلاحابصم٥٥
ةروطقملل

٥٦SADS–ديمختلاماظن
طشنلاهبش

يطايتحا٥٧
ةكرحلائدابروتوم٥٨
دلومرعشتسم٦٠

٢ةقاطلا
يفيئاقلتلامكحتلا٦١

)ALC(حابصملا
يسيئرلا

مادختسالاتارهصملا
٦٢ICCM/CVS/DEF–

ةلماكتممكحتةدحو
يبلوللافلملا/لكيهلاب
لئاس/ةيواحلاةيوهتل
لزيدلامداع

ةروطقملالمارف٦٣
٦٥-

ةحورمروتوم٦٦
رسيألاديربتلا

٦٧AFM ميظنتلا–٢
مادختساللاعفلا
٢دوقولا

يئاقلتلامكحتلاروتوم٦٨
)ALC(حابصملايف

ةكرحلائدابنونيب٦٩
ديربتلاةحورمروتوم٧١

يلفسلا
ديربتلاةحورمروتوم٧٢

يلفسلا/ىنميلا
فوقوفاطعناحابصم٧٣

رسيألاةروطقملا

مادختسالاتارهصملا
٧٤TIM ةهجاوةدحو–٢

٢ةروطقملا
٧٥DEFC–يفمكحتلا

لزيدلامداعلئاس
ةقاطلاليغشتتاحول٧٦

ةيئابرهكلا
٧٨ECM–مكحتلاةدحو

كرحملايف
ةنيباكلاديربتةخضم٧٩

طاو١٧
دلومرعشتسم٨٠

٢ةقاطلا
فوقوفاطعناحابصم٨١

نميألاةروطقملا
٨٢TIM ةهجاوةدحو–١

١ةروطقملا
٨٣FTZM–ةقطنمةدحو

دوقولانازخ
ةروطقملاةيراطب٨٤
ةيفاضإلاءاملاةخضم٨٥
٨٦ECM–مكحتلاةدحو

كرحملايف
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٨

مادختسالاتارهصملا
يجوزBنقاح٨٧
برعشتسملا٨٨٠٢
أرعشتسملا٨٩٠٢
يدرفAنقاح٩٠
مامصلابمكحتلا٩١

مكحتلاةدحولقناخلا
)ECM(كرحملاب

ضباقلAEROقلاغ٩٢
ديربتلاةحورم

مادختسالاتالحرملا
٥-

رمتسمرايتنملوحم١٨
DC/ACددرتمل

دوقولاناخس٢٣
ةروطقملانكرحابصم٣٥
ليغشتءدب/ليغشت٣٦
يوناثلاروحملاروتوم٤٣
ءاوهلافييكتضباق٥٩
ةكرحلائدابروتوم٦٤
ةكرحلائدابنونيب٧٠
ةقاطلادلوم٧٧

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعًانيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
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٣٤٩ ةبكرملابةيانعلا

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
ءاطغلابتارهصمللطاقلمدجوي.تارهصملا
.ًانيميسايقلاةزهجأةحولليفرطلا

ةلتكنميفلخلاءزجلاىلعتالحرمكانه
طغضا،اهيلإلوصولل.ةيئابرهكلاتارهصملا
تارهصملاةلتكةلازإبمقوتاكساملاىلع
.ةيئابرهكلا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1نميألابابلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ةبكرملابةيانعلا٣٥٠

مادختسالاتارهصملا
F2رسيألابابلا
F3بآرملابابحتاف

لاصتالا/)UGDO(ماعلا
نمنيديلامادختسانود

OnStar (OHC)/اريماكلا
F4BCM ةدحو/ةيذغت–٢

٢مسجلايفمكحتلا
F5ضرعلاتاشاش
F6يمامألاخافنملا
F8رسيألابابلاةحول
F10دومعلا/ةلامإلالفق
F11DLC/ICM–لصوم

لفق/تانايبلاطابترا
ةعومجم/دومعلا
ةجمدمةيزكرم

F12ةيزكرملاةباوبلاةدحو
(CGM)/Onstar

F14نميألابابلاةحول
F17ةلجعليغشترصانع

ةدايقلا
F18-

F19-

F20-

مادختسالاتارهصملا
F21-

F22ةلجعلاةئفدت
F23-

F24-

F25ةصاخلاتادعملارايخ
)SEO(/بيكرتلا

F26USB/تادعملارايخ
ةقاط)SEO(ةصاخلا
تاقحلملا
)RAP(ةزوجحملا

F27تاقحلملاليغشتسبقم
ةقاط/)APO(دعاسملا
ةزوجحملاتاقحلملا

F28-

F30SDM/AOS/DMS/NVM
راعشتسالاةدحو–
راعشتسالا/صيخشتلاو
ماظن/باكرلليئاقلتلا
ةدحو/قئاسلاةبقارم
ةيليللاةيؤرلا

F31BCM ةدحو/ةيذغت–٣
٣مسجلايفمكحتلا

F32ةيزكرملاةعومجملاةدحو
(CSM)/USB

مادختسالاتارهصملا
F33BCM ةدحو/ةيذغت–٤

٤مسجلايفمكحتلا
F34نكرلاعضونم
F40-

F41-

F42نكرلالمارفحاتفم
يبرهكلا

F43RSE/MFC–تامولعملا
/يفلخلادعقملابهيفرتلاو
فئاظولايفمكحتلا
ةددعتملا

F44-

F45ويدارلاةدحو
F46-

F47-

F48TCM–مكحتلاةدحو
دُعبنع

F49BCM ةدحو/ةيذغت–١
١مسجلايفمكحتلا

F50-

F51-

F52-
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٣٥١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F53-

F54فقسلاةحتف
F55APO ليغشتسباقم–٣

ةيمامألاتاقحلملا
٣ةيفاضإلا

F56DC/DC CNV BATT ١
ةيراطب/رشابملارايتلا–
١رشابملارايتلالوحم

F57DC/DC CNV BATT ٢
ةيراطب/رشابملارايتلا–
٢رشابملارايتلالوحم

F58يطايتحا
F59-

عطاوق
ةرئادلا

مادختسالا

CBO1APO ليغشتسباقم–١
ةيمامألاتاقحلملا
١ةيفاضإلا

CBO2APO ليغشتسباقم–٢
ةيمامألاتاقحلملا
٢ةيفاضإلا

مادختسالاتالحرملا
K1-

K2RAP/ACCY ةقاط–١
/ةزوجحملاتاقحلملا
١قحلملا

K4RAP/ACCY ةقاط–٢
/ةزوجحملاتاقحلملا
٢قحلملا

K5-

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمرسيألابناجلايفلوصولاةحولفلخ
.ةريجحلا

لاخدإلالخنمجراخللةحوللابحسا
.ةيفلخلاةفاحلابلوصولاةحتفيفعبصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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ةبكرملابةيانعلا٣٥٢

مادختسالاتارهصملا
F01RFA–فئاظولالغشم

دُعبنع
F02WCM–نحشلاةدحو

يكلساللا
F03دعقملاةدحول١فص

)١ةيراطبلا(ةأفدملا
F04ةركاذلادعقمةدحو

)MSM(قئاسلا
F05-

F06-

F07Amp Aux دعاسم–٢
٢مخضملا

F08-

F09SEO UPFTR بيكرت–٢
٢ةصاخلاتادعملا

F10بكارلليلآلانامألامازح
F11لباقلايلآلادعقملافص

٢يطلل
F12GBS–رسكرعشتسم

جاجزلا
F13-

F14-

مادختسالاتارهصملا
F15دعقملاةدحول١فص

)٢ةيراطبلا(ةأفدملا
F16RH CINCH Latch–

نميألابناجلامازحجالزم
F17دعقملاةركاذةدحو

بكارلل
F18ةيفلخلاةحساملا
F19قئاسلليلآلانامألامازح
F20يفلخلابابضلاليزم
F21-

F22ماظنةشاشيفمكحتلا
فييكتوةيوهتوةئفدت
يفلخلاءاوهلا

F23EOCM–باسحةدحو
يجراخلانئاكلا

F24Amp Aux دعاسم–٣
٣مخضملا

F25OBS DET–فاشتكا
قئاوعلا

F26RDCM–مكحتلاةدحو
ةدايقللةيفلخلا

F27Amp Aux دعاسم–١
١مخضملا

مادختسالاتارهصملا
F28VPM–ةجلاعمةدحو

ويديفلا
F29-

F30-

F31AMP–مخضملا
F32-

F33ICCM–مكحتلاةدحو
ةجمدملالكيهلايف

F34دعقملاةدحول٢فص
ةأفدملا

F35HFCR–رحلافقإريرحت
نيديلا

F36ELM–ةرانإلاةدحو
ةيجراخلا

F37-

F38ةيلآلامكحتلاةحول
ةقلزنملا

F39-

F40-

F41-

F42-
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مادختسالاتارهصملا
F43UPA–دعاسمماظن

ماعلانكرلا
F44-

F45AFL AHL–ءاوضألا
طبض/ةيفيكتلاةيمامألا
ةيمامألاحيباصملليئاقلت

F46ةئفدتلاخافنمروتوم
فييكتوةيوهتلاو
يفلخلاءاوهلا

F47LH CINCH Latch–
رسيألابناجلامازحجالزم

F48ةيلآلادعقملاةلامإةدحو
F49جاجزلاعفر
F50صاخلايئابرهكلادعقملا

قئاسلاب
F51ززعملاةرخؤملابابةدحو
F52صاخلايئابرهكلادعقملا

بكارلاب

مادختسالاتالحرملا
K53-

K54-

K55L/GLASS

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

اهمادختسامتييتلاوأديجلكشب
نمربتعت،ةبسانمريغةروصب
.رطخلارداصم

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.٢١٩/ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.

يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
مادطصالاببستيدقو.مزاللا
ةباصإثودحبكلذنعجتانلا
تاراطإلاعيمجصحفا.ةريطخ
ىلعلصحتيكلمظتنملكشب
ةراشإلاردجتو.بسانملاطغضلا
طغضصحفبجيهنأىلإ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
يفراجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
املثم،ئجافممداصتثودحلاح
ةيأبةبكرملامطترتامدنعثدحي
ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
ىوبسمدنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٣٥٦/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
،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٣٥٤/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣٦٣/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

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
نمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ

ىلعةفنصميهف،275/50R22مجح
.بناجلاةريصقتاراطإاهنأ
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هيبنت
رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
دنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
ردق،يشاحتوبسانمخفنطغض
،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا،ناكمإلا
.قيرطلارطاخمنماهريغو

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
راطإلاراجفناىلإنايدؤي
مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
كالهتسايفداصتقالاضافخنا.

قارتحالاكرحمتابكرملدوقولا
يلخادلا
تارايسللضفخمقاطن.

ةيئابرهكلا
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
يداعلاريغلكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.ةبكرمللىوصقلا
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.٢١٩/ةبكرملاةلومح
اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاَسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
ديزملل٣٧٨/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ةبكرملابةيانعلا٣٥٦

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص

يفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختسابراطإلا
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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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
275/50R22 111Hةعبرملاةصوبلايفالطر٣٩(لاكسابوليك٢٧٠(

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلاةعرسلاب
.٣٥٥/تاراطإلاطغضو٢١٩/

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
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
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للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٣٥٨/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.٢١٩/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
قئاسلاتامولعمزكرمعجار،هتشاشو
)DIC(/١٢٨.

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
تاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنع
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو

.٣٥٥/تاراطإلاطغضكلذكعجار.٢١٩

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
عجار.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
/تاراطإلاريودتو٣٦٠/تاراطإلاصحف
.٣٥٣/تاراطإو٣٦١

هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
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
رعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجرد

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
يغبنيو.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأ
مامتإدعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
عجار.حاجنبتاسجملاةقباطمةيلمع
"ةرارحلاتاجردرعشتسمةقباطمةيلمع"
.ةيلاتلا
تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.

ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
لامتكاو)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
،اذل.حاجنبتارعشتسملاةقباطمةيلمع
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا
تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.

دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٣٦٣/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
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
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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

ةفيظو-TPMSرعشتسمةقباطمةيلمع
يئاقلتلافرعتلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإلابوانتدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا

ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاولادبتساوأ
راطإبيكرتدنع.تاراطإلاطغضةبقارم
ةدملةفقوتمةبكرملانوكتنأمزلي،ديدج
ماظنلاموقينألبقةقيقد٢٠يلاوح
ةيلمعقرغتست.باسحلاةيلمعةداعإب
ةدايقلاعم،قئاقد١٠يلاوحةيلاتلافرعتلا
ليم١٢(ةعاس/مك٢٠نعلقتالةعرسب
ةميقوأ)-(ةمالعلاضرعمتي.)ةعاسلايف
عجار.قئاسلاتامولعمزكرميفطغضلا
رهظت.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ملعتلاةيلمعءانثأةلكشمثودحةلاحيف

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
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قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
لصافللاًقفوتاراطإلاريودتبجي
.ةنايصلالودجيفددحملاينمزلا
.٣٩٣/ةنايصلالودجعجار

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا

ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٣٦٢/ةديدجتاراطإلتقونيحي
.٣٦٤/تالجعلالالحإو

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.٢١٩/ةبكرملاةلومحدودحو٣٥٥/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٣٥٨.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
دراولا"ةلجعلاةلوماصطبرمزع"
٤٠٢/تافصاوملاوتاردقلالفسأ
ءاوهلانمغرفملاراطإلاةلازإ"و
رييغتلفسأ"يطايتحالاراطإلابيكرتو
.٣٦٧/تاراطإلا

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو
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روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا

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
.٣٦١/تاراطإلاريودتو٣٦٠/

ً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
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ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
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
.٣٦١/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
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تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.٢١٩/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
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٣٦٣/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٣١٧/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
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ريذحت}

ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
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}

الثيح.تاراطإلالسالسمدختستال
نأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسمدجوت
ةمدختسملاتاراطإلالسالسببستت
ةحيحصلاةلصافلاةفاسملاةاعارمنود
ماظنتانوكموأ،لمارفلافلتيف
دق.ىرخألاةبكرملاءازجأوأقيلعتلا
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملاببستت
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
.مداصت

طقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
همادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ
ةبكرملاتاراطإمجحةعومجمعم
كلتتاميلعتعبتا.قيرطلافورظو
،ةبكرملافالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هلزأوأرجلازاهجطبضدعأوءطببدُق
.تالجعلارُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإ
مق،رجلاةزهجأمادختساةلاحيف
.طقفعفدلاروحمتاراطإىلعاهتيبثتب

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٣٥٣/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
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.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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٤/رطخلانمريذحتلا

ةعسىصقأبةلمحمكتبكرمتناكاذإ
نمنوكيدقف،اهنمبرقلابوأاهتلومح
ببسبةبكرملالفسأةعفارلابيكرتبعصلا
اموقيرطلاماطحوفتكلاردحنم(ةئيبلا
ىلإنزولاضعبةلازإيدؤتدق.)كلذىلإ
لفسأةعفارلابيكرتىلعةردقلانيسحت
.حيحصلاعفرلاعقوميفةبكرملا

ريذحت}

ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاعض.٢
عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣

عضوبةدوزملاوتالجععبرأب
نمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
Nعضولايفسيل—ةدايقلا
.)دياحملا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٤
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٥
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٦

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)٢(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)١(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه
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)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

مادختساةيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.راطإلالادبتساوةعفارلا

تاراطإلارييغت
رحليغشتلا"عجار،غرافلاراطإلارييغتلبق
.٢٠/يفلخلابابلاناونعتحت"نيديلا

RPOءادألاحباكمةعومجم J49

ةيلصألاةيطايتحالاةلجعلا/راطإلامئالينل
ةعومجمبةدوزمتناكاذإيمامألاروحملا
RPOءادألالمارف J49.كانهناكاذإ
بجيف،يمامألاروحملاىلعغرافراطإ
يفلخلاروحملانمةلجع/راطإمادختسا
راطإلالدبتسيمث.حالصإلاءارجإل
اهتلازإتمتيتلاةلجعلا/راطإلابيطايتحالا
.يفلخلاروحملانم

ءادألالمارفةعومجمبةدوزمتناكاذإ
RPO J49روحملاىلعغرافلاراطإلاناكو

تاوطخلاعيمجذيفنتدعبفقوتف،يمامألا
مقوتاودألاويطايتحالاراطإلاةلازإيف
:ءارجإلاعبات،كلذفالخو.يليامب

هلادبتساويفلخلاراطإلاةلازإبمق.١
ذيفنتقيرطنعيطايتحالاراطإلاب
غرافلاراطإلاةلازإيفتاوطخلاعيمج
.يطايتحالاراطإلابيكرتو

ةلازإيفتاوطخلاعيمجذيفنتبمق.٢
يطايتحالاراطإلابيكرتوغرافلاراطإلا
راطإلالادبتساوةرملاهذهىرخأةرم
.يفلخلاراطإلابغرافلايمامألا
وأةغرافلاتاراطإلانيزختيفعبات.٣

.تاودألاوةيطايتحالا

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

راطإلارييغتلةمزاللاتادعملانيزختمتي
نميفلخلاءزجلايفءاوهلانمغرفملا
ةيضرأتحتعفرلاتاودأدجوت.ةبكرملا
دجوتو.وركليفةطرشأبةتبثم،ليمحتلا
بابلاةوسكةحوليفبابفلخةعفارلا
.قئاسلابناجىلع

.ةوسكلاةحولبابحتفلبحسا.١
ةهجثلاثلافصلايطىلإجاتحتدق
ةحولبابىلإلوصوللقئاسلا
.ةوسكلا
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هاجتاسكعةعفارلاضبقمردأ.٢
ةعفارلاريرحتلةعاسلابراقع
يف.ةفيتكلانمتالجعلازجاوحو
زجاوحةلازإبمق،اهرفاوتةلاح
زجاوحلاعضوةعفارلانمةلجعلا
ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
اذإرظنا.هرييغتدارملاراطإللةلباقملا
ةفرعمل٣٦٥/راطإلانمءاوهلادفن
عضولوحتامولعملانمديزم
ةعفارلاعض.ةلجعلازجاوح
دارملاراطإلانمبرقلابتالجعلاو
.هرييغت

تالجعلاةدعاق،ةريصقلاتالجعلاةدعاقرهظت
ةلثاممةدتمملا

تاودأةلازإبمق.ةلومحلاةيضرأعفرا.٣
راطإلانمبرقلاباهعضوعفرلا
.هرييغتدارملا

:ةيلاتلاتاودألامدختسا

ةعفارلا.١
ةلجعلازجاوح.٢
ةعفارلاضبقم.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
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عجار،يطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
:ةيلاتلاتاميلعتلاوتاموسرلا

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتةلصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
مامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)ىلعألهجتم
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

عفرلادومعىلإلوصولاءاطغحتفا.١
تامدصلاصاميفدوجوملا)٣(
.)٦(يطايتحالاراطإلالفقىلإلوصولل
لِخدأ،)٦(يطايتحالاراطإلالفقةلازإل.٢

براقعهاجتابهردأويكيناكيملاحاتفملا
ميقتسملكشبهبحسامث،ةعاسلا
.جراخلل

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك)٥(ةلجعلاةعفارو)٤(ةعفارلا
.حضوموه
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ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)٧(ليوطتلا
لوصولابقث()٨(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
)٧(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
راطإلالازنإلةلصوللعلضملا
.يطايتحالا

براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥
ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم

تحتنميطايتحالاراطإلابحسا.٦
.ةبكرملا

ضعبعمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نمنكمتتيكلباكلايفءاخترالا
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولا

اهبحساوزاجتحالاةادأةلامإبمق
.ةلجعلافصتنمربعكربنزلاولباكلاو

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨
.بوقثملا

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١

٣٦٥/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار
.تامولعملانمديزملل
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يزكرمءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
عضوبمقف،ةلجعلاتاتبثميطغي
يفدوجوملاليمزإلابتوحنملافرطلا
يفةدوجوملاةحتفلايفةلجعلاحاتفم
.جراخللقفربءاطغلالصفاو،ةلجعلا
يفرامسمبةدوزمةلجعلاتناكاذإ
ةيطغأكفبمقف،ةرصلاءاطغ
حاتفمفلةطساوبةيكيتسالبلاليماوصلا
.ةعاسلابراقعهاجتاسكعةلجعلا
ليماوصلاةيطغأبظافتحالامتي
دعبةرصلاءاطغلخادةيكيتسالبلا
.ةلجعلانماهتلازإ

تالومصكفلةلجعلاحاتفممدختسا.٣
هاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.ةلجعلا
.ةلجعلاتالومصكفتلةعاسلابراقع
.دعبتالجعلاتالومصعزنتال

ريذحت}

،ةرايسلافلتوةيصخشلاةباصإلابنجتل
ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلاليطعتبمق
تحتمسجعضووأسبقممادختسالبق
ىلعلوصحلاتاوطخعجار.ةرايسلا
.٢٧/ةدعاسملاةقاطلا

هيبنت
عفرلانكامأنمطقفةبكرملاعفرا
ةبكرملاعفريدؤينأنكمي.ةحضوملا
تانوكملاوأراطإلافالتإىلإفلخلانم
ىلعةبكرملانامضيرسيالدق.ىرخألا
.ررضلااذه

ةبكرملاعفرنكامأ
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ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ناكميف،حضوموهامكعفرلابيضق
زوجيال.غرافلاراطالانمبرقلابعفرلا
يأيفعفرلابيضقمادختسا
.رخآناكم

ةعفارلااهيفعضوتاليتلانكامأللةلثمألاضعب
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ريذحت}

نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}

ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

ريذحت}

نمدحللةزيمىلعةعفارلايوتحت
دنع.ديدمتلايفطارفإلاعنملهليحرت
ثدحت،دارملاعافترالادحىلإلوصولا
كلذبروعشلامتاذإةمواقملايفةدايز
نأنكمي.دعبأةعفارلاعفرةلواحمدنع
ىلإعافترالادحدعبةعفارلاعفريدؤي
لفقىلإيدؤيوةعفارلاسوبدفالتإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

الوأديدمتلاطرفمعضويفةعفارلا
ةعفارلاعفدلواحتال.لماكلابضفخني
.عافترالادحىلإلوصولادرجمبىلعأل

حاتفمريودتقيرطنعةرايسلاعفرا.٥
براقعهاجتابةعفارلايفةلجعلاطبر
هيفامباًديعبةبكرملاعفرامث.ةعاسلا
كانهنوكتىتحضرألانعةيافكلا
ثيحب،يطايتحاراطإلةيفاكةحاسم
.اًديجةلجعلالفسأهعضونكمي

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٦
.غرافلاراطالالزأ.٧

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو
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ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٨
ةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا
.ةيطايتحالا
خطسىلعيطايتحالاراطإلاعض.٩

.راطإلابيكرت

ريذحت}

وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكدش.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٠
مدختسامث.ديلابتالومصنمةلومص
تبثتىتحتالومصلادشلةلجعلاحاتفم
.اهروحمىلعةلجعلا
براقعهاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١١

ضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا
.امامتةعفارلا

عطاقتمعباتتبماكحإبتالومصلادش.١٢
حاتفملتفلالخنمنيبموهامك
.ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا

ريذحت}

ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاردقلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٤٠٢/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت
ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
٤٠٢/تافصاوملاوتاردقلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

،نييداعلاراطإلاوةلجعلاتيبثتةداعإدنع
وأ،يزكرملاءاطغلاامإتيبثتةداعإبمق
وهامىلعاًدامتعا،يغاربلاروحمءاطغ
.ةبكرملايفدوجوم
،فصتنملايفةدوجوملاةيطغأللةبسنلاب.

يفةدوجوملاةورعلاةاذاحمبمق
ةحتفلاعمفصتنملايفدوجوملاءاطغلا
الإءاطغلالخديال.ةلجعلايفةدوجوملا
،ةلجعلاىلعءاطغلاعض.دحاوهاجتاب
.هناكميفرقتسيىتحهيلعطغضاو

ةيطغأيفةدوجوملاريماسمللةبسنلاب.
ةيكيتسالبلاةيطغألاةاذاحمبمق،ةرصلا
اهطبراو،تالجعلاليماوصعمليماوصلل
ديلابةعاسلابراقعهاجتايفماكحإب
ريماسملاطبرامث.لمعلاأدبتيكل
مكحتىتحتالجعلاحاتفممادختساب
.اهطبر
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ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}

،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

ريذحت}

نيزختتاميلعتعابتايفلشفلايدؤيدق
ةباصإثودحىلإةيانعبهذهتاراطإلا
طقساذإتاكلتمملايففلتوأةيصخش
نمدكأت.راطإلاىخترااذإوأعفرلالبك
لبقَمكحملكشبنزخمراطإلانأ
.ةدايقلا

هيبنت
وأيطايتحالاراطإلانيزختباًمئادمق
قاسهيجوتعمءاوهلانمغرفملاراطإلا
عمراطإنيزختيدؤيدق.ىلعألمامصلا
فلتىلإلفسألاًهجتممامصلاقاس
.ةلجعلا

هيبنت
اهعفرمتيلتاراطإلاعافرمميمصتمت
بجيناكاذإ.لباكلاىلعدشلاباهضفخو
،راطإقافرإنودهضفخوأعافرملاعفر
بنجتلةئيطبةريتوبوًايوديكلذبمقف
.ةقاطلاتاودأمدختستال.ةيلآلافالتإ

ريذحت}

يطايتحالاراطإلايخترينأنكمي
يفببستيوحيحصريغلكشبنزخملا
ةيصخشلاةباصإلابنجتل.مداصتةثداح
نيزختباًمئادمق،تاكلتمملافلتوأ
ةرايسلانوكتامدنعيطايتحالاراطإلا
.ٍوتسمحطسىلعةفقوتم

ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
275/60R20275/50وأR22،نيزختبجي

ةبكرملالخادءاوهلانمغرفملاراطإلا
نمغرفملاراطإللنامألامازحمادختساب

عجار.تازافقلاقودنصلخادءاوهلا
لخادءاوهلانمغرفمراطإنيزخت"
.مسقلااذهيفاًقحال"ةبكرملا
ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ

265/65R18275/55وأR20،نيزختبمقف
يفةبكرملالفسأءاوهلانمغرفملاراطإلا
عوجرلاىجري.ةيطايتحالاتاراطإلالماح
:ةيلاتلاتاموسرلاوتاميلعتلاىلإ

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتةلصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
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عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
مامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)ىلعألهجتم
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

ةرخؤميفضرألاىلع)٩(راطإلاعض.١
ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنوىلعأل

لصفا.ةبكرملاهاجتابراطإلاةلامإبمق.٢
رامسملانمةلجعلا/راطإلازجاح
زكرمربعرامسملابحسا.يليلدلا
نملفسألزجاحلاةلامإبمق.ةلجعلا
فصتنميفةدوجوملاةحتفلالالخ
.ةلجعلا
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك٥(ةلجعلاةعفارو)٤(ةعفارلا
.)حضوموه

هيبنت
يأوأيئاوهحاتفممادختسابىصويال
لماعتلادنعةقاطلابلمعتىرخأتاودأ
فلتىلإيدؤتدقاهنألعفرلاةيلآعم
ةمٰدقملاتاودألاطقفمدختسا.ماظنلا
.عفرلاةيلآعمكل

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)٧(ليوطتلا
لوصولابقث()٨(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٥

.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ
لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٦

ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
.نيترمتوفيهبرعشتوأنيتقطتوص
.لباكلاطبريفطارفإلازوجيال
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لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
.راطإلالتفامثبحساوعفدا.بسانم
ةلجعلاحاتفممدختسا،راطإلاكرحتاذإ
.لباكلادشتل
دنعماكحإلاصحفلءارجإلااذهررك
اًقفوةيطايتحالاتاراطإلاطغضصحف
يأيفوأةلودجملاةنايصلاتامولعمل
تاراطإلاةجلاعمهيفمتيتقو
تانوكملاةمدخببسبةيطايتحالا
.ىرخألا

حيحصلكشبةنزخم

حيحصريغلكشبةنزخم

.يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.٨

دومعىلإلوصولاءاطغبيكرتدعأ.٩
.ةعفارلا

تاودألانيزخت

:تاودألانيزختةقيرط
،ةلجعلاحاتفم(تاودألاعضودعأ.١

ليوطتتالصوو،ةعفارلاضبقمو
.تاودألاةبيقحيف)ةعفارلاضبقم
ةبيقحتيبثتلوركليفةطرشأمدختسا
يفليمحتلاةيضرألفسأتاودألا
.نحشلاةقطنم

تالجعلازجاوحوةعفارلاعضوطبضا.٢
قوفقئاسلابناجةوسكةحوليف
.تالجعلاتيبم

هاجتايفةعفارلاضبقمةرادإبمق.٣
ةعفارلاتيبثتمتيىتحةعاسلابراقع
طبضنمدكأت.تيبثتلادنسميفماكحإب
ةعفارلاةدعاقيفةدوجوملابوقثلا
دنسميفدوجوملارامسملالخاد
.تيبثتلا
.ةوسكلاةحولبابقلغأ.٤

ةبكرملالخادءاوهلانمغرفمراطإنيزخت

ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
275/60R20275/50وأR22،نيزختبجي

يفةبكرملالخادءاوهلانمغرفملاراطإلا
نامألامازحمادختسابةلومحلاةقطنم
قودنصلخادءاوهلانمغرفملاراطإلل
.تازافقلا
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نيزخت"عجار.تاودألانيزختبمق.١
اذهيفاًقباسةروكذملا"تاودألا
.مسقلا
لفسألثلاثلافصلادعقميطبجي.٢

راطإلانيزختلةيفاكةحاسمريفوتل
فصلادعقميطرذعتاذإو.غرافلا
راطإلانيزختنكميالف،لفسألثلاثلا
يفهكرتبجيوءاوهلانمغرفملا
.قحالتقويفهطاقتلامتيلنمآناكم

ءزجلايفةيفاكةحاسمدوجودرجمب.٣
راطإلاعفرا،ةبكرملانميفلخلا
ةيضرأىلعأهعضوءاوهلانمغرفملا
قاسهيجوتعم،ليمحتلا
.ىلعألمامصلا

نمغرافلاراطإللنمآلاطيرشلالزأ.٤
فرطلاعضمث،تازافقلاقودنص
.ةلومحلاطبارلالخطيرشلليقلحلا

لالخطيرشلافاطخفرطررم
طيرشلاتيبثتمتيىتحهبحساو،ةورعلا
.طبارلايفماكحإب

طيرشلابةدوجوملافاطخلاةياهنررم.٥
.حضوموهامكةلجعلالالخنم

رخآلاةلومحلاطابريففاطخلاطبرا.٦
.ةبكرملليفلخلاءزجلايفدوجوملا
.طيرشلاطبرا.٧

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
راطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
ءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلابيطايتحا
نأنكمملانمف،اًديدجناكامدنعاًمامت
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفي
طغضعجار.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
/ةبكرملاةلومحدودحو٣٥٥/تاراطإلا

خفنبةقلعتملاتامولعملاىلععالطالل٢١٩
.ةبكرملاليمحتوبسانملكشبراطإلا
وأةلازإةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلاةفرعمل
رييغتعجار،يطايتحاراطإنيزختوأبيكرت
.٣٦٧/تاراطإلا

،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
لكشبلمعييكلممصميطايتحالاراطإلا
/مك١١٢ىلإلصتةعرسبريسلادنعديج
طغضطبضعم)ةعاس/ليم٧٠(ةعاس
كنكميثيحب،هبىصوموهاملاًقفوراطإلا
.نامأبكتلحرءاهنإ
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
تاراطإلانيبجزمتال.ىرخأةرمهيلإ
نلاهنألةفلتخمتاسايقنمتالجعلاو
راطإلابيكرتىلعصرحا.بسانت
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا
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هيبنت
عفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يطايتحاراطإبيكرتمتوتالجععبرأب
ماظنبةدايقلابنجتف،فلتخمساقمب
حالصإمتيىتحتالجععبرأبعفدلا
فلتتامبرف.هلادبتساوأ/وغرفملاراطإلا
تايلمعنامضلايطغيالوةبكرملا
عبرأبعفدلاماظنمدختستال.حالصإلا
يطايتحاراطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجع
.ةبكرملايففلتخمساقمب

نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
مادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
ةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذهىلع
يعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هب
سايقبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجعلا
ةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلعفلتخم
.طقفتالجعلايئانثعفدب
اليطايتحاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيلصألاقيرطلاتالجعوتاراطإعمبسانتي
راطإلالمشتالف،عونلاوسايقلاثيحنم
.تاراطإلانيبليدبتلايفيطايتحالا
سايقبيطايتحاراطإبزيهجتلاةلاحيف
كلذدجتسف،تقؤملامادختسالللماك
زوجيال.راطإلليبناجلارادجلاىلعاًحضوم
ةعرسبيطايتحالاراطإلااذهعمةدايقلا

يفليم٧٠(ةعاس/مك١١٢ىلعديزت
يفليم٥٥(ةعاس/مك٨٨وأ،)ةعاسلا
ءاوهلاطغضب،ةروطقمرجءانثأ)ةعاسلا
قيرطلاراطإلادبتساوحالصإبمق.حيحصلا
راطإلانيزختبمقو،نكممتقوبرقأيف
.قحاللامادختسالليطايتحالا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٣٣٦/ةيراطبلاعجار

)اهتايراطبوأ(ةبكرملاةيراطبغارفلاحيف
ىرخأةبكرممادختسايفبغرتامبر،
يجراخردصمنمليصوتلاتالباكضعبو
عابتانمدكأت.ةبكرملاليغشتءدبل
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلا

ريذحت}

يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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
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لسلستلاولاصتالاطاقن

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٣
ةيراطبلل)-(ةبلاسلايضرألاةطقن.٤

ةغرافلا

ةيراطبلل)+(بجوملافرطلاعضومتي
ةيراطبلل)–(بلاسلافرطلاكلذكوةديجلا
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاءدبلةديجلا
ةنحشلاريفوتلةبكرملاةيراطبىلعىرخأ
.ليغشتللةمزاللا
ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
)–(بلاسلافرطللضيرأتلاةطقنو
بناجيفنادوجومةغرافلاةيراطبلل
.بكارلا

تحتةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
.ةيراطبلافرطفشكلءاطغلاحتفا.ءاطغ
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
.اهضعبسمالتالتابكرملانأنمدكأت
امهضعبلنيتبكرملاسمالتلاحيفو
يضرألاصتاثدحينأنكميف،ضعبلا
ليغشتءدبعيطتستالامبر.بوغرمريغ
ئيسلاضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرم
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيف
مدختسا،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نملكيفماكحإبديلاةلمرف
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلا
لعجا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولايفيكيتاموتوألاةكرحلالقان
اذإ.نكرلالمارفطبضلبق)نكرلا(

نمدكأتفيعابرعفدتاذكتبكرمتناك
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
.)يدايحلا(Nعضوسيلو،ةدايقلا

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

مق.نيترايسلااتلكيفلاعشإلافقوأ.٣
ةيرورضلاريغتاقحلملالصفب
.تاقحلملاليغشتسباقمبةلصتملاو
لكوويدارلاليغشتفاقيإبمق
دعاسيس.اهيلإجاتحتاليتلاحيباصملا
ظفحوررشلاثادحإيدافتىلعكلذ
نمو.تايراطبلايفةدوجوملاةقاطلا
!ويدارلاىلعظفاحينأنكمملا
ىرخألاةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٤

)+(بجوملافرطلاعضومددحو
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو
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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

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٥
يأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
يفكلذببستينأنكمي،كلذنم
كلذببستينأنكميو.ةمدصثودح
.نيترايسلافالتإيف
ضعبدجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
كيلعبجوتييتلاةيساسألارومألا
بجوملافرطلاليصوتمتيس.اهتفرعم
ةياهنلاوأ)+(بجوملافرطلاب)+(
تناكاذإ)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلا
ليصوتمتيس.ةبكرملايفةدحاوكانه
ريغليقثلاءزجلاب،)-(بلاسلافرطلا
ةيفرطلاةياهنلاوأكرحملانمنوهدملا
كانهتناكاذإ)-(ةديعبلاةبلاسلا
.ةبكرملايفةدحاو
ىلإ)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
يفببستتالىتح)-(بلاسلافرطلا
ىلإيدؤينأنكمملانمرصقثادحإ
ىرخألاءازجألاامبروةيراطبلافالتإ
)-(بلاسلالبكلاليصوتبمقتالو.كلذك

ةيراطبلايف)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب
نأنكمملانمكلذنألةنحشلاةغراف
.ررشثادحإيفببستي
رمحألابجوملالباكلايفرطدحألِص.٦

ةيراطبلل)+(بجوملافرطلاب)+(
.ةغرافلا
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٧

فرطلابهليصوتبمق.ةيندعمفارطأ
مدختسا.ةديجلاةيراطبلل)+(بجوملا
يفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاح

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٨
.ديجلا)-(بلاسلاةيراطبلافرطب)-(
ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاحيف)-(
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال

ةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
.ىرخألا
بلاسلالباكلانمرخآلافرطلالِص.٩

ةيراطبلل)–(ةبلاسلاضيرأتةطقنب)–(
.ةغرافلا
ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١٠

ةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفلكرحملا
اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١١

ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب
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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
ةبكرملابحسيدؤيس.لازنإلا/ليمحتلا
نامضةصيلوبهيطغتالررضقاحلإىلإ
.ةبكرملا

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
ةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلاةقلحل
ّىطغمريغررضلانمعونلااذهو
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامضةصيلوبب
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصقةفاسمل
دادرتسالةمّمصمتسيلرطقلاةقلح
مادختسادنعو.ةرعوقرطنمتابكرملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلاةقلح
لمارفريرحتبجيو)دياحملا(Nعضولا
.ةيئابرهكلانكرلا

ناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننمدبال
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلاةقلح
Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحم(
ةنحاشىلعةبكرملاليمحتدنعةيئابرهكلا

.ةحطسمبحس
لسغعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

،تلوف١٢ةيراطبةقاطاهبوةبكرملا
لقاننمض"ةبكرملالسغعضو"عجارف
عضول٢٣٠/يكيتاموتوألاةكرحلا
.)دياحم(Nعضولايفةبكرملا
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مدعوأ/وتلوف١٢ةيراطبدافنةلاحيف.

.ةبكرملاكرحتتنلف،كرحملاليغشتءدب
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلالواح
ءدبىلإعجرا.ةبكرملاليغشتءدبل
حجناذإو٣٧٩/ةيراطبلاةلصوبليغشتلا
لواحف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
."ةبكرملالسغعضو"ءارجإ
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاحجنيملاذإ.

بجي.ةبكرملاكرحتتنلف،ىرخأ
يفتاراطإلالماوحوأتاجالزمادختسا
فلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلالفسأ
.ةبكرملا

ةيمامألاطبرلاطاقن

بجيةددحمليصوتطاقنبةدوزمةرايسلا
ةرايسىلعأةرايسلابحسيفاهمادختسا
.ةحطسمةيضرأىلعكلذوةحطسملالقنلا
بحسلهذهليصوتلاطاقنمدختستال
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا

رهظملابةيانعلا

يجراخلاحطسلابةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٩٧/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي
صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
مادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآ

ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك٨٫٢٧٤
يفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأفالتإ

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
ءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
تناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق.ةرفوتم
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلا
.ةرايسلا
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
يدؤيدق.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
.حطسلاخيطلتىلإفيظنتلالماوعفيفجت
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نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا
كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

ةيناودعلاةفاظنلالامعوأتابيذملارضتدق
ءاطغتحتيفةدوجوملاتانوكملا
داوملاهذهمادختسابنجتبجي.كرحملا
.ةيئايميكلا
.طقفاهبىصوملاهايملا
اهمدختساف،طغضلاةلساغمادختسامتاذإ
:ةيلاتلاريياعملاعابتابجي.رذحب
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

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
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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

هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

قلغماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
يفةدعاسمللاًصيصخممصُميتاموتوأ
ظفاح.دوقولاكالهتسايفداصتقالانيسحت
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جلثلاوتابسرتلانمًايلاخقلغلاماظنىلع
،كرحملاصحفءوضطيشنتمتاذإ.ديلجلاو
ماظنناكاذإامةفرعملققحتلاىجري
وأتابسرتلانمًايلاخيتاموتوألاقلغلا
.ديلجلاوأجلثلا

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
رطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلاوأ
سقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاوةرم
.ميحشتلاراركتمزلتسيدقفاجلاوراحلا

نعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو
قيرطنعةيلطملاحطسألاىلعطاطملا
عجار.ةفيظنشامقةعطقباهحسم
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٩٧.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت
يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
بسحعمشلامدختسا،فجينأدرجمب
.ةبغرلا

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
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لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا
لكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلاءازجأ

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
بيكرتلانمققحتللززعملاهيجوتلاصحفا
ةيذحأو،طبرلاو،تاليصوتلاو،حيحصلا
نكمييتلاةبوقثملا/ةعوطقملاطبرلابيضق
،قوقشلاو،هايملابرستبحمستنأ
.كلذىلإامو،رسكلاو
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
مكحتلاعارذلةيوركلاتالصولاجاتحتال
.ةنايصىلإيجراخلاطبرلابيضقفارطأو

لكيهلاتانوكمميحشت

،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحش
ةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
ماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدملاهيلع
ريرصلاوأقاصتلالاعنميو،لزعلا

يلفسلاءزجلاةنايص

هيبنت
.ةبكرملاراطإلسغدنعطغضلابنجت
تالساغمادختسايدؤينأنكمي
نمةيامحلاةلازإىلإيلاعلاطغضلا
.لمتحملاةبكرملافلتولكآتلا

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
ةلاحيف.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
اهدمبمق،ةيئابرهكةدعاسمتابتعبزيهجتلا
فيظنتليلاعلاطغضلابلسغلامدختسامث
.تاوجفلاوتالصولاعيمج

ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
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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

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب
تانوكمّةيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةّضيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
دقيتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
رييغتلليلخادلاحطسلارهظمضّرعت
.اهمادختسادنع

ةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.
اذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملاوأ
ةيلخادلاحطسألانيديلامّقعمسمال
روفلاىلعةخطللاعزنا،ةبكرملل
ةمعانشامقةعطقبحطسلافّظنو
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبم
.ءاملاو

يلخادلاجاجزلا

فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
تارطقلاحسما.ءاملابةّللبمةقيقدلا
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملا
فظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجتجاجز

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل

)عبتي(
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٣٨٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت
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
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

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبُمق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥

اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
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ةبكرملابةيانعلا٣٩٠

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

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
رييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشت
،معانلاشرفلاوأدلجلالكشورهظم
.اهمادختسابىصويالمثنمو

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت
يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو
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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

رئاصحمادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطبةيضرألا
ةيلصألاةيضرألارئاصحميمصتمتدقل.

اذإو.كتبكرمتافصاومعمبسانتيلكشب
،ةيضرألارئاصحلادبتسارمألاّبلطت
نمةدمتعمةيضرأللرئاصحءارشبىصوي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجةكرش
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص

عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا
نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.

ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا
ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناجيف
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا
قوفةيضرأةداجسعضتال.

.ىرخأةداجس

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب
اًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكميف
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا

عيمجلداجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
)تايضرألاتاناطبوةيوجلالاوحألا

ةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
تامولعمىلعلوصحلل٣٨٨/ةيلخادلا
.فيظنتلانعةمهم
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ةنايصلاوةمدخلا٣٩٢

ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٩٢..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٩٣...............ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣٩٧...............اهبىصوملا
٣٩٨..................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٤٠٠..............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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٣٩٣ ةنايصلاوةمدخلا

،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.٢١٩/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٩٤/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
.٣١٨/كسفنبةنايصلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٣٢٣/كرحملا

رهشلكةرم
يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.

طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٥٥/تاراطإلا
عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.

.٣٦٠/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٣٣٣.

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON

برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،)ةصرف
ةلاحيف.ةيلاتلامك٠٠٠١لالخحشرملا
ماظنريشيالدق،فورظلضفأيفةدايقلا
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمع
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
اذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي
تيزرمعماظننييعتديعأاذإ.لمعلا
ىلعةنايصلاءارجإبمق،دصقنودكرحملا
رخآنممك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملا
تيزرمعماظنطبضدعأ.ةنايصةيلمع
رمعماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملا
.٣٢٥/كرحملاتيز

كرحملاءاوهرتلفرييغت

رييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلاتيزلا
دنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغتدنعكرحملا
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ءاوهحشرملادبتسايغبنيةلاسرلاضرع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ًابيرقكّرحملا
طبضدعأ.بسانمتقوبرقأيفكرحملا
لادبتسادعبكرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفرمعماظنعجار.كرحملاءاوهرتلف
.٣٢٧/كرحملاءاوه

لوطملاءاطبإلاعضومادختسا

ًاتقوبلطتتةقيرطبةرايسلامادختسادنع
ةعاسرابتعامتي،ءاطبإلاعضويفًاليوط
زكرمرظنا.ًاليم٣٣ةباثمبمادختسالا
دادعنم١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعم
.تاعاسلا

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣٦١/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
كرحملاتيزرمعماظنو٣٢٣/كرحملا
/٣٢٥.

مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.
دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار

٣٢٧.
.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.

.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا
٣٣٣.

يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.
طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٥٥/تاراطإلا
صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.

.٣٦٠/تاراطإلا
تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

.لئاوسلا
٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.

ءاوهرتلف/يقنمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٣٢٧/كرحملا
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٣٨٣/يجراخلاحطسلاب

هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
تاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
ءازجألاوأةيطاطملاتاسدملايف
لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأةيخترملا
عجار.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرم
كيلع.٣٨٣/يجراخلاحطسلابةيانعلا
ىلعهيجوتلاوقيلعتلاتانوكمقيلزتب
تيزرييغتةيلمعلكيفةرملقألا
)محشتالصورفوتةلاحيف(.ىرخأ
ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.

تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
وأ/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلت
وأةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولا
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
ةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملابرست
.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.

.٦٣/نامألاماظنصحفعجار
كلذيفامبدوقولاماظنكرصببصحفا.

وأفلتلانعًاثحب)EVAP(رخبتلاماظن
دوقولابيبانأعيمجصحفا.تابيرستلا
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نمدكأتللكلذوًايرصبميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهبيكرت
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٨٣/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لمارفلاعضوونكرلالمارفةيلآصحف
P)٣٣٨/)نكرلا.

يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشصحفا.
لكآتدوجومدعنمدكأتلليفلخلاو
.ققشتوأ
فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.

اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
/٣٤٠.

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٣٧/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
ةيمامألاتاحساملاتارفشصحفا.

.ةيفلخلاو

راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.
.ةجاحلابسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٣٦٧/تاراطإلارييغتعجار

نمدكأتللًايرصبيطايتحالاراطإلاصحفا.
،عفدا.ةرايسلالفسأماكحإبنٰزخمهنأ
كرحتاذإ.راطإلاريودتلواحو،بحساو
هتيبثتماكحإبمق،يطايتحالاراطإلا
/تاراطإلارييغتعجار.ةرورضلابسح

٣٦٧.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

مك١٠٠٠٠لك
،اًرهش١٢لكوأ.رابغلاحشرملادبتسا.

ىلعرابغلاحشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتف
ةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
ةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنمءاوه
رييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانميفوأ
قفدتضافخناةلاحيفرابغلاحشرم
وأذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنع

GMتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسالبولطملا

مك٩٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

.لاعشإلاةمشلةلوزعملاءازجألاوأ/و
.رتل٦٫٢ةعسبLT4نحشلاقئافكرحم

مك١٥٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

كرحم.تارهصنملاوأ/وةرارشلاجهوت
L87رتل٦٫٢ةعس.

مك١٦٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

ةماعدعجار.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
.٣٤٠/زاغلا)تاماعد(
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلارواحم

مك٢٤٠٠٠٠لك
كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.

امهيأ،ماوعأةتسلكوأ.هتئبعتةداعإو
.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار.برقأ
وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو
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ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
٢٤ـلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ
.ةعاسلا

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
.لقأوأليم٦غلبتةريصقتالحرعطقل
رييغتتقوتيزلارمعرشؤمكلحضويس
،ةيساقلافورظلالظيف.رتلفلاوتيزلا
ةفاسمعطقلبقرشؤملاءيضيدق

رابغلابقارملافشتكيال.مك١٠٠٠٠
ةلاحيفكلذلو،تيزلايفدوجوملا
رييغتمزليدق،ةبرتمةقطنميفةدايقلا
تارتفىلعحشرملالادبتساوتيزلا
.مك١٠٠٠٠نمبرقأ
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
ىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
يفةدعاسملانمديزمل.برقأتارتف
،كتبكرملةمئالملاةمدخلاتارتفديدحت
زروتوملارنجليكوبلاصتالاىجُري
.دمتعملا

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

مك٧٠٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغتبمق.

.رتلفلاويكيتاموتوألا
مك٨٠٠٠٠لك
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلارواحم
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اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكونم

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان ULV.

NLGIتابلطتمعمميحشتلابسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٣٢٩/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٣٢٣/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

)طقفيعابرلاعفلا(يمامألاروحملا
.يفلخلاروحملاو

.كليكوعجار

DOTةيعونيكيلورديهلالمارفلاتيزةيكيلورديهلالمارفلاماظن 4.

تالصفمو،ةيسيئرلالفقلاتاناوطسأ
،لكيهلابابتالصفمريماسمو،ءاطغلا
ةلصفمو،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلاو

.دوقولابابةلصفمو،يفلخلابابلا

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

.كليكوعجار)طقفيعابرلاعفدلا(لقنلاةبلع

.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتييزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

Iرتل٦٫٢)L87(ةعسلايلاعءاوهفظنمعم
٨٤١٢١٢١٩A3244C

Iرتل٦٫٢)L87(ةعسلايلاعءاوهفظنمنودب
٨٤١٢١٢١٧A3246C

I6.2نحشلاقئافكرحم(رتلLT4(

84989107A3295C

١٢٧٠٧٢٤٦PF63تيزلارتلف

١٣٥٤٠٩٢٣CF206Cرابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش

IكرحمV8تارتل6.2ةعس)L87(

١١٤–١٢٦٢٢٤٤١٤١

IكرحمV8نحشلاقئافكرحم(رتل٦٫٢ةعسLT4(

1264272241–128
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٣٩٩ ةنايصلاوةمدخلا

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

تاحساملاتارفش

Iةصوب٢٢(مس٥٥ـقئاسلابناج(
٨٤٢٧٨٣٣٨-

Iةصوب٢٢(مس٥٥–بكارلابناج(
٨٤٢٧٨٣٣٨-

Iةصوب١٢(مس٣٠-يفلخلابكارلا(
٨٤٢١٥٦٠٩-
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ةنايصلاوةمدخلا٤٠٠

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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٤٠١ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٤٠١....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٤٠١..........ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٤٠٢.........تافصاوملاوتاردقلا
٤٠٦...........كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا

دوكلوحتامولعمىلعلوصحلل٤٠٢
.ةبكرملاكرحم

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
لخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا

.تازافقلاقودنص
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ةينفلاتانايبلا٤٠٢

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاردقلا
.٣٩٧/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
*ديربتلاماظن

Iرتل٦٫٢)L87(

تراوك١٥٫١رتل١٤٫٣

Iنحشلاقئافكرحم(رتل٦٫٢ةعسكرحملاديربتماظنLT4(

تراوك١٥٫٤اًرتل١٤٫٦

Iنحشلاقئافكرحم(رتل٦٫٢LT4(ةرارحلاضفخنمديربتماظن
تراوك٥٫٦رتل٥٫٣

تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز
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٤٠٣ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
دوقولانازخ

Iةريصقلجعةدعاق
ًانولاج٢٤٫٠رتل٩٠٫٨

Iةليوطلجعةدعاق
ًانولاج٢٨٫٠رتل١٠٦٫٠

تراوك١٫٦رتل١٫٥لقنلاةبلعلئاس

يفلخلاروحملا

Iدودحميكيناكيمقالزنا
تراوك١٫٦رتل١٫٥

Iدودحميئابرهكقالزنا
تراوك١٫٦رتل١٫٥

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*
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ةينفلاتانايبلا٤٠٤

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

رتل٦٫٢كرحم
V8)L87(

تاووليك٣١٣رتل
ةعرسب)ةيناصحةردق٤٢٠(

ةقيقدلايفةرود٥٦٠٠

٦٢٤Y
٤١٠٠دنع)مدقلطر٤٦٠(

ةقيقدلايفةرود

ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣–٠٫٠٣٧(

٦٫٢ةعسV8كرحم
)LT4(رتل

تاووليك٩٥٠٩
ةعرسب)ةيناصحةردق٦٨٢(

ةقيقدلايفةرود٦٠٠٠

٨٨٥Y)مدقلطر٦٥٣(
ةقيقدلايفةرود٤٤٠٠دنع

مم٠٫٨٧٥–٠٫٧٢٥
)ةصوب٠٫٠٣٤–٠٫٠٢٨(

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

Escaladeكرحم ESV)LWB(رتل٦٫٢ةعسبيئانثعفدب)L87(ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك١٨٠
ةعسبنيتعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)Escalade)SWBكرحم
)V8)L87رتل٦٫٢

ةعاسلايفًاليم١١٨ةعاس/مك١٩٠

٦٫٢ةعسبنيتعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)ESV)LWBكرحم
)V8)L87رتل

ةعاسلايفًاليم١١٨ةعاس/مك١٩٠

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠)L87(رتل٦٫٢ةعسبيئانثعفدب)Escalade)SWBكرحم
ةدحاوةعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)Escalade)SWBكرحم
)V8)L87رتل٦٫٢ةعسب

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠
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٤٠٥ ةينفلاتانايبلا

)عبتي(ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعسبةدحاوةعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)ESV)LWBكرحم
)V8)L87رتل٦٫٢

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠

ةدحاوةعرسبسورتقودنصعمAWDعفدب)Escalade)SWBكرحم
)V8)LT4رتل٦٫٢ةعسب

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠

٦٫٢ةعسبنيتعرسبسورتقودنصعمAWDعفدب)ESV)LWBكرحم
)V8)LT4رتل

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16417421) -
2023 - CRC - 6/13/22

ةينفلاتانايبلا٤٠٦

كرحملاريسراسم
،لزيدلابلمعيةبكرملاكرحمناكاذإ
.Duramaxلزيدقحلمعجارف

رتل٦٫٢كرحم (L87)

رتل٦٫٢ةعسنحشلاقئافكرحم (LT4)
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٤٠٧ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٤٠٧...............ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٤١٢...............ةيصوصخلاو
٤١٢.............يناربيسلانمألا
٤١٢........ثدحلاتانايبتالجسم

OnStar...................٤١٣
٤١٣......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم

ةقباطملانايب

يكلساللاددرتةزهجأ

ايريجين

هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا
ناتسخازاك،ايسور

ماظنوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
يمامألامادطصالانمريذحتلا

نابايلا

ةداهشعمىدملاةليوطتارادارلاقفاوتت
حنملافرعم(ويدارلانوناق

202-LSG051(.

مقرحبصيسالإو(زاهجلااذهليدعتبجيال
.)حلاصريغحونمملانييعتلا
ندرألا

T/4/11/11/4192يعجرملامقرلا

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
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ليمعلاتامولعم٤٠٨

BCM VIP Denso,Gen 1.0,
1.5,2.0

ندرألا

يعجرملامقرلا:B1NA5زارط
T/4/11/11/2029

)B1NA5وB1NA0زرطلا(نامع

B1NA0زرطلا)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
B1NA5و

يفلخلامداصتلافيفخت

نابايلا

ةداهشعمىدملاةريصقتارادارلاقفاوتت
حنملافرعم(ويدارلانوناق

202-LSG052(.

مقرحبصيسالإو(زاهجلااذهليدعتبجيال
.)حلاصريغحونمملانييعتلا

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاعطاقتلاهبنموةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملا

نابايلا

هبنموةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنمقفاوتي
ةداهشعمةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
حنملافرعم(ويدارلانوناق

204-750001(.

مقرحبصيسالإو(زاهجلااذهليدعتبجيال
.)حلاصريغحونمملانييعتلا
ندرألا

TRCمقرTRC/31/7918/2020

نامع
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٤٠٩ ليمعلاتامولعم

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعبنعمكحتلاحاتفم

ندرألا

TRCمقرTRC/SS /2018/373

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاراطإلاطوغضرعشتسملاسرإزاهج

نابايلا

عمتاراطإلاطغضتارعشتسمقفاوتت
فرعمحنم(ويدارلانوناقةداهش

201-190091(.

مقرحبصيسالإو(زاهجلااذهليدعتبجيال
.)حلاصريغحونمملانييعتلا
ندرألا

TRCمقرT/4/11/11/1215

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

DeltaةروطقمللTPMرعشتسم 433
Sensata-زترهاجيم

نامع

TTPM–بماع

نامع

ماعلابآرملابابحتفزاهج

برغملا

برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 25908 ANRT 2020

10_07_2020:دامتعالاخيرات
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ليمعلاتامولعم٤١٠

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ثوتولبلابلمعتسأرتاعامس

ندرألا

T/4/11/11/8815يعجرملامقرلا

نامع

ايسور

ةزهجألليهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
يبوروألاداحتالل)RED(ةيكلساللا

ةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
ـلعضختويدارتاجوملبقتستوأ/ولسرت

2014/53/EU.ةعنصملاتاكرشلانلعت
هيجوتللاهتقباطمنعهاندأةجردملاةمظنألل

2014/53/EU.نايبللماكلاصنلا
حاتمماظنلكليبوروألاداحتاللةقباطملا
:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلع

www.chevroleteurope.com.

دروتسملا

GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311 Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ

BCM GB Denso

DENSO Manufacturing
Tennessee 203

1420 Middlesettlements Road

Maryville, TN 37801

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
ةّعشملاةردقلا(ىوصقلاجارخإلاةقاط
طاواغيم١٫٥٨:)ةلاعفلا

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
SRR5ىدملاريصقرادار - C

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10,
88131 Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٢٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
ARS5ىدملاديعبرادار - B

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10,
88131 Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٣٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
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٤١١ ليمعلاتامولعم

ثوتولبلابلمعتسأرتاعامس

Foster Electric Co. Ltd.

1-1-109, Tsutsujigaoka,
Akishima City, Tokyo, 196-8550,

Japan

زترهاجيم٢٤٨٣٫٥-٢٤٠٠:ددرتلاقاطن
زترهاجيم٢٤٨٠-٢٤٠٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٣٫٥:جارخإللىوصقلاةقاطلا

ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
٠٫١٣٨:ىوصقلالاسرإلاةقاط
.E.R.Pطاواجيم

باكرةشاش-يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا
٢٢زارط

LG Electronics European

Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, The Netherlands

زترهاجيم٢٤٨٣٫٥-٢٤٠٠:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:جارخإللىوصقلاةقاطلا
دعبنعمكحتلاحاتفم

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH &
Co. KG

Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany

زترهاجيم٤٣٣:ليغشتلاددرت
٠٫٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

RFR Huf

Huf Hülsbeck and Fürst and
Co. KG.

Steeger Str. 17

42251 Velbert Germany

لبقتسمللزترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
حاتفمنودلوخدلاةدحو

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH &
Co. KG

Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
طاويليم٠٫٩٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا

تاعطاقتلاهبنم/ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا
يليملبيسيد٢٠:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم١٠٠(
CSM(3.5c(ةيزكرملاتيبثتلاةدحو

LG Electronics Inc

222, LG-ro, Jinwi-myeon

Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713

Republic of Korea

٢٫٤٠٢:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٢٫٤٨٠
يليملبيسيد٩:ةقاطلاجرخ
٢٫٤١٢:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٢٫٤٧٢
يليملبيسيد١٩٫٥:ةقاطلاجرخ
٥٫٧٠٠:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٥٫٥٠٠
يليملبيسيد١٩٫٥:ةقاطلاجرخ
٥٫٨٢٥:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٥٫٧٤٥
يليملبيسيد١٣٫٩٥:ةقاطلاجرخ
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ليمعلاتامولعم٤١٢

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

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
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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

ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

OnStar
OnStarماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عمجمتيدقف،ةطشنةمدخةطخاهيدلو
ماظنلالخنماهلقنوةيفاضإتانايب

OnStar.لوحتامولعمكلذنمضتيو
يوطنتيتلاتامادطصالاو؛ةبكرملاليغشت
،اهتازيموةبكرملامادختساو؛ةبكرملااهيلع
؛هيفرتلاوتامولعملاماظنكلذيفامب
ماظنبةيبيرقتلاةبكرملاةعرسوعقوملاو

GPS.ماظنماكحأوطورشعجارOnStar
.OnStarعقومىلعةيصوصخلانايبو

/OnStarلوحةيفاضإتامولعمعجار
٤١٦.

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٤١٤....OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٤١٥....................ئراوطلا
٤١٥......................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.................٤١٦

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
OnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
يئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطبرفوت
رمقلاتاراشإويولخلالاصتالاةمدخو
OnStarلمعي.لمعتوGPSيعانصلا
ئراوطلاتامدخيمدقمللصوةقلحةباثمب
عمجبOnStarقيبطتموقيدق.نييلاحلا
كلذيفامب،كتبكرمنعوكنعتامولعم
مدختسمطورشرظنا.عقوملاتامولعم

OnStar،طورشو،ةيصوصخلانايبو
ليصافتلانمديزمىلعلوصحللجمانربلا

ىلعماظنلادويقكلذيفامب
my.cadillacarabia.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
ةشاشىلعmyCadillacقيبطتحتفا.

.هيفرتلاوتامولعملاضرع
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
ةطخئراوطلاتامدخبلطتت
ةمدخعم.ةطشننامأوةمالس

Automatic Crash Response
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالا(
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarيذلاوًايئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوتمتيس

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
هنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
،ئراوطلاتامدخيدوزمبلاصتالا
لقنو،طبضلابكعقومىلإمههيجوتو
.ةماهلاتامولعملا

نكمي،قيرطلاىلعةدعاسملامادختساب
بيرقةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسملل
وأراطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسملل
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوت
.زاغلا

نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةقدبةبكرملاعقومنييعتل
يفةيموكحلاتاطلسلاةدعاسمو
.ةعرسبةبكرملاةداعتسا
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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
دويقوOnStarتامدخللماكفصوو
نايبوOnStarمدختسمطورشوماظنلا
عجار،جمانربلاطورشوةيصوصخلا
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"
.مسقلا
.my.cadillacarabia.comعجار.
دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.

.نيراشتسملا
تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
ناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
دوزمعمقافتاهيدلOnStarهيفنوكي
.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسالةمدخ
يكلساللاةمدخدوزمىدلنوكينأبجي
ةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسوةيطغتلا
تامدخلاوأOnStarتامدخعمةقفاوتملا
يتلاةمدخلالمعتنأنكميال.ةلصتملا
امةبكرملانأشبعقوملاتامولعمنمضتت
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نوكتوةقاعإنودGPSتاراشإرفوتتمل
لمعتالدقو.OnStarةزهجأعمةقفاوتم
ملاذإةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخ
ةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثتمتي
ةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتيملوأ
وأاهليصوتوأةزهجأوأتادعمةفاضإ
وأOnStarتامدخلمعتالدقف،اهليدعت
يتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملاتامدخلا
لثم-OnStarمكحتقاطنجراخعقت
سقطلاوقافنألاوةيلاعلاينابملاولالتلا
ةبكرملاةينبويئابرهكلاماظنلاميمصتو
ماحدزاوأمداصتثداحيفةبكرملافلتو
عنمتدقماحدزالاوأةيكلساللافتاهلاةكبش
.ةمدخلا

قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
بجي.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
ةرملايفيصخشلافيرعتلامقررييغت
.نيراشتسملادحأعمثدحتلادنعىلوألا
،يصخشلاOnStarفيرعتمقررييغتل
|ىلعطغضلابOnStarراشتسمبلصتا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.لاصتالاوأ
.مسقلااذهيفاًقحال

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.٣١٥/
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.cadillacarabia.com.

،ةلئسأيأكيدلتناكاذإ.هتعجارمبيصون
عمثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف
تالاصتالايمدختسمريذحتمتي.راشتسم
ةيصوصخنامضنكميالهنأنمةيكلساللا
تالاصتالاربعاهلاسرإمتيتامولعميأ
ةثلاثلافارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلا
وأةصاخلاتالاصتالاوألاسرإلاضارتعا
نودينوناقريغلكشباهيلإلوصولا
.ةقفاوم

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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٤٢٠eCall

eCall
eCallىلعةماعةحمل

تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
٤٢٠............)ةدحتملاةيبرعلا

eCallىلعةماعةحمل

تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
)ةدحتملاةيبرعلا
مئاقلاeCallماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
دق،مداصتثودحةلاحيف.ًاناجم٩٩٩ىلع
ًايئاقلتeCallةمدخبةزهجمةبكرملصتت
اذإ.٩٩٩مقرلاىلعئراوطللزكرمبرقأب
ثودحةجمدملاراعشتسالاةزهجأتفشتكا
.ًايئاقلتئراوطةملاكمءارجإمتي،مداصت
تناكاذإامديدحتبنيراشتسملادحأموقي
ناكملالاسرإمتي.ةدعاسمللةجاحكانه
ئراوطلازكرمىلإثداحلاعقوملقيقدلا
نمةبكرملابباكرلانكمتيملاذإىتح
.ئراوطلادارفأبلاصتالا
.ًايوديeCallماظنطيشنتاًضيأنكمي
ةيولعلامكحتلاةدحوبUىلعطغضا
مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأبلاصتالل

نيتيناثنوضغيف!ىلعطغضا.٩٩٩
.ًايوديطشنملاeCallءاغلإل

نمماظنلايفةلكشمىلإةراشإلانكمي
:يلياملالخ
.|رزلانمبرقلابرمحأءوضرهظي.
عم|رزلانمبرقلابءوضضرعمتيال.

.ةبكرملاليغشت
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ءوضلاءيضي،اًطشنماظنلانوكيامدنع
.|رزلانمبرقلابرضخألا

لكشبةيصخشلاتانايبلامادختسارصتقي
ةملاكمةجلاعمنمضرغلاىلعمراص
.٩٩٩ئراوطلامقرىلعئراوطلا

تانايبلاةجلاعموعمجeCallماظنلزوجي
:ةيلاتلا
ةرايسلافيرعتمقر.
ةبكرموأباكرةبكرملثم،ةبكرملاعون.

ةفيفخةيراجت
وأ،نيزنبلالثم،ةبكرمللعفدلانيزختعون.

وأ،طوغضملايعيبطلازاغلاوأ،لزيدلا
وأ،ءابرهكلاوأ،لاسملالورتبلازاغ
نيجورديهلا
رفسلاهاجتاوةبكرمللعقاومةثالثرخآ.
ماظنلليئاقلتلاطيشنتلالجسفلم.

ينمزلاهعباطو
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ماظناهعمجييتلاتانايبلاةكراشممتي
eCallمقرىلعئراوطلازكرمعمطقف
.لاصتاءارجإدنع٩٩٩

:يفماظنلااهعمجييتلاتانايبلالثمتت
،ماظنلاةركاذيفًاتقؤماهنيزختمتي.

لبقماظنلاجراخةحاتمريغاهنكلو
.eCallليغشت
رمتسملاعبتتللعضخيالوهعبتتنكميال.

.ماظنلليداعلاليغشتلاءانثأ
اهفذحمتينكلوماظنلاةركاذيفةنزخم.

.رمتسملكشبوًايئاقلت
لكشبةبكرملاعقومتانايبقوفةباتكلامتي
ةريخألاةثالثلاعقاوملاىلعرصتقتورمتسم
.ماظنلليداعلاليغشتلل
لاوطماظنلاطاشنلجسبظافتحالامتي
١٣ىصقأدحبوأ،ئراوطلاةملاكمةدم
.ةملاكملاءدبدعبةعاس
،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
بلط،ءاضتقالادنعوتانايبلاىلإلوصولا
وأاهوحموأةيصخشلاتانايبلاحيحصت

عمتانايبلاةجلاعمقفاوتتالامدنعاهبجح
ةثلاثفارطأيأراطخإبجي.ةيلحملاحئاوللا
رظحوأ،وحموأ،حيحصتيأبتانايبلاتقلت
ملامةيلحملاحئاولللاثتماللهبمايقلامت
ريغدهجىلعيوطنيوأليحتسمهنأتبثي
.بسانتم

،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
ةيامحبةصتخملاةطلسلاىلإىوكشميدقت
وأهقوقحكاهتنامتدقهنأرعشاذإتانايبلا
.ةيصخشلاهتانايبةجلاعملةجيتناهقوقح
فرطةمدخماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
.OnStarىمسيزروتوملارنجنمثلاث
.٤١٤/OnStarىلعةماعةرظنعجار

ةيصاخنيكمتدنعو
OnStar Automatic Crash Response

مدختسابمداصتللةيئاقلتلاةباجتسالا(
عملماعتلامتيس،)OnStarماظن
OnStarةطساوبئراوطلاتاملاكم
٩٩٩مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأو
ةيصاخليطعتدنعو.ةيطايتحاةخسنك

OnStar Automatic Crash Response،
لبقنمئراوطلاتاملاكمىلعدرلامتيس
.٩٩٩مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأ

ةيصخشلاتانايبلاOnStarماظنجلاعي
.ةبكرملاكلامنمةحيرصةقفاومدعبطقف
عقومىلعOnStarةيصوصخةسايسعجار

https://www.onstar.com/ae/en/
privacy.html

ةيناكمإبقلعتتتامولعمىلعلوصحلل
.ةيصخشلاتانايبلاةجلاعمو،عبتتلاو،بقعتلا
OnStarةمدخبةزهجمةبكرمكلاملقحي
لخادeCallماظندوجوىلإةفاضإلاب
راتخينأ٩٩٩مقرىلعمئاقلاةبكرملا
مئاقلاةبكرملالخادeCallماظنمادختسا
كنكمي.OnStarماظننمًالدب٩٩٩ىلع

يأيفكبةصاخلاOnStarةمدخءاغلإ
OnStarرزلاىلعطغضلاقيرطنعتقو
مقرلاىلعلاصتالاقيرطنعوأقرزألا

800 04444433.
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ةلصتملاتامدخلا٤٢٢

ةلصتملاتامدخلا
ةلصتملاتامدخلا

٤٢٢.....................ةحالملا
٤٢٢...................تالاصتالا
٤٢٤..................صيخشتلا

ةلصتملاتامدخلا

ةحالملا
وأصاخOnStarماظنةحالملابلطتت
.ةلصتمةمدخةطخ
ةبكرملاىلإةهجولالاسرإ

ةحالمةشاشىلعتاهيجوتلالاسرإنكمي
.ةدحاوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةبكرملا

"راشتسملا"نمبلطامث،|ىلعطغضا
،ةبكرملاةحالمماظنىلعتاهيجوتلاليزنت
ءاهتنادعب.هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةحالملاةشاشىلعرهظتس،لاصتالا
ءاغلإنكمي.ةدايقلاتاهيجوتءدبلتابلاطم
ةحالملاةشاشىلإاهلاسرإمتيتلاقرطلا
.طقفةحالملاماظنربع
.my.cadillacarabia.comعجار

تالاصتالا
.ًالصتمءاقبلاىلعةيلاتلاتامدخلادعاست
عجار،تامولعملانمديزمل

my.cadillacarabia.com.

ةيامحلانيمأت
ةطقنلةيضارتفالارورملاتاملكرييغتبمق.

لومحملاقيبطتويافياولاصتا
myCadillac.تاملكلاهذهلعجا

مدختساو،ضعبلااهضعبنعةفلتخم
ةدايزلماقرألاو،فرحألانمةبيكرت
.ةيامحلا
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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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

myCadillacراشتسمبلاصتالاوأ
OnStar.نكمي،تابكرملاضعبيف

ةمئاقلالخنميافياولاةرادإاًضيأ
Wi-Fi Hotspot)يافياولالاصتاةطقن(.

)هرفوتةلاحيف(myCadillacلومحملاقيبطت

myCadillacلومحملاقيبطتليزنتبمق
AndroidوAppleفتاوهعمقفاوتلل
Cadillacيمدختسمعيطتسي.ةيكذلا
لالخنمةيلاتلاتامدخلاىلإلوصولا
:يكذلافتاهلا

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
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ةلصتملاتامدخلا٤٢٤
قيرطلابناجىلعةدعاسملابلط.
لئاسوىلعCadillacـبلاصتالا.

.يعامتجالالصاوتلا
ىلععالطالل.رييغتللتازيملاغضخت
لومحملاقيبطتلوحتامولعم

myCadillacعجار،هقفاوتىدمو
my.cadillacarabia.com.

وأOnStarقيبطتطيشنتبةبلاطملامتتدق
زاهجريفوترمألابلطتي.ةلصتمةمدخةطخ
ةدعملادُعبنعليغشتلاةيناكمإو،قفاوتم
متي.ةيئابرهكلافقأو،عينصتلاةكرشيف
عجار.تانايبلاراعسأقيبطت

my.cadillacarabia.comىلعفرعتلل
.ماظنلادويقوليصافتلا

دعُبنعتامدخ

وأباوبألاحتفل"OnStarراشتسم"ـبلصتا
ليغشتو)هيبنتلاةلآ(قوبلاتوصليغشت
.حيباصملاةءاضإ

صيخشتلا
ةيساسألامظنلاةبقارملالخنم
رفوي،اهلوحريراقتلاسرإوةبكرملاب

OnStar Advanced Diagnostics
تناكاذإ-)روطتملاOnStarصيخشت(
.ةنايصلاةعباتملةليسو-هبةزهجمةبكرملا
عجار.ليدومللاًقفوتايناكمإلاتوافتت

www.onstararabia.comىلعفرعتلل
تازيملاغضخت.ماظنلادويقوليصافتلا
صوصخبتاثيدحتىلعلوصحلل.رييغتلل
عجار،تازيمملاتايناكمإ

my.cadillacarabia.com.قيبطتمتيدقو
.تانايبلاولئاسرلاىلعموسر
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